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 مقدمه: ❖

 :ای حضرت امام خامنه

 (29/۰۴/139۰) رواج پیدا کند.خوانی در جامعه باید سنت کتاب

نویسد در قرآن کریم به قلم و آنچه می یتعالحقدر اهمیت کتاب و کتابت همین بس که 

 .نویسندسوگند به قلم و آنچه مى ،نون (1)    است.  ادکردهیسوگند 

 خوانیکتابگیری تالش جهت همهیکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه  درواقع

 تبعبهو  خوب که موجب ارتقاء روحی انسان هایمعرفی کتاب ترویج و در این راستاو  است

 .کندپیدا می شایانی نیز اهمیت گرددمیو نزدیکی به مدینه فاضله انسانی  آن رشد جامعه

و توسعه فرهنگ  ارتقاءهای خراسان در راستای مرکز رسیدگی به امور مساجد استان

 است.نموده «نماکتاب»با عنوان  ییهانامهژهیواقدام به تولید  جد،مس میان اهالی خوانی درکتاب

 صورتبهشاخص و ارزشمند های تالش شده است تا کتاب «نماکتاب» در مجموعه

ت انتخاب کتاب یاری نماید. را در جهمندان عالقه قرار گیرد تامعرفی  اجمالی مورد

های جهت تهیه این مجموعه به سایت مسجدنا مراجعه نموده و فایلتوانند مندان میعالقه

 را دانلود نمایند. افیدیپ

 های خراسانمرکز رسیدگی به امور مساجد استان
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 نامه:در این ویژه شدهیمعرف هایو کتاب هاتیسا

 :شدهیمعرف یهاتیسا

  پایگاه مجالت تخصصی نور

 کارپژوهشسامانه 

 

 ه:شدیمعرفهای کتاب

 درباره پژوهش 

 اخالق پژوهش

 راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسالم به علم و هستی )سطح مقدماتی(

 آموزیپژوهش دانش

 الفبای تحقیق

 یسینومقالهنگارش دانشگاهی 

 خودآموز مقدمات پژوهش

 پژوهش نامهدرس

 روش تحقیق نامهدرس

 حوزه علوم قرآن و حدیث برهیتکروش تحقیق با 
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  پژوهشی معرفی سایت

آنچه نخواهد شد اما  و لذت مطالعه آن گاه جایگزین کتابهیچنمایشگر لمسی  کهنیا با

تا امر  باشدمیدستیابی به منابع پژوهشی  تر از تفاوت میان کتاب فیزیکی و دیجیتال است،مهم

 پژوهش را برای محققان تسهیل گرداند.

تر از قبل شده و دیگر الزم نیست آسانمنابع پژوهشی ها دسترسی به خوشبختانه این روز

توسعه  بازیرا در عصر جدید،  ؛بگذارید زیادی وقت و انرژی ،برای دستیابی به یک منبع

پژوهشگر به منابع دسترسی پیدا  ،پژوهشی با کمترین زمان و هزینه یهاسامانهها و سایت

 .کندیم

 گردد:خدمتتان معرفی می یپژوهش یچند سایت و سامانه نامهویژهدر این 
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 نور تخصصی مجالت پایگاه ❖

متنی است که در راستای تسهیل و -پایگاه مجالت تخصصی نور، بانک اطالعاتی تصویری

مجالت تخصصی علوم اسالمی و انسانی در  یشناسایی و عرضه یترویج امر پژوهش، وظیفه

 32۴و  ونیلیم 1عنوان مجله و بیش از  221۸با ارائه  اکنونهمفضای مجازی را بر عهده دارد و 

محققان و  توجه موردبانک مقاالت علوم اسالمی و انسانی  نیتربزرگ عنوانبههزار مقاله، 

 .هستپژوهشگران داخلی و خارجی 

با توانند می، کاربران و پژوهشگران عالوه بر امکان دسترسی به مقاالتالزم به ذکر است، 

مقاالت و مجالت تخصصی این پایگاه در ، به اندرویدی نورمگز یهیافت و نصب نسخدر

  .باشنددسترسی داشتهتلفن همراه یا تبلت خود کنار امکانات متنوع پژوهشی بر روی 

مراجعه   www.noormags.com به نشانیتوانید میجهت ورود به پایگاه نورمگز، 

 .نمایید

http://www.noormags.com/
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 کارسامانه پژوهش ❖

پژوهش شیوه منبعی برای یادگیری  عنوانبهکار توانند از پژوهشپژوهشگران و دانشجویان می

 .استفاده نمایند موضوع خودهای مرتبط با و دستیابی به منابع و نمونه

اندرکاران کمک به توانمندسازی پژوهشگران و دست جهتای است کار سامانهپژوهش

ها به ارتقای کیفیت پژوهش یپژوهدرستپژوهش تا بتوانند با آموزش، یادگیری و ترویج 

 کمک کنند.

این ، استشده ارائهمسیرها و راهبردهایی برای یادگیری بیشتر  ،هادر هر بخش آموزه

تر بیاموزید و منابع مفید تر و عمیقکنند پژوهش را کاملبه شما کمک میهای مکمل آموزه

و « پیشنهاد منبع»با معرفی این منابع در بخش  و مسیر یادگیری خود به کار ببرید بیشتری را در

کار کمک به پربارتر کردن پژوهش ،هامندرج در انتهای هر بخش از آموزه« پیشنهاد نمونه»

 .کنید

کیفیت و  دییتأشوند و پس از کنید بررسی میمنابعی که برای افزودن به سامانه معرفی می

  شوند.رایت به سامانه اضافه میکپیمربوط به مسائل 

 نمایید.مراجعه  research.irandoc.ac.ir  به نشانی دیتوانیمجهت ورود به این سامانه 

 

https://research.irandoc.ac.ir/
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 شدهیمعرف هایکتاب

 

 درباره پژوهش: نام کتاب ❖

 مصباح یزدی محمدتقینویسنده:  ❖

 قدس سره() نىیخممؤسسه آموزشى و پژوهشى امام : ناشر ❖

 232 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

 هدف بااست که  یپژوهنیداین کتاب بخشی از مباحث حضرت استاد درباره پژوهش و 

 یهاساحتو نیز شرح  پژوهش اصیل یهامؤلفهخطوط کلی  نیترمهمترسیم برخی از 

 است. افتهیسامان یپژوهنیدگوناگون 

، هازهیانگ، به بیان اهمیت و ضرورت، شدهمیتنظفصل   ۸بخش نخست این کتاب که در 

 .استپژوهش پرداخته یشناسبیآسو  هاروش، هاتیاولواخالق، 

داشتن محبت خدا و اولیای  در نظرو  ییجوقتیحقلزوم دستیابی به استقالل علمی و فکری، 

فرهنگی و نیازهای جامعه در ، اعتقادی ،و نیز رعایت مسائل دینی شهامت ،او، اخالص، ادب

 جمله ازدر به ثمر رسیدن یک پژوهش متقن  طیوتفرافراطو پرهیز از خودمحوری و  پژوهش

 .استشده دادهتوضیح  ادشدهیمباحثی است که در ذیل عناوین 

شناسی فصل با مباحثی چون چیستی، اهمیت و ضرورت، روش  5بخش دوم این کتاب نیز در 

 .است شدهمیتنظشناسی آن تدوین و و نیز نواندیشی دینی و روش یپژوهنیدشناسی و آسیب
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 پژوهش مبانی و مسائل اخالقِ :نام کتاب ❖

 محسن جوادی :نویسنده ❖

 یمطالعات فرهنگو  یعلوم انسان نشر پژوهشگاهناشر:  ❖

 6۰۴ :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

گرفت، اخالق پژوهش اگر در سبک و سیاق اخالق یونانی یا اخالق ایمانی نظم و نسق می

گرفت؛ هایی که در پژوهش نقش دارند سامان میها و رذیلتمباحث آن بیشتر بر مبنای فضیلت

اما آنچه امروز شاهد هستیم تأکید بر الزامات اخالقی یا درستی و نادرستی اعمال انسانی در 

های پژوهشی است و کمتر سخنی از فضیلت و رذیلت در میان است. علم اخالق یتقلمرو فعال

 یهوامدار فلسف رونیازاگیرد و بر اساس شناخت معیار اخالقی صورت می معمول طوربه

 .اخالق است

یند پژوهش که قصد و نیت از پژوهش آفر یهمحقق و پژوهشگر باید از همان مراحل اولی

هرگونه غرض غیراخالقی مانند استفاده از  از دوربهاست، پایبند اخالق باشد و کار پژوهش را 

مراحل فعالیت پژوهشی  یهبه دیگران دنبال کند و در کلی زدن بیآسپژوهش برای  دستاورد

مقاالتی در باب  یهحاضر دربردارند یهاصول و ضوابط اخالقی را رعایت کند. مجموع

 خاص است. طوربهو اخالق پژوهش  یطورکلبهمطالعات اخالق کاربردی 
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راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسالم به علم  :نام کتاب ❖

 و هستی )سطح مقدماتی(

 عبدالحمید واسطی :هنویسند ❖

 مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم موسسه ،نشربه  :ناشر ❖

 21۸ :تعداد صفحات ❖

 

https://bookroom.ir/book/13872/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 معرفی کتاب ❖

چه را که برای به ثمر رسااااندن یک تحقیق کاربردی و کساااب مهارت همه آن اثراین 

دهد و پاساااو ساااواالت الزم برای اجرای آن مورد نیاز اسااات در اختیار خواننده قرار می

 .کندمی بیان دینمبانی  از برگرفته اصول به نگاهی با و ساده زبانی بهگوناگون را 

 

 ت:زیر اس سؤاالتاین کتاب پاسخگوی 

 اطالعات چیست؟ یآورجمعتحقیق چیست و تفاوت آن با 

 انواع تحقیق کدام است؟

 چگونه است؟ یاشبکهتحقیق 

 برای انجام تحقیق از کجا باید شروع کرد؟

 چگونه به موضوع تحقیق نفوذ کنیم؟

 مراحل تحقیق چیست؟

 د برسیم؟چگونه در ارتباط با واقعیت به یک دید واح

 برسیم؟ هاتیواقعچگونه به یک دید جامع در 

 و مشکالت زندگی مرتبط کنیم؟ مسائلچگونه تالش علمی و فکری خود را با 

 چگونه طرح تحقیق معتبر و کاربردی بنویسیم؟

 کنیم؟ یسازمدلچگونه 
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 آموزیپژوهش دانش ام کتاب:ن ❖

 مصباح فرعلیرضا  :نویسنده ❖

 تیک ناشر: ❖

 116 :کتاب صفحات ❖

 



                                                                                 15                                                                                                              تحقیق و پژوهش

 

 

 

 معرفی کتاب ❖

 ینهیزم درآموزان های پژوهشی، فرصتی است تا دانشها و برنامهشرکت در فعالیت

آموزان در این بپردازند. استقبال و میزان شرکت دانش به کسب مهارت و تمرین ،پژوهش

 باها ها در این زمینه است. اغلب این گزارشآن یهتالش و عالق یهدهندنشانفعالیت، 

 میتنظهای پژوهشی سایر محققان از گزارش یریالگوگمربیان و معلمان محترم و یا  ییراهنما

دار آموزان را در مدارس عهدهتوجه به اطالعات افرادی که راهنمایی دانش است. باشده

 شدهنیتدواست، گزارش شده یمعرفآموزان الگو به دانش عنوانبهشوند یا گزارشی که می

آموزی و همچنین های دانشدر پژوهش نظر موردمتفاوت خواهدبود. با توجه به ماهیت روش 

به اصول علمی و استانداردهای  یبندیپاداوری مسابقات مطالعه و تحقیق ضمن  یهاکار برگ

 .استشده نیتدوگر آموزان پژوهشراهنمایی دانش منظوربهپژوهشی مجموعه حاضر 
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 الفبای تحقیق نام کتاب: ❖

 محمد حاجی وند /محمد کریمی :نویسنده ❖

 کتاب کسرا :ناشر ❖

 162تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

برای شناخت  ازین مورد یهاآموزشآغاز هر کاری نیاز به داشتن اطالعات حداقلی و 

که از نام آن  گونههماناصول و قوانین کلی حاکم بر آن موضوع دارد. در این کتاب، 

 ازدهی درنگارش یک تحقیق علمی آموزش داده خواهدشد. این کتاب  یپیداست، اصول اولیه

 :خالصه شامل موارد زیر است طوربهکه  شده نیتدوفصل 

است. چگونگی انتخاب موضوع  شدهارائهآغاز یک تحقیق علمی در فصل اول  ینحوه

 هدف باکار با مراجع  تینها درهای کلی موضوع، مراحل انتخاب آن و مبتنی بر ویژگی

را به یک  شدهانتخابکه موضوع است. برای این مشاهده قابلانتخاب موضوع در فصل دوم 

جست. هر  بهره توانیماز مفاهیم فصل سوم  ،چالشی برای انجام پژوهش تبدیل کنیم یمسئله

داشته و در چهارمین  هم بای و معلولی علّ یو فرضیه است که رابطه سؤالدارای تعدادی  مسئله

نامه، مصاحبه و مشاهده است. مفاهیم، مزایا و معایب پرسششده پرداختهفصل از کتاب بدان 

 .استشده ارائهتحقیق در فصل پنجم  ازیموردنهای داده یآورجمع هدف با

علمی معتبر داخلی و خارجی  یهاگاهیپادر فصل ششم، به معرفی کلی منابع مهم و 

هر  یهابخش نیترسختو  نیترمهمتحقیق، یکی از  یخواهیم پرداخت. نگارش پیشینه

است. انواع روش قرارگرفته بحث موردکه در فصل هفتم اصول آن با جزئیات  تحقیقی است

است. چگونگی  مشاهده قابلآماری و حجم نمونه در هشتمین فصل  یتحقیق و مفهوم جامعه

 ارائهتحقیق به ترتیب در فصول نهم و دهم  یهاافتهیاز  یریگجهینتو  هاداده لیتحل و هیتجز

در یازدهمین فصل از کتاب، چگونگی تدوین تحقیق و نگارش گزارش  تیدرنهااست. شده

 .است مشاهده قابلل مفصّ صورتبه
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 یسینومقالهنگارش دانشگاهی  نام کتاب: ❖

 سلطانی اصغریعل :نویسنده ❖

 لوگوس :ناشر ❖

 226 تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

نگارش دانشگاهی است که به آموزش اصول و  یهکتاب حاضر جلد دوم از مجموع

نظیر های نگارش مقاالت کوتاهِ عمومی اختصاص دارد. این کتاب که در نوع خود بیروش

است، مبتنی بر اصول رتوریک، در بخش اول و دوم، ساختمان و انواع مقاالت کوتاه را به 

ر بخش سوم نیز نشان داده کند. دهای متعدد تشریح میشکلی ساده و کاربردی همراه با مثال

 تر حرکت کرد.مقاالت طوالنی یسوبهتوان مقاالت کوتاه را بسط داده، طور میهشود چمی

انواع دیگر  یهیم، این کتاب در همراو ادبیات نمایشی را که کنار بگذ نویسیداستان 

دنویسی نویسی، نقنگارش علمی و دانشگاهی، نگارش ژورنالیستی، گزارش یهازجملنگارش 

 انواع نگارش عمومی کاربرد دارد. یهو هم
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 خودآموز مقدمات پژوهش نام کتاب: ❖

 یمیپورکرحسن اسالم  نویسنده: ❖

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ناشر: ❖

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  ،(قدس سره)

 )سمت( هادانشگاه

 5۰۴ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

مطالعه، نگارش و پژوهش،  یایم که در سه حوزهدر بین منابع موجود، کمتر دیده

شوند. این و عملیاتی آموزش داده گامبهگامتلفیقی،  صورتبهپایه و اساسی  یهامهارت

رو روبه ییهابیآسمیانی و پیشرفته را عقیم کرده و با  یهامهارتبخشی کمبود، نتیجه

 زیر برخوردار است:  یهایژگیواست. این اثر، برای رفع نقیصه مزبور، از ساخته

گویی، آموزش مطالعات مولّد و فعال، و پرهیز از کلی هامهارتآموزشی بودن، تجزیه 

ها کارگاه پژوهان، درج تجربیات حاصل از دهدانش یهابیآسترین عنایت به مهم

توزیعی  صورتبهنویسی، اهتمام به اخالق پژوهش بُر برای درستمیان هاراهآموزشی، بیان 

 در فرایند تحقیق. 

های پژوهش برای تهیه مقاله یپژوهان حوزه و دانشگاه که در آستانهاین اثر برای دانش

لوازم کافی را کنند مقدمات و نویسی، احساس مینامهعلمی، کتاب، تحقیق پایانی و پایان

 .ندارند، مناسب است
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 پژوهش نامهسدر نام کتاب: ❖

 مجید حیدری فر نویسنده: ❖

 یهاحوزه هاجر )وابسته به مرکز مدیریت انتشارات: ❖

 علمیه خواهران(

 22۰ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

، مراحل و هاستهیبادر علوم دینی و  ژهیوبهاین کتاب در پی بررسی جایگاه پژوهش 

 .یک پژوهش مطلوب است یازهاینشیپ

آن به معرفی  یهاروششناسی اثر ضمن معناشناسی اصطالحات پژوهشی و گونهدر این 

 لحاظ ازو بایدها و نبایدهای یک پژوهشگر  شدهپرداخته هاآن یهایژگیوو  نامهپژوهشانواع 

 .استقرارگرفتهو بررسی  بحث موردعلمی و اخالقی 

شناسایی ماهیت و ابعاد آن، گزینی، مؤثر مانند مسئله یک پژوهشِ  یهاگام یدهنویسن

، تبارشناسی و تعیین اهداف نظری و نظر مورد یپیدایی و پژوهشی مسئله یآشنایی با پیشینه

تحقیق، شناسایی و گزینش روش پژوهش،  یهاهیفرضو  هاپرسش یارائهعملی تحقیق، 

اختار و مهندسی آن و س یپردازدادهعلمی،  یگزینی و فرآوری آن، تدوین پروندهداده

از یک پژوهش موضوعی  یانمونهو بررسی قرار داده و  بحث موردمحور را متن یهاپژوهش

 .استنموده ارائهدر قرآن را 

چون هدایت  ییهاپژوهش یهاسرفصل، چارچوب و یبنداستخواندر همین زمینه وی به 

و ضاللت در قرآن، کرامت انسان در قرآن، خالفت انسان در قرآن، اسماء و صفات الهی در 

 قرآن و خودسازی اشاره نموده است.
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 روش تحقیق درسنامه نام کتاب: ❖

 مجید طرقی :نویسنده ❖

 یهاحوزههاجر )وابسته به مرکز مدیریت  ناشر: ❖

 علمیه خواهران(

 2۰۰ :تعداد صفحات ❖
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 کتابمعرفی  ❖

 : است فصل سه دارای حاضر، کتاب

 پاااژوهش اناااواع معرفااای و پاااژوهش مفهاااوم تعریااا  یارائاااه باااه اول بخاااش در

 دوم، فصاال در ساات.اشااده داده توضاایح دیناای هااایهااشپااژو یگسااتره و شاادهپرداخته

 بیااان و شااناخت و پژوهشاای مساااله انتخاااب و جسااتجو یعناای- پااژوهش آغااازین گااام دو

 آوری جمااع چگااونگی مختصاار، صااورت بااه سااوم فصاال در .اسااتشده بیااان -لااهمسااا

 پااژوهش گاازارش تاادوین روش انتهااا در و شااده بیااان آن تحلیاال و تجزیااه و اطالعااات

 .استگردیده ئهارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        7شماره  نامهژهیونما/ کتاب                                                                                           26 
 

 

 

حوزه علوم قرآن  بر هیتکروش تحقیق با  نام کتاب: ❖

 و حدیث

 احمد پاکتچی نویسنده: ❖

 دانشگاه امام صادق )ع( ناشر: ❖

 2۸۴ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

هدف اصلی نویسنده در این کتاب آن است تا روش تحقیق حقیقی را ارائه نماید. بر 

علوم قرآن و  یحوزه بر هیتکدر مورد روش تحقیق با  فصل چهارهمین اساس این کتاب در 

است. در فصل اول نگارنده در مورد روند نامنظم میزان اختراعات حدیث به بحث پرداخته

، یشناسروشفواید ، (یشناسروشترک میان دانشمندان )ایجاد زبان مش ،رنسانسپس از 

. در فصل دوم نگارنده پیرامون مراحل استنمودهبحث  پژوهش یهاگونه و ارکان پژوهش

بین  یگذارفرق ،واکاوی و واسازی یهاروش ،الگوهای خودکار شده ،انجام یک پژوهش

پیرامون انواع مطالعه بحث  ،«یشناسروش»سوم با عنوان در فصل  و تبیین و توجیه بحث نموده

 ،یبردارادداشتیپیرامون  ،«مراحل اجرایی پژوهش»با عنوان  چهارم . در فصلاستکرده

وری منبع آفر ،ارجاعی یهاادداشتی ،شخصی یهاشهیاندیادداشت  ،یادداشت یهاگونه

 است.اساس پژوهش و روند پرورش یک متن بحث شده عنوانبه

 

 

 

 

 

 



  
 

 


