
 «باسمه تعالی»
 44تا  13جلسه  سومنوبت  سؤاالت امتحانی درس روش شناسی مطالعات دینی استاد احد فرامرز قراملکی

 مدرسه عالی خاتم األوصیاء   61/ 1/ 11تاریخ:   11 پایه:  ...نام و نام خانوادگی: ..................... 

 سؤال اختیاری به سؤال آخر ترتیب اثر داده منی شود.. در صورت معّّی نکردن تذّکر: یک سؤال اختیاری است 
 در مطالعهه تطبییهی   واقعی تفاوت و تشابه مواضع به ظاهری تفاوت و تشابه موارد از عبور های تکنیک و فنوندر مورد  صحیح و کاملگزینه  -1

 (11را معین نمایید؟)جلسه

پرداز برای برطرف کردن آن رخنه ها و پاسخ به آن سؤاالت، نظریه به دست آوردن سؤاالت اساسی و رخنه های معرفتی ای که نظریه  -1
 خود را مطرح کرده است.

 جستجو از پیشینه تاریخی و بستر معرفتی دو نظریه -2

 تأمّل در مبانی، مبادی تصوّری و تصدیقی دو نظریه و مقایسه آنها -3

 تأمّل در ادلّه، روش ها و روی آوردهای دو نظریه و مقایسه آنها -4

O  2و  1گزینه                       O  4و  3و  1گزینه                        O  4و  3و  2گزینه                    O  4و  3و  2و  1گزینه 

به عنوانِ یکی از فنون و تکنیک های عبور از موارد تشابه و تفاوت ظاهری به مواضع تشابه و تفاوت  "مقایسه لوازم، آثار و نتایج دو نظریه" -2
 (13)جلسهرا معین نمایید. و تکنیک این فن توضیحدر  غلط واقعی در مطالعه تطبیقی معرفی شده است. گزینه

 باشند.در اینجا مترادف و به یک معنا می  "نتایج"و  "آثار"، "لوازم"سه واژه  -1

 منظور از لوازم در اینجا، لوازم منطقی است مثل صادق بودن عکس نقیض هر قضیه صادق. -2

و  "خداشناسی قرآنی"محقّق در مطالعه تطبیقی بین  مثل آنجا که منظور از آثار در اینجا، آثار عینی در زندگی فردی یا اجتماعی است -3
با اوصافی که قرآن از خدا بیان کرده)یا ستّار، یا غفّار  او را ارتباط گیری با خدا،انسان ها در آیا بررسی کند که  ،"خداشناسی مشّایی"

 ول، یا من هو واجب الوجود و ...(؟د یا با اوصافی که فیلسوف از خدا بیان کرده)یا من هو عقل و عاقل و معقنو ...( می خوان

زله مقدّمه)چه صغری و چه کبری( یا به منزله مبنا در علوم مختلف در منظور از نتایج در اینجا، این است که این نظریه هنگامی که به من -4
بهه دنبهال   در بحث معاد نتیجه ای معرفتی  نظر گرفته شود، نتایج معرفتی در علوم مختلف را رقم می زند مثالً حرکت جوهری مالصدرا

 دارد که حرکت جوهری هگل این نتیجه را به دنبال نمی آورد.
O  1گزینه                              O  2و  1گزینه                                O  3و  1گزینه                                O  4و  3گزینه 

در  و کامه  صهییح  به عنوانِ آخرین گام از گام های پنج گانه مطالعه تطبیقی شمرده شده است. گزینهه   "تفاوت واقعیتبیین مواضع تشابه و " -1
 (12توضیح این گام را معین نمایید.)جلسه

 ، بیان علّت مواضع تشابه و تفاوت واقعی در پرتو قانون کلی علمی است."تبیین"منظور از  -1

 .تفاوت واقعی ، مقایسه است؛ مقایسه بین مواضع تشابه و"تبیین"منظور از  -2

اختی و تبیین جامعه شناختی و تبیین های دیگر از مواضع تشهابه و تفهاوت   تبیین رواشن تبیین در اینجا می تواند تنوّع داشته باشد مثالً -3
 صورت بگیرد.

در مطالعات تطبیقی فقهی)همان فقه تطبیقی( صورت نگرفته است. اگر در فقه تطبیقی، بهه   تبیین مواضع تشابه و تفاوت واقعی، متأسفانه -4
 تبیین نیز پرداخته می شد، شاهد رشد بیشتر فلسفه فقه بودیم.

O  4و  3و  1گزینه                         O  4 و 3و  2گزینه                          O  3و  1گزینه                         O  4و 3گزینه 

را همراه با ذکر مثال بهه   "تلفیق مطالعه تطبییی با مطالعه تاریخی"توصیه شده است که مطالعه تطبییی، با مطالعه تاریخی تلفیق شود. منظور از  -4
 (13صورت مختصر بیان نمایید؟)جلسه

 

 
 
 



جایگاه مطالعات تجربهی در  "در مورد  صحیح و کاملبا توجه به وجود ابهاماتی در مورد کارکرد مطالعات تجربی در حوزه دین پژوهی، گزینه  -5
 (11را معین نمایید؟)جلسه "حوزه دین پژوهی

مطالعهات  از طریهق   "تأثیر حجاب بر افزایش عفهت اجتمهاعی  "گاه، گزاره های دینی از طریق مطالعات تجربی قابل اثبات است مثالً  -1
 تجربی و به دست گرفتن ابزارهای متداول در علم جامعه شناسی قابل اثبات است.

است. مثالً اِلیس)دانشمند روانشناس( با مطالعه تجربی بهه  ناشی از مطالعات تجربی، با خود مطالعات تجربی قابل نقد  گاه، شبهات دینیِ -2
محقّق دینی می تواند با مطالعه تجربی دیگر، به نتیجهه ای خهالف    این نتیجه رسید که دین داری با سالمت روانی، رابطه معکوس دارد.

 نتیجه اِلیس برسد.

ناسی و جامعه شناسی و تاریخ ادیان امهروزه رایهش شهده    مطالعه تجربی در خصوص رفتارهای دینی)نه خود دین( در سه گستره روانش -3
در خود آن است و یک دین پژوه نمی تواند نسبت به نتایش این علوم بی تفاوت باشد. باید آنها را بشناسد و از طریق ابزارهای متداول 

 گستره ها، به نقد و بررسی آنها بپردازد.

O  2و  1گزینه                            O  3و  1گزینه                            O  3و  2گزینه                           O  3و  2و  1گزینه 

 (11را معین نمایید؟)جلسه "ویژگی های معرفتی مطالعه تجربی"در بیان  صحیح و کاملگزینه  -6

یعنی مطالعه تجربی، از نوعِ مطاله پسینی است و محقّهق بهه واقعیّهات عینهی در خهار ،       "مشاهده عینی"مبتنی بودن مطالعه تجربی بر  -1
 مراجعه می کند.

 متخصّصین آنها( توانایی مشارکت در مطالعه تجربی را دارند. الاقلّ اگر نگوییم همه آنهایعنی دیگران) مطالعه تجربی "همگانی بودن" -2

لعه تجربی، قابل تغییر و کم و زیاد شدن است و می توان آن را هدایت کرد بهر خهالف   مطالعه تجربی یعنی مطا "قابل دستکاری بودن" -3
به معنای همگانِ متخصّص( نیز است اما قابهل دسهتکاری و تغییهر    تجارب عرفانی که هر چند مبتنی بر مشاهده عینی است و همگانی)

 همان. نیست. تغییر و دستکاری تجربه عرفانی همان و از بین رفتن تجربه عرفانی

تنهها   رهای متعدّد عالم را گزینش می کند و در این یک پدیدار،از میان پدیدا گزینشی بودن مطالعه تجربی یعنی محقّق تنها یک پدیدار -4
 آن را گزینش کرده و مورد مطالعه قرار می دهد.یک بُعد از ابعاد متعدّد 

O 3و  1 گزینه                      O  3و  2و  1گزینه                      O  4و  3و  2گزینه                       O  4و  3و  2و  1گزینه 

را معهین  " دینهی روانشناسهی  فهر  نن بها    بیهان  ( ودیهن )مثهل روانشناسهی   دینتوضهیح مطالعهات تجربهی    "مهورد  در  و کامهل  صحیحگزینه  -7
 (14نمائید؟)جلسه

در حالی که در روانشناسی دینهی، موضهوع مطالعهه     دیندر مطالعات تجربی دین مثل روانشناسی دین، موضوع مطالعه عبارت است از  -1
 نه دین. روان انسانعبارت است از 

در حالی که در روانشناسی دینهی، موضهوع    روان انساندر مطالعات تجربی دین مثل روانشناسی دین، موضوع مطالعه عبارت است از  -2
 نه روان انسان دینمطالعه عبارت است از 

روش ها و ابزارهای مطالعه در روانشناسی دین)به عنوان یک نوع مطالعه تجربی دین(عبارت است از ابزارهای علمی متداول و مقبهول   -3
 رجوع به کتاب و سنّت.ی دینی عبارت است از در علم روانشناسی در حالی که روش ها و ابزارهای مطالعه در روانشناس

رفتار دینی بر اساس روش شناسی رایج و مقبول در علوم تجربی مثل بررسهی   )یعنی توصیف و تبیین(مطالعه تجربی دین یعنی بررسی -4
 از طریق روش های رایج و مقبول در علوم تجربی  "عفت عمومی"و  "حجاب"رابطه بین دو رفتارِ دینیِ 

O  3و  1گزینه                        O  3و  2گزینه                         O  4و   3 و 1گزینه                         O  4و  3و  2گزینه 

تحلیهل نمهاری؛    -4نزمون فرضیه؛  -1تدوین فرضیه تحییق؛  -3تنظمیم مسأله تحییق؛  -1مراحل عملیاتی مطالعه تجربی دین عبارت است از:  -8
 (14در توضیح برخی از این مراحل را معین نمایید؟)جلسه غلطتدوین تئوری)نظریه پردازی(. گزینه  -6تعمیم نتایج و پیش بینی؛  -5

 )مثالً دو متغیّر حجاب و عفت عمهومی( متغیّرها از یک هر سنجش، های مقیاس و ابزارها از استفاده با فرضیه، آزمون مرحله در محقّق -1
 .سنجد می را متغیّر دو بین رابطه آن، از پس و سنجد می تنهایی به را

 قاله   در غالبهاً  )که از انواع مطالعه تجربی دین هسهتند( دین شناختی جامعه و روانشناختی مطالعات در سنجش ابزارهای و ها مقیاس -2
 .نیست چنین لزوماً اما. شود می اجرا آماری جامعه در ها پرسشنامه این و شود می مطرح نامه پرسش

. هسهتند  آزمهون  این نتایش نتایش، این البته که آید می دست به نتایجی آماری، تحلیل یعنی با )مرحله پنجم("تعمیم نتایش و پیش بینی" -3
 بهه  را بینی پیش قدرت بتواند یعنی بیاورد ارمغان به را بینی پیش قابلیت که تعمیمی. داد تعمیم را آنها باید نتایش این دانستن کلی برای
 .بدهد ،نشده مشاهده و تجربه که مواردی در محقق



به محقّق حوزه دین پژوهی توصیه اکید می شود که از هر گونه کار گروهی و همکاری بها روانشناسهان و جامعهه شناسهان در مرحلهه       -4
زیرا به دست گرفتن ابزارهای و تحلیل های رایهش در روانشناسهی و جامعهه     اجتناب کند. ،آزمون فرضیه، تحلیل آماری و تعمیم نتایش

 شناسی خط تحقیقاتی محقّق را منحرف می سازد.

O  2و  1گزینه                              O  2گزینه                               O  4و  3گزینه                               O  4گزینه 

بهه حسها     "پسهینی "شمرده شده است و روی نورد تجربی به عنهوانِ روی نورد   "پیشینی"روی نورد تحلیلی منطیی به عنوانِ روی نورد  -9
بودن را بها ذکهر    "پیش بین"و  "پس بین". منظور از پیش بینو  پس بیناست. خود روی نورد تجربی)که پسینی است( دو گونه است:  نمده

 (15)جلسهمثال به طور مختصر توضیح دهید؟

 

 

 (13)جلسهچیست؟ ")تیویلی نگری(Reductionism "و  "حصرگرایی روش شناسی"منظور از دو اصطالح  -31

 حصرگرایی روش شناختی یعنی پایبندی محقّق به یک روی آورد و انکار روی آوردهای دیگر -1

 محقّق به حلّ مسائل متعلّق به یک علم و ناتوانی او در حلّ مسائل متعلّق به علوم دیگر.حصرگرایی روش شناختی یعنی پایبندی  -2

 
تحویلی نگری یعنی محدود کردن یک پدیده چند بُعدی به یک بُعد و شناخت آن پدیده از طریق همان بُعد به گونه ای که آن بُعد، تمام  -3

 هویّت آن پدیده تلقّی شود.

آن محقّق یا محقّقان به گونه ای که   توسط محقّقی خاصّ یا گروهی خاصّ از محقّقان یک مسألهحلّ  برپافشاری تحویلی نگری یعنی  -4
 حقّ تحویل و واگذاری فرآیند پژوهش به محقّق یا محقّقان دیگر را نداشته باشند.آغاز و پایان فرآیند پژوهش را به دست بگیرند و 

O  3و  1گزینه                           O 4و  1زینه گ                           O  3و  2گزینه                           O  4و  2گزینه 

 (17و  16و 15؟)جلسهرا معین نمایید "پیشینه تاریخی و بسترهای پیدایش مطالعات میان رشته ای"مورد در  صحیح و کاملگزینه  -11

 حصرگرایی به را 1611دانشمندان قبل از سال انکار، دفاعی سازوکار و تجربی مطالعات بودن گزینش و علوم گرایی تخصّص عامل سه -1
 (1611متقهدّم)قبل از سهال   شناسان پدیدار. کرد تولید را نگری تحویلی نام به آسیبی شناختی روش حصرگرایی. رساند شناختی روش
امها پدیدارشناسهان متأخّر)بعهد از    . نبهود اما نسخه آنها برای پیشگیری و درمان تحویلی نگری اثربخش  کردند کشف را نگری تحویلی
 بیماری تحویلی نگری را پیگیری و درمان کنند.( توانستند با طرح مطالعات میان رشته ای، 1611سال

اما هنوز مطالعات میان رشته ای به صورت الگوهای  کردند پیدا وقوف ای رشته میان مطالعه اهمیت به بعد به 1611 سال از دانشمندان -2
 بهه  خطاهها  و آزمون این بعد به 1691 سال از. کردند می مطالعه زمینه این در خطا و آزمون طریق از دانشمندان پژوهشی مطرح نبود.

 .گرفت شکل ای رشته میان پژوهشی الگوهای تدریش به و رسید نتایجی

 سهت پُ مبهانی  حفه   بها  کردنهد  سهعی  ای رشهته  میهان  مطالعات طرح با ای عدهبستر دیگر طرح مطالعات میان رشته ای این است که  -3
 .کنند پیدا دست شمولی جهان به و کنند درمان را گرایی نسبیّت و مهارپذیر را گرایی کثرت ،(معرفت مندی زمینه)مدرنیزمی

O  2و  1گزینه                          O  3و  1گزینه                           O  3و  2گزینه                          O  3و  2و  1گزینه 

 (18.)جلسهرا معین نمایید "هدف از مطالعات میان رشته ای"در مورد  صحیح و کاملگزینه  -13

 درمان حصرگرایی روش شناختی و به تبع آن درمان تحویلی نگری -1

 با حف  مبانی پُست مدرنیزمیتأمین جهان شمولی  -2

 :یعنی جهان را آنگونه که هست می توان شناخت. جهان شمولی 
 تأثیر اندوخته و پهیش فهره ههای یهنهی و     همان نظریه زمینه مندی معرفت است یعنی  یکی از آن مبانی، :مبانی پُست مدرنیزم

 اهشیارانه است.شخصیت و فرهنگ انسان در فهم مسائل که در بسیاری از موارد این تأثیر ن

 تبحّر و تسلّط بر دانش ها و رشته های مختلف جهت توانایی پیدا کردن بر مطالعات چند رشته ای -3

 حلّ مسائل چندتباری)با توجه به اینکه غال  مسائل حوزه دین پژوهی، چندتباری است.( -4

O  2و  1گزینه                      O  4و  2و  1گزینه                      O  4و  3و  2گزینه                      O  4و  3و  2و  1گزینه 

گاه محیّق با مسائل متعدّد تحیییی روبروست و به جهت تعدّد مسائل، روی نوردهای متعدّد مطالعاتی را در حلّ مسائل تحییهق بهه دسهت مهی      -11
 (18)جلسهرا معین نمایید؟ وضعیت مورد ایندر  صحیح و کاملگیرد. گزینه 



 گونهه  تبارشناسهی  لحها   از مسائل این که دارد رو پیش در متعدّد مسائل بلکه نیست واحد مسأله حلّ مقامِ در محقّق، وضعیتدر این  -1
 .طلبد می را خاصی روی آورد خاص، گونه به تعلّقش خاطر به ای مسأله هر که است طبیعی و. دارد مختلف های

 و خاصّهه  نبوّت مسأله در. کند می استفاده "برهان" از صانع اثبات مسأله در متکلّماست.  وضعیتعملکرد متکلّم مثال خوبی برای این  -2
 درون آورد روی" از خاصّهه  امامهت  مسهأله  در. کنهد  مهی  اسهتفاده  "تهاریخی  آورد روی" از شهخص،  یهک  بهر  جاری معجره اثبات
 .کند می استفاده "(روایات و آیات به مراجعه)دینی

 در زیرا گردد می بر حصرگرایی به عمالً( کثیر مسائل وجود تبع به کثیر هایروی آورد وجود)این وضعیت که دریافت توان می تأمّل با -3
 در حالیکهه  در اسهت  متعهدّد  ههم  ها روش که نمایاند می اینگونه مسائل تعدّد. است شده اتخای واحدی روش مسائل، از کدام هر حلّ
 .نیست میان در روش تعدّد واحد، مسأله با قیاس

O  2و  1گزینه                          O 3 و 1 گزینه                            O 3و  2 و 1 گزینه                         O  3و  2گزینه                          

 غلهط  "های حلّ نن مسأله واحدتوضیح روش "فرض کنید محیّق، با مسأله واحد)واحد حیییی نه به ظاهر واحد( مواجه است. کدام گزینه در  -14
 (19است؟)جلسه

اگر محقّق، در حلّ آن مسأله واحد، بدون نقشه و برنامه پژوهشی عمل کند، مطالعه او از نوعِ مطالعه چند رشته ای است کهه نتیجهه اش    -1
 التقاط و آشفتگی است و به تولید علم و نظریه پردازی نمی انجامد.

عمل کند مطالعه او از نوعِ مطالعه میان رشهته ای   مکانیکی پژوهشی ه صورت روشمند و با الگویب اگر محقّق در حلّ آن مسأله واحد، -2
 عبارت است از جای دادن ره آوردهای)نتایش یک علم( علوم مختلف در نظام معرفتی معیّن و نوین. خواهد بود. الگوی مکانیکی

عمل کند مطالعه او از نوعِ مطالعهه میهان رشهته ای     تلفیقیپژوهشی اگر محقّق در حلّ آن مسأله واحد، به صورت روشمند و با الگوی  -3
 خواهد بود. الگوی تلفیقی عبارت است از تلفیق روشمند ره آوردهای)نتایش تحقیقات علوم( مختلف به نحوی سازگار و جامع نگر

O  1گزینه                                  O  2گزینه                                O  3گزینه                               O  2و  1گزینه 

 (19کدام است؟)جلسه فرنیند عملیاتی مطالعه دیالکتیکی -15

O 1-  اخذ ره آوردهای)نتهایش   -4مختلف  های رشته و علوم به اقبال -3 مسأله بودن چندتباری یا تباری تک کردن مشخص -2تدوین مسأله
 تلفیق ره آوردها و نظریات به صورت منسجم و جامع نگر -1نقد ره آوردها و نظریات به وسیله یکدیگر  -5تحقیقات علوم( مختلف 

O 1-  شناخت روی آوردهای  -4اقبال به علوم و رشته های مختلف  -3مشخص کردن تک تباری یا چندتباری بودن مسأله  -2تدوین مسأله
 وسهیله  بهه  علهوم  مختلهف  ههای  نگاه طرز و آوردها روی نقد -5د نظریات و ره آوردها( علوم)یعنی مشارکت در طرز نگاه های مختلف نه خو

 جدید و مستقلّ نظریه ارائه -1یکدیگر 
O 1- نتهایش )آوردهای ره اخذ -4 مختلف های رشته و علوم به اقبال -3 مسأله بودن چندتباری یا تباری تک کردن مشخص -2 مسأله تدوین 

 سهازگار  و مقبول نظریه اثبات -1 .است گرفته قرار اساس و مقبول که ای نظریه اساس بر علوم نتایش و نظریات نقد -5 مختلف( علوم تحقیقات
 مقبول نظریه با نظریات سایر کردن

O  اول و دومگزینه 

چیسهت؟ گزینهه    "رشهته ای شرایط و الزامات تحیّق مطالعات میهان  "با توجه به طرح شبهاتی در مورد امکان تحیّق مطالعات میان رشته ای،  -16
 (44را معین نمایید.)جلسه صحیح و کامل

 .است الزم تحقیق مسأله با  مرتبط های رشته بر وقوف بلکه نیست؛ الزم ها رشته همه بر وقوف ای رشته میان مطالعات در -1

 .است الزم کافی آشنایی بلکه نیست الزم ها رشته همه در تخصّص ای رشته میان مطالعات در -2

محقّق باید به صورت فردی به مطالعه میان رشته روی آورد تها   بلکه شود نمی محقّق گروهی مطالعه طریق از ای، رشته میان مطالعات -3
 دیگر در امان باشد. علوم از التقاط و دخالت ابزارهای مقبول نزد دانشمندان

 هها  رشهته  بهین  مهؤثّر  و زایها  ارتباط تا باشد آشنا علوم خود بر حاکم منطقی قواعد بر عالوه ای رشته بین منطقی قواعد با باید محقّق -4
 .گردد حاصل

O  3و  2و  1گزینه                      O  4و   3و  2گزینه                      O 4 و 2 و 1 گزینه                         O  4 و 1گزینه 

 (44و15را معین نمایید.)جلسه "حوزه مطالعات اسالمیمطالعات میان رشته ای در  وضعیت کنونیو  پیشینه"در مورد  صحیح و کاملگزینه  -17

در مورد روش شناسی مالصدرا اختالف نظر وجود دارد اما به نظر ما)استاد قراملکی( مالصدرا سهرآغاز مطالعهات میهان رشهته ای در      -1
 خود)شیخ اشراق و شیخ بهایی(گرفته است. دوره اسالمی بوده است. البته مالصدرا این درس روش شناسی را از دو استاد



در مطالعات او به ههی  وجهه   ی تحویلی نگری الگومالصدرا هر چند سرآغاز مطالعات میان رشته ای است اما این بدین معنا نیست که  -2
ز مطالعهاتش را  دیده نمی شود. مالصدرا گاه الگوی تحویلی نگری را در مطالعات خود پیش گرفته اما این نوع مطالعات درصد کمهی ا 

  تشکیل می دهد.

امروزه متأسفانه دانشمندان ما به روی آورد میان رشته ای به معنای دقیق و کنونی آن و تمایزش با مطالعه چند رشته ای آشنایی ندارند  -3
مطالعه چند رشهته ای  سخن و ادعای آنها این است که مطالعات میان رشته می کنند اما در عمل، در واقع البته و به آن توجه نمی کنند. 

 می کنند.

O  2و  1گزینه                           O  3و  2گزینه                            O  3و  1گزینه                         O  3و  2و  1گزینه 

را معهین   "عوام  عدم حضور شایسته گروه های معارف در عرصه پژوهش های اسهتاندارد و مقالهه نویسهی   "در مورد  صییح و کام گزینه  -31
 (13نمایید.)جلسه

 ری بی مورد داوران، ارزیابان و سردبیران مجلّات به خصوص نسبت به شکل و صورت پژوهشتنگ نظری و سخت گی -1

 فقدان توان علمی باال در گروه های معارف -2

که منجرّ می شود به اینکه جهت گیری پژوهش،  پژوهشی علمی مقاالت و استاندارد پژوهش ماهیت از گروه های معارف اقصن تصوّر -3
 جهت گیری آموزشی و ترویجی و اطالع رسانی شود.

 پژوهشی علمی مجالت شکلی و صوری های شاخص و استانداردها با گروه های معارف آشنایی عدم -4

O  3و  2و  1گزینه                        O  4و  3و  1گزینه                         O  4و  2گزینه                         O  4و  3گزینه 

 "تیقیق مورد مسأله تعیین و خرد مسائ  به آن تجزیه و موضوع تعریف و تعیین "عبارت از  )طرح تیقیقاتی(یکی از عناصر نقشه تیقیق -31
 (13در مورد این عنصر را معین نمایید؟)جلسه صییح و کام گزینه 

 .است جذّاب و نو تحقیقاتی سوژه نیافتن پژوهشی علمی های مقاله تدوین در عمده موانع از یکی -1

 رایزنی با افراد باتجربه و پیشکسوت، محقّق را در دستیابی به سوژه تحقیقاتی نو و جذّاب کمک فراوان می کند. -2

 در کهه  ای دامنهه  از اسهت  عبارت دوری کند. حیطه تحقیق "عنوان"با  "حیطه"آسیب و آفتِ جابه جایی  محقّق در این عنصر، باید از -3
 .یافت توان می تحقیقاتی عنوان ها ده آن،

 عمیقهی  مطالعهه  دتوانه  نمهی  که کرد خواهد احساس ،نکند تجزیه خردتر مسائل به را آن و دهد قرار تحقیق عنوانِ را حیطه محقّق، اگر -4
 .است کلّی حیطه، آن چون. باشدداشته 

 .در این عنصر با هی  اشکالی روبرو نیست "عنوان"با  "حیطه"جابه جایی  -5

O  3و  2و  1گزینه                     O  4و  3و  2و  1گزینه                      O  5و  2و  1گزینه                     O  2و  1گزینه 

 (41.)جلسهنمایید معین را عنصر این مورد در کامل و صحیح گزینه "بیان پیشینه تحییق " از عبارت تحییق نیشه عناصر از یکی -34

یعنی نقاط ضعف و قوّت تحقیقات پیشهین را مشهخص    باشد داشته نیز موضع باید مسأله، در پیشین تحقیقات بر وقوف بر عالوه محقّق -1
 کند.

 باشد داشته نوآوری زمینه این در تواند نمی باشد، نداشته آنها به نسبت انقادی دیدگاه و باشد نداشته تحقیق پیشینه بر وقوف ،محقّق اگر -2
 .زند می کاری موازی به دست احتماالً و

 یافتهه  خودش، مقیاس در است ممکن البته باشد، نداشته آنها به نسبت انقادی دیدگاه و باشد نداشته تحقیق پیشینه بر وقوف محقّق، اگر -3
 .زندب رقم را علم تاریخ در نمی تواند نظریه جدیدی اما کند کشف را جدیدی

محقّقان، عدم  دست به پژوهشی علمی مجالتنرسیدن . باشد داشته تواند می مختلفی عواملآسیبی است که  تحقیق پیشینه از خبری بی -4
 از جمله این عوامل است. تجربه با افراد با نکردن رایزنیای که محقّقان در آن فعالیت دارند،  علمی مراکز در دقیق های رسانی اطالع

O  3و  2و  1گزینه                  O  4و  2و  1گزینه                  O  4و   3و  2گزینه                O  4و  3و  2و  1گزینه 

در بیهان مراحهل چهارگانهه تشهکیل پرونهده       و کامل صحیحمراحل اجرای تحییق است. گزینه از  مرحلهاولین  ")منابع(تشکیل پرونده علمی" -31
 (43معین نمایید.)جلسهعلمی را 

O غیرقابل منابع حذف و منابع ارزیابی و یعنی نقد)منابع سنجی اعتبار -(آنها کردن فهرست و نیاز مورد منابع تمام یعنی شناسایی)شناسی منبع 
 منابع تاریخی چینش -منابع تهیه و آوری جمع -(اعتماد
O منابعداده های موجود در تحلیل و پردازش  -جمع آوری و تهیه منابع -اعتبارسنجی منابع -منبع شناسی 
O داده های موجود در منابع تحلیل و پردازش -چینش تاریخی منابع -جمع آوری و تهیه منابع -اعتبارسنجی منابع -منبع شناسی 

O چینش تاریخی منابع -اعتماد و غیرقابل اعتمادجمع آوری و تهیه منابع اعمّ از مورد  -منبع شناسی 


