


 علمیتحقیق مراحل  
 

 تحقیق و  مقاله نویس یروش 



 :اهداف آموزش ی این جلسه   

 آشنایی با مراحل تحقیق علمی

 یادآوری اصول و نکات کاربردی در هر یک از مراحل تحقیق



 (های اصولی انجام تحقیق گام)مراحل تحقیق علمی 

 ارائۀ گزارش تحقیق

 انتخاب موضوع یا طرح مسئله

 تبیین موضوع

 ارائۀ فرضیه

 تعریف عملیاتی

 گردآوری اطالعات

 پردازش اطالعات

 شناخت

 اقدام



 انتخاب موضوع یا طرح مسئله

 موضوع محور و مسئله محور تفاوت عنوان در تحقیقات 

 مرحله ای بنیادین در هر تحقیق علمی

 انتخاب موضوع در موضوع محور 

  طرح مسئله در مسئله محور 

 مزایای تحقیق مسئله محور نسبت به تحقیق موضوع محور 

 انتخاب موضوع مطرح شده مسئله هایانتخاب یکی از 

 نوآوری و تولید علم•

 انگیزه و پشتکار بیشتر•

 برای انتخاب منبعمشخص تر مالک •

 تمرکز بیشتر بر محور اصلی تحقیق•

 امکان بیشتر برای سنجش و ارزیابی•



 منابع انتخاب موضوع

 کنجکاوی و عالقۀ شخص ی

 مواجهه با مشکالت

 تحقیقاتیتجارب 

 بهره گیری از منابع مکتوب و شفاهی

 مراجعه به متقاضیان تحقیق



  

  
 مالک های انتخاب موضوع

 در دستر س بودن اطالعات و منابع( الف

 بودجه و امکانات( ب

 توجه به مشکالت احتمالی( ج

 در نظر گرفتن عامل زمان( د

 :امکان بررس ی و تحقیق دربارۀ موضوع 

 های محقق رزشاهماهنگی با عالقه و 

 اهمیت و اولویت داشتن موضوع

 تکراری نبودن موضوع

 متناسب بودن با توانایی و تخصص محقق

 محدوده زمانی و مکانی و مفهومی 

عالقه، هنجارها و گرایشات محقق مهم 
است و البته نباید پیش داوری و تعصب در 

 آن باشد

 
لزوم شناسایی مقاالت، کتاب ها و 

 پایان نامه های مرتبط و ایجاد تفاوت با آنها

 
توجه به مطالعات قبلی و تناسب با رشتۀ 

 تحصیلی

 
حدود زمان و مکان باید مشخص و در حد و 

 اندازه مقاله باشد

 
ضرورت پرداختن به موضوعاتی که 

 مشکلی را از جامعه حل کند



 تبیین موضوع

 ای برای تکمیل اطالعات اجمالی قبلی  مرحله

 ای برای سنحش میزان آمادگی برای تحقیق در هر موضوع  مرحله

 اهمیت شناخت قبلی نسبت به موضوع

 ....دایره املعارف ها، مقاله های نشریات تخصص ی، اینترنت و : منابع



 روش های تبیین موضوع

 مطرح کردن عنوان تحقیق به صورت یک پرسش 

 :ویژگی های پرسش

 حداقل دو مفهوم درون پرسش باید وجود داشته باشد

 حاوی یک نکته جدید باشد

 (توصیفی)توان سوال کرد  نمییک مفهوم را 

 صریح، روشن و بدون ابهام باشد

 نرم افزارهای متن باز : مثال

 ؟
 چیست؟نرم افزارهای متن باز  مفهوم 

کدام است؟ گسترش نرم افزارهای متن باز  زمینه های 

 چیست؟تفاوت مفهوم متن باز  با آزاد 

  دارد؟ مزایاییگسترش نرم افزارهای متن باز چه 



 :تعریف کلیدواژه

 مشخص کردن کلیدواژه ها و مفهوم دقیق آنها 

 روش های تبیین موضوع

 مراجعه و استناد به منابع علمی معتبرمطالعه و شناخت قبلی ؛               منابع تعریف کلیدواژه 

واژه ها و اصطالحاتی که در طول بحث و بررس ی در رابطه با یک موضوع به صورت مکرر 
 .به کار می رود و نقش مهم و محوری در آن بحث دارد

 ها اهمیت انتخاب کلیدواژه

 در جامعه گسترش استفاده از  نرم افزارهای متن باز  راه های  :مثال

 ....نرم افزار، متن باز، متن بسته، آزادی، انحصار و  :کلیدواژه ها



 روش های تبیین موضوع

 شناخت زمینۀ علمی یا عملی موضوع

 ارتباط بسیاری از موضوعات، با زمینه ها و رشته های گوناگون علمی

 قابل بررس ی از منظرهای مختلف

 مبانی مالکیت معنوی نرم افزار:     موضوع

 :مثال

 ابواب معامالت در فقه حقوق خصوص ی

 علوم پزشکی روان شناس ی علوم اجتماعی راه های مبارزه با مواد مخدر:     موضوع



 های مرتبط با موضوع جمع آوری پرسش

 ایجاد معنی و ارتباط میان بسیاری از داده ها با موضوع و تبدیل آنچه قبال بی ربط به نظر می آمد به اطالعات تحقیق

 :فایده

 جنبه های مرتبط با موضوع تحقیقابعاد و میزان گستردگی ساختن روشن 

 :یک پیشنهاد کاربردی

 کلیدوازه ها واژه های استفهام

 روش های تبیین موضوع



 تعیین دقیق حدود و مرزهای موضوع

 تعیین پرسش های اصلی و فرعی تحقیق

 روش های تبیین موضوع

 فایده

 (:اقدام مرحله قبل) پرسش های مرتبط تفاوت این کار با گردآوری 

 هدف در اقدام قبلی  های فراوان شناسایی زوایای بیشتر موضوع با گردآوری پرسش

  بررس ی کنیمکه قرار است در طول تحقیق  تعیین مهم ترین محوری  کار  هدف در این

 :فایده

 کمک به تمرکز بیشتر برای شناخت ابعاد و آثار موضوع

 و جدا کردن جنبه هایی که نباید به آنها پرداختشناخت ابهام های احتمالی 

 تعیین همۀ محورهایی که قرار است در تحقیق به آن پرداخته شود



 روش های تبیین موضوع

 آشنایی با پیشینۀ تاریخی موضوع

 منشأ، مبدأ و سیر مراحل و تحوالت موضوع شناخت اجمالی نسبت به

 آشنایی با پیشینۀ تحقیقاتی موضوع

 .از موضوع را بررس ی کرده اند جنبه هاییتالش های مشابهی که دیگر محققان انجام داده  و ضمن آن با مراجعه به منابع، 

 .این کار شاید محقق را به این نتیجه برساند که تغییراتی در موضوع انتخابی اش ایجاد کند یا به جنبه های دیگری از موضوع بپردازد

 شناخت منابع اصلی

 و دیگران نیز معموال برای این موضوع بدان مراجعه می کنند منابعی که با مراجعه به آنها اطالعات مرتبط به دست می آید



در طول تحقیق درست در نظر گرفته می شود و لزومی به بررس ی ندارد اما فرضیه در طول تحقیق بررس ی می شود که  مفروضه
 .صحیح است یا اشتباه

 ارائۀ فرضیه

 :تعریف فرضیه
 نتیجه  و پاسخ تحقیق بارۀ حدس زیرکانه و عاملانۀ محقق در 

 :خصوصیات فرضیه

 یک گزاره خبری است که رابطه بین مفاهیم در آن بیان می شود 

 پاسخ دقیق سوال اصلی باید باشد

 در فرضیه از گفتن مفاهیم پیچیده و مبهم پرهیز  می شود

 :مفروضهتفاوت فرضیه و 

 قابل ابطال شدن هستند

 پرهیز شود  توتولوژی از 



 تعریف عملیاتی

 :متغیرها

 متغیر وابسته 

 از طریق شاخص ها انضمامیتبدیل مفاهیم انتزاعی به 

 :مهمترین فایده

 تا زمانی که تعریف و شاخص بندی نشوند قابل بررس ی نیستند مقاهیم

 شاخص های معین مفاهیم را به دنیای علم و تجربه نزدیک تر می کنند 

 متغیر مستقل

 متغیر  واسطه یا میانجی 

 متغیر  تعدیل کننده 



 .منابع الکترونیکی

 گردآوری اطالعات

  .اقدام عملی و برداشتن گام در مسیر یافتن پاسخ مسئله است ۀمرحل

 ۀ تحقیقترین مرحل طوالنی

 با روش های علمی گردآوری اطالعات، باید هر آنچه به نحوی ممکن است در رسیدن به پاسخ مسئله مؤثر باشد ثبت شود 

 می دهد، اطالعات ارزشمندی را در اختیار محقق قرار (نرم افزارها و صفحات اینترنتی)جستجو در منابع الکترونیکی 

 ضرورت بهره گیری از انواع منابع کتابخانه ای

 کتاب؛

 نشریات؛

 پایان نامه ها؛

 منابع دیداری و شنیداری؛

 ؛(ریز ورقه ها)میکروفرم ها 



توجه به اصول روش شناس ی گردآوری اطالعات و مهارت های الزم برای شناسایی، گزینش، ثبت و بهره گیری مفید ضرورت 
 تحقیق از آن، برای جلوگیری از اتالف وقت و سرمایۀ محقق و کاهش بازده

 گام های عملی برای گرد آوری اطالعات

 :برای گردآوری اطالعاتهای عملی  ترتیب گام

 شناسایی و تهیۀ فهرستی از منابع؛

 اولویت بندی منابع؛

 مطالعۀ منابع؛

 یادداشت برداری اطالعات؛

 .دسته بندی یادداشت ها



 .را در قالب هایی چون کتاب، مقاله و پایان نامه معرفی و ارائه می کندجستجو در شبکۀ جهانی اینترنت و استفاده از پایگاه هایی که منابع علمی 

 :شناسایی منابع تحقیق برخی از راه کارهای عملی برای 

 بهره گیری از ذخاير فكر و انديشۀ محقق؛

 مشورت با اساتید، صاحب نظران و کتابدار مرجع؛

 مراجعه به کتابخانه های بزرگ و معتبر و جستجوی موضوعی در برگه دان یا نرم افزار کتابخانه؛

 مراجعه به نشريات و مجالت تخصص ی مربوط به آن حوزۀ تحقيقاتی؛

 مراجعه به پايان نامه های دانشجويی؛

 ستفاده از منابع رابط مثل کتاب شناس ی ها و مقاله نامه ها و فهرست های مربوط به آن موضوع؛ا

 ؛مراجعه به منابع مرجع مثل دائرة املعارف ها و استفاده از مقاالت آنها و نیز منابعی که ذیل مقاالت مربوط به آن موضوع معرفی شده است

 ؛ر اختیار خواننده می گذاردا دبهره گیری از نمایه نامه ها که به صورت کتاب، مقاله، لوح فشرده یا پایگاه اینترنتی نشانی مقاالت و دیگر مطالب مربوط به هر موضوع ر 

 بهره گیری از ارجاعات و پانويس های منابع موجود؛



 پردازش اطالعات تحقیق

 .که هدف اصلی تحقیق بوده است یهای جدید عبور از اطالعات قبلی به یافته :تعریف

 :ویژگی این مرحله

 .در این مرحله است که نوآوری، تولید علم و پیشرفت اتفاق می افتد

 .ثمربخش ی تحقیق است گیری و این مرحله، مرحلۀ نتیجه

 اطالعات

 

 دانش نو

 ؟



 روش پردازش

 آماری 

 تحلیل محتوا

 پردازش مراحل

 بندی اطالعات؛ سازی و طبقه آماده

 بندی شده؛ سنجی و کشف روابط میان اطالعات طبقه تحلیل، نسبت

 . گیری و مقایسۀ نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار نتیجه



 گزارش تحقیق

 اهمیت

 ماندگاری و اثر بخش ی نتایج تحقیق شرط اصلی

 شکل و قالب گزارش

 اجزای گزارش

 مقاله                       شکل کوتاه

 نامه یا پایانکتاب                     شکل مفصل

 اجزای اصلی 

 اجزای فرعی 

 گیری و کتابنامه عنوان، مقدمه، متن، نتیجه

 ...و  چکیده، کلیدواژه، پیوست، واژه نامه، نمایه، جلد


