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فرآیند تحقیق علمی

انتخاب، تحلیل  
و تببین مساله 

تحقیق

گزینش،  
طراحی و 

تشریح روشهاي  
کار

گرداوري اطالعات  
و داده ها

طبقه بندي و  
تجزیه و تحلیل  
و تفسیر داده ها

تدوین گزارش  
تحقیق







مدارك الزم 

)مرکزيسازمانویژه(الففرم- 1
)پروپوزال(تحقیقطرحفرم- 2
مشاوروراهنمااساتیدمشخصاتفرم- 3
مشاوروراهنمااساتیدتعهدفرم- 4
دانشجوتعهدفرم- 5
تکرارعدمنامه- 6



گام ها

1
•

2
•

3
•



اصول

ارتباط موضوع با  
رشته و گرایش 
دانشجو و استاد

دارا بودن ظرفیت  
پذیرش دانشجو براي  

اساتید

برخورداري اساتید از  
کد ویژه سازمان 

مرکزي

رعایت تمامی اصول 
علمی و اخالقی  

پژوهش

عدم تکراري بودن  
موضوع تحقیق















هشها بر مبناي هدفپژودسته بندي 

Fundamental researchبنیادي                 تحقیقات 

Applied researchکاربرديتحقیقات 

researchDevelopmentalتوسعه اي        تحقیقات 

researchPracticalتحقیقات عملی        



در جستجوي کشف حقایق و واقعیتها و شناخت پدیده ها و اشیا  
هستند و مرزهاي عمومی بشر را توسعه میدهند و قوانین علمی را 
.  کشف کرده و به تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت می پردازند

:  مشخصات
.  وقتگیر بوده و براي کشف مجهوالت به زمان زیادي نیاز دارند-1
.  هزینه بر است و احتیاج به منابع مالی دارد-2
.  معموالً به وسیله مراکز علمی و دانشگاهها انجام می شوند-3

): پایه اي/ مبنایی (تحقیقات بنیادین -1



:  دسته تقسیم می شوند2تحقیقات بنیادین براساس روش تحقیق به 

:   تحقیقات بنیادي تجربی-1
داده ها و اطالعات آماري اولیه با استفاده از روشهاي آزمایش، 

مشاهده و مصاحبه گردآوري میشوند و با استفاده از روشها و 
تکنیکهاي آماري و معیارهاي پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل  

.  قرار می گیرند
:  تحقیقات بنیادي نظري-2

اطالعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه اي گردآوري  
میشوند و سپس با روشهاي مختلف استدالل مورد تجزیه و تحلیل  

.  عقالیی قرار گرفته و نتیجه گیري می شوند



با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات  
بنیادین فراهم شده براي رفع نیازمندیهاي بشر و بهبود و بهینه  

.  سازي ابزارها و روشها مورد استفاده قرار می گیرد
:  مشخصات

.  از نظر زمانی زودتر از تحقیقات بنیادین انجام می شوند-1
. درآمدزا هستند-2
عمدتاً سازمانهاي خصوصی و ندرتاً مراکز دانشگاهی آنها را -3

. انجام میدهند

:تحقیقات کاربردي- 2



هدف این نوع تحقیقات، بررسی هایی است که نشان می 
دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا سازمان گسترش پیدا 

می کند و یا مدل ها و روشهاي جدید تولید کاال و 
خدمات چیست؟ 

به طور کلی هدف این نوع تحقیقات توسعه و بهبود روشها، 
ابزار، کاالها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره 

.  قرار میگیرندتحقیقات کاربردي 

:تحقیقات توسعه اي-3



این نوع تحقیقات، در اصل تحقیقات حل مساله یا حل 
مشکل نامیده میشوند و آنها را نوعی تحقیق کاربدي 

زیرا نتایج آن مستقیماً براي حل مساله . محسوب می کنند
. خاص به کار گرفته میشود

تحقیقات عملی، عموماً خصلت محلی و موضعی دارند و 
.  معموالً خاصیت تعمیم پذیري ندارند

:تحقیقات عملی- 4



نکات 
مهم



مثال

بررسی تشخیص 
بیماري و درمان آن

تحقیق درباره رفع 
خاموشی برق

یافتن علت افزایش 
بیکاري و راههاي 

کاهش آن

پیدا کردن روشهاي 
مقابله با سیل

تحقیقات عملی



بر مبناي نحوه کنترل هشهاپژودسته بندي 
زمایشیآ

Experimental

غیرآزمایشی
Non-experimental

تاریخی

توصیفی
Surveyپیمایش 

Co relationalهمبستگی 
Ex-Post factoپس رویدادي
Case-Studyمورد پژوهی



هشها بر مبناي داده ها و تحلیل آن  پژودسته بندي 
کمی 

Quantitative

کیفی
Qualitative

Participatoryمشارکتی
Actionیادگیري عملی learning
Reflective Practiceاقدام انعکاسی

Action Researchپژوهیاقدام 





دهدقراربررسیموردراپدیدهچندیادوبینرابطهحتی االمکان.

،باشدصریحوابهامبدونروشن.

باشدبررسیقابلعلمیتحقیقروشهايطریقاز.

نکندتولیداخالقیمسائلیاونباشداخالقیمسائلبیانگر.

باشدجدیدحتی االمکان.

باشدمنطبقويویژگیهايبابودهمهممحققبراي.

باشدمحدودبایدموضوعدامنه.

تحقیقمسئلهیاموضوعویژگیهاي



کندروشندقیقاًراشودحلیامعینبایدآنچه.

کندمحدوددقیقاًسئوالیکبارامطالعهموردحوزه.

problem definitionیا موضوعله امسبیان 



دارد؟ضرورتآنانجامچرا

است؟ارزشیچهدارايآنانجام

می آید؟کارچهبهآنازحاصلنتایج

لهامسضرورتواهمیت



است؟)جدید(روزبهتحقیقلهامسآیا
قراربررسیموردراهاپدیدهبینرابطهتحقیقلهامسآیا

می دهد؟
است؟شدهبیانصریحوروشنتحقیقلهامسآیا
است؟شدهمحدودتحقیقلهامسدامنهآیا
است؟اختیاردرالزممالیمنابعتحقیقبرايآیا
وجودتحقیقبرايالزمتجهیزاتیزمانی،پرسنلی،امکاناتآیا

؟دارد
دارد؟راتحقیقانجامشهامتاساساًمحققآیا

تحقیقمسئلهارزشیابی





نکات اساسی 

موضوعبامرتبطتحقیقاتازايخالصهبهبخشایندر
اشارهاست،شدهانجامجهانوایراندرگذشتهدرکهپیشنهادي

.شودمی
داردتفاوتنویسیمرجعبابخشایندرمطالبارائهنحوه.
سالمحقق،نام:ازعبارتندشوند،قیداستالزمکهمواردي

تحقیقنتایجتحقیق،عنوانتحقیق،انجام



توانارزیابیعنوانباخودارشدکارشناسیپایان نامهدر؛)1386(»کیاکبري«ـ
تحقیقبهاکوتوریستی،جاذبه هايبرتاکیدبادزفولسردشتمنطقهاکولوژیک

منابعابتدامحیطی،زیستواحدهايتعیینبراي.استپرداختهزمینهایندر
خاك،توپولوژيزمین،شکلنقشه هايGISفنازاستفادهباسپسوشناسایی

تکیهباتوانارزیابیو...واقلیموژئومورفولوژيزمین شناسی،گیاهی،پوشش
منطقهکهرسیدنتیجهاینبهنهایتدر.استگرفتهصورتاکوتوریسممبانیبر

براينامناسبمنطقهدرصد90حدودونداردباالییتوانمتمرکزتفرجبراي
.استبودهگستردهتفرجبرايدرصد19واستمتمرکزتوریسم



؛ با بررسی توان اکولوژیکی منطقه پلنگ دره قم،  )1382(» سلخوري غیاثوند«ـ 
به منظور کاربري اکوتوریسم با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی و مدل  

نتایج نشان داد که این . اکولوژیکی مخدوم، نقشه تفرجی منطقه را تهیه کرد
منطقه براي تفرج متمرکز توان نداشته که علت آن کم بودن عمق خاك و شیب 

.زیاد معرفی شد







واحتمالیراه حلهايبینیپیشازاستعبارتفرضیه«
ودانشبرمبتنیخردمندانهحدسیاومشخص

چندیادوبینرابطهچگونگیدربارهگذشتهآگاهیهاي
.»می شودسنجیدهعملیآزمونمحکدرکهپدیده

Hypothesisفرضیه



چندیایکباپدیدهچندیایکتفاوتبررسیپیدرکهفرضیه هاییـ1
.دهستندیگرپدیده

یادوبینهمبستگیجهتورابطهمیزانبررسیبدنبالکهفرضیه هاییـ2
.هستندپدیدهچند

هاپدیدهبینمعلولیوعلترابطهکشفدرصددکهفرضیه هاییـ3
.هستند

چندیایکبرپدیدهچندیایکاثربررسیپیدرکهفرضیه هایی- 4
.هستنددیگرپدیده

ظاهرشکلچهاربههاپدیدهبینرابطهتوصیفدرفرضیه ها
می شوند



باشدداشتهتبیینوروشنگريقدرتبایدفرضیه.

کندبیانراپدیده هابینانتظارموردرابطهبایدفرضیه.

باشدآزمونقابلبایدفرضیه.

همخوانیوسازگاريموجوددانشبدنهبابایدفرضیه
.باشدداشته

شودبیانسادهوکوتاهحدامکانتابایدفرضیه.

فرضیهویژگیهاي



آنهابیاننحوهوفرضیهانواع

 صفرفرضیهH:null hypothesis
0

تحقیقفرضیهH:research hypothesis 1

یااثر،هرابطنظرموردپدیده هايبینمی کنندادعاکهفرضیه هایی
.داردوجودتفاوت

،رابطهآزمایشموردپدیده هايبینکنندمیادعاکهفرضیه هایی
.نداردوجوداثريیاتفاوت



موجودنظریه هاي

قبلیشدهانجامتحقیقات

فرضیه هامنابع





استآنمتوجهتحقیقفرآینددرفعالیتهاکهاستجهتییانقطه،هدف.

فراهمراتحقیقهايفعالیتهماهنگیزمینه هايسویکازاهداف
نشانراتحقیقجریانپیشرفتمیزانوجهتدیگرسويازومی کند
.می دهد

تحقیقاهداف

کلیهدفیااهداف

ویژهیاخرداهداف

هدفصورتهاي



استگستردهصورتبهنهاییمنظورومقصودبیان.

بهمسالهدركورابطهبرقراريبرايرااصلیجهتومحور

.دهدمینشانخوبی

ًشودمیگرفتهموضوعازمستقیما.

کلیهدف



بیانصریحوروشنگونه ايبهراتحقیقنهاییمقصود
.می کند

می نمایدمشخصراتحقیقمحدوده.
استتفسیرغیرقابلوفهمقابلواضح،کافیبقدر.
می کندحلرامسئلهیکیانامعینموقعیتیکآننتایج.

کلیهدفویژگیهاي



می شوندنامیدهنیزتحقیقمسئله هايخرده.

؟چیستبدنبالتحقیقدرکهمی دهدتوضیحدقیقاًمحقق

همومی کندمشخصراحرکترسیمهمویژهاهداف
.می دهندبدستراتحقیقارزشیابیبرايعینیمالکهاي

ویژهاهداف





استهافرضیهاستفهامیوجهمعموالًسئوال.

استفرضیهتدوینازآسانترسئوالتدوین.
استپژوهشمسئلهازبرخاستهفرضیهمانندسئوال.

نداردرافرضیهآزموندشواریهايسئوال.

تحقیقسئواالت



باشدتفسیرغیرقابل،روشن،سادهباید.
ًشودبیانتحقیقمسئلهراستايدردقیقا.
وابزارهابهتوجهبابایدسئواالتبهپاسخگویی

.باشدامکانپذیراطالعات
باشدمحدودبایدسئواالتدامنه.
شودبیاناستفهامیصورتبهباید.

سئواالتویژگیهاي



نمایش رابطه مساله تحقیق با اهداف ، فرضیه ها و سواالت
مساله تحقیق

اهداف 
)کلی و ویژه(

فرضیه هاي سواالت تحقیق
تحقیق



این بخش توسط استاد 
راهنما نوشته و امضاء  

.میشود





دانششوددادهتوسعهحسیدانش،عقلکمکبهاگر
.می شودحاصلاعتمادتريقابل

کمکانسانبهشناختبهرسیدنبرايطریقدوازمنطق
:می کند

منطق

deductiveقیاسیروش)الف method

inductiveاستقراییروش)ب method



تخمینوگیرياندازهسنجش،معنايبهلغتدرقیاس
.است

بهکلازکافیدالیلباگیرينتیجهقیاسیاستدالل
بهعمومیوکلیقوانینازمدللرسیدنیااستجزء

.گویندراخاصوجزئیموارد
رویکردپیدایشدرمالحظهقابلحرکتاولینشاید

.باشدواقعیاتکشفبرايسیستماتیکومنظم
استنتاجوشدهپذیرفتهواقعیاتگذاشتنهمکناراز

.شودمیحاصل،آنازنتیجهیک

قیاسیروش)الف



کنجکاويوکردنجستجومعنايبهلغتدراستقراء
.استکردن

کلبهجزءازذهنرسیدنیعنیاستقراییاستدالل
کلیحکمیکبهرسیدنوقضیهیکاجزاءبررسی

استقراییروش)ب

استقراءانواع

مجموعهیکاعضاءکلیهبررسیتاماستقراء

مجموعهبررسی گروهی از اعضاء یکاستقراء ناقص  



کلبهجزءازاستقراءوجزءبهکلازقیاس)1

استقراءوقیاستفاوت

نتیجهپذیرفتنبااستمساويقیاسمقدماتپذیرفتن)2
رانتیجهولیبپذیریمراقیاسیمقدماتاگر(قیاس

درولی)شده ایممنطقیتناقضنوعیدچارنپذیریم
صورتدرنتیجهنپذیرفتن.نیستاینچنیناستقراء

.نمی کندایجادمنطقیوعقلیتناقضمقدماتپذیرفتن



تعریف با استفاده از فرهنگنامه  

definitionsتعاریف

روشهاي تعریف متغیرها  
تعریف با استفاده از مثال

تعریف با استفاده از قید و شرط  

تعریف عملیاتی 



الزماعمالیارفتاربیانگرکهشودتعریفگونه ايبهواژه
.باشدپدیدهیکاندازه گیريبراي
بهتوجهباتحقیقیکدرخاصوکاربرديتعریفنوعی

.استشدهمعینتحقیقدرکههدفی

definitionoperationalعملیاتیتعریف



قابل,شدهتعریفرفتارواعمال(پذیريمشاهده
).باشدتکرارقابلامراینوبودهدیدن
قابلشدهتعریفرفتارواعمال(پذیرياندازه

).درآیدکمیتبهاالمکانحتیواندازه گیري

عملیاتیتعریفخصوصیات



Variableمتغیر :
دوبینمقادیرجمعبتواندکهکیفیتییاکمیتعاممعنايبه

بگیردبخودرامقداردوبینمقادیرازبعضییامعینمقدار
.«

دیگرحالتبهحالتیکازکهخاصیتیهربهتحقیقدر
.شودمیگفتهیابدتغییر

متغیرهانامگذاريوتشخیصتعریف،



داددرونیامحرك(مستقلمتغیر(independent variable

دادبرونیاپاسخ(وابستهمتغیر(dependent variable

کنترلمتغیرcontrol variable

کنندهتعدیلمتغیرmoderator variable

مزاحم(گرمداخله(nuisance variable

دارندتحقیقدرکهنقشیبراساسمتغیرهابنديطبقه



علتھاواسطھ ھامعلولھا

متغیرمتغیر وابستھ
مداخلھ گر

متغیر مستقل

كنترل

تعدیل كننده



کمیQuantitative variable

کیفیvariableQualitative

ارزشیدوdouble value

ارزشیچندmulti value

کیفیتوکمیتبرحسبمتغیرهابنديطبقه

می گیرندخودبهکهارزشیبراساسمتغیرهابنديطبقه





sample:نمونھ 
.گروه یا مواردي که اطالعات از آنها به دست می آید 

population:جامعھ 
گروه بزرگتري که درصدد هستیم یافته هاي حاصل از بررسی 

.و مطالعه را به آنها تعمیم دهیم 



methodssamplingبردارينمونهروشهاي

روشهاي نمونه برداري تصادفی
Random sampling methods

تصادفی ساده 
تصادفی طبقه اي  

خوشه اي  
خوشه اي چندمرحله اي

روش نظامدار    
روش در دسترس 

روش هدفمند   غیرتصادفی روشهاي نمونه برداري
Non Random sampling methods





























مراحل مطالعات  
کتابخانه اي

40


