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لغوی تحقیقتعریف   

 پژوهش: فارسی•
 پژوهیدن، جویائی، بازجستن، جستجواسم مصدر –

 
 تحقیق: عربی•

 کردن، بدانستن و تصدیق کردن قولی راکردن، درست رسیدگی و وارسی –
 

 Research: انگلیسی•
– Scholarly or scientific investigation or inquiry 

– To study (something) thoroughly so as to present in a detailed, 
accurate manner. 

(Example: researching the effects of acid rain.) 
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Research (http://en.wikipedia.org/wiki/Research  from 

4th October 2005) 

 

• an active, diligent, and systematic process of inquiry in 

order to discover, interpret or revise facts, events, 

behaviours, or theories, or to make practical 

applications with the help of such facts, laws, or 

theories. 

• a collection of information about a particular subject. 

• derives from the Middle French and the literal meaning 

is “investigate thoroughly”. 
• 32 

(1)تعریف پژوهش در سایت ویکی پدیا   
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It is used to establish or confirm facts, reaffirm the results 
of previous work, solve new or existing problems, 

support theorems, or develop new theories. A research 
project may also be an expansion on past work in the field. 

To test the validity of instruments, procedures, or 
experiments, research may replicate elements of prior 

projects, or the project as a whole 

(2)در سایت ویکی پدیا پژوهش تعریف   
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 بر عکس اکثر سایت ها می توانید تاریخچه بازنگری مقاالت را مشاهده کنید•
 برای یادگیری سریع یک موضوع خوب است اما برای ارجاع دادن مناسب نیست•

 

راجع به سایت ویکی پدیا نکاتی  
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پژوهش یک فرآیند نظام یافته ی جمع آوری، تحلیل و تفسیر 
اطالعات است که به منظور افزایش فهم ما از پدیده ای که به 

 .آن عالقه مندیم یا با آن سر و کار داریم انجام میگیرد
 

(Leedy and Ormord, 2005) 

(1)پژوهش تعریف   
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است برنامه ریزی شده، هوشیارانه، نظام پژوهش فرایندی 
و قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا  ( systematic)مند 

 .مسایلفهم عمیق 
 

 (ابراهیم زاده و همکاران)

(2)تعریف پژوهش   



اصول تحقیق: امین کشاورزی       فصل اول: علوم و تحقیقات فارس       مدرس: روش تحقیق       دانشگاه: درس  8/25 
 

 

 

 

نامیده  ( plagiarism)کپی کردن از یک منبع سرقت ادبی 
به )کپی کردن از چند منبع است پژوهش، می شود ولی 

 ( منبعشرط ذکر کردن 

 (نکته اخالقی)  پژوهشتعریف 
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 .وقت گیر استخیلی پژوهش •
 پدیدة ذهنی استیک پژوهش  •
کننده و کسالت آور است اما ممکن  خسته پژوهش  •

 .است جالب و سرگرم کننده هم باشد
پژوهشگر تداوم است در طول زندگی ممکن پژوهش •

 .داشته باشد
است بسیار جالبتر از نتایج آن ممکن فرایند پژوهش •

 .باشد
 

(1)پژوهش نکته در مورد ده   
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 .پژوهش را می توان به راههای گوناگونی انجام داد•
 .ممکن است وارد رویاهای شما شودپژوهش •
ممکن است شمارا به راههای دور از انتظار پژوهش •

 .هدایت کند
 .ازهمان مهارت روزمرة پژوهشگراستفاده می شودپژوهش •

 

(2)ده نکته در مورد پژوهش   
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 (strategic)و راهبردی ( applied) کاربردی، (pure)نظری •
 

 (evaluation) وارزیابی( explanatory) تبیینی، (descriptive)توصیفی•
 

 (academic research)و آکادمیک ( market research)آزاد •
 

 کاربردی، ابزاری، مشارکتی و عملیاتی، (basic)بنیادی •
 

 (experimental or testing out)آزمایشی( exploratory)اکتشافی•
 (problem solving)حل مشکل   

 
 ( collaborative)ومبتنی بر همکاری ( adversarial) رقابتی،( covert)پنهانی یا ناآشکار•

 

 

از دیدگاه های مختلفپژوهش انواع   
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   بنيادي•
، اصول، قوانین  بین متغیرهااست که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها و روابط پژوهشی 

و به توسعه مرزهای دانش رشته می پردازد و ساخت یا آزمایش تئوری ها و نظریه ها 
 نمایدعلمی کمک می 

   نظري•
می کند و  عقالالنی استفاده پژوهش بنیادی است و از روش استدالالل و تحلیل نوعی 

 شودبر پایة مطالعات کتابخانه ای انجام می 
   كاربردي•

بهبود و به کمال رساندن  به منظور است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی پژوهشی 
، ساختارها و الگوهای مورد استفادة جوامع ، تولیداترفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل

 شودانسانی انجام می 
   عملي•

مسائل و مشکالت هدف رفع است که با استفاده از نتایج تحیقات بنیادی و با پژوهشی 
 شودجوامع انسانی انجام می 

مهم بندی طبقه یک  
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 فرآیند پژوهش
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از چه منابع اطالعاتی می توان در انتخاب موضوع  •
 استفاده کرد؟

 
ها داده شده باشد، بر پیشنهادیه از اگر مجموعه ای •

اساس چه معیارهایی می توان بهترین آن ها را انتخاب 
 کرد؟

 دو سوال اساسی
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 پیشنهادیه های پیشنهاد شده توسط اساتید و پژوهشگران•
 (مراکز پژوهشی و کنفرانس ها)ارتباط از طریق محیط های دانشگاهی و پژوهشی –
 ارتباط از طریق گروه های الکترونیکی و صفحات شخصی پژوهشگران–

 پژوهش های انجام شده در گذشته•
 استفاده از فکر و ذهن•
 مطالعه و یا کار در یک موضوع خاص•
 اهداف خودتان•
 تجزیه و تحلیل یک موضوع خاص•

 (Research Territory Maps)نقشه های قلمرو پژوهش –
 نشان دهنده ارتباط موضوع ها به یکدیگر است

 (Relevance Trees)درخت های ارتباط –
 یک موضوع خاص را به سطوح با جزئیات بیشتر می شکند

 (Spiders Diagrams)نمودارهای عنکبوت –
 ویژگی های نقشه های قلمروپژوهش ودرخت های ارتباط راباهم ترکیب می کند

 منابع اطالعاتی در انتخاب موضوع 
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افزار از نقشه قلمرو پژوهش راجع به مهندسی نرمنمونه ای   
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از درخت ارتباط راجع به هوش مصنوعینمونه ای   
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 نمونه ای از نمودار عنکبوت راجع به مهندسی نرم افزار
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 آن را داشته باشید انجام قابلیت•
 دانش الزم را داشته باشید•
 به موضوع عالقه داشته باشید•
 هدف و پشتکار الزم برای انجام آن را داشته باشید•
 باشدخروجی کار مشخص •
 باشدموضوع با دوره تحصیلی شما متناسب •
منابع الزم جهت انجام کار را داشته باشید و یا بتوانید به •

 آوریددست 

پیشنهادیه یک انتخاب  
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 عنوان پروژه با معنی است؟آیا •
 ؟آیا پروژه برای کسی ارزش دارد•
 انجام پروژه چه سودی دارد؟•
 آیا می توانید پروژه را در چند کلمه ساده شرح دهید؟•
 آیا یک تصور کلی درباره پروژه در ذهنتان دارید؟•
( مانند استاد راهنما)آیا به افراد مورد نیاز در انجام پروژه •

 دسترسی دارید؟ و آیا آنها تمایل به همکاری دارند؟
 آیا قادر به نوشتن پیشنهادیه برای پروژه انتخابی هستید؟•

 چند سوال در رابطه با مناسب بودن یک پروژه
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 مقدمه ای بر موضوع•
 مروری بر وضعیت فعلی موضوع و تحقیقات انجام شده•

 شده استفعالیت هایی که در حال حاضر بر روی موضوع انجام –
 دید شما نسبت به وضعیت فعلی موضع انتخابی–

 (gap)مشخص کردن یک فاصله •
 بین می بردرااز مشخص کردن اینکه راه حل شما چگونه فاصله •
 هامشخص کردن ریسک ها و راه حل •

 مشخص کردن مزایایی که از پروژه شما می تواند به دست آید–
 مشخص کردن ریسک های انجام پروژه–

 

پیشنهادیه نوشتن  
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 پرسش اصلی تحقیق•
 بیان مساله  •

جنبه های مجهول و ، بیان ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مسالهتشریح 
 تحقیقتحقیق، منظور پرسش های مبهم و متغیرهای مربوط به 

 سوابق مربوط •
موضوع و نتایج بدست درباره مختصر سابقه تحقیقات انجام شده بیان 

علمی موجود دربارة موضوع کشور نظرهای آمده در داخل و خارج از 
 تحقیق

 فرضیه ها •
 نوشته شودفرضیه به صورت یک جملة خبری هر 

ارشد کارشناسی پیشنهادیه  
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 .شوددر اولین اسالید از صفحه عنوان استفاده •
می توانید فهرست مطالبی که قرار است در سمینار ارائه شوند را در اسالید دوم •

 .دهیدقرار 
 .دهیداسالید سوم را به تاریخچه موضوع و ادبیات تحقیق اختصاص •
در اسالیدهای خودبه شیوه مناسبی نشان دهید که در جه مرحله ای از کل •

در زمان ارائه شنونگان می توانند انرژی خود را برای . فایل های ارائه هستید
 .بهره برداری از صحبت های شما به همان نسبت تقسیم می کنند

 .افراط و تفریط نداشته باشید.از شکل وانیمیشن دراسالید های خود استفاده کنید•
 .شماره شکل های مرجع اصلی را از شکلهای خود حذف کنید•

 .از حالت نمایش خودکار در اسالیدها استفاده نکنید•

 

 

 

 power point (1)نکاتی راجع به ساخت 
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بهتر است عنوان هر اسالید نشان دهد که مربوط . اسالیدها دارای عنوان باشند•
 .به کدام فصل از فهرست مطالب است

در قسمت نتیجه گیری بهتر است هم مزایا و هم محدودیت های کار خود را  •
 .ذکر کنید و از ذکر مزایا به تنهایی خودداری شود

.  در استفاده از ارقام فارسی و مخصوصا ارقام اعشاری دقت کافی بعمل آید•
 .زیرا گاهی در هنگام نمایش محل عدد صحیح و اعشاری جابجا می شود

 .فرمول ها را تایپ کنید و از متن بجای فرمول اجتناب کنید•

اعداد زیادی را به مخاطب نشان می دهید، حتماً آنها را به یک نمودار انتقال  اگر •
 .دهید و به این وسیله بهتر از آن نتیجه بگیرید

برای تحقیق های )نظر محقق و توصیه برای آینده نتیجه گیری در آخرین اسالید •
 .آورده شود( آینده

 

 

 power point (2)نکاتی راجع به ساخت 


