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Research Method  

  روش پژوهش

  براي رسیدن به جواب مسالههدفداري ست تالش : پژوهش

  جهل استquestionریشه 

 Problem ناشی از علم زیاد است  

Thesis :پایان نامه  ارشدM.S  Master of science  

Disertation   رساله  دکتراPhDPhilosophy  

  ها اندیشه ......کارشناسی 

  اندیشیدن .....ارشد و دکترا 

 Science ازجنس علم است. Technology از جنس عمل است.  

تصاص داده شده نهایت استفاده را نمود که اوال می توان از بودجه هاي پژوهشی اخ در صورتی

پژوهشهایی که انجام می گیرد در عمل حداقل یکی از مشکالت صنعت کشور را حل نماید یا به بهبود 

  .آنها کمک نموده و در نهایت صنعت را ارتقا بخشد

روز دنیا باشد  ثانیا پژوهشهایی که انجام می گیرد به صورت بهینه و مطابق با استانداردهاي پژوهشی

  .قیق به خوبی انجام شده باشدمی گوییم در آن روش تح اصطالحاً

خروجی هاي هر پژوهشی نظیر پایان نامه هاي ارشد یا دکترا نبایستی صرفا در کتابخانه ها آرشیو شود 

بلکه بایستی از نتایج به دست آمده عمال استفاده نمود و حتی پژوهشگران بعدي آنها را ادامه داده و ارتقا 
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هاي پی در پی علمی خروجی هاي مطلوب براي صنعت و  بخشند تا در یک زنجیره متوالی از پژوهش

  .جامعه به دست آید

  .صنعت اعتماد الزمه را به پروژه ها ندارد-1

  )حمایتهاي مادي و معنوي(. حمایت هاي الزم از آنها انجام نمی شود تا عملی شود-2

  .پایان نامه ها اکثرا کاربردي نیستند-3

  :مهمی هستیمبراي انجام هر پژوهشی نیازمند عناصر 

  له به مرحلهمرحروش برنامه ریزي ـ 

  حل مساله مربوطهـ 

  برنامه زمان بندي شده ـ 

از آنجا که پارامترهاي موثر در کیفیت تحقیق معموال ثابت نموده و با شرایط محیطی ممکن است 

  .باشدشته باشند لذا برنامه انجام تحقیق بایستی داراي قدرت انعطاف پذیري تغییرات چشمگیري دا

Action plan science 

Research vision  چشم انداز پژوهشی  

Mission ماموریت یک نقشه عملیاتی جامع جهت رسیدن به چشم انداز است.  

امروزه اهمیت داشتن نقشه عملیاتی آنچنان در عمق پژوهش اهمیت پیدا کرده که کمتر موسسه 

  .نباشد missionو visionپژوهشی را می توان یافت که داراي 

Vision+mission+Action plan= Research Road map 

Problem   major :هدف اصلی تحقیق:مساله اصلی  
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Problem minor :مساله فرعی تحقیق  

  نگاشت نهادي

به عبارت دیگر .یعنی نگاشت کردن عملیات مربوط به نقشه راه به نهارهاي مربوط به آن:نگاشت نهادي 

یک کار پژوهشی کامال دینامیک و غیر .تحقیقی را باید انجام دهد دقیقا مشخص شود هر نهاد چه

  .ایستاست و داراي حرکت است و مرحله به مرحله باید انجام گردد

یک پژوهشگر وقتی می تواند موفق باشد که اولویت اول او پژوهش باشد و تمام کوشش او اینست که 

  .مساله اصلی پژوهش را حل کند

  .قیق مطرح می شود عنوان تحقیق استاولین چیزي که در هر تح

  :عنوان تحقیق باید سه ویژگی اصلی را داشته باشد وگرنه ناقص است

Clear  واضح  

Specify  بارز 

Detail  جزییات  

  .هر تحقیقی باید حداقل داراي یک مساله اصلی باشد

 WBS:work breaking structure  

  WBS:زایاي م

می گردد و می توان با ساختار بلوکهاي سلسله مراتبی دنبال کردو ساله به مساله هاي کوچکتر افراز م-

  .لوگیري کردجدر نتیحه از پرت انرژي در نتیحه داشتن الگوهاي جریی تر 

-WBS می تواندچشم انداز خوبی به مابدهد.  
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وقتی مساله به مسایل کوچکتر شکسته می شود می توانیم پیش بینی زمانی انجام دهیم و همچنین -

  .توانیم زمان بندي کنیممی

  :WBSمعایب 

  .گمی می شود ادامه دهیم باعث سر دراگر زیاد شاخه ها را 

  چالشی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه وقتی مسایل فرعی تحقیق حل شد جمع

  .بندي نتایج منجر به حل مساله اصلی تحقیق می گردد

 طاهاخ  

  خطاي مطلقـ 

  خطاي نسبیـ 

  میانگین مربعاتخطاي ـ 

  

 پیشنهاد تحقیقاتی:  

د پیشنها.با بیان جزییات درباره برنامه تحقیق وسیله یک محقق نوشته می شود به   که است  سندي 

اي از اطالعات بحث شده پروژه در   رآیند تحقیق که به خواننده خالصهتحقیقاتی مانند افقی ست از کل ف

  .خروجی را می دهد

  :مانند.عوامل مختلفی استپیشنهاد تحقیقاتی براي 

  در خواست بودجهـ 

  یالت تکمیلی یا رسالهبراي تحصـ 
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 مراحل تهیه یک پروپوزال:  

  انتخاب موضوع تحقیق:گام اول

  انتخاب عنوان تحقیق:گام دوم

  بیان مساله تحقیق:گام سوم

  مروري بر پیشینه موضوع:گام چهارم

  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:گام پنجم

  اهداف تحقیق:ششمگام 

  واالت پژوهشی تحقیقس: گام هفتم

  فرضیات پژوهشی:گام هشتم

  تعیین متغیرهاي تحقیق:گام نهم

  جامعه آماري و نمونهتعیین :گام دهم

  روشهاي گردآوري اطالعات:گام یازدهم

  ابزار سنجش و گردآوري اطالعات:گام دوازدهم

  کاربرد آمار و احتماالت در تحقیق:گام سیزدهم

  رفرنس نویسی:چهاردهمگام 
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 اصول مقاله نویسی: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مراحل تایید یا رد مقاله:  

Reject  

Minor revision 

Major revision 

Accept  

  

  

  

 نویسنده مسئول

 داور سردبیر  Journal مقاله نوشته شده

 بررسی

Submit 

 اصالح

 توسط نویسندگان

 تغییر جزئی
 تغییر کلی
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 برنامه مقاله:  

  وري روشتئ -

  مواد و روشها-

  آنالیز و تجزیه تحلیل-

  نتیجه گیري-

  تقدیر و تشکر-

-Reference  

 انواع مقاله:  

-Report 

Letters- 

Research paper- 

Review paper- 

 

شود و کمتر از مقاالت ترجیح داده می شود در پایان نامه ها از مقاالت پژوهشی و ژورنالی استفاده 

  .کنفرانسی استفاده شود چون مقاالت ژورنالی داوري عمیق تري دارد

  .همچنین از همان مراحل نیمه نهایی به بعد پایان نامه بهتر است در صدد تهیه مقاله با شیم

  


