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  كليات: فصل اول
  
  
  
  

  هاي دانشگاهي انواع پژوهش. 1-1
 هاي علمي است كه يي به مسئلهگو كوششي روشمند براي پاسخ ،تحقيق

عمومي  يا جنبة ها پژوهش .شود ميمنجر به نوآوري و پيشرفت علم 
 جنبة دارند؛ مثل تحقيقات تجاري، مطبوعاتي، انتظامي و امنيتي و يا

نوين و  يها يابي به دانش ، دستهدف از تحقيقات دانشگاهي. دانشگاهي
سه  ،هاي دانشگاهي بر اساس هدف پژوهش .ترويج و كاربرد آن است

  .»1اي توسعه و كاربردي ،بنيادي« :دسته است
  
 هاي بنيادي  پژوهش. 1-1-1

كشف جديد  ،گسترش مرزهاي دانش براي اغلبست كه اپژوهشي 
هاي  افزايش اندوخته نيز ل آينده وئمسا و جودل موئتغيير مسا، علمي

در حال  .گيرد انجام مي اي ويژه كاربرد علميدر نظر گرفتن علمي بدون 
چنين . استفاده نشود يتحقيقات چنيننتايج  ازممكن است  حاضر،
. دپذير صورت مي معلمي الز ةزمين كردنبه منظور فراهم  هايي پژوهش

                                                 
، )1388آگـه،   :تهـران ( هـاي تحقيـق در علـوم رفتـاري    روشزهره سرمد و ديگـران،  : ك.ر .١

 http://tar.sci.org.ir؛  79ص
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و بديع به منظور افزايش  هاي اصيل كاوش«را  تحقيق بنيادي يونسكو
هاي طبيعي، انساني، اجتماعي و  پديده هاي علمي و درك بهتر اندوخته
هاي محض و  دو گروه پژوهش بههاي بنيادي  پژوهش .داند مي» فرهنگي

  : شود راهبردي تقسيم مي
ي است كه بدون يها پژوهش :خالص يا هاي بنيادي محض پژوهش. 1

مرزهاي دانش  كاربردهاي عملي و به منظور گسترشتوجه به 
   .گيرد صورت مي

ي است كه يها پژوهش: دار جهت يا هاي بنيادي راهبردي پژوهش. 2
ل جاري و آتي ئعلمي الزم براي حل مسا ةزمين كردنفراهم راي ب

  .گيرد ميانجام 
  
 هاي كاربردي  پژوهش. 1-1-2

تحقيقات و يا تجربيات كه در  حاصل از پژوهشي است مبتني بر دانشِ
تحليلي  ائةار ها و الگوهاي موجود براي ها، نظريه كارگيري روش ت بهجه

حلي  به يافتن راه ها پژوهشاين ممكن است  .گيرد ميصورت  اي از پديده
 نتايج ةتوسع :پردازد به اين موارد مي واحدهاي پژوهشي .دشومنجر 

ها و  تعيين شيوه ،ها در نظر داشتن كاربرد عملي آن ،تحقيقات بنيادي
بهبود و تعالي رفتارها،  ،يابي به اهداف عملي خاص هاي دست روش

ل ئرفع نيازها و حل مسا، و ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوها
  .مشخص

  
  اي  هاي توسعه پژوهش. 1-1-3

بر دانش موجود و كسب دانش و  ة مبتنييافت فعاليت پژوهشي نظام
بنيادي و  هاي كه با هدف ترويج نتايج پژوهش است تجربيات جديد

 ها، وسايل، ابزار، استفاده در توليد مواد، فراورده به منظور ،كاربردي
  .دگير ها صورت مي هاي جديد و يا بهبود آن فرايندها و روش
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 Rsearch by(روش  اسـاس  بـر  هـاي دانشـگاهي   انـواع پـژوهش   .1-2
Method(  

هاي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و در علوم مختلف از روش
نوع   تعيين .كندشود تا شناخت موضوع را ممكن  بررسي استفاده مي

هاي  ش رو. بستگي دارد قيق به ماهيت سؤال و نوع اطالعاتروش تح
ها  ترين آن اند كه رايج بندي شده هاي گوناگون تقسيم صورته تحقيق ب
   :ند ازا عبارت
  ؛)Historical( تاريخي .1-2-1
  ؛)Descriptive( توصيفي .1-2-2
  ؛)Experimental( تجربي/ آزمايشي .1-2-3
  .)Content Analysis( محتوا تحليل .1-2-4

  
  تاريخي .1-2-1

وقايع مربوط به  كههاي گذشته  است براي شناخت واقعيت يپژوهش
شناسايي  ،پژوهش هدف اين. دكن تفسير و ارزيابي مي ،گذشته را تعبير

  .است درك بهتر وضع موجود براي وقايع دقيق و درست گذشته
  
  توصيفي .1-2-2

به توصيف و تفسير شرايط  )عكس تحقيقات تاريخي هب(اين نوع تحقيق 
 يت كنوني پديده يا موضوعي را مطالعهوضعو پردازد  و روابط موجود مي

  : است يو داراي انواع كند مي
موقعيت يك پديده را در  فقط اين پژوهش: تحقيق برآوردي. 1- 1-2-2

اي را پيشنهاد  گونه فرضيه اين روش هيچ .كند يك زمان توصيف مي
دهد و براي اقدامات  روابط متغيرها را مورد مطالعه قرار نمي ،كند نمي

موقعيت موجود را توصيف  فقطبلكه  ؛كند اي نمي بعدي توصيه
  .كند مي
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 ، وديفوا ةگذاري دربار اين روش به ارزش: يابي ارزشتحقيق  .2- 1-2-2
پردازد و به  يا برنامه مي محصول يا يا مؤثر بودن يك فرايند لوبمط

هايي  اين نوع تحقيق اغلب با توصيه. هاي خود توجه دارد كاربرد يافته
و در پي يافتن قوانين كلي و  استدر جهت اقدامات سازنده همراه 

  . ها نيست وقعيتقابل گسترش به ساير م
يك مورد در مدت  ةعميق و گسترد ةمطالع: موردي ةمطالع .3- 1-2-2

متغيرهاي  تمامشناخت  ،مطالعه اين نوع هدف .است معين زمان
اي براي مطالعات  تواند زمينه اين روش مي .مربوط به مورد است

   .باشدوسيع بعدي 
 اطالعات دست آوردن هروشي براي ب: پيمايشي ةمطالع .4- 1-2-2

ا مشخصات ات، رفتارها يينظر ها، باورها، ديدگاه ةدربارمستقيم 
مطالعات  .است تحقيق آماري از راه ةجامع گروهي از اعضاي

عقايد و  ،ها نوع اطالعات در مورد واقعيتشامل سه پيمايشي 
  .سترفتارها

 ةاطالعات دقيق در زمين شامل ):اي توسعه( تحقيق تكاملي .5- 1-2-2
اين نوع مطالعه به بررسي . استها و رشد و تكامل افراد  برنامه ةتوسع

زمان  ها و يا رشد افراد در طول امهميزان تغييرات و الگوهاي برن
 و عرضي) تداومي(پردازد و ممكن است به دو روش طولي  مي

  . صورت گيرد) مقطعي(
در تحقيقات  رايجهاي  يكي از روش: مطالعات همبستگي .6- 1-2-2

 ةبراي محاسب. دازدپر است كه به بررسي روابط دو متغير مي توصيفي
 ؛ زيراشود ضريب همبستگي استفاده مي همبستگي بين دو متغير از

گيري  هاي مختلف اندازه ممكن است متغيرهاي تحقيق از نوع مقياس
ميزان  ةبنابراين براي محاسب ؛باشد) نسبي و  اي فاصله ،اي رتبه ،اسمي(

  .دشو از ضرايب مختلف همبستگي استفاده مير ارتباط دو متغي
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اين نوع تحقيقات به بررسي روابط : وقوع تحقيقات پس از .7- 1-2-2
اگر سؤال . پردازد مدهاي موجود ميابررسي پي باعلت و معلولي 

طور   هد كه مقدار متغير مستقل قبالً و بشوتحقيق هنگامي مطرح 
. نامند قي را بعد از وقوع ميچنين تحقي ،طبيعي مشخص باشد

ته رهاي وابسير يا متغيي متغكار خود را با مشاهده و بررس پژوهشگر
واقع از  در. رهاي مستقل برسدكند تا بتواند به متغير يا متغي شروع مي

   .جو كندو كند تا بتواند علت را جست معلول شروع مي
  
   تجربي/ آزمايشي .1-2-3

هاي  ترين و كارآمدترين روش از دقيقتحقيق تجربي يا آزمايشي يكي 
 ،هدف اين تحقيق .شود ميها استفاده  تحقيق است كه براي آزمون فرضيه

ي بر روي گروه ها و يا شرايط خاص محيط روش ،ها بررسي تأثير محرك
ميان دو ي و معلولي برقراري روابط علّ از اين روش براي .استآزمودني 

 :اند از عبارتهاي اين روش  ويژگي .شود يا چند متغير استفاده مي
ساير متغيرها به جز متغيرهاي  شوند؛ مي كاري متغيرهاي مستقل دست

مستقل بر متغير ثير متغيرهاي د؛ تأنشو شته و كنترل ميثابت نگاه دا وابسته
آزمايش را  ةترين معاني واژ  رايجيكي از . 1شود وابسته مشاهده مي

يابي  هاي جديد و ارزش يش روشيعني آزما »تجربه كردن«توان  مي
هماهنگ با  ،مقصود از اين اصطالح در علوم رفتاري. اثرهاي آن دانست

روش  مثالً( كم يك متغير تعريف آن در علوم مختلف، آن است كه دست
گر باشد كه بتواند آن را بايد در كنترل پژوهش) دريس رياضيت

 ،آن ةبر پايديگر، آزمايش روشي است كه به بيان . كاري كند دست

                                                 
 104، ص)1388آگه، : تهران( هاي تحقيق در علوم رفتاريروشو ديگران،  زهره سرمد 1
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در . شده را كنترل كرد شده و آثار مشاهده كاري توان عناصر دست مي
مطالعات علمي، آزمايش روشي است براي بررسي انواع خاصي از 

يكي از  آزمايش. لئشي يا حل كردن انواع خاصي از مساسؤاالت پژوه
هم  كهتر جهان است  هاي تجربي براي شناخت عميق ترين روش ياديبن

. جتماعيگيرد و هم در علوم ا طبيعي مورد استفاده قرار مي در علوم
 هاي كمتر ن روشي براي بررسي حوزهعنوا آزمايش به صورت علمي، به

هاي نظري نيز تعريف شده  ييد فرضيهأي و تمل علئشده، حل مسا شناخته 
  .1است

    :2ها انواعي دارند آزمايش
آزمايشي را با  ةنتايج يك نمون :شده كنترلهاي  آزمايش. 1- 1-2-3

  . داروييهاي  آزمايش ؛ مثلكند كنترل مقايسه مي ةنتايج نمون
بر مشاهدات  فقط تجربي شبهيا : طبيعيهاي  آزمايش. 2- 1-2-3

كاري يك يا  هستند نه دست  متكي متغيرهاي سيستم تحت مطالعه
  .شوند نشده انجام مي هاي كنترل در محيط معموالًكه  چند متغير

كه فاقد تعادل احتماالتي جز اين: اي مشاهدههاي آزمايش. 3- 1-2-3
 زيادي مشابهت بسيارشده  كنترل هاي ها هستند، با آزمايش بين گروه

 هاي اي، بسيار كمتر از نتايج آزمايش نتايج مطالعات مشاهده. دارند
  .ندشده معتبر كنترل

                                                 
، )1382ويرايش،  :تهران( 13چ ،علوم تربيتي شناسي و روش تحقيق در رواندالور، علي  .1

 128ص
شناسي و علوم  شناسي پژوهش در روان روشآبادي،  حسين لطف: ك.بارة انواع آن ردر .2

 به بعد 122، ص)1388پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : تهران( تربيتي
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محيط طبيعي  درها  آزمايشاين : ميدانيهاي آزمايش. 4- 1-2-3
و نتايج  مصنوعي آزمايشگاهيهاي  محيطشوند نه  آوري مي جمع
  .شود مقايسه مي نتايج آزمايشگاهيها با  آن
  

  1تحليل محتوا. 1-2-4
دار و كمي محتواي آشكار و  توصيف نظام وتحليل محتوا بررسي 

هاي  توان روش تبديل داده اين روش را مي. است متنموجود در ي ها پيام
اي پاسخ دادن تحليل محتوا روشي مناسب بر. به كمي قلمداد كردكيفي 

 ،ترين كاربرد تحليل محتوا مهم. پيام است يمحتوا ةهايي دربار به سؤال
ة كاربرد اين روش، استنباط دربار دومين. پيام استهاي  توصيف ويژگي

تحليل  ةساد ةشيو .يندهاي پيام استافرستندگان پيام و داليل يا پيش
 مورد مطالعه؛ ةتحديد موضوع؛ تعيين جامع: است ازمحتوا عبارت 

  .ها ها به واحدها و مقوله ها و تبديل آن آزاد؛ نهايي كردن فرضيه ةمشاهد
. م سنجش تحليل محتوا هستندو روايي، عناصر مه گيري، اعتبار نمونه

لزوم عملي كاهش حجم اطالعات براي  ،گيري اصلي در نمونه ةانگيز
 ،پژوهش ةپس از تعريف مسئل پژوهشگر. ن آن استقابل كنترل كرد

 ةگيري، تهي نمونه ةن مرحلنخستي. كند گيري را نيز تعيين مي طرح نمونه
تعميم داده  ها فهرست تمام اجزاي اسنادي است كه قرار است نتايج آن

گيري  مورد مطالعه مشخص شد، طرح نمونه ةكه جامع  هنگامي. شود
اي ممكن است تا سه  گيري چندمرحله نمونه. اي كافي است مرحله يك

                                                 
: تهران(محمد يمني دوزي سرخابي  و مليحه آشنايي ةترجم ،تحليل محتواباردن، آكن  :ك.ر .1

تحليل محتوا در  ،ستيلهو. آر. ال :ازرايت نقل كارل  ؛2، ص)1375دانشگاه شهيد بهشتي، 
؛ )1373دانشگاه عالمه طباطبايي، : تهران(نادر ساالرزاده اميري  ةترجم ،علوم اجتماعي و انساني

هشگاه علوم انساني و پژو: تهران( هاي تحقيق در علوم اجتماعي روشساروخاني، باقر 
تحليل محتواي (آموزش، تحقيق، ترويج «فاضلي،   اهللا ؛ نعمت4، ص)1375مطالعات فرهنگي، 

 100- 99، ص)1376تابستان ( 1س ،پژوهش ةنماي ،»)علوم اجتماعي نامه
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اسناد و گيري از  انتخاب منابع موضوع، نمونه: مرحله ادامه يابد
  .درون اسناد گيري نمونه

يارهايي است ها و مع تحقيق، ميزان دقت شاخص هرمنظور از اعتبار 
توان  در تحليل محتوا مي. اند موردنظر تهيه شده ةديدكه در راه سنجش پ
: شناسايي كرد تا دقت نتايج افزايش يابد  شيوه چهار  اعتبار تحقيق را به

؛ اعتبار متقارن .3؛ كننده بيني اعتبار پيش .2 ؛اعتبار محتوايي يا صوري .1
  .اي اعتبار سازه .4

  :1ددار يانواعتحليل محتوا 
  ؛)Field Research(ميداني  ةمطالع .1
  ؛)Case Study(موردكاوي  .2
  ؛)Correlational Research(تحقيق همبستگي  .3
  ؛آزمايش ميداني. 4
  ؛آزمايشي -يتحقيقات علّ. 5
   .تطبيقي -يتحقيق علّ .6

  
  هاي دانشگاهي بر اساس قالب شانواع پژوه. 1-3

مراكز ر در هاي زي شده در يكي از قالب هاي ياد هريك از انواع پژوهش
  :رسد دانشگاهي به انجام مي

هاي علمي و  از فعاليتاي همگون  مجموعه: طرح پژوهشي. 1-3-1
ويند كه مشخص و مرتبط را گ مطالعات، عمليات و خدمات ،يفنّ

 رسيدن به شده براي تعيين زماني ازقبل دورةمعيني در  ةبا هزين
  .معين انجام گيرد يهدف

  

                                                 
شناسـي و علـوم    شناسـي پـژوهش در روان   روشآبـادي،   حسين لطف: ك.بارة انواع آن ردر 1.

 به بعد 122، ص)1388پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : تهران( تربيتي
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گزارش پژوهشِ دانشجو در آخرين بخش دورة : نامه پايان. 1-3-2
شود و قبول آن  كارشناسي ارشد كه زير نظر استاد راهنما انجام مي

  .1استدر هيئت داوران، شرط دريافت مدرك اين دوره 
گزارش پژوهشِ دانشجو در مرحلة پژوهشي دورة : رساله. 1-3-3

شود و قبول  مي دكتراي تخصصي كه زير نظر استاد راهنما انجام
   .2استآن در هيئت داوران، شرط دريافت مدرك اين دوره 

ت، بازخواني، مقابله، شناسايي، مرم شامل: تصحيح متون. 1-3-4
يا  نسخههاي الزم براي تبديل  فعاليت شرح و توضيح و ديگر

  .3است هاي خطي كهن به نسخة چاپي نسخه
  
  رايج در روش تحقيق هايلتاصطالحات و خص. 1-4

 ريزي به برنامه ،اولين برخورد با موضوع پژوهشي براي نوشتن رسالهدر 
آن  ابعادو  تحقيق ريزي ابتدا بايد دربارة موضوع برنامه در. داريم نياز

دن موضوع انتخاب انترين راه را براي پرور مناسب و بينديشيم خوب
استفاده از يك يا چند خصلت  ،ترين راه مقصود از مناسب. كنيم

  :ماننداست؛  4پژوهشي
تأمل در يك موضوع يا نظريه و بررسي و : )Examine( آزمون •

طور دقيق براي يافتن  بهدر حاالت و شرايط گوناگون و مايي آن زبازآ
 . ها و مشكالت آن خطاها يا نارسايي

                                                 
 1373 وزرات علوم و فناوري، ريزي برنامه عالي  شوراي .1
 جا همان. 2
هاي تصحيح  شناسي و شيوه مراحل نسخه: نقد و تصحيح متونمايل هروي، نجيب  .3

 )1369هاي اسالمي،  آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش :مشهد( هاي خطي فارسي نسخه
مركز نشر دانشگاهي، : تهران( آيين نگارشاحمد سميعي، : ك.هاي پژوهشي ر دربارة خصلت .4

 93، ص)1377
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اساس داليل و شواهد و توضيحات  يك نظريه بر ردRefute( :( ابطال •
  . منطقي

قضاوت دربارة ارزش و كيفيت يك پديده از : )Evaluate( ارزيابي •
 . اي از معيارها مجموعه ق سنجش آن به وسيلة يك گواه ياطري

يكي آنچه  ؛كند  برقرار ميرا ميان دو پديده  ةرابط هدر نوشت :استدالل •
ل هاي اتصا استدالل حلقه. خواهيم بدانيم ديگر آنچه مي و دانيم مي

استدالل ارتباط دادن  ،عبارتي  به. هاست ها و ندانسته دانسته ةزنجير
 .دانيم دانستن آنچه نمي دانيم براي رسيدن و قضايايي است كه مي

ممكن . مطالب، استدالل است و هاي مهم پرورش مفاهيم يكي از راه
 خوبي به منظور و مقصود خود را ده بتوانيميك استدالل سا است با

فلسفه و كالم كاربرد اين شيوه در علوم، رياضيات، . اثبات كنيم
اثبات حكم نيست، بلكه  ،ا هميشه مقصود از استداللام ؛دارد يفراوان

استدالل از سه راه  .كردن خواننده هم هست عقان ما اغلب قصد
  :شود  ممكن مي

  .يخاص و جزئي به يك قانون كلّ از چند مورد يعني پي بردن: استقرا. 1
جزئي و  ةشباهت ظاهري ميان يك قضي دليل  نويسنده بهيعني  :تمثيل. 2

همان طور كه در  مثال براي ؛كرده است جزئي ديگر حكم ةقضي
اي  شود، در آفرينش نيز هدف و برنامه ساختن وسيله هدفي دنبال مي

  .تمثيل درست نيست ةنتيجته بايد دانست همواره الب .بوده است
ي به جزئي يا از در قياس ذهن از كلّ .ستمقابل استقرا ةنقط :قياس. 3

كه برحسب آن .رسد از قانون به موارد اطالق آن مياصل به نتيجه و 
. قياس از چه نوع مقدماتي تشكيل يابد، ارزش آن متفاوت است

، سفسطهبرهان، جدل، : ند ازا مراتب قياس بنابر مقدمات آن عبارت
  .شعر و خطابه
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ها و شواهد براي اثبات و تأييد يك  ارائة نمونه: )Example( استشهاد •
  . موضوع يا به منظور توضيح بيشتر

  . ها و ادعاها قول ارائة سند دقيق براي نقل: )Documentation( استناد •
هاي مختلف  بخش اصلي گفتار يا نوشتار كه جنبه: )Discuss( بحث •

ن گذارد و دربارة آ را از جهات مختلف به بحث مييك موضوع 
له را از چند ديدگاه شرح و بسط مسئ اين بخش. كند استدالل مي

  . دهد مي
ير يك عامل يا متغ ةايي روابط و داشتن اطالعات دربارشناس :بيني پيش •

 كند  ين نوع تحقيق فرد را قادر ميا .دنكبيني  عامل ديگر پيش ةدربارتا 
  .كند نمي اما كامالً مطمئن ؛روابط متغيرها حدس بزند ةدربار

هاي مهم يك پديده كه  توصيف برخي جنبه: )Identify( تبيين هويت •
 كند؛ مانند توضيح، ارائة نمونه و را از ديگر چيزها متمايز مي آن

  .ها فهرست كردن نمونه
   .هاي آن جداسازي اجزاي يك كل و تفكيك بخش: )Analyze( تجزيه •
ط با هم در يك پيكره و پيوند دادن اجزاي مرتب: )Synthesis( تحليل •

 . اند كه آن اجزاء چگونه با ساختار كلي موضوع مرتبطتوضيح اين
 و معناي هاي ذاتي و خاص يك پديده بيان ويژگي :)Define( تعريف •

گاهي تعريف شامل امور ديگري هم . دقيق و روشن يك اصطالح
اي كه يك فقره به آن تعلق  هشود؛ مانند مشخص كردن رده و طبق مي

ارائة  دارد و بيان چگونگي تفاوت آن فقره با ديگر فقرات آن طبقه، و
 همراه توضيحات كافي كه موضوع مورد نظر تعريف جامع و مانع به

ابتدا دست به تعريف ناچار بايد  در هر علمي به. را خوب بشناساند
زنيم تا با تعريف دقيق بتوانيم آن پديده يا شيء مورد نظر را 

بايد از  ،ها ها به حكم سرشت و طبيعت آن نوشته در برخي. بشناسانيم
كليدي تعريف بايد براي شنونده كلمات . الگوي تعريف بهره بگيريم
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 ،زيرا قرار است با چند معلوم ؛فهم باشد شده و قابل شناخته ،روشن
وقتي در تعريف خدمات  براي مثال ؛كنيمرا آشكار  ولمفهوم مجه

بايد  ،دهد مرجع بنويسيم كاري است كه كتابدار مرجع انجام مي
 و هاي آن، باشيم كه خواننده با مفهوم خدمات و مصداق نمطمئ

تواند  ين تعريف نميا گرنهمرجع و نوع تعريف آن آشنا باشد و
  .كند  مشكلي را حل

 ها يا بيان اهميت توضيح معنا و شاخص: )Interpret( تفسير •
  .شرح و تفسير نتايج آزمايش اي از اطالعات، و مجموعه

براي نشان دادن  كنار هم نهادن دو يا چند چيز: )Contrast( تقابل •
  . ها تفاوت آن

وضعيت يا ديدگاه درست يا  بيان اينكه چرا يك: )Justify( توجيه •
  . تصديق كردن خوب است؛

هاي خاص و صفات عمومي يك  بيان ويژگي: )Describe( توصيف •
هاي  ها بايد به كمك توصيف ويژگي رخي پژوهشگاه در ب. پديده

توصيف، گزارش و توضيح دقيق و جزئي  .شيء را برشمرديك امر يا 
، به جاي تعريف گل موضوع است؛ مثالً براي آنكه گل را بشناسيم

 . زيمپرداببايد به توصيف گل 
، نشان دادن يك جريان، چيزي كردنروشن : )Explain( توضيح •

كردن مطلبي براي فهم  كند، ساده تحليل اينكه يك چيز چگونه كار مي
 .اي روشن بيان منظور به شيوه و ارائة دليل، بهتر،

هاي يك پديده بر  منظم كردن انواع و فقره: )Classify( بندي رده •
  . ها و عناصر مشترك اساس مشخصه

اي از مطالب  مجموعهدهي  سازمان: رئوس مطالب: )Outline( سرفصل •
كه  اي گونه موضوع در قالب فهرست، بهط به يك مربو هاي  يا انديشه

نيز طرحي  و كند فرعي را با يكديگر مشخص نسبت نكات اصلي و
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وعات چگونه با هم مرتبط ها و موض كه نشان دهد انديشهند ترسيم ك
  .شوند مي

كه  اي گونه دقيق يك چيز، بهبازآزمايي : )Review( مرور و بررسي •
دارد يا نه؟ يا خالصة نكات  نياز به تغيير بتوان تصميم گرفت كه آيا

هاي علمي  ها و سالنامه اصلي يك موضوع كه معموالً در گزارش
و  اجزاي يك كل و كوشش در راه توصيف روابط مطالعة. آورند مي

 اجتماعي در علوم خواهيم براي مثال وقتي مي ها؛ مناسبات متقابل آن
تك معتادان ياد  سرنوشت تك از ،اعتياد سخن بگوييم دربارة آثار

 .كنيم مي
ها  هكه نشان دهيم پديدها براي اين كاربرد نمونه: )Compare( مقايسه •

بر بيشتر  ،اي در هر مقايسه. هستند يا متفاوتچگونه همسان 
بررسي وجوه تفاوت و تشابه دو  شود؛ تأكيد مي هاي دو امر همساني

براي مثال مقايسة جامعة . ها چيز يا دو موضوع از طريق مقايسة آن
هاي جامعة مدني در مقايسه  بدوي و برشمردن ويژگي مدني با جامعة

اي  ديدهدو چيز يا پ .كند شن ميذهن خواننده را رو ،بدوي با جامعة
. وجوه اشتراك يا افتراق داشته باشند بايد ،شوند كه با هم مقايسه مي
در  آنبيان وجوه مشترك دو پديده است و  ،گاه غرض از مقايسه

مفاهيم دشوار و غيرقابل فهم را  دصورتي است كه نويسنده بخواه
 . كندمحسوس و ملموس 

عناصر اساسي يك مجموعه از طريق تشخيص بندي  طبقه: بندي مقوله •
ها بر اساس معيارهاي  آن دوبارةبندي  ها سپس گروه هاي آن تفاوت
  . پيشين برحسب نوع عناصر ةشد تعيين
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  معيارهاي ارزيابي روش تحقيق. 1-5
ها و پاسخ به  ارزيابي كنيم، طرح اين پرسش را كه روش تحقيقبراي آن

  :تواند مفيد باشد ها مي آن
  ؟اي لهيا حل مسئ ي جديد استضة روشآيا هدف مقاله، عر -
حاصل  ،هدست آمد اي كه در مقاله به تيجه يا نظريهحل تازه، ن آيا راه -

  مناسب است؟ يروش درست از  استفادة
  تحقيق مناسب است؟ لةشده براي مسئ آيا روش انتخاب -
  شده و مرسوم است؟ شناخته رفته كار آيا روش به -
  رفته متروك و كهنه است؟ كار بهآيا روش  -
  له همين است؟آيا بهترين روش براي حل اين مسئ -
  كار گرفته شده است؟ آيا روش، درست به -
  ؟است  شناختي درست هاي روش آيا شيوه -
  كار برند؟ شده است كه ديگران بتوانند آن را به آيا روش چنان توصيف -
  ؟استتوضيح و توجيه  آيا خود روش نيازمند -
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 : دومفصل 

  )پروپوزال نويسي(  مشخصات پروژهتهيه و تكميل فرم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ٢٥ ~ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  :مقدمه2-1  
قبل از اجراي يك پروپوزال الزم است پژوهشگر مشخصات خود را كه شامل 

و مشخصات اساتيدي كه در اين پژوهش يـاري ميرسـانند    نام ، نام خانوادگي
ذكر نمايد و به تاييد نامبردگان برسـاند كـه بـا توجـه بـه فرمـت مخصـوص        

  .دانشگاه جامع علمي كاربردي به طور كامل به تشريح آن ميپردازيم
 در واقع مي توان ماكـت و اسـكلت   در لغت به معني پيشنهاد استپروپوزال  

ــرح دا   ــار را شــــــــــــــــ ــلي كــــــــــــــــ   داصــــــــــــــــ

 ،يـا پـروژه تخصصـي    يا پايان نامه همچنين براي تصويب يك طرح پژوهشي 
يـا   الزم است تا پژوهشگر قصد پژوهشي خود را در پيشنهاد طـرح پژوهشـي  

در پيشـنهاد  . به اطالع افـراد ذيـربط برسـاند    (Proposal) پايان نامه پروژه يا
يهـا ي  ، اهـداف ، سـئواالت و فرضـيه هـا ، ويژگ     (Proposal) طرح تحقيق

روش اجراي تحقيق ، زمان و هزينه هاي الزم براي اجراي طرح تحقيـق بايـد   
پژوهشگر بايد نهايت تالش خـود را  . به نحوي روشن و قانع كننده بيان شود 

بعمل آورد تا داوران طرح به سهولت به هدف پژوهش و ضرورت اجراي آن 
  .پي برند(Proposal) با توجه به طرح پيشنهادي

 

 

  
  :هاي پروپوزال بخش  2 -2

  ...)تعداد واحد و  -كليد واژه  –شامل عنوان ( مشخصات پروژه تخصصي 
  ...)دستگاه متقاضي و  –شامل عنوان ( مشخصات كالن پروژه 
  خالصه پروژه تخصصي

  مشخصات دانشجو ، راهبر و مشاور كالن پروژه و پروژه تخصصي
  بيان مسئله

  توجيهي و ضرئرت اجراي پروژه داليل
  هدف

  ضيات و سواالتفر
  مرور بر مستندات و پيشينه موضوع و وضعيت موجود

  روش اجرا و شرح خدمات
  نتايج و دستاوردهاي حاصل از اجراي پروژه تخصصي 

  فهرست منابع مورد استفاده
  زمانبندي اجراي پروژه

  تجهيزات و مواد مورد نياز
  :عنوان2-2-1

سوالي براي ما ايجاد شده  انتخاب عنوان پايان نامه بسيار مهم است و در واقع
عنوان بايد عـالوه بـر   .است ولي پاسخ كامل و دقيق آن در منابع وجود ندارد 

عملي بودن به صرفه و مفيد باشد و از اهميـت و اولويـت بـااليي برخـوردار     
  .باشد همچنين بيانگر نوع روش تحقيق و نيز كوتاه و رسا باشد
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  :خالصه پروژه2-2-2
چكيـده  . سمتهاي مختلف پروپوزال ذكر شـود  در اين بخش چكيده از ق

معموال اولين بخشي است كه توسـط داوران مطالعـه ميشـود و بايـد بـه      
در . گونه اي رسا ديدي كلي از پروپوزال را در اختيار خواننده قرار دهـد 

خالصـه را بايـد در سـه    . بخش خالصه نيازي به ذكر منابع وجود ندارد
  بخش بيان نمود؛ 

  .درچند جمله بيان مساله شرح داده شود كه سابقه و هدف
كه خالصه مروري بر مقـاالت و تعارضـات موجـود در     پيشينه پژوهش

  .چند جمله ذكر شود
كه به صورت خالصه روش اجـرا و   روش تحقيق و متغيرهاو نحوه اجرا

 .ذكر شود آناليز داده ها

  
  :بيان مسئله2-2-3

براي مجريـان و همچنـين سـازمان    بيان مسئله بايد توجيه كننده انجام تحقيق 
نظارت كننده باشد ، بيان مساله خوب در چند بخش تنظيم شود كه مي توانـد  

تعريف مشكل و اهميت مشكل ، نحـوه مواجهـه فعلـي و عـوارض و     : شامل
مطالـب  . عواقب ،توضيح عوامل تاثير گذار و اختالف نظرهاي موجـود باشـد  

ات كلـي و خـتم آن بـا موضـوع     داراي روند منطقي باشد شروع ان با موضوع
  اختصاصي مورد نظر باشد

  :داليل توجيهي و ضرورت اجراي پروژه2-2-4

 

 

ضرورت اجراي طرح با ذكر دليل به صورت كامل شرح داده شود بـه طـوري   
كه خواننده متقائد گردد اجراي اين پـروژه يكـي از مشـكالت صـنعت را در     

  .راستاي اهداف كالن پروژه برطرف خواهد نمود
  :هدف2-2-5

هدف اجراي طرح بايد به روشني بيان شود تا ضمن مشخص كردن توقعات ، 
همچنين رسيدن به هدف نهايي يعني كالن پـروژه  . ارزيابي كار نيز آسان شود

  .مد نظر قرار گيرد
  .بخش متفاوت تقسيم نمود و انها را شرح داد 3هدف را ميتوان به 

ه در يك جمله قابل فهـم و  همان موضوع اصلي پژوهش است ك: هدف كلي 
  .رسا بيان شودكه براي خواننده گويا و قابل فهم باشد

از تقسيم يا شكستن هدف كلي به اجزاي كوچكتر به دست : هدف اختصاصي
  .مي ايد و راه رسيدن به هدف كلي را قدم به قدم مشخص مي نمايد

توانـد  ذكر اينكه در نهايت انجام اين پـروژه چـه كـاربردي مي   : هدف كاربردي
  .داشته باشد

  :فرضيات و سواالت2-2-6
محقق در اين مرحله با تكيه بر دانشي كه پيشتر دربارة موضوع پژوهش كسب 

هاي احتمالي خود را در قالب حدس و گمان عالمانـه بـراي    كرده است، پاسخ
فرضـيات تحقيـق اسـت؛    / ها همان فرضـيه  اين پاسخ. كند حل مسئله ارائه مي

نويسـندگان فرضـيه را   . يه داردمسئلة تحقيق ارتباطي دوسـو اين فرضيه با بنابر
دانند كه دربردارندة راه حل پيشنهادي پژوهشگر براي حل  خبري مي اي جمله

همچنـين  . هايي قابل تأييـد يـا رد شـدن اسـت     وسيلة آزمون  مسئله است و به
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نشـدة پژوهشـگر    حدس، ظن، گمان، يا توضـيح آزمـايش  «اند كه فرضيه  گفته
وقوع نپيوسته يا  رابطة بين چند متغير، رفتار، پديده يا واقعة معيني كه بهدربارة 

بينـي   فرضـيه پـيش  «اند كـه   برخي نيز اشاره كرده» .11هنوز اتفاق نيفتاده است
منطقي رابطة موجود بين دو يا چنـد امـر يـا پديـدة اجتمـاعي اسـت كـه در        

هاي تدوين فرضيه و   مالكدر بيان » نامند ها را متغير مي تحقيقات اجتماعي آن
روشن و . 2پذير بودن؛  آزمون. 1: هاي آن به اين موارد اشاره شده است ويژگي

منطبـق  . 5فارغ از مفاهيم ارزشي بودن؛ . 4قابل بررسي بودن؛ . 3واضح بودن؛ 
 عيني و ملموس بودن. 6هاي حاكم بر جامعه؛  بودن بر ارزش

  
 :وضعيت موجود مرور بر مستندات و پيشينه موضوع و2-2-7

اهميـت ايـن   . در اين بخش به مرور مقاالتو مطالعات مرتبط پرداختـه ميشـود  
بخش از آنجاست كه مي توانيم متوجه شويم چه كارهايي انجام شـده و چـه   

هنوز بي پاسخ است؛ روش هاي استفاده شده ، تناقضات موجود و پرسشهايي 
نهايتـا بتـوانيم از ايـن    نقاط ضعف و قوت هر يك از مقاالت ، به گونه اي كه 
  .تحقيقات براي اجرا و توجيه تحقيق خود الگو بگيريم

نويسـندگان،مكان و  (بررسـي   سـپس  متون هاي مختلف را بايد ابتدا معرفي و
. نمود)يافته ها ونتايج بدست آمده  ،زمان و هدف تحقيق خالصه اي از روش

فسير داده ها نقـد  و درنهايت با تمركز بر روي متدولوژِي تحقيق و تحليل و ت
  .نمود

                                                 
انتشارات دانشگاه شـهيد بـاهنر   ( 2، چنگارش علميپور و سيد حميدرضا علوي،  اهللا موسي نعمت. 11

 37ص ،)1388كرمان، 

 

 

  :روش اجرا2-2-8
در اين بخش بايد كليه موارد الزم جهت اجراي تحقيق ذكـر شـود و مراحـل    

به گونه اي كه اجراي . مختلف را از ابتدا تا انتهاي طرح به وضوح ترسيم كرد
بر اساس نـوع  . كار توسط هر شخص بدون نياز به توضيح اضافي ميسر باشد 

براي اطالعات بيشتر به بخـش اول  (كه مشخص كرده ايد مطالعه ويا تحقيقي 
ابزار و روش جمع آوري اطالعات ، جامعه مورد مطالعه ، روش )مراجعه شود

نمونه گيري و محاسبه اندازه نمونه و روش تجزيه و تحليـل داده هـا ميتوانـد    
  .متفاوت باشد

مـي باشـد ،    در روش كار ، چنانچه نياز به انجام مطالعه راهنما يا پيش آزمون
پيش آزمـون يعنـي بعضـي قسـمتهاي تحقيـق را در مقيـاس       . شرح داده شود

مطالعه راهنما يعني تمام مراحل تحقيق  .كوچكي مورد آزمايش قرار مي دهيم
  .را بر روي يك نمونه كوچك انجام دهيم

  :نتايج و دستاوردهاي حاصل از اجراي پروژه تخصصي
هدفي كه مد نظر پژوهشـگر در پĤيـان   در اين بخش نتايج احتمالي و در واقع 

  .پروژه مي باشد بيان شود
  :فهرست منابع2-2-9

منابعي كه در تنظيم پروپوزال استفاده شده اند بايد با يك شيوه استانداردتنظيم 
شودو در انتهاي متن ذكر شود كه در فصل سوم كامال نحوه مستند سازي ذكر 

  .شده است
  :زمانبندي اجراي پروژه2-2-10
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جدول زمانبندي به طور كامل تكميل گردد تا شروع و خاتمه كار به روشني و 
  .با نظم و دقت مشخص گردد

  :تجهيزات و مواد مورد نياز2-2-11
اين بخش را با توجه به حجم كار و نمونه و ابزارهاي مورد نظر تكميـل  

همچنين الزم است تجهيزاتي كه موجود مي باشـد و تجهيزاتـي   . فرماييد
  .د براي اين پروژه خريداري گردد به صورت مجزا ذكر شودكه باي
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  پيوست2-3
  )نمونه پروپوزال و نكات فني(

  بسمه تعالي

  فـــرم مشخصات پروژه تخصصي پيشنهادي

 B Nazanin .14. (Bold(مشخصات پروژه تخصصي .1
 

  B Nazanin.12. (Bold  (:عنوان پروژه تخصصي به فارسي -1-1
  ) .B Nazanin) .12 شرح متن 

 : عنوان پروژه تخصصي به انگليسي-1-2
 

  )Times New Roman Bold 12( 

 :هاكليدواژه-1-3
  ).B Nazanin).12 شرح متن  

 ) .B Nazanin) .12 شرح متن: محل اجراي پروژه تخصصي -1-4

 ) .B Nazanin) .12 شرح متن: تعداد واحد پروژه تخصصي -1-5

 ).B Nazanin) .12 شرح متن: تاريخ پيشنهاد پروژه تخصصي -1-6

 ) .B Nazanin) .12 شرح متن :مدت اجراي پروژه تخصصي -1-7
 :هزينه كل پروژه تخصصي-1-8

 

 

 B Nazanin  .14. (Bold ( : پروژه مشخصات كالن .2
  

  B Nazanin .12. (Bold ( :پروژه به فارسي عنوان كالن -2-1
  ) .B Nazanin) .12 شرح متن

   :پروژه به انگليسيعنوان كالن-2-2
  )Times New Roman Bold 12(  

 ) .B Nazanin) .12 شرح متن :نام دستگاه متقاضي -2-3

 ) .B Nazanin) .12 شرح متن :پروژه نام راهبر كالن -2-4

 ) .B Nazanin) .12 شرح متن :پروژه هزينه كل كالن -2-5

  ) .B Nazanin) .12 شرح متن :نام استان مجري - 2-6
 ) .B Nazanin) .12 شرح متن :نام مركز مجري -2-7

  ) .B Nazanin) .12 شرح متن :نام گروه علمي -2-8
  ) .B Nazanin) .12 شرح متن :نام دوره ارشد -2-9
 B شرح متن :پروژه تعداد پروژه تخصصي مرتبط با كالن -2-10

Nazanin).12.( 
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 B )كلمه  100حداكثر : ( خالصه پروژه تخصصي .3
Nazanin .14. (Bold  

 ).B Nazanin).12 شرح متن

 B :پروژه مشخصات دانشجو و اعضاء كميته راهبري كالن .4
Nazanin .14. (Bold  

  B Nazanin .13. (Bold  ( :مشخصات دانشجو -4-1
 B شرح متن :نام

Nazanin).12.(  
 :تاريخ تولد :نام پدر :خانوادگينام

 :كد ملي :شماره شناسنامه :محل تولد
محل تحصيل/عنوان رشته

  :كارشناسي
 :التحصيليسال فارغ/معدل

نيمسال
  :ورودي

 :گرايش :رشته تحصيلي :شماره دانشجويي

 :تلفن همراه :تلفن ثابت
 : (E-mail)پست الكترونيك :تلفن تماس در مواقع ضروري

 :امضاء و تاريخ

 

 

 

  

  B Nazanin .13. (Bold  ( :پروژه مشخصات راهبر كالن -4-2
 B شرح متن :نام

Nazanin).12.(  
  :تاريخ تولد  :نام پدر  :خانوادگينام

  :كد ملي  :شماره شناسنامه :محل تولد
/ سمت در دستگاه متقاضي  :رشته تحصيلي/باالترين مدرك

  :دانشگاه
  :مرتبه علمييا/تخصص اصلي و

  :تلفن همراه :تلفن ثابت
  :  (E-mail)پست الكترونيك  :تلفن تماس در مواقع ضروري

 :امضاء و تاريخ
  

 
 .B Nazanin .13  ( :پروژه مشخصات مشاور كالن -4-3

(Bold  
 B شرح متن :نام

Nazanin).12.(  
  :تاريخ تولد  :نام پدر  :خانوادگينام

  :كد ملي  :شماره شناسنامه :محل تولد
/ سمت در دستگاه متقاضي  :رشته تحصيلي/باالترين مدرك

  :دانشگاه
  :يا مرتبه علمي/تخصص اصلي و

  :تلفن همراه :تلفن ثابت
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 : (E-mail)پست الكترونيك :تلفن تماس در مواقع ضروري
 :امضاء و تاريخ

  

 B Nazanin  ( :مشخصات استاد راهنماي پروژه تخصصي -4-4
.13. (Bold  
 B شرح متن :نام

Nazanin).12.(  
 :تاريخ تولد :نام پدر :خانوادگينام

 :كد ملي :شماره شناسنامه :محل تولد
/سمت در دستگاه متقاضي :رشته تحصيلي/باالترين مدرك

  :دانشگاه
 :يا مرتبه علمي/تخصص اصلي و

 :تلفن همراه :تلفن ثابت
 : (E-mail)پست الكترونيك :تلفن تماس در مواقع ضروري

 :امضاء و تاريخ
  

 B Nazanin  ( :مشخصات مشاور اول پروژه تخصصي -4-5
.13. (Bold  
 B شرح متن :نام

Nazanin).12.(  
 :تاريخ تولد :نام پدر :خانوادگينام

 :كد ملي :شماره شناسنامه :محل تولد
/سمت در دستگاه متقاضي :رشته تحصيلي/باالترين مدرك

  :دانشگاه
 :يا مرتبه علمي/تخصص اصلي و

 :تلفن همراه :تلفن ثابت

 

 

  :  (E-mail)پست الكترونيك  :تلفن تماس در مواقع ضروري
 :امضاء و تاريخ

  

 B Nazanin  ( :مشخصات مشاور دوم پروژه تخصصي -4-6
.13. (Bold  
 B شرح متن :نام

Nazanin).12.(  
  :تاريخ تولد  :نام پدر  :خانوادگينام

  :كد ملي  :شماره شناسنامه :تولدمحل
/ سمت در دستگاه متقاضي  :رشته تحصيلي/باالترين مدرك

  :دانشگاه
  :يا مرتبه علمي/تخصص اصلي و

  :تلفن همراه :تلفن ثابت
  :  (E-mail)پست الكترونيك  :تلفن تماس در مواقع ضروري

 :امضاء و تاريخ
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  B Nazanin .14. (Bold( :شرح پروژه تخصصي .5
  B Nazanin .12. (Bold  ( :بيان مسأله -1- 5

 ).B Nazanin).12 شرح متن

  
 B Nazanin  ( :داليل توجيهي و ضرورت اجراي پروژه تخصصي -2- 5

.12. (Bold  
 ).B Nazanin).12 شرح متن

 
 
 
 

 

 

  B Nazanin .12. (Bold  (: هدف -3- 5
  ) .B Nazanin) .12 شرح متن

  
  B Nazanin .12. (Bold  ( :سؤاالتفرضيات و  -4- 5

  ) .B Nazanin) .12 شرح متن
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 B  ( :مرور مستندات، پيشينه موضوع و وضعيت موجود -5- 5
Nazanin .12. (Bold  

 ).B Nazanin).12 شرح متن

  
 B  ( ):طور كامل توضيح داده شود به(روش اجرا و شرح خدمات  -6- 5

Nazanin .12. (Bold  
 ).B Nazanin).12 شرح متن

 

 

 

 B  ( :نتايج و دستاوردهاي حاصل از اجراي پروژه تخصصي -7- 5
Nazanin .12. (Bold  

  ) .B Nazanin) .12 شرح متن

  
 B Nazanin  ( ):5-5موضوع بند (فهرست منابع مورد استفاده  -8- 5

.12. (Bold  
  ) .B Nazanin) .12 شرح متن



 

 

.B Nazanin .14 :زمانبندي اجراي پروژه تخصصي .6

. B Nazanin  ( ):برحسب ماه(مدت اجراي پروژه تخصصي  -6-1
  
  :جدول زمانبندي - 6-2

  مراحل اجراي پروژه تخصصي  رديف

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  گزارش پايان پروژه  
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  B Nazanin .14. (Bold :زمانبندي اجراي پروژه تخصصی .6
  B Nazanin .12. (Bold  ( ):برحسب ماه(مدت اجراي پروژه تخصصی  - 1- 6
  
  :جدول زمانبندي - 2- 6

  مراحل اجراي پروژه تخصصی  ردیف
تاریخ ارائه گزارش   ماه

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  پیشرفت

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                        گزارش پایان پروژه  

  



 

 

 B Nazanin) .14. (Bold :تجهيزات، وسايل و مواد مورد نياز  .7

كه براي اجراي پروژه تخصصي  فهرست تجهيزات، وسايل و موادي -7-1
  B Nazanin .12. (Bold  ( .در محل اجرا موجود است

 ).B Nazanin).12 شرح متن

  
فهرست تجهيزات، وسايل و موادي كه بايد از اعتبار پروژه  -7-2

  B Nazanin .12. (Bold  ( .تخصصي از داخل يا خارج از كشور خريداري شود

 تعداد يا مقدار الزم مصرفي يا غيرمصرفي نام دستگاه و يا مواد
   
   
   
   

  
  
  
  
  

  45/  جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

  
  
 

 (Bold. B Titr .12.)   :پروژه نام و نام خانوادگي راهبر كالن

 :امضاء و تاريخ

  :نام و نام خانوادگي استاد راهنماي پروژه تخصصي

 :امضاء و تاريخ

  :نام و نام خانوادگي رييس كميته تحصيالت تكميلي مركز

 :امضاء و تاريخ

  :كميته تحصيالت تكميلي استاننام و نام خانوادگي رييس 

 :امضاء و تاريخ

  :نام و نام خانوادگي رييس كميته تخصصي شورا

 :امضاء و تاريخ
 

  
  
  

 تأييد پروژه تخصصي
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   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

 
 
 
  
  

  
  دهي ارجاعمستندسازي و : مسوفصل 

 
 
 
 
  
  ندسازيتمس .3-1

ـ  اعتبـار هـر  . شود باعث اعتبار و اطمينان آن مى ،مستند كردن نوشته  ةمقال
انـدازه و   هـاى بـه   ات و پانوشتها، ارجاع قول نقل  طرح و كتاب به ،علمى
هـا و اقـوال راه را بـر     مستندسـازي انديشـه  « .دارد بسـتگي  اول آن دست

بند اصول اخالقي و قـوانين   بندد و محقق را پاي سرقت علمي و ادبي مي
بـا آگـاهى از   ويراسـتار وظيفـه دارد    ».1كنـد  حاكم بر مجـامع علمـي مـي   

   .كنددست  ها را يك هاى مستند كردن مطالب علمى، آن شيوه
  
   قول نقل .3-1-1

قول مستقيم، نقل عين مطلـب   نقل .مستقيمغيرمستقيم است يا يا   قول نقل
قول غيرمستقيم يا با تصرّف  نقل اما. است و بدون كمترين دخل و تصرّف

بيـان  (مضمون و مفهـوم    شده است و يا نقل به و تغييراتى در مطالب نقل
دقـت    قـول  در تنظيم نقـل . تلخيص  و يا) سبك و زبان نويسنده  مطلب به
 :شيمداشته با

                                                 
 139، ص)1385 سخن،: تهران( آيين نگارش مقاالت علمي پژوهشيي، فتوح محمود. 1
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 .معتبر باشد كوتاه، مهم و  قول نقل. 1
  .ل گيومه قرار گرفته باشدداخ. 2
هاي  يا يادداشت )پاورقى(متنى يا پانوشت  درون ةشيو  منبع دقيق آن به. 3

 .ذكر شده باشد پاياني
 بـا  و با حـروف ريزتـر از مـتن   ) چهل كلمه بيش از(هاى بلند  قول نقل. 4

تنظـيم   متر از طرف راست و بـدون گيومـه   حدود دو سانتي تورفتگى
 .شود

  
  نوشت پي و) پاورقي(پانوشت  .3-1-2
  پانوشت .3-1-2-1

ها آگـاه   خواننده را از آن خواهد ها مطالبى هستند كه نويسنده مى پانوشت
صـفحه   ها را در پايين هـر  ، آنالبمط نزدن انسجام برهم دليل ؛ ولى بهكند
شـمارة  (اي كه به پاورقي نياز دارد، عدد تُك  يا جمله  روي كلمه .آورد مى

گذاشـته، و مطلـب   ) گيـرد  ريزتر از متن كه باالي كلمة مورد نظر قرار مي
ه مطالب پانوشت چـ . شود پانوشت با همان عدد در پايين صفحه ذكر مي

شـود؛   به فارسي ذكر مي در متن تمام اعداد تُكفارسي باشد و چه التين، 
مطالب التين با عدد التين و از سمت چپ و مطالب  ،ا در پايين صفحهام

بـر   هـا  پانوشـت  .شـود  فارسي با عدد فارسي از سمت راست نوشـته مـي  
 :اند نوع  سه اساس محتوياتشان بر

طـور كامـل     در اين پانوشت مشخصات سند و منبع به: يارجاع )الف
 .شود يا مختصر ذكر مي

 مطالـب  اى، توضـيحى، تفصـيلى،   شامل مطالب حاشيه: توضيحى )ب
خواننده؛ ضبط التين اعالم يا واژگـان   ةمتن و مورد عالق  فرعى وابسته به
توضـيحات   عنوان اصـلى آثـار متـرجم؛    هاى اصطالحات؛ بيگانه و معادل

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

 و فى اجمالى نويسنده و اثر،نگار؛ معر يراستار، مصحح و حاشيهمترجم، و
 .شناسى اثر بمشخصات كتا

  .است تركيبى از پانوشت ارجاعى و توضيحى: تركيبى )پ
 :كنيدنكات توجه   اين بها ه در تنظيم و بازبينى پانوشت

 .حفظ و بقيه حذف شود ،مهم و مفيد است و آنچه ضرورى. 1
با ) يا ناشر باشد مترجم، ويراستار(ؤلف نباشد، مپانوشت  ةنويسنداگر . 2

 .مشخص شود» ن«ا ي» و«، »م«نوشت  كوته
از جهـت نگـارش خـود     در پايين صفحه هاى فارسى و التين پانوشت. 3

 .تنظيم شوند
جهت خط جداكنندة متن از پانوشت به اولين پانوشـت بسـتگي دارد؛   . 4

انـدازة   بـه اگر اولين پانوشت التين باشد، اين خط از سـمت چـپ و   
 .شود سوم سطر كشيده مي يك

 .خواهد نقطه نمىاى  هاى غيرجمله پانوشت. 5
نگارشـى   ةدار بدون پرانتز و قبل از نشـان  پانوشت با عدد تُك  ارجاع به. 6

در » 1تـوتم و سـينما  »  سـام ردي در مقالـة   :؛ مثـال شـود  نشان داده مى
  ... .تحليل ساختگرايانة خود از فيلم

  
  نوشت پي .3-1-2-2

انتهـاى   جـاى پـاورقى در    متن را بـه   برخى نويسندگان مطالب وابسته به
. آورند منابع مى فهرست كتاب، و در مقاله پيش از پايان فصل، بخش و يا

جـز   گـاهي نيـز   .خواننـد  مـي هـم  »  نويس پى«و »  يادداشت«  نوشت را پى
قبيـل   ها مطالب وابسته و كمكـى از  نوشت و پانوشت، در برخى كتاب پى

 ،»ضـيحات تو«و » حاشـيه «، »تعليقات«نام   متن را به  توضيحات وابسته به
   .آورند در پايان متن مى
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نوشت و  نوشت، اعداد پي اگر متني هم پانوشت دارد و هم پي
دار براي  كنيم؛ براي مثال از اعداد تك  پانوشت را از هم متمايز مي

دار كه  تك نوشت را با اعداد هاي پي كنيم و شماره پانوشت استفاده مي
نكتة . كنيم مشخص مي(*)ستاره اند و يا با نشانة  داخل پرانتز قرار گرفته

نوشت مسلسل است؛ ولي اعداد پانوشت در هر  اعداد پي ،ديگر اينكه
 .شود يك آغاز مي صفحه از شمارة

  
  دهي ارجاع .3-2

هـاي   و رشته...) نامه و كتاب، مجله، پايان(قالب نوشته  بسته به دهي ارجاع
ــي، مهندســي، علــوم انســاني، پزشــكي و(علمــي  . متفــاوت اســت...) فنّ
  :شود متني انجام مي متني و برون هاي درون دهي به شيوه ارجاع

  
  متني درون .3-2-1

 شـيوة در . رود كـار مـى   اين نوع ارجاع بيشتر در نگارش مقاالت علمى به
  :شود هاى زير ارجاع داده مى يكى از سبك  قول به متنى، پس از نقل درون

  تاريخ انتشار -سبك ارجاع به نويسنده •
 :پژوهشـى اسـت   -ترين روش ارجـاع در مجـالت علمـى    اين شيوه رايج

هاى زير  روش. )15: 1380كوب،  زرين) (صفحه: نويسنده، تاريخ انتشار(
 :شوند مى داده ارجاعاين سبك   با اندك تفاوتى به

هـاى   بـراى رشـته  ) شناسى آمريكا انجمن روان ةنام شيوه( APAروش  -
 شناسى، تعليم و تربيت و علوم اجتماعى؛ روان

هـاى ادبيـات،    براى رشـته ) انجمن زبان مدرنة نام شيوه( MLAروش  -
 هنر و علوم انسانى؛

 .روش دانشگاه هاروارد -
  دار سبك ارجاع به منابع شماره •

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

صـورت الفبـايى نـام نويسـنده       بـه  نامـه  در بخش كتـاب  ابتدا تمام منابع
كـدهاى پايـانى منـابع      بـه  عاتارجا در متن سپس ،شود گذارى مى شماره

نامه  عدد يك كد مأخذ در كتاب ؛)27: 1) (صفحه: كد منبع: (شود داده مي
ايـن شـيوه اغلـب در     .دهـد  شماره صفحة منبـع را نشـان مـي    27و عدد 
هاى زيـر بـا    روش. شود هاى پزشكى و مقاالت پرارجاع استفاده مى رشته

 :شوند مى داده اين سبك ارجاع  اندك تفاوتى به
هـاى   بـراى رشـته  ) انجمـن پزشـكى آمريكـا    ةنامـ  شيوه( AMAروش  -

 پزشكى و علوم زيستى؛
تمـام  راهنماى عمومى براى ) دانشگاه شيكاگو ةنام شيوه( CMSروش  -

 ها؛ ها و قالب رشته
 روش دانشگاه ونكوور؛ -
 در انتشارات الكترونيك؛ IEEEروش  -
 ).آمريكايى فيزيك ةمؤسس ةنام شيوه( AIPروش  -
  
  متني برون .3-2-2

هاى تحقيقاتى  نامه و طرح اين روش بيشتر مناسب نگارش كتاب، پايان
در . رود كار مى تحقيقات سنّتى و علوم انسانى به ةاست و بيشتر در حوز

نوشت  از پانوشت يا پى ،متنى جاى ارجاع بالفاصله و درون  اين روش به
مشكالت مربوط به منابع «متني  ارجاع برون. شود براى ارجاع استفاده مى
زمان انتشار چندان  -اند يا با روش نويسنده گوناگوني را كه مبهم
هاي خطي و  كند؛ براي مثال ارجاع به نسخه مي سازگاري ندارند حل

  ». 1...منابعي كه تاريخ نگارش و نويسندة مشخصي ندارند
 :دهي چند نكته در ارجاعيادآوري 

                                                 
  148ص همان،. 1
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رك ارجاع داده اگر در متن به اثر دو نويسنده با نام خانوداگي مشت. 1
 كوب، حميد زرين(: شود، بايد نام كوچك نويسنده نيز ذكر شود مي

 .)20: 1350كوب،  عبدالحسين زرين( )40: 1375
 در فهرست تأليف مشترك كتاب با سال يا چند اگر از يك نويسنده دو. 2

 ،، براي تفكيك منابعها ارجاع داده شود به آن و در متن منابع باشد
 و در بايد مشخص شود  آثار مؤلف با رمز الفبا  نامه نخست در كتاب

 :اع داده شودمتن نيز به همان صورت ارج
  : نامه در كتاب

 :تهـران  .پله پله تا مالقـات خـدا   .)الف1380( .كوب، عبدالحسين زرين   
  .سخن

 .پير گنجه در جسـتجوى ناكجاآبـاد   .)ب1380( ــــــــــــــــــــــ    
  .سخن :تهران

  :در متن
 )65: الف1380كوب،  زرين(   
   )80: ب1380كوب،  زرين(   
شـود،   همان شماره صـفحه بـدون فاصـله ارجـاع داده     اگر به كتابي با . 3

اسـتفاده  » جـا  همـان «نويسـيم و از كلمـة    ديگر مشخصات آن را نمـي 
ـ  مي متفـاوت   ا شـماره صـفحة  كنيم؛ اما اگر بدون فاصله به همان اثر ب

در . آوريم مي را به همراه شماره صفحه » همان«شود، لفظ  ارجاع داده 
  .كنيم  استفاده مي Ibidهمان از كلمة  واژة جاي منابع التين به

 :اسـت  گونـه  ايـن  جا چند مأخذ از يك نويسنده در يك  ارجاع به شيوة. 4
 چند مأخذ از چند نويسنده. )60: 1370و  35: 1348شفيعى كدكنى، (

؛ سـعدى  50: 1342عطّـار،  : (كنـيم  كاما از هم جـدا مـي   را نيز با نقطه
1375 :140(. 

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

صـفحه   شـماره  و نشر در متن آمده باشد، ذكر تاريخاگر نام نويسنده . 5 
 .كافى است

نام اثر است و چـون    و آثار كالسيك مشهور به مقدس متون  ارجاع به. 6
 داده باب، بخـش يـا سـوره ارجـاع      چندين چاپ دارند، بهتر است به

انجيـل  ( ،)29: قـرآن، بقـره  ( ،)16بوستان، باب دهم، حكايت : (شوند
 .)2580ى، دفتر اول، بيت مثنو( ،)4: 18متى، 

خسـت  جز چـاپ ن (چاپ  ةشمار و جلد، ويراست جديد ةذكر شمار. 7 
ذكـر منبـع در   در ) بـودن اسـت   كه ننوشتن آن نشـانة چـاپ نخسـت   

  .الزم است پانوشت
شـود و از   هـاى بلنـد، كوتـاه مـى     دوم، نـام كتـاب   بـار  دهـى  در ارجاع. 8

) 27المعجـم،  : (شود مينوشته سندگان متعدد، فقط نام مؤلف اول نوي
 .)27جم فى معايير االشعار العجم، المع(جاى   به

مـدخل    هايى كه تنظيم الفبايى دارند، بـه  نامه ها و فرهنگ المعارف ةداير. 9
اگر  .)»خوارزم«دهخدا، ذيل  ةنام لغت: (دنشو مى داده مورد نظر ارجاع

فرهنـگ  (: فرهنگى چند بخش داشته باشد، ذكر نام بخش الزم اسـت 
المعـارف   ةدايـر مـدخل   ةاگر نويسند .)»گرگانج«، ذيل 3معين، بخش 

: شـود  اشـاره مـى   وانام   به در متن نامه و ارجاع معلوم باشد، در كتاب
 .)»بيطار ابن«المعارف بزرگ اسالمى، ذيل  ةداوود، داير آل(

نـام آن   اى باشد، در نشانى نهاد يا مؤسسه يا سازمان ،اگر صاحب اثر. 10
 .)25: 1386فرهنگستان زبان و ادب فارسى، : (شود سازمان ذكر مى

شـماره،  ذكـر  جدول، نقشه، چـارت، نمـودار و عكـس      در ارجاع به. 11
، 4رديـف  ( 15كه در جـدول   چنان: رديف يا ستون آن ضرورى است

 . ...ديديم) 3ستون 
يـا   در آثار مشهورى كه چندين تصحيح و چاپ دارند، ذكر مصحح. 12 

حـافظ  ( )318/ 5 شـاهنامه، چـاپ مسـكو،   : (چاپ آن ضرورى است
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تصحيح اثرى فقط از يك چاپ يا  يكتاب يادر مقاله  اگر .)27قزوينى، 
 .، ذكر چاپ و تصحيح الزم نيستشودمشهور استفاده 

نشـان داده   (*)يـا سـتاره   ) ←(فلـش   بـا  مـدخلى ديگـر    ارجاع به. 13
 :شود مي

   )ع(على ←)ع(امام على        كليات شمس  ←ديوان كبير
 ) 1/ 17از صبا تا نيما، ج  ←(

مدخل   يعنى به( ...شود خوبى ديده مى در هنر معمارى نيز به *اصل تقارن
 .)المعارف مراجعه كنيد ةتقارن در همين فرهنگ، كتاب و داير

ابتـدا منبـع   ) منبعـى ديگـر   ةواسط ارجاع به(هنگام ارجاع غيرمستقيم . 14
مشخصات منبع واسط و » نقل از  به«سپس با قيد ) ايم كه نديده(اصلى 

: 1360نقـل از دهخـدا،     بـه  25: 1345 خوافى،( :شود ذكر ميموجود 
 .)»مجد خوافى«ذيل 

  
  به منابع الكترونيك ارجاع .3-3

 صـورت چـاپى بـه    بسيارى از منابع علمى و اطالعاتى عالوه بـر  ،امروزه
جملـه كتـاب الكترونيـك و     دسترس هسـتند؛ از شكل الكترونيك نيز در  

. گاه فقط شكل الكترونيك اين منـابع در دسـت اسـت   . الكترونيك ةنشري
بـودن،    فـرد  دليل روزآمدى، منحصـربه   هاى مجازى به استفاده از كتابخانه

حجم زياد و كامل اطالعات، دسترسـى و   ،)در برخى موارد(رايگان بودن 
 .استال توسعه سرعت در ح به ،وجوى آسان جست

 :از اند هاى الكترونيك عبارت رسانه
، ديسـك ويـدئويى ديجيتـال    )CD(لـوح فشـرده    :هاى ناپيوسته رسانه. 1

)DVD (؛و نوارهاى مغناطيسى صوتى و تصويرى 
و  www//:http(، Email( وبجهاني  ةشبك مانند :هاى پيوسته رسانه. 2

  .غيره

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

منـابع    همان اصـول ارجـاع بـه   منابع الكترونيك،   اصول كلّى استناد به
شـود؛   فقط برخى اطّالعات اختصاصى اين رسانه اضافه مـى . چاپى است

ازجمله نوع رسانه، تاريخ اصالح يا روزآمـد شـدن، نشـانى دسترسـى و     
 :شرح زير  تاريخ مشاهده به

 ]Online[ ةدر ميان كروشه از كلم ،هاى پيوسته براى رسانه: نوع رسانه •
اى كـه اسـتفاده شـده     هاى ناپيوسته نام رسانه براى رسانه .شود استفاده مى

 :آيد است، داخل كروشه مى
 ]CD-ROM[                            ] ديسك فشرده[
 ]DVD[       ]                ديسك ويديويى ديجيتال[
 ]Magnetic Tape[                            ] نوار مغناطيسى[

  :از ديسك فشرده نقل شده است مطلبى كه  مثال براى
Philips, M. Citations Style, Berkeley, University of California,  
2000, [CD- ROM], Electronic Publishing, Iranian Information 
(Irandoc) 2003. 

بايـد   آخرين تاريخ بـازنگرى اطّالعـات   :تاريخ اصالح يا روزآمد شدن •
 Last صـورت  بهترنتى تاريخ اصالح معموالً اين هاي سايتدر . ذكر شود
Update  ياRevised    گـاهى تـاريخ   . شـود  و از اين قبيـل مشـاهده مـى
 :شود ساعت نوشته مى  ى بهحت) هاى خبرى در مورد سايت(شدن  روزآمد

 :Jan Last Update 1999      :    بازنگرى ممكن است كلّى باشد
  :Feb 2000 Updated                 :   تر باشد ممكن است جزئى

 GMT 14 DEC 2002 : Last Revised 12:00 :تر و خيلى جزئى
قسمتى كه زيـر آن خـط كشـيده شـده اسـت، در پانوشـت ارجـاعى        

  .آيد مى
اينترنـت   ةيك از خـدمات در شـبك   هر  براى ارجاع به: نشانى دسترسى •

فايل (Http،  Ftpترين آن  رايج. ها استفاده كرد بايد از پيشوند خاص آن
و  )شـده  فايـل بايگـاني  ( Telnetو  )فايـل گـوفر  ( Gopher، )شده دانلود

نشـانى  بـراي مشـخص كـردن     .هاى جزئـى ديگـر اسـت    برخى پروتكل
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براي پيونـد مسـتقيم    .دهن د قرار مى > < بازه بين عالمتآن را  ،دسترسى
آن را  )Enter( ، پس از تايپ نشاني، با زدن كليد اينترهم به شبكة جهاني

زيـر آن بـه صـورت     در اين حالت، رنگ نشاني آبي شـده، . كنند فعال مي
. آيـد  در سطرى جداگانه مى نشاني دسترسي. شود خودكار خط كشيده مي

  .دگوين مى 1URL نشانى  در انگليسى به
 .شـود  مى راست نوشته از چپ به در ارجاعات التين دسترسي نشانى

چـين   صـورت راسـت    راست، ولى به  از چپ به نيز در ارجاعات فارسى
 فارسـى داخـل كروشـه     آيد و تاريخ مشـاهده در سـمت چـپ آن بـه     مى

كلى درج نشانى يا مجموعه اطالعـاتى كـه از    ةشيو .گيرد قرار مى )ابقلّ(
 :از اين قرار است آيد نشانى اينترنتى مى راست در هر  چپ به

نـام  / نام فايـل / فرعىهاى  نام فايل/ زبان مستندات  پسوند مربوط به<    
 >دهنده پروتكل انتقال/ نام سايت/ مسير
الزاماً شامل تمام اجزاى بـاال نيسـت و ممكـن اسـت      URLنشانى يا  هر

 .دهنده و نام سايت باشد فقط شامل پروتكل انتقال
زمانى است كه اطّالعات قابل دسترسى بوده  ةدهند نشان: تاريخ مشاهده •

مـاه و سـال در ميـان     ،اهده بـا ذكـر روز  تاريخ مش. ه استو مشاهده شد
  :آيد مى كروشه

 ]April 2010 10[]   1389فروردين  21[
  

 انواع منابع الكترونيك  استناد بهشيوة 
 :هاHomePageها يا  صفحات شخصى، وبالگ  استناد به )الف

شخصــى يــا وبــالگ يــا  ةنــام خــانوادگى، نــام، ذكــر عبــارت صــفح
HomePage  در (، تاريخ انتشار يا آخرين ويرايش صـفحه  كروشهداخل

                                                 
  Locator Uniform Recourseفرد منبع  ياب منحصربه محل .1

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

، ] كروشـه پيوسـته يـا آناليـن داخـل      ةذكر كلمـ [، )صورت موجود بودن
 .] كروشهذكر تاريخ مشاهده داخل [، >داخل بازه نشانى دسترسى<

   :انگليسى مثال
Bradley, H. [homepage], 12 Nov 2002, [Online] from   

http://www.phib.com>, [4 Apr 2002] <  
 :فارسى مثال

  ] آنالين[، 1382مرداد 15، ] وبالگ[محمودى، عليرضا 
http:// iranmehr. Persianblog.com> < ]201382 مرداد[  

 پيشـين مـورد   ماننـد يا نهادهاى خاص  ها صفحات سازمان  استناد به )ب
آيد؛ يعنى در مثـال   نام سازمان مى ،جاى نام و نام خانوادگى  فقط به است
مركـز اطّالعـات و مـدارك علمـى     «جاى عليرضا محمودى، مـثالً    باال به
   .آيد مى» ايران
 :...مقاالت و ةها، چكيد مقاالت، كتاب  استناد به )پ

انتشار،  ة، نام نشريه، شمار»نام مقاله«نام و نام خانوادگى مؤلف، : مقاله
روزآمد شـدن سـايت، نـوع رسـانه، نشـانى،       تاريخ انتشار، صفحه، تاريخ

 .تاريخ مشاهده
نام و نام خانوادگى مؤلف، نام كتاب، ناشر، محـل نشـر، سـال    : كتاب

انتشار، صفحه، تاريخ روزآمد شدن سـايت، نـوع رسـانه، نشـانى، تـاريخ      
 .مشاهده

هـا در اينترنـت    بندى آن ها و مقاالتى كه قالب و صفحه در مورد كتاب
نيست؛ ولـى نـام ناشـر و     نيازي صفحه ةذكر شمار  هعوض شده است، ب

ى كتاب برخى افراد، مقاالت يا حت .چاپى بايد ذكر شود ةسال انتشار نسخ
ايـن   اين منابع بـه   به. گذارند خانگى يا سايت خود مى ةخود را در صفح

نام و نام خانوادگى مؤلف، عنـوان مقالـه يـا     :شود صورت ارجاع داده مى 
خانگى، تاريخ انتشار يا روزآمـد   ةداخل گيومه، نام صفحكتاب يا داستان 
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هـاى آناليـن    در مورد روزنامه .شدن، نوع رسانه، نشانى و تاريخ مشاهده
 .شود هم مثل مورد يادشده عمل مى

مانند فايل صوتى، تصويرى يا فايـل   اى اطّالعات چندرسانه  استناد به )ت
 :ويدئويى در محيط اينترنت

نـوع  [، »اى چندرسـانه  ةعنوان قطعـ «ى پديدآورنده، نام و نام خانوادگ
، تـاريخ  )نوع فرمت(، ]اى مثل صوت، تصوير، ويدئو اطّالعات چندرسانه

تـاريخ  [، >نشـانى دسترسـى  <، ] نوع رسانه[انتشار و يا آخرين ويرايش، 
  :] مشاهده

Mozart, Wolfgang Amadeus, "Symphony No. 41 in 
Jupiter", [Sound File] (Midi), 24 Feb 2001, [Online] from   
<http:www.vienna/midi/mozart.html>, [10Jan 2002]  

  :پست الكترونيك  كلّى استناد به ةشيو) ث
، >نشانى پست الكترونيك فرستنده<نامه،  ةنام خانوادگى، نام فرستند

» شده بـراى  الكترونيك فرستاده ةنام« ، ذكر عبارت»موضوع يا عنوان نامه«
در انگليسى، نام و نام خانوادگى  Personal "E-mail to " در فارسى و

، تاريخ ارسال نامه شـامل  >نشانى پست الكترونيك گيرنده<نامه،  ةگيرند
  .1روز، ماه و سال

                                                 
 .نشدة حسين بيات گرفته شده است مطالب اين بخش از جزوة درسي چاپ. 1
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  هاي نگارش دانشگاهي قالب: چهارمفصل 
  

  
  

  پايان پروژه  گزارش نگارش 4-1
  كليات. 4-1-1

كتاب دوجلدي خود را با عنوان  ميشل دو مونتاين م1580 در سال
مبتكر او را  هاي اروپايي روزنامهپي آن منتشر كرد و در ها رساله
آوري  جمع« :است  مونتاين در تعريف رساله گفته. دانستند نگاري رساله

 يريگ يك تاپيك با مقدمه و نتيجه ةهر مطلب و سند و شاهد دربار
كيد بر يك تاپيك يعني نپريدن از اين شاخه به آن شاخه و أت و... است

دانشنامة  در» .1و تمركز كردن تنها روي يك موضوع و مسئله پرداختن
نويسي در قرن چهارم هجري در  به چگونگي گسترش رساله جهان اسالم

ميان صوفيان اشاره و نوشته شده است كه در اين قرن صوفيان و عارفان 
بيش از پيش به نگارش رساله روي آوردند و به ثبت آرا و نظريات 

در نيمة قرن چهارم هجري، . اختندهاي پيشين پرد سدهبزرگان تصوف در 
 »هاي صوفيه دستينه«وع ادبي خاصي در مكتب صوفيه نمودار شد كه به ن

                                                 
1. http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GM=8&GD=2 
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هاي مهمي كه در اين دوران نوشته شد و همه به  دستينه. مشهور بود
ابونصر  التصوف  اللّمع في مكي، القلوب قوت: عربي بود عبارت است از

و  ابوبكر كالباذي مذهب اهل التصوفالتعرف ل ،سرّاج طوسي
 و پس از آن نيز در قرن پنجم. ابوسعد خرگوشي نيشابوري االسرار تهذيب

 المحجوب كشف. هاي فارسي افزوده شد ويژه رساله به ،ها بر تعداد رساله
زبان  هاي فارسي كالباذي از رساله التعرفعثمان هجويري و  بن علي
  .1بودند

هاي كارشناسي ارشد و دكتري با ارائة  امروزه، دانشجويان در دوره
گزارشي تحقيقي دربارة موضوعي مشخص و زير نظر استاد راهنما و 
مشاور و با رعايت تمام اصول و قواعد روش تحقيق، مدرك تحصيلي 

در تعريف  رساني المعارف كتابداري و اطالعةدايردر . كنند خود را اخذ مي
  : نامه يا رساله چنين آمده است انو توضيح پاي

وسيلة داوطلب درجة   اي است كه به  نامه نوشته تز، رساله يا پايان
شود و نويسندة  عنوان يكي از شرايط احراز آن ارائه مي دانشگاهي به

. كند آن دانشجويي است كه زيرنظر يك هيئت علمي كار مي
حقيق در نامه معموالً محدود و تخصصي است و ت موضوع پايان

   .2كند مورد آن، زمان مشخص و مبتني بر روش علمي را طلب مي
ها از اين نظر كه نخستين تحقيق جدي روشمند دانشجو در  نامه پايان

هاي پژوهشي و آموزشي  دورة زماني مشخصي است و نيز نتيجة فعاليت
  .اوست، اهميت دارد

اطالعاتي   هاندازي پايگا مركز اطالعات و مدارك علمي ايران با راه
هاي  آموختگان داخل و خارج كشور، چكيده هاي دانش نامه چكيدة پايان
هاي تحصيلي را در اختيار دانشجويان و پژوهشگران قرار  نامه تمام پايان

                                                 
1  . http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3585 

ملـي   كتابخانـة : تهـران ) (سرويراسـتار (ري ، عباس حرساني المعارف كتابداري و اطالع ةداير. 2
  )1381جمهوري اسالمي ايران، 

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

آموختگان خارج  نامة دانش ترين پايان قديم ،در اين پايگاه. داده است
ترين  و قديمم در مقطع دكتري مهندسي است 1909كشور مربوط به سال 

ش و در 1310آموختگان داخل كشور مربوط به سال  نامة دانش پايان
  . 1مقطع كارشناسي ارشد علوم انساني است

  
  ر ساختا .4-1-2

هاي خود به صورت  هر فعاليت پژوهشي براي تعميم و انتقال يافته
ها و  رساله. مشخص و روشن بايد در قالب و چارچوبي تهيه شود

هاي دانشگاهي نيز از اين امر مستثنا نيستند و بايد مطابق با   نامه پايان
با اينكه . الگويي استاندارد و علمي و در ساختاري هماهنگ تدوين شوند

هاي مختلف  نظر جزئي در نحوة تنظيم ساختار رساله بين رشته اختالف
ها بر روش   هاي پژوهشي دانشگاه خورد، تمام فعاليت چشم مي علوم به

طي انتشار  )APA(شناسي آمريكا  انجمن روان. اند تحقيق مبتني
، اصول و قواعدي را تدوين و به مؤلفان و پژوهشگران اي نامه شيوه

هاي  هاي پژوهشي و طرح ن را در تهية گزارشمعرفي كرده است تا آ
ها و مراكز علمي  از سوي دانشگاه APAنامة  شيوه. كار بندند تحقيقاتي به

هاي مختلف علوم پذيرفته شده  و پژوهشيِ تقريباً تمام كشورها در حوزه
هاي  ترين الگو براي طرح ، كه مناسبAPAبر اساس ساختار . 2است

نامة دانشگاهي پس  پيكرة هر رساله يا پايانتحقيقاتي شناخته شده است، 
حة عنوان، چكيده، تشكر و اهللا، صف شامل صفحة بسم(از مطالب مقدماتي 

  : شود در پنج فصل تدوين مي) فهرست مطالب قدرداني و
 مقدمه؛. 1

                                                 
 جا همان: ك.ر. 1
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 2
  32ص ،)1386يسطرون، : تهران(
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 بررسي پيشينة مطالعاتي؛. 2
 روش پژوهش؛. 3
 ها؛ تجزيه و تحليل داده. 4
 .بحث و تفسير. 5
 
  مقدمه. 1- 4-1-2

در مقدمة هر رسالة پژوهشي كلياتي دربارة موضوع تحقيق و حدود آن، 
طرح مسئله، اهميت و اهداف پژوهش، فرضيات و تعريف عملياتي 

  .شود متغيرها بازگو مي
  
نخستين چيزي كه در ذهن پژوهشگر براي  :موضوع تحقيق. 1- 2-1- 1- 4

بتكر و ذهن م. گيرد، موضوع پژوهش است انجام هر تحقيقي شكل مي
روحية كاوشگر محقق او را در انتخاب موضوعات بديع و علمي ياري 

ها و معيارهايي  پژوهشگر پيش از انتخاب موضوع، بايد مالك. رساند مي
جمله اينكه موضوع تحقيق كلي نباشد،  را براي آن در نظر بگيرد؛ از

شته پذير باشد و امكان اجرا دا محدودة زماني و مكاني داشته باشد، تحقّق
  . 1...باشد، مطابق با مقتضيات فرهنگي و سياسي حاكم بر جامعه باشد و

  
پس از انتخاب موضوع و تعيين محدودة  :مسئلة تحقيق. 2- 1- 2- 4-1    

پردازد و از مشكل يا  زماني و مكاني آن، پژوهشگر به طرح مسئله مي
جا وجود   كس و در هيچ  دهد كه پاسخ آن نزد هيچ مجهولي خبر مي

دار، ابعاد نامعلوم مسئله را  وي بايد در تحقيقي روشمند و هدف. ندارد
آنچه دربارة . هاي جديد در باب آن دست يابد آشكار كند و به يافته

                                                 
: اسـتاديار : تهران( هاي پژوهشي روش تدوين طرحفريدون كامران، : ك.صيل بيشتر ربراي تف. 1

 31-21ص ،)1388دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، 

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

مسئله بايد بدانيم اين است كه مسئله بر اثر دانستن تمام اطالعات موجود 
 شود؛ براي يافتن پاسخ آن در آن حوزه يا رشتة علمي خاص ايجاد مي

مراجعه به افراد و يا منابع و اسناد سودي ندارد و مجهولي است كه 
محقق در طرح . داند جامعة علمي به آن نپرداخته است و پاسخ آن را نمي

آيا مسئله كامالً روشن است؟ آيا «: مسئله بايد به اين سؤاالت پاسخ دهد
 چارچوب نظري براي اين مسئله فراهم شده است؟ آيا مفاهيم موجود در

مسئله دقيقاً تعريف و تبيين شده است؟ آيا توانايي و مهارت الزم براي 
  »1انجام پژوهش وجود دارد؟

  
يكي از مباحث مهم مقدمه،  :اهميت و اهداف پژوهش. 3- 2-1- 1- 4

محقق بايد با اشاره . تبيين اهميت و ضرورت پژوهش و اهداف آن است
به آثار بالقوه و بالفعل اجراي طرح پژوهشي خود، كاربرد نتايج و 

. 2اندركاران امر توضيح دهد هاي تحقيق را براي مسئوالن و دست يافته
با داليل منطقي  همچنين در توجيه ضرورت انجام و اجراي پژوهش خود

و استوار استدالل كند كه چرا انجام چنين تحقيقي مهم و ضروري است؛ 
ريزي شده است؛  يك از نيازهاي فردي و اجتماعي طرح براي رفع كدام

شود؛ چه نظرية جديدي را  چگونه به افزايش سرماية علمي منجر مي
هر پژوهشي . 3افزايد هاي پيشين مي نهد و يا چه چيزي بر نظريه بنيان مي

هدف و مقصودي دارد و تالش پژوهشگر براي رسيدن به آن انجام 
هر پژوهشي ممكن است عالوه بر هدف كلي، اهداف جزئي نيز . شود مي

                                                 
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 1
  41ص ،)1386يسطرون، : تهران(
دانشـگاه آزاد اسـالمي   : اسـتاديار : تهـران ( هاي پژوهشـي  طرحروش تدوين فريدون كامران، . 2

 37ص ،)1388واحد رودهن، 
انتشـارات دانشـگاه شـهيد    ( 2، چنگارش علميپور و سيد حميدرضا علوي،  اهللا موسي نعمت. 3

  31ص ،)1388باهنر كرمان، 
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هدف كلي تحقيق در ارتباط با مسئلة تحقيق، و پاسخ به آن . داشته باشد
  . است

اي است كه محقق قصد وصول به آن را دارد بر همين  هدف نقطه
اهداف تحقيق مواردي هستند كه محقق قصد رسيدن به  اساس

تر اهداف پژوهش در  عبارت ساده به. ها را دارد ها و يا تحقّق آن آن
شوند كه چرا محقق تحقيق خاصي را  پاسخ به اين سؤال مطرح مي

توانند مبين واقعي  بدين ترتيب اين اهداف مي. دهد انجام مي
   .1اهميت و ضرورت تحقيق هم باشند

هاي پژوهشي، هدف ممكن است بنيادي باشد، يعني به  در برخي رساله
بسط علم و دانش كمك كند؛ يا اينكه كاربردي باشد، به اين معنا كه 
مسئله يا معضلي را در جامعه حل كند و به ارتقاي سطح كيفيت يا كميت 

  .2چيزي كمك كند
  

كه محقق در اين مرحله با تكيه بر دانشي  :فرضيات. 4- 2-1- 1- 4
هاي احتمالي خود  پيشتر دربارة موضوع پژوهش كسب كرده است، پاسخ

اين . كند را در قالب حدس و گمان عالمانه براي حل مسئله ارائه مي
اين فرضيه با مسئلة فرضيات تحقيق است؛ بنابر/ ها همان فرضيه پاسخ

خبري  اي نويسندگان فرضيه را جمله. يه داردتحقيق ارتباطي دوسو
راه حل پيشنهادي پژوهشگر براي حل مسئله «دانند كه دربردارندة  مي

همچنين . هايي قابل تأييد يا رد شدن است وسيلة آزمون  و به» 3است
نشدة پژوهشگر  حدس، ظن، گمان، يا توضيح آزمايش«اند كه فرضيه  گفته

                                                 
  35همان، ص. 1
، )1385سمت، : تهران( 12، چاي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمهنيا،  محمدرضا حافظ. 2
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 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 3
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   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

قوع و دربارة رابطة بين چند متغير، رفتار، پديده يا واقعة معيني كه به
فرضيه «اند كه  برخي نيز اشاره كرده» .1نپيوسته يا هنوز اتفاق نيفتاده است

بيني منطقي رابطة موجود بين دو يا چند امر يا پديدة اجتماعي است  پيش
هاي   در بيان مالك» .2نامند ها را متغير مي كه در تحقيقات اجتماعي آن

. 1: ه استهاي آن به اين موارد اشاره شد تدوين فرضيه و ويژگي
فارغ . 4قابل بررسي بودن؛ . 3روشن و واضح بودن؛ . 2پذير بودن؛  آزمون

. 6هاي حاكم بر جامعه؛  منطبق بودن بر ارزش. 5از مفاهيم ارزشي بودن؛ 
  . 3عيني و ملموس بودن

  
  اند كه گفته متغيردر تعريف  :تعريف عملياتي متغيرها. 5- 2-1- 1- 4

كند يا خود باعث  املي تغيير ميپديده يا مفهومي است كه بر اثر ع
عبارت ديگر هر پديدة اجتماعي، صفت، عدد يا   به. شود تغيير مي

عنصر كمي يا كيفي كه در برابر صفت، عدد يا عنصر كمي و كيفي 
: و داراي دو ويژگي اساسي... شود ديگر تغيير كند متغير ناميده مي

   .4پذيري است تغييرپذيري و سنجش
بخش تمام متغيرهايي را كه در فرضيه يا سؤال يا مسئلة پژوهشگر در اين 

اين تعريف به دو صورت . كند ها نام برده است، تعريف مي تحقيق از آن
براي مثال در تعريف . شود انجام مي) كاربردي(مفهومي و عملياتي 

» هاي فرضي هاي انتزاعي و مالك واژه«مفهومي متغير مهاجرت از 

                                                 
انتشـارات دانشـگاه شـهيد    ( 2، چنگارش علميپور و سيد حميدرضا علوي،  اهللا موسي نعمت. 1

 37ص ،)1388باهنر كرمان، 
دانشـگاه آزاد اسـالمي   : اسـتاديار : تهـران ( هاي پژوهشـي  روش تدوين طرحفريدون كامران، . 2

 42ص ،)1388، واحد رودهن
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 3
 88-84ص ،)1386يسطرون، : تهران(
دانشـگاه آزاد اسـالمي   : اسـتاديار : تهـران ( هاي پژوهشـي  روش تدوين طرحفريدون كامران، . 4

 54-53ص ،)1388واحد رودهن، 
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پژوهشگر پس از تعريف . شود سانده ميو ماهيت آن شنا ،استفاده
كند تا بتواند آن  صورت عملياتي هم تعريف مي مفهومي متغير، آن را به

هاي قابل مشاهده  بر ويژگي«تعريف عملياتي . پذير كند متغير را مشاهده
گيري يا دستكاري يك  هاي محقق را در اندازه و فعاليت... استوار است

نماي محقق است در آنچه بايد انجام و راه... سازد متغير مشخص مي
  ».1گيرد و شيوة انجام گرفتن آن

                                                 
 17، چهـاي تحقيـق در علـوم رفتـاري     روشزهره سرمد، عباس بازرگـان و الهـه حجـازي،     .1
 40ص ،)1388آگاه، : تهران(

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

  پيشينة مطالعاتي. 2- 4-1-2
بنا نهاده  هاي مرتبط با موضوع تحقيق ها و يافته بر نظريه اگر هر پژوهشي

مطالعة تاريخچة . ، از مباني علمي استواري برخوردار استشده باشد
شناسايي تحقيقاتي  هاي مرتبط با موضوع تحقيق و نظريه موضوع، بررسي

دربارة ) در ايران و سطح جهان(صورت مستقيم و غيرمستقيم   كه به
. آيد شمار مي همان پيشينة مطالعاتي تحقيق به ،موضوع انجام شده است

ها و پيوندهاي ممكن يك مطالعه با مطالعات پيشين  هر قدر تعداد ارتباط«
جود بيشتر باشد، سهم و اهميت آن در بسط دانش بيشتر هاي مو و تئوري

در باب ضرورت بررسي پيشينة تحقيق بايد گفت با مرور » .1خواهد شد
هاي تحقيق  شود؛ يافته پيشينة تحقيق مسئلة پژوهش محدود و تعريف مي

كاري و تكرارهاي  گيرد؛ از دوباره در چارچوب تحقيقات قبلي قرار مي
شود؛ و سرانجام محقق با  وهش جلوگيري ميناخواسته در انجام پژ

گيري، روش  ها و ابزارهاي اندازه تواند از روش بررسي پيشينة تحقيق مي
تري استفاده  گيري، تعيين حجم نمونه، و روش گردآوري مناسب نمونه
ها،  المعارف ةها، داير اول موجود در كتابخانه منابع دست. 2كند

ها،  نامه ها، چكيدة پايان نامه د در پايانها، فهرست منابع موجو شناسي كتاب
ترين منابع تهية  هاي اطالعاتي از مهم هاي علمي و پژوهشي و بانك مجله

  .پيشينة مطالعاتي هستند

                                                 
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 1
 103ص ،)1386طرون، يس: تهران(
 17، چهـاي تحقيـق در علـوم رفتـاري     روشزهره سرمد، عباس بازرگـان و الهـه حجـازي،    . 2
  56-55ص ،)1388 آگاه،: تهران(
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  روش اجراي پژوهش. 3- 4-1-2
پژوهشگر در اين فصل دربارة جامعة آماري تحقيق، نمونة آماري و 

ش گردآوري اطالعات، طرح گيري، رو گيري، ابزار اندازه هاي نمونه روش
طور دقيق   دهد و هر يك را به ها توضيح مي پژوهش و روش تحليل داده

  .كند معرفي مي
  

پژوهشگر با انتخاب جامعة آماري،  :جامعة آماري تحقيق1- 2-3- 1- 4
اي از اعضا،  جامعة آماري مجموعه«. كند محدودة كار خود را مشخص مي

افراد و اشيائي است كه حداقل داراي يك ويژگي مشترك باشد البته 
گيري دقيق، تعريف  الزمة اندازه... گيري  ويژگي همگون و قابل اندازه

  ».1جامعة مورد نظر است
  
واقع معرّف آن  اي از جامعة آماري و در پاره :ونهنم. 2- 2-3- 1- 4

) گيري به روش احتمالي يا تصادفي در نمونه(اي موارد  است و در پاره
در انتخاب نمونه بايد . تعميم به كل جامعة آماري است  هاي آن قابل يافته

جمله اينكه نمونه بايد با جامعة آماري تناسب  به مواردي دقت كرد؛ از
تمام مشخصات جامعة آماري را داشته باشد، و حجم آن  داشته باشد،

هاي روش تحقيق و نحوة تدوين  در بيشتر كتاب. 2مشخص باشد
  :برداري اشاره شده است  هاي تحقيقاتي به دو روش نمونه گزارش

هاي اتفاقي و نيز  ها كه به نمونه در اين نمونه: برداري احتمالي نمونه
ر براي انتخاب افراد جامعه تصادفي مشهورند، اصل شانس براب

ها  نتايج اين نمونه. گردد جهت عضويت در نمونه رعايت مي
                                                 

 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 1
  132ص ،)1386يسطرون، : تهران(
دانشـگاه آزاد اسـالمي   : اسـتاديار : تهـران ( هاي پژوهشـي  ن طرحروش تدويفريدون كامران، . 2

  102ص ،)1388واحد رودهن، 

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

قابليت تعميم به كل جامعة مورد نظر را دارد؛ بنابر اين داراي 
  .1ارزش و اعتبار علمي است

ها بر اساس رعايت اصل   اين نمونه: برداري غيراحتمالي نمونه
حقق شود، بلكه با نظر م ميشانس برابر براي افراد جامعه انتخاب ن

دار  هاي غيراتفاقي يا توش ها نمونه اين به آنشود؛ بنابر برگزيده مي
به  توان ها را نمي شدة آن هاي محاسبه نتايج و شاخص... گويند مي

  .2رو اعتبار علمي ندارد ايناز... جامعة آماري تعميم داد
 

هاي مهم در اين فصل  يكي از بخش :گيري ابزار اندازه. 3- 2-3- 1- 4
پژوهشگر براي سنجش متغيرها به . گيري متغيرهاست تعيين نحوة اندازه

گيري در هر پژوهشي با  ابزار اندازه. گيري نياز دارد وسايل و ابزار اندازه
گيري شامل قواعدي  اندازه«. متفاوت است ،توجه به ماهيت و اهداف آن

به ] متغيرها[ها، افراد يا رويدادها است براي اختصاص اعداد به چيز
برداري، مشاهده، مصاحبه،  نامه، فيش  پرسش» .3ها منظور كمي ساختن آن

  .4روند شمار مي گيري تحقيق به ها، از ابزارهاي اندازه و انواع آزمون
  
هاي  ترين شيوه از مهم :روش گردآوري اطالعات. 4- 2-3- 1- 4
ه، مباحثه و روش آوري اطالعات، روش مصاحبه، مشاهد جمع

وگو با فرد يا  پژوهشگر با گفت ،در روش مصاحبه. اي است كتابخانه
روش مشاهده . آورد دست مي گروه خاصي اطالعات مورد نياز خود را به

                                                 
 ،)1385سمت، : تهران( 12، چاي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمهنيا،  حافظ محمدرضا. 1
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  157ص ،)1386يسطرون، : تهران(
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روش تــدوين ؛ فريــدون كــامران، 170-139ص ،)1388آگــاه، : تهــران( 17، چعلــوم رفتــاري
  132-120ص ،)1388دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، : استاديار: تهران( هاي پژوهشي طرح
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شناسي  شناسي و روان شناسي، مردم بيشتر در علوم اجتماعي، جامعه
ن و نظرا در روش مباحثه نيز گروهي از صاحب. اجتماعي كاربرد دارد

كنند و در  وگو مي  اي بحث و گفت متخصصان دربارة موضوع يا پديده
شود؛ آنچه در اين روش مهم  آوري مي ها جمع نهايت نتيجة اظهارنظر آن

در روش . است، هدايت روند مباحثه به سوي اهداف تحقيق است
اي هم پژوهشگر با شناسايي منابع و اسناد موجود در كتابخانه و  كتابخانه
ها، آگاهي و دانش خود را از موضوع تحقيق ارتقا  ة انتقادي آنمطالع
  .1كند بخشد و اطالعات مورد نياز خود را استخراج مي مي

  
راهنماي تدوين رساله و در كتاب  :طرح پژوهش. 5- 2-3- 1- 4
  : در تبيين طرح پژوهش چنين آمده است نامة تحصيلي پايان

منظور   پژوهش به طرح پژوهش يعني برنامه، ساختار و استراتژي
. هاي پژوهش و كنترل واريانس دست آوردن جواب پرسش به

هاي  به پرسش. 1اي تهيه شود كه  گونه اصوالً طرح پژوهش بايد به
متغيرهاي مستقل و نامربوط و بيگانه را . 2پژوهش جواب دهد 

هاي ديگر تعميم  هاي پژوهش را به موقعيت يافته. 3كنترل كند 
كننده است كه  رح پژوهشي يك مكانيزم كنترلبدين ترتيب ط. دهد

نقش آن جلوگيري از مخدوش كردن رابطة بين متغيرهاي مستقل و 
  .2وابسته است

  
ها  در شرح شيوة تحليل داده :ها روش تحليل داده. 6- 2-3- 1- 4

ها براي  بخشي به داده ها، چگونگي معنا چارچوب اصلي تحليل داده«

                                                 
دانشـگاه آزاد اسـالمي   : اسـتاديار : تهـران ( هاي پژوهشـي  روش تدوين طرحفريدون كامران، . 1

  116-103ص ،)1388واحد رودهن، 
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 2
  227-226ص ،)1386يسطرون، : تهران(

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

هاي آماري مورد استفاده و  نوع و روش ها، تحليل، چگونگي پردازش داده
تفصيل بيان  به» 1ها گيري از يافته ها، چگونگي استنباط و نتيجه دليل آن

  .شود مي
هايي دارد؛   هاي كمي و كيفي تفاوت فصل سوم رساله در پژوهش

  :ازجمله
بيشتر از ابزار  ،هاي كمي در پژوهش: تفاوت در تهية ابزار پژوهشي. 1

از ابزار مشاهده و مصاحبه  ،هاي كيفي پژوهش نامه و در پرسش
  .شود استفاده مي

تجزيه و تحليل  ،در تحقيقات كمي: ها  تفاوت در روش تحليل داده. 2
هاي آماري صورت  هاي آماري و با استفاده از آزمون ها با شيوه داده
گيرد؛ اما تحقيقات كيفي بر اسناد و مدارك مطالعاتي و تحليل  مي

  .عقالني مبتني است
شود؛ اما در  در تحقيقات كمي طرح پژوهشي تهيه مي: طرح پژوهشي. 3

  .2شود هاي كيفي طرحي ارائه نمي پژوهش
  
  ها تجزيه و تحليل داده. 4- 4-1-2

هاي تحقيق با توجه به اينكه كمي باشند يا كيفي، شيوة تجزيه و  داده
هاي كيفي و كمي بايد گفت  در تعريف داده. تحليل متفاوتي دارند

به توصيف ) صورت ارقام  نه به(صورت واژه   ها به چنانچه داده«
هاي  داده«و اگر » نامند ميهاي كيفي  ها را داده ها بپردازند آن واقعيت

د نآوري شو جمع) عدد و رقم(صورت كمي   حاصل از اجراي تحقيق به

                                                 
انتشـارات دانشـگاه شـهيد    ( 2، چنگارش علميسيد حميدرضا علوي،  پور و اهللا موسي نعمت. 1

 83ص ،)1388كرمان،  باهنر
نامـة   راهنمـاي تـدوين رسـاله و پايـان    خورشيدي و سـيد حميدرضـا قريشـي،    عباس : ك.ر. 2

 248، ص)1386يسطرون، : تهران( 2، چتحصيلي
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ها ركن اساسي هر  تجزيه و تحليل داده .»1نامند هاي كمي مي ها را داده آن
  . پژوهشي است
هاي نوشتاري و با استفاده از جداول و  هاي تحقيق از راه بحث داده

معموالً از ... شوند حليل و گزارش مينمودارها با ديد انتقادي ت
ها  تر كردن روابط يا معناي يافته ها براي روشن ها و شكل جدول

جدول و شكلي مناسب است كه خودش ... گردد  استفاده مي
همچنين ... تنهايي براي خواننده قابل درك و واضح باشد به

و هاي كلي  كنندة ويژگي نيز بايد بيان) نوشتاري(هاي كالمي  بحث
ها بوده و هرگز تكرار محض آنچه  روابط بامعنا و جالبي از يافته

  ... .2ها ارائه شده نباشد ها يا شكل وسيلة جدول به
براي تجزيه ... و SPPS ،CASS ،STATGافزارهاي  امروزه، از نرم

ها در دو مرحله  تجزيه و تحليل داده. 3شود ها استفاده مي و تحليل داده
آمار (ها  تحليل داده. 2؛ )آمار توصيفي(ها  يف دادهتوص. 1: شود انجام مي
هاي آمار توصيفي   ها با استفاده از شاخص در توصيف داده). استنباطي

ها، درصدها، نمودارها، مقادير مركزي و  ها، نسبت  شامل فراواني
بندي و  شده خالصه و طبقه آوري هاي جمع ها، داده پراكندگي و همبستگي

پژوهشگر با استفاده از آمار «ها نيز  تحليل دادهدر . 4شود تفسير مي

                                                 
 17، چعلـوم رفتـاري  هـاي تحقيـق در    روشزهره سرمد، عباس بازرگـان و الهـه حجـازي،    . 1
  212و  207، ص)1388آگاه، : تهران(
انتشـارات دانشـگاه شـهيد    ( 2، چنگارش علميپور و سيد حميدرضا علوي،  اهللا موسي نعمت. 2

 88-87ص ،)1388باهنر كرمان، 
مؤسسة تحقيقات و : تهران( نويسي نامه روش تحقيق و پايانپور و ماهرخ بريري،  محمد نايب. 3

  77ص ،)1387اني، توسعة علوم انس
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 4
 254ص ،)1386يسطرون، : تهران(

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

هاي مورد  استنباطي به بررسي روابط بين متغيرها، تفاوت بين گروه
مطالعه و يا تبيين متغير وابسته از طريق متغيرهاي مستقل و غيره 

  ».1پردازد مي
  

  بحث و تفسير. 5- 4-1-2
كلي اختصاص  هاي تحقيق و بيان نتايج فصل پاياني رساله به تفسير داده

به  ؛محتويات اين فصل تركيبي از مطالب فصل دوم و چهارم است. دارد
كه  حاصل كار خود يعني آنچه را«اين ترتيب كه پژوهشگر در اين فصل 

هاي پيشين  ها و تئوري دست آورده با مطالعات، يافته در فصل چهارم به
قرار ها اشاره شده تركيب كرده و مورد بحث  كه در فصل دوم به آن

طور مشروح شامل اين مباحث  به اي فصل پاياني هر رساله .»2دهد مي
  :است

  
اين بخش به تبيين نتايج پژوهش و تفسير  :گيري نتيجه.  1- 2-5- 1- 4
تصريح كند كه  بايد پژوهشگر در اين بخش. پردازد هاي تحقيق مي  داده

هاي ديگران مطابقت دارد  نتايج پژوهش تا چه حد با مباني نظري و يافته
هاي ديگران هماهنگ نيست دليل آن چيست؟ از ديگر  و اگر با يافته

مواردي كه محقق بايد به آن اشاره كند اين است كه حل مسئلة تحقيق 
دانش كند؟ تا چه حد موجب بسط علم و  به جامعة علمي چه كمكي مي

                                                 
مؤسسة تحقيقات و : تهران( نويسي نامه روش تحقيق و پايانپور و ماهرخ بريري،  نايب محمد. 1

 77ص ،)1387توسعة علوم انساني، 
 2، چنامة تحصيلي راهنماي تدوين رساله و پايانعباس خورشيدي و سيد حميدرضا قريشي، . 2
 211ص ،)1386يسطرون، : تهران(
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جا  شود؟ و حل مسئله در ساختارهاي مختلف جامعه چه تأثيري به مي
  ؟1خواهد گذاشت

  
هاي  در اين بخش محدوديت :هاي پژوهش محدوديت 2- 2-5- 1- 4

  . شود تحقيق يا عوامل تهديدكنندة نتايج پژوهش معرفي مي
هاي پژوهش، بيان مجموعه عواملي است كه ممكن  محدوديت

مورد  رد تهديد قرار دهد يا از تعميم بياست نتايج پژوهش را مو
پژوهشگر دو نوع . نتايج پژوهش به موارد ديگر برحذر دارد

هاي در اختيار  محدوديت: كند محدوديت تحقيق را ذكر مي
  .2هاي خارج از اختيار پژوهشگر پژوهشگر و محدوديت

 
در بيان پيشنهادهاي تحقيق مواردي را بايد  :پيشنهادها. 3- 2-5- 1- 4

پيشنهادها برآمده از نتايج تحقيق و مرتبط با موضوع : در نظر داشت
اگر موضوع تحقيق، «. پذير و سودمند باشد تحقيق باشد و نيز امكان

اهداف و فرضيات يا سؤاالت سنجيده انتخاب و طراحي شده باشد هر 
توانند  پيشنهادي باشند كه كامالً مي تواند اساس كدام از نتايج تحقيق مي

  ».3از قابليت اعتماد بااليي برخوردار باشند
 
نويسي، ارائة  آخرين فرايند رساله :خالصة پژوهش. 4- 2-5- 1- 4

اي از مسئلة تحقيق، اهميت و اهداف پژوهش، فرضيات،  خالصه
گيري، ابزار  مونهنة مطالعاتي، جامعة نمونه و روش نسؤاالت، پيشي

                                                 
 جا  همان: ك.ر 1
مؤسسة تحقيقات و : تهران( نويسي نامه روش تحقيق و پايانپور و ماهرخ بريري،  محمد نايب. 2

 94ص ،)1387علوم انساني،  توسعة
انتشـارات دانشـگاه شـهيد    ( 2، چنگارش علميپور و سيد حميدرضا علوي،  اهللا موسي نعمت 3

  107ص ،)1388باهنر كرمان، 

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

هاي  هاي پژوهش، محدوديت ها، يافته روش تجزيه و تحليل دادهسنجش، 
 .پژوهش و پيشنهادهاست

  گزارش پايانبراي ايجاد هماهنگي بين  جامع علمي كاربرديدانشگاه 
نامه، هر  در اين آيين. اي تدوين كرده است نامه ، آيينپروژه تخصصي

  :ها باشد ترتيب شامل اين بخش دانشجويي بايد به گزارش پايان پروژه
  اهللا؛ صفحة بسم )1
  صفحة عنوان فارسي؛ )2
 تأييدية هيئت داوران؛ )3
  آمادگي دفاع؛ هاي فرم )4
ثبت در سايت پژوهشگاه و فناوري ) كد رهگيري( تاييديه )5

 ؛اطالعات ايران
اي  هر يك در صفحه(صفحه گزارش ناظر و كميته راهبري )6

  )جداگانه
  ؛)اي جداگانه هر يك در صفحه(تقديم و تشكر  )7
  چكيدة فارسي؛ )8
ها،  ها شامل فهرست مطالب، فهرست نشانه فهرست )9

  ها؛ ها و عكس ها، فهرست نمودارها و نقشه فهرست جدول
ها،  متن شامل مقدمه، پيشينة تحقيق، تجزيه و تحليل داده )10

  نتايج و بحث و پيشنهادها؛
  .ها  فهرست منابع و پيوست )11
 چكيده انگليسي.9 )12
  صفحه عنوان انگليسي )13

  
 گزارش پايان پروژهويرايش و نكات فني .  4-2
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 مي بايست با برنامه گزارش پايان پروژهكليه مطالب و مندرجات 
Word 4تمامي متن ها روي كاغذ . تايپ و حروفچيني شودA  يك رو

صفحات اصلي مي بايست بصورت ساده و بدون استفاده از . تايپ شود
خط اول كليه پاراگراف هاي متن به . كادر و يا سرصفحه تايپ شود

سانتي متر تورفتگي  1بخش بايد به اندازه  استثناي پاراگراف اول هر
 .داشته باشد

 جلد 4-2-1

روكش چرم ميلي متر با  3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -
 .مي باشد) گالينگور(مصنوعي 

 ،  مشكيارشد  مهندسي فناوري گزارش پايان پروژهرنگ جلد براي  -
 .انتخاب شودآبي روشن و كارشناسي حرفه اي ارشد 

 .قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ است -

 .نوشته هاي روي جلد بصورت طالكوب چاپ ميگردد -

سانتي متر  5/1و عرض  4ه طول جامع علمي كاربردي ب آرم دانشگاه -
لبه ابتدايي  جلد قرار گيرد بطوريكه فاصله راستدر گوشه بااليي سمت 

الزم  سانتي متر مي باشد 5/1جلد راست و سمت  سانتي متر 4آن از باال
است در باالي آرم عبارت وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، دانشگاه 

استان و در زير آرم نام دستگاه متقاضي و نام نام  جامع علمي كاربردي ،
  . درج گردد مركز مجري 

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

و عبارت وازرت  تمام مندرجات روي جلد به غير از آرم دانشگاه -
خط جدا كننده كه در سمت راست قرار  نسبت به ...علوم تحقيقات و

 .قرار گيرد بايد كامالً در وسط و سمت چپ جلد  دارد

م خانوادگي ، نام و نا... گزارش پايان پروژهن در قسمت عطف، عنوا -
 .زركوب مي شود نويسنده و سال نوشته 

ترتيب و محل قرار گرفتن هر يك از مندرجات دقيقاً مطابق نمونه  -
 .پيوست ميباشد

صفحه جلد به انگليسي كه مطالب آن ترجمه روي جلد فارسي است  -
 )اختياري(.شود و تاريخ ماه و سال آن به ميالدي قيد

حرف اول كلمات عنوان انگليسي بجز حروف اضافه بزرگ تايپ  -
 .شود

به زبان فارسي است، الزم ا ست  عالوه بر مندرجات روي جلد كه -
 .جلد نيز طالكوب شود كليه مندرجات به زبان انگليسي در پشت

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده .4-2-2

لوتوس  Bقلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت و براي فارسي قلم 
اندازه و نوع . ميباشد Times New Romanو براي انگليسي قلم نوع 

مطابق  گزارش پايان پروژهقلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف 
  .جدول زير مي باشد
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 زارش پايان پروژهگجدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف 
  

  اندازه  نوع قلم  نوع متن

  ١٤  لوتوس نازك B  متن فارسی

  ١٨  تيتر  B  عنوان فصل

  ١٦  لوتوس سياه  B  تيترھاي اصلي

  ١٤  لوتوس سياه  B  تيترھاي فرعي

  ١٢  لوتوس نازك  B  چكيده فارسي

  ١٢  لوتوس سياه  B  عنوان جدول يا شكل

  ١٢حداكثر   لوتوس نازك  B  متن جدول

  ١٠حداكثر   لوتوس نازك  B  زير نويس جدول

  ١٠  لوتوس نازك  B  پاورقي فارسي

  ٨  Times New Roman  پاورقي انگليسي

  ١٢  Times New Roman Bold  عنوان چكيده انگليسي

  ١٣  Times New Roman  متن چكيده انگليسي

فھرست منابع فارسي 
  ١٣  لوتوس نازك B  عربي/

  ١٢  Times New Roman  فھرست منابع انگليسي

    

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

 حاشيه بندي و فاصله گذاري 4-2-3

سانتي متر و حاشيه سمت 2.5حاشيه هاي سمت راست ، باال و پايين
 اين.سانتي متر مي باشد  1.5چپ برابر 

ضمنا در . رعايت شود  گزارش پايان پروژهحاشيه بايد در سرتاسر 
راست باشد فاصله هرسطر از سمت صورتي كه متن به زبان انگليسي مي

 .سانتي متر باشد 3سانتي متر و از سمت چپ  2كاغذ 

در صورتي كه در برخي موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگتر از  -
ز چك كردن آنها و يا با استفاده افضاي داخل حاشيه ها باشد، با كو

 . بصورت تا خورده  حاشيه رعايت مي گردد A 3كاغذ

 سطر باشد 22و حداقل  27تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر -

 سانتي متر معادل 1برابر  گزارش پايان پروژهفاصله سطر ها در تمامي -

Word  درSingle است. 

 .فاصله بين عناوين با متن قبل يك سطر و با متن بعد فاصله نياز ندارد-

بين متن و جدول ها و فرمول ها نيز يك سطر فاصله در نظر گرفته  -
 .شود

 .و جدول فاصله نياز ندارد) شكل، نقشه(بين عنوان جدول  -
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 .صفحه اول و ساير صفحات ھر فصل مطابق الگوي زير باشد* 
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 شماره گذاري 4-2-4

 شماره گذاري صفحات -الف

مطابق  گزارش پايان پروژهشماره گذاري صفحات مقدماتي و اصلي  -
كامال در وسط صفحه  سانتي متر از پايين صفحه و 1جدول زير مي باشد

 . مي باشد
  فارسي گزارش پايان پروژهشماره گذاري صفحات 
  شماره گذاري  صفحه

  الف بسم هللا الرحمن الرحيم
  ب  سوگند نامه

  ج صفحه عنوان به زبان فارسي
 أت داورانيصفحه تأييديه ھ

  صفحه فرم آمادگی دفاع
 IRAN DOCصفحه تاييديه

صفحه گزارش ناظر و کميته        
 )به صورت جداگانه(راھبری

  د
  ادامه حروف ابجد

 ادامه حروف ابجد      
  دامه حروف ابجدا      

  ادامه حروف ابجد سپاسگزاري
  ادامه حروف ابجد فھرست مطالب
  ادامه حروف ابجد فھرست جدول ھا
  ادامه حروف ابجد فھرست شكل ھا
  ادامه حروف ابجد فھرست نقشه ھا
  ١ چكيده فارسي
  ادامه اعداد  فصول پايان نامه

  ادامه اعداد  فھرست منابع فارسي
  ادامه اعداد  فھرست منابع انگليسي

  ادامه اعداد  پيوست ھا
  ادامه اعداد  )درصورت تمايل(فھرست نام ھا 

  اعداد  چكيده انگليسي ادامه
  بدون شماره صفحه عنوان به زبان انگليسي

 ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغ: حروف ابجد

  ...-8-7- 6-5-4-3-2-1:اعداد

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

فھرست مطالب ھمراه با شماره عنوان و زير عنوانھا به صورت  زير  - ب
  .نوشته شوند

  زيربخش         زير زيربخش      بخش             فصل     
  3      -      2  -     4         -       2  

  يعني فصل سوم، بخش دوم، زير بخش چهارم و زير زير بخش دوم
از همين كتابچه به (تا حداكثر چهار يا پنج سطح يا زير بخش شماره

  )عنوان نمومه ميتوانيد استفاده نماييد
حد فاصل بين شماره فهرست و شماره صفحه با نقطه چين كم رنگ پر 

 شود

 باشد) بولد(عنوان اصلي فصل ها به صورت توپر 

 
. اشدبورت فوق ميشماره گذاري شكل ها، جدول ها و نقشه ها نيز بص-

 .نوشته مي شود )10-3(مثالً دهمين شكل در فصل سوم بصورت شكل

و بعنوان مثال . پيوست ها با حروف الفباي فارسي نامگذاري مي شود-
 .نوشته مي شود) 3 -ب(بصورت جدول "ب"سومين جدول در پيوست 

براي شماره گذاري روابط و فرمول ها نيز عدد سمت راست بيانگر -
 رابطه مورد نظر است ت چپ شمارهشماره فصل و عدد سم

نوشته مي  )4-3( مثالً چهارمين رابطه در فصل سوم بصورت رابطه 
 .شود

 و نقشه ها شكل ها ،ل ها جدو .4-2-5

جدول ها و شكل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در -
 .شماره گذاري مي شوند متن مي آيند ، در داخل پرانتز به عدد
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و جدول ها بايد با ) تصوير ها، نمودارها، منحني ها(ها  تمامي شكل-
كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح  به گونه اي.كيفيت مناسب تهيه شوند

 .كافي بر خوردار باشد

چنانچه جدول، شكل يا تصويري از مرجعي آورده شده است، مرجع  -
 در انتهاي عنوان جدول يا شكل ذكر

يه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع همچنين الزم است به كل. گردد
 .شده باشد

عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شكل در پايين شكل آورده مي  -
 .شود

 .جدول بايد فاقد خطوط عمودي و حداقل خطوط افقي باشد -

در نمودارها محورهاي عمودي و افقي بايد كامال مشخص باشند و در  -
با . شته باشد به راهنما نياز داردمنحني دا صورتيكه نمودار بيش از يك

طيف  توجه به استفاده از چاپ سياه و سفيد، منحني ها بايد با بكارگيري
 .رنگي خاكستري از يكديگر متمايز شوند

از درج اعداد و كلمات انگليسي در جدول ها و شكل ها خودداري  -
 .نوشته شود تمام اعداد و كلمات به فارسي. شود

 و فرمول ها روابط رياضي .4-2-6

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن مي آيند -
  .گذاري مي شوند ، در داخل پرانتز به عدد شماره

   جامع علمي كاربردينگارش دانشگاه  ةنام شيوه 

 

واحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق با  -
در موارد خاص كه از سيستم هاي ديگر استفاده مي .ارائه شود SIسيستم 

 .در پاورقي آورده شود SIشود بايد معادل آن در سيستم 

 .هر فرمول نخستين بار كه در متن استفاده مي شود بايد تعريف شود -

 پاورقي يا زيرنويس 4-2-7

  .در فصل سوم بطور كامل توضيح داده شده است

  در متن فارسيدرج لغات التين  4-2-8
حتي المقدور از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود  -

 شود و در صورت لزوم معادل و ترجيحا معادل فارسي آن آورده
 .انگليسي كلمه يا عبارت در پاورقي آورده شود

در مواردي كه الزم است از كلمات اختصار انگليسي در متن استفاده  -
شده و سپس حروف اختصار در پرانتز  سي آن نوشتهشود، ابتدا معادل فار

 .مي شود قرار مي گيرد و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده

آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي فقط براي اولين بار  -
 .ضرورت دارد

 2در صورت استفاده از كلمه انگليسي در متن فارسي اندازه قلم آن  -
 .باشد ك تر از اندازه قلم فارسيشماره كوچ
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 ١۶فونت 
ZAR  

 Arial  BOLD ١٠فونت 

 Titer ١٨فونت 

  ZAR ١۶فونت 

  ZAR ١۶فونت 

 ZAR BOLD ١۴فونت 

 ZAR BOLD ١۴فونت 

 ZAR BOLD ١۴فونت 

 ZAR BOLD ١۴فونت 

 ZAR BOLD ١۴فونت 

  ZAR ١۶فونت 

  ZAR ١۶فونت 

  ZAR ١۶فونت 

  ZAR ١۶فونت 

 سانتی متر ۵

 سانتی متر۶

 

 ZAR BOLD ١۴فونت 

  ZAR ١۶فونت 

 سانتی متر۵.٢
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  نام دستگاه متقاضی
 نام مرکز مجری

  Arial ١٠فونت 
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