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:بعد از این درس باید بتوانید

 و درک ضرورت آشنایی با تحقیق و مقاله نویسیآگاهی

 توانایی بیان اهمیت تحقیق در پیشرفت تحصیلی و شغلی

 شناخت اهمیت و جایگاه تحقیقات علمی و ضرورت توجه بیشتر به آن

آشنایی با معنای لغوی و اصطالحی تحقیق علمی

علمیتصحیح نگاه به تحقیق علمی و توجه به تفاوت آن با سایر فعالیت های

بیان تفاوت تحقیق با دیگر فعالیت های علمی

1
درس

اولدرس 

اهمیت پژوهش و تحقیق



منابع روش تحقیق و پژوهش
منابع تدریس



اهمیت تحقیق و نگارش مقاله
ضرورت ها

 استفاده از نعمت الهی عقل و هوش در راه درست

پاسخ به شبهات موجود و دفاع از ساحت دین

تطبیق و مقایسه دست آوردهای علمی و فکری

تقویت وضعیت علمی جامعه و توسعه و گسترش دانش

درک بهتر زمانه و نیازهای واقعی جامعه

رسیدن به راهکارهای بهتر برای انواع مشکالت موجود



اهمیت تحقیق و نگارش مقاله
ضرورت ها

نقد دیدگاه ها در عرصه های گوناگون به منظور ارتقای آن ها

 پژوهشگران به منظور جلوگیری از تحقیقات تکراریسایر به  کمک

 صنعتی کشور و دنیا–شناخته شدن در محیط علمی

ارتقاء موقعیت علمی کشور در سطح دنیا

ایجاد موقعیت های شغلی بهتر

  شغلیارتقاء موقعیت

.تحقیق شما قبل از نوشتن مقاله هنوز پایان نیافته است



عوارض ترک تحقیق
پیامدها

نقص در فرایند آموزش

ترک ایفای وظیفه علمی و دینی

سستی و سرخوردگی در علم آموزی

 خیانت به استعدادها

از دست دادن تدریجی هویت فرهنگی



قفهرست مباحث مربوط به پژوهش و تحقی
نویسیمهارت اساسی در تحقیق و مقاله  7

منبع شناسیطرح نویسیمسئله یابیروش تحقیق

مدیریت تحقیقتدوینجمع آوری اطالعات



رویکردها به تحقیق
ضرورت ها

علمیتحقیق شناخت تعریف صحیح 

رویکرد صحیح به تحقیق



تعریف تحقیق علمی
تحقیق در لغت

. به معنی کشف حقیقت است



تعریف تحقیق علمی
تحقیق در اصطالح

ی که به کوششی روشمند برای پاسخ گویی به مسئله های علم

.نوآوری و پیشرفت دانش می انجامد



تعریف تحقیق علمی
مسئله محور یا موضوع محور؟

بهه سهایر تالش ههای علمهی کهه بهاواژه تحقیق اطالق 

په . نوآوری و مسئله همراه نیست، تسامحی است

:  دو معنا در نظر گرفتکلمه تحقیق  می توان برای  

.خاص که همان تحقیق مسئله محور استمعنای 

معنههای عهها  کههه هههر نههوع فعالیههت علمههی از جملههه 

.تحقیقات موضوع محور را شامل می شود



تعریف تحقیق علمی
مسئله محور یا موضوع محور؟

در تحقیقههههات موضههههوع محور بهههها جمهههه  آوری و 

دسههته بندی اطالعههات مربههوک بههه یههک موضههوع، 

ات عالوه بر نشر و ترویج دانهش، راه بهرای تحقیقه

بعدی در آن زمینه هموار می شود؛ اما آنچه که به 

و یههافتن پاسههوی نههو و پیشههرفت در مسههیر علههم

دانههش منتهههی می شههود، تحقیههق مسههئله محور 

.است



ارکان تحقیق علمی
سه رکن اصلی

علمیی رکن اصلی تحقیق علمی هستند که فقدان هر یک، تحقیق را از تعریفسه 

.و روشمند آن خارج می سازد

مسئله، فرضیه و استدالل 



فعالیت یادگیری


