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:بعد از این درس باید بتوانید

 اجمالی با مراحل اصلی تحقیق علمیآشنایی

شناخت تقسیمات گوناگون تحقیق

 تحقیقاتیآشنایی با اصطالحات پرکاربرد در فعالیت های علمی و
3

درس

سومدرس  

مسئله یابی



مسئله شناسی
تفاوت موضوع با مسئله

موضوع کلی و مسئله جزئی•

کار کردن در موضوع آسان تر•

تتبع موضوع محور در تدریس و اطالع رسانی به کار می آید•

تولید فکر و افزایش مرزهای دانش در گرو مسئله پژوهشی است نه تحقیقات موضوع محور•

در موضوع محور تمرکز خاصی نیست ولی در مسئله محور جنبی خاصی از موضوع یا ابهام•

موضوع ذو جوانب وقتی جنبه خاص تبدیل به مسئله•

زوایای موضوع زیاد کار جامع سخت فقط منظم می شود•



مسئله شناسی
ویژگی های موضوع

.ممکن مقدمه ای بر پژوهش های مسئله محور باشد•

محقق مبتدی زودتر آن را انجام می دهد زیرا مطالب تقریبا مرتبط را نیز جمع می کند•

کمتر ممکن است مستقیما به تولید علم بیانجامد•

ابعاد بسیاری دارد و مهار کردن آن مشکل است•

با رویکرد آموزشی سازگار است•

کل و کلی است•

.برای آموزش و اهداف اطالع رسانی و ترویجی مناسب است•

احتمال نوآوری به شدت کاهش می یابد•

تمرکز خاصی در مباحث آن دیده نمی شود•

(نبود تبارشناسی درست)در معرض خلط گسترده های علوم است•

هیچگاه عنوان تحقیق با محتوای تحقیق یک نمی شود•



مسئله شناسی
ویژگی های مسئله

پس از تتبع موضوع محور انجام می شود•

از آنجا که هر مطلبی را نمی توان جمع کرد، به زحمت بیشتری نیاز دارد•

احتمال تولید علم افزایش می یابد•

ابعاد محدودی دارد و برای چینش مطلب تسلط بر ابعاد محدود آن آسانتر است•

با رویکرد پژوهشی سازگارتر است•

جزء وجزئی است•

.برای تحقیق و تولید علم و رفع معضالت مناسب است•

احتمال نوآوری افزایش می یابد•

تمرکز گرایی در مباحث آن دیده می شود•

کمتر در معرض خلط های گسترده علوم است•

بهتر می توانیم محتوایی برابر عنوان تحقیق بیاوریم•



مسئله پژوهشی
ویژگی های اصلی

عالقه مندی فرد به موضوع و مسئله موجو در ذیل آن. 1

داشتن ارزش تحقیق. 2

قابلیت تحقیق. 3

تازگی داشتن و نو بودن . 4

پیشینی ناپذیر بودن نتایج. 5

امکان دستیابی به منابع. 6

انتشار یافتنی بودن نتایج. 7



مسئله پژوهشی
ویژگی های اصلی

انطباق با توانمندی های محقق. 8

تعیین ابعاد خاص موضوع. 9

قلمرو تحقیق. 10

تناسب روشی. 11

تناسب زمانی. 12

صراحت و شفافیت. 13



مسئله یابی
راه های دستیابی به مسئله پژوهشی

مراجعه به ذهن خود محقق. 1

مراجعه به اهل تخصص، کارشناسان و محققان هر رشته. 2

مراجعه به مراکز پژوهشی. 3

تامل در مسائل و شرایط اجتماعی مربوط به محیط تحقیق. 4

مراجعه به منابع اطالع رسانی. 5

منابع الکترونیکی. 6

مراجعه به فراخوان مقاله ها. 7



مسئله یابی
راه های دستیابی به مسئله پژوهشی

و شرکت در نشست ها و سمینارهای علمی یا بررسی نتایج. 8

اخبار منتشر شده آنها

مراجعه به افراد مرتبط با سوژه مورد نظر. 9

مراجعه به استادان بویژه استادان راهنما. 10



روش های تعیین نو بودن موضوع
یپیشینه شناسی مقدمات

سایت پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران•

Scopus.comسایت اسکوپ •

سایت مقاالت فارسی مگ ایران•

سرچ در موتورهای جستجو مانند گوگل•

کتابخانه های دنیا و ایران •

•Oatd.org



فعالیت یادگیری


