
روش تحقيق و مقاله نويسي

صادقارائهازمحمد



:بعد از این درس باید بتوانید

 پردازش اطالعات؛مرحله با اهمیت و جایگاه  آشنایی

  پردارش اطالعات؛شیوه شناخت انواع و

شناسایی گام های عملی برای تجزیه و تحلیل اطالعات.
7

درس

هفتمدرس 

اندیشه ورزی بر روی اطالعات



فهرست مطالب

منبع شناسیطرح نویسیمسئله یابیروش تحقیق

مدیریت تحقیقتدوینجمع آوری اطالعات

در تحقیق و مقاله نویسیاساسی مهارت 7



مراحل تحقیق علمی

گزارش تحقیقهارائ

انتخاب موضوع یا طرح مسئله

تبیین موضوع

فرضیهه  ارائ

تنظیم طرحنامه

گردآوری اطالعات

پردازش اطالعات

شناخت

مرحله رسیدن به پاسخ و تولید محصول اقدام



اهمیت پردازش اطالعات

مواد 
اولیه

محصول

جدید

دانش اطالعات
نو

؟



عوامل عدم پردازش مطالب
علت ها

.دانش پژوه با روش و مراحل پردازش اطالعات آشنا نیست•

و کار دانش پژوه به علت مشکالت و اشتغاالت، با وجود تسلط بر مراجل پردازش توفیق تمرکز•

.مستمر در تحقیق نیافته است

ده، دانش پژوه به علت عدم تسلط بر قواعد تحقیق فرصت خود را تلف کرده و دچار دوباره کاری ش•

.و زمان را از دست می دهد

.می کنددانش پژوه انگیزه کافی برای انجام تحقبق ندارد و به تحقیق به عنوان رفع تکلیف نگاه•



بیکنفرانسیس تشبیه  
اهل تحقیقدرباره 

گروهی همچون مورچه

همواره در حال گردآوری اطالعات بدون  تولید محصولی جدید

 گروهی همچون عنکبوت

همواره در حال بافتن مطالبی نو بدون تکیه بر مستنداتی قوی

گروهی همچون زنبور عسل

همواره در حال تولید محصولی جدید و مفید با تکیه بر مواد اولیه سالم



روش و مراحل پردازش

پردازشروش 
آماری 

تحلیل محتوا

پردازشمراحل

بندی اطالعات؛سازی و طبقهآماده

بندی شده؛سنجی و کشف روابط میان اطالعات طبقهتحلیل، نسبت

نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظارهمقایسگیری و  نتیجه .



آماده سازی و طبقه بندی اطالعات
اهمیت

آماری در تحقیقات 

تحلیل محتوادر تحقیقات 

آسان تر و به وسیله جدول های توزیع فراوانی 

:پیچیده تر و با در نظر گرفتن جوانب مختلف و اقدامات متعدد

 (بررسی استناد، بررسی رجالی، مصدریابی و )اعتبارسنجی...

 (کسب اطمینان از صحت نقل)مراجعه به نسخه ها و نقل های دیگر

 (فهم متون با استفاده از لغت، صرف، نحو و )یافتن معنی واژه ها و ترکیب ها...

 (بررسی قرینه های لفظی و مقامی برای درک مقصود اصلی)شناسایی قرینه ها



بطتحلیل، نسبت سنجی و کشف روا
میان اطالعات طبقه بندی شده

نسبت به محتوای احاطه کامل  با 

فیش های جمع آوری شده و طراحی 

نقشه ای کلی از فصول و موضوعات جزئی

شرط موفقیت در این مرحله:

اطالعات کامل و طبقه بندی شده

تیزبینی و دقت



پایان جلسه
موفق باشید


