
 نمای تدوین مونوگراف در دورة لیسانسراه

 مقدمه
از موضننوتي   يتيظیم مطيلب در را طه  ي يك يگگونهنگيرش و چه وةیمونوگراف، آشننيييي مالنننا   ي شنن نياز اهداف تدو يكي

 يو سردرگم يمورد ندارند و غيلبيً دچير نگران نيدر ا يو تجر ة کيف ييآشيي سينسیدر دورة ل زيکه مالنا  تز ييجيتلمي است. از آ 
شيديم يهیزم نيدر ا يينميراه يزميدین شوند،يم سيده. اين دفترچه نقش راه ي شیوة  شته تالر نمي را  ر تهده دارد،  ه  درآمده و  ري ه ر
آهيگي نمي ايجيد هماز داليل تهیة دفتر راه گرينمييي کيد. يكي دراه يينيمهي يپي قي یتالق نيرا در تدو يمالننننا  گرام توانديم

سيختير، چهيرچوب و روش ته يينيپي قي یتالق یسيزسي کيتر و  یش ست. راه ةیمالنا  ازنظر  سيس مونوگراف ا ضر  ر ا نميی حي
 يمعتبر داخلي و خيرج یهيگيهدانش یهينيمهنيیچيین  ي رتييت نكي   رجسنننتة آمونوگراف در پوهيتو  غيلب و هم نيتدو الةيال
گيه ورار نخواهد ميد نبيشنند، مورد وبود دانشنمي  هرهاين راه در شنندهنییتع یيرهيیاز مع کهيمونوگراف ب،یترتنياسننت.  د شنندههیته

 .گرفت

 

 جلد، رنگ و فونت مورداستفاده پ،ی: دستورالعمل تاالف
 رد؛یصور  گ (word) طی ي استفيده از مال ستي ييمطيلب و ميدرجي  مونوگراف م هیکل. 1

  شود؛ پيتي  A4 کيغذ یمطيلب و ميدرجي  مونوگراف رو. 2
 کوب چيپ شود؛نقره ييجلد  ه شكل زرکوب  یانتخيب شود و ميدرجي  رو يگوریمونوگراف از نوع گيل جلد .3
 ... از نوع ...  يشد؛گريد یهي( و رشتهييسورمه) رهیت يحتميً آ  ييسیحقوق و تلوم س یهيمونوگراف یرنگ جلد  را .4
 . يشدB Nazanin 14 ديفونت مورداستفيده  ي .5

 

 جلد مونوگراف یرو طیشرا: اوصاف و ب

 )در سمت راست(؛ يتيل ا یوزار  تالن یلوگو. 1

  گيه غيلب )در سمت چپ(؛دانش یلوگو . 2
 نيم پوهيتو  غيلب  )در وسط صفاله(؛.3

 (؛)در وسط صفاله پوهنځینيم  .4

  پيرتميت؛يد .5
  تيوا  مونوگراف؛. 6
 نمي؛نيم استيد راه .7
  نيم مالنل(؛نگيرنده ). 8
 (؛مونوگراف دفيع شده نوشته شود کهيسمستر و سيلسيد ). 9

 .ورارگرفته است نيمهنيیآ یجلد در انتهي یاز رو يينمونه ترشی  يينميميظور راه:  هتبنره

 

 مونوگراف تصفحا میو تنظ ترتیب. ج
  (؛صور  زرکوب ه) نيمهي يجلد پي. 1

 د؛شو دداریخو فنمختل يي یئتزو  بچوهيرچ سمو از ر دشو ييآراصفاله دهسي شكل  ه( «الف»صفاله ) میاهلل الرحمن الرح سم. 2



   ؛(«ب»صفاله پژوهش ) يتعهد اخاو. 3
 ؛(«ج»صفاله فرم اصيلت مونوگراف ). 4
  ؛(«د:»صفاله ) يجلد  ه ز ي  فيرس یطرح رو. 5
 (؛دفيع مونوگراف )امضيءشده شدهپيجلسة تيصور . 6
 است(؛ یيریشود و اخت میصفاله تيظ کي)حداکثر در  یگزارسپيس . 7
  (؛ریختیي)ا صفاله يکدر  ميتقد ةصفال. 8
فهرست  نيورارگرفته است. تييو نيمهنيیآ یاز فهرست مطيلب در انتهي يينمونه ترشی  يينميميظور راهفهرست مطيلب ا جد  ه. 9

پس از  يتورفتگ ييهستيد،  ياصل نيتييو رمجموتةيز کهيييفرت نيخود متن  يشد. در فهرست مطيلب تييو نيتييو نیت ديمطيلب  ي
 د(. رنیگيهي ورار مآ 

  (؛تيدر صور  موجودهي )فهرست جدود. 10
  (؛تيدر صور  موجودفهرست نمودارهي ). 11
  (؛تيدر صور  موجودهي )فهرست شكل .12

 (؛تيدر صور  موجودهي )نقشه فهرست. 13 
 صفاله(.   کنيدر  یدنکلی  گيو واژه یریگجهینت ،نتييجروش،  ف،هد شيمل) دهیچك. 14
صننفاله  کيکلمه در  250حداکثر  خورد،يم« 1»و شننميرة  گردديمونوگراف مالسننوب م يصننفالة اصننل نیاول دهی: چكیيدآوري

 .استيالزام يسیو انگل يفيرس دةیدر چك 8 يال 5اندازة  ه هيدواژهی. آورد  کلديآيم
 (؛یصور  تدد ه یگذارشيمل: )ادامة شميره نيمهي يفنود پي. 15
 ؛یریگجهینت. 16
صة تالق يي قی ي گزارش تالق یریگجهیتوجه نمود که نت دي:  يیيدآوري ست، که  قیتالق یهييفتهيشيمل  جهیفرق دارد. نت قیخا ا

نل در طود تالق ست قيتشیمال ست. در نت يفتهي دا  د ض یریگجهیا شت دارد. تي قیتالق یهيهیمعموالً  ه فر که مالقق  يداتيی يزگ

 .گردديمالسوب م قیتالق جةیهمي  نت کيد،يي  میخود   یهيهیفرض تيميظور تقو ه
  (؛یگذار)ادامة شميره يهرست ميي ع فيرس. ف17
  (؛یگذار)ادامة شميره يسیفهرست ميي ع انگل. 18
 (؛یگذار)در صور  وجود( )ادامة شميره هيوستیو پ ميضمي. 19
 (؛یگذار)ادامه شميره يسیانگل دةیچك. 20
 ؛يسیجلد  ه ز ي  انگل یطرح رو. 21
 ي(. سیصور  زرکوب انگل) ه نيمهي يپشت جلد پي. 22

 

 یاریمع ۀدیچک طی. اوصاف و شراد
 کلمه  يشد؛ 400پيراگراف  وده و حداکثر  2تي  1 دي ي دهیطود چك 

 شود؛يرفرنس داده نم دهیدر وسمت چك ،يطورکل ه 

 تكرار شوند؛ دهیدر چك دياطاتي  موجود در تيوا  نبي 

 و روشن  يشد؛ حيصر دي ي دهیمتن چك 

 مييسب استفيده شود؛ یدر حد امكي  از اتداد درجيهي 

 د:وجود داشته  يش دهیدر چك دي ي ريپيسخ  ه سؤاال  ز  



 شده است؟پرداخته ييپژوهش  ه چه مسأله نيدر ا .أ
 است؟شكل گرفته ييهيداد   ه چه پرسشدر پيسخ يعيياست و پژوهش، مسأله چه  وده نيضرور  پرداختن  ه ا .ب
 روش انجيم پژوهش چه  وده است؟ .ج
 اند؟حيصل از پژوهش چه  وده جينتي .د
 .است یحيصله ضرور جينتي یمورد از کير ردهي کيحداول  ي ی  ست؟یحيصله چ جيکير رد نتي .ه

  گان کلیدیکارهای گردآوری واژه. راههـ
 رای  ييواسطه توانيدينقش اسيسي در تالقیق داشته و مگيني هستيد که  دارای  ير معيييي مشخص  وده و واژه ،یدیگي  کلواژه

 .يدانتقيد  ه مطيلب اصلي تالقیق  يش
 کير رفته است؛در تيوا  تالقیق يي  پرسش اصلي  ه کهييواژه. 1
 و تخنّني که ارتبيطي تيگيتيگ  ي موضوع تالقیق دارد؛ ياصطاحي في. 2
 هيی تالقیق است؛است که ديدگيه او، مالور  ررسينيم متفكّری .3
 مرتبط  ي تالقیق است؛ کهييکرد يي مسألة تلميتيوا  يک نظريه، روی .4

 .هيی تالقیق استاست که مالتوای آ  مالور  ررسينيم يک اثر تلمي .5

 

 قیتحق مراحل
 :ميسيزيآشيي م  يشد،يم ريکه شيمل موارد ز ق،یوسمت مالنا  را  ي مراحل تالق نيدرا

 انتخاب موضوع. ۱
 قیمرحله از مراحل تالق نيترجزء مهم ق،یاسننت. انتخيب موضننوع تالق¬موضننوع میانتخيب و تيظ ق،یمرحله از مراحل تالق نیاول

سوب م صور  م شود،يمال ستفيده از ميي ع آ   ست که مالقق، تميم رونيمرحله ازا نيا تیاهم رد؛یگيکه  ي ا و  يتلم یهيتیفعيل يا
صور  يقيتیتالق سيس آ   ست که  را يدي. در فراکيديم میو تيظ ی يدخود را  ر ا ضوع ا که  شوديگر معلوم مپژوهش یانتخيب مو

خود  يمالقق موضوع انتخي  دينكي  است که  ي نیکشف کيد.  ي توجه  ه هم ديرا  ي یزیو چه چ ستیاو چ یهيمجهوال  و نيشييخته
 قیتالق ةیاز ووت مالققي  صنننرف مراحل اول ترشیوسنننمت   هتوجه کرد ک ديانجيم دهد.  ي يگزدهرا  ي دوت، تعمق و  دو  شنننتيب

و دکترا تي شش ميه ووت صرف انتخيب موضوع  ی. در دورة ميسترگرددياز آ  مالسوب م يجزئ قیکه انتخيب موضوع تالق شود،يم
ضوع همگردديم س. انتخيب مو سته گر،يد یهياز انتخيب یيریچو    سيس  ه دانش ني ه ذوق و تاوة مالقق دارد.  ر ا يگ   ي يجوا

و مشنننورة افراد  يينميانتخيب از راه نيا يديدر فرا يييد، ولخود را خود انتخيب ک قي یکه موضنننوتي  تالق شنننوديم هیتوصننن يگرام

 .رندی هره  گ زیمتخنص ن

 

 :را موردتوجه قرارداد رینکات ز دیبا قیانتخاب موضوع تحق در
شد. اگر تالق قیموضوع تالق .1 شته  ي سبت  ه آ  احيطة تلمى دا شد و ن سيس تاوه صور  نگ قیموردتاوة مالقق  ي  رد،ی ر ا

تاوه، موتور  رايز رد؛یگيورار نم یا عيد مسننأله مورد واکيو د،يدوشننييگونه که  يکسننب نكرده و آ  تیمالقق در کيرش موفق
  . يشديم یگرمالرک مالقق  ه سمت پژوهش و پژوهش

ادامة کير،  یا  راانسنني  ر ةزیانگ ،يگدهیچیو پ يسننخت کهیطورراه اسننت؛  ههم يفراوان یهيی ي دشننوار قیانجيم تالق د،يتردي 
شد يامر زمين نيو ا دهديکيهش م س شوديم ديت ضوع مورد رر سل قيمطي ق تا ،يکه مو ضوع را  ةقیو  مالقق نبوده و او از ا تدا، مو

 . يشد دهيخود  رنگز یهيیميدهو تاو ي یمتييسب  ي روح



ضوع تالق انتخيب شمود ا قیمو ست: هر کير يويتدة کل نيم شد، موفق یا ستعداد  ي سر آورتیاگر درخور ذوق و ا ست. در هر   یا

 !ي ديکه ذووش را در استي خت کساست، خوش یشور
شت کوتيه کيدفتر خيطرا   از سرگذ ستي ید  طیدر مال ی: وکيميرا نقل م ينقيش هيرميد   ود. نه  يآموز تيبل(  دانشسهی)ل ر
شتيو نه م خوانديدرس م سينش)همهم گذا شم، ا رو و  ي ود، ول گرا يخود و د ی را ي( درس  خوانيد. خير راهشيهييصيفکا چ

طرز  نياو را پيد داد و از تواوب ا یمقدار د،یشييس او را  ه حضور طلبروا  رید  کي. کرديت ميحكي ياو از استعداد مخنوص يشينیپ
سيهم»و گفت:  دیترسين يگزنده سي  ن یپدر  يال ةيواره  ست و ا يگمشكا  زنده ست،یسر ان  يگافتيدهوضع  يتث تقب نيفراوا  ا

ست سخن م نيدر ا». تو شد که دانش گفت،يلالظه که او   ي ي وطعه زغيل دهد،يسخيي  او را گوش م کهيآموز درحيلنيگهي  متوجه 
 نيکه ا يفتيميد درهوش ری. د کشديم نیزم یروپُر رگ نشسته است،  یهيشيخه یرا که رو ي رداشته، تكس مرغ نیزم یکه از رو
نر  را ش یتي سودکم  برد،راه رنج  ني. او هر چه در ایحل معيدال  جبر ینه  را شده،دهيآفر ينقي  يوجدان فةیخواهد  رد. وظ یتر 

فرزند شمي ذوق »گفت:  نیچي د،يرو گردرو ه ی ي پدر و کهيخود را گزارش دهد. او هيگيم صیو تشخ ي ياو جر يِخود دانست که  ه ول
شير ش یسر شي رییکه تغ دیدارد. اگر او را وادار کي يدر هير نقي شته دهد،  سرآمد روزگير  نيدر ا دير شته  گذشت زمي  صالت . «گرددر
 .ديگرد یو هيرميد دسترهینقيش چ ینگذشت که و یزیآزموده را اثبي  کرد و چ ریگفتير د 
 . دارنديگيم  رم یگريو در جيدة د شييسديراه خود را نم کهنيا یگفت:  را شوند؟يچرا اغلب جواني  موفق نم دندیپرس سو ياد از
 (؛ياجتميت يگ)ارتبيط  ي زنده  ردارد ي یو ضرور   وده و مشكلى را از م تیموضوع داراى اهم .2

س بیطب کيتمل کيد.  ديحيذق  ي بیطب کيمثل  گرپژوهش ستيخوب ک ست از راهکه در  ا شخ یهيگيم نخ  صیممكن  ه ت
تاش کيد مشكا  جيمعه را درک کرده  ديدر آغيز  ي زی. مالقق ندينمي زيدرمي  آ  نسخه مييسب تجو یگيه  را پردازد و آ  هيیميری 

 .کيد ييگشيمشكا  گره نيو سپس از ا

مالدود  دي(. مسأله  يقیتالق يو مكين يرو زمين ود  ولم)مشخص موضوع مالدود  وده و حد و مرز مشخنى داشته  يشد ةدامي .3
شد و مؤلفه شخص  ي شكل زیآ  ن يمفهوم یهيو م شكير و متمي ي ه  شد. هرگونه ا هيم ريپذفيتعر زيآ صور  ي ي سأله، در  م

ضوع، مدمالدو ی را. شوديپژوهش م يديموجب انالراف در فرا سألة  ييهيسؤاد توا يکرد  مو ضوع  ه م را طرح کرد تي مو
 ن،يآ  مشكل خواهد  ود؛  يي را جينتي ری يشد، تفس یمتعدد میو مفيه رهيیمتغ یدارا ييو  يمالدود شود. اگر مسأله، کل يخيص
کيد، خود  ي ررس يقیصور  تطب ه يقووح یهيجرم را در نظيم خواهديم کهيپژوهمسأله مالدود و مشخص  يشد. دانش دي ي

 ييسیجرم س»خيص، مينيد  یهيهيدامية موضوع را مالدود و از زا يستي ي حيد،ني. در اکيديم ریمتيوع درگ يریرا  ي مسيئل  س

 .پژوهش را  ه انجيم  رسيند «يحقوو یهيدر نظيم
نقش اسنتفيده از مهير  ز ي  و “: دیدو تيوا  توجه کي نيمثيد  ه ا یمالدود و خيص  يشند.  را دي ي يتيوا  پژوهشن ب،یترتني د

سأله در  هبود روا ط اجتميت ضوع اود همي . ”يتوامل مؤثر  ر  هبود روا ط اجتميت“تيوا  دوم و”يحل م ست مو شخص ا گونه که م
.  ه گردديخيص و مالدود م قیداميه، تالق يو مكين يرو زمينولم نییاست. گيه  ي تع يدوم تموم ضوعمالدودشده است، امي مو يخو  ه
سدیدو مثيد دوت کي نيا شهروند ي:  رر س یحقوق  شهروند يو  رر س یحقوق  سي ستي . پ ديجد يدر وينو  ا ستیافغين ضوع  دا که مو

 .آ  مالدودشده است يو مكين يرو زمينولم وم ي آ ، موضوع د يسیاست، امي در و يگسترده و تموم يریاود  س

 (. قیمالقق  ر انجيم تالق يي ود  و تواني ريپذ)تالقق  يشد ريپذو امكيني ، تالقق طي ود  شراازنظر فراهم قیموضوع تالق  .4
شد. او م یهيييآهيگ  ي توانيهم دي ي قیتالق سوا ق مطيلعه ستي ييمالقق  ي خود،  ه انتخيب موضوع  يتلم ييو تواني  ي توجه  ه 

نيآشيي و  د،يجد یهيخيص آ  در موضوع ی ه معيي يمسألة پژوه يينقيدانه و  يپژوه ه متن ،یدگي  مبتطور معمود، پژوهيده پردازد.  ه
س یرااند.  نيتوا  سف يمثيد تيوا : نقد و  رر صد را  ي تواني ةیدر حكمت متعيل یحرکت جوهر يياند کيمل ينظيم حقوو يفل  یهيييما
 .ردیگيورار نم يگوارهدر تطي ق و سيز سينسیدورة ل یجودانش

 :ديد توا يهم م ريرا در اشعير ز ييو تواني ييداني را طة



که در نييي اسننننننننننت هر  او جوهر دا  
        

تننننييي اسننننوانننننیزش تننننچر همهنننن    
 

 
نلک را که ت ن ند ف ن نشيد؟نوانن ي ن د گ  

        
ند ننکه  آ   ن نوان ن ن نيی ت ن ن هيدنر او پ  

 
 

گذشنننتو  ز کمننننننچ لک در و یش ف  
        

رگذشتننننکننننننننير نننننننننظيمي ز فلک     
 
 

(داستي  کودک مجروح - 51االسرار،  خش مخز « خمسه»نظيمي )    

   
 (. )نو  ود  نشده  يشيدانجيم يکيمل قیدر مورد آ  تالق عيىيموضوع تكرارى نبيشد،   .5

سأله شد؛  ه دي ي م س ی را کهیطورنو و تيزه  ي ضرور  يکيف هیمجدد آ ، توج ي رر شد.  شته  ي  تيو اولو ياجتميت یهيوجود دا
شخ يریدو مع ،يمعرفت سأله نيا صیمهم در ت ستيد. نوآور ديجد ييامر و انتخيب م شرط الزم تول یه سأله،  تلم  دیمالقق در طرح م
 .است
و  سي کي ن،یشیپ قي یهي و مبيحث تالقموضوع زيآ   ي ر یهيموضوع زيکه ر شود،يم يتلق یتكرار يقیتالق نيمه،ي يتُرف پي در
 کردیاست که رو ستهيشي ن،يندارد؛  يي را يو حيصل دهيفي ،یتكرار یهيراه نداشته  يشد. پرداختن  ه موضوع ه هم یديآورد جددست

 . يشد یهي نو و ا تكيرمالقق  ه موضوع
مي نو  فس  ن نینني و مننيهر  شننننود د  

 
خننبننر از نننوشننننند  اننندر ننقنني نني   

مر  ميهم ت نو  نو،  جوی  رسنننندچو    
 

نننمننيينند در جسنننندمسننننتننمننری منني   
(1144مثيوی، دفتر اود،  یت )     

 
 .کوتيه و مختنر  يشد گر،يد ی دو  ا هيم  وده و از سو دي ي سوکياز  نیچيموضوع هم . 6

 . يشد قیتالق یةو فرض رهيیاز سؤاد، متغ يروشي یهينشينه یحيو ديتبير  موضوع  ي. 7
ضوع ست که در رگخوب آ  مو ض رندةیا شد.  را قیتالق یرهيیو متغ هیسؤاد، فر سعمثيد: نقش دانش ی ي ستي .  ةگيه در تو افغين

 هیسؤال ةصور  جملتيوا  را  ه نیهم شودي ه سؤاد را دارد و م شد ليتبد تیوي ل رايتييصر فوق را کيماً در خود جمع کرده است؛ ز
 ةدر توسع يگيه نقش اسيساست که دانش نيا يپيسخ و سؤاد اصل ه،یفرض ست؟یافغينستي  چ ةدر توسع گيهنقش دانش کهنيدرآورد. ا

 .وا سته ریتيوا  متغافغينستي   ه ةمستقل و توسع ریتيوا  متغگيه  هاند از: دانشتبير  قیتالق یرهيیافغينستي  دارد. متغ

 

 عنوان انتخاب
 ت:اس ريز یهييگژهيو ی. تيوا  خوب دارارسديتيوا  م يشياز انتخيب موضوع، نو ت گز  عد

که تميم مقنننود خود را  میانتخيب کي ييگونه ه ديتيوا  را  ي يعيي يشنند،  دیاختنننير مف نیکوتيه  يشنند و درت ديتيوا   ي .1
  .می رسين

که سنننخن  ه لطف آب اسنننت ي اين  
 

هر سنننخن صنننواب اسننننتکم  گفتن   
 آب ارچنننه هنننمنننه زالد خنننینننزد 

 

خنننورد  پُنننر، مننناد خنننینننزد از   

گننوی و گننزيننده گننوی چننو  دُر کننم   
 

 تنني ز اننندک تننو جننهنني  شننننود پُر 
 الف از سننننخننن چننو دُر تننوا  زد 

 
 آ  خشننننت  ننود کننه پُننر تننوا  زد 

(نظيمي)     
 



مييسب  يریکلمه  يشد،  س 12تي  8 يي 7است. معموالً اگر تيوا  پژوهش در حدود  ی ود  آ  ضرورتوجه  ه کوتيه انتخيب تيوا  در

 :ديآي ه شمير م فیکلمه، ضع 20از  شی  یتيوا  دارا نیچياست. هم
 .کوتيه: جرم در جواني  يری س تيوا 
وسيال  و سنگروه هم ،يفرهيگ روا ط اجتميت ن،يوالد ¬يتیپدر و ميدر، تيمل شخن ةو نالوة را ط هي ليد: اثرا  تغذ يری س تيوا 

  .نيمييسب  ر ارتكيب جرم جواني  یهيآموزش
 مؤثر  ر ارتكيب جرم در جواني  يو اجتميت ياستيندارد: توامل فرهيگ تيوا 

 اجميد و ا هيم نداشته  يشد؛ (1
 ا عيد اصلي تالقیق را ميعكس کيد؛ (2
  ي تبيرا  اد ي )مجيز، استعيره و تشبیه(  یي  نشود؛ (3
 نبيشد(؛تلمي و تخنّني  يشد )تيمیينه  (4
 در ويلب جمله نبيشد؛ (5
 رد(؛که واژة انتخي ي، اصطاحي تخنّني  يشد که در رشتة تلمي مر وط رواج دافيرسي  يشد )مگر آ  (6
آ  ...« نقد،  ررسي، طراحي، تبیین, و »صرفيً يک   عد يي ا عيد مشخني از موضوع مدنظر است،  ي تعي یری مينيد  کهيدرصورت( 7

 اين است که  ييد  ه همه ا عيد موضوع پرداخته شود(؛ فرضشیاز اين تعي یر استفيده نشود پ کهي)درصورت خص شود عد يي ا عيد مش
 شود؛ زیگي  مترادف  ر هم پرهاز تطف واژه( 8
 .گر يک موضوع پژوهشي  يشد و دو يي چيد موضوع متمييز )هرچيد مرتبط(  ر هم تطف نشودصرفيً  یي  (9

 

 قیمنابع تحق ییشناسا
ضوع تالق پس ست يفتني راى  دي ي ق،یاز انتخيب مو سب در يرة آ   ه ج شيف نيوجو پرداخت.  ه اميي ع ميي سأله مطيلعي  اکت  يم

اسنننت.  خينه و انواع ميي ع موجود در آ  ي کتيب ىيو آشنننيي دواژهیداشنننتن کل يزميدین قیميبع  راى تالق يفتني. شنننوديگفته م هیاول
 قیطرح تالق نيتدو ی را يگکسننب آميده زیو درک ا عيد مختلف آ  و ن قی ي موضننوع تالق ترشی  ييآشننيي یع  راميي  یوجوجسننت
صور  مینهيدشی)طرح پ ست ي لكه مرور اجميل ست،یميي ع ن قیو تم قی ه مطيلعة دو یيزیمرحله ن ني. در اردیگي(  وار ميي ع و فهر

نيحبه  ي افراد. گفتکيديم تيکفي ضوع تالقدانش توانديمطلع م وگوهي و م سب آميده زیو درک ا عيد آ  و ن قیجو را  ي مو  ی را يگک

 .کمک کيد ینهيدشیطرح پ نيتدو
 

 ینهادشیطرح پ نیتدو
ضوع و جست پس شيف یوجواز انتخيب مو  ینهيدشیطرح پ يي قیطرح تالق ني(، مالقق وارد مرحلة تدوهیاول يميي ع )مطيلعي  اکت

 .کيديم ي یرا وبل از اجرا   يانجيم پژوهش تلم يگگونهکه چه استيچهيرچو  ینهيدشی. طرح پشوديم
 :ردیگيدر دو مرحله انجيم م ینهيدشیپ طرح

  ی( طرح اجمالالف
 ي ه ميي ع ميل يرسدست ييمقيمي  پوهيتو   یموضوع از سو يرسم ديیآورد  تأ ه دست قیتالق نهيدشیپ يي ياز طرح اجميل هدف

 .گيه استدر پژوهش

 یلی( طرح تفصب
 خش يک کير تالقیقي و  نيتريو اصننل نيتر. طرح تالقیق، مهماسننتيقيتیتالق یانجيم کيرهي یراه  راطرح در حكم نقشننة  نيا

نهيدی تالقیق است، طرح تالقیق درواوع اصل تالقیق نیست؛  لكه طرح اولیه و طرح پیش (Proposal) است، طرح تالقیقپژوهشي



شده و گر يي مالقق( ارکي  اصلي آ  طراحي و ماليسبه)پژوهش تكتیکه توسط آرش ستنهيدی يک سيختمي  اطرح اولیه و پیششبیه 
نمي(  ه آ  نگيه کيد،  تواند سننيختميني را که يک مهيدس خبره )اسننتيد راهصننور  نقشننه و ميکت سننيختمي  در آمده اسننت و چيي  ه

ش سيس اين نقشه  گری که وند تالقیق دارد، ا تدا  ييد  رای . پژوهشيداز وبل  رای خود تجسم ک رد،یگيكل م)پژوهشي را( که  ر ا
کرد  و نميی مالقق  رای تملیيتيپژوهش موردنظر خود طرح تالقیق  يويسنند. طرح تالقیق درواوع نقشننه انجيم تالقیق اسننت و راه

 .اجرای تالقیق است
ولي  ييد توجه  شود،يکوتيه انجيم م يزمينو در مد  يراحت ه ینهيدشیانتخيب موضوع و فراييد تهیه و تكمیل يک طرح پ هرچيد

شت که طرح پ شهتالقیق  وده و  ه یِنهيدشیدرواوع پ ینهيدشیدا ست؛ لذا چيي  یهيميزله نق سيختمي  ا سبيتي  که  ي دوت و  ي مالي
که چيي  گريدتبير رو نخواهد شنند.  هگر در انجيم مراحل  عدی  ي مشننكل اسننيسنني رو ههشپژو ،ماليسننبي  دویق طراحي گردد

شد و تميمي ارکي  و اجزا ييجودانش ست انتخيب کرده  ي سأله، اهمیت و  ژهيو ه ،ینهيدشیطرح پ یتيوا  پژوهش خود را در طرحِ م
 يشد، در  کردههیطور دویق و کيمل تهو مراحل انجيم تالقیق را  ه روش و هيهیچة مطيلعي ، اهداف، سؤاال ، فرضارزش تالقیق، تيريخ

گری که طرح تالقیق خود پژوهش شوديگفته م کهیطوررو نخواهد شد،  هو ا هيم رو ه يانجيم پژوهش  ي مشكاتي ازجمله سردرگم
است.  کردههیو رسيلة خود را ته نيمهي ييي پي راف،درصد مونوگ 50 یش از  رسديطور دویق، روشن و کيمل نوشته  يشد،  ه نظر مرا  ه

 .مواجه خواهد شد ييدهي ي مشكا  تد قینشود، تالق هیکه در حكم نقشه راه است خوب ته يمتقي اً اگر طرح
 چو  گذارد خشننت اود  ر زمین معمير کج
 

 گر رسنننيند  ر فلک،  يشننند همي  ديوار کج 
(2266صيئب؛ غ)     

کنج خشننننت اود گنر ننهنند منعنمننير  
 

رود، دينننوار کنننجتننني ثنننريننني مننني   
  

 پژوهش ینهادشیطرح پ دیو فوا تیاهم

o سه یو اجرا یزير رنيمه سراهچو  چراغِ و هم کيديم لیپژوهش را ت سردرگم قیتالق رینمي م و  يرا مشخص و مالقق را از 
  دهد؛ينجي  م گي رنيمهي 

o کيد؛ ييی شیو امكيني  را از وبل پ يزهيین يگر تميمپژوهش شودي يتث م 

o سب درج ييهي چو  اکثر پژوهش نو  ه يزین شوند،يانجيم م يکمک ميل يفتيدر ييو  يتلم ة ه خيطر ک مقيمي   ديیو تأ بيت
ند،  ه صننناحیذ ثيد: دانشتيوا ِ دار مي يپي یاجرا یجو  رام  ييمر وط  ه ادارا   یهيپژوهش یاجرا یگر  راپژوهش ييخود  ةني

 . رسيند ديیکيد تي  تواند پژوهش خود را  ه تأ هیته ینهيدشیمجبوراست طرح پ يردولتیو غ يدولت یهيسيزمي 
 ديگر  يپژوهش ني يي را رد؛یگيورار م يمورد ررسنن يپژوهشنن یشننوراهي يي و یسننیدر کم ینهيدشیطرح پ بيتنننو ی را معموالً

 .پژوهش وينع سيزد یو ضرور  اجرا تیاهم يةیمذکور را درزم یشورا يي و یسیتمل کيد تي  تواند کم ييگونه ه

 

 قیطرح تحق یاجزا
  )موضوع؛ فيتعر ييطرح مسأله )طرح موضوع 
 ق؛یو ضرور  تالق تیاهم 
 ضوع )پ چهخيتير سي قة مو ضوع و  ي يشيمل مطيلعي  و نظر قیتالق يةیشیو  معتبر  قي یتالق ييتمده در چهيرچوب مو

 در حيد انجيم(؛ قیشده در حوزة تالقانجيم
 ق؛یاهداف تالق 
 ق؛یسؤاال  تالق 



 ق؛یتالق یهيهیفرض يي هیفرض 
 ق؛یروش تالق 
 ق؛یتالق یروهيولم 
 ل؛یوتاللهيو واحد تجز یجيمعة آمير 
 ؛یریگروش نمونه 
 اطاتي ؛ یآورجمع یهيفيو  و روش 
 اطاتي ؛ ی يدروش استخراج و طبقه 
 هي؛داده لیوتاللهيتجز یهيروش 
 ق؛یکيررفته در تالق ه يتخنن میهي و مفيهشرح واژه 
 ق؛یامكيني  تالق 
 ق؛یتالق یهيتيمالدود 
 ق؛یانداز تالقچشم 
  ردیگيموردنظر در ضمن چيد فنل صور  م قیکه تالق مسأله نيا ي ی  يعيي ق؛یتالق يدهسيمي. 
 (؛ینهيدشیطرح پ يي رنيمه  هي،نهيدشی)پ يينهي یریگجهیو نت ی يدجمع 
 ي(. رفيرسیو غ يميي ع و مآخذ )فيرس 

 

 (و بیان مسألة تحقیق )طرح یك مشکل شرح
سأله ستیزیچ م ضل مطرح مکه در ذهن پژوهش ا شكل يي مع سأله  شود،يگر راجع  ه يک پديده، م هدف مالقق از طرح اين م

 د:سينويم ،«میکييگونه مي فكر مچه»در کتيب  ييودي. استآ  رفع کيرهيیآ  مشكل و يي راه ةآورندوجودتلت يي تلل  ه يي يشهير
رو مشنننكل رو ه يي ي مينع  ش،يگر، در کير خوکه پژوهش يمعي ناي ه اسنننتمشنننكل کياحسنننيس وجود  ق،یتالق ةمرحل نیاول
که  شننوديآغيز م ي ه هيگيم يهیزم کيدر  قی( معموالً تالق47: 1374 ؛يو نراو یدارد )نيدر ديترد ييکه در حل آ  ا هيم  اسننتدهيگرد

سأله و  شكل ييم شک و تديآ شیپ يم سد یدر مورد امر یديرد.  صل گردد، مينع و  سد و  يقتیدر  را ر حق یحي  یادر واوعه يي ه نظر ر
 (. 85: 1388 ؛ی)طيهر ا هيم موجود  يشد

 
 د: یي  مسأله، مالقق  ييد نكي  زير را رتييت کي در

  نشي  دهد که معضلي يي مشكلي در جيمعه وجود دارد؛مالقق، شواهدی  ييد 
 طور مستيد نشي  دهد؛شده را  یي  کيد و ا عيد مختلف آ  را  همالقق  ييد مشكل مطرح 
 رهيیرا وند دارد مطيلعه کيد؟ نالوة مطيلعه متغ رهيیکدام متغ ست؟یچ قیمالقق  ييد نشي  دهد که وند او از انجيم تالق 

 .گونه است...( چه يي)اثر، را طه 
سألة تالق يطورکل ه شي  دهد، انگ دي ي قیم ستيد ن شكل را مطرح کيد، ا عيد آ  را م شي   رهيیکيد، متغ ي یگر را  پژوهش زةیم را ن

 .دينمي نییرا تع قیتالق يو زمين يهي را روشن نموده و مالدودة مكينآ  يداده، نالوة  ررس
 ید:مثيد توجه کي نيا  ه

 اهلل خي  و سيختير ودر  در افغينستي امي : اصاحي  قیتالق تيوا 
. واضننح اسننت که در مقدمة کوتيه، در آغيز ردیاهلل خي  مورد مطيلعه ورار گاسننت که دور صنندار  امي  نيهدف ا قیتالق نيا در
سپس اندردیگياهلل مورد الث ورار مکير آمد  امي  یرو طيشرا صاحي  او تجز تیو ميه هيشهي.  سقوط  دهيگرد لیوتاللهيا و تلل 



س سديخواهد گرد يحكومت او  رر صاحي  امين ي. در  رر شيرهآ  تیصرفيً  ه ميه يا ند ورود  ه جزئهي ا و  يکم ي یشده و مالقق و
مختنر  ه روند صعود و سقوط او پرداخته  ييگونه لكه  ه ست،ین خيتير ي یصرفيً   قیتالق نياصاحي  را ندارد. هدف درا نيا ةتوسع

خود  ه چه  قیزد کيد، که در تالقوند دارد  ه خوانيده گوش ياليتیتوض  يمالقق  شود،يم دهيمثيد د نيگونه که در امي خواهدشد. ه

 .مالدودشده است یاو  ه موارد يو حوزة  ررس پردازديم يمسيئل
 

 قیو ضرورت موضوع تحق تیاهم
مشخص کيد که موضوع تالقیق چه اهمیتي دارد و ضرور  انجيم اين پژوهش چیست و نتييج آ  در  ديگر  يمورد پژوهش نيا در

 .تری  رخوردار استاز اهمیت  یش يييهیچه زم
 ست؟یموجود چ یهيهيدر ارتبيط  ي نظر قیتالق نيا تیاهم 
 موضوع چه نقشي دارد؟ ي ی ه اد  د ی خشدر غيي قیتالق نيا جينتي 
 گونه است؟چه يوبل یهيهيتوسعه و  سط نظر يي ديدر ارائة مدد، الگو، نظرية جد قیتالق جينقش نتي 
 ست؟یچ زا يرو  رنيمه را يمد ی را قیتالق جينتي تیاهم 
 در ا عيد آموزشي و پژوهشي چه اثری دارد؟ قیمثبت اين تالق جينتي 
 گونه است؟چه يدر ا عيد پژوهش قیتالق نيمثبت ا جينتي 

 

 قیتحق ةنیشیپ
 گرا يد قي یتالق یآوردهيخينواده ورار دهد و آ  را  ي دسننتهم یهيپژوهش یخود را در راسننتي قي یگر تالقپژوهش کهنيا ی را
خود را  يانتخيب کرده، آگيه قیتالق یکه  را ييموضنننوع و مسنننأله رامو یدارد  ي مراجعه  ه اسنننييد و مدارک پ يزیآهيگ کيد، نهم

 .گسترش دهد

 :و اد یي  موضوع، توجه  ه نكي  زير است قیتالق ةيیشی خش پ د یاز گيجين هدف
 ق؛یتالق ة ي مسأل يوبل یهياطاتي  پژوهش ي یم يارتبيط ميطق ی رورار  
 ق؛یمسألة تالق يتجر  يي ی ي چهيرچوب نظر ييآشيي 
 گذشته؛ یهيمورداستفيده در پژوهش قیتالق یهي ي روش ييآشيي 
 ؛یکيراز دو يره یریگشیپ 
  تجر یي  مفید مالققي  وبلي؛استفيده از 
 ن. پیشی یهيآگيهي از نقيط ضعف پژوهش 
 ت:رسي  ه اهداف  يال و تدوين مطيلب پیشیيه، رتييت نكي  زير ضروری اسدست جهت
 ( ميي ع اطاتيتي مرتبط  ي موضوع انتخيب گردد؛الف
 شود؛ يمطيلعه، نقد و  ررس يوبل قي یتالق جي( نتيب
 جزئي )تمومي  ه اختنيصي( تدوين گردد؛( ترتیب موارد از کلي  ه ج
 :دهديرا انجيم م ريز یکيرهي يصور  تمل( مالقق  هيهیشیموضوع )پ ي یاد  ي ررس در

o در يرة موضوع خيص؛ يميي ع مطيلعيت ييشييسي 

o ميي ع؛ یمرور و مطيلعه انتقيد 

o ميي ع؛ ی يددسته 



o گزارش مختنر از هر دسته ميي ع؛ 

o شدهانجيم قي یتالق نيتدو وةیش. 

 

 قیتحق سؤاالت
ست؛ ز قیتالق کياز  ي خش مهم قیتالق سؤاال  سؤاد تالق رايا شد، مالقق  ه قیاگر  سردرگم ينوتنبي . پرسش شوديم يدُچير 

 ت.اس قیتالق يديتمرکز در فرا تينهي جيدي. هدف از طرح سؤاد ا خشدي ه افكير پراکيدة مالقق نظم م

 

 قیسؤال تحق یهایژگیو
 ياز سؤاد تلم  ر خواستن .1

جواب هم  یزد  خ لم  ت هم سنننؤاد از   
 

فتننيب  چو خننير و گننل ز خننيک و آ هم   
ين سننننؤادزا   لم آمنند ا ت یم  ن کننه   

 
 هننر  ننروننني را نننبننيشنننند آ  مننجننيد 

(مولوی، مثيوی، دفتر چهيرم)     
 

 .است وندیو معرفت او در پ ييهي  ي سطح دانيکه ارزش انسي  استیو ييانسي  در داني ييتواني تيهينه

 ارزش انسننني  ز تلم و معرفت پیدا شنننود
 

يد رسنننوا شنننودهير گر دتوی  ي ي  جي ک  
افتد  ه چيهگي هرگز نميدر مسنننیر زنده   

 
يي شنننود    ي چراغ دين و دانش گر  شنننر  ی

 هرکه  ر مردا  حق پیوست تيواني گرفت 
 

شود، دريي شودوطره چو  واصل  ه دريي مي   
يد ز آدمي هرگز نمي  ند ی سنننيگیيي گز  

 
مغزی  شر چو  سيگ پیش پي شوداز سبک   

خه از  يرآوریسنننر فرومي  آورد هر شننني  
 

تيدهمي  يد اف ني شنننودک گي انسننني  اگر دا  
 ویمت گوهر شنننود پیدا  ر گوهرشنننييس 

 
یدا شنننود  مل پ پيی میزا  ت مي، در  ودر   

(خسرو نیشي وری)     
 ؛ي ررس تیو وي ل یريپذزمو آ. 2
  ود ؛واضحروشن و . 3
در کشور  ي یاخذ ميل وهیدر يرة ش خواهديکه م يمثيد کس ی.  رایگذار يشد نه وضيو  کرد  و ارزش د یهدف از سؤاد فهم. 4
 ي یاخذ ميل وهی پرسد: ش ديدر کشور مي تيدالنه است؟  لكه  ي ي یاخذ ميل وةیش ييمطرح کيد که آ نیسؤاد خود را چي ديکيد، نبي قیتالق

 ت؟گونه اسي چهدر کشور م
 :طرح سؤاال  تالقیق توجه  ه نكي  زير ضروری است در

 رند؛یگيميشأ م قیاز اهداف تالق ميًیسؤاال  پژوهش مستق 

 شوديمطرح م رینوع متغ کي ق،یدر سؤاال  تالق. 

 

 قیسؤال در تحق انواع
 :اند ازتبير  يدستة کل . سهشونديو طرح م ي ی  يمختلف یهي ه شكل قیمعموالً  رحسب نوع تالق قیتالق سؤاال 

 



 یفیتوص سؤاالت
 .شوديو ... استفيده م "چقدر است؟ "،  "گونه است؟چه"،  "ست؟یچ"،  " يشد؟يچه م"هي معموالً از تبيرا  پرسش گونهنيا در

 گونه است؟چه 1395 يلیتالن شرفتیگيه غيلب در آزمو  پدانش ي يجودانش يلیتالن شرفتی: پمثيد

 

 ییرابطه سؤاالت
 .ردیگيمورد پرسش ورار م ریچيد متغ ييهي نالوة ارتبيط دو پرسش نيا در

 وجود دارد؟ ييسیجيس و نوع نگرش نسبت  ه مسيئل س نی  يي: چه را طهمثيد
 گردد؟يهي مدختر و پسر  يتث استالكيم خينواده تیدوم: نقش سيخ مثيد

 کننبننوتننر  نني کننبننوتننر  ننيز  نني  ننيز
 

پننروازجننيننس جننيننس  نني هننمکننينند هننم   
 ذره ذره کننيننندرايننن ارض و سننننمنني 

 
هر ننيمي  ک چو   خود  يس  ج کشننننيننند   

فكينندهرشنننتننه  نم ا دوسننننتيي  رگرد  

 

خيطر خواه اوسنننتکشننند آ مي  که  جي   

  

 یتفاوت سؤاالت
سطوح متغپرسش نيا  ر  ریچيد متغ ييدو  ریسؤاال ، تفيو  تأث نيا قيمالقق از طر گر،يدتبير سروکير دارند.  ه رهيیهي  ي تفيو  

     ست؟یچ y و  x که تفيو  شوديم ي یصور    نيو معموالً  ه ا کيديم يرا  ررس گريد ریچيد متغ يي کي
 تفيو  وجود دارد؟ يردولتیو غ يگيه دولتدانش ي يجودانش يلیتالن شرفتیپ نی  يي: آمثيد
 

 یفرع سؤال
 توا يسهولت کير م یماليد است؛ لذا  را يمشكل و گيه یامر بيًيکه دارد تقر يتیکل لی ه دل قیتالق يمسأله اصل ي ررس يگيه

 یهيرا  ه پرسش يسؤاد اصل ديمالقق  ي گر،يدتبير کرد.  ه میتقس ياسيس یهي ه نيم پرسش یترکوچک یهيآ  را  ه اجزا و  خش
س يو جزئ ژهيو سيو يسؤاال  فرت کيد. معموالً میتق نود  یم شيديم قیتالق کي ي ف سر ي  ني(. هرکدام از ا108: 1387القلم؛  عي. )

سؤاد  يفیتوص ييمستقل  یرهيی ه تعداد متغ توانديمعيي که مالقق م نياست.  د يتلّ يي يفیتوص یرهيیاز متغ يكيهي نيظر  ر پرسش

 .داشته  يشد ژهيو

 :را مطرح کرد ريز ياسيس یهيپرسش توا ي، م« ه شهرهي ي یتوامل مهيجر  روستيئ نيتردر مورد مهم»: مثيد
 شود؟ي ه شهرهي م ي ی يتث مهيجر  روستيئ ينداشتن درآمد مكف ييآ 
 شود؟ي يتث مهيجر  م يو آموزش ي هداشت ،ينبود امكيني  رفيه ييآ 
 شود؟ي يتث مهيجر  م ياجتميت تیفقدا  امي ييآ 
 شود؟ي يتث مهيجر  م يي یمينيد حقير  در مقي ل شهرنش يتيمل روان ييآ 
 شود؟يم ي ی يتث مهيجر  روستيئ یکشيورز نی ود زمکم ييآ 

را طرح  ريسؤاال  ز توا يم «يگيه دولتاستيدا  دانش تیوضع ي ررس» رینظ يفیتوص یرهيیو متغ يفیتوص قي یدر تالق نیچيهم

 :کرد
 گونه است؟گيه چهاستيدا  دانش يسي تیوضع 
 گونه است؟چه يگيه دولتاستيدا  دانش يلیتالن تیوضع 
 گونه است؟گيه چهتأهل استيدا  دانش تیوضع 



 گونه است؟اويمت و سكونت استيدا  چه تیوضع 
 گونه است؟کير استيدا  چه تیفیو ک سينالوة تدر 

س یهيدر را طه  ي پرسش گريد ةنكت سي ستنيا يا سؤاال   ي ا شيد،  گرديکي  ي  ود خيص ةاز لاليظ درج ديکه اوالً  سيگ  ي هم 
ش دينبي گريدتبير  ه س صل 25طور مثيد  ه يپر سأله ا صد م سش د ردیرا در  رگ يدر صد آ  5تيهي  گريو پر شش را در  يً ثينی. دهد پو
س یهي)سرجمع( پرسش يدي رآ خأل و کمبود  ینه نسبت  ه آ  دارا کهیطوررا پيسخ دهد،  ه يپرسش اصل يي يمسأله اصل دي ي ييسا

 .از آ  فراتر رود کهني يشد و نه ا

 

  هیفرض
 قی ه سؤاد تالق يپيسخ مووت هیآ  است. فرض یهيحلآمد  مشكل يي ارائة راهوجودحدس و گمي  مالقق در مورد تلل  ه ه،یفرض

ست، که  ه ضشوديم ي ی  یصور  جملة خبرا شخص م هيدهيپد یريرپذیتأث يگگونهو چه يرا طة تل ه،ی. فر ضکيديرا م  کي هی. فر
کمک  تیواوع نیدر   بینظم و ترت يفتنيو هم  شننوديحل مسننأله اسننت. هم موجب اسننتيتيج مراه گريو  ه ز ي  د يهیتوج نهيدشیپ
 (. 106: 1388 ؛یآغيز کرد )طيهر توا ينم هیگفت که پژوهش را  دو  فرض توا يو م کيديم

 

 هیفرض یکارکردها
 شود؛يمرتبط م ریو مينع ورود مطيلعي  غ دهديجهت م قی ه تالق هیفرض 
 کيد؛يرا فراهم م شدهیاطاتي  گردآور ی يدامكي  رده هیفرض 
 کيد؛يم لیمالقق تسه یهي را  راداده ریتفس ي یفرض 
 (. 30: 1393 ي؛ی)ازک کيديهي کمک ممطيلعه و استفيده از آ  یهيفن صی ه مالقق در تشخ هیفرض 

 

 خوب ةیفرض یهایگژهیو
 را داشته  يشد؛ قيحقي نییودر  تب دي ي هیفرض 
 نيمرتبط را داشته  يشد؛ قيودر  حذف حقي دي ي هیفرض 
 روشن و فيود ا هيم  يشد؛ ح،يصر دي ي هیفرض 
 آزمو  را داشته  يشد؛ تیوي ل دي ي هیفرض 
 در تضيد  يشد؛ يمسلم تلم نی ي ووان دينبي هیفرض 
 استفيده شود؛ يارزش میهي و مفيهاز واژه دينبي هیدر فرض 
 را داشته  يشد شد يياجرا تیوي ل يهيهز نيترکم دي ي هیفرض. 
 یرد:گيصور  م ريز یهيخوب  ي توجه  ه ماک ةیفرض کي نيمعتقد است؛ تدو تيکمن

 را حدس  زند؛ ریچيد متغ ييدو  نیرا طه   دي ي. 1
 شود؛ ي ی  یجملة اخبير کيصور  روشن و  دو  ا هيم و  ه دي ي .2
 (. 100: 1395)دالور؛  وجود داشته  يشد ييتیصور  تملمجدد آ   ه ي یکه امكي    يمعي نيوي ل آزمو   يشد،  ه ا .3

 

 هیمثال از فرض چند
 اود مثيد



  يشد؟يمالسوب م ييسیاحزاب موانع توسعه س لیتدم تشك يي يشد که: آ نيا قیاگر سؤاد تالق .1

 .دارد ييسیس ةدر موانع توسع یاحزاب نقش مؤثر لیخواهد  ود: تدم تشك نيا يو پيسخ مووت هیفرض

سؤاد تالق .2 شد که: چه را طه نيا قیاگر  نيد نی  يي ي سعة اوت سواد و تو ض یسطح   نیخواهد  ود که:   نيا هیوجود دارد؟ فر

 .وجود دارد يگ ستههم یسطح سواد و توسعة اوتنيد
 

  دوم مثيد
 مردم وجود دارد؟ ديو ودر  خر هيمتیتورم و نی  يي يشد که چه را طه نيسؤاد ا اگر
  .مردم را طة معكوس وجود دارد ديو ودر  خر هيمتیتورم و نیخواهد  ود:   نيا هیفرض

 
  سوم مثيد
 و کيهش طاق وجود دارد؟ گريدکيزوج و زوجه  ه  تیاحسيس مسؤول ي یم يي يشد که چه را طه نيسؤاد ا اگر

 .وجود دارد يزوج و ز وجه و کيهش طاق را طة تيگيتيگ تیاحسيس مسؤول نیخواهد  ود:   نيا هیفرض
 

 د:کر ی يد ه سه دسته رده توا مي را قیتالق یهيهیفرض

 یفیتوص یهاهی( فرضالف
شرا نیمب يفیتوص یهيهیفرض ش یهييگژهيصفي ، و ط،يوجود حيال ،  شخيص، مووع يءیا هستيد  ييو رخدادهي هيدهيپد هي،تیو ا

 ،« يشديچه م»معموالً از کلمي   هيهیفرض گونهني. در ادهديم حیرا توض هيدهيو پد يءیاش یهييگژهيصفي ، و داد،يکه نسبت وووع رو
تبيرا   نيا يطور ضمي ه يتبيرا  را در  رندارند، ول نيمسأله ا یهيگزاره اووي ي.  عضشودياستفيده م «ستگونه اچه»و  «ستیچ»

 .شوديهي استيبيط ماز آ 
ض ص قي یتالق یهيهیفر شديگونه مچه»و  «ستیچ»تبيرا :  زین يفیتو سبت  ه را در  ردارد، مثيد: طرز تفكر دانش « ي آموزا  ن
 ست؟یچ يو اجتميت ييسیمسيئل س

 

 ییرابطه یهاهی( فرضب
ست؛ در ا ریچيد متغ ييدو  نی  يتلت و معلول ةرا ط نیی ه دنبيد کشف و تع مالقق چيد  ييدو  ةرا ط يگگونهچه هي،هیفرض گونهنيا

 شننرفتیتيمل هوش در پ ریتأث ييو  ؛يلیتالننن شننرفتیمفهوم خود و پ نی  ةرا ط يمثيد،  ررسنن ی.  راردیگيموردنظر ورار م ریمتغ
 ي. لیتالن
 

 یتفاوت یهاهی( فرضج
س مالقق ست. ا ریچيد متغ يي کي ر  ریچيد متغ ييدو  ریتفيو  تأث ةسيو مقي ي ه دنبيد  رر ض نيا سطوح متغ هيهیفر  رهيی ي تفيو  

شكل ز سشوديم ي ی  ريسروکير دارند و معموالً  ه  ن شرفتیپ نیتفيو    ي:  رر سرا  پي يلیتال  ييو  ؛ييپيجم ا تدا يةدخترا  و پ
  .  ر شيگردا سيدو روش تدر ریتفيو  تأث

 هیفرض گرید انواع
 یقیتحق یۀ( فرضالف

ض ستيينی  ،يقیتالق یةفر ص ا ض نيا گر،يدتبير .  هپردازديم رهيیمتغ نی  ةرا ط فیکه  ه تو  ةگر را در يرانتظيرا  پژوهش هیفر
شي  م رهيیمتغ نیرا طه   ض ینهيدشیحل پراه کي لیدل نیو  ه هم دهدين ست. فر س يقیتالق یهيهیا ( 1: شونديم می ه دو گونه تق
 ت. (  دو  جه2دار؛  جهت



ضجهت یةفرض ستقل  ر متغ ریمتغ ریجهت تأث ييکه در آ  جهت ارتبيط  شوديگفته م ييهیدار  ه فر شخص و مع ریم سته م  نیوا 
 د. داشته  يش ييیمع ةرا ط ييی شیپ ی را يمشخن ليگر دالکه پژوهش شودياستفيده م يهيگيم هیفرض نياست. از ا
دار از جهت یهيهیآزمو  فرضنن ی.  راشننوديم دهی دو  جهت نيم سننت،یروا ط مشننخص ن ييکه در آ  جهت اختاف  ييهیفرضنن
. اگر در شوديکير ُرده مدو داميه  ه ی دو  جهت آزمو  آمير یهيهی ي فرض کهيدرصورت شود،يداميه استفيده م کي یآمير یهيآزمو 

 ريو نظي« تر ازکم»، «از ترشی » ،«يميف»، «مثبت» رینظ يدو گروه، اصننطاحيت سننهيمقي يي ریمتغ دو نیکرد  را طه  مطرح يي ي ی 
شود، آ  هينيا ستفيده   يهستيد که نوت ييهيهی دو  جهت فرض یهيهیفرض گر،يد يدار هستيد. از طرفجهت ييهيهیفرض نیگيه چيا

شخص م ييرا طه  سوسمت نوعچیامي ه سيزند،يتفيو  را م شي  نمتفيو  ييجهت روا ط  یو ضدهيديهي را ن  دو  جهت  یهيهی. فر
داد  جهت نشي  ی را ييمبيي جهیهرگز وباً کشف نشده  يشيد و درنت رهيیمتغ نی  یهيتفيو  ييمطرح کرد که روا ط  توا يم يرازمين
شته  يشيد  هيهیفرض شته است. ممكن است در  رهيیدر مورد متغ يوبل يپژوهش یهيير  ررسد یمتضيد یهييفتهي ييوجود ندا وجود دا
مالقق ممكن است فرض کيد که  ن،يآمده  يشد؛  يي رادست ه يرا طه ميف ينوت گريد يرا طه مثبت و در  رخ ينوت قي یاز تالق ي رخ
 توا يرا م هيهیضننفر یموارد نیممكن اسننت روشننن نبيشنند. در چي هيهیوجود دارد؛ امي جهت فرضنن رهيیمتغ نی  نیرا طه مع ينوت

 .صور   دو  جهت مطرح کرد ه
. در شنننوديم نییگر تعپژوهش يو تمل يو  ي اسنننتفيده از تجيرب تلم قیتالق ي ی ه کمک اد  ،يقیتالق یهيهیفرضننن جهت
شف روا ط  که هدف آ  ييهيپژوهش ضي يي رهيیمتغ نیهي ک ضپژوهش يتلم یحس کيجكيو یار شد، غيلبيً از فر  دو   یهيهیگر  ي

 یهيهیاز فرض یمعموالً در تلوم رفتير دهديفرض صفر ورار م ياصل را  ر درست گرپژوهش کهني.  ي توجه  ه اشوديجهت استفيده م
 .شودياستفيده م ترشی دو  جهت  

 :دينمييرا روشن م يقیتالق یهيهیانواع فرض ريز یهيمثيد

 .است يمسلك ریاز استيدا  غ ترشی  ياستيدا  مسلك ييکيرا رسديدار:  ه نظر مجهت قیتالق ةیفرض

 .هي را طه وجود داردآ  ييو کيرا  ود يمسلك نی  رسدي دو  جهت:  ه نظر م قیتالق ةیفرض
 
 
 
 یآمار یۀ( فرضب

هي و نقش آ  شونديصور  پيرامتر نوشته مو  ه یآمير یهستيد که  ي استفيده از نميدهي ييهيتبير  ييهي جمله ،یآمير یهيهیفرض
ست.  ه یگر در انتخيب آزمو  آميرپژوهش تيهدا ض یآمير یهيگر روشپژوهش گر،يدتبير ا ستفيده از فر  یآمير یهيهیالزم را  ي ا

  .جيمعه است یپيرامترهي ةدر ير یمقدار ي ی  کي یآمير یة. فرضکيديانتخيب م

 .خاف ة( فرض2صفر؛  یة( فرض1: شوديم میتقس  ه دو وسم یآمير یةفرض
 
 صفر یۀفرض
شي  داده م H0 صفر  ي ةیفرض ست که  ه یمقدار ي ی  کيو  شودين صور ا ضير یو مبيي شوديم ی يدصور  پيرامتر  آ ،  يي

ست. ا«  رهي   خلف» ض يي يگر را  ه ارزشکه پژوهش شوديم ي یميظور   نيفرض معموالً  ه ا نيا سيزد. چي يقیتالق یةفر  نیويدر 
ض ست.  ه نیمب ييهیفر ض ،يطورکلتدم تفيو  ا ض ةیفر ست که نوت ینهيدشیپ يي هیصفر و را  ریدو متغ نی  قیو دو يرا طة وطع يا

دو گروه در جيمعه،  نیگي یتفيو  در م کهنيا ييصننفر اسننت  یمسننيو ر،یدو متغ نی  يگ سننتهکه هم دارديم ي ی  يعيي. کيديم ي ی 
سيو ضنیتدد مع ينوت ييصفر ) یم ست. فر نوع  چیه ييوجود ندارد  ریدو متغ نینوع را طه )معييدار(   چیکه ه دارديم ي یصفر   هی( ا

ض نی  داريتفيو  معي ست که هر تفيوت هیدو گروه، وجود ندارد. ميظور مي از فر دو  نی  ييهر را طه ييدو گروه نمونه  نی  يصفر آ  ا



دو  نی  «حیصال» یهيواسطه هر نوع تفيو نه  ه ستا يتنيدف یریگنمونه یخطيهي ييواسطه نوسيني   ر اسيس نمونه فقط  ه ریمتغ
ضریدو متغ نیروا ط   ييگروه از جيمعه  ضردیمورد آزمو  ورار گ يرد احتميل یکه  تواند  را شوديم میصفر چيي  تيظ هی. فر  هی. اگر فر
 .کرد ديیتأ توا يرا م شوديکه آزمو  م يخيص ةرا ط ةمقي ل در ير یهيهیگيه فرضآ  م،يصفر را رد کرد

 
 خالف هیفرض
ض ض شوديداده م شينمي H1 يي HA خاف  ي ةیفر صور صفر  ه ةیو همينيد فر ضشوديم ی يدصور  پيرامتر   یهيهی. فر

است،  ه  يقیتالق یهيهیفرض خاف غيلبيً ميطبق  ر فرض گريدتبير فرض خاف هستيد.  ه نيمالقق در تدو ینميغيلبيً راه يقیتالق
ست و معموالً ا قیتالق جينتي ةگر در يرپژوهش ظيرانت ةکييدي یکه فرض خاف   يمعي نيا سيس مدارک آزمي نيا  ييو  يشيانتظير  ر ا

سبپژوهش یکير ةتجر  ست. فرض خاف،  گر ک ست که  يينیشده ا صفر و  ةدر ير کيديگر آرزو مپژوهشا آ  پژوهش کيد. فرض 

 . يهم تداخل  يشيد يقيطر ييشكل  چی ه ه ديکه نبي يمعي نينيسيزگير  يشيد،  ه ا ديخاف  ي

 :سيزديرا روشن م هیدو فرض نيا ريز یهيمثيد
 .است یمسيو دهيندو آموزش دهيدمعلمي  آموزش ييکيرا رسديصفر:  ه نظر م ةیفرض

 . يشدينم یمسيو دهيندو آموزش دهيدمعلمي  آموزش ييکيرا رسديخاف:  ه نظر م ةیفرض
 خوب ۀیفرض کی یهایگژهیو

 : رشمرد ري ه شرح ز توا يخوب را م ةیفرض کي یهييگژهيو اهم
 روا ط  يي ریمتغ ييمسننأله  تیسننيخته شننود که واوع ييگونه ه يعييرا داشننته  يشنند؛  قيحقي نییودر  تب دي ي هیفرضنن

 ورارداد؛ لیوتاللهيکرد و مورد تجز یموردمطيلعه را ميعكس کيد و  توا   ر اسيس آ  اطاتي  را گردآور
 سألة تالق دي ي هیفرض سخ م سأله تالقآ  يعييرا  دهد؛  قی تواند پي شد که اطاتي  گردآور قیچيي   ي م  شدهیمرتبط  ي

 استفيده  يشد؛حل مسأله و وي ل یگوپيسخ ل،یوتاللهيپس از تجز
 شود که  يقي يتث پرداختن  ه کشف حقي يعييرا داشته  يشد؛  قیتالق ةنيمرتبط  ي مسأل قيحذف حقي تیوي ل دي ي هیفرض

 تداخل نكيد؛ گريد یهيهی يشد که  ي مسيئل و فرض یطور ديوجود دارند. ضمييً، حدود آ   ي قیتالق ةدر چهيرچوب مسأل
 و دوپهلو در آ   ي رد  تبيرا  مبهم، طوالناز  ه کير ديمالقق  ي نيفهم  يشنند؛  يي راشننفيف، سننيده و وي ل دي ي هیفرضنن

 کيد؛ یخوددار
 شته  يشد؛  تیوي ل دي ي هیفرض  ييتیتمل في ه تعير ليتبدوي ل هیشده در فرضمطرح یرهيیو متغ میمفيه يعييآزمو  را دا

شيخصو واجد معرف سي يي يارز ی را ييهيهي و  شيد تي  توا   ي و سيجش  ي  شيو امكيني  موجود آ  را مورد آزمي ليو 
 ورارداد؛

 داشته  يشد؛ ر يمغي شدهرفتهيو پذ دشدهيیتأ يمسلم و اصود تلم نیو ووان قي ي حقي دينبي هیفرض 
 يشد که مالقق وند کشف آ   يقتیو حق تینيظر  ر واوع دياستفيده کيد،  لكه  ي يارزش میهي و مفيهاز واژه دينبي هیفرض 

 شود؛ زیخوب است پره يریاست،  س دآدهيا رینظ ياز تبيرات هیفرض نيدر تدو ديرا دارد؛ مثاً  ي
 مالقق  يشد؛ یهيتیفعيل ینمي ه مطيلعه و پژوهش جهت  دهد و راه دي ي هیفرض 
 خبر  دهد؛ رهيیارتبيط متغ ة يشد تي از نالو یخبر ةصور  جمل ه دي ي هیفرض 
  هي و از کير ُرد واژه رياگر مالقق نيگز يعيي شننوند؛يم فيتعر ياختنننيصنن یهيخوب اصننطاحي  و واژه ةیفرضنن کيدر

 کيد؛ فيهي را تعرآ  دي ي ست،یافراد مفهوم و مأنوس ن گريد یکه  را استياصطاحيت
 موجود در چهيرچوب  یهيتعداد ا عيد و را طه ن،ي يي را شننوند؛يم نيتدو قیتالق ی ي توجه  ه چهيرچوب نظر هيهیفرضنن

  يشد؛ هيهیتعداد فرض یماک تمل  را توانديم ینظر



 ر منننداق خيص  حملروي لیتيم و غ یهيهیفرضنن نياز تدو ني يشننيد؛  يي را قیتالق ةمختص مسننأل دي ي هيهیفرضنن 
 دهد؛يرا از دست م داشتنشيآزمي تیوي ل هیفرض رايشود؛ ز زیپره دي ي قیموردتالق

 تعداد و نوع  رايوجود داشننته  يشنند؛ ز ييو مالتوا یتييظر صننور قیتالق يفرت يي ژهيو یهيو سننؤاد هيهیفرضنن نی  دي ي
سته از چهيرچوب نظر هيهیو فرض يفرت یهيسؤاد ست، پس  ي قیتالق ی رخي شته  يهي ارتبيط ميطقآ  نی  ديا وجود دا
 .  يشد

 
 چندمنظوره ۀیفرض
 .را طه وجود دارد ييسیس شيشغل درآمد و گرا ا یتالن نیمثاً   شدهلیوا سته تشك کيمستقل و  ریچيد متغ از

س هدف ست و از آميرهي ریمتغ کي یمستقل  ر رو ریمتغ نيزمي  چيدهم ریتأث ي رر سته ا ستيبيط یوا  ستفيده م يا )جدود  شوديا
 (. مرکب
 
 دارجهت ۀیفرض

 .شوديم ياست و در جهي  مختلف  ررس يتلت و معلود مورد ررس دهيدو پد نی  هیفرض نيا در
 يال  خودکشنني ← نيیپي ياجتميت يگ سننتههم ن،يیپي خودکشنني ← يال  ياجتميت گي سننتههم  يال، درآمد ← يال  ا یتالننن

 .است يفیتوص
 
 یعموم ۀیفرض
 شر است  ی ه کيجكيو ييگوپيسخ یکير رد دارد و  را یکير ُرد قي یاست و در تالقآ  در سطح کا  مطرح ریمتغ کههيييهیفرض
 .ردیگيورار م يمورد ررس یصور  نظرندارد و  ه يو مكين يزمين تيمالدود
 
  یآمار ایصفر  ۀیفرض
ض ست که  را نيا هیفر ستيبيط یا ستفيده ورار م یآمير يا . و مر وط  ه کيديرا مطرح م یداريو تدم معي یداريمعي رد،یگيموردا
 رشيو تدم پذ رشيفرض  الث پذ نياسنننت. در ا یآمير لیو تالل هيتجز يعيي قی عد از تالق يدي لكه  ه فرا سنننت،ین قیروش تالق

   .است یداري ر معي يمبتي Hii یداريتدم معي يعيي Ho ميرادار

 Ho =  پوچ ييشده رد ةیفرض  Hi = شدهرفتهيپذ ةیفرض
آ  را  ديآياز کل  ه جزء م يو  ه تبيرت رسديم يجزئ یهيجهی ه نت يکل یهيهیذهن از وض ي: )استيتيج( ووتيسی: وييسیو ةیفرض

  .نيميديم يسیو

 .دوست دارد ریپي ري يپس پ -3است،  یفرانسو (Pear)ري يپ -2دوست دارند،  ریپي هيیهمه فرانسو -1: مثيد
ست. اگر مقدمي   يسیصالت و شرط ست  ود  مقدمي  ا شد، نتآ  نیروا ط   ييدر ست نبي شد  توانديهم نم جهیهي در ست  ي در

 (. 5: 1395 ؛يو صيلال ی)احمد
 
 ییاستقرا ۀیفرض
ست که در آ  ذهن از جزء  ه ينوت ستدالد ا سا شيهده م يچيد مورد جزئ يعيي کيد؛يم ریکل  سپس  کيديرا م  يحكم کل کيو 

 يکه هر آ  ميریگيم جهینت نيو از ا جوشديم وسیکه در صد درجه سلس میيی يو م میدهي. مثاً درچيد مورد آب را حرار  مدهديم
 .جوشديم وسیدرصد درجه سلس



 

  یلیتمث ۀیفرض
 .گراستيدکيمشي هت آ  دو  ه  لی ه دل گريموضوع  ه موضوع د کيحكم  داد تيسرا

 .است يهیس زین ي ياست. خيد صور  مهرو يهی: دانة فلفل سمثيد

 .سوزندو جي  زیهردو تيدوت ميریگيم جهینت پس
 
  محدود ۀیفرض
 .در ميطقة خيص یکيراست، مثاً  زه یکير رد قي یو اسيسيً در تالق ييمالدوده يو مكين يازلاليظ زمين کهييهيهیفرض
 
  یخط ایساده  ۀیفرض
و  يلیصور  تاللوا سته وجود دارد و را طه  ه ریمتغ کيمستقل و  ریمتغ کيکه درآ   شونديسيخته م ریاز دو متغ کهييهيهیفرض

 .است يتلّ

 .کودکي  مؤثر است ریومميدر در کيهش مرگ ری ي ش هي: تغذمثيد

 .ارتبيط دارد هي ي  روز سرطي  ر گيریس منرف
 
  مرکب ۀیفرض
 .کيديم ي یوا سته را   ریچيد متغ ييمستقل  ي دو  ریچيد متغ ييدو  نی  را طه

 .شوديم یو سپس  يتث الغر يدر ا تدا  يتث چيو گيری: منرف سمثيد
 هیاخذ فرض ميي ع

 ميدا   زرگدانش قي یتالق يي گرا يد ةنظري چهيرچوب از ← يسیو

 .است هیميبع اخذ فرض نيترکه مهم شودياخذ م يو واوع يتجر  گيزنده از ← استقراء

 .هر جيمعه است يو فرهيگ ياجتميت  سترهيی همي  ←جيمعه  فرهيگ

  .هر فرد است یو فكر يذهي یهييگژهوي ←و شهود  کشف

  .يوبل یهيآگيهي و  اطاتي  ← نیشیپ قي یتالق
 

 قیتحق اهداف
ص يقیتالق هر سيس اهداف خي سأله تالق نيا رد،یگيصور  م ي ر ا  ي ی  قيو از طر سيزندينمودار م ق،یاهداف خود را در ويلب م

 (. 29: 1384 ؛ي)خيک مطرح شوند يو فرت ي ه دو صور  کل توانيديم قی. اهداف تالقشونديآ ، آشكير م
 یهيمشننيهده قيکه از طر ييتیصننور  تملگر وننند خود را  هپژوهش ق،یمسننأله تالق ي یپس از   ،يتلم یهيپژوهش یاجرا در

هدف  ي یفقط  ه   ه،یفرض يي يپژوهش یهيطرح سؤاد یجيهي، مالقق  هاز پژوهش ي. در  رخکيديم ي یاست،   يي يدستوي ل ييیت
 . پردازديم

 

  ی( اهداف اصلالف
است که مشخص  قیخود پيسخ  ه مسألة تالق ،يو درواوع، اهداف کل شودياز مسأله پژوهش مشتق م م،یطور مستق ه يکلّ هدف

 .شوديمشتق م قیاز موضوع تالق ميًیمستق ي(. هدف کل29: 1384 ؛ي)خيک کيديرا دنبيد م یزیپژوهش، چه چ کيديم



 

  ی( اهداف فرعب
 نيا ي ی. مالقق  ي دینيم زیپژوهش ن شدةکیهي را مسألة تفكآ  توا يو م رندیگيآ  نشئت م ياز اهداف کل ق،یتالق يفرت اهداف
  شود؟يو چه انجيم نم شوديچه انجيم م ق،یکه در تالق کيديم حياهداف، تنر

صننور  مجزا و  ه يسننتي ي قیتالق یمراحل و اجزا يتميم کهييجيداشننته  يشنند. ازآ  يهدف فرت نيچيد توانديم يپژوهشنن هر
پژوهش،  يگفت که اهداف فرت توا ي گذارد م شيهي را در معرض آزميشنننوند تي مالقق  تواند آ  ي ی  ق،یمشنننخص و  ي کلمي  دو

شننوند که  ر  ي ی  ی ه نالو ،يکه اهداف فرت اسننتیضننرور ن،ياطاتي  اسننت؛  يي را یورا زار گردآ نيو تدو هیته ی را يينميراه
 گرا ؛يو د ينراو فی)سنن ارائه دهيد یآمير لیوتاللهيتجز یمييسننب،  را يداشننته  يشننيد و چهيرچو  دیپژوهش، تأک جينتي  ود يتلم

1371 :16 .) 
 

 رهایمتغ
 گر،ي.  ه سخن دکيديمشيهده م ييکيترد  ،یکيرهي را دستگر آ هستيد که پژوهش ييتیخنوص يي طيآ  شرا رهيیمتغ ،يطورکل ه
ستيتيمل ييصفت  ،يگژهيتبير  از و ریمتغ شترک  وده و م نیکه   ا شته  يمتفيوت یهيو ارزش يکم ريمقيد توانديافراد جيمعه م دا
 . يشد
 

 رگذاریتأث ایمستقل  ریمتغ
ستقل م را ییدر تغ ریمتغ نيا شديخود م سته ن یگريو  ه تيمل د  ي سته از  یرهيی. درواوع متغستیدر پژوهش وا  ستقل آ  د م
ص يي طيشرا نو ستييتیخ ستخود آ  يقیگر، در کيوش تالقکه پژوهش ا  ریهي را  ي متغآ  يتي را طة تلّ کيديو کيترد م یکيرهي را د

 .دينمي يو  ررس همشيهد ژهيو يتیدر مووع یگريد

 

 ریرپذیتأث ایوابسته  ریمتغ
آ  را  ييو  کيديخيرج م ييوارد  ق،یحوزة تالق یهيتیمسننتقل را در فعيل ریگر، متغاسننت که چو  پژوهش ييهييگژهيو يي طيشننرا

شود و  ييظيهر  دهد،يم رییتغ سته نت ریمتغ گر،يدتبير کيد.  ه رییتغ ييمالو  ست و نم ریمتغ را ییاتميد و تغ جةیوا  ستقل ا  توانديم
 يریمع»آ  را  يو گيه کيديوا سته مبيدر  م را ییتغ نيو مشيهده ا یریگاندازهمالقق  ه قي ،یداشته  يشد. در تالق دخود وجو یِخود ه
 .نيميديم زین« شيخص سيجش يي

 

 ناخواسته اینامربوط  یرهایمتغ
سته و  یرهيیمتغ موردنظر  ييمستقل و وا سته  وده و  یرهيیاز متغ ریکه غ شودياطاق م ييرهيیمزاحم  ه آ  دست از متغ يينيخوا
مالقق  تواند فرض  کهنيا یدارند؛ لذا،  را ریپژوهش تأث جةی ر نت يهي تيجز اسننت؛ ولمالقق از کيترد آ  ييو   يشننيديگر نمپژوهش

را تي  رهيیمتغ نيالزم است ا د،يسؤاال  پژوهش فراهم نمي ی را يي یاطموي ل یهيپيسخ ييآزمو  کيد و  یمعتبرطور پژوهش خود را  ه

 .ديهي مبيدر  نميآ  ييحداول  ه شييسي ييحد امكي  کيترد کيد و 
 

 پژوهش یو نمونه آمار جامعه
. نمونه  يشيديم یریگاندازههمگو  و وي ل یهييژگيو یکه دارا يءیاش يياز افراد  یاپژوهش تبير  است از مجموته یآمير جيمعه
گروه  کي. نمونه پژوهش تبير  است از شوديداده م میپژوهش  ه آ  جيمعه تعم جهیو نت گرددياخذ م یاجيمعه نیچينيپژوهش از ا



داد. نمونة پژوهش  میو صفي  جيمعه پژوهش  يشد تي  توا  پژوهش را  ه آ  تعم ي یخنوص یدارا ديميتخب از جيمعه پژوهش که  ي
شخني  و و دي ي ضوع پژوهش دارا ييهييگژهيمعرف م شد. هيگيم گز تیاهم یکه در مو ست،  ي توجه  ري ه نكي  ز دينمونه  ي يشيا

 :نمود

 
  حجم نمونه ای( تعداد الف

ش ييداده شود. تعداد افراد  حیتوض ديحجم نمونه  ي نیینالوة تع قیطرح تالق در در پژوهش شرکت  قیتيوا  نمونه تالقکه  ه يييیا
شود. ا دي ي شوند،يداده م شخص  شخص م یصور  تدد ه ييتعداد  نيم شجو 60مثيد،  ی) را گردديم  ي ي کلميت يي(؛ تيريمد یدان

اندازه نمونه،  ييحجم و  نییپوهيتو  غيلب در تع ييسننیحقوق و تلوم سنن ي يجودانش ةیمثيد، کل ی.  رارهیچهيرم و غسننه ه،یمينيد: کل

 :اند ازدخيلت دارند که تبير  يتوامل گونيگون
 یرهيیمالقق، حجم جيمعه، نالوة کيترد متغ يو زمين يوا سته  ه آ ، امكيني  ميل یآمير یهيو روش قیروش تالق ق،یتالق اهداف
و توامل موردمطيلعه در  رهيیمتغ يگونهم زا یم ج،يدر نتي یريمستقل، درصد خطيپذ ریوا سته از متغ ریمتغ یريرپذیتأث زا ینيخواسته، م

 .هيداده یا زار گردآور يينيو پي ييروا زا یجيمعه و م

 
  یریگ( روش نمونهب
صيحب يمختلف یهيروش ق،یانتخيب نمونة تالق ی را سط  ست، که در کتيبنظرا  ارائهتو ض قیروش تالق یهيشده ا هي آ  حیتو

ست و در درس روش نيدف یریگنمونه توا ي. از آ  جمله مشوديهي  الث مدر مورد آ  زین قیتالق یهيآمده ا نيدف يت  ي  يسيده، ت

 .را نيم  رد ييخوشه يي ييهینيح يو تنيدف ييطبقه ييدفتن ،ياستفيده از جداود اتداد تنيدف

 

 پژوهش روقلم

  یرو موضوع( قلمالف
 .شود ي ی  يطور خيص و جزئ ه نیچيو هم يطورکل ه ديموضوع و مسألة پژوهش  ي يموضوت طةیح قیطرح تالق در

  یرو مکان( قلمب
شننود و معلوم گردد که  فیدوت توصنن ه يسننتيپژوهش  ي طی. مالشننوديدر آ  انجيم م قیاسننت که تالق يپژوهش، مكين طیمال

انجيم پژوهش  ی را طیانتخيب آ  مال لیدل ديآ   ي یهييگژهيپژوهش و و طیمال فی. در توصردیگيصور  م يپژوهش در چه مكين

 .پژوهش است نيانجيم ا ی را يمييسب طیمال ،يانتخي  طیمالداد و استدالد نمود که چرا  حیموردنظر را توض

  یرو زمان( قلمج
پژوهش در طرح  یهييفتهيارائة  نیچيهي و همداده یآورزمي  در جمع تیو اهم يخيصننن يتوجه  ه انجيم پژوهش در دامية زمين  ي

 .ردیگيواضح و روشن موردتوجه و اشيره ورار م ي ه شكل يرو زمينولم قیتالق

 

 هاداده یگردآور روش
 اسنتييلهیهي وسنداده ی. ا زار گردآورشنوديمختلف تمل م یهيهي و راهپژوهش  ه روش کي يزیموردن یهيداده یآورجمع ی را

مي یآورالزم را جمع یهيتي داده کيديگر کمک مکه  ه پژوهش هي،  رگة نيمههي، پرسنننشداده یا زار گردآور نيترجي. راديو ثبت ن
که  ييهيموردنظر خود و نوع داده قیگر  رحسب روش تالق. پژوهش يشديثبت مطيلعي  و اطاتي  م شیفمشيهده،  رگة منيحبه و 

 ود  از مييسب يي یاطم یخود استفيده کيد.  را یهيداده یگردآور ی را یکه از چه ا زار ردیگيم میهي را دارد، تنمآ  یآوروند جمع



ست اداده یا زار گردآور ني  و و نيهي، الزم ا شخ شد و مالقق نكي  ز ييیمع یهييگژهيا زار م هي مد توجه را در مورد آ  ريرا دارا  ي
 د:ورار ده

 سط دموجود که وباً یهيداده یاز ا زار گردآور توانديگر مپژوهش ستفيده کيد و  شدهمیو تيظ هیته گرا ي تو ست، ا  ييا
 د؛يمييسب مبيدر  نمي یا زار دیخود  ه تول

 صور  م شخص  وده و ا نیمع ديهي  يداده یا زار گردآور يينيو پي ييروا بيضرا زا یدر هر  ه لاليظ  زین بيضرا نيو م
 وبود  يشد؛وي ل یآمير میمفيه

  ستفيده م گرا يتوسط د شدهمیتيظ یهيداده یگردآورگر از ا زار چه پژوهشچيي شد که مالتوا دي ي کيد،يا  یمطمئن  ي
 مييسب است؛ قیمردم جيمعة موردتالق ي یآ   ي فرهيگ و روح

 شود؛ نییآ  مجدداً تع يينيو پي ييروا ديداده شود  ي رییهي تغداده یا زار گردآور یدر مالتوا کهيدرصورت 
 ی يدطبقه ييهي و داده ی يدطبقه گر،يدتبير .  هردیموردتوجه ورار گ يسنننتي ي زیهي نداده یا زار گردآور تیحسنننيسننن 

 نیکوچک   یهي يشننند که  تواند تفيو  قیودر دوآ  ديهي  يداده یریگاندازه يسیواحد و مق ييسنننؤاال  و  یهيجواب
 موردپژوهش را معلوم دارد؛ یواحدهي

 دي ي گر،يدتبير معلوم و مشننخص  يشنند.  ه دي ي قیتالق یهيداده یگردآور یاسننتفيده از ا زار موردنظر  را يگگونهچه 
 نياز ا یو توسط چه فرد ياز چه کسين ،يدر چه زمين ،يطیدر چه مال ،يتیگونه، در چه مووعمشخص شود که مالقق چه

س ستفيده خواهد کرد.  يزیموردن یهيداده یآورجمع ی را لهیو شده در مطرح یرهيیدرواوع مالقق  ي در نظر گرفتن متغا
 یآورجهت جمع یو وضوح اودامي  ضرور يخو  ه ش،ي ه لاليظ روش انجيم پژوهش خو زیو ن قیمسأله و موضوع تالق

 .کيديم فیهي را توصآ  بیترت زیو ن يزیموردن یهيداده

 

 هاداده لیوتحلهیتجز روش
ستفيده از ا زار گردآور ياطاتيت ست مداده یکه  ي ا س ييو  تیاحتميالً واوع د،يآيهي  ه د ست.  را تیاز واوع يانعكي  يمثيد، ووت یا

 يشيهد آ   وده است، سؤاد شود انعكيس کهييدر مورد حيدثه يامي اگر از کس د؛يآي ه دست م يواوع یهيداده شوديسن افراد سؤاد م
صلح تیاز واوع ستفيده م. در پژوهش معموالً از هر دو نوع دادهگردديم ي س لیوتاللهيدر تجز لیدل نی.  ه همشوديهي ا سپس تف  ریو 
سب یهيداده شت که داده تی ي ويطع توا يشده نمک ست ه یهياذتي  دا گفت:  توا ي لكه م کيد؛يرا ثي ت م یامر يي یزیآمده چد
ست ه یهيداده» شي نیآمده چيد سدي ه نظر م طورنيا» ،«يددهيم  ن حدس زد و  توا يم» ،«کيديم نهيدشیپ»، «امكي  دارد» ،«ر

 .رهیو غ« ... احتميد داد که
س لیوتاللهيپژوهش را تجز یهيگر  تواند دادهپژوهش کهنيا ی را سپس تف ستفيده نمي یآمير یهياز روش ديکيد،  ي ریو  لذا،  د؛يا

 :الزم است شده،یآورجمع یهيداده لیوتاللهيمييسب، جهت تجز یانتخيب روش آمير یگر  راپژوهش
 خود را  داند؛ یهيداده یهييگژهيو گريدتبير  ه ييداشته  يشد،  ریاخ قیتالق یهياز داده يشييخت کيف اوالً،
 . داشته  يشد ياطاع کيف رندیگيمورداستفيده ورار م يتلوم انسين یهيکه در پژوهش یآمير یهياز روش يً،یثين

  .يآمير استيبيط یگريو د يفیآمير توص يكيهي، اجميالً دو نوع هستيد؛ روش نيا
 ه  شيگرا یهياندازه ،يآورد  فراوان ه دسننت قيکه مالقق از طر بیترتني.  دکيديم فیموجود را توصنن طيشننرا ،يفیتوصنن آمير

مالقق  ي اسنننتفيده از  که،ي. درحيلکيديم فیموردمطيلعه را توصننن یرهيیمتغ ره،یرسنننم نمودار و غ ،يگپراکيده یهيمرکز، شنننيخص
 ييو  دهديورار م يهي را مورد ررسنننآ  يرا طة تلت و معلول ييو  ریچيد متغ ييدو  نیي ارتبيط  يکرد تمل ،يآمير اسنننتيبيط یهيروش

 .کيديم ييی شیپ



ستيبيط گر،يدتبير  ه ست پفقط  ه آ نه ،يمالقق  ه کمک آمير ا صور  تغ ي ديي لكه در م  رد؛يم يچه ه  ر،یمتغ کي رییکه در 
 ييهيمیهي و تعمگروه کوچک، اسننتيتيج کيدر يرة  شنندهیآورجمع یهي ر اسننيس داده نیچيخواهد افتيد. هم يچه اتفيو گريد ریدر متغ

 .آورديتر  ه تمل م زرگ ييو  همشي  یهيدر يرة گروه
 

 پژوهش یهاتیمحدود
 آورند؛يرا در پژوهش  ه وجود م هيتياز مالدود يوجود دارند که نوت زین یگرينيخواسننته و مزاحم د یرهيیمتغ يهر پژوهشنن در

مشننخص شننوند و  دي ي زین رهيیمتغ نيلذا، ا سننت؛یگر نپژوهش يرینيخواسننته و مزاحم در اخت یرهيیاز متغ يکه کيترد  رخ يمعي ني د
پژوهش در  جيهي  ر نتيآ  ریتأث يگگونهو چه رهيیمتغ نينشننني  دهد. ا قیتالق جي ر نتي رهيیمتغ نيا ریخود را از تأث يگر آگيهپژوهش
سمت  ضوع پژوهش  یهيتيکه مالدود گردديماحظه م ن،ي يي را گردد؛يذکر م« گرخيرج از کيترد پژوهش یهيتيمالدود»و هر مو

 دي.  يشونديموضوع پژوهش تالت دو تيوا  جداگينه آورده م یهيتيستيد و در وسمت مالدود( هکيتردروي لیکيترد و غدو نوع )وي ل
وجود  يمشخن یيرهيیپژوهش، مع ژهيو یهيو سؤاد هيهینوشتن مسأله و موضوع، اهداف، فرض یگونه که  را ه خيطر داشت، همي 

ضوع پژوهش ن یهيتيدارد، مالدود سب ه دي ي زیمو شوند.  ه يصور  ميي شته  شتن مالدود گر،يدتبير نو ست  زین هيتيدر نو الزم ا
 ز:اند انكي  تبير  نيمراتي  شود. ا ينكيت

 کيمل نوشته شود؛ یهيصور  جمله ه دي ي يپژوهش یهيتيمالدود 
 و وضوح معلوم  يشد؛ يروشي ه دي ي هيتيمالدود 
 ریتأث هييفتهي جينتي ييهي و داده یپژوهش، گردآور  ر نمونه ریمتغ نيگونه االزم اسنننت مشنننخص شنننود که چرا و چه 

س يجيي)در ا گذارديم شته يری  ست که از نو سب ا ستفيده کرد و جمله را  یهياز گفته تيحمي ی را گرا يد یهيميي خود ا
 (؛نمود ي یصور  مستيد   ه
 هي را کيترد کييد و آ  ييو  رندینيخواسنننته را تالت نظر  گ یرهيیمتغ يطور ميطقتي حد امكي  و  ه ديگرا   يپژوهش

 يرميطقیطور غتمل، مسننأله و موضننوع پژوهش را  ه نيا کهيويئل شننوند. درصننورت تيخود مالدود یاصننطاح  را ه
 را کيترد کيد، الزم اسنننت آ  را در وسنننمت يو مزاحم اسنننتهنيخو رینخواهد متغ ييگر نتواند پژوهش ييمالدود کيد و 

 خيرج از کيترد مرووم دارد؛ یهيتيمالدود

 الزم  زیکيترد کرد، ن يطور نسننبهي را  هکيترد نبيشنند و تيهي  توا  آ طور کيمل وي لنيخواسننته  ه ریکه متغ یدر موارد
طور  ه ریمتغ نيشود که ا دیو ديحيلت  ي نيذکر گردد. در ا« گرخيرج از کيترد پژوهش یهيتيمالدود»است در وسمت 

 .شوديگونه اتميد مچه يکيترد نسب نيا زیکيترد است و نوي ل ينسب
 

 ها و اصطالحاتواژه فیتعر
واژه و اصطاح  یتعداد یشد که مسأله و موضوع شمي دارا دیمتوجه خواه د،یخود دوت کي ي ه مسأله و موضوع پژوهش انتخي  اگر

 في ه تعر ريخود نيگز قیهي در تالقدارند، مالقق در کير ُرد آ  يگونيگون يهي و اصنننطاحي ، معيناز واژه یيریجيکه  سننناسنننت. ازآ 
ست؛ زآ  ست د را،يهي ض رممكن ا صطاح و ييموارد واژه  ي ع صوالً موردتوجه مالقق  يمفهوم ييژهيا ضه کيد که ا را  ه خوانيده تر

 يسننينوو سننيده ييييو  ي توجه  ه لزوم گو نيو نيمفهوم  يشنند؛  يي را گينهیخوانيده،   ی را ياحتميالً واژه و اصننطاح خيصنن يينبيشنند، 
 :مالقق موظف است ،يقیتالق یهيگزارش
اليظ نظر قیهي و اصنننطاحي  را در طرح تالقواژه گونهنيا اوالً،  في)تعر يتمل ثیاز ح زی( و نيمفهوم في)تعر یخود هم  ه ل

 .کيد في( تعرييتیتمل



ميظور او  قیمراحل تالق هیتي در کل دياستفيده نمي قیهر وسمت از تالق ي یدر   سي ،کيهي و اصطاحي  در حد امكي  از واژه يً،یثين

 .خوانيده مشخص و روشن  يشد یخيص  را ي رد  واژه و اصطاحاز  ه کير
سي زیو ن ژهيو یهيسؤاد ييهي اهداف، فرض ي یاگر در   ثيلثيً، سمت ريدر  ستفيده از واژه قیتالق یهيو صطاحي  نيچير  ه ا هي و ا

 .يوردیهي و اصطاحي   واژه فيدر وسمت تعر دي ي زیهي را نآ  فياست، تعر یديجد
 نيکيد. ا فيتعر گريد میمفيه لهیوسنمفهوم و واژه را  ه کيگر هي و اصنطاحي  آ  اسنت که پژوهشواژه ینظر فياز تعر هدف

شود.  ي ی  يطور تلمموجود داشته  يشد و  ه یهيهيهي و نظردر نوشته شهير ديهيست و  ياز واژه یديو تجر ياستيبيط ذهي کي فيتعر
ست که وا نيتر ه سيس تعر هيژهروش آ  ا صطاحي  را  ر ا صيحب يفيو ا سط  شته ارائهکه تو  رود،يشده و  ه کير منظرا  در هر ر
دارند، در مقيال  و  یآشنننكير يمعي بيًيو تقر رونديروزمره  ه کير م يگدر زنده کهنيهي  ي توجه  ه ااز واژه ي رخ ینمود.  را فيتعر

ستفيده کرد. در حد امكي  آ  فيتعر یاز فرهيگ لغي   را توا يموارد م لیوب نيلذا در ا ست؛یموجود ن يمشخن فيهي تعرنوشته هي ا
صطاح(  ي کير ييواژه  کي یشده ) راانتخيب ینظر فيتعر دي ي شد؛ امي  یداريآ  در پژوهش موردنظر ارتبيط معي ي ُرد تملا شته  ي دا

ست که مالواژه ييتیتمل فيميظور از تعر صطاحي ، آ  ا شخص فيتعر نيدر ا ققهي و ا حوزة  نییو تع ریمتغ کيسيختن حدود  ه م
سيجش آ  متغ یریگجهت اندازه يو تمل يو ماک تجر  يرهيیمع نییآ ، تع ييتیتمل توجه که در پژوهش موردنظر مد يقي ه طر ریو 

شد، مبيدر  م ضح   قیصور  دو ه يستي ي ييتیتمل في. تعرکيديمالقق  ي سيده و وا  یآ   را يمعي کهیطورشود،  ه ي یو  ي کلمي  
مر وط  ه آ  واژه و اصطاح را  یهينوشته شود که همه جيبه یطور دي ي يتمل فيتعر گر،يدتبير  يشد.  ه سي کيگي  همه خوانيده

 .کييد دایمتفيو  از آ  پ یهيگي  نتوانيد  رداشتکه خوانيده ييگونهمشخص کيد،  ه
مثيد، اگر مراد  یهي  يشنند.  راآ  ینظر في ر اسننيس تعر ديهي و اصننطاحي   يواژه ييتیتمل فيکه تعر دیخيطر داشننته  يشنن  ه
ضي»واژه  ی را يو تمل ینظر فيتعير یسيزفراهم شد. مالقق  ي «يشغل تير شخص  فيتعر یصور  نظرا تدا آ  را  ه دي ي کيد تي م

 نيپژوهش خيص، ميظور او از ا نيتي معلوم گردد در ا دينمي فيتعر ييتیسننپس آ  را  ه گونه تمل وواژه دارد  نياز ا يتیشننود، چه ذهي
  ت.سیواژه چ
 

 یو ضرور یکل نکات
صل .1 نل  ه ستي ييم يصفالي  ا سرف سيده،  دو   ش ييصور   صل پيتي هیحي صفالي  ا سطر  يشوند در   16طود هر 
سطرهي از  متريسينت صله  صله متن پي (single) صور  تکو  ه متريسينت کي گريدکيو في شود. في از لبة  نيمهي يدر نظر گرفته 

ست  شميره  متريسينت 5/2 نيیو پي  يال یهيمتر و از لبهيسينت 5/2از لبة سمت چپ متر،يسينت 3سمت را شود. )فيصلة  در نظر گرفته 
 (. ردیو کيماً در وسط صفاله ورار گ متريسينت 5/1صفاله  نيیصفاله تي پي

صله متن پي شوديم پيتي يکه  ه ز ي  خيرج ييهي رای متن .2 ست  نيمهي يفي سمت را سمت چپ  ،متريسينت 2از لبة   3از لبة 

  .ردیو کيماً در وسط صفاله ورار گ متريسينت5/1صفاله  نيیاز پي نیصور  الت. ضمييً شميرة صفاله  هدر نظر گرفته شود متريسينت
 نيدر نظر گرفته شنننود. تييو 12لوتوس  ي  زین هييو پيورو 14لوتوس  ي  نيو تييو 14لوتوس نيزک  ي  نيمهي يولم متن پي نوع
 .نوشته شوند  11لوتوس نيزک  يهي، نمودارهي و...  ي ولم  هي، شكلجدود

 .نوشته شود 9هي  ي لوتوس نيزک و توا  آ  سياند نیو همچي  يشديم Times12 معيدال  حروف

 .نوشته شود Math11  ي يونينيو  ييضير تائم
 
 هيموضوع یگذارشميره .3

  .گردد میممكن است  ه چيد  خش تقس زیفنل است. هر فنل نمعموالً چيد  نيمهي يپي ياصل یهيموضوع



نل  ي صفالة شود.  را دياود هر ف شروع  شميره یاز خط پيجم  هر  یهياز  خش کي. هرستیالزم ن یگذارهر  خش مونوگراف 
شده گريدکياز  رهیفنل  ي دو شميره که  ي خط ت شميرة فنل و تدد سمت چپ  گري ی. تدد سمت راست  گرددياند مشخص مجدا

صورت بیشميره ترت ست. در شميره مذکور   خشري خش دارای ز هر کهي خش موردنظر ا سمت چپ  شميرة هر زير  خش در  شد،   ي

 .، يعيي زير  خش چهيرم از  خش سوم فنل دوم4-3-2. مثاً ردیگيورار م
  

 هيهي، نمودارهي و نقشههي، جدودشكل یگذارشميره .4
صور  )شكل شكل در فنل سوم  ه نی. مثاً دهماستيهي مينيد رواد وبلهي، نمودارهي و نقشههي، جدودشكل یگذارشميره  

 .شودي( نوشته م 3-10
 
 هيروا ط و فرمود یگذارشميره .5
صله از  هر شميره که  ي خط في شخص م شونديجدا م گريدکيرا طه در متن مونوگراف  ي دو  ست   . تددگردديم  گري یسمت را

 .( نوشته شود 8-6صور  )را طه در فنل ششم  ه نیشميرة فنل و تدد سمت چپ، شميرة را طة موردنظر است. مثاً هشتم
 

 نمودارهي و جداود نيتييو .6
 جدود ذکر یجز جداود که در  يالهي  ه يشيد. تيوا  يسیمق یواضح و دارا دينمودارهي و جداود  ي نيتييو

 .شوديذکر م نيیشيمل نمودار، تكس و... در پي ي يو شود،يم 
 

 ميي ع و مأخذ .7

 . يشديمؤلف م يگالفبي نيم خينواده بیرسيله  ه ترت يي نيمهي يپي ینوشتن فهرست ميي ع در انتهي بیترت
س ا تدا س یالفبي يفيرس بی ه ترت يفهرست ميي ع فير سپس ميي ع غ يفير شود و  سینوشته  مر وط آ  ز ي   یالفبي بی ه ترت يرفير

 .نوشته شود

 هانامهانیپا یسینواستناد و ارجاع وۀیش
 رای آشيييي کيمل  ي اين شیوه  ه کتيب شیوه توصیه ) سيزيم.دهي آشيي ميهيی رفرنسجويي  تزيز را  ه شیوهدر اين وسمت دانش

 .(اکبر سیف رجوع نمييیددکتر تلي ةنيمپژوهش
 کتيب  ي يک نويسيده .1

 مالل نشر: نيشر.نو ت چيپ. . عنوان. (سيد انتشير)گي نويسيده، نيم نويسيده. هارجيع پييي  متيي: نيم خينواد

شيهي، مالمد تيرف.  نیالي دولت ستان. (1396)مثيد: ف سی در افغان سیا شونت  گيه تلوم و فرهيگ وم: پژوهشچيپ اود.  .خ

 اسامي. 
  . (50 :1396 ؛متيي: )فنیالي دولتشيهيارجيع درو 

 کتيب  ي دو نويسيده .2

سيدهارجيع پييي  متيي: نيم خينواد سيد ةگي نوي سيدة دوم. هو نيم و نيم خينواد اود ةاود، نيم نوي شير)گي نوي نو ت . عنوان. (سيد انت

 مالل نشر: نيشر.چيپ. 

 تهرا : صدف.چيپ اود. . خانۀ دیجیتالیمفاهیم کتاب (.1381)و زهرا روز ه.  مثيد: جم، رضي

 . (40: 1381جم و روز ه؛ متيي: )ارجيع درو 
 کتيب  ي سه نويسيده



سيده و نيم و نيم خينواد سوم. هارجيع پييي  متيي: مينيد کتيب  ي دو نوي سيدة  شير)گي نوي شر: نو ت چيپ. . عنوان. (سيد انت مالل ن

 نيشر.

صيرمي، کتييو ، تبيس رفیعي فراهيني سيزمي  میراث فرهيگي چيپ اود. . های ایرانموزه. (1372)و فريدو  اميني.  مثيد:  تهرا : 

 کشور.
 . (78: 1372واميني؛  متيي: )صيرمي، رفیعيارجيع درو 

 کتيب  ي  یش از سه نويسيده .3

 مالل نشر: نيشر.نو ت چيپ. . عنوان. (سيد انتشير)گي نويسيدة آخر. همينيد کتيب  ي سه نويسيده و .... نيم و نيم خينواد

فرهنگ و اصطالحات . (.1372. )کبری، مالمدتقي، احمد رضواني، مالمدتقي ميشي طوسي، حسن سلطيني فر و احمد نميييمثيد: ا

 (77: 1372هيی آستي  ودس رضوی. )اکبری و ديگرا ؛ فيرسي. مشهد:  يیيد پژوهش -: انگلیسي علوم و تمدن اسالمی

 کتيب  ي مترجم، ويراستير، يي گردآورنده .4

 گي مترجم )ا (. سيد ترجمه. مالل نشر: نيشر.هنيم و نيم خينوادرجمة ت .عنوان. (سيد انتشير اثر اصلي))گي (. اطاتي  نويسيده

سنننید مالمد اترا ي و داود  ة. ترجمرمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت: مدیریت تکنولوژی(. 1993مثيد: خلیل، طيرق؛ )

 .(87: 1381)طيرق؛  هيی فرهيگي. تهرا : دفتر پژوهش(1381) ايزدی.
 يي:

خلیل، طيرق.  ةنوشننت .مدیریت تکنالوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت(. 1381سننید مالمد اترا ي و داود ايزدی. )

 . (87: 1381)اترا ي و يزدی؛  هيی فرهيگيتهرا : دفتر پژوهش. (1993)
 کتيب  ي نويسيده سيزميني .5

. ضوا ط طراحي فضيی سبز شهری. تهرا : سيزمي  (1380)فتر امور فيي و تدوين معیيرهي. ريزی کشور. دسيزمي  مديريت و  رنيمه
 ريزی کشور، معيونت امور پشتیبيني، مرکز مدارک تلمي و انتشيرا .مديريت و  رنيمه

 .(34، 1380ريزی کشور. دفتر امور فيي و تدوين معیيرهي )سيزمي  مديريت و  رنيمه
 کتيب الكترونیكي .6

 رسي(.. نيشر: مالل نشر. نشيني الكترونیكي کتيب )تيريخ دستعنوان. (سيد انتشير)اطاتي  نويسيده)گي (. 

ستنشر الکترونیکی. (1382) مثيد:  ي ييي، مالمود.  سمي. تهرا : پژوهش ة. ويرا گيه اطاتي  و مدارک تلمي ايرا . تلي حسین وي

http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm   (1382(. ) ي ييي 9/5/1385)دسترسي در 
 فنلي از يک کتيب .7

ستيرعنوان فصل. (سيد انتشير)اطاتي  نويسيده)گي ( فنل.  ستة{ نيم ويرا )آ (، شميرة صفالة  . }در{ تيوا  کتيب اصلي، }ويرا

 { انتهيی فنل. نيشر: مالل نشر.-ا تدا}

شير مهيجر، کيمرا . م صفحه. (1379)ثيد: اف صرآرایی قرآننگاهی به  سيية های خطی و کاربرد آن در گرافیک معا . در 

سيالنه  ین سته حبیبطو ي: مجموته مقيال  همييش نخستین دو سام، ويرا شي جهي  ا صيدوي، المللي نقي  : موزه. تهرا 85-47اهلل 
 (80: 1379معيصر. )مهيجر؛  هيرهيی
 يله  ي يک نويسيدهمق .8

{ شميره صفاله -تيوا  مجلة تلمي دوره )شميره(: شميرة صفالة ا تدا }. «عنوان مقاله». (سيد انتشير)مينيد کتيب  ي يک نويسيده. 

 انتهي.



سدی،  شارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش». (1383)نيزنین. مثيد:  يي ا  ةمجل. «آموزانمدیریت م

 . (1383. ) يي اسدی؛ 96-65(: 2) 34يسي و تلوم تر یتي شيروا 
 مقيله  ي دو نويسيده .9

{ شميرة صفالة -تيوا  مجلة تلمي دوره )شميره(: شميرة صفالة ا تدا }. «عنوان مقاله». (سيد انتشير)مينيد کتيب  ي دو نويسيده. 

 انتهي.

مديريت . «ها: مسائل و راهکارهامدیریت جریان دادههای سیستم». (1386)مثيد: ا والالسيي، حسن، و مرتضي چهرويني. 

 .18-3(: 2-1) 2اطاتي  
 . (1386و مرتضي حقیر چهرويني؛  )ا والالسيي، حسن

 مقيله  ي سه نويسيده .10

{ شميرة صفالة -تيوا  مجلة تلمي دوره )شميره(: شميرة صفالة ا تدا }. «عنوان مقاله». (سيد انتشير)مينيد کتيب  ي سه نويسيده. 

 نتهي.ا

سروجردی، مالمود، طيهره تلومي شیيه.  خ شخصیت و باورهای معرفت». (1386)و نيدر نق شناختی در رفتار اطالع نقش 

. )خسروجردی، تلومي، 200 -181(: 4-3) 2مديريت اطاتي  . «شناختیهای شناختی و روانجویی: مروری بر انواع مدل

 (1386و نقشیيه؛ 
 مقيله  ي  یش از سه نويسيده .11

{ شميرة -تيوا  مجلة تلمي دوره )شميره(: شميرة صفالة ا تدا }. «عنوان مقاله». (سيد انتشير)مينيد کتيب  ي  یش از سه نويسيده. 

 صفالة انتهي.

صراف زاده.  شیمي مرادی و مريم  صي ری،  سازمان: رویکردی نوین در ». (1386)کیهيني، مالمد، مريم  رایانش اجتماعی در 

 (1386. )کیهيني و ديگرا  180-163(: 4-3) 2ت اطاتي  مديري. «مدیریت دانش

 شدهمقيله ترجمه .12

سيده)گي (.  صلي)اطاتي  نوي شير اثر ا سيد ترجمه. تيوا  مجلة هترجمة{ نيم و نيم خينواد.}«عنوان مقاله». (سيد انت گي مترجم. 

 { شميره صفاله انتهي.-تلمي دوره )شميره(: شميرة صفالة ا تدا }

 ةترجم. «های جاریها و گرایشهای روی وب: پیشططرفتنامهاصطططالح». (2003)و کرافورد روی.  اصننغرشننیری، تلي

 ( 2003. )شیری؛ 161-145(: 4) 23. تلوم و فييوری اطاتي  (1387)فخرالسيدا  مالمدی. 
 يي:

اصغر شیری، و تلي ةنوشت. «های جاریها و گرایشهای روی وب: پیشرفتنامهاصطالح». (1387)مالمدی، فخرالسيدا . 

 (1387. )مالمدی؛ 161-145(: 4) 23. تلوم و فييوری اطاتي  (2003)کرافورد روی. 
 هيی الكترونیكيمقيله نشريه .13

.  رای انگلیسني{. نشنيني noتيوا  مجلة تلمي دوره، }ش.  رای فيرسني و . «عنوان مقاله». (سنيد انتشنير)اطاتي  نويسنيده. 

 تيريخ(. الكترونیكي مقيله )دسترسي در

ستم». (1379)گزني، تلي.  سی سانیای و اطالعافزارهای کتابخانههای بازیابی اطالعات بهینه در نرمطراحی  .  «ر

  http://irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htmدی(.  10) 1-2، ش. 16رسننننيني تلوم اطاع
 (1379(. )گزني؛ 1385/3/8)دسترسي در 

 مجموته مقيال  ةمقيل .14



ستير)ا (، شميرة صفالة . «عنوان مقاله». (سيد انتشير)طاتي  نويسيده)گي (. ا ستة{ نيم ويرا }در{ تيوا  مجموتة مقيال ، }ويرا

 { انتهيی مقيله. نيشر: مالل نشر.-ا تدا }

در خاصنننة مقيال  . «بررسططی دیولوسططتومیازی  در ای ماهی تااب انزلی». (1384)دویق روحي، جواد، و  ي ي مخیر. 

سری و اولین کيفرانس  ین سرا ستسیزدهمین کيفرانس  سريری، المللي زي ستة ريالينه  سي ايرا ، ويرا شگيه 34-23شيي . گیا : دان
 گیا . 
 هيکيفرانس ةمقيل .15

 }در{ تيوا  همييش، مالل همييش، روز و ميه  رگزاری.. «عنوان مقاله». (سيد انتشير)اطاتي  نويسيده)گي (. 
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