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 انواع تحقیق بر اساس هدف

 براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند. 

ها و روابط بین متغیرها،  پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده :تحقیق بنیادی

توسعه مرزهای دانش پردازد و به  ها می ها و نظریه اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری

نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون  رشته علمی کمک می

بررسی رابطه اعتماد “نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. برای مثال 

در یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی ” و تعهد در روابط صنعتی

حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از 

ای انجام  کند و بر پایه مطالعات کتابخانه های استدالل عقالنی و قیاسی استفاده می روش

کند و بر پایه  های استدالل استقرائی استفاده می شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش می

 .شود نی انجام میروشهای میدا

پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به  :تحقیق کاربردی

ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده  کمال رساندن رفتارها، روش

زمینه خاص  شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک جوامع انسانی انجام می

است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال 

 .یک نوع تحقیق کاربردی است” بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی“

 گردآوری داده ها روش نواع تحقیق بر اساس

شوند: تحقیق توصیفی و پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می 

 .تحقیق آزمایشی

دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی،  ۵تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 

 اقدام پژوهی، بررسی موردی

 تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی



مدیریت جایگاهی ندارد. بنابراین روش تحقیقات آزمایشی مختص علوم تجربی است و در 

 .تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی توضیح داده شده است

 تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی

تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل تحقیقات پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام 

 .است …پژوهی، بررسی موردی و 

 (Survey Research) تحقیق پیمایشی

آوردن اطالعاتی در باره دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها،  روشی است برای بدستپیمایش، 

ها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه این روش آماری است که از راه انجام  انگیزه

توان روشی علمی در تحقیقات  شود. همچنین پیمایش را می تحقیق و پژوهش علمی میسر می

آوری اطالعات درباره  مل، روشهای منظم و استاندارد برای جمعاجتماعی قلمداد کرد که شا

های بزرگتری از گروههای مختلف جامعه است. در حقیقت پیمایش  ها یا مجموعه افراد، خانواده

های بکار گرفته شده  ها و هم به فرایند آوری داده توان هم به ابزار استفاده برای جمع را می

 .تلقی کردگیری از آن ابزار  هنگام بهره

در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های 

مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در 

اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می 

 :مایشی به دودسته تقسیم می شودپردازد. پژوهش پی

 تحقیقات پیمایشی مقطعی 

 تحقیقات پیمایشی طولی 

 تحقیق پیمایشی مقطعی

بر گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک  (Cross Sectional) روش مقطعی

برای مثال بررسی میزان عالقه دانشجویان سال اول دبیرستان  .مقطع زمانی خاص داللت دارد

ادامه تحصیل در یک رشته خاص. بیشتر تحقیقات مدیریت در دوره کارشناسی ارشد به 

 .مقطعی هستند-تحقیقات پیمایشی



ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان )یک  روش مقطعی به منظور گردآوری داده

به  گیری از جامعه انجام می شود. اینگونه پژوهش روز، یک هفته، یک ماه( از طریق نمونه

پردازد. برای مثال به منظور بررسی میزان عالقه  توصیف جامعه براساس یک یاچند متغیر می

دانشجویان کارشناسی مدیریت به ادامه تحصیل در شاخه های مختلف مدیریت می توان از 

روش تحقیق پیمایشی به شیوه مقطعی استفاده کرد. در تحقیقات مدیریت، مطالعات مقطعی 

ماهیت و میزان تغییرات که نمایانگر سطوح سنی مختلف است انجام می به منظور شناخت 

 .شود

 تحقیق پیمایشی طولی

، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین  (Longitudinal) در روش تحقیق طولی

سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در »متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال 

بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم »یا « یالت تکمیلیدوره های تحص

که به بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند  تحقیقات تحولی .«ابتدائی

 .از این دسته هستند

در تحقیقات پیمایشی طولی داده ها در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر 

بررسی شده و به رابطه این متغیرها از نظر تغییرات در طول زمان پی برده شود. حسب زمان 

بررسی روند فرایندها، بررسی یک گروه ویژه یا بررسی یک گروه منتخب در این نوع مطالعه 

ساله انجام می شود. این  ۰۱ساله یا  ۵استفاده می شود. این مطالعات در طول یک زمان 

هزینه باالیی دارند و برای دانشجویان دوره ارشد مدیریت مناسب مطالعات نیاز به زمان و 

 .نیستند

 تحقیق همبستگی

رابطه میان متغیرها بر اساس هدف  (Correlational Research) در تحقیق همبستگی

پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر 

ه متغیر وابسته متغیر مالک و به متغیر مستقل متغیر پیش اساس متغیرهای مستقل باشد ب

بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا 

 :متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود



ست به عبارت دیگر میزان همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها ا

هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله 

ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مثال: 

 رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد

سیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر مالک براساس یک در تحلیل رگر :تحلیل رگرسیون

یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر مالک از یک متغیر پیش بین باشد 

از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین 

ود. اگر همزمان چند متغیر مالک استفاده می ش (Multiple) باشد از رگرسیون چندگانه

 (Multivariate) براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری

 .استفاده می شود

تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر 

ا پیشرفت در زمینه نرم متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که ب

 .افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادالت ساختاری از این دسته هستند

 تحقیق پس رویدادی

ای نیز گویند.  مقایسه-رویدادی تحقیق علی پس (Ex-Post Facto) به تحقیق پس رویدادی

احتمالی متغیر وابسته را رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت  تحقیق پس

مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع 

 .تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند

 چکیده

چکیده باید حاوی موضوعات مهم متن اصلی باشد و خواننده را در مورد خواندن یا نخواندن 

کند. چکیده باید حاوی کلمات کوتاه و روشن باشد به طوری که اگر خواننده به مقاله یاری 

کلمه  0۱۱متن اصلی دسترسی نداشت ، از موضوع مقاله مطلع شود. طول چکیده حداکثر 

شود. چکیده ساختار یافته براساس نظم  یافته و آزاد تقسیم می است و به دو دسته ساختار

شود اما چکیده  گیری( نوشته می ها، نتیجه شناسی، یافته روشمنطقی مقاله ) مقدمه ، اهداف، 

  .شود کند. چکیده معموال پس از پایان نگارش مقاله نوشته می آزاد از نظم خاصی پیروی نمی



در یک الی دو جمله شواهدی در قالب نظرات متخصصان یا نتایج  :زمینه یا مقدمه -۱

 .را نشان دهد های دیگر را بیان کنید که وجود مسئله پژوهش

در یک جمله هدف انجام پژوهش را بیان کنید. در بیشتر مقاالت هدف را در انتهای  :هدف -۲

 .دهند ای به آن اختصاص نمی کنند و تیتر جداگانه مقدمه اضافه می

ها  در یک الی دو جمله اطالعات مربوط به جامعه، نمونه، ابزارها، آزمایش :ها مواد و روش -۳

 .را بیان کنیدو سایر موارد 

های اصلی و مهم را در راستای هدف پژوهش بیان  در یک الی دو جمله یافته :ها یافته -۴

های جانبی در این بخش  هایی که اهمیت کمتری دارند یا یافته کنید. بنابراین ارائه یافته

 .ضرورت ندارد

حد امکان از نوشتن گیری مقاله را بنویسید. تا  در یک الی دو جمله نتیجه :گیری نتیجه -۵

ها که همسو  گیری اصلی مربوط به یافته مطالب مربوط به بحث خودداری نمایید و تنها نتیجه

 .با هدف باشد را بیان کنید

 تحقیقراهنمای نگارش فهرست منابع مورد استفاده در 

 تحقیقفهرست منابع مورد استفاده در بخش انتهای این دستورالعمل صرفا جهت تنظیم 

 .می باشد

بدانها ارجاع داده  تحقیقدر متن صرفا باید منابعی که  "منابع مورد استفاده"در بخش 

شده است، ذکر شوند و از نوشتن منابع اضافی که در متن مورد استناد قرار نگرفته اند 

خودداری شود. همچنین نحوه تنظیم منابع مورد استفاده مطابق دستورالعمل زیر باید صورت 

 گیرد:

گذاری و تنظیم شوند. بتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی براساس حروف الفبا شمارها

نحوه تنظیم منابع بر اساس فرمت مجله علوم باغبانی ایران )با مختصر تغییراتی( می باشد با 

این تفاوت که منابع فارسی نیاز به برگردان به انگلیسی نداشته و باید بصورت فارسی تنظیم 

ذکر  (Italic)ایرانیک نام مجالت علمی باید به صورت کامل و با قلم در منابع انگلیسی، شوند. 

شوند.  ها و مقاالت غیر از مجالت علمی نیز با قلم ایرانیک ذکر  شوند. نام کتاب، عنوان پروژه

 شوند. های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه

 تنظیم منابع فارسینحوه 

 مقاالت 



در مورد مقاالت، به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده بصورت مخفف )حرف 

اول با ذکر نقطه(، تاریخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، 

صفحات مقاله شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از ویرگول، اولین و آخرین 

 ذکر شوند.

 :مقاله فارسی با یک نویسنده 

نام خانوادگی، نام )حرف اول(. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره  -۰

 جلد )شماره مجله(، اولین و آخرین صفحه مقاله.

 :مقاله فارسی با دو نویسنده 

(. )سال انتشار(. عنوان نام خانوادگی، نام )حرف اول( و نام خانوادگی، نام )حرف اول  -۰

 مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد )شماره مجله(، اولین و آخرین صفحه مقاله.

 :مقاله فارسی با سه نویسنده و یا بیشتر 

نام خانوادگی، نام )حرف اول(، نام خانوادگی، نام )حرف اول(، نام خانوادگی، نام )حرف  -2

انتشار(. عنوان مقاله. عنوان کامل مجله،  اول( و نام خانوادگی، نام )حرف اول(. )سال

 شماره جلد )شماره مجله(، اولین و آخرین صفحه مقاله.

 

 کتاب تألیفی 

 نام خانوادگی، نام )حرف اول(. )سال انتشار(. عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات. -۰

نام خانوادگی، نام )حرف اول( و نام خانوادگی، نام )حرف اول(. )سال انتشار(. عنوان  -2

 کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام )حرف اول(، نام خانوادگی، نام )حرف اول( و نام خانوادگی، نام )حرف  -۳

 اول(. )سال انتشار(. عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

 

 کتاب ترجمه 

نام خانوادگی، نام )حرف اول(، نام خانوادگی، نام )حرف اول( و نام خانوادگی، نام   -۱

 تعداد صفحات. (. )سال انتشار(. عنوان کتاب )ترجمه(. ناشر.)حرف اول

  فصلی از یک کتاب 

نام خانوادگی، نام )حرف اول(. )سال انتشار(. عنوان فصل. در نام )حرف اول( و نام   -۱

 خانوادگی گردآورنده )گان(، عنوان کتاب )اولین و آخرین صفحه فصل(. ناشر.

  ها و سمینارهاها، کنگرههمایشمقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت 



نام خانوادگی، نام )حرف اول(، نام خانوادگی، نام )حرف اول( و نام خانوادگی، نام )حرف  -۰

اول(. )سال انتشار(. عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ برگزاری، مکان برگزاری همایش 

 )شهر(، کشور. اولین و آخرین صفحه.

 

 نامه / رسالهپایان 

نام خانوادگی، نام )حرف اول(. )سال انتشار(. عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد   -۰

 یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه. 

 

 نحوه تنظیم منابع انگلیسی

 دو یا چند تحقیق منتشر شده از یک محقق در یک سال 

Sefc, K. M., Regner, F., Gl ِossl, J. & Steinkellner, H. (۰991a). 

Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite 

markers. Vitis, 03, ۰۵–2۱. 

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Gl ِossl, J. & 

Steinkellner, H. (۰991b). Genetic analysis of grape berries and raisins 

using microsatellite markers. Vitis, 03, ۰20–۰2۵. 

 های بعدی و سه نگارنده( ها )با ویرایش نمونه تنظیم کتاب 
Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneve, J. R. L. 

(2۱۱1). Plant propagation: principles and practices (3th ed.). 

Pearson Prentice Hall. Pp. 
 

  نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته(Edited book) 
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