
 

  پیشگفتار
تحقیق، یعنی تالش براي شناخت مسائل ناشناخته و کشف حقایق، جزء الینفک پیشرفت علم 

اندیشمندان جهان  تاکنوننیست.  ریپذ امکانعلم  ي توسعهن آن تولید و و بدو رود یمبه شمار 
کس از منظر خاصی به آن نگریسته و از مفاهیمی  و هر اند نکردهتعریف واحدي از تحقیق ارائه 

گفت که تحقیق، فرایندي است  توان یم یطورکل  به. اند کردهمتفاوت براي تعریف آن استفاده 
اهانه و آکادمیک که براي شناسایی یک واقعیت یا کشف یک پدیده و یا علمی، دقیق، هدفمند، آگ

  . ردیپذ یمرسیدن به یک نظریه صورت 
آموزش اصول  ي دغدغهتدریس و تحقیق،  آغاز وکتاب از بدو ورود به دانشگاه  ي سندهینو

کتاب را مطالب این  رو نیازاتحقیق و آشنا ساختن دانشجویان با مراحل مختلف آن را داشته است. 
  کسباساس تجارب  دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر يها پروژهتحقیق و هدایت  ها سالپس از 

کامالً علمی با ذکر جزئیات  صورت بهانجام تحقیق را  يکارها راه، و درآوردهتحریر  ي رشتهبه  شده
ین براي مختلف تحصیلی در علوم تجربی و نظري و همچن يها رشتهبراي دانشجویان و محققین در 

است که توسط نویسنده، تحت  یترم چندبه تحقیق ارائه کرده است. مباحث این کتاب  مندان عالقه
  . شود یمطوسی تدریس  نیرالدینص خواجهعنوان روش تحقیق براي دانشجویان دانشگاه صنعتی 

با اینجا فرایند یک تحقیق علمی  دروجه تمایز این کتاب نسبت به کتب مشابه در این است که 
است تا همگان از آن  قرارگرفته یبررس مورد یتجرب ریغمتعدد از علوم تجربی و  يها مثالذکر 
، مطلوب است که محققین در علوم مختلف (تجربی و نظري) از گرید عبارت بهگردند.  مند بهره

شتري با اطالعات بی بیترت نیا  بهفرایند تحقیق در علوم دیگر آگاه گردند تا  يها یژگیوشرایط و 
  خود اقدام نمایند. نظر موردنسبت به تحقیق 

گام براي یک تحقیق علمی، آشنایی با اصول و جزئیات روش تحقیق  نیتر ییابتداو  نیتر یاصل
. تصور بعضی از افراد بر آن است که تحقیق عبارت است از استو همچنین فرایند اجراي آن 

قیق بسیار فراتر از آن است و عالوه بر فرایند تح که یدرصورتیک سري اطالعات؛  يآور جمع
با نتایج تحقیقات دیگران در سطح جهان  دستاوردهااین  ي سهیمقااطالعات باید به  يآور جمع

توانایی انجام تحقیق به نحو صحیح  رو  نیازابه دست داد.  ها آندقیقی از  لیتحل و  هیتجزپرداخت و 
  . رود یمبه شمار  ها دانشگاهصیل در و آشنا شدن با اصول آن، از الزامات اساسی تح

به کار   گردند و با مند بهرهدر این کتاب  شده مطرح امید است محققین و دانشجویان از مباحث 
تحقیقاتی خود  ي مسئلهمختلف، قادر به درك صحیح از  يها فصلدر  شده  ارائه يکارها راهگرفتن 
  به هدف نزدیک گردند. بیترت نیا بهشوند و 
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