
اصول روش تحقيق
 دکتر درسا ملکشاھی 



چه چيزي تحقيق نيست

تحقيق صرفاً جمع آوري اطالعات نيست
تحقيق صرفاً انتقال اطالعات از يك محل به محل ديگر نيست
تحقيق صرفاً زير و رو كردن اطالعات نيست



تعريف تحقيق
 به منظور يافتن حقايق ) داده ها(فرآيند نظام مند جمع آوري و تحليل اطالعات

يا درك عميق مسايل

  در تحقيق طي يك روش معين و با استفاده از حقايق قابل اثبات به يك سؤال
.  پاسخ مي دهيم و يا مشكلي را حل مي كنيم

 ويژگيهاي تحقيق:
با يك پرسش يا مسأله آغاز مي شود
معموال مسأله اصلي آن به پرسشهاي كوچكتري قابل تقسيم است
هدف آن را مي توان به وضوح بيان كرد
از برنامه خاصي تبعيت مي كند
نيازمند جمع آوري و تفسير داده هاست



)بر اساس هدف(انواع تحقيق 

 محض يا بنيادي(Pure/Basic) :  كشف ناشناخته ها، نظريه
پردازي و ارائه دانش نوين

 كاربردي(Applied) :  استفاده از دانش موجود در حل مسايل
علمي

توسعه اي(Developmental) : ادامه تحقيقات قبلي براي
بررسي ابعاد و موضوعات تكميلي



)بر اساس روش(انواع تحقيق 

تاريخي(Historical) :بررسي پديده ها و حوادث تاريخي

 توصيفي(Descriptive) :  مطالعه ويژگيها و صفات وضع موجود و
توصيف منظم آن

همبستگي(Correlation) :كسب اطالع از وجود رابطه بين متغيرها

 علّي(Causal) :كشف علتها يا عوامل بروز يك رويداد يا پديده

 تجربي(Experimental) :  كنترل متغيرها و سنجش رابطه علت و
معلولي بين آنها، مشاهده پديده



متدولوژي تحقيق

 متدولوژي، تحقيق را كنترل كرده، نحوه جمع آوري اطالعات را تعيين
نموده و آنها را بگونه اي پردازش مي كند كه نتايج آنها منجر به  

.گسترش دانش مي شود

متدولوژي، زيربنا و بستر هر پروژه تحقيقاتي است.



روش تحقيق

  به تمامي روشها و تكنيكهايي كه محقق براي انجام پژوهش در
.مطالعه مسأله بكار مي گيرد، روشهاي تحقيق گفته مي شود

انواع روشهاي تحقيق:
روشهايي كه در جمع آوري داده ها بكار مي روند
تكنيكهاي آماري كه براي يافتن ارتباط بين داده ها استفاده مي شوند
روشهايي كه براي ارزيابي دقت نتايج بكار مي روند



كيفيت تحقيق

در يك تحقيق با كيفيت بايد:
محدوده كار به روشني تعريف شده باشد
  مراحل كار به وضوح تشريح شده باشد بطوريكه توسط ساير محققين قابل

بازتوليد و بازبيني باشد
اخالق پژوهش رعايت شده باشد
داده ها به اندازه كافي تجزيه و تحليل شده باشد
  يافته ها به صورت غير مبهم نمايش داده شده و نتايج با شواهد كافي

توضيح داده شده باشد



فرآيند تحقيق
شامل مراحلي است كه براي انجام مؤثر يك تحقيق الزم هستند:

انتخاب موضوع1)
يافتن مسأله2)
مطالعه پيشينه تحقيق3)
)سوالها، اهداف، فرضيه ها(مشخص كردن گزاره هاي تحقيق 4)
مشخص كردن متغيرها5)
پيشنهاد يك مدل براي مسأله6)
تعيين ابزار اندازه گيري7)
تعيين جامعه مورد بررسي8)
گردآوري داده ها به منظور تست كردن يا معتبر سازي مدل پيشنهادي9)

)ارزيابي فرضيه ها(تجزيه تحليل داده ها 10)
اصالح مدل پيشنهادي بر اساس داده هاي مشاهده شده11)
تفسير و نتيجه گيري12)
تدوين گزارش و نشر يافته ها13)



راه هاي انتخاب موضوع

مطالعه در زمينه رشته و گرايش تحصيلي
  شركت در نشست ها و همايش ها و يا آگاهي از مقاالت ارائه شده در

آنها
 مثل(مراجعه به سازمان ها و مراكز پژوهشي :www.bpj.ir(
مشاوره با افراد متخصص و صاحبنظر
مشاهده، تجربه و خالقيت شخصي



معيارهاي انتخاب موضوع

تحصيلي گرايش و رشته با مرتبط
بودن بديع و تازگي

علمي اطالعات پايگاه سايت به مراجعه (www.sid.ir)
داك ايران سايت به مراجعه (irandoc.ac.ir)
سيكا سايت به مراجعه (sika.iau.ir)
خارجي معتبر سايتهاي به مراجعه (ProQuest,…)
مالي و اطالعاتي زماني، نظر از( تحقيق امكانات وجود(
عالقه و انگيزه
شغلي و تحصيلي آينده



روش يافتن مسأله تحقيق

شناخت موضوع انتخابي
حوزه موضوع كلي-شناخت و انتخاب زير
حوزه انتخابي-مطالعه نظريه ها و تحقيقات پيشين در زير

 معموال يك يا چند مقاله معتبر مي (جستجوي مقاله هاي معتبر و ترجيحاً بروز
)تواند زير بناي تحقيق قرار بگيرد

نحوه مطالعه مقاله ها
اهميت مقاله هاي مروري
 مثال از نظر (سعي در دسته بندي پژوهشهاي قبلي با استفاده از نقاط تشابه آنها

)روش انجام
 استخراج مزايا و معايب(ارزيابي و مقايسه دسته بنديهاي فوق(
 بر اساس نواقص تحقيقات پيشين(تعريف مسأله(



ارزيابي مسأله تحقيق

آيا انجام آن شدني(Feasible) است؟
زمان
هزينه
امكانات
داده هاي مورد نياز
توانايي شخصي

 آيا نتايج آن ارزشمند(Significant) است؟
آيا مورد عالقه سايرين خواهد بود؟
آيا باعث ارتقاء علم مي شود؟



Your 
Research 

Area

Gap in the research 

جايگاه مسأله تحقيق



هدف از مطالعه پيشينه تحقيق

آشنايي با تحقيقات انجام شده قبلي
اجتناب از دوباره كاري و تحقيق تكراري
آشنايي با روشهاي انجام تحقيقات
تعريف و محدود سازي مسأله



گامهاي عملي براي گردآوري اطالعات

شناسايي و تهيه فهرستي از منابع1.

اولويت بندي منابع2.

مطالعه منابع3.

يادداشت برداري اطالعات4.

دسته بندي يادداشتها5.



شناسايي منابع: گام اول

راههاي شناسايي منابع:
مشورت با اساتيد و صاحبنظران
مراجعه به كتابخانه هاي بزرگ و معتبر
مراجعه به مجالت و نشريات تخصصي مربوط به آن حوزه
مراجعه به پايان نامه ها
بهره گيري از ارجاعات تحقيقات مشابه
اهميت پايگاههاي اطالعاتي و كليد واژه ها(جستجو در اينترنت(
 در اين گام به دنبال رسيدن به اطالعات نيستيم و نبايد پيش از كامل

.شدن فهرست مشغول مطالعه منابع شويم



اولويت بندي منابع: گام دوم

مالكهاي اولويت بندي:
تناسب و ارتباط بيشتر با مسأله و موضوع تحقيق
اصالت، اعتبار و دست اول بودن منبع
درجه علمي و شهرت نويسنده
ميزان ارجاع به منبع



مطالعه منابع: گام سوم

 مطالعه پژوهشي كه با هدف بدست آوردن اطالعاتي خاص انجام
مي شود با مطالعات آموزشي يا مطالعه اي كه با هدف خواندن 

.محتواي يك منبع و افزايش آگاهي انجام مي پذيرد متفاوت است

 در مطالعه پژوهشي با نگاهي انتقادي به دنبال شناسايي و صيد
.اطالعات از ميان داده هاي منابع هستيم



يادداشت برداري اطالعات: گام چهارم

 هدف از يادداشت برداري صرفاً رونويسي از اطالعات موجود در منابع
نيست بلكه فراهم شدن شرايط طبقه بندي جديد اطالعات است



دسته بندي يادداشتها: گام پنجم

ضرورت دسته بندي اطالعات براي تسهيل كار پردازش و تحليل آن

 براي اين منظور بايد قبالً ساختار موضوعات اصلي و فرعي را طراحي
كنيم تا هر يادداشتي در بخش مربوط به خود قرار گيرد



متغيرهاي تحقيق

 متغير عاملي است كه مي تواند مقادير متفاوتي داشته باشد و اندازه
).كليدي ترين عنصر هر تحقيق(گيري شود 

  در هر تحقيق ويژگيهاي يك متغير و يا روابط بين چند متغير در
.شناسايي مي شود) جامعه آماري(مجموعه مورد مطالعه 



انواع متغيرها

از نظر نحوه اندازه گيري:
 يكم(Quantitative) :حرارت، سرعت،: مثل. قابل اندازه گيري بطور مستقيم...
 كيفي(Qualitative) :هوش، ميزان  : مثل. قابل اندازه گيري بطور غير مستقيم

...رضايت از يك نرم افزار،

از نظر نوع رابطه:
 مستقل(Independent) : مقدار آنها بدون ارتباط با ساير متغيرهاي تحقيق قابل

بعنوان علل تأثيرگذار مطرح مي شوند–مثل ساعات كاركرد . تغيير است
 وابسته(Dependent) : مقدار آنها تابعي از تغيير در مقدار ساير متغيرهاي تحقيق

بعنوان تأثيرات متغيرهاي مستقل مطرح مي شوند–مثل حقوق . است
 همبسته(Correlated) :مثل روش مديريت واحد . دو متغير وابسته به يكديگر

آموزشي و كيفيت آموزش يك مؤسسه



مسأله اساسي تحقيق

 پرسش اصلي درباره موضوع تحقيق كه در آن ويژگيهاي يك متغير يا
.روابط چند متغير مورد سؤال قرار مي گيرد

پرسشها در اغلب موارد با اين واژه هاي سؤالي آغاز مي شوند:
 چه(What) : عاملX  چه تاثيري بر عاملY دارد؟
 چرا(Why) :چرا فالن پديده بوجود آمد؟
 چگونه(How) :فالن چيز چگونه كار مي كند؟



پرسشهاي تحقيق

 پرسشهاي تفصيلي در راستاي مسأله اصلي در جهت مديريت و شناخت
دقيق تر موضوع

چگونه مي توان از شهر الف به شهر ب رسيد؟: پرسش اصلي: مثال
سر راست ترين مسير كدام است؟: پرسشهاي فرعي

چه مسافتي بايد پيموده شود؟
از كدام خروجي بزرگراه بايد خارج شد؟  

 در غير ). پرسش 6تا  2معموال بين (تعداد پرسشهاي تحقيق زياد نيست
:اينصورت شايد

بعضي از آنها صحيح نباشند
بعضي از آنها را بتوان با هم ادغام نمود
مسأله اصلي بيش از حد پيچيده است



اهداف تحقيق

 نشان دهنده قصد پژوهشگر است(Objective)

اهداف با توجه به پرسشهاي تحقيق تدوين مي شوند.



فرضيه تحقيق
  پاسخهاي فرضي و هوشمندانه به پرسشهاي تحقيق براي كمك به هدايت پژوهش

(Hypothesis)
اگر المپ روشن نمي شود شروع به ساخت حدس هاي معقول زير مي كنيم: مثال:

برق قطع شده است
المپ سوخته است
سرپيچ المپ معيوب است
سيم برق داراي قطعي است

 فرضيه، تالشي براي توضيح ارتباط بين متغيرهاي تحقيق است كه بر اساس معلومات كلي يا
.شناختهاي قبلي و يا تجربه هاي محقق شكل مي گيرد

بين متغير الف و متغير ب رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد
روش الف بهتر از ب است
متغير الف روي متغير ب اثر مي گذارد

 فرضيه تا زمانيكه به اثبات نرسد و با معيارهاي علمي مورد قبول قرار نگيرد تنها يك گمان و
.فاقد ارزش و اعتبار علمي است

 محقق در طول فرآيند تحقيق با گردآوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها، درستي يا نادرستي
.هر فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهد



مفروضات تحقيق

 شرايط يا آنچه كه فرض مي شود وجود دارد(Assumption)
 شرايط در تحقيق همانند اصول متعارف(Axioms)   در علم رياضي

.هستند
ابزار تست به درستي و با دقت وروديها را مي سنجد: مثال.

 مفروضات تحقيق خود را با دقت شناسايي و بيان كنيد چرا كه در غير
!اينصورت نتايج كار شما به راحتي زير سؤال مي رود



محدوده تحقيق

 آنچه محقق قصد دارد انجام دهد در اهداف تحقيق آمده است، ليكن
ساير مواردي كه قصد انجام آنها را ندارد در خارج از محدوده تحقيق 

(Delimitation/Scope) تعريف مي شوند.



 (Model) مدل  

 يك نظريه يا تركيبي از چند نظريه كه براي توصيف وضعيت خاصي
.بكار مي رود

هدف از مدل اغلب ارائه توصيف رياضي ارتباط بين متغيرها است.



ابزارهاي اندازه گيري

 مكانيزم و يا استراتژيهاي خاصي كه محقق براي جمع آوري، دستكاري و يا
:تفسير داده ها استفاده مي كند

مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
آزمون
اسناد و مدارك

تقسيم بندي روشهاي جمع آوري داده ها:
از طريق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه يا آزمون :ميداني
از طريق اسناد و مدارك :كتابخانه اي



روايي و پايايي ابزار اندازه گيري

 آزمون روايي(Validity) :  ابزار اندازه گيري تا چه اندازه مي تواند
.پاسخگوي سؤاالت و فرضيه هاي ما باشد

 آزمون پايايي(Reliability) :  ابزار اندازه گيري تا چه اندازه نتايج
.يكساني را در شرايط مشابه به دست مي دهد



مجموعه مورد مطالعه در تحقيق

انواع جامعه آماري:
 جهاني(Universe) :جمعيت اصلي مجموعه مورد تحقيق
 نمونه(Sample) :بخشي از جمعيت اصلي

  نمونه گيري در هر تحقيق اقدام بسيار مهمي است زيرا يافته ها و
.نتايج آن بايد براي جمعيت اصلي قابل تعميم باشد



...مجموعه مورد مطالعه در تحقيق

 ،وقتي براي ارزيابي يك فرضيه از روش نمونه گيري استفاده مي شود
با استفاده از آزمونهاي آماري بررسي مي گردد كه آيا نتيجه بدست 

. آمده از نمونه براي جمعيت اصلي قابل تعميم است يا خير

شرايط نمونه گيري:
 برخورداري تمام اعضاي جمعيت اصلي از شانس يكسان براي حضور در

نمونه
حجم كافي نمونه



اعتبار تحقيقات تجربي

اعتبار تحقيق تجربي از دو جهت بررسي مي شود:
مستقل در متغير تابع  ) هاي(تأثير انحصاري متغير :اعتبار دروني
قابليت تعميم نتايج در موارد مشابه: اعتبار بيروني

براي افزايش اعتبار يك تحقيق بايد به ويژگيهاي زير توجه داشت:
جلوگيري از حضور عوامل مزاحم و مداخله گر: كنترل
جلوگيري از تأثير گرايش محقق يا آزمودنيها در انتخاب : انتخاب تصادفي

نمونه ها
كاهش خطاهاي ناشي از آزمايشها: تكرار آزمايش



آزمون هاي آماري

از آزمونهاي آماري براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده مي شود  .

براي اينكار مي بايست آزمون مناسب انتخاب شود:
همبستگي :Spearman Test ،Pearson Test  وChi-Square Test

پيش بيني :Regression Test

مقايسه، تشخيص تفاوت و رابطه علّي :T Test ،F Test

…



تفسير داده ها

38

يكي از اساسي ترين اجزاي تحقيقات است

نوشتن آن سخت بوده و به قوه درك و استنباط نويسنده بستگي دارد

  روشهاي آماري صرفاً به عنوان ابزار كمك به تحقيق محسوب مي
شوند و نتايج آنها پايان تحقيق نيست

  در اين قسمت بايد محقق به كشف معاني داده ها و ارتباط آن با
پرسشهاي تحقيق بپردازد



...تفسير داده ها

39

شود حمايت فرضيات از بايد قسمت اين در

يافته به سپس شده عنوان نويسنده خود هاي يافته نتايج ابتدا بحث، در  
شود مي بررسي آنها بين رابطه و شده اشاره قبلي هاي

در را قبلي پژوهشهاي ولي شود مي انجام سايرين و فعلي پژوهش مقايسه 
نكنيد مرور دوباره قسمت اين

عيب بي روشي هيچ زيرا داد جلوه مطلق را خود روش مقايسه، در نبايد 
نيست
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پيام نهايي تحقيق در يك يا چند پاراگراف كوتاه منتقل مي شود.
نتيجه گيري بايد واضح باشد.
فراتر از حيطه تحقيق نباشد.
حدس و گمان نباشد.
شكل و نمودار وجود ندارد.
شود گفته آتي مطالعات براي پيشنهادهايي و ها توصيه.



نگارش

بخشي مستمر از مراحل تحقيق است كه بايد بالفاصله پس از  ،نگارش
.آغاز پروژة تحقيقي شروع شود و تا پايان تحقيق ادامه يابد

نويس بخش يا فصلي را  پيش(اي انجام داد  توان چرخه نگارش را مي
و يك   شتهرويد و مجدداً بازگ نويسيد، سپس به بخشهاي ديگر مي مي

.)كنيد يا چند بار نسخة اوليه را بازنويسي مي



نكات مهم در نگارش گزارش

سبك و سازمان نوشته بايد منسجم و يكدست باشد.
بنويسيدصورت سوم شخص و به سبكي رسمي   گزارش رساله را به.
جمله هاي بلند سبب مي شود ( سعي كنيد از جمالت طوالني اجتناب ورزيد

كه فراموش كنيد چه مي خواهيد بگوييد، در حالي كه با يك رشته  
).جمله هاي كوتاهتر و قوي مي توانيد بحث را با روشي بهتر پيش ببريد

پاراگرافها بايد شامل تعدادي جمله با . اي بپرهيزيد از پاراگرافهاي يك جمله
يك موضوع باشند و سپس منتهي به پاراگراف بعدي شوند كه بحث را 

.دهد تغيير مي



...نكات مهم در نگارش گزارش

  نوشتة شما بايد به صورت متني روان و فصيح خوانده شود، نه به صورت
طور   اگر هم به فهرستهايي احتياج داريد، شايد بهتر باشد به. يك تلخيص

.اي از متن در جدولها يا تصويرها قرار گيرند جداگانه
 شيوه نامه نگارشگذاري و  قطه، نيدستوررعايت نكات
 استفاده  ” زيرا“يا ” و“، ”اما“مانند ” ربطي“در ابتداي جمالت از كلمات

اين كلمات به طور عادي بايد براي ربط بندهاي درون جمله به كار . نكنيد
.گرفته شوند

 نشانه گذاري معيار را ياد بگيريد و از آنها استفاده كنيد، شامل دو نقطه(:) ،
(.).و نقطه ) ،(، ويرگول )؛(نقطه ويرگول 

kelk.iaus.ac.ir/documens/signs-usage.html



...نكات مهم در نگارش گزارش

  استفاده از جداول، نمودارها و ديگر تصاوير توضيحي در گزارش يا رسالة
تحقيقي ايدة خوبي است، مشروط بر اينكه مربوط به موضوع و از لحاظ  

.حقوقي مجاز باشند
تصويرها بخشي ضروري از بحث و استدالل شما را تشكيل مي دهند.
دليلي براي مراجعة خواننده  نهگرو در متن به تك تك تصويرها ارجاع دهيد

.  به آنها وجود نخواهد داشت
تنها زماني از تصوير استفاده كنيد كه واضح و بدون ابهام باشد.



...نكات مهم در نگارش گزارش

 تفكيك شوند و در سراسر متن، نزديك  تصويرهادر اغلب موارد، بهتر است
.  محلي كه به آنها اشاره مي شود، پراكنده شوند

 را يكجا در انتهاي بخشها يا فصلها يا در ضميمه جمع كنيد  تصويرهااگر
.احتمال دارد خوانندگان كمتر به آنها مراجعه كنند

الزمه امانتداري و اخالق در نگارش ذكر مراجع است.
مراجع امكان بررسي صحت و سقم محتواي نوشتار علمي را فراهم مي كند.
نيازمند آشنايي با روشهاي مرجع نگاري هستيم.
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