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.شود مي علم پيشرفت و نوآوري به منجر كهاست علمي  هاي مسألهبهگوييپاسخبرايروشمندكوششيتحقيق، :تحقيقاصطالحي تعريف  

   مفاهيم و تعاريف پژوهش و مهندسي طرح تحقيق را بيان كنند  

 اطالعات مورد نياز براي پيشنهاد يك طرح تحقيق را گرد آوري نمايند 

. بيان كنند بتوانند ضمن تبيين  مسائلي كه با آن مواجه هستند آن را به يك عنوان تحقيقي  تبديل كرده و 
  با ويژگي هاي انتخاب موضوع تحقيق آشنا باشند 

بتوانند فرضيه ها يا سواالت تحقيق را مشخص سازند  
منابع انتخاب موضوع تحقيق و شيوه هاي دسترسي به ادبيات تحقيق را بشناسند  
قادر باشند براي عنوان پژوهشي خود يك طرح پژوهشي تنظيم نمايند  
 با روشهاي  توليد ، جمع آوري، كاربرد و سازماندهي اطالعات در فرايند يك تحقيق آشنا باشند 

معني كلمة  تحقيق 
.باورهاي ديني خود را بايد با تحقيق به دست آوريم و تقليد كردن در اصول دين  جايز نيست  

.در هنگام پاسخ گويي به تقاضاي ازدواج، بايد در مورد شخصيت و خانوادة  متقاضي تحقيق كرد : وقتي ديگر مي گوييم
.ميزان پيشرفت هر كشور، وابسته به ميزان تحقيق در آن كشور است :گاهي نيز ادعا مي كنيم

.است » ح ق ق« ز ريشة ا» حق« اين كلمه، مانند كلمة   .در همة اين جمالت، كلمة تحقيق را به كار برده ايم  
.بنابراين ،تحقيق در لغت به معناي كشف حقيقت و رسيدن به كنه يك مطلب است.ستاين ريشه به معني ثابت، استوار و مطابق با واقع  ا

.انجام تحقيق و پژوهش نيز از اين مهم مستثني نيست . بدون شك در آغاز منطقي هر كاري تبيين و كسب درك روشني از  انجام كار، اساسي ترين گام است
معناي اصطالحي تحقيق 

: فعاليت هايي از  قبيل. بسياري از ما گمان مي كنيم كه هر گونه فعاليت و تالش علمي را مي توان تحقيق ناميد              
. به معني پيوند زدن كه اصطالحا به معني جمع آوري و تنظيم مجموعه اي از مطالب متناسب با يكديگر است » أ ل ف «  از ريشة :  تأليف  
.    استكه معموال بر روي متون كهن و سنگين علمي انجام مي گيرد و همراه با مقابلة نسخه هاي خطي آن متن و شرح و توضيح لغات و عبارات دشوار  : تصحيح متون 
. كه در آن، متني از زباني به زبان ديگر برگردانده مي شود   : ترجمه 
.كه به معني آشكار كردن مراد گوينده و يا نويسنده از يك متن است   : تفسير 
.كه به معني رفع ابهام ها و ارائة توضيحات و اطالعات بيشتر در رابطه با يك متن است : شرح 
. ي باشدكه شامل، شناسايي، مرمت، بازخواني، مقايسه و ديگر فعاليت هاي الزم براي تبديل كردن يك  نسخة خطي به نسخة چاپي و يا قابل استفاده م : احياي نسخ  
.كه به معني سنجش و بررسي يك متغير در حاالت و شرايط گوناگون است  : آزمايش 
براي روشن شدن . را نمي توان تحقيق ناميد و بسياري فعاليت هاي ديگر كه با وجود ارزشمند و مفيد بودن، همگي جزو مقدمات و يا بخش هايي از يك  تحقيق مي باشند و هيچ يك از آنها 

: را مورد توجه قرار دهيم سوال و مساله معني دقيق تحقيق، خوب است به عنوان مقدمه، ابتدا تفاوت دو واژه

تفاوت سؤال با مسأله
.بر اثر جهل و ندانستن ايجاد مي شود  
.پاسخ گويي به آن با رجوع به افراد و يا منابع امكان پذير است  
مجهولي است كه فرد، پاسخ آن را نمي داند  

.بر اثر دانستن كلية اطالعات موجود در يك زمينه ايجاد مي شود   
.براي يافتن پاسخ آن، مراجعه به افراد و يا منابع ديگر، سودي ندارد 

. مجهولي است كه جامعة علمي به آن نپرداخته است و پاسخ آن را نمي داند
مسأله  سؤال 

پژوهش چيست

عالوه .شد و تكامل هم براي او نمي توان داشت تحقيق هم از ديدگاه فردي و هم از ديدگاه اجتماعي يك ضرورت است و انساني كه جستجو و تحقيق را در زندگي خود نداشته باشد، تصوري از ر 
   ".تحقيق را مايه حيات علم دانسته اند"براين ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمي نيز انكار ناپذير است چه 

    .نمايد اثبات و تبين  تفسير، را آنها سپستاكند مي دنبال ها واقعيتوحقايقآوريجمعبرايمحققكهاستاي رويهوقواعد مجموعه:  تحقيق علمي روش

 نمي و دارد ترديد يا ابهام آن حل در كه است گرديده روبرو مشكلي يا مانع با خويشكاردرپژوهشگركهمعنياينبهاست؛ مشكليكوجوداحساس تحقيق مرحله اولين":استمعتقدديوئيجان
  ".بماند ساكت آن مقابل در تواند

Basic Research

Applied Research

تحقيق بنيادي

تحقيق كاربردي

تحقيقي است كه براي گسترش و بسط دانش يا علوم " 
پايه در يك نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزي مي 

ممكن است همه يا بخشي از اين دانش در آينده .شود
كاربرد داشته باشد ولي معموال خود محقق در كاربرد 

".نقشي ندارد

اين نوع تحقيق برروي يافتن راه حل مسائل فوري با  "
ماهيت عملي متمركز مي شود و بنابر اين اين تحقيقات 

محققين در كاربرد جنبه عملي داشته و معموال خود 
 ".نتايج دخيل مي باشند

 هدف عاليق علمي

 هدف احتياجات علمي

ف
س هد

دسته بندي انواع تحقيق بر اسا

 ايجاد و بسط دانشي فراگير
 پاسخ به پرسشهاي واحد

كشف روابط يا اثرات معني دار آماري

 شناخت و بررسي مشكالت
 پاسخ به پرسشهاي متعدد

 كشف روابط يا اثرات معني دار كاربردي

تفاوت در هدف

  محيط هاي علمي و دانشگاهي 
  خودجوش است

  ازطريق دريافت وام مالي

تفاوت در زمينه

  يك رشته اي
 محدوديت زماني كم

  مجموعه هاي صنعتي ، سازمانها
 كارفرما محرك است

  چند رشته اي
 محدوديت زماني زياد

  ازطريق قرارداد

  پرسشهاي پژوهش: چرا؟ چگونه؟
 توسعه تئوري

تفاوت كمي و كيفي

  متغيرهاي تفسيرپذير

كيفي
كمي

  پرسشهاي پژوهش: چقدر؟ چه ميزان؟
 آزمون تئوري

  متغيرهاي قابل اندازه گيري

اهداف درس

يك رشته اي 

چند رشته اي 

.  است شدهآورده حقيقت جستجوييايافتن كردن،پيداگردانيدن،راستودرستمعنايبهلغت در تحقيق
.  دهد مي نشان را موضوع يك به مربوط حقايق يافتن براي جستجو چگونگي كه اند دانسته قواعدي و مقررات مجموعه را علمي روش به تحقيق

 . اند ناميده  پژوهي حقيقت را آن ديگر جايي در 
 .اند كرده تعريف آمد خواهد بدست تحقيق موضوع در مندرج سواالت براي هائي پاسخ آن نتيجه در كه منظم عملي را تحقيق اينگونه دانشمندان از گروهي
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ويژگيهاي محقق

صرفه جويي  -محدود گرايي    -تعميم پذيري  -عيني بودن  -دقيق بودن و قابليت اعتماد  -تكرار پذيري  -آزمون پذيري  -صحت و استحكام  -هدفمندي  ويژگيهاي پژوهش علمي

پژوهش با هدف و قصد مشخصي آغاز شود -
بررسي افزايش تعهد كاركنان نسبت به سازمان :مثل 

افزايش سطح عملكردها  -

هدفمندي

صحت و استحكام

. مباني نظري خوب و طرح روش شناختي درست و  انديشيده شده ، برصحت يك پژوهش هدفمند مي افزايد  -

عوامل فوق محقق را قادر مي سازد به گردآوري انواع  درست اطالعات از يك نمونه متناسب  -
.تحليل مناسب داده ها را تسهيل مي كندو با حداقل تعصبات مبادرت ورزد و نيز تجزيه و 

. مفهوم صحت، وسواس و ميزان درستي را در پژوهشهاي تحقيقي در بردارد -

.  نتايج آزمون فرضيه پس از تكرار تحقيق در موقعيتهاي مشابه  بايد همواره تاييد شود  ‐
چرا كه فرضيه .هر چه نتايج تحقيق تكرار شود اطمينان از علمي بودن تحقيق بيشتر است   ‐

. ها تصادفي تاييد نشده اند 

تكرار پذيري
. به حقيقت اطالق مي شود  )بر پايه يك گروه نمونه )دقت به ميزان نزديكي يافته ها  - 
دقت بازتابنده ميزان صحت نتايج حاصل از نمونه درباره پديده هاي موجود در جامعه مي  - 

. باشد
.    اعتماد به ميزان احتمالي اشاره دارد كه برآورد  پژوهشگر درست از آب درآيد  - 
و هر قدر . هر قدر فاصله اي كه در آن دامنه پيش بيني خود راقرار مي دهيم كوتا هتر باشد- 

. اعتماد ما به نتايح تحقيق بيشتر باشد يافته ها مفيد تر و علمي ترند

دقت و اعتماد

.    استنتاجي كه از تفسير نتايج تحليل داده ها انجام مي شود  بايد عيني باشد  -
عينيت يعني اينكه نتايج تحقيق بايد مبتني بر واقعياتي  باشد كه از د اده هاي حقيقي  -

.  به دست آمده اند نه مبتني بر ارزشهاي نظري و احساسي محقق 
محقق ممكن است در ابتدا با برخي از ارزشها و  باورهاي ذهني كار را  آغاز كند اما  -

. تفسير نتايج بايد به دور از ارزشها و تعصبات شخصي باشد

عينيت

حوصله و صبر 
كاوش در منابع 

دقت
امانت در نقل ها و برداشت ها  
آشنايي با موضوع مورد نظر 

برخورداري از زبان ساده 
دوري از تعصب و غرض ورزي و انتقام   

جويي 
برخورداري از شهامت در بيان يافته ها 

پرهيز از پيش داوري و تحميل عقيده ها 

تعميم پذيري يعني ميزان قابليت كاربرد يافته هاي تحقيق انجام شده توسط يك سازمان در    -   
سازمانهاي ديگر  

هر قدر تحقيق تعميم پذير تر باشد، سودمندتر و ارزشمند تر است  . -   
براي تعميم پذيري بيشتر، طرح نمونه برداري تحقيق بايد به گونه اي منطقي تهيه شود و  -   

. شماري از جزئيات دقيق در روشهاي گردآوري داده ها در نظر گرفته شود 

تعميم پذيري

   
.  سادگي همواره بر چهارچوبهاي تحقيقاتي پيچيده اي كه چندين عامل دشوا ر را در بر مي گيرند برتري دارد: در توصيف پديده ها و مشكالتي كه روي مي دهند و نيز در كاربرد راه حلها  -
سياركارآمدتر از مجموعه پيچيده اي از متغيرهايي نگرش صرفه جويانه در مدلهاي تحقيقاتي هنگامي ميسر  مي شود كه بتوان در چهارچوب تحقيق خود شمار كمتري از متغيرهايي كه واريانس را ب -

. كه واريانس را اندكي توصيف مي كند   به كار گيريم 

) صرفه جويي (محدودگرايي 

 
به منظور دستيابي به افق هايي است كه غايت و هدف فعاليت را روشن  مي سازد كه حسب مورد مي تواند: تحقيق  -
. پديده مورد نظر چگونه به وجود آمده است   چگونه عمل مي كند، ، تحت تاثير چه عواملي قرار دارد: شرح     -
تالش مي شود تا آينده پديده مورد نظر پيش بيني شود : پيش بيني -
ارتقا  كيفي  , در هر زمينه اي از تحقيق، پژوهشگر تالش مي كند با ارائه پاسخ  به برخي از سواالت توانمندي و قابليت خاصي را از طريق كاربست نتايج : بهبود   -

.    روند ها و رويه هاي مورد مطالعه، به نحوي فراهم آورد تا ، برآيند كار ايجاد ارزش افزوده باشد

هدف از انجام تحقيق

برنامه يا طرح كار چهارچوبي است كه اجزاء مختلف يك طرح   
:  از جمله . تحقيقاتي و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر را روشن مي سازد

 
عملياتي كه بايد اجرا شوند   
زمان اجراي عمليات  
افرادي كه مسئول اجرا هستند  
زماني كه صرف خواهند كرد  

داليل اهميت طرح تحقيق  )پروپوزال(برنامه يا طرح كار تحقيق 
تسهيل برنامه ريزي اجرايي تحقيق -
كسب حمايت ديگران -
آگاه كردن كساني كه در تصويب طرح مؤثرند  -

ساختار پيشنهادي طرح تحقيق 

بيان موضوع يا عنوان تحقيق  - 
بيان و اهميت مساله  - 
مطالعه و تدوين نظريه ها و مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش  - 
تدوين اهداف اصلي و ويژه تحقيق با توجه به موضوع انتخاب شده - 
تدوين فرضيه هاي پژوهش - 
نوع روش تحقيق  - 
روش و ابزار گردآوري اطالعات  - 

جامعه آماري  - 
تعداد و شيوه نمونه گيري - 
روش تجزيه و تحليل اطالعات  - 
زمان بندي اجرايي طرح  - 
اعتبارات ومنابع مالي   - 
ذكر منابع و ماخذ مورد استفاده  - 

آزمون پذيري

آزمون مي گويد كه آيا فرضيه بر اساس شواهد قابل دفاع است يا نه؟ يعني از حدس -
ها و فرضيه هاي انديشيده اي كه پس از بررسي دقيق مساله پديد آمده پشتيباني مي 

كند يا نه؟
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يافتن و انتخاب استاد راهنما  
چه انتظاراتي از استاد راهنماي خود داريد؟  
ويژگيهاي استاد راهنما   
نظارت وراهنمايي علمي  
تهية يادداشت روزانه تحقيق  

روبرو گرديده است كه در مانع يا مشكلي  ؛ به اين معني  كه پژوهشگر در كار خويش بااحساس وجود يك مشكل  است اولين مرحله تحقيق چند نكتة مهم 
بنابراين نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيقي  بسيار مهم   ”.حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمي تواند در مقابل آن ساكت بماند

. است و نقش آموزش افراد براي مسئله يابي كه در برخي نظام هاي آموزشي برآن بسيار تاكيد مي شود نيز از همين امر نشات مي گيرد
هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس براي فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را براي طرح سواالت بيشتر فعال 

.    سازد مي توان انتظار داشت كه در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد

تعيين موضوع 
تحقيق 

هدف از انتخاب موضوع چيست؟ 
منابع براي انتخاب موضوع كدامند؟  

شرايط الزم براي انتخاب موضوع چيست؟ 
ويژگي هاي يك عنوان خوب كدامند؟  

چند پيشنهاد براي يافتن موضوع مناسب  براي تحقيق
   ).استادان، مدير مؤسسه، همكاران، يا افراد خانواده(كمك گرفتن از ديگران 

. مطالعة كارهاي تحقيقي ديگران و ارتباط دادن آنها با عاليق و انگيزه هاي ديگر خود
.  فكر كردن به تجارب قبلي و زمينه هاي مورد عالقه تان

.ياد آوري كلمات قصار، واگويه ها وگفته هافكر كردن به يك عنوان 
.جويي حدس و گمانهاي خود  پي

. ترسيم شكل، نمودار يا انگاره اي از آنچه در  ذهن داريد
نحوه بيان و يا تدوين مسئله تحقيق 

بيان مسئله تحقيق 

ازد كه موضوع انتخاب شده از اهميت و وظيفه محقق در اين قسمت ارائه مطالبي است تا بدان وسيله آن گروه آموزشي يا پژوهشي تصميم گيرنده جهت پذيرش موضوع تحقيق را متقاعد س  
ر به دنبال پيدا كردن مساله و تدوين پرسش تحقيق الزم است تا به شكلي جزيي تر در مورد مساله و خصوصيات آن و مشكالت ناشي از وجود آن د.  كفايت الزم براي انجام تحقيق برخوردار است

هرچه استناد به منابع در اين قسمت بيشتر صورت پذيرد، پذيرش سهل تر براي .  اين بيانات بايد بر اساس دانستني هاي موجود در منابع علمي نسبت به مساله شكل داده شود.  جامعه اظهار نظر كرد
.تحقيق را نزد تصميم گيرندگان به دنبال خواهد داشت

بيان مسئله تحقيق 
مسئله اهميت  آن به ديگران و نشان دادنشناساندن آن و  ايجاد و زمينه هاي مختلف بيان مشكلانتخاب موضوع ،  علتتوضيح 

.ديگران به تحقيقانجامضرورتنمودنپذيرتوجيهيعنيمسئلهبيان چرا بيان مسئله مي نويسيم؟- 
براي چه كسي مي نويسم؟ - 

چه چيزي بايد در بيان مسئله بنويسيم؟ -
ترتيب نوشتن چگونه است؟ - 
چقدر بنويسيم؟   - 

سئواالتي كه در ذهن
 

پديده اي است غيرعادي كه در روند  كار سيستم وجود دارد و چون اخالل و بي نظمي ايجاد مي كند، سبب افت يا  مسأله يا مشكلايجاد ميگردد
.مسأله يا مشكل عبارت است از شكاف بين وضعيت  موجود و آنچه بايد باشد . كاهش كمي و كيفي جريان كارها و بازده سيستم مي گردد

   .در آيد و بيان شود  "يك  پرسش “در اين مرحله آن  احساس بايد به صورت . آغاز يك تحقيق با احساس وجود يك مشكل همراه است ‐ مسئله پژوهش 
.  مهم آنست كه به شيوه اي علمي و صحيح بيان شود. بديهي است اين پرسش از مسائل روزمره تا مباحث و فرضيات پيچيده علمي را دربر مي گيرد  -
. با در نظر گرفتن دو تقسيم بندي مهم در زمينه عالئق علمي و احتياج عملي،  شما ممكن است تحقيقي بنيادي يا كاربردي را در نظر بگيريد -

ارزشيابي مسئله تحقيق 
 است؟(جديد)روز به تحقيق مسئله ياآ -

 ميدهد؟ قرار بررسي مورد را ها پديده بين رابطه تحقيق مسئله آيا -

است؟ شده بيان صريح و روشن تحقيق مسئله آيا -
است؟ شده محدود تحقيق مسئله دامنه آيا -
است؟ اختيار در الزم مالي منابع تحقيق براي آيا -
دارد؟ وجود تحقيق براي الزم تجهيزاتي ،زماني ،پرسنلي امكانات آيا -
 كرد؟ توليد ميتوان يا هست دسترس در تحقيق انجام براي الزم اطالعات آيا -
   هست؟ محقق اختيار در كافي)اعتبار ،اطمينان قابليت ،اعتماد قابليت ،اعتماد ( Reliabilityو)صحت ،درست ،تنفيذ ،تصديق ،تاييد ،اعتبار( Validity با الزم ابزارهاي و وسائل ،روشها آيا -

؟ دارد را تحقيق انجام شهامت اساسا محقق آيا-
است؟ برخوردار مطالعه براي الزم ارزش و اهميت از مسئله آيا -
دارد؟ همخواني محقق تمايالت و عالئق با مسأله آيا -
است؟ امكانپذير تحقيق علمي روشهاي به توجه با تحقيق انجام آيا -
ميكند؟ برطرف را خاصي نياز تحقيق هاي يافته آيا -
نميكند؟ توليد حيثيتي و اخالقي مسائل تحقيق موضوع آيا -

تبديل مسئله به عنوان پژوهش 
 :عنوان تحقيق

اين موارد . در هنگام نوشتن عنوان بايد خصوصياتي كه براي يك عنوان خوب برشمرده مي شوند در نظر گرفت 
:عبارتند از

از كلمات كوتاه، رسا و در حد امكان از يك زبان استفاده شود -
عبارت گويا باشد و گيج كننده نباشد و از اختصارات كه ممكن است مخفف عبارات مختلفي باشند پرهيز شود -
. عنوان بايد پژوهش پذير باشد، يعني بتوانيم عنوان را با يكي از روش هاي تحقيق شناخته شده بررسي كنيم -
در تحقيقات توصيفي بيان مكان و زمان تحقيق در عنوان ضرورت دارد -

در عنوان دقيقا آنچه محقق به دنبال تعيين آن است بيان شود   -
سعي شود دامنه تحقيق محدود در نظر گرفته شود -
عنوان را غير سوالي مطرح نماييد -
از كلمات مناسب و مطلوب استفاده شود  -

اهميت بيان مسئله 

)ابعاد مختلف مسئله( بيشتري به مسئله يا  مشكل نگاه كند دقت و صراحت به پژوهشگر امكان مي دهد كه با -1
آن اشاره كند و نشان دهد تحقيقي كه پيشنهاد شده بايد انجام گيرد اهميت و الويت به پژوهشگر امكان مي دهد كه مسئله را به طور نظامند توصيف كند و به - 2
تسهيل مي كند موسسات اعتباردهندهارائه طرح را به مقامات باالتر يا  -   3
 كه دارند با ديگران در ميان بگذارند اطالعاتيافراد شركت كننده را در تنظيم طرح مسئله قادر مي سازد تا  -4
....اهداف، فرضيات ، روش اجرا، بودجه اساس پروراندن طرح براي تنظيم - 5
. مي رود بدست  آورد، را بيان نمايد انتظارو آنچه  علت انجام تحقيقپژوهشگر را بصورت سيستماتيك قادر مي سازد تا  -6

)محتواي بيان مسئله(چه چيزي بايد در بيان مسئله بنويسيم؟ 

تعريف مسئله يا مشكل -1
 )شدت مشكل -دامنه يا فراواني مشكل يعني گستردگي(   شرح ابعاد مسئله - 2
)در كجا مراكز شهري يا روستايي؟ چه گروهي از افراد  بيشتر درگير اين مشكل هستند؟( توزيع مشكل -3

)بيماريهاي مزمن، ناتواني، مرگ ، از دست رفتن منابع( استمرار مسئله يا مشكل پيامد-4
يك اشاره جزئي شود مطالعات ديگرانبه  -5
)روش آموزشي مناسب( مسئله راه حل هاي احتمالي بيان -6

)برسيم به عبارتي چه چيزي را مي خواهيم ثابت كنيم هدففوايد آن است كه به ( فوايد انجام پژوهش - 7

و يا )قياسي(بيان مسئله بايد منظم و سيستماتيك باشد و مي تواند از كل به جزء
باشد  )استقرايي( از جزء به كل

)بيان ابعاد مشكل در منطقه، ايران، جهان ( استقرايي 

 )بيان ابعاد مشكل در جهان، ايران، منطقه(قياسي 
ترتيب نوشتن

تعريف مسئله - 1
شرح ابعاد مسئله -2
 توزيع مشكل -3
پيامد -4
بيان راه حل هاي احتمالي -5
Utçهدف – 6
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انتخاب منابع براي نوشتن بيان مسئله
  : منبع ويژگيهاي

)باشد شده داوري و باشد داشته سردبير باشد داشته مجوز بايد نشر محل( باشد معتبر بايد منبع -

 باشد جديد منبع -

)ها كليدواژه(باشد مرتبط منبع  -
 باشد رفرنس يا منبع داراي بايد مسئله بيان همه: نكته 

سبك هاي رفرنس نويسي
رسبك ونكو-1
 شود مي نوشته پرانتز داخل و متن در گذاري شماره سبك اين رد

درصد افراد دچار اين 15حدود )1(است رواني بيماريهاي ترين شايع از يكي افسردگي:مثال
)2(بيماري هستند

سبك هاروارد-2
 قسمت شودودر مي نوشته سال با نويسندگان يا نويسنده نام متن از بعد،سبك اين در   

شود مي نوشته نويسندگان الفباي حروف براساس،منابع ستفهر
 (Andeson & Wilsson 2008)است رواني بيماريهاي ترين شايع از يكي افسردگي: مثال 

)1388حيدري ، رسولي،(درصد افراد دچار اين بيماري هستند15حدود 

استفاده مي شود؟ منابعي براي بيان مسئلهاز چه 
 مجالت علمي و پژوهشي -1
 نشريات علمي - 2
كتابهاي مرجع -3
)خالصه مقاالت كنگره ها و سمينارها (منابع الكترونيكي -4

افسردگي نوعي اختالل رواني است كه با  )1(درصد ميباشد  20  الي  15 آن درجامعه حدود شيوع كلييك بيماري شايع، ناتوان كننده و به طور بالقوه تهديدكننده زندگي است و افسردگي
براساس اطالعات سازمان جهاني بهداشت بيماري قلبي و افسردگي دو .)3و2(همراه است سطح اعتماد به نفس و بدبينيفقدان هرگونه انگيزه و اميد و كاهش   ، ياس و نااميدي،ناراحتياحساس 

.)5و4(به شمار مي آيند 2002در سطح جهان تا سال  اصلي مرگ و مير عامل

اعتماد به نفس پايين و نتايج خاصل از آن ،   خودكشي ، اعتياد  ، درصد گزارش نموده اند كه ميتواند موجب   64  تا  10باال و از حدود  بين دانشجويانشيوع آن را در  پژوهشهاي مختلفمتاسفانه 
.)7،6،1(مختلف شغلي ،خانوادگي و اجتماعي شود اختالل در عملكردهاي و در مجموع افت تحصيلي

يك ضر بتواند در ارائه رابطه بين ميزان حمايت اجتماعي درك شده و افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز ميپردازد و انتظار ميرود كه پژوهش حا هدف تعييناين پژوهش با 
.ميزان افسردگي در بين دانشجويان و در نتيجه ارتقاي سطح سالمت آنان نتايج سودمندي داشته باشد راه كار مناسب به منظور كاهش

بيان مسئله 1مثال 

بيماريهاي قلبي درصد   50 ، بيماري هاي تنفسي درصد  75 ، ديگر سرطان هادرصد   40،سرطان ريهدرصد   90سيگار عامل بروز  )1(ميباشد مصرف سيگارقابل پيشگيري در دنيا  اولين علت مرگ و مير
به علت  هزار نفر در ايران  50ساليانه .    )4(نيمي از افرادي كه امروز سيگار ميكشند ، سرانجام به علت مصرف تنباكو خواهند مرد.    )3(سالگي ميباشد  50-30  درصد مرگ هاي بين  30 ، و عروقي

 هعسوت ار نيتوكين هب يگتسباو لامتحا ، نوجواني تنها مصرف چندين نخ سيگار در.  )14-12(مصرف سيگار بسيار نگران كننده است  شروع زود هنگام.    )7(  ميكنند فوت عوارض استعمال دخانيات
 14/3  سال انجام شده ، در  18-11  بر روي دانش آموزان سنين  82-1381  در سالهايمنطقه از ايران   20مطالعه اي كه در در .   )15-13(  برابر خطر مصرف در بزرگسالي را افزايش ميدهد  16داده و 

گرايش ، اصالح نگرش و شيوه  شناخت عوامل زمينه اي.    )25(  سال بوده است  2/5-+13/2  در همان مطالعه ، متوسط سن اولين مصرف سيگار.  درصد از آنها مصرف سيگار گزارش شده است 
تعيين عوامل موثر بر شروع مصرف سيگار در بين دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر شيراز طراحي شده  ژوهش با هدفاين پ.  )42(زندگي مهمترين گام براي آغاز مداخله ها به شمار ميروند

.به منظوري پيشگيري از مصرف سيگار در بين نوجوانان سودمندي را ارائه دهدراهكار مناسب است و انتظار ميرود كه پژوهش حاضر بتواند در ارائه 

بيان مسئله 2مثال 

مرورمباني و بررسي هاي قبلي مسئله تحقيق 
ماخذ اطالعات مورد مراجعه قرار مي گيردبراي كسب اطالعات در زمينه مورد تحقيق مي بايد به منابع مرجع مراجعه نمود منظور از منابع مرجع هر فرد يا هر چيزي است كه به عنوان  -
: مهمترين منابع دردسترس عبارتند از  .كتابهاي مرجع معموال به گونه اي تاليف مي شوند كه هر كسي مي تواند  اطالعات مورد نياز خود را به راحتي و سرعت در آنها پيدا كند  -

نظرات افراد متخصص و صاحب نظران          
منابع منتشر شده           

منابع مرورو بررسي هاي قبلي زمينه تحقيق
مراجع غير ادواري

)كتابشناسيها ، دانشنامه ها ، فرهنگ ها ، دستنامه ها،درسنامه ها، دستورنامه ها،سالنامه ها ،اطلس ها ، نشان نانه ها، سرگذشت نامه ها(

مراجع ادواري

پايان نانه ها،گزارش هاي فني و گزارش تحقيق ، آمارها ، پروانه هاي ثبت اختراعات  ،   [منابع منتشر نشده    -   ]كتاب ،نشريات ادواري مثل ژورنالها [كتابشناسيهاي دوره اي،فهرست مندرجات 
بانكهاي اطالعاتي مانند اينترنت ]صورت جلسه ها ، مشاهدات فردي

تدوين اهداف تحقيق 

:  تقسيم كرد  اهداف پژوهش بايد )اختصاصي  -ويژه (هدف پژوهش به ما مي گويد به كجا مي خواهيم برسيم، هدف كلي پژوهش را مي توان به اهداف كوچكتر 
از بطن مسأله استخراح شده باشند     -   
واقع بينانه باشند    -   
قابل دسترس باشند     -   

قابل اندازه گيري يا سنجش باشند    -   
.براي نوشتن اهداف از افعالي نظير تعيين كردن ، محاسبه كردن ، شناسايي كردن ، توصيف كردن و شرح دادن استفاده كرد     
براي چيست؟  هدف كاربردي به ما مي گويد، فايده حاصل از پژوهش   
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هدف پژوهش
تقسيم كرداهداف  )اختصاصي –ويژه (هدف پژوهش به ما مي گويد به كجا مي خواهيم برسيم هدف كلي پژوهش را مي توان به اهداف كوچكتر 

:پژوهش بايد 
از بطن مسأله استخراح شده باشند -
واقع بينانه باشند -
قابل دسترس باشند -
قابل اندازه گيري يا سنجش باشند -

تدوين اهداف تحقيق
براي نوشتن اهداف از افعالي نظير تعيين كردن، محاسبه كردن، شناسايي كردن، 

هدف كاربردي به ما مي گويد، فايده . توصيف كردن و شرح دادن استفاده كرد
حاصل از پژوهش براي چيست؟

 
هدف آرماني، هدف كلي يا اصلي،اهداف تحقيق به چهار دسته يعني، 

.تقسيم مي شوند  هدف اختصاصي يا اهداف ويژه و هدف كاربردي  Ideal Objective:  هدف آرماني 

آلي موثر واقع شود و به عالوه مشوقي باشد براي  به منظور نشان دادن اهميت هدف اصلي و اين كه پژوهش شما مي تواند در راستاي كدام هدف ايده
.ديگر پژوهشگران كه انها نيز در تحقيق چنان هدف آرماني اقدام به انجام پژوهش نمايند، هدف آرماني مي تواند تدوين و ارايه شود 

Main Objective:  هدف كلي يا اصلي 
براي دستيابي به هدف اصلي در مرحله نهايي طرح پژوهشي، ضرورت دارد كه آن هدف به چند هدف كوچكتر به نام اهداف ويژه، كه قابليت سنجش 

.در حقيقت، پژوهشگر با نيل به اهداف ويژه، در راستاي محقق شدن هدف اصلي خود گام بر مي دارد . بيشتري دارند، شكسته شود

.الزم است براي نشان دادن جنبه هاي كاربردي پژوهش عالوه براهداف اصلي و ويژه، هدف يا اهداف كاربردي را نيز تدوين كنيم 
.تعريف هدف و تقسيم بندي انواع آن را بيان كنيد

.فوايد و خصوصيات اهداف را مشخص نمائيد
.نحوه بيان اهداف را شرح دهيد

.براي موضوع تحقيق انتخابي خود هدف اصلي و اهداف جزئي را بنويسيد
فرضيه يا سواالت مهم

مي دهد تا در مورد موضوعات مختلف بيانديشد، حدس بزند، تصوير  قدرت تصور در انسان يكي از ويژگيهاي مهم مي باشد، اين قدرت به فرد امكان
در تحقيق به روش علمي كه حول محوريك مسئله يا مشكل صورت مي پذيرد، از اين قدرت تصور .  ذهني ايجادكند و راه حل هاي مختلف پيشنهاد كند

فرضيه تحقيق را يك حدس علمي يا پيش داوري از اين رو مي توان .  و حدس ذهني براي تدوين يك يا چند فرضيه براي نتيجه تحقيق استفاده مي شود
به عبارت ديگر فرضيه را راه حل .دانست كه بوسيله جمع آوري حقايقي كه منجر به قبولي يا رد آن فرضيه مي شود مورد آزمايش قرار مي گيرد

.پيشنهادي محقق براي مسئله تحقيق و يا نتيجه تحقيق دانسته اند
قصد آزمايش فرضيه را دارد نه اثبات آن "محقق صرفا

اين تعبير .  "اگر چنين و چنان رخ دهد چنين و چنان خواهد شد ": استفاده مي شود، بدين صورت كه  فرمول براي بيان فرضيهگاهي اوقات از يك 
تباط خواهد ساده و روان به محقق امكان مي دهد تا بتواند در جريان تدوين مسئله تحقيق خود، فرضيه اي مناسب كه به طور قطعي با كل پژوهش او در ار

البته     )قصد آزمايش فرضيه را دارد نه اثبات آن  (نكته حائز اهميت آن كه محقق بايد دقت نمايد در جريان انجام تحقيق، او صرفا . بود، بيان نمايد
.چنانچه در پايان تحقيق ، نتايج ، حاكي از اثبات فرضيه او بود مي تواند آن موضوع را به شكل يك بحث علمي مورد عنايت قرار دهد

.ورزش گروهي افسردگي سالمندان را كاهش مي دهد:مثال

:به طور متداول اين بيان به سه شكل صورت خواهد گرفت. مي پردازد بررسي روابط بين متغيرهادر هنگام بيان فرضيه، محقق به 

بين دو يا چند متغير علت و معلوليبررسي رابطه 
آن بين دو يا چند متغير همبستگي و شدتبررسي 

دو يا چند متغير بر يك يا چند متغير مقايسه ميزان تفاوت تاثيربررسي و 

يافته هاي علمي قبلي كه در زمينه موضوع تحقيق . محقق براي تهيه فرضيه مناسب تحقيق عمدتا از منابع علمي در اختيار خود كمك خواهد گرفت
. همچنين تجربيات شخصي فرد محقق مي تواند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا نمايد. انجام گرفته است يكي از منابع اصلي براي تهيه فرضيه است

ج خوبي نيز گاهي اوقات فرضيه هائي مبتني بر خيال و با مطالب غير علمي، الهامات و پيشنهادات غير عادي هم مطرح مي شود كه در برخي موارد به نتاي
.نائل گرديده است
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Specific Objectives:  اهداف ويژه 
به طور معمول در هر پژوهش شاهد يك . درك واقعي شما از اهميت و نحوه نگارش اهداف ويژه، براي گام هاي بعدي پژوهش حايز اهميت سرشار است 

.هدف اصلي هستيم، ولي تعداد اهداف ويژه بيش از يك مورد است 
Applied Objective:  هدف كاربردي 

در اين . دگاه الزم است كه براي نشان دادن جنبه كاربردي بودن پژوهش خود، عالوه بر اهداف اصلي و ويژه، هدف يا اهداف كاربردي را نيز تدوين كني
.لي داشته باشد قسمت، بايد مشخص نماييد كه نتايج حاصل از اين پژوهش براي كدام سازمان يا ارگان كاربرد دارد و در چه زمينه هايي مي تواند كاربرد عم
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ي مثبت بيان بيان يك فرضيه ممكن است به شكلي مثبت انجام شود كه در آن رابطه بين دو يا چند متغير يا تفاوت بين آنها بصورت احتمالي و به شكل خبر
 فرضيه خوب مالكهاي مختلفي براي يك.  گاهي در فرضيه منكر وجود رابطه بين متغيرها شده و آنرا به شكل جمله خبري منفي بيان مي نمايند.  مي شود

:برشمرده اند كه مهمترين آنها عبارتند از
فرضيه خوب

روشن ، معين و مشخص -
داشتن حدود مشخص ،كوتاه و مختصر -
قابليت اندازه گيري -
)تعريف مناسب و خوب(قابل فهم بودن  -
بيان بر اساس تئوري ها و نظريه هاي موجود -

ويژگيهاي فرضيه
.فرضيه بايد قدرت روشنگري و تبيين داشته باشد 

.فرضيه بايد رابطه مورد انتظار بين پديده ها را بيان كند 
.فرضيه بايد قابل آزمون باشد 

.فرضيه بايد با بدنه دانش موجود سازگاري و همخواني داشته باشد 
.فرضيه بايد تا حدامكان كوتاه و ساده بيان شود

لش يك نكته قابل توجه در مورد دانشجويان به ويژه در دوره هاي كارشناسي ارشد آن است كه در نوشتن فرضيه براي طرح تحقيق خود دچار اين چا
مي شوند كه آيا در طرح تحقيق نيز بايد

را بنويسند يا خير؟ " (H1)فرضيه تحقيق يا "و نيز " (H0)فرضيه آماري صفر يا خنثي "
كه در آن هرگونه تفاوت يا  "فرضيه آماري خنثي يا صفر"وجود دارد و به  "فرضيه تحقيق  "پاسخ آن است كه در طرح تحقيق صرفا نياز به نگارش  

.پيش بيني و جهت گيري محقق نشان داده مي شود "فرضيه تحقيق  "در حاليكه در. تغييري رد مي شود نيازي نداريم

انواع فرضيه و نحوه بيان آنها
H0  :null hypothesisفرضيه صفر

.وجود ندارد فرضيه هايي كه ادعا مي كنند بين پديده هاي مورد آزمايش رابطه ، تفاوت يا اثري
H1  :research hypothesisفرضيه تحقيق

.دارد فرضيه هايي كه ادعا مي كنند بين پديده هاي مورد نظر رابطه ، اثر يا تفاوت وجود
:مالك هاي تدوين فرضيه 

.فرضيه بايد به گونه اي تدوين گردد كه رابطه بين متغير ها را بيان نمايد -الف
.فرضيه بايد داراي پشتوانه علمي و منطقي باشد  -ب
.فرضيه بايد به صراحت و روشني بيان گردد -ج
.فرضيه بايد سنجش پذير باشد -د
.فرضيه بايد با نظريه و اصل علمي مرتبط باشد -ه
.استفاده شود "عبارت به نظر مي رسد"در آغاز تدوين هر فرضيه از -و
.فرضيه بايد به شكل جمله خبري بيان شود -ز 

:را به دوگونه مي توان نوشت " H1فرضيه تحقيق  "نكته دوم و ضروري آنكه 
.كه ارتباط را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت آن بيان مي كند :فرضيه بدون جهت 

.كه جهت گيري محقق را در نوع تفاوت بيان مي كند:  فرضيه جهت دار 
.شركت در فعاليتهاي اجتماعي، افسردگي سالمندان را كاهش مي دهد: )يك دامنه(جهت دار                                                   
.بين ميزان نگراني و كيفيت زندگي دانشجويان رابطه وجود دارد: )دو دامنه (بدون جهت                                                   

فرضيه تحقيق بدون جهت - 2فرضيه جهت دار و - 1دو نوع مي باشد  (H1)فرضيه تحقيق :الف  
.به نظر مي رسد كارايي معلمانĤموزش ديده بيشتر از معلمان آموزش نديده است:  فرضيه تحقيق جهت دار -1
.به نظر مي رسد بين آموزش معلمان و كارايي آنها رابطه وجود دارد :فرضيه تحقيق بدون جهت - 2
.كارآيي معلمان آموزش ديده و آموزش نديده رابطه اي وجود ندارد به نظر مي رسد بين: در همين مثال (H0)فرضيه آماري صفريا خنثي: ب  

 مطالعاتي كه صرفا بهمنطقي است، ليكن در  هستند و اين يك الزامنيازمند داشتن فرضيه به طور اصولي  مطالعات تحليلي و تجربيالزم به ذكر است كه 

آنچه بايد مورد اندازه گيري قرار  سواالت مهم براي تدوينبلكه در اين گونه موارد از  نيازي به داشتن فرضيه نيستانجام مي شوند  صورت توصيفي
.نمائيم گيرد، استفاده مي

 به هدف مشخص شده سواالتي را تهيه نمود فرضيه و سواالت مهم عمدتا از اهداف تحقيق حاصل مي شود به ويژه در مورد سواالت مهم بايد ضمن توجه

است در مورد تحقيقات تجربي و تحليلي كه معموال حول يك سوال مشخص و براي  بديهي.  كه با پاسخ به آنها بتوانيم به هدف مورد نظر دست پيدا كنيم
نوشتن سواالت مهم  نكته حائز اهميت در.  مي شود، فرضيه ما هم در همان مسير و در پاسخ به سوال تحقيق تدوين خواهد شد رسيدن به پاسخ آن انجام

 .آن است كه بايد دقت نمائيم در حد ضرورت سواالت را مطرح نمائيم 
فرضيات نسبت و از سؤاالت مهم براي رسيدن به اهداف  به بيان آنچه در جامعه مي گذرد پرداخته مي شود نيازي به ارائه “در تحقيقات توصيفي كه صرفا

.استفاده مي شود
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ويژگي هاي سئواالت
.بايد ساده، روشن، غيرقابل تفسير باشد
.دقيقاً در راستاي مسئله تحقيق بيان شود

.پاسخگويي به سئواالت بايد با توجه به ابزارها و اطالعات امكانپذير باشد
.دامنه سئواالت بايد محدود باشد

.بايد به صورت استفهامي بيان شود
آزمون پذير باشند

بدون ابهام و روشن باشد
به دور از قضاوت هاي اخالقي باشد

نمونه از تقسيم بندي سواالت تحقيق
سواالت تعريفي
سواالت توصيفي
سواالت همبستگي
سواالت مقايسه اي

سواالت مربوط به مقدار، شدت و فراوراني
سواالت مربوط به اندازه گيري

مثالهاي جلسه اول تا انتهاي جلسه سوم

1نمرين  ارزيابي تاثير فناوري اطالعات بر چابكي سازمان به روش فازي:عنوان تحقيق
چابكي سازمان:متغير وابسته
فناوري اطالعات :)مستقل(متغير اصلي

بررسي ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان هاي -2 جمع آوري تعاريف و مفاهيم مرتبط با فناوري و چابكي سازمان-1: اهداف جزعي
.شناخت اين مسئله كه ابزارهاي فناوري اطالعات در كداميك از قابليت هاي چابكي ميتواند تاثير گذار باشد-3 مورد مطالعه

سازمان هاي عمومي دولتي و غير دولتي مرتبط با سازمان تامين اجتماعي  :هدف كاربردي 
سازمان تامين اجتماعي استان البرز :جامعه آماري 

:فرضيه هاي تحقيق
رابطه اي بين ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان و چابكي سازمان وجود دارد:فرضيه اصلي

:فرضيه هاي فرعي
.رابطه اي بين ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان و سرعت انجام فرايندهاي  سازمان وجود دارد-1
.رابطه اي بين ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان و شايستگي سازمان وجود دارد-2
.رابطه اي بين ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان وپاسخگويي سازمان وجود دارد-3
.رابطه اي بين ميزان كاربرد فناوري اطالعات در سازمان و انعطاف پذيري سازمان وجود دارد-4

.است مرتبطند متغير اصلي كه مجموع آنها به چابكي سازمان كه.هستند متغيير وابستهسرعت ،شايستگي ،پاسخگويي و انعطاف پذيري ابعاد 
.ميبود H0اگردر انتهاي جمله با ، وجود نداشت به اتمام ميرسيد . خواهد بود H1چون در فرض اصلي رابطه اي وجود دارد پس فرض ما 

ولي فرضا اگر ميگفتيم پاسخگويي در افزايش . جهت دار نمي باشدبا توجه به اينكه در فرض اصلي افزايش يا كاهشي وجود ندارد پس فرض ما 
.جهت دار ميبوديا كاهش چابكي سازمان موثر است آنوقت فرض ما 

.است بيان مسئلهنفطه ضعف اين مقالعه عدم 

تاثير رفتار شهروندي سازماني بر رضايتمندي بر مستمري بگيران  سازمان تامين اجتماعي غرب استان تهران:عنوان تحقيق

............  :فوايد انجام پژوهش ...........   : راه حل هاي احتمالي    ......... :مطالعات ديگران
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي و رضايتمندي مراجعين:هدف كلي

2تمرين 

.............مطالعه رفتار شهروندي سازماني و چالشها و تاثيرات آن در سازمان :بيان مسئله

ركود سازمان ها بعلت عدم تطابق با تغييرات و وجود مشكالت روحي كاركنان به خاطر شرايط بد اقتصادي ضرورت  وبررسي و : توزيع مشكل
مطالعه رفتا شهروندي

بررسي گروه ها بعنوان ويژه گي اصلي سازمان ها و اهميت راهبردي آن در سرمايه گذاري مشترك ، مهندسي مجدد :شرح ابعاد مسئله
.............فرايندها

)است رابطه همبستگيبين ورزش و افسردگي بيان ميشود پس  ارتباطچون (آيا بين ورزش و افسردگي رابطه اي وجود دارد؟

)است رابطه مقايسه ايميشود پس  مقايسهچون زنان با مردان (آيا بين زنان و مردان از نظر ميزان افسردگي ارتباطي وجود دارد؟

)وجود دارد رابطه شدت و فراوانياستفاده شده پس  اعدادچون از (. درصد بر روي افسردگي تاثير گذار است 50ورزش به ميزان 

مثال
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2ادامه تمرين  :اهداف ويژه يا اختصاصي

بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي اطاعتبررسي تاثير 
بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي وفاداريبررسي تاثير 

بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي مشاركتبررسي تاثير 

بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي تحمل پذيريبررسي تاثير 
بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي توجه بر احترامبررسي تاثير 

. مورد سنجيده ميشود 5با اين  رفتار شهروندي: نكته
ودر پرسشنامه اي كه تدوين ميگردد اين موارد به 

.پرسش گذاشته ميشود

:فرضيه هاي تحقيق
.رفتارشهروندي سازماني بر رضايتمندي مستمري بگيران تامين اجتماعي تاثير معنا داري دارد:فرضيه اصلي

:فرضيه هاي فرعي
.بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي تاثير معني داري دارد وفاداري-1
.بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي تاثير معني داري دارد اطاعت-2
.بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي تاثير معني داري دارد مشاركت-3
.بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي تاثير معني داري دارد توجه بر احترام-4
.بر ميزان رضايت مستمري بگيران تامين اجتماعي تاثير معني داري دارد تحمل پذيري-5

 H1كليه فرضيه هاي تحقيق ازنوع 
.ميباشد بدون جهت و دو دامنه

مالحظات اخالقي
اخالقي مالحظات

مورد بايد ديگران به آسيب بروز امكان از جلوگيري منظور به كه شود مي اطالق هايي دستورالعمل و قواعد مجموعه به اخالقي مالحظات 

.يابد مي ادامه تحقيق گزارش نوشتن تا و ،آغاز تحقيق موضوع انتخاب از اخالقي مالحظات .گيرد قرار توجه

پژوهش در اخالق گستره
 در اخالقي مالحظات ،آن بر حاكم حقوقي موازين و كشور هر خاص شرايط به بسته و شود مي مطرح بيشتر روز به روز پژوهش در خالقا

 قابل تعداد تدوين به اخير هاي سال طي پژوهش در اخالقي بعد به نسبت روزافزون حساسيت .ميشود رعايت پژوهشگران وسيله به پژوهش

.است شده منجر ها حوزه از بسياري در پژوهشي هاي طرح كننده كنترل هاي واحد و اخالقي هاي كميته تاسيس و اخالقي مقررات اي مالحظه

.اند شده تدوين دارند را آنها مطالعه قصد كه هايي زمينه و افراد با پژوهشگران روابط تنظيم منظور به اخالقي هاي نامه آيين و مقررات اين

 كه پردازد مي سوالي طرح به پژوهشي اخالق اصول

احتراز آنان به رساندن آسيب از پژوهش فرايند در كنندگان شركت منافع و عاليق هاي نياز به وتوجه گذاشتن احترام طريق از پژوهشگران آيا
.خير يا اند كرده

 باشد داوطلبانه رضايت پايه بر بايد پژوهش كه دارند مي مقرر جهاني پژوهشي مجامع بوسيله شده ارايه و تدوين پژوهشي اخالقي هاي نامه آيين

 درباره آنها دادن فريب و آنان خصوصي حريم نقص از پرهيز شامل اصل اين .كند پرهيز گان كنند شركت به رساندن آسيب از پژوهش و

.شود مي نيز پژوهش اهداف

 علمي نظر از كه دانشمنداني وسيله به فقط بايد پژوهش كه كند مي عنوان ،است پژوهش اخالق حوزه در بيانبه اولين كه 1947 نورنبرگ بيانيه

 سال در بيانيه اين از پس .دهند مي انجام را آزمايش كه باشد كساني طرف از دقت و مهارت درجات باالترين بايد .گيرد انجام دارند صالحيت

 جنوبي آفريقاي ، 1989 كنگ هنگ و ، 1975 توكيو و ، 1964 هلسينكي بيانيه جمله از ،است شده پيگيري موضوع اين نيز بعد هاي

.اسكاتلند در 2000 سال به است مربوط آن مورد آخرين و ، 1996

پژوهش در اخالق چهارگانه اصول
:باشد مي زير شرح به اخالقي گيريهاي تصميم در راهنمايي براي كليدي اصل چهار

Autonomy او اختيار و فرد به احترام 
.باشد احترام مورد بايد كنندگان شركت تصميمات و ها ارزش – مختاري خود يا آييني خود

Beneficence مندي سود 
.شود شامل را مثبتي و مشاهده قابل منافع بايد ،باشد پژوهش براي فاصر كه آن جاي به انساني موضوعات در پژوهش

Non-maleficience رساني ضرر عدم 

.در تمام طول پژوهش عاري از رفتارهاي غير اخالقي باشد بايد ،باشد پژوهش براي پژوهشفاصر كه آن جاي به انساني موضوعات در پژوهش 
Justice عدالت

.شود برخورد يكسان صورت به بايد افراد همه با
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 خاص پژوهش آن هاي روش و اهداف درباره ممكن  اطالعات بيشترين ارايه مبناي بر بايد مشاركت كه است اين پژوهش در كلي قواعد از از يكي

 كسب منظور به ،اجرا از پيش را پژوهش هاي روش و ها طرح ،اند شده تشكيل ها زمينه از بسياري در كه پژوهش در اخالق هاي كميته .باشد

:است شرط دو شامل بررسي اين .دهند مي قرار بررسي مورد اخالق معيارهاي رعايت از اطمينان

رساند؟ خواهند انجام به اخالقي ضوابط و اصول طبق را خود پژوهش ،پژوهشگران آيا
است؟ گرفته قرار بررسي مورد ،پژوهش اخالقي هاي كميته توسط پژوهشي هاي طرح اخالقي سالمت آيا

:باشد مي زير موارد شامل ،است مطرح پژوهش اخالق در كه مالحظاتي ديگر

 .است اخالقي غير ،باشد موجود دانش به جديد بعد افزودن براي الزم كيفيت فاقد يا تكراري فاصر كه پژوهشي هر :علمي كيفيت
 آن فوايد مقابل در كند مي تهديد را كنندگان شركت كه خطراتي ارزيابي :گان كنند شركت آسايش

 اطالعات ارايه طريق از كه  رضايتي به است خورده گره آنان رضايت جلب به كنندگان شركت حقوق و شان حفظ :كنندگان شركت حقوق و شان

 ماند خواهد باقي كامالمحرمانه كنندگان شركت هويت كه نمايند تضمين بايد پژوهشگران ،عالوه به .باشد شده حاصل داوطلبانه صورت به و كافي

 منافع عليه اطالعات اين از نهادي هيچ و نباشند ها  آن شناسايي به قادر ديگران كه شد خواهد  گرفته بكار اي گونه بهفاصر آنان به مربوط اطالعات و

.نكند استفاده كنندگان شركت

 نظر از .داد قرار جريان در را خوانندگان و گيران تصميم ،اخالقي نكات خصوص در بايد ،طرح گزارش انتشار در و پژوهشي طرح پيشنهاد در

:است زير شرح به دهد مي رخ سازماني هاي پژوهش در كه اخالقي غير رفتارهاي از تعدادي ،امر اين متخصصين

:آنان رضايت يا اطالع بدون پژوهش در افراد دادن شركت

 بگيرند قرار پژوه انجام جريان در افراد اگر مينمايد تصور پژوهشگر زيرا ،است عملي غير يا و نبوده پذير امكان افراد ساختن مطلع اوقات گاهي

 حل راه .است نموده تعدي افراد حق به پژوهشگر نمايد بروز اتفاق اين اگر دليلي هر به .نمايد تغيير معمول شرايط به نسبت آنان رفتار است ممكن

 توجه شده گردآوري هاي داده پايايي و روايي به ،افراد شخصي حقوق و حريم به توجه ضمن بايد پژوهشگر كه است اين دشوار وضعيت اين

.نمايد

:پژوهش در شركت براي افراد ساختن مجبور

 .باشد برخوردار پژوهش در شركت براي سازمان در افراد كردن وادار و ساختن مجبور در فردي قدرت از است ممكن پژوهشگر خاصي شرايط در

 براي كه است بااليي هاي امتياز دليل به نيز اوقات از گاهي و شوند مي پژوهش در شركت به مجبور ،منفي عواقب از نگراني دليل به افراد گاهي

.است گرفته قرار تهديد مورد افراد كامل انتخاب آزادي ،فوق مورد دو هر در .است شده بيني پيش كنندگان شركت

:پژوهشي كار واقعي طبيعت از كننده شركت افراد ندادن قرار جريان در

 مي ايجاب اخالقي رفتار امريكا روانشناسي انجمن ديدگاه اساس بر .است حياتي بسيار كاربردي هاي پژوهش بيشتر براي آگاهانه رضايت اصول

 و ساخته مطلع ،باشند موثر آنان نارضايتي و رضايت در رود مي انتظار كه كار ابعاد تمامي از را پژوهش در كنندگان شركت ،پژوهشگران كه كند
 بطور كه است الزم نمايد شركت پژوهش در كه پذيرد مي فردي وقتي ،بنابراين .دهند قرار سازند مي مطرح كه اموري ساير جريان در را آنها

.شود توجيه كامل

:كنندگان شركت دادن فريب

 كنندگان شركت توسط بايد كه اقداماتي واقعي ابعاد ساختن پنهان ،پژوهش برنامه واقعي طبيعت پوشاندن ،جمله از داليلي به تواند مي اتفاق اين

 غير ها پژوهش تمامي در تقريبا اقدام اين .دهد رخ ،باشند برخوردار آن ار كنندگان شركت بايد كه تجاربي نگهداشتن مخفي و پذيرد صورت

.شود مي پژوهش در كننده شركت افراد و پژوهشگر متقابل اعتماد سلب موجب و بوده قبول قابل

:شود مي آنان نفس به اعتماد كاهش موجب كه اقداماتي انجام براي افراد هدايت

 كه است كنندگان شركت به رفتار نوع يك القاي صدد در ها پژوهش گونه اين كه است داده نشان اجتماعي علوم پژوهش از حاصل مستندات

 كه است هايي پژوهش ،ساخت مطرح توان مي گروه اين از كه مطالعاتي .گردد مي آنان نفس به اعتماد احساس تقليل موجب مستعد افراد در

 از برخي .نمايند مي القاء را اجتماعي هاي فشار دليل به سايرين با شدن رنگ هم ،ديگران به صدمه و سرقت ،دروغگويي نمايد مي تالش

 در است شده آنان پشيماني و خجالت ،شرمندگي موجب كه رفتاري انجام دليل به اند كرده مطرح هايي پژوهش چنين در كنندگان شركت

.اند شده رواني فشار دچار پژوهش

:رواني يا و فيزيكي هاي فشار با پژوهش در كنندگان شركت ساختن مواجه

 و باشد داشته پي در آگاهانه رضايت بدون را مختلفي هاي فشار آنان براي كه تجاربي با پژوهش در كنندگان شركت ساختن مواجه اصوال
 كه باشد اين به معطوف بايد پژوهشگر هدف .است قبول قابل غير و داشته تامل جاي بسياري ،سازد وارد آنها به جدي يا و محدود صدمات

.نمايد تامين كنندگان شركت بر فشار كمترين تحميل با را پژوهش اهداف
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:افراد خصوصي حريم به تجاوز

 پژوهش در كنندگان شركت خصوصي حريم شدن زايل باعث تواند مي احتماال كه است نوعي به ها پژوهش از برخي اجراي روش و طراحي

 اشاره افراد خصوصي حريم از سوال و فرد مستقيم غير قراردادن نظر تحت ،فرد مستقيم مشاهده قبيل از مواردي به توان مي گروه اين از .شود

 نظامند مشاهده و بمانند باقي خصوصي دارد تمايل او كه ،فرد از رفتارهايي مشاهده :گردد نقض تواند مي دليل دو به افراد خصوصي حريم .نمود

.باشد اطالع بي آن از او كه فرد رفتارهاي
:پژوهشي اخالق در جاري مقررات

 اخالق نامه آيين به توان مي جمله آن از .است شده تدوين ملي مقررات نيز ما كشور در ،پژوهش اخالق حوزه در المللي بين مقررات بر عالوه

نمود اشاره 1370 سال در كشور علمي پژوهشي شوراي پزشكي كميسون مصوب و پژوهش در
متغيرها و مفاهيم تعريف
 تعريف اقدامات ترين حساس از يكي علمي روش به تحقيق در .دارند تمام و تام حضوري تحقيقات اغلب در كه هستند عنصر دو متغير و مفهوم

 روش به تحقيق هاي ويژگي به توجه با است الزم كه است صورتي به مرحله اين در كار اهميت .باشد مي عنصر دو اين از مناسب و صحيح

 مفهوم بين تفاوت .كرد ارائه بايد عنصر دو هر مورد در را تعريف دو اين و عملي تعريف و شرحي تعريف .دهيم ارائه تعريف گونه دو علمي

باشد ظريف بسيار شايد تحقيق يك در متغير و
 نمايد تعريف آنرا مشخص طور به سايرين براي بايد ليكن ندارد را آن گيري اندازه قصد محقق كه است تحقيق از عنصري آن مفهوم از منظور 

 آن گيري اندازه قصد دقيقا محقق كه تحقيق در است عنصري آن متغير و نمايند درك مفهوم يا واژه آن از را محقق مقصود و منظور ديگران تا

.باشند داشته - كند مي ارائه محقق كه تعريفي اساس بر آن از مشخصي درك ديگران است ضروري و دارد را

 ديگر عبارت به گيرند مي قرار سنجش يا گيري اندازه مورد كه هستند عواملي يا عامل ، متغيرها

: كه نظراست مورد پيام يا پديده ،چيز ،فرد يك مشخصه متغير

 بوده گيري اندازه بلقا

سن افراد: مثالبپذيرد مختلفي مقادير تواند مي

 .هستيم روبرو تعريف از گونه دو به متغيرها تعريف در هم و مفاهيم تعريف در هم كه است جهت همين از

 نظر مورد عنصر تنها و شود مي اقتباس ...و درسي كتب و مرجع هاي كتاب ، ها المعارف دائره ، ها نامه لغت از عمدتا شرحي تعاريف-1

 موجود  هاي نظريه و مطالعات از معموال كه ديگر مفاهيم بوسيله مفهوم يك تعريف ديگر عبارت به  .نمايد مي تئوري يا نظري تعريف را

  .است ناپذير اجتناب ضرورتي استفاده مورد منبع ذكر تعريف هنگام در است بديهي .شود مي ارائه علمي بياني با و گيرد مي نشات

 مي بيان دارد نظر مد خاص تحقيق اين در عنصر اين از كه را آنچه محقق دارد قرار محقق  عهده بر مشخص طور به كه عملي تعاريف-2
 و گيري اندازه براي كه تجربي معيارهاي  و عمليات كردن تعيين و متغير آن نمودن تعريف و ساختن مشخص به محقق ديگر بيان به .كند

.پردازد مي است الزم آن سنجش

 .بپذيرد را مختلفي مقادير تواند مي و داشته تغيير قابليت كه است چيزي هر يا و زنده موجود ،پديده ،عنصر يك ،مشخصه ،متغير :متغير تعريف

 مطالعه يك در آنچه همه كه بود نخواهد  اينگونه و داشت خواهيم خاصي متغيرهاي ما ،تحقيق هر در شود دقت بايد آنكه  اهميت حائز نكته

 است ممكن ديگر مطالعه  به مطالعه يك از عنوان بودن مشابه عليرغم متغير نوع ديگر سوي از . نيست  استفاده قابل شود مي مطرح متغير بعنوان

.باشد متفاوت
 متغير گونه چند گيرند قرار نظر مد تحقيق اهداف چنانچه  :نمايد مي بندي تقسيم متفاوتي هاي گونه به مختلف عوامل اساس بر را متغير

:داشت خواهيم

.دهد مي قرار سنجش مورد متغيرها ساير بر را آن تاثير محقق كه است متغيري آن :مستقل متغير       

 گفته داد درون يا محرك متغير ،متغير اين به .شود مي بيني پيش يا تبيين وابسته متغير آن طريق از كه شود مي گفته متغيري به مستقل متغير

.شود گيري اندازه ديگر متغير با آن رابطه يا تاثير تا شود مي انتخاب يا دستكاري ،گيري اندازه پژوهشگر توسط كه است متغيري و شود مي

.كنند مي اثر آن روي بر مستقل متغير كه است متغيري آن :وابسته متغير

.شود معلوم برآن مستقل متغير تاثير تا شود مي گيري اندازه و مشاهده كه است متغيري :وابسته متغير

 كه دارند حضور جمعيت به وابسته متغيرهاي برخي انساني  جوامع روي بر مطالعات در  )دموگرافيك يا شناسي جمعيت( اي زمينه متغير

.كنند مي توصيف مطلوبي نحوه به را مطالعه مورد جامعه خصوصيات متغيرها اين .بود خواهد ما استفاده مورد نحوي به آنها سنجش

 رابطه شدن ضعيف يا قوي باعث و گذارد مي تاثير متغير چند يا دو بين معلولي علت رابطه روي بر كه است متغيري آن :گر مداخله متغير

شود مي آنها واقعي حد از متغيرها بين
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:باشد مي زير صورت به ها متغير خصوصيات اساس برمتغير ها  بندي تقسيم از ديگري شكل

 متغير دسته دو به اعداد در معمول بندي تقسيم همچون متغير اين است بديهي .شود مي داده نمايش عدد با كه است متغيري :كمي متغير

.ندارد را امكان اين گسسته ولي پذيرد مي هم را كسري مقادير پيوسته متغير كه شد خواهد تقسيم پيوسته و گسسته

ضعيف ،متوسط ،خوب مانند .شود مي معرفي آن با صفات كيفيت كه است متغيري :كيفي متغير

 مالكهايي اساس بر بايد عملي تعريف .كند مي پيدا ضرورت كاربردي يا عملي شكل به هم آن متغير تعريف كه جاست همين در

:از عبارتند آنها مهمترين كه بگيرد صورت

باشند داشته انجام قابليت
باشند مشخص و دقيق

باشند داشته گيري اندازه قابليت
پژوهشي مسئلهو ها متغير
: است آمده بوجود عامل چند يا يك اثر بر زيرا است وابسته متغير مساله

گويند مي مستقل متغير را پژوهشي مساله ايجاد احتمالي عوامل
گويند مي يا مداخله گركننده مخدوش متغير دهد مي نشان تر ضعيف يا قويتر را رابطه آن و داشته نزديك ارتباط آن علت و مسئله با كه متغيري

شود مي ناميده اي زمينه متغير ،كنند مي كمك موضوع بهتر شناخت به كه متغيرهايي

تحقيق در متغيرها تعريف

:تئوري يا مفهومي تعاريف

.باشد مانع و جامع بايد

.باشد ابهام بدون و روشن بايد آن اصطالحات

.باشد مستند

 ميكند پذير لمس را مفاهيم معاني.ميزند پيوند مشاهده و تجربي سطح با را نظري و مفهومي سطح ،عملي تعاريف :عملياتي ،عملي تعاريف

:از عبارتند آنها مهمترين كه بگيرد صورت مالكهايي اساس بر بايد عملي تعريف

. باشند داشته انجام قابليت

. باشند مشخص و دقيق

باشند داشته گيري اندازه قابليت
: كيفي و كمي ها متغير

پيوسته و گسسته = كمي
)مرد و زن مثال پذيرد مي را ارزش دو فقط ( ارزشي دو = كيفي

)ضعيف ،متوسط ،خوب مثال پذيرد مي را ارزش چند ( ارزشي چند = كيفي

)متغير مقياس( گيري اندازه مقياس        
:از عبارتند متغيرها از عمده دسته چهار

 وجود ارجحيتي گونه هيچ  گروهها بين اما متفاوتند هم با كيفي نظر از كه است طبقه يا گروه چند يا يك شامل مقياس اين :اسمي مقياس

.دارد شناسائي يا "كد "جنبه بلكه ندارد ارزش كه شود گرفته نظر در اي شماره طبقه يا گروه هر براي است ممكن .ندارد

مثال
 به هرطبقه عملياتي تعريف ،كنند  مي بندي طبقه مرده همسر و گرفته طالق ، متاهل ،مجرد : طبقه چهار به ازدواج وضعيت نظر از افراد وقتي

متاهل (دارد قانوني همسر حاضر درحال و كرده ازدواج بار چند  يا يك كه كسي ، )مجرد (نكرده ازدواج هنوز كه كسي از عبارتست ترتيب
 حاضر حال در و كرده فوت او همسر كه كسي باالخره و )گرفته طالق (.ندارد همسر حاضر  حال در و شده جدا خود همسر از كه كسي ،)

 و)3(گرفته  طالق)(2(متاهل)1(مجرد :شود گذاري كد صورت اين به است ممكن شده ذكر باال در كه طبقاتي.)مرده همسر  (.است مجرد
 برابر دو وي مطالعه مورد صفت .است )2( طبقه  در )تاهل وضعيت( نظر از كه كسي گفت توان نمي اينجا در كه است بديهي)4(مرده همسر

.دارد قرار )1(طبقه در كه است كسي

مليت ، مذهب ,  )مذكر-زن يا مونث -مرد(جنسيت    )متاهل-مجرد(وضعيت تاهل : مثالهاي ديگر
كامال مخالف، مخالف، بي نظر، موافق، (شود مى كشيده مخالفمالكا گرايش تا يش كامالموافقگرا از طيفاين (Likert Scale)طيف ليكرت 
Utç)كامال موافق
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 وجود برتري ،نظر مورد متغير نظر از گروهها بين در كه دارد اي اضافه خصوصيت اسمي مقياس به نسبت مقياس اين  )ترتيبي(اي رتبه مقياس

 قرار نردبان يك هاي پله روي هم به نسبت گروهها .نيستند  يكسان هم گروهها . نيست گروهها ساير با مقايسه و سنجش قابل برتري اين اما دارد

.اند گرفته

عنصر ترين مهم براي .كنيد بندي رتبه ها آن اهميت درجه حسب بر شغل يك مورد در را زير ويژگي پنج: مثال
.كنيد بندي رتبه 5 و 4 و 3 و 2 و 1 اعداد با ترتيب به را ها آن و بگيريد نظر در را 1 عدد

ديگران با ارتباط ايجاد - 1 
مختلف هاي مهارت كارگرفتن به  - 2

انتها تا ابتدا از كار كل انجام - 3 
ديگران به خدمت - 4 
مستقل صورت به كاركردن - 5 

 اندازه مورد خاصيت فقدان براي دليلي صفراما .است شده گرفته نظر در مساوي هم با گروهها بين فاصله مقياس اين در :اي فاصله مقياس

 اختالف نمايانگر اعداد از جفت هر بين  مساوي اختالفو واقعي نيست   ) و واقعي نيست  باشد مي قراردادي صفر داراي يعني (.ي نيستگير

.است گيري اندازه مورد خصوصيت در مشابه

 37 بين تفاوت ميزان و دارد  اختياري مبدأ يك دستگاه اين است؛ اي-فاصله مقياس داراي كه است ابزاري از خوبي مثال پزشكي دماسنج

 شخصي اگر كه كنيد توجه حال عين در .است درجه 40 به 39 بين تفاوت ميزان مساوي درست درجه 38 و )بدن طبيعي دماي نقطه( درجه

.كرد خواهد نگراني اظهار ،يابد افزايش 40 به 39 از بدنش دماي وقتي اما ،شد نخواهد نگران ،يابد افزايش 38 به 37 از بدنش دماي

 كه كرد استنباط  توان-نمي ،باشند گرفته 15 و 30 ، 45 ،نمرة ترتيب به ،تحقيق هاي-روش آزمون در دانشجو سه اگر ،ديگر مثال

 كنيد فرض موضوع اين شد روشن منظور به .دارد معلومات است گرفته 15 نمره كه دانشجويي برابر دو است گرفته 30 نمره كه دانشجويي

 درست پاسخ شده اضافه هاي-سؤال به بتوانند دانشجو سه هر كه باشند اي-گونه به ها-سؤال اين و شود افزوده فوق آزمون به ساده سؤال 15

 محاسبه را دانشجويان هاي-نمره نسبت اگر حال .شد خواهد 30 و 45 و 60 ترتيب  به دانشجويان اين جديد هاي-نمره ،بنابراين .بدهند

 برابر دو است شده 60 اش-نمره كه دانشجويي يعني است دو برابر سوم دانشجوي به اول دانشجوي نمرة  نسبت كه شد خواهيم متوجه كنيم

.بود   45 ÷ 15 = 3  سه برابر نسبت اين اول گيري-اندازه در كه صورتي در .دارد تحقيقي معلومات است گرفته 30 نمره  كه دانشجويي

 را اعداد يا ها-موقعيت بين تفاوت گرچه .نيست درست تقسيم و ضرب عمليات انجام ،ندارد وجود واقعي صفر مقياس اين در چون ،بنابراين
 .هستند معني-بي ،اعداد ميان شده محاسبه هاي-نسبت ولي ،كرد جمع هم با توان-مي

 اطمينان گيري-اندازه واحدهاي بين فواصل به هميشه پژوهشگر ،شخصيت و نگرش ،هوش ،پيشرفت نظير متغيرها از برخي گيري-ندازها در

 كه است اين بر فرض اينكه ضمن .است ضروري او براي هستند بامعني و معتبر آمده دست به اعداد كه فرض اين قبول ا غالب و ندارند

 .است قاعده يك ،كنند-مي معلوم بهتر را گيري-اندازه مورد صفت و گيري-اندازه واحدهاي بين ارتباط استاندارد هاي-آزمون

 هاي-طبقه بين فاصلة كه است شده فرض و است آزمون همان در 125 نمره از بيشتري هوش دهندة-نشان هوش آزمون يك در 130 نمره

-مي آموز-دانش دو ،ساخته-معلم آزمون يك در .است 125 تا 120 بين فاصله مساوي 130 تا 125 بين فاصلة يعني ،است مساوي هوش

 .باشند داده پاسخ ،اند-داشته مختلفي دشواري هاي-درجه كه متفاوت هاي-سؤال به است ممكن دو اين اما ،بگيرند مساوي هاي-نمره توانند

 گرفته را صفر نمره فارسي ديكتة متحانا در كه كنيد تصور را آموزي-دانش همچنين هستند؟ يكساني توانايي داراي آموزان-دانش اين آيا

 هاي-نمره زيرا نيست درست برداشت نوع اين است؟ نداشته را اي  كلمه هيچ نوشتن توانايي او كه است معني بدين صفر نمرة آيا .است

.ديگر چيزي نه كند-مي تعيين اند-داشته كه غلطي تعداد اساس بر را آموزان-دانش رتبة فقط ديكته

)صفر واقعي است ( است گيري اندازه مورد خاصيت فقدان براي دليلي صفر كه است آن اضافي خصوصيت مقياس اين در :نسبي مقياس

 از استفاده با را آنها توان-مي كه دارند وجود معدودي هاي-ويژگي انساني علوم در .شود-مي برده كار به فيزيكي علوم در غالبا نسبي مقياس

 نتيجه در و نيست پذير-امكان اوقات گاهي مقياس اين از استفاده با انساني هاي-ويژگي تفسير ترتيب همين به .كرد گيري-اندازه مقياس اين

.است گيري اندازه مورد خاصيت مقدار نسبت همان مقياس اين در اعداد بين نسبت

 ،دارد قد متر-سانتي 90 كه است فردي قامت بلندي برابر دو متر-سانتي 180 قد با شخصي قامت بلندي بگوييم ميتوانيم ،مثال براي
است نسبي مقياس يك ،است صفر مبدأ داراي و شود-مي برده كار به طول گيري-اندازه براي كه متر

.جزء مقياس ترتيبي است تحصيالت: مثال

.يك متغيير نسبي است تعداد فرزندان:مثال
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 يا ها رده نوع و مقياس تعريف .بزنيد گيري اندازه مقياس انتخاب به دست خود متغير گيري اندازه براي محقق عنوان به شما است ضروري

 نكته .باشد مقياس رجحان و قدرت ،علمي برخصوصيات مبتني بايد كه شماست عهده بر گيريد مي نظر در خود مقياس در كه هائي گروه

 براي مقياس قويترين از هميشه بايد شما و يابد مي افزايش نسبي مقياس به اسمي مقياس از بتدريج فوق هاي مقياس برتري و قدرت آنكه مهم

.نمائيد استفاده سنجش

:باشد زير ويژگيهاي داراي بايد خوب مقياس يك

.باشد علمي اصول با متناسب و گرفته بر : علمي 

.شود شامل را متغير موارد تمام بتواند : جامع 

.باشد مناسب متغير آن گيري اندازه براي : مناسب 

.باشد مقياس قويترين شود تالش : قوي 

.باشد نداشته مشترك هاي رده : جمع قابل غير 

.باشيم نكرده فراموش را موردي : كافي هاي رده 

.باشند شده تعريف آن هاي رده و گروهها : شده تعريف هاي رده 

.باشد داشته انجام قابليت : عملي 

بدينسان توزيع شده اند    )چهار گروه (در تحقيقي در باب نگرشهاي فرهنگي مردم ، جمعيت مورد مطالعه 

 چون ارزش را بيان ميكند و مقدارندارد پس
است و  چون نظر موافق با  متغيير كمي

مخالف داراي ارزشهاي متفاوتي است 
است متغيير ترتيبي

اگر در شناخت جمعيت مورد مطالعه ، آنان را بر 
اساس  تعلق مليت، ايراني ، فرانسوي و آلماني ، 

مقياس ، رده بندي كنيم ، از كدام يك از انواع 
استفاده كرده ايم ؟

است، چون  مقياس اسمي
ارجحيت وجود ندارد

متغيرهائي كه در عين حال ، چند متغير 
ديگر را تحت تأثير قرار دهند چه نام 

دارند؟

نام دارند متغيير مستقل

3تمرين 2تمرين 1تمرين 

مقايسه متغيير ها
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متغير تعديل كننده
متغير تعديل كننده بر رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته تاثير 

حضور اين متغير رابطه اي را كه اساسا بين متغير .  اقتضايي دارد 
مستقل و وابسته مورد انتظار است را تحت تاثير قرار مي دهد

متغير مداخله گر
متغير مداخله گر از زماني كه متغيرهاي مستقل به جريان مي  

وابسته نفوذ كنند و تا زمان اين تاثير گذاري  افتد تا بر متغير
.ظاهر مي شود 

اين متغير به عنوان تابعي از متغيرهاي مستقلي كه در هر  
كنند ظاهر مي شود و به استنباط و توصيف  موقعيتي عمل مي

.وابسته كمك مي كنند نفوذ متغيرهاي مستقل بر متغير

بررسي تاثير گوناگوني نيروي كار بر اثر بخشي :  مثال  
سازماني

متغيير هاي مداخله گر
متغيير وابسته متغيير مستقل

متغيير وابستهمتغيير مستقل متغييرمداخله گر

متغييرتعديل كننده

راهنماي نگارش مقاله هاي پژوهشي

(Title)عنوان 

عنوان بايد علمي ، جامع ، كامل و مطابق محتوي مقاله باشد -
)تاثير نور در محيط كار بر افزايش كارايي(نور متغير مستقل و بهره وري متغير وابسته :مثال. ذكر گردد )وابسته و مستقل  (در عنوان بايد متغيرهاي اصلي -

(Abstract)چكيده 
.چكيده بايد شامل بخشهاي مقدمه ، روش ،نتايج و بحث باشد  -
%15 بحث ،% 25 نتايج ،% 40 روش ها ،% 20مقدمه -   )250-100بين ( كلمه 250چكيده حداكثر  -
.كلمه فارسي پيشنهاد ميگردد 10 تا 5بين  (Keywords)تعداد كلمه هاي كليدي  -

(Introduction)مقدمه 

:خصوصيات مورد نظر در تدوين مقاله عبارتند از-
)عموما يك صفحه(حجم مقدمه مقاله از يك پنجم مكل مقاله تجاوز نكند -
.اهداف مطالعه كه در مقدمه بيان ميشود بايستي همان مواردي باشد كه در قسمت نتايج به آنها پرداخته ميشود-
.اهداف جزئي يا فرضيه ها يا پرسش ها بايد بطور كامل در مقاله آورده شود -
.ميبايست واژه التين آن در كنار كلمه نوشته شود. در صورتي كه از كلمات مخفف ناآشنا در مقدمه به كار رفته باشد  -
.بيان مسئله يا ويژه گيهاي آن و همچنين ضرورت انجام مطالعه ذكر شود -
.سابقه علمي موضوع بطور خالصه ذكر شود -
.بايستي از اطالعات گسترده و غير اختصاصي و توصيف مفاهيم  و همچنين ارائه جدول و تصوير در مقدمه پرهيز شود-

(Materials & Methods)مواد و روش ها 

و اعتماد علمي ابزار تحقيق ، زمان و مكان نمونه نوع مطالعه ، روش پژوهش ، جامعه مورد مطالعه و معيارهاي انتخاب نمونه و نحوه نمونه گيري از ابزار و روش گردآوري داده ها ، اعتبار  -
.ميباشدگيري ، نحوه انجام آزمايشها ، آزمون هاي آماري و سيستم نرم افزاري بكار گرفته شده 

و حجم نمونه و روش اجراي آن و چگونگي  ذكر متغيرهاي مورد مطالعه ، چگونگي كنترل آنها ، تعداد گروه هاي مورد مطالعه با توجه به نوع مطالعه ، روش و نوع نمونه گيري اندازه-
.نمونه معرفي گردد همسان سازي گروه ها برحسب نوع پژوهش ذكر گردد و ميزان دقت و اطمينان مورد نظر در محاسبه حجم 

(Results)نتايج 

.نتايج با نظم و ترتيب منطقي و بدون توجيه و تفسير بر اساس اهداف يا سئوالت  ذكر شده در مقدمه بيان شود -
)كلمه يك جدول 1000هر  (ارائه گردد   )يا در متن يا جدول يا نمودار(هر يافته فقط به يك شكل  -
.گزارش ميانگين ها همراه با انحراف معيار ذكر شود  -
.در اين بخش از ذكر تكرار نتايج به شكلي كه در قسمت نتايج آمده است خودداري گردد. آثار و اهميت يافته هاي بدست آمده و همچنين محدوديتهاي آن توضيح داده شود -
.در بحث علل تشابه و تفاوت نتايج مقاله با تحقيق هاي ديگران ذكر گردد -
.در بحث موارد كاربرد علمي و قابليت تعميم پذيري ، نتايج بدست آمده توضيح داده شود-
Utç.با توجه به نتايج ، بايستي پاسخ قاطعي به سئوالهاي مقدمه داده شود-
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(References)منابع 
.جهت درج منابع در مقاله ها يك سري اصول كلي وجود دارد -

(Abstract)خالصه انگليسي 
.كلمه و بايد تطابق كامل با متن چكيده فارسي داشته باشد 250عناوين در چكيده انگليسي مشابه چكيده فارسي است و حجم آن حداكثر -

تمرين

3تمرين  بررسي رابطه بين توسعه منابع انساني و ميزان امنيت شغلي:عنوان تحقيق
ميزان امنيت شغلي: متغير وابسته
توسعه منابع انساني: )مستقل(متغير اصلي

:اهداف فرعي
كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان مهارت ادراكيبررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -1
و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان خود باوري كاركنانبررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -2
و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان خالقيت  كاركنانبررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -3
بودن كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان داوطلب كار گروهيبررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -4
كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان وجدان كاريبررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -5
كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان داوطلب پذيرش تغييربررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -6
كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان خودارزيابيبررسي و توصيف همبستگي بين ميزان  -7

آيا بين توسعه منابع انساني و ميزان امنيت شغلي رابطه اي وجود دارد؟ : هدف كاربردي 

:فرضيه هاي تحقيق
. بين ميزان  توسعه منابع انساني و ميزان امنيت شغلي كاركنان دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد:فرضيه اصلي

:فرضيه هاي فرعي
.كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد مهارت ادراكيبين ميزان   -1
.و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد خود باوري كاركنانبين ميزان   -2
.و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد خالقيت  كاركنانبين ميزان   -3
.بودن كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد داوطلب كار گروهيبين ميزان   -4
.كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد وجدان كاريبين ميزان   -5
.كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد داوطلب پذيرش تغييربين ميزان   -6
.كاركنان و ميزان امنيت شغلي آنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان رابطه وجود دارد خودارزيابيبين ميزان   -7

: اهداف اصلي 
بررسي و توصيف ميزان توسعه منابع انساني در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان -1
بررسي و توصيف ميزان امنيت شغلي در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان -2
بررسي و توصيف ميزان وابستگي  امنيت شغلي و توسعه منابع انساني  در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان -3

 H1كليه فرضيه هاي تحقيق ازنوع 
.ميباشد بدون جهت

دستگاه هاي اجراي شهر كرمان: جامعه آماري 

.جامعه مورد مطالعه، جمعيتي است كه مطالعه بر روي آن انجام مي شود
.لزوما اين جامعه انسانها نيستند بلكه مي تواند پديده ها، اشيا و موجودات زنده و يا پيام ها باشند 
.گروه بزرگتري كه درصدد هستيم يافته هاي حاصل از بررسي و مطالعه را به آنها تعميم دهيم 

 (Population)جامعه مورد مطالعه

جمعيت آماري برابر با  حال در اين. انجام شود سرشماري به عبارتي كل جامعه تحت مطالعه قرار گيرند، مناسب ترين جامعه براي بررسي آن است كه
گردآوري داده ها و كنترل آن، محدوديت نيروي انساني  دقت در  )هزينه ها(اما معموال محدوديت هاي زماني و اعتباري . جمعيت كل جامعه خواهد بود

در نمونه گيري اصل بر اين قرار داده مي شود كه چنانچه از مناسبات آماري . مي شود براي سرشماري نمونه گيري و تجهيزات و امكانات سبب استفاده از
 نمونه معرف، نمونه اي است كه كل. نتايج و اطالعات بدست آمده از مطالعه بر روي نمونه به جامعه اصلي وجود دارد صحيح استفاده شود، امكان تعميم
.مقادير و اندازه هايي كه بيانگر ويژگي هاي گروه نمونه است. ويژگي هاي جامعه را دارا باشد

 )نمونه گيري (جامعه مورد مطالعه
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نمونه گيري اقداماتي است كه براي انتخاب تعدادي از  افرادجامعه به نحوي  •. گروه يا مواردي كه اطالعات از آنها به دست مي آيد •:  sampleنمونه 
مراحل نمونه برداري.معرف آن باشد انجام مي پذيرد كه

)حجم نمونه( تعيين اندازه نمونه -4  انتخاب يك نمونه نماينده-3  فهرست كردن افراد جامعه-2   تشخيص و تعريف جامعه -1

: (Simple Random Sampling) نمونه گيري تصادفي ساده -1
در . استفاده كرد )....... جدول مرگان ( جدول تصادفي اعدادكشي و يا از  نمونه مي توان از يكي از روش هاي قرعه در اين روش براي انتخاب افراد 

.براي انتخاب شدن براي افراد وجود دارد شانس مساوي هر يك از اعضا در اين روش ها

 ) Sample Systematic (نمونه گيري منظم يا سيستماتيك -5
چه عددي قرار  نسبت بين نمونه و كل جامعه آماري كرده و سپس بر اساس اينكه الي آخر شماره گذاري 1جامعه را از در اين روش كل افراد 

.افراد مورد نياز را انتخاب مي كنيم گيرد،

: ) Sampling Stratified (نمونه گيري  طبقه اي -2
.شود كمترآنها در درون گروه هاي كوچكتر و متجانس  تغييراتتا  بندي شده گروههستند  همگن تر در اين طبقه بندي اعضاي گروه مورد مطالعه كه

: ) Cluster Sampling (نمونه گيري ناحيه اي يا خوشه اي -3
.است جامعه اصلي بسيار بزرگ و يا نامحدود حجماين نمونه گيري هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه 

Convenience ) (samplingنمونه گيري در دسترس -6

.سهولت در نمونه گيري بوده است هستند كه انتخاب آنها فقط به خاطر نمونه در دسترس گروهي از اعضا يك جامعه در اين روش

Simple random sampling روش نمونه برداري تصادفي ساده -1
.است برابرتعريف شده براي عضويت در نمونه  شانس انتخاب اعضاء جامعه

.و گاهي غيرممكن است جوامع بزرگ وقت گير و پرزحمتاجراي آن براي 
.است جدول اعداد تصادفي امكان پذيراستفاده از 

مراحل انتخاب نمونه به شيوه تصادفي ساده
.مي شودفهرست عريف شده بطور كامل تاسامي جامعه نمونه 

.اختصاص داده مي شود هر يك از اعضا يك شمارهبه 
.تهيه مي شود جدول اعداد تصادفي

.انتخاب مي شودنقطه شروع از جدول اعداد تصادفي به عنوان  يك سطر و ستون
.مي شود انتخاب با توجه به تعداد جامعه مورد نظر ارقام سمت راست سطر و ستون انتخابي
.و تا تكميل نمونه ادامه مي يابدانتخاب موردنظر باشد  اعدادي كه كمتر يا مساوي عدد جامعه

بخواهد در يك شهرستان مطالعه اى دربار ه روستاهاى آن انجام دهد  در اين قسمت با ذكر مثالى مطلب بيشتر توضيح داده مى شود؛ مثال اگر محقق
يك از روستاها بعنوان عضو جامعه يك كد سه رقمى  مورد را بعنوان نمونه برگزيند، بايد ابتدا به هر 25 روستاى آن 755باشد از بين  و قصد داشته

اعداد سه رقمى مجاور هم در جهت  آنگاه به جدول مراجعه كرده، نقطه شروع را انتخاب نمايد و براساس).  755...  ، ، 003 ، 002 ، 001( بدهد 
اين . را ناديده مى گيرد 755 را بعنوان اولين نمونه برمى گزيند و اعداد بزرگتر از 755رقمى كوچكتر از  اولين عدد سه. سطر يا ستون حركت كند

.نمونه برگزيند مورد را بعنوان 25كار را آنقدر ادامه مى دهد تا بتواند 

Stratified random sampling روش نمونه برداري  طبقه اي -2
:موارد كاربست

.بتوان آن را به طبقات كوچكتر تقسيم كردباشد و  جامعه موردنظر ناهمگنچنانچه 
.چنانچه محقق مايل باشد زيرگروهها يا طبقات كوچكتر به همان نسبتي كه در جامعه هستند در نمونه نيز حضور داشته باشند

مراحل روش نمونه برداري تصادفي طبقه اي
.جامعه را دقيق و روشن تعريف كنيد
.زيرگروههاي آن را مشخص كنيد

.نسبت زيرگروهها يا طبقات به كل جامعه را تعيين كنيد
.تعداد كل نمونه را مشخص نماييد

Utç.به نسبت زيرگروهها نمونه را به تعداد مورد نياز به صورت تصادفي انتخاب نماييد
١۶

Multiple cluster (sampling (نمونه برداري خوشه اي چند مرحله اي -4
.انتخاب كند نمونه را طي دو يا چند مرحله محقق ناگزير مي گردد گستردگي بيش از حد جامعه بواسطه 

Purposive) (sampling روش نمونه برداري هدفمند -7
.اگر براساس ضرورت و بر مبناي شناخت قبلي يا با هدف خاصي نظرات يا خصوصيات برخي افراد جامعه مهم باشد
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cluster sampling نمونه برداري خوشه اي -3

.را انتخاب كند به جاي فرد، گروهي از افراد محقق ناگزير است .از افراد جامعه بنابه داليلي امكانپذير نيست انتخاب نمونه گاهي
مراحل نمونه برداري خوشه اي

.جامعه مورد نظر را تعريف كنيد
.را تعريف كنيد )خوشه ها(واحد نمونه برداري

.انتخاب كنيد )خوشه ها(نمونه را به تعداد مورد نياز به صورت تصادفي از ميان واحدها 
Multiple cluster sampling نمونه برداري خوشه اي چند مرحله اي -4

.انتخاب كند نمونه را طي دو يا چند مرحله محقق ناگزير مي گردد گستردگي بيش از حد جامعه بواسطه 
.جامعه موردنظر را دقيقا تعريف كنيد

.واحدها يا خوشه هاي نمونه برداري را تعريف كنيد 
.تعدادي از خوشه ها يا واحدها را به صورت تصادفي انتخاب كنيد 
از ميان خوشه هاي انتخاب شده تعداد افراد مورد نظر را 
.به روش تصادفي انتخاب كنيد 

Systematic sampling روش نمونه برداري منظم يا سيستماتيك -5
.افراد با فواصل معين به عنوان اعضاء نمونه انتخاب مي شوند: ويژگي

:)منظم (مراحل روش نمونه برداري سيستماتيك
.جامعه مورد نظر يا در دسترس را به روشني تعريف كنيد
.فهرست كامل و دقيقي از جامعه تعريف شده تهيه كنيد

(N).افراد جامعه را بدون سوگيري و رعايت ترتيب خاصي شماره گذاري كنيد

(n).اندازه نمونه مطلوب را مشخص نماييد

k=(N/n).تعداد افراد جامعه را بر تعداد افراد نمونه مورد نظر تقسيم كنيد

 k1 < k.انتخاب نمونه است اين عدد نقطه شروع(. از ميان حاصل تقسيم عددي كوچكتر يا مساوي حاصل تقسيم انتخاب كنيد

 K2=k1+k,k3=k2+k       kn=k    +k.عدد بدست آمده دومين عضو نمونه است(.عدد انتخاب شده را با حاصل تقسيم جمع كنيد

.تعداد نمونه مورد نظر كامل شود حاصل تقسيم را با مجموع اعداد به دست آمده مجدداً جمع كنيد و آنقدر اين عمل را تكرار كنيد تا
Convenience sampling روش نمونه برداري در دسترس -6

.گروهي هستند كه در دسترس محقق هستند
فعاليت خبرنگاران درنظر خواهي از مردم

.اين روش قابل اعتماد نيست
.فقط در زماني كه محقق قصد تعميم نداشته باشد مي تواند از اين روش استفاده كند

Purposive sampling روش نمونه برداري هدفمند -7
.اگر براساس ضرورت و بر مبناي شناخت قبلي يا با هدف خاصي نظرات يا خصوصيات برخي افراد جامعه مهم باشد

.در پاسخ به اين سئوال كه آيا نمونه، نماينده جامعه هست يا خير؟ صرفاَ شناخت محقق مالك عمل است
.حاصل تحقيق با احتياط و مشروط تعميم داده مي شود

:اهميت مجدداً مرور مي نماييم موارد ذيل است به لحاظ ترين روش هاي نمونه گيري متداولبطور مفصل روش هاي نمونه گيري مطرح شد اما 

نمونه گيري احتمالي -1
از اعضاي جامعه شانس برابر براي  به اين صورت كه به هريك. در نمونه گيري احتمالي از قوانين احتماالت براي نمونه گيري استفاده مي شود

تعيين حجم نمونه استفاده مي گردد و پس از تعيين حجم نمونه و چهارچوب  انجام نمونه گيري ابتدا از فرمول براي. حضور در نمونه داده مي شود
.با يكي از روش هاي زير اقدام به نمونه گيري مي شود )اعضاي جامعه  فهرست اسامي (نمونه گيري 

)جدول اعداد تصادفي يا قرعه كشي (نمونه گيري ساده تصادفي  -

) Kفرمول  (نمونه گيري منظم يا سيستماتيك  -
)انتخاب طبقاتي (نمونه گيري طبقه اي   -

)خوشه اي (نمونه گيري خوشه اي  -

n‐1

در نمونه گيري احتمالي همه نمونه ها 
شانس يكساني را براي انتخاب شدن دارند
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نمونه گيري غير احتمالي -2
در جمع آوري اطالعات و بويژه در تحقيقات شبه تجربي كه  با توجه به محدوديت. در اين روش اصوالً بحث تعميم نتايج به جامعه مورد مطالعه مطرح نيست

.باشد، جهت افزايش دقت و اعتبار اقدام به نمونه گيري از جمعيت در دسترس مي شود كارآزمايي باليني مي نمونه بارز آن
)گلوله برفي ، هدفمند ، در دسترس(انواع روشهاي نمونه گيري غير احتمالي؟

.علت استفاده از اين روش  مشخص نبودن كل جامعه آماري جهت كدگزاري ميباشد

از روش تصادفي  )مانند افراد داري مدرك كارشناسي ارشد(اگر امكان دسته بندي جامعه آماري وجود داشت 

.از روش طبقه اي استفاده ميكنيم )مجموع دانشجويان(استفاده ميكنيم و اگر امكان دسته بندي وجود نداشت 

دسته بندي انواع تحقيق 
دسته بندي تحقيقات عموما به صورت . تشخيص نوع تحقيق به محقق كمك مي نمايد تا در انتخاب روش هاي مناسب تحقيق مناسبتر عمل نمايد

:به طور كلي طبقه بندي تحقيقات علمي به شرح زير انجام مي شود. ذكر شده مي شود تسهيل در تشخيص نوع تحقيق و به منظور قراردادي

طبقه بندي براساس هدف -الف
:در اين طبقه بندي عموماً پژوهش ها را در سه گروه زير دسته بندي مي كنند

:  )   Basic or fundamental research  (تحقيق بنيادي 
.كه هدف اين تحقيق شناخت علمي پديده ها وروابط بين آنهاست

آن نيازي  كه هدف از آن توسعه دانش در يك زمينه خاص بوده كه به وسيله :) Applied research (تحقيق كاربردي
.مشخص و شناخته و برطرف گردد

رفع مشكل  در اين تحقيق محقق به طور عمده به دنبال راه حلي است كه چگونگي )  Action research (تحقيق عملي 
.معيني را مشخص سازد

طبقه بندي بر اساس ماهيت و روش -ب
:دراين طبقه بندي روش انجام تحقيق مبناي دسته بندي است

 :Descriptive researchتحقيق توصيفي 
.يك موضوع است هدف اين تحقيق توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا

 :Correlative researchتحقيق همبستگي 
.شود در اين تحقيق به مطالعه روابط موجود بين دو متغير يا دو پديده توجه مي

 : Case researchتحقيق موردي يا زمينه اي 
اين تحقيق درك و  هدف محقق در :تحقيق تداومي و مقطعي .هدف اين تحقيق بررسي جنبه هاي خاصي از پديده هاي معين است

.شناخت تغييرات در طول زمان است
:تحقيق پس از وقوع

وجود مي آيند و به طور معمول پس  در اين نوع پژوهش به بررسي وضعيت و شرايطي پرداخته مي شود كه به سبب وقوع حوادث قبلي به 
.از رويداد و يا اتفاق مشخص انجام مي پذيرد

 :مقايسه اي -تحقيق علي
.در اين تحقيق پژوهشگر علل احتمالي متغير وابسته را مورد مطالعه قرار مي دهد
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Survey researchتحقيق پيمايشي يا زمينه يابي  -ج 

:اين تحقيق به سه دسته طبقه بندي مي شود .عبارت است از مشاهده پديده ها به منظور معنا دادن به جنبه هاي مختلف اطالعات جمع آوري شده

:  Cross  sectionalروش مقطعي 
.صفت در يك مقطع از زمان از طريق نمونه گيري انجام مي شود اين روش به منظور گردآوري داده ها درباره يك يا چند

شود تا تغييرات بر حسب زمان  در اين روش داده ها در طول زمان هاي مختلف گردآوري مي :   Ionyiudinalروش طولي 
.بررسي شود

درباره يك موضوع خاص به  اگر محقق بخواهد درباره اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر:  Delphi techniqueروش دلفي 
.بررسي بپردازد از اين روش استفاده مي كند

) study Estinating (تحقيق ارزشيابي  -د
.بررسي قرار مي دهيم در اين تحقيق از خود پديده فراتر رفته و اثر گذاري آن را در ارتباط با پديده هاي ديگر مورد

تحقيق از نوع برآوردي -ه
.اين تحقيق بيشتر جنبه كمي دارد و جنبه هاي مختلف يك پديده را مورد بررسي قرار مي دهد

Historical researchتحقيق تاريخي  -و
.اين تحقيق به منظور بررسي موضوع معين كه در گذشته و در يك مقطع زماني مشخص اتفاق افتاده انجام مي شود

تحقيق آزمايشي -ز
يا رفتار گروه نمونه مورد  در اين تحقيق محقق روش ها يا شرايط محيطي خاصي را دست كاري مي كند تا چگونگي تاثير اين تغييرات را در شرايط

.مطالعه قرار دهد

مفاهيم  طبقه بندي ، پردازش و تحليل اطالعات 

طبقه بندي اطالعات
اين كار براي تحقيقات كمي با مشكل كمتري مواجه . براي آماده نمودن اطالعات براي تجزيه و تحليل مي بايد آنها را طبقه بندي نمود

گردد كه طبقه بندي داده ها نيز در داخل آن است، زيرا معموال در هنگام طراحي روش گردآوري اطالعات، معموال به گونه اي تنظيم مي 
به هر روي قبل از تجزيه . اما در تحقيقات كيفي اين امر بواسطه كيفي بودن پاسخ ها با مشكل بيشتري انجام مي گردد. در نظر گرفته مي شود

.و تحليل اطالعات بايد كار دسته بندي، گروه بندي يا طبقه بندي آنها انجام شود
پردازش داده ها

چنانچه حجم اطالعات از حد معيني بيشتر باشد امكان . داده هاي جمع آوري شده مي توانند به صورت دستي يا رايانه اي تجزيه و تحليل شوند 
امروزه تقربيا در همه موارد، اين امر با استفاده از رايانه و برنامه هاي مختلف تجزيه و تحليل آماري . تجزيه وتحليل دستي وجود نخواهد داشت

 Spssاصلي ترين نرم افزار آماري مورد استفاده در گروه هاي آموزشي اجتماعي، پزشكي، پيراپزشكي و توانبخشي نرم افزار . انجام مي پذيرد
.مي باشد

تجزيه و تحليل داده ها
براي اين كار از  آمار توصيفي و آمار استنباطي . به طور عمده دو دسته پردازش اصلي در تحقيقات مختلف بر روي داده ها انجام مي شود 

.استفاده مي گردد 
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مفاهيم  طبقه بندي ، پرداز

براي  شاخص هاي تمايل مركزي و شاخص هاي پراكندگيكه معموال به توصيف داده ها مي پردازد، از  آمار توصيفيدر 
بر  - جداول توزيع فراوانيبراي نمايش و نشان دادن نتايج كار معموال از .  بيان داده هاي جمع آوري شده استفاده مي گردد

. استفاده مي شود نمودار هاي مختلف هيستوگرام ، ستوني يا دايره اي و نيز -اساس تعداد موارد مطلق و نسبي ، درصد 
نيز قابل ذكر ... همچنين در اين زمينه استفاده از شاخص هاي پراكندگي مانند واريانس، انحراف معيار ، انحراف استاندارد و

.است

كاي اسكوئر، آزمون ها ي مختلفي همچون . هاي مورد بررسي در تحقيق پرداخته مي شود آزمون فرضيهبه  آمار استنباطيدر  
نتايج حاصل را به با كمك آمار استنباطي مي توان . در اين زمينه مورد استفاده قرار مي گيرد... و رگرسيون، آناليز واريانس

.كل جامعه مورد نظر تعميم داد 

آمارتوصيفي

آمار استنباطي

)تحليل (

)تفسير (
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:ويژگيهاي مشاهده 

.متداول ترين و طبيعي ترين ابزار جمع آوري داده هاست 
.اندازه گيري مستقيم پديده ها، واقعيتها و طبقه بندي داده ها براي شناخت حاصل مي شود

.هرچند مشاهده هاي عادي كمتر شكل علمي دارد ولي ميتوان به عنوان اولين مرحله شناخت به حساب آورد 
.وقايع ، پديده ها كه بايد مورد مشاهده قرار گيرند را دقيقاَ تعريف كنيد 

.معيارهاي طبقه بندي مشاهدات را در نظر گيريد  
طرحهاي عيني و كمي براي اندازه گيري رفتارهاي مورد مشاهده تعريف كنيد 
.در صورتيكه مشاهده گران غيرازمحقق هستند آنان را آموزش دهيد  

مشاهدات - 1

محاسن مشاهده
. روش مستقيم جمع آوري اطالعات است -1
داده هاي وسيع را در مدت كم مي توان جمع آوري كرد -2
. امكان دستياب به داده هاي مطمئن را فراهم مي كند  -3
. برخي رويدادها ناپايدار هستند ، فقط مي توان از مشاهده مستقيم اطالعات آن را گرفت -4
. مشاهده پوياتر از ساير روشهاي جمع آوري داده هست - 5

معايب مشاهده
. مشاهده گر معموالَ آن چيزي را مشاهده م كند كه از قبل م شناسد -1
. حضور مشاهده گر در موقعيت مورد مشاهده رفتارها را دگرگون مي سازد- 2
. خوش بين يا بدبين مشاهده گر در مورد مشاهده تأثير مي گذارد  -3
. انشاي آنچه ديده شده است در بسياري اوقات دشوار است - 4
. هميشه موقعيت مشاهده فراهم نيست - 5

نكاتي كه مي تواند اعتبار مشاهده را افزايش دهد
آموزش مشاهده گران-1
. تعريف عملياتي رفتارهايي كه بايد مشاهده شوند -2
استفاده از وسايل كمكي -3
ثبت بالفاصله مشاهدات -4
غيرحساس كردن حضور مشاهده گران -5

انواع مشاهده
آزاد

نظامدار 

مشاهده -1
پرسشنامه -2
مصاحبه -3
استفاده از آمار و -4
مدارك مستند 
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پرسشنامه - 2
.مجموعه اي از سئواالت برخواسته از اهداف و سئواالت تحقيق به صورت كتب است 

انواع پرسشنامه

باز  -1
بسته  -2

مقايسه پرسشنامه هاي باز و بسته

نسبت آزادي پاسخگو در ارائه پاسخ -1
آساني و دشواري طراحي -2
استخراج و طبقه بندي داده ها -3
سرعت در پاسخگويي -4

محاسن پرسشنامه

ارزاني و سهولت اجرا -1
رفع مشكل برقراري ارتباط رودررو -2
يكساني شرايط اجرا براي همه -3

معايب پرسشنامه

عدم برگشت پرسشنامه -1
عدم اطمينان از درك سئواالت -2
عدم اطمينان از ثبت صحيح پاسخها -3
مشكل افراد كم سواد -4

ويژگي هاي يك پرسشنامه خوب

. سئواالت آن پايايي و روايي دارد -1
. سئواالت آن جانبدارانه نيست -2
. سئواالت آن واضح ، روشن و غيرقابل تفسير است -3
. سئواالت آن داراي نظم روان شناختي است -4
. تاجايي كه ممكن است سئواالت آن كم است -5
. ظاهر پرسشنامه زيبا و جذاب است -6

نكات براي افزايش پاياي و رواي سئوالهاي پرسشنامه

مطالعه پرسشنامه هاي مشابه -1
رايزني با صاحبنظران -2
اجراي آزمايشي -3
)آزمون آلفاي كرونباخ( آزمون پايايي -4
تدوين مقدمه گويا -5
تهيه جدول تعلق سئواالت پرسشنامه به سئواالت تحقيق -6

مصاحبه - 3
.مجموعه سئواالت برخواسته از اهداف، سئوالها يا فرضي ههاي تحقيق به صورت شفاهي در مصاحبه است 

انواع مصاحبه

)منظم( كامالً هدايت شده -1
نيمه هدايت شده -2
آزاد -3

محاسن مصاحبه

ميزان انعطاف پذيري -1
كيفيت بكر و غني -2
آساني ارتباط شفاهي نسبت به ساير ارتباطات -3

معايب مصاحبه

امكان هدايت مصاحبه شونده -1
جلب رضايت مصاحبه كننده از سوي مصاحبه شونده -2
وقت گيري مصاحبه -3
كمي افراد مورد مصاحبه -4
عدم كارآزمودگي مصاحبه گران -5
دشواري تجزيه و تحليل داده ها -6 نكاتي كه مي تواند روايي و پايايي مصاحبه را افزايش دهد

تهيه راهنماي مصاحبه -1
ارائه آموزشهاي الزم براي مصاحبه گران -2
انتخاب مصاحبه گر و مصاحبه شونده همزبان -3
. صرفا مصاحبه گر و مصاحبه شونده در جلسه مصاحبه حضور داشته باشند -4
توجه دادن مصاحبه گر به پرهيز از جانبداري -5
.سئواالت غيرمستقيم انشا شود -6
بوجود آوردن جو صميمانه براي تعامل متقابل -7

بررسي اسناد ومدارك - 4

Documentsبررسي اسناد و مدارك 

.معموالً به عنوان روش مكمل براي روشهاي ديگر به كار مي رود ولي به دو صورت در انجام تحقيق مي تواند نقش داشته باشد  
بهره گيري از اين ابزار براي تدوين ادبيات تحقيق  -1
استفاده از اين ابزار براي جمع آوري داده ها به عنوان محتواي اصلي برخي از انواع تحقيق  -2

معايب بهره گيري از اسناد و مدارك

دشواري پي بردن به اعتبار و صحت سند -1
تضادهاي احتمالي موجود در اسناد و مدارك -2
احتمال تحريف اسناد با گذشت زمان -3
عدم دستيابي به اطالعات كافي از طريق اسناد و مدارك -4
مشكل گزينش اسناد -5

محاسن بهره گيري از اسناد و مدارك

.بسياري از داده ها كه قبالً توليد شده است را از اين طريق مي توان دريافت كرد -1
آشكار كردن لزوم يا عدم لزوم انجام تحقيق -2
تدوين ادبيات -3
بررسي حقايق گذشته -4
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descriptive analysis تحليل توصيفي - 1

 Inferential analysis تفسير استنباطي - 2

روشهاي تجزيه و تفسيرداده ها

descriptive analysisتحليل توصيف داده ها 

: دسته بندي ، مرتب كردن ، خالصه كردن از طريق: تحليل  -1
جداول -2
نمودارها -3
شاخصهاي گرايش مركزي مانند ميانگين ، ميانه ، نما -4
شاخصهاي پراكندگ مانند دامنه تغييرات، انحراف استاندارد -5
اندازه هاي موقعيت نسب مانند نمره هاي تراز شده ، رتبه -6
اندازه هاي رابطه اي مانند ضريب همبستگي -7

تفسير داده ها
.رسيدن به استنباط درباره روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه و استخراج نتايج: تفسير  

آمار پارامتريك -1
آمار ناپارامتريك -2

مستلزم پيش فرضهائي در  آمار پارامتريك.  آمار پارامتريك كه در خالل جنگ جهاني دوم شكل گرفت در برابر آمارغير پارامتريك قرار مي گيرد
فرض در آمار پارامتريك فرض مي شود كه توزيع جامعه  به عنوان مهمترين پيش.  مورد جامعه اي كه از آن نمونه گيري صورت گرفته مي باشد

به همين خاطر بسياري از تحقيقات علوم انسان كه با مقياس هاي .  در مورد توزيع نيست نرمال است اما آمار ناپارامتريك مستلزم هيچگونه فرض
.هستند از شاخصهاي آمار ناپارامتريك استفاده مي كنند) Free of distribution (توزيع كيفي سنجيده شده و فاقد

اگر متغيرها از نوع اسمي و ترتيبي بوده حتما از روشهاي .  فنون آمار پارامتريك شديد اً تحت تاثير مقياس سنجش متغيرها و توزيع آماري جامعه است
اگر متغيرها از نوع فاصله اي و نسبي باشند در صورتيكه فرض شود توزيع آماري جامعه نرمال يا بهنجار است از روشهاي . ناپارامتريك استفاده مي شود

.پارامتريك استفاده مي شود در غيراينصورت از روشهاي ناپارامتريك استفاده مي شود

Inferential analysisتفسيروتحليل استنباطي 

. همواره مستلزم فرآيندهاي پيچيده تري است  -1
. مستلزم علمياتي است كه بتوان نتايج حاصل از تجزيه و تحليل را به جامعه بزرگتري تسري داد -2
. از جمله فرآيندهاي آن توجه به نمونه و روشهاي نمونه برداري است -3
.از جمله آزمونهايي است كه در آمار استنباطي بكار گرفته مي شود ... و  همبستگي پيرسون و  Tو آزمون  χ آزمونهاي -4

پايان نامه
گزارش پايان نامه معموال شبيه به گزارش .  پايان نامه يا تز پايان تحصيل گزارشي است جامع از تحقيق انجام شده توسط دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي

اليق دانشگاه هاي مختلف ساختار پيشنهادي متفاوتي را براي پايان نامه هاي دانشجويان خود در نظر مي گيرند، هرچند اين تفاوت ها بيشتر به س.  تحقيق است 
.طراحي پايان نامه در چهار يا پنج فصل استآنچه بيشتر متداول است ، . بر ميگردد تا اختالف در اصول

طرح تحقيق  –فصل اول  
مرور بر بررسي هاي گذشته –فصل دوم  
نتايج –فصل سوم  
بحث و نتيجه گيري –فصل چهارم  

پيوست ها -فصل پنجم 
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صفحات مقدماتي

:مشتمل بر اجزاي زير بوده كه با حروف الفبا شماره گذاري شده و در صفحات مجزا به شرح زير نوشته مي شود
نام دانشگاه، نام دانشكده، مقطع تحصيلي ، رشته تحصيلي، عنوان پايان نامه ، نام (تصوير كامل روي جلد پايان نامه:صفحة عنوان -الف

)استاد راهنما ، نام استاد مشاور، نام نويسنده، سال فراغت از تحصيل

:صفحات تقديم و تشكر -ب

را به خالصه اي از مطالب پايان نامه شامل بيان مسئله، هدف از اجرا ، روش انجام، )كلمه 150 - 250 (يك تا يك و نيم صفحه : چكيده -ج
.نتايج و نتيجه گيري نهايي اختصاص دهيد

.شامل فهرست رئوس مطالبي است كه در متن اصلي آمده است :فهرست مطالب  -د
شامل شماره و عنوان جدولها :فهرست جداول  -ه
شامل شماره و عنوان تصاوير و نمودارها :فهرست تصاوير با نمودارها -و
شامل شماره و عنوان پيوستها :فهرست ضمائم و پيوستها -ز

راهنماي تدوين پايان نامه

:پايان نامه خود را در قالب بخشهاي زير تدوين كنيد
پيوست -3 متن اصلي -2 صفحات مقدماتي -1

متن اصلي

:متن اصلي پايان نامه بر اساس طرح پيشنهادي كه قبالً تدوين و ارائه شده است، در فصول زير تنظيم مي گردد
مقدمه - 1فصل 

اجراي  در اين قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطالعات زمينه اي مستدل تعريف نموده، داليل انتخاب موضوع و فوايد ناشي از  :بيان مسأله
.تحقيق و كاربرد آن را به روشني توضيح دهيد

آزمون را  اهداف اصلي و جزيي را به همان ترتيبي كه در پروپوزال ذكر شده تدوين نماييد و در مطالعات تحليلي، فرضيات مورد:  اهداف، فرضيات
.ارايه دهيد

 : مروري بر متون - 2فصل 
اهداف مورد نظر به طور دقيق ، كامل و روشن  نتايج خالصه اي از مطالعات انجام شده قبلي بر گرفته از منابع اطالعاتي را با توجه به مسأله مورد تحقيق و

.با ذكر منابع بنويسيد

 : روش بررسي - 3فصل 
:در اين فصل موارد زير را بطور مفصل ارايه نماييد

)تعريف علمي و مقياس اندازه گيري(متغيرها
نوع مطالعه

)تعريف جامعه مورد مطالعه، معيارهاي ورود و حذف، روش نمونه گيري ، حجم نمونه و شيوه محاسبه آن(جمعيت مورد مطالعه 

)مكان و زمان انجام مطالعه( روش جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح

روش تجزيه و تحليل داده ها
:  نتايج - 4فصل 

الزم است به نتيجه مقايسه  .در اين فصل به عنوان داوري بي طرف تنها بايد به ارايه نتايج و مقايسه آنها بر اساس اهداف و فرضيات تعيين شده بپردازيد
اما نتيجه گيري نهايي و نحوة تعميم اين  بر حسب نوع مطالعه و اهداف و فرضيات اشاره شود )  pمقدار (و آزمونهاي آماري و سطح معني داري آنها 

:ترتيب زير سازماندهي و ارايه مي گردد به طور كلي نتايج تحقيق به. موكول مي شود  )بحث و نتيجه گيري(نتايج و توجيه آنها به فصل بعدي 
 ،)مثالً تركيب سني و جنسي گروههاي مطالعه (مورد نظر  معرفي موارد مطالعه شده بر حسب متغيرهاي زمينه اي

)مثالً درصد سيگاري ها در هر گروه( در گروههاي مطالعه فراواني متغيرهاي مستقل

)مثالً فراواني سرفه مزمن در گروه سيگاري و غيرسيگاري( فراواني متغير وابسته بر حسب فراواني متغيرهاي مستقل و با توجه به مطالعه و اهداف
انجام و ارايه آزمونهاي آماري بر حسب نوع مطالعه ، اهداف و فرضيات

.ارايه نتايج فوق در قالب متن، جدول و نمودار انجام مي گيرد
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 :متن
سيگاري و نيمي ديگر  بيمار، نيمي  100مثال اگر از .  هرگاه بتوان با بيان ساده و غير رياضي با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتايج بصورت متن ارايه مي شود

متن نوشته شده درفصل نتايج مي تواند شامل دو قسمت .  غير سيگاري باشند همين اشاره كفايت مي كند و نيازي به تنظيم جدول و كشيدن نمودار نيست 
نكته ضروري است كه منظور از شرح اطالعات،  توجه به اين.  اطالعات نوشتاري، شرح و نتيجه گيري از اطالعات ارايه شده در جداول و نمودارها باشد

.نتيجه كلي است كه خواننده بايستي از جدول و نمودار بگيرد

 :جدول
اطالعات آماري و داده هايي را كه بدليل حجم زياد نتوان در متن گنجاند

بندي و  بايستي دسته )و در صورت ارايه خواننده را گيج خواهد كرد (
تنظيم يك جدول مناسب .  تنظيم نمود و در جدولهاي مناسب ارايه كرد

:داراي قواعدي به شرح زير است

همراه با اشاره به جمعيت مورد (شماره و عنوان كامل در باالي جدول  -  1
.)مطالعه ، زمان و مكان

قرار دادن متغير مورد نظر در اولين ستون و تعداد و درصد آن در   -  2
) 1مانند جدول شماره  -در جداول يك متغيره (ستونهاي بعدي

.هر جدول بايستي داراي سطر و ستون جمع باشد -4
اگر به علت كمبود جا از عاليم اختصاري استفاده مي .  واضح و با معني باشد...)  عناوين سطرها و ستونها و ارقام مندرج و درصدها و(محتواي جدول   -  5

.شود، شرح اين عاليم بايستي در زير جدول و با حروف ريز تر آورده شود
.جداول فارسي از راست به چپ تنظيم شود - 6
د در مورد نحوه دقيق طبقه بندي يك متغير در جدول نمي توان قانون كلي صادر كرد ولي عوامل مهمي كه در اين زمينه مورد توجه قرار مي گير  -  7

:عبارتند از
 20  تا  15 ، سال  15توجه به اين مطلب كه آيا طبقه بندي متغير به نوعي زمينة علمي وابسته است يا خير؟ مث ال براي سرقت مي توان طبقات سني كمتر از 

.منطقي تر است 45 سال و باالتر از 45 تا 30 ، 30 سال را داشت، در حاليكه در مورد اعتياد تنظيم طبقات سني به صورت كمتر از 25 سال و باالتر از
.نه آنقدر زيادكه تجزيه و تحليل را مشكل سازد. تعداد طبقات نبايستي آنقدر كم باشد كه بعضي نتايج در آن گم شود 

.طبقه بندي متغير بايستي جامع و مانع باشد يعني هر مورد تحت مطالعه ، جايي براي خود داشته باشد و هر رقم در بيش از يك گروه نيايد
.در جداولي كه آزمون آماري انجام شده ، نوع تست بكار رفته و مقدار آن ارايه شود

:  تصوير و نمودار 
قبل .  توسط جدول مشكل باشد، نمودار به كمك ما مي آيد )مثالً روند تغييرات(هنگامي كه تفهيم اطالعات بخاطر گستردگي، تنوع و يا برخي از ويژگيها

.از انتخاب نمودار بايستي به داده ها نگاه كرد و نوع آنها را تشخيص داد و سپس مناسب ترين روش نمايش را انتخاب كرد

:بحث و نتيجه گيري كلي و پيشنهادات - 5فصل 

:  بحث و نتيجه گيري
از زياد يا كم بودن عوامل در. در اين مبحث نتايج ارايه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهيد

تحقيق خود چه نتيجه اي مي گيريد؟
چگونه آن را توجيه مي كنيد؟

خود موفق بوده ايد؟)فرضيات(تا چه حد در اثبات فرضيه 
وجوه تشابه و تناقض يافته هاي شما با ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه چه مي باشد و چگونه آن را توجيه مي كنيد؟

با توجه به مجموعة شواهد به چه نتيجة كلي دست يافته ايد؟
به هر حال در .  مختصر باشد نتيجه گيريها و بحثهاي شما مي تواند بر حسب گستردگي موضوع و تعداد متغيرهاي مورد بررسي بسيار مفصل يا محدود و

.بين عوامل و تعميم نتايج به نمايش مي گذاريد اينجاست كه اطالعات خود را درباره موضوع مورد تحقيق و مهارت خود را در تأمين ارتباط
:در تدوين اين مبحث به نكات زير توجه فرماييد

.به آن اشاره شده است ) 4 (تنها نتايجي مورد بحث قرار مي گيرند كه در فصل يافته ها 
.مقايسه يافته ها با ساير مطالعات انجام شده و تعميم آنها به جامعه هدف با توجه به روش مطالعه و طراحي آن امكان پذير است

.اين قسمت را با توجه به نتايجي كه گرفته ايد در قالب اجزاي زير تدوين نماييد :پيشنهادات
پيشنهادات در رابطه با بكارگيري يافته هاي تحقيق

پيشنهادات بر اساس زمينه هاي جديدي كه براي تحقيقات بعدي ايجاد شده است
.ذكر منابع عالوه بر اعتبار بخشيدن به تحقيق انجام شده، نشانگر رعايت اخالق تحقيق نيز مي باشد :فهرست منابع
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American Psychological Association
  APAمرجع نويسي در پايان نامه به روش

مقدمه

فهرست مطالب

)نقل و قول كوتاه (مرجع نويسي در داخل متن
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)نقل و قول بلند (مرجع نويسي در داخل متن

خالصه نويسي و استفاده از كلمات مشابه
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نحوه ذكر نام نويسندگان
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مرجع نويسي در انتهاي متن 
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نحوه ذكر نام نويسندگان
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رفرنس دهي مقاالت
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كتاب رفرنس دهي
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ساير منابع چاپي و الكترونيكي
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منابع
Http://www.terapaper.com

Http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/
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