
by: Dr K Mirzaei 1



 پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر

.که در آن علم به کار مي روداست مبتني شناختي علمي به روش 

 يک منظور از روش تحقيق يک فرآيند نظام مند برای يافتن پاسخ

.يا راه حل يک مساله استپرسش 
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.نتايج بدست آمده در پژوهش شما درست استکنند  میاطالعاتی که خواننده را متقاعد -1

.تکرار آزمايشات و پژوهش شمااطالعات ضروری برای محققين ديگر به منظور -2

.از مواد بکارگرفته شده در پژوهش، رويه ها، و نظريات مورد استفاده در پژوهش شرحی    -3

محاسبات، تکنيک ها، فرايندها، ابزارها و وسايل، و نحوه تنظيمات دستگاه ها و شرح     -4

.ابزارها

.ی پژوهش، فرضيات، و دامنه روايی داده هامحدوديت ها-5

.، از جمله اشاره به تمامی نرم افزارهای آماری مورد استفادهروش های تحليلشرح      -6
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محقق ديگری می تواند مو به مو تحقيق شما را تکرار کند آيا     -1

به عنوان مثال، اطالعات درباره تمامی پارامترهای اختياری و قابل )

تنظيم برای تمام سنسورها و يا دستگاه های استفاده شده به منظور 

؟(گردآوری داده ها ارائه شده اند
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گيری و نه ونمآيا محقق ديگری می تواند به درستی به مکان های -2

؟سوابق و مدارک مستندسازی شده دسترسی پيدا کند و از آنها استفاده کند

آيا به ميزان کافی اطالعات درباره دستگاه ها و ابزارهای مورد استفاده -3

ارائه شده است تا محققين ديگر بتوانند از دستگاه هايی با کارکردهای مشابه 

با اين دستگاه ها به منظور تکرار آزمايشات شما استفاده کنند؟
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اطالعات در حوزه اطالعات عمومی قرار دارند، امکان چنانچه    -4

؟دسترسی محققين ديگر به اين اطالعات وجود دارد

اين امکان وجود دارد که محقق ديگری از تحليل های آيا    -5

آزمايشگاهی مورد استفاده در پژوهش شما کپی برداری کند؟
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امکان تکرار تحليلی های آماری انجام شده توسط شما وجود آيا    -6

؟دارد

آيا محقق ديگری خواهد توانست به طور تقريبی از الگوريتم های -7

کليدی هر يک از نرم افزارهای کامپيوتری مورد استفاده در پژوهش 

شما نمونه برداری کند؟
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 منابع و مراجع مورد استفاده در اين قسمت بايد محدود به منابع داده

ها و مراجعی جهت مراجعه و کسب اطالعات بيشتر درباره رويه های 

.انجام آزمايشات و پژوهش باشند

 اين قسمت، درباره نتايج تحقيق چيزی ننويسيددر!
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 مطالعهنوع

  مطالعهجامعه مورد

  نمونهحجم

روش نمونه گيري

  مطالعهشرايط ورود و خروج از

  مطالعهمحل

 مواد مورد استفاده در پژوهش
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 مطالعه ،انجام روش

  داده هاآوري ابزار جمع

  ابزارروش سنجش روايي و پايايي

 اطالعاتهاي جمع آوري روش

  تجزيه و تحليل استفاده براي نرم افزار و آزمون هاي آماري مورد

داده

 اخالقيمالحظات
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 جامعه همه آنهايي که قرار است نتايج تحقيق به آنها تعميم داده شود

.مي دهندرا تشكيل جمعيت هدف يا  آماری

 با باال چنانچه از جامعه ... به دليل صرفه جوئي در وقت و هزينه و

عنوان گروه نمونه انتخاب ازفرمول حجم نمونه ، تعدادی به استفاده 

توزيع شود تعداد نفر شوند و ابزار گردآوری اطالعات فقط بين همان 

مي گويندنمونه گيری به اين کار 
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 ،عبارت است از روشي که به وسيله آن روش از بين افراد جامعه

. شده اند را بيان کنيدنمونه انتخاب تعدادی به عنوان 

 تصادفي ساده ، : ازشيوه های نمونه گيری عبارتند معموال

...ای و منظم،خوشه 
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   Random Samplingنمونه گيری تصادفی: الف 

 -      .Simple R.Sنمونه گيری تصادفی ساده -   

  Systematic R.Sنمونه گيری تصادفی سيستماتيک

  .Stratified Sنمونه گيری طبفه ای - 

    .Cluster Sنمونه گيری خوشه ای -   

   .Multiple Sنمونه گيری چند مرحله ای - 

        Non R.Sنمونه گيری غير تصادفی: ب  
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 روشي که اطالعات مورد نياز برای تحقيق را به وسيله آن روش جمع

:باشدشامل دو روش زير مي معموال که بيان کنيد آوری نموده ايد 

بدين صورت که مباني علمي مربوط به متغيرهای : ایکتابخانه  -الف

مدارک ، منابع و تحقيقات انجام شده استناد به مستقل و وابسته با 

.شناسايي و استخراج مي شوند

 اطالعات مربوط به فرضيه های استخراج که معموال :ميدانيمطالعات  -ب

...  از طريق پرسشنامه ، مصاحبه و باال، شده در علمي ذکر شده از منابع 

.جمع آوری مي شود
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 در اين بخش مي بايست روشن کنيم که برای جمع آوری داده های

آن را به صورت ابزاری استفاده نماييم و از چه مورد نياز تحقيقمان 

. کامل شرح دهيد

 شرح دهيد که حاوی چند سوال مي باشد ابزار شما پرسشنامه چنانچه

کدام مستقل توسط بوده، هر کدام از مولفه های متغير وابسته و يا 

مي شود و از طرفي مبنای درجه بندی پاسخ ها را سواالت سنجيده 

.بيان نماييد
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در اين بخش به روايي و پايايي ابزار خود اشاره کنيم.

:روايی: الف

 آيا ابزار ما دقيقا همان چيزی را که مدنظر ما بوده مي تواند بسنجد

يا خير؟ 

 سواالت از طريق مطالعه و اصالح روايي محتوايي پرسشنامه

و از اساتيد تعداد ديگری پرسشنامه توسط اساتيد راهنما ، مشاور و 

.صورت مي گيردصاحب نظران 
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:پايايی: ب

 يعني يک وسيله اندازه گيری چنانچه در زمانهای مختلف مورد

.  تقريبا مشابهي بدست دهدگيرد، نتايج استفاده افراد مختلف قرار 

 ذکر روايی و پايايی هم در مواردی که ابزار گردآوری داده ها محقق

ساخته است ، و هم در مواردی که از ابزار تهيه شده توسط ديگران 

ضروری است ( با ذکر منبع ) استفاده می شود 
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 منظور شيوه ای است که اطالعات بدست آمده را با آن تجزيه و

.تحليل مي کنيم
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منظور از اين بخش طرح مراحل انجام تحقيق مي باشد.

 گزارشی از مراحل  گردآوری داده ها
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 مبسوطي از روش انجام پژوهش شاملشرح متن مشتمل بر:

مطالعهنوع   -                               

مطالعهجامعه مورد  -                               

حجم نمونه -                                

روش نمونه گيري -                                

،شرايط ورود و خروج از مطالعه  -                                

محل مطالعه -                                
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پژوهشمورد استفاده در مواد  -                                

مطالعه انجام روش  -                                

داده ها،آوري ابزار جمع  -                                

ابزارسنجش روايي و پايايي روش  -                                

مالحظات اخالقي -                                

اطالعاتهاي جمع آوري روش  -                                 

افزار و آزمون هاي آماري مورد نرم  -                                  

.تجزيه و تحليل داده هاستاستفاده براي 
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 * در صورت استفاده از پرسشنامه، متن كامل پرسشنامه در بخش

.پيوست هاي پايان نامه ذكر مي شود

 * پيشنهاد مي شود كه تصاويري از مراحل انجام پژوهش در اين

.  فصل قرار داده شود

 شودمي نوشته و عنوان هر تصوير، در زير آن شماره.
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