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 پایه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر

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

 یک منظور از روش تحقیق یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ

 .یا راه حل یک مساله استپرسش 
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 .نتایج بدست آمده در پژوهش شما درست استکنند  میاطالعاتی که خواننده را متقاعد    -1

 .اطالعات ضروری برای محققین دیگر به منظور تکرار آزمایشات و پژوهش شما   -2

 .از مواد بکارگرفته شده در پژوهش، رویه ها، و نظریات مورد استفاده در پژوهششرحی     -3

محاسبات، تکنیک ها، فرایندها، ابزارها و وسایل، و نحوه تنظیمات دستگاه ها و شرح     -4

 .ابزارها

 .محدودیت های پژوهش، فرضیات، و دامنه روایی داده ها    -5

 .روش های تحلیل، از جمله اشاره به تمامی نرم افزارهای آماری مورد استفادهشرح      -6
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به عنوان )محقق دیگری می تواند مو به مو تحقیق شما را تکرار کند آیا     -1

مثال، اطالعات درباره تمامی پارامترهای اختیاری و قابل تنظیم برای تمام سنسورها 

 ؟(و یا دستگاه های استفاده شده به منظور گردآوری داده ها ارائه شده اند

گیری و سوابق و نه ونمآیا محقق دیگری می تواند به درستی به مکان های    -2

 مدارک مستندسازی شده دسترسی پیدا کند و از آنها استفاده کند؟

آیا به میزان کافی اطالعات درباره دستگاه ها و ابزارهای مورد استفاده ارائه    -3

شده است تا محققین دیگر بتوانند از دستگاه هایی با کارکردهای مشابه با این 

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

 محققین دیگر به این اطالعات وجود دارد؟

این امکان وجود دارد که محقق دیگری از تحلیل های آزمایشگاهی مورد آیا    -5

 استفاده در پژوهش شما کپی برداری کند؟

 امکان تکرار تحلیلی های آماری انجام شده توسط شما وجود دارد؟آیا    -6

آیا محقق دیگری خواهد توانست به طور تقریبی از الگوریتم های کلیدی هر    -7

 یک از نرم افزارهای کامپیوتری مورد استفاده در پژوهش شما نمونه برداری کند؟
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 منابع و مراجع مورد استفاده در این قسمت باید محدود به منابع داده

ها و مراجعی جهت مراجعه و کسب اطالعات بیشتر درباره رویه های 

 .انجام آزمایشات و پژوهش باشند

 

 این قسمت، درباره نتایج تحقیق چیزی ننویسیددر! 
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 مطالعهنوع 

   مطالعهجامعه مورد 

   نمونهحجم 

روش نمونه گیري 

   مطالعهشرایط ورود و خروج از 

   مطالعهمحل 

 مواد مورد استفاده در پژوهش 
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 مطالعه ،انجام روش 

  داده هاآوري ابزار جمع 

   ابزارروش سنجش روایي و پایایي 

 اطالعاتهاي جمع آوري روش 

   تجزیه و تحلیل استفاده براي نرم افزار و آزمون هاي آماري مورد

 داده

 اخالقيمالحظات 
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 جامعه  همه آنهایي که قرار است نتایج تحقیق به آنها تعمیم داده شود

 .مي دهندرا تشكیل جمعیت هدف یا  آماری

 با باال چنانچه از جامعه ... به دلیل صرفه جوئي در وقت و هزینه و

عنوان گروه نمونه انتخاب ازفرمول حجم نمونه ، تعدادی به استفاده 

توزیع شود تعداد نفر شوند و ابزار گردآوری اطالعات فقط بین همان 

 مي گویندنمونه گیری به این کار 
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  ،عبارت است از روشي که به وسیله آن روش از بین افراد جامعه

 .  شده اند را بیان کنیدنمونه انتخاب تعدادی به عنوان 

 تصادفي ساده ، : ازشیوه های نمونه گیری عبارتند معموال

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

                             .Simple R.Sنمونه گیری تصادفی ساده -   

            Systematic R.Sنمونه گیری تصادفی سیستماتیک -

                             .Stratified Sنمونه گیری طبفه ای -  

                               .Cluster Sنمونه گیری خوشه ای -   

                        .Multiple Sنمونه گیری چند مرحله ای -  

    

                           Non R.S نمونه گیری غیر تصادفی: ب  
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  روشي که اطالعات مورد نیاز برای تحقیق را به وسیله آن روش جمع

 :باشدشامل دو روش زیر مي معموال که بیان کنید آوری نموده اید 

بدین صورت که مباني علمي مربوط به متغیرهای  : ایکتابخانه  -الف

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

 .شناسایي و استخراج مي شوند

 اطالعات مربوط به فرضیه های استخراج  که معموال :میدانيمطالعات  -ب

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

 .جمع آوری مي شود
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 در این بخش مي بایست روشن کنیم که برای جمع آوری داده های

آن را به صورت ابزاری استفاده نماییم و از چه مورد نیاز تحقیقمان 

 . کامل شرح دهید

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

کدام مستقل توسط بوده، هر کدام از مولفه های متغیر وابسته و یا 

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

 .بیان نمایید
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در این بخش به روایي و پایایي ابزار خود اشاره کنیم. 

 :روایی: الف

 آیا ابزار ما دقیقا همان چیزی را که مدنظر ما بوده مي تواند بسنجد

 یا خیر؟ 

 سواالت از طریق مطالعه و اصالح روایي محتوایي پرسشنامه

و از اساتید تعداد دیگری پرسشنامه توسط اساتید راهنما ، مشاور و 

 .صورت مي گیردصاحب نظران 
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 :پایایی: ب

 یعني یک وسیله اندازه گیری چنانچه در زمانهای مختلف مورد

 .  تقریبا مشابهي بدست دهدگیرد، نتایج استفاده افراد مختلف قرار 

 

 ذکر روایی و پایایی هم در مواردی که ابزار گردآوری داده ها محقق

ساخته است ، و هم در مواردی که از ابزار تهیه شده توسط دیگران 

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

 .تحلیل مي کنیم
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منظور از این بخش طرح مراحل انجام تحقیق مي باشد. 

 گزارشی از مراحل  گردآوری داده ها 
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 * در صورت استفاده از پرسشنامه، متن كامل پرسشنامه در بخش

 .پیوست هاي پایان نامه ذكر مي شود
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