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 پیشرفته  روش تحقیق

 

 

 بابک وزیری
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 هدف از تدریس درس روش تحقیق پیشرفته :

 

 نوشتن پروپوزال -1

 پایان نامه -2 

 مقاله-3  

 انتخاب عنوان در هر سه مشترک هست.

 بهترین منبع :

 

مقاالتی که در مجالت معتبر چاپ شده است چه بصورت التین و چه  

 فارسی

و  گر عنوان را خوب بنویسید میتوانید از روی عنوان فرضیات و اهدافا

 روش آماری و گاهی نمونه و جامعه را حدس بزنید.
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 دانشگاه رودهن و دانشگاه شهید بهشتی مجله مهم در روانشناسی 2

 

نقشه راه هست و جزئیات در آن نیست یک طرح پژوهشی است پروپوزال :

  .فصل میشود 3که شامل 

 انعنو_

 بیان مسئله– 

 اهمیت و ضرورت تحقیق – 

 اهداف و فرضیات–

 تعاریف مفهومی– 

 و عملیاتی )فصل یک (

 (پیشینه تحقیق )مقداری از فصل دوم مقاالت محققان خارجی و ایرانی 

روش نمونه نمونه –جامعه –روش تحقیق )فصل سوم شامل  متغییرها 

 گیری (

 .ان نامه را تکمیل میکند یک پروپوزال خوب فصل یک و دو و سوم پای
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 قالهمعنوان و بیان مسئله هم در پایان نامه و هم در پروپوزال و هم در 

 .هست 
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 تفاوت پایان نامه و پروپوزال :

 

ذشته گمان افعال آینده است اما در پایان نامه زدر پروپوزال زمان افعال :-1

 .است

  .فصل دارد 5مه فصل دارد اما پایان نا 3روپوزال پ-2

 زئیات گفته نمیشود اما در پایان نامه تمام جزئیات راجدر پروپوزال -3

 .میگوییم

در پروپوزال ما بحث و نتیجه گیری نداریم اما در پایان نامه داریم در -4

 بحث و نتیجه گیری داریم . فصل پنجم
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 انتخاب موضوع مسئله بسیار مهم

 

ه رگ کستفاده کردن از عنوان بسیار بزیکی از اشتباهات رایج دانشجویان ا

 ، می باشد.از عهده ی یک کار علمی با محدودیت زمانی خارج است 

 

  .اشدبکه قابلیت اجرا داشته  یدانتخاب کنبه گونه ای یک عنوان را  -1

 یدششته باو در نظر دا یدحتما آثار و نتایج مولفین دیگر را گردآوری کن-2

ند )مان تا کار پژوهشی خوبی انجام دهید یدبدهو آنها را در کنار هم قرار 

 پرسشنامه زاکرمن (

  .شده باشد وان حتما باید نوآوری داشته باشد و کمتر روی آن کارعن-3

  .اله یا تز را بیان کندباید بطور واضح مقعنوان -4

  .عنوان خیلی جزئی و خیلی کلی نباشد-5

 ( 4منهای  به عالوه و 16لغت باشد ) 20تا  12بین عنوان -6
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 .عنوان جذاب باشد -7

 .عنوان به روز باشد -8

 .از منابع علمی معتبر و یا نظر متخصصان استفاده کن -9
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 مواردی که در انتخاب موضوع خوب اثر دارند

 

 عالقه پژوهشگر -1

 بدیع بودن-2

باشد مثال کار داشته ژوهش پذیر بودن )قابل اجرا و بررسی کردن پ-3

 ( که پژوهش پذیر نیست موجودات فضایی کردن روی

 اهمیت و اولویت -4

 توانایی پژوهشگر-5

 منابع مالی -6

 منابع اطالعاتی -7

 به صرفه بودن -8

 انتخاب حوزه کاری -9

 انکمک گرفتن از دیگر-10
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 ویژگی های یک عنوان :

 

 اص باشد )به شکل کلی گفته نشود (خ-1

 هش باشد .مهم نوان باید حاوی متغییرهای اصلی پژوع-2

 و عالئم اختصاری رمول فعدم استفاده از -3

 کوتاه باشد -4

 وشن و بدون ابهام و جذاب باشد ر-5

 تناب از آوردن کلمات اضافی اج-6

 زمانی نوشته میشود که پژوهش توصیفی باشد .() زمان و مکان مطالعه-7

 کراری نباشد و نوآوری داشته باشد ت-8

ری که محصول عالقه و نیازهای محیطی حوزه کا وبر اساس فیلد -9

 هست انتخاب شود 
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ارزشیابی مسئله تحقیق در موضوعات 

 پژوهشی:

 

 بعد از اینکه عنوان را انتخاب کردید باید آن را ارزیابی کنید 

 1-؟ه روز و جدید بودن اولین مسئله مهم هستب 

 2- ؟ا مورد بررسی قرار میدهدرله تحقیق رابطه بین متغییرها آیا مسا 

 3-؟له تحقیق روشن و واضح و صریح هست اآیا مس 

  ؟آیا تحقیق پذیر هست 

 ؟له تحقیق محدود شدهاآیا مس  

 ؟ آیا نتایج گرفته شده از تحقیق قابلیت تعمیم به جامعه را دارد 

 آیا منابع مالی الزم برای تحقیق را دارید ؟ 

 آیا تجهیزات و دسترسی به اطالعات برای تحقیق هست؟ 
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 اهمیت و ارزش الزم برای مطالعه برخوردار است ؟ آیا عنوان از 

  ممکن است؟آیا انجام تحقیق با توجه به روشهای علمی 

  ا برطرف میکند؟یافته های تحقیق نیاز خاصی رآیا 

 آیا موضوع تحقیق مسائل اخالقی و حیثیتی تولید نمیکند ؟ 

 آیا ابزار برای تحقیق وجود دارد ؟ 

 

 

 نکته :

نی موال شاهد ریزش نمونه هستیم پس باید پیش بیدر کارهای اثربخشی مع

 نفر را انتخاب کنیم 250نفر بود  200کنیم اگر حجم نمونه 

ر دیا اینکه مالک ورود و خروج را کنترل کنیم )مثال چشم انداز زمان 

 زنان معتاد کمپی (
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 تعریف تحقیق :

 
فرایندی که برنامه ریزی شده و هوشیارانه و نظام مند بصورت  

 یستماتیک و قابل اعتماد برای یافتن حقایق و مسائل علمیس

 انواع تحقیق:

 بسیار پر کاربرد (زمینه یابی )–تحقیق همبستگی -1

 تحقیق پیش بین -2

 حقیق مقایسه ای )علی مقایسه ای (ت-3

 ی )تجربی ( تحقیق آزمایش-4
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ک ییش تحقیق همبستگی :صرفا رابطه بین متغیرها را بررسی میکند .با افزا

ش ز نقامتغیر دیگر افزایش یا کاهش می یابد .برای نوآوری میتوان  ،متغیر

 ند ویآتعدیل کنندگی استفاده کرد یا متغیر میانجی )متغیری هایی که می 

 تاثیر روی رابطه بین متغییرهلی اصلی میگذارند(

 

 مثال : رابطه استرس و عملکرد تحصیلی با ویژگی شخصیت

ی ملکرد تحصیلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلمثال : رابطه استرس و ع

 ویژگی های شخصیت

 

 تحقیقات همبستگی پیش بین یا پیش بینی کنندگی

 

 در اینجا پیش بینی میکنند مورد استفاده ی اقتصاددانها و .... 

مثال : پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی )مثل هوش و 

)... 
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   شغلی = متغییر مالکعملکرد 

 ویژگی شخصیتی = متغییر پیش بین      

 

 تحقیقات علی مقایسه ای :

 

 ق ومثال : مقایسه اعتیاد به مواد مخدر و گرایش به جرم در کودکان طال

 کودکان عادی

 ر اینجا دو گروه داریم یکی نمونه عادی و دیگری کودکان طالقد

 .قصد ما مقایسه کردن این دو گروه هست 

 

د کنترل متغیر مزاحم در علی مقایسه ای بای :برای نکته متغیر مزاحم

د با .از طریق مالک وروها را انجام دهیم  همتاسازی یا همگن کردن گروه

 .اشتن یک شرطگذ
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 یشی وبریم و نیمه آزما معموال ما آزمایشی بکار نمی تحقیقات آزمایشی :

 .نیمه تجربی میگوییم چون قادر به کنترل همه ی متغییرها نیستیم 

 

ت قیقافرق اساسی تحقیقات نیمه آزمایشی با سایر تحقیقات ؟ در تح : نکته

ها  نیمه آزمایشی ما دستکاری و مداخله انجام میدهیم که همان اثربخشی

 هستند 

 بر تاب آوری مادران کودکان اتیسم   ) اکت ( actمثال : اثربخشی 

ا گروه شاهد ی 2در این تحقیقات ما پیش آزمون و پس آزمون داریم و 

 گواه و گروه آزمایش 

 م. به گروه گواه هیچ دارویی نمیدهیم اما به گروه آزمایش دارو میدهی
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 : فرضیه نویسی

 

های آن نقطه خبری و کامال واضح هست که در انت فرضیه یک جمله 

 .میگذاریم

عنوان : رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با موفقیت  –همبستگی 

 تحصیلی و سازگاری اجتماعی 

  .فرضیه اول =بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد

  .فرضیه دوم =بین هوش معنوی با موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد

 .فرضیه سوم =بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد 

 . فرضیه چهارم =بین هوش معنوی با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد
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 عنوان :پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس وضعیت اقتصادی –بین پیش 

 و کیفیت زندگی

 فرضیه اول =وضعیت اقتصادی رضایت زناشوئی را پیش بینی میکند .

 فرضیه دوم = کیفیت زنذگی رضایت زناشوئی را پیش بینی میکند .

 

ن عنوان: مقایسه پیشرفت تحصیلی در بین دانش آمورا –علی مقایسه ای 

 ر شمال شهر تهران با جنوب شهر تهراندخت

بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شمال شهر تهران با  فرضیه =

 جنوب شهر تهران تفاوت وجود دارد .

 

عنوان :اثربخشی عشق درمانی بر سازگاری زوجین و  –نیمه آزمایشی 

 تعارضات زناشوئی

 موثر است  یبر سازگاری زوجین و تعارض زناشوئفرضیه = عشق درمانی 
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 فصل یک پایان نامه :کلیات پژوهش

 

لی همان پیشگفتار یک کتاب هست .توضیح راجع به متغییرهای اص مقدمه :

 هست.پاراگراف و یا یک صفحه  4تا  3.معموال 

ه تعداد ب پاراگراف .بیان مسئله  2له :گپ یا خال را مینویسید .در بیان مسا

 متغییرها بستگی دارد .

 خیر  رد ؟توان یک متغییر که در عنوان نبوده در بیان مسئله آوسوال :آیا می

فقط در یک جا میشود زمانی که بخواهید تفاوت متغییرهای جمعیت 

 شناختی را بررسی کنید که در آن صورت به شکل یک فرضیه جانبی بعدا

 مینویسید . مانند سن و جنس و ...

 

 ت را مینویسی ضرورت تحقیق : کاربرد احتمالی یافته های پژوهش

 له پژوهشی به آن توجه کرد :ه باید در انتخاب مسئنکاتی ک

 .راستا با سواالت تحقیق و اهداف تحقیق باشد  له باید همابیان مس
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 .له باید با احساس مشکل شروع شود بیان مسا

  .له باید تا حد ممکن محدود بشودابیان مس

 .نظری داشته باشد له باید کامال روشن باشد و یک چهارچوب ابیان مس

از سینه له به شکلی باشد که فکر و ایده جدیدی را ایجاد کند و زمبیان مسا

 .تحقیقات بعدی شود 

 

 اهداف و فرضیات :

 

فرضیه راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله یا حدس 

 بخردانه در رابطه بین دو یا چند متغییر هست 

طرح را در زمینه رابطه بین متغییرها م جمله ایی که انتظارات پژوهشگر

 میکند .

 مالکهایی که در تدوین فرضیه وجود دارد :
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ین متغییرها را حدس میزند پس باید قدرت تبیین داشته بفرضیه رابطه -1

  .باشد

  .رضیه باید بصورت یک جمله خبری و روشن و بدون ابهام باشدف-2

بصورت بیان مجدد آن  رضیه باید قابل آزمودن باشد ویعنی امکانف-3

  (دنشابلیت آزمودن یعنی رد شدن یا تایید عملیاتی وجود داشته باشد .)ق

 ش موجود هماهنگ باشد.صول کلی دانفرضیه باید با ا-4

 اید تا حد امکان روشن و دقیق و محدود بیان شود .فرضیه ب-5

گر اگر پشتوانه نظری داشتیم فرضیه پژوهش یا تحقیق هست اما ا نکته :

 .پشتوانه نظری نداشتیم میشود سوال پژوهش یا تحقیق 

د دار مثال :آیا عشق درمانی بر تاب آوری خانواده های کودکان معلول اثر

 ؟ سوال تحقیق 

 

 یک دامنه می شود  –اگر پشتوانه نظری قوی بود فرضیه جهت دار 

 ت مثال : نمرات دختران از نمرات پسران در دروس حفظ کردنی بیشتر اس
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 میشود دو دامنه  –ن جهت پشتوانه نظری ضعیف بود فرضیه بدو اگر

مثال : بین نمرات دختران و پسران در دروس حفظ کردنی تفاوت وجود 

 دارد .

 این مثالها برای تحقیقات علی مقایسه ای بود .

 

فرضیه جهت دار : وقتی جهت و رابطه بین متغییرهای مورد پژوهش 

 مشخص باشد .

ن جهت رابطه را مطرح نمیکند و فقط وجود رابطه بیفرضیه بدون جهت : 

 متغییرها را مطرح میکند .

 ه جهت دار بهتر از بدون جهت هست .نکته : نوشتن فرضی

 

 فرضیه در تحقیقات نیمه آزمایشی

بدون جهت :مشقت درمانی بر تاب آوری خانواده های دارای فرزندان 

 معلول موثر است.



 

25 

 

یش تاب آوری خانواده های دارای جهت دار :مشقت درمانی بر افزا

   فرزندان معلول موثر است .

 

 فرضیه در تحقیقات همبستگی :

 بدون جهت :بین استرس و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.

 جهت دار : بین استرس . فرسودگی شغلی رابطه مثبت )یا منفی ( وجود

 دارد .

 

 فرضیه در تحقیقات پیش بین:

 میزان طالق را پیش بینی میکند . بدون جهت :وضعیت اقتصادی

جهت دار : وضعیت اقتصادی ضعیف میزان طالق باالتر را پیش بینی 

 میکند .
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 انواع فرضیه  :
پوچ که فرضیه آماری است و میگوید هیچ رابطه ایی  فرضیه صفر یا-1

 .وجود ندارد یا تفاوت وجود ندارد یا اثربخش نیست 

پژوهشگر است . میگوید رابطه  رضیه خالف یا پژوهشی که فرضیهف-2

 وجود دارد بین متغییرها .پژوهشگر به دنبال تایید این فرضیه است.

 سوال تحقیق :

عنوان =رابطه استرس و فرسودگی شغلی تبدیل به سوال که بشود بدین 

 صورت مینویسیم 

 آیا بین استرس و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ بدون جهت 

 دگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد ؟ جهت دار آیا بین استرس و فرسو
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 اهداف تحقیق :

 ط درهر تعداد فرضیه و سوال داشته باشید همان تعداد هدف هم دارید .فق

 را اضافه کنید. تعیینابتدای عنوان کلمه 

 هدف = تعیین رابطه استرس و فرسودگی شغلی 

خوارفکری بر نش cbtهدف کلی =همان عنوان هست .مثال تعیین اثربخشی 

 اضطراب و استرس بیماران وسواس 

 هدف جزئی =مراحل رسیدن به هدف کلی است .

 بر نشخوار فکری بیماران وسواس . cbtتعیین اثربخشی 

 بر اضطراب بیماران وسواس  cbtتعیین اثربخشی 

 بر استرس بیماران وسواس. cbtتعیین اثر بخشی 

 نکته :هدف کلی =هدف جزئی   

 فرعی  هدف اصلی =هدف   

 



 

28 

 

 هدف کاربردی :جنبه های کاربردی موضوع را نشان میدهد .

ا اهداف بمتغییر داری و همه آنها را  5اهداف جانبی : بطور مثال در عنوان 

ه جزئی و کلی آوردید.در حین تحقیق یک متغییر خاص را پیدا میکنید ک

ا در رر ییتاثیر داشته ئر کار شما اما در عنوان آن را نیاوردید. پس آن متغ

 قالب هدف جانبی یا فرضیه جانبی می آورید.

 مثال هوش هیجانی یا متغییرهای جمعیت شناختی 

 

 تعاریف مغهومی یا نظری و عملیاتی یا کاربردی :

 

تعریف مفهومی : تعریف یک واژه توسط واژه های دیگر مثل تعریف 

 شادکامی 

 فادهتعریف عملیاتی :از چه ابزاری برای اندازه گیری و عملیاتی اش است

ه یی کمیکنید .مثال پرسشنامه رضایت زناشوئی را فرد جواب میده و نمره ا

 ما مشاهده میکنیم .
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 تعریف عملیاتی بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است .

 

 : دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف

 

 کاربردی -1

 ی بنیاد-2

 توسعه ای -3

 ..ا ..کاربردی : به نوعی تحقیق همبستگی هست .دنبال تایید یک نظریه و ی

 در نهایت منتهی به تولید دانش میشود .

 بنیادی : هدف آن کاربرد عملی دانش در زندگی است .

 مثال :اثربخشی داروی فلوکسیتین بر نشخوار فکری بیماران وسواس 

به فالن  99ل ای دولتها .مثال میزان تولید تا ساتوسعه ایی  : قابل استفاده بر

  مقدار میرسانیم
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 یست ؟ضهای یک تحقیق تجربی یا آزمایشی چپیش فر

 

.یعنی من بصورت نتساب تصادفی : دو گروه آزمایش و گواه داریم ا-1

 قسیم کنم و به هر آزمودنی شانستصادفی کالسم را به این دو گروه ت

 . مساوی بدهم برای انتخاب شدن

ادفی : یعنی همانندی آزمودنی های انتخاب شده از نظر همتا کردن تص-2

 متغییر ناخواسته.

یانگین متغییری که باید کنترل شود در میکسان کردن  :انتخاب همگن -3

م هادی گروههای مورد نظر.مثال همان تعداد که معتاد در گروه داریم فرد ع

 داشته باشیم .
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 نوع دیگر تحقیق : 3

رش حقیق در عمل :کار معلمان هست و کاربردش در آموزش و پروت-1

 .مختص رشته های علوم اجتماعی است .

: تحقیقات طوالنی هست .مثال فرد اتیسمی در طی یک  مطالعه موردی-2

 یا دو سال مورد تحقیق قرار میگیرد.

 را تحلیل :بیشتر کتابخانه ای هست . ف-3

ای شما مفید استاد راهنما بر 10به اندازه تا مقاله فرار تحلیل را بخوانید  2

جام که قبال انو نتایجی است .یک روش مهارتی است یعنی ما از تحقیقاتی 

 استفاده کنیم و از دل آنها یک تحقیق جدید بدست بیاوریم . شده

ه هایی مثل پذیرش نقش مادری چقدر در در مورد شیو :تحلیل محتوا -4

 و بر .عبارات مرتبط را از کتابها بردارکتاب های ابتدائی حرف زده شده 

ام ش نقش مادری را انجکتابی در زمینه پذیر اساس آن تحلیل محتوای یک

 بده .
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 ادبیات و پیشینه پژوهشفصل دوم پایان نامه :

 

 5-4مختصری از فصل دوم پایان نامه در پروپوزال هست .در حد 

 پاراگراف در مقاله مینویسید .

 پژوهش میشود که دو بخش دارد.شامل پیشینه  2فصل 

تئوری های مرتبط ) بگویید از چه نظریه ایی استفاده  بخش ادبیات و-1

 کردید و از نظر تئوری تعریفش کنید و ....(

پیشین  ) محققان قبلی چه کار کردند چه خارجی و  بخش تحقیقات -2

 چه داخلی (

 200ایان نامه حداکثر یک سوم از کل پایان نامه فصل دو هست .مثال کل پ

  صفحه باشد . 70تا  67صفحه بود فصل دوم باید 
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 :روش پژوهشفصل سوم 

ه متغییر :ویژگی و صفت مورد مطالعه ی یک جامعه .این ویژگی ک تعریف

زه مقادیر متفاوت میپذیرد و بر حسب درجه و نوع متفاوته و قابل اندا

 گیری .آنچه که تغییر میکند .

 

 انواع تحقیقات :

 غل (قیقات تک متغییره )مثال ارزیابی سالمت روان زنان شاتح-1

اثربخشی فیلیاتراپی بر پرخاشگری –و متغییره )مثال دتحقیقات -2

 نوجوانان (

غلی رضایت زناشوئی و شرابطه استرس -تغییره )مثال متحقیقات چند -3

 ( اعتیاد به اینترنت با تمایل افراد به پرسه زنی اینترنتی در محیط
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 ع متغیر :انوا

مستقل :متغیری که به وسیله پژوهشگر دستکاری میشود و تاثیر و  -1

 ارتباطش بر متغیر دیگر مشخص میشود 

 اثربخشی نورخورشید بر افسردگی –مثال 

 ییری که وابسته به دستکاری است یا متغییر پیش بین وابسته : متغ-2

 

 متغییر :

رفت گرد و آنرا اندازه ولیه : بتوان با مشاهده اولیه آن را توصیف کا-1

 وزن –.مثل قد 

 ساس متغییر اولیه اندازه گیری میشود . مانند هوش ثانویه :بر ا-2
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 متغیر :

ستقل غییر سوم می آید و رابطه بین متغییر مبه عنوان مت :تعدیل کننده -1

یت جنس و وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد .کمتر یا بیشترش میکند .مثل

 یت یا ویژگی شخص

واسطه ایی دارد .بحث علت و معلول مطرح است  میانجی : نقش-2

 .مثال کاتالیزور در شیمی 

 

 متغیر :

 ی که محقق اثر یک سری متغییر ها را کنترل میکند کهکنترل : زمان-1

رل کنت خنثی بشود اما در تحقیقش نمی اورد .زمانی که  متغییر مزاحم را

 کنیم 

د و ری که نور را میتوان کم و زیاد کرمثال : اثربخشی نور بر یادگی

 تاثیرش روی یادگیری دید و

 گرما و ....–مزاحم : مانند سر و صدا  -2
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 متغیر :  

مع آوری شده بصورت عدد قابل اندازه گیری و شمارش کمی : داده ج-1

 هستند. مانند قد و..

مع آوری شده بصورت عدد قابل اندازه گیری نیست جکیفی : داده -2

ان د نشآن را جمع یا تفریق کرد .این متغییرها با کلمات و اعدا .نمیتوان

 داده میشوند .و عدد برای آنها یک کد است 

 2و زن  1مانند جنسیت .مرد 

 

 متغیر کمی :

یوسته : متغییری که اعشار میگیرد و بین دو واحد آن میتوان واحد پ-1

 اضافه کرد .مانند قد و وزن 

 2ا ی 1مثال تعداد گلهای زده شده در فوتبال شار نمیگیرد . گسسته : اع-2

 یا ......
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 ود .نکته :در روانشناسی برای سنجش متغییرها از یک مقیاس استفاده میش

 انواع مقیاسها :

 نسبی  -4اصله ای    ف -3رتیبی   ت -2سمی   ا-1

مقیاس اسمی :صرفا یک کد هست و هیچ عملیات ریاضی را نمیشود  

 مرد–جمع و تفریق و ضرب و تقسیم ( مانند جنسیت روی آن انجام داد )

  2و زن  1

ان مقیاس ترتیبی : ترتیب در آن مهم هست .هیچ عملیات ریاضی را نمیتو

 انجام داد .

 مانند سطح تحصیالت که فوق دیپلم بیشتر از دیپلم هست.

 فاصله ای : صفر در آن قراردادی است و صفر مطلق ندارد .

وع نارت .تمامی متغییرها در روانشناسی از این مانند استرس و درجه حر

 هستند .)ضرب و تقسیم نداریم (

 مقیاس نسبی : صفر در آن واقعی و مطلق است .مثل میزان موجودی شما

 در بانک 
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 .جامعه : کل اعضا را شامل میشود .کل اعضا ما در تحقیق 

 ایشآزم نمونه : آن تعدادی که ما انتخاب میکنیم از جامعه که روی آنها

 انجام دهیم .

 نمونه معرف جامعه باید باشد و باید بتوان نمونه را تعمیم داد .
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 روش نمونه گیری
شته ا داروشی که نمونه مان را انتخاب میکنیم که قابلیت تعمیم به جامعه ر

باشد .هر قدر این روش تصادفی تر شانس افراد یکسان هست برای 

 م باالتر میشود انتخاب شدن و قابلیت تعمی

ر و برزگتر تعمیم پذیری به جامعه صحیح ت nانتخاب حجم نمونه :هر قدر 

 بهتر خطای نمونه گیری را کاهش میدهد.

اگر کل جامعه را انتخاب کردید اسم این کار سرشماری است ولی روش 

 خوبی نیست چون مستلزم هزینه و زمان و سرمایه ی زیادی است .

 

 یری :شیوه اساسی نمونه گ 2

-2تصادفی ساده -1روش است ) 4تمالی که شامل تصادفی یا اح-1

 صادفی طبقه ای (ت -4صادفی خوشه ای ت-3تصادفی سیستماتیک 
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-2دردسترس -1روش است ) 3ا غیر احتمالی که شامل غیر تصادفی ی-2

 گلوله برفی  (-3سهمیه ای 

 ونهان نمتصادفی ساده : همه افراد شانس یکسان برای انتخاب شدن به عنو

را دارند.شرطش این هست که جامعه محدود باشد و داشتن لیست همه ی 

 افراد جامعه 

تصادفی سیستماتیک :حجم نمونه خیلی زیاد است .مثال آقای فردوسی 

 پور در قرعه کشی تلویزیون برنامه نود .

 نیم .وم کابتدا اعضای جامعه را داریم و بعد باید فاصله نمونه گیری را معل

 ل =تعداد اعضای جامعه تقسیم بر تعداد اعضای نمونهفرمو

 

ک اس یطبقه ای :نمونه را با طبقات مجزا تقسیم میکنیم .طبقه بندی بر اس

  مرد ومتغییر و با توجه به اهداف مطالعه مان .مثال بر اساس جنسیت =زن 

نفر  200متناسب با حجم طبقه باشد .مثال اگر در بخش آموزش سازمانی 

نفر .ما  10نفر و در کارگزینی  50شتیم و در بخش پژوهش کارمند دا
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نفر از کارگزینی برداریم .باید متناسب با حجم طبقه انتخاب  10نمیتوانیم 

 % از هر طبقه . 20کنیم مثال 

 

اد هایی از افراد یا خوشه هایی را به جای تک تک افر خوشه ایی :گروه

 .رود باشد دقت باالتر می استفاده میکنیم .هر قدر تعداد خوشه ها بیشتر

در  نفر 50ناحیه دارد تا زمانی که میرسیم به  22مثال آمورش و پرورش 

 یک کالس.

 اول خوشه بندی میکنیم و بعدا شماره گذاری میکنیم .

 

 روش نمونه گیری غیر تصادفی :همه افراد شانس یکسان ندارند 

از شاگردان دردسترس :یا روش سهل الوصول .مثال معلمی که نمونه را 

 کالس خودش انتخاب میکند  و شانس کالس دیگری را میگیرد .

سهمیه ای :یک سهمیه خاص مشخص میکنید .نمونه های هدفمند با یک 

 هدف خاصی نمونه را مشخص میکنند .
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ای هبچه –مثال :کار تحقیقاتی در زمینه اعتیاد به بازی های رایانه ای 

 . ترسی به موبایل و تبلت دارندشمال تهران را انتخاب میکنند چون دس

دزی ا ایگلوله برفی : زمانی که عنوانت در جامعه تابو هست .مثل معتادان ی

 .ها یا هموسکشوال ها 

 نکته :با توجه به عنوانت روش نمونه گیری را انتخاب میکنید .

 

 ابزارهای اندازه گیری :

 
 پرسشنامه   -1

 برای تحقیقات کیفی بکار میرود.–مشاهده -2

 برای تحقیقات کیفی بکار میرود .–مصاحبه -3

 یافته هاب کتابخانه ای -4
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 :فصل چهارم 

 یافته های پژوهش
 مار استنباطیآ -2مار توصیفی   آ-1بخش هست : 2شامل  4فصل 

ه یی کآمار توصیفی :توصیفی از متغییرهای پژوهشی میکند .تمامی متغییرها

ته و و در مقیاس گسسته و پیوسدر عنوان و در تعاریف مفهومی و عملیاتی 

وضعیت –جنس –...داشتید . به عالوه متغییرهای جمعیت شناختی )سن 

 تاهل و ..(

آمار استنباطی : آزمون فرضیات هست .آیا فرضیه ی پژوهشگر که در 

 spssفصی یک آورده بود تائید و یا رد شده ؟بر اساس یافته های 
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 :فصل پنجم 

 بحث و نتیجه گیری
 تیجه گیری =فصل محقق و نویسنده بحث و ن

یه که اعالم کردیم فرض 4بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها در فصل 

ا ه چرتائید و یا رد شد حاال در این فصل به تبیین و توجیه میپردازیم ک

 ائید و یا رد شده ؟ت

 ر حددبرای تبیین و توجیه اشاره به تحقیقات قبلی در فصل دوم میکنیم و 

 اگراف مینویسیم.پار 4-5

 5بخشهای اساسی مهم در فصل 

 تبیین و توجیه -1

–نمونه ای –ابزاری –حث محدودیتهای پژوهش:محدودیت مالی ب-2

 زمانی و ...
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وهشی : میگویید من این تحقیق را انجام دادم و این پیشنهادات پژ-3

ه محدودیتهای خاص را داشتم پس به پژوهشگران آینده پیشنهاد میکنم ک

 ار را انجام دهند .این ک

ردی : بسیار مهم است .کاربرد این پژوهش که انجام شد پیشنهاد کارب-4

 یابیچیست ؟نتایج آن به چه کاری می آید ؟ مثال این پرسشنامه که هنجار

اپ ما چشد میتوان از آن در کلینیکها استفاده کرد . با این کار مقاله حت

 میشود .

ی قبل توجه میشوید که به سراغ مطالعاتنکته : کاربرد و نیاز را زمانی م

 بروید.

دریشنهاد کاربردی بحث خالقیت بسیار مهم است .خالقیت محقق برای 

 تولید یک عنوان جدید 

 فصل بود که توضیح دادیم  5پایان نامه شامل 

 فصل یک=کلیات پژوهش 

 فصل دوم =ادبیات و پیشینه پژوهش 

 فصل سوم =روش پژوهش 
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 ای پژوهش فصل چهارم =یافته ه

 +)رفرنس نویسی و در نهایت پیوست (فصل پنجم =بحث و نتیجه گیری 

 کلید واژه –چکیده –کارهای پژوهشی چند بخش دارند =عنوان 

 10ه بخش اولش هدف پژوهش است .قسمت است ک 5-4چگیده :شامل 

 لغت  300تا  250خط بصورت یک پاراگراف بین 

ابزار پژوهش و یلفته های –جامعه و نمونه –چکیده شامل هدف پژوهش 

پژوهش است که فرمت آن از مجله ای به مجله دیگر در مقاله نویسی 

 متفاوت است.

 .نکته :برای استفاده از مقاالت التین فقط خواندن چگیده کافی است 
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 نویسی : مرجع 
  بک ونکوورس -APA       2سبک  – 1سبک دارد . 2

فرنس را در هر کجای متن که :مختص روانشناسان هست .ر  APAسبک 

هم  آوردید باید آن را تا آخر کار کامل بیاوری .داخل متن هم اسامی و

 سال را می آورید .

سبک ونکوور :مختص علوم پزشکی است .در مقاالت عدد میگذارند 

فرنس ر) در متن عدد میدهد و بعد     Xخانم  2.اعداد کد هستند مثال کد 

 رد .(کامل را در آخر کار می آو

 نابعمو در را آوردید باید سال را هم بیاورید .(رفرنسمرجع)هر جا نکته :

 . یسیدالتین سال را به میالدی و منابع داخلی سال را به هجری شمسی مینو

 ترتیب نوشتار :

 ( 1398 ،ویسیم )وزیریک نویسینده بود میندر متن اگر ی
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 (1398،وزیریو حسینیویسنده بود )در متن اگر دو تا ن

 در متن اگر بیش از دو نویسنده بود :

و  اسکندری، وزیریبار اول =اسم همه ی نویسنگان را بیاور )

 ( 1398مدرس،

 ( 1398،و همکاران وزیریبار دوم = )

ول ار ابن رفرنس بدهید اگر اسامی التین بود خواستی به مقاالت التینکته :

 ه آوردید حتما باید زیر نویس شود .اسامی را ک
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 وست :پی

 

ید و هر ابزاری که پروتکل درمانی که استفاده کرد–گویه  -متن پرسشنامه

یوه دارید مانند مصاحبه و مشاهده باید در پیوست آورده شود .همچنین ش

یا  ونمره گذاری و سواالت معکوس و ...مورد بعدی اینکه پروتکل درمانی 

 اجرا شده وجلسه و اینکه چه طور  10یا  8آموزشی که اجرا کردید در 

 جدولش را باید بطور کامل بیاورید .

 

 یک کار خوب منابع جدید و معتبر دارد . 
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 بابک وزیری

 1398فروردین سال 

 


