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 :تعریف تحقیق

تحقیق از نظر لغت به معنای درست کردن، پیدا کرردن   اران ح یقیقرت اسرت امرا در      

اصطالح عبارت است از اعمال ر شهای توأم با طرح   انداشه که برای کشف یقیقت 

 به کار می ر د.  

 تعاریف دیگر تحقیق:

بوط به ار   تحقیق مجموعه قواعد   مقرراتی است که به آدمی می آموزد که یقااق مر

   زمینه را جس جو کند. تحقیق جس جو برای کسب آگاهی های جداد با ر ش علمری 

 بعبارت به ر مطالعه یقیقت است.  

 منظور از تحقیق :
ری است کره ررر    نکبر اساس تعراف   ماهیت عمل تحقیق نوعی تالش   جداّت 

 آن کشف یقیقت در زمینه منابع معیح است. 

 ماهیت عمل تحقیق:

عالیت های پیگیر   تالش های نکری مدا م برای اس خراج یقیقت از البه الی همان ن

یق   باطل است اعنی تف یش   موشرکانی بررای عیران سراح ح یقیقرت   ارا پررد         

والت، کشرف ر ابرع علرت   معلرول، حالصره ماهیرت عمرل تحقیرق         جهبرداری از م

 شناحت علمی ا  مسأله با ر ش منطقی است .  

 فواید تحقیق :

تحقیق میل کنجکا ی انسان را دربار  گذش ه   یال کامیاب می سازد   ر ان آدمری   .1

 اع می کند.نقرا ا

 . رهاای انسان از تعصبات بی جا   سنح رلع است.2

 . گاهی باعث تعواض بنیان ارزشهاست.3

ائل گسر رد    آشرکار مری    سر در سرااه آن م   . مااه یماات علم اا ا  مک ب است 4

 گردد.  
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ا می توان تالشی منظم   سازمان اان ه برای بررسی مسرأله ای حراک کره بره     تحقیق ر

ا  را  یل نیاز دارد توصیف کرد   شامل گام هاای است که طرایی   پیشگیری مری  

 شوند تا پاسخ هاای برای مسأله مورد عالقه در محیع کاری ما بدست آاد. 
Research: scientific vestigation or study in order to establish 

facts and reach new conclusion  
قیق مجموعه نرآاندی را که سعی می کنیم توسرع آن مشرکالت را یرل کنریم مری      تح

نامند. تحقیق می نامند. تحقیق مس لزم ا  رش ه نعالیت هاای است که بااس ی در اب دا 

امکران را  بدرس ی   بدقت طرایی شد    سرانجام به اجررا درآارد ترا در نهاارت اارح      

نراهم سازد که اا مشکالتی را که ااجاد شد  برطرف کنیم   ارا یقرااقی را بره اتبرات     

ن   آزمرااش  دآزمو –بررسی  -برسانیم بنابرااح تحقیق در بردارند  نرآاندهای جس جو

  بدقت با ر ش منطقی به اجرا درآاد   است ااح نرآاندها در اب دا بااس ی بطور منظم 

ف  اقعیت هاای است که به ما کم  می کند تا با مشرکل موجرود   در نهاات شامل کش

 برحورد کنیم اا آن را برطرف سازام.

 آخرین توضیح تحقیق ) روش تحقیق در علوم پزشکی(:
به طور کلی تحقیق عبارت اسرت از مجموعره اقرداماتی کره بررای کشرف قسرم ی از        

وشرش مرنظم     ور کلی پژ هش ار  ک طمشخصات جهان یقیقی انجام می شود   به 

کن رل شد  که بااس ی دارای ساح ار منطقی   نظامدار باشد به عبارت ساد  تر تحقیرق  

اعنی جمع آ ری ، بررسی   تفسیر سیس ماتی  داد  ها جهت پاسخ به ا  پرژ هش    

 یل ا  مشکل حاک.
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 مراحل تحقیق

 مشاهد  ) داد موشکانانه( -1

 جمع آ ری داد  ها ) پردازش درست اطالعات( -2

 اش   طرح مسألهآزما -3

 بررسی م غیرها عوامل م غیر تأتیرگذار در آزمااش را شناساای کند -4

 ور  اقعی بد ن هیچ دس کاریطتبت ن ااج دقیق به  -5

 تکرار آزمااشات تا به ن ااج مشابه   مطمئح برسد. -6

 ان خاب مشا ر آماری   پردازش -7

 ااسه کنیم.   در نهاات کار انجام شد  حود را با ساار مطالعات انجام شد  مق -8

 تقسیم بندی انواع تحقیق
 دس ه کلی تقسیم می نمااند: 2تحقیق را به 

 Applied research    تحقیقات کاربردی -1

 Basic research  تحقیقات پااه ای ) محض( -2

Fundomental research 

Pure research 
 ت کاربردی:اتحقیق -1

در مدت زمان کم ری صرورت    آن دس ه از تحقیقات هس ند که معموالً با هزانه کم ر 

می گیرند   معموالً هدف آنها از بیح بردن مشکل   معضلی است کره بوجرود آمرد       

 کارهای مناسب برای یل مسأله موجود است.  عاً بااس ی یل شود   بدنبال راهسرا

 

 تحقیقات پایه ای ) محض(: -2

صررف مری شرود     ی را در برداش ه   مدت زمان مداردی بررای آن  ف گنمعموالً هزانه ه

یقرااق پدارد  هرا در جهران      کشرف ات اضانه کردن دانش بشرری    یقهدف ااح تحق

   یقیقی است.
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 انواع تحقیق :

تحقیق را به د  منظور م فا ت انجام می دهنرد. نخسرت یرل مشرکالتی کره در یرال       

یاضر در محیع کاری  جود دارد   د م انز دن به مجموعره دانرش بشرری در زمینره     

د عالقه محقق است . هنگامی که با هدف برحورداری از ن ااج اان ه هرا  حاصی که مور

ق می پرردازام آن را تحقیرق کراربردی مری     یحقتبرای یل مسأله موجود در سازمان به 

نماایم   زمانی که اساساً برای بهبود درک حرود دربرار  مسرائل بخصوصری کره بطرور       

یل آن تحقیق می کنریم آن   معمول در محیع های کاری ر ی می دهند   نیز چگونگی

را تحقیق بنیادی اا پااه ای می نماایم که در چنیح تحقیقاتی با انزااش دانرش در زمینره   

شوام به همیح جهت به ااح نوع تحقیقات، تحقیقرات محرض   می  های مخ لف ر بر 

 نیز گف ه می شود.  

اکثرر ماهیران    ی تکثیرر در ژبا توجه به اان ح بیوتکنولو –مثال شیالتی تحقیق کاربردی 

انجام چنیح تحقیقرات   –ماهیان را تکثیر کنیم سس درااای   پر رشی چرا ن وانس ه اام 

نوعی تحقیق کاربردی محسوب شد  که هدف آن رنع مشرکل تکثیرر اارح مراهی مری      

 باشد. 

تحقیق در رابطه با بیماری لکه سفید در میگوهای پر رشری   شناسراای عوامرل ااجراد     

 گونگی درمان اا راهکارهای پیشگیری از ااجاد بیماری .  ر نهاات چکنند    د

  اا پیشنهاد عوامل کن ررل کننرد  جهرت    حزر  ی مبارز  با هجوم شانه دار دراایراهها

 کاهش تراکم موجود در دراای حزر.

 تحقیق بنیادی یا پایه ای :

ی هدف اصلی اجرای تحقیق بنیادی تولید دانش بیش ر   درک پداد  هاای است که ر 

می دهد   سرانجام ارائه نظراه ها بر پااه ن ااج تحقیق است در ان ها چنیح نرآاندی بره  

 انزااش دانش بشری می انجامد.  
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 تفاوت عمده بین تحقیقات پایه ای و کاربردی :

در مدارات آن است که تحقیقات کاربردی اح صاصاً بر یل مشکل جاری نظر دارد در 

بر هدنی کلی تر مبنی بر تولید دانرش   درک پدارد  هرا    صورتی که تحقیقات پااه ای 

 تأکید دارد .

از طرنی با  جود ااح اح الف هر د ی ااح تحقیقات گام هرای مررتری را در بررسری    

منظم حود در پیش می گیرد تفا ت داگر در ااح نوع تحقیقات هزانه ها   مدت زمران  

ربردی معمروالً در مردت   اجرای تحقیقات است همان طور که گف ه شرد تحقیقرات کرا   

زمان محد د   با هزانه کم ری صورت می پذارد در یالی که هزانه تحقیقات پااره ای  

آنچنان زااد است که انراد به تنهاای قادر به تأمیح آن نیس ند   در ااح مریله د لت هرا  

سازمان ها   شرکت های حصوصی می توانند با در نظر گررن ح هزانره هنگفرت   در    

سرلول   –طوالنی چنیح تحقیقاتی را هداات نمااند مثال تحقیقرات پااره ای    مدت زمان

  اا تهیه نقشه ژن یکی ا  موجود زند  کره بسریار هزانره برر       های بنیادی می باشد. 

 زمان بر می باشد.
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 «تحقیق علمی »

 سه رکن اصلی یا عوامل تحقیق عبارتند از :

  subject of researchموضوع تحقیق  -1

 supplies of researchابزار تحقیق  ملز مات   -2

 method of research  ر ش تحقیق -3

 موضوع تحقیق : -1

در یقیقت با شکل گیری چنداح سوال در ذهح محقق پداد می آارد اگرر ب وانرد ار      

محقق با مراجعه به ک ب   کارشناسان مربوط   آگا  پاسخ صرحی    منطقری دراانرت    

یه منطقی برای سوال جی   توما  پاسخ علنمااد، مسئله یل شد  است. در صورتیکه 

مربوط پیدا نشد. موضوع تحقیق به حود شکل می گیررد. در اارح جرا محقرق باارد در      

انبوهی از موضوعات تحقیق به راح گزانه را ان خاب نمااد کره ا الً امکران بررسری آن    

 باشد.جرا اق صادی   سرمااه ای   ی ی امکانات قابل ا جود داش ه باشد تانیاً از لحاظ 

 . ملزومات و ابزار تحقیق :2

ت که می توانرد ارا جنبره    برای انجام هر تحقیقی امکاناتی الزم اس ملزومات و ابزارها:

)مالی( اا جنبه دس گاهی داش ه باشد. به عنوان مثال انرداز  گیرری برحری از    سرمااه ای

توانرد در  نلزات سنگیح نیاز به دس گا  های حاک می باشد همچنیح ارگرانی کره مری    

زمینه تحقیق کمکهای شیالتی داش ه باشد در ااح دس ه صورت می گیرد سازمان هراای  

 مثل محیع زاست   شیالت   دانشگا  ها.

آنکه از ان خاب موضوعاتی که انجرام تحقیرق آن بره دلیرل عردم امکانرات        نکته مهم :

 موجود انجام آن امکان پذار نمی باشد حودداری نماایم.  

 . روش تحقیق3

در صورتیکه موضوع تحقیق به درس ی ان خاب شرود   امکانرات   بودجره آن نیرز در     

اح یار محقق قرار گیرد ، گام مهم بعدی ان خاب ر ش صحی  تحقیق بود  که بر اساس 

 اصول علمی نگارش شد  باشد. 
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 پارام ر بااد دس ورالعمل اجراای آن را برای انرداز   ا بعنوان مثال : برای انداز  گیری 

گیری در اح یار داش ه باشیم   از طرنی بااس ی ساار کارهای مشابه را مطالعه نماایم تا 

آزمااش اصول علمی را رعاات نمود    به ن یجه ای قابل تکررار     ا ب وانیم در طرح 

 مطمئح برسیم. 
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 :راهنمای نگارش طرح های تحقیقاتی 

قیقت محقق ر شهای مناسرب  تحقیق برنامه رازی منظم برای اان ح جواب است، در ی

برای جواب دادن به سرال اا سراالت را به کار می برد   در آن بااس ی طرایری دقیرق   

 آزمااشات صورت پذارد.  

 مریله داش ه باشند.  2کارهای علمی   تحقیقاتی برای دس یابی به ن یجه مطلوب بااد 

 به کارگیری عدد   نرمول ، آزمااش -1

 ذاتی س عدادهایابکار بردن هوش ، سلیقه    -2

 «:ویژگی ها»تحقیق علمی 

مشکل گشاای   پیگیری ا  ر ش گام به گام، منطقی   دقیق برای شناساای مشکالت 

 می باشد.گردآ ری داد  ها   تجزاه   تحلیل داد  ها بود  که شامل 

هدنمند   دقیق   با اسر حکام   بااس یتجزاه   تحلیل داد  ها   اس ن اج طریهای به ر ،

در ترا  ساار انراد عالقمند به تحقیرق   مسرائل مشرابه را قرادر سرازد      تا پذارد صورت 

تحقیق بپردازند   اان ه هاای قابل مقااسه بدست آ رنرد. همچنریح   به موقعی های مشابه 

تحقیقات علمی به ساار محققان کم  می کنرد ترا اان ره هرای حرود را برا صرحت          

یدا کردن را  یل های مناسرب در سرازمان   پ ثاطمینان بیش ری بیان کنند در نهاات باع

 های داگری که در  ضع مشابهی قرار دارند به کار گرن ه می شود.  
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 variable متغیرها

به طور کلی م غیرها آن شرااع اا حصوصیاتی هس ند که پژ هشگر آنها را دسر کاری ،  

اسرت کره    مشاهد  می کند به عبارت به ر م غیر یالت   اا موقعیت چیرزی   اا کن رل 

 ب واند تغییر بوجود آ رد   اا حود تغییر کند. 

 دس ه م غیر به شرح زار قابل تشخیص هس ند.  چهارمعموالً در تحقیقات 

 independent variable متغیرهای مستقل -1

م غیر مس قل در تغییرات حود مس قل می باشد   به عامل داگری در پرژ هش  ابسر ه   

ل آندسر ه از شررااع ارا حصوصریاتی مری باشرند کره        نیست در  اقع م غیرهای مسر ق 

پژ هشگر در کا ش تحقیقی حود آنرا دس کاری   کن رل مری کنرد ترا رابطره علرت        

 معمولی آنرا با م غیرهای داگر مشاهد    بررسی نمااد.  

 dependent variable  ا تأثیر گذار یمتغیر وابسته  -2

م غیرر مسر قل را در نعالیرت هرای      آن شرااع اا  اژگی هاای است که چون پژ هشگر

اا حارج می کند   اا آنرا تغییر می دهد ) انزااش اا کاهش ( ظاهر اا محو  ارد تحقیق 

شود   اا به طور کلی تغییر کند، به عبارت داگر م غیر  ابس ه ن یجه اعمال تغییرات در 

انداز  گیرری  م غیر مس قل است   نمی تواند به حودی حود تأتیر گذار باشد. محقق به 

 ا معیار   اا سنجش قرار می دهد.ر  مشاهد  ااح تغییرات مبادرت می کند   گاهی آن 

 

 intervening variableمتغیر مداخله گر، نامربوط یا ناخواسته :  -3

م غیر ناحواس ه اا مزایم به آن دس ه از م غیرهاای اطالق مری شرود کره ریرر از م غیرر      

مورد نظر پژ هشگر نمی باشد  لی م أسفانه ااح م غیر بره  مس قل    ابس ه بود    ی ی 

ناگا  در پژ هش ظاهر شد    ی ی در برحی از ااح مروارد محقرق از کن ررل آن عراجز     

است   در نهاات ااح نوع م غیر بر ن یجه پژ هش تأتیرگذار است ، بنابرااح برای اانکره  

ا پاسرخهای قابرل اطمینران    محقق ب واند پژ هش حود را به طور مع بری آزمااش کند ت
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برای سراالت پژ هش نراهم نماارد. الزم اسرت اارح م غیرهرا را ترا یرد امکران اب ردا         

 شناساای   در ید امکان کن رل نمااد.  

 moderating variableمتغیر تعدیل کننده  -4

 ابس ه تأتیر دارد. اعنی یضور ااح م غیر رابطره ای را    بر رابطه میان م غیرهای مس قل 

 را تحت تأتیر قرار می دهد.   است ه بیح م غیر مس قل    ابس ه مورد ان ظارک

 مثال شیالتی   مشخص کردن م غیرها:

 بررسی رشد   نمو جنینی در تاس ماهی ااران

 دما مهم راح م غیر مس قل است

 hatching/ تفراخ /  percent / درصد  time/ زمان  rateنرخ 

 تخم گشاای م غیر های  ابس ه 

 م غیر مداحله گر   مزایم turbidity  کد رت 

 م غییر تعدال کنند   تغییرات اکسیژن محلول

 ه قابل کن رل نیست  لری آنهرا را باارد    داشت که برحی از م غیرهای ناحواس بااد توجه

 شناساای نمود تا در تحقیقات مشابه مورد نظر محققان بعدی قرار گیرد

 تواند مقادار مخ لفی را به حود گیرد.  ت اا حصوصی ی است که میم غیر صف

 دس ه م غیر  جود دارد: 2بر یسب  اژگی های صفات 

که برای انداز  گیری ااح م غیرهرا مقیاسری در اح یرار نردارام      الف( متغیرهای کیفی :

زارا  ایدی برای انداز  گیری آن  جود ندارد. بعنوان مثال م غیرهای اسمی کره کرامالً   

باد در میرزان مهراجرت مراهی سرفید کیفری      اا د برای مثال جنسیت مس قل از هم هس ن

است   در بررسی عوامل مهاجرت ماهیان به ر دحانه پارام ر کیفری موجرود ترأتیر براد     

 رالب منطقه می باشد. 

ااح دس ه از م غیرها قابل انداز  گیری بود    بر اسراس اعرداد      ب( متغیرهای کمی :

 ، ترتیب ، درجه تقسیم کرد. ارقام می توان بر اساس رتبه

 مثال شاگرد ا ل تا دهم  
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نوع داگر م غیرهای کمی ناصله ای اند ااح درجه بندی دارای نواصل مشخص است   

 صفر مطلق  جود ندارد مثل هوش، درجه یرارت.

جمع   تفراق پذار است. صفر مطلق ندارد یالرت گسسر ه   ارا    « :متغیر های نسبی» 

 اید معموالً ذکر می شود.پیوس ه دارند   بد ن  

 مثال : ناصله سر به طول بدن نسبت گرن ه می شود.  

سنجی ماهیان گاهی ا قات ا  پارام ر نسربت بره پرارام ر داگرر     در بیوم ری   زاست 

سنجید  می شود . مثال طول سر نسبت به طول اس اندارد ، ناصله پیش پش ی به طرول  

 اس اندارد، طول پوز  به طول اس اندارد .

 مراحل تحقیق:

مریل است که ممکرح اسرت بعضری از آنهرا بره طرور        7پژ هش علمی یداقل دارای 

 همزمان انجام شود که عبارتند از :  

بخرش ان خراب موضروع       2شرامل   مسأله تحقیق   هدنهای آن که حود می تواند -1

قیق بیان مسأله   اهمیت آن در منطقه مورد پژ هش داش ه باشد. بیان مسأله موضوع تح

را هم برای محقق   هم برای همکاران ر شح می کند   ضرمح اع برار   بهرا دادن بره     

 همکاران طرح تحقیقاتی ید د ان ظارات محقق از آنان   طرح را مشخص می کند. 

 Litrature reviewمطالعات تحقیقات قبلی  -2

ه از ا لوات آن بیش ر نوش اری چون همه جا با ماست   الزم اسرت کره در هرر مریلر    

تحقیق اطالعات موجود در ارتباط با موضوع تحقیق را بررسی   ارزاابی کنیم بنرابرااح  

ااح مریله بخش مس قل   جداگانه ای نیست ی ی زمانیکه محقرق گرزارش تحقیرق را    

 بااد به آن توجه کند. ،می نواسد

 جااگا  مهمی در تحقیق دارد.که تد اح اهداف   نرضیه های تحقیق است  -3

در ااح مریله ر ش درس ی بااد ان خراب گرردد    :تحقیقر ش ای اا ر ش اجرا -4

 تا ب واند به پرسش های تحقیق به درس ی پاسخ گواد.

آاا ا  محقق نقع از ر ی تجربه اا مشاهد  مری توانرد تحقیقری را بره درسر ی   بره       

   ؟تنهاای انجام دهد
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   ؟آاا تحقیق نیاز به آزمااش   طرایی دقیق آن ندارد

 ؟چند بار بااد صورت گیرد   چه نواصل زمانی بااس ی صورت پذاردنمونه گیری 

باارد بره دقرت    کره  « Data collection »مریلره جمرع آ ری داد  هاسرت.     -5

 صورت گیرد.

عرات جمرع   در ااح مریله اب ردا باارد اطال   :ن ااج بدست آمد  تجزاه   تحلیل  -6

طرایی شد  کنیم   با ر ش آماری مناسب که از قبل آ ری شد  را دس ه بندی 

 مورد بررسی قرار دهیم.  

 ااح مریله می تواند شامل مرایل زار باشد. 

 ارائه ن ااج با ر ش های مناسب نمودارها   جد ل ها -الف

 مقااسه گر هها   انجام دادن آزمون های آماری -ب

 تطبیق ن ااج با نرضیه ها   پرسش های تحقیق -ج

اا مطالعاتی کره در آانرد  بااسر ی صرورت     توصیه برای برنامه های در یال اجرا    -د

 پذارد. ) ارائه پیشنهادات(  

در ان هرا تکثیرر   توزارع آن در      تهیه گزارش تحقیق   اا نگارش پااران نامره    -7

 دانشگا  ها   مراکز مطالعاتی می باشد.
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 Hypothesis     ) فرضیه ( فرض   

گاهی های گذش ه محقرق  ی مب نی بر دانش   آساا ید ذهنیبیانیه ا   عبارت است از

می باشد که در مح  آزمااشهای عملی سنجید  شود بعنوان مثال  ق ری نررد در برابرر    

سعی می کند ، مشکلی قرار می گیرد   اا در مقابل سرال اا مسئله تحقیق قرار می گیرد

زد  اا را  یل هاای را پیشنهاد نمااد در یقیقت هر ا  از اارح   سراشه مشکل را ید

ی تواند نرضیات تحقیق نامید  شود   محقق در جراان تحقیق باارد نرر    جواب ها م

  کردام را  یرل    ؟های حواش را ام حان کند تا دراابد علت  اقعری مشرکل چیسرت   

به عبارت داگر نرضیات یدس هاای هس ند علمری   عقالاری دربرار       درست است 

 ر .یاا چند م غی د چگونگی رابطه بیح 

اصلی را  درمان بیماری قارچ زدگی در تخم های تکثیر اان ره  تحقیق اگر سرال  ا در 

کسید هیدر ژن را انظیر ماالشیت گراح، م یلح آبی ،   پرباشد   بخواهیم اتر دار هاای 

 ؟ماری بررسی کنیم نرضیات ممکح کدامنددر بهبود ااح بی

 دارد. راکسید هیدر ژن بیش راح اتر را در درمان ااح بیماریآنکه دار ی پ :فرض اول

 ماالشیت گراح بیش راح اتر را درمان دارد. فرض دوم :

 م یلح بلو بیش راح اتر درمان را دارد. فرض سوم :

اتر دار های نوق در درمان بیماری اکسان مری باشرد   هیچکردام برر      فرض چهارم :

 داگری برتری ندارد.

 هیچکدام از دار ها در درمان اتر  اژ  ندارد. فرض پنجم :

مجموعره ای از  ارا تئروری   اقع  اژگی تراح یالت نظراه است چون نظراه نر  در  

ته آزمااش قرار گرن ه است   راشه در تحقیق ونر  های اتبات شد  می باشد که در ب

آن  اژ  برودن نرر    کلری برودن      اصلیگذش ه محقق دارد   تنها تفا ت  ب  تجار

ه بیح م غیرها طرایری مری   نظراه می باشد در یقیقت نر  برای بیان چگونگی ر ابط

 اکی از موارد زار بر ز نمااد.  صورت گردد که ااح ر ابع می تواند به 
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 ؟«روابط بین متغیرها چگونه است»

در ااح مریلره پرژ هش گرر بره دنبرال بررسری         بین متغیرها: ( بررسی تفاوت اثر 1

  بااس ی نر   اا چند م غیر داگر است ا اا چند م غیر بر  د مقااسه تفا ت اتر بیح 

های پیش بینی شد  را در نظر گرن ه   تفا ت بیح م غیرها را یدس بزند در مثال نوق 

هیدر ژن بیش ر از بقیه دار های ممکح در درمران   کسیدااگر پیش بینی نماایم که اتر پر

دار ها در بهبود اارح بیمراری    تفا ت اتربیماری قارچی تخم ها مرتر است   نسبت به 

 ر  اقع مورد ا ل در ر ابع بیح م غیرها را بررسی نمود  اام.بپردازام د

مثال داگر در بررسی میزان تفا ت اتر به شرح زار اسرت آارا میرزان نشرار ر انری برر       

بیمارس ان نظیر بخش مراقبت های  اژ  برا بخرش    ا پرس ارهای بخش های مخ لف 

 ؟هاای نظیر داحلی   جرایی تفا ت دارد اا حیر

ر ش های مخ لف آموزشی در میرزان ارادگیری دانشرجواان ترأتیر      آاار در مثالی داگ 

   ؟گذار است

 ( بررسی رابطه همبس گی   درجه آن 2

در اارح  مورد توجه می باشرد  میزان رابطه همسب گی   درجه آن در یالت د م بررسی 

ارا   د یالت پژ هشگر در پی مطالعه   بررسی میزان رابطه همبس گی   جهت آن بریح  

بیح م غیرها را کشرف کنرد نره      جهت  غیر است محقق سعی دارد صرناً درجه چند م

 ابطه علت   معلولی بیح آنها را.ر

در تحقیقات اانگونه نر  ها ن ااج بدست آمد  از آزمون های آماری را می توان بریح  

نزدار  شرود    ار  نبودن رابطه، هرچه ن رااج بدسرت آمرد  بره      .در نظر گرنت  1تا 0

در ضرراب   ±ر   شدادتر بیح آنها است نک ه قابل توجه آنکه عالمرت  همبس گی بیش 

ضراب همبس گی بیش ر از صرفر   برا عالمرت ش نشران     همبس گی است چنانچه مقدار 

داد  شود ااح امر نشانگر آن است که ارتباط   همبس گی مس قیمی بیح م غیرها  جرود  

برر    ارا  غیر داگرر مری شرود    م غیر باعث انزااش م  ا دارد   به عبارت به ر انزااش 

حواهد شد اما زمانی که مقردار عالمرت    داگرکاهش پارام ر    باعثعکس کاهش آن 

منفی نشان داد  شود بیانگر آن است که ارتباط معکوسی بیح م غیرها یراکم اسرت بره    
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انرزااش دمرا   : م غیر باعث کاهش م غیر بعدی می گردد مثرال   ا عبارت به ر انزااش 

 می دهرد. ار  رابطره مسر قیم داگرر     کاهش  راتخم گشاای زمان  اا  طول د ر  تفرا

باعث انزااش تلفات حواهد شد بنابرااح انزااش دما با زمران  است که انزااش کد رت 

انرزااش تلفرات رابطره مثبرت حواهرد      برا  تخم گشاای رابطه منفی   انزااش کد رت، 

 داشت.  

 بررسی ر ابع علّی ) رابطه علت   معلولی ( -3

اا چند م غیر است   در اارح   د شگر در پی کشف   تعییح رابطه علت   معلولی پژ ه

مریله هدف پژ هشگر تعییح ارتباط   همبس گی بیح م غیرهرا نمری باشرد بلکره مری      

حواهد عمیق تر   راشه ای تر با آن برحورد کرد    بگواد م غیری علت بوجود آمردن  

ق در پی کشف رابطه علت   معلرولی  در م غیری داگرست . در اانگونه تحقیقات محق

بود    بااد کلیه م غیرهاای که بر م غیر  ابس ه تأتیر می گذارد تحت کن رل دقیرق قررار   

 دهد.  
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 :چگونگی بیان فرضیات

1- Hypothesis Alternative   نررر  پررژ هش ماننررد سرراار اهررداف پژ هشرری ،

تحقیرق ارا    ر نر بااس ی به طور دقیق   سراع بیان شود در بیان نرر  بره صرورت    

 1H  (  )Researchشیح ما به ای مال  جود تفا ت رابطه اا اتر اشار  می کنیم ) ناج

Hypothesis ) 

چ محقق بیان می کند هیچگونه تفا ت اا رابطه ای  جرود نردارد   ارا    ودر نر  پ -2

بعبارت به ر تأتیرات حاصی داد  نمی شود در مثال ذکر شد  پیشیح اگر بیان کنیم کره  

م ریلح بلرو (    -پراکسریدهیدر ژن  -کدام از دار های ذکر شد  ) ماالشریت گرراح  هیچ

  ll HypothesisNu (0(Hتأتیری بر درمان ندارند نر  ما نر  پوچ است 

نر  پوچ اا آماری نقع برای تجزاه   تحلیل آماری داد  ها مورد نیاز است   معموالً 

ر گزارشات رسمی ذکر نمی شود ؛ آنچه که بااد در گزارش تحقیق ی ماً اشار  نمرود  د

که در ان ها برا انجرام   است نر  های تحقیق اا نر  ا ل اا پیش بینی تحقیق از ن ااج 

     برحی نیز رد می گردد.به اتبات می رسد چند نر آزمااش 

 ضروریات اعمال روش در تحقیق:

ونیق در آن الزم نیست نردی نابغره باشریم بلکره اگرر را          تتحقیق  ا برای انجام 

  به اصطالح با ر ش تحقیق آشنا شوام مری تروانیم    یمرسم تحقیق را به حوبی بشناس

طرح تحقیقی را به حوبی به سرانجام برسانیم بنابرااح آگاهی از ر ش تحقیق برای ا  

ی کارهای انجام شرد   محقق ضر ری است که بااس ی از طراق مطالعه دقیق   جس جو

  همچنیح اطالع از نواقصی باشد که محققیح قبلی در کار تحقیقی حرود بره آن اشرار     

 نمود  اند تا از د  بار  کاری   انزااش درصد حطا جلوگیری نماایم.  
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 :تعاریف روش 

 ر ش مجموعه طرقی است که  صول به یقیقت را ممکح می سازد.   -

ی انکار حرود را بره نحرو صرحی  در محرل      اس داللی است که به کم  آن آدم -

آزمااش قرار می دهد ر ش مجموعه  ساال   راههاای اسرت کره  صرول بره     

 .هدف مورد نظر را آسان می سازد

ر سرااه آن مری تروان بره     ر ش تالش برای پیدا کردن به راح را  اسرت کره د    -

 یقیقت رسید.

 اشد. می ب سراعر ش را  درست   منظم کردن برای ن یجه گیری های  -

 ر ش ان خاب قاعد    ان خاب را  است.   -

برای تحقیق علمی  اصول   قوانینی است که   ر ش مجموعه اقدامات   اعمال -

 انجام می گیرد.

ر ش کلیه  ساال ابزار   مجموعه مرایلی است که برای جمع آ ری اطالعات  -

   کیفیت بررسی آنها جهت  صول به هدف ان خاب می شود.  

تجزاره   تحلیرل آن      ،  بررای جمرع آ ری اطالعرات   ر ش حع مشی، صحی -

ترراح   سرراع ن یجه گیری صحی  از آن است در ر ش صحی  همیشه به راح   

مونرق   آن را  مورد نظر بااس ی ان خاب شود تا محقق در احذ ن یجره    صرول  

 باشد. 
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 :انواع روش

   method non scientificروش عامیانه یا غیر علمی  -1

  منطقی ندارد  لی هدف بصورت کلری   مشخص  عامیانه که جهت  مبهمراهی است 

  عام مشخص است اعمال چنیح ر شهاای شااد در مکاترب انسرانی   مرذهبی بررای     

مشخص  -شناحت آن مک ب مورد اس فاد  قرار گیرد اما نک ه مهم آنکه حع مشی معیح

 قابل تعراف   قابل تکراری  جود ندارد

 scientific methodروش علمی -2

تالشهاای است که  صول ما را به هدنی ممکح تسرراع مری    وابزار  –مجموعه  ساال 

ست بلکره سررعت رسریدن بره     نی کند در ااح ر ش نقع امکان  صول به هدف شرطی

مد نظر است   در آن کوتاه راح را  علمی برای رسیدن بره جرواب ان خراب    نیز هدف 

بودن آن است   به عبارت به ر اگرر   می گردد   از نکات مهم ر ش علمی تکرار پذار

حطاهای آزمااش را کن رل کنیم می توانیم با چنداح آزمااش مخ لف جوابهای اکسانی 

 را کسب نماایم.

هدف رسیدن به جواب ار  مسرئله ارا سروال باشرد ر ش علمری ار  رهیانرت         اگر 

سرت  سیس ماتی  برای یل مسائل می باشد که اگر به درس ی اس فاد  شود حواهد توان

شود اا برا آن  نر از آن اس فاد  صحیحی گبه ر ند پژ هش به طور مرتری کم  کند   ا

 .سلیقه ای برحورد گردد ی ی ممکح است منجرر بره سرردرگمی بیشر ر محقرق گرردد      

نرضریه آرراز مری گرردد      ار  بکارگیری مرتر ر ش علمی در یقیقت با نرموله کردن 

پیش بینری در آنچره   ا  پداد  اا اس قرار ا  در بنابرااح نرضیه را بعنوان درک الگوها 

ا ار  درک دنبرال که ر ی حواهد داد تعراف مری کننرد در بکرارگیری ر ش علمری بره      

سپس از آزمااشات اس فاد  می کنریم ترا   ر اداد مشاهد  شد  هس یم ا  ی برای توجیه

نرضریه مررتبع   ا  برای اانکه  مطمئح شوامدر مورد درست اا رلظ بودن نرضیه حود 

  اژگی اصلی در آن لحاظ گردد. 3ضوع حود باشد بااد با مو

 تواناای برقراری رابطه بیح  اقعیت ها را داش ه باشد -1

 تواناای ااجاد مبناای برای پیش بینی ساار  اقعیت ها را داش ه باشد.  -2
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 تواناای تمااز بیح اطالعات مفید   ریر مفید را داش ه باشد -3

نرضیه نقع از طراق اسر فاد  از آزمرااش بااسر ی     ا  ن ارزاابی اا رد   قبول کرد -4

ت  محوری را در نرآاند تحقیق نقش سنجید  شود بنابرااح آزمااشات در ر ش علمی 

 د.  ناافا می نماا

یری  اارا طر  تنرضیه برای مسأله نیازمند به آزمااشاا  بعبارت به ر تأاید، رد اا تغییر 

پاسرخ مناسرب ان خراب مری شرود در      ار    دقیق آن می باشد آزمااشی که برای اان ح

 یقیقت نرضیه ها را سنجش   ارزاابی می کند. 

Hill   little    زارر  هرای  اعالم کردند آزمااشات طرایی شد  بااسر ی دارای  اژگری

 باشند 

 . در عیح سادگی قابل اجرا باشند1

 . دارای درجه مناسبی از دقت   اطمینان باشند2

 اتی  باشد. ناقد حطای آشکار اا سیس م3

 . کانی بودن اع بار ن یجه گیری ها   صحت آن4

 . پیش بینی برای محاسبه درجه عدم اقییح5

 (درصدهای حطا بااس ی مشخص شود)

 مرایلی که در ا  آزمااش بااس ی لحاظ شود:

 . تعراف مسئله1

 .ارائه اهداف2

 . ان خاب تیمارها3

 . ان خاب مواد آزمااشی  4

 . ان خاب طرح آزمااشی5

 . ان خاب  اید مشاهد    تعداد تکرارها6

 . کن رل اترات  ایدهای مجا ر بر اکداگر7

 . مشخص نمودن داد  هاای که بااس ی گردآ ری شوند8

 . مشخص نمودن ر شهای آماری9

 . اجرای آزمااش10
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 . تجزاه   تحلیل داد  ها   تفسیر ن ااج11

 . آماد  کردن گزارش نهاای) گزارش تحقیق(12

 :هم در تحقیقتعاریف م

دها   ی ری تغییررات   مشرا یمودهرای مخ لرف طبیعرت   همچنریح پ    ن: اصل علیت -1

 اج ماعی علت   معلول اکداگرند ااح عقید  را اصل علیت می نامند

اگر جهان   تمام هس ی را به هزار سال قبل ببرام   بگذارام جهان د بار  مسیر طبیعی 

ی حرواهیم   به  ضعی ی مشابه   همان یرال  حود را طی نمااد پس از هزار سال ما دقیقاً

نرد    نبعضی علما اصل علیرت را حیلری محکرم نمری دا     .رسید که امر ز رسید  است

برحی آنرا قبول می کنند   بیان می کنند که ر ابع علی   معلرولی بریح  قرااع  جرود     

اد آمد  معلول در یقیقت سندی است که بر اساس  جود ا  علت پد در  اقعدارد   

با پذارش اا عدم پذارش اصرل   هابطکه در رعنوان نمود  ت بر همیح اساس می تواناس

   :علیت یالت های زار برقرار است

در ااح یالت بیان می شود قطعراً بریح  قرااع رابطره علرت         :قبول قطعی علیت - 1

معلولی برقرار بود    ما می توانیم از  قااع اتفراق ان راد  بره علرت آن در گذشر ه پری       

 ام. ببر

برای آن بیماری اگر معلول باشد   در یال اتفاق ان د ی ماً در گذش ه عل ی ا   جود 

  جود دارد.  

کامالً حالف بیان ا ل است   عنوان می دارد که ما عمرالً نمری    اصل عدم علیت : - 2

 توانیم از مشاهد   قااعی راجع به  قااع داگر دقیقاً قضا ت کنیم. 

ان شیمیاای، جسم زند  را در یالت زند  برودن   نره پرس از    مثال اگر بخواهیم ساح م

مرگ معلوم کنیم چون بااس ی از ر شهای شیمیاای مخ لف اس فاد  نمراایم بره محرض    

  اا تغییر ساح مان می دهد بنابرااح نمری تروان بره    بکارگیری آن سلول زند  می میرد 

  جود علت اصلی پی برد. 

یالت قبلی را در نظر می گیرند   به آن  د  ی بیح آمارشناسان یال اصل ناعلیت :  -3

 برا عرد  از  قرااع   ار   ت می گواند بدان معنی است که مرا مری تروانیم از    اصل ناعلیّ
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اش با    حطا دربار   قرااع بعردی قضرا ت کنریم امرا دقرت انرداز  گیرری            یید د

سرالهای  قضا ت ما چندان زااد نیست بعنوان مثال اگر ا ضاع اج مراعی ارا اق صرادی    

گذش ه را بدانیم می توانیم  ضع اج ماعی سال آاند  را با درصدی اشر با  بره صرورت    

 کم اا زااد پیش بینی کنیم. 

سنجید  بد ن اانکه اجاز  دهیم که نعبارت است از قضا ت قبلی    پیش داوری : -2

 ری ه   اس دالل در عقید  ما تغییر ااجاد نمااد به عبارت به رر در اصرل پریش دا   ربتج

هدف رسیدن به ن ااج دلخوا  ماست   در ااح یالت ما به شکلی سلیقه ای   بد ن بره  

 حود قضا ت کنیم.  بر اساس دانس ه هایکار بردن آزمااش نقع 
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هر  قرت تحقیقرات را برد ن پریش     : subjectiveو  objectiveقضاوت های  -3

ن یجره  ار   اشات به دا ری انجام دهیم ممکح است بر اساس تجربه   بکار بردن آزما

برسیم که ااح ن یجه علمی است    ابس ه به تصورات مشخص نمری باشرد بره چنریح     

 .  یاصل گرددبر اساس آزمااش که موضوعی اا عینی می گواند  objectiveقضا تی 

به مشاهدات ، تجربیات   نقع برا اسر فاد  از هروش   اسر باط حرود      اگر بد ن توجه 

بره تحقیرق   ارتی نقرع بره صرورت ذهنری   تصروری      سلیقه ای قضا ت کنیم   به عبر 

گوانرد بررای سراد  شردن موضروع      مری   subjectiveاارح نروع تحقیرق را     بپردازام.

د نحواهشمند است به د  کلمه قضا تهای موضوعی   عینی که دارای آزمااش می باشر 

صورت نمری  قضا تهاای که به صورت ذهنی   تصوری بود    در آن هیچ آزمااشی   

  توجه کنید.(  subjective)گیرد

 مزیت:

عرال   برر صرحت       subjectiveنسربت بره    objectiveمهم راح مزات قضرا ت  

دارد می توان نسبت به میزان اع مادی که به قضرا ت   objectiveاع باری که قضا ت 

حود دارام پی برد    ی ی آن را محاسبه نماایم نک ه مهرم آنکره در برحری تحقیقرات     

بپردازام چون دس ورات علمی کانی بررای قضرا ت    subjectiveناچارام به قضا ت 

objective  را ندارام بنابرااح اطالعاتsubjective   می تواند به ما کم  نمااند کره

با جمع آ ری اطالعات ا لیه در رابطه با موضوع تحقیرق دامنره آگراهی هرای حرود را      

ات ا لیره در حصروک   انزااش داد    یداقل مطالعه ای همرا  برا جمرع آ ری اطالعر   

 داش ه باشیم. subjectiveقضا ت 

 : Theoryنظریه  -4

مجموعه قواعد   اا تفکرات ذهنی مربوط بره هرار  از رشر ه هرای     « نظراه اا تئوری»

علوم که می تواند ما را در تحقیقات   قضا تهاامان ااری نمااند بعنوان مثال در هرا  

به توسعه   مطالعه آن رش ه کم  شرااانی  از رش ه های علوم عناصری  جود دارند که 

می نمااد برای اانکه نظراه به طور جامع مورد اس فاد  قررار گیررد بااسر ی بره حروبی      
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تعراف شود   در صورت لرز م صرفات آن بره طرور مشرخص معریح گرردد   ی ری         

 ر شهای حاصی را برای اس دالل در آن پیشنهاد نماایم.

 ح ر ابع علت   معلولی بیح نمودهرای طبیعرت   معلوم کردن   دانس  :تعریف علم -5

م می گواند نیلسونان قدام هم سعی می کردند را علبودن آنها  objectiveرا به شرط 

انجرام   subjectiveر ابع علت   معلولی را بدانند  لی همیشه اانکار را بره صرورت   

را کره قبرل از   می دادند بنابرااح بیح نلسفه   علم بااس ی مرزی کامالً جدا قائل شد چر 

 است.اانکه علم تداون شود نلسفه کاربرد زاادی داش ه 

عبارت است از تفکر در رابطه با چیزها   بوجود آ ردن اکسرری نرضریات    :فلسفه-6

که می توانست کم   بیش منطقی باشد   بیان کنند  علّت نمودهای طبیعت بد ن اانکه 

 باشد.   objectiveااح مطالعات 

تحقیرق کلیره مقرررات   ر شرهای علمری مربوطره       ا  هر  قت در  اعتبار علمی :-7

  ن ااج یاصرله اکسرری ر ابرع     آزمااشاترعاات شود به طوری که بیح مشاهدات   

منطقی برقرار باشد ااح تحقیقات را علمی گواند   اع بار علمی آن بداح جهرت مع برر   

 رسید  است  است که قبالً با انجام اکسری از آزمااشات ن ااج آن به اتبات

تحقیق از اع بار علمی الزم برحوردار باشد بااسر ی برا رعاارت اصرول     ا  برای اانکه 

صحی  مشاهد  به آزمااش بپردازام   سپس ن یجه مشاهدات   آزمااشرات حرود را برا    

   اصول صحی  علمی بررسی   توجیه نماایم در ااح راس ا تجزاه   تحلیرل اطالعرات  

 ر یائز اهمیت می باشد. بسیا اس فاد  از علم آمار

 ضعیت اسر اتی  عبرارت اسرت از  ضرعیت      وضعیت های استاتیک و دینامیک: -8

مقطع زمانی مشخص اما  ضعیت دانامی  عبرارت اسرت   ا  موضوع مورد تحقیق در 

از  ضعیت موضوع مورد تحقیق در طی زمانهای مخ لف   با در نظر گررن ح تغییررات   

 .در آن

 ضرعیت اسر اتی  را   ا  ااران در یال یاضر چقدر است ت اگر بگوایم جمعی :مثال 

پرارود زمرانی     در ا  بیان کرد  اام  لی اگر جمعیت ااران را در طی سالهای گذش ه 
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سرال   5مشخص بررسی کنیم   ی ی سیر انزااشی آن را بدسرت آ رارم   بگروایم در    

   اام. ضعیت دانامی  را بررسی نمودا  آاند  جمعیت ااران چقدر حواهد شد 

سال  ضعیت اسر اتی  مری شرود       ا کارگا  تکثیر در  ا مثال شیالتی میزان تولید 

سال   ی ی مقااسه ااح ر ند برا سراار کارگرا      10بررسی ر ند تولیدی کارگا  در طی 

 های تولیدی در یقیقت  ضعیت دانامی  حواهد بود.

تحقیقرات مرا بیشر ر     به طور حالصه با بیان ااح  ضعیت ن یجه می گیرام که بااسر ی  

حیحی از ر ند گذش ه تحقیق داش ه باشریم تانیراً برا    صجنبه دانامی  داش ه ا الً مطالعه 

تجزاه   تحلیل اطالعات بدست آمد  ی ی ب وانیم  ضعیت مورد تحقیق را در سرالهای  

 آاند  نیز پیش بینی نماایم.  
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 پژوهش مؤثر و مشخصات روش علمی در پرورش ماهی : یکطراحی 

ل پر رش ماهی با تفسیرهای اس قراای اا قیاسی قابل یرل هسر ند امرا    ئسیاری از مساب

نک ه مهم آنکه بیش ر آنها نیازمند اس فاد  از آزمااش   حطا بود  چرا که با آزمااشات   

 .حطاها به ر می توانیم به هدف تحقیق دست اانت 

مود    گف ه اسرت برا   سرنرانسیس بیکح بر نقش آزمااش   حطا در یل مساال تأکید ن

 .حطا ز دتر از سردرگمی می توان به یقیقت نزدا  شد

Little   Hill  (1978   .مشخصات ر ش علمی را شامل موارد زار ذکر نمودند ) 

 آزمون پذار جیهنرضیه ا  را  یل اا توا  نرموله کردن  -1

 آزمااش برای آزمون  اقع گرااانه آن نرضیها  طرایی  -2

 Data collection ری داد  ها مشاهد  دقیق   جمع آ -3

 تفسیر ن ااج آزمااش برای تأکید رد اا تغییر نرضیه -4

 تکرار ااح مرایل تا اان ح ا  توصیه اا را  یل مناسب -5

 :ماهیت آزمایشهای تولید ماهی 
اای از مرایرل تولیرد تجراری    به بخش ه طبسیاری از مشکالت پر رش دهندگان مربو

شکالت معموآلً بااسر ی اب ردا مشرکالت اساسری را     د برای اان ح را  یل ااح ممی باش

شی نظیر اسر خرها  سری از  ایدهای آزمااا  شناساای نمود   در مریله بعد بااد در 

آزمااشاتی ترتیب داد   شوند تا را  یل های ممکح را بررای یرل مشرکل مرورد نظرر      

نقش محوری را در پرژ هش هرای کشرا رزی      ا  بدست آ رند آزمااشهای تولیدی 

ار   پر رش ماهی اافا می کنند بره عنروان مثرال آزمااشرهای تولیرد در کشرا رزی در       

بنرابرااح اصرول کرار    حاک، محد د  زمانی ا  پیش تعییح شد  است   در از شرااع 

چه در کشا رزی اا پر رش ماهی مش رک است برای مثال ممکح است میزان محصول 

ان محصرول گیاهران ارا ییوانرات     کارگا  پر رش ماهی با در نظر شامل تفسیر میزا  

گرن ح چند جیر  رذاای مخ لرف   چنرد گونره پر رشری   ارا چنرد رژارم کروددهی         

شرااع اس اندارد بررای  ا  تغییرات مخ لفی نمااد اما نک ه مهم آنکه در تمام تحقیقات 

محریع    « interaction»ی اتررات م قابرل   نانجام آزمااش در نظر گرن ه شود   از طر
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طور دقیق بررسی شود بیش ر گونه های ماهیران پر رشری یرداکثر چنرد      موجودات به

نسل با  الداح  یشی حود ناصله دارند بنابرااح ممکرح اسرت تنروع ژن یکری در اارح      

گونه ها زااد باشرد بااسر ی آزمااشرات را طروری در نظرر بگیررام کره اارح تنروع در          

تولیرد مراهی نک ره مهرم     آزمااشات مخ لف دحالت زاادی نداش ه باشد . در آزمااشات 

آنکه شرااع اس انداردی برای پر رش ااجاد نماایم   با یفظ ااح شرااع ب وانیم میرزان  

 تولید را در اس خرهای مشابه مقااسه نماایم.

 چه پژوهشی باید انجام شود؟

 اقع برای تعداد آزمااشهاای که م خصصیح می تواننرد آنهرا را انجرام دهنرد یرد        در 

نبوغ حارق العاد  بررای  ا  د به عبارت به ر الزم نیست همه انراد از مرزی  جود ندار

ان خاب موضوع برحوردار باشرند امرا در اارح زمینره م خصصریح حرالق   بخصروک        

از بریح انبرو    رای  رر مری تواننرد    م خصصینی که با مشکالت آشرناای بیشر ری دارنرد    

زمینره تولیرد      در ؟چه پژ هشری باارد صرورت پرذارد    که موضوعات ان خاب نمااند 

تولیرد بیشر ر مراهی       ،پر رش آبزاان هدف ا لیه کم  کردن بره پرر رش دهنردگان   

دس ه زارر پیرر ی    3انزااش درآمد می باشد بنابرااح بیش ر سعی می گردد تحقیقات از 

 :گردد

 یل آندس ه از مشکالت نوری که تولید   درآمد کارگا  ها را محد د می سازد   -1

 سال آاند  بر ز نمااد.   5تا  3 ی مشکالتی که ممکح است کار تحقیق بر ر -2

ساله پر رش دهنردگان کره    20تا  15تالش برای پیش بینی مشکالت   اا نیازهای  -3

در ااح امر پژ هش های بنیادی   توسعه های بلند مدت مرد نظرر قررار مری گیررد در      

نعالیرت هرای   کشورهای جهان سوم که مشکالت   معضالت زاادی  جود دارد بیش ر 

بااد صرف یل مشکالت ر زمر  گردد همانطور که می دانریم تولیرد    %70-75پژ هش 

موانع زاادی در ااح را  ممکح است پیش آارد     آبزاان شامل عملیات پیچید  ای است

اما کار محققیح در مریله ا ل برطرف نمودن مشکالتی است که کار تولید را با مشکل 

 ر بر  می کند. 
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درصد از پژ هش ها ) بااد( در مورد معضرالت   مشرکالتی    20ید د د م در مریله 

 نمااد.  می سال آاند  منطقه مورد نظر را گرابانگیر حود  5برای سه تا که باشد 

درصد نعالیت های پژ هشی بااس ی در مورد مسائل بنیادی باشد کره   10تا  5  در آحر

ک نراانردهای زاسر ی کره مری     ناقد کاربرد نعلی است چون یل چنیح مساالی بره در 

بعنوان مثال  .نجامدا یمتواند زمینه ساز تولید بود    ی ی به مرایل آن نیز کم  نمااد 

پراتولوژی )   –تغذاره   -تولید  اکسرح  –تولید مثل  –پژ هش هاای دربار  نیزاولوژی 

نقرع  همگام با پر ژ  های کاربردی به اجرا درآاد اما تأکید آنها  که باادآسیب شناسی( 

بر ر ی موضوعات بنیادی   اساسی حواهد بود اما اکری از دشروارتراح مشرکالت در    

برنامه پژ هشی برقرار کردن توازن بیح پرژ هش هرای بنیرادی   کراربردی     ا  توسعه 

است به عبارت به ر هیچگا  تحقیقات بنیادی را از ااد نبرد    بخشی از پژ هش هرا را  

  ن رااج آن در سرالهای   هر چند طوالنی مدت باشد  هر چند هزانه در بر داش ه باشد  

آتی آشکار گردد اما بااس ی ااح تحقیقات صورت پذارد تا ب وانیم در هر برهه از زمران  

 عال   بر تحقیقات کاربردی تحقیقاتی نیز که جنبه اساسی   پااه ای دارند انجام دهیم.  

 :تشخیص نیازهای پژوهشی خاص

پژ هشگر اا محقق بااس ی ارتباط نزداکی با پرر رش   برای تشخیص نیازهای پژ هشی

تکثیر کنند    اا مراکز تحقیقاتی داش ه باشد به عبارت به ر م خصص بااد برا   اا دهند 

تکثیر   اا چگونگی انجام آزمااشات آشناای کرانی داشر ه ترا ب وانرد      ،کل نرااند تولید

 ه کار در مرزارع پرر رش  درک عمیقی داش ه باشد به همیح علت پژ هشگرانی که سابق

کارگا  های تکثیر   مراکز تحقیقاتی داش ه باشند حیلی سراع ر   به ر مری تواننرد از    اا

موضوع مناسب را ان خاب نمااند   در صرورتی کره    ،بیح موضوعات مخ لف پژ هشی

پژ هشگر در ااح مورد ضیعف باشد ی ماً بااس ی  قت زاادی را صرف آشنا شردن برا   

مراکز تکثیر ماهی صرف نمااد ترا   ، لف کاری در مزارع پر رش ماهیموقعیت های مخ

ب واند با آشناای بیش ر با ااح مراکز نسبت به رنع معضالت   مشرکالت اطرالع دقیقری    

 یاصل نمااد.  
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د ار گیری برای اانکه کدام پژ هش بااس ی انجرام شرود بسریار مهرم اسرت داو      تصمیم

دانسر ح  درصرد از اح رراع    40هار می نمااد سارنف جمله معر نی را بیان می کند   اظ

آن است که چه چیزی بااد اح راع شود عبارات مشابهی در مورد پرژ هش بیران شرد     

 هش دانس ح آن است که چره پژ هشری باارد صرورت     ژدرصد مونقیت در پ 50است 

البداهره تصرمیم بگیرنرد امرا اارح      نری  برحی از محقیقح ااح تواناای را دارند که  .گیرد

بنرابرااح   .ای تا چه انداز  قابل اطمینان است   آاا در تمام محققیح صدق می کنرد توانا

ر ش سیس ماتی  مورد بررسری قررار گرن ره ترا ب روان تصرمیم       ا  می گردد پیشنهاد 

گیری را با دشواری کم ری انجام داد تعرداد مسرائل قابرل بررسری بررای م خصصریح       

ب کنیم تا ب روان بره کمر  آنهرا بیشر راح      بیشمار است بنابرااح بااد ر شهاای را ان خا

اطالعات را در مورد مشکالت اساسی پر رش اا تکثیر ماهی نرراهم آ رد بره عبرارت    

به ر بااس ی مسائل   مشکالت را به قطعات   اا جزئیات کوچک ر تقسیم نمود تا ب وان 

ح ح نمود  که قابل پاسرخ دهری باشرند   ارا برا در نظرر گررن        رسواالت ساد  ای را ط

اکسرری   ای یل معضل پیش آمد  در نظرر گرنرت.  آزمااش ب وان را  یل مناسبی را بر

که شربیه براال     صورت پذارد زمااش الزم استآگیری قبل از طرایی  عملیات تصمیم

 د نرد از درحت است به محض اانکه نرد از تنه درحت باال مری ر د   بره   ا  رن ح 

ت بر د اا به چپ   به جاای که برر ر ی  شاحه ای می رسد بااد تصمیم بگیرد به راس

شاحه درحت م وقف شود دائماً بااس ی ااح ان خاب را انجام دهد   به باال رنر ح حرود   

نمودار سیس ماتی  برای طرح های تحقیقاتی نیز پیش بینی شد  کره بره   ا  ادامه دهد 

در مری گوانرد .    decision tree systematicآن درحت تصمیم گیری سیس ماتی  

موضوع کلی را ان خاب نمااد   مریلره مریلره آن را    ا نمودار شماتی  نرد بااس ی 

سررال را    ار  به اجزای کوچک ر تقسیم نمااد سپس در مورد هرا  از اجزا با طررح  

اکی را به عنوان طرح تحقیق ان خاب نماارد بعنروان مثرال       داد  نهادیل هاای را پیش

د که نرااند تولید ماهی در آن ان ماهی م وجه شواگر شما با مراجعه به پر رش دهندگا

کارگا  مقر ن به صرنه نمی باشد اا پر رش دهند  ادران نمااد که قادر به سرود آ ری  

 ؟ت چه مجموعه سواالتی ممکح است برای ااح مسأله بوجود آادسین
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دم سرودآ ری پرر رش   هرا  از توصیه ها اا نرضیه های مطرح شد  در حصوک عر 

شعور عمومی ارا انجرام    ،العات م ون مخ لفطدهندگان بااس ی از طراق مشاهدات ، م

آزمااشات مورد ارزاابی قرار گیرند ترا ب روانیم برا اارح ر ش هرار  از مریلره هرای        

جانشیح را ارزاابی نمود    به رد اا قبول آنها ) اتبات رساندن آنها ( بپرردازام بنرابرااح   

گیری کره بره صرورت درحرت تصرمیم گیرری        الصه در نمودارهای تصمیمور حطبه 

مسأله ارا سررال را بره اجرزای مخ لرف تقسریم        ا سیس ماتی  معر ف است بااس ی 

با طرح نرضیات مخ لف به بررسری آنهرا بپرردازام   در نهاارت برا ارزارابی           نمود 

وع اصرلی تحقیرق   عنوان جزئی تر که می تواند موض ا مسأله کلی به  ا نرضیات از 

 باشد برسیم.

  Selection of subjectانتخاب موضوع تحقیق :

چگونگی ان خاب عنا اح تحقیقاتی همیشه در محانل مخ لف تحقیقراتی مرورد بحرث    

کره یرق تصرواب ارا رد عنرا اح مخ لرف       قرار گرن ه است اگر شما به عنوان نرردی  

 ؟دار طرح در نظر مری گیر  ا  تحقیقاتی را داش ه باشید چه معیارهاای را برای ان خاب

دادگا  های انراد بسیار م فا ت است برحی اع قاد دارند تحقیقراتی بااسر ی در درجره    

مدتی دارنرد   ا ل صورت گیرد که هدف آن پیشبرد علم است   تحقیقاتی که ن ااج بلند

اا دانشی را به دانش های بشر انز د  می نمااند ارزش بیش ری حواهند داشرت برحری   

 قاد دارند پژ هش هاای را در اب دا بااس ی ان خاب کنیم که ن یجه کراربردی آنهرا   نیز اع

کامالً مشخص   در زمان کوتا  قابل دس رس باشد به هر یال بااس ی اذعان نمرود کره   

پااران نامره    ار  طررح تحقیقراتی   ارا     ار  ارائه نرمولی جامع   کامل برای ان خاب 

توان معیارهای را معرنی نمود که در ااح امرر  پژ هشی کاری بسیار مشکل است اما می 

 به محقق کم  شااانی می نمااد ااح معیارها عبارتند از : 

به ر است موضوعی ان خاب شود کره ا لوارت بیشر ری داشر ه باشرد از       مناسبت : -1

 را تحقیرق  انجرام  رنی محقق به موضوع تحقیق عالقمند باشد تا انگیرز  کرانی بررای   ط

 داش ه باشد. 
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بسریار مهرم اسرت کره      ،قبل از انجام هر طرح تحقیقاتی جتناب از دوباره کاری :ا -2

که آاا موضوع پیشنهادی در منطقه مورد مطالعه   بررسی قرار گرن ره اسرت ارا     ددراابی

اگر قبالً سابقه تحقیقی  جود داش ه باشد ن ااج آن را بااس ی کامالً دقیرق مطالعره    ؟حیر

ش هاای در تحقیرق بری پاسرخ مانرد  باشرد در ریرر       نمود تا دراانت ممکح است پرس

 اانصورت عنوان داگری ان خاب شود.

موضوع تحقیق بااس ی به نحوی ان خاب شود که در درجه ا ل ب وان قابلیت اجرا :  -3

جام داد به عبارت به ر بااس ی به نیر ی انسانی، زمان ، تجهیرزات   منرابع مرالی    نآنرا ا

محقق بااس ی توانراای هرای حرود را در نظرر بگیررد ترا        موجود توجه کنیم   از طرنی

 ب واند طرح تحقیقاتی را به اجرا درآ رد.  

محقق طرح های تحقیقاتی را ان خاب کنیرد   1سعی کنید بعنوان حمایت مسئوالن:  -4

که از یماات مسئوالن بیش ر برحوردار بود    به عبارت به ر شانس تصواب آن بیش ر 

 باشد. 

ودن به حصوک از نظر هزانه   اتر بخشی آن اعنی بااس ی ن ااج به طرور  با صرنه ب -5

کامل اتر حود را در منطقه اا محل تحقیقات بگذارد از طرنری برحری از ن رااج ممکرح     

است بسیار ارزند  باشد اما بدست آ ردن آنها هزانه های هنگف ی را به محقرق تحمیرل   

منابع مالی به راح پر ژ  را ی ی از لحراظ   نمااد بنابرااح محقق بااس ی با در نظر گرن ه

 مقر ن به صرنه بودن ان خاب نمااد.  

 فوریت نیاز به داده ها -6

چه تحقیقی را بااد ا ل انجام داد   چه تحقیقری را مری تروان بره تعوارق انرداحت بره        

عبارت به ر بااس ی در قضیه نورات به مسائلی توجه نمود کره کردام تحقیرق بااسر ی     

 ت پذارد تا نیاز جامعه را برا رد  سازد.  سراع ر صور

در ااح بخش بخصوک در علوم پزشکی مورد تحقیق بااس ی  مالحظات اخالقی : -7

کامالً مجوزات الزم را کسب نمااد بعنوان مثال اگر در رابطه با بیماری های حاصری از  

طرح  سری انراد پرسش شود رضاات نامه ک بی آنها برای اجرای طرح الزم است در 1

های پر رش ماهی تکثیر   اا تحقیقات کاربردی نک ه مهم در مالیظات احالقی اشار  
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امانرت دار سرعی در ارائره     ار  محقق بعنوان ا  به سابقه تحقیق می باشد که بااس ی 

دقیق طرح عنوان اا طرح تحقیقاتی نماارد   ی ری اگرر طررح تحقیقراتی مشرابه مرثالً        

ااح طرح با دادگا  های داگری موضوع تحقیرق را   صورت گرن ه باشد اعالم نمااد که

شررااع داگرر    ار  به بررسی   ارزاابی حواهد کشاند به عبارت داگر طرح تحقیق در 

 مورد بررسی قرار حواهد گرنت.  

عیارهای مذکور بااس ی کنیم بر اساس م بطرح تحقیقاتی مناسب ان خا ا برای اانکه 

ااح عمل توسع کشیدن جد ل ساد  بره شررح زارر    به انبو  عنا اح نمر  اا ام یاز دهیم 

 صورت می گیرد

 معیارهای انتخاب طرح تحقیقاتی

       ت داش حمناسب -1      عنا اح پیشنهاد شد 

 قابلیت اجرا -3    د بار  کاری از اج ناب -2

 با صرنه بودن -5  ) یماات مسئوالن(مقبولیت سیاسی -4

یظررررررات مال -7      نیاز به داد  ها نورات -6

 احالقی

 مبایث مخ لف:ارزاابی معیارهای ذکر شد  در 

   مناسبت داشتن -

 مناسب نیست -1

 مناسب است -2

 بسیار مناسب است  -3

 اجتناب از دوباره کاری -

 العات مشابه  جود داردطم -1

هر چند مطالعات مشابه  جود دارد  لی مسائل اصلی را در بر ندارد   نکات مربهم   -2

 ستزاادی بی پاسخ ماند  ا

 العات مشابه  جود ندارد.  طم -3

 قابلیت اجرایی -
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 با توجه به منابع موجود قابل اجرا نیست -1

 با توجه به منابع موجود قابل اجرا است -2

 )حمایت مسوالن(سیاسی مقبولیت -

 کم   بیش قابل قبول است -1

 قابل قبول است -2

 با صرفه بودن -

 الستهزانه با توجه به ن ااج پیش بینی شد  بسیار با -1

 هزانه با ن ااج پیش بینی شد  مناسب است -2

هزانه زاادی در بر ندارد   با توجه به ن ااج پیش بینی شد  ااح هزانه کرم مری    -3

 باشد

 فوریت نیازها به داده ها -

 آن نیست ن ااج برای تصمیم گیری نیاز نوری به -1

 سال آاند  الزم است اجرا شود ا در طول  -2

 آن طرح ایساس می گردد جن اا بسیار نوری است   نیاز به -3

 مالحظات اخالقی -

 مشکالت احالقی عمد  است -1

 مشکالت احالقی جزای است -2

 هیچگونه مشکل احالقی در ااح زمینه  جود ندارد.   -3

در حصوک طرح های تحقیقاتی بخصوک در منابع طبیعی   شیالت یداقل می توان 

خاب موضوع از آن اسر فاد   آا م را مورد بررسی قرار داد   به عنوان معیاری برای ان  5

موردی بود که در ساار رش ه های علوم مرورد   7آا م تلفیقی از  5نمود در یقیقت ااح 

 اس فاد  قرار می گیرد ااح آا م ها عبارتند از :

 قابلیت اجرا   ا لوات طرح  -1

 هزانه ، بودجه   اا سرمااه انجام طرح -2

 امکانات   یماات مسئوالن بخصوک جهت تصواب طرح -3
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 د بودن   اا تکراری نبودن طرحجدا -4

اع بار علمی   صحت ن ااج بدست آمد  ) کاربرد   اتر بخشی طرح در جامعره   -5

 اا نیلد کاری(

 -5 -4 -3 -2 -1 عنا اح پیشنهادی

      

 –تغذاه ماهیان حا ااری ) گونه نیل ماهی ( با جاذبه های طبیعری ) پرودر صردف     -1

 پودر گامار س( -پودر میگو

 درصد ماهیان سفید رهاسازی شد  در مصب سفید ر د بررسی -2

 ه چیپس ماهی   ساار نرآ رد  های تولیدی از ماهیبررسی ر شهای تهی -3

 قزل آال ماهیکپسوله آرتمیا در بازماندگی الر  د ستیساس فاد  از  -4

 

 چگونگی نمر  دادن:

 %100= 4، نمر     %75= 3، نمر     %50= 2،    نمر   %25= 1نمر  

 16= -4-4-3-2-3مورد ا ل = 

 15=  -3-2-3-4-3مورد د م = 

 15=  -2-3-3-4-3مورد سوم = 

 14=   -3-2-3-3-3مورد چهارم = 

حواهرد   به رری بسیاری از طرح های تحقیقاتی اگر بصورت گر هی انجام شود ن رااج  

سررعت زمران    ،داشت از طرنی در کار گر هی چون  ظااف انراد تقسریم مری گرردد    

ی طرح تحقیقاتی کاهش اان ه   می تواند از چند حصوصریات حراک برحروردار    اجرا

 :باشد 

 ا ل آنکه سابقه تحقیق در چنیح کارهاای بیش ر مورد مطالعه قرار می گیرد -1

ن ااج   بحث انجام شد  در طرح کامل ر می باشد چرا کره هرر نررد گرر   مری       -2

   ای را ارائه دهدتواند در رابطه با ا  جنبه از طرح تحقیق بحث های  اژ



 دفتر فنی ترافیک دکتر زمینی روش شناسی تحقیق

 35 

معموالً طرح های تحقیقاتی گر هی از منابع مع بری اس فاد  می کننرد   تعرداد    -3

 ااح منابع مورد اس فاد  بیش ر حواهد بود

بااس ی سرعی کنریم بره     ،اگر در نمر  دادن تمامی نمرات داد  شد  اکی اا اکسان گردد

آار م برسرد،    7 اا 6یداقل به تاآا م آا م های داگری را به سیس م اضانه کنیم  5جای 

سپس نمر  دهی را د بار  آراز نمود    ااح عمل را آنقدر انجرام مری دهریم ترا طررح      

 .  گرددان خاب  (با نمر  بیش ر )ا لوات دار 

که برای بسیاری از مروارد در زنردگی کراربرد دارد    لااح ر ش نه برای طرح تحقیقاتی ب

می توانیم برا مشرخص نمرودن     ن خاب منزلبرای مثال ان خاب شغل ، ان خاب ماشیح، ا

 اکسری از معیارها نسبت به تعییح به راح موضوع حواس ه شد  اقدام نماایم.  
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 problems of research in iran  مشکالت تحقیق در ایرانو ل لع

 مشکالت سیستمی  -1

در کشور مرا اسر راتژی ملری تحقیقرات      :الف( نبودن اس راتژی مشخص در تحقیقات 

نیست ااح امر سبب شد  است که نه تنها جااگا  تحقیق   محقرق در پیشربرد    مشخص

ننا ری مشخص باشد بلکه گاهی به تحقیق بعنوان ا  نعالیت ر بنراای نگراسر ه مری    

 ار  شود از طرنی مشخص نبودن ا لوات های پژ هشی کشور به طور دقیق   نبرودن  

نگی بی هدنی   د برار  کراری   نظام  اید   منسجم تحقیقاتی باعث پراکندگی، ناهماه

بودجه تحقیقات نیز، رقرم نراچیزی را از    در دس گا  های اجراای   دانشگا  ها می شود

مرکز اا سازمان حاک که ب واند بعنوان  ا درآمد ملی تشکیل می دهد از طرنی نبودن 

بان  اطالعاتی ن ااج کلیه تحقیقات   مطالعات انجام شرد  را جمرع آ ری   بره طرور     

کمبود منابع آمراری مربروط بره  ضرع موجرود       همچنیح .م یفظ   طبقه بندی کندمنظ

 کشور عمالً مطالعات   تحقیقات را محد د می کند.

ب( همگرا نبودن تحقیقات در دانشگا  ها : نلسفه تحقیق در دانشگا  ها عمدتاً تحقیرق  

مری   برای کسب درجات علمی است از اانر  بیش ر محققان به تحقیقرات نظرری ر ی  

در تحقیقات بلنرد مردت ندارنرد      آ رند از طرنی دانشگا  ها تماالی به پذارش حطر 

بدلیل اانکه دانشجواان نقع نرصت محد دی برای گذراندن تحقیق   پااان نامه دارنرد  

 عمدتاً پر ژ  های کوتا  مدت در ااح امر صورت می پذارد.

مورد نحو  مصرف منابع ج( مشخص نبودن سهم تحقیقات مخ لف : بررسی آماری در 

مالی در تحقیقات نشان می دهد که معموالً بودجه تخصریص اان ره نرام وازن برود  بره      

برابر تحقیقات بنیادی را در برر   سه تا چهارتحقیقات کاربردی بیش از طوری که تقراباً 

می گیرد که ااح نسبت ها با مسیر منطقی تقسیم بودجره   بخصروک توسرعه تحقیرق     

 نی م ناسبی نخواهند داشت  بنیادی همخوا

نارغ ال حصیالن دانشگا  ها ارا   :ها د( نبودن ر ییه تحقیق در نارغ ال حصیالن دانشگا 

با تحقیقات   ر شهای آن آشنا نیس ند   اا پس از نارغ ال حصیلی کم ر بره اارح زمینره    

سمینار را  می پردازند بیش ر دانشجواان بدلیل اانکه  ایدهاای نظیر پااان نامه، پر ژ  اا
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آنها به یداقل زان تحقیقات یبپردازند   در ریر اانصورت مدارند مجبورند که به تحقیق 

 حواهد رسید. 

 social problems    مشکالت اج ماعی   -2

جو علمری بره طرور کلری در کلیره       :الف( نراهم نبودن ا  جو علمی  اقعی در جامعه

می نیاز دارند از سازمان اجرااری  بخش های جامعه   ی ی در بخش هاای که به جو عل

 تا مرسسات   ی ی دانشگا  ها به یداقل ممکح  جود دارد.  

سازمان ها   ی ی دانشگا  ها به انرداز  کرانی بره     :ب( کم توجهی به تحقیق   محققان

تحقیق   بزرگداشت محقق توجه کانی ندارند به عبارت به ر ناشرناح ه مانردن مقرام      

ودن امکانات کانی برای محققان ، انگیز  کانی بررای تحقیرق     منزلت محقق   ناکانی ب

مسائل پژ هشی را از محقق می گیرد به عبارت داگر بسیاری از طرح هرای تحقیقراتی   

تشواق محققان صورت پذارن ه   ااح امر باعرث دلگرمری محقرق   سراار     می تواند با 

 به تالشی بیش ر برای تحقیق بپردازند.   تامحققان شود 

ود کمی بینی : م أسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم بره حراطر ایسراس    ( حج

 ابس گی به کشورهای پیشرن ه ، ر ییه اسر قالل آزاد انداشری   اع مراد بره نفرس در      

نعالیت های تحقیقاتی کم ر داد  می شود م أسفانه برحی از محققیح به توانراای هرای   

که در اارح زمینره برا حودشناسری   تقوارت      ذاتی حود برای انجام تحقیق پی نبرد  اند 

 اس عدادهای ذاتی می توانیم نسبت به کاهش حود کم بینی اقدام نماایم.  

د( یماات نکردن بخش حصوصی : بخش حصوصی در ااران بیش ر به دنبرال نعالیرت   

مری   .های کوتا  مدت   پرسود است   م أسفانه تحقیقات نعالیت زااد تلقی مری شرود  

درصد از هزانه هرای تحقیرق    5تا  4 نقعتحقیقات حصوصی در ااران سهم توان گفت 

  توسعه است که آن نیز بیش ر مربوط به برحی از شرکت های دار سازی   تحقیقرات  

در یرالی کره در بسریاری از کشرورهای      ،در زمینه بهداشت   سالمت انراد مری باشرد  

ه گرذاری کرالن مری    پیشرن ه جهان شرکت های حصوصی نه تنها در ااح زمینه سررماا 

تحقیق در رابطره  جهت اس خدام محققان زبد   زااد بهبلکه با صرف هزانه های ، دننماا

آنزام   مکمل ررذاای     – اکسح  –با علوم بنیادی پرداح ه   در نهاات با تولید دار  

 .دنعرضه انحصاری آن به جامعه سود هنگف ی را عااد شرکت حود می نماا
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 : مشکالت سرمااه ای  -3

 سراال   تجهیرزات مراکرز     :الف( قدامی بودن   اا ناقص بودن تجهیرزات تحقیقراتی  

تحقیقاتی در ااران م أسفانه اا قدامی است   اا ناقص   کم ر آزمااشرگاهی در مراکرز   

تحقیقاتی مجهز به دس گا  های پیچید    مدرن می باشد برای تکمیل تجهیزات بااد به 

ااد در توان بسیاری از مراکز تحقیقاتی نباشد در کشرور  هزانه های باال ر ی آ رد که ش

ما م أسفانه قوانیح   مقررات حاصی برای تحقیقات  جود نردارد   ی ری زمینره هرای     

سازمانی   ارز برای حراد دس گا  های جداد به کندی صورت می پذارد کره بااسر ی   

قاتی پیشررن ه  ودن تجهیزات تحقیمبا مدارات صحی  نسبت به تعواض   اا جااگزاح ن

 اقدام نماایم.

کراربردی پرس از پااران    بنیرادی    شدن ن ااج پژ هشی بخصروک از نروع   نب( من شر 

 هش ژکم توجهی برحی از مسئوالن   نبودن امکانات   شرااع ان شار ن رااج پر   :پر ژ  

باعث بیگانه شدن ااح ن ااج   به عبارت به ر بی اس فاد  ماندن  ،کاربردیبنیادی   های 

ل مری  در اکسرا  ،ا می شود، در صورتیکه با تخصیص بودجه   اا سرمااه ای مناسبآنه

اقدام به چاپ گزارشات   حالصه طرح های تحقیقاتی انجام شد  نمود   آنرا در  توان

 اح یار محققان قرار داد.  

م أسرفانه در اارران نقرع تعرداد قلیلری از       :ج( تخصیص ندادن اع بار از سوی بان  ها

پژ هش قائل شد    با دادگاهی حاک به طررح   برایکه اع باری  ؛ود داردبان  ها  ج

های برگزاد  پرداح ه   در ااح زمینه همکاری الزم را در یداقل ممکح با طررح هرای   

اع بار تخصیص اان ه به طررح  به عبارت به ر در سال های گذش ه  ندتحقیقاتی می نماا

 های پژ هشی بود  نیاز طرح  %28های پژ هشی شااد ی ی کم ر از 

اصوالً برای کار تحقیقاتی نیاز به تهیره    :د( همکاری نکردن  زارت حانه های مخ لف

بسیاری از کارهای تحقیقاتی نیاز به  انجامتأمیح اطالعات بسیار ییاتی بود    از طرنی 

تأمیح تجهیزات الزم دارد   م أسرفانه در اارح زمینره همکراری زارادی در بسریاری از       

 ه ها داد  نمی شود. زارتخان

در کشورهای مخ لرف آمروزش   پرژ هش       :هر( تربیت نکردن محقق به تعداد کانی 

تلفیقی از ااح د  در کنار هم قرار می گیرند   به همیح دلیل به نسبت نیازهای موجرود  
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 در بخش های تحقیقات آموزش   پژ هش نیر  تربیت مری کننرد  لری در کشرورهای    

به عبارت به ر کمبود محقق  ،یش ر بر آموزش است نه پژ هشتأکید عمد  ب ومسجهان 

 داد  می شود.   ااح کشورهابصورت طبیعی در 

برای هر مرکز تحقیقراتی بااسر ی مرداری برا      : ( محد د بودن مداران مراکز تحقیقاتی

شاحص های  اژ  ان خاب شود که عال   بر مشخصه های رن اری بااد از تواناای های 

کمبود مدارانی که قدرت ادار  مراکز تحقیقراتی را داشر ه   باشد. وردار پژ هشی نیز برح

باشد در ااران به  ضوح داد  می شود. بنابرااح نقرش مراکرز تخصصری بررای تربیرت      

مدارانی که قادر به انجام طرح های تحقیقاتی مخ لف را داش ه باشند در ااح امر یرااز  

 اهمیت است.  

که ااح  ظااف سبب منحرف  :ح مراکز تحقیقاتیز(  جود  ظااف ریر پژ هشی در شر

 شدن نیر    توان پژ هشی از مسیر عادی نعالیت ها می شود.

بردلیل نبرودن    :ح( نبودن ارتباط صحی  سازمانی بیح  ایدهای تحقیقاتی   دانشرگاهی 

ااح ارتباط د  جانبه معموالً دس گا  های اجراای از ن ااج تحقیقات مطلع نمی شروند    

 ایدهای تحقیقاتی نیز از نیاز دقیق دس گا  های اجراای مطلع نمی گردند ترا  از طرنی 

 د در راس ای یل مشکالت اجراای طرح های تحقیقاتی مناسبی را ارائه نمااند .نب وان

در مقابررل هزانرره کررردن بودجرره هررای تحقیقرراتی : بودجرره  : ( مشررکالت مررالی اداری

سهل تراح بودجه برای هزانه کردن باشرد  تحقیقات بااس ی از نظر مقررات مالی اداری 

 نه اانکه قسم ی از توان محقق برای رنع منرابع مرالی   اداری بودجره هرای تحقیقراتی     

 شود.   مصرف

 بااد به گزانه های ذال توجه  اژ  نمائیم: ان خاب به راح ر شدر 

 اهداف تحقیق -1

 ماهیت موضوع تحقیق -2

 دامنه    سعت تحقیق -3

 ایاجرا اتامکان -4
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  ان خاب ر ش تحقیق بس گی به هدنها، ماهیت موضوع تحقیرق، دامنره    سرعت آن    

امکانات اجراای داش ه، بنابرااح ر ش انجام تحقیق بااس ی با در نظرر گررن ح   همچنیح 

 موارد نوق مد نظر قرار گیرد.  

به طور کلی در علروم اج مراعی ، علروم انسرانی، مردارات   سراار علروم پزشرکی           

کاربردی اسر فاد  نمرود   برر اسراس      مطالعاتکلی در  گر    8می توان از کشا رزی 

 8 اارح ظرر قررار گیررد.    ن اژگی های موضوع تحقیق می تواند یال های مخ لف مرورد  

  عبارتند از:در علوم مخ لف  مطالعاتگر   

 همبس گی اا هم حوانی مطالعات -5   تاراخی مطالعات -1

 علّی   اا پس از  قوع تمطالعا -6   توصیفی مطالعات -2

 تجربی مطالعات -7 قطعیمتدا می    مطالعات -3

 نیمه تجربی مطالعات -8  شاهدی -مورد مطالعات -4

 :historical studiesتاریخی  مطالعات

سوابق با ارزش   پیشرن های انسان است   نقع نهرس ی از ر ادادهای تراراخی  تاراخ 

ز ر ابرع میران انسرانها، ر اردادها   تحروالت      نیست بلکه گزارشی  اقعی   اکپارچه ا

ار  جنربش ،    ،گذش ه می باشد بنابرااح تجربه   تحقیق تاراخ ممکح است به ا  نرد

 ا  عقید  ، اا ا  نهاد معطوف گردد.  

به  باشدبرای کسب آنچه در گذش ه اتفاق ان اد  است، می  یتالش ،هر پژ هش تاراخی

ز تحقیقات که به موضوعی معیح که در گذش ه   عبارت به ر تحقیق تاراخی آن دس ه ا

  تالش محقق برر آن   .می شود هگف اا در ا  مقطع زمانی مشخص اتفاق ان اد  است 

است که یقااق گذش ه را جمع آ ری نمود  ، اطالعات را ارزشیابی نمود    با بررسی 

 صحت   اا سقم ااح اطالعات منظم ن ااج تحقیق را ارائه دهد.  
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 :یتحقیق تاریخی ویژگیها

بس گی دارد که توسع داگرران جمرع آ ری ارا مشراهد  شرد         منابع آن به اطالعات 

 بودنمعنی دار   است بنابرااح ا لیح  اژگی محقق تاراخی آن است که در مورد اع بار 

 .تحقیق کند   در جمع آ ری مطالب از منرابع اصرلی اسر فاد  نماارد     اا بررسی ها داد 

رسی به منابع دس ه ا ل امکان پذار نیست   محقق بااد در ااح شررااع  دس الب ه همیشه 

به منابع دس ه د م که گزارشاتی است از ناظران   اا انرادی که اطالعرات دسر ه ا ل را   

ه دس رسی به منابع دسر ه ا ل  شبداهی است همیاس فاد  کند. مورد مطالعه قرار داد  اند 

در ااح شررااع پژ هشرگر    .حواهد داشتد  جود ندارد   محد دات های زاادی  جو

بااد به حوبی با مطالعه گزارشات موجود نظراات انراد مخ لرف را جمرع نمرود    برا     

 ر ش صحی  به بررسی آنها بپردازد.  

 تقسیم بندی منابع:

دست ا ل : اسناد   مدارکی است که توسع ناظران  اقعری ار  ر ارداد نوشر ه     الف( 

گواهی شفاهی نررد  ون تحقیقات صورت می گیرد چ ،موجودناد م ون  شد  اند   به اس

اطالعات زاادی را کسب نمود  اند مرورد     اا انرادی که در  قوع آن یضور داش ند  

 . اس فاد  قرار می گیرد

 امکران  تهیه نشرد    نقرع  ب( دست د م : گزارشاتی که مس قیماً توسع ناظران اصلی 

  توضیحات آنهرا   گردآ رینابع موجود دست ا ل دارد گزارش ااح انراد را بر اساس م

 را تبت کنیم.

 Descriptive studies    توصیفی  مطالعات -2

توصیفی عبارت است از توصیف عینی    اقعی از حصوصیات ا  موضروع   مطالعات

بد ن آنکه در پی اان ح  .را که هست به طور  اقعی گزارش دهداا ا  ر اداد تا آنچه 

 ح م غیرها باشد علت اا ر ابع بی

 جمع آ ری   بررسی نظرات مردم راجع به عملکرد نمااندگان شورای اسالمی -1مثال 

در  در ا  دهره گزارشی در حصوک میزان تولید   رها کرد بچه ماهیان حا ااری  -2

 دراای حزر.  
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هدف تحقیق توصیفی بیان ا  گزارش  اقعی است   در ااح نوع تحقیق هرگز محقرق  

  ح علت نمی باشد . به دنبال اان

 ویژگی تحقیق توصیفی :
است تا تصواری ر شح از  اطالعاتمطالعات توصیفی شامل جمع آ ری   ارائه منظم  

 ا  موقعیت حاک را نشان دهد.

محقق الزاماً در پی کشف   توضی  ر ابرع بریح    صدر پژ هش توصیفی به معنای اح 

 ر نمی گیرد   بلکره توجره آن بیشر    م غیرها نیست، ی ی آزمودن نرضها نیز مدنظر قرار

ی  قااعی است که اتفاق ان اد    ااح نوع تحقیق در جهت توصیف کردن گزارش نواس

 واهد داشت  صرناً جنبه  صفی ح

 cross- sectional  ی  عطقتداومی و م مطالعات
  انرداز  گیرری علرت   معلرول در ار  د ر        اطالعرات در ااح مطالعات جمع آ ری 

در ااح نوع تحقیق هدف محقق، بررسری ار    نجام می شود بعبارت به ر زمانی کوتا  ا

موضوع تحقیقی در نواصل زمرانی مشرخص برود    بره همریح جهرت اارح دسر ه از         

جمرع آ ری    تحقیقات بره بررسری   مطالعره تغییررات در ن یجره ی گذشرت زمران        

رت مری  اطالعات   انداز  گیری علت   معلول در ا  د ر  زمانی معیح   کوتا  صرو 

پذارد . به عبارت به ر محقق به بررسی چگونگی مرایل رشرد   ارا تغییررات آنهرا در     

ن یجه ی گذشت زمان می پردازد، بنابرااح می توان گفت هدف ااح تحقیقرات بررسری   

ابعراد   ارد مقطعی   تأتیر زمانهای مخ لف بر ا  موضوع تحقیق است در ااح تحقیق با

ی تشخیص داد    برای آن مقاطع زمانی مشرخص  موضوع   هدنهای تحقیق را به حوب

 تعییح نمود  

در پراودهای زمانی مشخص ترا رسریدن    انگشت قدبررسی رشد بچه ماهیان  -1مثال: 

 زاری.ه به سااز ب

 بررسی مرایل رشد جنینی در سلول تخم ماهیان سفید -3

 

 



 دفتر فنی ترافیک دکتر زمینی روش شناسی تحقیق

 43 

 شاهدی( -) موردشاهدی case- controlموردی یا زمینه ای  مطالعات

بره   شاهدی بررسی از معلول شر ع   بره علرت حر م مری شرود.       -ات مورددر مطالع

محققران در   .کامل است زمانی عبارت به ر شناساای   درک ا  موضوع در ا  د ر  

ااح دس ه از تحقیقات برای نشان دادن میزان تغییرات عال   بر انداز  گیری تأتیر ا  اا 

ارا   هی را نیرز بره عنروان شراهد     ، گر) گر   تیماری(چند عامل به ا  گر   مشخص

گیرند که بر ر ی آن هیچگونه اتری از عوامرل تغییرر دهنرد  اعمرال     می ظر ندر کن رل 

نمی گردد، در تحقیقات مورد شاهدی هدف بررسی ا  معلول بود  که در نهاارت بره   

 العه نسب اً ارزان   سراع صورت می پذارد.  طااح م .کشف علت می پردازد

 شاهدی –مورد گی های تحقیق ژوی

بررسی علت انجام ر اداد   ر ابع ما بیح م غیرهاست . اکی داگر از  اژگی های مهم 

تحقیق مورد شاهدی در نظر گرن ح گر   شاهد می باشد که هیچگونه اتر اا ترأتیری از  

 به کار برد  نمی شود.  در آن اصلی تحقیق  مواد

 correlation studies   همبستگی و هم خوانی مطالعات

در ااح نوع تحقیق هدف محقق ، نقع بررسی ر ابع بیح م غیرها بود    سمت   سوی 

آنها را مشخص می کند به عبارت به ر با بدست آ ردن اطالعات   بررسی آنها محقرق  

سعی در پیدا نمودن ر ابع مهم   تأتیرات آنها بر موضوع تحقیق دارد. بره عنروان مثرال    

نمود    با کراهش ارا انرزااش آن سراار م غیرهرای       محقق ا  م غیر مس قل را ان خاب

میرزان    بررسری   ابس ه را به سنجش می گذارد . چررا کره اارح ر ش بررای مطالعره      

تغییرات در ا  اا چند عامل بوجود می آاد   سعی بر آن دارد کره بره حروبی عوامرل     

 م غیر را شناساای نمود     ی ی در کن رل بعضی از ااح عوامل بکوشد.  

در اارح تحقیرق    : کره درصد تفراخ ماهی آزاد درارای حرزر    اتأتیر نوسانات دما ب: مثال

آب کرد رت  اسرت.  زمران تفرراخ    ارا  عامل مس قل دما   عامل  ابس ه درصد تفراخ  

 عامل مخرب اا مداحله گراست.  
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 causal studies    علّی یا پس از وقوع مطالعات

طالعات   ن ااج مورد نظر تحرت شررااع   در مقااسه با پژ هش های تجربی که در آن ا

کن رل شد  ای بدست می آاد، ر ش تحقیقی علی بدنبال کشف   بررسری علرت ار     

ر اداد   اا  اقعه بود    با در نظر گرن ح شرااع حاک آن سرعی مری کنرد از طرارق     

مطالعه   بررسی اطالعات بدست آمد  در پی امکان  جود ر ابع علرت   معلرولی برر    

به دنبال اان ح  راق باشد به عبارت به ر پژ هشگر ، مطالعه ر ابع موجود موضوع تحقی

   انجام می دهد.علت اصلی برای  قوع ا  پداد  

 experimental studies  ) آزمایشگاهی(تجربی مطالعات 

در ااح دست از تحقیقات ، محقق، ر ش ها اا شرااع محیطی حاصی را دس کاری مری  

در ا  گر   از موجودات مورد بررسی قرار دهد را تغییرات کند تا چگونگی تأتیر ااح 

به عبارت به ر کلیه تحقیقاتی که در شرااع آزمااشگاهی قرار می گیرند، نوعی تحقیرق  

اگر در ا  آزمرااش بسریاری از پارام رهرا را کن ررل کنریم )       .تجربی را انجام می دهند

مجزااری را بررای آزمرااش    ، دما ( در یقیقت ا  محیع بسر ه   کرامالً    PHشوری ، 

ان خاب نمود  اام، در تحقیق تجربی، محقق به منظور کشف ر ابع علّی   معلولی بود  

  ا  اا چند گر   را بعنوان گر ههای تجربی تحت شرااع حاک قررار داد    ن رااج   

را مورد تجزاه   تحلیل قرار داد    در ا  ن یجه گیری کلی اعالم می دارد که در ار   

کن رل شد  می تروان چنریح ن رااجی گرن ره شرود بعنروان مثرال در آزمااشرات         شرااع 

ECO-toxicology ی دارد اتر انواع آالاند  عاا سم شناسی اکولوژاکی ا  محقق س

ها را بر ر ی جمعیت حاک از موجودات زند  بررسری کنرد بره همریح دلیرل اانکرار       

پرارود     لحراظ شروری ، دمرا   در آزمااشگا    ا  شرااع کن رل شد  از  ی کامالًبااس 

 نوری قرار گیرد.  

 semi-experimental    نیمه تجربیمطالعات 

با توجه به اانکه ن ااج گرن ه شد  در شرااع کن رل شد  کامالً در محریع هرای طبیعری    

در شررااع طبیعری    اتاز تحقیقات بوجود آمد  که اارح تحقیقر  صادق نیست ااح دس ه 

در بسریاری از موقعیرت هرای طبیعری نمری تروان       صورت می گیرد بره عبرارت به رر    
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محقق  تحت کن رل کامل درآ رد در ااح شرااعرا م غیرهای موجود در یوضه پژ هش 

برای بررسی   مطالعه موقعیرت مرذکور از تحقیرق نیمره تجربری اسر فاد         .ناچار است

 نمااد.  

ن در ساار علوم  اژ  نیمه تجربی ا لیح بار در نرهنگ علوم تربی ی ابداع شد   پس از آ

نیز در شرااطی که  ضعیت طبیعی کامالً تحت کن رل قرار نگیرد مورد اس فاد  قرار مری  

گیرد . محقق در تحقیقات نیمه تجربی سعی می کند در شرااع  اقعی   یقیقی به کرار  

 بپردازد   محقق نقع می تواند تعداد محد دی از عوامل را بررسی اا کن رل نمااد. 

دسر ه   2معموالً که بعد زمان تقسیم بندی نمود نظر قیقات را می توان از مطالعات   تح

 .مطالعات قابل تعراف می باشند

ااح نوع مطالعات در یقیقرت پرس از   :  retrospectiveمطالعات گذشته نگر  -1

 قوع مشکل یاصل می شوند   بررسی  ق ی شر ع می شود که در گذش ه عل ی 

ث شد  است در ااح نوع مطالعات معمروالً بره   بود  که در یال چنیح معلولی یاد

بررسی  قااع، ر ادادها   نمودهای طبیعی پرداح ه که قبالً اتفاق ان راد    اتررات   

آن بر جای ماند  است . اگر پس از سیالب به بررسی  ضعیت ر دحانه بپردازام 

 انجام داد  اام. راطالعه گذش ه نگر نوعی م

 prospective  مطالعات آینده نگر  -2  

العات در یقیقت سعی بر آن دارد که نسربت بره برر ز برحری از مشرکالت در      طااح م

بعرد از شرر ع    نوع مطالعات عامل   معلول هر د  آاند  پیشگیری نمااد، چون در ااح

اگر بخواهیم بر ز ا  بیماری را که در ا  منطقه اتفاق  ؛مطالعه قرار است اتفاق بیان د

  پیش بینی نماایم. که چنیح بیماری نیز قرار است کشور ما را ان اد  است بررسی کنیم 

تهداد قرار دهد   تمامی کشور را جهت پیشرگیری از اارح بیمراری بسریج نمراایم در      

 بیمراری یقیقت مطالعات آاند  نگر انجام داد  اام بره عنروان مثرال در سرالهای احیرر      

بوجرود آمرد    ممکرح     در بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقیآنفلونزای مرری 

است تبعات آن هر چه سراع ر به کشور ما  ارد شود بنابرااح برا مطالعره در حصروک    
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شریوع کامرل آن در اارران    مری تروانیم نسربت بره      بیماریعوامل موجود در پیشگیری 

 جلوگیری نماایم.  

 تقسیم بندی انواع ر شهای تحقیق بطور کلی :

 :روش فرضی و قیاسی -الف

ر ش مهرم   ار  اربردی بخصوک در علوم کشا رزی   منابع طبیعری  در تحقیقات ک 

گوانرد چررا کره در     قیاسی –فرضی تحقیق ، کاربرد بیش ری دارد به ااح ر ش تحقیق 

نمرود  آن معموالً می توان پس از ا  مشاهد  دقیق نسبت به گردآ ری اطالعات اقردام  

مورد اتبات اا رد قررار داد    نرضیه را با آزمودن   بر اساس آن نرضیه ای تنظیم گردد 

  در ان ها ن ااج بدست آمد  را با هم قیاس نمود   مورد تجزاه   تحلیرل قررار داد بره    

مری  بشرح ذال گام مهم  7قیاسی گواند که شامل  –ر ش تحقیق نرضی  ،چنیح ر شی

 باشد. 

 observationمشاهده  -1

ل ر ادادن اسرت   بره   در نخس یح گام نرد ایساس می کند که تغییرات حاصی در یا

عبارت به ر نگرش حاصی در نرد محقق ااجاد شد  که می تواند به حوبی مشکالت را 

ذ داش ه باشد   ی ی قبل از آنکه بسیاری از نایساس نمااد ا  محقق بااس ی دادی نا

مراً  ئمشکالت را به ا  بگواند به حوبی آنها را درک نمااد. در ااح گام بااس ی محقرق دا 

دگرگونیهای محیع آگاهی داشر ه   ار  مردار مسرئولیت پرذار در قبرال       در حصوک 

 بااس ی توجیهاتی منطقی را ارائه دهد. ،که در محیع کاری ا  ر ی می دهداتفاقاتی 

 Data collection   گردآوری اطالعات اولیه : -2

محقق بااس ی تواناای الزم برای جمع آ ری اطالعات را داش ه باشد، در یقیقرت اارح   

ام مس لزم جس جوی اطالعات برای آگاهی از آن چیزی است که ااح کار با گف گروی  گ

ریر رسمی با کارکنان بخش تکثیر   اا مزرعه پر رشی بخروبی امکران پرذار اسرت در     

ساار علوم برای جمع آ ری اطالعات ا  پرسشنامه تهیه نمود    از انراد شارل در آن 

ه پاسخ دهند امر ز  با اس فاد  از اان رنرت    نیلد کاری درحواست می شود به پرسشنام

مخ لف اطالعات کسرب   موضوعات ساات های اطالعاتی می توان به حوبی در مورد 
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بلکه آنهرا   .نمود  محقق بااد در انبو  اطالعات جمع آ ری شد  گیج   سردرگم نگردد

   را بصورت منظم تبت   درج نمااد.

 نظریه پردازی -3

آمیخ ح منطقی اطالعات تا ب وان برای دالال  جود ا  مسئله تالشی است برای درهم 

در ااح گام م غیرهای مهمی نیرز کره در موضروع تحقیرق مشرارکت       ؛مفهوم سازی کرد

داش ه   تأتیرشان در علت پداد آمدن مشکل قابل مشاهد  است به بررسی گذاش ه مری  

 بیح م غیرها به طور نظری تنظیم می گردد.   ، ی ی ر ابعشود

 Hypothesis   تنظیم فرضیه  -4

شبکه ر ابطی که بریح م غیرهرا بدسرت آمرد  اسرت مری تروان یردس هرای          از محل 

هوشمندانه اا نرضیه های مخ لفی را بدست آ رد امرا نک ره مهرم آنکره اارح نرضریات       

ته آزمااش قررار داد ترا   وبااس ی ، آزمون پذار باشند   ب وان به رای ی نرضیات را در ب

 اع بار آن ها مورد تحقیق قرار گیرد.   صحّت   اا عدم

 به همیح دلیل است که می توان گفت آزمودن نرضیه را تحقیق قیاسی گواند.  

 گردآوری داده های علمی بیشتر -5

از  ی بیش ر بااد رنت بعبارت به ر بعدپس از اانکه نرضیه درست شد  به دنبال داد  ها

اطالعراتی را اسر خراج نمرود کره برا       ،تد اح نرضیه ها می توان از مجموع اطالعرات  

آنها را دس ه بندی نمرود   بره بیران داگرر داد  هرای      که بااد نرضیات ما ارتباط داش ه 

تحقیرق پدارد    را با انجام آزمااشرات مخ لرف در   زمودن نرضیه ها آعلمی بیش ر برای 

پس  ری نمرود   سر  آدر ااح گام بااد داد  ها را بر اساس م غیرهای نرضریه گررد   .آ رد

 آنها را به درس ی کالسه بندی کرد تا ب وانیم در گام بعدی به تحلیل آنها بپردازام.

 Processing of Data  تجزیه و تحلیل داده ها -6

در ااح گام داد  های جمع آ ری شد  را از لحاظ آماری مورد بررسی قرار مری دهریم.   

سرت کارشرناس آمراری    تخصصی بود    به رر ا بسیار آماری مناسب  ان خاب نرم انزار

را تقوارت  تحقیرق  با ان خاب ا  م خصص آمار گر    که .بعنوان مشا ر ان خاب گردد

 د.  ننرضیه ها بر اساس ن ااج آماری اا تأاید   اا رد می شو نهااتنماایم   در 
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 اد در ااح دس ه قرار می گیرند.آدر یقیقت داد  هاای که پس از آزمااش بدست می 

تغییر در ن رااج اصرلی جرداً      اد  ها بااد سعی نمود از عددسازی در تجزاه   تحلیل د

م أسفانه برحی از محققیح بررای اانکره نرضریات حرود را بره اتبرات        .حودداری نمائیم

برسانند از تغییر در داد  های اصلی اس فاد  نمود    کیفیت کل تحقیق را زار سرال می 

 برند. 

 استنتاج قیاسی: -7

ی به اس ن اج ها از طراق تفسیر ن ااج   تحلیل داد  ها می باشرد برر   قیاس نرآاند دس یاب

پااه ااح اس ن اج ها محقق می تواند در پااان تحقیق ا  ن یجه گیری کلی را ارائه نمااد 

   توصیه های بسیار مهم در حصوک موضوع تحقیقی به ساار محققیح ارائه نمااد.  

ترا سراار محققریح دچرار     د ذکرر گرردد   در ااح بخش ی ی پیشنهاداتی توسع محقق باا

د   ی ی اگر تحقیق با مشکلی ر بر  بود  ااح مشکل به حوبی توضی  نمشکالت نگرد

 .  نشونددر صورت تکرار آزمااشات دچار آن  گرانداد  شود تا ساار پژ هش

 قراء )از جزء به کل رسیدن(تروش اس -ب

قد ر نمی باشد   اا محرال  در برحی از تحقیقات دس رسی به کل جامعه مورد بررسی م

است بنابرااح بااد م کی به اطالعاتی باشیم که از ا  عد  محد دی از انراد بدست می 

آ رام   در یقیقت بااس ی با تحقیق ا  جزء جامعه دربار  کل آن قضا ت کنیم. اارح  

قبیل اس دالالت ، ای مالی بود    ممکح است صد در صد صحی  نباشرد . قضرا ت از   

 ار  کل را ر ش اس قراء می گواند.جرء درب
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 اجزای اصلی یک مقاله پژوهشی
 ( Titleعنوان )  -1

 ( Authorsنام نواسندگان )  -2
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مقالره کره حوانرد  مری شرود   از اهمیرت زارادی         ار  عنوان مقاله ا لیح قسمت 

برحوردار است در صورتی که عنوان مقاله مبهم باشد عموماً مورد توجه قررار نمری   

بسیار دقیق   شیوا ، قابل نهم   سراد      بود   عنوان بااس ی جاذب آموزند   .گیرد

چشمگیر باشد به طوری که کنجکا ی حوانرد  را برانگیرزد   در عریح کوتراهی       

عنروان مقالره در یقیقرت در بسریاری از ک رب       .اصل مطلب را بیان نمااد ،اح صار

 کلمه بااد تشکیل شود. 8 زراهنمای تحقیقاتی یداقل ا

ینی : تهیه گس رش های کر موز می   کاراو تااپ در اکی از کپور ماهیان چ 1مثال

 کاراوتااپینگ در ماهی آمور  عنوان حالصه : ) آمور ( 

) تعییح رلظت کشند  آالاند  های ( کادمیوم   سرب بر ر ی چند گونه از : 2مثال 

 نی وناگ ، بیگ هد (   –کپور ماهیان چینی ) آمور 

نی ونراگ     –سرب   کادمیوم بر بچه ماهیران آمرور    50LCعنوان حالصه : تعییح 

 بیگ هد

بخرش   2مقاله نبااد طوالنی باشد   در صورت طوالنی بودن به ر اسرت بره    عنوان

که بخش اصلی آن در قسرمت براال   بخرش نرعری در     اصلی   نرعی تقسیم گردد
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قسمت پاایح ذکر می گردد . در مواردی که عنوان طوالنی باشد   امکان کوتاهی به 

عنوان  سبی برای ارائهتقسیم بندی عنوان به د  بخش را  منایچ  جه ممکح نباشد ه

 می باشد مقاالت 
The role of fiber optic bronchoscope in the diagnosis of 

pulmonary tuberculosis 

 بخش اصلی   نرعی   2
Diagnosis of pulmonary tuberculosis : the role of fiber optic 

bronchoscopy 

ب وانیم  اژ  هرای کلیردی را از    مقاله طوری تنظیم شود که به رای یبااس ی عنوان 

آن اس خراج نماایم بنابرااح ان خاب   جااگزانی پر مح واتراح  اژ  های کلیدی در 

 عنوان مقاله از اهمیت زاادی برحوردار است 

 running title  عنوان کوتاه ) اجمالی ( 

ل فحات مقاله بجز صفحه ا ل که یا ی عنوان کامر صعنوان اجمالی مقاله در باالی 

مقاله است آ رد  می شود   ااح امکان را نراهم مری آ رد ترا حواننرد  بره رای ری      

کلمره   3ترا   2عنوان مقاله مورد نیاز حود را مشخص نمااد . عنوان اجمالی معمروالً  

 بود  که مفهوم کلی مقاله را بیان می کند 

 اسامی نویسندگان

ا  مقاله درج گرردد  شرط اصلی برای اانکه نردی اسمش در اسامی نواسندگان  3

 :عبارتند از

مجری طرح باشد به عبارت به ر تمامی مسئولیت کاری علمی   عملری پرر ژ     -1

 د  گیرد.  هرا تا ید زاادی بر ع

شا ر که با دادن حع مشی نکری از بیح انبو  عنا اح به رراح  ماساتید راهنما    -2

ی بره مشرکل گشراای    عنوان را به دانشجو پیشنهاد نمود    در طی مرایل کرار ی ر  

 د.  ندانشجو می پرداز

برود    ی ری در   را اراری داد   نرد اا انرادی که در نوش ح مقاله بخوبی مجری  -3

 هداات می کنند.تفسیر ن ااج   بحث نرد مجری را 
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امیرد   نبعنوان مثال مشا ر آماری در ااح قسمت قرار می گیرد تمام انرادی که نواسند   

تحلیرل   نک ه مهم آنکه دررا داش ه باشند   اا به عبارت به ر د بااد صالییت آننمی شو

تهیره  اا  انرادی که در نظارت طرح ،  تفسیر داد  ها کار کرد  باشند به همیح دلیل تنها 

اسامی آنها در لیست  ،دادن برحی امکانات در اجرای پر ژ  نقش داش ه باشند اابودجه 

 کر   قدردانی از آنها کمال تشکر را نمود.  د بلکه بااد در تشنمی گیرنواسندگان قرار 

 – ph.D دک ررری تخصصرری،  MDبه ررر اسررت عنررا اح اح صرراری ماننررد پزشرر   

 ذکر شود.   در حصوک نواسندگان MS، نوق لیسانس  DMDدندانپزش   

نرام گرر   آموزشری     .  در ان ها بااس ی آدرس نواسندگان مقاله بخوبی مشرخص شرود  

 مقالره    مکاتبرات نام   نشانی مرلف اا کسی کره مسرئول   دانشگا  اا محل تحقیقاتی ، 

اامیل انراد نیز در همیح  .می باشد قابل ذکر است پاسخ به درحواست های ارسال مقاله

قسمت درج شد  تا به کم  آن ساار محققان ب وانند برا نررد نواسرند  ارتبراط برقررار      

 نمااند.  
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 چکیده :
بطرور دقیرق مح وارات مقالره را ارائره دهرد       بااس ی ا  چکید  مقاله در عیح اح صار 

که پس از عنوان می آارد   د مریح    است ا  گزارش مهمی از  چکید  در  اقع بخش

بخش از مقاله که بیش ر حواند  می شرود بنرابرااح بااسر ی در چکیرد  ضرمح رعاارت       

اح صار آگاهی های الزم را در حصوک ن ااج گرن ه شد  ارائه نمود از طرنری سیسر م   

موارد تنها عنوان چکید  را در اح یار قرار مری دهنرد .   از اطالع رسانی در بسیاری های 

نک ه مهم آنکه چکید  در  .بنابرااح چکید  بااد مح وای مقاله را بصورت جامع بیان کند

 :مقاله آ رد  می شود  اب دای اقع آحراح قسم ی است که در 

 :نوع چکید  دارام  به طور کلی د 

 Indicative   صاری  الف( چکید  اح

 مقاله است) ر ش تحقیق( یا ی اطالعاتی در مورد طرح موضوع، هدف   م دلوژی 

 Informative  ب( چکید  اطالعاتی  

جزئیرات مقالره     ن رااج    ر ش کرار بره بررسری      ارائه موضوع هردف   عال   برکه 

 نظراات ساار نواسندگان می پردازد.  

 که عبارتند از : شود بخش اساسی در ا  چکید  داد  می 4

 دلیل انجام مقاله   هدف آن نوش ه شود. -1

 ان خاب موضوع   ر ش های تجزاه   تحلیل ارائه گردد.تحقیق ر ش های اصلی  -2

 اان ه ها   ن ااج بخصوک آنهاای که معنی دارند ذکر می گردد.  -3

نمرودار  در چکیرد  هیچگرا  جرد ل       .بحث های اساسی بیان شود   ن یجه گیری -4

 چکیرد ، در   ل چکید  معموالً بصورت گذش ه ساد  نوش ه می شود عارائه نمی شود ن

صرا    ر شرح برود    ی ری از    بااد تا ید امکان همچنیح  نس داد  نمی شود ا، رنر

معمروالً   نظر تعداد لغات بکار برد  شد  نیز در برحی مجرالت علمری محرد دات دارد   

ضر رتی ندارد که در چکید   .گرددمی ید  ان خاب لغت برای چک 200تا  150یداکثر 

  آموزنرد   ناقرد    نیکوترا    حوانرد  در نهاات چکید  بااد سابقه تحقیق عنوان شود   

  باشد.جزئیات ریر ضر ری 
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 واژه های کلیدی :

تعرداد   .با موضوع مقاله بود    به ر است از عنوان مقاله اس خراج گرردد مرتبع معموالً 

 اژ  های کلیردی   کلمه می باشد. 10عدد   یداکثر  3 یداقل کلیدی کلمات  اژ  های

 معموالً پس از چکید  می آ رند   بیش ر توسع نواسندگان مقاله ان خاب می گردد.  را 

در جیر  رذاای بچه ماهیان دراای حزر  A: بررسی تأتیرات انز دن پری بیوتی  1مثال

 با تأکید بر شاحصهای رشد.

 دراای حزر ، A ماهی، شاحصهای رشد، پر بیوتی  کلمات کلیدی : تاس

گونره از کپرور   د  آالاند  های سرب   کرادمیوم برر ر ی   ،:  تعییح رلظت کُشند 2مثال

 ماهیان چینی ) آمور، کپور(

 کلمات کلیدی : سرب، کادمیوم، رلظت کُشند ، آمور، کپور
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 مقدمه مقاله : 

نوان ا  جهت ااب برای حواننرد   ا لیح قسمت گزارش علمی است که بعمقدمه مقاله 

عمل می کند به عبارت به ر مقدمه در مورد جزئیاتی که بعداً حواهد آمرد بره حواننرد     

الع می دهد، انگیز  اصلی برای انجام مطالعه، هدف   علت انجام مطالعه   همچنیح طا

حالصره ای از  در مقدمره ذکرر گرردد ی ری مری تروان        بیان مسأله مورد تحقیق بااس ی

رهای انجام شد  را در مقدمه ارائه نمرود . ار  مقدمره بااسر ی از عبرارات عمرومی       کا

شر ع شد    به عبارات اح صاصی ح م شود ا  مقدمه مناسرب یرا ی نکرات زارر     

 است :

اساس   پااه های تحقیق را نشان داد    سابقه علمری موضروع را بره اح صرار      -1

 بیان می کند 

بره عبرارت به رر ضرر رت   لرز م       ؟دچرا چنیح تحقیقی بااس ی صورت پذار -2

 تحقیق را ارائه می نمااد

   ؟چگونه تحقیق انجام شد  به سرال های مربوطه به حوبی پاسرخ حواهرد داد   -3

در مقدمره نیرز    ؛به عبارت به ر اهمیت مشکل   موضوع ان خابی ذکر می گردد 

بااد از ارائه جد ل، تصوار   جزئیات موضروع حرودداری کررد ا لریح جملره      

مه بسیار یائز اهمیت است   بااس ی تقراباً تمام آنچه را کره مری حرواهیم    مقد

بیان کند   در عیح یال کوتا    جالب باشد مقدمه می تواند طرح اصل مقاله را 

ز نبااد ن یجه را بیان نمود   بااسر ی در نهاارت حواننرد  را    گرهبیان نمااد  لی 

بود    اطالعات بیشر ری را  م قاعد ساحت که چنیح پژ هش   مطالعه ای الزم 

 نسبت به کارهای انجام شد  به شما ارائه می دهد

 مواد و روش ها :

چگرونگی  مصررنی   ریرر مصررنی    مواد شیمیاای   تجهیرزات   ،نمونه ها :مواد شامل

دس گا  های مورد اس فاد  ، مشخصات دقیرق مرواد شریمیاای،     ، معرنیجمع آ ری آنها 

شررکت   .د شیمیاای   ی ی رلظت هر ترکیرب ذکرر گرردد   طراقه اس فاد  از دار    موا

شیمیاای به حوبی مشخص گردد   از همه مهم ر گر   هرای  ها اا مواد  سازند  دس گا 
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ر جنس، تعرداد   سرح باارد مشرخص     (   گر   های مورد مطالعه از نظ کن رل ) شاهد

 .  شود

 :روشها 

کر رفرانس و منبع   و بایستی با ذاست آن مهمترین خصوصیت روش تکرار پذیری 

 اصلی صورت گیرد.

دس یابی   ر ش ها بااس ی طوری نوش ه شوند که تکرار پذار باشند بنابرااح گردآ ری 

گر ههرای  نیز بخروبی آن را تکررار کننرد.    به داد  ها طوری بیان شود که محققان داگر 

ونگی ر ش انداز  گیری، دقت انداز  گیری   چگ .شنی بیان شود شاهد به ر تیماری  

به حوبی تبت گردد   در ان هرا ر ش آمراری اسر فاد  شرد  نیرز       مرایل آزمااشانجام 

 نوع نرم انزار بکار گرن ه شد  نیز مشخص گردد.   ی ی ،دتوضی  داد  شو
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 نتایج :

اج   بحث را با هم ارائه می دهنرد.  برحی محققیح ن اکه سومیح بخش ا  مقاله است 

اان ه هرای مخ لفری ممکرح اسرت در      .م مجزا شوندبخش از ه 2ااح اما به ر است که 

ن ااج بدست آاد که بااس ی برای بیان آنها از به راح لغات اس فاد  نمود به عبارت به رر  

که بصورت  ،ن ااج بااس ی در برگیرند  اان ه های بیح گر   کن رل   ساار گر هها باشد

از مر ح جردا ل ،    ن رااج بصرورت مجموعره ای منطقری    ی ری   .مقااسه ای ارائه شروند 

تصا ار   نمودارها آ رد  می شوند . الزم است به بسیاری از سواالت در ن رااج پاسرخ   

در ن رااج   .داد  شود   برای نشان دادن به ر ن ااج از نرم انزارهای آماری اس فاد  گرردد 

  پهلو اج ناب بااد کرد تکرار تمرامی آنچره کره در جردا ل   تصروار      دلب ااز ذکر مط

د  در م ح جااز نیست   در نهاات نوش ار مناسب برای بخش ن یجه می توانرد  آ رد  ش

   :بصورت زار بیان گردد

ن ااج بصورت ر شح،  اض    مرتبع با بخش مقدمه   مواد   ر ش کار ارائره   -1

 شود

کره پیچیرد     یبرای مقااسه ن ااج   بررسی ارتباط آنها از منحنی ها   تصرا ار   -2

 جست.ر  نباشند به

جدا ل بااس ی مناسب بود    به رر اسرت شررح   توصریفی در پراایح      ساح ار  -3

 .جد ل آ رد  شود

تصا ار کامالً    ل اجد ،ن ااج مطالب تکراری ارائه نگردد  اانکهاز همه مهم ر   -4

 گواا   قابل درک   نهم باشد

 بحث:

بااس ی اان ه های تحقیق   جنبره هرای    که مقاله است ا ااح بخش چهارمیح قسمت 

بررای   .آن بخوبی بررسی شود   در نهاات ن ااج ارائره شرد  بخروبی تفسریر شرود     تاز  

نمود   با توجه بره   مقااسهاانکار می توان ن ااج بدست آمد  را با ساار مطالعات مشابه 

آارا پرژ هش انجرام شرد  برا سراار        .ن یجه منطقی گرنتمجموعه شواهد   دالال ا  
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 ،غراارت دارد   در صرورت  جرود احر الف      اا م ؟مطالعات انجام گرن ه مشابه است

  :بحث بااد شامل موارد زار باشد ا دالال آن بخوبی ارائه گردد 

 د  صورت جانشیح   نر  صفر به اصلی مقاله هایبیان نرضیه  -1

اان ه هاای که از همه مهم ر بود    نرضیه را به اتبات ارا رد مری   بیان اهداف    -2

 رساند

ه به اهداف آنها در بحرث بره طرور کامرل ارائره      اهمیت اان ه ها بااس ی با توج -3

گردد. الب ه ممکح است در برحی از مقاالت محد دات های انجام پژ هش نیرز  

نک ره مهرم آنکره در     .ذکر شود تا ساار محققان دچرار اارح مشرکالت نگردنرد    

مواردی که داد  ای  جود ندارد نبااس ی هیچگونه اظهار نظر شود   در نهاارت  

رای انجام به ر ار  پرژ هش توصریه مری شرود کره مطالعرات        که ب ،ذکر گردد

بیش ری صورت پذارد   پیشنهادات مناسبی برای اجررای کارهرای آانرد  ارائره     

 گردد.  

 تشکر و قدردانی 

مشرارکت داشر ه انرد   ارا امکانرات ،       ،بااد از انرادی که در به تمرر رسریدن تحقیرق    

تشرکر    ود  اند در ااح بخش قدردانی تجهیزات   مواد شیمیاای مورد نیاز را نراهم نم

د کره چره از نظرر    نکارشناسان   تکنسیح ها می باش –همکاران  :ااح انراد شامل .نمود

در   مری تروان   ننی   چه از نظر تکنیکی   آزمااشگاهی نواسند  را یماات نمود  اند 

د بیان نمرو یسب مورد ذکر شد   بررا ااح قسمت کم  ها   یماات های مالی، مادی 

  از مرسساتی که ااح کم  ها را در اح یار محقق قرار دادند کمال تشرکر   قردردانی   

   را نمود.
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 فهرست منابع

علمری   نگرارش مقراالت  در قسرمت راهنمرای   در مجالت   نصلنامه های تخصصی   

ر ش نوش ح منابع مورد اس فاد  ذکر می شود بنرابرااح ممکرح اسرت مجرالت علمری      

در برحی از آنها شمار  گرذاری منرابع    .کر منبع داش ه باشندر ش های مخ لفی برای ذ

به ترتیب ذکر آنها در م ح مقاله می باشد   بررای ارجراع آنهرا بره مر ح مقالره بااسر ی        

برحری   .زارنواس با ذکر شمار  در داحل پران ز   اا در ان های هرر عبرارت ذکرر شرود    

د کره باارد بنرا    ن  قرار می دهمنابع را در جدا ل   زارنواس های تصواری مورد اس فاد

ور کلری در بیشر ر پااران    طبه ترتیب   ذکر آنها در م ح مقاله شمار  گذاری شود اما به 

  :نامه ها ر ش زار برای رنرانس نواسی توصیه شد  است

پااران   مقالره ارا   عنوان ک اب ارا  .سال ان شار .اسم کوچ یرف ا ل نامیلی نواسند  ، 

 صفحات مورد اس فاد . ااتعداد صفحات ا نام ناشر ک اب. .نام مرکز ان شارات انامه

 در نوش ح نامیلی نواسندگان ک اب بااس ی رعاات یر ف الفبا را نماایم.

 انت یا برنامه زمان بندی اجرای پژوهشگنمودار 
برنامره زمران بنردی     ار  در بسیاری از مطالعات بااس ی قبل از آراز پژ هش به حوبی 

در آن مردت زمران انجرام     . نمودار گانرت گوانرد    آنبه  که نمودشد  از پیش را ارائه 

 .پژ هش به ماههای مخ لف تقسیم شد    در هر ما  کار انجرام شرد  ذکرر مری گرردد     

ر ش پیش آزمااش تحقیق نیز گف ه می شود که معمروالً   معموالً به جد ل برنامه زمانی

مری گیررد ترا نظرارت      قبل از جمع آ ری اطالعات   انجام کارهای تحقیقاتی صورت

شناح ه شرود   در صرورت لرز م     ،ای مالی که در اجرای تحقیق ممکح است پیش آاد

به راح ر ش پیشنهادی در ااح مریله توسرع   .تغییراتی در اجرای پژ هش به عمل آاد

ااح دانشمند، ارائه ا  جد ل ساد  طرح کار اا  .دانشمندی به نام گانت پیشنهاد گرداد

پرر ژ  تحقیقراتی      ار  عه را حالصره نمرود کره اجررای مخ لرف      طرح اجراای مطال

چگونگی ارتباط آنها با اکداگر را به ر شنی حالصه می کند، در ا  طرح کار اا طرح 

  مسرئولیت انرراد من خرب     مری گرردد  زمان انجام  در هر عملیاتی که ،اجراای پژ هش

کار صرورت گیررد     در نهاات میزان زمانی که صرف می کنند تا آن  شودمشخص می 
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به حوبی می توانرد نعالیرت هرا      ساد  جد ل  ا را ارائه می دهد. طرح کار بصورت 

 ترتیب زمانی آنرا نشان دهد 

راز در هر پژ هشی بااس ی هزانه ها بصورت  :مناب  و بودجه الزم برای انجام تحقیق

ارا مرسسره     ه ها   قوانیح سازمانسبا توجه به حوامشخص شود   اانکار بااد    دقیق

ا  مدل پیشنهادی تفکی  هزانه ها به هزانه های جزء  .گردد تنظیمتأمیح کنند  طرح 

هزانه های مرواد   –به عبارتی به ر هزانه ها را می توان به هزانه های پرسنلی  می باشد

هزانه های مجری   همکاران طرح تقسیم بندی  ،رانسپورتتیمل   نقل    –مصرنی 

صدی بااس ی بعنوان هزانره هرای   بودن اجرای پر ژ  ی ی در نمود در صورت طوالنی

  در  گرن ره شرود  نظرر   نه می باشد ، در درصد کل هزا 10نشد  که معموالً  ینیبپیش 

  ریر که در جد ل ااح بودجه هزانه های مصرنی  گردد.نهاات جد ل بودجه کل تهیه 

 .تهیره مری گرردد   پرسنلی با هم جمع گرداد    کل هزانره انجرام پرژ هش     –مصرنی 

معموالً سازمان هاای نظیر شیالت برای تصواب طرح های دانشجوای نرم های الرف    

تهیه نمود  که به بررسی هزانه ها   بودجه الزم طرح می پردازد تا ب واند بخوبی را ب 

 .نسبت به انجام طرح های پژ هشی اقدام نمااد ،با برآ رد بودجه الزم

ر یائز اهمیت است بعنروان مثرال بااسر ی سرعی نمرود      گس ر  احالق در پژ هش بسیا

 یقوق انرادی که در پژ هش مورد پاسخگوای قرار می گیرند یفظ کرد.  
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  اشار  نمود:   بطور حالصه بیان نمود ،می توان به موارد زارکه از ااح ییث 

برا دادن  ضمح رعاات اصل امانت داری یقوق مرلفیح در انجام هر پژ هش بااس ی  -1

  درج منرابع مرورد اسر فاد  در     نس اصلی یقوق مرلفیح را به حوبی رعاات نمودرنرا

 هر ک اب اا پااان نامه   اا مقاله ای ضر ری می باشد.

 :رضاات آگاهانه  -2

بخصوک در هنگامی که پرسش نامه ای تهیه می شرود   توسرع انرراد مخ لفری اارح      

همیت اسرت   راز داری شرما در   پرسشنامه پر می گردد رضاات ااح انراد بسیار یائز ا

ااح امر می تواند نقش عمد  ای را اافا نماارد بعنروان مثرال اگرر هردف بررسری تروان        

 ؟تولیدی مزرعه پر رش قزل آال بود    آاا ااح پر رش مقر ن به صرنه است ارا حیرر  

بااس ی نظر مسئول کارگا  را به ااح امر م وجه ساحت کره در اارح اطالعرات نقرع در     

 نظیرر دارااری  قیق اس فاد  شد    اطالعات بدست آمد  به سازمان های داگرر  همیح تح

 داد  نخواهد شد. 

نرراهم آارد   در نهاارت     یمحققهر دس رسی اطالعات بدست آمد  به حوبی برای  -3

د نه آنکه مالکیت نند ن ااج بدست آمد  را در اح یار ساار محققیح قرار دهنب وا انمحقق

احالق به هیچ  جه پذارن ه نیسرت   کنند که ااح امر از نظر علم شخصی به داد  ها پیدا

 زارا زکات علم نشر آن می باشد

در بسیاری از تحقیقات که با موجودات آزمااشی انجام مری گیررد توجره    نک ه مهم  -4

به ااح امر است که نبااس ی به بهانه انجام هر گونه تحقیقی تعداد زارادی از موجرودات   

 برسانیم.  زند  را به هالکت
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 :ی منظم ) تورش ( خطا biasسوگرایی 

از هنگام بوجود آمدن ااد  ای در مورد ا  مطالعه اا تحقیق تا زمان تجزاه   تحلیرل ،  

همروار  ممکرح اسرت محقرق در معرر        ،ن یجه گیری   ی ی گزارش نواسی تحقیق

ضی از ن رااج  به طوری که در ن یجه ممکح است بع ،ای دانس ه اا نادانس ه قرار گیردطح

العرات  طبدست آمد  را بی اع بار نمااد برحی از ااح اش باهات در جراان جمع آ ری ا

 اتفاق می ان د که شامل :

 نامناسب بودن  سیله انداز  گیری -1

 ها بکار می ر د یاکدست نبودن  ساال م فا تی که در انداز  گیر -2

 گیریجهت دادن به ن ااج توسع عوامل تماالی   اا عوامل انداز   -3

پیچید  بودن پرسش ها   اا طرح سواالتی که معموالً پاسخ دهند  ها با مشرکل   -4

 ر بر  شوند

 ندانم کاری ها   ان خابات نادرست    -5

 مفاهیم اساسی

 (   reliability( قابلیت اعتماد ) 1

اعنی اانکره ار   سریله مشرخص انرداز  گیرری را در مروارد         ،اعنی تکرار پذار بودن

ن ااج مشابهی داش ه باشد به عبارت به ر پاسخ بره دنعرات   داد    اکسان نشان مخ لف 

 مخ لف انداز  گیری اکسان باشد 

 agreement  ( توافق2

در  ،م غیرر مشرخص   ار  منظور آن است که بیح  ساال مخ لفی که برای انداز  گیری 

چررا کره در    .توانق  جود داش ه باشرد  ا طول مطالعه بکار می ر د ا  هماهنگی   

عدم  جود هماهنگی ممکح است در بدنه اطالعات   در ن یجه در کرل ن رااج    صورت

 ی بر ز نمااددبدست آمد  اشکاالت م عد

 bias   (منظم )( سوگرایی خطای 3

ه حطای منظم سیس ماتی  است که به طور ذاتی نرد ارا  سریل   ا اا سوگراای  تورش

رداشرت اشر با  اکطرنره بره     ب ار  در  اقع ااح حطا  .انداز  گیری آن را انجام می دهد
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 سریله انرداز  گیرری )     ا ممکح است چرا که  صورت نه عمدی   نه تصادنی است

در  .ا کم ر از ید  اقعری نشران دهرد   ارا کمی بیش ر جسمی تراز ( به طور منظم مانند 

ای منظم شد  بنابرااح در ااح نوع از انداز  گیری ها که ن یجه طیقیقت دس گا  دچار ح

در را سربب مری شرود.    نادرست از همبس گی بریح علرت   معلرول اسرت      رد آاش بر

بار اتفراق ان رد    ا یقیقت نوعی حطا اتفاق ان اد  اما ااح حطا تصادنی نیست که نقع 

 ی به طور منظم داد  شود.  مکح است حطاهای مکرربلکه با هر بار انداز  گیری م

محقرق در ان خراب    ،سرت حطاها همیشه در انداز  گیری داد  نمی شود بلکره ممکرح ا  

 تانرادی که مورد سرال  اقع می شوند نیز مرتکب حطا اا اشر با  گردنرد در اانصرور   

حطر ان خاب کردن گر هی که نمااند   اقعی جامعه نیس ند  جود دارد که به ااح نروع  

اگرر هردف شرما بررسری     مثرال   .گوانرد  selection biasحطا ) حطا در ان خاب ارا  

ش ( در ا  کارگا  پر رشی باشد، پژ هشگر می تواند با طررح  مشکالت تولید ) پر ر

 ،سوال که معموالً از سراالت کلی شر ع شد    به سراالت اح صاصری حر م شرود    20

در اانجا ممکح است پژ هشگر در ان خراب انررادی کره به رراح      .تحقیق را آراز نمااد

 باز کسانی کره تجرار  ر اگ ،داگر مثال  درد به سراالت دهند دچار اش با  گرد پاسخ را

تازگی مشغول کرار هسر ند    به دارند سرال شود   اا از انرادی کهنکانی جهت پر رش 

  ایاطه کامل ندارند پاسخ سراالت گرن ه شود در همه ااح موارد نرد پژ هشگر دچرار  

 حطا در ان خاب شد  است .

خاب می کنیم گر هی را به عنوان شاهد ان مکح است هنگامی که منوع داگری از حطا 

( همیشه ممکح  case-controlالعات مورد شاهدی ) طاتفاق ان د به عبارت به ر در م

است حطا در ان خاب گر   شاهد ان خاب ان د که ا الً ااح انراد نمااند   اقعی مجموعه 

بیمراری   ار  مورد مطالعه نباشند   تانیاً ممکح است گر   شاهد ان خاب شد  قبالً بره  

دچرار حطرا در    اشند که بعداً بر ز نمااند در تمرام اارح مروارد پژ هشرگر    بمب ال هاای 

 ا در شاهد ( گواند. ط) ح broken biasبه ااح حطا    کهدان خاب گر   شاهد ش

ا در مشراهد  اسرت کره بره آن     طر که امکران آن زاراد اسرت ح    Biasشکل داگری از 

observational bias . حطا در مشاهد  ( گواند ( 
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معموالً حود محقق ممکح است به دلیل حس گی ، نشرار کراری ارا     ،اهد در حطای مش

ر یی شرااع مناسبی را برای مشراهد    ارا جمرع آ ری اطالعرات نداشر ه باشرد ارا        

در طرح پرسش گرری   اگر .مواردی را ان خاب کند که کم ر مورد اس قبال قرار می گیرد

رسرش گرری مصرایبه گرر     بعنوان مثال در طرح پ گرددگر   حاک سوال  ا  ازنقع 

ناحواس ه سعی کند از ا  گر   انراد مثالً زنان پرسش نمااد   جنس مخالف را کرامالً  

ا در مشاهد  شد  است که می تواند در نهاات بره بدسرت ا ردن   طدچار ح ،یذف کند

به همیح جهت به ااح نوع حطا در بدست آ ردن اطالعات  .اطالعات رلع من هی گردد

information bias   . گف ه می شود 

حطا در جمع آ ری اطالعات بخصوک در انرادی که در شررااع   : خطا در اطالعات

ممکرح اسرت    ،زمانی   مکانی حاک از آنها پرسش های م عددی صرورت مری گیررد   

یش ر نیرز در  چرا که طبیع اً چیزهاای که بیش ر توجه انراد را جلب می کند ب .اتفاق ان د

 ذهنشان باقی می ماند.

ح است حطاهاای نیز در ان خاب نوع درمان   گر ههاای که برا ر شرهای درمرانی    ممک

ار  پرژ هش   مخ لف مورد آزمااش قرار گیرند اتفراق ان رد بره عنروان مثرال اگرر در       

را با اکی از شد  به بیماری  های قارچی اا پوسیدگی باله ها  بخواهیم بچه ماهیان مب ال

 مواد زار درمان کنیم:

 ماالشیت گراحاس فاد  از  -1

 پراکسید هیدر ژن -2

م یلح بلو   پژ هشگر نسبت به اکی از ر شهای درمران عالقره بیشر ری    از اس فاد   -3

نشان دهد   ناحواس ه گر هی را که مثالً با پراکسیدهیدر ژن درمان شوند بیش ر مرورد  

 اا سوگراای آشکار اتفاق ان د.   biasاست ا   دهد بداح شکل ممکح توجه قرار 

 خطاهای تصادفی ) شانس ( -4

زمرااش برا آن ر برر     آعال   بر حطاهاای که به صورت منظم اا سیس ماتی  در محل 

هس یم ممکح است شانس اا تصادف نیز در ارتباط مواجه شدن با علرت   معلرول اترر    

موجب اش با  ما در تفسیر شود به اارح نروع حطرا، حطرای تصرادنی ارا        که گذار باشد
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شود که بر ز آن قابل پیش بینی نیست   به همیح دلیرل اسرت کره از    شانسی گف ه می 

آزمون های معنی دار اس فاد  می کنیم تا همبس گی بیح علت   معلول  اقعری را مرورد   

اا کم ر باشد آزمون آماری معنی دار برود      p  ،05/0بررسی قرار دهیم هر گا  مقدار 

داگر نیز برای اطمینان در بررآ رد عوامرل   الب ه می توان از آزمون های  .قابل قبول است

مخ لف اس فاد  نمود اما به طور کلی در تحقیقات حطاهای تصادنی ممکح است بر اتر 

، دما ،  2oبه عنوان مثال هنگامی که شما میزان  . جود م غیرهای مداحله گر بوجود آاد

کارگرا   د ر  مشرخص در   ار   در طرول   PHبرحی از پارام رهای نیزاکوشیمیاای را 

تکثیر بررسی می کنیم ممکح است در ااح بررسی چنرد ماهره در برحری از ر زهرا برا      

مواجره شروام کره مسرلماً اارح       Turbidityب   بخصوک کد رت آمشکل آلودگی 

 عامل بصورت پیش بینی نشد  ممکح است بر ن ااج داد  های شما تأتیر گذار باشد 

  (  validityاعتبار )  -5

بردار است که اکی از آن بردارهرا عردم حطرای مرنظم   داگرری       2در یقیقت برآاند 

اع بار داش ح   به عبارت به ر قابلیرت اع مراد اسرت کره ن یجره آن عردم سروگراای           

اع بار علمی مورد نظر در هر آزمااش بسر گی بره دقرت دسر گا    عردم       .تورش است

بیش ر نشان  را اع باروم مفهمی توانیم در مثال های زار    جود حطا در آن داش ه باشد 

مخ لرف   در دنعرات  انداز را در نظر بگیرام که به شکل هرای مشرخص   را  تی :دهیم

بوجرود  شلی  می کند ممکح است یالت های م فا تی بر اتر گلوله های شلی  شرد   

 که به شرح زار توضی  داد  می شود   آاد 
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مشخص از سیبل اصابت کند  قسمت ا اگر تمام تیرهای شلی  شد  به  حالت اول :

 ، اع بار ندارد.چون دارای حطای منظم است
Bias + reliability = un validity 

 

 

 

 

 

ل نخورد  باشد  لری بره   بممکح است گلوله های شلی  شد  به مرکز سی حالت دوم :

 unbiasحطرای   که نشان دهند  د ر مرکز سیبل به صورت پراکند  اصابت کرد  باشد

 می باشد 

Unibias + un reliability = un validity  

 

 

 

 

 

 

 حالت سوم :

ممکح است گلوله های شلی  شد  به مرکز سیبل برحورد نکرد  باشند برحری از آنهرا   

قسرمت کرامالً مشرخص     ار   به اطراف سیبل   برحی از آنها حارج از سیبل  لری در 

 برحورد کرد  باشند 

 ه نمی شود.در ااح یالت اع باری بر آن در نظر گرن 
Bias + unreliability = unvalidity 
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 حالت چهارم :

ممکح است تمام گلوله های شلی  شد  درست به مرکرز سریبل   ارا بره نزداک رراح      

قابلیت  ا ناصله آن برحورد نمااند به همیح دلیل به حاطر عدم حطای منظم    جود 

 برحوردار است اع ماد مناسب ، ن یجه ی کار ما از اع بار مناسبی 
Unbias + reliability = validity 

 

 

 

 

 

ن یجه گیری می توان گفت که بااسر ی محقرق قبرل از آنکره      ا به طور کلی   بعنوان 

اب دا به حوبی مواردی از قبیل مطالعات انجام شد  در گذش ه  ، ارد محیع تحقیق گردد

گراای آشناای چه از نوع سوچه از نوع تصادنی   را بررسی نمااد تا حطاهای ای مالی 

 بیش ری داش ه باشد تا ب واند در طی تحقیق با کم راح مشکل   حطا ر بر  گردد.  

 data collection  جمع آوری اطالعات

 ری اطالعات به طور مرتب   مرنظم مری تروان اطالعرات     آبا اس فاد  از ر شهای گرد

ی مربروط بره آن را   ارزشمندی در حصوک موضوع مورد تحقیق ، شرااع   محیع هرا 

بدست آ رد . در جمع آ ری اطالعات بااس ی به طور مرتب   سیس ماتی  عمل نمود 

دن ر کرامالً مشرخص    ا به عبارت به ر داد  ها را همیشه سعی کنیم تبت نمود    در 

ر شرهای   .درج نماایم. ترتیب نوش اری، ذکر تاراخ   جزئیات بسیار یائز اهمیت است

 :ری اطالعات پیشنهاد می شود که مهم راح آنها عبارتند از مخ لفی برای گردآ 

 مصایبه ) ر  در ر ( -3  مشاهد  -2  اطالعات موجود -1 

 اس فاد  از بان  های اطالعاتی   -5اس فاد  از پرسشنامه های ک بی   -4

 استفاده از اطالعات موجود : -1

اس فاد  از پااان  ت مع بر   مقاال از منابع موجود معموالً در رالبجمع آ ری اطالعات 

  اا با مراجعه به ک ابخانره هرا   تحقیقات نامه های تحقیقاتی ، گزارش از مراکز مخ لف 

به حوبی امکان پذار است ااح اطالعات جمع آ ری شد  می تواند بسیار سودمند برود   
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 مشکل برحری  .  اکی از نوااد آن ارزان بودن ااح را  برای جمع آ ری اطالعات است 

گرردد بنرابرااح   مری   اطالعات جمع آ ری شد  به قدامی بودن ااح اطالعات برااح از 

 بیش ر کوشا باشد  up to dateمحقق بااس ی سعی کند در جمع آ ری اطالعات جداد 

2- observation مشاهده 

مشاهد  ر شی است که در آن رن ار   مشخصات موجودات زند  اشیا    پداد  هراای  

در ااح قسرمت مهم رراح ابرزار     .ماتی  ان خاب شد  اند مالیظه شودکه به طور سیس 

 .چشم   مشاهد  مس قیم یاالت اتفاق ان اد  در موجودات آزمااشری اسرت   ،پژ هشگر

بعنوان مثال  ق ی به بررسی تأتیر سموم اا نلزات سنگیح بر ر ی ماهیران مری پرردازام    

حوردگی باله هرا    بر پوست  رنگ  ااجاد لکه های تیر، rapidبر ز یرکات سراع اا 

بره درک   ستمی تواند از مواردی باشد که مشاهد  گر نقع به  اسطه مشاهد  توانس ه ا

 د.  آنها بپرداز

 :رو در رو  مصاحبه -3

مصایبه ر  در ر  اکی از را  های جمع آ ری اطالعات بود  که به نسبت سراد   لری   

آداب   معاشررت هرای      رکمصایبه گرران بااسر ی از د   .بسیار یساس   مهم است

سعی نمااند پرسش های مصایبه را برا نوشر ح ارا      اج ماعی مناسب برحوردار باشند 

در طول مصایبه کامالً انعطاف پذار باشند   زمران   مکران    .ضبع ر ی نوار تبت کنند

مناسبی را برای پرسش ان خاب نمااند الب ه ااح ر ش برای پرژ هش هرای کیفری   در    

وچ  بسیار قابل قبول بود   لی م أسفانه نمی توان در پژ هش هرای برا   مقیاس های ک

نک ه مهم آنکه مصایبه گر اا پژ هشگر بااسر ی   .دامنه بسیار بزرگ از آنها اس فاد  نمود

سعی نمااد از طرح سراالت حصوصی   اا سراالتی که جنبه اق صرادی زارادی داشر ه    

الت را هرگرز در اب ردای مصرایبه عنروان     باشد تا ید امکان پرهیز نمااد   اا ااح سررا 

به ر است مصایبه با سراالت کلی آراز شد    در نهاات بره سرراالت جزئری       ننمااد

 ح م شود.  

ارزاابی دقیق از انرادی که مورد پرسرش   ا   در نهاات سعی کنیم هنگام مصایبه به 

در مراکزی ریرر از  آنان اطمینان دهیم که پاسخ سراالت آنها    به اقع می شوند برسیم 
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به عنوان مثال اگرر هردف پرسرش     .درج نخواهد شدان مربوطه گا ارامراکز دانشگاهی 

ااح اطمینان قلبی  بااس ی ،باشد هابررسی  ضع اق صادی   میزان تولید   مقااسه آن ،گر

بره سرازمان   را به صایبان مزارع پر رش ماهی بدهید که توضیحات   پاسخ های آنهرا  

بلکه هدف تحقیرق بررسری میرزان     .منعکس نخواهد شدمنطقه داراای    امور اق صادی

اا پر رش ماهی در ااح اس انها مقر ن به صرنه هست ارا  آیرنه بود    ا  سودآ ری 

ن ااج تحقیق ممکح است به نفع پاسخ دهند  در آاند  باشد  نک ه داگر آنکه شااد ؟حیر

قرار گیرد   ارا یماارت سرازمان    به طوراکه  ام های حاصی در اح یار پر رش دهند  

اطمینان قلبی به نرد مصرایبه   ا در هنگام مصایبه  بنابرااح .های مخ لف را برانگیزد

 کامل عمل نمااد.   تشوند  دهید تا در پاسخ گوای به سراالت شما با صداق

 پرسش نامه ک بی: -4

 در د   اس فاد  از پرسش نامه های ک بی اکی از ر ش های جمرع آ ری اطالعرات برو   

طرایی ااح نوع پرسش نامه ها موارد زاادی بااس ی بررسی شود ترا پاسرخ دهنرد  ا الً    

بخوبی نسبت به درک سراالت آگا  شود، تانیاً ااح پرسش نامه های ک بی دقیقاً پر شرد   

با جواب های چنرد گزانره ای   ممکح است برحی از ااح پرسش نامه ها  .  تنظیم گردد

گزانه هرا مشرابهت      .بیش ر نباشد مورد 4ست تعداد گزانه ها از به ر ا همرا  باشد که

ی پرسش نامره هرا بره قررار زارر      رازاصول کلی در طرح  نداش ه باشند.نزداکی به هم 

 :است

 از م غیرها بعنوان نقطه آرازاح شر ع نمااید. -1

سعی کنید اب دا م غیرهای  ابس ه را مطرح نمود  سرپس بره م غیرهرای مسر قل      -2

  پرسید.

کوترا    برا اسر فاد  از     ،رسش ها را در ارتباط با اهداف طرح بصورت  اض پ -3

 کلمات ر زمر  ) به د ر از هر گونه پیچیدگی ( نوش ه شود .  

به عبارت به رر پرسرش هرا     دنک ه مشخص اشار  کنی ا در هر سوال نقع به  -4

 دچار چند گانگی اا چند  جهی نباشند

ش ه شوند   به ر اسرت برا نظرم      پرسش ها بصورت یساس   قابل کن رل نو  -5

 ترتیب حاصی در پرسش نامه گنجاند  شوند  
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پرسش های تحقیقاتی را بااس ی از پرسش های عمومی جدا کنریم بره عبرارت     -6

به ر در تهیه پرسش نامه سعی کنیم اب دا پرسش های کلری را مطررح نمرود       

 بپردازام.سپس به پرسش های اح صاصی   جزئی تر 

  محا ر  ای اس فاد  کنیم   از بکار بردن کلمرات نرامفهوم جرداً    از زبان ساد    -7

دس ه پرسرش هرای براز   پرسرش      د پرهیز کنیم پرسش ها را به طور کلی به 

 های بس ه تقسیم بندی می نمااند . 

جنبه هاای که در هنگام مطالعره در نظرر گرن ره    خصوصیات پرسشنامه های باز :  -1

ترتیب داد جدادی در برابرر پاسرخ هرا نرراهم مری      طرایی حواهد شد   بداح  ،نشود

 ) پرسشهای تشراحی(شود. 

در پرسش های باز هیچگونه  پاسخی از قبل آماد  نگرداد  است بنابرااح ممکح اسرت  

اطالعات اتفاقی بدست شما برسد که ارزش بیش ری نسربت بره پاسرخ هرای ای مرالی      

تروان در گرزارش نهراای    مری  ی از پاسخ های انراد در پرسش های باز ی  .داش ه باشد

بیشر ری نیراز    تجربره به تجزاه   تحلیل پرسش های باز  قت گیر بود     .اس فاد  کرد

چرا که دامنه اطالعات بدست آمد  در پرسش های باز بیش ر می باشد الب ره به رر    .دارد

است سیس می از پرسش های ای مالی را در دست داش ه باشیم   ی ی پاسخ هرای آن  

در اانصورت می توانیم پاسخ های داد  شد  را تقسیم بنردی   ،قبل پیش بینی کنیمرا از 

از همه مهم ر برای پاسخ سوال جای زاادی در نظر بگیرام تا مصرایبه شروند     .نماایم

نضای کانی برای نوش ح سوال داش ه باشند چرا که برحی عادت دارند قبل از پاسخ بره  

کره برحری از    باشرید  ه ااح نکر را در نظرر داشر ه    همیش .سوال مقدمه ای را بنواسند

ااح امر  ق گیرترر  که نادرست جواب داد  شود ممکح است پاسخ های پرسش های باز 

سازد . ممکح است در پرسرش هرای براز    می  بود    اس خراج ن ااج را با مشکل ر بر 

رای پاسخ های سلیقه ای را ببینیم اما همیح پاسخ هرا ممکرح اسرت اارد  ای جدارد بر      

 طرایی سوال به ر را بدهد که آن نیز بااس ی مورد اهمیت  اقع شود.  

شما پاسخی را از قبل تهیه نمود    در دس رس مصایبه شروند    :پرسش های بسته -2

قرار می دهید تا اکی از گزانه های صحی  را ان خاب نماارد از مزاارای پرسرش هرای     
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نمود . تجزاه   تحلیل آنها ساد  ترر   بس ه آنکه پاسخ ها را به سرعت می توان برداشت

اکثرر  است جمع آ ری اطالعات در آنها رای ر   در زمان کوتاهی صورت مری گیررد .   

 اا چند گزانه ای می باشند. تس یااح پرسش ها   معموالً 

اما محد دات هاای نیز دارد بعنوان مثال پاسخگو ممکح است گزانه ای را ان خاب کند 

اطالعات کانی نداش ه باشد   نقع از ر ی یدس ارا شرانس آن    که نسبت به آن گزانه

گزانه را پاسخ دهد . ی ی ممکح است نرد مصایبه شوند  از سواد بسریار براالای نیرز    

ی سرواالت پرسرش   بنابرااح سعی کنید ا الً در طرایبرای پاسخ گوای برحوردار نباشد 

به د ر از پیچیردگی ارائره    بسیار دقت نمااید   جواب هاای کامالً ر شح   ،های بس ه

 کنید.   ااح پاسخ ها م ناسب با سط  سواد مصایبه شوند  ها تنظیم گردد .  

 :معتبراستفاده از بانک های اطالعاتی و سایت های  -5

 یبا توجه به پیشرنت بان  های اطالعاتی به حوبی می توان با اکی از ااح سراات هرا  

وضروع مرورد تحقیرق بره جمرع آ ری      ارتباط برقرار نمود   در حصروک م  تخصصی 

 – cab and agris- poltoxنظیرر  شریالتی  بان  های اطالعاتی  .اطالعات پرداحت

ASFA  ساات های ان شاراتی نظیر  www. elsevier.com -  

www. Black well.com-  www.sciencedirect.com- was.org -www 

ما ساات های عمومی داگری را نیز می توان نرام بررد کره اطالعرات کلری در اح یرار       ا

محققیح قرار می دهد در ااح زمینه به مجله ها   بر شورهاای مری تروان اشرار  نمرود     

 .Fishbase.org wwwساات هاای نظیر 

   در ااح دس ه بندی قرار می گیرند ساات دانشکد  دامپزشکی تهران نیز مع بر برود     

 می باشد .  [www.vetmed.ut.ac.ir]در علوم دامپزشکی بسیار قابل اس فاد  

قابرل اطمینران    کره  از ساات هرای مع برر   بااس ی توجه نمااید که مطالب برداشت شد 

  ساات هاای که بصورت کلری بره بیران مطالرب مری       باشند مورد اس فاد  قرار گیرند.

بره   .مورد اس فاد  قررار گیرنرد   نبااس یاشند پردازند بد ن آنکه مس ندات علمی داش ه ب

عبارت به ر سعی کنید با ساات هاای ارتبراط برقررار کنیرد کره ن یجره ی مطالعرات         

ونه از ااح ساات ها آحراح اان ره  گم أسفانه هیچ لی می دهند  علمی را ارائهتحقیقات 

http://www.sciencedirect.com-/
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مقاله معمروالً   لر نمی دهند   اا برای نرس ادن کهای حود را در اح یار دانشجواان قرا

مرورد از معاارب اسر فاد  از سراات هرای       د هزانه ای را درحواست می کنند که اارح  

 اان رن ی می باشد 

Sampling  یا نمونه برداری و انواع آن: 

تحقیقات علمی معموالً نمونه گیری اا نمونه برداری اکی از ر شهای بررسی در بیش ر 

چون جمرع آ ری   .لم آمار   تحقیقات مرتر استتود  ای از اج ماع بود    بسیار در ع

اطالعات از تمامی اعضا جامعه مورد تحقیق تقراباً ریر ممکح بود  بنابرااح نراگزار بره   

در  اقرع پااره   اسراس انجرام کرل       .از کل جامعه هسر یم شاحص نمونه  ا ان خاب 

یقیقرت   تحقیقات به نمونه گیری صحی    جامعه آماری بس گی دارد تعراف نمونه در

جامعره آمراری نیرز     .هر جزء از جامعه کلی بود  که می تواند معررف آن جامعره باشرد   

بره عبرارت    ،جامعه اصلی مورد آزمااش است که از آن نمونه برداری صورت می گیرد

به ر جامعه آماری عبارت است از گر هری از اشریاء   انرراد کره در  اژگیهرای مرورد       

مطالعات آمراری   . وع تحقیق ارتباط داش ه باشندتحقیق مش رک بود    با هدف   موض

  سرشماری  -1ر ش نمونه گیری صورت می پذارد  د  به طور کلی با 

 نمونه گیری -2

 ا تحت بررسی قرار حواهند کرد   در یقیقت  مطالعهدر سرشماری کلیه انراد مورد 

کره  شرد   صفت اا صفاتی که برای محقق مورد نظر است در کلیه انراد بررسی حواهرد 

معموالً هزانه بیش ری داش ه   چون  سعت   دامنره آن بزرگ رر اسرت از نظرر زمرانی      

بیشر ر   samplingبه همیح جهت معمروالً از نمونره گیرری     .بیش ر به طول می انجامد

جامعه مورد بررسری قررار    ا در ااح یالت نقع قسم ی از انراد که اس فاد  می نماایم 

ب ااح انراد بااس ی با دقرت حاصری صرورت پرذارد ترا      بداهی است ان خا .می گیرند 

 ب وانیم ن ااج یاصل از آن را به کل جامعه تعمیم دهیم.  

 بر سرشماری عبارتند از : ،مزااای کلی نمونه گیری 

 دقت بیش ر  -3   سرعت بیش ر -2  هزانه کم ر -1
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ارا  اس خر  ا در کارهای شیالتی   تحقیقاتی برای نمونه برداری از ماهیان موجود در 

زدن ااس گا  های مشخص   نمونه بررداری در پراودهرای    ،ر دحانه به راح کار ممکح

زمانی مشخص می باشد بعنوان مثال اگر هدف بررسی مهاجرت ماهیان آنرادرموس بره   

مخ لف اکی در مصب ر دحانره     های ااس گا ر دحانه سفید ر د باشد ی ماً بااس ی 

 دحانه که امکان نمونه برداری در آن  جود داش ه باشد باالدست ر محل 3اا  2یداقل 

 ان خاب نماایم.  

نک ه  بعدی رعاات نمونه برداری در نواصل زمانی مشخص می باشد به عبرارت به رر   

 نمونه برداری اقدام نماایم   بااس ی هف گی، ماهانه   اا نصلی به

اس گا  ها اسر فاد   ر ش مشخص در ا ا نک ه بعدی آنکه در نمونه برداری همیشه از 

کنیم بعنوان مثال در تمام ااس گا  ها نقع از سالی  اا ماش  اسر فاد  نمراایم چررا کره     

ان خاب ر شهای صید مخ لف ممکح است ن ااج مخ لفی را در برداش ه کره در تفسریر   

 آن دچار مشکل حواهیم شد. 

 :روش های نمونه گیری 

 رعی مخ لفی را تشخیص دادمی توان ر شهای اصلی   نبرای نمونه برداری 

اکی از ر شرهای اصرلی نمونره گیرری ، ر ش      نمونه برداری تصادفی یا اتفاقی: -1 

می باشد در ااح نوع نمونه بررداری کره    random samplingنمونه برداری تصادنی 

نوعی نمونه برداری تصادنی   ساد  مری باشرد هرار  از  ایردهای موجرود در ار        

ه گیری دارای شانس مسا ی برای ان خاب شردن هسر ند     چوب نمون چهاردر  جامعه

ر ش  .نمری شرود  بررای ان خراب اسر فاد      الگوی مشخصیدر ااح نوع نمونه گیری از 

شررط زارر را باارد داشر ه      3نوع ر ش ساد  بود    یرداقل  نمونه گیری اتفاقی ، ا  

 باشد 

 ای مال ان خاب شدن  در گر   نمونه برای همه انراد اکسان باشد -1

 ااح ای مال ان خاب در مرایل نمونه گیری تابت باقی بماند -2

باشرد   نداشر ه ان خاب شدن هر نرد تأتیری در ای مال ان خاب شدن انراد داگر  -3

بعنوان مثال بخصوک در برداشت مراهی در اسر خرهای پر رشری نروع نمونره      
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مشرخص نمونره بررداری در    هرای  ااسر گا     در گیری کرامالً تصرادنی اسرت    

 .صورت گیرد عیحمپراودهای 

 :نمونه برداری طبقه بندی شده  -2 
ت نمونه جامعه تا ید زاادی بیش ر بود    انزااش دقت هدر ااح نوع نمونه برداری شبا

نمونه در طبقات تقسیم بندی شد  آن است به عبرارت به رر مری تروان جامعره نمونره       

سرال، انرراد    10راد زارر  برداری را قبالً مورد طبقه بندی حاصی قرار داد بعنوان مثال ان

سال  ...   در ااح نمونه برداری نقع به ا  طبقه حراک از   20-30سال،  10- 20بیح 

ژا  نقع به ماهیان پال درااا  نمونه توجه نماایم بعنوان مثال اگر در نمونه برداری از 

 نمونره  .را مرورد مطالعره قررار نردهیم     الاه میانی   کفیی کار داش ه باشیم   نمونه ها

گیری طبقه ای را انجام داد  اام که در آن نمونه های ما اا از لحراظ تغذاره ای   ارا از    

 لحاظ عادت زندگی طبقه بندی شد  اند . 

 :یا کالستری  (گروهی)نمونه گیری خوشه ای -3

نقرع   رهای مخ لرف  شر اگر نمونه برداری از گر ههرای حراک جامعره   ارا بجرای ق     

نمونره برردار حوشره ای را    مورد بررسی قرار گیرنرد   گر ههای مجزاای از انراد جامعه

مثال گر ههای دانشگاهی اگر مد نظر باشند   نقع در تحقیق گر هی از  انجام داد  اام

بود  بنرابرااح   حوشه ایدانشجواان بعنوان نمونه ان خاب شوند تحقیق ما نوعی تحقیق 

ق صرادی   جلروگیری   برای صرنه جوای ا می باشد.نمونه گیری ما نیز حاک آن گر   

توجه داشر ه باشریم کره     .می گردداز پراکند  بودن نمونه ها بیش ر از ااح ر ش اس فاد  

 حوشه ها اا انراد گر   با اکداگر ا  تناسب اا همگنی حاک داش ه باشند  
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 یا طرح تحقیقاتی : proposalموارد مهم در تنظیم 

معمروالً نررم حاصری برا عنرا اح       یتوجه داش ه باشید در مراکز تحقیقاتی اا دانشرگاه 

مخ لف نظیر نرم های الف   ب  جود داش ه که محققیح ارا پژ هشرگران بااسر ی بره     

درس ی آنها را پر نمود  تا به حصوک برای دراانرت بودجره مشرخص دچرار مشرکل      

در دانشگا  ها نیز برای تصواب پااان نامه ها نرم های مخصوصی به نرام نررم    .نگردند

 جود داش ه که همه آنهرا در  ( پر پوزال  طرح تحقیق) ر ژ    اا ان خابهای ان خاب پ

مروارد   .دامنره آن را مشرخص نماانرد     یقیقت سعی دارند تا عنا اح طرح تحقیقراتی  

 مهمی که در پر پوزال ها بااس ی به آن اشار  بیش ر نمود به طور حالصه عبارتند از  

 آندالال   ا لوات  -2  ان خاب موضوع تحقیق -1

 عدم تکراری بودن آن -4  میزان مناسبت داش ح آن -3

 کارآای   نشان دادن دالال ان خاب موضوع -6 نوع آ ری   اب کار جداد در آن -5

مشخص نمودن بودجه   هزانه های مالی طرح که در آن بااس ی چگونگی صررف    -7

انسرانی     بودجه   هزانه های تحقیق به حوبی ر شح گردد، میزان تجهیرزات، نیرر ی  

درج گرردد   در     در نررم هرای مربوطره   پرسنل به کار رن ه در تحقیق بررآ رد شرد    

 ی مناسبی را ااجاد نماادشنهاات مقر ن به صرنه از لحاظ هزانه باشد   اتر بخ

اصلی ا لوات   اهمیت عنوان ان خابی بعنوان معیارهای  تبیان مسأله : در ااح قسم -8

بره طرور       شدبه عدم تکراری بودن طرح اشار   دکه در آنبااس ی مورد نظر قرار گیر

اهمیت آن   ضر رت انجام تحقیق  .حالصه   رسا بیان گردد ،کوتا   ،جذاب  بااد کلی

ی ری ز اارای مخ لرف مشرکالت در آن نشران داد        .شمای کلی توصیف شود ا در 

عبرارت     اهمیت تالش جهت رنع آنان بیان شرود بره  مشکالت  ، سعت مسئله  .شود

ی ری مخ صرری دربرار  مطالعرات      .یه گرددجبه ر کاربردی بودن پژ هش به حوبی تو

بره حواننرد    قبلی در آن بیان شود   دالال نیاز داش ح به اطالعات به ر به حوبی در آن 

   القاء شود.
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 ضر رت بررسی م ون : -9

از د بار  کاری  اج ناب توجه  اژ  نمود.  بااس ی به اان ح موضوعات مرتبع با تحقیق 

ذکر گردد . اج ناب از تکرار اش باهات قبلی مشخص شود . ر ش کار، یجم در آن ها 

پرسش داد  شود   در پااان توضی  نمونه   ر ش تجزاه   تحلیل اطالعات به تفضیل 

عنوان گرردد   ،می باشدتحقیق بد ن جواب که هدف اصلی بیان تحقیق   مسأله  تحقیق

 به جواب مسئله صورت می پذارد .   نتحقیق برای رسید  تأکید شود که ااح 

 ،در بررسی م ون بااس ی به منابع مخ لف رجوع گرردد ، ک رب مرجرع، مقراالت مع برر     

  گزارشات مراکز تحقیقراتی در حصروک موضروع ان خرابی باارد مرورد       ها پااان نامه 

 بررسی قرار گیرد .

 تنظیم اهداف پژ هش -10

آن اسرت . اجررای هرر    « اهرداف »، تحقیقراتی   هر طرح اکی از اساسی تراح قسم های

طرح دارای اهدانی مشخص   برای پاسخ دادن به اکسری پرسشهای معیح است . هرر  

 است که تقراباً همان عنوان طرح است .« اهداف کلی»طرح دارای ا  

 (general objectالف( هدف کلی ) 

اگر آنچه را که در مطالعره بره   است . به عبارت د مقاله اا طرح هدف کلی، همان عنوان

طور کلی به آن دست حواهید اانت ، اا آنچه را که بااد انجام گیرد اا پر ژ  تحقیقراتی  

به آن برسد، مطرح می کند . بنابرااح بااد به حاطر داش ه باشیم که عنوان ، بیان مسرئله،  

در تنظریم   نرضیه ها، پرسش ها   اهداف، مشابه هس ند   ا  مطلب را بیان می کننرد. 

اهداف پژ هش بااد هدف کلی را به اجزای کوچک ری که از نظر منطقی بهم  ابسر گی  

 دارند، تفکی  نمود که همان اهداف جزای اا اهداف  اژ  هس ند . 

 ( specific objectب( اهداف جزیی یا اهداف اختصاصی ) 

، تعیریح مری   اهداف جزای ، بر یسب اانکه مطالعه به چه شکل می حواهد انجام شود 

گردد، مثالً اگر د  گر   سیگاری   ریر سیگاری را مورد مطالعه قررار دهیرد، محاسربه    

اب ال به سرطان راه در انراد سیگاری   ریر سیگاری اهداف جزای را تشکیل می دهد . 

اهداف جزای  اض    ر شح است، مثالً در محاسبه، تعییح نسبت اا درصد اا میانگیح 
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ن رااج  حت ا  نک ه ای ممکح است مطرح شود . بنابرااح مقااسه گاهی به صورت شنا

 که قابل انداز  گیری است.اا محاسبه حطر نسبی ) در مثال ااد شد  باال ( کسری است 

به عنوان مثال در مطالعه ای می حواهیم نوع تغذاه کمکی کودکان زار د  سال در شهر 

 ؟ودکان حود چره ررذاای مری دهنرد    تهران را بررسی کنیم از ااح جهت که مادران به ک

اانهرا از جملره مطالعرات توصریفی اسرت )       ؟رذای کمکی کودکان از چه نوعی اسرت 

 صف ، مربوط به چیزی است کره موجرود اسرت ( . هردف کلری در اانجرا تعیریح          

بررسی نوع تغذاه کمکی در کودکان زار د  سال است اا در مثرال د م تعیریح درصرد    

د  سال در شهر تهران است که اهداف جزای آن را مری تروان    انواع تغذاه کودکان زار

 به صورت زار بیان کرد :

تعییح درصد کودکان زار د  سال که به عنوان تغذاه کمکی، پور  سیب زمینری   -1

 دراانت می کنند.

تعییح درصد کودکان زار د  سال که به عنوان تغذاه کمکی آب میرو  دراانرت    -2

 می کنند. 

ن  ارد جزئیات شد، مثالً می توان ااح محاسبه ها را برر یسرب   طبیعی است که می توا

درآمد پدر   مادر، تعداد نرزندان   ریر  نوشت. از همیح جا ر شح می شرود کره هرر    

چه اهداف بیش ر باشد، مشرکالت بیشر ری نیرز حرواهیم داشرت   باارد حصوصریات        

طرح کنیم ، مشرکل  بیش ری را انداز  گیری کنیم. اگر  ضعیت اج ماعی ، اق صادی را م

جداد ااح است که بر چه اساسی بااد انداز  گیری شود، مثالً آارا بررای پری برردن بره      

 ضعیت اق صادی پرسیدن درآمد کانی است، اا اگر پرسید  شود به ما مبلر  درسرت را   

می گواند. اا  ضعیت اج ماعی را چگونه انداز  گیری کنیم . برای پی بردن بره بعضری   

م غیر   حصوصیت را به طور مش رک در نظرر بگیررام   ار  ن یجره      عوامل بااد چند

 گیری کلی نماایم که حود مشکل ااجاد می کند. 

 اهداف پژ هش بااد چه حصوصیاتی داش ه باشد؟

 ( logicalبااد صرا ، ر شح   بد ن ابهام باشد)  -1

 ( feasibleقابل انداز  گیری   در دس رس باشد)  -2
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مقصود مطالعه باشد   رابطه نزداکی برا عنروان ،    اهداف بااد در جهت منظور   -3

 بیان مسئله، نرضیه ها   پرسش های مطالعه داش ه باشد

کرردن، مقااسره کرردن، اتبرات      حبا اس فاد  از انعال عملی بیان شود، مانند تعیری  -4

کردن، محاسبه کردن، شرح دادن، برقرار کردن، اتبات صفت، توصیف کردن، نه 

د داش ح، نهمیدن ، درک کردن، با ر کردن ، گمانه کرردن،  انعال مبهم نظیر اع قا

 مع قد بودن  ...

بره اهرداف  جرود داشر ه      اقع بینانه باشد   تحت هر شرااطی امکان دسر یابی   -5

 ( realistic  شرااع زمانی   مکانی را در نظر بگیرد )  دباش

   از بیان عبارت عامیانه پرهیز گردد. به زبان علمی بیان شود -6

ر شح   بد ن ش    شبهه باشد   معلوم باشد کره چره چیرزی باارد      عبارت، -7

 انداز  گیری شود.  

 


