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 مقدمه -1-1

معنی در دیدگاه کلی، به تر تحقیق علمی عبارت صحیح یا بهتحقیق 

توان تحقیق را در حقیقت می. شودجستجو برای رسیدن به دانش تلقی می

دست آوردن اطالعات و دانش مرتبط با جستجوی علمی و اصولی برای به

ور، وجود نکته حائز اهمیت در فرآیند جستجوی مذک .موضوعی خاص دانست

منظور انجام جانبه آن بهدر آن است که شناخت همه اصولیرویکرد منظم و 

در فصل حاضر، . نمایدتر پژوهش علمی را ضروری میسهل خصوصبهدرست و 

سقایى .      کلی، در پی شناخت اصولی رویکرد مذکور خواهیم بودطوربه
س 

عبا
تر 

دک
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تمامی  ،تر در پیشگفتار کتاب ذکر شدطور که پیشهمان فصل این در

       1های طالیی سینکمطالب در بیان مفهوم تحقیق بر مبنای نظریه دایره

در ابتدا با فرض . اندتر تنظیم شدهمنظور ایجاد ساختار ذهنی منسجم و قویبه

 پرسش دانیم بهبر خود الزم می ،آشنا نبودن خواننده با مفهوم اولیه تحقیق

 ،ین به اشراف خواننده به این موضوعپاسخ داده و سپس با یق "چیستی تحقیق"

، همچون الگوی ارائه شده توسط تحقیق در امرهر چه بیشتر منظور موفقیت به

، در در نهایت .ارائه دهیم "انجام آن چرایی"هایی به سینک، در وهله اول پاسخ

نیز تعدادی از فرآیندهای  "تحقیقانجام چگونگی " پاسخگویی به پرسش

اند، ارائه ولی برای انجام یک تحقیق علمی مطرح شدهتحقیق که به طور اص

 . دهیمکرده و مورد بررسی قرار می

 

 تحقیق چیست؟ -1-2

منظور آشنایی بیشتر تر اشاره شد در ابتدای این فصل بهطور که پیشهمان

محققین با مفهوم تحقیق و اشراف کامل بر تمامی ابعاد موضوع، در صدد 

در این بخش، پاسخ . هستیم "چیستی تحقیق" پاسخگویی به پرسش مقدماتی

 .گیردبه این پرسش، با ارائه تعاریفی از تحقیق و معرفی انواع آن صورت می

    

 تعاریف تحقیق -1-2-1

تحقیق مفهوم پیش از بیان انواع تحقیق، به بیان تعاریف گوناگونی که برای 

به این صورت تحقیق را  2دیکشنری آکسفورد. پردازیمشده است، می ارائه

بررسی و جستجوی دقیق برای رسیدن به حقایق تازه در  ": معرفی کرده است

                                                                 
1 Sinek  

2 Oxford, The Advanced Learner's Dictionary of Current English سقایى
س 

عبا
تر 
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 ،2المعارف علوم اجتماعیدر دایره، 1اسلرینگر و استفنسن. "ای از دانشهر شاخه

تحقیق را استفاده آگاهانه از مفاهیم با هدف گسترش، اصالح و یا بررسی دانش 

. اندید و یا کاربرد آن در عمل، تعریف کردههای جدموجود به منظور ارائه تئوری

تالشی منظم و مشخص  "خود، تحقیق را در کتاب  3(1233)ردمن و مری 
نیز تعریفی از ، 4(2224) کتری. دانندمی "(12. ص)برای یافتن علمی جدید 

تحقیق سهمی است که به علم موجود  ": بیان کرده است صورتاین  هتحقیق ب
وسیله مطالعه، مشاهده، مقایسه و د یابد و این کار بهکند تا بهبوکمک می

 : وی در ادامه اظهار داشته است. "(1.ص )شود آزمایش انجام می
دانیم تعریف شده ها به سوی آنچه که نمیتحقیق حرکت از دانسته

ه با ههمه ما به هنگام مواج. تحقیق، سفری است اکتشافی. است
. یمنمائر درک و شناخت آن میوی سعی دها با حس کنجکانادانسته

توان تحقیق دانست، مادر دانش را می آن این حس کنجکاوی که
. بردداند از آن بهره میدانند و بشر برای آگاهی از آنچه نمیمی

کردن یک مسأله، تعریف نمودن  تحقیق، تعریف و یا دوباره تعریف
و ارزیابی دهی آوری، سازمانهای احتمالی، جمعها یا پاسخفرضیه

آزمایش کردن نتایج با و در نهایت  ها و نتایجها، بیان استنتاجادهد
(. 1. ، ص2224کتری، ) باشدتوجه به فرضیات مطرح شده می

معتقدند، ( 2222، 3شارپ، پترز و هوارد) همچنین، شارپ و همکاران

منظور شناسایی حقایق مهم، از طریق تحقیق جستجو و حرکتی است به"
دست آمده به آنچه که توسط ای علمی و افزودن آگاهی و دانش بهفرآینده

1 Slesinger and Stephenson 

2 The Encyclopedia of Social Sciences, 1930. 

3 Redman and Mory (The Romance of Research) 

4 Kothari 

5 Sharp, Peters and Howard سقایى
س 
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تر 
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ای ها انجام تحقیق تجربهاز نظر آن. "(1. ص) وجود آمده استدیگران به

بخش است که توسط افرادی که از ذهن کنجکاوی انگیز و رضایتهیجان

 .گیردبرخوردارند، صورت می

بر وجود فرآیندی مشخص  از نکات موجود در تعاریف ارائه شده فوق، عالوه

. برای انجام تحقیق، به دست آوردن دانشی نو و اضافه کردن آن به علم است

بنابراین، فرآیندی وجود دارد که هر محقق باید در ابتدای کار خود از چگونگی 

عالوه بر آن، یک کار تحقیقاتی دارای مشخصه نو بودن . آن آگاهی داشته باشد

ه از بارزترین خصوصیات یک پژوهش در کنار این مشخصه هموار. باشدمی

ست ا همچنین، از دیگر نکات اشاره شده آن. روداهمیت علمی آن به شمار می

زیرا در نهایت با استفاده از آن به علم که  باشدکه دانش خود بخشی از علم می

. شودای از حقایق موجود در هستی است، کمک میمجموعه

انواع تحقیق -1-2-2
هر . اندهای پژوهش در نظر گرفتهنظران انواع مختلفی برای روشصاحب

ها براساس معیارهایی چون هدف، زمان، نحوه گردآوری یک از این روش

 ،در این بخش. دنشوهای مختلفی گنجانده میبندیاطالعات و غیره در دسته

 ،رفته شدههای مختلف در نظر گبندیسعی بر آن است با ارائه تعدادی از تقسیم

 . های تحقیق بپردازیمبه معرفی انواع روش

نظران این حیطه توسط صاحبکه  تحقیق های مطرحبندیبرخی از تقسیم

 :  از نداتاند، عبارمطرح شده

  های پژوهش بندی روشترین تقسیممهم: 1کاربردی -بنیادیتحقیق

ی هاها به پژوهشکه براساس هدف پژوهش صورت گرفته، تقسیم آن

مند کردن توسعه و قاعده رب ،تحقیق بنیادی. بنیادی و کاربردی است

1 Fundamental-Applied سقایى
س 

عبا
تر 

دک
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کاربرد  به منظورخاص  ییک تئوری بدون در نظر گرفتن استفاده عمل

های ها از ویژگیبینی بودن کاربرد آنغیرقابل پیش. آن تمرکز دارد

ممکن است مدت زمان  ،تحقیقاتاین . این نوع از تحقیقات است

کشف گردش خون توسط  ،به عنوان مثال. دنانجامطول  زیادی به

. ل توجهی در علم پزشکی نداشتسال کاربرد قاب سیصدبرای  1هاروی

شناسایی و ارائه راه حل برای یک مسأله  ،هدف اصلی تحقیق کاربردی

  دانش از آنجا ارزش دارد که در حقیقت، . کاربردی و مهم است

 ردهه و خدمت آن را تقویت کو با حرفهای کاربردی را زنده کند جنبه

 .اندبرداریدر کوتاه مدت قابل بهره این تحقیقاتنتایج . و آسان سازد

  تحقیق توصیفی شامل مطالعات و کشف : 2تحلیلی -توصیفیتحقیق

هدف . منظور تعیین حقایق در یک وضعیت خاص استاطالعات به

. تای موجود در حال اساصلی تحقیق توصیفی، شرح و توصیف پدیده

محقق کنترلی بر متغیرهای  ست کها ویژگی اصلی این تحقیق در آن

دادن خآنچه که اتفاق افتاده یا در حال ر ،ندارد و تنهادر آن موجود 

بیشتر در مواردی کاربرد دارد  ،این نوع تحقیق. کنداست را گزارش می

در تحقیق توصیفی . باشدچند پارامتر  گیریدر پی اندازهکه محقق 

شناسایی روابط  در پیا وجود اینکه کنترلی بر متغیرها ندارد، محقق ب

روش تحقیق همچنین، . است مذکور متغیرهای دستکاری نشده بین

های ارزیابی است مورد استفاده در تحقیقات توصیفی شامل انواع روش

در  ،از سوی دیگر. های مقایسه و همبستگی استکه شامل روش

                                                                 
1 Harvey 

2 Descriptive-Analytical سقایى
س 
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کند و و اطالعات موجود استفاده می 1تحقیق تحلیلی محقق از حقایق

 .نمایدمی ها ارزیابی خود را ارائهررسی آنبا تجزیه، تحلیل و ب

 ها یا مقادیر گیری کمیتتحقیق کمی براساس اندازه: 2کیفی -کمی

هایی که به صورت یک این نوع تحقیق برای موارد و پدیده. است

هایی به پدیده یزن تحقیق کیفی. کاربرد دارد ،شوندکمیت بیان می

 . گیری مرتبط استقابل اندازه کیفی و غیر

 تحقیق ادراکی، نوعی از تحقیق است که با یک ایده : 3تجربی -ادراکی

این نوع تحقیق توسط . یا تئوری انتزاعی و غیرعملی مرتبط است

منظور توسعه مفاهیم جدید و یا برای تفسیر فالسفه و اندیشمندان به

تحقیق  ،دیگر طرفاز  .گیرداستفاده قرار میمجدد مفاهیم مورد 

به طور وجود آمده است و تجربی براساس تجربیات و مشاهدات به

این . شودهای موجود توجه نمیها و تئوریدر آن به سیستم معمول

 کمکشود که بهاست و منجر به نتایجی می 4هاتحقیق بر پایه داده

در تحقیق . زمایش استقابل بررسی و آ ،مشاهدات و تجارب موجود

کند و نتایج هایی را برای کار خود بیان میتجربی، محقق ابتدا فرضیه

 در طی فرآیند تحقیق خود با  ،سپس. زنداحتمالی را حدس می

 ،آوری مدارک و شواهد از طریق آزمایش یا مطالعات تجربیجمع

    هاکمک آنبهتا  یابدکند به نتایج و حقایقی دست تالش می

بعضی از  ،وی همچنین. های خود را اثبات یا رد نمایدضیهفر

ها را بر دهد تا اثر آنمتغیرهای موجود در مسأله را تغییر می

در . دست آمده مورد بررسی قرار دهدمتغیرهای دیگر و نتایج به

                                                                 
1 Facts 

2 Quantitative- Qualitative 

3 Conceptual- Empirical 

4 Data-based Method سقایى
س 

عبا
تر 

دک



 11  تحقیق و فرآیند آن

بررسی تأثیر برخی از  در پیکه  زمانیتحقیقات تجربی حقیقت، 

 .ربرد داردکا ،متغیرها بر برخی دیگر هستیم

 تحقیق تکوینى به تحقیقى اطالق ، از این دیدگاه: اىتوسعه -تکوینى

شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع مى

تحقیقى است که به ، اى یا تکاملىتحقیق توسعه اما. تحقیق است

آغاز تولد  دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده از

 مشخص کهست ا آن این نوع تحقیق بر. تاکنون طى کرده است خود

گذاشته و چرا چنین  سر پشترا  ظر چه مسیرین کند پدیده مورد

 .مسیرى را طى کرده است

      توانتحقیقات را به لحاظ زمانی میعقیده دارند که  برخیهمچنین، 

فى و تحقیق تحقیق توصی ،تحقیق تاریخى انواعاز  اییا مجموعه صورت یکبه

آنچه که وجود داشته به توصیف  ،تحقیق تاریخى این دیدگاه،از . دانستتجربى 

و  تحلیلتجزیه و  ،ثبت ،بررسى بااین نوع تحقیق در  در واقع،. پردازدمی ،است

 آگاهی از برعالوه  ،ثبت شده مستندات کمکبه تفسیر رویدادهاى گذشته

 .پرداختبینى آینده به پیشتوان تا حدی می ،موجود موارد شناخت وگذشته 

آنچه که  به توصیفثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود  ، باتوصیفى تحقیق

 تر ذکر شد،نکته حائز اهمیت در اینجا همچنان که پیش .پردازدمیهست 

. کمک این نوع از تحقیق استبه روابط میان متغیرهاى دستکارى نشدهکشف 

 حالی در شوند،مشخص مین متغیرهاى مختلف تجربى نیز روابط بی در تحقیق

 .وجود دارد پژوهشامکان کنترل متغیرهاى برخالف تحقیق توصیفی  که

نظر نقطهبندی دیگری از تحقیقات از توان به تقسیمهمچنین، در این زمینه می

انجام تحقیق در در آن که  1به دو گروه تحقیق مقطعی تحقیق، زمان موردنیاز

                                                                 
1 Cross Sectional Research سقایى
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که در آن انجام پژوهش  1گیرد و تحقیق طولیصورت می صخا یمقطع زمان

 .اشاره نمود است، بیش از چند زمان متمرکز زمان درطور همبه

براساس  را هاپژوهش ،(1323سرمد، بازرگان و حجازی، )و همکاران د سرم

توصیفی یا و تحقیق  آزمایشیها به دو دسته تحقیق داده یگردآور چگونگی

هایی آزمایشی است ی شامل طرحتحقیق آزمایش. اندکرده تقسیمغیر آزمایشی 

لی میان دو یا چند متغیر استفاده     معلو -منظور برقراری روابط علتکه به

مستقل بر ( های)تأثیر متغیر ،های موجود در تحقیق آزمایشیدر روش. شوندمی

ر کنترل سایر متغیرها جز متغی و متغیر وابسته با دستکاری متغیر مستقل

این نوع تحقیق را براساس یکی از     ها آن .گیردوابسته مورد بررسی قرار می

ه شب ،2یآزمایش دسته تحقیق تمام مشتمل بر سه ی آنهابندیتقسیم

ی که شامل تحقیق توصیفهمچنین، . دانندمی 4و تک آزمودنی 3یآزمایش

ل بر پنج مشتم نیز را ها با هدف توصیف شرایط موجودندای از روشمجموعه

 یبررسو  1ی، اقدام پژوه1یرویداد، پس5ی، همبستگ3یپیمایشدسته تحقیقات 

 .بندی مذکور ارائه شده استتقسیم (1-1) در نمودار .اندشمرده بر 2یمورد

مستقل بر متغیر وابسته با ( های)در تحقیق تمام آزمایشی، تأثیر متغیر

در این زمینه . شودبررسی می های آزمایشیها به گروهانتساب تصادفی آزمودنی

   ها های آزمایشی هستند که در آنهای شبه آزمایشی شامل طرحتحقیق

                                                                 
1 Longitudinal Research 

2 True Experimental 

3 Quasi-Experimental 

4 Single-Subject 

5 Survey Research 

6 Co-relational Research 

7 Ex-Post Facto 

8 Action Research 

9 Case Study سقایى
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های تک آزمودنی که در طرح. توان از انتساب تصادفی مذکور استفاده کردنمی

شوند، تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر که ها محسوب میترین طرحاز ساده

ها در نظر گرفته شود، با تحلیل جداگانه آن ممکن است چندین آزمودنی برای

 .گیردها مورد بررسی قرار میها برای هر یک از آزمودنیداده
 

سقایى (1323)بندی انواع تحقیق از دیدگاه سرمد و همکاران تقسیم 1-1شکل 
س 

عبا
تر 
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تحت  یک جامعه یهایتوزیع ویژگ یهدف بررسپیمایشی،  در تحقیق

در این تحقیق، . است ی از آنانمونه با انتخابعنوان پارامترهای جامعه 

یا در طول  خاص یدرباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانها گردآوری داده

 یهادیدگاه یجهت بررسنیز همچنین، از روش دلفی . گیردزمان صورت می

 .دنموتوان استفاده مینظر در مورد یک موضوع ویژه یک جمع صاحب

وابسته براساس  یمتغیرها یینبهدف پیش ی،در تحقیقات همبستگ

 یهمبستگ این تحقیقات براساس هدف به سه دسته. استمستقل  یمتغیرها

در . شوندتقسیم می تحلیل کوواریانسو  تحلیل رگرسیون ی،دو متغیر

در تحلیل رگرسیون ، متغیرها یزمانرابطه هم یبررس ی،دو متغیر یهمبستگ

مستقل و در ک یا چند متغیر براساس ی وابستهیک یا چند متغیر  یبینپیش

به  یمتغیرها در جدول یهایاز همبستگ یامجموعه یبررس تحلیل کوواریانس

در این تحقیق برخالف . گیردصورت مییا کوواریانس  ینام ماتریس همبستگ

 .باشندتحقیقات آزمایشی متغیرهای مستقل قابل کنترل نمی

 یمورد بررس ،وابسته متغیروقوع  یعلت احتمال ،یرویداد تحقیق پسدر 

 از آنجا که .شودفته مینیز گ یا مقایسه -یتحقیق علگیرد که به آن میقرار 

تحقیق پس  به آن صورت گرفتهمتغیر مستقل و وابسته در گذشته رخداد 

 .گویند یرویداد

طور علمی توجه خود را در اقدام پژوهی، محقق با شناسایی ابعاد موضوع به

های موجود براساس ت موضوع و یا بهبود در روشبه چگونگی رفع مشکال

تشخیص و  مشتمل برمراحل اقدام پژوهی . کنداستدالل عملی معطوف می

منظور نمایان ساختن میزان ریزی، اقدام برای رفع مشکل، مشاهده بهبرنامه

 . باشندمی آن تغییرات انجام شده برای رفع مشکل و در نهایت تحلیل و تعدیل

های مختلف آن به بررسی جنبه "مورد"ردی، با انتخاب یک در بررسی مو

 "مورد"هدف مشاهده تفصیلی ابعاد  ،در واقع در این تحقیق. شودپرداخته می

سقایى . گرا استهای گردآوری شده از دیدگاه کلمذکور با مطالعه آن و تفسیر مشاهده
س 
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 مکانی نظراز نقطهبندی دیگری های مذکور، تقسیمبندیبر تقسیم عالوه

، 1کاریشده براساس زمینه تواند تنظیمتحقیق می مطرح شده که براساس آن

همچنین، از دیدگاه تعداد افراد شرکت  .باشد 3سازیو یا شبیه 2آزمایشگاهی

گروهی  -تحقیقات به سه دسته فردی، گروهی و فردینیز کننده در تحقیق، 

 .اندبندی شدهتقسیم

 

 هیم؟دچرا تحقیق انجام می  -1-9
در حال جانبه تحقیق و تعیین نوع و هدف آن، پس از آشنایی کامل و همه

 ،"چرایی انجام هر کار"سخگویی به راستای سخنان سینک بر مبنای لزوم پا

، "چرایی انجام تحقیق"ترین پرسش مطرح در این فصل یعنی برآنیم به مهم

م تحقیق علمی، اهداف ها و مزایای انجادر این بخش با بیان انگیزه. پاسخ گوییم

 . دادو ضرورت انجام آن، به پرسش کلیدی مربوطه پاسخ خواهیم 
 

 ها و مزایای انجام تحقیق علمیانگیزه  -1-9-1
کنند و نتایج افراد مختلف با توجه به اهداف گوناگونی که دارند، تحقیق می

زه جایگاه امرو. گرفته شودکارهای گوناگونی بهتواند در رشتهها میتحقیق آن

نتایج تحقیقات به . تحقیق در اقتصاد و تجارت به شدت افزایش یافته است

  توان با انجام تحقیق می. کندها کمک میهای اقتصادی دولتسیاست

های اقتصادی جدیدی پیشنهاد نمود و تأثیر هر یک را مورد آزمون قرار سیاست

گیری از نتایج ما با بهرهگیری بخشی از تحقیق نیست، اهر چند که تصمیم. داد

 .تر نمودها را سادهگیریتوان تصمیمتحقیق می
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پژوهش . ای در حل مسائل در صنعت و تجارت داردتحقیق، اهمیت ویژه

ها شوند و نتایج آن، تحقیقات بسیار مهمی تلقی می2و تحقیقات بازار 1عملیاتی

پژوهش . نده استکنهای تجاری بسیار کمکگیریهای مختلف تصمیمدر زمینه

های ریاضی، منطقی و استداللی برای حل مسائل عملیاتی، به کاربرد تکنیک

که به  امریسازی سود و یا هر ها و یا بیشینهسازی هزینهتجارت با کمینه

تحقیقات بازار، بررسی و . گرددسازی تلقی شود، اطالق میعنوان مسائل بهینه

کردن و تنظیم رت با هدف فرمولهوجو برای ساختار و گسترش یک تجاجست

همچنین، تحقیق در علوم . مد برای خرید، فروش و تولید استهای کارآسیاست

مطالعات ارتباطات اجتماعی و یافتن پاسخ برای مسائل اجتماعی دارای  ،انسانی

 . اهمیت است

. عالوه بر موارد مذکور، تحقیق از زوایای دیگری نیز برای افراد مهم است

کنند، نامه ارشد یا دکتری خود کار میننشجویانی که بر روی پایابرای دا

برای افراد . های باالتر در اجتماع استتحقیق راهی برای رسیدن به جایگاه

برای . ای در متدلوژی تحقیقی، تحقیق راهی برای ادامه زندگی استحرفه

تحقیق . استهای جدید ای برای یافتن ایدهاندیشمندان و فالسفه، تحقیق روزنه

برای . های نوین و کارهای خالقانه استمعنای گسترش شیوه و روشبه

های جدید معنی عمومیت بخشیدن به تئوریدانشمندان و متفکران، تحقیق به

بنابراین، تحقیق راهی برای رسیدن به دانش است و راهکارهایی را برای . است

در واقع تحقیق، . دهدحل مسائل مختلف تجاری، صنعتی و اجتماعی ارائه می

ای خاص، به ههای جدید در حوزای از آموزش است که منجر به پیشرفتگونه

 .دگردای مناسب میشیوه
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، از اهمیت باالیی برخوردار "دهند؟چرا افراد تحقیق انجام می "پرسش 

تواند های موجود برای انجام تحقیق می، انگیزه(2224)از دیدگاه کتری . است

 :یا تعدادی از موارد زیر باشد یکمشتمل بر 

 استفاده از منافع انجام تحقیق جهت ارتقاء مرتبه  . 

 اندتمایل برای حل مسائل جدید یا مسائلی که بدون پاسخ مانده  . 

 تمایل برای انجام کاری خالقانه و جدید و لذت بردن از آن. 

 تمایل برای خدمت به جامعه. 

های افراد برای انجام تحقیق انگیزه موارد ذکر شده فوق، فهرست کاملی از

های علمی دولت، وضعیت گیریرود و عوامل بیشتری مانند جهتشمار نمیبه

مسائل جدید، عالقه برای درک ارتباط میان حل اشتغال، کنجکاوی برای 

کتری، ) سازدمند میمسائل، تفکر اجتماعی و غیره، افراد را برای انجام آن عالقه

2224) . 

 

  1ضرورت انجام تحقیق  -1-9-2
همواره شک و . اندوجو به وجود آمدهها از تحقیق و جستتمامی پیشرفت

شود از اطمینان بیش از وجو میتردید به این علت که موجب تحقیق و پرس

افزایش . شودتحقیق و کنجکاوی، منجر به ابداع و ابتکار می. حد بهتر است

 .شوندق بخشیدن پیشرفت میتحق ها، موجب به وجود آمدن وقیقتعداد تح

هرگاه درباره یک پیشرفت غیر منتظره علمی و یا بحران و اتفاقی در جهان 

ها نیز ایم که آنای بهره بردهخوانیم، در حقیقت از نتایج تحقیق عدهمطلبی می

هنگامی که وارد کتابخانه . اندبه نوبه خود از تحقیقات دیگران استفاده نموده

با اتصال به اینترنت، . اندیقات چندین قرن بشر، ما را احاطه کردهشویم، تحقمی

ها گزارش از تحقیقات محققین مختلف دسترسی قادر خواهیم بود به میلیون
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کنند نمایند و سپس تالش میمحققین سؤاالت بسیاری را مطرح می. پیدا کنیم

تعدادی از تا با بررسی اطالعات موجود در تحقیقات دیگران و دانش خود به 

با انجام این کار افراد . ها را با ما به اشتراک بگذارندها پاسخ داده و تمامی آنآن

توانند با توجه به نتایج جدید، سؤاالت جدیدی طرح کنند و برای دیگر می

 .    ها تالش خود را آغاز نمایندیافتن پاسخ آن

ها، ا، اعماق اقیانوسهها، جنگلها، کتابخانهتحقیقات در ادارات، آزمایشگاه

در واقع تحقیق و پژوهش یکی از . غارها، خارج از جو زمین و غیره جریان دارد

، تحقیقات مکتوب و چاپ در این میان. رودشمار میبزرگترین صنایع دنیا به

 عنوان مثال، هیچبه. ها اطمینان داشتتوان به آنشده منابعی هستند که می

واسطه تحقیقات انجام شده در ایم، اما به دم نگذاشتهیک از ما به سیاره زهره ق

ما به تحقیقات . مورد این سیاره، باور داریم که گرم، خشک و کوهستانی است

اند و به درستی گزارش هکنیم، زیرا باور داریم که با دقت انجام شداطمینان می

نهایی بدون وجود تحقیقات منتشر شده همگی ما در تجاربی که به ت. اندشده

اما گاه الزم است که نسبت به تحقیقاتی . ماندایم، محبوس خواهیم کسب کرده

 ها را زیر سؤال ببریم، هرچند که به شدت به خوانیم مردد باشیم، آنکه می

صد اطمینان نداریم که سیاره در  هیچ یک از ما صد. ها نیاز داشته باشیمآن

حققینی که نتایج خود را اعالم زهره گرم، خشک و کوهستانی است، اما به م

اند، به داوران و ناشرانی که این تحقیقات را بررسی نموده و نتایج این کرده

ر داریم، تا کنیم؛ لذا این موضوع را باواند، اعتماد میتحقیقات را چاپ کرده

 !.گونه نیستد و ذکر کنند که ایننتری یافت شوو قوی که شواهد بهترزمانی

ترین ترین و معتبردهد که به قدیمیبه ما این فرصت را میانجام تحقیق 

خواهیم در این حال باید انتخاب کنیم که می. گفتگوهای بشر ملحق شویم

بخواهیم در این گفتگو که  در صورتی. گویندهباشیم یا  شنوندهگفتگو بیشتر 

یجاد های صحیحی را اداده .سبی را بیابیمیم، الزم است سؤال منامشارکت نمائ

سقایىدر . یمها را مکتوب نمائرده و سپس آنهای درستی را فرموله که، پاسخنمود
س 
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 ،گونه به نظر برسد که اطالعات کمی برای مشارکت داریمابتدا ممکن است این

له ایجاد تواند بهبودی در یک مسأایج آن میاما به تدریج تحقیق و گزارش نت

 . ای جالب توجه باشدنماید و برای عده

رود که در آن همه روزه تحقیقات نون، کشور ما به سمتی پیش میهم اک

ای در این زمینه در مقاله 1سیلور!. گیرد، اما با کیفیت پایینمتعددی انجام می

. ، ذکر کرده که تحقیقات با کیفیت انجام دهید، اما به تعداد کم(2222سیلور، )

به یقین باید  ": گوید، می"دهیم؟چرا تحقیق انجام می"او در پاسخ به اینکه 
ها  هایی در زمینه تحقیقات با کیفیت وجود داشته باشد که تشخیص آن پاداش

وری گردند  به انگیزش محققان کمک کرده و از این رو منجر به افزایش بهره
 . "(332-333. ص)

در واقع، او معتقد است اگر یک استاد یا دانشجوی تحصیالت تکمیلی 

چرایی انجام کار "تواند به دهد، عالوه بر اینکه می تحقیقی با کیفیت انجام

مند بهره 2پاسخ دهد، از منافع دیگر آن نیز به عنوان محصول جانبی "خود

 : ند ازاعبارت هااین منافع یا پاداشاز نظر وی . خواهد شد

 نقص یک کار  دلیل انجام بیاحساس رضایت درونی به
برید  یا هر دو لذت میو  نتیجهشما از فرآیند،  (:دستاورد شخصی)

شامل چالش فکری تحقیق، رضایت از کنجکاوی و هیجان کشف که 

 .باشد می

 این مورد و مورد قبلی،  :رشد یا ارتقای شخصی با انجام تحقیق

، در یک 1در حقیقت دو متغیر نگرشی هستند که توسط جنز و پریوز
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جنز ) نداهوری تحقیق دانشگاهی استفاده شد مطالعه در خصوص بهره

 (.1223و پریوز، 

 تواند باعث پیشرفت یک  نتایج تحقیق می :سودمندی برای دیگران

این، نتایج برعالوه. شود  بخش، دانشگاه و یا یک رشته دانشگاهی

تواند فوایدی را برای  طور حتم میهای تحقیقاتی به برخی پروژه

 .به همراه داشته باشد یجوامعیا ها و  سازمان

 این  :دانشگاهاز صی مرتبط در داخل و خارج شناسایی اشخا

 .مورد به وضوح به مورد قبلی مربوط است

 های مالی و برخی مؤسسات پاداش :های کوتاه مدت پاداش

 .کنند تازه تأسیس شده فراهم می  هایی برای انتشارات تخفیف

 وری باال، به یقین طی  تحقیق با بهره :ترفیع یا حق تدریس دائمی

 .کند تر می دست آوردن حق تدریس دائمی را سهلا بهمراحل ترفیع ی

 یک پاداش با اهمیت برای  :آموزش و کار کردن با دانشجویان

های تحقیق دانشجویان تحت  بسیاری از محققان، توسعه قابلیت

باال  براین، اگر دانشجویان تحقیقی با کیفیتعالوه. هاستنظارت آن

عنوان استاد به) جام دهندت علمی انتحت نظارت یک استاد عضو هیأ

ها  به دریافت بهترین پاداش و در نهایت موفق( مشاورراهنما و یا 

، (هایی با اعتبار زیاد نامه یا شغلهایی در مورد پایان پاداش)شوند 

حضور وی گیری از  خواهان بهرهنیز دانشجویان مستعد دیگری 

 .خواهند بود

  های  آمیز پروژه وفقیتاتمام م :های بعدی تحقیق برایتأمین مالی

های  وضوح شانس حمایت مالی اضافی از طرف آژانستحقیقاتی، به

سقایى .دهد یا از طریق یک قرارداد را افزایش میو بورس تحصیلی 
س 
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 نوع اول یک کتابچه ": گویددر این زمینه او می :مشتقات تحقیق
، 2سیلور، پایک و پترسن)است که برای من نیز به این شکل بود 

باشد،  می( استاد و دانشجو)ع دوم که مربوط به هر دو نفر نو(. 1221
و تهیه ( توسط استاد یا دانشجو)دادن به نهادها شامل مشاوره

 ."(333. ص( )افزار مانند نرم)محصوالت است 

 ت علمی اگر پیوسته تحقیق اعضای هیأ :ارتقای کیفیت تدریس

آشنا  یانجام دهند، به یقین با آخرین دستاوردهای علمی بیشتر

ها اثرگذار  تواند بر توسعه و انتقال مطالب در دوره شوند که می می

راحل بعدی یعنی مرحله همچنین، این موضوع به خصوص در م. باشد

 . استتأثیرگذار ( ت علمیهیأ)انتخاب 

 

 اهداف تحقیق  -1-9-9
هدف تحقیق، یافتن پاسخ برای سؤاالت موجود در طی یک فرآیند علمی 

که از نظرها پنهان است و  باشدمیلی تحقیق شناسایی حقیقتی هدف اص. است

اهداف خاص  ،هرچند که هر تحقیق بر حسب نوع آن. تاکنون کشف نشده است

توان اهداف یک تحقیق علمی را در یکی در حالت کلی می .گیردخود را پی می

 :از چند گروه زیر قرار داد

ای جدیدی از آن، هآشنایی با یک پدیده و یا دستیابی به جنبه .1
: ساخت ابزاری تازه با کاربردهای جدید و یا بیان طرح و موضوعی نو

تازگی مورد توجه حامیان شوند، بهتحقیقاتی که با این هدف انجام می

تحقیقات از این دست در زمره ). اندقرار گرفته موردنظر خود

                                                                 
1 Silver, Pyke and Peterson سقایى

س 
عبا

تر 
دک
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و  شارپ)؛ (2224کتری، )گیرند قرار می 1تحقیقات اکتشافی

 (.( 2222، انهمکار

های ها و مشخصات افراد، شرایط و گروهتوصیف صحیح ویژگی .2
((: 2224کتری، )نامند می 2را توصیفی یچنین تحقیق) مشخص

ترین سطح مورد قبول در تحقیق تحقیق توصیفی، ممکن است پایین

 علت دانش اندک از موضوع، روش تحقیق و یا هرگاه به. شمار رودبه

ین مطالعه یک دانشجو به تواند به عنوان اولمی دو، توضیح یک مسأله

تحقیقاتی نیز صورت گرفته  خصوص اگر در آن حوزهبه شمار رود،

 (.2222شارپ و همکاران، )باشد 

مشخص نمودن فراوانی رخداد یک موضوع و یا موارد دیگری که با  .3
کتری، )نامند می 3تحلیلیچنین تحقیق را ) ها در ارتباط استآن

2224)). 

چنین ) زمون نمودن یک فرضیه در خصوص روابط میان متغیرهاآ .4

  .((2224کتری، )نامند می 4را فرضیه سنجیتحقیقی 

ترین تحقیقات در این نوع تحقیق یکی از رایج :مرور تحقیقات موجود .3

   های کارشناسی ارشد محسوب دورهمقطع کارشناسی و گاه در 

 (. 2222شارپ و همکاران، )شود می

تر اشاره شد، موارد ذکر شده فهرستی از اهداف موردنظر ر که پیشطوهمان

بنابراین، ممکن است هر فرد هدفی . باشنداغلب افراد، نه تمامی محققین می

جز این موارد را در انجام تحقیق خود دنبال کند، اما آنچه که در انتهای این 

                                                                 
1 Exploratory 

2 Descriptive 

3 Diagnostic 

4 Hypothesis-testing سقایى
س 
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تر 
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م مشخص کردن نماید، لزومرحله و پیش از آغاز مرحله بعد بسیار ضروری می

 . باشدبرای انجام تحقیق می هدف شخصی

در کتاب خود که به هفت عادت مردمان مؤثر اشاره کرده  1استفن کاوی

، بیان داشته است که همواره یکسری اصول وجود دارند که (2224کاوی، )

وی معتقد است . اندتوسط افراد موفق و مؤثر رعایت شده و تبدیل به عادت شده

یکی از این . مؤثر نخواهید بود ،این موارد را تبدیل به عادت نکنید تا زمانی که

از این منظر، نکته . "!ابتدا از انتها شروع کنید"ها عبارت است از اینکه عادت

 "هر موضوع( انتهای)نهایت  "یا  "چرایی"تلفیق تفکر کاوِی و سینِک همان 

 .  ها را آغاز نمود، پرسشنقطه است که ابتدا باید از آن

  

 دهیم؟چگونه تحقیق انجام می -1-4
گویی های مطرح شده پیشین، حال زمان پاسخگویی به پرسشپس از پاسخ

در ابتدای این بخش، . فرا رسیده است "چگونگی انجام تحقیق"به پرسش 

روش "دو مفهوم  هایگویی به این پرسش، تفاوتضروری است پیش از پاسخ

سپس در ادامه، با بیان . ه وضوح مشخص شوندب "متدلوژی تحقیق"و  "تحقیق

اهمیت آگاهی از چگونگی انجام تحقیق با تشریح فرآیند تحقیق، پاسخ به 

 .شودپرسش مربوطه ارائه می

 

 تفاوت روش تحقیق و متدلوژی تحقیق -1-4-1
جالب  "متدلوژی تحقیق"و  "روش تحقیق"توضیح و تشریح تفاوت میان 

که برای پیشبرد  2ها و فنونیوان تمامی روشروش تحقیق به عن. توجه است

                                                                 
1 Stephen R. Covey )The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in 

Personal Change( 

2 Techniques سقایى
س 

عبا
تر 

دک
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    هایی اطالق روش تحقیق به روش. شناخته شده است ،تحقیق الزم است

به . دهندشود که محققان برای اجرایی و عملی کردن تحقیق انجام میمی

هایی که توسط محققان در طی زمان مطالعه بر روی عبارت دیگر، تمامی روش

از آنجایی . نام دارد "روش تحقیق"گیرد، تفاده قرار میمسأله تحقیق مورد اس

که هدف تحقیق، به ویژه در تحقیق کاربردی، یافتن پاسخی برای یک مسأله 

های ناشناخته مسأله به یکدیگر به های موجود و جنبهاست، الزم است داده

حلی برای مسأله موجود ها راهای مرتبط شوند که در نهایت به کمک آنگونه

توان در های تحقیق را میبا در نظر گرفتن موارد ذکر شده، روش. افت شودی

 :بندی نمودگروه طبقه سه

o  ،ها مرتبط آوری دادههایی است که جمعشامل روشگروه اول

های موجودی که برای رسیدن به پاسخ ها برای دادهاین روش. هستند

 .گیرندمورد نظر کافی نیستند، مورد استفاده قرار می

o  ،شود که برای برقراری شامل آن دسته از فنون آماری میگروه دوم

 .شوندبه کار برده می 1هاها و ناشناختهارتباط میان داده

o  ،هایی است که برای ارزیابی صحت نتایج شامل روشگروه سوم  

 .گیرنددست آمده مورد استفاده قرار میبه

 .بزارهای تحلیلی تحقیق هستندگیرند، اهایی که در دو دسته آخر قرار میروش

مند و هایی قاعدهروش تحقیق، راهی برای حل مسأله تحقیق به شیوه

متدلوژی تحقیق، . در واقع، علم چگونه انجام دادن تحقیق است. اصولی است

کار گرفته های مختلفی را که توسط محقق برای بررسی مسأله تحقیق بهگام

الزم است که محققان نه تنها از . دهدار میشده است، مورد مطالعه و ارزیابی قر

ها و فنون تحقیق آگاهی داشته باشند، بلکه با متدلوژی تحقیق نیز آشنا روش

ها استفاده و میانگین، مد، محققان نه تنها باید بدانند که چگونه از آزمون. باشند

                                                                 
1 Unknowns سقایى
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فنون  کارگیریمیانه و انحراف معیار را محاسبه کنند، بلکه باید از چگونگی به

که بدانند، کدام یک از فنون و  ها نیازمندندآن. مختلف تحقیق آگاه باشند

از ها الزم است آنهمچنین، . ها مرتبط استها به مسأله تحقیق آنروش

. های موجود برای هر فن و معیارهای الزم برای انتخاب آن آگاه باشندفرضیه

برای  "متدلوژی مناسب"تمامی این موارد به این معنی است که محقق باید 

ای به مسأله قابل ذکر است که این متدلوژی از مسأله. مسأله خود را طرح کند

به عنوان مثال، یک مهندس معمار که یک ساختمان را  .دیگر متفاوت است

هایی که اتخاذ گردیده است را مورد کند، باید به دقت تصمیمطراحی می

های تهویه ها و دستگاهزۀ درها، پنجرهتعداد، مکان و اندا .ارزیابی قرار دهد

چه موادی باید مورد استفاده قرار بگیرند و چه موادی نباید . چگونه باید باشند

شفاف و دقیق مشخص کند که چه  به طوریک محقق، باید . استفاده شوند

ی برای حل مسأله تحقیق خود اتخاذ کرده و چرا این تصمیمات را یهاتصمیم

های اتخاذ شده توسط ن زمینه، توجه به این نکته که تصمیمدر ای. گرفته است

 . افراد دیگر هم باید قابل ارزیابی باشند، ضروری است

توان به این مسأله پی برد که متدلوژی تحقیق با توجه به موارد مذکور، می

بخشی از متدلوژی  های تحقیق، به طوری که روشای استدارای ابعاد گسترده

به عبارت دیگر، گستره و وسعت متدلوژی تحقیق از . دهندمی تحقیق را تشکیل

یم، گوئهنگامی که از متدلوژی تحقیق سخن می. روش تحقیق بیشتر است

های تحقیق نیست، بلکه متدلوژی تحقیق منطق غرض تنها بحث از روش

در واقع، . های مورد استفاده در تحقیق را شامل شده استموجود در روش

دهد که به چه دلیل یک روش یا فن خاص استفاده توضیح میمتدلوژی تحقیق 

لذا نتایج تحقیق هم توسط خود . و روش یا فن دیگری استفاده نشده است هشد

هنگامی که متدلوژی تحقیق . باشندمحقق و هم توسط دیگران قابل ارزیابی می

ن در حقیقت باید به سؤاالتی از ای در مورد یک مسأله تحقیق مورد بحث است،

سقایى :یمپاسخ گوئدست 
س 

عبا
تر 

دک
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  چرا تحقیق انجام شده است؟ 

 مسأله تحقیق چگونه تعریف شده است؟ 

 اند؟وجود آمده فرضیات تحقیق چگونه و چرا به 

 اند؟آوری شدههایی جمعچه داده 

 اند؟هایی مورد استفاده قرار گرفتهچه روش 

 ها استفاده شده است؟چرا یک روش و فن خاص برای ارزیابی داده 
 

 اهمیت آگاهی از چگونگی انجام تحقیق -1-4-2
های ضروری به مطالعه و بررسی متدلوژی تحقیق، امکان یادگیری آموزش

آوری اطالعات و منظور مشارکت و فعالیت در کار و فنون موردنیاز برای جمع

. سازدخصوص برای دانشجویان فراهم میهای مناسب مسأله تحقیق را بهداده

ها، ثبت موارد آزمایشها، گی استفاده از آمار، پرسشنامهنهمچنین، این امر چگو

 .آموزدها را به محقق میمربوطه و اعمال تغییرات الزم در آن

آگاهی از متدلوژی و فنون تحقیق برای فردی که در صدد انجام یک تحقیق 

شمار باشد، ضروری است، زیرا متدلوژی تحقیق ابزاری برای انجام تحقیق بهمی

دادن نخستین کارهای  خصوص برای افرادی که در حال انجامبه .رودمی

شان هستند، آگاهی کافی و درست متدلوژی تحقیق بسیار آموزنده تحقیقاتی

. سازدها را برای انجام تحقیقات موفق در آینده آماده میطوری که آناست، به

ظم یا وجود آمدن تفکری منآگاهی از متدلوژی تحقیق، موجب به ،در حقیقت

بنابراین، افرادی که تمایل به انجام . گرددمی "Beat of Mind"به اصطالح، 

های استفاده از فنون تحقیق خود را تحقیقات زیاد دارند، ضروری است مهارت

 .ندیاب یطور دقیق آگاهگسترش داده و از منطق ثبت هر یک به

و استفاده از  آگاهی از چگونگی انجام تحقیق موجب افزایش توانایی ارزیابی

به عبارت دیگر، برخورداری از . گرددنتایج تحقیق با ضریب اطمینان باال می

سقایىها نتایج تحقیقات مورد های مختلفی که در آندانش متدلوژی تحقیق در زمینه
س 

عبا
تر 

دک
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همچنین، . شوند، بسیار مؤثر استگیرند و به عمل تبدیل میارزیابی قرار می

ت را در تصمیمات درسهای مختلف ر زماندکند که این امر به افراد کمک می

در عصر دانش، همه ما به . در زندگی بگیرندمواجهه با مسائل پیش رویشان 

در صورت در این حال . نده نتایج تحقیقات مختلف هستیمکننوعی مصرف

صورت عقالنی ارزیابی توانیم نتایج تحقیقات را بهآگاهی با متدلوژی تحقیق می

 .آن، تصمیمات منطقی اتخاذ نمائیم نموده و با توجه به

 

 فرآیند تحقیق -1-4-9

فرآیند تحقیق مانند طی کردن یک سفر است و مسافر این سفر دو مسأله 

چگونه "و  "خواهد برسد؟، می(چه چیزییا به )به کجا ": اساسی را باید بداند

 های عملی برای طی این سفر یا رسیدن بهگام. "این مسیر را طی خواهد کرد؟

فرآیند تحقیق شامل مجموعه و در واقع، . پاسخ سؤاالت تحقیق وجود دارد

 . های الزم برای انجام موفق یک تحقیق استای از اقدامات و یا گامدنباله

تر ذکر شد به مسیری که محقق برای رسیدن به سؤاالت طور که پیشهمان

رآنیم به در این بخش ب. شودکند، متدلوژی تحقیق گفته میتحقیق طی می

نظران روش های تحقیق ارائه شده توسط تعدادی از صاحببررسی متدلوژی

 .تحقیق بپردازیم

، (2224پنیرسلوم، )ارائه شده  1ومکه توسط پنیرسل (2-1)در نمودار 

در این نمودار پس از کشف و تعریف . یند تحقیق شامل شش مرحله استفرآ

. گیردحی تحقیق صورت میمسأله تحقیق با مشخص شدن اهداف مسأله، طرا

ها در نظر ها، پردازش و تحلیل آنآوری دادهگیری، جمعسپس، مراحل نمونه

دست آمده گیری و گزارش نتایج بهدر مرحله نهایی، نتیجه. اندگرفته شده

 .گیردمیصورت 
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 (2224)ومفرآیند تحقیق از دیدگاه پنیرسل 2-1شکل 

 کشف مسأله

 پردازش 

 هاداده

 غیر احتمالی

 آوری جمع

 ها داده

 (نیکار میدا)

 کشف 

 و تعریف مسأله

 آزمایش

آزمایشگاهی    

 میدانی

مطالعه 

 موردی

مطالعه 

 مقدماتی

بررسی 

 تجربه

اطالعات 

 (تاریخی)ثانویه

 احتمالی

 بررسی

مصاحبه    

 پرسشنامه

 مطالعه

های داده

 ثانوی

طراحی 

 تحقیق

 تعریف مسأله 

 (بیان اهداف تحقیق)

 گزارش

 

 مشاهده

انتخاب شیوه 

 یق اکتشافیتحق

انتخاب شیوه 

 تحقیق اکتشافی

انتخاب روش 

 تحقیق اصلی

 تفسیر 

 هایافته

ویرایش و 

کدگذاری 

 هاداده

 گیرینمونه

گیری نتیجه

 و گزارش

پردازش 

 هاداده

 و تحلیل

گردآوری 

 هاداده

سقایى
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نشان  (3-1) های یک کار تحقیقاتی را در قالب نمودار، گام1کلین واتسون

در این نمودار مراحل مختلف یک پژوهش به طور کامل، حتی از . داده است

وی معتقد . مرحله تمایل به انجام تحقیق تا گزارش آن در نظر گرفته شده است

کردن موضوع تحقیق، مرور است پس از تمایل به تحقیق، مراحل مشخص

نه ادبیات موضوع، انتخاب رویکرد و راهبرد تحقیق، تبادل نظر، طراحی منتقدا

      های با استفاده از یک یا تعدادی از روش)ها آوری دادهچگونگی جمع

ساختیافته و عمیق و  -های نیمههای ثانویه، مشاهده، مصاحبهگیری، دادهنمونه

، (هاآن کیفی یا هر دوهای کمی، با استفاده از روش)، تحلیل داده (پرسشنامه

 .گیرندو در نهایت ارائه آن صورت می تحقیقنگارش گزارش 

یند تحقیق ارائه کرده ، نموداری از فرآ(2224کتری، )در کتاب خود  2کتری

دهد که فرآیند تحقیق شامل وی در این نمودار نشان می(. 4-1نمودار )است 

این . شوندظر گرفته میگام مرتبط با هم در نهایی است که طی هفت فعالیت

پشت هم تکرار شوند، با یکدیگر  ها بیش از آنکه به طور مرتبفعالیت

 ،گام اول، ماهیت و طبیعت گام آخر را که باید انجام شود. پوشانی دارندهم

های ابتدایی مراحل بعدی مورد توجه قرار نگیرند، اگر در گام. کندتعریف می

ی گاه منجر به عدم اتمام تحقیق ممکن است مشکالت جدی رخ دهد و حت

 .گردد

تعریف ( 1: )ند ازاهای موجود در فرآیند تحقیق عبارتگام ،از دیدگاه وی

طراحی ( 4)های تحقیق، تدوین فرضیه( 3)مرور ادبیات، ( 2)مسأله تحقیق، 

در این مرحله )ها تحلیل و بررسی داده( 5)ها، آوری دادهجمع( 3)تحقیق، 

دست تفسیر نتایج به( 1)و ( گیردهای موجود صورت میکردن فرضیهآزمون

 (. نگارش و ارائه نتایج تحقیق)کردن گزارش تحقیق آمده و آماده

                                                                 
1 Colin Watson (www.colinwatsonleeds.co.uk) 

2 Kothari (Research Methodology: Methods and Techniques) سقایى
س 

عبا
تر 

دک

http://www.colinwatsonleeds.co.uk/


 11 چگونه تحقیقی اثربخش را ساده انجام دهیم؟   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

فرآیند تحقیق از دیدگاه کلین واتسون 3-1شکل   

 

 

 تمایل به انجام تحقیق

 تدوین و تصریح موضوع پژوهش

 مرور منتقدانه ادبیات موضوع

 نتخاب رویکرد و راهبرد پژوهشا

 نظر و مراعات موضوعات اخالقیتعیین میزان دسترسی به تبادل

 نگارش گزارش پروژه

 :زیر ها با استفاده از یک یا هر دو روشتحلیل داده

 های کمیهای کیفی                                                  روشروش

 :ها با استفاده از یک یا چند روش زیرآوری دادهها و جمعآوری دادهطراحی رویۀ جمع

 ساختیافته و عمیق      پرسشنامه -های نیمههای ثانویه       مشاهده       مصاحبهگیری      دادهنمونه

 ارائه گزارش
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ل زیرسیستمی که به به کنتر، حرکت رو به عقب است و (F)در این نمودار 

به عنوان مثال، در طول مسیر تحقیق  .کندآن منتقل شده است کمک می

های جدیدی دست یابیم که منجر به تعریف دوباره مسأله ممکن است به مسأله

دهنده حرکت رو به جلو است که در راستای ، نشان(FF)همچنین . شوند

ثال، زمانی که گزارش یک تحقیق عنوان م به. باشدارزیابی معیارهای اثبات می

ایم شود که آیا جواب مسأله بیان شده را پاسخ گفتهدهیم، کنترل میرا ارائه می

 !.یا خیر

های تحقیق ناسازگار، یاد داشت، گام در نهایت وی معتقد است که باید به

طور لزوم در یک ترتیب ها بهآن. طور کامل جدا و متمایز از یکدیگر نیستندبه

همچنین، در هر گام از فرآیند تحقیق . گیرندشخص پشت سر هم قرار نمیم

 . دبینی نموها و الزامات گام بعدی را پیشصورت مداوم، نیازمندیبهبتوان باید 

 

 گیرینتیجه -1-5
  در این فصل به معرفی تحقیق و فرآیند آن در قالب پاسخگویی به 

انجام آن  "چگونگی" و "چرایی"، "چیستی تحقیق"های کلیدی پرسش

در ابتدا، در پاسخ به پرسش نخست با ارائه تعاریفی از تحقیق، . پرداخته شد

در ادامه، در پاسخ به . نظران بررسی شدندانواع مختلف آن از دیدگاه صاحب

ها و مزایای انجام تحقیق علمی از دیدگاه افراد انگیزهح یپرسش دوم با تشر

ام تحقیق پرداخته و تعدادی از اهداف انجام مختلف به بحث اساسی ضرورت انج

 با شرح تفاوت روش آخردر نهایت، در پاسخ به پرسش . تحقیق ارائه گردید

تحقیق به بیان اهمیت آگاهی از چگونگی انجام تحقیق  تحقیق و متدلوژی

انجام تحقیق از دیدگاه محققان مختلف ارائه  هاییندتعدادی از فرآپرداخته و 

 . ندشد

یند مسیر تحقیق را در پی رائه مطالب کتاب، با انتخاب یک فرآامه ادر اد

سقایى، ترتیب فصول بر مبنای فرآیند تحقیق ارائه شده از بر این اساس. خواهیم گرفت
س 
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دیدگاه کتری در نظر گرفته شده، به طوری که تشریح گام اول در فصل دوم، 

گام هفتم پس  های چهارم تا ششم در فصل چهارم وگام دوم در فصل سوم، گام

از ارائه مطالبی در فصل پنجم در زمینه انجام هر چه بهتر موارد ذکر شده در 

، در فصل آخر کتاب حاضر (عبارت کلی انجام بهتر تحقیقبه)فصل چهارم 

 . صورت گرفته است
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