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پژوهش چیست؟
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استعلمحیاتمايهپژوهش.

گنديدگیدچارباشدهماندیياجدرکهآبیهمچونعلمپژوهشبدون
.شودمیمرداببهتبديلوشده

،تسواالبرایهايیپاسخآننتیجهدرکهاستمنظمفعالیتیپژوهش
.آمدخواهددستبهپژوهش

کهانددانستهقواعدیومقرراتمجموعهراپژوهشوپژوهشروش
.دهدیمنشانراموضوعيکبهمربوطحقايقيافتنبرایجستجوچگونگی
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اهداف پژوهش
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مسئلهيکحل

سواليکبهپاسخگويی

پژوهشیهایمتغیربینمعلولیوعلتروابطشناسايی

هاآنبینروابطورويدادهاکلیالگوهایدركومشاهده
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اهداف پژوهش
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وکندمیعملچگونهاست،آمدهوجودبهچگونهنظرموردپديده:شرح
.داردقرارعواملیچهتاثیرتحت

بینیشپیآيندهدرنظرموردپديدهوضعیتتاشودمیتالش:بینیپیش
.شود

ازرایخاصقابلیتوتوانمندیسواالت،ازبرخیبهپاسخارائهبا:بهبود
.ببخشدبهبودپژوهش،نتايجکاربستطريق
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ویژگی های پژوهش
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داردتاکیدآزمايشومشاهدهبر.

کندمیاستفادهعلمیاطالعاتیمنابعجديدتريناز.

 ت می کند با جمع آوری اطالعااست که پژوهشگر تالش خاصی دارای هدف
. پیدا کندآن دسترسی مناسب به 
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ویژگی های پژوهشگر
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حوصلهوصبر
منابعدرکاوشوتتبع
مطالبنقلوفهمدردقت
برداشت هاونقل هادرامانت
نظرموردموضوعباآشنايی
رسابیانوعلمیوسادهزبانازاستفاده
انتقام جويیوورزیغرضوتعصّبازدوری
عقیدهتحمیلوپیش داوریازپرهیز
يافته هابیانِدرصراحتوشهامتازبرخورداری.
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انواع پژوهش بر اساس هدف
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Fundamental)بنیادیپژوهش• Research)علمیشناختآنهدفکه
.هاستآنبینروابطوهاپديده

Applied))کاربردیپژوهش• Researchدردانشتوسعهآنازهدفکه
فبرطروشناختهمشخص،نیازیآنوسیلهبهکهبودهخاصزمینهيک

.گردد

Action)عملیپژوهش• Research)راهدنبالبهعمدهطوربهآندرکه
.سازدمشخصرامعینیمشكلرفعچگونگیکهاستحلی



ماهیت و روشانواع پژوهش بر اساس 
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توصیفیپژوهش:Descriptive Research))توصیفتحقیقاينهدف
.استموضوعيکياموقعیتيکخصوصیاتمنظموواقعیعینی،

همبستگیپژوهش:Correlative Research))مطالعهبهتحقیقايندر
.شودمیتوجهپديدهدويادومتغیربینموجودروابط

ایزمینهياموردیپژوهش:Case Research))بررسیتحقیقاينهدف
.استمعینهایپديدهازخاصیهایجنبه

شناختودركتحقیقايندرپژوهشگرهدف:مقطعیوتداومیپژوهش
.استزمانطولدرتغییرات

مورداروابستهمتغیراحتمالیعللپژوهشگرتحقیقايندر:علیپژوهش
.دهدمیقرارمطالعه



بخش دوم
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(زالپروپو)پیشنهاده پژوهش 
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(پروپوزال)پژوهش پیشنهاده 
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بااهآنارتباطوچگونگیپژوهشیطرحيکمختلفاجزاءکهاستچارچوبی
:شامل.سازدمیروشنرايكديگر

شونداجراپژوهشانجامراستایدربايدکهکارهايی.
پژوهشبهمربوطهایفعالیتاجرایزمان
هستنداجرامسئولکهافرادی.

پژوهشپروپوزالاهمیتداليل
پژوهشاجرايیريزیبرنامهتسهیل
ديگرانحمايتکسب
مؤثرندطرحتصويبدرکهکسانیکردنآگاه.
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پروپوزال پژوهشساختار 
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عنوان پژوهش•
و تبیین اهمیت و ضرورت آنمساله بیان •
اهداف اصلی پژوهش  تدوين •
ها و سواالت پژوهش  فرضیه تدوين •
ی مبران تردوين  و تئوری های مررتبط برا موضروع پرژوهش و     ها مطالعه نظريه •

نظری پژوهش
مطالعه و تدوين پیشینه و ادبیات پژوهش•
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پروپوزال پژوهشساختار 
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پژوهشروش نوع •
روش و ابزار گردآوری اطالعات •
جامعه آماری  •
تعداد و شیوه نمونه گیری •
روش تجزيه و تحلیل اطالعات  •
زمانبندی اجرايی طرح•
مالیو منابع اعتبارات •
ذکر منابع و ماخذ مورد استفاده •
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بخش سوم
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پژوهشمساله 
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مساله پژوهش
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يدباآنچهوموجودوضعیتبینشكافازاستعبارتمشكلايمسأله
.باشد

وجودبهسیستمکاررونددرکهغیرعادیاستایپديدهمشكليامسأله
.آيدمی

کیفیوکمیکاهشياافتسببکندمیايجادنظمیبیواخاللچون
.گرددمیسیستمبازدهوکارجريان
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پژوهشاهمیت مساله 
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(ديويیجان).استمشكليکوجوداحساستحقیقمرحلهاولین

رديدهگروبرومشكلیيامانعباخويشکاردرپژوهشگرکهمعنیاينبه
.بماندساکتآنمقابلدرتواندنمیوداردابهامآنحلدرکهاست

ودشبیانوآيددرپرسشيکصورتبهبايداحساساينمرحلهايندر.

مهمد،گیردربرمیراعلمیپیچیدهمباحثتاروزمرهمسائلازپرسشاين
.شودبیانصحیحوعلمیایشیوهبهکهاستآن
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روش های شناسایی مساله پژوهش
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و متخصصافرادی کلیدیبامصاحبه
  مشاهده مستقیم
استفاده از تجارب ديگران
  استنتاج از نظريه ها و فرضیه ها
استفاده از متون درسی و مجالت تخصصی
دولت ها، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
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معیارهای ارزشیابی مساله پژوهش
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است؟جديدوروزبهآيا•
دهد؟میقراربررسیموردراهاپديدهبینرابطهآيا•
است؟شدهبیانصريحوروشنآيا•
است؟شدهمحدودآندامنهآيا•
است؟برخوردارمطالعهبرایالزمارزشواهمیتازآيا•
دارد؟همخوانیپژوهشگرتمايالتوقيعالباآيا•
درالزمتجهیزاتیوزمانیانسانی،،مالیمنابعپژوهشانجامبرایآيا•

است؟اختیار



معیارهای ارزشیابی مساله پژوهش
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است؟پذيرامكانموجودعلمیهایروشبهتوجهباپژوهشانجامآيا•
کند؟میبرطرفراخاصینیازپژوهشهایيافتهآيا•
نیست؟تعارضدراخالقیالزاماتباپژوهشیموضوعآيا•
دتولیتوانمییااستدسترسدرپژوهشانجامبرایالزماطالعاتآيا•

کرد؟
(Reliability)پايايیوValidity)(روايیباالزمابزارهایوهاروشآيا•

؟استاختیاردرکافی



تحلیل و بیان مساله  
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How? چگونه؟ 

what? چی؟

why? چرا؟

who? چه کسی؟ 

when? چه زمانی؟ 

where? کجا؟ 



نکاتی در بیان مساله
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ایزمینهاطالعات

مسالهوقوعيابروزنحوه

مسالهشدتووسعت

مسألهبروزدردخیلعوامل

مشكلبافعلیبرخوردنحوه

مسالهحلازحاصلنتايج



سومبخش 
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اهداف پژوهش
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اهداف پژوهش
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 برسیمپژوهش به ما می گويد به کجا می خواهیم هدف.

کردتقسیمکوچكتراهدافبهتوانمیراپژوهشکلیهدف.

 بايداهداف پژوهش:
 باشندشده جاستخرابطن مسأله از.
 باشندبینانه واقع.
 باشنددسترس قابل.
 باشنداندازه گیری يا سنجش قابل.



اهداف پژوهش
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 مانند زير استفاده می کنیمافعالنوشتن اهداف از برای:
تعیین کردن
محاسبه کردن
شناسايی کردن
توصیف کردن
 دادن  شرح

 ؟چیستهدف کاربردی به ما می گويد، فايده حاصل از پژوهش
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چهارمبخش 
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فرضیه های پژوهش
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فرضیه پژوهش  
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جمعوسیلهبهکهاستداوریپیشياعلمیحدسيکپژوهشفرضیه
میقرارآزمايشموردشودمیآنردياقبولیبهمنجرکهحقايقیآوری
.گیرد

یرتأثديگرعواملرویبرعامل،چنديايکچراکهدهدمینشانفرضیه
.دارند

ستاآننتیجهياوپژوهشمسئلهبرایمحققپیشنهادیحلراهفرضیه.

آناثباتنهداردرافرضیهآزمايشقصد"صرفاپژوهشگر.
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بیان فرضیه
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پردازيممیمتغیرهابینروابطبررسیبهفرضیهبیانهنگامدر.

گرفتخواهدصورتشكلسهبهفرضیهبیان:
متغیرچنديادوبینمعلولیوعلترابطهبررسی
متغیرچنديادوبینآنشدتوهمبستگیبررسی
متغیرچنديايکبرمتغیرچنديادوتاثیرتفاوتمیزانمقايسهوبررسی

www.mjahangir.ir



ویژگی های فرضیه
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.کندبیانرامتغیرهابینانتظارموردرابطهبايدفرضیه•

.باشدپذيرسنجشوآزمونقابلبايدفرضیه•

وباشدداشتههمخوانیوسازگاریموجوددانشبدنهبابايدفرضیه•
.باشدمنطقیوعلمیپشتوانهدارای

.شودبیانروشنوصريح،ساده،کوتاهحدامكانتابايدفرضیه•

.بايد به شكل جمله خبری بیان شودفرضیه •



انواع فرضیه
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H1:Researchتحقیقفرضیه• Hypothesis

.ارددوجودتفاوتيااثررابطه،نظرموردهایپديدهبینکنندمیادعاکههايیفرضیه•

H0:Nullصفرفرضیه • hypothesis

جودواثریياتفاوترابطه،آزمايشموردپديده هایبینکنندمیادعاکهفرضیه هايی•
.ندارد



سواالت فرعی پژوهش
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گذردمیجامعهدرآنچهبیانبه“اصرفکهتوصیفیهایپژوهشدر
رایبفرعیسؤاالتازونیستفرضیاتارائهبهنیازیشودمیپرداخته
.شودمیاستفادهاهدافبهرسیدن

فرعیسواالتهایويژگی:
.باشدتفسیرغیرقابلروشن،ساده،•
.شودبیانتحقیقمسئلهراستایدردقیقاً•
.باشدپذيرامكاناطالعاتوابزارهابهتوجهبابايدسئواالتبهپاسخگويی•



پنجمبخش 
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متغیرهای پژوهش
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متغیرهای پژوهش
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میقرارسنجشياگیریاندازهموردکههستندعواملیياعامل،هامتغیر
.گیرند

کهنظراستموردپیامياپديده،چیزفرد،يکمشخصهمتغیر:
استگیریاندازهقابل.
بپذيردمختلفیمقاديرتواندمی.



انواع متغیرها
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:مستقلمتغیر•
.شودمییبینپیشياتبیینوابستهمتغیرآنطريقازکهشودمیگفتهمتغیریبه•
ياتاثیراتشودمیانتخابيادستكاریگیری،اندازهپژوهشگرتوسطکهاستمتغیری•

.شودگیریاندازهديگرمتغیرباآنرابطه

:وابستهمتغیر•
معلومآنبرمستقلمتغیرتاثیرتاشودمیگیریاندازهومشاهدهکهاستمتغیری•

.شود



انواع متغیرها
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کمیمتغیر:
شودمیدادهنمايشعددباکهاستمتغیری.
شودمیتقسیمپیوستهوگسستهمتغیردستهدوبه.

کیفیمتغیر:
شودمیمعرفیآنباصفاتکیفیتکهاستمتغیری.



انواع متغیرها
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:کنندهتعديلمتغیر•
.شودمیدستكاریياگیریاندازهانتخاب،پژوهشگرتوسطکهاستعاملی•
شاهدهمپديدهومستقلمتغیربینرابطهتغییرموجبآنتغییرکهشودمشخصتا•

.خیرياشودمیشده

:کنترلمتغیر•
نبیرابطهتعییندرهاآنازبرخیتاثیرکهشودمیيافتمتغیرهايیاوقاتگاهی•

.شودداشتهنگاهثابتياوخنثیبايدوابستهومستقلهایمتغیر
میامیدهنکنندهکنترلمتغیرهایشود،حذفياخنثیبايدهانآتاثیرکهمتغیرهااين•

.شود
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انواع متغیرها
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:مزاحمهایمتغیر•
دهشمشاهدهپديدهبرفرضیصورتبهکهشودمیگفتهمتغیریبهمزاحممتغیر•

.گذاردمیتاثیر
یرتاثطريقازبايدآنتاثیرونیستدستكاریوگیریاندازهمشاهده،قابلولی•

.شودمشخصمشاهدهقابلرويدادهایبرکنندهتعديلومستقلمتغیرهای

www.mjahangir.ir



متغیرها و مساله پژوهش
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ودبوجعاملچنديايکاثربرزيرااستوابستهمتغیرپژوهش،مساله
.استآمده

گويندمیمستقلمتغیرراپژوهشیمسالهايجاداحتمالیعوامل.

ياويترقرارابطهآنوداشتهنزديکارتباطآنعلتومسئلهباکهمتغیری
.گويندمیکنندهمخدوشمتغیردهدمینشانترضعیف

ایزمینهمتغیرکنند،میکمکموضوعبهترشناختبهکهمتغیرهايی
.شودمینامیده
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تعریف متغیرها
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:  تئوريکمفهومی يا تعريف •
.بايد جامع و مانع باشد•
.و بدون ابهام باشدروشن اصطالحات آن •
.مستند باشد•

:عملیاتیتعريف•
.زندمیپیوندمشاهدهوتجربیسطحبارانظریومفهومیسطح•
.کندمیپذيرلمسرامفاهیممعانی•
.باشندانجامقابل•
.باشندمشخصودقیق•
.باشندگیریاندازهقابل•



اندازه گیری متغیرها  مقیاس 
39

اسمیمقیاس:
ندمتفاوتهمباکیفینظرازکهاستطبقهباگروهندچيايکشاملمقیاساين.
نداردوجودارجحیتیگونههیچهاگروهبین.
ياکدجنبهفقطکهشودگرفتهنظردرایشمارهطبقهياگروههربرایاستممكن

.دارندشناسائی

ایرتبهمقیاس:
ازاهگروهبیندرکهداردایاضافهخصوصیتاسمیمقیاسبهنسبتمقیاساين

.داردوجودبرترینظرموردمتغیرنظر
نیستهاگروهسايربامقايسهوسنجشقابلبرتریاين.
نیستنديكسانهمهاگروه.
اندگرفتهقرارنردبانيکهایپلهرویهمبهنسبتهاگروه.

www.mjahangir.ir



مقیاس اندازه گیری متغیرها  
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ایفاصلهمقیاس:
استشدهگرفتهنظردرمساویهمباهاگروهبینفاصلهمقیاسايندر.
نیستگیریاندازهنظرموردخاصیتفقدانمقیاسايندرصفر.
موردخصوصیتدرمشابهاختالفنمايانگراعدادازجفتهربینمساویاختالف

.استگیریاندازه

نسبیمقیاس:
وردمخاصیتفقدانبرایدلیلیصفرکهاستآناضافیخصوصیتمقیاسايندر

.استگیریاندازه
هاندازموردخاصیتمقدارنسبتهمانمقیاسايندراعدادبیننسبتنتیجهدر

.استگیری

www.mjahangir.ir



اندازه گیری متغیرها  مثالی از مقیاس 
41

هاروزنامهمحتوای:اسمیمقیاس
ساير-گزارش-خبری-علمی-سرمقاله

مطلبحجمچاپ،محل:ترتیبیمقیاس
دومصفحه-اولصفحه-...
زيادخیلی-زياد-متوسط-کم-کمخیلی

درکلماتتعدادشمارش:ایفاصلهمقیاس...

معلومافعالاعداد:نسبیمقیاس

www.mjahangir.ir



ششمبخش 

42

ژوهشمبانی نظری و پیشینه پ

www.mjahangir.ir



اهمیت مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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رجعممنابعومآخذبهبايدمیتحقیقموردزمینهدراطالعاتکسببرای
.نمودمراجعه

ازعبارتنددردسترسمنابعمهمترين:
 افراد متخصص و صاحب نظراننظرات
 شدهکتاب ها و مقاالت منتشر



و منابع پژوهشمآخذ 
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 ادواری   مراجع
کتاب
نشريات و ژورنال ها
 هانامه پايان
گزارش طرح های پژوهشی
 فنیهای گزارش
گزارش های آماری
 جلسه هاصورت
 فردیمشاهدات
 اينترنتیبانكهای اطالعاتی

 غیر ادواری   مراجع
 هادانشنامه
 هافرهنگ
 هادستنامه
 هادرسنامه
 هاآيین نامه
 هااطلس
 نامه هاسرگذشت



هفتمبخش 
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جامعه پژوهش
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پژوهشجامعه 
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شودمیانجامآنرویبرمطالعهکهاستجمعیتیپژوهشجامعه.

موجوداتواشیاها،پديدهتواندمیهاانسانبرعالوهپژوهشجامعه
.باشندهاپیامياوزنده

www.mjahangir.ir



نمونه و نمونه گیری
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.می آيددستبههاآنازاطالعاتکهاستمواردیياگروه،نمونه•

بهجامعهافرادازتعدادیانتخاببرایکهاستاقداماتیگیرینمونه
. پذيردمیانجامباشدآنمعرفکهنحوی

نمونهانواع:
 نمونه در دسترس: انباشتهنمونه
 می گرددبر پايه نظر يک فرد يا گروه انتخاب : قضاوتینمونه نظری يا.
 باشدهر عنصر دارای شانس مساوی برای انتخاب : احتمالینمونه.



روش های نمونه گیری
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مینمونهافرادانتخاببرایروشايندر:سادهتصادفیگیرینمونه
استفادهاعدادتصادفیجدولازياوکشیقرعههایروشازيكیتوان
انتخاببرایمساویشانسهاروشايندراعضاازهريکبرای.کرد

.داردوجودافرادبرایشدن

1ازراجامعهافرادکلروشايندر:سیستماتیکيامنظمگیرینمونه
کلونمونهبیننسبتکهاينبهنسبتسپسوگذاریشمارهآخرالی

.کنیممیانتخابرانیازموردافرادگیرد،قرارعددیچهآماریجامعه



روش های نمونه گیری

www.mjahangir.ir

49

کهمطالعهموردگروهاعضایبندیطبقهايندر:ایطبقهگیرینمونه
هایگروهدروندرهاآنتغییراتتاشدهبندیگروههستندترهمگن

.شودکمترمتجانسوکوچكتر

ااعضازگروهیدسترس،درنمونهروش،ايندر:دسترسدرگیرینمونه
یگیرنمونهدرسهولتخاطربهفقطهاآنانتخابکههستندجامعهيک

.استبوده
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هشتمبخش 
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روش های جمع آوری اطالعات
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ابزارهای جمع آوری اطالعات
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مشاهده

مصاحبه

پرسشنامه

مطالعه و بررسی مدارك و مستندات

www.mjahangir.ir



روش های گردآوری اطالعات
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سند خوانی تصويرخوانی نقشه کروکی

مشاهد ه

روش های میدانیروشهای کتابخانه ای

روشهای گردآوری اطالعات

روش ترکیبی 

آمار خوانی و استفاده جدول متن خوانی و استفاده از فیش

روش ترکیبی

صوتی وتصويری مصاحبهپرسشنامه ایروش آزمون



مشاهده
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.هاستدادهآوریجمعابزارترينطبیعیوترينمتداول•

برایهادادهبندیطبقهوهاواقعیتپديده ها،مستقیمگیریاندازه•
.می شودحاصلشناخت

عنوانبهمی توانولیداردعلمیشكلکمترعادیمشاهده هایچندهر•
.آوردحساببهشناختمرحلهاولین



مزایای مشاهده
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.استاطالعاتآوریجمعمستقیمروش•
.کردآوریجمعتوانمیکممدتدرراوسیعهایداده•
.کندمیفراهمرامطمئنهایدادهبهدستیابیامكان•
آناطالعات،مستقیممشاهدهازتوانمیفقط،ندناپايداررويدادهابرخی•

.گرفترا
.هستدادهآوریجمعهایروشسايرازپوياترمشاهده•



معایب مشاهده
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.شناسدکند که از قبل میگر معموالَ آن چیزی را مشاهده میمشاهده •
. سازدمشاهده گر در موقعیت مورد مشاهده رفتارها را دگرگون میحضور •
.  گذاردبینی يا بدبینی مشاهده گر در مورد مشاهده تأثیر میخوش •
.ديده شده است در بسیاری اوقات دشوار استچه انشای آن•
موقعیت مشاهده فراهم نیست  همیشه •



پرسشنامه
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بهپژوهشسئواالتواهدافازبرخواستهسئواالتازمجموعه ای
.استکتبیصورت

پرسشنامهانواع:
باز•
بسته•

:بستهوبازهایپرسشنامهمقايسه•
نسبت آزادی پاسخگو در ارائه پاسخ •
آسانی و دشواری طراحی •
استخراج و طبقه بندی داده ها  •
سرعت در پاسخگويی•



مزایا و معایب پرسشنامه
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:مزايا•
و سهولت اجرا ارزانی •
مشكل برقراری ارتباط رودررو رفع •
شرايط اجرا برای همه يكسانی •

:معايب•
عدم برگشت پرسشنامه  •
اطمینان از درك سئواالت عدم •
اطمینان از ثبت صحیح پاسخها  عدم •
افراد کم سواد مشكل •



ویژگی های پرسشنامه خوب
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. سئواالت آن پايايی و روايی دارد•
.سئواالت آن جانبدارانه نیست •
.  سئواالت آن واضح ، روشن و غیرقابل تفسیر است•
.سئواالت آن دارای نظم روان شناختی است•
.تاجايی که ممكن است سئواالت آن کم است•
.ظاهر پرسشنامه زيبا و جذاب است•



ه پرسشنامافزایش پایایی و روایی روش های 
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 مطالعه پرسشنامه های مشابه
 و متخصصانصاحبنظرانرايزنی با
اجرای آزمايشی
 (آزمون آلفای کرونباخ)آزمون پايايی
 تدوين مقدمه گويا
 پژوهشتهیه جدول تعلق سئواالت پرسشنامه به سئواالت



مصاحبه
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پژوهشفرضیه هایياهاسئوالاهداف،ازبرخواستهسئواالتمجموعه
.استمصاحبهدرشفاهیصورتبه

مصاحبهانواع
ً(منظم)شدههدايتکامال
شدههدايتنیمه
آزاد



مزایا و معایب مصاحبه
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:مزايا•
انعطاف پذيری نازمی•
بكر و غنی  کیفیت •
ارتباطاتارتباط شفاهی نسبت به ساير آسانی •
:معايب•

امكان هدايت مصاحبه شونده •
جلب رضايت مصاحبه کننده از سوی مصاحبه شونده •
مصاحبه  بودنگیروقت •
کمی افراد مورد مصاحبه  •
عدم کارآزمودگی مصاحبه گران •
دشواری تجزيه و تحلیل داده ها  •



مستنداتمطالعه و بررسی مدارک و 
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هبولیرودمیکاربهديگرهایروشبرایمكملروشعنوانبهمعموالً•
.باشدداشتهنقشتواندمیپژوهشانجامدرصورتدو

پژوهشادبیاتتدوينبرایابزاراينازگیریبهره•
انواعازبرخیاصلیمحتوایعنوانبههادادهآوریجمعبرایابزاراينازاستفاده•

پژوهش



مزایای بررسی مدارک و اسناد
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توانمیطريقاينازرااستشدهتولیدقبالًکههادادهازبسیاری•
.کرددريافت

تحقیقانجاملزومعدميالزومکردنآشكار•
ادبیاتتدوين•
گذشتهحقايقبررسی•



مدارک و اسنادمعایب بررسی 
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سندصحتواعتباربهبردنپیدشواری•
مداركواسناددرموجوداحتمالیتضادهای•
زمانگذشتبااسنادتحريفاحتمال•
مداركواسنادطريقازکافیاطالعاتبهدستیابیعدم•
اسنادگزينشمشكل•



نهمبخش 
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تجزیه و تحلیل اطالعات
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Descriptiveتوصیفیتحلیل• Analysis:خالصهکردن،مرتببندی،دسته
:طريقازکردن

جداول •
نمودارها•
نما  میانگین، میانه، مانند گرايش مرکزی های شاخص•
مانند دامنه تغییرات، انحراف استاندارد  پراکندگی شاخص های •
رتبه  شده، اندازه های موقعیت نسبی مانند نمره های تراز •
همبستگیاندازه های رابطه ای مانند ضريب •

Inferentialاستنباطیتفسیر• Analysis:روابطدربارهاستنباطبهرسیدن
نتايجاستخراجومطالعهموردمتغیرهایبین
آمار پارامتريک
آمار ناپارامتريک



تفسیر استنباطی
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.استپیچیده تریفرآيندهایمستلزم•
جامعهبهارتحلیلوتجزيهازحاصلنتايجبتوانکهاستعلمیاتیمستلزم•

.دادتسریبزرگتری
.استبردارینمونههایروشونمونهبهتوجهآنفرآيندهایجملهاز•
استهايیآزمونجملهاز...وپیرسونهمبستگی،Tآزمونوχآزمونهای•

.می شودگرفتهبكاراستنباطیآماردرکه



دهمبخش 
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نگارش گزارش پژوهش
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پژوهشاجزای اصلی یك گزارش 
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ختاريمجريان،يامجریتحقیق،عنواننام،:شامل(جلدروی)اولصفحه•
اجرا

جداولونمودارها،هاشكلمطالب،فهرست:شاملهافهرست•
،کارروش،هدف،مقدمه:شامل(کلمه200تا150بین)چكیدهياخالصه•

کلیدیکلماتوگیرینتیجه
قدردانیوتشكر•
رتضروواهمیتای،زمینهاطالعاتمسئله،بیان:(اولفصل)مسالهطرح•

..ومتغیرها،اهداف،پژوهش
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پژوهشاجزای اصلی یك گزارش 
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ومبانی نظری آنپیشینه تحقیق : دومفصل •
روش شناسی تحقیق : سومفصل •
ت های تحقیق شامل  آنچه از اجرای طررح تحقیقری بدسر   يافته : چهارمفصل •

.آمده است
ت و نقراط قرو  هرا،  يافتره  تررين  شرامل مهرم  گیریبحث و نتیجه : پنجمفصل •

مشركالتی کره در گرردآوری وجرود داشرته      و هرا محردوديت  ، پرژوهش ضعف 
و نتیجره  عات ديگرانلاشاره کردن يا مقايسه نتیجه اين تحقیق با مطااست، 
یينهاگیری 

هاپیوست، کتابشناسیمنابع و ، هايادداشت•


