


تدوین طرح تحقیق روش 

پایان نامه



چیستی علم، نظریه ، روش و طرح تحقیق
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هدف پژوهش علمی

هدف تحقیق علمی تولید نظریه های علمی است.

یمی مانند برای فهم فرآیند تولید نظریه های علمی می بایست برداشتی از مفاه
.داشته باشیمعلم، روش و نظریه 
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(theory)و نظریه ( science)علم 
علم گزارشی از جهان است؛ گزارشی درباره خصوصیات و ماهیت پدیده ها.
یک دانش علمی از دو عنصر تشکیل می شود:

موضوع
 روش

 معنای عام روش:
ابزار کسب دانش در معنای وسیع؛
ف واقعیتفرآیند عقالنی یا غیرعقالنی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصی
ابزار رسیدن به مقصود
نظریه:

مرتبطهمبهگزاره هایوتعاریف(مفاهیم)سازه هاازمجموعه اینظریهیک
پیشوتبیینهدفبامتغیرها،بینروابطساختنمشخصطریقازکهاست
.می کندارائهپدیده هاازیافته اینظامدیدپدیده هابینی
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(theory)و نظریه ( science)علم 

نظریهعناصر:
موضوع
پرسشومساله
پژوهشمسالهتحلیلبرایخاصیتحلیلروشورهیافت
متغیرهاومفاهیم
متغیرهاومفاهیممیانرابطهنوعیبینیپیش
رابطهاینمورددرگزارهیاحکمصدور

ازجموعهممیاندرمندنظامرابطهنوعیوجودبینیپیش:یعنینظریهتولید
.معتبرهایدادهباآناثباتومتغیرها
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(تولید نظریه) فرآیند تولید یک پژوهش 

تدوین طرح تحقیق

(نقشه راه پژوهش) 
اجرای تحقیق

قیقانتشار نتایج تح

(مقاله و کتاب ) 



سه پرسش مهم قبل از آغاز تحقیق

قبل از شروع تحقیق از چه خطاهایی باید اجتناب کرد؟
قانون حاکم بر اجرای پژوهش کدام است؟

سه اصل حاکم بر تدوین و اجرای پژوهش چیست؟



رایج در تحقیق علمیسه خطاهای 

کتاب زدگی یا آمار زدگی
 آیدسریع و حریصانه مقدار زیادی کتاب، مقاله  یا داده های آماری به بار می« بلعیدن»از.

بن بست در فرضیه ها
نداشتن پرسش و فرضیه روشن، قبل از جمع آوری اطالعات

به کار بردن کلمات مطنطن و دهن پر کن
 به ویژه در بین پژوهشگران تازه کاری مشاهده می شود« نقص»این.
تالش می کنند، برای خود  شأن و منزلتی دست و پا کنند..



قانون حاکم بر پژوهش

به خاطر داشه باشید که  :

.تقانون کم ترین تالش، قاعده اصلی در کار پژوهش اس

به موجب این قانون :
رین راه را برای رسیدن به بهترین نتیجه پیوسته باید کوتاه ترین  وساده ت

برگزید؛
درباره هیچ وقت بدون اندیشهء قبلی درباره آن چه که در پی دانستن هستیم و

.شیوه دست یافتن به آن، نباید زیر بار یک کار سنگین رفت



سه اصل حاکم بر تحقیق علمی گاستون باشالر
گسستن  :

علوم اجتماعی، پر از پیش داوری ها و تصورات قالبی است  .
گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیش داوری ها است.

ساختن:
 ی را که منطق پدیدهء موضوع بررس(  مدل نظری تحقیق) یعنی ساختن چارچوب نظری

.  تبیین کند
ا در مجموعه  از مفاهیم است که رابطه ای را میان مفاهیم پیش بینی می کند و احکامی ر

.مورد پدیده مورد پژوهش صادر می کند
بدون ساختن یک چارچوب نظری مرجع، هیچ آزمایش ثمر بخشی امکان نخواهد داشت .
ول استقضایای علمی حاصل تالش فکری مبتنی بر اصول منطقی و مفروضات نظری معق.

آزمایش کردن:
ن را به یک قضیه را نمی توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آ

.این بازبینی وقایع، آزمایش یا تجربه نامیده می شود. تجربه اثبات کرد



هفت مرحله روش تحقیق علمی
حاکم بر مرحلهاصلمرحلهردیف

آغازینپرسش1
گسستن

و مصاحبهخواندن: مطالعه اکتشافی2

طرح نظری مساله تحقیق3
ساختن

(چارچوب نظری) ساختن مدل تحلیلی4

مشاهده5
آزمایش کردن تحلیل اطالعات6

نتیجه گیری7



فرآیند تدوین طرح تحقیق



مراحل تدوین طرح تحقیق
(انتخاب موضوع)تعیین عنوان 1.
:  طرح موضوع 2.

تعریف و تشریح مساله  تحقیق؛1.
طرح پرسش تحقیق؛2.

دالئل انتخاب موضوع3.
توضیح هدف و ضرورت انجام تحقیق؛1.

نقد و بررسی ادبیات موضوع4.
انجام مطالعه اکتشافی در زمینه موضوع تحقیق1.
شناسایی و دسته بندی مطالعات انجام شده قبلی 2.
نقد مطالعات قبلی و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف  مطالعات انجام شده قبلی؛3.
شناسایی کمبودهای و خالء های شناختی موجود  درباره  موضوع تحقیق ؛4.

تدوین پرسش های اصلی و فرعی؛5.

تدوین مفروضات؛6.

تدوین فرضیه؛7.



مراحل تدوین طرح تحقیق
مشخص کردن مفاهیم تحقیق؛1.

تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق1.
مشخص کردن متغیرهای تحقیق2.

روش تحقیق2.
تعیین رهیافت و روش تحقیق1.
تعیین ابزارها و فنون  اندازه گیری و تحلیل اطالعات2.

سازماندهی تحقیق؛3.
منابع؛4.



انتخاب موضوع تحقیق



تعیین موضوع و عنوان تحقیق
:موضوع پژوهش می بایست1.

.موضوع مورد عالقه پژوهشگر باشد1.
.پژوهش به شناخت ما از جامعه بیفزاید2.
از و موضوع از حیث زمان، هزینه، مهارت های پژوهشگر، امکان دستیابی به اطالعات مورد نی3.

.غیره قابل پژوهش باشد

:عنوان تحقیق می بایست2.
عنوان پژوهش باید خالصه و در عین حال حاوی اطالعاتی الزم برای نشان دادن محتوای آن1.

.  باشد
عنوان باید به خواننده درک مستقیم و جامعی از موضوع پژوهش را منتقل کند؛  2.
:گاهی بهتر است عنوان به دو بخش تقسیم شود، به طوری که3.

.بخش اول بیانگر موضوع مورد بررسی باشد1.
بخش دوم به شیوه روشنی مکان، افراد یا موارد مورد مطالعه را مشخص 2.

.کند



فنون محدود کردن موضوع تحقیق
 باشدمحدود، زمان مند ، قابل بررسی علمی و عملیموضووع تحقیق می بایست.
موضوع تحقیق با توجه و تمرکز برشاخص های زیر قابل محدود شدن است:

یک مضمون مشخص
یک دوره تاریخی یا مقطع زمانی خاص
یک جامعه یا واحد جغرافیایی مشخص
 گروه های فرعی یا گونه هایی از مردم
 (اکتشافی، توصیفی یا تبیینی) مشخص کردن اهداف و نوع پژوهش

مثال ها:
ز سال بررسی موردی جمهوری اسالمی ایران ا: رویکرد فرهنگی به توسعه سیاسی

تاکنون1376
نگرش ایرانیان به احزاب سیاسی در سومین دهه انقالب
 شمسی1370مشارکت سیاسی جوانان تهران در دهه



منابع موضوع تحقیق
رهای خارج سخنرانی ها، بحث های کالسی، گزارش سمینار، کنفرانس، کنگره ها، تبادل نظ

از کالس یا همکالسان و استادان
ات دولت ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، موسسات خصوصی و غیر دولتی، موسس

تحقیقاتی
مقاالت علمی و پژوهشی
جستجو در اینترنت



مطالعه اکتشافی : راهکار انتخاب موضوع
(مطالعه اکتشافی. ) ادبیات موضوع را بررسی کنید
تمقاالت علمی پژوهشی،منبع غنی برای ایده گرفتن درباره پرسش های پژوهشی اس.
یر از خواندن مقاالت پژوهشی، می توان به پرسش های پژوهشی مناسبی به شیوه های ز

:دست یافت
تکرار همان پرسش پژوهش به همان صورتی که در آن مطرح است یا با تغییرات جزئی
پیگیری یافته های غیر منتظره ای که در پژوهش قبلی کشف شده است.
  عمل به پیشنهادهای نویسنده درباره ضرورت پژوهش های بیشتر در پایان مقاله
بسط یا تعمیم، تبیین یا نظریه نویسنده به موضوع یا مضمونی جدید
یگر رخ مشخص کردن فرآیندهای میانجی یا آنچه در جریان تاثیرگذاری یک متغیر بر متغیر د

می دهد و روشن کردن انواع روابطی که به وسیله متغیرهای واسط صورت می گیرد
ایده های خود را با دیگران در میان بگذارید

از افرادی که درباره موضوع مورد نظر آکاهی دارند بپرسید که چه نوع پرسش هایی در آن
.حوزه برایشان مطرح است

رباره افرادی را بیابید که درباره موضوع مورد نظر با شما اختالف دیدگاه دارند و می توانند د
پرسش های پژوهشی با شما بحث و گفتگو کنند



طرح موضوع تحقیق



تعریف و مشخص کردن مساله تحقیق  : طرح موضوع

. مساله پژوهش معمای فکری ای است که پژوهشگر قصد کندوکاو آن را دارد1.
.پژوهشگر به طور خالصه ماهیت مساله ای را که می خواهد بررسی کند، بیان می دارد2.
.استغیر چند متیا در قالب بیان رابطه میان دو پرسش پژوهشی  ، طرحکلیدی ترین بخش 3.
:در طرح مساله توجه به این مسائل برای بیان واضح تر آن مفید است 4.

پرداختن به چگونگی پیدایی و جریان دگرگونی های موضوع مورد پژوهش ؛
 ساختار و یا کارکرد آن پدیده در رابطه با پدیده های دیگر ؛بیان
تشار بیان انواع اشارات به بحث های نظری، آماری، مقاالت تخصصی و حتی مقاالت ان

یافته در نشریات غیرتخصصی درباره موضوع  
طرح یک مساله اصلی تحقیق و پرسش صریح درباره آن



دالئل انتخاب موضوع



هدف ، اهمیت ، ارزش و ضرورت انجام پژوهش: دالئل انتخاب موضوع
پژوهش چه هدف یا اهداف را دنبال می کند؟
 می افزاید؟پژوهش چه چیزی به ذخیره دانش در رشته خاصی
 موضوع و سوال تحقیق برای پژوهش دارای ارزش  است؟چرا
چرا چنین پژوهشی در شرایط کنونی درباره موضوع و سوال تحقیق ضرورت دارد؟
 بر چه دستاورد یا منافعی برای گروه معینی از افراد، سازمانی خاص یا جامعه درپژوهش

دارد؟
 نابع هر چند که این م)می توان منابعی را که قرار است به این طرح اختصاص یابد چگونه

توجیه کرد؟ ( تنها در حد دقت یک پژوهشگر باشد

روژه ذهن داشتن طرح اهداف بلند پروازانه و بیرون از ظرفیت پدر : نکته مهم
.   ندای پژوهشی، آن را محکوم به شکست و دست نیافتن به اهداف می ک



هدف ، اهمیت ، ارزش و ضرورت انجام پژوهش: دالئل انتخاب موضوع
غالباً پروژه های پژوهشی یک یا چند مورد زیرا را به عنوان هدف یا اهداف خود در نظر می

:گیرند
توسعه حوزه خاصی از نظریه یا روش شناسی؛
گردآوری یا انباشت مجموعه جدیدی از اطالعات یا داده ها؛
توسعه روش ها یا فنون پژوهش؛
شناخت یا فهم یک موضوع یا مساله؛
سیاستگذاری یا یافتن راهکارها در حوزه ای خاص؛



نقد ادبیات موضوع



پیشینه موضوع و مطالعه اکتشافی: نقد ادبیات موضوع

 ادبیات موضوع:
؛و بررسی انتقادی آنهابیان کوشش های قبلی1.
؛روشاز حیث پرسش، فرضیه وبیان تفاوت کار در حال انجام نسبت به سایر کارها2.

کارکرد اصلی این بررسی این است که:
  گزارش وضعیت جاری دانش  در موضوع تحقیق
 مشخص می کند، پاسخ های دیگران به پرسش تحقیق
شناخت حوزه های کارنشده
ژوهشمشخص کردن روابط بالقوه میان مفاهیم و دست یافتن به فرضیه های قابل پ
  یادگیری شیوه تعریف و اندازه گیری مفاهیم کلیدی
  شناخت منابع تحقیق
 توضیح ارتباط میان کار شما و فعالیت های گذشته



پرسش های اصلی و فرعی 



پرسش اصلی و فرعی
تدوین یک پرسش خوب نیازمند داشتن یک رهیافت خاص به موضوع تحقیق است.
 اصلی پرسش  :

.میان دو مفهومدر قالب بیان رابطه 1.
 های فرعی پرسش:

درست پرسش های فرعی کمک می کنند تا جنبه های مختلف سازنده پرسش اصلی1.
.روشن شود

یرها پرسش های فرعی، ابزاری جهت تجزیه پرسش اصلی به ا بعاد، مولفه ها و متغ2.
.اصلی است

دی که برای اینکه پرسش های فرعی به خوبی طرح شود می بایست دو مفهوم کلی3.
تعریف سازنده پرسش و فرضیه هستند و رابطه آنها موضوع تحقیق است به خوبی

.  شود
غیرهای تعریف دقیق مفاهیم می بایست به محقق کمک کند تا ابعاد، مولفه ها و مت4.

.سازنده مفاهیم کلیدی تحقیق روشن شود
اهیم پرسش فرعی کمک می کند که  رابطه ابعاد، مولفه ها یا متغیرهای  سازنده مف5.

.  اصلی موضوع تحقیق قرار گیرد



انواع پرسش های پژوهشی
 وع سوق شروع می شوند و محقق را به سمت توصیف چیستی یک موض« چه»پرسش هایی که با

(پرسش توصیفی و اکتشافی.) می دهند
 دار یک قضیه را مورد توجه قرار می دهند و قصد تحلیل علل پدی« چرایی»پرسش هایی که

(تبیین. ) شدن یک موضوع را دارند
 وین یک رخداد یا پدیده مطرح می شوند و فرآیند تک« چگونگی»پرسش هایی که درباره

(پرسش تکوینی. ) موضوع هدف تحقیق است
(پرسش انتقادی. ) پرسش هایی که معطوف به نقد یک وضعیت یا یک نظریه است



ویژگی های پرسش خوب
دست کم می توان چهار شرط زیرا را برای پرسشی مطلوب در نظر گرفت:

 یعنی محدودیت های زمانی و مالی او، امکانات دسترسی)در چارچوب محدودیت های پژوهشگر
.قابل پژوهش باشد( به اطالعات مورد نیاز و نیز توانایی های پژوهشی او

روشن و عاری از ابهام باشد  .
ظری در حیطه علوم اجتماعی ارزش پژوهشی داشته باشد، یعنی با حوزه ای از عالئق پژوهشی و ن

یکی از رشته های علوم اجتماعی به نحوی مرتبط باشد
خیلی عام و کلی نباشد .



چند نمونه پرسش 
پرسش پژوهش ممکن است به این صورت باشد :

 تحصیالت دانشگاهی چه تاثیری بر آگاهی جوانان از حقوق اجتماعی خود دارد؟
 چه عواملی مانع شکل گیری اتحادیه های کارگری مستقل در زمان محمد رضا شاه

بودند؟
تلف و عوامل مشارکت سیاسی اعضای طبقه متوسط در دوره های انتخاباتی مخسطوح

در جمهوری اسالمی ایران چه بوده است؟
انجامد؟چرا افزایش تولید نفت به بهبود شرایط اقتصادی کشورهای نفت خیز نمی
د؟چرا مدرنیزاسیون در کشورهای جهان سوم دموکراتیزاسیون را تسریع می بخش
چگونه می توان فساد سیاسی را در جوامع در حال رشد از میان برداشت؟
 چگونه می توان امکان گذار کشورهای غیر دموکراتیک را به دموکراسی فراهم

ساخت؟



(assumptions)مفروضات 



مفروضات
زاره پیش فرض ها یا مفروضات، مجموعه ای از اصول مسلم ، قضایای بنیادین و گ

ار گرفته هایی هستند که به طور عملیاتی در راستای اهداف تحقیق، مورد پذیرش قر
.اند

ا تحت مفروضات تحقیق، ماهیت داده ها، تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر آنها ر
.  تأثیر قرار می دهد

ارتند ازبه عنوان مثال پیش فرض های تفسیر در بیان آیت اهلل عمید زنجانی عب:

.قرآن کالم خداست.1

.متن قرآن معجزه است.2

.قرآن شمولیت و جاودانگی دارد.3



(hypothesis)فرضیه 



فرضیه
تعریف

رای حل فرضیه ، پاسخ احتمالی به پرسش تحقیق و راه حل پیشنهادی پژوهشگر ب
.  مساله تحقیق است

ین دو یا  فرضیه علمی ، یک پیشنهاد آزمایشی و احتمالی درباره چگونگی روابط ب
.چند متغیر است

ویژگی های فرضیه :
رابطه بین دو متغیر را حدس بزند؛
 روشن و بدون ابهام و در قالب یک جمله اخباری باشد؛
قابل آزمون و به صورت عملیاتی بیان شود.

 حد و مرز مشخص داشته باشد؛
براساس تئوری های موجود و خیالی و ایده الی نباشد؛
نتایج حاصل از فرضیه قابل استفاده؛



فرضیه
نقش فرضیه در پژوهش  :

 جهت دهی به مطالعه منابع تحقیق؛
حساس کردن پژوهشگر به برخی از جنبه های موقعیت؛
 ،متمایز کردن پژوهش های دقیق و مفید از سایر پژوهش ها
یاز تامین چارچوبی برای گزارش نتایج تحقیق، یا جهت دهی به داده های مورد ن

برای تحقیقی؛
ل مشخص کردن نوع اطالعات مورد نیاز ، فنون گردآوری اطالعات و فنون تحلی

اطالعات  
کمک به یافتن نظم و ترتیب در میان واقعیت ؛



نمونه فرضیه ها
 ال کنوانسیون اروپائی حفظ حقوق بشر و آزادیهای سیاسی در س: فرضیه

.موجب توجه فزاینده به حقوق بشر می باشد1950
یکنوانسیون اروپائی حفظ حقوق بشر و آزادیهای سیاس: متغیر مستقل
توجه فزاینده به حقوق بشر: متغیر وابسته

 فشارهای سیاسی درون کشورهای جهان سوم نقش مؤثری در : فرضیه
.پناهندگی سیاسی به کشورهای شمال داشته است

فشارهای سیاسی: متغیر مستقل
پناهندگی سیاسی : متغیر وابسته



مشخص کردن مفاهیم تحقیق



مفاهیم کلیدی تحقیق
 ی ، فرضیهعنوان، پرسش اصلی و فرعمفاهیم کلیدی تحقیق ، مفاهیمی هستند که در ساخت

.نقش دارند
 دانشجو موظف است این مفاهیم را از عنوان ، پرسش و فرضیه استخراج کرده، آنها را

.تعریف کند
ی روشن تعریف خوب، تعریفی است که دامنه، مولفه ها و متغیرهای سازنده مفهوم را به خوب

.می سازد
آنها انتخاب مفاهیم کلیدی و تعریف درست آن دانشجو را در گردآوری اطالعات و تحلیل

.یاری می رساند



رهیافت ، روش ، فنون و ابزارهای تحقیق
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( approach)رهیافت 
مشخص کردن نوع نگاه ما به موضوع تحقیق

 (  طبیعی یا انسانی )عرضه زاویه دید  و شیوه خاص شناخت پدیدارها

و گزاره هایی  در باره ماهیت پدیدارها ارائه کننده مفروضات پیشینی

و گزاره هایی درباره شرایط امکان شناخت پدیدارهاارائه کننده مفروضات پیشینی

به پرسش های عام  زیر پاسخ می دهد:
 تی پرسش هس) از چه سرشتی برخوردار است؟ ( طبیعت/کیهان) عالم

(شناسانه
 (پرسش معرفت شناسانه) آیا امکان شناخت پدیدارهای وجود دارد؟
فرق شناخت پدیده های طبیعی از انسانی چیست؟
روش مناسب برای شناخت پدیدارها چیست؟
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(method)روش
 فرآیند و گام های انجام دادن نظامند  تحلیل موضوع تحقیق شیوه، راه ،
 ی؛ امر سیاس) و مفروضات خاص را برای تحلیل یک موضوع تحقیق خاص عرضه مفاهیم

... (و گذشتهامر اجتماعی؛ منابع کمیاب؛ رویدادهای 
 (خاص ، معموال)  به یک حوزه علمی و  روش ( عام)علمی به چند حوزه اختصاص رهیافت

 عام؛ تحت تاثیر یک رهیافتدید  و شیوه خاص شناخت یک موضوع پژوهشی ارائه زاویه

ر علوم بطور مثال رهیافت پساساختارگرایی و پست مدرنیسم ، در کل حوزه های دانش د
.اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد

 تر در حوزه مثابه یک روش پساساختارگرا، بیشالکال و موفه به اما، روش تحلیل گفتمان
.علوم سیاسی بکار می رود

 پاسخ می دهدزیر پرسش های روش های مرتبط با دانش سیاسی، به:
 (هستی شناسی) چیست؟ امر سیاسی ماهیت
 ( یمعرفت شناس)سیاسی  چیست؟ معرفت در مورد امور شرایط امکان کسب
 مفاهیم، فنون ، ابزارها و داده ها و شواهد مناسب برای تحلیل پدیده های

سیاسی چیست؟
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چه تفاوت هایی میان رهیافت و روش وجود 
دارد؟
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مقایسه رهیافت و روش

روش رهیافت

خاص؛ موضوع  اختصاص به یک حوزه علمی خاص کل حوزه علماش عام ؛ موضوع

کاربردی–فلسفی  کامال فلسفی

نظامند تر، دقیق تر  و جزئی نگر تر کلی

راه و فرآیند تا حدی گام به گام برای انجام یک
.پژوهش و حل یک مساله است

با حامل یک  زاویه دیدی برای مواجه شدن
.موضوع و مساله تحقیق  است

چیست؟سیاسی امر 

سوال اصلی

(  کیهان )عالم سرشت
چیست؟

سوال اصلی 
ن آیا شناخت امر سیاسی  ممک

؟است ؟ چگونه
آیا شناخت عالم ممکن

است؟ چگونه؟

روش مناسب برای شناخت امر
سیاسی چیست؟

روش مناسب برای 
شناخت عالم چیست؟
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(technique and tools)فنون و ابزارها 
 ابزارها و فنون عبارتند از وسایلی که  :

 اطالعات مورد نیاز برای اثبات یا رد شاخص های فرضیه را جمع آوری یا تولید می
(گردآوری.)کنند

(تحلیل.) اطالعات جمع آوری شده را شرح داده و پرورش می دهند
تندفنون و ابزارهای گردآوری اطالعات و روش های تحلیلی اطالعات مکمل یکدیگر هس.
 برای استفاده از فنون و ابزارها، بیشتر نیازمند مهارت(skill )و توانایی(ability )

. هستیم
فنون و ابزارهای به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می شوند:

 بر داده های عددی و آماری استمبتنی فنون و ابزارهای کمی، برای پژوهش های.
فنون و ابزارهای کیفی، برای پژوهش های غیرآماری و غیرعددی است.

 دسته اول و  دسته دوم: فنون جمع آوری اطالعات
پرسش و بحث درباره موضوعات با افراد مورد نظر: مصاحبه ها
جمع آوری داده ها از طریق تماشا یا شرکت کردن در فعالیتها: مشاهدات
مکتوبجمع آوری اطالعات از طریق سؤاالت : پیمایش
تحقیقاستفاده از مواد مکتوب به عنوان مبنای : اسنادی
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(technique and tools)فنون و ابزارها 

فنون  تحلیل اطالعات
 (ویژه روش های کمی) هاتحلیل آماری داده
 (ویژه روش های کیفی) محتوا تحلیل

                ابزارهای گردآوری  و تحلیل اطالعات
 (مشاهده مستقیم)مشاهده راهنمای
 (مشاهده غیرمستقیم)مصاحبه پرسشنامه یا دستورالعمل
 (آماری/در تحقیق کمی ) فنون نمونه گیری
فنون نگارش، کدگذاری و استخراج پرسش ها و مقیاس ها
آمار توصیفی و تحلیل آماری داده ها
برنامه های کامپیوتری برای پردازش و تحلیل داده ها
بانک های اطالعاتی



سازماندهی تحقیق



سازماندهی تحقیق
ه یا منظور از سازماندهی تحقیق مشخص کردن ترتیب قرار گرفتن مطالب در یک رسال

.پایان نامه است
از « ات کلی» که تحت عنوان . بخش اول هر رساله یا پایان نامه، طرح تحقیق مصوب آن است

.آن یادمی شود
 فصولی قرار می گیرد که محتوی متن را تشکیل می دهند« کلیات»  پس از ، .
برای مباحث روشی، یک فصل اختصاص می یابد.
برای هر سوال فرعی نیز می توان یک فصل اختصاص داد.
بهتر است این  فصول به شکل زیر تنظیم شوند:

فصل کلیات
بیان کننده رهیافت، روش و چارچوب نظری و) در با روش تحقیق : فصل اول

(مفهومی سازنده تحقق
 برای هر سوال فرعی می توان یک فصل قرار داد) فصل دوم، سوم و الی آخر  .

(لذا، به تعداد سوال های فرعی ، فصل خواهیم داشت
(فصل نتیجه گیری هم در آخر می آید: ) نتیجه گیری.



منابع تحقیق



منابع تحقیق
در بخش آخر طرح، منابع تحقیق ذکر می شود.
منابع تحقیق، متونی است که بطور مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط است.
هدف از تهیه لیست منابع تحقیق ، مشخص کردن دو نکته است:

آیا قبال کاری مشابه کار دانشجو منتشر شده است یا نه؟
ه حد آیا حوزه مطالعاتی انتخاب شده قبال مورد مطالعه دیگران قرار گرفته و ب

.کافی منابع نظری و اطالعات برای انجام یک تحقیق دانشجویی وجود دارد
لیست منابع می تواند شامل دو دسته کتب باشد:

و منابعی که حاوی مفاهیم صرفا نظری  و روشی  می باشد و  در ساخت، رهیات
.روش تحقیق به محقق کمک می کند

منابعی که حاوی داده ها و اطالعات عینی در مورد موضوع تحقیق بوده از حیث
.محتوایی به نگارش رساله یا پایان نامه کمک می کنند



منابع

:اصلی1.
 ترجمه /ریمون کیوی / روش تحقیق در علوم اجتماعی

توتیا/ دکتر نیک گهر
ر دکت/ روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل

.نشر قومس/ علیرضا سنجابی

:کمکی2.
 رنگارشی دانشگاهی،دکتر علی اصغر سلطانی؛نشروش  :

.دانشگاه مفید


