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روش تحقیق ( بر اساس پایان نامه نویسی )

مدت دوره  23 :ساعت
تهیه و تنظیم  :نصیبه توالیی

پایان نامه چیست؟
پيش از هر چيز بايد دانست منظور از «پاياننامه» يا «رساله» چيست؟ آرتوركول ( )Arthur Coleميگويد:
«پاياننامه گزارشي است كامل ،از فرآيند يافتن پاسخ يك پرسش يا يافتن راه حل يك مساله كه محققي آن را به
عهده گرفته و به پايان رسانيده است ،مشروط بر اين است كه همه مراحل تحقيق را از زماني كه به شكل پرسش يا
مسئله بوده تا وقتي كه به شكل نتايج مدون و مرتب كه با تجزيه و تحليل اعداد و مدارك مستدل شده است را در
برگيرد».
اصوالً هر دانشجويي به ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ،براي خاتمه تحصيالت خود الزم است اثري
تحقيقي را تهيه و ارايه نمايد .اين اثر در واقع عصاره و چكيده فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي او محسوب ميشود.
پاياننامه به معناي تأييدي براي تالشهاي يك دانشجو است و نشانگر فعاليتهاي منسجم او به حساب ميآيد كه با
راهنمايي استادان راهنما و مشاور آنرا به پايان ميرساند .نبايد پاياننامه همانند همه درسهاي ديگر تلقي شود و
ارزش و نمره آن مورد توجه باشد ،بلكه ارزش آن در قدرت خلق انديشه و راه حل دانشجو بايد مورد توجه قرار

گيرد .تعدادي از صاحبنظران دو واژهي پاياننامه و رساله ( )Dissertation & Thesesرا به كار ميبرند.
پاياننامه مظهر توان علمي و اخالق حرفهاي يك دانشجو است.
جایگاه و اهمیت پایاننامه
پاياننامه اولين نمود قدرت تحقيقاتي و استنباطي دانشجو در فرآيند تحصيالت است .به عبارتي ديگر دانشجو با
گذشتن از مرحله جمعآوري اطالعات ( )Gathering Dataو ورود در مرحلهي اطالعاتيابي ( Data

 )Findingتوان آن را يافته است تا دانستههاي فراهم آمده در طول ايام تحصيل را در يك فضاي واقعي ،به بوته
آزمون بگذارد .اين نكته در رابطه با علم مديريت از اهميت خاصي برخوردار است .زيرا آخرين دستاورد نظري اين
علم ،يعني نظريهي اقتضايي ( )Contingencyاز ادعاي نظريهپردازان اوليه اين علم كه مدعي ارايه اصول

( )Principlesو قوانين جهان شمول ( )Law Universalبودند دور شده است و درستي عملكرد مديران به
درك شرايط مشروط شده است .چنين مقولهاي ريشه در نظريههاي فلسفي مانند كثرتگرايي (،)Pluralism

نسبيت ( ،)Relativismعلم تفسير ( ،)Hermeneuticعدم قطعيت ( ،)Uncertaintyابطالپذيري

( ...)Falsifiableدارد .لذا دانشجويان در چنين فضايي از عدم يقين و قطعيت ،مجبورند همه نظريهها را تنها به

عنوان يك فرضيه ( )Hypothesisتلقي كنند .پس توجه به اصول در قلمرو علم مديريت مشروط به اين است كه

همهي نظريهها و تكنيكها و فنون را در بوته عمل ،آزمون كنند و به تعبير مشهور «جهاني بيانديشيد و محلي عمل
كنيد» جامه عمل بپوشند .تحقق چنين هدفي در گرو آزمون نظريههاي جهاني در شرايط بومي است.
اهداف نگارش پایاننامه
براي تشريح هدف از نگارش پاياننامه و رساله نويسي نظريههاي مختلفي ابراز شده است .بعضي انجام پاياننامه را

صرفاً يك كار پژوهشي و تحقيقي ( )Work Scholarlyميدانند و عدهاي آن را شايستگي پژوهشي

( )Research Competenceمينامند و پارهاي آن را مشاركت در دانش ( Contribution to

 )Knowledgeبشري به حساب ميآورند .شايد در افقي وسيع و همه جانبه اين مفاهيم مورد نظر باشد و بر حسب
رشتهها و اهميت دانشگاهها با هم فرق كنند .پاياننامه و رساله بايد ذهن دانشجو را در مسير تبيين و حل مسائل به
حركت درآورده و او را براي آيندهاي بهتر آماده سازد( .البته منظور اين نيست كه پاياننامهها صرفاً بايد مسائل
كاربردي را مد نظر داشته باشند و مسائل نظري را مورد توجه قرار ندهند).
در فرآيند پاياننامه نويسي آماده كردن طرح تحقيق(پروپوزال) ،گام مهمي در طرح پيشنهادي تحقيق است .طرح
تحقيق مانند نقشه اوليهاي است كه مهندسان پيش از آغاز كار ساختمانسازي ،تهيه ميكنند .لذا دانشجو در طرح
تحقيق بايد تصويري كلي از آن چه را كه دنبال ميكند نشان دهد .در يك برخورد كلي هنگامي كه دانشجو طرح
تحقيق خود را آماده ميكند بايد به سؤاالت زير پاسخ گويد:
آيا اين موضوع و مسئله ارزش بررسي تحقيقي را دارد؟
آيا من توانايي انجام تحقيق درباره اين مسئله را دارم؟
آيا ميل و عالقهاي به تحقيق در اين رابطه دارم؟
معیارهایي براي انتخاب موضوع پایاننامه
موضوعات كاربردي و نظري فراواناند .ارزش هر موضوعي ميتواند بر مبناي هدفي كه دنبال ميشود مورد قضاوت
قرار گيرد .اما اينكه آيا اين موضوع خوب است يا نه به كاربرد دستاوردهاي تحقيق در جامعه يا سهم آن در حل

پارهاي از مشكالت موجود بستگي دارد .بهتر است موضوعات پاياننامه در ارتباط با مسائل و مشكالت موجودي
باشد كه در حوزههاي تخصصي وجود دارد.

آنچه به هنگام انتخاب مسئلهي تحقيق بايد مورد توجه باشد عبارتند از:
نياز جامعه را در نظر داشته باشد.
دانشجو توانايي خود را در نظر داشته باشد.
دانشجو با موضوع آشنايي داشته و در رابطه با آن تجاربي داشته باشد.
مورد عالقه دانشجو باشد( .گاه دانشجو مجبور ميشود موضوعي را انتخاب كند كه تمايل چنداني به تحقيق
دربارهي آن ندارد و اين امر ،كيفيت كار او را متأثر ميسازد ).گاه دانشجو به موضوع عالقمند بوده اما به خاطر عدم
تبيين دقيق آن و عدم پيشبينيهاي الزم در تهيه اسناد و مدارك ،در آغاز يا در حين فرآيند تحقيق متوجه ميشود
كه توان آن را ندارد.
دانشجو بايد براي تهيه اطالعات از همكاري دستگاههاي ذيربط مطمئن باشد و قبل از شروع ،تضمينهاي كافي
دريافت كرده و بررسي كند كه اطالعات مورد نياز او قابل دستيابي يا محرمانه و طبقهبندي شده است يا...
دانشجو بتواند استاد راهنمايي شايسته را در رابطه با موضوع پيدا كند.
دانشجو بايد توجه داشته باشد كه انتخاب استاد راهنماي موردنظر و متقاعد كردن او براي پذيرش سرپرستي
پاياننامه ،وظيفه اوست .در اينكه آيا اول بايد استاد راهنما انتخاب شود و سپس موضوع رساله به تصويب كميته يا
گروه آموزشي برسد ،يا بر عكس ،يا به طور همزمان ،بستگي به خط مشي گروه آموزشي دارد ،گاه اتفاق ميافتاد
كه موضوعي توسط دانشجو انتخاب شده ولي استاد راهنمايي براي آن پيدا نشده و به ناچار دانشجو پس از انقضاي
مدت ،بايد دوباره موضوعي ديگر را انتخاب كند.
موضوع انتخابي بايد با رشته تحصيلي دانشجو مرتبط باشد .استاد راهنما و كميته تحصيالت تكميلي موظفند با
بررسيهاي قبلي افق روشني را براي انتخاب موضوع فرا راه دانشجويان قرار دهند .ارتباط اعضاي گروه آموزشي با
پيشرفتهاي علمي در سطح كشور و جهان و سازمانهاي علمي ،پژوهشي و كاربردي ميتواند در اين زمينه مؤثر
باشد .بسياري از سازمانهاي علمي و پژوهشي عالقمندند فهرستي از زمينههاي مورد عالقه خود را در اختيار
دانشگاهها و گروههاي آموزشي قرار دهند تا به هنگام انتخاب موضوع پاياننامه توسط دانشجويان مورد توجه قرار
گيرد.

آفتزدگي فرآیند پایاننامه نویسي در ایران
شواهد بيانگر آن است كه فرآيند پاياننامه نويسي در اكثر گروههاي آموزشي دانشگاههاي ايران دچار بحرانهاي
كيفي شده و ضروري است هر كسي به ميزان نقشي كه در اين باره دارد به سهم خود در كاهش آن گامي بردارد.
اين بحرانها عبارتند از:
پذيرش بيش از حد مسئوليت راهنمايي يا مشاوره پاياننامه توسط استادان( .به داليلي چون باال بودن تعداد
دانشجويان ،وضع معيشتي نامناسب استادان ،پذيرش رساله بيشتر به عنوان نشانه برتري و مقبوليت استاد نسبت به
همكاران ،حرص ،وضعيت خاص تخصصي استاد ،كمبود استادان آشنا با امر تحقيق ،اخالقيات ويژه استاد)....،
عدم اختصاص زمان الزم براي راهنمايي و ارائه مشاوره از طرف استادان به دانشجويان (به داليلي چون ميزان
ساعات زياد تدريس ،جدي نگرفتن امر پاياننامه نويسي ،عدم آشنايي استادان با مباني تحقيق و در نتيجه عدم
حساسيت آنها به بسياري از قواعد تحقيق ،نبود مكان مناسب براي گفتگو و بحث با دانشجويان).
ناآشنايي اكثر اعضاي شوراها و كميتههاي تحصيالت تكميلي با مباني و تكنيكهاي روش تحقيق.
اين عدم آشنايي به دو شكل زير جلوهگر ميشود:
الف :وارد كردن ايرادهاي غيرعلمي و روش شناختي بر طرحهاي تحقيق كه از سوي دانشجويان براي تصويب ارايه
ميشود.
ب :تصويب بيجا برخي از طرحهاي تحقيق كه ابتداييترين اصول روش تحقيق در آن رعايت نشده است.
فقدان مكانيزمي كه نحوه هماهنگي تدريجي در طي مراحل تحقيق را بين استادان مشاور و راهنما فراهم آورد.
(گاه مشاهده ميشود كه نبود ذهنيت مشترك و تفاهم اخالقي بين استادان راهنما و مشاورين ،مدتها دانشجويان را
سرگردان ساخته يا در مراحل پاياني تحقيق يكي از استادان مذكور با آنچه كه دانشجو از ابتدا انجام داده مخالفت
ميكند).
نبود يك ديدگاه مشخص در بين دانشجويان در ميزان و چگونگي انتظار آنان از نقش استاد راهنما و مشاورين در
فرآيند تحقيق و بالعكس.

كليشهاي شدن قالبهاي ذهني بعضي از استادان در امر تحقيق (برخي از استادان به علت آشنايي با يك روش يا
يك آزمون آماري خاص همه موضوعات و همه فرضيهها را در آن قالب خاص ميگنجانند .لذا مشاهده ميشود
تمامي دانشجوياني كه به راهنمايي استاد مذكور رساله گذرانيدهاند گويي كپيسازي كردهاند).
بحران حجمگرايي و باال بودن تعداد صفحات بدون حساسيت به كيفيت (جلوههايي از اين بحران خود را در بيربط
بودن بخشهايي از ادبيات تحقيق پاياننامه با موضوع و مسئله اصلي تحقيق ،يك رويه تكثير كردن به تقليد غربيان
در عينگراني و وارداتي بودن كاغذ در كشور ،استفاده از حروف درشت براي تايپ ...نشان ميدهد).
غيراستاندارد بودن معيارهاي ارزيابي پاياننامهها (شيوههاي متنوع و سليقهاي نمره دادن در جلسات دفاع خود گواه
روشني بر اين امر است).
تكراري شدن موضوع اكثر رسالهها و محدود شدن آنها به بررسي «نقشها» و «رابطهها»...
(اگر تدبيري شود كه هر دانشجو موظف باشد قبل از انتخاب موضوع با مراجعه به يك سايت يا يك بانك اطالعاتي
مانند مركز مدارك و اطالعات علمي ايران ،تأييديهاي را دال بر نو بودن موضوع خود اخذ كند و يا روشن شود كه
چند نفر ديگر همزمان مشغول تحقيق بر موضوعهاي مشابه هستند .خيلي از موضوعهاي تكراري كاسته ميشود .اين
بانك ميتواند با همكاري مشترك كتابخانه دانشكدههاي مختلف به طور ماهانه ليست آخرين طرحهاي تحقيق
مصوب در دانشكدهها را در اختيار داشته باشد).
عدم همكاري سازمانها با دانشگاهها و دانشجويان براي انجام تحقيق.
(اين امر به داليلي چون هراس ،بياعتمادي ،پرهيز از دردسرهاي دانشجويي در محيط كار ،تلقي سياسي از اطالعات
موجود در سازمان ....صورت ميپذيرد).
داير شدن مراكز و مؤسساتي كه پاياننامه نويسي ميكنند.
استفاده بيرويه از «نظرسنجي» و كاربردهاي بيمورد پرسشنامه براي جمعآوري دادهها (اطالعات) در تحقيقات.
سخني با دوستان دانشجو

هر دانشجوي ايراني به عنوان يك انسان روشنبين كه در برابر سرنوشت اجتماعي خود و ديگران احساس مسئوليت
ميكند ،احتماالً شما هم بارها از خود پرسيدهايد :چرا برخي از كشورها اين همه توسعه يافتهاند ،اما ما اينگونه
ماندهايم و چگونه شد كه ما اينگونه شديم؟
بايد دانست كه پاياننامه با اهميتي كه براي آن مطرح شد يكي از فعاليتهايي است كه ميتواند سهمي در كاهش
بحرانهاي اجتماعي داشته باشد .لذا بايسته و شايسته است كه به پاياننامه به عنوان تكليفي صرفاً دانشگاهي نگاه
نشود و آن را مانند تجويز داروي پزشكي بدانيم كه براي درمان و بهبود بخشي از بيماريهاي اجتماعي و سازماني
مطرح كرده است .از اين منظر است كه ميتوان گفت:
پایاننامه مظهر توان علمي و اخالق حرفهاي یك دانشجو است.
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تعدادپايان نامه هاي راهنمايي شده دوره كاشناسي ارشد دانشگاه آزاد :

تعدادرساله هاي مشاوره شده دوره دكتري دانشگاه آزاد :

تعدادپايان نامه هاي مشاوره شده دوره كاشناسي ارشد دانشگاه آزاد :

 -4اطالعات عمومي پایان نامه :
الف – عنوان پایان نامه به فارسي:

ساير دانشگاه ها :

ساير دانشگاه ها :

ساير دانشگاه ها :

ب– عنوان پایان نامه به زبان انگلیسي :
ج – تعداد واحد پایان نامه :
د ـ اطالعات اختصاصي پایان نامه:
 )1بیان مساله تحقیق  ( :حد اقل ده سطر و شامل پرسش اصلي تحقیق )

 )2اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

 )3هدفهاي تحقیق :

 )4سواالت یا فرضیه هاي تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه ) :

 )5چهارچوب نظري تحقیق :

 )6مدل تحقیق :

 )7روش تحقیق :

)8جامعه آماري و حجم آن :

6
 )9بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیري ( در صورت نمونه گیري ) :

)11روش گرد آوري اطالعات :

 )11روش تجزیه و تحلیل اطالعات :

 )12متغیرها و واژه هاي کلیدي :

 )13منابع مورد استفاده :
فرم شماره ()1

بسمه تعالي
مدیریت محترم گروه آموزشي
جناب آقاي
احتراماً  ،اينجانب
كارشناسي ارشدرشته
شروع كرده و تاكنون تعداد

دانشجوي

به شماره دانشجويي
كه تحصيالت خود را در رشته فوق از نيمسال اول  /دوم سال تحصيلي

درسي را با موفقيت گذراندم  ،ضمن تقديم فرم تكميل شده " درخواست

تصويب موضوع و طرح مقدماتي پايان نامه " تقاضاي تصويب آن را به عنوان بخشي از برنامه دوره كارشناسي ارشد
برابرضوابط اعالم شده به شرح زير را دارم .

نام و نام خانودگي دانشجو
تاريخ و امضاء

عنوان پيشنهادي :

تائيد موضوع پايان نامه از طرف :

 – 1نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
تاريخ و امضاء :
 – 2نام و نام خانوادگي مدير گروه آموزشي :
تاريخ و امضاء :

عنوان پيشنهادي  ،تكراري نيست  /تكراري است ( ثبت در دفتر رساله )

تحويل به دفتر امور پژوهشي دانشكده :

نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء :

1

فرم شماره ()2

نظریه کمیته تخصصي گروه آموزشي ......................

موضوع پایان نامه کارشناسي ارشد آقاي  /سرکار خانم :

با عنوان :

در تاریخ:

در دفتر مدیر گروه:

با حضور اعضاي کمیته تخصصي گروه

بررسي و به تصویب رسید.

نام و نام خانوادگي اعضاء کمیته تخصصي گروه :
-1
-2
-3
-4

تاریخ :

امضاء

-5
-6
نام و نام خانوادگي مدیرگروه :

تاریخ :

امضاء

نام و نام خانوادگي رئیس دانشکده :

تاریخ :

امضاء

-1روش نگارش و ارزیابي مسله تحقیق ( بیان مساله ) :
بيان مسأله تحقيق حساس ترين و مهم ترين مرحله تحقيق است .در اين مرحله پژوهشگر پس از يك مقدمه كه
تصوير كلي از مسأله را ارائه مي دهد زمينه ها ،وضعيت و موقعيتي كه مسأله در آن رخ داده را توصيف مي كند،
علل بروز مسأله و زمينه هاي شكل گيري آن را بيان مي كند ،ضرورت و اهميت آن را توضيح مي دهد و سؤال يا
سؤال هاي اساسي كه به دنبال يافتن پاسخ آنهاست را بيان مي نمايد.
محقق در اين مرحله آماده مىشود مسئله را آنطور كه يافته است تعريف نموده ،اهداف تحقيق خود را بيان نمايد .او
بايد اين مطالب را بنويسد و در بخش تعريف مسئله تحقيق خود قرار دهد .آنچه دراين بخش آورده مىشود به

ماهيت و اندازهٔ تحقيق بستگى دارد و ممكن است از يك بند (پاراگراف) تا چندين صفحه را شامل شود .در بيان
مسئله و تعريف آن محقق بايد به نكات زير توجه كند:
 صورت مسئله بايد به شكل سؤالى نوشته شود و از بيان آن بصورت عبارت كلى يا جمالت خبرى خوددارىگردد؛ زيرا نگارش آن بصورت سؤالى باعث جلب توجه محقق به مجهول و تالش براى معلوم كردن آن مىشود؛
مثالً بجاى اينكه براى عنوان مسئله تحقيق بگويد بررسى عوامل مهاجرت روستائيان شهرستان الف بهتر است بگويد
عوامل مؤثر در مهاجرت روستائيان شهرستان الف كدام هستند؟ .البته كاربرد عبارت بررسى عوامل مهاجرت
روستائيان شهرستان الف براى عنوان گزارش تحقيق مناسب است ،ولى براى عنوان مسئله تحقيق كه محقق چيزى

دربارهٔ آن نمىداند ،مناسب نيست.

 مسئله بايد بطور واضح تعريف گردد و از كاربرد واژگان و اصطالحات مبهم و دوپهلو خوددارى شود .همچنين،از بيان اصطالحات و توضيحات تكرارى بايد پرهيز كرد تا اصل بر اختصار توأم با وضوح و روشنى مسئله باشد.
 از كاربرد اصطالحات و واژگان ارزشى بايد خوددارى شود .محقق در بيان مسئله نبايد به داورى بپردازد يا اقدامبه كاربرد واژههايى كند كه واقعيت را منعكس ننموده يا باعث غلو مىشود .همچنين از كاربرد القاب و عبارات
تكريمى بىمورد يا توهينآميز بايد خوددارى شود.
 -اصطالحات و مفاهيم اختصاصى و تخصصّى بايد تعريف شود .اصوالً هر مسئله تحقيقى و هر موضوعى به دليل

وابستگى به حوزهٔ خاص معرفتى داراى واژگان و اصطالحات و مفاهيمى تخصصّى و اختصاصى است كه محقق
بايد آنها را تعريف كند تا خواننده در ابهام و سردرگمى باقى نماند .بعالوه محقق بايد باور كند كه خيلى از
مفاهيمى را كه او مىداند و اختصاصى اوست ممكن است ديگران  -حتى همرشتهاىهايش  -ندانند؛ بايد مسئله را

از زاويه ديد ديگران ببيند و اصطالحات و مفاهيم نامأنوس يا مبهم را تعريف نمايد.
 سؤاالت ويژه تحقيق بايد نوشته شود .براى جهتگيرى بهتر تحقيق ،محقق مىتواند سؤال اصلى تحقيق يا سؤالمادر را خرد كرده ،از درون آن سؤال ويژه و اختصاصى را استخراج كند .اين سؤاالت ناظر بر هر يك از ابعاد
مسئله يا متغيرهاى توصيفى يا علّى تهيه مىشوند؛ يعنى محقق مىتواند به تعداد ابعاد و متغيرهاى مستقل يا به تعداد

متغيرهاى توصيفى سؤال ويژهٔ تحقيق مطرح كند.

محقق براى بيان مسئله تحقيق و نگارش آن بايد به ترتيب زير اقدام كند:

 .1صورت مسئله را به شكل سؤالى بنويسد.
 .2مقدمه اى كلى درباره اينگونه مسائل و ضرورت انجام دادن تحقيق موردنظر خود بنويسد (در واقع فلسفهٔ تحقيق
خود را توضيح دهد).
 .۳ابعاد ،ويژگىها و صفات و حدود مسئله مورد مطالعه را شرح دهد.
 .۴ادبيات و سوابق مسئله تحقيق را بيان كند.
 .۵فهرست متغيرها و معرّفهاى مورد مطالعه و مدلهاى تبيينى نظرى را به شرحى كه گفته شد ذكر نمايد.
 .۶سؤاالت ويژهٔ تحقيق را فهرست كند.
 .۷به هدف يا اهداف تحقيق خود اشاره نمايد.
 .۸نتايج و دستاوردهاى پيشبينى شده تحقيق را اظهار كند.
محقق براى اطمينان از انجام دادن امورى كه براى نگارش و بيان مسئله تحقيق الزم است ،مىتواند جدول كنترل

( )Check-Listرا تهيه نموده ،به ارزيابى آن بپردازد.
رديف

شرح

1

آيا صورت مسئله به شكلى سؤالى نوشته شده است؟

2

آيا در مقدمه توضيحى دربارهٔ مسئله و اهميت و ضرورت تحقيق آورده شده است؟

۳

آيا ابعاد ،ويژگىها و حدود مسئله تحقيق بيان شده است؟

۴

آيا ادبيات و سوابق مسئله ذكر شده است؟

۵

آيا فهرست متغيرها و معرّفها و مدلهاى مربوط به آن تهيه و بيان شده است؟

آيا سؤاالت ويژهٔ تحقيق تدوين و بيان شده است؟

۶
۷

آيا به هدف تحقيق دستاوردهاى آن اشاره شده است؟

۸

آيا بيان مسئله از وضوح برخوردار است؟

۹

آيا از كاربرد واژههاى دوپهلو ،شرطي ،ارزشى و داورىهاى ايدئولوژيك پرهيز شده است؟

1۱

آيا اصطالحات و مفاهيم بخوبى تعريف شده است؟

هر تحقيق علمي با طرح سوال يا مساله اي آغاز مي شود كه تحقيق براي پاسخگويي به آن انجام مي گيرد؛ مسئله و
موضوع تحقيق عبارت است از شرايطي كه وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ايجاد سئوال مي كند و پژوهشگر را بر
مي انگيزد كه در آن كندوكاو كند .اين مسئله ،مشكل احساس شده اي است كه محقق به حل آن عالقه مند است و
مي خواهد راه حل آن را بيابد .هنگامي كه محقق چنين احساسي پيدا مي كند مي توان گفت كه او موضوع و مسئله
تحقيق خويش را انتخاب كرده است .اما احتماالً از بيان آن به گونه اي كه ديگران نيز آن را ادراك كنند ،عاجز
است.
معموالً مسئله و موضوع تحقيق به صورت سئوالي بيان نمي شود ،بلكه به صورت يك جملة كامل مثبت ،دقيق و
صريح مطرح مي گردد .به سخن ديگر ،مسئله و موضوع پژوهش بايستي به گونه اي تنظيم و بيان شود كه به طور
عملي قابل بررسي و تحقيق باشد .انتخاب كلمات بايد با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخابي باشد؛ به گونه اي
كه كلمات دقيقاً معناي مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسي عملي و علمي باشند.
محقق بايد در بيان يا تعريف مساله به تشريح اين موارد بپردازد :معرفي دقيق مساله ،معرفي جنبه هاي مجهول و مبهم،
معرفي متغيرهاي مربوط همراه با مدل نظري معرف روابط بين متغيرها ،تعاريف عملياتي ،منظور و مقصود تحقيق و
سرانجام تشريح دقيق ابعاد و حدود مساله تحقيق و تميز آن نسبت به مسائل ديگر .بيان مسئله بايستي به نحوي باشد
كه چگونگي بررسي متغير يا متغيرها ،مكان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن كند.
 -2اهميت و ضرورت موضوع پژوهش

اهميت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطالعاتي كه مشخص مي كند نتايج اين تحقيق ،تا چه
حد بر اي محقق و نيز تا چه حد براي ديگران مفيد و مثمر مي باشد .به عبارت ديگر ،نتايج اين تحقيق منشأ چه
دستاوردها و آگاهي هاي جديدي است؟؛ به هنگام نوشتن اهميت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشيد كه
اوالً ،مشخص كنيد كه اين پژوهش چه موردي را براي ديگران روشن خواهد كرد و يا در چه موردي اطالعات
جديدي در اختيار ديگران خواهد گذاشت .ثانياً ،نتايج حاصل از اين پژوهش در كجا و كدام قسمت و چگونه مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
در اين زمينه بايد معلوم شود كه نتايج حاصل از اين پژوهش چگونه در قسمت هاي مختلف آموزش ،خدمات و
مديريت حرفة موردنظر و يا گسترش علم به طور اعم تأثير خواهد گذاشت.
 -۳زمينه و تاريخچة مختصري از موضوع پژوهش
در اين قسمت توضيح داده مي شود كه چرا مسئله انتخاب شده ،يك مسئله عمدة حرفه اي و يا اجتماعي بوده و نياز
به تحقيق دارد .به سخن ديگر ،اهميت مسئلة پژوهش ،مسئله و موضوعي است كه بايد مورد تحقيق قرار گيرد،
جواب مي دهد .بيان تاريخچة مختصري از موضوع مورد تحقيق معلوم مي دارد كه اين موضوع ،از چه زماني و به
چه ترتيبي در جامعه به صورت مسئله درآمده و چه تحولي در جامعه داشته است .در هنگام توجيه لزوم انجام
پژوهش ،از تجربيات و مشاهدات شخصي پژوهشگر ،از مدارك و داليل آماري ،از نتايج مطالعات انجام شده در
گذشته و نوشته هاي علمي موجود ،استفاده مي شود و تمام ابعاد و جوانب مسئله مورد نظر قرار مي گيرد.
به بياني ديگر در قسمت زمينه و تاريخچة مختصر موضوع پژوهش ،پژوهشگر بايستي پاسخگو و روشنگر نكات
عمدة زير باشد:
-1نياز به پژوهش اين موضوع خاص (در اقتصاد ،علوم اجتماعي ،مديريت و)...
-2مناسب بودن مسئلة پژوهش و اهميت آن (در اقتصاد ،علوم اجتماعي ،مديريت و)...
-۳فراواني و پراكندگي مسئله در جامعه
-۴مسايل و مشكالتي كه بر اثر وجود اين مسئله در جامعه ،ناشي شده اند.
 -۴اهداف تحقيق

در تحقيق اهداف به دو صورت كلي و ويژه مطرح مي شود.
اهداف كلي
هدف كلي عبارت از منظور و مقصود نهايي از انجام پژوهش است .هدف كلي مستقيماً از مسئلة پژوهش مشتق مي
شود؛ در واقع يكي از اهداف كلي ،خود موضوع تحقيق است كه معلوم مي دارد پژوهش چه چيز را دنبال مي كند و
يا قصد تعيين آن را دارد .همچنين هدف كلي ديگر ،معموالً پيشنهاد هايي است كه براساس يافته ها ارايه مي شوند.
اهداف ويژه
اهداف ويژه تحقيق كه اصوالً از مسئلة پژوهش و اهداف كلي نشأت مي گيرند را مي توان «خرده مسئلة پژوهش» نيز
ناميد .محقق با بيان اين اهداف دقيقاً تصريح مي كند كه در اين تحقيق چه انجام مي شود و چه انجام نمي شود.
هر پژوهش مي تواند چندين هدف ويژه داشته باشد و از آنجا كه تمامي مراحل و ريزه كاريهاي تحقيق بايستي به
صورت بيانيه هاي مجزا و مشخص و با كلمات دقيق ،كه مشخصاً قابل آزمودن و بررسي است ،نوشته شود؛ لذا
اهداف ويژه نيز بايد به صورتي بيان شود كه در آن متغير يا عامل مورد مطالعه ،چگونگي انجام پژوهش ،زمان،
مكان ،واحد و نمونة مورد پژوهش كامالً مشخص باشد؛ به طوري كه محقق بتواند آنها را در معرض آزمايش و
آزمون بگذارد.
مي توان ادعا كرد كه اهداف ويژة پژوهش ،راهنمايي براي تهيه و تدوين ابزار گردآوري اطالعات است .بنابراين
ضروري است اهداف ويژه به نحوي بيان شوند كه بر علمي بودن نتايج پژوهش تأكيد داشته باشند و چارچوبي
مناسب ،براي تجزيه و تحليل آماري ارايه دهند.
 -۵متغيرها
به طور كلي ،متغيرها آن شرايط يا خصوصياتي هستند كه پژوهشگر آنها را دستكاري ،كنترل يا مشاهده مي كند .به
سخن ديگر ،متغير عبارت از ويژگي ،صفت يا عاملي است كه بين افراد جامعه مشترك بوده و مي تواند مقادير كمي
و ارزشهاي متفاوتي داشته باشد.
متغير مستقل يا تأثيرگذار
اين متغير در تغييرات خود مستقل مي باشد و به عامل ديگري در پژوهش وابسته نيست .در واقع متغيرهاي مستقل آن
دسته از شرايط يا خصوصياتي است كه پژوهشگر ،در كاوش تحقيقي خود آنها را دستكاري و كنترل مي كند تا

رابطة علّي آنها را با متغير ديگري در موقعيتي ويژه مشاهده و بررسي نمايد.
متغير وابسته يا تأثيرپذير
شرايط يا ويژگيهايي است كه چون پژوهشگر ،متغير مستقل را در فعاليتهاي حوزة تحقيق ،وارد يا خارج مي كند و يا
آن را تغيير مي دهد ،ظاهر يا محو شود و يا تغيير كند .به عبارت ديگر ،متغير وابسته نتيجة اعمال و تغييرات متغير
مستقل است و نمي تواند به خودي خود وجود داشته باشد .در تحقيقات ،محقق به اندازه گيري و مشاهدة اين
تغييرات وابسته مبادرت مي كند و گاهي آن را «معيار يا شاخص سنجش» نيز مي نامند.
متغيرهاي نامربوط يا ناخواسته
متغيرهاي ناخواسته و يا مزاحم به آن دست از متغيرهايي اطالق مي شود كه غير از متغيرهاي مستقل و وابسته بوده و
يا مورد نظر پژوهشگر نمي باشند و يا محقق از كنترل آنها عاجز است ولي بر نتيجة پژوهش تأثير دارند .لذا ،براي
اينكه محقق بتواند فرض پژوهش خود را به طور معتبري آزمون كند و يا پاسخ هاي قابل اطمينان براي سئواالت
پژوهش فراهم نمايد ،الزم است اين متغيرها را تا حد امكان كنترل كند و يا حداقل به شناسايي آنها مبادرت نمايد.
 -۶فرضيه يا فرضيه هاي تحقيق
فرضيه يك بيانية ظنّي و حدسي و مبتني بر دانش و آگاهي هاي گذشتة محقق مي باشد كه در محك آزمايش عملي
سنجيده مي شود .معموالً وقتي فرد در مقابل مشكلي قرار مي گيرد سعي مي كند ريشة مشكل را حدس بزند و
بگويد راه حل آن كدام است؟ به عبارت ديگر؛ فرضيه حدسي است علمي و عقالني دربارة چگونگي روابط بين دو
يا چند متغير.
به زباني ساده مي توان گفت كه وقتي ما فرضيه را بيان مي كنيم در حقيقت مي گوييم« :اگر چنين و چنين رخ دهد،
چنان و چنان نتيجه خواهد شد» .بنابراين اگر درست توجه شود ،مالحظه مي گردد كه فرضيه در واقع ،ويژه ترين
حالت نظريه است؛ زيرا نظريه مجموعه اي از فرض هاست و ريشة اين دو در سابقة ذهني و در تجارب گذشتة محقق
است و تنها تفاوت فاحش آنها ،خاص بودن فرضيه و كلي بودن نظريه مي باشد.
هنگام بيان فرضيه در حقيقت محقق حدس علمي مي زند كه چنانچه با يكي از متغيرها چنين بازي شود و يا در آن
چنين دخل و تصرفي به عمل آيد و يا اين چنين دستكاري گردد ،چنان نتيجه اي عايد خواهد شد .روابط بين متغيرها
در فرضيه هاي معموالً به صورت هاي زير انجام مي شود:

-1بررسي ميزان تفاوت اثر
-2بررسي ميزان رابطة همبستگي و جهت آن.
-۳بررسي ميزان رابطة علت و معلولي (اثر علّي).
 -۷سئوال هاي ويژة تحقيق
همان گونه كه اشاره شد ،فرضيه هاي تحقيق بايد مورد آزمايش قرار گيرند و نهايتاً گفته شود كه فرضيه مورد قبول
است يا نه .احتماالً در برخي از پژوهش ها طرح فرضيه ها به گونه اي كه بتوان از طريق آزمون هاي آماري پذيرش
و يا رد آنها را آزمود مقدور نيست؛ لذا در اين گونه موارد فرضيه هاي تحقيق به صورت سئوال نوشته مي شود و
محقق در پايان تحقيق بايستي قادر باشد به اين سئواالت پاسخ دهد .اين سئواالت را سئوال هاي ويژة پژوهش مي
خوانند و در پايان نامه ها و گزارش هاي تحقيق تحت عنوان سئوال هاي ويژة پژوهش مطرح مي گردند.
چنانچه پژوهشي تنها داراي يك متغير باشد و پژوهشگر فقط قصد توصيف چگونگي وضع آن متغير را داشته باشد
بهتر است كه محقق به جاي بيان فرضيه هاي تحقيق ،سئوال هايي براي اين نوع پژوهش مطرح كند .اين سئوال ها
معموالً از اهداف پژوهش مشتق مي گردند و در جريان تحقيق به معرض آزمايش گذاشته مي شوند و در واقع نتيجة
پژوهش ،بايستي به اين سئوال ها پاسخ دهد.
 -۸جامعه و نمونة آماري پژوهش
جامعة آماري پژوهش عبارت است از مجموعه اي از افراد يا اشيا كه داراي ويژگي هاي همگون و قابل اندازه گيري
مي باشند .نمونة پژوهش از اين چنين جامعه اي اخذ مي گردد و نتيجة پژوهش به آن جامعه تعميم داده مي شود.
نمونة پژوهش عبارت است از يك گروه منتخب از جامعة پژوهش كه بايد داراي خصوصيات و صفات جامعة
پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعميم داد .نمونة پژوهش بايد معرف مشخصات و ويژگي هايي كه در
موضوع پژوهش داراي اهميت است ،باشد .هنگام گزينش نمونه بايد به نكات زير توجه نمود:
الف -تعداد يا حجم نمونه :در طرح تحقيق نحوه تعيين حجم نمونه بايد توضيح داده شود .تعداد افراد يا اشيايي كه
به عنوان نمونة تحقيق در پژوهش شركت داده مي شوند ،بايد مشخص شود .اين تعداد يا به صورت عددي مشخص
مي گردد (براي مثال ۶۱ ،دانشجوي مديريت)؛ يا با كلماتي مانند :كليه ،سه چهارم و غيره .براي مثال ،كلية

دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم .در تعيين حجم و يا اندازة نمونه ،عوامل گوناگوني دخالت دارند كه
عبارتند از:
اهداف تحقيق ،روش تحقيق و روش هاي آماري وابسته به آن ،امكانات مالي و زماني محقق ،حجم جامعة ،نحوة
كنترل متغيرهاي ناخواسته ،ميزان تأثيرپذيري متغير وابسته از متغير مستقل ،درصد خطاپذيري در نتايج ،ميزان
همگوني متغيرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و ميزان روايي و پاياني ابزار گردآوري داده ها.
ب -روش نمونه گيري :براي انتخاب نمونة تحقيق ،روش هاي مختلفي توسط صاحب نظران ارايه شده است كه در
كتاب هاي روش تحقيق توضيح آنها آمده است و در درس روش هاي تحقيق نيز در مورد آنها بحث مي شود .از
آن جمله مي توان نمونه گيري تصادفي ساده ،تصادفي با استفاده از جداول اعداد تصادفي ،تصادفي طبقه اي و
تصادفي ناحيه اي يا خوشه اي را نام برد.
 -۹قلمرو پژوهش
الف -قلمرو موضوعي :در طرح تحقيق حيطه موضوعي موضوع و مساله پژوهش بايد بطور كلي و همچنين بطور
خاص و جزئي بيان شود.
ب -قلمرو مكاني :محيط پژوهش مكاني است كه تحقيق در آن انجام مي شود .محيط پژوهش بايستي به دقت
توصيف شود و معلوم گردد كه پژوهش در چه مكاني صورت مي گيرد .در ثوصيف محيط پژوهش و ويژگي هاي
آن بايد دليل انتخاب آن محيط براي انجام پژوهش مورد نظر را توضيح داد و استدالل نمود كه چرا محيط انتخابي،
محيط مناسبي براي انجام اين پژوهش است.
ج -قلمرو زماني :با توجه به انجام پژوهش در دامنه زماني خاصي و اهميت زمان در جمع آوري داده ها و همچنين
ارائه يافته هاي پژوهش در طرح تحقيق قلمرو زماني به شكلي واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار مي گيرد.
 -1۱روش گردآوري داده ها
براي جمع آوري داده هاي مورد نياز يك پژوهش به روش ها و راههاي مختلف عمل مي شود .ابزار گردآوري داده
ها وسيله اي است كه به پژوهشگر كمك مي كند تا داده هاي الزم را جمع آوري و ثبت نمايد .رايج ترين ابزار
گردآوري داده ها ،پرسش نامه ها ،برگة مشاهده ،برگة مصاحبه و فيش ثبت مطالعات و اطالعات مي باشد.

پژوهشگر برحسب روش تحقيق مورد نظر خود و نوع داده هايي كه قصد جمع آوري آنها را دارد ،تصميم مي گيرد
كه از چه ابزاري براي گردآوري داده هاي خود استفاده كند .براي اطمينان از مناسب بودن ابزار گردآوري داده ها،
الزم است اين ابزار مشخصات و ويژگي هاي معيني را دارا باشد و محقق نكات زير را در مورد آنها مد توجه قرار
دهد:
-1پژوهشگر مي تواند از ابزار گردآوري داده هاي موجود كه قبالً توسط ديگران تهيه و تنظيم شده است ،استفاده
كند و يا خود به توليد ابزاري مناسب مبادرت نمايد.
-2در هر صورت ميزان ضرايب روايي و پاياني ابزار گردآوري داده ها بايد معين و مشخص بوده و اين ضرايب نيز
به لحاظ مفاهيم آماري قابل قبول باشد.
-۳چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوري داده هاي تنظيم شده توسط ديگران استفاده مي كند بايد مطمئن باشد كه
محتواي آن با فرهنگ و روحيات مردم جامعة مورد تحقيق مناسب است.
-۴در صورتي كه در محتواي ابزار گردآوري داده ها تغيير داده شود بايد روايي و پاياني آن مجدداً تعيين شود.
-۵حساسيت ابزار گردآوري داده ها نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد .به عبارت ديگر ،طبقه بندي داده ها و يا طبقه
بندي جواب هاي سئواالت و يا واحد و مقياس اندازه گيري داده ها بايد آنقدر دقيق باشد كه بتواند تفاوت هاي
كوچك بين واحدهاي مورد پژوهش را معلوم دارد.
-۶چگونگي استفاده از ابزار مورد نظر براي گردآوري داده هاي تحقيق بايد معلوم و مشخص باشد .به عبارت ديگر،
بايد مشخص شود كه محقق چگونه ،درچه موقعيتي ،در چه محيطي ،در چه زماني ،از چه كساني و توسط چه فردي
از اين وسيله براي جمع آوري داده هاي مورد نياز استفاده خواهد كرد .در واقع محقق با در نظر گرفتن متغيرهاي
مطرح شده در مسئله و موضوع تحقيق و نيز به لحاظ روش انجام پژوهش خويش ،بخوبي و وضوح اقدامات
ضروري جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز و نيز ترتيب آنها را توصيف مي كند.
 -11روش تجزيه و تحليل داده ها
اطالعاتي كه با استفاده از ابزار گردآوري داده ها به دست مي آيد ،احتماالً واقعيت و يا انعكاسي از واقعيت است.
براي مثال ،وقتي سن افراد سئوال مي شود داده هاي واقعي به دست مي آيد؛ اما اگر از كسي در مورد حادثه اي كه
شاهد آن بوده است ،سئوال شود انعكاسي از واقعيت حاصل مي گردد .در پژوهش معموالً از هر دو نوع داده ها

استفاده مي شود .به همين دليل در تجزيه و تحليل و سپس تفسير داده هاي كسب شده نمي توان با قاطعيت اذعان
داشت كه داده هاي به دست آمده چيزي يا امري را ثابت مي كند .بلكه مي توان گفت« :داده هاي به دست آمده
چنين نشان مي دهند»« ،اين طور به نظر مي رسد»« ،امكان دارد»« ،پيشنهاد مي كند»« ،مي توان حدس زد و احتمال
داد كه» ...و غيره.
براي اينكه پژوهشگر بتواند داده هاي پژوهش را تجزيه و تحليل و سپس تفسير كند ،بايد از روشهاي آماري استفاده
نمايد .لذا ،پژوهشگر براي انتخاب روش آماري مناسب ،جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده ،الزم
است:
اوالً ،شناخت كافي از داده هاي تحقيق اخير داشته باشد ،يا به عبارت ديگر ويژگي هاي داده هاي خود را بداند.
ثانياً ،از روش هاي آماري كه در پژوهش هاي علوم انساني مورد استفاده قرار مي گيرند اطالع كافي داشته باشد.
اين روش ها ،اجماالً دو نوع هستند؛ يكي آمار توصيفي و ديگري آمار استنباطي .آمار توصيفي شرايط موجود را
توصيف مي كند .بدين ترتيب كه محقق از طريق به دست آوردن فراواني ،اندازه هاي گرايش به مركز ،شاخص
هاي پراكندگي ،رسم نمودار و غيره ،متغيرهاي مورد مطالعه را توصيف مي كند .در حالي كه ،محقق با استفاده از
روش هاي آمار استنباطي ،عملكرد يا ارتباط بين دو يا چند متغير و يا رابطة علت و معلولي آنها را مورد بررسي قرار
مي دهد و يا پيش بيني مي كند.
به عبارت ديگر ،محقق به كمك آمار استنباطي ،نه فقط به آنچه كه هست پي ميبرد بلكه در مي يابد كه در صورت
تغيير يك متغير ،در متغير ديگر چه اتفاقي خواهد افتاد .همچنين براساس داده هاي جمع آوري شده دربارة يك
گروه كوچك ،استنتاج ها و تعميم هايي دربارة گروه هاي مشابه و يا بزرگتر به عمل مي آورد.
 -12محدوديت هاي پژوهش
در هر پژوهشي متغيرهاي ناخواسته و مزاحم ديگري نيز وجود دارند كه نوعي از محدوديت ها را در پژوهش به
وجود مي آورند؛ بدين معني كه كنترل برخي از متغيرهاي ناخواسته و مزاحم در اختيار پژوهشگر نيست .لذا ،اين
متغيرها نيز بايد مشخص شوند و پژوهشگر آگاهي خود را از تأثير اين متغيرها بر نتايج تحقيق نشان دهد .اين متغيرها
و چگونگي تأثير آنها بر نتايج پژوهش در قسمت «محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر» ذكر مي گردد.
بنابراين ،مالحظه مي گردد كه محدوديت هاي هر موضوع پژوهش دو نوع (قابل كنترل و غير قابل كنترل) هستند و

در قسمت محدوديت هاي موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده مي شوند .بايد به خاطر داشت ،همان
گونه كه براي نوشتن مسئله و موضوع ،اهداف ،فرضيه ها و سئوالهاي ويژة پژوهش ،معيارهاي مشخصي وجود دارد،
محدوديت هاي موضوع پژوهش نيز بايد به صورت مناسبي نوشته شوند .به عبارت ديگر ،در نوشتن محدوديت ها
نيز الزم است نكاتي مراعات شود .اين نكات عبارتند از:
-1محدوديت هاي پژوهشي بايد به صورت جمله هاي كامل نوشته شود.
-2محدوديت ها بايد به روشني و وضوح معلوم باشد.
-۳الزم است مشخص شود كه چرا و چگونه اين متغير بر نمونة پژوهش ،گردآوري داده ها و يا نتايج يافته ها تأثير
مي گذارد (در اينجا بسيار مناسب است كه از نوشته هاي ديگران براي حمايت از گفته هاي خود استفاده كرد و
جمله را به صورت مستند بيان نمود).
 -۴پژوهشگران بايد تا حد امكان و به طور منطقي متغيرهاي ناخواسته را تحت نظر بگيرند و يا آنها را كنترل كنند و
به اصطالح براي خود محدوديت قايل شوند .در صورتي كه اين عمل ،مسئله و موضوع پژوهش را به طور غيرمنطقي
محدود كند و يا پژوهشگر نتواند يا نخواهد متغير ناخواسته و مزاحمي را كنترل كند ،الزم است آن را در قسمت
محدوديت هاي خارج از كنترل مرقوم دارد.
-۵در مواردي كه متغير ناخواسته به طور كامل قابل كنترل نباشد و تنها بتوان آنها را به طور نسبي كنترل كرد ،نيز
الزم است در قسمت «محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر» ذكر گردد .در اين حالت بايد قيد شود كه اين
متغير به طور نسبي قابل كنترل است و نيز اين كنترل نسبي چگونه اعمال مي شود.
 -1۳تعريف واژه ها واصطالحات
اگر به مسئله و موضوع پژوهش انتخابي خود دقت كنيد ،متوجه خواهيد شد كه مسئله و موضوع شما داراي تعدادي
واژه و اصطالح است .از آنجا كه بسياري از واژه ها و اصطالحات ،معاني گوناگوني دارند ،محقق در كاربرد آنها در
تحقيق خود ناگزير به تعريف آنهاست .زيرا ،ممكن است در بعضي موارد واژه يا اصطالح ويژه اي مفهومي را به
خواننده عرضه كند كه اصوالً مورد توجه محقق نباشد ،يا احتماالً واژه و اصطالح خاصي براي خواننده ،بيگانه و
نامفهوم باشد .بنابراين و با توجه به لزوم گويايي و ساده نويسي گزارشات تحقيقي ،محقق موظف است:
اوالً،اين گونه واژه ها و اصطالحات را در طرح تحقيق خود هم به لحاظ نظري[( ]۶تعريف مفهومي) و نيز از حيث

عملي[( ]۷تعريف عملياتي) تعريف كند.
ثانياً ،در حد امكان از واژ ها و اصطالحات يكسان ،در بيان هر قسمت از تحقيق استفاده نمايد تا در كلية مراحل
تحقيق منظور او از به كار بردن واژه و اصطالحي خاص براي خواننده مشخص و زوشن باشد.
ثالثاً ،اگر در بيان اهداف ،فرض ها يا سئوال هاي ويژه و نيز در ساير قسمت هاي تحقيق ناچار به استفاده از واژه ها و
اصطالحات جديدي است ،تعريف آنها را نيز بايد در قسمت تعريف واژه ها و اصطالحات بياورد.
هدف از تعريف نظري واژه ها و اصطالحات آن است كه پژوهشگر يك مفهوم و واژه را به وسيلة مفاهيم ديگر
تعريف كند .اين تعريف يك استنباط ذهني و تجريدي از واژه هاست و بايد ريشه در نوشته ها و نظريه هاي موجود
داشته باشد و به طور علمي بيان شود .بهترين روش آن است كه وازه ها و اصطالحات را براساس تعريفي كه توسط
صاحب نظران در هر رشته ارايه شده و به كار ميرود ،تعريف نمود .براي برخي از واژه ها با توجه به اينكه در زندگي
روزمره به كار مي روند و تقريباً معني آشكاري دارند ،در مقاالت و نوشته ها تعريف مشخصي موجود نيست؛ لذا در
اين قبيل موارد مي توان از فرهنگ لغات براي تعريف آنها استفاده كرد .در حد امكان بايد تعريف نظري انتخاب
شده (براي يك واژه يا اصطالح) با كاربرد عملي آن در پژوهش مورد نظر ارتباط معني داري داشته باشد.
اما منظور از تعريف عملياتي واژه ها و اصطالحات ،آن است كه محقق در اين تعريف به مشخص ساختن حدود
يك متغير و تعيين حوزة عملياتي آن ،تعيين معيارها و مالك تجربي و عملي جهت اندازه گيري و سنجش آن متغير
به طريقي كه در پژوهش مورد نظر مد توجه محقق باشد ،مبادرت مي كند .تعريف عملياتي بايستي به صورت دقيق
و با كلمات ساده و واضح بيان شود ،به طوري كه معني آن براي همة خوانندگان يكسان باشد .به عبارت ديگر،
تعريف عملي بايد طوري نوشته شود كه همة جنبه هاي مربوط به آن واژه و اصطالح را مشخص كند ،به گونه اي
كه خوانندگان نتوانند برداشت هاي متفاوت از آن پيدا كنند.
به خاطر داشته باشيد كه تعريف عملياتي واژه ها و اصطالحات بايد براساس تعريف نظري آنها باشد .براي مثال ،اگر
مراد فراهم سازي تعاريف نظري و عملي براي واژة «رضايت شغلي» باشد .محقق بايد ابتدا آن را به صورت نظري
تعريف كند تا مشخص شود ،چه ذهنيتي از اين واژه دارد و سپس آن را به گونة عملياتي تعريف نمايد تا معلوم
گردد در اين پژوهش خاص ،منظور او از اين واژه چيست.
** روشهاي گردآوري اطالعات بطور کلي به دو طبقه تقسیم میشود :

 -1روش هاي كتابخانه اي  :كه بسته به نوع سند و موضوع تحقيق ممكن است با استفاده از فيش يا جدول يا نقشه يا
فرمهاي شبيه پرسشنامه يا تركيبي از همه آنها انجام پذيرد .
 -2روش هاي ميداني  :كه از شهرت بيشتري برخوردارند عبارتند از روش پرسشنامه اي  ۱روش مصاحبه – روش

مشاهده – روش آزمون – روش گفتگو و تعامل گروهي – روش صوتي و تصويري و يا تركيبي از همه آنها انجام
پذيرد .
روشهاي كتابخانه اي  :در تحقيقاتي كه ماهيت كتابخانه اي دارند تقريبا ً تمام تالش محقق در كتابخانه صورت مي
پذيرد حتي در تأليفات نيز از اين روش استفاده ميشود گام اول در مهارت تحقيق كتابخانه اي – نحوه استفاده از

كتابخانه است براي اين كار محقق بايد از روشهاي كتابداري – نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات كتاب –
نحوه جستجوي كتاب در كتابخانه و رايانه اطالع حاصل نمايد .
انواع سند  :اسناد عمده در مطالعات كتابخانه اي عبارتند از كتاب – مقاله ها و مجله ها – سايت ها – اسناد اصل –

اسناد دولتي – نشريه هاي رسمي دولتي – اسناد شخصي و خصوصي – مطبوعات و آمارنامه ها – اسناد صوتي و

تصويري – ميكروفيلم و ميكروفيش و .....

 ابزارهاي گردآوري اطالعات در روش كتابخانه اي  :اين ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گردآورياطالعات و نوع آن متفاوت است عمده ترين ابزار كه در تحقيق كتابخانه اي باري جمع آوري اطالعات از آن
استفاده ميشود عبارتند از  -1فيش  -2جدول  -۳فرم  -۴پرسش نام استخراج اطالعات  -۵نقشه و كروكي
 روشهاي ميداني  :به روشهايي اطالق ميشود كه محقق براي گردآوري اطالعات ناگزير است به محيط بيرون برودو با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل بيرون يعني افراد اطالعات مورد نظر خود را
گردآوري كند .
 روشهاي متداول و معروف گردآوري اطالعات ميداني عبارتند از  :پرسش نامه  -روش مصاحبه – روش مشاهده– روش آزمون – روش گفتگو و تعامل گروهي – روش صوتي و تصويري و يا تركيبي از همه آنها انجام پذيرد .

 پرسشنامه  :امر گردآوري اطالعات در سطح وسيع را امكان پذير ميسازد و در تحقيقات توصيفي و نيز تحقيقاتيكه از گستره جغرافيايي زيادي برخوردار باشد يا افراد جامه آماري و نمونه آن زياد باشند استفاده ميشود در روش
پرسش نامه اي عوامل و عناصر ذيل وجود دارند  -1 :ابزار گردآوري اطالعات يا پرسش نامه  :كه شامل سئواالت

باز و سئواالت بسته است  -2عوامل اجراي پرسش نامه  -۳برنامه ريزي و مديريت اجرايي پرسش نامه -۴
پاسخگويان
 محاسن پرسشنامه : -1دستيابي به اطالعات وسيع و حجيم با سرعت زياد  -2نياز به زمان كمتر براي پاسخگويي و تكميل  -۳هزينه هاي
نسبتا ً پائين  -۴توانايي مورد پرسش قرار دادن افراد بيشتر  -۵امكان تبديل داده ها به كميت و سپس تجزيه و تحليل
و سنجش همبستگي گوناگون بين آنها .
معايب پرسش نامه :
 -1عدم كارآمدي براي مطالعات عميق و ريشه يابي ها در موارد خاص  -2احتمال زياد بازنگشتن پرسش نامه به
ويژه آنهايي كه با پست ارسال ميگردد  -۳احتمال عدم درك مفاهيم و محتوي سئواالت پرسش نامه و بروز ابهام
براي پاسخ گو  -۴كاهش درجه اعتبار و اعتماد بدليل گسترده بودن عرصه عملياتي پرسش گري
روش مصاحبه  :روشي است كه در آن اطالعات مورد نياز تحقيق از طريق ارتباط مستقيم بين پرسشگر يا محقق با

پاسخگو گردآوري ميشود  .مصاحبه يك مكالمه دوطرفه است كه به شيوه رو در رو – مصاحبه و برقراري ارتباط
تلفني انجام ميشود .
 انواع روشهاي مصاحبه :الف) مصاحبه منظم  :داراي ابزار از پيش تهيه شده بدين معني كه تعداد و نوع سئوالها  ،ترتيب و نيز راهنماي تكميل
و كارت حاوي سئوالها از قبل آماده است .
ب ) مصاحبه نامنظم  :كه فاقد ابزار از پيش تهيه شده است و اين به معني نداشتن هدف  ،روش  ،برنامه خاص
مصاحبه نيست همچنين از آزادي عمل بيشتري براي كسب اطالعات برخوردار است .
 محاسن روش مصاحبه : )1روش مناسب براي مطالعات عميق  ،ژرفانگر و موردي .
 )2استفاده در مورد افراد كم سواد  ،در مقابل پرسش نامه .

 )۳پاسخگو به خوبي نسبت به اهداف و اغراض و مقاصد پرسش ها و نيز محقق آگاه ميشود .
 معايب روش مصاحبه : )1وقت گير و پرخرج
 )2عدم تعميم اطالعات بدست آمده به جامعه بزرگتر
 )۳صرف دقّت  ،حوصله و وقت زياد براي تعبير و تفسير اطالعات
 )۴نياز به مصاحبه گران كارآزموده
 روش مشاهده  :يكي از روشهاي مؤثّر و كارآمد در تحقيقات موردي است مشاهده به محقق اجازه ميدهد كهمستقيما ً پديده مورد نظر را ببيند و واقعيت را بصورت مستقيم يا بيواسطه درك نمايد .
 انواع روشهاي مشاهده :الف) طرح هاي مشاهده كنترل نشده
ب ) طرح هاي مشاهده كنترل شده
ج ) طرح مشاهده مشاركتي
د ) طرح مشاهده غير مشاركتي
 محاسن روش مشاهده : )1با توجه به حضور محقق در محيط و برقراري ارتباط مستقيم شنوايي و بينايي اطالعات واقعي و دقيق بدست
محقق ميرسد و در بين ساير روشها بهترين روش گردآوري اطالعات است .
 )2حجم اطالعات وسيع تري از محيط و فرد يا افراد مورد مشاهده بدست محقق ميرسد .
 )۳براي شناخت افراديكه قادر به بيان وضعيت خود از طريق ديگر نيستند مناسب است .

 )۴روش كنترل براي ساير روشهاي گردآوري اطالعات .
 معايب روش مشاهده : )1براي مطالعات وسيع و جامعه بزرگ مناسب نيست .
 )2در مورد مشاهده هاي غير علني و پنهاني امكان ثبت فوري مشاهدات مقدور نيست .
 )۳بعلت حضور محقق در محيط شرايط غيرعادي و غير طبيعي ميشود .
 )۴براي تحقيقات تداومي كه زمان طوالني را طلب ميكند روش مقرون بصرفه نيست .
 روشهاي صوتي و تصويري  :دستگاه ضبط صوت  -دوربين عكاسي  :ابزار مورد استفاده دستگاههاي فيلمبرداريويدئويي يا تلويزيوني  -دستگاههاي عكسبرداري هوايي  -ماهواره ها  -دستگاههاي سنجش از دور
 روشهاي تركيبي  :در جايي كه هر كدام از روشهاي چندگانه يادشده بتنهايي براي انجام دادن يك تحقيق علميمناسب نباشد و الزم آيد كه محقق از چند روش استفاده نمايد يك روش تركيبي را در پيش مي گيرد .
** رفرنس نویسي :

الف  :رفرنس نويسي در خارج از متن ( قسمت منابع ) .
در اين مرحله مشخصات كامل آورده مي شود.
در اين مرحله براي مرتب كردن منابع نبايد از شماره گذاري استفاده كرد .بلكه بايد به تبعيت از شيوه رايج جهاني
از ترتيب حروف الفبا استفاده نمود.
 -1رفرنس دهي كتاب تأليف .
 اگر يك نفر مولف داشته باشد علي محمدزاده ،خليل  . )1۳۸۸ ( .قطره اي از باران .تهران  :انتشارات فردوس .كتاب :با يك نويسنده:

– كريمي ،يوسف (  .) 1۳۷۵روان شناسي اجتماعي :نظريه ها ،مفاهيم و كاربردها .تهران :نشر ارسباران.
– كريمي ،يوسف (  .) 1۳۸2روان شناسي اجتماعي :نظريه ها ،مفاهيم و كاربردها (چاپ يازدهم) .تهران :نشر
ارسباران.
– كريمي ،ي .) 1۳۸2 ( .روان شناسي اجتماعي :نظريه ها ،مفاهيم و كاربردها (چاپ يازدهم) .تهران :نشر ارسباران.
– وين رايت ،ويليام (بي تا) .عقل و دل .ترجمه :محمد هادي شهاب (  .) 1۳۸۶قم :انتشارات پژوهشگاه علوم و
معارف اسالمي.
 اگر دو نفر مولف داشته باشد طبيبي  ،جمال الدين ؛ ملكي  ،محمد رضا  . )1۳۹۱( .اسم كتاب  .محل نشر :نامانتشارات .
كتاب :با دو نويسنده:
– مارشال ،كاترين و راسمن ،گرچن ب .) 1۹۹۵ ( .روش تحقيق كيفي .ترجمه :علي پارسائيان و سيد محمد
اعرابي ( .)1۳۷۷تهران :انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
– مارشال ،ك .و راسمن ،گ .ب .) 1۹۹۵ ( .روش تحقيق كيفي .ترجمه :علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي
( .)1۳۷۷تهران :انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 اگر سه نفر مولف داشته باشد طبيبي  ،جمال الدين ؛ ملكي  ،محمد رضا ؛ نصيري پور ،اشكان  . )1۳۸۴( .اسمكتاب  .محل نشر  :انتشارات .
كتاب :با سه نويسنده:
– سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه  .) 1۳۷۶ ( .روش هاي تحقيق در علوم رفتاري .تهران :انتشارات
آگه.
– سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه  .) 1۳۷۶ ( .روش هاي تحقيق در علوم رفتاري .تهران :انتشارات
آگه.
– سرمد ،ز ،.بازرگان ،ع .و حجازي ،ا .) 1۳۷۶ ( .روش هاي تحقيق در علوم رفتاري .تهران :انتشارات آگه.

 اگر بيش از سه نفر مولف داشته باشد حسيني  ،سيد مجتبي و ديگران  )1۳۸۶ ( .اسم كتاب  .محل نشر  :انتشارات .نكته :منبع با بيش از شش نويسنده
– منابعي كه بيش از شش نويسنده دارند بعد از ششمين نويسنده « و همكاران » اضافه مي شود؛
– بعضي صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نويسنده متن را طوالني مي كند لذا ذكر نام سه نويسنده ي اول
كافي است و بعد از آن بايد « و همكاران » نوشته شود.
– در متون فارسي كمتر منبعي مي توان پيدا كرد كه بيش از سه نويسنده داشته باشد ،ولي در متون انگليسي منابع
بابيش از سه نويسنده (به ويژه در مقاله هاي علمي) به طور مكرر مشاهده مي شود
 -2رفرنس دهي كتاب ترجمه
لئوك  ،گاه  .چي.؛ هوم ،چوآ  .ز .؛ سي كت ،ان جي  . )2۱۱۶( .پوست آسيايي (اطلس رنگي مرجع بيماري هاي
پوست)  .ترجمه علي محمدزاده خليل و سايرين ( . )1۳۸۹تهران  :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات
در صورتي كه مولف آن بيشتر از يك نفر باشد تفاوت چنداني با رفرنس دهي كتاب تأليف ندارد فقط مترجم را
مي آوريم .
 -۳رفرنس دهي از مجله .
 احمدي  ،احد  . )1۳۸۴ ( .رويكردهاي برنامه درسي .مجله نوآوريهاي آموزشي  ،سال هفتم  ،شماره . ۴صفحه ۳2-2۶
– اسدالهي ،قربانعلي؛ يعقوبي ،محمد و سليماني ،بهرام (  .) 1۳۷2بررسي ميزان مردودي وقبولي با رتبه تولد
در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي  . 1۳۶۶ ،۶۷پژوهش هاي روان شناختي ،دوره 2
شماره  1و . 2صفحه ۳2-2۶

 -۴رفرنس دهي از فصل نامه
حريرچي  ،ايرج  ، )1۳۸۷( .اسم مقاله  .فصل نامه مركز تحقيقات سرطان سينه  ،شماره . ۷
 -۵رفرنس دهي از مقاله اينترنتي
 دالور  ،علي  ، )1۳۸۷ ( .اسم مقاله  .آدرس اينترنتي،در انتها ,تاريخ دسترسي به منبع نيز قيد مي شود -۶رفرنس دهي ازمقاله :برخط (آنالين  /اينترنتي)
– ديلمقاني ،ميترا (بي تا) .دانشگاه هاي مجازي :چالش ها و ضرورت ها .مقاله ارائه شده به كنفرانس آموزش
الكترونيكي ايران .بازيابي شده در  12ارديبهشت 1۳۸۵
Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal.
BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.
Accessed September 26, 1996
– در استناد به منابع اينترنتي ,در انتها ,تاريخ دسترسي به منبع نيز قيد مي شود
 -۷رفرنس دهي از پايان نامه
مهدوي  ،سيد محمد صادق  . )1۳۸۶( .اسم پايان نامه  .پايان نامه كارشناسي ارشد يا كارشناسي  .اسم دانشگاه .
 -۸سخنراني ( كاست  ،برنامه تلويزيوني )
شريعتي  ،علي  . )1۳۸۸ ( .اسم برنامه تلويزيوني  :روز پخش .
جاسبي  ،عبداهلل  . ) 1۳۶۹( .دانشگاه آزاد اسالمي و توسعه سياسي و اقتصادي  .حسينيه ارشاد  .كاست شماره . 122
 -۹رفرنس دهي از جزوه دانشگاهي
دالور  ،علي  . )1۳۸۶ ( .جزوه روش تحقيق  .دانشگاه علوم تربيتي عالمه طباطبايي .

مثال  : 1رفرنس دهي از كتاب در حالت عمومي

 -1۱رفرنس دهي ويراستار و گردآورنده
سلطاني  ،پوري  .قواعد و ضوابط چاپ كتاب شامل ضوابط انتشاراتي شيوه خط فارسي كتابنامه فارسي .
(  . ) 1۳۶۷تهران  :وزارت فرهنگ و آموزش عالي كتابخانه ملي ايران  .صفحه . ۸۱
 -11رفرنس دهي بدون ناشر و محل انتشار
كسايي  ،خسرو  . ) 1۳۶2 ( .چگونه عكس رنگي چاپ كنيم؟ تكنيك هاي تاريكخانه  [ .بي جا  :بي نام ] ،
صفحه . 2۳۱
 -12رفرنس دهي از روزنامه
آموزش و پرورش نخستين منزلگاه بازسازي فرهنگي  ( .پنجم مهرماه  . ) 1۳۶۷اطالعات .شماره  . 1۳۴۳صفحه ۵٫
 -1۳رفرنس دهي از ويرايش

محسني  ،منوچهر  . ) 1۳۵۳( .جامعه شناسي عمومي  .ويرايش  . 2تهران  :طهوري .
.).th ed۵(The battered child .)۹۷Krugman, R. D. (19 & ,.Helfer, M. E., Kempe, R. S
.Chicago, IL: University of Chicago Press
كتاب ويراستاري شده كتابي است كه هر فصل آن توسط يك يا چند نويسنده نگارش شده ولي مسئوليت كل
كتاب به عهده ويراستا(ران) است كه مسئوليت تنظيم مطالب را بر عهده دارند.
– گيبس ،گراهام (  .) 2۱۱۳ده سال بهبود يادگيري دانش آموز .در كريس راست (ويراستار) :بهبود يادگيري دانش
آموز( ،ص  .)۹-2۶بريتانيا :انتشارات دانشگاه آكسفورد.
 -1۴رفرنس دهي از منابع چاپ نشده :پايان نامه ها و گزارش هاي پژوهشي
– خامسان ،احمد (  .) 1۳۷۴بررسي مقايسه اي ادراك خود در زمينه تحو

لي و سالمت رواني .پايان نامه

كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي ،دانشگاه تهران ،چاپ نشده.

– خامسان ،احمد؛ آيتي ،محسن و تفضّلي مقدم ،عباس (  .) 1۳۸۱بررسي مشكالت و نحوه گذراندن اوقاتفراغت
دانشجويان دانشگاه بيرجند .گزارش طرح پژوهشي مصوب دانشگاه بيرجند.
مثال  : 2رفرنس دهي از مقاله در حالت عمومي

 –1۵رفرنس دهي از مقاالت  :مجموعه مقاالت همايش ها
– خامسان ،احمد (  .) 1۳۸۶چالش هاي ايجاد برنامه هاي دكتري برخط .در مجموعه مقاالت همايش تأملي بر دروه
هاي دكتري ايران (ص  .) ۳۶-2۴مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ،تهران ،ارديبهشت ، 1۳۸۶
دانشگاه پيام نور.
 -1۶رفرنس دهي در چكيده مقاالت
در صورتي كه صرفا از چكيده يك مقاله استفاده مي كنيد و متن كامل مقاله شما منتشر شده و قابل دسترس است،
همانند يك مقاله عادي به آن ارجاع دهيد و تنها جلوي نام مقاله از كلمه چكيده درون براكت استفاده كنيد .در
صورتي كه متن كامل مقاله قابل دسترسي نيست ،تنها به چكيده ارجاع دهيد.
Drapeau, A. (2008). The relationship & ,.Wang, J. L., Lesage, A., Schmitz, N
between work stress and mental disorders in men and women: Findings from a
.۴۷-۴2 ,۶2 ,Journal of Epidemiology and Community Health .population-based study
Abstract retrieved from http://jech.bmj.com
مثال  : ۳رفرنس دهي از مقاله در حاالت مختلف
مجالتي كه بر اساس  Volumeصفحه بندي مي شوند
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles.
Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.
مجالتي كه بر اساس  Issueصفحه بندي مي شوند

Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. (2010). The
Effect of Audit Quality on Earnings Management*. Contemporary accounting
research, 15(1), 1-24.
نشريات هفتگي
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today’s schools. Time, 135,
28-31.
روزنامه
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies.
The Country Today, pp. 1A, 2A.
The .Psychiatry handbook linked to drug industry .)May 6 ,2۱۱۸( .Parker-Pope, T
Retrieved from .New York Times
http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-linked-to-drugindustry
 رفرنس دهي از چند نمونه ارجاع وب: ۴ مثال
بدون ذكر اطالعات در باره تاريخ
Lee Anaa(2005) Small Victories in The Kitchen, Ratwers Viewed on march
2005
<www.anysite.com/members/annalee/ratwars/kitchen.html>.
باذكر تاريخ نخستين نگارش يا نخستين بار قرار گرفتن در وب
Lee Anaa(2005) Small Victories in The Kitchen, Ratwers
<www.anysite.com/members/annalee/ratwars/kitchen.html
ذكر نخستين تاريخ نگارش و يا نخستين زمان قرار گرفتن روي وب با ذكر روزآمدي

Lee Anaa(2005) Small Victories in The Kitchen, Ratwers,2004 last updated
on 10 septamber 2004
<www.anysite.com/members/annalee/ratwars/kitchen.html
ذكر نخستين تاريخ نگارش يا قرار گرفتن در وب سند تاكنون روز آمد شده ولي تاريخ آخرين روزآمد شدن آن
ذكر نشده است

Lee Anaa(2005) Small Victories in The Kitchen, Ratwers . Vewed on 12
www.anysite.com/members/annalee/ratwars/kitchen.html< . march 2004
براي فهرست تبادل نظرEmail نمونه
up cigarettes in Belfest,Q Giving>dara@mulcahyunie<)Mulcahy,dara(2005
uizsmoking-l-8 Desember 2005
>http://.quistmoking.ie/list/message432.html<
پيغام شخصيEmail نمونه
up cigarettes in Giving>dara@mulcahyunie<)Mulcahy,dara(2005

Belfest,private email message to Niamh Quinn 28 Desember 2004

نمونه ارجاع به مطالب همايشها ي وبي و گروه هاي خبري
up cigarettes in Belfest 28 Giving>dara@mulcahyunie<)Mulcahy,dara(2005
Desember 2004

ارجاع به مقاالت پايگاه هاي برخط
Lee Anaa(2005) Small Victories in The Kitchen journal of domestic conflict
studies 3 (2) oclc First search <www.oclc.com>

ب) رفرنس نويسي در داخل متن

 -1اگر نوشته اي كه از كتاب يا جايي گرفته شود و نقل قول مستقيم باشد الزم است رفرنس دهي آن به اين صورت
باشد .
 نقل قول مستقيم ( فتاح  ، 1۳۸۶ ،صفحه . ) 1۱۳ نقل قول غير مستقيم ( فتاح )1۳۸۶ ، -2رفرنس دهي كتابي كه تأليف باشد به شيوه زير است:
 اگر مولف آن فقط يك نفر باشد ( چيت چيان  ، 1۳۸۷ ،صفحه . ) 1۱2 اگر دو نفر مولف داشته باشد ( طلوعي  ،حسين زاده لطفي  ، 1۳۸۷ ،صفحه ) 1۱۴ اگر سه نفر مولف داشته باشد ( علي محمدزاده  ،موحدي  ،هريسي ، 1۳۸۷ ،صفحه . )۹۱ اگر بيش تر از سه نفر مولف داشته باشد ( دلگشايي و ديگران  ، 1۳۸۶ ،صفحه . )1۱1نكته  :اگر از يك نويسنده كتابهايي داشته باشيم كه در يك سال تأليف شده باشند از حروف انگليسي  aو  bو C
و … استفاده مي شود .مثالً :
(جاسبي  ، a ، 1۳۸۶ ،ص . )۵۱
(جاسبي  ، b ، 1۳۸۶ ،ص . )۹۱
(جاسبي  ، c ، 1۳۸۶ ،ص . )21
نكته  :اگر مطلبي را از كتابي كه در آن نويسنده  ،آن مطلب را از كس ديگري در كتاب خود نقل قول كرده است،
بياوريم رفرنس دهي آن به شيوه ي زير است:
( دالور به نقل از تايلر  ، 1۳۸۴ ،ص . ) ۴۱
 -۳رفرنس نويسي كتاب ترجمه در داخل متن به شيوه زير مي باشد:

( گوتگ  ،سال ميالدي ( ، )1۹۳۵صفحه . )1۱۱
در داخل متن از مترجم نامي آورده نمي شود  .بلكه تنها از نام مولف استفاده مي شود  .همچنين در آوردن
سال تأليف هم دقت شود كه حتماً سال ميالدي كه در آن مولف آن كتاب را تأليف كرده ؛ نوشته شود
و از نوشتن سال ترجمه خودداري شود.
نكته  :اگر در متن مطالبي را از يك نويسنده به صورت پي در پي بياوريم  ،الزم نيست حتماً در همه موارد نام وي
را بنويسيم .در اين حالت به صورت زير عمل مي كنيم .
( طبيبي  ، 1۳۷2 ،صفحه . ) 1۴
( همان منبع  ) .اگر مطلب از همان صفحه باشد .
( همان منبع  ،صفحه  ) 1۵اگر منبع همان بود ولي صفحه تغيير نمود .
 -۴رفرنس دهي مقاله در داخل متن
 اگر مولف مقاله ما يك نفر باشد ( توفيقي  ، 1۳۸۷ ،صفحه . ) 1۶ اگر مولف مقاله دو نفر باشد ( نصيري پور  ،مسعودي اصل  ، 1۳۸۷ ،صفحه . ) 1۶ اگر مولف مقاله سه نفر باشد ( طالبي ،قنبري همداني  ،علي محمدزاده  ، 1۳۸۵ ،صفحه . )1۱۱ اگر مولف مقاله بيشتر از سه نفر باشد ( تايلر و ديگران  ،2۱۱۷ ،صفحه . ) ۳۵1در حالت كلي شيوه رفرنس دهي مقاله با كتاب تأليف فرق چنداني ندارد.
 -۵رفرنس دهي از اينترنت در داخل متن
( صالحي اميري . ) 1۳۸۶ ،

 -۶رفرنس دهي از پايان نامه يا تحقيق
اگر نويسنده يا مولف يك نفر باشد ( صالحي اميري  ، 1۳۴۷ ،صفحه ) ۶۱
اگر نويسنده يا مولف دو نفر باشد ( حريرجي  ،ظفرقندي  ،صفحه ) ۴1
اگر نويسنده يا مولف سه نفر باشد ( نصيري پور  ،علي محمدزاده  ،حسيني  ،صفحه ) 2۱
 -۷رفرنس دهي سخنراني ( برنامه تلويزيوني ) .
( واعظ مهدوي ) 1۳۸۵ ،
مثال  : ۵رفرنس دهي در داخل متن
دو يا چند منبع براي يك متن
گاهي اتفاق مي افتد كه دو يا چند منبع براي يك متن وجود دارد و شما مي خواهيد براي تاكيد بيشتر در خصوص
صحت گفته خود ،اين منابع را ارائه كنيد .براي اين منظور كافي ست به صورت زير منابع را ذكر نماييد.
)(Berndt, 2002; Harlow, 1983
دو نويسنده با نام خانوادگي مشابه
در صورتي كه مي خواهيد منابعي را كه توسط دو نويسنده با نام خانوادگي مشابه رفرنس دهيد ،كافيست حرف اول
اسم آن ها را براي جلوگيري از تداخل ذكر كنيد.
)(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998
دو منبع علمي از يك نويسنده در يك سال
گاهي اوقات پيش مي آيد كه شما مي خواهيد به دو منبع ارجاع دهيد كه هر دوي آن ها توسط يك نويسنده و در

يك سال انجام شده اند .براي جلوگيري از تداخل ،روش  APAاز حروف كوچك انگليسي ) (a, b, cدر ادامه
سال انتشار استفاده مي كند.

…Research by Berndt (1981a) illustrated that
…found that )b1۹۸1( In another study, Berndt
ارجاع غير مستقيم به منبع
اگر مي خواهيد مطلبي را از يك منبع ذكر كنيد كه خود آن را از منبع ديگري آورده است ،كافي ست به منبع اصلي
در متن اشاره كنيد ،اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذكر نماييد .اگر معموال دانشجويان صرفا از منبع اول و يا
دوم جهت رفرنس دهي استفاده مي كنند ،اما شيوه صحيح بر اساس روش  APAبه اين صورت مي باشد.

Johnson argued that… (as cited in Smith, 2003, p. 102).
نكته :فراموش نكنيد از كاما براي جدا كردن قسمت هاي مختلف منبع (نام نويسنده ،سال انتشار ،صفحه) استفاده
نماييد.
مثال  : ۶رفرنس دهي در داخل متن
شش نويسنده يا بيشتر
در اين حالت ،در هر جاي متن خود كه نياز به استفاده از منبع داشتيد ،مي بايست از ”“et al.و يا معادل آن در
فارسي ،به جاي ساير نويسندگان استفاده نماييد.
…Harris et al. (2001) argued
)(Harris et al., 2001
(علي محمدزاده و سايرين)1۳۸۷ ،
منابع فاقد نام نويسنده
در صورتي كه يك منبع فاقد نام نويسنده بود ،مي توانيد از عنوان مقاله و يا دو كلمه اول آن ،به جاي نام نويسنده در
ارجاع دهي درون متن استفاده كنيد.
A similar study was done of students learning to format research papers (“Using
)APA,” 2001

سازمان به عنوان نويسنده
اگر نويسنده منبع ،يك سازمان يا ارگان دولتي باشد ،نام سازمان به عنوان نويسنده ذكر مي گردد.
…According to the International Business Machines Corporation (2010),
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