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هقذهِ 1
ّش پژٍّص هتكي ثِ پژٍّطْب ٍ آثبس پيص اص خَد
است  .هشٍس ًَضتبسّب ٍ پيطيٌِ پژٍّص يكي اص
هشاحل همذهبتي ٍ دس ػيي حبل هْن دس اًدبم يك
پژٍّص ػلوي است كِ ًيبص ثِ هْبست خبظ داسد .دس
ايي اساليذّب ،ضوي ثشضوشدى اّويت ٍ ّذف هشٍس
ًَضتبسّب ،سٌّوَدّبي الصم ثشاي ًگبسش آى اسائِ ضذُ
است .
3

هقذهِ  -اداهِ
هشٍس ٍ ثشسسي ًَضتبسّب يكي اص همذهبت اسبسي ٍ يكي اص
ًخستيي هشاحلي است كِ ثشاي اًدبم ثسيبسي اص پژٍّطْب ،
اص خولِ پبيبى ًبهِ ّب  ،عشح ّبي تحميمبتي ٍ همبلِ ّبي
پژٍّطي ضشٍست داسد ّ .ذف ايي همبلِ  ،اسائِ سٌّوَدّبيي
ثشاي فْن خٌجِ ّبي هختلف هشٍس ًَضتبسّب ٍ چگًَگي
تْيِ ٍ ًگبسش اغَلي آى ثشاي داًطدَيبى تحػيالت
تكويلي ٍ اػضبي ّيبت ػلوي داًطگبّْب دس حَصُ ػلَم
اًسبًي_ اختوبػي است .
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اّذاف ٍ اّويت ًگارش هرٍر ًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص

ّذف كلي اص تْيِ ٍ ًگبسش هشٍس ًَضتبسّب ٍ پيطيٌِ
پژٍّص آى است كِ :
هطخع ضَد چِ كبسّبيي دس صهيٌِ هَسد ًظش
پژٍّطگش ثِ اًدبم سسيذُ ٍ هٌتطش ضذُ است ٍ چِ
ًكتِ ّبيي ثِ تحميك ثيطتش ًيبص داسد .

5

تياى اّذاف هرٍر ًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص از ديذگاّاي هختلف:

الف) از ديذگاُ آري  ،جاكَتس  ،رضَيِ
 .1هطخع كشدى هحذٍدُ تحميك
 .2ثشلشاسي استجبط سؤال ّبي تحميك ثب تحميمبت لجلي
 .3هحذٍد كشدى سؤال ّب ٍ هطخع سبختي هفبّين ػوذُ دس تحميك
 .4سٍضي سبختي ًكبت ٍ ًتبيح هتضبد دس تحميمبت گزضتِ دس يك حَصُ
تخػػي
 .5ضٌبسبيي سٍضْبي كبسآهذ ٍ ًيض ًبهٌبست تحميك
 .6خلَگيشي اص دٍثبسُ كبسي ٍ تكشاس تحميمبت گزضتِ
 .7تَاًب سبختي پژٍّطگش دس تفسيش اّويت ًتبيح ثذست آهذُ اص تحميك خَد
.
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تياى اّذاف هرٍر ًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص از ديذگاّاي هختلف :
ب) از ديذگاُ سرهذ  ،تازرگاى  ،حجازي

 .1تؼشيف ٍ تحذيذ هسئلِ
 .2لشاس دادى يبفتِ ّبي تحميك دس چبسچَة تحميمبت لجلي
 .3اختٌبة اص دٍثبسُ كبسي
 .4اًتخبة سٍضْب ٍ اثضاس اًذاصُ گيشي
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تياى اّذاف هرٍر ًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص از ديذگاّاي هختلف :
ج) از ديذگاُ راٌّواي ًگارش داًطگاُ هيٌِ سَتا

 .1آضٌب سبختي خَاًٌذُ ًسجت ثِ هتَى هَخَد
 .2ضٌبسبًذى ًَيسٌذگبى ٍ پژٍّطگشاى هؼتجش
 .3ضٌبسبيي ًظشيِ ّب  ،فشضيِ ّب ٍ هجبحث ػوذُ دس
صهيٌِ هَضَع هَسد پژٍّص
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تياى اّذاف هرٍر ًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص از ديذگاّاي هختلف :
د) از ديذگاُ خَد پژٍّطگر

 .هي تَاًذ ادػب كٌذ كِ كبس ٍي ثشاسبس پژٍّطْبي پيطيي
ثٌب ًْبدُ ضذُ است ٍ اص پبيِ ّبي ًظشي كبفي ثشخَسداس هي
ثبضذ .
 .2صهيٌِ ّبي خبلي تحميك سا ( كِ تبكٌَى تَسظ ديگشاى
هَسد ثشسسي ٍ پژٍّص لشاس ًگشفتِ است ) هطخع سبصد تب
خَد ثتَاًذ هَضَػي ثشاي پژٍّص ثيبثذ .
 .3كيفيت ايي ثخص ثِ ػٌَاى يكي اص ضبخع ّبي داٍسي
ايٌگًَِ آثبس للوذاد هي ضَد ٍ تَخِ صيبدي سا ثِ خَد خلت
هي كٌذ .
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ًكتِ
هشٍس ًَضتبس ٍ پيطيٌِ پژٍّص تٌْب سيبِّ اي اص
هٌبثغ ٍ همبلِ ّبي ديگش ًيست  ،ثلكِ ثيبى ايي
هفَْم است كِ :
داًص هَخَد ٍ اًذيطِ ّبي هغشح دس يك
هَضَع خبظ تب كدب پيص سفتِ است .
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چارچَب ٍ هراحل اًجام هرٍر ًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص

ديذگبُ كشيطٌبس كَهبس :

ًَضتي پيطيٌِ پژٍّص دس

دٍ هشحلِ ثبيذ اًدبم ضَد :
هشحلِ اٍل  :هشٍس كلي ثش هغبلؼبت گزضتِ ثِ هٌظَس
آضٌبيي ثب اظْبسًظشّب  ،تدشثِ ّب ٍ ًظشيِ ّبي پيطگبهبى
هشحلِ دٍم  :هشٍس ػويك ثشاي كست داًص دليك دسثبسُ
ًتبيح پژٍّطْب  ،ضيَُ ّبي گشداٍسي دادُ ّب  ،فٌَى ٍ اثضاس
تحليل ٍ تفسيش دادُ ّب
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چارچَب كلي ضاهل چْار هرحلِ است

 - 1سبصهبًذّي اعالػبت گشدآٍسي ضذُ ثش
اسبس همبغذ  ،فشضيِ ّب ٍ سؤال ّبي تحميك
 -2اسائِ ًتبيح ثِ غَست فطشدُ
 -3ضٌبسبيي ًكبت هتضبد دس پژٍّص ّبي ديگش
 -4اسائِ سؤال ّبيي ثشاي تحميمبت ثيطتش
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ًكات هْوي كِ رعايت آًْا هٌتْي تِ ًتايج هطلَب در تْيِ
ٍ ًگارش هرٍر پيطيٌِ پژٍّص خَاّذ ضذ عثارتٌذ از

الف ) تؼييي ًَع هشٍس ًَضتبسّب
ة ) ضٌبسبيي هٌبثؼي كِ ثبيذ هشٍس ضَد
ج ) چگًَگي هغبلؼِ ٍ هشٍس ًَضتبسّب
د ) يبدداضت ثشداسي اص هغبلت هشٍس ضذُ
ُ ) سبختبس هشٍس ًَضتبسّب
ٍ ) سجك ًگبسش هشٍس ًَضتبسّب
13

الف ) تعييي ًَع هرٍر ًَضتارّا
هشٍس ًَضتبسّب ٍ پيطيٌِ پژٍّص هوكي است ثِ يكي
اص سِ ضكل صيش ثبضذ :
 - 1هشٍس تَغيفي
 - 2هشٍس تحليلي
 - 3هشٍس اًتمبدي
ٍ يب تشكيجي اص ايٌْب
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 - 1هرٍر تَصيفي
تٌْب ثِ ثبصگَ كشدى كلي ًَضتبسّب ٍ پژٍّطْبي اًدبم گشفتِ
 ،ثب اضبسُ اي كَتبُ ثِ هَضَع ٍ يبفتِ ّبي ػوذُ هي
پشداصد .

ًكتِ  :تَغيِ ًوي ضَد كِ هشٍس ًَضتبسّب تٌْب خٌجِ
تَغيفي داضتِ ثبضذ ،ثلكِ ثْتش آى است كِ اص سٍيكشد
تحليلي يب اًتمبدي ثشاي تْيِ هشٍس ًَضتبسّب استفبدُ ضَد
.
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 – 2هرٍر تحليلي

ثب ديذي ػلوي تش ثِ ثشسسي ًَضتبسّب ٍ
پژٍّطْبي هَسد ًظش هي پشداصد .
دس ايي ًَع هشٍس الصم است ثِ خبيگبُ ٍ تبثيش
ثشخي ًَضتبسّب ٍ پژٍّطْبي هَخَد دس كل
حَصُ هَسد ثشسسي ٍ ًيض پژٍّص دس دست خَد
اضبسُ كشد .
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 – 3هرٍر اًتقادي

دس ايي ًَع هشٍس الصم است ثِ خٌجِ ّبي
هثجت ٍ ًمبط ضؼف احتوبلي ّش يك اص
هتَى ٍ پژٍّطْبي هَسد ثشسسي اص ًظش سٍش
تحميك  ،سٍايي ٍ پبيبثي اثضاس گشدآٍسي دادُ
ّب ٍ هَاسدي اص ايي لجيل تَخِ ًوَد .
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ب ) ضٌاسايي هٌاتعي كِ تايذ هرٍر ضَد
هشاحل ضٌبسبيي ثِ تشتيت ػجبستٌذ اص :
 – 1هشاخؼِ ثِ هٌبثغ همذهبتي ( دائشُ الوؼبسف ّب  ،هتَى
ػلوي تفػيلي ٍ پبيِ  ،هطَست ثب استبداى ساٌّوب ٍ هطبٍس )

 – 2هشاخؼِ ثِ اثضاسّبي ثبصيبثي اعالػبت (LISA-ISA-
) Dissertation Abstracts-ERIC-Psychlit
 – 3هشاخؼِ ثِ هٌبثغ دست اٍل
18

 – 3هراجعِ تِ هٌاتع دست اٍل

ضبهل :
 ) 1گضاسش عشحْبي پژٍّطي
 ) 2پبيبى ًبهِ ّبي كبسضٌبسي اسضذ ٍ دكتشا
 ) 3همبلِ ّبي پژٍّطي ٍ ػلوي
 ) 4همبلِ ّبي هشٍسي
 )5همبلِ ّبي تَغيفي ٍ تحليلي
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 ) 1گسارش طرح ّاي پژٍّطي
ايي ًَع هٌبثغ كِ هؼوَال تؼذادضبى صيبد ًيست  ،حبغل يك كبس
پژٍّطي خذي است كِ اص ثخطْبي صيش تطكيل ضذُ است :
 همذهِ پيطيٌِ تحميك سٍش پژٍّص يبفتِ ّب ثحث ً ،تيدِ گيشي ٍ پيطٌْبدات20

 ) 2پاياى ًاهِ ّاي كارضٌاسي ارضذ ٍ دكترا

پبيبى ًبهِ ّب ًيض ثخص ّبي هطخػي ّوچَى
گضاسش عشح ّبي پژٍّطي داسد  .ثخص هشٍس
ًَضتبسّب ٍپيطيٌِ پژٍّص دس پبيبى ًبهِ ّب
ًسجت ثِ گضاسش عشح ّبي پژٍّطي كبهلتش
است ٍ آثبس ثيطتشي سا هَسد ثشسسي ٍ تحليل
لشاس هي دّذ .
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 ) 3هقالِ ّاي پژٍّطي ٍ علوي

ثَيژُ همبلِ ّبيي كِ هجتٌي ثش پبيبى ًبهِ ّب
ٍ عشح ّبي پژٍّطي است  .همبلِ ّبي
پژٍّطي ٍ ػلوي فطشدُ اي اص يك كبس
پژٍّطي هي ثبضذ ٍ سبختبسي تمشيجب هطبثِ
ثب پبيبى ًبهِ ٍ گضاسش پژٍّطي  ،اهب فطشدُ
تش داسد .
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 ) 4هقالِ ّاي هرٍري

ايي هٌبثغ دس ٍالغ اسصيبثي ٍ ًمذ هٌبثغ
هَخَد دس يك حَصُ يب يك هحذٍدُ خبظ
هي ثبضٌذ  .ثْتشيي ساُ ضٌبسبيي سبيش هٌبثغ
هشثَط ٍ ًيض افشاد كليذي دس يك حَصُ ،
يبفتي ايي گًَِ همبلِ ّب است .
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 ) 5هقالِ ّاي تَصيفي ٍ تحليلي

ايي گًَِ همبلِ ّب كِ هؼوَال ًظشيِ
خبغي سا ثيبى هي داسًذ ٍ يب ثِ اًتمبد
آى هي پشداصًذ  ،هي تَاًٌذ دس ضٌبسبيي
داهٌِ هَضَع هَسد ثشسسي ٍ ًيض ػٌبغش
هشتجظ ثب آى هَسد استفبدُ لشاس گيشًذ .
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راّْاي يافتي آثار ّستِ ٍ ًَيسٌذگاى كليذي
 -1هٌبثؼي سا خستدَ كشد كِ خَد داساي ثخص هشٍس
ًَضتِ ّب ٍ پيطيٌِ ثبضٌذ .
 -2ضٌبسبيي هٌبثغ هشتجظ ثب ّن اص عشيك هشاخؼِ ثِ ًوبيِ
ًبهِ ّبي استٌبدي
 -3هشاخؼِ ثِ غبحت ًظشاى ٍ دسخَاست كوك اص آًْب ثشاي
هؼشفي هٌبثؼي كِ احتوبال هي ضٌبسٌذ .
 -4همبلِ ّبي هشٍسي ( ثْتشيي ساُ )
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ج ) چگًَگي هطالعِ ٍ هرٍر ًَضتارّا
ثذٍى ضك الصم ًيست هٌبثؼي سا كِ ثشاي هشٍس اًتخبة ضذُ اًذ
توبهب ٍ اص اثتذا تب اًتْب هغبلؼِ كشد  .چٌبًچِ ًَضتبسّب داساي
چكيذُ اًذ ثبيذ چكيذُ ّب سا ثب تَخِ ثِ خٌجِ ّبيي چَى ًَع ٍ
سٍش پژٍّص  ،اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب  ،يبفتِ ّب ٍ ًتبيح هغبلؼِ
كشد .دس هَسد تك تك ًَضتِ ّب ٍ پژٍّطْب  ،الصم است آًْب سا ثب
پژٍّص دس دست اًدبم خَد همبيسِ كشدُ ٍ ٍخَُ تطبثِ ٍ توبيض سا
هطخع كشد  .ايي كبس ثذاى ػلت غَست هي گيشد تب اص اًدبم يك
پژٍّص تكشاسي خلَگيشي ًوبيين ٍ يب ٍخَُ هتوبيضٍ هٌحػش ثِ
فشد پژٍّص خَد سا ًسجت ثِ سبيش پژٍّص ّب هطخع كشد .
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د ) يادداضت ترداري از هطالة هرٍر ضذُ
الصم است ًكبت ٍ اعالػبت هْوي سا كِ ثبيذ دس هشٍس
ًَضتبسّب گٌدبًيذُ ضَد  ،سٍي ثشگِ ّب يب كبستْبي
هخػَظ يبدداضت ثشداسي  ،ثجت كشد  .ايي يبدداضت
ّب ثبيذ ثش اسبس هَضَع خبظ آًْب ٍ ّذفي كِ اص
ًَضتي آًْب هَسد ًظش ثَدُ است تٌظين گشدد تب ثؼذا
ثِ ساحتي ثتَاًٌذ هَسد استفبدُ لشاس گيشًذ .
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ُ ) ساختار هرٍر ًَضتارّا
پس اص يبدداضت ثشداسي  ،ثبيذ ثشگِ ّبي يبدداضت
سا ثش اسبس آًچِ كِ اص پيص دس ًظش گشفتِ ضذُ
است تٌظين كشد  ،يؼٌي ثش اسبس همَلِ ّبي
هَضَػي  ،تبسيخي  ٍ ،يب هكبًي  .ايي ثْتشيي
سبختبس ثشاي ثيبى خٌجِ ّبي هختلف يك هَضَع ٍ
آضٌب سبختي خَاًٌذُ ثب هحذٍدُ كبس است .
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ٍ ) سثك ًگارش هرٍر ًَضتارّا
ضيَُ ًگبسش ً ،جبيذ ثيبى غشف ٍ هتَالي ًبم
پژٍّطگشاى هختلف ٍ كبسّبي آًبى ثبضذ  .ثَيژُ ،
خبيض ًيست كِ ّش پبساگشاف ثب ًبم ًَيسٌذُ هَسد
ثشسسي آغبص ضَد  .ثْتش آى است كِ دس اثتذاي ّش
پبساگشاف هجبًي ًظشي هفَْم يب سؤال هَسد ًظش اسائِ
ضَد تب رّي خَاًٌذُ ثشاي آضٌبيي ثب آثبس دس دست
هشٍس آهبدُ گشدد .
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ًكاتي در هَرد سثك ًگارش هرٍرًَضتارّا
 -1دس هَاسدي كِ آثبس پژٍّطگشاى ًتبيح تمشيجب هطبثْي داضتِ
است هي تَاى ّوِ آًْب سا دس يك خولِ كلي هٌؼكس كشد .
 -2چٌبًچِ يك يب چٌذ پژٍّص اص ثشخي خٌجِ ّب ًسجت ثِ سبيش
آثبس ثشخستِ تش است  ،ثبيذ آًْب سا ثغَس خذاگبًِ ٍ ثب ركش
ثشخستگي يب تفبٍت هَسد ًظش هٌؼكس سبخت .
 -3ضيَُ ًمل لَل هستمين ٍ ًيض ضيَُ استٌبد ثِ ًَيسٌذگبى ٍ
(
پژٍّص ّبي آًبى ثبيذ ثِ غَستي استبًذاسد ٍ يكذست
يؼٌي ثشاسبس يكي اص ضيَُ ًبهِ ّبي هؼتجش ) اسائِ گشدد .
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ًوًَِ اي از ضيَُ ّاي ًقل قَل هستقين
( ًبم ًَيسٌذُ  ،سبل ًطش  ،ضوبسُ غفحِ )
چٌبًچِ ثِ يك اثش اص يك ًَيسٌذُ استٌبد ضَد  ( :حشي ) 35 ، 1377 ،
چٌبًچِ ثِ ثيص اص يك اثش اص يك ًَيسٌذُ استٌبد ضَد  ،ثِ تشتيت تبسيخ ًطش
ػول هي ضَد  ( :سلغبًي ) 39 ، 1371 ، 248 ، 1365 ،
ثِ ّويي ضكل چٌبًچِ ثِ آثبس ًَيسٌذگبى هختلف استٌبد ضَد  ( :آصاد ،
 11 ، 1372؛ هْشداد  98، 1375 – 114 ، 1373 ،؛ فشج پْلَ ، 1378 ،
) 42
چٌبًچِ اص ضيَُ فَق استفبدُ ضَد  ،ثبيذ هطخػبت كبهل كتبثطٌبختي آًْب
سا دسپبيبى هشٍسًَضتبسّب ثِ تشتيت الفجبيي ًبم خبًَادگي ٍ هغبثك ثب
استبًذاسدّبي يكي اص ضيَُ ًبهِ ّبي هؼتجش اضبفِ كشد .
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تازًگري ًْايي هرٍرًَضتارّا
دس ايي هشحلِ ثبيذ ثب ديذي اًتمبدي ػول كشد  .چٌذ سٍص
پس اص ًَضتي هتي كبهل  ،هدذدا اى سا هَسد ثشسسي ٍ
اًتمبد لشاسهي دّين ٍ .خَد يك سيبِّ ٍاسسي ( ًكبت
هْوي كِ ثبيذ هَسد تَخِ لشاس گيشد )هي تَاًذ ثسيبس هؤثش
ثبضذ  .تَغيِ هي ضَد حبغل كبس سا ثِ يكي اص ّوكبساى
ػاللوٌذ ٍ تيضثيي خَد ثذّيذ تب اص ديذ فشد ديگشي ًيض
هَسد ثشسسي لشاس گيشد .
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ًتيجِ گيري
هشٍسًَضتبسّب ٍ پيطيٌِ پژٍّص يكي اص هشاحل همذهبتي ٍ
دس ػيي حبل اسبسي دس اًدبم پژٍّص ّب ثَيژُ پبيبى ًبهِ
ّبي كبسضٌبسي اسضذ ٍ دكتشا است  .آًچِ كِ هشٍسًَضتبسّب
سا هٌسدن ٍ هفيذ هي كٌذ ٍ ،خَد سبختبسي هٌبست ٍ
سٍيكشدي اًتمبدي ٍ تحليلي است  .تَخِ ثِ ّذف
هشٍسًَضتبسّب ٍ دس دستشش داضتي يك سيبِّ ٍاسسي هي
تَاًذ هَفميت آى سا تضويي كٌذ .
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هراحل اًجام هرٍرًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص

( تِ طَر خالصِ)
 -1هطَست ثب استبداى ساٌّوب ٍ هطبٍس ٍ ثشخي اص غبحجٌظشاى
 -2تؼييي چبسچَة ٍ هشاحل اًدبم هشٍسًَضتبسّب ٍ پيطيٌِ
پژٍّص
 -3تؼييي ًَع هشٍسًَضتبسّب
 -4ضٌبسبيي هٌبثؼي كِ ثبيذ هشٍس ضَد
 -5هشاخؼِ ثِ هٌبثغ دست اٍل
 -6هغبلؼِ  ،تحليل ٍ ًمذ ًَضتبسّب  ٍ ،يبدداضت ثشداسي اص هغبلت
هشٍس ضذُ
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هراحل اًجام هرٍرًَضتارّا ٍ پيطيٌِ پژٍّص
( تِ طَر خالصِ) -اداهِ
 -7دستِ ثٌذي يبدداضت ّب ٍ هغبلت ثش اسبس همَلِ ّبي
هطخع
ًَ -8ضتي هتي اغلي ثش اسبس يك سبختبس هطخع ٍ تمسين
ثٌذي ضذُ
 -9استٌتبج اص هغبلؼبت گزضتِ ٍ هشتجظ كشدى پژٍّص ّبي اًدبم
ضذُ ثب سؤاالت  ،فشضيِ ّب ٍ ّذف ّبي تحميك
 -10ثبصًگشي ًْبيي هشٍسًَضتبسّب ٍ ٍيشايص آى
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