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 رهنمود تحقيقات علمی مؤسسه تحصيالت عالی بايزيد روښان

 بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسه

 د علمي چارو معاونيت 

 د پالن او پاليسۍ کمېټه 

 رهنمود تحقيقات علمی

 مقدمه: 

تر شده و بیان علمی  های تحقیقاتی نیز پیچیده ای، اجرای طرح  های میان رشته با توجه به وسعت علوم و حوزه
  سازی  بدل شده است. روش تحقیق علمی پیرشفت و بروز  رضورتهای تحقیقاتی به یک   برای ارائه نتایج طرح 

  های مختلف روش تحقیق علمی اشاره کرده و گام   به زاویه رهنمودهای جدید است. به این منظور در این  دانش 
 .تضیح داده شده است اساتید محرتمو  گرامیمحصالن های مرتبط با آن را برای آشنایی 

 تحقیق علمی چیست؟ روش 

و مسیر علمی، تحقیقات خود را آغاز و نتایج حاصل را ارائه دهد. این    پروسه یک محقق احتیاج دارد طی یک  
تحقیق، خواه یک پروژه علمی، پایان نامه یا تحقیق صنعتی یا جامعه شناختی باشد، محقق باید از ابزارهای معترب 

های خود، استفاده کند. آوری مطالعات و معنا بخشیدن به یافته    در تحقیق علمی برای تنظیم طرح مطالعه، جمع 
های  توانند در بسیاری از رشته  ها هامن روش تحقیق هستند که می    آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنجمع  

به شام کمک می نوشتار،  این  استفاده شوند.  یا تحقیقاتی  را   پوهنتون  مناسب  تا یک روش تحقیق علمی  کند 
های    ترین روشنتخاب و پروژه تحقیقاتی خود را راه اندازی کنید. مترکز این راهنام روی دو مورد از محبوب  ا

 آوری اطالعات تحقیقاتی است.جمع 

 نظر سنجی  

 مصاحبه  

 های اولیه برای ایجاد یک طرح تحقیق علمی در ادامه منت توضیح داده شده است.  گام

 اد یک سوال در تحقیق علمی گام اول: تعریف یک موضوع و ایج



 

2 | P a g e  
 

 رهنمود تحقيقات علمی مؤسسه تحصيالت عالی بايزيد روښان

 اگر هنوز موضوعی ندارید، موضوعی را انتخاب کنید که برای شام جالب است. 

اگر موضوع به شام اختصاص داده شده است، وظایف خود را با دقت مرور کنید تا مطمنئ شوید موضوع متناسب  
 با دامنه کار در اختیار دارید. 

 سواالتی که پیرامون آن برایتان پیش آمده است را مشخص کنید.دانید و  آنچه راجع به موضوع خود می

نکات بیشرتی در مورد حوزه تحقیقاتی خود کسب کنید تا بتوانید محدوده موضوع خود را به طور کامل تعیین  
 کنید.

 گام دوم: یافنت منابع اطالعاتی و مرور ادبیات موضوع 

به عنوان مثال مقاالت جستجوی ای در حوزه تحقیق    با اطالعات کلی پیش زمینه علمی مربوطه رشوع کنید: 
 گوگل، روزنامه و مجله. 

 ها از طریق پایگاه داده کتابخانه.به دنبال اطالعات تخصصی باشید: به عنوان مثال مقاالت علمی و کتاب

د. البته استفاده های مرجع در حوزه مورد بحث را با راهنامیی کتابدار دریافت و مطالعه کنیدر صورت نیاز، کتاب
 تواند بسیار مفید باشد.  از تجربیات یک فرد متخصص حوزه می

برای جستجوی منابع کتابخانه، انتخاب و ارزیابی منابع، نکات بیشرتی را از کتابدار خود در حوزه تحقیق علمی 
 مورد نظر بخواهید. 

 نکات اصلی در حوزه طراحی و روش تحقیق علمی

  های مربوطه، می   سواالت در مورد روش تحقیق پاسخ خواهیم داد. این سواالت و پاسخ   در ادامه منت به بعضی از 
 تواند نکات اصلی و تاریک در حوزه طراحی و روش تحقیق را روشن کند.

 تفاوت طراحی تحقیق و روش تحقیق علمی چیست؟ 

اسرتاتژی تحقیق،  تحقیق شام. روش  به سواالت  پاسخ  برای  است  الگویی  تحقیق،  برای    طراحی  استفاده  مورد 
اجرای آن طرح است. طراحی و روش تحقیق متفاوت اما نزدیک به هم هستند، زیرا طراحی خوب تحقیق،  
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های تحقیق خود  کند تا به طور موثرتری به پرسشبدست آمده، به شام کمک می   اطالعاتکند که    تضمین می
 پاسخ دهید. 

 کدام روش تحقیق را انتخاب کنیم؟

 به هدف تحقیق شام بستگی دارد. در حقیقت نوع مسئله و موضوع مورد تحقیق نوع روش پاسخ سوال باال
کند. فرض کنید قرار است تحقیقی در مورد میزان رضایت یا شادمانی مردم از زندگی انجام   تحقیق را مشخص می 

یاج به روش تحقیق  یا میزان آگاهی دانشجویان نسبت به بازیافت مواد سنجیده شود. هر یک از این موارد احت
 دارند. خاص خود

 ابتدا در طرح تحقیق، نسبت به نوع و نحوه جمع آوری اطالعاتی خود تصمیم بگیرید.  

 شود، شامل موارد زیر است:  هایی که بیشرت مورد استفاده واقع می  روش

 کنندگان مشاهده/مشاهدات رشکت

 ها  نظرسنجی

 ها  مصاحبه

 های متمرکز  گروه

 تجربی آزمایش 

 تجزیه و تحلیل اطالعاتی ثانویه/مطالعه منابع اطالعاتی

 های ترکیبی )ترکیبی از موارد فوق(  روش

های دیگر در صحت نتایج و پیشربد طرح   تواند بهرت از روش  متناسب با هدف تحقیق شام، یک روش خاص می
کنید از نظر کمی و کیفی   آوری می  های مختلف جمع  هایی که از روش  تحقیقاتی، نقش داشته باشد، زیرا داده

نظرسنجی مثال،  عنوان  به  بود.  پاسخمتفاوت خواهند  معموالً  می  ها  ارائه  کوتاه  نسبتاً  در حالیکه    های  دهند. 
 شوند. های بلند و نسبتاً کاملی را شامل میهای کیفی پاسخمصاحبه
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 عوامل موثر در انتخاب روش تحقیق علمی

و   تحقیق  اجرای  دوره  تحلیل  طول  و  و تجزیه  آوری  در    اطالعاتنحوه جمع  باید همیشه  است که  موضوعی 
طراحی تحقیق خود در نظر بگیرید. روش مشاهده یا مصاحبه، اصطالحاً رویکرد کیفی داشته و به شام کمک 

در    هد.د  ها طول زمان تحقیق را افزایش می  تری را جمع آوری کنید، اما استفاده از آن   کنند، اطالعات غنی   می
بیشرتی را به رسعت جمع آوری کنید، که    اطالعات کند تا    مقابل، استفاده از یک نظرسنجی به شام کمک می

ممکن است فاقد جزئیات باشند. بنابراین، شام باید دوره زمانی برای اجرای تحقیق را به شکلی انتخاب کنید که 
تعادلی بین نقاط قوت و ضعف مرتبط با هر روش در آن لحاظ شده باشد. به این ترتیب اگر فقط به روش مشاهده  

زمان را فدای دقت کنید و برعکس با مصاحبه، دقت را از دست داده ولی در زمان کوتاهی    اکتفا کنید، ممکن است
 موفق به دریافت نتایج )احتامال نادرست( از طرح تحقیقاتی شوید. 

 اهداف تحقیق پیامیشی 

 شوند. ها، طبق روال زیر طراحی و ایجاد میاغلب در یک طرح تحقیقات پیامیشی، نظرسنجی

اطالعات از تعداد کمی از افراد به عنوان مناینده تعداد بیشرتی از افراد مورد مطالعه به عنوان مثال، جمع آوری  
 آوری گردد.  تواند توسط یک نظرسنجی جمع زیر می   اطالعات

 اخالق  –رفتار  های ویژگی

 ها  اولویت 

 ها و نظرات  نگرش

 و تحلیل کند.  آوریبه طور سیستامتیک اطالعات را از یک جمعیت خاص جمع

 توصیف اطالعات جمعیتی )به عنوان مثال، سن، جنس، سال تحصیلی، وابستگی( 

 ایجاد الگو از جمعیت مورد مطالعه

 توصیف روندهای خارج از موضوع مورد بحث
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 اطالعات آوری  های جمع روش و الگو

توان    مربوط به طرح تحقیقاتی وجود دارد، از جمله می  اطالعاتآوری    ها برای جمع  انواع مختلفی از نظرسنجی
 -: به موارد زیر اشاره کرد

 نظرسنجی تلفنی 

 نظرسنجی رو در رو

 پر کردن فرم کاغذی و چاپی

 ایجاد یک فرم برخط )آنالین( در بسرت وب و دعوت از کاربران به منظور نظرسنجی 

  یب خاص خود هستند و شاید بهرت باشد که توسط چند ها دارای مزایا و معا  واضح است که هر یک از این شیوه
باشد. برای مثال کسانی    اشتباه  صورت گرفته تا نتایج نظرسنجی بدون    اطالعاتآوری    ها، عمل جمع  گونه از آن

کنند، متعلق به یک گروه خاص از جامعه هستند که احتامال محدوده   ها را پر می  که از طریق وب و اینرتنت، فرم
ها بوده و قابل تعمیم به کل  خصی دارند. به این ترتیب نتیجه نظر سنجی برخط، فقط بازتاب نظرات آنسنی مش

 جامعه نیست. این موضوع هنگام طراحی و اجرای روش تحقیق باید مد نظر قرار گیرد.

 ایجاد سواالت موثر در نظرسنجی

یجاد سواالت موثر در نظرسنجی است. در وضوح، سادگی، کوتاه بودن سوال و همچنین قابل قبول بودن، کلید ا
هنگام ساخت نظرسنجی، باید از سواالت پیچیده، طوالنی و مبهم پرهیز کنید. سعی کنید در یک سوال به فقط  

های    گیری متغیرهای مختلف را در سواالت دیگر بگنجانید. از پرسش  یک موضوع یا ویژگی بپردازید و اندازه
  های مربوط به پاسخ  های زیادی پرسیده نشده و گزینهنید در یک نظرسنجی، سوالتکراری پرهیز منایید. سعی ک

دو قالب اساسی برای طراحی سوال در نظر سنجی وجود دارد. قالب اجباری    ها نیز پیچیده و نامشخص نباشند.
فرض   فاده کنید.توانید از ترکیب هر دو در یک نظرسنجی است  )بسته( و اختیاری )باز(. با توجه به هدف خود می

های خرید است. سواالت   های محیط زیست مردم از طریق روشکنید طرح تحقیقاتی شام مربوط به نگرانی 
 بندی شوند.  های زیر طبقهتواند به صورتمورد انتظار می
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 :منونه سوال اجباری )بسته(

یا »خیر«. واضح    ها: »بله«کنید؟ پاسخ آیا هنگام خرید مواد غذایی از کیسه خرید چند بار مرصف، استفاده می
هایی را   است که پاسخ دهندگان به نظرسنجی مجبورند یکی از این دو را انتخاب کنند. به همین دلیل چنین پاسخ

 نامیم.بسته می

تواند یکی از اقالم   ها می  استفاده می کنید؟ پاسخ  چند مرتبه هنگام خرید مواد غذایی از کیسه چند بار مرصف
گاه«، »چند بار محدود« و »همیشه« باشد. توجه داشته باشید که پاسخ  اه  »بسیار نادر«، »تا حدودی نادر«، »گ

به نظرسنجی مجبور می از  دهندگان  نیز نوعی  این گونه  انتخاب کنند.  را  بین چند گزینه، فقط یکی  از  شوند 
 شود.  های بسته محسوب مینظرسنجی با پاسخ

 :از(منونه سوال انتخابی )ب 

اید؟ در این جا  روز گذشته، چند بار هنگام خرید مواد غذایی از یک کیسه چند بار مرصف، استفاده کرده  ۳۰در  
 پاسخ دهندگان به نظرسنجی مجاز به استفاده از مقادیر عددی یا متنی به دلخواه خود هستند.

ستفاده می کنید. رشکت کنندگان در  لطفاً توضیح دهید که چرا از کیسه چند بار مرصف برای خرید مواد غذایی ا
ارائه می  با یک پاسخ باز و بدون محدودیت  این ترتیب محقق می   طرح تحقیقاتی چنین پرسشی را  به   کنند. 

 بندی و استخراج کند. ها را دسته تواند، خود نتایج و پاسخ

د ترتیب در ارائه شود، وجو موضوع دیگری که در طراحی سواالت پرسشنامه طرح تحقیقی مهم محسوب می 
بسیار مهم است.  مناسب،  نتایج خوب و  برای جمع آوری  سواالت است. جریان طبیعی و منطقی نظر سنجی 

دهندگان آشنا    نظرسنجی را با سواالت آسان رشوع و پایان دهید. نظرسنجی را با سواالتی آغاز کنید که برای پاسخ
باال، پاسخگویی  میزان  که  باشید  داشته  بخاطر  پاسخ  است.  ارائه  در  صحت  است    نشانه  ممکن  نیست.  ها 

ایجاد یک دعوت نامه خوب برای    دهنده بدون دقت برای همه سواالت، از یک گزینه استفاده کرده باشد.پاسخ
شود. در دعوت نامه نظرسنجی )که ممکن است از طریق ایمیل به    رشکت در نظرسنجی شام، امر مهمی تلقی می 

ارسال شود( سعی کنید پس از معرفی خود، در طی یک یا دو جمله، هدف از انجام طرح تحقیقی  کنندگان    رشکت 
کنندگان این اطمینان را بدهید که محرمانگی   و همینطور نحوه تکمیل فرم نظر سنجی را بیان کنید. به رشکت
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ر هنگام تکمیل فرم نظر برای برطرف کردن هر گونه شبه یا اشکال د  شود.  ها حفظ می  هنگام ثبت اطالعات آن
کنندگان بتوانند با شام در ارتباط باشند. همچنین یادآور    ارائه دهید تا رشکت  سنجی یک تلفن یا آدرس »ایمیل«

 گیرد.  شوید که تکمیل پرسشنامه و فرم نظر سنجی به صورت داوطلبانه صورت می

اید. پیش آزمایش   را از قبل آزمایش کرده  : قبل از انجام نظرسنجی، اطمینان حاصل کنید که نظرسنجی خودنکته
ها اطمینان داشته    کند تا تأثیر نظر سنجی خود را تعیین کنید و به شفافیت پاسخ   طرح نظرسنجی به شام کمک می

کند تا سواالت تکراری و غیر موثر را شناسایی کرده و از پرسشنامه یا نظرسنجی    باشید. این کار به شام کمک می
 خارج کنید. 

 ای اهداف تحقیق مصاحبه

گیرند. به    تری از اطالعات از تعداد کمی از افراد مورد استفاده قرار می  ها برای جمع آوری منبع غنی  مصاحبه
می ترتیب  اندازه  این  براساس  کیفی  و  کمی  مقادیر  ویژگی  توان  رفتاری    گیری  اولویت  –های  ها،  اخالقی، 

نگرش و  احساسات،  نظرات  و  مصاحبهها  البته  کرد.  کسب  افراد  جمع   دانش  برای  برای    اطالعاتآوری    ها 
ها و غیره را  رفتارها، تجربیات، پدیده  کنند نظرات،ها به شام کمک می   مصاحبه  تحقیقات کیفی موثرتر هستند.

معموالً  های مصاحبه    پرسش  ها داشته باشید.  در مورد موضوعات تحقیق توصیف کرده و درک بهرتی نسبت به آن
ها انواع مختلفی دارند، از جمله،  آوری شود. مصاحبهکنندگان جمعسواالت باز است تا اطالعات عمیق از رشکت

 های مختلف مصاحبه هستند.   مصاحبه تلفنی، رو در رو، به صورت آنالین و غیره همگی از روش

 هنگام طراحی سواالت مصاحبه باید به نکات زیر توجه کنید. 

 فکر کنید که با چه کسی مصاحبه خواهید کرد. در واقع جمعیت هدف را در نظر بگیرید. به این 

خواهید از مصاحبه بدست آورید. متغیرهای موجود در تحقیق علمی   در نظر بگیرید که چه نوع اطالعاتی را می
 را در نظر داشته باشید. 

یرامون موضوع تحقیق خود را دنبال کنید. این  خواهید اطالعات عمیق پ این سوال را خودتان بپرسید که چرا می
 کند. کار دلیل استفاده از مصاحبه را روشن می

 توانید به دیگران واگذار کنید. راهنامی مصاحبه تهیه کنید. به این ترتیب انجام مصاحبه را می
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 خود را معرفی کنید و هدف مصاحبه را توضیح دهید.

های تحقیق شام کمک کنند. زمان الزم وندگان بتوانند به پاسخ پرسشسواالت خود را طراحی کنید تا مصاحبه ش
 برای فکر و پاسخ دادن به سواالت را در نظر بگیرید. 

ای از سواالت/موضوعات خود داشته باشید تا به مقصود  با گروه بندی سواالت برحسب نوع و مضامین، دنباله
 خود در پاسخ عمیق برسید. 

 ت شام واضح و قابل درک هستند. اطمینان حاصل کنید که سواال 

کنید  برای اجرای مصاحبه نیز موضوعاتی را باید روشن کنید. در ادامه فهرستی از این موضوعات را مشاهده می
 ها فراهم کنید.  ها تصمیم گرفته و امکانات را برای اجرای آن که قبل از اجرای مصاحبه باید در مورد آن

 مصاحبه را انتخاب کنیم؟آیا باید روش نظرسنجی یا 

 گر دوم )دستیار( با خود همراه داشته باشید؟  آیا می خواهید مصاحبه

 آیا می خواهید نتایج مصاحبه را در یک دفرت یادداشت ثبت کنید؟ 

 آیا الزم است مصاحبه ضبط شود؟ در این صورت، آیا وقت دارید که مصاحبه ضبط شده را رونویسی کنید؟ 

ا خواهد بود؟ از قبل محل مصاحبه را هامهنگ کنید. توجه داشته باشید که محل مصاحبه  محل انجام مصاحبه کج
 باید کمرتین اثر در نتایج مصاحبه را داشته باشد تا نظرات به طور دقیق ثبت شوند.

کشند؟ این زمان  ها چقدر طول می زمان تقریبی هر مصاحبه را در نظر بگیرید. به نظر شام هر کدام از مصاحبه
 را قبال با مصاحبه شونده هامهنگ کنید.

آوری   آیا الزم است رشایط محرمانه بودن را بررسی کنید؟ به مصاحبه شونده اطمینان دهید که اطالعات جمع
 شده محرمانه مانده و روش کلی محرمانگی را رشح دهید. 

جمع  احبه و نظرسنجی برای البته توجه داشته باشید که در حقیقت، بسیاری از محققان از روش مخلوطی از مص
ها مفید  دهندگان به نظرسنجی تواند برای پیگیری برخی از پاسخکنند. مصاحبه می  استفاده می  اطالعات  آوری
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از آنجا که مصاحبه    توان یک مصاحبه ترتیب داد.  های آنها می  باشد. به عنوان مثال، برای بررسی بیشرت پاسخ
شود. اگر    حبه را کنرتل کند، آموزش مصاحبه کننده بسیار مهم محسوب میتواند کیفیت نتیجه مصا  کننده می

بیش از یک مصاحبه کننده در مطالعه شام نقش دارند، مهم است که قبل از رشوع مطالعه رسمی، هر مصاحبه  
قابل    ها،  کننده روش مصاحبه را بفهمد و مراحل مصاحبه را تکرار و مترین کند تا نتایج حاصل از تجمیع مصاحبه

 استفاده و کاربردی باشد.

 ارائه نتایج یک طرح تحقیق علمی

را عالوه بر توصیف، تجزیه و تحلیل نیز    اطالعات ها ایجاد کنید.    و روند جمع آوری آن  اطالعاتاسنادی از  
اه  بکنید. به این ترتیب به شکل یک منایشنامه، طرح تحقیق را از آغاز تا پایان با فراز و فرودهای مختلف همر 

کرده و برای مترکز بیشرت خواننده و ارتباط با اعداد و ارقام، از جدول و منودارهای گویا و زیبا استفاده کنید.  
  تر می   ها را سادهدرک و دریافت اطالعات از طریق جدول و منودارها با رسعت بیشرتی صورت گرفته و مقایسه

جزئیات غرق نشوید، به جای اینکه همه آنچه را که پاسخ  هنگام ارائه یا تهیه مطالب گزارش تحقیق، در    کند.
اند، در مورد موضوعات اصلی به خواننده اطالعات بدهید و نتایج  دهندگان در نظر سنجی یا مصاحبه عنوان کرده

دم ها را با منودار و جدول، منایش و ارائه کنید. نتایج را به صورت کیفی بیان کنید، مثال بگوید که »بیشرت مر گویه
از    کنند«. اعداد و ارقام را به گزارشات جدولی و منودارها بسپارید.   اند« یا »تعداد کمی از مردم احساس میگفته

دهند. به محرمانه بودن احرتام   های کوتاه در جایی استفاده کنید که نکته خاصی را به خوبی نشان می  نقل قول 
از اسامی »یک عضو هیئت علمی«، »یک دانشجو« یا »مشرتی«  توانید به جای عبارت »دکرت«    بگذارید، مثال می

کند    را جمع می  اطالعاتافزار به طور خودکار    اید، نرم   اگر از یک نظرسنجی آنالین استفاده کرده  استفاده کنید.
شخصی خود ثبت کنید.   کمپیوترو فقط الزم است نتایج را به صورت یک فایل اطالعاتی بارگیری کرده و روی  

های صفحه گسرتده )مانند اکسل( قابل   ای است که توسط اکرث برنامه های اطالعاتی به گونه وال، قالب فایلمعم
ها را به صورت    های پرسشنامه  اید، باید پاسخ  اگر از یک پرسشنامه کاغذی استفاده کرده  بازیابی و منایش است.

های هر شخص    عنوان ستون قرار دهید و برای پاسخدستی به صفحه گسرتده منتقل کنید. هر شامره سوال را به  
شناسیم. سپس   می ارقامبانک اطالعاتی یا پایگاه   از یک ردیف استفاده کنید. چنین ساختاری را به عنوان ساختار 

ثبت شد، تعداد و درصدها را برای    اطالعاتاختصاص دهید. وقتی همه  »کد«   به هر پاسخ ممکن یک عدد یا
 سواالت پرسشنامه مشخص و محاسبه کنید. 

https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/
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منودار منایش اطالعات و در منت    پس از انجام محاسبات، درصد و تعداد افراد برای هر پاسخ را توسط جداول یا 
های نظرسنجی شامست، در صورت لزوم    ها ارجاع دهید. عالوه بر آمار توصیفی که مشخصه یافته   گزارش به آن

 نیز استفاده کنید.  آماری استنباطی و آزمون فرض آماری  های  می توانید از روش

سازی و ثبت اطالعات قبل از تجزیه و    کاهش بُعد و سازماندهی اطالعات کاری است که باید هنگام خالصه
بگنجانید. یک مصاحبه   آماری در گزارش تحقیقی  ایجاد کند.    ۲۵-۲۰تواند    یک ساعته میتحلیل  صفحه منت 

کنید،    خود در مورد موضوعات تحقیق می  )ساحوی(  های کار میدانی  هنگامی که رشوع به سازماندهی یادداشت 
توانید به راحتی تشخیص دهید که کدام قسمت از اطالعاتی شام برای تجزیه و تحلیل قابل استفاده بوده و چه   می

به اطالعات مفهوم و هویت ببخشید. سعی کنید اطالعات را در مفاهیم و با توجه   د کنار بگذارید.مسائلی را بای
 بندی کنید.   هایی که دارند، دسته به ویژگی

 شود، انجام دهید.  توانید با پرسیدن سواالتی که در ادامه دیده می  می  این کار را

  صاحبه شونده، شام را تحت تأثیر قرار داده است؟کننده/مچه موضوعات یا موضوعات اصلی در این رشکت

کننده/ مصاحبه شونده، برجسته، جالب، روشن کننده یا مهم  آیا مورد دیگری وجود داشت که در این رشکت
 باشد؟

در مورد هر یک از سواالت هدفی که برای این مخاطب/مصاحبه شونده داشتید، چه اطالعاتی کسب کردید )یا  
 نشدید(؟موفق به کسب آنها 

ها و    تواند به درک پدیده مورد تحقیق کمک کند. شاخص  تجمیع و بررسی پیوند و رابطه بین اطالعات، می
سنجش برای  آمار  در  مفیدی  می وابستگی ابزارهای  که  دارد  وجود  اطالعات  و  متغیرها  طرح    بین  در  توانید 

  ها استفاده کرده و نتایج را به شکل ماتریس همبستگی یا منودارهای دو بُعدی منایش دهید.   تحقیقاتی خود از آن 
های رگرسیونی، امکان منایش رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل را در طرح    های وابستگی مانند مدل  مدل

می فراهم  شام  مدل  تحقیقی  از  یک  هر  اجرای  نحوه  از  آگاهی  بنابراین  در   کنند.  موجود  های    تکنیک  های 
 تواند به طرح تحقیقاتی شام غنای بیشرتی ببخشد.  می رگرسیونی

 و پروتوکول ګرديد. تائید و ثبت ۱۴۰۱/  ۷  /۲۱مؤرخ  (۸شامره ) رهنمود تحقیقات فوق در جلسه شورای علمی

https://blog.faradars.org/statistical-inference/
https://blog.faradars.org/correlation-coefficients/
https://blog.faradars.org/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C/

