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ريش تحقیق
()Research Method
• داوشگاه آزاد اسالمی قسيیه

• داوشکده مهىدسی عمران ي وقشه برداری
• کارشىاسی ارشد عمران(سازه ي زلسله)

• تهیه  :واصر شمس کیا
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ثرخی از هٌبثؼی وِ هی تَاى در ایي درض استفبدُ ًوَد :
 بازرگاى ،ػباض ( .)1389همذهِ ای بر رٍغ ّای تحمیك ویفی ٍ آهیختِ؛ چاپ دٍم،تْراىً ،ؽر دیذار.
 یاحمی ،هحوذجؼفر؛ ًاصح ،هحوذهْذی ( :)1390راٌّوای ًگارغ ٍ ٍیرایػ؛ چاپ ، 28بِ ًؽر.
 اتعلٌذ ،پتر( .)1371رٍؼْای تجربی تحمیك اجتواػی؛ ترجوِ بیصى واظن زادُ ،اًتؽاراتآظتاى لذض رضَی.
 فلیه،اٍُ ( :)1388درآهذی بر تحمیك ویفی ،ترجوِ ّادی جلیلیً ،ؽر ًی ،چاپ دٍم. لیٌذلف،تاهط ٍ تیلَر،برایاى(:)1388رٍغ ّای تحمیك ویفی در ػلَم ارتباطات،ترجوِػبذاهلل گیَیاى،تْراى.
 چگًَِ تحمیك وٌین؟ ترجوِ ابراّین زادُ ،فراّاًی ٍظرهذی3
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اداهِ هٌابغ:

 اظتراض،آًعلن؛وَربیي،جَلیت :اصَل رٍغ تحمیك ویفی(ًظریِ هبٌایی) .ترجوِبیَن هحوذی ،پصٍّؽگاُ ػلَم اًعاًی ٍ هطالؼات فرٌّگی .تْراى.1385

 ببی،ارل :رٍؼْای تحمیك در ػلَم اجتواػی .ترجوِ رضا فاضل .اًتؽارات ظوت.تْراى.1388
 بلیىی ًَ ،رهي :طراحی پصٍّؽْای اجتواػی .ترجوِ حعي چاٍؼیاى .اًتؽارات ًی،تْراى .1384
 بیىر،ترز.الً :حَُ اًجام تحمیمات اجتواػی .ترجوِ َّؼٌگ ًائبیً .ؽر ًی.تْراى.1388
 حافظ ًیا،هحوذرضا :همذهِ ای بر رٍغ تحمیك در ػلَم اًعاًی ،اًتؽارات ظوت،تْراى.1387
 دٍاض ،دی.ای :پیوایػ در تحمیمات اجتواػی .ترجوِ َّؼٌگ ًائبیً .ؽر ًی،تْراى.1387
 بعت جاى.رٍؼْای تحمیك.چاپ ؼؽن.تْراىًَ:ر حىوت1375،.4
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 رفیغ پَر ،فراهرز :تىٌیه ّای خاؾ تحمیك در ػلَم اجتواػی .اًتؽارات ؼروتظْاهی اًتؽار تْراى .1385
 ظارٍخاًی ،بالر :رٍؼْای تحمیك در ػلَم اجتواػی  3جلذ .جلذ اٍل ٍ دٍم.پصٍّؽگاُ ػلَم اًعاًی ٍ هطالؼات فرٌّگی .تْراى .1388
 ظرهذ ،زّرُ؛بازرگاى،ػباض؛حجازی،الِْ :رٍؼْای تحمیك در ػلَم رفتاری،اًتؽارات آگِ تْراى.1382
 هحوذپَر ،احوذ :رٍغ در رٍغ ،اًتؽارات جاهؼِ ؼٌاظاى ،تْراى .1388 ویٌگ ادهًَذ جی .رٍغ تحمیك .چاپ چْارمً.یَیَرنَّ:لت ،رایي ّارتٍٍیٌعتَى ،1973 ،صفحِ 360
هارؼال واتریي،رٍغ تحمیك ویفی:چاپ ظَم.تْراى:دفتر پصٍّؽْای فرٌّگی1380-Hughes Christina 2006: Quantitative and Qualitative Approaches .the university of
Warwick.

-Burns Robert.Introduction to research methods.London:SAGE Publication.2003
- Publication Manual of the American Psychological Association: 2001,Fifth Edition
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فصل اٍل
تحميك چيست؟
هحمك(پصٍّطگر) ويست؟
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ثرداضت ضوب از تحميك چيست؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ثب ضٌيذى ٍاشُ تحميك چِ هفَْهی از آى ثِ رّي اًسبى هتجبدر
هی ضَد ؟
ّوراّی تحميك ثب آدهی در طَل تبریخ چگًَِ ثَدُ است؟
ضيَُ ّب ٍ رٍش ّبي هختلف اًجبم آى چيست؟
ضرٍرت تحميك از دیذگبُ فردي ٍ دیذگبُ اجتوبػی ؟
ضرٍرت اًجبم تحميك از دیذگبُ ػلوی؟
چگًَِ ثِ تحميك ًگبُ هيىٌيذ؟
چِ تؼریفی از تحميك در ًظر داریذ؟
ایي جولِ را حذاوثر ثب ثيست ولوِ تىويل وٌيذ.
تحميك ػجبرتست از:
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• تحميك :در لغت بِ هؼٌی ٍارظی وردى ،وؽف حمیمت ،جعتجَ ،بِ
وٌِ اهری رظیذى ،پصٍّػ ،واٍغ ،گرداًیذى ،پیذا وردى ،یافتي یا
جعتجَی حمیمت آٍردُ ؼذُ اظت...
• تؼریف ػلوی تحميك :ػبارت اظت از وؽف حمیمتی هجَْل یا
هجول وِ با رٍغ خاصی از طریك تأهل ٍ جعتجَ پیراهَى هطلبی
بِ دظت هی آیذ.
• تحمیك بِ رٍغ ػلوی را هجوَػِ همررات ٍ لَاػذی داًعتِ اًذ وِ
چگًَگی جعتجَ برای یافتي حمایك هربَط بِ یه هَضَع را ًؽاى
هی دّذ.
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الساهبت ّر تحميك یب پصٍّص ػلوی

با تَجِ بِ تؼریف فَق هی تَاى برای ّر تحمیك هؤلفِ ّای زیر را بیاى
ًوَد:
 -1حمیمت پصٍّی
 -2داؼتي رٍغ (هتذٍلَشی)
 -3اظتفادُ از فىر ٍ اًذیؽِ
 -4حروت ٍ حعتجَ
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:تحميك فرآیٌذي است

systematic
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هؼبًی دیگر تحميك:

تحمیك در برخی هٌابغ آًرا حمیمت پصٍّی ًاهیذُ اًذ. تحمیك ػولی هٌظن اظت وِ در ًتیجِ آى پاظخ ّائی برای ظَاالتهٌذرج در هَضَع تحمیك بذظت خَاّذ آهذ.

“تحمیك را هایِ حیات ػلن داًعتِ اًذ" ٍ بذٍى اًجام تحمیك ،ػلن ٍهفَْم آى را ّوچَى آبی هی داًٌذ وِ چَى در جائی هاًذُ باؼذ،
دچار گٌذیذگی ٍ تبذیل ؼذى بِ لجٌسار خَاّذ ؼذ.
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تعریف تحقیق و ویژگی های آن:
• تحقیق از ًظر لغَی ثِ هعٌبی ثررسی ٍ پیذا کردى حقیقت است ٍلی در تعریف
اصطالحی ٍ از ًظر علوی عجبرتست از تالش ٍ اًجبم یک فعبلیت هٌظن ٍ
ّذفذار ثرای رسیذى ثِ حقیقت ٍ پبسخ ثِ سؤال ٍ دستیبثی ثِ داًص ٍ آگبّی
ثیطتر در هَرد یک پذیذُ ٍ یب یک هسئلِ ثِ هٌظَر چبرُ جَیی ثب استفبدُ از
هراحل ٍ رٍش علوی.
• تحقیق را هی تَاى ثِ صَرت «تجسیِ ٍ تحلیل ٍ ثجت عیٌی ٍ سیستوبتیک
هطبّذات کٌترل ضذُ کِ هوکي است ثِ پرٍراًذى قَاًیي کلی ،اصَل یب ًظریِ
ّبیی ثیٌجبهذ ٍ ثِ پیص ثیٌی ٍ یب احتوبالً ثِ کٌترل ًْبیی رٍیذادّب هٌتج ضَد
تعریف کرد».
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یک تحقیق مشخصات زیر را دارد:
•  -1تحقیق هعطَف ثِ حل هسئلِ است ( .کطف یک راثطِ )

•  -2تحقیق ثِ پرٍرًذاى قَاًیي کلی  ،اصَل  ،یب ًظریِ ّبیی تأکیذ هی کٌذ کِ ثرای پیص ثیٌی
رٍیذادّبی آیٌذُ هفیذًذ.
• -3در تحقیق از رٍی ًوًَِ ی هطبّذُ ضذُ ٍیژگیْبی جبهعِ هَرد ًظر استٌجبط هی ضَد.
تحقیق چیسی ثیطتر از ثبزیبثی اطالعبت ٍ یب جوع آٍری سبدُ اطالعبت است.

•  -4تحقیق ثر آزهبیص ّبی قبثل هطبّذُ ٍ یب ضَاّذ تجرثی هجتٌی است هَضَعبت تحقیق
ثبیذ قبثل هطبّذُ ثبضٌذ.
•  -5تحقیق هستلسم هطبّذُ ٍ تَصیف دقیق است.
• -6اثسارّبی اًذازُ گیری کوّی ٍ دقیق تریي ضکل تَصیف را ثِ کبر هی ثرد ٍ اگر هوکي یب
هٌبست ًجبضذ تَصیف ّبی کیفی ٍ یب غیر کوی را در هطبّذات ثکبر هی ثٌذد (رٍضْبی هعتجر
13ثرای جوع آٍری اطالعبت )
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یک تحقیق مشخصات زیر را دارد:
•  -7تحقیق ثِ تخصص ًیبز دارد.

•  -8هحقق ثبیذ ثِ دٍر از عَاطف ٍ تعصجْبی ضخصی  ،تالش کٌذ ثصَرت
هٌطقی ٍ عیٌی ،دادُ ّبی جوع آٍری ضذُ خَد را ،ثب ثکبر ثردى آزهًَْبی هوکي
هحک ثسًذ ٍ ثِ دًجبل آزهبیص فرضیِ اش ثبضذ ًِ اثجبت آى.
•  -9تحقیق ثِ دًجبل حل هسبیل جذیذ ،ثکر ٍ اصیل است.
• -10از ٍیژگی تحقیق ثکبر ثستي صجر ٍ ضکیجبیی ٍ ًذاضتي ضتبة در کبر است.
•  -11تحقیق ثب دقت ثجت ٍ گسارش هی ضَد.
•  -12تحقیق گبّی ًیبزهٌذ ضْبهت ٍ ضجبعت در اًجبم ٍ ارائِ آى است.
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هحمك یب پصٍّطگر:

 -فردی اظت حعتجَگر ٍ آگاُ بِ هعائل ػلوی ٍ تحمیمی،
در للورٍ وار خَد هبتىر ،وِ هی تَاًذ با اتخار رٍؼی درظت،
براظاض یافتِ ّای دیگراى ٍ با تىیِ بر اظتذاللْای ػلوی ،هطلب
تازُ ای را وؽف ٍ ػٌَاى وٌذ ٍ یا دظت ون اهر هجولی را
تفصیل دّذ.
 -در ّر تحمیك درظت ،هحمك لبل از آًىِ بِ تحمیك بپردازد،
بْتر اظت هَضَع ،رٍغ ،هخاطب ٍ ؼرایط ٍ ابسار تحمیك خَد
را هؼیي وٌذ.
15

N.Shamskia

ضرایط یه هحمك:
یه هحمك ،در وبر تحميمی ثِ ٍیصگی ّبي زیر ًيبز دارد تب ّن در وبرش هَفك ثبضذ
ٍ ثِ ًتيجِ هطلَة ثرسذّ ٍ ،ن ًتيجِ وبرش ثراي دیگراى داراي ارزش ٍ اػتجبر ثبضذ :
 حَصلِ ٍ صجر تتجغ ٍ وبٍش در هٌبثغ دلتّ ،ن در فْن ّن در ًمل هطبلت اهبًت در ًملّب ٍ ثرداضتّب داضتي ػلن ٍ اطالع ًِ ،فىر ٍ رٍق ( .یؼٌی :هالن ،رٍليبت ًيست) آضٌبیی ثِ هَضَع هَرد ًظر ٍ هَرد تحميك گن ًىردى سرخط اصلیٌّ ،گبم سٌذ یبثی ٍ پصٍّص ارتجبط « یبفتِ » ّب ثب هطلَةّب ٍ « ًيبز » ّب ثرخَرداري وبر ،از ثررسی ٍ استذالل ٍ دلت ،تب « تحميك » ضَد ٍ گرًِ در هرحلِتتجغ خَاّذ ثَد( .الجتِ تتجغ همذهِ تحميك است).
 ثرخَرداري از زثبى ًَضتبري سبدُ ٍ ثيبى رسب دٍري از تؼصّت  ،غرض ٍرزي ٍ اًتمبمجَیی پرّيس از پيصداٍري ٍ تحويل ػميذُ ثرخَرداري از ضْبهت ٍ صراحت در ثيبىِ یبفتِّب.16
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ٍیصگی ّبي تحميك:

ّ -ذف اصلی تحميك حل یه هسئلِ یب پبسخگَیی ثِ یه
سَال یب دستيبثی ثِ رٍاثط ػلت ٍ هؼلَلی ثيي هتغير ّبي
پصٍّطی است.
ّ -ذف تحميك هطبّذُ ٍ درن الگَّبي ولی رٍیذادّب ٍ
رٍاثط ثيي آًْبست.
 -تحميك ثر هطبّذُ ٍ آزهبیص تبويذ دارد .
 -ثِ هٌظَر جوغ آٍري اطالػبت ٍ آزهَدى فرضيِ از اثسار
هختلف اًذازُ گيري استفبدُ هی ضَد.
 -در تحميك از جذیذتریي هٌبثغ اطالػبتی ثراي رسيذى ثِ
ّذف ّبي تحميك استفبدُ هی ضَد.
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ٍیصگی ّبي

تحميك(:اداهِ)

 -در تحميك ّذف خبصی ٍجَد دارد وِ هحمك تالش هی وٌذ
ثب جوغ آٍري اطالػبت هٌبست ثِ آًْب دسترسی پيذا وٌذ.
 -اًجبم تحميك هستلسم داضتي هْبرت الزم در زهيٌِ هَضَع
هَرد تحميك است.
 - تحميك فؼبليت ػيٌی ٍ هٌطمی است  .ثِ ایي هؼٌی وِ هحمك
ثب رػبیت اصَل ٍ ضَاثط رٍش ّبي تحميك اطالػبت الزم را
جوغ آٍري ٍ ثذٍى ّيچگًَِ تؼصجی ثِ ًتيجِ گيري هی پردازد.
 -تحميك ثِ هٌظَر حل هسبلِ ثذٍى جَاة یب سَال ّبي ثذٍى
پبسخ هی پردازد.
 -تحميك ًيبزهٌذ صجر ٍ ضىيجبیی است.
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ّذف از هطبلؼِ رٍش تحميك:

هثال:
تغيير هبضيي آالت
از ثيي ثردى ًبرضبیتی وبروٌبى
وبّص ثبزدّی

ایجبد اًگيسُ
تصحيح خط تَليذ
19

N.Shamskia

ّذف از تحميك ػلوی:

ؼٌاخت چگًَگی پذیذُ ّا
وؽف هجَْالت
تأییذ ػلوی فرضیِ ّا
اثر هثبت داؼتي بر جاهؼِ
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ّذف تحميك
ػلوی

دُ ًىتِ در هَرد تحميك

•
•
•
•
•
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دُ ًىتِ در هَرد

تحميك(اداهِ)

•
•
•
•
•
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خستِ ًجبضيذ
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