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ر انسـان اسـت و   ـهـ  یـــعیالت طبـــیق از تماــیتحقو ياوـکنجک

از مجهـوالت و   ي، کشـف اسـرار ، پـرده بـردار     ل به شناخت امـور یم

ازهمـان   یانسـ و درهـر ان ،  يزیـ و غر يفطر نهان ، يت هایدرك واقع

 . شود یدار میپد یودککدوران 

 شود و دائمـاً  یکنجکاو م داًی، شد یسالگ 2ـ   3کودك از حدود 

پـردازد .   یون و چـرا مـ  ــــ اطراف خود به پرسش و چ يایدر مورد دن

ز یـ ن يهفته ا ششآن را روانشناسان در کودکان ف تر یجلوه خف یحت

بـه دنبـال    شود دانش آموزان کـه دائمـاً   یدهند . پس چطور م یخبر م

 ابند .یق دست یا نتوانند به حقای، دانستن هستند ، نخواهند

خواهـد   یمـ  ؛من جهـل اسـت   ش، د يمرحله ادرهر وضع و یآدم

 يافتن پاسـخ بـرا  یـ و به دنبال ، بداند ، کشف کند ، بشناسد وبشناساند 

ا نـه ،  یـ دهـد   یا تـالش او ثمـر مـ   یـ نکه آیش است . اما ایاالت خوؤس

ده یـ افتن پاسـخ برگز ی يدارد که او برا يبه راه و روش و ابزار یبستگ

 است .

 دانـش آمـوزان  ،  ریـ درچند سال اخ در کشور ما ،علی رغم اینکه 

 کمتر اتفاق افتاده ، کنند یاستقبال م یعلم يژه هاانجام پرو ازمدارس 

 يراــب یـمقتضو ـــه نحــروژه بـام پـق و انجـیام تحقــه روش انجــک
 

  مقـد مــه  1-1
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معناي و این امر به این دلیل است که  ح داده شودیتوضش آموزان ـدان

 .  به خوبی روشن نشده است يدانش آموز» تحقیق«

مسـابقات  هـاي رسـیده بـه     »تحقیـق «نگـاهی بـه    ن موضـوع ، بـا  یا

و تحقیقات ارسال مختلف مقاله نویسی ، از جمله مسابقات پرسش مهر 

. خورد یبه چشم مشده به منظور شرکت در جشنواره خوارزمی و .... 

هـا خواهـد    در نگاه اول، هر کسی احتماالً جذب ظاهر زیباي پـژوهش 

هـاي   هاي رنگی، صـحافی  هاي هنري، چاپ ، نقاشی جلدهاي زیبا. شد

ــذاب  ــاوین ج ــب و عن ــ مرت ــه ی، کــه برخ ــل   ب ــوعات مهمــی مث موض

مشـارکتی  ،  قـات ین تحقیـ شتر ایب اما پرداخته اند؛ و... ایدز ،خودکشی 

   ؟ علم ندارند. چراپیشرفت در 

پیـروي نکـردن    « براي این پرسش ،ترین جواب  ترین و کلّی ساده

تـالش بـراي دسـتیابی بـه بـاالترین      «و ، » از روش علمی بـراي تحقیـق  

ن الزم اسـت  یـ . بنـابر ا  اسـت  »ی مراحـل پایـه  ـبدون ط، مدارج علمی 

را ترقـی  هـاي   پلّهن امر توجه داشته باشند که یدانش آموزان محقق به ا

 . باید یک به یک طی کرد

 يگـر یمانند هر مهـارت د  ست وین یذات ییک توانای يپژوهشگر

 يو بــا آمــوختن فنــون و روش هــا، اســت  يریادگیــقابــل آمــوزش و 

 .توان به انجام آن پرداخت  یق میتحق
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بـا آمـوزش اصـول پـژوهش     «  : توان گفت یبا اندك مسامحه م 

جـه تالششـان ،   ینت و در اثـر  یق کنند ، ولـ یتوانند تحق یهمه م،  یعلم

 » .قوت و ضعف وجود دارد 

دانـش آمـوزان دوره   شـما  کـه  اسـت  بر آن  سعی،  نوشتاراین در 

ک ی ياجرا یبا چگونگ  يم به قدم و به صورت کاربرددقرا متوسطه 

 .  میآشنا نما یمقاله علم نگارشو  یپروژه علم

                                                                                                      

 1388بهار  ـمتقی م یمر
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،  یدگیدرسـت کـردن ، پـژوهش ، رسـ     یق در لغت به معنیتحق« 

 قـت و یمطالعـه حق ، ق یقت و ....... آمده است . تحقیافتن حقی،  یبررس

 .ن) یمع یفرهنگ فارس» (ت است یواقع

ک مشـکل و  یـ پاسـخ  افتن یـ جستجو و مطالعه جهت  یعنیق یتحق

 .) 9:2535( خدادوست ،  له سئک می حل راه  هائار

 يمداوم برا ير و تالش فکریگ یت پیفعال ،قیتحقگریبه عبارت د

و شناخت  یو معلول تاز مجهوالت ، کشف روابط عل يردارپرده ب

 .است  یو علم یبا روش منطق مسئلهک یا حل ی مسئلهک ی یعلم

 

 

 

 

 

 
 

 
 ق و پژوهش باشد؟  یتحق يبرا یفیتعر تواند یمعبارت ن یاا یبه نظر شما آ            

 

تعـریف تحقیـق و پـژوهش   1-2
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انـواع پـژوهش بـر اسـاس هـدف   1 -3

 

 

 

           
 

،  يادیــبن، بــه ســه گــروه پــژوهش هــا بــرا اســاس هــدف مــورد نظــر   

 شود .  یم میتقس یابیو ارز يبردراک

قات به طـور  ین نوع تحقیدانش آموزان با ا یضمن ییبه منظور آشنا    

 شود . یارائه م یحاتیک توضیمختصر درمورد هر 
 

 يـادیقـات بنیتحق 1-3-1         
 

اسـت و   یـی گرات یـ ا واقعیـ  ییقت جـو یحقزاده ، ق ین نوع تحقیا

رود و با اتکا به  ید بکار میجد یبه دانش و روابط علم یدسترس يبرا

 شود .  یده ها ممکن میق پدیآنها درك عم

 بشر است . یقلمرو معرفت قات ، توسعهین نوع تحقیا یصلا هدف
 

 : قـاتین نـوع تحقیا يهـا یژگـیو -  
 

 دارد . یاز به زمان طوالنیکشف مجهول ، ن ير است و برایگ وقت -1 

 از دارد .ین يادیز ینه براست و منابع مالیهز -2

 شود . یانجام م یشگاهنو دا یله مراکز علمیبه وس معموالً - 3
     
 يقـات کاربـردیتحق  1-3-2         

 
 یحـل علمـ  ارائـه راه   و،  مسـئله ک یـ درك ، ن نوع پژوهش یهدف ا

 ه ــبات ـقیوع تحقــن نیج اـیاــنت.  است یکل مشخصـمشع ــرف يراــب
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ـر  ش ب ه ـژو پ ع  ـوا ان
دف  ـ ه س  ـا اس

ق  تحقی

 تحقیقات کاربردي

 تحقیقات ارزیابی تحقیقات بنیادي

 

 

 

 . رند و کمتر خطا کنندیم بگیتر تصمکند تا به یاستگذاران کمک میس

قــات بــه دنبــال توســعه و بهبــود روش هــا ، ابــزار و ...... ین تحقیــا

شـده انـد . هـر    معـروف   يقـات کـاربرد  یل به تحقین دلیبه هم ؛هستند

همـان   مربوط بـه  يادیبن يج پژوهش هایازمند نتای، نيپژوهش کاربرد

 . ) 6: 1383ن ،یموضوع است ( صالح
 

 یـابـیقـات ارزیتحق  1-3-3     
 

 

 یم یمات قبلیتصم ياجرا يمدهاآیپ یقات به بررسین نوع تحقیا

دن به اهداف خود ین در رابطه با رسیپردازد تا مشخص کند که مسئول

 تا چه حد موفق بوده اند .
ل :     »ج طرح معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ینتا یبررس«  مثا

 

 

 

 

 
 

 1نمودار شماره               
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 تیش و ماهانواع پژوهش بر اساس رو    1-4             
 
 

شوند  یمم یت به پنج گروه تقسیاساس روش و ماهرب ،پژوهش ها

 که عبارتند از :

   یقات همبستگی) تحق3  یفیقات توصی) تحق2 یخیارـــقات تی) تحق1 

 یجربـقات تـی) تحق5   یلّـقات عـی) تحق4

، در ادامه قات ین نوع تحقیا باعزیز دانش آموزان شما  ییجهت آشنا 

 .میده یح مین روش ها را توضیک از ایهر  به طور اختصار، مطالب 
 

 یخـیقـات تـاریتحق 1-4-1       
 

اده از ـبـا استفـ  ،  اتقـــ یتحق ن نـوع یا

شود تـا از   یانجام م و مدارك معتبراسناد 

و  یعمـوم  يهـا  یژگـ یق بتـوان و ین طریا

و  یخیادث تـار ده هـا و حـو  یـ پدمشترك 

 ن کرد .ییتب ل بروز آنها رایدال
 

ل :     هیتار یبررس« مثا                                             »ر سبزوار یخ مشا
       یخیپژوهش تار کینمونه                                                                                   

 » و علل سقوط آن  یاوضاع و احوال دولت ساسان یبررس« 

. استدر صحنه واقعه  قات ، عدم حضور محققین نوع تحقین مشکل ایمهمتر 

 .است یمدارك علم واسناد، شواهد، داده هاجه منبع عمده اطالعات و یدر نت
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 یفـیوصقـات تیتحق 1-4-2               
 

 

وضـع موجـود و    یال بررسـ ، محقق بـه دنبـ  توصیفی قات یدر تحق

بــه مطالعــه ، ن ارتبــاط یــو در ادار آن اســت  و نظــام یف منطقــیتوصــ

پردازد و در صورت لزوم ،  یها و صفات موضوع مورد نظر م یژگیو

 د . ینما یم یرها را بررسین متغیارتباط ب
ل :   »  4ت کارکنان آموزش و پرورش منطقه شعیت میوضع یبررس«  مثا

 » ران یکشور ا یتیجمع يها یژگیمطالعه و«          

 يمطالعـه کتابخانـه ا   يشـتر از روش هـا  یقات ، بین نوع تحقیدر ا

 یدانیم يها ز روشیمطالب ، و ن يمتون و محتوا یو بررس،  )ي(اسناد

        شود . یاستفاد م یشیماپیا ی

 : یفیقات توصیتحق انواع   -   
 

 :شوند یم میبه سه دسته تقس یفیقات توصیتحق

     ا پهناگریاب ینه یالف ) زم 

 ا ژرفانگری يو قوم نگار يب) مورد

 ل محتوایج) تحل

انـواع   ک ازیـ ح هـر  یبـه توضـ   ، قیـ تحقن نـوع  یـ ت ایـ با توجه بـه اهم 

 شود . یپرداخته م یفیقات توصیتحق
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 ا پهناگر :یاب ینه یزم یفیقات توصیتحق الف)
 

ــدر ا ــوع تحقی ــه   ین ن ــه مطالع ــات ب ق

ها و صفات افراد جامعـه پرداختـه    یژگیو

جامعـه مـورد    یت فعلـ یشـود و وضـع   یم

ر یــا متغیــمطالعــه ، در قالــب چنــد صــفت 

و....  ل یدرآمد ، تحصمانند سن ، جنس ، 

                                                     رد .یگ یقرار م یبررس مورد

ها و  یژگیشناخت صفات ، و يقات اگر براــیوع تحقـــن نیدر ا

العات ــــ اط يجمـع آور  هق مراجعه بـه آن جامعـه ، بـ   ید ، از طریعقا

قـات  یبـه تحق ، ا مصـاحبه و .....)  یـ  پرداخته شود ( به کمک پرسشـنامه 

 .) 63: 1381ا ، یشود (حافظ ن یر میتعب یشیماپی
 

 ا ژرفانگر:ی يقوم نگار و يقات موردیب) تحق
 

ــات یدر تحق ــوردق ــانگرو  يم ــ،  ژرف ــات  ی ــوع ، از جه ک موض

رد و ضـمن  یـ گ یقـرار مـ   یمختلف مـورد بررسـ  

ه و یـ ، بـه تجز آن هـا و صـفات    یژگـ یف ویتوص

کنش ها و فعالیت ها ،  یعلل بعضا یل علت یتحل

 ( همان ) .شود یاکنش ها پرداخته مو
 »   یرانیر ایآداب و رسوم عشا یبررس« مثال : 

 »ک دانــش آمــوز ناســازگار یــ يرفتــار يهــا یژگــیو یبررســ« 

 ينگارک پژوهش قوم ینمونه                                                                     )زهوشیاتی(
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  ل محتوا:یتحل یفیقات توصیج) تحق     
 

 يریو تصـو  یمکتوب ، شفاه يها قات را متنیوع تحقـن نیقلمرو ا

ر کتـاب هـا ، مقـاالت ،    یـ . نظ دهد یل میخاص تشک یدرباره موضوع

، ها ی، سخنرانلم هایروزنامه ها ، مجالت ، مطالب موجود درنوارها و ف

 ر و .... . ی، تصاویاوراق امتحان

ف یل و توصــیــه و تحلیــبــه دنبــال تجز یقــاتین تحقیمحقــق در چنــ

 مطالب است . 

وطـرز فکـر    یاسیس ین خط مشییتع يمحققان برا،  به عنوان مثال

 از نوشـــــته هـــــا و ي، مجموعـــــه ا یاســـــیت سیک شخصـــــیـــــ

 ارائـه شـده ،   یاسـ یس یزنـدگ  از یدوره خاص در را او يها یسخنران 

 دهند . یمورد مطالعه قرار م

ها نقش سـازمان «  یتوان به منظور بررس یل محتوا میاز روش تحل 

و  یدات فرهنگـ یـ تول «، مطالعه » اسناد و مدارك  يسسات بر مبناؤو م

ــنظ يهنــر ــی ــاتر و نقاشــ یقیلم ، موســیر ف ــ، تحل»  ی، تئ ــدهایل فرای  ين

داد ، یـ ک رویـ  يرهایغـات ؛ تفسـ  ی، تبل یکتـب درسـ  «گذار مانند ریتاث

ا ، یـ اده کـرد ( حـافظ ن  ـاستفـ  »م و .....یمـک تصـ یـ هان ـپنـ  يشهاـواکن

1381  :66 ( . 
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 ) ی( همخوان یقـات همبستگـیحقت  1-4-3    
 

ن یوجــود رابطــه بــ بــه منظــور کســب اطــالع از قــاتین نــوع تحقیــا

قـات ،  ین تحقیـ رد . در ایپذ یق ( علت و معلول ) انجام میتحق يرهایمتغ

رابطـه   ، اطالعات ا دو گروهیز ین دو چیا بیخواهد بداند که آ یمحقق م

موجـب  ،  ریـ متغ کیـ  ر درییـ تغ ایـ آ یعنی. ریخ ایوجوددارد  یهمبستگ و

 .شود یم يگرید در رییتغ
ل :  مثا

 » دانش آموزان شهر تهرانوزن   و  قدو ،  ه ینوع تغذن یرابطه ب یبررس « 

ـ   در  ،نمـرات دانشـگاه   بـا   رستان یل دبیرابطه نمرات دوره تحص یبررس «   نیب

  »ان دانشگاه تهران یدانشجو

 يهـا  یدگیـ چیقـات از پ ینـوع تحق ن یـ االزم به ذکر اسـت کـه   البته 

 اسـت شـما   ازـــ ین، آن ام ـــ انج يبـرا  ووردار اسـت  ـــ ود برخـاص خـخ

ــبا حتمــاً وانجــام دهیــد   يشــتریه بـمطالعــعزیــز ، دانــش آمــوزان   د ازی

 د .یگردبهره مند مطلع  يفرد يها ییراهنما
 

 ) يدادی( پس رو یقـات علـیتحق 1-4-4
 

 

 و دادیـ ک رویعوامل بروز  ،قات ، کشف علت ها ینگونه تحقیا در

 يه اـــ ه واقعـــ آنک پس از ، نی. بنابرا مورد نظر است، ده یا پدیحادثه 

  روزــببر ثر ؤــتا عوامل م شود یمق درباره آن شروع ـی، تحق داد يرو
 

 

 



 چگونه تحقیق و پژوهش کنیم ؟ ١٨ 

 

 

 

 تـوان از  یقـات مـ  ینگونـه تحق یج ایتـا به کمک نشود .  ییواقعه شناسا

 نمود . يریشگیع مشابه پیوقا بروز
ل :   »در کارخانه  يعلل آتش سوز یبررس« مثا

 »در کنکور دانشگاه xت دانش آموزان سال آخر مدرسه یعلل موفق یبررس« 

 يبـرا  هاج آنیهستند و نتا ياز نوع کاربرد ، معموالً یقات علیتحق

ع و یا تکـرار وقــا یـ ع نـامطلوب ،  یاز تکـرار حـوادث و وقـا    يریجلـوگ 

 رد .یگ میادث مطلوب ، مورد استفاده قرار حو

اسـناد و   يد بـه جمـع آور  یل که محقق باین دلیقات به این تحقیا 

واقعه بپردازد ،   ا عللیص علت ید تا بتواند به تشخیاقدام نما ، مدارك

 شباهت دارد . یخیقات تاریبه تحق
 

 ) یشی( آزما یقـات تجـربـیتحق  1-4-5        
 

قـات بـه علـوم    ین نوع تحقیرسد که ا ین به نظر میدر نگاه اول چن 

ست . یمطرح ن یاختصاص دارد و در حوزه علوم انسان یعیو طب یتجرب

ها  شگاهیقات در آزماین نوع تحقید گفت اگر چه بخش عمده ایاما با

قـات  ینگونـه تحق یسـت کـه ا  ین ین بـه آن معنـ  یـ ا یرد ، ولیگ یانجام م

تعلـق داتشـه باشـد ، بلکـه در      یعـ یو طب یبه حوزه علوم تجرب منحصراً

 ن روش اسـتفاده  یـ ا ز ازیـ ن یوزه هـا ، از جملـه جامعـه شناسـ    ـر حـ یسـا 

بـا   ،یقـات در حـوزه علـوم تجربـ    ین نـوع تحق یـ شود . اما تفـاوت ا یم

 ق در حوزه علوم ـرل محقـکنته دقت و ـن است کیدر ا یاسـشنهـجامع



 کلیات تحقیق ١٩ 
 

ــیطب ــر محــ  یع ــگاهیط آزمایب ــرل متغ  ش ــا بیو کنت ــوزه  یره ــتر از ح  ش

مشکالت  یمحقق جامعه شناس يل براین دلیاست . به هم یشناسجامعه

تواند با دقت محقـق   ین روش وجود دارد و نمیدر استفاده از ا يادیز

 عمل کند . یعلوم تجرب
ل :   ن ، درینـو  ينسـبت بـه روش هـا   تدریس  یر روش سنتیتاث یبررس« مثا

 »دانش آموزان  یت درسموفق

 
 2نمودار شماره 

 

 انواع پژوھش 
 بر اساس روش و ماھیت

تحقیـقات 
 تـجربی

 تحقیـقات 
    ِعـلّی

تحقیقات 
 ھمبستگی  

 تحقیقات 
 تاریخی  

 تحقیقات 
  توصیفی

 زمینھ یاب یا پھناگر

 موردی و قوم نگاری 
 یا ژرفانگر

 تحلیل محتوا

 


