
 

   

 شروع تحقيق
 سحر نوروزي
 

 Getting Started on Researchمطالب زير خالصـه اي از كتـاب   
اين كتاب در پـنج  . استتاليف ربكا بودن ، جين كنوي و دبي اپستين 

. فصل تنظيم شده كه در صورت لزوم مي توانيد به آن مراجعـه كنيـد  
در تهيه ي اين خالصه سعي شده كه تمامي مطالـب مهـم و كـاربردي    

 .ي بصورت دسته بندي شده ، ارائـه شـوند  براي انجام يك تحقيق علم
با استفاده از راهنمايي هاي اين كتاب و تمرين كافي مي توان خـود را  

  .براي تحقيقات مورد نياز آماده كرد
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  تحقيقروع ش

نوروزي رحس  

  د؟نچه كساني و به چه داليلي بايد از اين كتاب استفاده كن

اما چگونگي انجام فرآيند تحقيق علمي مهارتي است كـه نيـاز بـه     .ع به تحقيق مي كنندراد شروجود دارد كه بموجب آنها افوداليل زيادي 
  .عالوه بر برخي توانايي هاي ذاتي خاص فراگيري عوامل مهم در انجام تحقيقات ضروري است. تمرين دارد

  :توانايي هاي الزم براي يك تحقيق موفق 

 كنجكاوي و ذهن پرسشگر .1

 الصه و تركيب موارد پيچيدهتوانايي خواندن،درك خ .2

 توانايي كار با ديگران براي رسيدن به اهداف .3

 شايستگي درگيري با مسائل فني و تكنيك هاي پيچيده .4

 .اشتياق براي جستجوي چالش هاي جديد بدون احساس ترس .5
 توانايي سازماندهي و مديريت كارهاي خود .6

 ط مناسبامهارت هاي حل مسئله،مشاهده و ارتب .7

 هاي تحقيقاتيتوسعه ي ايده 

   معناي تحقيق

محققان علمي درك و دانش عميق  و همه تحقيق مي كنند اما تحقيق علمي متفاوت است و به حرفه ، ديدگاه و هدف محقق بستگي دارد 
ي خواسته هاي آنان عميق تر و وسيع تـر اسـت و سـواالت بنيـاد    . تري در مورد زندگي اجتماعي ، اقتصادي،سياسي و فرهنگي مي خواهند

  . مطرح مي كنند

  موضوع تحقيق

، عنوان تحقيـق نيسـت بلكـه    اما موضوع مهم . موضوع ممكن است پديده هاي اجتماعي،سياسي،فرهنگي ،اقتصادي يا زيبايي شناسي باشد
 در مورد جهان اطراف گسترش خود قعيابراي يافتن عنوان بهترين روش اينست كه حس كنجكاوي و. نحوه ي نگرش به مسئله مهم است

  .قرار گيريد) جاري يا تاريخي(دهيد يا به خود اجازه دهيد در معرض ايده ها،موضوعات،تجربيات و حوادث 

موضـوع باعـث    ست امـا عالقـه ي اوليـه نسـبت بـه يـك      داشتن مهارت و آگاهي در مورد يك موضوع براي انتخاب عنوان تحقيق مهم ا
آيند توسعه ي عناوين و ايده هاي تحقيق، مطالعـه ي نشـريات در دسـترس    كنجكاوي و اشتياق براي تحقيق مي شود و بخش مهمي از فر

و شـما را  . غوطه ور شدن در آن در اين مرحله بايد كنجكاوي و عالقه ي شما را برانگيزد و كمك كند ايده هاي خود را تنظيم كنيـد . است
  . درگير استدالل در حوزه ي خود كند

  .در اصل بايد قادر به فرضيه سازي باشيم. يگران در مورد تحقيق پاسخ دهيمبعد از تحقيق بايد بتوانيم به سواالت د
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   چگونگي تعريف موضوع تحقيق

  : سه سطح اصلي وجود دارد 

اطالعات در مورد آن است و سال هـا  موضوعات و حوزه هاي مهمي كه فرد واقعا خواستار كسب : پروژه هاي عقالني شخصي  .1
 .مي كند يا حتي تمام زندگي خود را صرف آن

 .به يكديگر متكي اند موضوعات تحقيق كه در اين زمان و مكان ي ازدسته هاي: دستور تحقيق  .2
شـما مطابقـت داشـته    حقايق خاص و منحصر بفرد كه بايد با دستور تحقيق و پروژه ي عقالنـي شخصـي   : موضوعات تحقيق  .3

 .دنباش
ضرورت ابتكار عمل نبايد باعث فرامـوش كـردن موضـوع و هـدف      ماا ، در مدتي كه تخيلي و ابتكاري بودن خوب است داشت بايد در نظر
  . بايد اطمينان حاصل كنيد مفهومي ارزشمند و پذيرفته شده را انتخاب كرده ايد. اصلي شود

  

   :نشريات مورد نياز براي مطالعه ي محققان  انواع مختلف

اين نشريات معموال در كتـاب هـا و   . سسات علمي استر در موبدنه ي كار علمي توسط محققان مشغول به كا: نشريات تحقيقي .1
مـي   "بررسي مشـابهت "چاپ مي شوند و بررسي مي شود كه در آكادمي هاي ديگر داوري نشده باشد كه به آن  مجالت علمي

 .گويند
اين اصطالح براي توصيف گزارشات تحقيقي منتشـر شـده توسـط سـازمان هـاي سياسـتگرا ماننـد دولـت         : نشريات خاكستري  .2

 .ها،اتحاديه هاي صنفي و غيره بكار مي رود
بـراي تسـهيل مباحـث     راهيئت هاي تخصصي در سراسر جهان معموال نشرياتي در مورد خبرنامه هايشـان  : نشريات تخصصي  .3

 براي توزيع يافته هاي تحقيق بين كارورزان استفاده مـي از آنها تفصيلي تكينيك هاي حرفه اي ميان كارورزان ايجاد مي كنند و 
 .و معموال به آينده منسوب مي شوند شدهاين مقاالت در سبكي متفاوت با نشريات علمي معمولي نوشته . شود

 .شامل روزنامه ها،خبرنامه هاي سازمان،كتاب ها و مجالت عمومي و غيره: ساير نشريات .4
  

اول اينكـه آنهـا   :كالتي كه افراد پيدا مي كننددو نوع از مش.چگونگي شناسايي نشريات تحقيقي مرتبط با پروژه ها براي محققان دشوار است
وسيع خـوب   ناگرچه خواند. يزهايي كه ممكن است مطلبي در مورد تحقيقاتشان داشته باشد را كامل مطالعه كنندچفكر مي كنند بايد تمام 

اگر در تحقيق مبتدي هستيد . نيماست اما در تحقيق در مورد يك موضوع بايد مرزهايي براي نشرياتي كه مي خواهيم مطالعه كنيم تعيين ك
دوم افراد فكر مي كنند كه هيچ چيز براي مطالعه در رشته ي آنهـا وجـود نـدارد زيـرا     . يك مشاور تحقيق كمك بگيريد يا از سرپرست خود

قـط بـر موضـوع    ف. مربوط وجود دارد در حاليكه ممكن است عنوان خاص شما را نداشـته باشـد  اما هميشه چيزي . يژه نگاه مي كنندوبسيار 
  .محدود خود تمركز نكنيد،ساير نشريات را نيز مطالعه كنيد كه باعث غناي تحقيق شما خواهد شد
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مـي   "جامعـه ي مطالعـه  "در آخر شما مي توانيد پروژه هاي خود را در محدوده ي خاصي از نشريات قرار دهيد و اين چيزي است كه مردم 

  :توجه كرد در مورد اين فضا بايد به موارد زير. نامند

 انديشمندان مهم كنوني و گذشته. 
 مباحثات مركزي در اين محدوده هم در طول تاريخ و هم در دوره ي معاصر. 
 تفاوت ميان روش هاي متنوع تحقيق. 
 اي توسعه داده اند چگونگي تميز ميان انديشمندان خالق مهم و كساني كه كارهايشان را در روش هاي ويژه. 
 و شما بايد بتوانيد بين هوس هاي زودگذر و تاثيرات پايدارتر تفـاوت قائـل   . حدوده ي شما واقع استچه كسي در لبه ي برش م

 .شويد
  

  :روش هايي مناسب براي شروع شناسايي و مكان يابي نشريات 

  امتحان يك كلمه ي كليدي از تحقيق براي جستجويon‐line. 
 را مشخص كنيد بعد از دستيابي به نتايج جستجو،مواردي كه بايد حذف شوند. 
 اسامي نويسندگان يا مجالتي كه به كرات در نتايج جستجو ظاهر مي شوند را يادداشت كنيد. 
 نويسندگان يا متوني كه در كتاب شناسي با ترتيب ظاهر مي شوند را دنبال كنيد. 
 در مورد رشته تان با ديگران صحبت كنيد و دريابيد آنها كدام نويسنده را مفيد مي دانند. 
  كتابخانه مراجعه و در قفسه ها جستجو كنيدبه. 
 و نيز مي توانيد از مجالت الكترونيكي استفاده كنيد. به نشريات اخير در محدوده ي انتظامي خود مراجعه كنيد. 

  .تعقيب طبقه بندي مشهور بلوم روشي مفيد براي تفكر در مورد كارهايي است كه بايد براي تحقيق انجام دهيد

  

  توسط بلوم مطالعه مراحلطبقه بندي 

 شناسايي  .1

 درك .2

 تحليل .3

 ارزيابي .4

 نتيجه گيري .5

  

   وسعت مناسب براي يك پروژه

. بايد با كمك سرپرستان و مشاوران عنواني دقيق انتخاب كرده و بر چيزي قابل حصول در محدوده ي زماني محدود و معـين تمركـز كـرد    
  .عاتي و كمك ها و عقايد بر بزرگي پروژه تاثير مي گذارندپول،مهارت، دسترسي به منابع اطالمحدوديت هايي از قبيل زمان،
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  :دوري كنيد دام ها از اين 

بلكه ببينيد چه چيز شما را جذب مـي  . به دنبال شكاف ها و حفره ها در نشريات كنوني براي پركردن نباشيد. دوري از شكاف ها .1
 .كند و ارزش تحقيق دارد

بايد به تمام جهان اطراف براي افكار تحقيقي . بايد از تحقيقات محدود پرهيز كرد . قاجتناب از بديهيات محدود و مطابق با حقاي .2
 .خود نگاه كرد

داشتن حداقل يـك سـوال   . طرح سواالتي معين كه تحقيق قرار است به آنها جواب دهد،مرحله ي بعدي است بعد از انتخاب عنوان تحقيق 
  . ضروري است

  باشيم؟چرا بايد سواالتي براي تحقيق داشته 

در مقابـل  شـما را  اين سواالت مهم انـد زيـرا   . اين سواالت مشخص مي كند كه با توجه به عنوان تحقيق دقيقا به دنبال چه چيزي هستيد 
  .حفاظت مي كندمفهم عميق تر وسوسه ي رهايي از تعاريف واضح بدون سعي براي دستيابي به 

  : حلقه ي خلق دانش بصورت زير است 

  ليل      استدالل        فرضيه سازيسوال         تح

در ضمن . شروع مطالعه به همراه سواالت براي خوانندگان تحقيق راحت تر خواهد بود .سواالت محدوده ي تحقيق را نيز مشخص مي كنند
  .مشخص مي كند كه تحقيق دقيقا بر چه موضوعي تمركز مي كند

   يك سوال تحقيقي مناسب چيست ؟

  .شخصات زير را دارند سواالت تحقيق مناسب م

 آنها همانند فرضيه به دنبال درستي يا نادرستي موضوع نيستند. 
 آنها پاسخ را در درون خود ندارند. 
 نكاتي غني و پيچيده همراه خود دارد ، پاسخ آنها بلي يا خير نيست بلكه پاسخ. 
 تمركز تحقيق بر موضوع را حفظ مي كنند. 
 يمان تكيه نمي كنندآنها داراي پاسخ اند و به عقايد و ا. 
 الت كوتاه انداسو. 
 سواالت بايد قابل دسته بندي باشند. 
 سواالت خوب نتيجه ي فرآيند سخت توسعه و پااليش ايده ي يك نفر هستند. 
 آنها ارتباطي قابل شرح با ساير نشريات در محدوده ي تحقيق دارند. 
 آنها پروژه را به موفقيت در زمان خاص هدايت مي كنند. 
 ت مناسب در اصالحات و تنظيمات دائمي قابل پاسخگويي اندسواال. 
 الت خوب منابع مناسب براي مطالعه را مشخص مي كننداسو. 

  .در مجموع سواالت مناسب شدني و قابل پاسخگويي اند
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  چگونه سواالت تحقيق خود را بنويسيم؟

بايد تصور كنـيم  . تن آنها به روشن شدن سواالت كمك مي كندنوش. نوشتن داليل عالقمندي و علت انها مفيد است، بعد از انتخاب عنوان 
نيم يا با اين دانش چه مي خواهيم بكنيم يا مي خواهيم اين تحقيق چه تاثيري بر ديگـران  اكه مي خواهيم چه چيزي در مورد اين عنوان بد

  .انجام يك يا چند مورد از موارد زير كمك مي كند. داشته باشد

  خودراضي كردن حس كنجكاوي. 
  دخالت يا همكاري در مباحثات تئوريكي و عقالنيايجاد. 
 تاثير بر سياستگذاران. 
 افزايش هوشياري ديگران در مورد مسائل خاص. 
 اخذ مدرك دكتراي خود در كوتاهترين زمان . 

 اخذ نتايج در دستور جلسه. 
 تامين اهداف نشريه اي كه بر شما نفوذ داشته است. 

  فرآيند تحقيق

نوشتن طـرح تحقيـق   . اهنما در طول فرآيند تحقيق سودمند استرواالت ،ايجاد طرحي براي تحقيق و استفاده از آن به عنوان بعد از طرح س
  :داراي فوايد زير است

 كمك مي كند مطمئن شويد پروژه ي تحقيق پايداري داريد. 
 ا ممكن مي سازدشناسايي مسائل و مشكالت احتمالي ر. نقشه خط سير واضحي براي تحقيق فراهم مي كند. 
 به انتخاب سرپرست يا مشاور مناسب كمك مي كند. 
 شما حمايت كنند زيرا مي دانند دنبال چه چيزي هستيد زبه سرپرست يا مشاور كمك مي كند ا. 
 به پروژه سرعت مي دهد. 
 مرجعي براي نظارت پيشرفت تحقيق مي دهد. 

   نوشتن طرح تحقيق

  :اما بيشتر آنها شامل موارد زيرند.بسته به نوع تحقيق طرح ها متفاوت اند

  در ابتدا توضيح مي دهيم كه چرا به اين موضوع عالقمند شديد و بايد خواننده را متقاعد كنيد كـه پـروژه   : پيشينه و اصول عقايد
 .ي شما ارزش زمان و زحمت را دارد

  ت اصلي و فرعي را به ترتيب ذكر كنيدسواال. بايد سواالت را بطور واضح و صريح در طرح تحقيق بنويسيد : سواالت تحقيق. 
 اوال در مورد كارهاي ديگـران كـه اطالعـات تجربـي يـا      : به دو صورت راجع به اين نشريات صحبت مي شود :  نشريات موجود

در . نابعي كه از آنها استفاده كـرده ايـد،ارجاع دهيـد   دوما مسائل را به م. د صحبت كنيدخالقانه در مورد سواالت شما فراهم كردن
 . ضمن ذكر كنيد كه چرا تحقيق شما ارزشمند است و كار هاي انجام شده در رشته ي مرتبط را به چالش بگيريد

 وب مـي شـود و تحقيـق علمـي بايـد چـارچوب نظـري        ستحقيق بدون چارچوب نظري تنها توصيف مح:  چارچوب هاي نظري
 .شدصريحي داشته با
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  روش شناسي مجموعه اي از معرفت شناسي،هستي شناسي و روش  )تكنيك هاي تحليلي و تحقيقي(: روش ها و روش شناسي

. توصيف نحوه ي جمع آوري و حتـي تحليـل اطالعـات ضـروري اسـت     . هايي است كه پروژه ي تحقيقي شما را شكل مي دهد
مناسـب بـراي مشـاهده و ابـزار و تكنيـك هـاي مناسـب بـراي          ذره بـين هـاي نظـري   : تحليل داده ها بـه دو چيـز نيـاز دارد    

 .سازماندهي،دسته بندي،وارسي و مديريت آنها
 و تحقيق شما آسيبي به كسـي نرسـانده   . خواننده بايد مطمئن شود كه شما اصول اخالقي را رعايت كرده ايد:  مالحظات اخالقي

 .است
 ندي براي نظارت پيشرفت و مديريت اثر بخش پروژه الزم استزمان ب )ايجاد فاز ها و سر رسيد(:  مقياس هاي زماني . 

 براي كاربران غير علمي مرتبط . 2براي ساير فرهنگيان . 1: سه نوع مختلف انتشار خروجي تحقيق شما را درگير مي كند:  انتشار
 .بوسيله ي رسانه هاي عمومي . 3و ذينفعان تحقيق 

و در ضمن در فرآيند واقعـي  . ،مطالبي كه ارائه مي دهيد بايد واضح،منسج و متقاعد كننده باشندبراي نوشتن طرح تحقيق به ياد داشته باشيد
  .تحقيق ، مراحل مختلف تحقيق با هم، مكررا و پي در پي اجرا مي شوند

و در . و نظـر دهنـد  بعد از انجام اين كار ها و تهيه ي يك طرح تحقيق كامل آن را به همساالن خود و پيشكسوتان نشان دهيد تا بخواننـد  
  .صورت نياز آن را اصالح كنيد

  انجام پروژه

   : فرآيند تحقيق

 انتخاب عنوان .1

 مطالعه ي نشريات .2

 تهيه ي سواالت تحقيق  .3

 يافتن اطالعات مورد نياز و جمع آوري و تحليل آنها .4

 تعيين اصول اخالقي و نحوه ي رسيدگي به آنها .5

 اي تحقيق ايجاد زمان بندي معقول براي انجام تمام كار ه .6

  اصول كاربردي براي محققان تازه كار

  تمـامي   حال قابل اسـتفاده انـد و مـي تـوان     دفترچه يادداشت ها مهمترين ابزار براي تحقيق هستند چون در همه: دفترچه تحقيق
 .بايد تمامي چيز هاي مفيد و مرتبط با موضوع تحقيق را در آنها نوشت. رفع كرداحتياجات خود را در آن ها 

 سالمت فيزيكي و رواني خود را حفظ كنيد: جه داشتن به خود تو. 
  تمامي نوشته ها در مورد تحقيق را در جايي امن نگهداري كنيد: يافته هاي خود را بايگاني كنيد. 
 اما به حرف ديگران توجه نكنيد هر كـس روش خـود را بـراي    . مراقب زمان هاي سررسيد باشيد : ب كاري و محل هاي امن اجتنا

 .محل هاي امن جاهايي هستند كه در آن ها راحت بكار مي پردازيد. نجام امور داردا
  بهترين زمان هنگـامي اسـت كـه فكرتـان آزاد بـوده و هـيچ        ،بايد بدانيم زمان خود را چگونه صرف تحقيق كنيم : زمان و حركت

يد و بين زمان هايي كه براي تحقيق صرف مي در ضمن پيوستگي را مد نظر داشته باش. موضوع ديگري تمركزتان را بهم نمي زند
بهتر است در طرح تحقيـق ،  . در هنگام تحقيق از مكان هايي كه احتمال دارد حواستان را پرت كند دور شويد. كنيد فاصله نياندازيد

  .جدول زمانبندي را نيز مشخص كرده باشيد تا راهنمايي براي تحقيق باشد
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 گاهي اوقات تاخير هايي در تعهدات و سررسيد . به تحمل،همكاري و مساعدت ديگران نياز دارندتمام تحقيق ها . شلوغ كاري نكنيد

 .بايد با يك تحقيق برنامه ريزي شده كار را پيش برد... ها رخ مي دهند به داليلي مانند بيماري،فوت نزديكان و 
 ايـن  . ديگـر نيـز بكـار آينـد     ا ممكن است براي تحقيقاتاين يادداشت ه. از خوانده هايتان يادداشت برداريد. يادداشت برداري كنيد

 .يادداشت ها را با نظم و ترتيب مناسب بايگاني كنيد
  مانند نرم افزار هاي كامپيوتري.از تكنيك ها و ابزار جديد در تحقيق استفاده كنيد: ابزار هاي تجارت 

  اين نرم افزار هـا ابـزار هـايي قدرتمنـد     . حققان ضروري استم استفاده از اين برنامه براي تماني: بايگاني داده هاي كتاب شناسي
 .براي تحقيق هستند

  برخي از آنها براي مـوارد كيفـي و   . بسته هاي نرم افزاري بسياري براي محققان تهيه شده اند: بسته هاي تحليل و بررسي داده ها
بيـابيم و  ه ها را تحليل و بررسي كرده و روابط ميـان آنهـا را   با استفاده از اين نرم افزار ها مي توانيم داد.برخي براي موارد كمي اند

 .آنها را دسته بندي كرده و نتيجه گيري كنيم
 اينترنـت ابـزاري مناسـب بـراي     . بخش با اينترنت در فرآيند تحقيق بسـيار مهـم اسـت   مهارت كار اثر: و مهارت هاي وب  ابزار ها

وسيله ي آن مي توان به كتابخانه ها نيز دسترسي پيدا و ب. شماست ه تحقيقجستجوي داده ي ثانويه ،نشريات و اطالعات مربوط ب
 .كرد

  نوشتن هم مانند امور ديگر نياز به تمرين منظم دارد.از عدم مهارت خود در نوشتن نگران نشويد.از نوشتن نترسيد: نوشتن. 
   كافي است ؟جستجو چه زماني 

پـس بـه   . ولي برعكس سايرين به تويح بيش از حد مي پردازند.د تحقيق را تمام مي كنندقبل از اينكه موضوع جذابي بيان كرده باشنبعضي 
 .ميزان توضيحات در تحقيق خود دقت كنيد و از ديگران براي اين منظور كمك بگيريد

  :اصالح چيز ها هنگامي كه در حال خراب شدن هستند 

از  مشـجاعانه آن را حـل كـرد و در صـورت لـزو     بايد هنگام بروز مشـكل   .نبايد انتظار داشت كه فرآيند تحقيق بي نقص و منظم پيش برود
 .بايد خونسرد بود و راه حلي عملي براي حل مشكل يافت. ديگران كمك گرفت

  ارتقاء خود بصورت يك محقق حرفه اي

  .كمك گرفتن و تمرين هاي اصولي مناسب:دو موضوع مي تواند به شما كمك كند

  يك محقق حرفه اي كيست ؟

به او اجازه مي دهد تحقيقات علمي را در سطحي مناسب در روشي حرفه اي و شايسـته انجـام   شخصات فردي و مهارت هايي دارد كه او م
آنهـا  . و مي توانند سواالت زيادي در مورد عنـوان تحقيـق مطـرح كننـد    . به عالوه آنها مي توانند بصورت مستقل و خالقانه فكر كنند. دهد

آنهـا حـس   . توانايي كار تيمي از ديگر قابليت هاي آنـان اسـت  . دانند و از ديگران در مواقع نياز كمك مي گيرندمحدوديت هاي خود را مي 
  .حد تعادل نگه مي دارنداستقالل كاري و تعلق به گروه را در 

  :براي بهبود مهارت هاي تحقيقي خود بموارد زير دقت كنيد 

كمك بگيريد اما براي ايجام هـر كـاري بـه آنهـا     ... ز از مشاوران و متخصصان و در مواقع نيا .نباشيد محتاج كمككمك بگيريد اما 
  .نيازمند نباشيد
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  نمي كنند؟ يافتچرا افراد كمك هاي مورد نياز خود را در

 .ممكن است آنقدر مغرور باشند كه از درخواست كمك بترسند يا خجالت بكشند .1
 .فه ي خود را درست انجام نمي دهندافرادي كه موظف به ارائه ي كمك به محققان هستند وظي .2
 .بعضي موسسات نياز هاي آموزشي كارمندان را برآورده نمي كنند .3

  آيا واقعا مي توانيم درخواست كمك كنيم؟

شما بايد از افرادي كه توانايي كمك دارند در خواست نمائيد البتـه درخواسـت   . توقع نداشته باشيد ديگران بدانند كه بايد به شما كمك كنند
  .شما بايد در حد معقول و قابل اجرا باشد

  :كه به شما كمك خواهند كرد مواردي

 مهارت استفاده از كتابخانه  .1

 درك تئوري يا ورود به مباحثات نظري  .2

 يافتن و ايجاد ارتباط مناسب با محققان همفكر .3

 ابزار و تكنيك هاي خاص جمع آوري و آناليز اطالعات .4

 نوشتن .5

 ي ارائه ي كار خوديافتن مكان كنفرانس ها برا .6

 يافتن مجالت مناسب براي فرستادن مقاالت خود به آن .7

 سازماندهي تحقيق خود .8

 تفكر در مورد چگونگي حركت از يك عنوان تحقيق به يك دستور جلسه ي تحقيقي .9

 ،بايگاني ها و ساير منابع داده هامخاطبان تحقيق  به يافتن راه هاي دستيابي .10

  .واست هاي شما نامعقول نباشند و از ديگران توقعات بي جامعه نداشته باشيدفقط به ياد داشته باشيد كه درخ

  تشخيص نظرات خوب و بد

  :براي دوري از نظرات بد به موارد زير توجه كنيد 

 از منابعي كه مي شناسيد و به آنها اعتماد داريد كمك بگيريد. 
 اگر منبع معتبري نمي شناسيد از چند نفر ديگر سوال كنيد. 
 منبع ديگري براي كمك پيدا كنيد د كمك كننده سعي مي كند نظر خود را تحميل كند و از كار هاي شما ايراد مي گيرد،اگر فر. 
 اگر فرد مي خواهد تنها شما را متكي بخود سازد ، منبع ديگري براي كمك پيدا كنيد. 

  منابع بالقوه حمايت و مشورت كدام اند؟

  احتياطي/غير رسمي و اجباري/رسمي. دمشورت ، حمايت و كمك دو بعد اصلي دار
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  مشاوران و سرپرستان تحقيق

  : مي توان از آنها چنين توقعاتي داشت . آنها از طرف دانشگاه يا موسسه ي مربوطه موظف به كمك به شما در فرآيند تحقيق هستند

 اشراف كامل به عنوان تحقيق شما و توانايي كمك براي شروع و ادامه ي تحقيق  .1

 قاالت و مراجع مربوط به شماارائه ي م .2

 ....تحليل داده ها و  وربردي در مورد سازماندهي تحقيق ،جمع آوري اارائه ي نظرات ك .3

 كمك براي بهبود توانايي نوشتن شما .4

 تشويق شما به ادامه ي تحقيق .5

  غير رسمي/مشاوران رسمي

بعضي از آنها توسط يك واحـد يـا يـك    . قيق به شما كمك كنندمشاوران افرادي با تجربه و دانش بيشتر هستند كه مي توانند در فرآيند تح
مشاوران غير رسمي مي تواننـد در موسسـه يـا    .دانشگاه براي كمك به محققان استخدام شده اند كه جز مشاوران رسمي محسوب مي شوند

  .دانشگاه شما يا در جاهاي ديگر باشند

   دوره هاي آموزشي تحقيق

شركت در اين دوره ها مي تواند بـه مهـارت   . دوره ها را براي كارمندان و دانشجويان خود ايجاد مي كنند بيشتر موسسات و دانشگاه ها اين
  .يافتن در تحقيق به شما كمك كنند

  تيم هاي تحقيقاتي

نـد  مـي توا  ،عضويت در اين تيم ها نيـز هم مي آيند و روي پروژه اي كار مي كنند يك تيم تحقيقاتي ناميده مي شوند افراد مختلفي كه گرد
  .براي بهبود مهارت تحقيقاتي مفيد باشند

  مراكز تحقيقاتي

اين مراكز افراد متخصص و نيز كتـاب هـا و منـابع تحقيقـي مناسـب بـراي       . در دانشگاه هايي خاص واحدي براي تحقيق تشكيل مي شود
  .موضوعات خاص را در بر دارند كه مي توانند به محققان كمك كنند

  گروه هاي مطالعاتي

موعه اي غير رسمي از افراد كه به يك موضوع خاص عالقمند هستند و بصورت منظم براي بحث در مورد كتاب ها،مجالت،مقـاالت و  مج
  .ملحق شدن به اين گروه ها روشي جذاب و لذتبخش براي انجام تحقيق است. مي كنندبا هم مالقات ... 

   انجمن ها و شبكه هاي تحقيق

  .هستند... كر براي انجام فعاليت هايي از قبيل برگزاري كنفرانس ها،انتشار مجالت و اين ها مجمعي از محققان همف
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  همساالن و دوستان دانشگاهي

كمـك گرفـت   مي توان در فرآيند تحقيق از آنهـا  .مهمترين و پايدارترين حمايت از جانب همساالن و دوستان دانشگاهي دريافت خواهد شد
  .قابل است كه در زماني ديگر بايد جبران شودته كمك در اين گروه ها خدمتي متالب

  كتابداران

كتابداران دانشگاه دانشي وسيع در مورد نشريات و موضوعات مختلف دارند و مي توانند به پژوهشگران براي دستيابي بـه منـابع مـورد نيـاز     
  .كمك كنند

  كتاب هاي تكنيك هاي تحقيق

  .تمام محققان تازه كار قرار گيردكه مي توانند مورد استفاده ي  كتاب هاي زيادي در مورد روش تحقيق نوشته شده اند

   شيوه ي اخالقي در تحقيق

در تحقيق رعايت امانت ضروري است در ضمن تحقيق براي يك موسسـه بايـد مـواردي كـه     . بايد در تحقيق مسائل اخالقي را رعايت كرد
  .ر مورد ارتباطات قدرت دقيق،عميق و بازتابي انديشيدبايد دبه اين منظور .توسط آن موسسه درخواست شده را دربرگيرد


