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 فصل اول: کلیات

پژوهش و تحقیق تالش و کوششی مداوم و پیگیر به منظور پرده برداری از مجهوالت می باشد و با دقت و موشکافی به دنبال کشف  -

است لذا انسان را از لغزش ها و خطاها و زیان های ناشی از آگاهی های سطحی و دانشش هشای خشام    حقایق از موضوع مورد مطالعه 

 برخوردار می دارد.

 ثمره تحقیق و پژوهش، پیشرفت و تعالی است و ضمانتی برای استقالل محسوب می شود. -

ش کوشششی اسشت بشرای یشافتن سشاختار      ماهیت پژوهش را می توان مانند پلی میان تجربه و تئوری دانست. به عبارت دیگر، پشژوه  -

 می یابند. ساختارها با هم پیوندی معقوالنه تئوریک از مجموعه تجربه هایی که از طریق آن ها، 

 .مطالبی را که برای روشن شدن معنی کلمه ذکر می شود تعریف آن کلمه می نامند -

 دستورالعمل پاسکال در ارتباط با تعریف: 3 -

A.  که واضح هستند، نباید پرداخت؛ مگر آن که اصطالح های روشن تری در اختیار باشد.به تعریف هیچ یک از اموری 

B. .هیچ یک از اصطالح هایی را که مبهم اند نباید بی تعریف گذاشت 

C.    در تعریف باید کلمه های را به کار برد که کامالَ معلومند و یا قبالَ بیان شده اند. از استعمال هر گونه اصشطالح نشامعین در

 .باید خودداری شودتعریف 

  مفهومی  / 1                 

 عملکردی  /1                       انواع تعریف: -

 تحلیلی  واقعی /3/9                         
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 تعاریف مفهومی -1

شکسشتن  در هر تحقیق مفاهیم خاص تعریف می شوند. بشه عنشوان مثشال گفتشه منظشور از انحشرای در ایشن تحقیشق عبارتسشت از          

هنجارهای معتبر و رایج گروهی. همان طور که مالحظه می شود تعاریف مفهومی عبارات یا کالمی هستند کشه واهه یشا اصشطالحی    

 گنگ و وسیع را تشریح می نمایند.

 صفت تعاریف مفهومی: 1 -

A. .مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود 

انحرای اجتماعی عبارت از عمل انفراد منحری می باشد. بلکه باید از کلماتی دیگر در راه روششن نمشودن   به عنوان مثال نمی توان گفت: 

 این مفهوم سود جست.

B. تعریف مثبت بر تعریف منفی رجعان )برتری( دارد. 

خواهد داشت زیشرا  به عنوان مثال تعریف هوش به این صورت که پدیده ای است فاقد شکل، رنگ، وزن و ... کمک چندانی در درک آن ن

 بسیاری از پدیده ها چنین صفاتی داردند.

 تعریف عملیاتی: -1

 در هر تحقیق، خواه ناخواه، باید مفاهیم با شاخص ها یا معری هایی مشخص شوند.

ه تعریف عملیاتی یک متغیر عبارتست از مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و عملیات و معیارها و مالک های تجربی برای انشداز 

 گیری و سنجش آن می باشد.

 ماهگی پدر را می شناسند، هوشمند به حساب می آیند.6به عنوان مثال: گفته می شود کودکانی که در سن 

عملکردی، یعنی دادن شاخص های دقیق، قابل مشاهده و سنجش پذیر برای مفاهیم کلیدی هشر تحقیشق فشرآورده هشای      با ارائه تعریف

 تازه مفهومی به دست خواهد داد و با آن زبان دانش را تقویت خواهد نمود.
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همشه در برابشر انگیشزه یشا     در هر تحقیق باید توجه داشت که معانی و کلمات برای مخاطبان یکسان باشد، یعنی عاریف تحلیلی:ت -3

 انگیزه هایی واحد قرار گیرند.

 ورود معناشناسی در حریم تحقیقات اجتماعی به همین دلیل صورت گرفته است.

 تعاریف واقعی )تعریف ذاتی(: -9

ششناختی و نشام   پوپر با الهام از اندیشه های افالطون دو نوع شناخت را بر اساس روش آنان از هم متمشایز مشی کنشد. ذات گرایشی روش     

 گرایی روش شناختی.

 تعریف و مفهوم تحقیق:

 دست آوردن معنا کرده است.بر دهخدا: تحقیق را کنه مطلب رسیدن و واقع چیزی را بعلی اک

 تحقیق از نظر روش شناسی:

طقشی و دقیشق   عبارت از کاربرد روش های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال است و همچنین تحقیق علمی منظم، من

 برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح می گردد.

 جان بت: تحقیق دارای فرآیند رسمی و عمیق تر در اجرای روش تحلیل علمی است. 

در روش علمی برای پاسخگویی به یک سؤال یا حل یک مسئله پژوهشگر اقدام به تعریشف مسشئله صشورت بنشدی فرضشیه، جمشع آوری       

 و تحلیل و نتیجه گیری می کند. اطالعات، تجزیه

 تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سؤال داده می شود.
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از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کامالَ معین و ثابت  تحقیق عبارتست

 موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغیر یافته اند. است و در وضعی قرار دارد که عناصر

تحقیق عبارت از بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایش قضیه های فرضی درباره روابط احتمشالی بشین   : از دیدگاه کِر لنیجر

 پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی می باشد.

 شرط است: 1ظم است که در درست ترین شکل واجد تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی یک فعالیت من -

 / کنترل دقیق، شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود. )اعتبار درونی(1

 بسط و تعمیم می سازد. )اعتبار بیرونی( / نمونه گیری صحیح، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل1

ار ترکیب ممکن را به وجود می آورند که عبارتنشد از: آزمشایش، مطالعشه، زمینشه     تقویت تحقیق به موجب اعتبار درونی و بیرونی چه -

 یابی و بررسی

 مفهوم روش در تحقیق: -

روش به معنی در پیش گرفتن راهی و یا معین کردن مراحلی است که برای رسیدن به هدفی، می بایشد بشا نظمشی خشاص آن هشا را       -

ماهیت این مراحل بستگی به هدی مطلوب و نحوه رسیدن به آن دارد. بنابراین روش علمی بسته به اینکه هدی از علشم،   دنبال کرد.

 دارد. تسلط بر طبیعت باشد یا کشف حقیقت با یکدیگر تفاوت

که روش مجموعه هایی  دکارت روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. به طور کلی می توان گفت

 .از شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش ها بکار برده   می شود

روش الزمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست. اعتبار دستاوردهای هر دانش و تحقیق نیز بسشتگی بشه روش هشایی    

 دارد که مورد استفاده قرار گرفته است.
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 تعاریف متعدد  روش:

 روش مجوعه اسلوب ها و طرقی است وصول به حقیقت و هدی مورد نظر را ممکن و آسان می سازد. -

 روش استداللی است که به کمک آن، آدمی افکار خود را به نحو صحیح مورد آزمایش قرار می دهد. -

 حقیقت رسید.روش، تالش برای پیدا کردن بهترین راه است که در سایه آن می توان به  -

 روش انتخاب قاعده و انتخاب راه است. -

 روش مجموعه اقدامات و اعمال اصول و قوانین است که برای تحقق علمی انجام می گیرد. -

روش کلیه وسایل و ابزار و مجموعه مراحلی است که برای جمع آوری اطالعات و کیفیت بررسی آن ها جهت وصشول بشه یشک هشدی      -

 انتخاب می شود.

-  

 شی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات است.روش خط م -

ر سایه تفکشر  درست است که د برای کشف حقیقت باید نحوه استدالل و منطق مورد نظر باشد و از قوانین خاصی تبعیت شود. این قواعد

 پدید آمده اند ولی برای محقق جنبه دسترسی دارد و اصوالَ روش شناسی علمی دستوری است.

 سریع ترین راه مورد نظر است تا محقق در اخذ نتیجه و وصول به هدی موفق تر باشد. در روش همیشه

 محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. -

تحقیق هدی از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم و چه روشی برای بررسی موضوع خاصی الزم است. انتخاب روش انجام 

 و امکانات اجرایی آن دارد. بستگی به هدی و ماهیت موضوع تحقیق
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 ویژگی های کلی روش عبارتند از

 انتظام -

 عقالئی بودن و دوری از توهمات و عواطف -

 روح علمی، بی طرفی، تسلط بر خویش، صبر و تواضع -

 واقعیت گرائی -

-  

 روش تحقیق علمی و اصطالحات اساسی آن: -

عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطالعات مناسب بیشتری را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و روش تحقیق  -

 عوامل مرتبط با آن را مشخص نماید.

روش تحقیق علمی یا روش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت یا موقعیت نامعین است. به بیان دیگشر   -

ص و نظام داری است که همواره به دنبال حقیقت است، حقیقتی که از طریق بررسی مالحظات منطقی معین روش علمی شکل خا

 می شود.

روش علمی بایستی به پیروی از این هدی، از طریق آزمایش، مشاهده، ثبت، بررسی و تفسشیرهای منطقشی از روی اصشول موضشوعه      -

 ها را کشف نماید. بنابراین پژوهش و روش علمی الزم و ملزوم یکدیگرند.قابل قبول و ترکیبی از این مراحل، روابط بین پدیده 

 اال بردن میزان اعتبار و روائیب -

 کاهش میزان پیچیدگی ها -

 افزایش میزان مناسب ارتباط بین جواب و مسأله مورد نظر -

دیگشر اکتسشاب دانشش حشائز آن نیسشت و آن خصوصشیت       همچنین روش علمی خصوصیتی منحصشر بشه فشرد دارد کشه هشیچ روش       -

 خوداصالحی است.

عینیت عبارت است از: توافق در داوری های متخصصان پیرامون آن چه که مشاهده می ششود و آن چشه کشه در     -

 یک پژوهش باید انجام شود و آن چه که انجام گرفته است.

 

منظور از  -

کاااار    

 روش علمی

 



فریدون رحیمی                                          دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورامین -میثم عاقلی  
 

     230-23002223آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                                                   تلفن : 

8 

 مشاوره تخصصی پروژه های کارشناسی ارشد مدیریت شامل:) ترجمه و تایپ/ مقاله / پایان نامه (

26026000122شماره تماس :   

 غلبه بر پیش داوری ها -

 ساختن از راه تعقل -

 مقایسه با واقعیت -

 .گام گسستن، ساختن و مقایسه کردن یا تجربه می باشد 3روش علمی شامل فرآیند در  -

 گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیش داوری هاست.: مرحله اول روش علمی

مبنای ساختن پیش فرض هایی که به نظر محقق قادر باشد پدیده و موضوع مورد بررسی را تبیشین نمایشد. بشر     مرحله دوم ساختن:

 پایه چارچوب نظری است که محقق می تواند روش کار، عملیات اجرائی و نتایج احتمالی تحقیق را پیش بینی نماید.

لوم اجتماعی بدون ساختن یک چشارچوب نظشری هشیچ مقایسشه     بدون این چارچوب نظری هیچ تجربه معتبری امکان پذیر نیست. در ع

ثمربخشی امکان نخواهد داشت. قضایای علمی باید از یک تالش فکری مبتنی بر اصول منطقی و مفروضات نظری معتدل نتیجشه ششده   

 باشند.

ا به تجربه اثبات کشرد. ایشن   مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آن ر یک قضیه را نمی توان علمی دانست مقایسه: -مرحله سوم

 بررسی، مقایسه یا تجربه نامیده می شود.

 مراحل روش علمی را نشان می دهد: -

 پرسش آغازین مرحله اول

 مطالعات اکتشاقی مرحله دوم

 

 

 

گاساانوب  اراا ر  -

روش علمی را  ر 

عبااارخ ص  اا  3

کاا   کاا  ا اساا 

 عبارتند از:

گام اول: 

 گسسنن

مطالع  

 منوب

مصاحب  

 اکنشافی
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 ساختن چارچوب نظری مسأله مرحله سوم

 ساختن مدل تحلیلی چهارممرحله 

 

  بکارگیری ابزارهای جمع آوری داده مرحله پنجم

 تحلیل اطالعات مرحله ششم

 نتیجه گیری مرحله هفتم

 .ساده ترین و مختصرترین تعریف یا استنباط از یک پدیده است مفهوم:

 هایی به سؤاالت مورد نظر تعریف کرده اند.به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ یا پاسخ : تحقیق

 مفهوم بیانگر دو یا چند ارزش کمی و کیفی باشد به متغیر تبدیل می شوند. متغیر:

 به طور کلی مفاهیمی که بتواند دو یا چند ارزش یا حالت به خود بگیرند متغیر نامیده می شوند.

 ن هاست.کار عمده تحقیق: اندازه گیری متغیرها و کشف روابط بین آ

 انواع متغیرها بر حسب روابط آن ها با یکدیگر: -

A. متغیر مستقل قرار می گیرد. متغیر وابسته یا تابع: متغیری که تحت نفوذ یک یا چند 

B. .متغیر مستقل یا متنوع: توسط آن متغیر وابسته را تشریح می کنیم 

C. .متغیرناخواسته: از طریق آن متغیر مستقل به وابسته اثر می گذارد 

D. مار است مثل درآمد، تحصیالت ومتغیر پیوسته و ناپیوسته: متغیر پیوسته دارای درجات پی در پی و بی ش .. 

 شامل دو گروه مرد و زن است. خاص است مانند متغیر جنسیت که  متغیر ناپیوسته معری گروه، صفت و یا حالت

گام  وم: 

 ساصنن

گام سوم: 

 مقایس 
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و احکام عرضی و شرعی و یا شرایط محیطی و زیستی حاصل قضایای کلی که از اصول بدیهی، نتایج نظریه های دیگر، قواعد  :فرض

 .شود فرض نامیده می شود. فرض چارچوب اولیه یک نظریه را می سازد

 .مبین یک رابطه حتمی، دائمی و بدون قید و شرط بین دو یا چند متغیر است: قانون

 انون در می آورد.از دیدگاه دیگر تکرار تأیید نسبی یک فرضیه به طور تجربی، آن را به صورت ق

یا چند متغیر را به صورت احتمالی بیان می کند و در بیشان آن عمومیشت، قاطعیشت و حتمیشت قشانون       1روابط بین پیشنهاد علمی: 

 وجود ندارد.

یج و قواعد حاصل از فرض ها را که با استفاده از روابط و دالیل منطقی از یک پدیده به دست آمده یک تا: نرضیهی

 فرضیه گویند.

 فرضیه از ذهن جستجوگر محقق صادر می گردد و چیزی است که پژوهشگر در پی آن است.

به عبارت دیگر آن نظر، عقیده حالت، بیان مبتنی بر حدس یا یک پیشنهاد موقتی یا پاسخ سنجیده موقتی اسشت کشه قبشل از پشژوهش     

 علمی تنظیم و پذیرفته می شود تا راه و مسیر حرکت پژوهش را مشخص سازد.

فرضیه رابطه بین دو یا چند متغیر تعریف شده را به صورت احتمالی در مورد جمعیت آزمایشی معین بیان می کند. تدوین فرضشیه   -

 و آزمایش صحت آن خود یکی از هدی های پژوهش و تحقیق علمی است.
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 می شود که: در علم و تحقیقات علمی اصطالح تئوری به مجموعه ای از فرضیه ها گفته: تئوری یا نظریه

 به طور سیستماتیک با یکدیگر مربوط باشند. 

 قابلیت آزمون تجربی آن ها وجود داشته باشد. 

 قابلیت توصیف تشریح و پیشگیری یک پدیده اجتماعی را داشته باشد. 

 تأیید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در فرضیه را که از طریق تجربی صورت گیرد در بر گیرد. 

 ه پیش بینی و برآورد رفتار یک پدیده در آینده اطالق می شود.ب: پیشگویی

برای بررسی سنجش مقبولیت گزاره ها به جای معیار قابلیت اطمینان و اعتماد از واهه درجه صحت بهتر است  درجه حقیقت نمایی:

 .استفاده شود

 عواملی که باعث عالقه بشر نسبت به امر پیشگویی:

منظور آگاهی از وقایعی که در آینده اتفاق خواهد افتشاد ) ناششی از روح حقیقشت    حس کنجکاوی ذاتی بشر به  -

 (جویی فطرت انسانی

 احتیاج بشر نسبت به جلوگیری از حوادث غیرمترقبه -

 نیاز بشر به برنامه ریزی برای آینده و بهسازی محیط زیست در راستای بهبود وضع زندگی -

 اعتماد )قابلیت اطمینان یا پایایی(

روش اندازه گیری با یک وسیله اندازه گیری چندین مرتبه برای اندازه گیری و بدست آوردن حقیقتی از یشک ششی یشا موضشوع      اگر یک

 کرراً همان حقیقت را نشان می دهد آن روش یا وسیله دارای اعتماد علمی خواهد بود.خاص به کار رود و م
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 روایی و پایایی تحقیقات کمی )صحت(

 گرایی از کلمه صحت استفاده می شود. اعتماد و اعتبار روش های تحقیق مبتنی بر اثباتبرای سنجش قابلیت 

 روایی و پایایی تحقیقات کیفی )خطاسنجی(

برای سنجش قابلیت اعتماد و اعتبار روش های تحقیق مبتنی بر پدیدار شناسی و رویکرد تحقیق کیفی از اصطالح خطاسنجی اسشتفاده  

 اری، نمونه، قابلیت تعمیم پذیری، پارامترمی شود که شامل: جمعیت آم

 جمعیت آماری

معموالً گروه و یا مواردی را که محقق عالقمند به کشف اطالعات درباره ی آن هاست جمعیت آماری، جمعیت آزمایشی یا جامعه مشورد  

 تحقیق می نامند.

تماس با کلیه اعضای جمعیت آزمشایش عملشی    راه حل مسئله برای جمعیت های بزرگ و حتی کوچک نمونه گیری است و اگر: نمونه

 نباشد با روش علمی نمونه هایی را از میان آن انتخاب می کنیم.

نمونه در این است که تحت شرایط خاصی نتایج بدست آمده از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات نمونه درباره جمعیتی که نمونشه  اهمیت 

 .قابل تعمیم است  از آن انتخاب شده نیز

 ت تعمیم پذیری:قابلی

اساساً دستاوردهای تحقیق قابلیت تعمیم صد در صد در اغلب موارد ندارد و حتی یک اصل علمی تحت شرایط بسیار ویژه ای بشه اصشل   

 عام ملقب می شود.

برای تحقیقات از دیدگاه پارادایم پدیدار شناسی نتایج تحقیق وابسته به دیدگاه های محقق و زمینه تحقیق است و اساساً تعمیم پذیری 

 کیفی معنا ندارد و لذا برای ارزیابی نتایج تحقیق کیفی از معیار تکرارپذیری و قابلیت اطمینان نباید استفاده کرد.
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 هر یک از خصوصیات مختلف کل جمعیت آماری را یک پارامتر گویند مثالً میانگین سن، درصد مستأجرین: پارامتر

روش های خاص تطبیق یک تئوری در هر یک از فنون ویشژه علمشی، وفیفشه ششاخه ای از     بررسی و تحلیل نقادانه ی  روش شناسی:

 فلسفه علم است که روش شناسی خوانده می شود.

روش شناسی مجموعه ای از فرآیندها و قواعد است که در قالب یک نظشم سیسشتماتیک و روش هشای اجرایشی محقشق را در پاسشخ بشه        

 سؤاالت تحقیق هدایت می کند.

 سی یک مطالعه منظم و اصولی است که جستجوی علمی را راهبردی می کند.روش شنا

روش شناسی به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد، اصول و روش های معمول در یک رشته از دانش اطالق می شود.. بعضی روش  -

فلسفه جدا دانسته و آن را یک رششته   شناسی را مقوله ای نظری می دانند که با تعقل و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر آن را از

 .علمی می دانند

 انواع تحقیق:

 /فردی1       :تحقیق از نظر عده محققان .1

  /گروهی1

 / سازمانی3

 گروهی –/ فردی 9

 

  /عمودی  1                :تحقیق از نظر شیوه عمل .2

 / افقی یا موازی1

 سطحی( 1            تحقیق از نظر ارزش علمی: .3

 عمقی (1
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26026000122شماره تماس :   

 تحقیق از نظر غایب تحقیق: .4

 تحقیق بنیادی .1

 تحقیق کاربردی .1

 تحقیق توسعه ای .3

 تحقیق از نظر مکان تحقیق: .5

 کتابخانه ای .1

 آزمایشگاهی .1

 اینترنتی .3

 پایلوت پلنت )نیمه صنعتی( .9

 میدانی .5

 حقیق از نظر شیوه تجزیه و تحلیل و روش ارائه نتایج تحقیق:ت .6

 / آمار توصیفی1

 / آمار تحلیلی1

 / آمار مقایسه3

  . مقطعی1  :تحقیق از نظر معیار زمان .7

 . طولی1

 مطالعه پهنانگر -1 هرفایی: تحقیق از نظر معیار .8

 مطالعه هرفانگر -1

 

 پانل

روندپژو

 هی
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 انواع تحقیق بر اساس هدی تحقیق: .9

 اکتشافی -1

 توصیفی  -1

 پیش بینی -3

 تبیین و کنترل )تفسیری، توضیحی( -9

 عمل  -5

 . تحقیقات در جامعه کالن1 به معیار وسعت:تحقیق با توجه  .11

 . تحقیقات در جامعه میانه1

 . تحقیقات در جامعه خرد3

 

 / کمی1  .  تحقیق از نظر رویکرد تحقیق:11

 / کیفی1      
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 انواع تحقیق از نظر روش تحقیق: .11

 تحیقق تاریخی -1

زمینشه یشابی    -معلولی بین متغیرهشا  –تحقیق توصیفی )توصیف وضع موجود، بررسی همبستگی روابط علی  -1

 پیمایشی( –ساده 

 تحقیق آماری -3

 روش علمی یا پس از وقوع ) پس رویدادی( -9

 شبه تجربی( –نیمه تجربی  –تحقیق تجربی ) تجربی میدانی   -5

 تحقیق اقدام پژوهی -6

 تحقیق رویش نظریه ها -7

 تحقیق قومیت شناسی )مردم شناسی( -8

 انواع تحقیق بر اساس حوزه علوم: .13

 تحقیق اجتماعی/ 1

 / تحقیقات انسانی1

 / تحقیقات فنی و مهندسی3

 / تحقیقات دینی9

 / تحقیقات علوم پایه5

 / تحقیقات کشاورزی6

 / تحقیقات پزشکی و تحقیقات بین رشته ای7
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 ا/ علمی  انواع تحقیق بر اساس جنس تحقیقات: .19

 / تئوری )نظری(1

 تحقیق بر اساس مجری تحقیقات:  .15

 دانشگاهی و صنعتی/ تحقیقات 1

 / تحقیقات دولتی و خصوصی1

 / تحقیقات داخلی و خارجی3

 / تحقیقات بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی9

 انواع تحقیق بر اساس استراتژی تحقیق: .16

 . تبیینی3 . توصیفی1 اکتشافی .1

 نظریه سازی -1  انواع تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق: .17

 تست یک نظریه -1

این گونه تحقیق تنها یک نفر موضوعی را برای پژوهش و بررسی برمی گزیند و به ادامه راه تا رسیدن به مقصد می در : تحقیق فردی

 پردازد.

 یا چند نفر متعهد می شوند که موضوعی را مورد بررسی قرار دهند. 1در این شیوه  تحقیق گروهی:

گیرد. در حالی که سازمان ها انجام تحقیقشی را عهشده دار مشی    تحقیقات گروهی به شیوه های مختلفی صورت می  تحقیق سازمانی:

 شود به تحقیق گروه های سازمانی موسوم است.

در طرح های تحقیقاتی که خیلی گسترده و وسیع نباشد بخصوص در تحقیقات بنیشادی و کشاربردی و در   : گروهی –تحقیق فردی 

 کرد.مقیاس آزمایشگاهی به راحتی می توان از این روش استفاده 
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که در آن چند محقق یکی پس از دیگری به بررسی یک فصل از مجموعه ی ابعاد موضوعی بپردازنشد. آگاهانشه ایشن     تحقیق عمودی:

 فصول را کنار هم قرار داده و با ابعاد پیوند بین آن ها، حاصل را به صورت مجموعه ای کامل نمایند.

جع به یک مسأله تحقیق کرده و نتیجه کار خود را عرضشه نماینشد. در چنشین    که چند محقق در آن واحد را: تحقیق افقی یا موازی

 صورتی سعی بر آن است که نتایج بررسی ها از طریق تطبیق و مقایسه مورد ارزیابی قرار گیرد.

 در تحقیق سطحی روی فواهر امر است که طبیعی است از ارزش علمی شایسته ای برخوردار نباشد. تحقیق سطحی:

 ندارد مرز مشخصی -

 با روش علمی که دارای روائی باشد مورد پژوهش قرار نگرفته اند -

 افهار رایها و نظرها در حد کلی گویی هستند -

 راه حل مسأله را به طور عمیق نمی شکافند -

 ایجاد یک قضیه از همه جهت مورد بررسی قرار نمی گیرد -

 پژوهش عرضه نمی شودمحک و معیاری برای سنجش صحت یا خطای  -

در تحقیق عمقی بهتر است آن را تحقیق علمی بنامیم و تکیه روی روابط علت و معلولی اسشت. در ایشن نشوع تحقیشق      تحقیق عمقی:

غرض کشف حقیقت است. اسناد و منابع مورد ذکر ارزنشده، قطعشی و دسشت اول هسشتند. کشار محقشق قابشل ادامشه و تکرارپشذیر اسشت،           

 ر عمیق و همه جانبه است و باالخره چنین تحقیقی محصول کار دانشمندان، حق جویان و متفکران واقعی است.افهارنظرها با تفک

و قالب مبانی یشک پدیشده بشدون در نظشر      عبارتست از فعالیت های نظری و تجربی به هدی دستیابی به دانش جدید: تحقیق بنیادی

 .گرفتن کاربرد خاصی انجام گیرد

 مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمی خاصی برای کاربرد آن انجام می گیرد. عمدتاً در جهت گسترش -

مبتنی بر انگیزه حقیقت جویی و دسترسی به اطالعات و روابط جدید است که با اتکا به آن ها درک عمیشق پدیشده هشا ممکشن مشی       -

 شود.

مشخصاخ 

تحقیقا

 خ سطحی
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له و بدست آوردن اصول و قوانین در یک زمینه خشاص  به منظور گسترش و توسعه نظریه ها یا کشف ویژگی ها و خصایص یک مسئ -

 است که حاصل آن برای استفاده دانشمندان و بعضاً برای تغییر ذهنیت ها و طرز فکرها مورد استفاده قرار می گیرد.

متکشی   پژوهش های علمی ناب از نیاز تکاملی انسان ریشه می گیرد. در حقیقت بنای کلی علم تجربی بر این دسشته از پشژوهش هشا    -

 است.

 کاوش های اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته های علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی -

 نظام کلی: نظام طبیعی و نظام غیرطبیعی ) طراحی شده توسط انسان( 1 -

بط حاکم بر آن ها تحقیق بنیادی یا پایه نامیشده  نظامات طبیعی بر پایه اصول علمی دقیق و ثابتی استوارند. کشف این نظام ها و روا -

 می شوند. در واقع مرزهای دانش از این طریق گسترش می یابند.

 اتم سلول و غیره ناشی از تحقیقات بنیادی است. –انتشار نور  –به عنوان مثال: کشف قانون جاذبه زمین 

 

 

محض هم کشف آن دسته از حقایق اسشت کشه در پشی    : هدی از تحقیق بنیادی تحقیقات بنیادی محض تحقیقات بنیادی

 ارضای حس کنجکاوی و حقیقت جویی عالم هستی است.

علمشی الزم در   کشف آن دسته از حقایق است که برای فراهم ساختن زمینه تحقیقات بنیادی جهت دار:

 حل مسائل جاری و آتی انجام شود.

 یک موضوع بررسی یک ناحیه و یا پرده برداری از-   هدی تحقیق یا

 تشریح رفتارهای انسانی-   بنیادی

 بهترین توضیح از آن چیزی که هم اکنون شناخته شده-   

 ارزیابی نقاط بحرانی -   

 ست که با هدی کاربرد و استفاده علمی از دانش و یا تئوری علمی انجام می شود.عبارت است از فعالیت هایی ا: تحقیق کاربردی

 برای آن کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شود. ر کسب دانش علمی و فنی جدید کههر نوع کاوش اصیل به منظو -
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پژوهش هایی که استفاده علمی خاص برای نتایج حاصل از آن ها در نظر گرفته می شود و برای هشر کشار علمشی یشا تئشوری، کشاربرد        -

 معلومی ارائه می نمایند.

 برای عرصه عمل است. در حقیقت نوعی بهره گیری از اصول و نظریات کشف شده -

 تحقیقات توسعه ای )تحقیق و توسعه(:

عبارتست از فعالیت های تحقیقاتی سیستماتیک که با هدی تولید مواد، تکنولشوهی جدیشد و بکشارگیری روش هشا، خشدمات و بهبشود       

 .اساسی در تولید بر مبنای نتایج بدست آمده از تحقیقات و تجربیات کاربردی انجام می شود

عبارتست از هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات یا تجربیات که  توسعه یا توسعه تجربیتحقیق و  -

 به منظور تولید مواد، فرآورده ها، وسایل، ابزار فرآیندها و یا بهبود آن ها صورت می گیرد.

عبارتسشت از هرگونشه فعالیشت مشنظم و     : تحقیق و توسعه (OECDتوسعه اقتصادی و اجتماعی ) بر اساس تعریف سازمان -

 خالق در جهت افزایش اندوخته های علمی و فنی و استفاده از این اندوخته ها برای طراحی یا ابداع روش ها و کاربردهای نوین

داخت و محقق با مراجعه به اسناد و منابع موجود اطالعات را جمع آوری کرده، به بررسی موشکافانه آن ها پر ای: تحقیق کتابخانه

با بهره گیری از نظرات دیگران، ضمن جمع بندی آن ها بعضاً تئوری جدیدی را ارائه می کند و اگر با حوصله انجشام ششود بسشیار بشا     

 ارزش است.

حقق بررسی های خود را در مقیاس آزمایشگاهی انجام می دهد و از این طریق بشه دانشش پایشه و اساسشی     : متحقیق آزمایشگاهی

ر مقیاس آزمایشگاهی بعضاً محصول تولید شده و یا قطعه و سیستم مورد آزمشایش کوچشک تشر از مقیشاس و انشدازه      دست می یابد. د

 اصلی آن است. به این نوع تحقیق مرحله نمونه سازی آزمایشگاهی هم گفته می شود.

تر و ششبکه هشای اطشالع رسشانی و     با توسعه فناوری اطالعات و کاربردهای آن در حوزه تحقیقات، امروزه کشامپیو : تحقیق اینترنتی

اینترنت در زمره مکان های جدید برای تحقیقات از اینترنت برای جستجوی منابع، دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و نظرسشنجی و  

 تحقیقات زمینه یابی

 .یق استفاده می شوداز طریق پست الکترونیک و یا تحقیق به کمک گفتگوی طرفینی و یا این که کنفرانس برای ارائه نتایج تحق
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 تحقیقی که در یک گستره بزرگ مکانی انجام می شود.: تحقیق میدانی

 معموالً تحقیقات زمینه یابی با استفاده از نظرسنجی در یک میدان تحقیق انجام می گیرد.

 تحقیق پایلوت پلنت )نیمه صنعتی(:

اسشت. از طریشق ایشن تحقیشق مشی تشوان بشه اطالعشات مهشم          مرحله نیمه صنعتی در واقع پلی بین دو مرحله آزمایشگاهی و صشنعتی  

تکنولوهی دست یافت و عوامل مؤثر را شناسایی کرد. برای جذب یک تکنولوهی از طریق احداث واحشد نیمشه صشنعتی مشی تشوان بشه       

 دانش فنی دسترسی پیدا کرد.

در مقیاس کوچک تر از تولید صنعتی صشورت   تحقیقات در زمینه تولید نیمه صنعتی به شکلی از تحقیقات اطالق می گردد که تولید

می گیرد و اطالعات الزم در شناخت نمونه ها و تصحیح روش تولید یعنی آن چه برای ساخت و راه انشدازی یشک کارخانشه جدیشد در     

 اندازه صنعتی الزم است کسب می شود.

گزارش در قالب نمودارها، هیستوگرام ها، توابع در این نوع سعی بر این است که حاصل و نتیجه بررسی ها به صورت : آمار توصیفی

توزیع آماری با استفاده از آمارهای میانه، مد، میانگین، واریانس و ... عرضه و ارائه شود. محقق در سایه بکارگیری روش هشای خشاص،   

کمک تکنیک های آمار توصیفی اطالعاتی را در زمینه خاصی بدست آورده و به صورت گزارش تهیه و عرضه می نماید. غالباً نتایج به 

 ارائه می شود.

در تحقیق تحلیلی محقق به بررسی، بحث و افهار نظر در مورد چرایی امور مشی پشردازد و بشا اسشتفاده از اسشتدالل و       آمار تحلیلی:

را از راه اسشتدالل و بشا   برهان، تجزیه و ترکیب و روش مقایسه ای و به اثبات یا رد نظریه ای اقدام می کند و جوانب و ابعاد قضیه ای 

 بکارگیری منطق روشن می نماید.

ه از جمله آمار پارامتری و ناپارامتری برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق با عنوان آمار تحلیلی یا آمار استنباطی برای همین حوزه از ارائ

 نتایج کاربرد دارد.

 مقایسه می شوند. دو یا چند شاخص آمار توصیفی، نسبت به همدیگر: آمار مقایسه ای

( صورت می گیرند و واقعیت را در یک برهشه از زمشان بشه    T: شامل پژوهش های کلی است که صرفاً در یک زمان )تحقیق مقطعی

 .کنکاش می نهند
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تحقیقاتی که در چند مقطع زمانی صورت می گیرند پس در آن می توان چندین بعشد زمشانی بشر اسشاس خواسشت،      طولی:  تحقیق

 تضیات تحقیق در نظر گرفت و هدی این است که حرکت پدیده در طول زمان شناخته شود.امکانات و مق

 انواع مطالعات طولی:

در پانل مطالعه یک روستا، خانواده، کارخانه یا یشک پدیشده اجتمشاعی نظیشر ازدواج، طشالق و ... در زمشان هشای گونشاگون روی         : پانل

 جمعیتی یکسان صورت می گیرد.

به جای مطالعه نمونه ای واحد از نمونه های متعددی که در ویژگی های اصلی مششابه باششند در طشول زمشان      در آن: روند پژوهی

 استفاده می گردد. مطالعات مؤسسه گالوپ در نظرخواهی ها معموالً به چنین شیوه ای صورت      می گیرد.

 به روابط بین متغیرهاست.هدی اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخ گویی به یک سؤال و یا دست یابی  -

 اهدای فوری هر تحقیق از قبیل:

 شامل کوششی است برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا پدیده ای وجود دارد یا خیر: کتشافیا

شامل آزمایش یک پدیده برای بیان تعریف کامل تری از آن یا تفاوت آن با سایر پدیده ها می باشد. توصیف ویژگشی هشای   : توصیفی

عیت یک کشور نیز از این نوع تحقیق است. تحقیق توصیفی می تواند درباره ی یک موضوع یا فرد یا یک حادثه در زمانی که کل جم

 استفاده می شود. اطالعات جمع آوری می شوند بکار رود. این نوع تحقیق برای مقایسه نیز

درباره یک عامل یا متغیر درباره عامل دیگر پیش بینی  محقق را قادر می سازد که با شناسایی روابط و داشتن اطالعات پیش بینی:

 .نماید

شامل آزمایش رابطه علت و معلول بین دو پدیده و یا بیشتر است. مانند رابطه بشین ششاخص هشای     تبیین )تفسیر یا توضیحی(:

 اقتصادی و وابستگی به مذهب

تحقیق می تواند هر یشک از اهشدای ذکشر ششده قبلشی را      مربوط به انجام کاری برای حل یک مشکل اجتماعی است. این نوع : عملی

 برداشته اما باید به آن ها موضوع حل مشکل و یا انجام دادن کاری را نیز اضافه کرد.

 .به طور کلی تحقیق عملی یکی از جنبه های بسیار مهم علم است و بدین وسیله می توان کاربرد سایر تحقیقات را آزمایش کرد
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ور تحقیقاتی است به روی جمعیتی وسیع صورت می گیرد. گاه کل جامعه آماری در این نوع پژوهش مطالعه منظ مطالعه پهنانگر:

 می شود.

منظور تحقیقاتی است که پدیده را در عمق بشکافند و علل و عوامل و بار کیفی ارزشی و ذهنی پدیشده هشا را بشاز     مطالعه هرفانگر:

 یابند.

تحقیقاتی است که جامعه ای کلی و وسیع را در بر می گیرند و نظیر مطالعاتی در باب جوامشع  منظور : تحقیقات در جامعه کالن

 فئودالی یا صنعتی

 منظور تحقیقاتی است که بر روی گروه های بزرگ صورت می گیرد نظیر احزاب، سند یکاها و ...: تحقیقات در جامعه میانه

روی گروه های کوچشک و مناسشبات بشین افشراد متمرکزنشد      : این نوع مطالعات نیز که بر تحقیقات در جامعه خرد

 ماهیت خاص خود را دارا هستند.

 از آن جمله:  امکان آزمایش به معنانی دقیق کلمه را به دست می دهند. 

 کنترل متغیرها در آنان با سادگی بیشتری صورت پذیر است.               

 ام آن تحقیق دارد.ماهیت یک تحقیق بستگی به روش های انجام گرفته در انج -

 رویکردها و روش های متنافر برای انجام تحقیق، بایستی متناسب با پارادیم ها و استراتژی های تحقیق، تبیین شوند. -

عموماً رویکرد یک تحقیق یا کمی شامل روش های توصیفی، تجربی، علی ... است یا کیفشی ششامل روش هشای مطالعشه مشوردی و       -

کیفشی( مثشل اقشدام پژوهشی، تحقیشق       –امروزه در انجام تحقیقات از روش هشای ترکیبشی )کمشی     روش های نظریه پردازی است و

 مشارکتی نیز استفاده می گردد.

 فعالیتی است برای شناخت واقعیت های گذشته و یکی از دشوارترین انواع پژوهش است.: تحقیق تاریخی

 ارزیابی قرار می دهد.این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد تعبیر و تفسیر و 

در این روش هدی این است که وقایع گذشته دقیق و درست شناسایی شوند تا وضع موجشود بهتشر درک گشردد. در روش هشای دیگشر      

مانند توصیفی یا تجربی محقق می تواند نمونه مورد مطالعه را با میل خود انتخاب نماید امشا در تحقیشق تشاریخی مجبشور اسشت فقشط       

 .ادی را که از گذشته باقی مانده اند مورد بررسی قرار دهداطالعات و اسن
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 .تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می پردازند: مطالعات توصیفی بر عکس تحقیق توصیفی

 این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد.

 انواع تحقیق توصیفی:

A. را در یک زمان توصیف می کند. این روش هیچ گونه فرضیه ای را پیششنهاد نمشی کنشد و     موقعیت یک پدیده: تحقیق برآوردی

روابط متغیرها را مورد مطالعه قرار نمی دهد و برای اقدامات بعدی توصیه ای نمی کند بلکه صرفاً موقعیت موجود را توصشیف مشی   

 .کند

B. به مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرآیند محصول یا برنامه  این روش با ارزش گذاری درباره ی فوائد اجتماعی :تحقیق ارزشیابی

می پردازد و به کاربرد یافته های خود توجه دارد. این نوع تحقیق اغلب با توصیه هایی در جهت اقدامات سازنده همشراه مشی باششد    

 ولی در پی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش با سایر موقعیت ها نیست.

 یگیری را یکی از انواع تحقیق ارزشیابی دانست.می توان مطالعات طولی پ -

C. این روش شامل جمع آوری اطالعات به طور مستقیم از گروهشی از افشراد اسشت. نمونشه مطالعشات پیمایششی       : مطالعه پیمایشی

مشورد   نوع می باشند: اطالعات در 3معموال بزرگ است به وسیله این روش اطالعات مختلفی را می توان بدست آورد که کال شامل 

 واقعیت ها، عقاید و رفتارها

عبارت است از یک پدیده یا ویژگی ه بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغیرهایی نظیر سن، نژاد، جنس، درآمد و سشال   واقعیت

 های تحصیل می باشد. به طور کلی واقعیت ها شامل متغیرها و هر چیزی هستند که بتوان آن را مورد رسیدگی قرار داد.

عقیده عبارتست از بیان یک احساس و یا یک رفتار عمدی است. عقاید را می توان به طور عینی اندازه گرفت اما نمی توانند مشورد  

 رسیدگی قرار گیرند. رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می گیرد.

 .می کنند مؤسسه گالوپ از روش پیمایشی برای بررسی عقاید مردم در سیاست ها و تجارت استفاده

D. :)شامل داشتن اطالعات دقیق در زمینه توسعه برنامه ها و رشد و تکامل افراد مشی باششد و بشه دو     تحقیق تکاملی )توسعه ای

 .روش طولی )تداومی( و عرضی )مقطعی( صورت می گیرد

E.  
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F. :متغیر می پردازد.یکی از روش های بسیار متداول در تحقیقات توصیفی است که به بررسی روابط دو  مطالعات همبستگی 

 .متغیر از ضریب همبستگی استفاده می شود 1برای محاسبه همبستگی بین 

 تحقیقات پس از وقوع )پس رویدادی(:

 این نوع تحقیقات به بررسی روابط علت و معلولی به وسیله بررسی پی آمدهای موجود می پردازد.

ی کند تا بتواند به متغیر یا متغیرهای مستقل برسد در واقشع از معلشول   محقق کار خود را با مشاهده و بررسی متغیرهای وابسته شروع م

 شروع می کند تا بتواند علت را جستجو کند.

 الزم به تذکر است که برخی از دانشمندان این تحقیق را از نوع توصیفی نیز تلقی نموده و آن را در طبقه بندی توصیفی قرار داده اند.

فرضیه ها مشورد    آزمایشی یکی از دقیق ترین و کارآمدترین روش های تحقیق است که برای آزمونتحقیق تجربی با : تحقیق تجربی

استفاده قرار می گیرد. هدی این تحقیق بررسی تأثیر محرک ها، روش ها و یا شرایط خاص محیطی بشر ریشو یشک گشروه آزمشودنی مشی       

در متغیرها و کنترل شرایط تصادفی، مورد گروهشی را کشه بشا    باشد. از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستکاری یا مداخله 

انتساب تصادفی انتخاب شده اند، مورد مشاهده قرار می دهند در این تحقیق پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یشک یشا   

ا گشروه هشای گشواه کشه تحشت چنشان       چند گروه را به عنوان گروه تجربی تجربی تحت شرایط خاص قرار می دهند و نتایج را با گروه و ی

 شرایطی نبوده اند مقایسه می کنند.

هنگامی که انتخاب افراد تحت تجربه به صورت تصادفی ممکن نباشد و یا نتوان متغیرهای مسشتقل را کشامالً دسشتکاری و یشا در آن هشا      

در مورد انسان و به شیوه ی تجربی انجام مشی  مداخله نمود از روش تحقیق نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده کرد. اغلب تحقیقات که 

 گیرد معموالً از نوع شبه تجربی می باشد.

 روشی است که هم به جنبه های عملیاتی امور و هم به جنبه تحقیقاتی آن توجه می کند.: تحقیق اقدام پژوهی

 در برخی از موارد اقدام پژوهی جهت حل مشکالت شرکت بهترین راه حل است.

 .شامل مراحل شناخت، برنامه ریزی، اجرا ارزیابی و یادگیری استاقدام پژوهی  -

 اقدام پژوهی گروهی، اقدام پژوهی مشارکتی، بررسی عملی اقدام پژوهی سه روش اصلی وجود دارد: -
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 در این روش جمع آوری اطالعات و پردازش آن ها در یک تعامل بسیار نزدیک با یکدیگر می باشند. مهشم : تحقیق رویش نظریه ها

 ترین عامل در این روش نزدیکی همیشگی با داده هاست.

 مع آوری اطالعاتج -

 نکته برداری -

 کدگذاری -

 یادداشت مرتب سازی و نوشتن نتایج -

-  

 تحقیق قومیت شناسی )مردم شناسی(:

افکار و اعمال  فرهنگ هسته اصلی مردم شناسی و بررسیقومیت شناسی یا قوم نگاری به تصویر کشیدن و ثبت اطالعات مردمان است. 

 توده مردم و یا گروهی خاص می باشد. معموالً برای بازنگری شرایط اجتماعی از پژوهش های قومیت شناسی استفاده می شود.

 انواع تحقیق بر اساس استراتژی تحقیق متنوع اند. از جمله تحقیقات اکتشافی، توصیفی، تبیینی -

-  

برای بررسی یک ناحیه و یا پرده برداری از یک موضوع جدید و یا تشریح رفتارهای انسانی صورت مشی گیشرد در    تشافی:تحقیقات اک

 حالی که 

 تحقیق توصیفی بهترین توضیح و توصیف از آن چیز را ارائه می دهد.

 می شود.تحقیقات تبیینی )تفسیری یا توضیحی( برای بررسی روابط علی معلولی بین متغیرها استفاده 

 ماهیت یک تحقیق ممکن است نظریه سازی و یا تست یک نظریه باشد. -

تحقیق نظریه سازی عمدتاً استقرایی بوده و از فرضیات تأیید شده یک نظام تئوریک با روش تحقیق کیفی بنا می نهد در حشالی کشه در   

 تست نظریه ها با یک روش عمدتاً قیاسی هستند.

 .یزم پیشرفت دانش بشریت هستندنظریه سازی و تست نظریات مکان -

 

 

م احل 

روش 

تحقیق 

رویش 

 نظ ی 

 ها
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تحقیق، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه با هدی کشف واقعیت های نو و تفسیر درست آن ها و به کارگیری عملی نتیجه گیری هشا   -

 نظریه ها و قوانین جدید است.

تحلیل و تفسشیر داده هشا بشه گونشه ای     به عبارت دیگر، تحقیق فرآیند رسیدن به راه حل های قابل اطمینان مسائل از طریق گردآوری، 

 برنامه ریزی شده و نظام مند است.

فرآیندی پویا است که با به کارگیری منابع، عالوه بر استقرار نظم در امکان ارزشیابی مستمر فعالیت های انجام شده  برنامه ریزی -

ل سیاسی را در آن که باید محققین مد نظر داششته  بازخورد آن ها را فراهم می کند اجزای چنین برنامه ای در فرآیند تحقیق، عوام

 باشند فراهم می آورد.

 :تحقیق دارای مراحل و عوامل بنیادی است که به شرح زیر است

از احساس نیاز و درک مشکل آغاز می شود و نیاز نیز مرتبط با عوامل مختلف و تحوالت و تغییشرات اجتمشاعی مششخص    : مسأله یابی

 می گردد.  

پویا، منظم، سیستماتیک و منطقی است که پیش از تعیین عنوان تحقیق با عبور فکر و اندیشه از درون الیه های تشو در تشو و   فرآیندی 

 نظام مند پدیده ها صورت می گیرد.

 مسأله و پرسش تحقیق باید شرایط ویژه ای داشته باشد:

 منطقی باشد -

 عملی، اندازه پذیر و قابل آزمایش باشد -

 منطبق با شرایط زمانی و مکانی باشد واقع بینانه و -

 عبارات، واضح و بدون شک و ابهام باشد -

 ضمن جامع پذیری، قابل تفهیم برای همگان باشد -

 دارای روایی و اعتبار، پویایی و اعتماد باشد -

پیش بینی نتایج یک بررسی پیش از گردآوری داده ها را فرضیه می نامند و در تنظیم آن از روال مناسبی پیروی مشی   :فرضیه سازی

 شود. فرضیه بارها مورد آزمون واقع می گردد و در طول سال های متمادی قوام یافت و استقرار می یابد و تبدیل به نظریه می شود.

 سیار بیشتر از فرضیه ای ساده با انواع واقعیت سر و کار دارد.یک نظریه عمال فرضیه کاملی است که ب
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 طبیعت فرضیه ها که ابزار عملی تئوریهاست.

 فرضیه ها را می توان آزمود و صحت و سقم آن ها را نشان داد. - ویژگی های فرضیه ها:

 به محقق در شناختن حقایق و پدیده ها و افزایش دانش وی یاری می رساند. -

 اندیشه را به عمل هدایت می کند.فکر و  -

 راهنمای محقق در پیشبرد و دستیابی به نتایج مسأله یابی است. -

 منجر به قوانین، روابط کلی و عملی می شود. -

  مطالعه در تجارب سودمند سایرین - منابع فرضیه:

 دریافت ها و مشاهدات مورد تحقیق -

 الهام از تئوری های معروی عملی و متداول -

 مجموعه حدس ها، گمان ها و پیشگویی علمی برداشت از -

  تبیین مسأله  :سه بخش اصلی فرایند تحقیق

 فرضیه سازی     

 جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها     

 

 این که نوع تحقیق برای محقق مشخص باشد و این که تحقیق بنیادی، کاربردی و یا توسعه ای است. ؟منظور از تحقیق چیست -

 :روش تحقیق بستگی به این مراحل داردانتخاب نوع 

 اهدای مرتبط با جامعه –اهدای آکادمیک  –اهدای شخصی تحقیق 
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 رده بندی مراحل تحقیق

 دیدگاه سوم دیدگاه دوم دیدگاه اول

 مرحله شناخت فیزیکی مسأله مشخص کردن مسأله مرحله آغازین

 تدوین مدلمرحله ریاضی و  مشخص کردن مسیر فعالیت مرحله اجرا

 نمونه گیری مرحله ترکیب و تلفیق
مرحله تشابه و یا شبیه سازی رایانه ای مشتمل بر 

 حل ریاضی مسأله

 اندازه گیری 
مرحله طراحی و بهینه سازی و نشر نتیجه یا 

 محصول

  تجزیه و تحلیل داده ها 

  ترکیب و تجمع یافته ها 

  انتشار نتیجه ها و چگونگی انتشار 

 

 گروه رهبر -

 مشاورین و نافرین -

 عوامل پشتیبانی و منابع تدارکاتی -

 متخصصین گروه -

 تکنسین ها -

 تأمین کنندگان اطالعات -

 

 

 

سازماب 

گ وا 

تحقیق 

رامل 

 اف ا 
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 تعیین مدل رهبری در تحقیق -

 تعیین سطح پروهه -

 ایجاد سیستم های تحقیقاتی منطبق بر شرایط کنترل پروهه -

 تقسیم پروهه به زیر پروهه ها -

 تحقیقاتیهمفکری در سازماندهی تیم های  -

 توجه به تفاوت های تحقیقاتی خرد و کالن -

 هدایت پروهه و نظارت های آنان -

 درخواست مستندات و منابع فیزیکی -

-  

 :ملزومات تحقیق در پیشبرد اهدای تحقیق

 دقت در ضرورت تحقیق -

 بهره گیری از فعالیت های گروهی -

 استراتژی مناسب برای تحقیق داشتن -

 ابزار و تجهیزات الزم -

 اطالعات و نرم افزارهای پردازش آن ها -

 بودجه و اعتبارات پژوهشی -

 

 

 

 

 

وظایف 

سازما

ب 

 تحقیق
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 ویژگی های اطالعات گردآوری شده:

 افزایش دقت و صحت اطالعات -

 حذی محدودیت های موجود در اجرای روش های منتخب -

 بهبود در سرعت بخشی نتیجه -

 اطالعاتبهبود کیفیت  -

 قابلیت اطمینان و اعتماد در نتیجه مطلوب -

 تولید افزایشی و کمی اطالعات کیفی -
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 فصل سوم: تعریف متغیرها تا فرضیه سازی

 یکی از عناصر اصلی تحقیق است. متغیر چیست؟

 ارزش های عددی متفاوتی را بپذیرد.متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معموالً چیزی است که می تواند  -

هر چیزی که وجود داشته باشد یک متغیر است و در واقع متغیر ویژگی هایی است کشه پژوهششگر آن هشا را مششاهده، کنتشرل و یشا در       

 صورت لزوم در آن ها دخل و تصری می کندد.

 متغیر، ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی است که تغییر می کند. -

یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود، به عبارت دیگر متغیشر بشه ویژگشی هشایی     متغیر  -

اطالق می شود که می توان آن ها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد جایگزین آن ها قرار داد. عشدد یشا ارزش   

 ده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است.نسبت داده شده به متغیر، نشان دهن

 میز یک مفهوم است نه متغیر، اما وزن میز، یک متغیر است.

 می پذیرد.دیگر، متغیر چیزی است که تغییر   متغیر عبارتست از ماهیتی که ارزش های مختلف را قبول کند به سخن -

 که دو یا چند ارزش را می تواند بپذیرد.یک متغیر، عبارت از یک نماد تجربی است  -

 متغیرها شرایط یا خصایصی هستند که محقق آن ها را کنترل، دستکاری یا مشاهده می کند. -

 متغیرهای کمی و عینی: چنان چه تحقیق در مورد ازدواج، سن، متغیر یا عوامل مهمی به حساب آید. -

 به ازدواج نیز در اقدام به آن تأثیر می گذارد.متغیر ذهنی و کیفی: بینش یا طرز تلقی انسان ها نسبت  -

 دو ویژگی متغیرها:

 کیفی بودن بسیار از متغیرها به معنای سنجش ناپذیری آنان نیست. :سنجش پذیر بودن -1

به طور کلی، متغیر را آن چیزی می دانند که امکان رده بندی را به دست دهد. ضمن آن که امکان اندازه گیری در معنای دقیق آن 

 را نیز فراهم سازد.
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 تحقیق تغییر پذیرد. از جهتی متغیر خوانده می شود. هر پدیده که در جریان تغییر پذیر بودن: -1

مفاهیم، تعاریف آن چیزی را که باید مشاهده شود، به دست می دهند. آنان متغیرهایی هستند که باید بینشان مناسشباتی مالحظشه   

 شوند.

 جمع آوری اطالعات:انواع متغیرها بر اساس مقیاس 

مقیاس اسمی ساده ترین و اساسی ترین مقیاس اندازه گیری است که برای طبقه بندی پدیده هشا بشه    مقیاس اسمی )طبقاتی(: -1

کار می رود و آن ها را بر اساس صفت خاصی در دو چیز گروه قرار می دهد با این شرط که هر فرد یا پدیده فقط در یک گروه قشرار  

 جنسیت افراد یک مقیاس اسمی است.گیرد. مثالً 

هر گاه اعداد، موقعیت فرد یا شی مورد مطالعه را بر حسب رتبه، معینی در میان افراد یا اشیاء گروه  مقیاس رتبه ای )ترتیبی(: -1

 مشخص سازد. چنین کمیت ایی دارای مقیاس رتبه ای هستند.

 ا ترتیبی گویند.هر گاه بر پایه یک ویژگی اولویت بندی شوند مقیاس رتبه ای ی

آماره هایی قابل استفاده برای متغیرهای ترتیبی مد )نما(، میانه، توزیع فراوانی ها و آماره های غیرپارامتری مثل همبستگی داده  -

 های ترتیبی است.

نشدی  اگر به جای رتبه بندی تمام محصوالت، اهمیت هر محصول بر اساس برتری مشخص شود عالوه بر گروه ب :مقیاس فاصله ای -3

 و رتبه بندی افراد، مقدار تفاوت ها را نیز مشخص می کند در این صورت یک مقیاس فاصله ای خواهیم داشت.

خصوصیات ممتاز مقیاس نسبی داشتن نقطه ای دقیق برای شروع است که آن را صفر مطلق می نامیم. از ایشن رو  : مقیاس نسبی  -9

 ای را جبران می کند. نارسائی های نقطه دلخواه برای شروع در مقیاس رتبه

مقیاس نسبی کلیه مشخصات مقیاس های فاصله ای را داشته و مبدأ آن ها به صورت طبیعی مقدار ثابت غیرقابل تغییر است. نمونشه  

 مقیاس های نسبی قد و وزن افراد است که مبدأ آن ها به صورت طبیعی صفر بوده و فاصله تغییرات متوالی در آن ها یکسان است.

متغیرهایی که مقیاس آن ها نسبی باشد به متغیرهشای نسشبی معشروی بشوده و در مشورد آن هشا کلیشه روش هشای آمشار کالسشیک و           

 محاسبات ریاضی قابل اعمال است.

 متغیرهایی که مقیاس آن ها نسبی و یا فاصله ای باشند متغیرهای متریک نامیده می شوند. -
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می یابد به گونه ای که ابتدا مقوله ها گروه بندی می شوند )مقیاس اسشمی( پشس    قدرت آماری از مقیاس اسمی تا نسبی افزایش -

گروه ها رتبه بندی می شوند )مقیاس رتبه ای( آن گاه تعداد اختالی ها مشخص                 می شود )مقیاس فاصشله ای( و بشر   

 انجام نسبت اختالی ها معین می شود )مقیاس نسبی(

 مقایسه ویژگی های مقیاس

 صفر مطلق فاصله مساوی ترتیب مقیاس

 ندارد ندارد ندارد اسمی

 ندارد ندارد دارد رتبه ای

 ندارد دارد دارد فاصله ای

 دارد دارد دارد نسبی

 

در داده های ترتیبی، فاصله ای و نسبی تعداد متغیرها دقیقاً مساوی تعداد مشخصه های اندازه گیشری ششده از   : تعداد متغیرها -5

 فرد است.پدیده یا 

متغیر تجربی یا آزمودنی نیز گویند. منظور متغیرهایی است که بر دیگر متغیرهشا تشأثیر مشی گذارنشد ایشن متغیرهشای        متغیر مستقل:

 تجربی یا آزمودنی نیز گویند.  

دیری را متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقا -

 می پذیرد تا تأثیر آن بر روی متغیر دیگر از طریق تحقیق تجربی نا نیمه تجربی یا مشاهده شود.

یک متغیر مستقل، تغییرات قانون مندی را در متغیر وابسته بوجود می آورند بنابراین در هر آزمایش، متغیر مستقل همشان محشرک    -

 است.

در عمل آن ها را برای اثبات ارتباطشان با پدیده مورد مشاهده دسشتکاری مشی    متغیر مسقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق -

 کنند.
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 متغیرهای وابسته، تابع یا غیرمستقل:

متغیرهای تأثیرپذیر یا متغیر معیار نیز می گویند. متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می  :متغیر وابسته -

 گیرد. به این متغیرها، متغیرهای تأثیرپذیر یا متغیرهای معیار نیز اطالق می شود.

. مثال بررسی اششتغال زنشان؛ تحصشیل متغیشر     منظور متغیرهایی است که در جریان یک تحقیق، متأثر از متغیر یا متغیرهای دیگرند -

 مستقل و اشتغال متغیر تابع

  / محیطی1   متغیرهای وابسته:

 دستورالعملی/ 1        

 / تأکیدی3            

 

 منظور متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند. متغیر کنترل را متغیر آزمون نیز می گویند. متغیرهای کنترل:

 همچنین می توان از متغیرهایی سخن گفت که در جریان تحقیق مورد کنترل قرار  می گیرند. متغیرهای کنترل شده:

متغیری که دارای تأثیری قوی بر رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است، یعنشی حضشور یشک متغیشر سشوم،       :متغیر تعدیل گر

 ستقل و وابسته را تغییر می دهد.رابطه مورد انتظار اصلی اولیه بین متغیرهای م

هر گاه رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود، آن متغیر سوم در واقع نقش تعدیل گری را ایفا مشی   -

 کند.

 متغیری کیفی یا کمی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار دهد. ،متغیر تعدیل گر -

نقش متغیر تعدیل گر در پژوهش علمی و مدل تحلیلی آن شبیه نقش کاتالیزور در شیمی است که بدون آنکه مستقیماً در واکشنش   -

 یش خواهد رفت.دخالت کند معین می کند که واکنش مورد نظر چگونه پ

متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد نظر قشرار مشی دهشد.     :متغیر مداخله گر -

تأثیر متغیر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها مشاهده کرد، لذا به ایشن تشأثیر در   

 ایی اشاره می شود، متغیر مداخله گر معموالً بر اعتبار درونی و بیرونی تحقیق اثر می گذارد.تحلیل نه
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متغیر مداخله گر اصطالحی به منظور توجیه و تبیین فرآیندهای ذهنی و درونی که مستقیماً مشاهده پذیر نیست به کار می رود به  -

و نمی توان آن را دید و شنید یا احساس کرد، اما مشی تشوان آن    د سخن دیگر، مداخله گر متغیری است که فقط در ذهن وجود دار

 را از روی رفتار استنباط کرد.

زمانی که متغیرهایی خارج از مدل جای دارند و روابط آنان با یکدیگر و با متغیرهشای داخشل مشدل محاسشبه نمشی       متغیرهای برونزا:

 شوند را متغیرهای برون زا گویند.

 متغیرهایی را که تغییرات آن ها به کمک متغیرهای بیرونی یا درونی دستگاه تحلیل می شوند گویند. :متغیرهای درون زا

متغیری که پژوهشگر در آن دل و تصری و دستکاری می کند و آن را به هر مقدار که متمایل است تغییر مشی   متغیر فعال )عملی(:

 .دهد

 انواع متغیرهای مستقل:

A. متغیری است که محقق می تواند آزمودنی ها را در سطح مختلف آن به صورت تصادفی جایگزین : متغیر مستقل عملی و فعال

 کند مانند مشاوره، زیرا محقق می تواند تعیین کند که کدام دسته از آزمودنی ها در معرض کدام مشاوره قرار گیرند.

B. در سطوح مختلف متغیر جایگزین کند و ماهیت محقق این توانایی را ندارد که آزمودنی ها : متغیر مستقل هویتی یا تشخیصی

سطوح این متغیرها به نحوی است که آزمودنی ها خود به خود و بدون دخالت محقق قبال در آن ها جایگزین شده اند ماننشد سشطح   

 تحصیلی

 متغیری را گویند که پژوهشگر قادر به تغییر دلخواه آن نباشد. متغیر خصیصه ای )هویتی(:

متغیری اطالق می شود که اختالی و تغییرات بین میزان های مختلف آن کیفی است و برای ثبت آن ممکن است از : به متغیر کیفی

 روش های دیگری غیر از به کار بردن عدد استفاده شود.

معشین منتسشب   متغیرهایی هستند که برای اندازه گیری آن ها می توان اعداد را به وضعیت آزمودنی و بر طبق قاعشده ای   متغیر کمی:

 کرد.
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 :انواع متغیر کمی

A. متغیری است که قادر به قبول مجموعه ای از روش های منظم متفاوت در یک دامنه یا فاصله معشین باششد.    :متغیر کمی پیوسته

متغیر پیوسته می تواند مجموعه مرتبی از مقادیر را دامنه معینی اختیار کند. چون این متغیر می تواند هر کسری از مقادیر را بپذیرد 

 ه یک مقیاس ترتیبی است مانند بهره هوشیپیوسته خوانده می شود و دست کم منعکس کنند

B. :)به متغیرهایی گفته ی می شود که افراد در آن از لحاظ یک صفت یا ویژگشی بشا    متغیر گسسته )رده ای/طبقه ای/مقوله ای

 رده های دو یا چند تایی تقسیم می شوند.

 بت داده می شوند. مانند زن، مردبه متغیری اطالق می شود که به آن فقط دو ارزش یا دو عدد نس متغیر دو ارزشی:

 متغیری است که بیش از دو عدد یا دو ارزش به آن اختصاص داده می شود مانند سطح تحصیلی: متغیر چند ارزشی

یکتا و بی هیچ پدیده ی مکمل )در برابر متغیرهایی که با هم و ضمن تأثیر متقابل بر یکدیگر( کشه   متغیرهایی است متغیرهای منفرد:

 بر متغیر تابع یا معلول اثر می گذارد.

یا تغییرات پدیده ای بیش از یک عامل دخیل باشند ) که معمشوالً تغییشرات اغلشب پدیشده هشا       وقتی در پیدایش: متغیرهای چندگانه

 ل است( با علیت با چند عامل مواجهه هستیم که به آن چند متغیری می گوییم.معلول چندین عام

منظور برداری است که در آن به اعضاء طبقه ای معین یک عدد دلبخواه و به بقیه یک عدد دلبخواه دیگر نسشبت  : متغیرهای تصنعی

 داده می شود.

باشد که برای شناخت کنش انسانی ابداع شده اند و بحشث از آن هشا   در واقع یک چارچوب مفهومی یا الگوی مرجع می : متغیر الگویی

در روش تحقیق به این منظور صورت می گیرد که با این شیوه از مفهوم سازی در علوم اجتماعی آشنایی حاصل ششود. بشرای تحقیقشات    

 میدانی هم از آن ها استفاده می شود.

 گام عمل باید در آن دست به انتخاب زند.متغیرهای الگویی دو راهی هایی است که یک فرد به هن

 فرضیه و مسئله با هم رابطه ای تنگاتنگ دارند. -

 در اغلب تحقیقات فرضیه، موتور تحقیقات است و اغلب فرآیندهای تحقیق برای تأیید و یا رد فرضیات کار       می کنند. -
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 :تعاریف فرضیه

 توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد.فرضیه جمله ای است که به صورت ربطی بیان می شود و به  -

فرضیه در واقع بیان حدسی و فرضی در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است. پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبنی  -

ر اعم یا اخشص  بر احتمال نه یقین. در درجه دوم، فرضیه ها، معموالً به شکل جمالت تفسیری یا اخباری بیان می شوند و طبعاً به طو

 متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد، فرضیه را می توان در حکم پاسخ محقق به سؤال مربوط به مسأاله علمی تلقی کرد.

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی به عنوان راه حل مسئله است که هم موجب استنتاج می شود و هم به یشافتن نظشم و ترتیشب در میشان      -

 می دهد.  بیین ها و تجربه های وسیع یاری و پژوهشگر را در بررسی تواقعیت ها کمک می کند 

 فرضیه های تحقیق:

A. :)جهت دار یا رابطه تغییرات همپوشان )با هم 

فرضیه جهت دار به فرضیه ای گفته می شود که در آن جهت ارتباط یا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین است. از  -

 بینی رابطه معینی داشته باشد.این فرضیه هنگامی استفاده می شود که پژوهشگر دالیل مشخصی برای پیش 

 .تحوالت در آن جهت حرکت نماید، پیش بینی کند از فرضیه های جهت دار انتظار می رود، جهتی که روند -

B. :فرضیه ای که در آن جهت اختالی یا روابط مشخص نیست، بدون جهت نامیده می شود. بدون جهت 

 می شود. : به گونه ای که هر چه متغیر مستقل بیشتر شود متغیر وابسته بیشتررابطه تغییرات با هم مثبت و کامل -

به گونه ای که هر چه متغیر مستقل افزایش یابد، متغیر وابسته کمتر شود یعنشی بشین دو متغیشر     رابطه تغییرات منفی و کامل: -

 یک رابطه معکوس برقرار است.

به گونه ای که هر چه متغیر مستقل کمتر شود، متغیر وابسته کمتر می شود. این حالت عکس حالت : رابطه تغییرات مثبت است -

 .استاول است و دو متغیر هم جهت و کاهشی 

: و جهت تغییرات مستقل، عکس متغیر وابسته است به گونه ای که با کاهش یکی، دیگری افزایش می رابطه تغییرات منفی است -

 یابد.

-  
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 :انواع محتویات فرضیات

 فرضیه هایی که بر وجود پدیده ها داللت می کنند. .1

 فرضیه هایی که بر وجود روابط بین پدیده ها داللت می کند. .1

 در صدد بیان علت وجودی و تکوینی پدیده ها و روابط بین آن ها بر می آیند.فرضیه هایی که  .3

 به دو نوع فرضیه نخستین که بر وجود پدیده ها و روابط بین آن ها داللت می کند فرضیه های توصیفی می گویند.: فرضیه توصیفی

ابط فی ما بین می پردازد و جنبه علت یشا علشت یشابی دارد فرضشیه     به نوع سومی که به بیان علت وجودی پدیده ها و رو: فرضیه علی

 علّی می گویند.

 روش همخونی. 1        روش برای کشف علت وقوع یک پدیده:9

 روش اختالی .2

 روش تغییرات همزمان .3

 روش بقایا .4

 

 

 انواع فرضیه ها با توجه به انواع تحقیق:

 و مقایسه تفاوت تأثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر دیگر است.پژوهشگر به دنبال بررسی  فرضیه های مقایسه ای:/ 1

 پژوهشگر در پی مطالعه میزان رابطه و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر است.: فرضیه های همبستگی/ 1

 معلولی دو یا چند متغیر است. –پژوهشگر در کار کشف و تعیین رابطه علت  فرضیه های علی:/ 3

 فرضیه ها، توصیفی یا استنباطی بودن آن هاست.تمایز عمده  -

هنگامی که تحقیق در حد جامعه سنجی و جامعه شناسی توصیفی است و هدی در سطح ماندن و صرفاً ارائشه تصشویر واقعیشت اسشت      -

 فرضیه ها نیز سطحی و به تعبیر دیگر وصفی است.
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نباطی باشد. چون در این نوع تحقیق، اسشتنباط همشراه بشا    فرضیه ی آماری زمانی مفهوم دارد که فرضیه ی پژوهشی یک فرضیه است -

خطای ناشی از نمونه گیری است و تا حدودی صحت و سقم آن تحت تأثیر شانس و یا تصادی است. لذا تالش می گردد ابتدا فرضیه 

 .آماری تعریف و سپس با درصی از خطا آن فرضیه تأیید یا رد گردد

 زش هرهبرگ:گهدارنده براساس نظریه انگیعوامل ن

 رابطه متقابل افراد (1

 شرایط کار (1

 نظارت فنی (3

 امنیت شغلی (9

 حقوق (5

 زندگی شخصی (6

 

اگر در اندازه گیری متغیرهای هیچ کنترلی نداشته باشیم، در این واقعیت، ما فقط دو متغیر را بدون آنکه بشر آن هشا کنترلشی داششته      -

 همبستگی می خوانیم.باشیم مشاهده می کنیم این گونه فرضیه ها دو متغیره از نوع 

یافتن پاسخ بعضی از فرضیه ها، بر هر دو متغیر مورد نظر کنترل داریم و با روش اختصاصی تصادفی معین مشی کنشیم   در مقابل برای  -

که هر آزمودنی در متغیر باید چه ارزشی داشته باشد به چنین فرضیه ای که آزمایشگر، متغیر را دستکاری می کنشد فرضشیه تجربشی    

 شود. گفته می

 فنون آماری پارامتریک شدیداً تحت تأثیر مقیاس متغیرها و توزیع آماری جامعه تحقیق است. -

اگر متغیرهای فرضیه از نوع اسمی و رتبه ای باشند، آزمون آن ها صرفاً به کمک فنون ناپارامتریک در تحلیل آماری انجام می گیشرد.   -

چنان چه سطح سنجش متغیرها، فاصله ای یا نسبی باشد یا توزیع آمشاری را بتشوان    لذا این دسته از فرضیه ها را ناپارامتریک خوانند.

 نرمال فرض کرد فرضیه پژوهشی او یک فرضیه پارامتریک است.
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 فرضیاتی است که بر پایه قیاس و استنتاج منطقی استخراج می شود. فرضیه قیاسی:

 استقرایی می گویند. استقرا صورت می گیرد که به آن ها فرضیه یا فرضیهفرضیه ها معموالً بر اساس فرآیند فرضیه شدن و بر پایه 

فرضیه های استقرایی برای جمع آوری اطالعات تأیید شده برای دستیابی به یک تئوری جدید یا انجام عمل تئوری پردازی صشورت مشی   

 گیرد.

 جدید صورت می گیرد.فرضیه های قیاسی معموالً برای تست تئوری های موجود در حوزه های کاربردی 

 فرضیه های محدود با جزیی کوچک و قابل بررسی از دانش بشر ارتباط می یابد و بیشتر در علوم کاربردی مطرح می شود.  

فرضیه های به کنجکاوی های فطری عقل پاسخ می دهند و منجر به گسترش مرزهای دانش بششری مشی ششود و در زمشره دانشش هشای       

 اساسی یا بنیان نگر است.

 ویژگی های یک فرضیه تحقیق:

 فرضیه نباید بدیهی باشد .1

 فرضیه باید آزمون پذیر باشد .1

 فرضیه باید با سایر فرضیه های موجود در زمینه های کلی مسئله پژوهش هماهنگ باشد. .3

 فرضیه باید به مسائل بخصوصی که عنوان شده جواب بدهد .9

 فرضیه های یک تحقیق نباید مترادی با یکدیگر باشند .5

 باید با دید صرفه جویی و اقتصادی تدوین شود. فرضیه .6

 فرضیه های ساده بر فرضیه های پیچیده برتری دارد. .7

 فرضیه بهتر بستگی کمتری به فرضیه ای پشتیبانی کننده دارد و مفروض های آن نیز کمتر است. .8

 فرضیه را حتی االمکان باید به شکل کمی بیان کرد .4

 فرضیه باید نتایج زیادی در بر داشته باشد و چشم انداز و قلمرو آن کلی باشد.  .11

 فرضیه باید سنجیده باشد.  .11
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 نقش فرضیه در پژوهش:

 فرضیه برای پدیده ها تبیین آزمایشی فراهم می آورد و موجب افزایش معرفت علمی می شود -

 ک پدیده است.فرضیه نشانگر انتظار پژوهشگر درباره رابطه بین متغیرهای ی -

 فرضیه مجموعه فعالیت های اجرایی پژوهش را تعیین و هدایت می کند -

 فرضیه چارچوبی برای گزارش نتایج پژوهش فراهم می آورد. -

 مراحل فرضیه سازی:

 تهیه فرضیه های مقدماتی و اولیه -1

 وارسی فرضیه های اولیه  -1

 آزمون فرضیه ها -3

 )پوچ( 𝐻0فرضیه صفر   انواع فرضیه های آماری

 ()مخالف/ جایگزین H1فرضیه خالی                                                       

 

 به طور کلی فرضیه صفر نبود هیچ رابطه ای مهمی بین دو متغیر یا نبود هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه را بیان می کند.

است که رابطه بین دو متغیر را بیان می کند یا تفاوت بشین دو گشروه را   که عکس فرضیه صفر است، گزاره ای :  𝐇𝟏فرضیه مخالف 

 نشان می دهد.
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 5فصل 

پژوهش کمی معموالً با پذیرش یا رد فرضیه مورد آزمایش به پایان می رسد که این فرضیات، پایه و اساس مطالعات کمی را با هشدی   -

 آزمون شکل خواهد داد.

عینی و سیستماتیک است که معلومات عددی را به کار می گیرد تا به آشکارسازی حقشایق دربشاره   پژوهش کمی یک فرآیند منظم و  -

 جهان و هستی بپردازد.

 ویژگی های پژوهش کمی:

 تأکید به روی حقایق و دالیل رفتار .1

 اطالعات به صورت عددی است و می تواند وزن دهی شود .1

 عملیات ریاضی روش اصلی تحلیل داده های عددی است. .3

 .نتیجه نهایی به صورت اصطالحات آماری است .9

 

 انواع روش های تحقیق کمی:

 علّی )پس رویدادی( و تجربی و .... –پیمایشی  –آماری  –تحقیق توصیفی 

 روش تحقیق توصیفی و انواع آن:

 الف( تحقیقات توصیفی وضعیت موجود: محققان سعی دارند اغلب رابطه متغیری را با متغیر دیگر بیابند.

 تحقیقات توصیفی علت و معلولی ب(

 ج( تحقیقات زمینه یابی ساده

 رایج ترین روش مشاهده و آزمایش پرسش نامه ها و مصاحبه ها هستند. -

در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آن چه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گشزارش   اهدای تحقیق توصیفی: -

 موقعیت کسب کند.دهد و نتایجی عینی از 
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 :ویژگی های تحقیق توصیفی

 محقق به جمع آوری اطالعات واقعی و مفصل از پدیده ای ویژه می پردازد. .1

 محقق به شناسایی و بررسی مسائل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد. .2

 محقق به مقایسه و ارزشیابی وقایع می پردازد است. .3

 آینده به مدرسه می روند با استفاده از تحقیقات توصیفی است.جمعیت کشور و آمار کودکان که سال  -

 تحقیق آماری:

به وسیله تکنیک های آماری می توان در زمینه های علمی و غیرعلمی به مطالعه پرداخت و به نتایجی رسید، از جمله کاربردهشای مهشم   

 وجود نام برد.آمار، می توان از آن در تجزیه و تحلیل و ارائه اطالعات در مورد وضعیت م

 محور اصلی در شناخت و مطالعه یک سیستم قبل از تحقیق آماری:3

 اهدای -1

 دسته ورودی، خروجی، فرآیند و بازخورد کنترلی می توان تقسیم کرد. 9اجزاء: هر سیستم به  -1

 ارتباط بین عناصر و کنترل ویژگی آن ها -3

 روش طبقه بندی متغیرها:

 ویژگی های قابل مشاهده استوار نیست و نمی توان آن را نمایش داد.متغیری است که بر : متغیر مفهومی

چه که باید بر روی  متغیری است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است و به عبارت دیگر در متغیر عملیاتی آن: متغیر عملیاتی

 .آن انجام گیرد روشن است

 .که به طور کامل قابل تشخیص نیستند: متغیر کیفی

 که قابل سنجش و اندازه گیری است.: کمی متغیر

 یک ویژگی خاص است که مقادیری را می پذیرد و تأثیرش متغیر وابسته است. متغیر مستقل:

 متغیری که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل است.: متغیر وابسته
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 ته و مستقل را تحت تأثیر قرار می دهند.متغیری کمی یا کیفی است که جهت یا رابطه بین متغیرهای وابس متغیر تعدیل کننده:

 متغیرهایی که اثر متغیرهای وابسته و مستقل را کنترل می نمایند و در آخر از فرآیند حذی می شوند. :متغیر کنترلی

 متغیری که محقق برای استنتاج از نحوه تأثیر متغیر مستقل بر تابع مورد نظر قرار می دهد.: متغیر مداخله گر

 نمودار یا دیاگرام، تأثیر مؤثر در ذهن ایجاد می کند و نکات برجسته شاخص ها و متغیرها را روشن می سازد.استفاده از  -

 :دسته بندی تحقیقات آماری

 برای ارائه کارنامه ها و گزارشات آماری ماهانه و ساالنه استفاده می شود. آمار توصیفی )تفصیلی(: -1

 .برای آمار و اطالعات خالصه شده به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل صورت   می گیرد آمار تحلیلی )استنتاجی(: -1

 تحقیق پیمایشی یکی از ابزارهای مهم در تحقیقات اجتماعی است. -

 انواع تحقیقات پیمایشی:

 می شود.جموع آوری داده ها درباره یک صفت در یک مدت زمانی به شیوه نمونه گیری از جامعه آماری انجام : روش مقطعی -1

 : زمانی که بخواهیم درباره یک موضوع خاص به اتفاق نظر اندیشمندان آن حوزه دست یابیم استفاده می کنیم.روش دلفی -1

 هدی محقق درک و شناخت تغییرات در طول زمان است. روش تحقیق تداومی: -3

 تحقیقات تداومی بسیار پرهزینه می باشند. -

 فرآیندها: انتخاب نمونه های متعدد در طول زمان برای بررسی بررسی روند -:      سه نوع بررسی تداومی

 روند فرآیندها                                                             

 بررسی یک گروه ویژه

 بررسی یک گروه منتخب: انتخاب نمونه ای واحد و ثابت برای یک دوره زمانی

 مقطعی را جایگزین آن می نماید. گاهی پژوهشگر به علت عدم امکان ادامه تحقیقات تداومی، روش -
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 :مراحل تنظیم تحقیق مقطعی

 تعیین موضوع تحقیق و بیان هدی های تحقیق -

 جمع آوری اطالعات از منابع مختلف -

 تعیین جامعه آماری -

 جمع بندی اطالعات بدست آمده و ارزشیابی و تفسیر آن ها و تنظیم گزارش نهایی -

 

 داده ها به دو شیوه عمده پرسشنامه و مصاحبه صورت می گیرد.در تحقیق پیمایشی جمع آوری اطالعات و  -

 روش پرسشنامه یا نظرسنجی پستی نسبتاً هزینه کمتری دارد. -

 مصاحبه ها خیلی زمان بر و هزینه بر هستند. -

 مصاحبه تقریباً مهم ترین شکل جمع آوری اطالعات است. -

 مزایای تحقیقات پیمایشی الکترونیک:

 تحقیقسرعت باال در انجام  -

 گستره جغرافیایی وسیع در انتخاب جامعه تحقیق -

 هزینه تحقیقاتی کم -

 راحتی کار -

 امکان پردازش های لحظه ای -

 ارزان پرسشنامهامکان اجرای مقدماتی سریع و  -

 

 محدودیت ها ی تحقیقات پیمایشی الکترونیک:

 محدودیت در انتخاب جامعه آماری -

 جهت استفاده از اینترنتنیاز پاسخ دهندگان به دانش و مهارت مناسب  -
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 تحقیق همبستگی یا همخوانی:

داشته  هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطالعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطالعات از دو یا چند گروه را در اختیار

عامل در یشک یشا چنشد عامشل دیگشر      باشد می توان از این روش تحقیق استفاده کند چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات یک 

 است.

 این روش پژوهش هنگامی به کار می روند که تعداد متغیرهای بازیگر در موقعیت های آزمایش زیاد باشند. -

 در این روش سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط فی ما بین آن ها در لحظه ای ویژه و در شرایط واقعی ممکن می کند. -

 درجات همبستگی و روابط بین متغیرها را بررسی می کند.این روش پژوهشی صرفاً  -

در این روش از پژوهش الزاماً روابط علت و معلولی شناسایی نمی شوند بلکه فقط هدی آن است که مشخص شود کدام متغیشر دیگشر    -

 به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.

 

 

 :مراحل مختلف تنظیم تحقیق همبستگی

 و تشریح موضوع پژوهش و اهدای مورد نظرانتخاب، تعریف  -

 مطالعه و بررسی عمیق از نوشته ها و مقاالت موجود و مربوط به موضوع پژوهش -

 مشخص کردن روش انجام پژوهش -

 اقدام به جمع آوری و طبقه بندی اطالعات الزم -

 تجزیه و تحلیل، اطالعات جمع آوری شده و تنظیم و تهیه گزارش -

 تحقیق همبستگی:

و تفسیر نتایج تحقیق همبستگی بایستی نتایج به صورتی ارائه شود که بیانگر درجه رابطه کشف شده میان متغیرهای مستقل  در تعبیر

 و وابسته باشود و نه به صورت بیان رابطه علی میان آن ها

 

 نوع تحقیق همبستگی یکی از مناسب ترین تحقیقات برای مسائل اجتماعی و روزمره انسان هاست. -
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 انواع همبستگی به همبستگی مثبت، همبستگی منفی و همبستگی صفر تقسیم بندی می شود.ضریب همبستگی: 

 دو متغیر در یک جهت و پا به پای یکدیگر به صورت همراستا تغییر می کنند.همبستگی مثبت: 

  اما در جهت عکس همبین دو متغیر بدان معناست که دو متغیر پا به پای یکدیگر تغییر می کنند همبستگی منفی: 

 ارتباط و یا بی اثری دو متغیرها را انکار می کند.همبستگی صفر: 

 اسمی - : انواع مقیاس های اندازه گیری

 رتبه ای -

 فاصله ای -

 نسبی -

هرگاه اعداد، موقعیت فرد یا شیء مورد مطالعه را بر حسب معینی در میان افشراد یشا گشروه مششخص مشی       مقیاس رتبه ای )ترتیبی(:

 ند چنین کمیت هایی دارای مقیاس رتبه ای هستند.ساز

عدد صفر در حرارت سنج بیانگر عشدم وجشود حشرارت بشه طشور       –اندازه گیری درجه حرارت بر حسب سانتی گراد مقیاس فاصله ای: 

 .مطلق نیست بلکه صرفاً نشان دهنده نقطه انجماد آب است

نه تنها ترتیب اشیاء یا صفت های مورد اندازه گیری مشخص است بلکه فاصله بین واحدهای اندازه گیری نیشز معلشوم    در این مقیاس -

است. در این مقیاس فواصل مساوی بین اعداد نشان دهنده فواصل مساوی بین صفت های مورد اندازه گیری است. درجه فارنهایت و 

 سانتی گراد مثال های خوبی هستند.

دارای باالترین سطح اندازه گیری است و در آن صفر مطلق وجود دارد. در ایشن مقیشاس بشرای مقایسشه دو ارزش یشا دو      مقیاس نسبی: 

 واحد می توان از نسبت استفاده کرد. مثل متر

 معیاری است که وجود یا عدم وجود و نوع همبستگی خطی دو متغیر تصادفی را مشخص می کند.کو ورایانس: 

 نشان می دهند. COV(x , y)با نماد  yو  xانس دو متغیر تصادفی کو ورای

در صورتی که متغیرهای مورد مطالعه به صورت تصادفی توزیع شده باشند و بشه صشورت پیوسشته و     :همبستگی گشتاوری پیرسون

 .حداقل در سطح مقیاس فاصله ای باشند ضریب همبستگی پیرسون روش مناسبی برای اندازه گیری میزان همبستگی بین متغیرهاست
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همبستگی در بین مشاهدات اطالق  می شود که آن  : اصطالح همبستگی پیاپی به یکضریب همبستگی پیاپی یا خود همبستگی

 مشاهدات در ترتیب زمانی یا هر ترتیب دیگر از جمع آوری داده ها، مجاور یکدیگر هستند.

 همان ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن است.: ضریب همبستگی رتبه ای

باشند. مورد مطالعه، به صورت رتبه ای  بکار می رود که داده های جمع آوری شده از متغیرهای همبستگی رتبه ای زمانی

 .تبدیل نمره های پیوسته به صورت رتبه ای، مستلزم مرتب کردن نمره ها بر اساس ارزش عددی آن ها و تعیین رتبه نمره ها می باشد

ه بنشدی  : همانند همبستگی رتبه ای این روش برای همبستگی دو دسته متغیرهای ترتیبی و رتبضریب همبستگی رتبه ای کندال

 شده به کار می رود.

 هر یک از زوج های مشاهدات تنها یک بار مورد مقایسه قرار می گیرند. -

مشی باششد از همبسشتگی       11ت که توضیح نمونه گیری آن برای نمونه هایی که اندازه آن ها کمتشر از  اسمزیت عمده این روش این  -

 رتبه ای اپسیرمن دقیق تر است.

دارای توانند زیرا هر دو اطالعات  𝐻0ریب همبستگی کندال هر دو بطور مساوی در رد کردن فرضیه ضریب همبستگی اپسیرمن و ض -

 موجود دریافت های ما را به طور مساوی به کار می گیرند.

 همبستگی یکی از متغیرها بر روی متغیر دیگر می تواند مشتمل بر تأثیر غیرمستقیمی نیز باشد. :ضریب همبستگی نسبی پیرسون

زیرا متغیر دوم نه تنها با متغیر اول همبسته است بلکه ممکن است با متغیر سوم که به نوبه ی خود به متغیر تصادفی اول همبسته است 

 نیز بستگی داشته باشد و در نتیجه به عنوان عامل یک تأثیر مستقیم بین متغیر تصادفی اول و دوم عمل کند.

   شرایطی به کار می رود که یکی از متغیرها پیوسته و دیگری دو ارزشی واقعی است. در: ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای

جدول توافقی، صورتی ساده برای امتحان داده هاست، تا ببینیم که آیا نوعی بستگی ذاتی در داده وجشود دارد یشا نشه. نشوع معینشی از       -

 ستونی است. –آشکار می شود بستگی سطری  بستگی که به وسیله جدول توافقی

-  
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مقیاس است برای نشان دادن میزان همبستگی یا رابطه ی بین دو مجموعه از  ویژگی ها. ایشن مقیشاس   : ضریب توافقی پیرسون

 .مخصوصاً وقتی که تنها اطالعات طبقه بندی شده ای درباره ی این ویژگی ها در دست باشد مفیدتر است

ی دهد که وقتی با داده های دو متغیر سشر و کشار داریشم منحنشی نیکشوترین بشر       یک روش آماری است که به ما امکان م: رگرسیون

 ارزش را رسم کنیم و پیش گوئی هایی انجام دهیم.

 همچنین به پدیده ای داللت می کند که وقتی یک گروه برای بار دوم مورد آزمون قرار می گیرد رخ می دهد.

 تغیر مالک از یک یا چند متغیر پیش بین است.هدی معموالً پیش بینی یک یا چند م: تحلیل رگرسیون

 سه روش اساسی در تحلیل رگرسیون:

 ( روش سلسله مراتبی3  ( روش گام به گام1  روش همزمان (1

 مراحل تحلیل رگرسیون:

 بیان تئوری یا فرضیه -

 تعیین و تصریح مدل رگرسیون به منظور آزمون تئوری -

 تخمین پارامترهای مدل انتخابی -

 استنتاج آماریارزیابی و  -

 پیش بینی و آینده نگری با تعمیم دهی -

 کاربرد مدل برای مقاصد کنترل و سیاستگذاری -

 ویژگی های یک مدل خوب رگرسیون:

 کم بودن منطقی متغیرهای توضیحی -

 خوبی برازش -

 سازگاری با تئوری -

 قدرت پیش بینی -

-  
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توضیحی موجود در مدل است. بنابراین یکی از نششانه هشای   هدی اصلی تحلیل رگرسیون، توضیح متغیر وابسته به وسیله متغیرهای  -

 یک مدل خوب باال بودن ضریب همبستگی می باشد.

 اگر همبستگی مثبت باشد با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر رو به افزایش می گذارد. -

 اگر همبستگی منفی باشد با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر رو به کاهش می گذارد. -

 .گذسته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی ببرد مقایسه ای(: –دادی )علی تحقیق پس روی

 به آگاهی از اینکه یک عامل باعث وقوع یک رخداد می شود بر می گردد. علیت:

 .باید رخ دهد اگر چه ممکن است معلول یا اثر بدون حضور علت رخ دهد در صورتی که علت وجود داشته باشد اثر آن :علت کافی

 علتی که جهت وقوع یک رخداد باید وجود داشته باشد، اگر چه علت می تواند بدون وقوع معلول نیز وجود داشته باشد.: علت الزم

 :انواع علل ساختاری

 .اثر می گردند اطالق می شودبه علت یا عللی که به صورت زنجیروار باعث رخداد : علل زنجیری -1

 اثر یا معلول از تعامل و وجود علت های مختلف از چند شاخه متفاوت حاصل شده است.: علل درختی -1

 .در این مجموعه اثر از یک شبکه علت ها به وقوع می پیوندد: علل شبکه ای -3

واهند بود با ایجاد شبکه ای از علشت هشا و ششرایط    در این استنتاج مبنا بر این است که مجموعه از اجزا قادر خ :استنتاج قطعی علیت

 .وقوع، یک رخداد را باعث می شوند. این مجموعه علل الزم و همان علل کافی یا الزم می باشند

 شرط الزم در برقراری یک رابطه:3

 بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه آماری برقرار باشد. -

 ( به وقوع پیوسته است.yقبل از متغیر وابسته )( xمحقق باید مطمئن شود که متغیر مستقل ) -

 برقرار کند. yو  xمحقق باید دالیل کافی برای رد فرضیه های رقیب داشته باشد تا بتواند یک رابطه علی بین  -

روش رسمی و کالسیک تحقیقات علمی و آزمایشگاهی است و در عشین پیچیشدگی هشا و دششواری در     : روش های تحقیق تجربی

 ز صحیح ترین و قوی ترین روش های کشف حقیقت و گسترش دانش است.اجرا، یکی ا
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 :مهم ترین روش تحقیق آزمایشگاهی

 فرضیه ها تأیید می شوند -3  تست و آزمودن پیشگویی -1   تبین مسئله -1

   آزمودن توسط انجام یک آزمایش - مشاهده و تعریف مسئله-

  فرضیهمعین نمودن رد شدن  - بیان مسئله در قالب پرسش-

 بیان فرضیه ها و یا حدس های به دست آمده جهت پاسخ به سؤاالت -

 پیشگویی اینکه با توجه به فرض های فوق چه اتفاقی رخ خواهد داد -

 انواع روش ها تحقیق تجربی:

در این نوع تحقیقات محقق با دستکاری محرک ها، روش ها یا شرایط محیطی خشاص، چگشونگی    :تحقیق تجربی حقیقی -1

 تأثیر این تغییرات را در شرایط یا رفتار گروه نمونه، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

ربی تحشت ششرایط خشاص    در تحقیق تجربی، محقق به منظور کشف روابط علت و معلولی، یک یا چند گروه را به عنوان گرو ه های تج

و  قرار می دهد و نتایج را نتایجی که از یک یا چند گروه به نام گروه یا گروه های شاهد که تحت این شرایط نبوده اند مقایسه می کند

 نتایجی را در مورد روابط بین شرایط خاص و شرایط مورد نظر در تجربه و تغییرات حاصل از آن اخذ می کند.

از خصوصشیات  « روش تصادفی انتخاب نمونه ها»و « کنترل مستقیم متغیرها»و ایجاد شرایطی تجربی از طریق  کنترل شدید متغیرها

 بارز این نوع پژوهش است.

 باید توجه داشت این نوع تحقیقات در رده محدودترین و مصنوعی ترین روش ها نیز قرار دارد.

 مراحل اصلی تحقیق تجربی حقیقی:

 کنید.موضوع تحقیق را تعریف  .1

 به مطالعه عمیق و وسیع از نوشته ها و مقاالت موجود و مربوط به موضوع تحقیق مبادرت نمایید. .2

فرضیه یا فرضیه های موضوع تحقیق را به صورت استنتاجهایی از نتایج، مطرح کنید و متغیرهای مورد مطالعشه در تحقیشق را بشه     .3

 روشنی تعریف نمایید.

 دهید.یک طرح تجربی را تنظیم و سازمان  .4

 به اجرای تجربه طبق روال تنظیم شده اقدام کنید. .5
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 انتخاب کنید.« معنی دار بودن آماری نتایج تحقیق»روش آماری مناسب برای آزمودن  .6

 گزارش جامع از مراحل مختلف تحقیق تهیه کنید. .7

می کوشد با شناسایی هر محقق در تحقیقات شبه تجربی که در آن ها امکان کنترل متغیرها وجود ندارد : تحقیق شبه تجربی -2

 چه بیشتر این متغیرها و گسترش آگاهی الزم در این زمینه روش خود را به روش تحقیق تجربی حقیقی نزدیک کند.

تحقیق شبه تجربی که در آن ها امکان کنترل متغیرها وجود ندارد می کوشد با شناسشایی هشر چشه بیششتر ایشن متغیرهشا و گسشترش        

 .روش خود را به روش تحقیق تجربی حقیقی نزدیک کندآگاهی الزم در این زمینه 

 ویژگی های تحقیق شبه تحقیق:

 پژوهشی است علمی که معموالً در شرایط واقعی و حقیقی اجتماعی بکار می رود. -

 تمیز بین تحقیق تجربی حقیقی و شبه تجربی، تشخیص بسیار فریف و حساس است -

 اد بشر هستند از نوع تحقیقات شبه تجربی است.اکثر تحقیقات تجربی هنگامی که آزمودنی ها افر -

طرح ها تجربی به محقق فرصت می دهد تا بتواند روابط میان یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسشته را مشورد بررسشی و مطالعشه     

 بهتر قرار دهند.

 رد.انتخاب و گزینش یک طرح ویژه، به نوع هدی های تحقیق و به نوع شرایط و محدودیت هایی بستگی دا -

 انتخاب طرح تحقیق به مسائلی از قبیل:

 چگونگی گزینش آزمودنی ها برای گروه های تجربی و شاهد -

چگونگی کنترل متغیرهای نامربوط و ناخواسته در موقعیت و چگونگی نوع تجزیه و تحلیل آماری که برای تعبیر و تفسیر روابط بین  -

 می گیرد بستگی دارد.متغیرهای موجود در شرایط تجربی مورد استفاده قرار 

 در تحقیقات تجربی اساس کار بر کنترل و نظارت شدید از متغیرهای ناخواسته و مزاحم در حوزه پژوهش استوار است. -

 در طرح های تحقیقات تجربی مقدماتی اصوالً کنترل و بازبینی این عوامل وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد بسیار ناچیز است. -
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 ی حقیقی:طرح های تجرب

آن دسته از طرح هایی است که در آن ها از تمام موانع و عواملی که سبب بی ارزشی روایی درونی و بیرونی تحقیق می گردد کنترل و 

 بازبینی به عمل می آید.  

 عواملی که بهترین طرح های آزمایشگاهی را از نظر روایی درونی تحت تأثیر قرار می دهند:

 عامل تاریخی -

 عامل بلوغ -

 عامل آزمون -

 وسایل اندازه گیری -

 تمایالت و تعصبات گزینش -

 بازگشت آماری -

 اثر آفت آزمودنی ها -

-  

-  

 بعضی از عوامل کاهش قابلیت تعمیم پذیری عبارتند از:

 متقابل حاصل از تعصبات و تمایالت گزینش و متغیر مستقل  اثر کنش -1

 اثر آزمون مقدماتی بر متغیر مستقل -1

 متغیر مستقلاثر روش های تجربی بر  -3

 تداخل چند متغیر مستقل -9
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 روش تجربه میدانی

عنوای یکی از مؤثرترین روش های تحقیق کمی می تواند راهگشای پژوهشگران و محققان رشته های مختلف علوم واقع گردد. در ایشن  

و به دور از ششرایط آزمایششگاهی    شیوه یک یا تعداد بیشتری از متغیرهای مستقل، توسط فرد مشاهده کننده در محیط طبیعی و واقعی

. از این رو این شیوه به عنوان روشی کارآمد و نزدیک به واقعیت در سایر علوم به ویژه در علوم اجتماعی نیشز  مورد مطالعه قرار می گیرد

 مطرح است.

 مزایای روش تجربه میدانی

نتایج آن، ارائه دهنده تصویر کامل و سشازمان یافتشه ای از   تجربه میدانی، مطالعات و پژوهش های عمیق و وسیعی از یک واحد است که 

 آن واحد مطالعاتی می باشد.

از آن جائیکه این روش، بیشتر در واحدهای مطالعاتی واقعی و به دور از شرایط آزمایشگاهی انجام می شوند بنابراین تطبیشق حاصشل از   

 .وداین روش با واقعیت و شرایط واقعی بیشتر و ملموس تر خواهد ب

 معایب روش تجربه میدانی

دلیل آن که بخش مهم آن را مشاهدات تشکیل می دهد اشتباهات ناشی از خطاهای بصری و یا نادیده انگاشتن بعضشی از داده هشا و    به

 اطالعات را نمی توان منکر شد که از معایب این نوع تحقیق است.

 روش های جمع آوری اطالعات در تحقیقات کمی:

 اطالعات و مدارک موجوداستفاده از  -

 مشاهده -

 مصاحبه -

 پرسشنامه -
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 روش استفاده از اطالعات و مدارک موجود

به واسطه موجود بودن اطالعات، این شیوه، روش ارزانی به حساب می آید، در وقت صرفه جویی می شود و مهم ترین مزیت آن امکشان  

مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است. این ابشزار در تحقیقشات تشاریخی    ارزیابی روند موضوع مورد بررسی در گذشته است که در 

 نیز اهمیت بیشتری دارد و پدیده را خارج از خود ماهیت آن مورد مطالعه قرار می دهد.

 ناقص بودن و در دسترس نبودن اطالعات از اشکاالت عمده این روش است.

 موارد هم مطرح باشد. قدیمی و کهنه بودن اطالعات هم ممکن است در برخی

 اعتبار اسناد و مدارک مورد مطالعه، مسئله اصلی در جمع آوری اطالعات در این روش می باششد کشه مسشتندات بایشد دارای اعتبشار      -

 صوری شکلی از یک سود اعتبار محتوایی از سری دیگر باشد.

 روش مشاهده

زنده، اشیاء و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون آن هشا  از روش های جمع آوری اطالعات که در آن رفتار مشخصات موجودات 

ر مالحظه و ثبت می گردد. منظور از مشاهده، ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا افراد از راه حواس و یا سای

 راه های ادراکی می باشد.

 .مشاهده منظم در تحقیق ضروری است

 به هدی تحقیق مربوط باشد. - : مشاهده باید

 برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظیم شده باشد. -

 به طور دقیق و منظم ثبت شود. -

 میزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسی باشد. -

 مشاهده به دو صورت مشارکتی و غیرمشارکتی انجام می شود.

 موضوع مشاهده شرکت دارد و در همان موقعیت، جلب مشاهده صورت می گیرد.: شخص مشاهده کننده در در مشاهده مشارکتی

 : مشاهده گر، پدیده مورد مشاهده را بدون آنکه خود دخالتی در آن داشته باشد مشاهده می شود.در مشاهده غیرمشارکتی
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ثبت و ضبط اطالعات مربوط به  روش مشاهده یکی از روش های جمع آوری اطالعات می باشد که محقق طی آن به تعریف مشاهده:

موضوع مورد نظر که خود شاهد وقوع حوادث آن است می پردازد. روش مشاهده یک روش رفتارسنجی است که مبشدأ زمشانی آن حشال    

 .می باشد و نه آینده و نه گذشته

 هدی مشاهده:

بعضی عوامشل اثشرات آن را روی مشواد خاصشی      در این شیوه بر خالی بعضی از شیوه ها، مثل شیوه های روش تجربی که محقق با تغییر

یا محیط مورد بررسی نمی باششد بلکشه صشرفاً بررسشی و مششاهده حشوادث و وقشایع         بررسی می کند، هدی محقق ایجاد تغییر در پدیده

 .مطابق آن چه رخ می دهند می باشد

 محدودیت های روش مشاهده:

 تمایالت شخصی خود محقق -

 زیرکی و هوشیاری -

 عوامل فرهنگی -

 حدود اطالعات و زمینه قبلی محقق -

 مشاهده سیستماتیک –مشاهده ساده یا کنترل نشده  انواع مشاهده:

 دیدن به صورت سطحی و ابتدایی را مشاهده ساده می گویند و به دو صورت -

 با شرکت فعال مشاهده کننده -1

 بدون شرکت فعال مشاهده کننده -1

 مشاهده سیستماتیک

کننده و مشاهده شونده هر دو تحت کنترل قرار می گیرند و از قبل مقدمات مشاهده، پیش بینی و فشراهم  در این نوع مشاهده، مشاهده 

 آمده است. ضمناً از وسایل دقیق علمی برای ثبت و ضبط و یادداشت برداری استفاده می شود.
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د یک عضو گروه در کلیه فعالیت هشای  : برای جمع آوری اطالعات در روش مشاهده ای، مشاهده گر می توانند مانننقش مشاهده گر

 گروهی مشارکت کامل داشته باشد و یا مانند یک بیگانه به طور کامل بی تفاوتی صرفاً به نظارت فعالیت های گروهی بپردازد.

در این نقش مشاهده گر به منظور فهم و درک دقیق حالت های درونی مشارکت کنندگان، ضمن عضویت در  مشارکت کننده کامل:

 گروه کلیه فعالیت ها مشارکت کامل می کند و یا مانند یک بیگانه به طور کامالً بی تفاوتی صرفاً به نظارت فعالیت های گروهی بپردازد.

 مشاهده گر مشارکتی

آن اندازه در فعالیت های گروهی مشارکت می کند که برای مششاهده و جمشع آوری اطالعشات مشورد نیشاز      در این نقش وی صرفاً تا  -

 .است

 مزایای روش مشاهده:

 حجم اطالعات بدست آمده در یک فاصله زمانی کوتاه نسبتاً زیاد است. -

 اطالعات مورد نیاز به آسانی جمع آوری می شوند. -

 استقرایی در ساختن فرضیه ها استفاده می شود.از این روش بیشتر به عنوان یک روش  -

 به علت نداشتن وقت یا مسائل دیگر، جمع آوری اطالعات متوقف نمی شود. -

 صحت و سقم اطالعات در سیستم مشاهده توسط محقق به خوبی تشخیص داده می شود. -

روه های و موضشوع هشای مشورد    غالباً مشاهده گر نیازی به کسب اجازه قبلی و یا برقراری توافق اولیه با افراد، گ -

 مشاهده خود ندارد.

 .در فراهم ساختن اطالعات کامل و تهیه گزارش مفصل بسیار مفید و مؤثر است -

در مواقعی که ترتیب و توالی حوادث مهم و ارزشمند می باشد، مشاهده بهترین نوع جمع آوری اطالعشات مشی    -

 باشد.

بنا به دالیلی جواب های غیرواقعی دهند سؤال کردن بی فایشده   اگر پاسخگو قادر به انتقال اطالعات نباشد و یا -

 .بوده و مشاهده مستقیم تنها راه دستیابی به اطالعات صحیح است
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 معایب روش مشاهده:

 محدود بودن محیط مشاهده، اطالعات جمع آوری شده محدود می باشد. بخاطر -

 برای آزمودن فرضیه ها، روش مشاهده روش نامناسب می باشد. -

 روش مشاهده، اطالعات جمع آوری شده تابع دامنه دید می باشد. در -

 روش مصاحبه

 یکی از روش های جمع آوری اطالعات برای اغلب روش های تحقیق و خصوصاً روش تحقیق توصیفی است.

 تعریف مصاحبه

شرط آن که خوب ششناخته ششود و    یکی از رایج ترین، بنیادی ترین، انعطای پذیرترین و شاید بهترین روش گردآوری اطالعات است به

 طبق اصول و موازین علمی صحیح انجام گیرد.

 هدی مصاحبه

 .ویژگی های وی باشد  راجع به شخص پاسخگو و خصوصیات و دریافت عقاید و افکار و نظرات است. آراء و عقاید ممکن است 

 پیش نیازهای مصاحبه

 ابزار و تجهیزات مصاحبه حائز اهمیت است.نقش مصاحبه کننده ضرورت آموزش وی و امکان دسترسی به 

 نقش مصاحبه کننده

 پاسخ دهنده بودن  جستجو و به دنبال -

 انگیزه دادن به پاسخ دهنده -

 تشریح و روشن کردن موضوع -

 کنترل و هدایت و قضاوت در مورد کیفیت پاسخ -

 هدایت و راهبردی خوب یک مصاحبه در هر شرایط -
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 فرآیند مصاحبه

مصاحبه کننده به دنبال چگونگی شروع کار است. مرحله میانی که قلب کار است و شامل پروتکشل سشؤاالت و جمشع    مرحله آغازین، که 

 آوری اطالعات است و مرحله پایانی که جمع بندی مطالب است.

 موضوع مصاحبه بر دو نوع عمومی و اختصاصی است.

 مزایای مصاحبه

 جمع آوری اطالعات می باشد.برای افراد بی سواد و کودکان خردسال بهترین روش  -

 برای کسانی که قادر نیستند مطالبی را کتباً عنوان کنند و از نظر قدرت بیانی، توانایی بیشتری دارند بسیار مناسب است. -

 در مصاحبه امکان کنترل پاسخ ها از جانب پرسشگر وجود دارد. -

 مصاحبه روش مناسبی جهت کسب ایده، عقیده و نظرسنجی می باشد. -

به اینکه مصاحبه هم جنبه سمعی دارد و هم بصری، اطالعات جمع آوری شده دو بعدی بوده و در پژوهش های اکتشافی و نیشز  نظر  -

 در فرضیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

 در مصاحبه کلیه افرادی که به صورت نمونه انتخاب شده اند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. -

 محدودیت های مصاحبه

 به زمان بر بودن مصاحبه، قدر مسلم، پرسشگری یک امر پرهزینه می باشد. نظر -

 در صورت پراکندگی افراد در مناطق جغرافیایی مختلف، مصاحبه روش چندان مناسبی نیست. -

 انواع مصاحبه

 انعطای پذیر –مصاحبه آزاد )انعطای پذیر( 

 مصاحبه انعطای پذیر یا آزاد

 مصاحبه گر مشخص است ولی زمان و توالی پرسش به سلیقه مصاحبه گر بستگی دارد. چارچوب و حدود پرسش از قبل برای
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 مصاحبه با انعطای پذیری متوسط یا منظم

، مصاحبه گر از پرسشنامه ای با پرسش های مشخص و توالی ثابت استفاده می کند اما معموالً پرسش ها به صورت در این نوع مصاحبه

 باز هستند.

 ناپذیر یا پرسشنامه همراه با مصاحبهمصاحبه انعطای 

در این روش مصاحبه گر از پرسشنامه ای با پرسش های مشخص و با توالی استاندارد استفاده می کند. پاسخ ها از قبشل پشیش بینشی و    

 طبقه بندی شده اند و معموالً پرسش ها به صورت بسته هستند.

 : برای تحقیق توصیفی کاربرد دارد.روش پرسشنامه

ابزاری متداول برای جمع آوری داده ها می باشد. پرسشنامه ابزاری غیر شخصی تلقی می شود و به خاطر همین خصیصه : نامهپرسش

غیرشخصی بودن و فاصله دار بودن بین محقق و واقعه، پرسشنامه الزم است طوری تهیه و تنظیم ششود کشه نیشاز بشه توضشیح بیششتری       

 .نداشته باشد

 پرسشنامه تصویری –نیمه بسته  –نیمه باز  –باز  –بسته : انواع پرسشنامه

 مزایای پرسشنامه بسته:

 سهولت در کمی نمودن پاسخ ها -

 سادگی در پاسخ دادن به سؤاالت  -

 نیاز به زمان اندک برای پاسخگویی به سؤاالت -

 ساده بودن امر تجزیه و تحلیل جواب پاسخ دهندگان -

 پرسشنامه باز یا ساخت نایافته

پرسشنامه ها، سؤاالت از طری محقق ارائه می گردد و پاسخ دهندگان بایستی نظرات خود را ارائه دهنشد. بنشابراین کمشی    در این نوع از 

 نمودن پاسخ ها کار بسیار مشکلی است و نیاز به متخصصان ورزیده در این زمینه و صری وقت زیاد است.
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 پرسشنامه تصویری

 می روند.بیشتر برای کودکان و افراد بی سواد به کار 

 مزایای پرسشنامه

 عدم نیاز به شخص مصاحبه کننده -

 ساده و ارزان بودن -

 سادگی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل -

 واسطه محرمانه ماندن افراد دقت بیشتر پاسخ ها به -

 امکان انجام مطالعات بزرگ -

 یکسان بودن شرایط در زمان تکمیل -

 معایب پرسشنامه

 عدم قابلیت استفاده برای بی سوادان -

 درک نکردن مفهوم سؤال -

 امکان ارائه تصویر کاذب توسط فرد از خود -

 کاهش درصد پاسخ های رسیده در پرسشنامه پستی -

 تکنیک های نمونه برداری احتمالی پایداری

 از فرم های انتخاب تصادفی استفاده می کنند. یک فرآیند نمونه برداری است که از بعضی

 احتمال مشخصی انتخاب می شود. در نمونه برداری احتمالی، هر واحد با

 نمونه برداری تصادفی ساده

واحشدی مشی    Nبرآورد نمونه و برداشتن نمونه ها از جمعیت را بررسی می کند و شامل برداشتن یک تعداد محدودی نمونه از جمعیشت  

 باشد.
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 نمونه برداری خوشه ای

 .گروه های عناصر را خوشه می نامند کوچکترین واحدهای تقیسیم شده در یک جمعیت به نام عناصر جمعیت و

 انواع تجزیه و تحلیل آماری و غیرآماری

 . تجزیه و تحلیل آمار مقایسه ای3  تجزیه و تحلیل آمار توصیفی .1

 . سایر روش های غیر آماری9  تجزیه و تحلیل مار استنباطی .1

 جدول های متقاطع

 .لیل داده هاستیکی از بهترین و مفیدترین راه های نمایش تصویری تجزیه و تح

 اهدای جدول های متقاطع

 تسهیل مطالعه و تجزیه و تحلیل روابط -

 تأمین امکانات تجزیه و تحلیل های آماری، مانند آزمون کی دو -

 طرح تشریح مشکالت تحقیق و روابط بین متغیرهای معین -

حشالی کشه تشأثیرات متغیشر     آشکارسازی رابطه های غیرواقعی از طریق مطالعه و آزمون روابط بین دو متغیر در  -

 سوم تحت کنترل است.

 رنمودا

 یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل در آمار توصیفی نمودارها هستند.

 تجزیه و تحلیل آمار مقایسه ای

 به این معنی است که دو یا چند شاخص آماری توصیفی نسبت به همدیگر مورد مقایسه قرار می گیرند.

 رامتر مرکزی است.میانگین حسابی مهم ترین پا -

 و پایایی دو معیار عمده برای صحت و درستی و سازگاری اندازه گیری ها در یک پژوهش هستند.روایی  -

 روایی محتوایی میزان تحت پوشش بودن عناصروابعادمفاهیم انتزاعی را درتست های اندازه گیری نشان میدهد -

 شوند.روایی همزمان: برای مقیاس های تمایز افراد استفاده می 
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 6فصل 

 تجسم داده ها و موضوعات مرتبط با آن        داده ها –برنامه ریزی  –چارچوب تحقیق : چارچوب های تحقیقات کیفی

 نوعی از پژوهش کیفی است. هر پدیده ای می تواند به وسیله روش های مطالعه مورد ارزیابی شود. چارچوب مطالعه موردی:

 از:جنبه های مطالعه موردی عبارتند 

 ارزشگذاری پدیده –هدی: شرح جزئیات یک پدیده، امکان بسط تعاریف آن  .1

 فرآیند مرور منابع .2

 گردآوری داده ها .3

 انعکاسی )فکر و اندیشه( –ساختاری  –تجزیه و تحلیل داده ها: تجزیه و تحلیل های مبتنی بر تفسیر )تفسیری(  .4

 :برقراری ارتباط بین یافته ها .5

: به ارزیابی داده ها در ساخت ها، موضوعات و الگوهایی اطالق می شود که می توانند در شرح یا سیرتجزیه و تحلیل مبتنی بر تف

 .توضیح مورد مطالعه به کار آیند

به جست و جوی داده ها برای الگوهای ذاتی موجود در مباحثه، متن، حوادث یا دیگر پدیده ها بدون کوچک ترین  :آنالیز ساختاری

 لگوها گفته می شود.استنباطی از مفهوم ا

 به استفاده از درک مسقیم و قضاوت بی واسطه برای به تصویر کشیدن و ارزیابی پدیده اطالق می شود.: تجزیه و تحلیل انعکاسی

نوعی تحقیق کیفی است که پژوهشگر یک مجموعه فرهنگی بی عیب و نقص را در  چارچوب پژوهش قوم نگارانه:

 یک دوره زمانی طوالنی از طریق جمع آوری داده ها مطالعه می کند.

 

 

 

 



فریدون رحیمی                                          دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورامین -میثم عاقلی  
 

     230-23002223آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                                                   تلفن : 

65 

 مشاوره تخصصی پروژه های کارشناسی ارشد مدیریت شامل:) ترجمه و تایپ/ مقاله / پایان نامه (

26026000122شماره تماس :   

 جنبه ها و گام های فرآیند پژوهش قوم نگارانه عبارتند از:

مخاطشب، اعمشال و اعتقشادات، مصشنوعات،      هدی: روش قوم نگارانه شرح تحلیلی منافر و گروه های اجتماعی است کشه بشرای   .1

 آگاهی قومی و عادات این دسته از مردم را از نو خلق می کند.

 فرآیند : .2

 جمع آوری داده ها .3

 تجزیه و تحلیل داده ها:   .4

 برقراری ارتباط بین داده ها .5

 چارچوب پژوهش پدیدارشناسانه:

ششود. پدیشده مشورد مطالعشه ممکشن اسشت یشک حادثشه، ارتبشاط          پدیدارشناسی به ساختار معنی یک پدیده از نظر شخص اطالق مشی  

 احساسات یا حتی یک برنامه آموزشی باشد.

 گام های و جنبه های پژوهش پدیدار شناسانه عبارتند از:

 هدی: .1

 فرآیند: .1

 گردآوری داده ها: .3

 تجزیه و تحلیل داده ها: .9

 داده هاست. چارچوب تحقیق رویش نظریه: یک روش اصلی پژوهش، راه اندیشیدن و تصور

 آنالیز رویش نظریه

 : به فرآیند تجزیه، ارزیابی، مقایسه و تصور و دسته بندی داده ها اطالق می شود.برنامه باز -1

: به یک سری از روش هایی اطالق می شود که به موجب آن، داده ها پس از برنامه باز، به وسشیله برقشراری ارتبشاط    برنامه محوری -1

 ند.میان مقوالت کنار هم جمع شو

فرآیند انتخاب مقوله محوری، ارتباط سیستماتیک آن با سایر مقوالت، تأییشد اعتبشار آن ارتباطشات و جشایگزین     : برنامه گزینشی -3

 نمودن مقوالتی است که نیاز به پاالیش و پیشرفت بیشتری دارند. گردآوری و آنالیز داده ها از هم جدایی ناپذیرند.



فریدون رحیمی                                          دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورامین -میثم عاقلی  
 

     230-23002223آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                                                   تلفن : 

66 

 مشاوره تخصصی پروژه های کارشناسی ارشد مدیریت شامل:) ترجمه و تایپ/ مقاله / پایان نامه (

26026000122شماره تماس :   

نالیز تطبیقی است که تحت عنوان فرآیند مقایسه پیوسته اجزا و دستورالعمل داده های بستر تمامی سطوح برنامه ریزی روش آ -

 .مقوالت شناخته می شود

 روش های تحقیق کیفی عبارتند از:

 رویش نظریه -3   اقدام پژوهی -1  مطالعه موردی -1

مستقیماً روی بازده، هزینه و سود عملیاتی تصمیم گیری کاری است که بر عهده مدیران است. تصمیم های مدیران : مطالعه موردی

 کارخانه اثر می گذارد.

مطالعه موردی را می توان به عنوان یک روش تحقیق تجربی دانست که یک پدیده معاصر را در متن واقعی زندگی اش جستجو می 

 کند.

ی و روش هایی است که کار به واسطه ابزاری است که موردها را رهبری می کند و نیز شامل دستورات کل :پروتکل مطالعه موردی

 آن ها انجام می شود و یک دید کلی شامل اهدای یا موضوعاتی را که محقق مطالعه موردی باید روی آن متمرکز شود نمایش می دهد.

 گزارش کتبی  دو نوع گزارش

 گزارش شفاهی    

 مراحل گزارش شفاهی:     مراحل گزارش کتبی:

 توصیف از موقعیت مورد -1     خالصه اجرایی -1

 تعریف مسأله -1     تعریف مسئله -1

 تحلیل مؤلفه های کلیدی -3      مؤلفه ها -3

 گیری نتیجه -9     نتیجه گیری -9

 اجرا -5      اجراء -5

روشی است که هم به جنبه های عملیاتی پروهه توجه می کند و هم به جنبه های تحقیقشاتی آن. در برخشی از    (:ARاقدام پژوهی )

 .اقدام پژوهی تأکید اصلی بر عملیات است و تحقیقات محصول فرعی به حساب می آید انواع
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 :ARمتداول ترین دستورالعمل های مطرح در زمینه 

 برداشت محقق از سیستم و مشکالت آن شناخت:

 ابداع یک راه حل برای مشکالت شناسایی شده: برنامه ریزی

 تعیین استراتژی برای اجرای راه حل ها: اجرا

 ارزیابی میزان دقت تئوری های تولید شده و تأثیر راه حل های ابداعی ارزیابی:

 تصحیح یا تکمیل تئوری های ابداعییادگیری: 

 اقدام پژوهی معمولی: 3

 اقدام پژوهی گروهی -

 اقدام پژوهی مشارکتی و بررسی عملی -

 اقدام پژوهی یک فرآیند آنی و لحظه ای است. -

 مشاوره:تفاوت بین اقدام پژوهی و 

 دارای پشتوانه علمی ولی انگیزه های مطرح در مشاوره دارای پشتوانه منفعت طلبی است. ARانگیزه های مطرح در  -

متعهد است که هم برای نمادهای علمی و هم برای مشتری، داده تولید کند ولی مشاوره تنهشا در قبشال مششتری تعهشد      ARمحقق  -

 دارد.

است ولی در مشاوره، مشاور تنها به عنوان یک نافر در سیستم حضور دارد و به شناسشایی   حیاتی ARوجود مشارکت و همکاری در  -

 و حل مشکالت می پردازد.

بر اساس تجربیاتشان راه  عموماً به صورت تئوری است ولی در مشاوره انتظار این است که مشاورین ARراه حل های پیشنهادی در  -

 حل هایی ادامه دهند.

طالعه به واسطه اعمال تغییرات آزمایشی و بررسی تغییشرات آن درک مشی ششود ولشی در     سازمان مورد م ARدر  -

 مشاوره سازمان به کمک تجزیه و تحلیل مسائل درک می شوند.
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 مزیت های روش اقدام پژوهی:

 حفظ ارتباط صنعت و دانشگاه -

 آموزش در حین تجربه -

 توانایی سازمان در حل مشکالت بعدی -

 مشارکت در سازمانحفظ روحیه همکاری و  -

 محدودیت های روش اقدام پژوهی:

 در مقایسه با سایر روش های تحقیق برای نتیجه دادن به زمان بیشتری نیاز دارد. ARاستفاده از  -

 احتیاج به کار کتابخانه ای زیادی است. ARبرای اجرای  -

 اند. در مقایسه با سایر روش های تحقیق و منابع کمتری در زمینه این روش بحث کرده -

باعث می شود که توانایی پژوهشگران در کنترل روند پشژوهش و خروجشی هشای پشژوهش      ARماهیت مشارکتی  -

 را پیچیده تر کنند. ARکاهش یابد. همچنین ممکن است تئوری هایی تولید بشوند که روند 

 یکدیگر می باشند.: در این روش جمع آوری اطالعات و آنالیز آن ها در یک تعامل بسیار نزدیک با رویش نظریه

 مهم ترین عامل در این روش نزدیکی همیشگی با داده هاست.

 فرآیند در این روش خالقانه است و هدی، تشخیص پیچیدگی ها، تناقضات، ابهامات و ارتباطات داده هاست.

 مراحل انجام روش رویش نظریه ها:

 جمع آوری اطالعات -

 نکته برداری -

 کدگذاری -

 یادداشت -

 مرتب سازی -

 نوشتن -
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 خصوصیات رویش نظریه:

 یک متد روش عمومی برای تحلیل مقایسه ای می باشد. -1

 یک متد و روش عمومی برای استفاده از هرگونه داده های مرکب و پیچیده که برای تحلیل های کیفی بسیار سودمند می باشد. -1

مجموعشه متشدهای کشاربردی بشه صشورت      یک متدولوهی عمومی تجزیه و تحلیلی که با جمع آوری داده هشا در ارتبشاط اسشت و از     -3

 سیستماتیک برای ایجاد یک تئوری استنتاجی در مورد داده های اصلی استفاده می کند.

 .این روش خود اصالح است -9

 شامل مجموعه ای یکپارچه از فرضیه های مفهومی است. -5

 بر اساس مدل مفهومی شاخص کدگذاری، مجموعه ای از شاخص های تجربی را هدایت می کند. -6

این متد در سه سطح تحلیل مفهومی بنا شده است. سطح اول داده است، سطح دوم تصور و ادراک داده ها جهت تقسیم بندی آن  -7

 ها به دسته ها و مختصاتشان و سطح سوم ارتباط دهی بین داده هاست.

تیک برگرفته شده اسشت، کشار   بر مبنای تئوری تولید سیستماتیک داده ها که خود آن هم از تحقیقات اجتماعی به صورت سیستما -8

 می کند.

 قومیت شناسی )مردم شناسی(

 قومیت شناسی یا قوم نگاری به تصویر کشیدن و ثبت اطالعات مردمان است.

فرهنگ، هسته اصلی مردم شناسی و در واقع بررسی افکار و اعمال توده مردم و یا گروهی خاص، که زبشان، پوششاک، خشوراک و آداب و    

 می باشد و همچنین فرهنگ شیوه ای برای زندگی نمودن و آموختن رفتارهای الزم در زندگی می باشد.سنن نشانگر آنست، 

  مکتب قومیت شناسی:9

 مکتب انتفادی - مکتب تفسیری یا تأویلی - مکتب سیستمی - مکتب کالسیک -

صورت می گیشرد و نیشاز بشه صشری     در پی بررسی توصیف رفتار و شرایط پدیده مورد پژوهش است که رفتار در آن : مکتب کالسیک

 وقت زیاد و احساس شرایط مورد نظر دارد.
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: بیشتر مربوط به تعریف ساختار فرهنگ می باشد تا اینکه توصیف تعامالت و احساسشات و عناصشر   مکتب سیستمی

 اجتماعی در آن پدیدار باشد.

ه است و بیشتر تحلیل و تفکر است : کشف معانی و مفاهیم تعامالت اجتماعی مورد مشاهدمکتب تفسیری یا تأویلی

 تا مشاهده

 نوع دیگر توصیف شناسی است. :مکتب انتقادی

فرهنگ را باید در شرایط متفاوت شناخت. این شرایط را پژوهشگر خلق می کند. شرایط ممکشن اسشت تغییشرات سیاسشی یشا اقتصشادی       

 باشد، پژوهشگر در بطن و کنه این شرایط، تغییرات فرهنگی را می شناسد.

 ویژگی عمده روش قوم نگاری:

 پژوهشگر به منزله ابزار تحقیق -

 کار میدانی -

 چرخه جمع آوری اطالعات و تحلیل آن -

 فرهنگ محوری -

 هری کاری -

 بازتاب -

 تمام پژوهش های قومیت شناسی در محیط و میدان واقعی انجام می شود و پژوهشگر به متن مردم مورد بررسی می رود. -

 فرهنگ مدار است.قومیت شناسی، تنها پژوهش  -

ذوب شدن در شناخت گروهی از مردم که مشترکاتی دارند و کشف و تفسیر مفاهیم فرهنگی در گروه هایی که بشه منزلشه یشک کشل      -

 واحدند پژوهش قومیت شناسی است.

 بازتاب مبین درگیری و چالش بین پژوهشگر در نقش پژوهشگری می باشد که به فرهنگ تعلق دارد. -
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 :روش قوم نگارینقش پژوهشگر در 

 کشف الگوهای فرهنگی  -               تمرکز بر مشاهدات -                   مشاهده مشارکت کنندگان -

 طرح پرسشنامه فرهنگی - طبقه بندی با توجه به تحلیل های فرهنگی -  ثبت ویژگی های فرهنگی -

 نگارش ویژگیهای فرهنگی -            مشاهده انتخابی بخشهای موردنظر   -  توصیف مشاهدات   -

 تحلیل محتوای فرهنگ - تحلیل فرهنگی حیطه موردنظر -

 در پژوهش های قومیت شناسی معموالً شرایط اجتماعی بازنگری می شود. -

 مالت اجتماعی در آن بررسی می شود.ط: ویژگی های فیزیکی محیطی است که فرهنگ و تعامحی

 افراد: اشخاص مهم و نقش مستقیم یا غیرمستقیمی که در محیط مورد بررسی دارند.

 فعالیت ها: اقدامات و فعالیت هایی که توسط افراد در فرهنگ مورد مطالعه انجام می شود.

 اشیا و ابزار:

 وقایع:

 عملکرد:

 زمان:

 هدی:

 احساسات:

 

 

 جمع آوری اطالعات در تحقیقات کیفی: ابزار و شیوه های

 مشاهده مشارکتی -1

 مصاحبه ساختاری و نیمه ساختاری -1

 بررسی اسناد -3

 

9 

جنباا  

اساسی 

 اا ای 

تو یف 

ر ایط 

اجنما

عاااای 

پژوهش 

هاااای 

قومی  

 رناسی
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 مشاهدات:

 بهترین نوع جمع آوری اطالعات در تحقیقات زمینه ای یا طبیعی، مشاهده شرکت کنندگان در موقعیت صحنه طبیعی است.

ها، مردم و مفهوم چیزی که از دیدگاه شرکت کنندگان مشاهده می گردد  اطالعات مشاهده ای به منظور توصیف رویدادها، فعالیت

 بکار می رود.

در مقایسه با مصاحبه، می تواند منجر به درک عمیق تر پدیده ها گردد، زیرا مشاهده اطالعشات ششرایطی را کشه رویشداد در آن      مشاهده

چیزهایی را درک کند که شرکت کننشدگان خودششان از آن آگشاه     اتفاق افتاده است تبیین می کند و ممکن است محقق را قادر سازد تا

 نیستند و یا تمایلی به بحث درباره آن ندارد.

 مشاهده مشارکتی:

شامل تماس بسیار طوالنی محقق یا موقعیتی است که بشا هشدی جمشع آوری اطالعشات دسشت اول دربشاره ی آن موقعیشت، و از طریشق         

فعالیت های خود هستند، صورت می گیرد. عالوه بر مشاهده رفتار، مشاهده گر مشارکتی بشه   مشاهده افراد به همان صورتی که مشغول

حری هایی که افراد با همدیگر می زنند نیز گوش می دهند. در گفتگوی آن ها شرکت می کند و از بعضی از افراد نیز بشه عنشوان افشراد    

هند یا درباره ی رویدادهایی که نباید حذی شوند به طشور مخفشی اطشالع    مطلع استفاده می نماید تا درباره ی آن چه آن ها انجام می د

پیدا کند این روش به تنهایی خیلی کم به کار برده می شود و معموالً به همراه آن مصاحبه و تحلیل های اسناد و مشدارک نیشز بشه کشار     

ری را برای توصیف تحقیق کیفی که در آن مششاهده  بسیاری از پژوهشگران واهه تحقیق میدانی یا قوم نگادلیل  برده می شود به همین

 گر نقش اصلی را بازی می کند ترجیح می دهند.

 آن ها میسر می سازد.  مشاهده مشارکتی، امکان مطالعه بدیع و شگری رفتار پدیده های مورد مطالعه را بیشتر از مطالعه غیرمستقیم -

های رسمی، موقعیت هشای سشاختاری را بررسشی نمایشد و اغلشب بشه طشور        مشاهده مشارکتی به محقق امکان می دهد تا ماورای جنبه  -

 عمومی مسائل مهم تشکیالت ساختاری را روشن سازد.

تفاوت است، ولشی درک و فهشم مشا از جنبشه هشای پنهشانی تششکیالت        درک و فهم ما از جنبه های غیررسمی موقعیت های ساختاری م

 .د و کم کاری تا اندازه ای مدیون تالش های مشاهده گران مشارکتی استساختاری، مانند ساختار غیررسمی، تنظیم برون دا

 



فریدون رحیمی                                          دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورامین -میثم عاقلی  
 

     230-23002223آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                                                   تلفن : 

73 

 مشاوره تخصصی پروژه های کارشناسی ارشد مدیریت شامل:) ترجمه و تایپ/ مقاله / پایان نامه (

26026000122شماره تماس :   

 

 نوع مشاهده مشارکتی:3

 مشاهده مشارکتی مخفی -

 مشاهده مشارکتی کامل -

 مشاهده مشارکتی غیرمستقیم -

-  

دیگران را : هنگامی رخ می دهد که محقق وارد سازمان می شود و بدون اینکه بدانند او یک محقق است، مشاهده مشارکتی مخفی

مورد مشاهده قرار می دهد. الزمه ی روش مشاهده مشارکتی این است که محقق در سازمان یک نقش ششغلی دارد ولشی هنگشامی کشه     

برای ورود به سازمان وارد مذاکره می شود همه می دانند که او یک محقق است و احتماالً همه یا بیشتر کسانی که با وی کار می کنند 

 حقق می شناسند.او را به عنوان م

پژوهشگر شناخته  تفاوت اصلی مشاهده مشارکتی کامل با مشاهده مشارکتی مخفی، این است که جایگاه واقعی محقق به عنوان یک

مشاهده مشارکتی غیرمسقیم هنگامی استفاده می شود که محقق به طور ثابت در سازمان یشا پیرامشون سشازمان قشرار دارد     شده است. 

اسم و جشن ها و غذاخوری ها ششرکت داششته   محقق ممکن است در وقایعی مانند مر شغلی ندارد. ولی در سازمان نقش

 باشد و با افراد درباره ی کارهایشان بحث و گفتگو نماید ولی شغلی رسمی ندارد.

 مشاهده مشارکتی مخفی دو مشکل دیگر را برطری می کند و از دو روش مشاهده دیگر بهتر است. -

زیرا اوالً، محقق با مسأله نیاز به مذاکره برای دسترسی به سازمان رو به رو نسشت و ثالثشاً مسشأله واکشنش سشازمانی         

 نسبت به اصل پژوهش را کامالً برطری می کند و در عین حال این روش می تواند به چندین طریق صورت گیرد.
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 محدودیت های مشاهده مشارکتی مخفی:

 است زیرا این روش در بسیاری از این مواقع از نظر اخالقی عمل نادرستی محسوب                  می شود. بسیار بحث انگیز (1

 همچنین در بعضی موقعیت ها از انجام مشاهده مشارکتی مخفی ممانعت به عمل می آید.

کالت فنی متعشددی همشراه باششد در    به عبارت دیگر بدون توجه به ماهیت غیراخالقی مشاهده مخفی به نظر می آید این روش با مش -

تحقیق سازمانی این نوع مشاهده نسبتاً کم به کار برده می شود اگر چه همیشه به آسانی نمشی تشوان مششخص کشرد کشه محقشق در       

 فرآیند تحقیق چه مقدار نقش مخفی را ایفا نموده است.

 .تفاوت بین مشاهده مخفی و دو روش دیگر مشاهده، درجه مخفی بودن آن است

 مصاحبه

مشی گیرنشد و یشا بشه صشورت       مصاحبه های کیفی یا به صورت یک روش اساسی و مستقل برای جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار 

 شواهد و مدارک یا روش های دیگر مورد استفاده قرار  می گیرند. ترکیبی با مشاهدات تحلیل

 انواع مصاحبه:

 مصاحبه های کالمی یا غیر رسمی .1

 نیمه ساختاریمصاحبه های  .1

 مصاحبه های نامحدود یا استاندارد .3

 

 بسته و استاندارد هستند. –مصاحبه های زمینه یابی، ساختار یافته و سؤاالت آن ها اغلب سؤاالت باز 

مصاحبه های تحقیق کیفی نسبتاً غیر ساختاری هستند و هدی مصاحبه های غیرساختاری، روشن کردن شیوه ی تفکر آزمشودنی هشا    -

مسائلی است که محقق کیفی بدان عالقمند است و به خاطر اینکه در مصاحبه های غیرساختاری میزان تحمیل سشؤاالت بشه    درباره ی

 حداقل می رسد، چنین مصاحبه هایی بر مصاحبه ساختاری برتری دارند.

از سشوی محقشق اسشت کشه بشرای       مصاحبه های نسبتاً غیرساختاری، معموالً بر عکس مصاحبه های ساختار یافته شامل ارائه برنامه ای -

 بررسی دیدگاه مصاحبه شوندگان درباره ی امور پژوهش، از آن ها سؤاالتی می پرسد.
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-  

 در مصاحبه های نیمه ساختار یافته آنچه که ممکن است روند و شیوه انجام کار را تحت تأثیر قرار دهد. -

ی محقق می باشد، چون در این نوع مصاحبه ها، آزادی عمل واکنشی ترین بودن مصاحبه شوندگان نسبت به سؤاالت مطرح شده از سو

 بیشتری برای مصاحبه شوندگان است.

 روش های نمونه برداری غیر احتمالی

: مردی در خیابان یا شخصی در خیابان که بارها در برنامه های خبری تلویزیونی برای روش نمونه برداری اتفاقی   -1

 می کنند بیان کنیم. بدست آوردن عقاید عمومی با مردم مصاحبه

 : با یک هدی در ذهن انجام می شود.روش نمونه برداری جهت دار  -1

 روش نمونه برداری جهت دار عبارتند از:

در نمونه برداری وقتی نمونه برداری مدی را انجام می دهشیم یعنشی در حشال     روش نمونه برداری نمونه غالب: -1

 ار عمومی مورد مصاحبه قرار می گیرد.نمونه گیری از مواردی هستیم که فراوان ترین افک

: شامل جمع آوری نمونه ای از افراد با تجشارب و تخصشص مششخص در بعضشی از     روش نمونه برداری تخصصی -1

می شوند که   س های ثابت انتخابحوزه ها می باشد. در این روش افراد به صورت غیرتصادفی و بر اساس اقتبا

 می شود.خود به دو نوع نسبی و غیر نسبی تقسیم 

زمانی که بخواهیم همه عقاید یا مشاهدات خود را دخالت دهیم ولی نمشایش از تناسشب ایشن     روش نمونه برداری نامتجانس: -3

مشاهدات نداشته باشیم به طور غیرمتجانس نمونه گیری می کنیم. در حقیقت آن چیزی که به عنوان نمونه گیشری در ایشن روش   

 یده های آن هاست که نمی خواهیم هیچ یک از دست برود.انجام می دهیم مردم نیستند، بلکه ا

افرادی را تعیین می کنیم که ما را به اهدای و معیارهای مورد نظر برای مطالعه نزدیشک مشی    :روش نمونه برداری توپ برفی -9

 کنند. پس از آن ها سؤال می کنیم تا افرادی را پیشنهاد دهند که ما را به معیارهایمان نزدیک تر می کند.

 

.چنانچه از این فایل استفاده کردید ثواب یک صلوات را به ما هدیه کنید  


