
فصل اول

  كليات و مفاهيم

  اري فصلاهداف رفت 1-1
ليات علـمدر فصل حاضر به منظور آشنايي با مفاهيم و كليات تحقيق، ابتدا به بررسي ك

باشـد، خـواهيم علم و منابع و راههاي كسب علم مـي هاي  كه شامل تعريف علم، هدف
ف تحقيـق و  امل تعريـ در ادامه به بررسي كليات پژوهش در مديريت كـه شـ  . پرداخت

  . باشد، خواهيم پرداخت شناسي، مي تحقيق علمي، روش و روش
  :هدف از نگارش فصل حاضر عبارتند از

  هاي كسب علم، شناخت علم و راه .1
  شناسي تحقيق، آشنايي با مفاهيم كاربردي روش .2
  يادگيري تحقيق علمي و ويژگيهاي تحقيق علمي، .3
  .اسي تحقيقشن هاي روش شناخت پارادايم .4

  1تعريف علم 1-2
در واقع تاكنون هيچ تعريف مستقيمي براي علم داده  تعريف اين واژه زياد آسان نيست،

دهـيم و در ادامـه    هاي علم را مورد بحث قرار مي در اين بخش ابتدا ديدگاه. ده استنش
كـه تاي اسـ  علم واژه. يفي از علم ارائه دهيموظايف علم را توضيح خواهيم داد تا تعر

مـردم عـادي،. اي نـامطلوب تعبيـر و تفسـير شـده اسـت      گونـه  در بسياري از موارد، به
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يك علم را به طرق مختلف نگاران، دانشجويان و دانشمندان هر  مداران، روزنامه سياست
اين واژه نزد برخي داللت بر يـك  . برند مي كار بههاي گوناگون  كنند و در زمينه تعبير مي

و  اي از دانـش حقيقـي دارد   و نزد برخي ديگر داللت بـر پيكـره   داردكار ارزنده و مهم 
  .هاي تجربي است ر، نوعي بررسي عيني درباره پديدهمقصود از آن براي گروهي ديگ

سه نوع تفكر قالبي مانع درك علم و فعاليت علمي شده ) 1986(1به گفته كرلينگر
 خصوصـي تلقـي  خص بـه  شـ  عنـوان  بهتفكر قالبي آن است كه دانشمند  نخستين: است

 كار اي به كند، وسايل و تجهيزات پيچيده هاي آزمايشگاهي كار مي با واقعيت: شود كه مي
 ها را بـراي مقصـود نهـايي كـه     دهد، و واقعيت هاي گوناگوني انجام مي برد، آزمايش مي

ن است كه دانشمند فـرد  تفكر قالبي آ دومين. كند گردآوري مي ،بهبود زندگي بشر است
كلـي   طـور  بـه  چرخانـد، و  هاي پيچيـده را مـي   انديشد، تئوري مي: اي است كه لعادها فوق

ايـن دانشـمند يـك    . گذارنـد  و بركنـار از دنيـا و مسـائل آن مـي     وقتش را در برج عاج
حسـب تصـادف   و انديشه او ممكن اسـت بر پرداز غيرعملي است، هرچند تئوري  نظريه

مهنـدس  دانشمند يك : البي آن است كهتفكر ق سومين. منجر به نتايج عملي مهمي شود
را بيش از پيش مفيـدتر   كند به زندگي آرامش بخشد و آن كامالً ماهر است كه سعي مي

داند و بر پايه  لم را با مهندسي و فناوري يكي مياين طرز فكر، ع. تر سازد و لذت بخش
 هـا، خودكـاري صـنعت، اختـراع     هـا و موشـك   ومبيـل هـا و پيشـرفت ات   آن، ساختن پل

از ايـن ديـدگاه، وظيفـه    . شوند علم معرفي مي عنوان بهها  ند اينهاي تدريس و مان ماشين
  .علم، كار در جهت بهبود و تكميل اختراعات و اكتشافات است

هـا و اصـطالحات نـزد افـراد      عالوه بر اين واقعيـت كـه واژه  (ها همه اين انديشه
ره نيـز در دام يـك   روزمـ  مختلف معاني گوناگوني دارند، و اين مطلب كـه در زنـدگي  

 هـا و تفكـر دانشـمند، و    شود كه علم، فعاليـت  مانع آن مي) پايه اسيريم سلسله كليات بي
تـر از   اين عوامل تكليف دانشجو را دشوار. كلي روش علمي به خوبي درك شود طور به

هـاي   ميـان برداشـته شـود تـا بـراي انديشـه      سازد، بنابراين بايـد از   آن چه بايد باشد مي
  ).27-22، 1386هومن، (تر جايي باز شود اسبمن

و  2ديـدگاه ايسـتا  : دنياي علم، خود نيز داراي دو ديدگاه كلي است كه عبارتند از

                                                                                                                                                   

1.Kerlinger 
2. static view 
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رسد اغلب در دانشـجويان و نيـز در اشـخاص     كه به نظر مي ديدگاه ايستا. 1ديدگاه پويا
بـه   2نظامـدار داند كه يك سلسله اطالعـات   را فعاليتي ميعادي وجود داشته باشد، علم 

هـا بـه    هاي جديـد و افـزودن آن   و كار دانشمندان را كشف واقعيت كند جهان عرضه مي
ر وجـود  در اين مورد حتي اين باو. داند كه از پيش وجود داشته است انبوه اطالعاتي مي

 3از اين ديدگاه، علـم راهـي بـراي تبيـين    . هاست اي از واقعيت دارد كه علم اصوالً پيكره
و افـزودن بـر آن،    ورد مشاهده است كه وظيفه آن تأكيد بر وضعيت كنـوني هاي م پديده

  .باشد و مجموعه اصول و قواعد موجود مي ها ها، فرضيه تأكيد بر تئوري
يـك فعاليـت، يعنـي آن چـه      عنـوان  بـه از سوي ديگر، ديدگاه پويا علم را بيشتر 

 4، وضعيت كنـوني دانـش  از منظر اين ديدگاه. گيرد دهند در نظر مي يدانشمندان انجام م
ش و تئـوري علمـي   مهم است، اما اهميت آن عمدتاً به خاطر آن است كـه بـراي پـژوه   

نيز ناميـده شـده    5اين ديدگاه كه ديدگاه تجسسي يا اكتشافي. شود پايگاهي محسوب مي
نـد  فرآي. گيرد را نيز در بر مي 6است، عالوه بر كشف يا آشكار ساختن، جنبه خودپژوهي

در علـم، بـر    ديدگاه اكتشـافي . تر از نتايج آن باشد كن است بسيار جالبخودپژوهي مم
هاي ادراكي و مفهومي تأكيد دارد كه با يكديگر پيونـد يافتـه و    تئوري و يك رشته طرح

و  همين جنبه اكتشافي است كه علم را تا حد زيادي از مهندسـي . براي پژوهش مفيدند
لق روش است، به عبارت ديگر فناوري رشـته  فناوري فرآيند خ. سازد فناوري متمايز مي

  .انجامد فعاليتي است كه به نتيجه عملي مي
فرآيند پژوهش درباره چگونگي حل مسـائل، و فنـاوري   ) علم مهندسي(مهندسي

د بـر  دانشـمن . ها است علم، فرآيند پژوهش پيرامون پديده. توليد كاالها و خدمات است
دارد، و ديـدگاه   مـي  ، يـك خيـز خطرنـاك بـر    ني آگاهانـه ز پايه حدس اكتشافي و گمانه

واب فوري در دست نيست، نه ج ها اكتشافي علم، تأكيد بر حل مسائلي دارد كه براي آن
هـا نيسـت، بلكـه     اي از واقعيـت  علـم تنهـا مجموعـه   . وهي از اطالعـات ها و انب واقعيت

ي ها و پيكرهها  واقعيت. دهد ها را با يكديگر پيوند مي مجموعه روابطي است كه واقعيت
اطالعات براي دانشمند و كاوشگر از اين جهت اهميت دارد كه درتنظيم تئوري ديگر و 
                                                                                                                                                   

1. dynamic view 
2. systematic 
3. explanation 
4.Knowledge 
5.heuristic 
6. self- discovery 
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  .پژوهش ديگر به او كمك كند
اشـي از  دشواري عمده ديگـري كـه در تعريـف واژه علـم وجـود دارد، اساسـاً ن      

كلي يك موضوع خـاص نـدارد،    طور به علم. شناسي است اختالط محتواي علم با روش
مـثالً   .شـود  علـم تلقـي نمـي    عنـوان  بـه هـا نيـز    وجود هر نـوع مطالعـه از پديـده    اينبا 

كـرده و  شناسي، اوضاع ستارگان و پيشامدهاي مختلف در زندگي آدمي را مطالعه  ستاره
ايـن   امـا . بينـي كنـد   را كشف و پيشامدهاي آينده را پيشها  كند روابط بين آن مي تالش

شناسي واجد شرايط الزم بـراي ورود بـه    ستاره شود كه موجب نمي ها اهداف و فعاليت
شناسـي   معتبر تصميم بگيرد كـه گـروه سـتاره   حتي اگر يك دانشگاه . خانواده علوم شود

شناسـي   سانس را در نظـر بگيـرد، بـاز سـتاره    تأسيس كند، و حتي براي آن درجه فوق لي
ع دليـل ايـن عـدم پـذيرش، موضـو     . صالحيت ورود به نظام علمي را نخواهـد داشـت  

وسـيله   شناسـي خاصـي كـه بـه     يست بلكه علت اصلي آن است كه روششناسي ن ستاره
اي از دانـش واقعـي از سـوي     هرگاه شـاخه . علمي استرود، غير مي كار بهشناسان  ستاره

مبتنـي بـر   علم پذيرفته نشود، علت اساسي اين عدم پذيرش، هميشه  عنوان بهدانشمندان 
  ).1990، 1مك گويگان( شناسي آن است روش

ضمني اشاره شد براي علم تعاريف متعدد و متنـوعي وجـود    طور به همانگونه كه
بتـوان در دو مقولـه   ) 1، 1990(گويگان ه اين تعاريف را بر پايه گفته مكشايد هم. دارد

علـم يعنـي   «: تعريـف محتـوايي  بـر پايـه   . بندي كرد طبقه 3و فرآيندي 2تعريف محتوايي
علم يعني فعاليـت  «: و بر پايه تعريف فرآيندي» يافته اي متراكم از دانش وحدت مجموعه

از (كشف متغيرهاي مهم در طبيعت، مرتبط ساختن ايـن متغيرهـا، و تبيـين ايـن روابـط     
 بر پايه تعريـف كالسـيك، كـه هـم محتـوا و هـم فراينـد را در بـر        . »)طريق بيان قانون

يكـديگر كـه در    هاي مفهومي و مرتبط بـا  علم يعني يك سري مفاهيم و طرح«: گيرد مي
تعريفي ديگر مشـابه بـا   ). 25، 1951كونانت، ( »اند يجه آزمايش و مشاهده توسعه يافتهنت

يافتـه و نظامـدار دربـاره جهـان، كـه از       اي سازمان پيكره« عنوان بههمين تعريف، علم را 
  ).27-22، 1386هومن، (كند معرفي مي» آمده استدست  به علمي طريق روش

ـ   مختلف مسـائل حـل   خالصه، علوم طور به ا اسـتفاده از روش علمـي   شـدني را ب

                                                                                                                                                   

1.  McGuigan 
2.  content definition 
3.  process definition 
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در علم عبارت است از كـاربرد روش علمـي   «توان گفت كه  كنند، بنابراين مي مي مطالعه
ايـن تعريـف چـون تأكيـد بـر روش دارد،      . »شـدني  پيدا كردن جواب براي مسائل حـل 

ـ    از اين لحاظ كه مطالعه مسائل حل تعريف فرآيندي است، و ش نظامـدار  شـدني بـه دان
اي مستمر در  محتواي علم، به گونه. گيرد ، تعريف محتوايي را نيز در بر ميشود مي منجر
اي  نـه پيكـره   ،آيـد  مـي  شمار بهاي كلي از دانش  علم نه پيكره. تغيير و تكامل استحال 

شود، لذا مقصـود مـا از واژه علـم     شناسي آن متمايز مي علم به سبب روش. آنخاص از 
  .شناسي علمي گردآوري شود ر يعني همه دانشي كه از طريق روشدر كتاب حاض

  
  اهداف و ضرورت علم 1-3

بعضي از دانشـمندان بـر ايـن باورنـد كـه      : درباره وظيفه علم دو نظر متمايز وجود دارد
علـم را  ) دانشـمند اسـت  غير معمـوالً (شخصي كه علم و مفيد بودن علم را در نظر دارد

اين ديدگاه كشف، يـادگيري   وظيفه علم از. داند و پيشبرد مي فعاليتي براي بهبود نظام يا
يزهـا و بهبـود وضـع    ، پيشبرد دانش به منظور بهزيستي، بهسازي چ)اكتشاف( ها واقعيت

بـدون ترديـد مـورد پشـتيباني      هايي از علم كه اين ويژگـي را دارنـد   شاخه. آدمي است
ـ    هاي پزشكي است  مثال بارز اين مطلب، پژوهش. اند همگان ودن و كـه مـالك عملـي ب

در ديدگاه ديگر كه با آنچـه در بـاال گفتـه شـد كـامالً      . باشد استفاده در عمل را دارا مي
داندكـه رفتـار چيزهـا يـا رويـدادهاي       ظيفه علم را ايجاد قوانين كلي مـي تفاوت دارد، و

سازد  مي گيرد، و بدين وسيله ما را قادر با آنها در ارتباط است در برمي تجربي را كه علم
مـا ناشـناخته بـوده اسـت، پـيش       كه با دانش خود درباره رويدادهايي كه تـاكنون بـراي  

  . هاي معتبر به عمل آوريم بيني
 مـامي اين هدف، ت. كنيم رك دنيايي است كه در آن زندگي ميهدف علم، اساساً د

گيرد، اما اينكه بگوييم هـدف علـم درك اسـت، ايـن تعريـف       ي علمي را فرا ميها نظام
كنند، امـا   خواهند دنيا را درك هم مردم عادي و هم دانشمندان مي .لي از ابهام نيستخا

دانشمند معموالً شامل توانـايي  غير درك. اي وجود دارد هاي عمده بين ادراك آنها تفاوت
كسـب  برخـي ديگـر بـه دنبـال     . فراهم ساختن تبييني خام براي رخداد يك پديده است

ل، بـراي شـخص عـادي، وقتـي     درك يا دانستن دالي. اند اطالعات بيشتري در اين زمينه
هاي سـطحي   اما علم، با چنين مالك. شده باشدشود كه كنجكاوي وي ارضا  متوقف مي
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دقيقـاً   تنهـا وقتـي كـه يـك پديـده     . شود و نياز به آزمايش دقيـق پديـده دارد   ارضا نمي
، علـم  )يشـتر مـوارد  در ب(بيني باشد و قابل كنترل باشـد  پيشتوصيف و تبيين شود، قابل 

بنابراين درك علمي مستلزم چهـار هـدف اسـت كـه     . خواهد گفت كه درك كرده است
  .و كنترل 2بيني ، تبيين، پيش1توصيف: عبارتند از

نخستين هدف علم توصيف است كه مستلزم به نمايش گذاشتن دقيـق  : توصيف
هـر  . سـت يك پديده براي تشخيص متغيرهاي موجود و سپس تعيين ميزان وجـود آنها 

غيرهايي را كـه  شود، زيرا مت معموالً با فرآيند توصيف شروع ميحوزه جديدي از مطالعه 
فقط وقتي كه دانشي درباره اين مطلب كـه كـدام متغيرهـا    . كند وجود دارد مشخص مي

  .توانيم اين تبيين را آغاز كنيم كه چرا وجود دارند آورده باشيم، ميدست  به وجود دارند
وقتي دانشمندان . ها درباره رفتار است هاي علم، توسعه تبيين هدفيكي از : تبيين

به دنبال تبيين اين مطلب اند كه چرا پيشامدها يـا رفتارهـاي معينـي رخ داده اسـت، در     
واقع به دنبال تحليل نظامدار و تجربي عاملهايي هستند كه مقدم بر آن پيشامد يـا رفتـار   

گـوييم  تر باشد كـه ب  بنابراين شايد روشن. باشندداشته بوده و براي رويداد آن مسئوليت 
هاي طبيعي است؛ زيرا مقصود از تبيين يك پديده معلـوم   هدف اساسي علم تبيين پديده

حتي مقصود از توصـيف  . ساختن علت آن است، يعني امري كه هميشه بر آن تقدم دارد
ه تئـوري نيـز   هاسـت كـ   اينگونه تبيـين . ختن تبيين آن استعلمي يك پديده نيز مهيا سا

  .شود ناميده مي
د قبـل از  بينـي يـك پيشـام    ن هدف علم است كه به توانايي پيشسومي: بيني پيش

 Bاي است كـه در زمـان    بيني پديده مقصود توانايي پيش. شود وقوع واقعي آن اطالق مي
مثالً  .در اختيار است، روي خواهد دادBو پيش از زمان  Aبر پايه اطالعاتي كه در زمان 

شـوند   هاي كوچك و متوسط منجـر مـي   متغيرهايي را كه به موفقيت شركت تركيب اگر
بيني كنيم كه چه شركتي در بازار رقابتي به عملكـرد بهتـري    پيشدقيقاً  توانيم بدانيم، مي

بينـي دقيقـي بـه عمـل      كه نتوانيم درباره يك پديـده پـيش   تا زماني. دست خواهد يافت
  .دشواري روبرو خواهيم بود آوريم، در فهم و درك آن پديده با

يطي است كه يك كنترل، دستكاري شرا. چهارمين هدف علم، كنترل است: كنترل

                                                                                                                                                   

1. description 
2. prediction 
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ها يا شرايط پيشـين   اين معنا، يعني دانشي درباره علتكنترل، در . كند پديده را تعيين مي
توان دستكاري  ايط پيشين شناخته شود آنها را ميوقتي شر. بر وجود يك پديده 1و مقدم

توان گفـت كنتـرل، بـه     در مجموع مي. آيددست  به ورد نظراي كه پديده م ود به گونهنم
نه خود آن پديده، ارتبـاط پيـدا   آورد، و  مي وجود بهرايطي كه يك پديده را دستكاري ش

  .كند مي
  

  منابع و راههاي كسب علم 1-4
بـا مـوقعيتي    توانيم درباره يك پديده د كه از طريق آنها ميهاي بسياري وجود دارن روش

ادهايي كـه در  مقادير زيادي از اين اطالعات را از رويـد . آوريمدست  به معين اطالعاتي
آوريـم، و مـوارد فـراوان ديگـري را از طريـق       مـي دست  به كنيم طول زندگي تجربه مي

بـه گفتـه   . كنيم هي كسب ميهاي گرو متخصصان، صاحب نظران و يا رسانه نويسندگان،
ا يكـي از  ي كسب دانش دست كم شش روش وجود دارد كه تنهـ ، برا)1990(2همزتاتر

ي خالصـه  صـورت  بـه . دهيم ها را در زير به اختصار شرح مي اين روش. آنها علمي است
توان منابع كسب علم را كه سرچشمه دانش آدمي است، به شش دسته تقسيم كرد كه  مي

اعتقـاد  ) 4ي و استقرايي، استدالل قياس) 3مرجع مطلع و آگاه، ) 2تجربه، ) 1: عبارتند از
به تشـريح هـر يـك از     ذيالً. روش علمي) 6كشف و شهود، ) 5، راسخ نسبت به چيزها

  ).15-10 ،1386، هومن( پردازيم اين منابع مي
  

 تجربه 1- 1-4

شخصـي خـود،   تجربـه   براساسهر فرد . تجربه، يكي از منابع آشنا و متداول علم است
بخـش عمـده   . هايي كه با آنها روبرو است بيابـد  الهاي بسياري براي سؤ تواند پاسخ مي

اگـر انسـان   . يـات اسـت  ي تجرب شود، نتيجه كه از نسلي به نسل ديگر منتقل ميمعرفت 
در . افتـاد  جدي به تأخير مـي  طور به يشرفت ويبرداري از تجربياتش نبود، پ قادر به بهره

رفتـار هوشـمندانه در نظـر    شاخص  عنوان بهواقع، معموالً توانايي يادگيري از تجربه را 
  .گيرند مي

                                                                                                                                                   

1.antecedent 
2.Hemstadter 
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هـاي حقيقـت، داراي    يكي از سرچشمه عنوان بهد، تجربه با وجود تمامي اين فواي
اص خـود،  هاي خـ  ويژگي براساسهست، زيرا هر فرد  هاي خاص خود نيز محدوديت

در شرايط مشابه ممكن است دو فرد تجربيات بسـيار  . گيرد تحت تأثير حوادث قرار مي
توانـد   بهشت دلپذير است، براي ديگري مي جنگلي كه براي يكي. شته باشندمتفاوتي دا

اگـر مـن چيـزي را    «كند كـه   اين روش بيان مي. كننده باشد آور و تهديد فضاي وحشت
بنابراين هر واقعيتي كه با تجربه من هماهنـگ  . تجربه كردم، آنگاه درست و معتبر است

ي نيست كه آدمي به ياري تجربه بته ترديدال. »باشد قابل قبول، و عكس آن مردود است
ي كه از نسـلي بـه   تواند بسياري از مشكالت خود را حل كند، و بخش اعظم شناخت مي

گرايي نيـز سـهم مـؤثر و     بنابراين تجربه. ل تجربه بشر استيافته حاص نسل ديگر انتقال
بـه  اما بايـد توجـه داشـت كـه چـون ميـزان تجر      . مهمي در علم و پيشرفت علمي دارد

تأثير ويژگيهاي شخصيتي و فيزيولوژيكي فرد قرار دارد، چنانچه  شخصي به شدت تحت
ل خواهد داشت، زيرا ادراك برده شود، خطرات زيادي به دنبا كار بهاين روش به تنهايي 

در زمـانِ درك   هـا  يـزه تجـارب گذشـته و انگ  . تـأثير متغيرهاي زيادي قرار دارد ما تحت
ي ما براي پيشـامدها ثابـت نمـي     حافظه. نيم به شدت تغيير دهندبي ميتوانند آنچه را  مي

ست كه آنچه را كـه در  كنيم، بلكه بارها اتفاق افتاده ا اند، نه تنها چيزها را فراموش ميم
  .اي واقعي تحريف شده است ايم به گونه حافظه داشته

  
 مطلع مرجع 2- 1-4

ت، شـخص  ممكن اسغير يا براي دانستن چيزهايي كه درك آنها از طريق تجربه مشكل
كنـد   اسخ سؤاالتش را نزد كسي جستجو ميآورد، يعني پ اغلب به مرجع مطلع روي مي

منـد   اي آگـاهي و صـالحيت بهـره    مشكل خاص، تجربه دارد يا از گونهكه در مورد آن 
. پـذيريم  مي اند، به مثابه حقيقت شده مرجع شناخته عنوان بهما كالم كساني را كه . است

رفتـه اسـت،    شـمار  بهجع مطلع در تاريخ همواره يكي از مفيدترين منابع علم اگرچه مر
مرجـع  . نيز نبايد به فراموشـي سـپرده شـود    »داند؟ مرجع از كجا مي«ولي اين سؤال كه 

ظـر  هـا را در ن  هايي اسـت كـه بايـد آن    يكي از منابع دانش، داراي كاستي عنوان بهمطلع 
ناپـذيري او   تباه كند؛ هيچ دليلي براي اشتباهاش تواند نخست آنكه مرجع مطلع مي. داشت

. نظـر وجـود دارد   ي اصول، اختالف نين، در ميان مراجع مطلع، دربارههمچ. وجود ندارد
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دليل آن است كه اظهارات موثق آنان بيش از آنكه بر واقعيت متكـي باشـد، بـه اعتقـاد     
  .شخص بستگي دارد

يـز يـا   يي است كـه از طريـق چ  ها معرف پذيرفتن اطالعات يا واقعيت اين روش
شود، به اين دليل كه آن چيز يـا شـخص منبـع قابـل      ديگري كسب مي) يا منبع(شخص

صي كه نظـرات  احترام و يا قابل اعتماد است، مثل توسل به متون مقدس، قبايل، يا اشخا
 شاهد اين روش از دقـت پيشـين آن منبـع قـدرت نشـأت     . شود آنها نهايي محسوب مي

استفاده . است »روزمره«اي براي كسب دانش نيز راه عمومي پذيرفته شده و اينگيرد،  مي
اشخاصي كه ها، تلويزيون، رهبران مذهبي، دانشمندان، يا  مانند كتاب( از منابع تخصصي

رساند، زيرا مسـتلزم مشـاوره بـا     نيز همين معنا را مي) شوند در صحنه سياسي ظاهر مي
 عنوان بهداند، و  ه مسأله مورد نظر خود، مقتدر ميرمنابعي است كه پژوهشگر آنها را دربا

  .شناسد مرجع مي
مفيـد بـوده اسـت، امـا      اين روش هرچند در مراحل نخستين دستيابي بـه دانـش  

) 1: دهد، زيـرا  نميدست  به ره مسأله مورد مطالعههاي بامعنا و معتبري دربا همواره پاسخ
  ت مرجعيت را نداشته باشـد، و  منبع مورد مشاوره ممكن است در واقع قدرت و صالحي

بـه همـين دليـل روش    . 1اين منبع اغلب از نظر عقايد و نظرات خاصي تـورش دارد ) 2
اطالعاتي كـه  . هاي روا و معتبر، مناسب وكافي نيست ذكور به تنهايي براي توليد تبيينم

أله تواند شما را با مس آوريد، مي ميدست  به رتدرباره يك موضوع از مراجع و منابع قد
بـا ايـن   . هـاي پيشـنهادي آشـنا سـازد     ، شواهد موجود در دسترس، و تبيينمورد مطالعه

هـا بايـد در    رفتار توليد كنيـد، امـا ايـن ايـده     اي درباره هاي تازه توانيد ايده مياطالعات 
 .معرض دقت علمي قرار گيرند، نه آنكه تنها بر پايه ارزش صوري پذيرفته شوند

  

 استدالل 1-4-3

  2دالل قياسياست) الف

مند بـراي كشـف    گذاري يك رويكرد نظام ت كه اولين گام اساسي را در پايهتوان گف مي
ـ      . ي يونان برداشتند حقيقت، فالسفه د ارسـطو و پيـروانش، اسـتفاده قياسـي را كـه فرآين

                                                                                                                                                   

1. biased 
2. deductive reasoning 
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، از احكام كلي به احكـام  جويي از قوانين معين منطق فكري است و طي آن، فرد با بهره
اين روش، سيستمي بـراي سـازماندهي واقعيـات شـناخته     . رح كردندرسد مط جزئي مي

يكي از مهمترين انواع استدالل قياسي، قياس . شده با هدف دستيابي به يك نتيجه است
و يــك فــرض ) كبــري(هــر قيــاس صــوري، بــر يــك فــرض اصــلي . صــوري اســت

 از قيـاس صـوري   يك نمونـه . شود مبتني است كه به يك نتيجه ختم مي) صغري(فرعي
؛ پادشـاه يـك مـرد    )فـرض اصـلي كبـري   (ي مـردان فناپذيرنـد   همـه : عبارت اسـت از 

در اسـتدالل قياسـي،   ). نتيجـه (؛ بنابراين پادشاه فناپذير است)فرض فرعي صغري(است
ايـن حـال،    با. اگر صغري و كبري درست باشند، ضرورتاً نتيجه نيز درست خواهد بود

توانـد   نتيجه يك قياس صوري نمي. را داردهاي خاص خود  استدالل قياسي محدوديت
بنابراين، براي رسيدن بـه نتيجـه درسـت بايـد از     . صغري و كبري فراتر رود محتواي از

  .صغري و كبري درست شروع كنيم
  

  1استدالل استقرايي) ب

او . ، خواهان رويكرد جديدي براي كسب دانش شـد 2براي نخستين بار فرانسيس بيكن
اي كند كـه بـه مقولـه     ود را اسير مفروضات پذيرفته شدهخاظهار داشت كه انسان نبايد 

او عقيده داشـت  . حقايق مسلم و به وسيله ي مراجع مطلع، سينه به سينه نقل شده است
هد كـه از طريـق مشـاهده مسـتقيم     كه محقق بايد نتايج عام را براساس واقعياتي بنيان ن

كه تعصبات و عقايـد   كرد بيكن به جويندگان حقيقت توصيه مي. آوري شده است جمع
ناميد، كنار بگذارند و طبيعت را مستقيماً مورد مشـاهده قـرار    مي »3بت«قبلي خود را كه 

 كند كه انسان شخصاً طبيعت را مورد مشاهده از نظر بيكن، كسب علم ايجاب مي. دهند
  .ها به يك تعميم دست يابد ي كند و از اين يافتهآور قرار دهد و واقعيات معين را جمع

 گونـه ذكـر   سـتدالل اسـتقرايي و قياسـي را بـدين    علماي علم منطق، تفاوت بين ا
 كند، سپس آنچه را كه هاي مشاهده شده شروع مي كنند كه در استقرا، شخص از داده مي

مشاهده شده  هاي ه دهد، اين تعميم، روابط بين پديد مشاهده كرده است به كل تعميم مي
از يك قانون عمومي و كلي استدالل قياسي، شخص  در صورتي كه در. كند را تبيين مي

                                                                                                                                                   

1. inductive reasoning 
2. Francis Bacon 
3. idol 



 11      كليات و مفاهيم

 

  .دهد موارد جزيي مورد استفاده قرار ميبيني  كند و سپس آن را براي پيش شروع مي

يـابي بـه    سي، صغري و كبـري بايـد قبـل از دسـت    توجه كنيد كه در استدالل قيا
مـوارد   نتيجه، شناخته شده و معين باشند؛ امـا در اسـتدالل اسـتقرايي، نتيجـه از طريـق     

بـراي اطمينـان كامـل از نتـايج     . شـود  و تعميم آنها به كل طبقه حاصل ميمشاهده شده 
اصـوالً   »استدالل قياسي« چون فرآيند. استقرا تمامي موارد بايد مورد مشاهده قرار گيرند

ادرست باشد، ي آن نها است، چنانچه يكي از مفروضه 1مبتني بر مفروضات پيش تجربي
ـ  اي منطقي از آن استنتاج مي هكه به گوناي  نتيجه را نتيجـه  شود نيز معتبر نخواهد بود، زي

در فرآينـد  . توانـد خـارج از محـدوده مقـدمات آن باشـد      يك قياس منطقي هرگز نمـي 
هاي عيني كه در يك طبقه قـرار دارد دربـاره    اسقرايي نيز چون بر پايه مشاهدهاستدالل 

به بيان ديگر پژوهشگر نتـايج مشـاهده    آيد، و ي طبقه يك استنتاج كلي به عمل ميتمام
گيري او بدون  بزرگ تعميم دهد، بنابراين نتيجه خود در گروه محدود را بايد به گروهي

كشف حقيقـت  كلي به گفته فرانسيس بيكن، منطق هرگز براي  طور به .خطا نخواهد بود
ل و هـاي بحـث وتعقـ    ي طبيعت به مراتب بيشتر از ظرافـت ها كافي نيست، زيرا ظرافت

شـود، همــه   ل منطقـي بـا يـك پيشــداوري آغـاز مـي     اسـتدالل اسـت، و چـون اســتدال   
  .هايي كه متكي به آن باشد داراي تورش خواهد بود استنتاج

ها و اطالعـات از هـم    وش استقرا اگرچه به انباشت آگاهياستفاده انحصاري از ر
دسـت   بـه  نتيجـه  به عالوه، اين. گسسته انجاميد، اما سهم اندكي در پيشرفت علم داشت

در نهايت چاره اي . آمد كه بسياري از مسائل از طريق استقراي صرف، قابل حل نيستند
هـاي روش اسـتقرايي و قياسـي را بـا هـم       ز آنكه دانش پژوهان مهمترين جنبـه نبود ج

. آورنددست  به قياس يا روش علمي -تركيب كنند و روش جديدي به نام روش استقرا
امـل خـود، اولـين كسـي اسـت كـه در       اروين در بسط نظريـه تك از نظر عموم، چارلز د

  .جويي علم، از اين روش استفاده كرده است پي
  
 2چيزها به نسبت راسخ اعتقاد 4- 1-4

اي دارد  ، داللت بر باورهاي تثبيت شـده »محكم به چيزي چسبيدن« اين روش در معناي

                                                                                                                                                   

1. a priori 
2. tenacity 
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ايـن باورهـا   . پندارنـد  صادق مـي ن دليل كه آنها را هميشه كه مردم به آنها پايبندند، به اي
زيـرا خرافـات و   . ممكن است سرانجام به يك رشته خرافات يا موهومات منتهي شـود 

شـود كـه گـويي     مـي  اي عمـل  عقايدي هستند كـه بـا آنهـا بـه گونـه     موهومات معرف 
 گونه عمل به يك چيز نيز ناميد، همين توان آن را اصل پايبندي مي عادت، كه. اند واقعيت

تكرار . شود به چيزي كه ايمان داريم همچنان اعتقاد داشته باشيم زيرا موجب مي. كند مي
برد؛ مانند اينكـه ايمـان داشـته     تبار آنها را برحسب ظاهر باال ميفراوان اينگونه باورها اع

 بستن قرارداد تجاري در روز سيزدهم مـاه منجـر بـه شكسـت و زيـان قـرارداد      «باشيم 
  . »شود مي

عرض چنين بياناتي قرار گيريم بيشتر مايل خواهيم بود كـه بـه   هر چه بيشتر در م
اند كه هر چـه بيشـتر    اجتماعي نيز به اين نتيجه رسيده روانشناسان. آنها اعتقاد پيدا كنيم

بـه همـين   . در معرض چيزي قرار گيريم، يا با آن آشنا شويم بيشتر آن را دوست داريـم 
ان، برنـد خـود   كنندگ فد به مصردليل است كه يك شركت براي فروش محصوالت خو

 اي يـون، مجـالت تخصصـي و تبليغـات جـاده     هاي تبليغـاتي همچـون تلويز   را بر كانال
تكـرار  . اي تكـراري در معـرض افكـار عمـومي قـرار دهـد       نويسد تا آن را به گونـه  مي

نوعي نگرش مثبت به سوي آن محصـول يـا خـدمات اسـت، و ايـن      ) يا لوگوها(برندها
. آورد مـي  وجـود  بهست را در انتخاب خريد رين محصول براي آن نياز ااعتقاد كه آن بهت

بـراي تصـحيح    )2ممكن است دقيق نباشـد، و   )1: آيد ميدست  به دانشي كه از اين راه
  .كاري وجود ندارد سازو ها خطاهاي موجود در خرافات و موهومات، و يا عادت

  
 1شهود و كشف 5- 1-4

راق، بينش دروني، عمل يا فرآيند رسيدن بـه  كشف و شهود نوعي برداشت شخصي، اش
دانش حاصل از اين روش، مبتنـي  . دانش مستقيم يا قطعيت بدون استدالل يا تعقل است

توانـد   بدون استدالل و توجه آگاهانه مي بر ايمان، باور، يا احساس شخصي است و گاه
كـه از   شاهد اين روش متكي بر ادعاهـايي اسـت  . براي ديگران تشريح و توصيف شود

اي براي كسـب   گيرند و راه عمومي پذيرفته شده نشأت مي 2دانش خاص يا شعور عادي

                                                                                                                                                   

1. intuition 
2. common sense 
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دانشي كه دقيـق   نكته مهم آن است كه سازوكاري براي جداسازي. است »روزمره« دانش
  .دهد نميدست  به نيست،

  
 علمي روش 6- 1-4

سـتقرايي از  ا طـور  بـه  شود كه از طريق آن، محقق وشي گفته ميروش علمي عموماً به ر
و پيامـدهايي را   رسـد  قياسي از فرضيه به استنباط مي طور به مشاهده به فرضيه و سپس

اگـر  . كنـد  كه در صورت درست بودن رابطه فرض شده، پيش خواهند آمد، قيـاس مـي  
يافته و دانش مورد قبول، سازگار باشند، با گردآوري  هاي قياسي با پيكره سازمان استنباط

ها، رد يـا   گيرند و بر مبناي شواهد و فرضيه از هم مورد آزمون قرار ميتجربي بهاي  داده
هـاي اصـولي بـين رويكـرد علمـي و       استفاده از فرضيه، يكي از تفـاوت  .شوند تأييد مي

پردازد  مي در استدالل استقرايي، انسان در وهله اول، به مشاهده. استدالل استقرايي است
ويكـرد علمـي، شـخص چنـين     در ر. دهد ن ميآمده را سازمادست  به طالعاتو سپس ا

 طور به خواهد آمد و سپسدست  به كند كه اگر اين فرضيه درست باشد، چه استدالل مي
  .كند يا قبول كند، مشاهده را آغاز مي نظام مند براي آنكه بتواند فرضيه را رد

كند نفوذ تورش يـا   مي بهترين روش كسب دانش، روش علمي است، زيرا تالش
تـا حـد   ( ري آزمايشگر را در زمان يك فرضيه يا تئوري كمينه سازد، و اطالعاتيپيشداو
كننـد بـا    به بيان ديگـر پژوهشـگران تـالش مـي     .دهددست  به مبتني بر واقعيت) ممكن

آورنـد كـه از عقايـد شخصـي، ادراكـات،      دسـت   بـه  استفاده از روش علمي، اطالعـاتي 
ر از طريـق  ايـن كـا  . ف بـه دور باشـد  ها، و عواطـ  ها، نگرش ، ارزشها ها، تعصب تورش

وارسـي همگـان   ها و عقايد بر پايه روش علمي كه در معـرض   آزمايش يا مشاهده ايده
دانش حاصل از اين روش قابل اعتماد اسـت زيـرا در نهايـت    . شود قرار دارد، انجام مي

تمـامي  ) 1: نـد كـه  ك مـي  اين روش بيان. مبتني بر شواهد مشاهده شده عيني خواهد بود
دربـاره چگـونگي   ) 2. ي قبلي درباره پديده موردنظر را يـاد بگيريـد   انش شناخته شدهد

تعيين كنيد كـه  ) 3ارتباط آن پديده با چيزهاي ديگر، حدس بزنيد يا فرضيه توليد كنيد، 
براي فراهم ساختن ايـن شـاهد،   ) 4چه چيزهايي شاهد دانش جديد موردنظر شماست، 

براي آزمـايش  ) 5، ، عيني و كنترل شده گردآوري كنيديي را با يك روش نظامدارها داده
ها و متناسب بـا ارزشـيابي،    بر پايه كيفيت داده) 6ي كنيد، و ها را ارزشياب آن فرضيه، داده
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  .از كار خود دفاع كنيد
حـل و   ها، بررسي نظامداري براي يافتن راه پژوهش در مديريت، مانند ساير رشته

روشـها و مقاصـد   . كنـد   از روش عيني پيروي مـي ي يك مسأله است كه كامالًها جواب
هاي مطالعاتي، يك رويكرد سنتي بوده اسـت   بررسي علمي، براي پژوهش در همه زمينه

گونـه تراكمـي اسـاس و     ريزي شده كه به شمار دانشمنداني قالب هاي بي ه نسلوسيل بهو 
ايـن  . انـد  را سـاخته  )بـرداري از تجربـه   از جمله اعتبار بهره(شالوده اصول و عقايد اوليه

 برحسـب هـا بايـد داليـل و شـواهد يـا تأييـدي قـوي،         كنـد كـه داده   مفروضه بيان مـي 
. دهـد دسـت   بـه  اصطالحات احتمالي، درباره تئوري يا فرضيه در يك محـيط پژوهشـي  

بندي قوانيني براي توجيـه رويـدادها در دنيـاي اطـراف      هدف نهايي دانشمندان، صورت
  .گذارد براي پيش بيني وكنترل در اختيار آنها مي آنهاست، كه پايه مستحكمي

هايي كه اين رويكرد علمي بر پايه آن استوار است، مدل بخصوصي براي  مفروضه
 را در بـر  2گرايـي  ، اعتبار، تعمـيم، ايجـاز و كـاهش   1آورد كه عينيت مي وجود بهپژوهش 

علـت و  كننـده   س، تثبيت شده و واحد، يعني مـنعك 3حقيقت درون اين پارادايم. گيرد مي
انتقادي اين رويكرد در پژوهش، به حركـت آن  غير پذيرفتن. هاي واقعي آن است ديدگاه

كـانون مركـزي    عنـوان  بهگيري وكنترل  اي انجاميده است كه در آن، اندازه به سوي نقطه
براي اين رويكرد كلي در پژوهش، كه دانش علمي را . شود هاي پژوهشي ديده مي تالش

ها و اصول علوم طبيعـي   كه روش(4گرايي داند، اصطالح اثبات ر دانش ميتنها شكل معتب
ي ها رفته است و تأكيد آن بر نقش گام كار بهنيز ) گيرد را در مطالعه رفتار آدمي در بر مي

  .بهترين راه كشف چيزهاست عنوان بهمجزا و متمايز در مسير دانش بوده و 
توان شنيد  ديد و يا صداي آنها را نمي توان گرايان وجود چيزهايي را كه نمي اثبات
اين مطلب قابل درك است كه داوري ذهني و شعور عادي در بيشتر موارد . قبول ندارند

از ايـن لحـاظ كـه توافـق كلـي روي آن      (دهد كه نه متداول اسـت  ميدست  به اطالعاتي
 مـا  ).از ايـن لحـاظ كـه منطقـي و عقالنـي باشـد      (دهد ، و نه معنا مي)وجود داشته باشد

هاي ما كـه در بسـياري از كارهـا از طريـق تـورش       دانيم بسياري از عقايد و مشاهده مي
انسـانها بـر پايـه يـك رشـته از      . گـردد  شود، تحريف مي داوري ساخته مي ذهني و پيش

                                                                                                                                                   

1. objectivity 
2. reductionism 
3. paradigm 
4. positivism 
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روزانه با . كنند اند عمل مي مفروضات توجيه نشده درباره رفتار كه متكي به تفكر فلسفي
. شـوند  كه از سوي افرادي بـه اصـطالح متخصـص ارائـه مـي      شويم ادعاهايي روبرو مي

حلهاي خوب  توانند راه كساني كه بتوانند اين گونه ادعاها را بهتر ارزشيابي كنند بهتر مي
امـا بـه منظـور درك ايـن مطالـب و يـافتن       . را از سرگرميهاي موقت جاري جدا سازند

اسـتوار اسـت كـه تنهـا يـك      شواهد واقعي و معتبر، پژوهش سنتي علوم بر اين اعتقـاد  
بـه احتمـال   . ها مناسب وكـافي اسـت   رويكرد نظامدار كمي براي توليد و آزمون انديشه

اي در خدمات ياري  ه مدير عامل، سهامداران، اشخاص حرفهوسيل بهزياد، تصميماتي كه 
شود، بر پايـه   هاي محلي و مركزي در مسائل مهم اجتماعي گرفته مي دهنده، و حكومت

. هـاي حقيقـي   اند، نه بر پايه واقعيت درك قبلي، ايدئولوژي شخصي و تورش مصلحت،
تفاوت ميان شخص عادي و پژوهشگر علمي آن است كه پژوهشـگر علمـي در تحليـل    

اي عينـي، نظامـدار و كنتـرل     ها، به منظور تعيين اينكه مطلب واقعاً چيست، بررسـي  داده
از حـب و بغضـها، قـوانين سرانگشـتي،     گيرد، نه يك كار دسته جمعي  مي كار بهشده را 

  . هاي نيمه حقيقي ها و داستان قياس منطقي، پيشداوري و قصه
  

  هاي كاربردي در تحقيق مفاهيم و واژه 1-5
 علم 1- 1-5

يابي به توانايي انجام تحقيق است و انجـام   دانشِ روش تحقيق علمي، دست چون فايده
ـ  يابي به علم صورت مـي  ود براي دستتحقيق، خ رد، قبـل از معرفـي روش تحقيـق،    گي

  .نماييم هوم علم را به اختصار شناسايي ميمف
هايي از آن را  آمده است كه هر يك جنبه يا جنبه از علم تعاريف متعددي به عمل

ــان ــي بي ــد م ــع . كنن ــك جم ــر ي ــت   در زي ــده اس ــه ش ــدي ارائ ــه  «: بن ــم مجموع عل
هـاي   آنهـا و نيـز روش   هـا و روابـط   نظامـدار در مـورد پديـده   ) يها ستنيدان(اطالعات

ژه علـم   وا. بيني وقايع نيز در تعريف علم وجود دارد پيش» .يابي به اطالعات است دست
  ).Frankfort, 1992( باشد است كه به معني دانستن ميScienceدر التين

  
 شناخت هاي روش 2- 1-5

ـ      كار بههاي متفاوتي  در طول تاريخ براي شناخت، راه ه رفته اسـت كـه در بخـش قبـل ب
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تجربـه، مرجـع مطلـع، اسـتدالل     : تفصيل در اين زمينه بحث شده است كـه عبارتنـد از  
  .استقرايي، استدالل قياسي، اعتقاد راسخ، كشف و شهود و روش علمي

 
 تعريف 3- 1-5

لزوم تعريف كلمات در اين است كه اگـر قبـل از ورود بـه اسـتدالل و قضـاوت ارائـه       
ام تفكـر  كند، محقق نيز هنگ برداشت مي هر كس از آن چيزي خاص نگردد، ضمن آنكه

براي روشن شـدن معنـي كلمـه     تعريف، مطلبي است كه. شود و استدالل دچار ابهام مي
اي باشد كه پديده مجهول را از طريـق پديـده معلـوم،     اگر اين مطلب بيانيه. شود ذكر مي

  .خوانند معلوم سازد، آن را تعريف نظري ميروشن و 
 

 1نظريه 4- 1-5

ريه تعـاريف مختلـف و متعـدد و بـا عنـاوين متفـاوت ارائـه شـده اسـت، كـه           براي نظ
  :دهيم مي آنها را شرحترين  معمول

هاسـت كـه در سـطح تجربـي      اي از فرضـيه  نظريه، يك فرضيه يا مجموعـه  )الف
  .تر دارد هايي در سطح وسيع است ولي تعميم آن نياز به آزمون محدودي ثابت شده

، تعاريف و قضاياي مرتبط با هم اسـت  )مفاهيم( ها زهاي از سا نظريه، مجموعه )ب
ها، يك نظـر   بيني پديده متغيرها و به منظور تبيين و پيش كه از طريق تشخيص روابط بين

 نظريـه داراي كليـت و ويژگـي تبيـين نيـز      ».دهـد  ها را ارئه مـي  هنظامدار درباره اين پديد
  ).9، 1370هومن، (باشد مي

 ها است كه از تركيب مشاهدات مختلفي شكل از پديدهنظريه، تبيين آزمايشي  )ج
  ).36-7، 1371دالور، ( گيرد مي
  
 تبيين 5- 1-5

  .رفته است كار بهواژه تبيين از طرف دانشمندان مختلف به دو معنا 
  .معادل شرح و وصف پديده )الف
معلوم ساختن علت يك پديده، يعني معلوم ساختن امري كه هميشه مقدم بر  )ب

                                                                                                                                                   

1. Theory 
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در ايـن نوشـتار،   . هـا داللـت دارد   بيني و كنترل پديـده  بر درك، پيش تبيين. پديده است
  .گرفته شده است كار بهتبيين به معني دوم 

  
 بيني پيش 6- 1-5

اگر  :براي مثال اين بيانيه. تر از قضاياي مقدماتي است دهبيني، استنتاج قضاياي پيچي پيش
  .بيني است ، يك پيش...آن وقت ب... الف

  
 يرمتغ 7- 1-5

 متغير مفهومي است كه به آن بيش از دو يا چند ارزش يا عـدد خـاص اختصـاص داده   
هايي را كـه پژوهشـگر مشـاهده يـا      ويژگي. گيري باشد شود و قابل مشاهده يا اندازه مي
ي، سبك مديريت براي مثال وزن، رضايت مند. شود كند، متغير ناميده مي گيري مي زهاندا

  ).55، 1371، دالور( اندهر يك متغير ...و
اشـتراكات   براسـاس گيـرد كـه    ميتعريف متغير در سطح مفهومي زماني صورت 

تـوان مـورد خاصـي را بـه      در اين وضعيت مي. گردد انجام مي زيربنايي با ساير متغيرها
  .موارد كلي تعميم داد

  
 تحقيق 8- 1-5

از آنهـا را  ه بعضـي  اند ك هايي متفاوت تعريف كرده حقيق را دانشمتدان مختلف به گونهت
دن هرگونه فعاليت منظم جهت مطالعه مسائل براي رسي: نماييم بندي مي به اختصار جمع

بـه عبـارتي، تحقيـق عبـارت اسـت ازكـاربرد       . شـود  به اصول كلي، تحقيق ناميـده مـي  
به زبـان سـاده، تحقيـق     .ي علمي در حل يك مسأله يا پاسخگويي به يك سؤالها روش

، سـيف نراقـي   45، 1371، دالور، 44و31، 1372طالقاني، (يابي حل يابي يا راه يعني مسأله
تحقيق، كوششي منطقي است كه به منظور پاسخ به يـك يـا چنـد    ). 34، 1371ونادري، 

نتـرل شـده   تحقيق عبـارت اسـت از بررسـي و مطالعـه مـنظم و ك     . شود سؤال انجام مي
ا بـا يـك ديـد    هاي فرضـي دربـاره روابـط احتمـالي بـين آنهـ       و آزمايش قضيه ها پديده

روش تحقيق عبارت است از مجموعه اقداماتي كه در قالب ). 45، 1371دالور، (انتقادي
. گيـرد  ها و تبيين قوانين حـاكم بـر آنهـا انجـام مـي      علمي براي كشف و توصيف پديده
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تحقيق به معني رسـيدگي  : داردكه از نظر لغت اي در مورد تحقيق چنين بيان مي نويسنده
در اصطالح تحقيـق عبـارت اسـت    . باشد امر و بازجويي كردن مي حقيقت يك كردن به

مطالعه حقيقت، كوششي جهـت شـناخت حقيقـت، حركـت از موضـعي بـا آگـاهي        :از
  ).304-307، 1372قائمي، )(جهل كمتر(به موضعي با علم بيشتر) جهل بيشتر(كمتر

  
  هاي آن تحقيق علمي و ويژگي 1-6

 كـار  بـه مترادف  صورت به» روش علمي«و » لميتحقيقع«در مباحث علمي، غالباً مفاهيم 
اگرچه بين اين دو مفهوم وجوه مشترك معنايي وجـود دارد، ولـي تميـز    . شوند برده مي

مقايسه بـا روش علمـي،    تحقيق علمي در. كند دادن اين دو از هم، به فهم آنها كمك مي
كنكـاش تـواَم    تـري از  تحقيق با ساختار منظم. تر است تر و قوي تر، منظم روندي رسمي

. شـود  گـزارش نتـايج و دسـتاوردها منجـر مـي     است كه معموالً به نوعي ثبت مراحل و 
تـوان   يگرفت، ولـي تحقيـق علمـي را نمـ     كار بهتوان علمي را بدون تحقيق،  هرچند مي

تـر از روش   اي تخصصـي  بنابراين تحقيق، مرحلـه  .بدون روش و جوهر علمي انجام داد
  .شناسي علمي است

نـد كـه پژوهشـگر،    كن ي سطحي از تحقيق دارند و تصـور مـي  افراد دركبرخي از 
گراسـت كـه از جمـع دوسـتان خـود گريختـه و بـه عجايـب و          فردي عجيـب و درون 

هاي آزمايشـگاهي بـه    الي لوله اه برده است و در البهي آزمايشگاهي خود پنها كيمياگري
. مالً بـرعكس اسـت  در واقـع، موضـوع كـا   . انجام كارهاي اسرارآميز خود مشغول است

فـردي و   صـورت  بـه هـزار نفـر    صـدها . ه يك مسأله اسرارآميز نيستتحقيق به هيچ وج
آزمايشگاهها، هاي آموزشي و  ها، مدارس يا مجتمع روهي در بسياري مواقع در كارخانهگ

وقت، نيـروي انسـاني و مـادي     براساستوان  اهميت تحقيق را مي. پردازند به تحقيق مي
اي در راه آن را صـرف   صنعتي، كشاورزي، دانشگاهي و حرفهتجاري، عظيمي كه مراكز 

  ). 31، 1374دالور، (راز احيا و رشد فرهنگي و علمي، پژوهش است. كنند، درك كرد مي
تجزيـه و تحليـل و ثبـت عينـي و سيسـتماتيك       صـورت  بـه تـوان   تحقيق را مـي 

هـاي   يـا نظريـه   راندن قوانين كلـي، اصـول  مشاهدات كنترل شده كه ممكن است به پرو
نهايي رويدادها منـتج شـود، تعريـف     بيني و يا احتماالً به كنترل و به پيش جديد بيانجامد

  .نمود



 19      كليات و مفاهيم

 

دهي شـده،  اي دقيـق، سـازمان   گشايي است و شـيوه  پژوهش علمي هدفش مشكل
تحليـل آنهـا و    و آوري اطالعـات، تجزيـه   گام، براي تعيـين مسـائل، جمـع    به منطقي وگام

بنابراين پـژوهش علمـي صـرفاً بـر حـدس و      . تبر بر مبناي آنها استاستخراج نتايج مع
اي  نظر به اين كه به شيوه. دقيق استگمان، تجربه و الهام مبتني نيست، بلكه هدفمند و 

از موضوعات مشابه اند را مند كه در پي آگاهي  د، ديگر افراد عالقهگير دقيق صورت مي
ي مشـابه دسـت   هـا  ه انجام داده و به يافتـه سازد تا پژوهش را در وضعيت مشاب قادر مي

هاي خود را دقيقتـر   كند تا يافته ، محققان را كمك ميعالوه بر اين، پژوهش علمي. يابند
ي هـاي سـازمان   ها در ساير محيط حل برد راهكار بهر اين ام. و با اطمينان بيشتر مطرح كنند

قبـل از آنكـه ذهنـي     به عالوه پـژوهش علمـي  . كند كه مشكالت مشابه دارند، كمك مي
دهد تا مهمترين عوامل موجود در محيط  است و اين امر مديران را ياري ميباشد، عيني 

كاري را كه براي اجتناب از بروز مشكالت، حداقل كردن يـا حـل آنهـا مسـتلزم توجـه      
  .خاصند، مشخص سازند

هم براي پژوهش بنيـادي   هم براي پژوهش كاربردي و» پژوهش علمي«اصطالح 
هـا در   هـا يـا تفـاوت    دي با توجه بـه شـباهت  پذيري پژوهش كاربر تعميم. رود مي كار به

تواند ممكن باشد  ژگي كاركنان و ساختار سازمان، ميعواملي نظير اندازه، ماهيت كار، وي
منـد   راي فرآيند سازماندهي شده و نظـام با اين وجود پژوهش كاربردي بايد دا. يا نباشد

آوري و تجزيـه   علمـي جمـع   صـورت  بههاي اطالعاتي  هن، دادباشد، مسائل به دقت تعيي
  .وتحليل شوند و نتايج به روش عيني استخراج شوند

البته اين نكته حائز اهميت است كه گاهي اوقات، مسأله ممكن است چنان سـاده  
حـل   د و يا تجـارب گذشـته ممكـن اسـت راه    باشد كه نياز به پژوهش دقيق نداشته باش

سريع  طور به ها بايد زماني كه تصميم(گر، مقتضيات زماندر موارد دي. دمسأله را ارائه كن
ي منابع مورد نياز براي انجام پژوهش مناسب، فقدان  ، عدم تمايل به توسعه)اتخاذ شوند

دانش، و ساير عوامل، ممكـن اسـت مـدير را وادار سـازد تـا سـعي كنـد مشـكالت را         
ي ها با اين حال، احتمال اتخاذ تصميم. تجربه گذشته يا حدس و گمان حل كند براساس

  .نادرست در چنين مواردي باالست
ــي ــي عبار   ويژگ ــژوهش علم ــلي پ ــاي اص ــد ازه ــل،  : تن ــت عم ــدي، دق هدفمن

پـذيري و   بـودن، تعمـيم   اعتمـاد، عينـي      قابليـت پذيري، دقيق بودن و  پذيري، تكرار آزمون
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نشـان خـواهيم    سبت به سازمان،كنان نرذيالً با ذكر مثالي پيرامون تعهد كا. گرايي محدود
رود تـا بتوانـد    كـار  بـه هاي هشتگانه علم در مـورد ايـن بررسـي     داد كه چگونه ويژگي

  .ناميده شود» پژوهش علمي«
  

 هدفمندي 1- 1-6

محور توجـه، افـزايش   . محقق كار خود را با هدفي معين براي پژوهش آغاز كرده است
. را به طرق متعددي كمك خواهد كـرد تعهد كاركنان نسبت به سازمان است كه سازمان 

تعهد كاركنان يعني ترك خدمت كمتر، غيبـت كـاري كمتـر و احتمـاالً افـزايش سـطح       
بنابراين محقق، كـانون  . عملكرد، و همه اين موارد قطعاً براي سازمان منافعي در بر دارد

 .توجه هدفمندي دارد

 
 عمل دقت 6-2- 

توانـد بـه دقـت عمـل بررسـي هدفمنـد        مند معتبر، مي مباني نظري خوب و طرح روش
ميزانـي از درسـتي و    دقت عمل اشاره به توجه زياد، وسواس به خـرج دادن و . بيافزايد

در مـورد نمونـه فـوق، محقـق از تعـداد انـدكي از       . هاي پژوهشي دارد دقت در بررسي
 خواهد عواملي كـه باعـث افـزايش    مي) براي مثال ده الي دوازده نفر(كاركنان در سازمان

اگـر تنهـا بـر پايـه پاسـخ ايـن       . شـود را بـر شـمارند    مـي تعهد آنها نسبت بـه سـازمان   
يابـد، بـه    كـه چگونـه تعهـد كاركنـان افـزايش مـي      دهندگان، محقق در مورد ايـن   پاسخ
. علمي باشدغير تواند رويكرد كلي نسبت به اين بررسي مييي دست يابد، ها گيري نتيجه

كلـي نادرسـت    طور به تواند مي ها گيري نتيجه) 1: اين بررسي فاقد دقت عمل است زيرا
هاي اندك كاركناني است كه افكـار و عقايـد آنهـا     ستخراج شود، چون مبتني بر انديشها

آن، تدوين و  براساسها  شروشي كه پرس) 2ممكن است نماينده كل نيروي كار نباشد؛ 
ممكـن اسـت   ) 3ها شود؛ و  گيري در پاسخ تواند باعث نوعي جهت شوند، مي مطرح مي

عوامل مؤثر ديگري بر تعهد سازماني وجود داشته باشند كه نمونه كوچك پاسـخگويان  
نظر قرار  مددر خالل مصاحبه آنها را بيان نكنند يا اينكه نتوانند ذكر كنند و محقق نيز در 

هاي برگرفته از يك بررسـي كـه فاقـد     گيري به عالوه، نتيجه. عوامل قصوركند دادن اين
ي  بـه داليـل شـماره   (همندي مبتني بر انديش و روش) 3به دليل شماره(ظري معتبرمباني ن

1



 21      كليات و مفاهيم

 

پـژوهش دقيـق، داراي مبـاني نظـري معتبـر و روش      . تواند علمي باشد است نمي) 1و2
سازد تا انواع درست اطالعات  اين عوامل محقق را قادر مي. است مندي مبتني بر انديشه

سوگيري جمـع آوري كنـد و تجزيـه و تحليـل     را از يك نمونه مناسب با حداقل ميزان 
ل در طرح تحقيـق،  دقت عم. اطالعات را به محض اين كه گردآوري شدند، تسهيل كند

  .سازد ميشود را ممكن  هاي علم كه اكنون بحث مي تحقق ساير ويژگي
  
 پذيري آزمون 3- 1-6

در مـورد  اي تصـادفي از كاركنـان سـازمان را انتخـاب كـرد و       محقق بعد از اينكه نمونه
هايي را در  زماني مطالعاتي انجام داد، فرضيهتحقيقات قبلي انجام شده در حوزه تعهد سا

ـ    تعهد كاركنان نسبت به سازمان مي مورد اينكه چگونه دوين تواند افـزايش داده شـود، ت
آزمونهـاي آمـاري خـاص در مـورد     توان با استفاده از  ها را مي كند، آنگاه اين فرضيه مي

اسـت  براي مثال، محقق ممكن . آوري شده، مورد آزمون قرارداد العاتي جمعهاي اط داده
يـري دارنـد،   گ هاي بيشتري براي مشاركت در تصميم فرض كند كه كاركناني كه فرصت

ي فرضـيه اسـت كـه وقتـي     اين حدس، نـوع . تواند افزايش يابد تعهدشان به سازمان مي
كـه فرضـيه،    تواند نشان دهـد  مي آزمون. تواند آزمون شود آوري شد، مي اطالعات جمع

  .شود تأييد يا اينكه رد مي
  
 پذيري تكرار 4- 1-6

گيري يكـي از مهمتـرين    رسد كه مشاركت در تصميم فرض كنيد محقق به اين نتيجه مي
اگـر از  . دهـد  به سازمان را تحت تـاثير قـرار مـي    عواملي است كه تعهد كاركنان نسبت

دسـت   بـه  ها هاي ديگري نيز همين يافته سازمان آوري شده از كاركنان در اطالعات جمع
به عبارت ديگر نتـايج آزمـون   . هايمان اعتماد بيشتري داشته باشيم توانيم به يافته آيد، مي
تـا  . گيـرد، تاييـد شـود    در شرايط مشابه انجام مي ها بايد كراراً، وقتي كه پژوهش فرضيه
پژوهش ، كه نسبت به علمي بودن )شود نتيجه تكرار مي(شود اي اين امر حادث مي اندازه

ه وسيل بهتوانند صرفاً  ها نمي به عبارت ديگر، فرضيه. كنيم خود اعتماد بيشتري حاصل مي
بنـابراين تكرارپـذيري ويژگـي ديگـري از پـژوهش      . شانس و احتمال تاييد شده باشند

  .علمي است



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     22

 

 

 اعتماد  قابليت و بودن دقيق 5- 1-6

هاي قطعي بر مبناي نتـايج   گيري در به استخراج نتيجهندرت قادر تحقيقات مديريتي، به 
اين امر بدان علت است كه قادر به بررسي كليه . حاصله از تجزيه و تحليل داده، هستيم

هايمـان بـر مبنـاي     رمان نيستيم و بنابراين، يافتهموارد، رويدادها يا كل جمعيت مورد نظ
اي كـه   نمونـه . ايـم  انتخـاب كـرده  ، موارد يا رويـدادها  اي است كه از كل جمعيت نمونه

اي كه سـعي داريـم آن را مـورد مطالعـه قـرار       هاي واقعي پديده كنيم، ويژگي بررسي مي
دخيل نمودن گيري و ساير مشكالت نيز در  خطاهاي اندازه. منعكس نخواهد كرددهيم، 

بـه   در عين حال، دوسـت داريـم پـژوهش را   . هايمان تأثير دارند تعصب يا خطا در يافته
هايمان به واقعيت نزديك باشند و بتوانيم نسـبت بـه آنهـا     اي طراحي كنيم كه يافته شيوه

  .اعتماد و اطمينان داشته باشيم
هاي پژوهشي مبتني بر نمونه، چقدر  اشاره به اين مطلب دارد كه يافتهدقيق بودن، 

ر نمونـه  بتني ببه عبارت ديگر دقيق بودن، ميزان دقت نتايج م. به واقعيت نزديك هستند
 طور كه در عالم واقع وجود دارند، انعكـاس  هاي مورد مطالعه، همان را، نسبت به پديده

اگر برآورد كنيم كه تعداد روزهاي توليد از دست رفته به واسطه غيبت در طـي  . دهد مي
و پـنج   سال، بين سي تا چهل روز خواهد شد و در صورتي كه تعداد واقعي روزها سي

بيني خود نسبت به وقتي كـه روزهـاي توليـد از     توانيم در پيش گاه ميروز اتفاق افتد، آن
ممكـن اسـت   . تر باشـيم  پنجاه روز تخمين زده بوديم، دقيقدست رفته را بين بيست تا 

را به خود » دقيق«جا عنوان  آمار را به ياد آوريد، كه در ايندر » فاصله اطمينان«اصطالح 
  .گيرد مي

يعنـي  . اينكه برآوردهاي ما صحيح باشند، اشاره دارد به احتمال» قابليت اطمينان«
صرف دقت در پژوهش كافي نيست، بلكه اين موضوع حائز اهميت اسـت كـه بتـوانيم    

درصد احتمـال   5درصد اطمينان داريم كه نتايج حاصله صحيح است و فقط  95بگوييم 
به صحت و سطح اطمينان مشهور است و تا حدودي  عنوان بهاين امر . خطا وجود دارد

نتـايج   تـر و اطمينـان بيشـتري بـه     هر اندازه در برآوردهايمان دقيـق  .درستي اشاره دارد
در تحقيقـات  . تر و مفيدتر خواهنـد شـد   هاي پژوهش علمي پژوهش داشته باشيم، يافته

درصـد احتمـال دارد    5درصد داللت بر اين دارد كـه   95علوم اجتماعي، سطح اطمينان 
نباشد، و معموالً اشاره به اين نكته دارد كه ميزان خطا در چنـين  ي ما صحيح ها كه يافته
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هـاي   اطمينـان، جنبـه  بنابراين، دقيق بودن و حصول . باشد مي )p<%5(سطح معني دار، 
. آينـد دست  به گيري مناسب و علمي توانند از طريق نمونه مي اند و فقط مهمي از تحقيق

تر و نتايج حاصـله مفيـدتر    بررسي علمير پژوهش بيشتر باشند، هر چه اين دو پديده د
  .خواهند بود

  
 بودن عيني 6- 1-6

شود بايد عيني باشد؛ يعنـي   ها حاصل مي تعبير و تفسير نتايج تحليل داده استنتاجي كه از
هـاي ذهنـي و    هـاي واقعـي باشـد نـه مبتنـي بـر ارزش       ل از دادهمتكي بر حقايق حاصـ 

گيـري، تعهـد    مشاركت بيشتر در تصـميم « براي مثال، اگر فرضيه اين است كه. احساسي
اي تاييد نشد، آنگاه بـراي محقـق دليلـي     و چنين فرضيه »سازماني را افزايش خواهد داد

 براي تداوم بحث در اين مورد كه ايجاد فرصت مشاركت بـراي كاركنـان را هنـوز هـم    
ي هـا  يافته تواند واقعي و مبتني بر چنين استداللي نمي. ، وجود نداردتوان افزايش داد مي

اگـر  . ي ذهني محقق اسـتوار اسـت   ايده براساسطالعاتي باشد، بلكه ي اها متكي بر داده
  .باور اوليه محقق اين بوده، نياز به پژوهش در اين مورد وجود نداشت

واقعـي اسـتنتاج شـده از تحقيـق، ضـرر و       ي غلط و غيـر ها گيري تيجهبا اجراي ن
در (ي مربوط به تعهد سـازماني  مثال، اگر فرضيه براي. شود زيانهايي به سازمان وارد مي

ي مشـاركت بيشـتر   ها مان و منابع پولي براي يافتن راهتاييد نشود، تخصيص ز) نمونه ما
گيري، در صورتي كه آنها كماكان مشاركت داده نشوند و بـه غيبـت    كاركنان در تصميم

رفتن پـول و  جز هدر در كار تداوم دهند و تعهدشان به سازمان نيز بيشتر نشود، چيزي 
 دهد كـه افـزايش ميـزان پرداخـت     يا اگر پژوهش نشان مي. شود زمان عايد سازمان نمي

شود، اجراي چنين طرحـي فقـط    مندي شغلي نمي حقوق كاركنان باعث افزايش رضايت
هزينه پولي براي سازمان دارد، بدون اينكه اميدي به افزايش رضايتمندي وجـود داشـته   

  .علمي نتيجه پژوهش استغير از تعابير و تفاسير و اجراي اين امر يكي. باشد
اگرچـه  . شـود  تـر مـي   تر باشد، پـژوهش علمـي   ها عيني هرچه تعبير و تفسير داده

كننـد،   هاي ذهني شروع مـي  باورها و ارزش محققان در ابتدا، كار خود را با يك سلسله
عينـي بـودن   . ندبرا باشها بايد از تعصبات و ارزشهاي شخصي م ولي تعبير و تفسير داده

  .هاي بررسي علمي است يكي ديگر از ويژگي
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 پذيري تعميم 7- 1-6

هاي پژوهشي در يك محيط سازماني، در ساير  يري به حيطه قابليت كاربرد يافتهپذ تعميم
هاي ايجاد شـده   هرچه دامنه كاربردي بودن راه حل واضح است كه. سازمانها اشاره دارد

اشد، پـژوهش بـراي كـاربردي كـردن چنـين دانـش تحقيقـي،        ه پژوهش بيشتر بوسيل به
ي يك محقـق آن اسـت كـه مشـاركت در     ها براي مثال، اگر يافته. سودمندتر خواهد بود

هـاي مختلـف    و ايـن امـر در سـازمان    دهـد،  مي تصميم گيري تعهد سازماني را افزايش
هـاي   ساير محـيط به  ها پذيري يافته و خدماتي صادق باشد، آنگاه تعميمتوليدي، صنعتي 

پـذيري بيشـتري داشـته باشـد،      هرچه تحقيق، قابليـت تعمـيم  . شود مي تر سازماني وسيع
  .سودمندي و ارزش آن بيشتر است

هـا يـا    هـا، وضـعيت   در ساير محيط تواند هاي تحقيقاتي نمي البته بسياري از يافته
ي تـدوين و در  منطقـ  طور به گيري پژوهش بايد ها كاربرد داشته باشد، طرح نمونهسازمان

در عين حال، هرچه . خرج دادهاي اطالعاتي بايد دقت بيشتري به  آوري داده شيوه جمع
يش دهـد  پذيري نتايج پـژوهش را افـزا   تواند تعميم تر باشد، اگرچه مي گيري دقيق نمونه

عمومـاً بيشـتر تحقيقـات كـاربردي بـه      . دهـد  هاي پژوهش را نيز افزايش مي ولي هزينه
شـوند، و نتـايج ايـن     كند، محدود مي زه خاص كه مشكلي بروز ميدر يك حوپژوهش 

برد كـار  بهي مشـا هـا  ها و وضـعيت  هترين حالت خود فقط در ساير محيطتحقيقات در ب
 طـور  بـه  اگـر (دهد ارزش علمي آنها را كاهش نمياگرچه، چنين كاربرد محدودي، . دارد

  .كند ميپذيري آنها را محدود  ولي قابليت تعميم) حيح اجرا شوندص
  
 )ايجاز(گرايي محدود 8- 1-6

ي هـا  حـل  افتنـد و در كـاربرد راه   ها يا مشكالتي كه اتفـاق مـي   سادگي در تشريح پديده
 هـاي پژوهشـي پيچيـده كـه تعـدادي از عوامـل       مشكالت، هميشه نسبت به چهارچوب

سـه   براي مثال اگر محقق بتواند، دو يا. شود ترل را در بردارد، ترجيح داده ميقابل كنغير
تواننـد   مـي ) اگر تغيير داده شوند(كند كه متغير ويژه در وضعيت كار براي مدير مشخص

درصد افزايش دهد، نسبت به حالتي كـه محقـق بـه مـدير      45تعهد سازماني كاركنان را 
درصد  45تواند از طريق تغيير ده متغير مختلف در سازمان،  د كه تعهد سازماني ميبگوي

قابـل  غير چنين تعدادي از متغيرهاي. مفيدتر و ارزشمندتر است افزايش يابد، براي مدير
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به عالوه در تحقيق، دستيابي به مـدل  . اداره ممكن است كالً خارج از كنترل مدير باشند
به يك مسأله  حل مشكل، نسبت به مدل دقيق و هزينه بر، براي راه با معنا و كم هزينه تر
شـود كـه بتـوانيم     اي پژوهشي وقتي محقق ميه ايجاز در مدل. شود بسيار مهم تبديل مي

 ي كـه ضـمن كوتـاه شـدن مسـير     طور به تعداد متغيرها را به حداقل ممكن كاهش دهيم
توانـد بـا درك كامـل از     ز مـي ايجـا . اي وارد نشود پژوهش، به ارزش و اعتبارآن خدشه

ي اين مدل نظـر . رددهند، صورت گيمهمي كه آن را تحت تأثير قرار ميمشكل و عوامل 
هاي منظم و نامنظم با افراد در وضعيت مورد نظر و بـر طبـق بررسـي     از طريق مصاحبه

خالصـه هـر پـژوهش علمـي،      طـور  به .شود ينه پژوهش در حوزه مشكل تدوين ميپيش
  ).14-19، 1381سكاران، (دربر دارددقيقاً  معيارهاي هشتگانه مورد بحث را

  
  2كار و روش 1شناسي روش 1-7

مسـلم  . گوينـد » روش«هر كار و يا طرز اجراي هر هـدف و برنامـه را   شيوه انجام دادن 
پذيرد، لذا  اصول و قواعدي صورت مي براساسف است كه انجام دادن كار و اجراي هد

وي از نظم و سـياق معينـي انجـام    كارهايي را كه از روي عادت و بدون آگاهي، و با پير
ي يا ابداع كرده اند و ها طراح ا را انسانه انواع روش. ار بناميمد توانيم روش دهيم نمي مي
ي روش ايـن اسـت كـه از آگـاهي و درك انسـان       يرند و لذا وجـه مشخصـه  گ مي كار به

هداف باالتر ها براي نيل به ا ز روشكاربرد مجموعه و يا تركيبي ا. سرچشمه گرفته باشد
يا روش نظريـه   و گويند، مانند روش تحقيق درباره انسان» شناسي روش«را   تر  و پيچيده

هـا از اصـول    باشـند و يـا در طراحـي و ابـداع آن     ها پيچيـده و فنـي   اگر روش. پردازي
هـا را فـن يـا تكنيـك، و مجموعـه يـا تركيبـي از         محاسباتي و رياضي استفاده شـود آن 

گوينـد كـه قابـل اكتسـاب و انتقـال اسـت و بـا        » فنـاوري «يا » تكنولوژي«را  ها تكنيك
هاي علمـي، قابليـت    رفته مانند روش كار بهها  فنوني كه در آن فتن اصول، دانش وفراگر
. را عينـاً سـاخت   هـا  تـوان آن  هاي مختلف مي پذيري دارند و در مناطق و فرهنگ تكرار

ـ  هـا و   روش. هـاي بـومي مطابقـت داشـته باشـد      د بـا فرهنـگ  هرچند كه كاربرد آنها باي
شتر مبتنـي  ها بي لق اين روشخ. اند وم انساني بسيار پيچيده و نامشخصشناسي عل روش

                                                                                                                                                   

1. methodology             
2. method 
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ها بوده و به جز در مـوارد   بيني ي انساني، ايدئولوژي و جهانها بر اصول اخالقي و دانش
شناسي علوم انساني بيشـتر   ا روشلذ. پذيري ندارند ار ساده و استثنايي قابليت تكراربسي

نسبي  طور هب ايطي هم كههنر است تا فن، و بسيار متنوع و متغير است و در موارد و شر
تند هس 1مشابه و تقريبي به شكل هنجارها طور به ها را آموزشي و اكتسابي كرد، بتوان آن

شناسي علوم انساني، تحقيـق دربـاره انسـان و رفتـار      تا روش عيني، زيرا موضوع روش
اگـر  . رفتار مديريت كه يكي از رفتارهاي عام انسان در سازمان اسـت مثالً  انسان است،
و انـواع مشـابه و    2هـا را نـوع   اي رفتاري يكسـان و مشـابه باشـند آن   گوههنجارها و ال

شخصيت انساني در سـازمان و  مانند تحقيقات مربوط به انواع . گويند 3تكراري را سبك
  ).11-10، 1385ميرزايي، (هاي مديريت معروف در تحقيقات رهبري يا سبك

ابتـدا در  Methodواژه . متدولوژي از دو واژه متدوس و لوژي گرفته شـده اسـت  
زبان التين و بعد در زبان فرانسه ميانه از زبان يونانيي به شكل اقتباس و نهايتا به همـان  

از دو وازه Methodosدر زبـان يونـاني عبـارت    . شكل وارد زبان انگليسـي شـده اسـت   
meta بزرگ و به معني خيلي عظيم وhodos    به معني راه و شيوه تشـكيل شـده اسـت و

معني راه اصلي و راه درست و مستقيم است كه معادل دقيق آن در زبـان  تركيب آنها به 
شـود،   چون در صراط مستقيم كسي گمـراه نمـي  . و ادبيات عرب صراط المستقيم است

ها و يافتن راه اصلي هـر كـاري    فلسفه وجودي مفهوم متدولوژي به معني شناخت شيوه
شناسـي بـه معنـي شـناخت      شود و روش شناسي تعبير مي است كه در اصطالح به روش

يعنـي بـراي شـناخت كارهـاي     . هاي انجام كارهاي درست اسـت  مند راهها و شيوه نظام
دهد نه معيارهايي براي درست انجام دادن كارها  هايي در اختيار ما قرار مي درست مالك

هـاي درسـت انديشـيدن     كند، كه شيوه ظر درست عكس نقش منطق را ايفا ميو از اين ن
 صورت بهنيز منطق  از ابتدا. دهد درست انديشيدن را در اختيار ما قرار مي يعني روشهاي

شيوه درست انديشيدن تعريف شده است و درباره انديشـيه درسـت بـا انديشـه صـالح      
كنـد و لـذا بـا     شناسي ايـن نقـص منطـق را جبـران مـي      روش. چيزي براي گفتن ندارد

و منطـق بـا مفهـوم كـارايي در      معيارهاي مديريت نيز روش شناسي با مفهوم اثربخشي

                                                                                                                                                   

1. norms 

2. type 
 style .3
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ارتباط دارند و به همـين  اند و اولي انديشه درست و موثر و دومي با انديشه كارا  ارتباط
شناسـي   گيـرد و روش  دليل است كه منطق، جلوي خطا و اشتباهات فكـر انسـان را مـي   

  ).26-25همان منبع، (دارد معني باز مي هاي نادرست، ناصواب و بي انسان را از انديشه
  

  هاي روش تحقيق پارادايم و پارادايم 1-8
 پارادايم1- 1-8

حقيقت موضوعات هميشه «دند كه از زماني كه فالسفه يونان قديم به اين واقعيت پي بر
يك علم مورد توجـه قـرار    عنوان به» شناسي معرفت«، »رسد گونه نيست كه به نظر مي آن
: سؤاالت براي انسـان مـبهم اسـت    يكم هنوز هم پاسخ اين و در آغاز قرن بيست. رفتگ

ماهيت دانش چيست؟ آيا انسان نسبت به هستي معرفت دارد يا نه و اگـر دارد معرفـت   
تواند بين مشاهدات خود و جهـان   ابل اطمينان است؟ انسان چگونه مياو تا چه حدي ق

گيرد و تالش آگاهانـه انسـان    شكل مي» تحقيق«ه ارتباط برقرار كند؟ اينجاست كه فلسف
  .شود آغاز مي» حقيقت«راي دستيابي به ب

اسـتاد و رئـيس مدرسـه مـديريت     ) 1993(1اسـميت  -پروفسور مـارك ايسـتربي  
تعريـف  » رابطـه بـين داده و تئـوري   «دانشگاه النكاستر در انگلسـتان، فلسـفه تحقيـق را   

را  استاد دانشگاه شـيكاگو نيـز در مقالـه خـود تحقيـق      2پروفسور ريچارد جسر. كند مي
تواند ما را  هيچ پيشرفتي نمي«: كند داند، وي اضافه مي مي» حقيقت«ي توضيح تالشي برا

انسـان در  . »به توضيح كامل حقيقت برساند، حقيقت مطلـق از دسـترس مـا دور اسـت    
طح كنـد و در هـر گـام بـه سـ      به گام خود را به حقيقت نزديك مـي فرايند تحقيق، گام 

  .يابد عاليتري از معرفت دست مي
كنـد و او را نسـبت    از حقايق را براي انسان ترسيم مييق، تصويري نتايج هر تحق

 هـا را  هـا، پـارادايم   ي اين آگـاهي  مجموعه. سازد نهايت هستي آگاه مي اي از بي به گوشه
هاي مختلف، از علوم طبيعـي گرفتـه تـا     پارادايم چنان در تار و پود رشتهواژه . سازد مي

پژوهشگري بـه نظـر الزم و   و ابعاد آن براي هر علوم انساني، نفوذ كرده كه درك مفهوم 
لغـت  . بر اين اساس به مفهومي غالب در فلسفه علم تبديل شده اسـت . آيد ضروري مي

                                                                                                                                                   

1. M. Easterby- Smith 
2. R. Jesser 
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نامه دانشگاهي وبستر، پارادايم را معادل الگو و مدل تعريف كرده است اما با توجـه بـه   
بر ايـن  . آيد اسب نميهايي به نظر من به مفهوم پارادايم، چنين معادل 1نگاه توماس كوهن

پـارادايم  : اساس از پارادايم تعاريف مختلفي ارائه شده است كه برخي از آنها عبارتند از
. كنـد  اي از باورهاي اساسي است كه صورتي از جهـان هسـتي را تصـوير مـي     مجموعه
پـارادايم  . )Lewis, Garrick,1999( ها و اقدامات انسان هستند ها مبناي برداشت پارادايم

هـاي بنيـادي تصـور كـرد كـه       فـرض  اي از باورهـا و پـيش   مجموعه عنوان بهتوان  مي را
ايـن باورهـا يـا پـيش     . گيـرد  افراد در زندگي شخصي و علمي قرار مـي  2راهنماي كنش

و روش  4شناسـي  ، معرفـت 3شناسـي  ركن اصلي هر پارادايم يعني هستي ها در سه فرض
 ). 1386دانائي فرد، (شوند متجلي مي 5شناسي

م گيـرد تـا بـين مبـاني     پـارادايم مشـخص انجـا     ك تحقيق بايـد در بسـتر يـك    ي
شناسي و ابزارهاي آن سازگاري برقـرار   و روش) شناسي شناسي و هستي معرفت(فلسفي

شناسـي تحقيـق را تعيـين     نه، طرح و نوع سؤاالت است كه روشمنظور از اين زمي.شود
نتـايج تحقيـق را مرتفـع خواهـد      پايبندي به اين موضوع تضـاد بـين فرآينـد و   . كند مي

معنا و حتي  شخص، نتايج يك تحقيق ممكن است بيبدون يك مبناي فلسفي م. ساخت
 ).Katz, 1966(باشدكننده  گمراه

سه جنبـه  » تحقيق«ي اسميت براي ضرورت درك مباني فلسف -پروفسور ايستربي
كمـك  درك فلسفه تحقيق بـه مشـخص شـدن طـرح تحقيـق      ) الف: كند مهم را ذكر مي

در تحقيق به دنبال گردآوري چه شواهدي باشيم، اين شـواهد را كجـا جسـتجو    : كند مي
اين ) كار گيريم؟ ب بهكنيم و چگونه اين شواهد را براي دستيابي به پاسخ سؤال تحقيق 

تواند پاسـخگوي   كند تا محقق از ابتدا تشخيص دهد كدام طرح تحقيق مي امر كمك مي
كنـد تـا محقـق بـه      اين امر كمك مـي ) ج. تواند اميك نمياالت تحقيق او باشد و كدسؤ

  .هاي تحقيق خالقانه دست يابد از تجربيات گذشته خود، حتي طرح يي متفاوتها طرح
تقريبـاً كليـه مكاتـب    . هاي تحقيق نظريات متعددي وجـود دارد  در مورد پارادايم

ـ     توانند زير بنـاي پـارادايم   يشناختي به نوعي م چـه  د، ولـي آن  هـاي تحقيـق قـرار گيرن

                                                                                                                                                   

1. Thomas Kuhn 
2. action 
3.  ontology 
4. epistemology 
5. methodology 
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 هـا  كند اين اسـت كـه متنـاظر بـا همـه آن      ها را محدود مي گيري دقيق اين پارادايمكار به
م تحقيق از سه همانطور كه گفته شد، يك پاراداي. مشخصي وجود ندارد» روش و ابزار«

  . شناسي ناسي، و روشش هستي شناسي، معرفت: شود جزء اصلي تشكيل مي
حقيقت مطلق چيست؟ چه . كند حقيقت بحث مي در مورد ماهيت» اسيشن هستي«

  ابعادي از حقيقت واقعاً قابل فهم است؟ 
در ايـن  . پردازد مي» دانش«فلسفه است كه به تئوري اي از  شاخه» شناسي معرفت«

توان جهان را شـناخت؟ چـه ارتبـاطي بـين محقـق و       شود كه چگونه مي علم سؤال مي
 به مفهوم دانش و درجـه اطمينـان آن توجـه    ي تحقيق وجود دارد؟ اين سؤاالتها يافته
  . سازند انسان از هستي وجود دارد مطرح مي» درك«كنند و مسائلي را كه پيرامون  مي

اي از فراينـدها و قواعـد اسـت كـه در قالـب يـك نظـم         مجموعه» شناسي روش«
 سؤاالت تحقيـق هـدايت  هاي اجرايي، محقق را در جهت پاسخ به  سيستماتيك و روش

تـوان در   مـي  پـردازد كـه چگونـه    به پاسخگويي اين سؤاالت مي» ناسيش روش« .كند مي
ي هـا  توان تشخيص داد كـه حـد دانسـته    آورد؟ چگونه ميدست  به ان، معرفتمورد جه

ان هاي آنهـا را نشـ   جدول زير اجزاء پارادايم و ويژگيانسان راجع به حقيقت كجاست؟ 
  ).Dillon et al., 2000( دهد مي

  

  ها اء و مفروضات پارادايماجز .1-1جدول
  

 هاويژگي اجزاء
چيسـت؟ يـا ماهيـت     1يـا دانسـتني  )پديده مورد شناخت(شناختنيماهيت شناسي هستي

 واقعيت چيست؟
پديـده مـورد   (و شـناختني ) عالم يا نويسنده(ي بين پژوهشگرماهيت رابطه شناسي معرفت

 چيست؟)بررسي
  بشناسد؟چگونه پژوهشگر بايد شناختني را شناسي روش

  

شناسي هر مكتب،  شناسي و روش شناسي، معرفت الزم به يادآوري است كه هستي
شناسـي   نحوه بيـان و شـيوه سـخنوري و زبـان     متأثر از نظام ارزشي حاكم بر آن بوده و

  . شود مي انديشمندان آن پارادايم در عصر و زمان ارائه
  

                                                                                                                                                   

1. object 
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 تحقيق روش هاي پارادايم 1-8-2

گيري ابزار تحقيق، محقق بايد موضوع تحقيق خود كار بهيق و قبل از انتخاب روش تحق
قالـب  ايـن مكاتـب در   . را بشناسد و آن را بـر يكـي از مكاتـب شـناختي اسـتوار كنـد      

هـاي   ا، در اين بخش به تبيـين پـارادايم  در اين راست. شوند ي تحقيق مطرح ميها پارادايم
اب يـك طـرح تحقيـق مناسـب را     هاي انتخ ها، شيوه پردازيم و با توجه به آن ميتحقيق 

  ).58-56، 1386علي احمدي، (تشريح خواهيم كرد
  

  گرايي پارادايم اثبات) الف
هـاي ارزشـي او    ناسي، ديـد محقـق را منفـك از قضـاوت    ش گرايي از حيث ارزش اثبات

هـاي اجـزاي    جدول زير ويژگي. متمايز استداند و از حيث سخنوري هم رسمي و  مي
  ).Guba & Lincoln, 1994(دهد نشان مي گرا را پارادايم اثبات

  

  گرا هاي اجزاء پارادايم اثبات ويژگي .2-1جدول
  

 هاويژگي مفهوم

 .ها و مفاهيم واقعي هستندپديده شناسيهستي 

 .محقق مستقل از تحقيق است معرفت شناسي

  روش شناسي
شده و مجزا شده، تعميم منجر به پيشـگويي، جسـتجوي   بنديطبقهقياسي،

 ار تحقيقاعتب

 
ـ گرايي كالسيك كه توسط فيلسوف فرانسوي، آگوست كو بين اثبات معرفـي   1تن

 هـايي وجـود دارد   ابـداع شـد، تفـاوت    2گرايي منطقي كه توسط گروه ويـن  شد و اثبات
)Carnap, 1959.(  

شـود كـه در آن تحقيـق و     اي اطالق مي فهگرايي در مفهوم كالسيك، به فلس اثبات
منجـر   4گرايـي  و وسـيله  3گرايي اي كه به غيرواقع فلسفه. باشد وهش علمي قابل انجامپژ

                                                                                                                                                   

1. August Cont 
2 .Vienna Circle :1930تـا   1920هـاي  ل سالوپايي بوده كه در خالرگروه وين شامل تني چند از پژوهشگران ا 

  :برخي از پزوهشگران عبارتند از. در شهر وين اتريش گرد هم آمدند
M.Schlick , R.Carnap , H.Feigl , K.Godel , H.Hahn , V.Kraft , O.Neurath , F.Waisman 

3. antirealism 
4. instrumentalism 
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گرايي منطقـي نيـز    أكيد بر علوم تجربي، مفهوم اثباتدر گروه وين همزمان با ت. شود مي
اثبات  از اين گذشته،. اصول قابل اثبات تحليل منطقي، مورد بررسي قرار گرفت براساس

وسـط كومتـه ارائـه شـد، ولـيكن      ي تدهي به جامعه شناسـ  گرايي كالسيك با هدف نظام
، فلسـفه  1منطقي مفاهيم فلسفي متنوعي مانند فلسفه زبان، منطـق سـمبوليك   گرايي اثبات

گرايي كالسيك  عالوه بر اين اثبات. دهد مي علم و فلسفه رياضيات را تحت پوشش قرار
 گرايي منطقي نتيجه تعامالت چنـدين  نهضت منفرد است، در حاليكه اثباتدر اصل يك 

 5و معناشناسـي  4گرايـي منطقـي   و تجربه 3گرايي منطقي ، ذره2نهضت نظير فلسفه تحليلي
ر داشـته  به خاط. دهد بين اين دو مكتب فكري را نشان ميهاي  جدول زير تفاوت. است

هــايي بــيش نيســتند و قطعــاً تمــامي جزئيــات را در بــر  باشــيد كــه مــوارد ذيــل مثــال
  ).Phillips, 2000(ندارند

  

  گرايي منطقي گرايي كالسيك در برابر اثبات اثبات .3-1جدول
  

  گرايي منطقي اثبات گرايي كالسيكاثبات موارد

  تجربي و منطقي  تجربي و عملي منابع تاييد شده دانش

  شناسي جامعه  نواحي تمركز
فلسفه زبان، منطق سمبوليك، فلسفه علم و 

  فلسفه رياضيات

  نهضت منفرد  توسعه
ي منطقـــي و گرايـــ فلســـفه تحليلـــي، ذره

  گرايي منطقي و معناشناسيتجربه

  

  گرايي اصول پارادايم اثبات
  .پردازيم گرايي مي ك از اصول ششگانه پارادايم اثباتاينك به تشريح هري

  
  هاي علمي امكان بازبيني و تأييد گزاره .1

گر پـژوهش و  گرايان منطقي، بازبيني فقط مطالبه داليل و مدارك نيست و ا از نظر اثبات

                                                                                                                                                   

1. symbolic logic 
2 . analytical philosophy 
3 . logi style cal atomism 

4 . logical empiricism 

5 . semantic 
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پذير نباشد و يا مضمونش واضح نباشد، آن ادعـا يـا بيانيـه     اي امكان ررسي ادعا يا بيانيهب
هـاي   يكـال ماننـد بيانيـه   اي و راد هاي ريشه اين نظريه براي وضعيت. خواهد بودمعنا  بي

بنـابراين  . هاي مذهبي كه قابل بررسي نيستند، صـادق اسـت   اخالقي، زيباشناسي و بيانيه
» را دوسـت دارد خداونـد دنيـا   «و » نقاشي زيباسـت «، »وب استصلح خ«جمالتي مثل 

-و قواعـد بـازبيني حتـي از ايجـاد بـي     اصول . معنا هستند گرايان بي همگي از نظر اثبات

  ).73-71، 1386علي احمدي، (معنايي آماري نيز فراتر رفته است
  
  مشاهده .2

طريـق مشـاهدات    توان از صديق معناي دانش را مشخص كند، ميدر صورتيكه فرآيند ت
عنـوان كـرد كـه واقعيـت ناشـي از تجربـه        1چيلـك . تجربي فرآيند بازبيني را انجام داد

اي مسـتقيم از تجربـه    رابطـه  اما وي به اين مهم اشاره نكـرد كـه  ). Schilk, 1959(است
. زيرا درك آني مفروضات، زودگذر و ذهني است. محسوس به دانش واقعي وجود دارد

مشاهدات دقيق يا آگاهي از منابع موجود فعلي اسـت، ولـيكن    تجربه محسوس ناشي از
گرايـي منطقـي، مشـاهده، بـا      اثبـات  براساس. تجربه قرار دارد قوانين تجربي در ماوراي

  .قوانين تجربي مرتبط است نه تجربه خام
  
  2ضد علت .3

معلـولي را بـه    -هـاي علـت   نشناس و محققان آكادميك، استنتاجبسياري از محققان روا
 -علت(مخالفت با عليت راسل با ارائه اين نظريه در. دهند گرايان منطقي نسبت مي باتاث

يكـي از اصـول   ) معلولي -علت(كنند كه عليت همه فالسفه تصور مي: گويد مي) معلولي
وجـود   3در واقع هنوز در علوم پيشرفته كلمـه علـت  ). Russel, 1959(بنيادي علم است

شـود   قط به اين دليل كه سهواً تصور ميذشته است و فقانون عليت يادگاري از گ. ندارد
طبـق نظـر   . نتي، جاويدان استكند، همانند يك حكومت سلط اشكال و زياني ايجاد نمي

ار گيرند، معنـا و مفهـومي   توانند مورد بازبيني قر ان، بيانات و جمالتي كه نميگراي اثبات
 ,Shuldenfrei(بينيهسـتند معلولي جمالتي غيرقابل باز -داشت و جمالت علت نخواهند

                                                                                                                                                   

1. Schlick 
2. anti- cause 
3. cause 
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ي تصـادفي  هـا  بديهي است كه تئوري ضد علت، در مفاهيمي همچـون آزمـايش  ).1972
)SEM(، مدلسـازي معـادالت سـاختاري   2، تئوري سـاختارهاي پنهـان  1شده

و تحليـل   ٣
 ).Yu, 2001(گيرد مورد مخالفت محققان كمي قرار مي4مافوق

 
  )توصيف پديده(م خاصيك قاعده و نظ برحسبتوضيح و تفسير پديده  .4

 عنـوان  بهلي اشتباهاً معلو -برانگيز نيست كه توضيح و تفسير همراه با رابطه علت تعجب
ادعا نمود  5براي مثال، النگنباخ. شود تحقيق كمي شناخته ميگرايي منطقي و  رابط اثبات

گـرا اسـت، بـدنبال تشـريح تغييـرات در       يق كمي كـه مبتنـي بـر فلسـفه اثبـات     كه تحق
گرايـاني ماننـد    در مقابل اثبات). Langenbach et al., 1994(هاي اجتماعي است يتواقع

پردازد نه توضيح و  يع ميچيلك مدعي هستند كه پژوهش پيرامون دانش به توصيف وقا
در حاليكه ماهيت تحقيق كمي، جستجوي توضـيح و تفسـير وقـايع اسـت و     . تفسير آن

دهـد و فقـط بـه توصـيف وقـايع       ا را شرح ميمتغيرها و يا ساختارهروابط پيچيده بين 
گرايان، توضيح و تفسيري مناسب و باكفايت اسـت كـه هـر     مطابق نظر واقع. پردازد نمي

 7اي قانوني و مشـروع  تشريح كند و نه فقط برحسب قاعده 6الزام علّي برحسبپديده را 
  .به شرح آن بپردازد

  
  نهادهاي ضد تئوري .5

قابـل مشـاهده منحصـر    گرايي منطقي واقعيت را به موارد  همانطوريكه اشاره شد، اثبات
گرايـي   بنابراين اثبـات . معلولي و توضيح و تفسير را نپذيرفت -هاي علّت كرد و استنتاج

ها و موارد غيرقابل مشاهده و نهادهاي ضد تئوري همچون متغيرهـاي   منطقي به ناديدني
بـه پيونـد   برخي از محققان كيفي . نگرد فاكتورهاي پنهان، به ديده شك مي برخوردار از

. ميشـود كه از آن به پارادايم علمـي تعبير بردند  گرايي منطقي پي بين تحقيق كمي و اثبات
دانشـمندان كنـوني از    گرايي منطقي، پارادايم علمي موزوني نيسـت، زيـرا   باتدر واقع اث

                                                                                                                                                   

1. Randomization experiments 
2. Latent construct theory 
3. Structural Equation Modeling 
4. meta- analysis 
5. Langenbach 
6 . causal necessity 
7 . lawful regularity 
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ال در بحث براي مث. تئوري روي برگرداندند گرايي منطقي در نهادهاي ضد موضوع اثبات
قابل مشـاهده را رد  غير پيرامون وجود هسته در الكترون، چليك صريحاً نهادهاي تئوري

شود تا دانشمندان به كشف دنياي داخـل اتـم    مي بديهي است كه اين رويكرد مانع. كرد
 ).Weinberg, 1992(بپردازند

ي در حقيقت بسياري از محققان كمي در علوم اجتماعي طرفدار ساختارهاي علم
بايـد مشـتق از    2كمپل مدعي بود كه آناليز فاكتور و سنجش چندبعـدي . هستند 1چكيده

هاي پنهـان نظيـر خـودبيني و    سـنجي، سـاختار   در روان). Campbell, 1995(نظريه باشد
اگرچـه كرونبـاخ و ميـل كـه مفهـوم اعتبـار       . شـوند  دروني، هميشه فـرض مـي   انگيزش

ل دارند وليكن اعتبـار سـاختاري   تعريف قبو ساختاري را توسعه دادند، عملگرايي را در
هـاي قابـل مشـاهده     وردي بين سـاختارهاي تئـوري و داده  تواند محصول حلقه بازخ مي

شد، ديگر آنان نقشي در  ضدتئوري بر محققان كمي تحميل مياگر نظريه نهادهاي . باشد
  ).Cronbach & meehl, 1995(ساختارهاي پنهان نداشتند

  
  آنتي متافيزيك) 6

اگرچـه هـم   . كننـد  و متـافيزيكي را حاشـا مـي    3گرايان منطقي وجود واقعيت متعالي اثبات
تفـاوتي  اند وليكن بـين ايـن دو مفهـوم،     همتافيزيك و هم نهادهاي تئوري غيرقابل مشاهد

الكترونيك به جهان فيزيكي مثالً  گرايي منطقي، نهادهاي تئوري از منظر اثبات. وجود دارد
؛ ر كه چليك گفته است، جهان دانش هماننـد زنـدگي روزمـره اسـت    همانطو. تعلق دارند

در . ها، ستارگان، ابرها، گياهان و حيوانات وجـود دارنـد   جائيكه خاطرات، آرزوها، انديشه
قـرار دارد   دنيـاي فيزيكـي  فلسفه، جهان متافيزيكي به جهان ديگري كه در مـاوراي ايـن   

 .)Devitt, 1991(ان متافيزيكي استگرايي منطقي منكر اين جه اثبات. شود اطالق مي

  
  )گرايي نسبي(پارادايم ساختارگرايي) ب

عالوه بر اين كـه   اقتباس شده است، كه) 1994(اصطالح ساختارگرايي از گوبا و لينكلن
كنند، اين اصطالح را همچنـين   معرفي مي شان را با عنوان ساختاربندي كار تحقيق كيفي

                                                                                                                                                   

1. abstract theoretical construct 
2. multi- dimensional scaling 

3. transcendental reality 
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كـه ريشـه در   (ققين سـاختارگرا مح. برند مي كار به ه ساختار اجتماعي دانشبراي پاسخ ب
موضوع مورد مطالعـه  به ايجاد ساختار دانش بين محققين و ) گرايي سمبليك دارند تقابل

ي مصـاحبه و  هـا  با تعصب در رابطه با تمام وضـعيت  باشند و بنابراين تحقيق راغب مي
آيد حداقل  ق پديد ميز مصاحبه با شركاي تحقيدانشي كه ا. كنند فرآيند تحقيق بحث مي

دانش و تعبير . در يك بخش توسط محققين ايجاد شده است، ولي كشف نگرديده است
. و تفسير در يك پارادايم تحقيق ساختارگرا نتيجه يك فرآيند جمعـي اسـت، نـه فـردي    

  :بنابراين بايد هنگام تحقيق سه موضوع مورد توجه باشد
قيق خود و وضعيت تحقيق در تح محقق براي موضوع عنوان بهفرضياتي كه ما  -
 .گيريم نظر مي

 .افتد ر محتواي يك مصاحبه خاص اتفاق مييافته اجتماعي كه د معاني ساختار -

يافته اجتماعي كه مقدم بر معاني است كه ممكن اسـت در يـك    معاني ساختار -
 .متن مصاحبه پديد آيد يا آن را شكل داده و يا محدود سازد

ــ ســاختارگرايان فــرض مــي ــد ك هــاي  ه تفســيرهاي ممكــنِ بســياري از دادهكنن
ز از اينـرو سـاختارها ا  . باشـند  بالقوه با معني مي صورت به ها آندارد و تمام  وجود بهمشا

كننـد كـه يـك     يگوبا و لينكلن اظهـار مـ  . اند، جدا نيستند را ايجاد كرده ها افرادي كه آن
حاظ داخلي متناقض و نـاجور  ساختار بد، تجزيه و تحليلي است كه ناقص، ساده و از ل

  ). Guba & Linkoln, 1994(شود وسط يك متدولوژي ناكافي هدايت ميبوده و ت
  : پردازيم هاي تئوري ساختارگرا مي ذيالً به برخي از ويژگي

ختارگرايي مطالعـات بـر پايـه سـا    : هاي ساختارگرا به سـؤاالت عمـومي   پاسخ
كـه   مهم است به اين نكته توجه شـود . دگير گيري را در نظر مي ماكزيمم تغييرات نمونه

نماينـده متغيـر يـك جامعـه خـاص در نظـر        عنوان بهها،  تكي، در نمونه صورت بهافراد 
در اين روش، ما اميدواريم با فرضيات پنهـان و پوشـيده خودمـان روبـرو     . گرفته نشوند

ـ . شويم كه ممكن است ما را به تعبير تفسيرهايمان رهنمون كند زي در ما در صدديم چي
هـا و رفتارهـاي    فرهنگ بگـوييم، نـه دربـاره انگيـزش     مورد امكانات و فرآيندهاي يك

  ).89، 1386علي احمدي، )(فردي(مجزا
كنـد كـه    پارادايم ساختارگرا تصـديق مـي  : ها آوري و تجزيه و تحليل داده جمع

را گـ  ثبـات ا گرا و فـرا  در حاليكه تحقيق اثبات. كشف است ها يك فرآيند دهآوري دا جمع
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مركـز كنـد، سـاختارگرايان    مايل است كه بر روي تغيير و اصالح يا تحريـف فرضـيه ت  
در تعامل بـا مـردم، ممكـن     ها آن. كنند كه فرضياتشان ممكن است تغيير كند تصديق مي

سـيع و يـا بـه    خيلي كم محتـوا، خيلـي و   ها است ياد بگيرند كه فرضيات پنهان اوليه آن
ي خـود بيـان   هـا  را بـا عـادت   هـا  نكه مـردم واقعـاً آ   هايي باشد آساني متناقض با روش

مطالعـه و بررسـي آزمـايش يـك      محققين ساختارگرا به جاي آن كـه بـر روي  . كنند مي
هـاي مطالعـه    توانند چندين مرتبه به مكان با يك نمونه خاص متكي باشند، مي 1اي مرتبه

يـاد بگيرنـد و    نظـيم كننـد كـه   اي ت ابزارهاي مصاحبه شـان را بـه گونـه    شان برگشته و
محققين كمي با يك فرضيه به عبارت ساده، در حاليكه . هاي خود را توسعه دهند تئوري

شـان را بـا فرضـيات     غالبـاً مطالعـه  ) امل ساختارگرايانش(كنند، محققين كيفي شروع مي
و مضمون  كنند كه عمق مفهوم ري از محققين كيفي بحث ميبسيا. دهند كاري خاتمه مي
در موقعيتي ممكن است . توان در يك مطالعه كيفي كشف كرد ضيه را ميو انكار يك فر

تري براي مطالعـات   تر و عمومي وسيع طور به باشند كه خودشان را عناصري از مطالعات
 ).Bryman, 1988(بعدي ارائه كنند

قابليت اعتماد اشاره به اين مفهوم دارد كه يك سـؤال بايـد بـراي    : قابليت اعتماد
ه و با وجود تأكيدها بر روي محـاور . مختلف، معاني يكساني داشته باشد پاسخ دهندگان

حتـي اگـر   . اي يكسان نيسـت  كنند كه هيچ دو مصاحبه مكالمه، ساختارگرايان فرض مي
دهندگان مشابه بپرسد، در روز ديگـري   كننده، سؤاالت يكساني را از پاسخيك مصاحبه 

بي كـه از نقطـه نظـر    ر افراد با تجـار ممكن است بسته به عواملي، همچون تماس با ديگ
  .هاي متفاوتي دريافت كند گيرد، پاسخ محاسبه شكل مي

هـاي   تبار يك مطالعه با مراجعه به روشدر رويكردهاي ساختارگرايانه، اع :اعتبار
از چگـونگي    تـوان ولـي آن را مي . شـود  ان نمـي خاص يا قابليت تكرارپذيري مطالعه بيـ 

فسير دريافت كه آيا جـامع اسـت؟ آيـا ايجـاد احسـاس      قضاوت در مورد يك تعبير و ت
ومولـد تحقيقـات    يـر، محـرك  تعب و عه مفيد است؟ به خصوص، آيا تغييركند؟ آيا مطال مي

در ايـن  اگر يك مطالعه با اين ضـوابط و معيارهـا مواجـه شـده باشـد،       باشد؟ بعدي مي
  ).91 -89، 1386علي احمدي، (توان گفت معتبر است صورت مي
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  دايم تئوري انتقاديپارا) ج
م حاكم است، در جستجوي شمول و ربط دادن علو» تئوري انتقادي«اصول نظري كه بر 

پـردازان   نسل اول نظريهبراي 1هگل) اثر(اهميت كار. باشد اجتماعي در مقابله با فلسفه مي
به ويژه ماركوس نظريـات هگـل را در طبيعـت و    . تئوري انتقادي را نبايد ناديده گرفت

تجربـه  (گرايـي  ترسيم كرد تـا اسـاس انتقـاد تجربـه     )عقل(نظري و فطري منطقماهيت 
به عقيـده مـاركوس بـه خـاطر موفقيـت علـوم       . به تئوري انتقادي را شكل دهد) گرايان

) ماتمسـل (حقـايق . اند ر كردهطبيعي، اشكال مدرن تفكر براي اعتالي درجه حقايق ظهو
تأثير اين كار اين . توان يافت تي را ميشود كه در آن راس ظرف خالصي ديده مي عنوان به

اگرچـه  . آميز جلوه داد مسلم و شك چيزي غير عنوان بهحقايق نظري را بود كه انديشه و 
برانگيز بود كاستن از اهميت منطـق   ماركوس و همچنين هگل چيزي كه شك از ديدگاه

مسئوليت گيري و سلب  كناره«ايق بود ولي ماركوس آن را در حمايت از مسلمات و حق
  .ناميد» منطق يا عقل

از ديدگاه تئوري انتقادي، انديشه عنصر اساسي منطق و عقل اسـت و در مفهـوم   
كنيم، ما تصوير آن  وقتي ما چيزي را درك مي. دهد ينه است كه هر چيزي را بازتاب ميآ

اين بازتاب از خودش نيست بلكه چيزي است كه در آن . دهيم بازتاب مي را منعكس يا
شخصـي اسـت كـه بـا تعصـب و       2شـخص ذهنگـرا  . شـود  بـراي مـا ظـاهر مـي    لحظه 

ها را  كند، بلكه آن همه آن چه كه هست قبول نمي عنوان بهانديشي، وضع و ظاهر را  جزم
  .دهد ي خاص بين فاعل و مفعول تشخيص ميدر يك رابطه تاريخ

كـه  از بيـرون طبـق آنچـه     گرايي محض شامل ارائه معيارهايي براي حقـايق  انتقاد
ي مخالف است و بر اين اسـاس  منتقد با كارهاي خاص به داليل شخص. شود بودند، مي

ـ   به موضع انتقادي امتياز ويژه مي اين روش. كند ها انتقاد مي از آن را توجيـه  دهد ولـي آن
بسـتن   كـار  بـه كند و شامل نوعي تعصـب اسـت كـه درآن موضـع منتقـد پـيش از        نمي
ــر اســت ) روش(آن ــمعتب ــاديو از برخــورد ب . اســتاش معــاف و مبر ا معيارهــاي انتق

بررسـي قـرار    و هاي منتقد ديگر مورد نقد توان توسط ديدگاه ي يك منتقد را ميها ديدگاه
  ).92، 1386علي احمدي، (داد و هميشه يك ديدگاه معتبرتر از ديگري وجود دارد

                                                                                                                                                   

1.Hegel 
2. speculative 
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اسي ارائـه  شن اي از تفكر جامعه انتقادي مقولههمانگونه كه در باال بيان شد، نظريه 
همچنين اصـطالحي اسـت كـه غالبـا     . دهد كه صريحا بركار ماركس جوان اتكا دارد مي
رود، امـا   مـي  كار بهپردازان اجتماعي مكتب فرانكفورت  مترادف براي كار نظريه عنوان به

كه سه مكتب فكري مرتبط و در اي  خواهيم به اختصار كاربرد آن را به گونه در اينجا مي
مكتب فرانكفـورت تـا حـد زيـادي     . از هم را پوشش دهد، معرفي كنيمعين حال مجزا 

گرامشـي دارد، بـه    كار بهمديون كار لوكاچ است، كه آن هم به نوبه خود شباهت زيادي 
نظريـه انتقـادي   . شـود  اي كه نواحي همپوشاني زيادي در اين دو رهيافت ديدخ مي گونه

. كنـد  ، نظري و عملي كـار مـي  نوعي فلسفه اجتماعي است كه همزمان در سطح فلسفي
اين نظريه به طرزي محكم در سنت ايدئاليست انتقادي كه از كتاب نقـد منطـق خـالص    

خواهند ما به ازاي جامعه را  ميطرفداران اين مكتب . كانت نشات گرفته است قرار دارد
آشكار سازند، جوهره و شيوه عملكرد آن را روشن كنند و از طريق تغييـرات اجتمـاعي   

نظريه انتقادي آشكارا يك فلسفه سياسـي  . ي آزادسازي انسان را بنا نهندها ه دار پايهريش
است، از اين نظر كه بر ضرورت تبعيت از منطق تحليل فلسفي و جامعه شـناختي فـرد   

لوچاچ، گرامشي و مكتب فرانكفـورت  . كند همراه با اقدام عملي از نوع بنيادي تاكيد مي
اند، اما در ماهيت و روشهاي نقد خاص خود بـا   مشتركضمن اينكه در اين هدف كلي 

  ).384، 1386بوريل و مورگان، (اند يكديگر متفاوت
  

  شناسي پارادايم پديدار) د
 باشد كه در اولين نگـاه فـرد تجربـه شـده و     رشناسي مطالعه ساختار آن چيزي ميپديدا

مـد انجـام   هسته مركـزي يـك تجربـه، از روي ع   ). Husserl, 1963(آمده استدست  به
اي بـراي   شود، چرا كـه تجربـه   ت كه به يك سمت مشخص سوق داده ميگرفتن آن اس

بـه خصوصـيات يـا    يك تجربه در جهت كشف يك پديده بـا توجـه   . يك پديده است
هـاي   هـا و حالـت   هـا و قابليـت   با هم توانايي) باشند كننده شيء مي كه معرفي(معاني آن

  . كنند مختلف شيء را معرفي مي
در فلسفه نظيـر مـواردي   از ديگر مفاهيم كليدي  1يك نظم عنوان بهشناسي پديدار
ق، متفاوت است ولي ، منطق و اخال)شناسي معرفت(سيشنا شناسي، شناخت مانند هستي
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ربيـات هوشـيارانه و بـا كيفيـت و     شناسي از تج پارادايم پديدار. باشد ها مي وابسته به آن
رسد منشأ گرفته و از مباحث برجسته فلسـفه   يه در اولين ديدگاه فرد به ذهن مچه ك آن

هـاي   آيـد، پايـه   مـي دسـت   به در فلسفه چيزي كه در نگاه اول. تفكر در قرن اخير است
يزهايي ولي در فيزيك و علوم، چ. دهد شناسي اين پارادايم را تشكيل مي تئوري و روش
  . ها است دهبراين پديدارشناسي، مطالعه پديبنا. آيند ميدست  به كه از آزمايشات

هـا و باورهـاي محقـق     شناسي، ديد محقق از ارزش پديدارشناسي از حيث ارزش
رسمي و استنتاجي  و از حيث سخنوري هم غير. هني استجدا نيست و ارزش تحقيق ذ

انضـباط در فلسـفه و   و از لحـاظ نظـم  . شود پديدارشناسي به دو طريق تعريف مي. است
ــهديگــري  ــوان ب ــاريخ فلســف  عن ــي،  از نظــر). Sokolowski, 2000(هجنبشــي در ت ادب

ت كـه در تجربيـات مـا    ها و نمودي از اشياء يا عـواملي اسـ   پديدارشناسي مطالعه پديده
كنـيم،   هـا را تجربـه مـي    است كه ما از طريق عوامـل، پديـده   شوند يا مسيري پديدار مي

تجربيـات  رشناسـي مطالعـه   پديدا. گيـرد  ها در تجربيات ما قرار مـي  بنابراين معني پديده
. رسـد  چه كه در وهله اول بـه نظـر شـخص مـي    اي از مسائل عيني است و آن هوشيارانه

شود، پديدارشناسـي   متافيزيك يا مطالعه دانش ادعا ميبرخالف آنچه كه در اخالقيات و 
 در فلسـفه . شـود  علم فلسفه در اين جنبش شـناخته مـي  اساس و شالوده اصلي  عنوان به

. شـود  محدود مـي  ...وچون ديدن، شنيدن، هاي حسي  كيفيت اخير واژه پديدارشناسي به
  .طبيعي تجربيات در اين زمينه غني تر از احساسات محض است طور به با وجود اين

اساساً پديدارشناسي، سـاختار انـواع گونـاگون تجربيـات در دامنـه درك، تفكـر،       
ي هــا تارادي و فعاليــغيــر حافظــه، تصــورات، احساســات، تمــايالت، اعمــال ارادي و

سـاختار اينگونـه   . كنـد  شناسي است مطالعـه مـي   ي زبان ها يتاجتماعي را كه شامل فعال
چيزي كه مسـتقيماً تجربـه را بـه    . نامد مي» نيت« 1سرلها تجربيات همان چيزي است كه

اي اجزاي پديدارشناسي را ه جدول زير ويژگي. رساند مي» آن چيز چيست«سمت اينكه 
  ).Morgan, 2000(دهد نشان مي
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  هاي اجزاء پارادايم پديدارشناسي ويژگي .4-1جدول

  

  هاي فصل پرسش 1-9
  .هاي كسب علم را نام ببريد راه و علم را تعريف كنيد. 1
  .هاي آن را برشماريد تحقيق علمي را تعريف كنيد و ويژگي .2
  .پارادايم را شريح دهيد و اجزاء پارادايم را نام ببريد .3
  .شناسي تحقيق را نام ببريد و هر يك را به اختصار شرح دهيد اي روشه پارادايم .4

  
  

 هاويژگي مفهوم
 .اي استو چندمرحلهواقعيت ذهني شناسي هستي
 .تعامل بين محقق و تحقيق وجود دارد شناسي معرفت

  
  شناسي روش

اي  شـده و مرحلـه   ، طراحي تحقيـق هـدايت  دو جانبه عواملاستقرايي حالت
نتيجه تحقيق الگوهاسـت،  . اي است خي و زمينهتحقيق داراي مرز تاري .است

 .جستجوي صحت تحقيق



 

 

  
  

  فصل دوم
  
  

  )پروپوزال(طرح تحقيقساختار 
  
  
  اهداف رفتاري فصل 2-1

آن را  تلـف هـاي مخ  بخـش طرح تحقيـق و  ساختار در فصل حاضر سعي بر آن است تا 
هر يـك از  ر ادامه و د د شدبر اين اساس ابتدا طرح تحقيق تشريح خواه. معرفي نماييم

كتـاب حاضـر را تشـكيل    عنـاوين فصـول مختلـف    تحقيق كه هاي مختلف طرح  بخش
  . دهد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت مي

  : هدف از يادگيري فصل حاضر عبارتند از
 ،آشنايي با طرح تحقيق و ساختار كلي آن. 1

  ،هاي مختلف طرح تحقيق بخششناخت . 2
  .ك طرح تحقيقآشنايي با چگونگي تدوين ي .3

  

  تدوين طرح تحقيق 2-2

در . ترين گام در فرآينـد تحقيـق اسـت    ترين و پرهيجان كننده تدوين طرح تحقيق، تعيين
محقق در طرح پيشنهادي تحقيـق،  . شود عيني متبلور مي صورت بهاين مرحله، كل طرح 

سازد كه در جستجوي چيست و چگونه آن را در خواهد يافـت و چـرا ايـن     روشن مي
هـاي جديـد در    هاي محقق براي كشف آگـاهي  و بينش ها الهام. تجو ارزشمند استجس

  .)441، 1386بيابانگرد، (شود گام گنجانده مي به چارچوب يك برنامه گام
 عنـوان  بـه رسمي باشد كـه دانشـجويي   غير اين برنامه ممكن است يك طرح كلي
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اي رسـمي   امـه يـا رسـاله   ن نمايد، پايان تكليف درسي به كالس مقدماتي تحقيق ارائه مي
شود، يا درخواست تامين هزينه مالي باشد كه به يك بنياد  باشد كه به يك كميته ارائه مي

مراحـل الزم جهـت تـدوين و پيشـنهاد يـك      در ادامـه  . شود يا سازمان دولتي تسليم مي
در فصل حاضر به اختصـار هـر   . بررسي تحقيقاتي در قالب يك نمودار ارائه خواهد شد

در ادامه هر يك از مراحل در قالـب   و تشريح خواهد شد ها و بخش اين مراحليك از 
 عنـوان  بهيك فصل مجزايي به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت تا بتواند 

يك راهنماي مناسبي براي دانشجويان و محققين در انجام رساله دانشـجويي يـا پـروژه    
  .تحقيقاتي قرار گيرد

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انتخاب موضوع تحقيق

ها و تجزيه وگردآوري داده

 مشخص نمودن جامعه و نمونه

 بررسي پيشينه مسئله بيان

شناسي تحقيقروش

بودجه و دوره زماني طرح

 گيريتعيين ابزار اندازه

 هاي تحقيقبيان گزاره

 تعيين مدل يا متغيرها

 طرح تحقيقساختار  1-2نمودار شماره 
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  انتخاب موضوع و عنوان تحقيق 2-3
. انتخاب موضوع تحقيق، اولين مرحله در تدوين و اجراي يـك طـرح پژوهشـي اسـت    

در اين شرح، مسأله . دارد خبري، بيان مي صورت بهعنوان عبارتي است كه نظر محقق را 
مـوالً  مع. گـردد  هايي كلي بيـان مـي   و فرضيه، با توجه به زمينه علمي آنها، در قالب واژه

باشـد، دچـار مشـكل     دانشجويان در اين مرحله كه نخستين گام انجام پژوهش نيـز مـي  
. شـود  شوند و بعضا اين مرحله منجر بـه تـاخير انـداختن زمـان انجـام تحقيـق مـي        مي

ايـن  توانند با تاكيد بر يكي از موارد زيـر   دانشجويان و محققين جهت تعيين موضوع مي
تحقيق در خصوص جديدترين بحـث  : د كه آنها عبارتند ازفرآيند را كوتاه و آسان نماين

رشته مورد بررسي، موضوع مورد عالقه محقق، مهارت و تخصـص محقـق، اولويـت و    
گيـري از ليسـت    نياز جامعه، اسـتفاده از پيشـنهادات تحقيقـاتي محققـين پيشـين، بهـره      

  ... .وهاي تحقيقاتي سازمانها  يتاولو
. بايست عنوان ارائـه نمايـد   ه مورد بررسي، ميمحقق پس از تعيين موضوع و زمين

هاي  بايست دقت الزم را بكار گيرند، چرا كه كلمات و واژه محققين در تنظيم عنوان مي
شناسي، نـوع آزمـون    نوع فعاليت، نوع روشكننده  بكار رفته در عنوان پژوهش مشخص

  .باشد مي ...و
عنـوان تحقيـق   -:ه نمايندبايست به نكات زير توج براي انتخاب عنوان مناسب مي

عبـارت   صـورت  بـه عنوان تحقيق بايد  - .هاي تحقيق را به روشني نشان دهد بايد هدف
در صورت لزوم بايد جامعه آمـاري، زمـان و مكـان    –. سوالي باشدغير كوتاه، مختصر و

نـوان تحقيـق از   عبهتـر اسـت در ابتـداي      -. دقيـق بيـان شـود    صورت بهانجام تحقيق 
بـا توجـه بـه موضـوع و     (...وبررسي، مطالعه، تبيين، طراحي، شناسـايي  : دهايي مانن واژه

هـا و چگـونگي    در فصـل سـوم كتـاب گـام    . استفاده شـود ) روش تحقيق انتخاب شده
منظـور كمـك بـه دانشـجويان و      انتخاب تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفتـه و بـه  

  .است پژوهشگران مراحل عملياتي انتخاب موضوع و عنوان تشريح شده

  
  بررسي پيشينه تحقيق 2-4

محقق در بخش تحقيقات مرتبط با مسئله، آنچه را كه تاكنون در مورد مسئله مورد نظر، 
هـاي   هـا و يـا فرضـيه    اين امر را بـراي طراحـي مسـئله   . كند مي دانسته شده است، ارائه
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ده، تحقيقات مرتبط را در چارچوب اهداف بررسي پيشنهاد شـ . سازد پيشنهادي آماده مي
الزم نيست كه توصيف تحقيقات شامل كليـه جزئيـات باشـد، بلكـه بايـد      . محدود كنيد

هاي مرتبط و نمايـانگر آگـاهي از تجربيـات اميـدبخش      ترين بررسي دربرگيرنده شايسته
  .زمان خود باشد

هـا بـه    محقق در اين بخش نه تنها راه پيشـنهادي خـود را بـراي آنكـه از دانسـته     
كند، بلكه تسلط خود را بر حيطه بررسي و آگـاهي خـود از    رح مي، مطها برسد نادانسته
اين بدان معنا نيست كه اين بخش بايـد بـه صـحنه    . گذارد هاي اخير نمايش مي پيشرفت

تنها تحقيقاتي كه به وضوح با اهداف بررسـي مـرتبط هسـتند،    . ل فروشي بدل شودصف
  .شوند آورده مي

يقات پيشين پرهيز كرد، ارائه مجموعـه  اشتباهي كه بايد از آن در بخش مرور تحق
ن كار، محقق مخاطبـانش را  با انجام اي. هاي تحقيقاتي، هر يك در يك بند است خالصه

بسـيار  . دهـد  ريزي مستحكم بررسـي خـود را از دسـت مـي     كند و فرصت پي خسته مي
اگر اين بخش بر مبناي عنوان سازمان يابد و روشن شود كه چگونه  ،مفيدتر خواهد بود

  .اند هاي ارائه شده به مسئله يا مسائل تحقيق مربوط بررسي
ها و كـاربرد   بخش مرور بر تحقيقات پيشين بايد از طريق بحث در مورد يافتهدر 
 در اين بخش، پژوهشگر بينشي را كه از مـرور تحقيقـات پيشـين   . گيري شود آنها، نتيجه

وجـود در مجموعـه   كنـد و بـه خالهـاي م    آورده است، به ديگـران عرضـه مـي   دست  به
هاي روز، در زمينه مورد بررسي خود اشـاره و بنـابراين خواننـده را مسـتقيما بـه       دانسته

  .كند مسئله پيشنهادي تحقيق هدايت مي
  
  بيان مسئلهنگارش  2-5

بايست ابتدا تعريفي روشـن و دقيـق از مسـئله تحقيـق ارائـه و بـه دنبـال آن         محقق مي
اين بخش از طـرح پيشـنهادي، همچنـين بايـد     . شودتوصيفي از پس زمينه مسئله آورده 

بايد در نظر داشت كه اجتناب از . شرح مختصري از اهميت بالقوه تحقيق را شامل شود
متـداول   دو اشـتباه . تاكيد بيش از حد بر اهميت موضوع قبل از تبيين آن، ضروري است

ماهرانه زمينه مسئله، قبل آغاز مسئله با طراحي . 1: ود عبارتند ازكه بايد از آنها پرهيز نم
ارائـه يـك توجيـه     .2. روشن بيان شده باشد، شده باشـد  صورت بهاز آنكه خود مسئله 
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كه تبيين مسئله در البالي بحث مدفون شده باشد و يا تنهـا   براي انجام بررسي در حالي
  .نده باشدمامبهم در انتهاي آن  صورت به

اننده در مورد محتواي مسـئله بـه   اشتباه متداول ديگر آن است كه فرض كنيم خو
هايي بيان شود  مشخص و دقيق و با واژه صورت بهمسئله بايد . اندازه محقق آگاهي دارد

  .اطالع است، قابل درك باشد كه براي فردي فرهيخته كه تقريبا در مورد زمينه مسئله بي
معموال زمينه مسئله مورد بررسـي، در بخـش مربـوط بـه تحقيقـات انجـام شـده        

 صـورت  بـه اي مواقع در بيان مسئله، ذكر مطالعاتي كـه   شود، اگرچه در پاره ورانده ميپر
چنانچه مسئله از تجربـه  . اند نيز مناسب است مستقيم به مسئله مورد بررسي منتهي شده

خالصـه   صـورت  بـه توان در اين بخـش   شخص محقق سرچشمه گرفته باشد، آن را مي
  .آورد

  
  مدل تحقيقارائه  2-6

. بايست برمبناي يك مدل صورت گيـرد  ر تحقيق كاربردي در حوزه مديريت ميانجام ه
هـا   مـدل . افزايـد  استفاده از مدل در يك پژوهش بـر غنـاي و مشـروعيت پـژوهش مـي     

كانيسم يا سـاختار  توانند نمايانگر م آورند و مي چارچوبي مفهومي يا نظري را فراهم مي
تواننـد   آيند، يا ميدست  به ه از تشبيه و تمثيلواري باشند كه شايد با استفاد تبييني فرضيه

ها خالصه يـا انتزاعـي از    مدل. روشي براي سازماندهي نتايج پژوهش و ارائه آنها باشند
بايسـت پـس    محقق مي. دهند يك نظريه هستند كه متغيرها و روابط بين آنها را نشان مي

ود را پيشـنهاد دهـد كـه    از بررسي كامل پيشينه يا سابقه تحقيقات مشابه مدل تحقيق خـ 
  . باشد برگرفته از تئوري و نظريات مي

هر مدل مفهومي حاوي متغيرهاي اصلي و فرعي مرتبط با مسـئله و روابـط ميـان    
هـاي يـك يـا دو طرفـه      اگر مدل، با يك نمودار نشان داده شود، معموال پيكان. آنهاست

يار مهم از پژوهش اسـت  مدل مفهومي بعنوان جزئي بس. كنند متغيرها را به هم وصل مي
توان گفت تا اجـراي آخـرين مرحلـه تحقيـق، سـاير       و اهميت آن به حدي است كه مي

همانگونه كه گفته شـد،  . باشد هاي مرتبط با تحقيق حول محور آن در گردش مي فعاليت
ي صـورت  بـه باشد كه ممكـن اسـت    مدل مفهومي برگرفته از ادبيات موضوعي تحقيق مي

نده باشد و يا اينكه تركيبي از نظريـات چنـد نويسـنده    آن يك نويسيكپارچه و كامل از 
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شكل ظاهري يك مدل ممكن اسـت  . ي مستند تلفيق نمايدصورت بهنها را بوده و محقق آ
  .نمودار، جدول، شكل، فرمول رياضي و يا هر حالتي ديگر باشد صورت به
  
  )ها فرضيه ياهداف، سواالت ا(هاي تحقيق گزارهتنظيم  2-7

در ايـن  . ، مشخص شـود است  كلي تبيين شده طور به ايد مسئله تحقيق كه تا اينجاحال ب
اهـداف، سـواالت يـا فرضـيات تحقيـق را       بايست مطابق مدل تحقيق قسمت محقق مي

  . مشخص نمايد
اهداف نقطه يا نقاطي هستند كه محقق در تحقيق خود درصدد دسـتيابي بـه آنهـا    

معلـوم  دقيقـاً   بايـد . يق به آن نقطه خواهد رسيديعني جايي كه بعد از اجراي تحق. است
توجه شود كه بر مبناي مدل . اي خواهيد رسيد شود كه بعد از اجراي تحقيق به چه نقطه

اهـداف   براسـاس شـود و   هداف فرعي تحقيق تهيه و تنظـيم مـي  تحقيق هدف اصلي و ا
هـدف   بايد توجـه داشـت كـه   . شوند اصلي و فرعي تدوين مي) يا فرضيه(تحقيق سوال

اصلي همان عنوان و موضوع مورد بررسي است و اهداف فرعـي مطـابق مـدل تحقيـق     
لـذا  . شوند به همين ترتيب سواالت يا فرضيات تحقيق تدوين مي. شود تهيه و تنظيم مي

تعداد اهداف فرعي و به تبع آن تعداد سواالت يا فرضيات فرعـي بـه تعـداد متغيرهـاي     
  . نها بستگي داردمورد بررسي در مدل و روابط بين آ

. »فرضـيه «شـود و يـا از    مي استفاده» سؤال«در تحقيقات مديريت و سازمان، يا از 
اي هستيم و يا نظـر افـراد    در تحقيقاتي كه به دنبال يافتن چيستي پديدهبه عبارت ديگر، 
نماييم، بايد به طرح سؤال اقدام كنيم و در مواردي كـه   اي جستجو مي را در مورد پديده

مشـخص  اهيم درباره رابطه علت و معلولي و يا همبستگي بين دو يا چند پديـده  خو مي
يعنـي بـراي موضـوعاتي    ). 60، 1378ظهوري، (نماييم تحقيق كنيم، از فرضيه استفاده مي
شوند و مدل استانداردي بـراي آنهـا وجـود نـدارد، از      كه براي نخستين بار سنجيده مي

. رچوب مشخصـي بـراي حـدس زدن نـدارد    شود، چرا كه محقـق چـا   مي سؤال استفاده
درحاليكه براي تحقيقاتي كه مدل استاندارد داشته باشند و يا اينكه قبالً محققي ديگـر از  

  .توان از فرضيه استفاده نمود آن مدل بهره گرفته باشد، مي
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  ها ابزار گردآوري داده مشخص نمودن 2-8
محقـق جهـت   . هاسـت  سـازه ، بررسـي روابـط بـين    هدف از اجراي يك پروژه تحقيقاتي

تواند با توجه به موضوع و شرايط خاص تحقيق از يكي از ابزارهـاي   ها مي گردآوري داده
بكارگيري هر يـك از  . گيرد  چهارگانه پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك بهره

اين ابزارها بستگي به ماهيت و شرايط خاص تحقيق دارد كه در فصول بعـدي كتـاب بـه    
گيـري   به هر حـال از آنجـائي كـه معمـوال انـدازه     . يل در اين زمينه بحث خواهد شدتفص

يي را انتخاب كنيم و يـا بسـازيم كـه آن    ها پذير نيست، بايد شاخص ها امكان مستقيم سازه
چنانچه ابـزار از قبـل   . ها را تا آنجائي كه ممكن است نزديك به واقعيت تخمين بزند سازه

، طرح پيشنهادي بايد شواهدي حاكي از پايايي و روايي آن را )داستاندار(ساخته شده باشد
، بايـد  )محقق ساخته(چنانچه محقق وسيله را خود بسازد. براي هدف بررسي، ارائه نمايد

اين خالصه بايد مراحلـي را در بـر گيـرد كـه     . خالصه بياورد صورت بهروش تهيه آن را 
اگـر  . از اين ابزار، الزم است طـي شـود  براي دستيابي به روايي و پايايي اطالعات حاصل 

اين امر آن چنان به جزئيات طرح بيافزايد كه در تداوم طرح پيشنهادي اختالل ايجاد كند، 
  . ممكن است ترجيح داده شود كه اين جزئيات به جاي متن اصلي در پيوست تحقيق بيايد

  
  جامعه و نمونه تحقيقتعيين  2-9

هاي يك بررسي، توصيف جامعه آمـاري مـورد نظـر     اولين قدم براي شناسايي آزمودني
اينكه آيا جامعه آماري تحقيق، مديران و معـاونين دانشـگاه هسـتند، يـا صـاحبان      . است

وكارهاي كوچك و متوسط، يا مشـتريان شـركت، و يـا هـر گروهـي       ها و كسب شركت
در صـورتي  . كنـد  گيري از جامعه آماري را توصيف مي ديگر؟ سپس محقق روش نمونه

هـاي   پذير باشد، بايد توضـيح داد كـدام روش از ميـان روش    ه انتخاب تصادفي امكانك
مختلف انتخاب شده است و چرا؟ و اينكه آيا نمونه مورد بررسي معرف جامعـه مـورد   

تواند به خواننده طرح پيشنهادي  توصيفي دقيق از نمونه تحقيق مي. يا خير بررسي است
ا نتايج بررسي به اندازه مورد نظر قابل تعميم است يا در تعيين اين امر كمك نمايد كه آي

محقق همچنين بايد در اين بخش تعداد انتخابي حجم نمونه را نيز بيـان كنـد كـه    . خير
شود كه در ايـن راسـتا    تعداد اعضاي نمونه با توجه به تعداد اعضاي جامعه مشخص مي

تـوان   د و همچنين مـي مي و كيفي وجود دارهاي آماري مختلف ويژه تحقيقات ك فرمول
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  .از جدول استاندارد كرجسي، كوهن و مورگان نيز بهره گرفت
  

  شناسي تحقيق روشمشخص نمودن  2-10
دهد كه بررسي خود را چگونـه انجـام خواهـد داد تـا بـه       در اين بخش محقق نشان مي

بايسـت از بـين    محقـق مـي  . هاي تحقيق و يـا روابـط مفـروض پاسـخ داده شـود      سوال
قيقاتي مختلف آن را كه براي سوال مـورد نظـر يـا فرضـيه مـورد بررسـي       هاي تح طرح

به عبارت ديگر محقق در اين بخـش  . دهد را انتخاب كند تر از همه تشخيص مي مناسب
دهـد تـا در صـورتي كـه روابطـي       كند كه بررسي خود را چگونه انجام مـي  توصيف مي

اگر اين فرضيه درست باشد، گويد  در واقع محقق مي. وجود داشته باشد، مشاهده شوند
  . پس اين نتيجه مشاهده خواهد شد

. توصيف دقيق شيوه انجام بررسي، الزمه اوليه هر طرح پيشـنهادي تحقيـق اسـت   
در تحقيقات پيمايشي، نگارش اين بخش تقريبا ساده است، زيرا روش كار صرفا شـامل  

لكـن در  . صـاحبه اسـت  فرستادن پرسشنامه براي تكميل نمودن و برگردانيدن آنها و يا م
اين شيوه بررسي نيز كليه مراحل يعني تهيه پرسشـنامه و يـا برنامـه مصـاحبه، آمـوزش      
پرسشگران، دادن آموزش به آنهـا در مـورد چگـونگي دسـتيابي بـه آزمـودني و انجـام        

  . مصاحبه بايد توضح داده شود
نـاي  شناسي تحقيق خود را بـر مب  شود تا روش در اين بخش از محقق خواسته مي

هاي گونـاگوني شـده    بندي شناسي تحقيق دسته چرا كه از روش. چند معيار معرفي نمايد
اي آنهـا   به چندين مورد آنها اشاره شده اسـت و خالصـه  حاضر شده است كه در كتاب 

  .در قالب جدول ارائه شده استجهت تسهيل در درك و يادگيري 
  

  ها گردآوري و تحليل داده 2-11
هـا را در قالـب دوبخـش     سازي و ارائـه داده  بايست روش آماده در اين بخش محقق مي

  . ها توضيح دهد تجزبه و تحليل داده آماريهاي  روشسازماندهي دادها و 
دهـد تـا    ها اين امكان را به محقق مي ريزي قبلي در سازماندهي و ارائه داده برنامه

. اند يـا خيـر   يق مربوطشوند به سواالت تحق  تصميم بگيرد آيا اطالعاتي كه گردآوري مي
شـوند كـه    گذرند، در مراحل بعدي متوجه اين امر مهم مـي  افرادي كه از اين مرحله مي
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. انـد  اي را براي گردآوري اطالعـات نـامرتبط، صـرف كـرده     زمان و هزينه قابل مالحظه
ريزي است، بايـد بتوانـد نحـوه سـازماندهي و      كه هنوز در مرحله برنامه محقق در حالي

اين مرحله محقق بايـد اجـزاي اطالعـات    در . ها در قالب جدول را تصور كند دهارائه دا
قابل دسترسي براي هر آزمودني را فهرست كند، تصميم بگيرد چگونه اطالعات ارائـه و  

. گرفته خواهند شـد  كار بههاي آماري  خالصه خواهند شد و نيز تعيين كند كه چه روش
سازد تا روابـط مفـروض    طرحي او را قادر ميكند كه چه  محقق در اين بخش تعيين مي

هاي مطرح شده و ماهيت  هاي آماري را كه مناسب سوال را مشاهده كند، سپس او روش
كند تا بعد از آن بررسي  روش آماري خاصي را انتخاب نمي. كند هاست، انتخاب مي داده

  . خود را مناسب با آن روش آماري طراحي كند
  

  نجام طرحاكاربردها و داليل  2-12
از آنجائي كه هدف غائي تحقيق، افزايش  آگاهي است، نويسنده طرح پيشنهادي بايـد بـا   

ها و اطالعات موجود در آن حيطه، نشان دهـد   بحث در مورد نتايج بررسي خود بر نظريه
به عالوه او بايد نشان دهد كه نتايج بررسـي  . كه چگونه اين هدف تحقق پيدا خواهد كرد

در . ر حل مسائل و پاسخگويي به سواالت آن حيطه راهگشا خواهـد بـود  او، تا چه حد د
تواند مبنايي براي تحقيقات آتـي   نهايت نويسنده بايد نشان دهد كه چگونه اين تحقيق مي

بايست توضيح دهد كه تجربه و مهارت او همـراه بـا امكانـات    - همچنين محقق مي. باشد
  .آورد فراهم مي راي حل مسئلهموسسه مجري طرح، به چه نحو موقعيت مطلوبي ب

  
  طرح زمانيدوره بودجه مالي و تعيين  2-13

هـاي   بخـش . ريزي شوند تمام تحقيقات بايد با درنظر گرفتن عملي بودن انجام آن برنامه
  . پاياني يك طرح بايد شامل بودجه مالي و دوره زماني باشد

از همكـاران،   هاي قبلي طرح پيشنهادي، اكنـون فهرسـتي   محقق با بازنگري بخش
ي آموزشي، ها نظام غالب. دهد لوازم، فضا و زماني را كه براي پروژه الزم است، ارائه مي

تواننـد از   هايي مي چنين سازمان. هاي تحقيقاتي دارند سازماني براي كمك به تهيه بودجه
جهت مقررات محلي و سازماني نقش مشورتي داشته باشند و در تبديل نيازهـاي طـرح   

هـاي خـود را    در كشور ما سازمانها درصدي از بودجه. ارقام مالي كمك كنند بررسي به
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هـاي پژوهشـي    ي روز دنيا صرف فعاليـت ها آوري روز رساني و همگامي با فن جهت به
هاي پژوهشي در اختيار محققـين   هايي از اولويت ها در اين راستا ليست سازمان. كنند مي

ها  را جهت اجرائي نمودن اين اولويتادي خود هاي پيشنه دهند تا محققين طرح قرار مي
  . ارائه نمايند و در صورت موافقت و تائيد شوراي پژوهش آن سازمان، اجرا نمايند

اي را براي تكميـل تحقيـق در زمـان الزم، آمـاده      بينانه محقق همچنين برنامه واقه
نين محقق را كند و همچ اين اطالع به بازبيني طرح پيشنهادي تحقيق كمك مي. سازد مي

دهد تا ببيند براي تكميل طرح چقدر زمان الزم دارد و همچنين بايـد امكانـاتي    ياري مي
معموال جهـت تسـهيل در ارزيـابي    . را براي ارزيابي ادواري پيشرفت طرح، فراهم آورد

ها، محققين دوره زماني را در قالب نمـودار گانـت    دوره زماني و ترتيب و توالي فعاليت
  .ايندنم ترسيم مي

  
  فهرست منابع 2-14

ها و  نامه يا رساله عالوه برآنكه به صحت و دقت داده روايي يك گزارش پژوهشي، پايان
استنباط حاصل از آنها وابسته است، به منابع و مراجعي كه اطالعـات آنهـا در پـژوهش    

مقصود از فهرست منابع، تهيه صورت دقيق و كامل . استفاده شده است، نيز بستگي دارد
هـدف از ارائـه ايـن    . از همه مراجعي كه در متن گزارش بـه آنهـاد اسـتناد شـده اسـت     

فهرست نشان دادن ميزان تالش و كنكـاش پژوهشـگر در بررسـي و اسـتفاده از منـابع      
گوناگون، احترام به حقوق ساير نويسندگان و مولفان و نيز راحتي دستيابي خواننـده بـه   

هـا و   اب شيوه تنظيم فهرست منابع مختلف دادهدر فصول آتي كت. منابع مورد نظر است
  .اطالعات به تفصيل آمده است

  
  هاي فصل پرسش 2-15
  .ي مختلف طرح تحقيق را نام ببريدها بخش. 1
  .عوامل موثر در انتخاب موضوع را نام ببريد .2
  .رابطه ميان مدل و نظريه را شرح دهيد .3
  .و هر يك را به اختصار شرح دهيدانواع ابزار گردآوري اطالعات را نام ببريد  .4
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  سومفصل 
  

  

  انتخاب موضوع تحقيق
  
  

  اهداف رفتاري فصل 3-1
در فصل حاضر سعي بر آن است تا در مورد راه و روش صـحيح انتخـاب عنـوان يـك     

و انجـام يـك پـروژه اسـت بحـث       تحقيق كه يكي از مهمترين مباحث در روش تحقيق
موضوع، مـورد بحـث و   لذا در اين بخش ابتدا موضوع تحقيق و اهميت انتخاب . نماييم

وع، مالكهـاي  گيرد و در ادامه به ويژگيهاي موضوع تحقيق، منـابع موضـ   بررسي قرار مي
موضـوع و تعيـين موضـوع خـواهيم      وجـوي موضـوع، تحديـد    انتخاب موضوع، جست

  .پرداخت
  : دگيري فصل حاضر عبارتند ازهدف از يا

  هاي يك عنوان علمي، ژگي درك وي. 1
  شناخت منابع دستيابي عنوان تحقيق، .2
  .يادگيري چگونگي تنظيم يك عنوان مناسب علمي .3

  
  اهميت انتخاب موضوع 3-2

پـذيرد، بـه    گزيند، يـا پيشـنهادي را مـي    محقق موضوعي را براي تحقيق برمي زماني كه
ست، اصوالً در اين برهـه از تحقيـق، ارزشـها در كـار تحقيـق بسـيار       ارزش كار واقف ا
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ان نسـبت  به همان نسبت كه ارزش تحقيق براي محقق باالست، بـه همـ  . 1دخالت دارند
 2ها يابد، بنابراين اصل فراغت از ارزش بيشتري براي انجام آن در خود مي هاي نيز انگيزه

اما محقق بايد . شود طع ديگر تحقيق مطرح ميها و مقا تنها در اين برهه، بلكه در برهه نه
مثـال   عنـوان  به. هاي اساسي تحقيق مورد نظر را به ديگران نيز منتقل نمايد بتواند، ارزش

 »ي گذراندن فراغـت دانشـجويان پسـر رشـته مـديريت      بررسي زمان ونحوه«به موضوع 
زم بداننـد و  الغيـر  ممكن است بسياري از افراد چنـين تحقيقـي را تفننـي و   . توجه كنيد

كه مسائل اساسي بسياري وجود دارد، چـرا بايـد محقـق زمـان و      استدالل كنند، درحالي
آغـاز طـرح   بنابراين محقق بايد در . نيروي خود را صرف بررسي چنين موضوعي نمايد

بايـد در آغـاز، هـر    . هاي اساسـي تحقيـق را مطـرح نمايـد     تحقيق، در چند سطر ارزش
وتي را با شور درون خود چنان آشنا سازيم، كه ضرورت تحقيـق  تفا ي احياناً بي خواننده

  ).145، 1386ساروخاني، ( را بپذيرد و اهميت شگرف آن را در نظر آورد
  

  آن هاي و ويژگي 3موضوع تحقيق 3-3
در ايـن شـرح،   . دارد خبري، بيـان مـي   صورت بهر محقق را عبارتي است كه نظ» عنوان«

ــ  ــا توجــه ب ــمســأله و فرضــيه، ب ــان  ه علمــي آنهــا، در قالــب واژهه زمين هــايي كلــي بي
انتخاب موضوع تحقيق، اولين مرحله در تدوين و اجراي ). 70، 1378ظهوري، (گردد مي

معموالً از پژوهشگران دوره تحصيالت تكميلـي كـه درصـدد    . يك طرح پژوهشي است
ا رود كـه تحقيـق ر   وين پايان نامـه هسـتند، انتظـار مـي    انتخاب موضوع تحقيق براي تد

در آمـوزش   تا چه انـدازه ايـن انتظـار   . يابي به دانشي نو تلقي كنند اي براي دست وسيله
دانشـجويان  . شود، خود سؤالي است كه نياز به تحقيق علمي دارد عالي ايران برآورده مي

معموالً از اسـتاد راهنمـا يـاري    اغلب براي انتخاب موضوع به دشواري برخورد كرده و 
وجه داشت كه انتخاب موضـوع مناسـب تحقيـق در يـك رشـته از      اما بايد ت. جويند مي

و  دهنـده آن رشـته   ي علمـي تشـكيل  هـا  ، قوانين و نظريـه علوم، نياز به آشنايي با اصول
اس موضـوع تحقيـق بايـد داراي    بـر ايـن اسـ   . هـاي آن دارد  شناسايي آخرين پيشـرفت 

                                                                                                                                                   

توان گفت، هرگز اين نكته كه محقق بايد پديده اجتماعي را همچون يـك شـيء بنگرنـد،    بنابراين، به خوبي مي. 1
  .صحيح نيست

2. Value-Freedom 
3. Research topic 
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  :شود ذيالً به برخي از آنها اشاره مي هايي باشد كه ويژگي
  
  القه پژوهشگرع .1

زيـرا فرآينـد پـژوهش علمـي مسـتلزم      . عالقه پژوهشگر باشد موضوع تحقيق بايد مورد
از ايـن رو در  . صرف وقت، كوشش مستمر، دقـت بـاال و قـدرت تحمـل بسـيار اسـت      

صورتي كه موضوع پژوهش مورد عالقه پژوهشگر باشد، تحمل مـوارد مـذكور بـر وي    
انگيزه انتخاب . شود ت فرآيند پژوهش روبرو ميبا مشكالآسان شده و با انگيزه بيشتري 

يا حل مشكلي ) فكرانه و علمي كنجكاوي روشن(ميل به دانستن: املتواند ش موضوع مي
  .كه با آن روبرو هستيم و يا هر دو مورد، باشد

  
  بديع بودن .2

موضوع پژوهش بايد چنان انتخاب شود كه به حل مشكل يا كـاهش آن منجـر شـده و    
ي برخـي از   انجام پژوهشـي تكـراري دربـاره   . اشدقابل دفاع نبغير ه كاريمشمول دوبار

هاي تحقيق به واسطه كاربرد روش نو يا اجرا آن در جامعه ديگر و امثال آن قابـل   زمينه
اما تكرار آن پژوهش، كه از هر نظر مشابه پژوهش قبلي باشد را، جـز بـه   . توجيه است

  .ن توجيه كردتوا نظور وارسي دقت پژوهشگر قبلي نميم
  
 پذير بودن پژوهش .3

نظر براي پژوهش، به واسطه ماهيت فلسفي و سيسـتم   درباره برخي از موضوعات مورد
بـراي مثـال ايـن    . ها، نمي توان با روش علمي به پژوهش پرداخـت  ارزشي زيربنايي آن

بايسـت داراي مـدرك تحصـيلي     مديران شركتهاي كوچك و متوسـط مـي   آيا«سؤال كه 
زيرا به واسطه ماهيـت ارزشـي   . باشد يك موضوع تحقيق نمي »رشناسي باشند؟باالي كا

: زيـر تعـديل كـرد    صورت بهتوان اين سؤال را  در حالي كه مي. قابل پژوهش نيست آن
آيا مدرك تحصيلي باالي مـديران شـركتهاي كوچـك و متوسـط موفقيـت آنهـا را در       «

-لت با توجه به چارچوب ويـژه در اين حا »دهد؟ هدايت شركتشان تحت تاثير قرار مي
. ام دادن پژوهش علمي پرداخـت توان به انج ود ميش اي كه مسأله در قالب آن طرح مي
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از جمله . توان به مشاهده عيني پرداخت رد كه درباره آنها نميي ديگري وجود دا هاحالت
حالتي كه موضوع مورد پژوهش محدود نشده باشد يا اينكه شرايط امكـان انجـام دادن   

هـايي   در چنـين حالـت  . وهشگر فراهم نباشدحقيق در فاصله زماني مورد نظر براي پژت
  .انتخاب موضوع پژوهش قابل توجيه نيست

  
 اهميت و اولويت .4

در انتخاب موضوع تحقيق بايد اين نكته مورد نظر باشد كـه بـا توجـه بـه دانـش قابـل       
ش جديـد از اهميـت   دسترسي درباره موضوع تحقيق تا چـه انـدازه انجـام دادن پـژوه    

به عبارت ديگر آيا اجراي تحقيق درباره موضـوع مـورد نظـر، از نظـر     . برخوردار است
ين نكته بايد اشاره كرد باره به ا جيه است؟ در ايناجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قابل تو

زماني كـه  مثالً  .هاي احتمالي تحقيق الزم است از اهميت كافي برخوردار باشد كه يافته
دهـد، انجـام    ها را در دستور كار خود قرار مـي  اجراي قانون هدفمندسازي يارانهر كشو

اثرات و تبعات اجراي آن  هاي تحقيقاتي توسط محققين مختلف در زمينه بررسي پروژه
هميـت و  هـاي مختلـف داراي ا   عي و صنايع، و ميزان آمادگي گـروه هاي اجتما بر گروه

تحـت تـأثير اجـراي     ر رشته بازرگاني كـه هاي مختلف د همچنين پروژه. اولويت است
  .آيد بايست به رشته تحرير در گيرند، مي ها قرار مي هدفمندي يارانه

  
 توانايي و تخصص پژوهشگر .5

در انتخاب موضوع تحقيق، پژوهشگر، بايد توانايي خود را مد نظر قرار داده و بـر پايـه   
بندي مسأله تحقيق و  رتتوانايي تخصصي پژوهشگر در صو. آن موضوع را انتخاب كند

بنـايي زمينـه مـورد     فردي كه خود به دانش زيـر . ي داردانجام دادن تحقيق نقش به سزاي
تواند حتي به بيان موضوع مناسب تحقيـق بپـردازد    اري ميپژوهش تسلط ندارد، به دشو

داشتن تخصص و دانش مورد نياز موضـوع، در  . و طرح پژوهشي را تدوين و اجرا كند
اين غير ساخت زيربنا و چارچوب اوليه پژوهش نقش اساسي دارد كه در شكل گيري و

صورت، احتمال به سرانجام رساندن مطلوب پروژه امري بس دشوار است و محقق تنها 
توانايي ساختاربندي مناسب را خواهـد داشـت و پـروژه مـذكور داراي فقـر محتـوايي       

  .خواهد داشتخواهد بود و به تبع آن هيچ كاربردي در دنياي واقعي ن
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 منابع مادي .6

بايد نيـروي انسـاني، ابـزار    شكي نيست كه براي انجام دادن تحقيق درباره يك موضوع 
چـرا كـه انجـام    . گيري، بودجه، تجهيزات و ساير لوازم مـادي در دسـترس باشـد    اندازه

حقق براي فائق آمدن بـر ايـن   هايي است، و م هر پروژه تحقيقاتي مستلزم هزينه صحيح
. بايست منابع تأمين مالي تحقيـق را مشـخص سـازد    ها، در ابتداي انجام پروژه مي هزينه

يـا سـازمان خاصـي صـورت     براي انجام تحقيقات سازماني و بازرگاني كه در شـركت  
تواند با انتخاب صـحيح شـركت و انجـام تحقيقـي كـاربردي بـراي        گيرد، محقق مي مي

از . كننده مالي استفاده نمايـد  حمايت عنوان بهور، از همان شركت شركت يا سازمان مذك
اين رو پژوهشگر ابتدا بايد به منابع مادي يـاد شـده اطمينـان حاصـل كنـد، سـپس بـه        

ها و سازمانهاي دولتي از اسپانسري  اما اينكه چرا برخي شركت. پردازدانتخاب موضوع ب
ورزنـد،   و حتي اساتيد اين رشـته امتنـاع مـي   تحقيقات مديريتي و بازرگاني دانشجويان 

  .هاي مختلف دارد ها و بررسي ؤالي است كه نياز به انجام پروژهخود س
  
 منابع اطالعاتي .7

در انتخاب موضوع تحقيق بايد منابع اطالعاتي در دسترس داشـت تـا امكـان بـازنگري     
صـورت ممكـن    اينغيـر  زيرا در. حقيق فراهم شودهاي قبلي و بررسي پيشينه ت پژوهش

موضوعي بپردازد كه قبالً درباره آن هيچ تحقيقي انجام نشده  است پژوهشگر به انتخاب
و محقق در اجراي آن با مشكل و چالش اساسي مواجه گردد و وي را از انجـام كامـل   

مالً تكراري را انجـام  بايست كار كا ه اين بدان معني نيست كه محقق ميالبت. آن باز دارد
 كنـد كـه   اين موضوع بيشتر بيان مي. ده استگونه ضرورتي در انجام آن نبو دهد كه هيچ

وري يا مدل خاص بـراي انجـام   بايست از يك تئ محققين براي اجراي يك موضوع، مي
هـاي دانشـگاهي    مروزه يكي از مشكالت اساسي پـروژه ا. اي كاربردي بهره گيرند پروژه

هـاي   فـرض  پـيش  براسـاس شجو ابتدا موضـوعي را  ناشي از همين موضوع است كه دان
 كـار، متوجـه ايـن موضـوع كـه      كند، اما در حين اي شروع مي بررسي پيشينه خود، بدون

  . گردد باشد، مي ديگر قادر به انجام كامل آن نمي
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 به صرفه بودن .8

كنند كـه پـس از هزينـه كـردن منـابع       ات پژوهشگران موضوعاتي انتخاب ميبرخي اوق
 -ظر تحليل هزينـه هنگفت مادي، صرف انرژي بسيار و گذشت مدت زمان طوالني از ن

از ايـن رو در انتخـاب زمينـه تحقيـق بايـد اطمينـان       . فايده مقرون به صرفه نبوده است
هـاي عملـي مقـرون بـه      درباره اين موضوع، از جنبـه  حاصل كرد كه انجام دادن تحقيق

  ).31-29، 1384بازرگان، ( صرفه است
: ه عبارتنـد از وجود دارد كهاي ديگري درانتخاب موضوع  ها و مالك البته ويژگي

نمايشـگر مـوارد    -. گيري براي آن وجود داشته باشـد  ابزار اندازه -. پذير باشد آزمون -
اخالقي و ارزشي، به آنگونه كه اجراي آن به مقدسات يا محرمات افراد برخـورد كـرده،   

 .دامنه آن محدود باشد -. آنان را عصباني كند و يا تحريك نمايد، نباشد

  

  موضوع با بررسي ادبيات چگونگي انتخاب 3-4
پشـت  . ات و مطالـب منتشـره اسـت   ادبيات تحقيق، نمايانگر منبع اصلي كسـب اطالعـ  

تند، هسـ  كـار  بـه ي اطالعات مشغول  ي كتابخانه، متخصصان بسيار آموزش ديدهها قفسه
آوري، حفظ و به روزآوري حجم عظيمـي از اطالعـات    متخصصاني كه وظيفه آنها جمع

در خود بريتانيا ده هزار محـل  مثالً  .باشد مي ختلف دنيا موجوداست كه در كشورهاي م
 هـاي ايـن كشـور پـنج     شود و در كتابخانـه  ود دارد، هشت هزار مجله منتشر مينشر وج

ترين جنبه استفاده از كتابخانـه، برقـراري    مهم. گيرد ميليون ثبت داده در روز صورت مي
يده است و پس از برقراري تمـاس و  ارتباط با يك يا چند نفر از آن متخصصان كارورز

توانايي انجام مؤثر اين كار به معناي آن است . ايجاد ارتباط، بايد محكم آن را حفظ كرد
. تواند به راحتي با سيستم كتابخانه به نفع خود كـار كنـد   محقق از طريق آنها ميكه فرد 

يي از ، سـطح بـاال  اين مسأله به ويژه حـايز اهميـت اسـت، زيـرا ممكـن اسـت تحقيـق       
چـرا  . هاي استفاده از كتابخانه را طلب كنـد  هاي تخصصي و توانايي اطالعات و مهارت

ها حداقل آشنايي را داشته باشند، به ويژه بـا سـه    بايست با ترتيبات كتابخانه كه افراد مي
اين كاتالوگ تمام كارهاي انجام شده توسط (بخش اصلي كاتالوگ، يعني كاتالوگ مؤلف

، ايندكس موضـوعي و كاتـالوگ   )كند بندي مي ي را به ترتيب الفبا طبقهو مؤلف هر محقق
بـراي  ). دهد نشان مي هاي دانش مختلف موجود در كتابخانه را كه حوزه(بندي شده طبقه
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مجهـز  ها اين روزها  آشنا نيستند، بيشتر كتابخانه ها آن دسته از افرادي كه با اين كاتالوگ
ــالوگ ــه كات ــامپيوتري آ ب ــنهــاي ك ــي  و بهــره نالي ــد از تســهيالت خــوب م . باشــند من

هـا   ما، شما با نحوه كار اين كاتالوگشند و از طريق اين راهن بامعموالً موجود ميراهنماها
براي اين نوع اطالعات، تمام كـاري كـه پژوهشـگر بايـد انجـام بدهـد،       . شويد مي آشنا

  .پرسيدن از متصدي پشت ميز است
مـداوم در حـال    طور به وژي جديد، ابزارهادر حال حاضر، اگرچه با وجود تكنول

چـاپي و  : كلي دو نوع اصلي ارائه اطالعات كتاب شناسي وجود دارد طور به تغييرند، اما
هنگـام شـروع يـك    . باشـد  رام مـي  دي نوع الكترونيكي شامل آنالين و سي. الكترونيكي

. را سـنجيد اي كه ممكن است موجود باشـد   بايد مزايا و معايب احتمالي ، ميجوو جست
وجود و فراواني : بايد مدنظر و مورد توجه قرار بدهند عبارتند از مسائلي كه محققان مي

بـراي انجـام يـك تحقيـق      دو روش اصلي. منابع، هزينه و زمان دست يابي به اطالعات
بايد يـك مـرور كلـي روي     وجود دارد، يا محقق مي) ات تحقيقجوي ادبيو جست(ادبي

بايست مقـاالتي را كـه    انجام بدهد، يا اينكه دقيقاً مي زه خاصادبيات مربوط به يك حو
  . مدنظرش باشد بشناسد

توانيـد بـا    مـي  قبل از مراجعه به كتابخانه براي انجام يك بررسي كلي و گسـترده، 
بـه خصـوص،   . جويي كنيد كه به دنبالش هستيد، در وقت صرفهانتخاب و گزينش آنچه 

سايي حوزه مطالعه خـود اسـتفاده   ي كه از آنها براي شناهاي بايد درباره كليد واژه شما مي
خوب است توجه داشـته باشـيد كـه كليـد     . كنيد، فكر كنيد و روي آن تمركز نماييد مي

  .ي خيلي كلي، منابع بيش از حد زيادي را معرفي نكندها واژه
 رهـايي كـه فكـ    شوند اين است كـه كليـد واژه   آنچه كه محققان اغلب متوجه مي

جـا   اي كه قصد داريـم ايـن   نكته. اند، همخواني ندارند فيد است و انتخاب شدهكنند م مي
باشد، زيرا براي كشف اين كـه شـما    بسيار مهم مي 1بيان كنيم، اين است كه ترمينولوژي

بايد موضوعات و مسائل مـورد   خواهيد، مي اطالعات موجود در كتابخانه چه مياز انبوه 
جـوي موضـوع،    و لذا جسـت . شناسايي و بيان كنيد نشفاف و روش طور به عالقه خود را

اما نبايد فكر كنيد كـه شـما بايـد    . دقيق و مناسب است) هاي(مستلزم انتخاب كليد واژه
هاي مورد استفاده در كتابخانه را براي  ه دقيق و كامالً مشابه كليد واژهصرفاً يك كليد واژ

                                                                                                                                                   

 شناسي، واژگان شناسياصطالح ، واژگان)ي دانش بخصوصويژه(اصطالحات .1
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مختلفـي را فـراهم   » هاي نام«بندي  ع پيدا كنيد، زيرا هر سيستم طبقهنام بردن يك موضو
هاي مربوط به موضوع تحقيق آگـاه باشـيد و    ترين گزينه بايد از نزديك شما مي. آورد مي

  .هاي مختلف موجود براي توصيف موضوع تهيه كنيد د فهرستي از راهسعي كني
مشكل مواجه شويد، پـس بايـد   جو، ممكن است با سه و براي انجام اين جست

  : مراقب باشيد
هـا   كليـد واژه . د، هـراس نداشـته باشـيد   از تغيير مفهومي كه به دنبالش هسـتي  .1

، امـا  دهنـد  هتـر جـواب مـي   هـاي ديگـر ب   ها نسـبت بـه حـوزه    مشخصاً در برخي حوزه
 اگـر چيـزي نتـوان   . تواند به پااليش اهداف شما كمك كند ترمينولوژي اشتباه گاهي مي

تـر اسـت،    كـه گـاهي دامنـه آنهـا گسـترده     يگري، هاي د پيدا كرد، پس بايد از كليد واژه
گـاه بايـد از    وجو خيلي گسترده باشـد، آن  از طرف ديگر اگر دامنه جست. نموداستفاده 

  . تر استفاده كرد هاي خاص واژه كليد
تحليـل بسـيار جزئـي و دقيـق از حـوزه       و اشتباهاً تصور نكنيد كه يك تجزيـه  .2
به عبارت ديگر پيدا كردن فردي كه . دگرد موجب كوتاه شدن فرآيند تحقيق مي موضوع،

ايـد انجـام داده    ريزي كـرده  قيق را آن طوري كه خودتان برنامهقبل از شما همان نوع تح
توجه شود كه تحقيق، صـرفاً پـااليش آنچـه كـه قـبالً      . باشد، بسيار بعيد و دشوار است

و ساخت ها  بلكه بخشي است از هنر تركيب دادهتوسط ديگران گفته شده است نيست، 
يي را در اختيـار محقـق قـرار    هـا  تجزيه و تحليل دقيق موضوع، كليد واژه. و خلق نتيجه

 . دهد جاي محقق كار تحقيق را انجام نميدهد تا با آنها كار خود را آغاز كند، اما به  مي

تواند انتظار داشته باشد سند واحدي پيدا كند كه بتواند كليه نكـات و   فرد نمي .3
براي مثال، گروهـي پيچيـده از   . ه محقق به دنبالشان هست را پاسخ دهدمسائل اصلي ك

، )انـدازه (Measure، )فرهنـگ (culture، )كننـده  مصـرف (consumerهـا نظيـر    كليد واژه
psychometric)خودكار محقق را به سوي برخي مقاالت خاص در  طور به )سنجي روان

راه تـوازن فرهنگـي ميـان     مشـكالت موجـود بـر سـر    «ادبيات بازاريابي كه مربـوط بـه   
باشـد،   مـي » قيقـات بازاريـابي مصـرفي تجـاري    ي سنجش مورد استفاده در تحها مقياس

در . تواند كتاب خاصي را در رابطه با اين موضوع معرفي كند يكند، حتي نم هدايت نمي
ازمان يافته و مجهز، فـرد  نتيجه هنگام ورود به يك كتابخانه، حتي يك كتابخانه خوب س

بايد آماده باشد تا در رابطه با انتخاب مطالب با مشاوران آن كتابخانـه و ديگـر    يمحقق م
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  ).264 -261، 1384اعرابي، (افراد مطلع مشورت كند
كنـد كـه چطـور     بررسـي مـي   )جستجوي ادبيات موضـوعي (محقق در اين بخش

ت، از توانند آنچه را كه قبالً درباره يك حوزه مورد مطالعه شناخته شـده اسـ    محققان مي
هاي مرجع پيدا  هاي رسمي و گروه منابع الكترونيكي يا ديگر مجموعهمتون منتشر شده، 

ديـدن مقـاالتي در خصـوص نقـد     . بررسي ادبيات، بخشي از فرآيند تحقيق اسـت . كنند
ايـن مقـاالت روي    تمامي. ادبيات موجود در مورد يك زمينه خاص چيز عجيبي نيست

تقاد بر ايـن  اع. باشند اند متمركز مي بروز كردهيقي كه ها و مسائل تحق آن دسته از پرسش
  .بايد تحوالت يك حوزه را به شكلي مرتب و منظم دنبال كنند است كه پژوهشگران مي

تـرين   شـايد مشـخص  . ات تحقيق را مرور كردتوان ادبي هاي متعددي مي به روش
تبـي كـه مسـتقيماً بـه     توان از مقاالت يـا ك  طالعات از كتابخانه باشد، اما ميآنها، كسب ا

اين نشريات همزمان . شوند نيز استفاده كرد ت موضوع مورد تحقيق شما مربوط ميادبيا
يادداشت برداشـتن از  . شوند منظم به روز مي طور به عات جديد،با انتشار مطالب و اطال

  . باشد فته در حوزه مورد نظر نيز مهم ميكارهاي بنيادي صورت گر
شروع با مقـاالت مـرتبط التـين و فارسـي چـاپ شـده در       راه ديگرِ آغاز كردن، 

 منظم ادبيات تحقيق را پيشنهاد برخي انتشارات يك تلخيص. مجالت معتبر علمي است
كند و در  ين تلخيصي را ارائه و پيشنهاد مييك چنJournal of Marketingمثالً  .كنند مي

زارايـابي را  ي باهـا  چند صفحه، انواع مقاالت و انتشارات مهم در خصوص تمـام جنبـه  
يـك اسـتراتژي   ). هاي توزيع، تبليغات، فروش، استراتژي و غيـره  جنبهمثالً (كند ارائه مي

جو كنند تـا  و هاي ارتباطي را جست شجويان و محققين اين است كه شبكهعالي براي دان
تواننـد روشـهاي    ها مي اين. تر بشوند عضوي از يك جامعه تحقيقاتي بزرگ بلكه بتوانند

 فكر در كشور خود و در سـاير كشـورهاي   همار مفيدي براي آشنا شدن با همكاران بسي
كــار  بهو روي موضــوعي مشــاهــوايي مشــابه و جهــان باشــند، همكــاراني كــه در حــال

هـا يـا    تـوان در كنفـرانس   هـاي ارتبـاطي آنهـا را مـي     اين همكاران و يـا شـبكه  .كنند مي
شجويان دوره دكتـري، ايـن نـوع ايجـاد     براي دان. ي علمي مشابه پيدا نمودها گردهمايي

سازد تا بـا ميـدان عمـل     زيرا آنها را قادر مي. حياتي استشبكه ارتباطي همكاري بسيار 
روپـا، آمريكـا و انگلـيس    هاي بزرگي كه در ا در بيشتر كنفرانس. تري آشنا شوند گسترده

تـوان بـه    يمـ مـثالً   .شـود  ي دانشجويان دوره دكتري ايجاد مـي ها شود، تشكل برگزار مي
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، آكادمي بازاريـابي  3، آكادمي بازاريابي بريتانيا2، آكادمي مديريت بريتانيا1آكادمي مديريت
چنين مؤسسه اروپايي مطالعات پيشرفته  و هم)EDN(4آمريكا و اروپا، شبكه دكتري اروپا

هـا، داوطلبـان دكتـري را بـه      تمام ايـن گـروه  . اشاره نمود(EIASM)٥در زمينه مديريت
  .كنند شان جهت بحث و تبادل نظر تشويق مي ه و ارائه تحقيقات فعليستشكيل جل

اي و تـك   هـاي چنـد رشـته    يريت آمريكا و بريتانيـا حـول گـروه   هاي مد آكادمي
معـروف   7هـاي عاليـق ويـژه    و گـروه  6شوند كه به ترتيب به بخـش  اي تشكيل مي رشته

زرگ، سوابق علمي را م و بهاي مه ها عالوه بر اين كه حين كنفرانس اين گروه. باشند مي
كننـد و هميشـه از    هاي آموزشي نيز برگـزار مـي   كنند، سمينارها و كارگاه سازماندهي مي

محققـان اغلـب   . كننـد  ذيرش اعضـا و فكـر جديـد اسـتقبال مـي     تزريق خون جديد و پ
كنند و معموالً  در قالب گزارشهاي كاري منتشر مي جديدترين كارها و تحقيقات خود را

بايـد  . شوند ها منتشر مي اي خود آنها يا از طريق سمپوزيومه ا از طريق دانشگاهاين كاره
توان به آخرين گزارشهاي كاري آنها دست  اند و چگونه مي ها فعال فهميد كه كدام گروه

 زماني آنهـا هـاي سـا   در كنفرانس و مراجعـه بـه وب سـايت    كه از طريق شركت( يافت
  ).فتها دسترسي يا توان به اين گزارش مي

  
   منابع انتخاب موضوع 3-5

موضـوعات مختلـف و متعـددي تشـكيل     انساني و خصوصاً مديريت از  هاي علوم رشته
يـك رشـته علمـي و يـك مجموعـه دانـش در حـال         عنوان بهپيوسته  طور به شود و مي

ماتي تهيه اسـناد وجـود دارد   چندين انتشارات كتاب شناسي و دفاتر خد. گسترش است
هفت گـروه زيـر تقسـيم    توان به  وجوها كمك كنند كه آنها را مي جست توانند به كه مي

هـا و تحقيقـات در حـال     هـا، رسـاله   پايان نامه .3اي،  نشريات دوره .2ها،  كتاب .1: كرد
كارها و آثار مرجع، رهنمودهـاي كلـي    .5انتشارات دولتي و آمارهاي رسمي،  .4انجام، 

ــا در خصــوص  ــق و رهنموده ــات تحقي ــاره ادبي ــق در حــوزه  درب ــات تحقي ــاي  ادبي ه

                                                                                                                                                   

1.Academy of Management 
2.British Academy of Management 
3.British Academy of Marketing 
4. European Doctoral Network 
5. European Institute for Advanced Studies in Management 
6. Division 
7.Social Interest Groups 
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هـاي   بررسـي اولويـت   -7ده از اينترنـت و  استفا -6، )هاي خالصه شده كاتالوگ(خاص
 . پژوهشي سازمانها و شركتها

  . در ادامه درباره هر يك از اينها بحث خواهد شد
  
 ها كتاب 3-5-1

بندي  اصلي طبقهعنوان و مطابق با يكي از الگوهاي  براساسها را  ها، كتاب تر كتابخانه بيش
 2كتابخانه كنگـره بندي  يا طبقه1در بيشتر اوقات از سيستم اعشاري ديويي(كتب و نشريات

شـدن بـا شـرايط محلـي،     و اغلب به همراه اندكي تعديل براي همخوان ) كنند استفاده مي
تواند  شود، مي مي موضوعي كه انتخاب براساسها  وجوي كتاب جست. كنند ميبندي  طبقه

اگـر تمـام   . يك چيز جزيي است براي ارائه يك ديدگاه كلي باشد، اما هميشه روشي مفيد
جـو  و بندي شـوند، جسـت   بندي و دسته دبيات تحقيق در يك محل واحد گروههاي ا جنبه

ختلف نظير مديريت، هاي م اما ممكن است موضوعات ميان رشته كاري ساده خواهد بود،
ختار منطق اين روش، توجه بـه سـا  . م شودشناسي گ شناسي صنعتي و روان اقتصاد، جامعه

ن كـه يـك كتـاب را در كـدام     گاهي فهميدن اي. باشد دانش است كه چندان مشخص نمي
مثالً، محقق كجا انتظار دارد كه كتـابي دربـاره   . تواند دشوار باشد بايد قرار داد مي گروه مي

رين منبع بـراي آغـاز يـك    بهتآثار ورود به اروپا بر تجارت بريتانيا پيدا كند؟ لذا كاتالوگ 
اگر موضوع، نسبتاً خاص است، ممكـن اسـت كتـابي در رابطـه بـا آن      . وجو است جست

تـر در يـك اينـدكس     ه دنبال كتابي تحت عنواني گستردهموضوع موجود نباشد، لذا بايد ب
ي متعددي را پيدا كند، و اگـر  ها در اين حالت ممكن است محقق كتاب. موضوعي بگردد

مقـاالت  باشد، كه آنها نيز بـه كتـب ديگـر و     مي باشد به آثار ديگري مربوطكتابي موجود 
  .بال ديگر موارد بالقوه مفيد گشتدهند و بايد به دن منتشره در مجالت ارجاع مي
تواننـد هـر كتـابي را كـه در مخـزن       چنـين مـي   اتالوگ همايندكس موضوعي و ك

حلـه مشـخص شـود كـه     ايـن مر اگر در . كتابخانه موجود است فاش و مشخص سازند
گاه بايد با يكي از مشاوران كتابخانـه   در زمينه مورد نظر وجود دارد، آنهاي ديگر  كتاب

، 3شناسـي  شـاخص كتـاب  . ها را تهيه كند كرد و از او خواست تا فهرست كتابصحبت 

                                                                                                                                                   

1. Dewey Decimal system  
2. Library of congerss calssification 
3. Bibliographic Index 
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هـايي   مجزّا و هـم حـاوي كتـاب    طور به شدههاي منتشر  فهرستي است هم حاوي كتاب
با بررسـي ايـن فهرسـت،    . اند مقاالت مورد استفاده قرار گرفته تب واست كه در ساير ك

در مخـزن كتابخانـه را نيـز    هاي خوبي پيدا كرد كه كتب موجـود   توان منابع و مرجع مي
  . سازند مشخص مي

خانه هـر قـدر هـم كـه     كاربرد مطالب منتشره آن قدر زياد شده است كه يك كتاب
قق را به كمك منابع در اختيار خود تأمين كنـد و  تواند تمام نيازهاي مح بزرگ باشد نمي

جوابگو باشد، لذا پس از اين كه مخزن كتب موجود در كتابخانه محـل، مـورد بررسـي    
قرار گرفته و مرور شد، محقق ممكن است به دنبال اطالعات بيشتري باشـد و بخواهـد   

ي ها اب شناسيبايد به كت به اين منظور، مي. نوشته شده استبداند چه چيزهاي ديگري 
 هـا، محصـوالت هـر كشـوري را فهرسـت      اين كتاب شناسـي . ناسب مراجعه كردملي م

ت مختلـف  اطالعـا  http://www.nlai.irدر كتابخانه ملي ايران بـه آدرس  مثالً  .كنند مي
. افراد ارائه دهـد تواند اطالعات مختلفي را به  مي باشد كه آموزشي، پژوهشي موجود مي

يـك پايگـاه   هاي تحقيقاتي مختلـف در   شور ما به علت منسجم نبودن گزارشالبته در ك
مجـزا مراجعـه    صـورت  بـه ها مختلف  بايست به آدرس سايت داده منسجم، محققين مي

بايسـت بـه    يعنـي مـي  . آورنددست  به انشگاه رانمايد تا بتوانند اطالعات تخصصي هر د
مجـزا مراجعـه نمايـد تـا بـه       صـورت  بهاي  ي هر دانشگاه يا مجلهها مجالت و كتابخانه

ها  البته اخيراً اقدامات مؤثري در منسجم نمودن پروژه. تري دست بيابند منسجماطالعات 
پژوهشگاه علوم همچنين سايت . گيري است ايتي يكپارچه در كشور در حال شكلدر س

ــاو ــرانو فن ــات اي ــران داك( ري اطالع ــات منســجم IRANDOC  - )اي ــري از  اطالع ت
هاي آموزشـي مختلـف، مشخصـات و اطالعـات      هاي تحقيقاتي انجام شده، دوره رساله

هـاي آتـي محققـين،     ها و رساله علمي پژوهشي و ترويجي، ثبت پروژهمجالت مختلف 
  .دهد در اختيار افراد قرار مي ...وب سفارش كت

  
  اي دوره رياتنش 3-5-2

منبـع كليـد   ايـن دو  . اي باشـد  حوزه، مخـزن مجـالت و نشـريات دوره    ترين شايد مهم
اند و منابعي هستند كه محققـان   هاي آخرين تحقيقات انجام شده دسترسي به نتايج يافته

هـاي پيشـنهادي را معرفـي كننـد و      نسبت بـه آنهـا مطمـئن شـوند تـا طـرح       بايست مي
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هاي جديدترين تحقيقات در معرض عموم  توسط آن، يافته يي را نشان دهند كهها روش
 آنها معـرف كيفيـت تحقيـق نيـز هسـتند، زيـرا از روش غربـال اسـتفاده        . گيرند مي قرار
مـورد اسـتفاده   از طريق فرايند ارجاعي كه توسط معتبرترين مجالت تخصصـي  (كنند مي

ت منتشره در رابطـه بـا   هاي متعددي وجود دارد براي پيدا كردن مقاال راه). گيرد مي قرار
ي از مجـالت معتبـر تجـاري را    توانـد برخـ   فرد محقـق مـي  مثالً  عات مورد نظر،موضو
تخصصـي چگونـه بـا اسـتفاده از      جو كند و ورق بزند تـا بفهمـد كـه مجـالت    و جست

 -كند مي كه يك راهنماي موضوع و براساس نام مؤلف توليد ـ  هاي ساالنة خود شاخص
  .پردازند ميبه موضوعات خاص يا مهم 

روزي را حفـظ و   هـاي خالصـه و بـه    چنـين كاتـالوگ   ها هـم  بسياري از كتابخانه
صفحات حاوي هر چيـز  مثالً  توان ازآنها در محل، استفاده كرد، كنند كه مي نگهداري مي

اما يك راه بسيار مؤثر براي پيدا كـردن  . جديدي كه در يك ماه خاص منتشر شده است
تب است، زيـرا بـا ايـن كـار     ت شاخص و چكيده مقاالت و كمقاالت، استفاده از خدما

جو كند، چرا كه محتـواي  و سريع چند صد مجله را مرور و جست تواند خيلي محقق مي
وع، براساس موض(اين نوع خدمت قبالً خالصه و استخراج شده و ايندكس خورده است

ها مراجعـي مناسـب   از آنجا كه چنين خدماتي نه تن. باشد و دقيق مي) كليد واژه و مؤلف
هايي از موضوع مورد نظر را  آورند، بلكه چكيده مقاالت منتشره در مجالت فراهم ميبه 

توانند به شما كمك كنند تا تصميم بگيريـد كـه آيـا يـك مقالـه ارزش       كنند؛ مي رائه مي
  .پيگيري دارد يا نه، بدون اينكه مجبور باشيد آن را ببينيد

هـا   اي از چكيده ها، طيف گسترده هاي دانشگاه خانهببيشتر مؤسسات بازرگاني و كتا
بانـك  . دهند دهند، ارائه مي ي از موضوعات مديريتي را پوشش ميها را كه طيف و شاخص

تخصصـي   مجلـه  100هاي مربوط بـه   ها و ايندكس چكيده، AB/Informاطالعاتي معتبر 
نسـخة آناليـن آن يعنـي    . دهد مديريتي و بازرگاني كسب وكار را در اختيار كاربر قرار مي

proQuest حاوي متن كاملي درباره نيمي از مقاالت موجود در اين بانك اطالعاتي است .
كه يك بانك اطالعاتي آنالين است Emerald Reviews:ديگر خدمات عمومي عبارتند از

 Business PeriodicalsInde شـود، و  ه مديريتي معتبر دنيا را شامل ميعنوان مجل 400و 
چـاپي در  اين شاخص به شـكل  . ا، كه يك ايندكس با پوشش بسيار گسترده استامريك

هيه شده است و در بيشتر يك منبع آنالين ت عنوان بهدي و  قالب يك كتاب، بر روي سي
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  . شود در اروپا و امريكا يافت مي) وصاًخص(هاي موجود كتابخانه
سترده و جامع علي رغم موضوعات و مطالب موجود روي وب، شايد تنها منبع گ

مديريتي اين  براي تحقيقات. باشد) ISI2ي ها حاوي شاخص(1براي محققان، شبكة علوم
شـود و امكـان    بانك اطالعاتي هـر هفتـه بـه روز مـي    اين . باشد شاخص بسيار مفيد مي

رشـته علمـي، چـاپ     50مجله علمي با كيفيت برتر در زمينه  1725دسترسي به بيش از 
شود،  مي مقاله پست 2700هر هفته بيش از . آورد را فراهم مي به بعد 1973شده از سال 

  . باشد ميليون مقاله موجود مي 3بيش از  و كالً
باشـد،   ي رديابي اطالعات بـه روز مفيـد مـي   ديگر خدمت عمومي كه به ويژه برا

TheResearch Index به آدرس اينترنتي http://www.reseachindex.co.uk ايـن  . اسـت
مفيـد و   هـا  براي اطالعات مالي، اقتصادي و اطالعات مربوط به شركتخدمت به ويژه 

لـي و برخـي مجـالت علمـي را نيـز      قابل استفاده است، ضمن اين كـه مطبوعـات داخ  
شـود،   ص كه هر دو هفتـه يـك بـار منتشـر مـي     اين خدمت يا شاخ. كند وجو مي جست

قدر بـه   يعني آن -ندك ارائه ميگزارشي دربارة آنچه كه تا سه هفته پيش چاپ شده است 
يابد، اگر چـه شـايد صـفحه وب     خواهد دست تواند به آنچه مي روز است كه محقق مي

FT  به آدرس اينترنتيhttp://www.ft.com هاي كلي و  عالوه بر چكيده. به روزتر باشد
هـاي   شـاخص ديگـر وجـود دارد كـه روي حـوزه     هاي عمومي، چند چكيده و  شاخص

آموزشـي و بسـياري ديگـر     هـاي  يريت كاركنان، چكيـده هاي مد يدهخاصي همچون چك
 3ســاير مــوارد همچــون بــولتن خــدمات اطالعــاتي امــور عمــومي. باشــند متمركــز مــي

(PAISBulletin) باشند،  باشد مفيد مي كه با محيط بين المللي مرتبط مي براي هر چيزي
 حـدود بـه  هاي جديد و مهندسي نوين نيز اگـر چـه م   هاي در زمينه تكنولوژي و چكيده

يك خدمت خالصه و چكيده . توانند خيلي مفيد باشند مطالعات مديريتي نيستند، اما مي
باشـند كـه بـه     مـي  4DFEEهاي تحقيقـاتي  از نظر ما بسيار مفيد است، خالصهسازي كه 

باشـند، ايـن    موجـود مـي  htpp://www.dfee.gov.uk/researchشكل آناليـن در آدرس  
تـي كـه در   هاي آ ها و ابالغ كنفرانس است از كنفرانسهايي  گزارش خدمات دربرگيرنده

 هـا را  ها و ايندكس گونه كه قبالً گفتيم، اين چكيده همان. شوند زمينه مديريت برگزار مي
                                                                                                                                                   

1. Web of science 
2.  International Science Institution 
3. Public Affairs Information Service Bulletin 
4. Research Briefs 
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بـا هـر كـامپيوتري و بـا هـر      (دي و آنالين از طريق اينترنت شود به شكل چاپي، سي مي
هـا نيـز    هـاي دانشـگاه   از كتابخانـه  ود، و بسياريپيدا كرد و استفاده نم) پويشگر اينترنتي

بيشـتر  . باشـند  ه آنها را از راه دور از خانـه مـي  اكنون به دنبال برقراري امكان دسترسي ب
شوند، اما معموالً يك وقفه چند ماهه بـين نشـر    ها ماهانه منتشر مي ها و ايندكس چكيده

سترسـي يابيـد   تـر بـه آنهـا د   خواهيد هر چـه زود  اگر مي. اله و عرضه آن وجود داردمق
كتابخانـه   ZETOCتوانيد از خدمات اطالع رساني موجـود نظيـر سـرويس آگـاهگر      مي

ــه آدرس  ــا ب ــه صــفحات حــاوي  http://zetoc.mimas.ac.ukبريتاني ــد ك اســتفاده نمايي
  . دهد لكترونيكي در اختيار شما قرار ميهاي جديد مجالت را زا طريق پست ا شماره

  
 انجام لحا در هاوتحقيقات رساله 3-5-3

 هكننـد و آنهـايي كـ    كسب مدارج علمي باالتر تحقيق مـي  آن دسته از محققاني كه براي
هـايي قـبالً ارائـه شـده      رسـاله دهند، بايد بدانند كه چـه   كلي تحقيقي را انجام مي طور به

از دوبـاره   -بتوانند آثار ديگران را در اين زمينه شناسايي كننـد،  -: است، به اين اميد كه
هاي متعددي وجود  البته راه ...وآنها بهره گيرند از روش و مدل - گيري نمايند، كاري جلو

ت، اما مشخص كردن اينكه چـه  دارد براي اين كه معلوم شود چه تحقيقاتي انجام شده اس
باشد، بـا برقـراري ارتبـاط مسـتقيم بـا       در حال اجراست به سادگي ميسر نميهايي  پروژه

تـوان بـه ايـن فهرسـت      سازمان و نهاد مربوطه بعضاً مـي ا تحصيالت تكميلي دانشگاه و ي
كـه توسـط    1هـا  بـه اتكـاي چكيـده    هـا  رسـاله ريق راهنمـاي  در بريتانيا از ط. دست يافت

و امكـان دسترسـي آناليـن بـه آن از طريـق      (هاي بريتانيا و ايرلند تهيه شده است دانشگاه
اطالعـاتي دسـت    توان به چنين مي )وجود دارد http://www.theses.comآدرس اينترنتي

دسترسي رايگـان بـه جديـدترين     اي، يا ، از طريق اشتراك كتابخانه2ها چكيده رساله. يافت
الكترونيكــي بــه چـكيـــده  دسترســي) ظــرف دو ســال اخيــر روي شــبكة وب( هــا داده

ـــه ـــن  رسـالـــــ ـــاي بـيــــ ـــي هـــــ ـــر الملـلــــ ــي را ميســــ ـــازد مــــ  ســــ
)http://www.lib.umi.com/dissertations/(.  

همانگونه كه در باال بدان اشاره شد، در ايران از طريق شبكه ايران داك ايـن امـر   

                                                                                                                                                   

1.Index to theses with abstracts 
2.  Dissertation Abstracts 
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شود كه در آن چكيده رساله به همراه مشخصات كلي رساله قابليـت دسترسـي    مي ميسر
در شـهر   1اكس - موجود تحت مديريت دانشگاه دو پري هاي  رسالهدر كشور فرانسه، . دارد
وجود دارد كه چكيده اي است از ادبيـات  DOGEچنين سيستم  شود هم مي ثبت ملي 2نانت

تحقيقـاتي تشـكيل   هـا   رسـاله ها و  ت در فرانسه، كه اساساً از گزارشموجود در زمينه مديري
را ارائـه   هـا  فهرسـت تـرين   ه روزو بترين  ، يكي از بزرگDissertationAbstracts. گردد مي
بخـش  ( اجتمـاعي و علـوم انسـاني    علوم: گردد سيستم از چند بخش تشكيل مي اين. كند مي
A( فيزيكي علوم؛ مهندسي و) بخشB (هاي اروپايي و چكيده)  بخـشC (    ،كـه ايـن سيسـتم

مـديريت در  . دهـد  شمالي را پوشـش مـي   تهيه شده در آمريكايهاي  رسالهمي از بخش اعظ
ا چك كرد، امـا اگـر   اين شاخص ر ها واژهكليد  براساسبايد . اين شاخص قرار دارد 8جلد 

بايد هر يك از جلدها  مي نظر و مورد عالقه محقق فهرست نشده باشد، سپس هيچ عنوان مد
را چك نمود، و به ياد داشته باشيد كه يك نتيجة منفي، لزوماً بـه معنـاي هـدر رفـتن وقـت      

. شده اسـت  انجام نكند كه آن تحقيق قبالً زيرا به تضمين اين مطالب كمك مي محقق نيست،
در آلمـان  مـثالً   امريكـايي دارنـد،   هاي مشابهي با اين شـاخص  كشورهاي اروپايي، سيستم

ــاخص ــيس  Jahresverzeichnis der DeutchenHochshulschriften شـ و در انگلـ
  . وجود دارند Aslib Index to Thesesشاخص 

ت و اينجاسـت كـه   پيدا كردن اطالعاتي درباره تحقيق در حال انجام دشوارتر اس
. گـردد  يانـد، مشـخص مـ    كه ظرف چندين سال تجربه اندوخته برتري محققان با تجربه

هـايي   در برخي از كشورها عضويت در گـروه گونه كه در بخش قبل هم بيان شد،  همان
ي مـديريت آكـادمي   هـا  و يا بخـش  3همچون گروه عاليق ويژه مديريتي آكادمي بريتانيا

امـا  . دهند تا به يك شبكه ارتباطي قوي و پويا دسترسي يابـد  ميبه محقق امكان  4امريكا
منبع  (CRIB)5انتشارات ساالنه كتابخانه بريتانيا، تحت عنوان تحقيقات جاري در بريتانيا

طور كه خبرنامه شـوراي تحقيقـات اجتمـاعي و اقتصـادي، جزئيـات       همان. مهمي است
باشـد، ارائـه    مـي  زمينـه مـديريت   تحقيقات جديد و جاري را، از جمله تحقيقاتي كه در

موجـود   .http://www.esrc.as.ukاين منبع به شكل آنالين در آدرس اينترنتـي  . كند مي

                                                                                                                                                   

1.De Paris-x 
2.Nanterre 
3.British Academy of Management special Interest Group 
4.American Academy of Management Divisions 
5. Current Research in Britain 
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  .باشد مي
هـا، در بخـش ارائـه     هاي تحقيقـاتي و رسـاله   كته حائز اهميت اينكه ساير پروژهن

كننـد كـه منبـع     اتي را به محققين آينده اعالن مـي پيشنهادات فصل آخر تحقيق، پيشنهاد
كـه محققـين در پايـان    روش اينگونه اسـت  . مناسبي براي اتخاذ عناوين پژوهشي است

. اند ارائه نماينـد  اي كه كسب نموده پيشنهاداتي را با توجه به تجربه كنند تحقيق سعي مي
شود كه برخـي   توجه ميتحليل و يا پايان تحقيق مگاهي اوقات محقق در زمان تجزيه و 

انـد كـه در    ر بـوده از متغيرهاي ديگر بر روابط بين متغيرهاي مسـتقل و وابسـته اثرگـذا   
اقضي بين نتيجـه  تحقيق وي ناديده انگاشته شدند، يا در برخي موارد محقق به نتايج متن

وي يابـد كـه در ايـن صـورت      ها يـا تحقيقـات ديگـران دسـت مـي      كار خود با تئوري
تواند راهنمـاي شـروع    مي نمايد كه تر موضوع ارائه مي ا جهت بررسي دقيقپيشنهاداتي ر

  .خواهند در آن زمينه تحقيقي انجام دهند، باشد ير افرادي كه ميمناسبي براي سا
  
 رسمي آمارهاي و دولتي انتشارات 3-5-4

 شـكل  گيرند كه آيا انتشارات رسمي را بـه  بر مبناي مورد به مورد تصميم مي ها كتابخانه
 بندي كنند يا اين كـه آنهـا را درون كاتـالوگ كلـي قـرار      مستقل و جدا از يكديگر طبقه

بايد به بانك اطالعاتي آنالين انتشارات رسمي بريتانيـا بـه    در بريتانيا، محققان مي. دهند
ن چـاپ شـده نيـز    به شكل كتاب و مـت . مراجعه كنند.http://www.ukop.co.ukآدرس 

بسياري از نشريات دولتي و آمارهاي رسـمي  . وجود دارد 1كاتالوگ ساالنة رسمي اداري
هـا نيـز    انـد، و بسـياري از كتابخانـه    جـزوات راهنمـاي منتشـره معرفـي شـده      در قالب
موجود نزد خـود، تهيـه و    ي راهنماي خاص خود را در رابطه با كتب و منابعها فهرست

تـوان بـه    تر در خصوص آمارهاي رسمي، مي كسب اطالعاتي جامع براي. كنند منتشر مي
ش اشـاره  منبعي بسـيار بـا ارز   عنوان بهراهنماي آمارهاي رسمي مربوط به آمارهاي ملي 

 پيـدا  http://www.bobcris.ac.ukتوان بر روي سايت اينترنتي  نمود، كه اين منبع را مي
  . ودنم

 توان بـه شـكل آناليـن در آدرس اينترنتـي     كا، جزئيات انتشارات دولتي را ميدر آمري
http://www.access.Gpo.gov نيز اطالعات آماري المللي  هاي بين سازمان برخي. پيدا نمود

                                                                                                                                                   

1. Station Office Annual Catalogue 



 قيق پيشرفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تح روش     68

 

 

را در آدرس  (OECD) مثالً سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپـا . (كنند مهمي ارائه مي
بـه   )IMF(المللي پول صندوق بين). مالحظه كنيدhttp://www.oecd.Org/statistics اينترنتي

هـاي مـالي و اقتصـادي اساسـي      دادهنيزhttp://www.org/statistics.imf.org آدرس اينترنتي
نيـز بـه    Eurostat. كند آوري و ارائه مي يه اروپا را جمعمربوط به كليه كشورهاي عضو اتحاد

ــي ــد  http://www.europaeu.int/comm/eurostat.org/statistics آدرس اينترنتــ كليــ
تـوان جهـت    اطالعاتي كه برخي از آنهـا را مـي   .دستيابي به اطالعات آماري اروپا است

دريافـت   http://readsduracuk.org/statistics استفاده دانشـگاهي و از آدرس اينترنتـي  
  .نمود

مشـخص نمـودن   هاي ارائه شده يكي از مهمترين منابع براي  انتشارات و آمارنامه
هـاي تحقيقـاتي    ققاني كه عالقمند بـه انجـام پـروژه   مح. باشد روندهاي علمي جديد مي

توانند با توجه به ميزان تكـرار   باشند، مي نيا و يا كشور خود ميهاي روز د پيرامون بحث
ي خاص در حيطه تخصـص خـود، مباحـث و     نو در زمينه) يا موضوعات( عيك موضو

ين هـاي نـو   ده و تحقيق خود را به همـان زمينـه  موضوعات جديد رشته را شناسايي نمو
توانند روندهاي جديد را  شناسايي نمايند و خود را  در حقيقت محققين مي. سوق دهند

با شمارش تعداد دفعاتي  1ي جان نايزبيتدر علم بازاريابمثالً  .با اين روندها تطبيق دهند
 شـوند، رونـدهاي جديـد را تشـخيص     بار خاصي در مجالت عمده مـنعكس مـي  كه اخ

  ).185، 1382كاتلر، ( دهد مي
  
 كلي و خاص شناسي كتاب راهنماهاي مرجع، كتب 3-5-5

. باشـند  هاي موضوعي مـي  م، رهنمودهاي كلي ادبيات يا حوزهآخرين گروه انتشارات مه
اطالعـاتي راجـع بـه    مـثالً   توانند از واژگان مرجـع اسـتفاده كننـد و    كار مي ان تازهمحقق

تواننـد بسـيار    را شناسايي كنند، و اين منابع ميسازمان مرتبط با موضوعات مورد عالقه 
  .مثمرثمر باشند

ــي   ــب مرجع ــاي مطال ــا، انتشــاراتي چــون راهنم ــود. جــي. ، ا2در بريتاني و  3والف
اش يعني فهرست راهنمـاي   ، يا نظير اروپايي4فبايي فعلي بريتانياي راهنماي الها فهرست

                                                                                                                                                   

1. John Naisbitt 
2.Guide to Reference Material 
3.A.J.Walford 
4.Current British Directories 
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محقق را به منابع مرجع موجود در رابطه با يك موضـوع راهنمـايي    1الفبايي فعلي اروپا،
توان به راهنماهـايي چـون    اري ميتر درباره منابع تج براي كسب اطالعات بيش. كنند مي

هـا،   اتحاديـه كتابخانـه  : ، لنـدن  4هـال .و اچ 3برك. ام2منابع اطالعات تجاري قابل رديابي
لنـدن؛   7يك راهنمـاي اساسـي  : 6هي ثورنتو ويت.، جي5، يا محل اطالعات تجاري1988
، 10وكـي چـي دارد   9هاي راهنمايي چون رجيسـتر  فهرست. مراجعه نمود 1990، 8اسليب

ات يـا، منـابع اطالعـ   هاي مهـم بريتان  هايي چون كتابچه راهنماي شركت فهرستدر كنار 
مـالي مفصـل يـك     آن دسته از محققاني كه به دنبـال اطالعـات  . باشند تجاري مهمي مي

در فرانسـه، و سـرويس    DAFSAهـايي چـون    تواننـد از سـرويس   باشند، مي مي شركت
ها،  اين سرويس. ريتانيا استفاده كنندهاي مالي تامپسون در ب و سرويس 11اكستل پريمارك

اطالعـاتي  چنـين   به ثبت رسـيده در بـورس و هـم   هاي  اطالعاتي راجع به بيشتر شركت
هاي واحـد   ها براي مجموعه داده. كنند هاي بريتانيايي ارائه مي راجع به بسياري از شركت

، 13و پيرنـه وب پـري مـارك    12هـايي چـون ديتاسـتريم    سرويس. شوند نيز نگهداري مي
  . كند دي ارائه مي شركت فرانسوي را بر روي سي 13500اطالعات مالي مربوط به 

  
 اينترنت از استفاده 3-5-6

مـديريت و هـم در   يك روش انجام تحقيق كه امروزه از آن، هم براي انجام تحقيقـات  
گيري اش در  از بدو خلقت و شكل. اينترنت است گيري از كنند، بهره تجارت استفاده مي

دفاع  هاي مختلف وزارت اري براي برقراري ارتباط بين بخشابز عنوان به 60اواخر دهه 
 پديـده آمريكا، تا معرفي شبكه جهاني وب، تا ساختار كنـوني اطالعـاتي اينترنـت؛ ايـن     

گيري از آنها گذاشته  هاي جريان اطالعات و ضبط و بهره اثري عميق بر روش) اينترنت(

                                                                                                                                                   

1. Current European  Directory 
2. Navigating Business Information Sources 
3. M.Burke 
4.H.Hall 
5. Business Information Maze 
6. J.Hay thornth waite 
7.Essential Guide 
8. Aslib 
9. Register 
10. Who owns Whom 
11.Primark’s Extel 
12. Data stream 
13. Primark’s Piranha web 
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  .است، حتي بر روش انجام تحقيق نيز اثر گذاشته است
ي پژوهشي بتواند بـه  ها گيري اينترنت و پيگيري طرحكار بهمحقق ممكن است با 

طرحهـاي پژوهشـي مـديريتي بسـيار متفـاوتي      . هاي پژوهشي دست يابـد  برخي انديشه
و نيـز مطالعـات مبتنـي بـر     ) هـا  بررسي( تجربيغير وجود دارد كه دربرگيرنده مطالعات

هاي اختصاصي مختلف مربوط به هر دانشـگاه،   يق جستجو در سايتاز طر. تجربه است
، گوگـل  1هاي عمومي همچون ياهو ي مختلف و يا با مشاهده سايتها ادارات و سازمان

ابتـدا بـر   . هاي پژوهشي دسترسي پيـدا كنيـد   توانيد به اين طرح هاي ديگر مي و يا محيط
آزمـون و  « و سـرانجام بـر روي   »)يا هر موضـوع ديگـر  ( كارآفريني«و سپس »علم«روي 
  .از طرحهاي پژوهشي را پيدا كنيدكليك كنيد تا با استفاده از اينترنت، فهرستي  »تجربه

بـراي جمـع   » نامحسـوس «هي را عنوان بهكاربردهاي بالقوه اينترنت را 2ليريموند
او مدعي است كه تعداد . ها و اطالعات براي تحقيقات اجتماعي، ناميده است آوري داده

ر نحوه كسـب،  اي جديد ب تاپ اكنون به شيوه و فراواني كامپيوترهاي شخصي و لپزياد 
اوالً، : يـت دارد اينترنـت چهـار مز  . گـذارد  ها توسط محقق اثر مي خيره و مديريت دادهذ

فزايش قابليـت  تر شده است، كه اين امر ناشي از ا آسان» نامعمول«هاي  دستيابي به گروه
تـوان الگوهـاي تعامـل     دوم، مـي . باشد ي و مكاني ميهاي زمان ديد و كاهش محدوديت

را با مراجعه به سابقه استفاده از اينترنت و شايد حتي از اجتماعي و روندهاي اجتماعي 
تواند ابـزاري   ، تحقيق كردن از طريق اينترنت ميسوم. طريق رديابي اينترنتي، دنبال نمود

ده به سـؤاالت  دهن محقق و پاسخبسيار با ارزش براي تضمين گمنام ماندن هر دو طرف 
ماعي را قادر تواند محققان اجت ابراين ميبن. تحقيقي فراهم آورد هاي او حين انجام پروژه
يـابي   يندهاي اجتمـاعي را رديـابي و ريشـه   رو، فرآتر از تعامل رودر سازد تا بسيار آسان

  .كنند
حجـم  . تواند هم خـوب باشـد و هـم بـد     واني زياد منابع بالقوه موجود مياما فرا

كنـد و   بيشتر مي اطالعات مورد نظرتان راگسترده اطالعات هم احتمال دستيابي شما به 
 اين جاست كـه موتورهـاي اينترنتـي نقـش خـود را بـازي      . سازد هم آن را دشوارتر مي

بايد استفاده  ص اينكه از موتورهاي اينترنتي ميپيشنهاداتي در خصو) 2000(لي. كنند مي
موتورهـاي  . ويژه هنگام انتخاب بين موتورهاي فعال و ايستا، ارائـه كـرده اسـت    كرد، به

                                                                                                                                                   

1. Yahoo site 
2. Raymond Lee 
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 براساسكنند و آنها را  وجو مي ان تمام صفحات اينترنتي را جست، خودش1عالاينترنتي ف
از طـرف ديگـر، موتورهـاي اينترنتـي     . كننـد  بندي مي استفاده شده دسته) كلمات( كلمه
كنـد،   ارسال مـي  3اي كه شرحي را براي مديريت موتور اينترنتي به صاحب صفحه 2ايستا

موتورهاي : داردموتور اينترنتي، محاسن و معايبي هر يك از اين نوع . اند متكي و وابسته
تر و به روزتـر را تضـمين كننـد، امـا موتورهـاي       توانند ارتباطات بيش اينترنتي فعال مي

. خورنـد  ر به درد شـما مـي  كنند كه بيشت ا نكات و رهنمودهايي را توليد مياينترنتي ايست
هـاي مختلـف    ت آزمـايش روش ه، بهترين راه پيشرفآوري داد البته، مانند هر روش جمع

هـاي موجـود    كنـد بـين گزينـه    بر كمـك مـي  كـار  بـه اين خصوص، تجربـه  در . باشد مي
بـه آدرس   AltaVistaجوي  و اري از محققان از موتورهاي جستبسي. گيري كند تصميم

آنهـا معتقدنـد كـه ايـن موتـور       .كننـد  استفاده مي http://www.altavista.Comاينترنتي 
 كنـد، اسـتفاده از آن بسـيار سـاده     ها را خلـق مـي   ها و ارتباط بهترين اتصال جو، و جست

و تبليغات كمتـري   جوي اينترنتي استو ترين موتور جست باشد، اغلب اوقات سريع مي
  : جوي اينترنتي عبارت اند از و ديگر موتورهاي جست. شود روي آن عرضه مي

  

http://www.sciencedirect.com  
http://www.ebsco.com  
http//www.Web crawler.Com  
http://www.Infoseek.com  
http://www.Yahoo.Com. 
http://www.Lucos.Com  
http://www.Google.com 

  

عـاتي كيفـي   اينترنتي وجـود دارنـد كـه منـابع اطال     5هاي يا ورودي 4ها البته درب
 كننـد، نظيـر سـرويس اطالعـات تجـاري بـه آدرس       رفـي مـي  موجود در اينترنت را مع

http://www.dis.strath.ac:business/index.html و SOSIG )لـــــومات ععـــــدرب اطال 
  .khttp://www.Sosig.ac.u به آدرس )اجتماعي 

  

                                                                                                                                                   

1. Active engines search 
2.Passive engines search 
3.Search engine administrator 
4.Gateways 
5.Portals 
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 ها شركت و ها سازمان پژوهشي هاي اولويت بررسي 3-5-7

هاي پژوهشي اسـت كـه    ها و اولويت دسترسي به موضوعات، سايت يكي ديگر از منابع
مشـكالت  هاي دولتي و بعضاً خصوصي براي حل مسائل و  هرساله در كشور ما سازمان
دي خـود، مشـخص   هـاي كـاربر   هاي جديد مرتبط به حـوزه  خود و يا دسترسي به يافته

هـا و   همچون معرفي در سايت، ارسال به دانشـگاه ( هاي مختلفصورت بهنموده و آنها را 
 به اطالع محققين مختلـف رسـانده و از آنهـا دعـوت بـه همكـاري      ) نهادهاي پژوهشي

باشد  وبي براي يافتن موضوعات مختلف مياين گروه از موضوعات نيز منبع خ. كنند مي
كننـده ايـن عنـاوين     عمـده سـازمانهاي ارائـه   . يافته اسـت روايج  كه امروزه در كشور ما

پـرورش و   و معـادن، اداره آمـوزش   و ره صـنايع اداره بازرگاني، اداره تعاون، ادا: عبارتند از
تصاصـي خـود را   دولتي كه معموالً يك تا پنج درصد از درآمدهاي اخ هاي ساير دستگاه

  .كنند صرف امور پژوهشي مي
  
  از عناوين پژوهشيهايي  نمونه 3-6

واضـح، آشـكار و بيـانگر     .1: هـايي همچـون   بايست داراي ويژگي يك عنوان خوب مي
تحقيقـات ديگـر    از .3باشـد،  ) كلمه 15-12حدود (كوتاه و مختصر .2محتويات باشد، 
قابليت  .7بديع باشد،  .6تان باشد،  مورد عالقه -5جمله كامل نباشد،  .4متمايزتان سازد، 
  باشــد، ) ...وپژوهشــي، همايشــي (داراي اهميــت و اولويــت .8باشــد،  اجرائــي داشــته

  .جذاب و گيرا باشد. 9
  : گردد مي ذيالً چند نمونه از عناوين پژوهشي ارائه

بررسي و تبيين مدل مفهـومي عوامـل داخلـي مـؤثر بـر عملكـرد شـركتهاي         -♦
  .كوچك و متوسط استان مازندران

ن براي كاالهاي كشـورهاي آسياي ميانـه بـا   ارزيابي مسير ترانزيتي زميني ايرا -♦
  .ي رياضي و طراحي مدلي جهت افزايش كارايي آنها استفاده از تكنيك

ران به سازمان تجارت جهاني در بخش تعـاوني  يازهاي الحاق اين شيبررسي پ -♦
  .به منظور مديريت بر چالشهاي تبعاتي آن و ارائه الگوئي اثر بخش

گيري مـديريت دولتـي نـوين در    كـار  بـه تسـهيل  نقش دولت الكترونيـك در   -♦
  .جمهوري اسالمي ايران و ارائه يك الگوي مناسب
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كننده سازماني، تكنولوژيكي و محيطي در تجارت الكترونيكي و  عوامل تعيين -♦
  هاي كوچك و متوسط پذيرش آنها در شركت

و هايي با اندازه كوچـك   ر بر تبادل آموزش مديريت در شركتگذاعوامل اثر -♦
  متوسط

  بهادار تهران ي نفتي بر بازده سهام بورس اوراقها بررسي تأثير شوك -♦
مــديران و كارشناســان وزارت  راهكارهــاي تقويــت نگــرش كارآفرينانــه در -♦

  ترابري و راه
سسـات كوچـك و متوسـط در بخـش     ؤهاي كـارآفريني و عملكـرد م   قابليت -♦

  خدماتي ايران
مـورد  ( هـا  اد اعتمـاد در مشـتريان كليـدي بانـك    شناسايي عوامل مؤثر بر ايج -♦
  )مشتريان كليدي بانك كارآفرين در شهر تهران: پژوهشي
ين عوامل موثر بر رضايت مشتريان شركت پاكشو از محصـول شـامپو بـا    تعي -♦

  استفاده از مدل كانو
هاي درك شـده   بررسي تجربي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و ارزش -♦

 )شركت ايران خودرو 206ارندگان خودروي پژو مطالعه موردي د( توسط آنان

  
  هاي فصل پرسش 3-7
  .هاي موضوع تحقيق را برشماريد و شرح دهيد ويژگي .1
  .چگونگي انتخاب عنوان را به اختصار شرح دهيد .2
  .منابع انتخاب موضوع تحقيق را نام ببريد .3
  .چگونگي استخراج موضوع از تحقيقات پيشين را شرح دهيد .4
 . ار عنوان تحقيقاتي در موضوعات مختلف مديريت نام ببريدچه .5

  





 

 

  
  

  چهارمفصل 
  
  

  بررسي پيشينه تحقيق
  
  

  اهداف رفتاري فصل 4-1
بررسي پيشينه يكي از بخشهاي حياتي فرآيند انجام تحقيق است كـه محقـق بـه داليـل     

ضـرورت  در فصل حاضر نويسندگان با توجه به . كند ختلفي اقدام به انجام اين كار ميم
ي مفصـل در ايـن مـورد بحـث خواهنـد نمـود و ضـمن        صـورت  بهو اهميت اين بخش، 

مشخص نمودن داليل و ضرورت بررسي پيشينه، نحوه بررسي پيشـينه، منـابع بررسـي،    
نحوه نگارش پيشينه را مشخص خواهند نمود و در نهايت برخي نكات كليدي در ايـن  

  .زمينه را نيز عنوان خواهند نمود
  :گيري فصل حاضر عبارتند ازهدف از ياد

  شناخت ضرورت و اهميت پيشبنه تحقيق،. 1
  يادگيري منابع گردآوري پيشينه تحقيق، .2
  فراگيري چگونگي تنظيم پيشينه مناسب تحقيق، .3
  .يادگيري چگونگي تنظيم يك پيشينه مناسب .4
  
  اهميت بررسي پيشينه 4-2

پيشينه شرايط امروز آن نيز تابع همين وضع و . اي است هر پديده داراي سابقه يا پيشينه
هـايي همچـون گسـترش     توان تحقيقي در زمينه مثال چگونه مي عنوان به. شته استگذو 

را در شركت انجام داد، بدون آنكه سابقه  در شركت خاصي ...ومحصول، گسترش بازار 
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از همين  اجتماعي و انسانيبازرگاني، سازماني، تحقيق در امور لذا معتقديم ؟ گرفتنظر 
وابسته و انساني هاي اجتماعي  پديده، يابد تحقيقات فيزيكي و طبيعي تمايز ميديدگاه با 

گـرفتن  هويت آنان بدون در نظر  و گيرند اي از تداوم جاي مي و در زنجيره اند تهبه گذش
 1دست نخواهد آمد، لذا سخن از پيوستار هاند، ب اي كه در آن تكوين و تداوم يافته گذشته

ي تـاريخي   هيچ امري را در انقطاع از زنجيره 2آوريم و در برابر جهش گرايان ميان ميبه 
بينيم و هر كوشش در راه انتزاع، وجداسازي پديده از متن تاريخي و گذشـته آن   آن نمي

لذا . دانيم مي 3گرايي تجريدمانند يي ها ها و جريان ديدگاهي  در زمره و را نادرست دانسته
همانطور كه شناخت درست بايد با توجه به تمامي شرايط فعلي پديده  ،اعتقاد بر اينست

تـوان گفـت    مي ترتيببدين . نظرقرار داد مدصورت گيرد، گذشته تاريخي آنرا نيز بايد 
هيچ تحقيقي در خأل صورت .متضمن شناخت تحقيقات پيشين است ،هر تحقيق درست

هـاي پيشـين بـه انجـام      وم پـژوهش طورطبيعي، هر پژوهش درتدا هگيرد، بنابراين، ب نمي
تحقيقـات   دسـتاوردهاي شـود، هـم از    ها در آن اجتنـاب مـي   كاري هم از دوباره.رسد مي

هـر پـژوهش بايـد    .ارتقاء دانش نيز به همين تداوم بسته اسـت .گردد ميپيشين برخوردار
هايي  سخني تازه دارد وهم روش حاليكه خود، هممتكي به دستاوردهاي پيشين باشد، در

بنـابراين درهرطـرح تحقيـق بايـد از تحقيقـات      . گيرد مي كار بهتردر شناخت پديده  قدقي
و سپس تحقيق خود را در تداوم منطقي آنان جـاي  مطلع شد پيشين در زمينه مورد نظر 

  .داد
دهنـد كـه پژوهشـگر     مـي دسـت   به اي، اغلب نتايجي تحقيقات بدون مبناي نظريه

، تواند به ايجاد يك نظريه مدد رساند حقيقاتي البته ميچنين ت. ا ندارديي تبيين آنها راتوان
ژوهشي كه به نحو اسـتوار  هاي مورد مطالعه، در مقايسه با پ اما اثر آن بر فهم ما از پديده

بيابـانگرد،  ( وگـذرا اسـت   آنياي مقدم مبتني است، وضوح بسيار كمتري دارد و بر نظريه
1386 ،44(.  

هاي مورد انتظار  ي را استنتاج كند كه يافتهيها تواند فرضيه مي پيشينهمحقق از يك 
كند كـه اگـر    مي اين پرسش را مطرح وي .كنند بيان مي ،در يك موقعيت كاري ويژه ،را

وضعيت موجود را به درستي خالصه كرده باشـد، چـه روابطـي بـين      ات،نظريپيشينه و 

                                                                                                                                                   

1. continuum 
2. mutationists 
3. Abstractionism 
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آمده، دست  به ربيهاي تج از اين كه داده اطمينانمتغيرها ايجاد خواهد شد وسپس براي 
  . مند خواهد زد مد يا خير، دست به تحقيق نظانك ييد ميأت به دنبال آن نظريه را فرضيه و
  

  بررسي پيشينه تحقيق داليل 4-3
 انـد و  منـد شـده   اي عالقـه  دي، فقط به اين دليل كـه بـه مسـأله   برخي ازپژوهشگران مبت

كنند و ممكـن اسـت    انتخاب مي را براي پژوهشي آن بيشتر بدانند، آن خواهند درباره مي
اما معيار ديگري كه بايـد  . همين داليل را توجيهي كافي براي انجام دادن پژوهش بدانند

به آن توجه كرد ايـن اسـت كـه پـژوهش پيشـنهادي چقـدر در افـزايش دانـش نقـش          
هر دو دانش ارزشمندند، اما اهـداف  . دانش پژوهشي و دانش شخصي يكي نيستند.دارد
دانش پژوهشي در مجـالت  . ند و بايد تابع معيارها و ضوابط متفاوتي باشندي دارتمتفاو

اي، از جملـه   د كه بايد از نظر پژوهشگران حرفهشو ونشرياتي عرضه ميها  علمي، كتاب
همچنين، دانش پژوهشـي  . هاست، معتبر باشد دار مسئوليت تاييد رساله استادي كه عهده
خواهنـد بداننـد كـه چگونـه هـر       ن پژوهش مـي اين معنا كه خوانندگا تراكمي است، به

در افـزايش  يابـد و  مي پژوهش معين به معلومات قبلي در باب موضوع مورد نظر ارتباط
اهـداف شخصـي    بر پايه عاليق و صرفاً گريبنابراين، اگر پژوهش. كند آن نقش بازي مي

تواننـد   يبگيرد، پرچمداران علم مربـوط نمـ   دست به پژوهش بزند وپيشينه آن را ناديده
  .ي اينكه آن پژوهش چه نقشي در افزايش دانش پژوهشي دارد قضاوت كنند درباره

اينكه فرآيند مشخص ساختن مسأله پژوهش رابراساس اهداف وعاليق شخصـي  
ي  ي پيشـينه  ي گسـترده دربـاره   بل قبول است، اما بايد به مطالعهخود آغاز كنيد كامال قا

 االتي از ايـن قبيـل مطـرح كنيـد و    ؤن فرايند، بايد سدر اي. پژوهشي مربوط نيز بپردازيد
آيا قبال در اين زمينه پژوهشي صورت گرفته است؟ اگر چنـين اسـت، چـه    : پاسخ دهيد
به معلومات پيشين افزود؟ آيـا  توان  حاصل شده است؟ چه نكته جديدي مي دستاوردي

انـد،   كـرده  كه پژوهشگران ديگر اسـتفاده  ييها هاي مورد نظر من، نسبت به روش روش
تري وجـود   بدتر است يا بهتر؟ آيا مسأله پژوهشي من مهم است يا مسائل پژوهشي مهم

  دارد كه بايد به آن پرداخت؟ 
هايي را  ش خاص  را دارد، ابتدا بايد پرسشپژوهشگري كه قصد انجام يك پژوه

 كه تاكنون در زمينه آن پژوهش شده است شناسايي، مطالعه ودر صورت نياز اسـتخراج 
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 شناســايي و مطالعــه نقادانــه: مطالعــاتي عبــارت اســت ازپيشــينه بــدين ترتيــب . كنــد
محقـق، ارتبـاط   كه در گذشته انجام شده است و با موضوع مورد پـژوهش   ييپژوهشها

هـر  . اصوال پژوهش، امري گروهي است نه فـردي . مستقيم داردغير موضوعي مستقيم و
اي بـراي   پايـه ت، خـود نيـز مقدمـه و   مطالعه ضمن آن كه مبتني بر مطالعـات قبلـي اسـ   

هاي ممكن يـك مطالعـه بـا     ها و پيوند هر قدر تعداد ارتباط. مطالعات بعدي خواهد بود
هاي موجود بيشتر باشد، سهم و اهميت آن نيز در بسـط دانـش    تئوريمطالعات پيشين و

نبـال  بعد از انتخاب موضوع، پژوهشگر همواره بايد بـه د  اصوالً. آدمي بيشتر خواهد بود
پردازان معتقدند كه مطالعه منابع پژوهشي، حتـي   اي از نظريه عدهپيشينه مطالعاتي باشد و

لـذا  . نتيجه نيز بايـد در مـورد آن بحـث كـرد     بخش زيرا در. تا پايان پژوهش ادامه دارد
بررسـي   ،پژوهشگر بايد تفكر وتعمقي را كه قبال در مورد پژوهش صورت گرفته اسـت 

اي بريزد كه با مطالعـات پيشـين ارتبـاط مسـتقيم      تي را به گونهسپس طرح مطالعاكند و
  .داشته باشد

ي مربـوط  بـه    هـا  نشـريه هـا و  ها، ادبيـات، نظريـه   اين امر به وسيله بررسي نوشته
ها ومفاهيم اصلي پژوهش وچگونگي  هر چند انديشه. پذير است موضوع پژوهش امكان

هاي خـود پژوهشـگر    انديشهها و ويژگيديگر تا حدودي تابع تجارب، ارتباط آنها با يك
هـاي مطالعـاتي پـژوهش     هاي پيشين، يعني پيشـينه است، اما در حد قابل توجهي از كار

  :كند را برآورده ميي تحقيق مقاصد زير بررسي پيشينه. شود استخراج مي
براي افزودن به دانش :هاي تحقيق درچارچوب تحقيقات قبلي قراردادن يافته .1
ي تحقيق خود را با دانش موجود در آن زمينـه   محقق بايد رابطهاي  مينهدر هر ز ،موجود

كند كه تحقيقات قبلي چه سهمي درروشن شـدن   مي بر اين اساس محقق بيان. بيان كند
ي  ني چـه نقشـي در گسـترش دانـش دربـاره     مسأله مورد بررسي داشته و تحقيـق كنـو  

  .مورد بررسي خواهد داشت ي مسأله
سـازد كـه از    ميمحقـق را قـادر   ،بررسي كامل پيشـينه :كاري هاجتناب از دوبار .2

ممكـن   ،اگر تحقيق مشـابهي صـورت گرفتـه باشـد     .تكرارهاي ناخواسته خودداري كند
يك تحقيقكـه  . است محقق عمداً بخواهد تحقيق را براي اطمينان از نتايج آن تكرار كند

تـوان بـا    مـي  را اسـت داري نرسـيده   ولي به نتايج معني ،با روش مشابهي صورت گرفته
  .تجديدنظر در بيان مسأله يا روش اجرا، تكرار كرد
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توانـد   ي كه در گذشته انجام شـده اسـت، مـي   مرور تحقيقات:پذيري اجرا امكان .3
 نتـايج . انگيـزد  هاي ديگر بر هاي آن در فرهنگ كارگيري يافته هاالتي در مورد قابليت بؤس
ـ توا رهنگ خاص نمييافته در ف يك تحقيق انجامآمده ازدست  به خودكـار در   طـور  بـه  دن

كيـد قابـل   أهـاي اخيـر نيـز ت    گرفته شود، چنانچه در دهـه  كار بههاي ديگر  مورد فرهنگ
  . هاي ميان فرهنگي شده است توجهي بر بررسي

بنـدي   محقق را در صـورت مطالعـه تحقيقـات پيشـين،   :دهي تحقيقـاتي  جهت .4
شـوند،   گام منطقي بعـدي تلقـي مـي   تههاي گذش كه نسبت به بررسي، االت تحقيقاتيؤس

بـه سـمت   بسياري از اوقات نتايج بخشـي از يـك تحقيـق، پژوهشـگر را    . كند مي كمك
گيـري گـزارش    ي از مـوارد، محققـان در بخـش نتيجـه    در برخ. كند جديدي هدايت مي

مـربخش  يك راه ث. كنند اند، مطرح مي االت جديدي را كه پديد آمدهؤس ،تحقيقاتي خود
بـراي كنتـرل بيشـتر و     ،هـا، معرفـي متغيرهـاي جديـد     خشيدن به بررسيبراي وسعت ب

  .شناسايي اثرات متقابل بين متغيرهاست
محقق با بررسي پيشينه، ابتدا با تحقيقات عمده : تعريف و تعيين حدود مسأله .5
سپس با توجه به مفـاهيمي كـه در مـورد    . شود موضوع مورد مطالعه آشنا مي ي هو گستر

تحقيـق را  هاي فرعـي آن را مشـخص كـرده و مسـأله      موضوع ،ته استاين موضوع ياف
ي  كنـد تـا همـه    ي پژوهش نـه فقـط محقـق را كمـك مـي      بررسي پيشينه.كند تحديد مي

، بلكـه بـه تركيـب و تلفيـق     نظر قرار دهـد  ي مربوط را در كار پژوهشي خود مدها متغير
گرفتـه، نيـز كمـك    هاي قبلـي صـورت    آوري شده از مصاحبه ي اطالعات جمع خالقانه

ي  چارچوب بنيادي مناسبي براي ادامهي تحقيق،  شينهبه عبارت ديگر، بررسي پي. كند مي
ميان مباني نظـري و تجربـي، عمـل    پيشينه تحقيق به مانند پلي . سازد پژوهش فراهم مي

  .كند مي
پژوهشـگر  فرضـيه، جـواب مـوقتي پـژوهش اسـت و      :تدوين فرضيه مناسب .6

جواب بايـد مسـتند و داراي   . ه پژوهش خود، هر جوابي را بنويسدتواند براي مسأل نمي
 ي شود كه فرضيه ه كمك پيشينه مطالعاتي، متوجه ميپژوهشگر ب. چارچوب علمي باشد

ي تحقيق، مبنايي بـراي   پيشينه دقيقپژوهش او، مباني علمي دارد يا نه؟بنابراين، بررسي 
 هاي پـژوهش  از طريق آن، فرضيهكند كه  نوعي چارچوب نظري جامع فراهم مي تدوين

 .ند براي آزمون تدوين شوندنتوا مي
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تشـخيص  يكي از مهمترين كاربردهاي بررسي پيشـينه،   :انتخاب مدل مناسب .7
بـراي   از آنجاكـه  .دباش مي هاي پژوهش ناسب با دادهتماست كه هاي نظري  مدل يا مدل

تخـاب نمـاييم و مـورد    بايست يـك تئـوري يـا مـدل را ان     انجام تحقيقات كاربردي، مي
ونه تحقيقـات انتخـاب مـدل مناسـب     ارزيابي قرار دهيم، لذا مهمترين قسمت انجام اينگ

 عنوان بهي دامنه تحقيق است و عمدتاً  كننده دهنده و محدود چرا كه مدل، جهت. باشد مي
  .شود ه و زيربناي تحقيق برشمرده ميپاي

ي پژوهش  ف بررسي پيشينهاهديكي از ا :شناسايي متغيرهاي مرتبط با تحقيق .8
برمسأله تأثير گذارند، ) در تحقيقات گذشته(آنست كه مطمئن شويم، متغيرهاي مهمي كه

هـا   هاحتمال دارد كه برخي از متغيرهـاي بسـيار مهـم در مصـاحب    . اند ته نشدهفناديده گر
ها آگـاه   آنيا از تأثير  ،ها را تصريح كنند آن باشندمطرح نشده باشند يا كاركنان نتوانسته 

هـا   طور خاص آن اند كه به براي مصاحبه شوندگان بديهي بوده اند يا متغيرها آنقدر نبوده
هـا مشـخص    اند كـه در خـالل مصـاحبه    اگر متغيرهايي وجود داشته. اند را مطرح نكرده

دهند، پس بـدون در نظـر    مي نشده اند، اما مسأله را به نحو چشمگيري تحت تأثير قرار
  . پژوهش كاري بيهوده استها  تن آنفگر

مهم بـودن آنهـا   غيـر  كـه مهـم يـا    ياطالعات مربوط به متغيرهـاي بررسي پيشينه، 
كند كـه   مي پيشينه مطالعاتي، مشخص.كند ده باشد را براي پژوهشگر مهيا ميمشخص ش

تحقيـق  پيشـينه  همچنين  .متغير را، كي وچگونه اجرا و كدام را دستكاري يا كنترل كنيم
مهـم بـه اثبـات رسـيده يـا نرسـيده       كردن متغيرها وشناسايي متغيرهـاي   باعث عملياتي

پژوهشـگر يـك   ها، بـه   كلي در همه زمينهطور بهو ،دهد شود و پژوهشگر را ياري مي مي
شود پژوهشگر اطالع الزم و كافي درباره آنچـه انجـام    دهد و باعث مي بينش اجرايي مي
هاي مورد مطالعه و تدوين  بين متغيرباعث تشخيص روابط در نهايت  .داده، كسب نمايد

  .شود هاي پژوهش مي فرضيه
تواند  مرور تحقيقات پيشين مي:گيري دقيق ابزار اندازهوشناسي  انتخاب روش .9

مـورد اسـتفاده   گذشـته  هايي كه در تحقيقات  اي باشد تا دريابد  شيوه براي محقق انگيزه
ند يا خير، يا يـك  اتي ديگر مناسب باشتحقيق ي توانند براي حل مسأله ند، ميا هقرار گرفت

هـاي متفـاوت آزمـودني     يا با گروهمتفاوت و ي حوزه ياتواند در زمينه  بررسي مشابه مي
تـوان ازروشـهاي مـورد اسـتفاده در      تحقيـق مـي   ي هبا بررسي پيشـين ؟ انجام يابد يا خير
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و بـه نقـاط    شـد  وامثال آن، آگاه تحقيقگيري، روش  جمله ابزار اندازهتحقيقات قبلي از
  .برد قوت و ضعف آنها پي

هاي اساسي تحقيق در كشور ما انجـام تحقيقـات بـا روش     امروزه يكي از چالش
افراد بدون توجه به موضـوع و سـؤاالت   . كامالً مشابه و عمدتاً مبتني بر پرسشنامه است

نمايـد و روش تحقيـق آنهـا ثابـت، كمـي و       اي اسـتفاده مـي   تحقيق، از ابزار پرسشـنامه 
شناسـي   توانـد گـامي مـؤثر در شناسـايي روش     بررسي دقيق پيشينه مـي . مايشي استپي

بـراين اسـاس   . مناسب و نيـز انتخـاب يكـي از ابزارهـاي متناسـب بـا سـؤاالت باشـد        
رده، تواند طرح تحقيـق مناسـب را بـراي موضـوع مـورد نظـر انتخـاب كـ         ميپژوهشگر

در  ،لـي را منظـور داشـته   شـناختي مشـهود در تحقيقـات قب    هاي احتمالي روش نارسايي
  .طرف كند و اجراي طرح تحقيق خود آن را بر تدوين

بررسي پيشـينه بـه   : شناسايي جامعه مناسب و تعيين حجم نمونه مورد نياز .10
بايسـت در آن انجـام شـود را     اي كـه تحقيـق حاضـر مـي     كند تا جامعه محقق كمك مي
ت پژوهشـگر در  بيـنش ومهـار  پيشينه مطالعاتي باعث افـزايش   همچنين.شناسايي نمايد

يين حجـم نمونـه، اسـتفاده از    هاي تع يكي از راه شود، زيرا اصوالً تعيين حجم نمونه مي
در ايـن  . هاي ديگران است كه با موضوع مـورد پـژوهش ارتبـاط مسـتقيم دارد     پژوهش

ميانگين حجم نمونه حداقل سه پژوهش، برابـر نمونـه تقريبـي پـژوهش جديـد       ،حالت
  .است

هاي تحقيقـاتي   يكي ديگر از عارضه :اب روش تجزيه و تحليل مناسبانتخ .11
بررسـي پيشـينه تحقيـق    . باشـد  مي افزار مشابه و ثابت كارگيري آزمون و نرم كشور ما، به

برخـي  . كند تا محقق بسته نرم افزاري و نوع آزمون مناسب را انتخـاب نمايـد   مي كمك
هـاي خـود بـه علـت      هـا و رسـاله   مـه نا قين و خصوصاً دانشجويان در پايـان اوقات محق

روشـي مشـابه و بـا اسـتفاده از      افـزاي خـاص، كـار را بـه     هـاي نـرم   آشنايي بـا بسـته   نا
ز دسـتيابي بـه نتيجـه    دهند كه اين كار محقق را ا انجام مي SPSSافزارهايي همچون  نرم

در ابتداي و يا  البته بايد بيان داشت بررسي پيشينه دقيق قبل از شروع. دارد واقعي باز مي
ـ  انجام تحقيق، مي د و تواند به محقق كمك كند تا ابزار و آزمون مناسب را شناسايي نماي

صصـين در  توانايي خود، همكـاران و سـاير متخ   محقق در صورت مشخص نمودن عدم
البته انتظار . افزاري، موضوع و يا مسير تحقيق خود را تغيير دهد كارگيري اين بسته نرم به
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افزاري است، اما در صورتي كه فرد ناتواني خـود   يادگيري آن بسته نرممجامع علمي  در
بازرگـان و  ( در يادگيري آن را اعالن نمايد، تغيير مسير و موضوع اقدامي مناسب اسـت 

  .)41-44، 1386؛ بيابانگرد،  55، 1384همكاران، 
  
  تحقيق ي همنابع اطالعاتي براي بررسي پيشين 4-4

منـابع   .دنشو تقسيم مي2و دست دوم 1دو دسته منابع دست اولمنابع اطالعاتي تحقيق به 
پرداز، محقق يا شاهد زنـده در يـك    ي يك نظريه هاي اوليه نوشته و دست اول، مطالعات

منابع دست اول حاوي تمام گزارش تحقيق، يك نظريه يا بيانات يك نـاظر  . واقعه است
از جملـه منـابع دسـت    . سـت فني ا بسياراست و به اين دليل مفصل و در بعضي موارد 

ي بازاريـابي اطالعـات، تـك    هـا  نظـام  ها يا در مجلهمطالعات تجربي منتشرشده در ،اول
  .است ها نامه ه، گزارشهاي تحقيقي و برخي پايانهاي انديشمندان نگاري

ازجملـه ايـن   .ادبيات نظري و تجربي قبلي اسـت  3، روش تركيبيدوم منابع دست
اسـت كـه   هـايي   هـا و مقالـه   المعارف يرههاي منتشر شده در دا ها، مقاله كتاب: گونه منابع

از طريـق خالصـه كـردن تحقيقـات      ،ي يـك موضـوع   وضع دانـش موجـود را دربـاره   
ت به بسياري از منابع دسـ  خاص اي زمينهكه در ،يك كتاب درسي. كند ارزيابي مي،اصلي

نبـع  م. يـك منبـع دسـت دوم اسـت     ،بخشد نيز اول در يك چارچوب واحد وحدت مي
ررسـي  گرچـه درب . آورد طلـب فـراهم مـي   ي م عاتي دست دوم يك ديد كلي دربارهاطال

  .المقدور از منابع دست اول استفاده شوند شود كه حتي پيشينه تأكيد مي
در داخـل و خـارج از كشـور     علـوم انسـاني و مـديريت   منابع تحقيقـات  برخي 

  : ازعبارتند
است كه فهرست مندرجات برخي از اي  نمايه ماهنامه ي همجل :نمايه ي همجل -♦

اين فهرسـت توسـط وزارت   . كند مي ي جاري علوم انساني و اجتماعي را منتشرها مجله
   هـا،  راهنمـاي موضـوعي مقالـه   . 1: ارشاد اسالمي منتشر شده وشامل مـوارد زيـر اسـت   

آورنـدگان   پديـد  ي نمايـه . 5 ي گفتگـو،  نمايـه . 4 ي نقـد،  نمايه. 3 ي موضوعي، نمايه. 2
هـاي نشـريات خـارجي موجـود در      ي مقاله نمايه. 7 ها، ي ناشران مجله نمايه. 6 ها، الهمق

                                                                                                                                                   

1. Primary source 
2. Primary source 
3. synthesis 
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ــالمي،     ــاد اس ــگ و ارش ــارجي وزارت فرهن ــات خ ــل مطبوع ــات اداره ك ــك اطالع   بان
   هـا،  ي عنـوان كتـاب   نمايه. 10 هاي ماه، ي كتاب نمايه. 9 ها، راهنماي موضوعي كتاب .8

اي كه درخور  البته نكته .ها ي ناشران كتاب نمايه. 12 ها، پديدآورندگان كتابي  نمايه. 11
هـا هماننـد    تعمق نمود اينست كه برخـي از رشـته  بايست اندكي بر آن  توجه است و مي

اي نوظهور است و نسبت به كشـورهاي   در ايران رشته... ندسي مديريت وكارآفريني، مه
ها نسبت بـه سـاير    ر اين زمينههاي فعال د ، لذا نمايهديگر با تأخير وارد ايران شده است

  .ها كمتر است رشته
ايـن نشـريه توسـط مركـز اطالعـات و      : ي داخل كشورها نامه چكيده پايان -♦

هـاي ايـن    چكيـده . گـردد  فصلنامه چاپ مي صورت به 1368مدارك علمي ايران از سال
هـا   هاي موجـود در نشـريات پژوهشـي دانشـگاه     ها و يا از چكيده نامه از پايان ،فصلنامه

ها بوده كـه بـا حـداقل     نامه ها حاوي نكات مهم و كليدي پايان چكيده. گرفته شده است
موضوع كلي  5 ها در چكيده.تهيه شده است) كلمه 300تا  50( كلمات و عبارات ممكن

و  ،مهندسـي  و ادبيات و علوم انساني، علوم پايـه، علـوم پزشـكي، فنـي     :اند مرتب شده
، )ولين شمارها(شماره رديف: دخل به اين شرح استترتيب مشخصات هر م. كشاورزي

تحصـيل، اسـتاد   تحصـيلي، محـل   ي  دانشجو،عنوان پايان نامه، درجه نام خانوادگي و نام
هـاي پـنج رقمـي كـه پـس از       شـماره . التحصـيلي و تعـداد صـفحه    راهنما، تاريخ فـارغ 

ـ   شماره ابخانـه  ي موجـود در كت هـا  نامـه  ي بازيـابي پايـان  هـا  ف آمـده، شـماره  هـاي ردي
هـاي   نامـه  ي پايـان  اين نشريه حاوي چكيـده . ايران استمركزاطالعات و مدارك علمي 

  .باشد مي 1368سال  ازبعد دفاع شده 
اين فصـلنامه  : التحصيالن ايراني خارج از كشور هاي فارغ نامه چكيده پايان -♦

نشـريه فـوق حـاوي    . گـردد  عات و مـدارك علمـي ايـران منتشـر مـي     توسط مركز اطال
يل و شماره رديف، نام استادان راهنما، نام دانشگاه، محل تحصـ (العات كتاب شناختياط

مفاهيم موضوعي مهم كه در بازيـابي اطالعـات نقـش    (ها  ، كليد واژه)زبان اصلي مدرك
بـه بعـد    1913التحصيالن خـارج از كشـور از   هاي فارغ نامه چكيده پايانو) كليدي دارند

مهندسي، علوم پايه، كشاورزي،  وعلوم پزشكي، فني  موضوعِ 6اين اطالعات در.باشد مي
چكيـده هـر   . ، تنظـيم شـده اسـت   و هنـر ) مديريت و كـارآفريني از جمله (علوم انساني

  .نامه به زبان اصلي آن تهيه شده است پايان
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هاي مختلفي از مديريت در  در ايران فصلنامه: هاي مختلف مديريت فصلنامه -♦
الت پژوهشـي، كـه   شـود كـه عمـدتاً شـامل مقـا      ثير ميهاي مختلف چاپ و تك دانشگاه

خـارج از   هاي تحقيقاتي كه داخل و بعضـاً  هاي دانشجويي و نيز پروژه برگرفته از رساله
مجالت پژوهشـي مـديريت و كـارآفريني مختلفـي در     .باشد كشور انجام شده است، مي

المـه طباطبـائي،   دانشگاه تهران، ع: ايران وجود دارد كه در دانشگاههاي معتبري همچون
  .رسند به چاپ مي ...وشيراز، مازندران تربيت مدرس، 

وجود دارد كه در  1اند پركتيس كارآفريني نيز مجله معتبر تئوري در زمينه مطالعات
مـنظم در   صـورت  بـه ي مربوط به علم كارآفريني را گـردآوري و  ها آن جديدترين يافته

يـن ژورنـال دربرگيرنـده سـاير موضـوعات      ا. دهد ار عالقمندان به اين علم قرار مياختي
هـاي كـارآفريني،    رصت، فرآيندهاي كارآفريني، خصيصـه ف: آفريني همچونكار بهمربوط 

  .است... نتايج كارآفريني و

  
  تحقيق ي هفرآيند بررسي پيشين 4-5

بايد منابع اطالعاتي مرتبط با  ،تحقيق ي هبه منظور بررسي تحقيقات قبلي و تدوين پيشين
براي اين منظور پژوهشگر بايـد  . دنجايابي شده و مورد تحليل قرار گير ،قيقموضوع تح

 :دمراحل زيررا طي نماي

كليـد واژگـان همـان    . مشخص كردن واژگان كليدي مرتبط بـا مسـأله تحقيـق   . 1
ــيف ــاي مســ  توص ــق  ي هلأگره ــتندتحقي ــيف  . هس ــن توص ــاب اي ــراي انتخ ــا  ب گره
بط با موضوع تحقيق را مـورد توجـه قـرار    دهنده و مرت تواند مفاهيم تشكيل ميپژوهشگر

. ر محقـق هسـتند  هاي تحقيقاتي مـورد نظـ   ها همان زمينه در حقيقت اين كليد واژه .دهد
   ...ومندي، وفاداري  بازاريابي، تبليغات، رضايت: د ازها عبارتن برخي از كليد واژه

  . باشند مي همان متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق ها در حقيقت كليد واژه
هـا و   ، چكيـده نامـه  هـا  جله نمايهميان منابعي همچون مجستجوي منابع اطالعاتي . 2

 ي هبه عبارت ديگردربار. كه در بخش قبل بررسي شده اند هاي مربوط به موضوع تحقيق كتاب
بـراي  . يافـت  ،دهد ميدست  به كه اطالعات پژوهشي را هر يك از كليد واژگان بايد منابعي را

اطالعات پژوهشي بالقوه  نظر قرار داد و دها را نيز م هاي كامپيوتري داده پايگاه انتو اين امر مي
                                                                                                                                                   

1. Theory & Practice 
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ترين منابع بـراي گـردآوري    وجه داشت كه امروزه يكي از مناسبالبته بايد ت .را بازيابي كرد
هـاي   در رشـته . باشـد  يهاي مختلف مجالت علمي و تخصصـي مـ   ي به روز، سايت پيشينه

  .باشند منبع مناسبي مي... و Science Direct,Ebsco, oxfordهايي همچون مديريت سايت
وي منـابع، عمـدتاً   در جسـتج  .هاي مرتبط با موضوع تحقيـق  يافتن عنوان مقاله. 3

شـود   شابه و در سازمان مشابه جستجو ميشود كه ابتدا موضوع كامالً م اينگونه عمل مي
مـورد نظـر در    موضـوع  و در صورت يافت نشـدن و يـا كـافي نبـودن، بـه جسـتجوي      

بـه سـراغ   پـردازيم و در صـورت كـافي نبـودن منـابع، ايـن بـار         هاي ديگر مـي  سازمان
تـر و از   بايد توجه داشت كـه مقـاالت بـه روز   البته . رويم موضوعات تا حدي مشابه مي

  .نويسندگان صاحب نظر اين رشته، در اولويت خواهند بود
  .هاي مورد نظر هايي از مقاله جايابي نسخه. 4
هـاي   هـا يـا گـزارش    اين مرحله ابتدا هر يك از مقالـه  در. گزينش مقاله مرتبط .5

قيـق  ي آنهـا بـا موضـوع تح    شود تا ميزان رابطـه  مقدماتي مطالعه مي طور به بي شدهجايا
  .دنشو هاي نامربوط كنار گذاشته مي ها و يا گزارش بر اين اساس مقاله. مشخص شود

 ي هاي مرتبط بـا مسـأله   ها و يا گزارش مقاله ،هدر اين مرحل. ها بندي مقاله طبقه. 6
  .دنشو بندي مي و امثال آن دستهروش، متغيرها، ابزار برحسبتحقيق مشخص شده و 

  .شود اي از آنها تهيه مي منابع، چكيدهي  پس از مطالعه. تهيه چكيده .7
، فهرسـت  شـده  در اين مرحله با توجه به منـابع اسـتفاده  . شناسي ي كتاب تهيه. 8

شناسـي مرسـوم، تهيـه     اده، بـا در نظـر گـرفتن ضـوابط كتـاب     ملي از منابع مورد استفكا
 صـورت  بـه شناسـي   اكنون در ايران ضوابط تدوين كتـاب تكه بايد توجه داشت . شود مي

دسـترس  راهنماهـاي گونـاگوني بـراي ايـن امردر    . صـورت نگرفتـه اسـت   » معيار ملي«
 نويسـي  و آيـين گـزارش  ) 1369، سميعي( توان به آيين نگارشي آن جمله مياز. باشد مي

راهنماي روانشناسان و پژوهشگران در روانشناسـي كـه    البته .اشاره كرد) 1371، حري(
شناسـي   ي كتـاب  درتهيـه  ،تدوين شده اسـت  APA«1« توسط انجمن روانشناسان آمريكا

  .گيرد مورد استفاده قرار ميبسيار 
شناسي منـابع مـورد اسـتفاده،     كتاب ي با تهيههمزمان . ها ها و گزارش نقد مقاله. 9

بـراي ايـن منظـور در    . گيرد نتخب مورد بررسي انتقادي قرار ميهاي م ها و گزارش مقاله

                                                                                                                                                   

1.  American  Psychological  Association 
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 طـور  بـه  مورد هر مقاله بايد طرح تحقيق آن مـورد نظـر قـرار گرفتـه، روش اجـراي آن     
ضاوت آمده در رابطه با هدفهاي تحقيق مورد قدست  به هاي انتقادي بررسي شده و يافته

تمام آنهـا در بررسـي    ي ها را قبل از مطالعه توان اهميت مرجع از آنجا كه نمي.قرار گيرد
 كـه اگر الزم باشد . لذا يادداشت برداري بايد به اختصار صورت گيرد ،پيشينه تعيين كرد

گر چه . شود مي از عبارات و عالمات اختصاري استفاده ،منبعيبيشتر نوشته شود ي هدربار
ات مهم را ممكن اسـت قـبالً بـا ذكـر صـفحه نقـل كـرد، ولـي تمـام نكـ           نكات خيلي

عـالوه بـر ايـن،    .بايد يادداشت شوند) ها ونتايج ضمني مسأله، روش تحقيق، يافته(اصلي
ي آن را بـا   رزيابي خود را از مطالعـه و رابطـه  كننده بايد عكس العمل انتقادي و ا بررسي
كننـد،   مـي اي را مطـرح   نـابعي كـه نظريـه   م. يادداشت كنددربرگه  ،تحقيق خود ي مسأله
به نحو ديگري  ،كنند عقايد و پيشنهادهايي را خالصه ميكنند، يا  مياي را توصيف  برنامه

هـاي   د فقط احكـام اصـلي يـك نظريـه، جنبـه     در اين گونه موار. شوند مي سازي چكيده
ول بايـد  نقل ق. شود هاي توصيفي يادداشت مي يك برنامه، يا موضوع اصلي مقاله خاص

نكته . رود كار بهخيلي با تأمل صورت گيرد و بيشتر براي مقاصد تشريحي و نه استنادي 
  :مهم اين است كه

بلكـه تلفيـق مطالـب بررسـي شـده و       ،بررسي پيشينه، يك توالي نقل قول نيست
  .مسأله است ي هتفسير پژوهشگر ازدانش موجود دربار

 اطالعات براساسدر اين مرحله . تدوين چارچوب نظري و يا تجربي تحقيق. 10
وب نظري هاي موجود مرتبط با مسأله، چارچ هاي قبلي و نظريه آمده از پژوهشدست  به

هـاي   اغلـب مقالـه  نكتـه اينكـه    ).63، 1384، بازرگـان (شـود  يا تجربي تحقيق فراهم مي
 ،بخشـد  اندن و يادداشت برداشـتن سـهولت مـي   از شكل استانداردي كه به خو اي مجله

ايحـاوي بيـان مسـأله،     چكيـده، مقدمـه  : مطالب عبارتند از ي هترتيب ارائ. كنند ميپيروي 
ـ  اهميت و بررسي پيشينه، سؤال يا فرضيه، روش ق، نتـايج، خالصـه يـا بحـث بـا      تحقي

هـاي   سازي اطالعات روي كـارت  همين روال معموالً در چكيده. منيهاي ض گيري نتيجه
 ،اي تحقيقـي را كـه صـفحات آنهـا كـم اسـت      ه بسياري از مقاله.شود يادداشت دنبال مي

هـا   نگـاري  هـا و تـك   نامه هاي تحقيقي مانند پايان گزارش. توان با سرعت مطالعه كرد مي
هاي مـرتبط بـا    ها بايد نگاهي انداخت و فقط بخش گونه مرجع به اين.ترند معموالً طويل

  .دقيق مطالعه كرد صورت بهمسأله را 
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ـ  هبندي مناسب براي ايجاد بصيرت دربار هپژوهشگر، از يك نظام رد همچنين ك ي
متفـاوت   هبندي در هر بررسي پيشـين  اين نظام رده. كند مسأله و منطق تحقيق استفاده مي

محقـق در جريـان   . است و با اهميـت مسـأله و نقـد پژوهشـگر از پيشـينه رابطـه دارد      
شـينه  پي شود كـه تمـام آنهـا در بررسـي     شينه، با اطالعات زيادي مواجه ميجستجوي پي

بررسـي  . كند تحقيق خود مربوط است استفاده مي آيد وفقط از تحقيقاتي كه با نمي كار به
دهد كه محقق برموضوع تحقيق خود اشراف دارد و از آخرين تحقيقات  مي پيشينه نشان

ي  هبررسي بايد بـه وضـوح نشـان دهـد كـه چگونـه پيشـين       . در رابطه با آن مطلع است
بيان مسأله بايد قبـل از بررسـي   . شود مورد نظر مربوط مي قهاي تحقي به هدف ،منتخب

بيان اهميـت تحقيـق   . ارائه شود تحقيق بعد از بررسي پيشينه ي پيشينه و سؤال يا فرضيه
  .تواند قبل يا بعد ازبررسي پيشينه باشد مي

تحقيقـات بايـد   . كننـده نيسـت   يك بررسي آگاه ،هاي تحقيقي خالصه كردن مقاله
هـا و   د، از جملـه نقـد طـرح   ني موضوع دار به افزايش دانش درباره سهمي كه برحسب

. دي، مقايسـه و مقابلـه شـوند   بن دست آوردن آن دانش، رده هرفته براي ب كار بهي ها روش
 بيـان را ي موضوع مورد بررسي  تحقيق، دانش موجود درباره ي هي بررسي پيشين خالصه

ا ممكـن اسـت بـه علـت مشـكالت      كمبود ي. كند هاي آن را مشخص مي و كمبود نموده
مـورد نظـر يـا عـدم نتـايج قـاطع        ي ي مسـأله  وط به روش، فقدان تحقيقات دربـاره مرب

حقيق، سـؤال  ت ي  ههاي ويژ اين خالصه، منطق هدف. مسأله باشدمورد تحقيقات قبلي در
رابطـه  ترين منابع اطالعاتي كه كمترين  كليبا  هبررسي پيشين. آورد يا فرضيه را فراهم مي

 پـذيرد  مـي  ترين مرجع خاتمه ي مرتبط شود و با بحث درباره را با مسأله دارند شروع مي
  ).65، 1384بازرگان،(
  
  برداري مطالب چگونگي يادداشت 4-6

ي پژوهش مبنايي براي تدوين چارچوب مفهومي براي نگريستن به مسأله  بررسي پيشينه
هـاي   نتيجه، اين امر به تـدوين فرضـيه  ر د. كند تر فراهم مي تر و خالقانه دقيق اي شيوهبه 

هـايي از   نمونـه .كنـد  ي ما را تأييد يـا رد كنـد، كمـك مـي    تواند تئور قابل آزموني كه مي
هـاي دانشـگاهي يـا     در فصـلنامه  ،تواند در آغـاز هـر مقالـه    ي پژوهش خوب مي پيشينه
مترتـب  ) شـده خـوب نوشـته   (مزيتي كه بر بخش پيشينه پـژوهش . اي يافت شود حرفه
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اي منطقي، روشن و دقيـق   تواند قادر به مشخص كردن مسأله ، آنست كه محقق مياست
  ).86، 1383، دانايي فرد، الواني و آذر(براي بررسي پژوهشي شود

ر زيـر، روش  ، بايد يادداشت تهيه نمودكـه د گردآوري شدهبراي استفاده از منابع 
هاي زيـر بايـد برداشـته     امعمدتاً گ يادداشت برداشتنبراي : شود انجام آن شرح داده مي

  :شود
بـه سـرعت    بـار يـك   اقبل از برداشتن هر گونه يادداشتي، منبع مورد مطالعه ر .1

  .بخوانيد و مهمترين نكات آن را يادداشت كنيد
در مـثالً   شـود  كه در ابعاد مختلف طراحي مي(فيشبراي يادداشت برداشتن از  .2

 .داشته باشندتميز  يتابلقهاي مختلف  يادداشتاستفاده كنيد تا ) 10×15ابعاد 

 
  براي يادداشت برداريفيش چارچوب نمونه  .1-3جدول

  

  )سال/لفؤم)      (موضوع)  (1990(غيبت ليندزلي، اكن: مطالعه درباره ي
  بيان مسأله

  چه عواملي بيشترين تأثير را بر غيبت دارند؟
  متغيرها

  سن، تحصبالت، شرايط كار، وضعيت تأهل، نوع شغل
  نمونه

  سال،همه مرد35گر معدن از شركت الف، شهر الرنس، متوسط سنكار 67
 هاگردآوري داده

  .كارگر به مدت سه ماه توسط سه محقق در معدن مصاحبه به عمل آمد67با تمام
 ها تحليل داده

  گرسيون چندگانهرتحليل همبستگي و 
  ها يافته

ها بـا غيبـت    ساير متغير -جارهاي سميبه ويژه غبار و انف -شرايط كار بيشترين تأثير را بر غيبت داشت
  .ي معني دار نداشتند رابطه

  نتيجه گيري شرايط
 يي خطر انفجار، به احتمـال قـو   هاي هشدار دهنده كنند و راه مواد شيميايي كه غبار سمي را جذب مي

  .دهند غيبت را كاهش مي
 هرگونه اطالعات يا تفسير ديگر

 
در نهايـت، آنهـا را طبـق     كنيـد و  استفاده فيشبراي هر مطلب جديد، از يك  .3

 .حروف الفبا منظم كنيد

 نگهداري كنيـد و  را برحسب يك عنوان مشخص، تنظيم و ها فيشهر يك از  .4
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 .تر باشد عناوين ومطالب را باالي كارت بنويسيد، تا مرتب كردن آنها آسان

ها، بـراي هـر يـك، فقـط يـك سـر فصـل يـا          فيشبراي تسريع در امرتنظيم  .5
 .ظر بگيريدسرعنوان در ن

 .ها، كامل و به روشي قابل فهم باشند اطمينان حاصل كنيد كه يادداشت .6

نظـر تـوأم بـا     اظهـار برداري، نقل قول مسـتقيم از يـك نويسـنده، و    خالصه در .7
 .ارزشيابي را به وضوح از يكديگر متمايز كنيد

دقت كافي بنويسـيد، نـه اينكـه اول بنويسـيد و بعـد       اها را ب از اول، يادداشت .8
 .زنويسي كنيدبا

همچنـين  .ها، با توجه به حدود مقاله تحقيق، بايد به اندازه كافي باشد يادداشت .9
اگر از مطالب، يك خالصه . برداري نكرد كرد كه مطالب تكراري را يادداشت بايد دقت

هـاي   بـدين ترتيـب، جنبـه   دهد و اقع يك طرح كلي در دسترس قرار ميتهيه شود، در و
اتمـام   همچنين انسجام مطالب، قبل از. شود ميناديده گرفته مهم موضوع مورد تحقيق ن
تـأخر مطالـب مختلـف،    گيرد ورابطه بين مطالب ونيزتقدم و مقاله مورد بررسي قرار مي

 .گردد تعيين مي

توانـد در نوشـتن    زيـرا ايـن فهرسـت مـي     ،يديها فهرست تهيه نما از خالصه .10
فهرست، اگر خـوب تهيـه شـده و    . گزارش تحقيق يا مقاله، حكم راهنما را داشته باشد

 .دهد هايت، فهرست مندرجات را تشكيل ميمفيد وقابل تغيير باشد، در ن

جـا   د تا بتوانيد افكاري را كـه در هـر  داشته باشي فيشهميشه به همراه خود،  .11
 .آيد، ثبت كنيد ناگهان به ذهن شما مي

 .هاي خود را گم نكنيد مواظب باشيد كه يادداشت .12

 .هاي خود داشته باشيد ي از يادداشتيك بايگاني دايم .13

عكـس بگيريـد ودر خانـه بـا      تدر صورت لزوم، از برخي كتب و يا مجـال  .14
بيشـتر  هـاي جديـد مجـالت تخصصـي كـه در      نسـخه . دقت مورد مطالعـه قـرار دهيـد   

هاي چاپ ميكـروفيلم   ماشين. ميكروفيلم است صورت بهقط شود، ف ها يافت مي كتابخانه
هـا موجـود اسـت     هاي بيشتر دانشـگاه  كتابخانهكنند، در  ر ميميكروفيش كه با سكه كاو

ايـن  (ها، گران نيست وكيفيت آن نيزبسيار خوب اسـت  چاپي با اين ماشين نسخهوتهيه 
 ).ها هنوز در كشور ما رايج نشده است نماشي
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س به منابعي كه از نظر زمـاني  مطالعه را از جديدترين منابع آغاز نماييد وسپ .15
ي مطالـب شـما را بـا مطالـب و     به روز بودن مطالـب، همگـام  . ديدتر است، برگر عقب
 .هاي جديد اعالن خواهد نمود يافته

مشخصات . را استخراج كنيد...) و نام، نام منابع(مشخصات كامل كتابشناسي .16
اگـر  . شـود   مـي  روي كارت به سبكي كه مورد نظر محقق است ضـبط دقيقاً  كتابشناسي

 »APA«روانشناسـان آمريكـايي  انجمـن  ك متـداول  سبك خاصي مورد نظر نباشد از سب
  .شود پيروي مي

  
 محتويات هر پيشينه 4-7

بايد اشاره كرد كه بررسي پيشينه، بسته به اينكه براي يك پروژه تحقيقاتي باشد يا مقالـه  
مهمتـرين مـواردي كـه در    در اينجا . يا طرح تحقيق، داراي محتواي متفاوتي خواهد بود

  :گردد ميذكر وژه تحقيقاتي الزم است، پرپيشينه بررسي مورد 
  موضوع و عنوان تحقيق،) الف
  ،مسأله تحقيقگزارش ) ب
  ،اند ي كه تعريف شدهيمتغيرها )ج
  ،دنگذاشته باش ها اثر ي نامربوطي كه ممكن است بر يافتهمتغيرها) د
  اهداف تحقيق) ه
  اند،  رفته كار بهشهايي كه در مطالعات گزارش رو) و
  .گرفته شده است كار بهها آوري داده راي جمعب وسايلي كه) ز
 كـار  بـه گيـري   روشي كه در نمونههايي كه نمونه از آنها  انتخاب شده و جامعه) ح

  .رفته است
  روش تجزيه و تحليل) ط
  نتايج و پيشنهادات تحقيق )ي
  .اشتباهاتي كه امكان دارد از آنها اجتناب شود) ك

اهم كردن افكار ان متخصص، كه براي فرهاي مهم محقق اي از يافته نوشتن خالصه
  .افزايد شوند نيز برغناي اين قسمت مي بخش مفيد واقع مي و پيشنهادهاي ثمر
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 ي پژوهش اي از شرح يك پيشينه نمونه 4-8

شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر بكـارگيري      «با عنوان كه  يي پژوهش اكنون بخشي از پيشينه
و مـورد  انجام شـده اسـت را ارائـه    » سطالكترونيك در شركتهاي كوچك و متو تجارت

 محقـق بـه  ) ي تحقيـق  بررسـي پيشـينه  (تاليدهيم تا ببينيم چگونه اين فع مطالعه قرار مي
اسـتفاده از تحقيقـات گذشـته    )3(تعيين سؤال پـژوهش )2(معرفي موضوع بررسي)1(در
هاي بعدي در تدوين چارچوب نظري و فرضـيه، كمـك كـرده     مبنايي براي گام عنوان به

  .است
كننده سازماني، تكنولوژيكي و محيطي در تجـارت   تحقيقي با عنوان عوامل تعيين

الكترونيكي و پذيرش آنها در شركتهاي كوچك و متوسط توسط شـولين در تـايوان در   
محقق معتقد است امروزه اكثر سازمانهاي كوچك و متوسط مجبـور بـه   . صورت گرفت

گان اصلي و زنجيره ارزشي شركاء خـود  كنند پذيرش تجارت الكترونيكي در كنار تأمين
مسأله اصـلي تحقيـق   . باشند تا فرآيندهاي تجاري را با اثربخشي بيشتري اجرا نمايند مي

هـاي حاضـر دربـاره تجـارت الكترونيكـي بـا        بررسي اين موضوع است كه آيا تئـوري 
بـراي  سازمانهاي كوچك و متوسط در كشور تايوان تطابق دارد؟ يا اينكه اين مسأله تنها 

باشد؟ هدف از اين تحقيق، بررسـي   مؤسسات بزرگ وسازمانهايي با مشخصات ويژه مي
توسط سازمانهاي كوچـك و متوسـط    EC1كننده براي پذيرش در خصوص عوامل تعيين

سـازماني، تكنولـوژيكي و   )هـاي  زمينه(اين تحقيق دربردارنده مفاهيم. باشد در تايوان مي
 اي منجـر بـه بازرسـي كـردن عـواملي      ور گسـترده ط محيطي است كه هر يك از اينها به

براي انجام تحقيق حاضر از مدل . شوند كه در پذيرش تكنولوژي سازماني اثرگذارند مي
Fleischers&Tornatzkyمــدل مــذكور شــامل نــه عامــل مهــم و . اســتفاده شــده اســت

ك و نگـرش سـازمانهاي كوچـ    -2اندازه سازمان،  -1:باشد كه عبارتند از ميكننده  تعيين
تصورات و ادراك سازمانهاي كوچك و متوسط در ارتباط -EC، 3متوسط براي پذيرش 

هاي سازمانهاي كوچك و متوسط در تجارت الكترونيـك،   نوآوري -EC، 4هاي با مزيت
ادراك سـازمانهاي كوچـك و    -6دانش تكنولوژيكي سازمانهاي كوچك و متوسـط،   -5

اك سـازمانهاي كوچـك و متوسـط از    ادر -EC ،7بـا ) مطابقت(پذيري متوسط از سازش
  ).چشمي چشم و هم(شدت رقابت -9اطالعات و ) قوت(شدت -EC ،8هاي  پيچيدگي

                                                                                                                                                   

1. Electronic Commerce 
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چـه عـاملي سـبب اتحـاد و      -1: سؤاالت مطرح شده در اين تحقيـق عبارتنـد از  
عوامـل  (شـود؟  پيوستگي بين عوامل سازماني و پذيرش گسترده تجارت الكترونيكي مي

چه عاملي سبب  -2). باشد مان و شخصيت مديران اجرايي ميسازماني شامل اندازه ساز
 هم خواني و اتحاد بين عوامل تكنولـوژيكي و پـذيرش گسـترده تجـارت الكترونيكـي     

هـاي   ادراك مديران اجرايي در رابطه با مزيـت : عوامل تكنولوژيكي عبارتند از(شود؟ مي
ايجـاد همبسـتگي    چه عاملي سبب -3). پذيري و پيچيدگي تجارت الكترونيكي، سازش

عوامـل محيطـي   (شـود؟  بين عوامل محيطي و پذيرش گسترده تجارت الكترونيكـي مـي  
كلي و در مجموع  صورت بهچه عاملي  -4). شدت اطالعات و شدت رقابت: عبارتند از

تواند پذيرش گسترده تجـارت الكترونيكـي را از طريـق تركيـب عوامـل سـازماني،        مي
گويي به سؤاالت به سبب كمي بودن  مايد؟ براي پاسخبيني ن تكنولوژيكي و محيطي پيش

نامه الكترونيكـي در اختيـار اعضـاء     صورت بهتحقيق، از ابزار پرسشنامه استفاده شد كه 
شـركت   908000جامعه آماري تحقيق حاضر شامل . جامعه آماري تحقيق قرار داده شد

هـاي   اجرايـي شـركت  نفر از مـديران   1500باشد، كه از اين تعداد  كوچك و متوسط مي
كوچك و متوسط بودنـد كـه از تجـارت الكترونيكـي در كسـب و كـار خـود اسـتفاده         

نمونه بـراي بررسـي    عنوان بهگيري تصادفي ساده  كردند كه با استفاده از روش نمونه مي
هـا   عدد پرسشنامه قابل استفاده از طريـق آنـاليز داده   219انتخاب شدند و از اين تعداد، 

ـ . دست آمد به اسـتفاده شـده اسـت و     spssافـزار   هـا از نـرم   راي تجزيـه و تحليـل داده  ب
همسـاني و  -هـا   تحليل اكتشـافي داده  و تجزيه: از هاي آماري مورد استفاده عبارتند آزمون

نتيجه تحقيق، مهـم  . تحليل عوامل اكتشافي و رگرسيون چند متغيره و اعتبار دروني تجزيه
محـيط را در پـذيرش تجـارت الكترونيكـي در      بودن سه فاكتور سازمان، تكنولـوژي و 

ي ذكـر شـده، پـنج عامـل انـدازه       گانـه  همچنين از بين عوامل نه. تايوان به اثبات رساند
سازمان، نگرش مديران اجرايي در ارتباط با پذيرش تجارت الكترونيكي، نگرش مديران 

ران اجرايـي در  اجرايي درباره مزايا و منافع وابسته به تجارت الكترونيكي، نگـرش مـدي  
الكترونيكي و شدت اطالعات، داراي تـأثير مسـتقيم    تجارت) تطابق(خصوص سازگاري

بر گستردگي پذيرش تجارت الكترونيكي در بين سازمانهايي با اندازه كوچك و متوسط 
  ).Shuolin, 2006(بودند

  



 93     بررسي پيشينه تحقيق

 

  چارچوب نظريتنظيم پيشينه تحقيق در قالب  4-9
. شود ش محقق براي تدوين چارچوب نظري آماده ميبعد از تكميل بررسي پيشينه پژوه

پـردازي در مـورد روابـط بـين      چارجوب نظري، مدلي مفهومي است از چگونگي نظريه
 صـورت  بهاين نظريه . اند عوامل مهم مرتبط به مسأله تعريف شده عنوان بهچند عامل كه 

. شـود  منطقي از مستندسازي تحقيقـات قبلـي در حـوزه مشـكل مـورد نظـر، آغـاز مـي        
آوري باورهاي منطقي از طريق تحقيقات منتشره، در تـدوين مبنـايي علمـي بـراي      جمع

خالصـه، چـارچوب    طـور  بـه  .بررسي مسأله پژوهشي، امري محوري و اساسـي اسـت  
هـاي   نظري، روابط متقابل بين متغيرهايي كه فرض شـده اسـت، جـزء الينفـك پويـائي     

تدوين چنين چارچوب مفهـومي  . دهد وضعيت مورد بررسي است، مورد بحث قرار مي
هاي وضعيت، روابط خاصي را  كند تا براي بهبود شناخت خود از پويائي به ما كمك مي

تـوان   ايـن چـارچوب نظـري، مـي     براسـاس سـپس  . مورد بررسي و آزمون قـرار دهـيم  
. پذير را تدوين كرد تا ببينيم آيا نظريه حاصـل، معتبـر اسـت يـا خيـر      ي آزمونها فرضيه

توان از طريق تجزيـه و تحليـل آمـاري مناسـب، مـورد       فرض شده، را مي سپس روابط
ها را آزمون و تكرار كنيم، اعتقـاد بيشـتري بـه دقـت      وقتي بتوانيم يافته. آزمون قرار داد

بنابراين، چارچوب نظري، مبنـايي اسـت كـه پـژوهش     . عمل پژوهش پيدا خواهيم كرد
ي آزمون پـذير تـدوين   ها رورتاً فرضيهحتي اگر ض. گيرد براساس آن تا انتها، صورت مي

، تدوين چارچوب نظري خـوب بـراي   )هاي پژوهش كاربردي در برخي از طرح(نشوند
چون چارچوب نظري، مبنـايي  . آزمون مسأله تحت بررسي امري اساسي و بنيادي است

دهد، و همين طور چـارچوب نظـري، چيـزي جـز      مفهومي براي ادامه پژوهش ارائه مي
ابط بين متغيرهاي مهم مورد بررسـي بـراي مطالعـه هـر نـوع وضـعيت       تعيين شبكه رو

مشكل زاي خاص نيست، لذا درك معنـا و مفهـوم متغيـر و انـواع مختلـف متغيرهـا از       
  ).124 -123، 1383، دانايي فرد و همكاران(اهميت زيادي برخوردار است

  
  اجزاء چهارچوب نظري

ه مرتبط با مسأله پژوهش است چهارچوب نظري خوب متغيرهاي مهم را در وضعيتي ك
. دهـد  اي منطقـي ارائـه مـي    كند و پيوند اين متغيرها را به گونـه  شناسايي و مشخص مي

كننـده و   روابط موجود ميان متغيرهاي مسـتقل، متغيرهـاي وابسـته و متغيرهـاي تعـديل     
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كننـده وجـود    اگر متغير تعديل. شود روشن مي) چنانچه حضور داشته باشند(مداخله گر
. كنـد تشـريح شـود    اي را كـه تعـديل مـي    ه باشد بايد چگونگي و نوع روابط ويـژه داشت

اگـر متغيرهـاي   . كننـد  كننـده عمـل مـي    تعديل عنوان بهها  همچنين بايد بيان كرد چرا آن
 عنـوان  بـه هـا   گري وجود دارد، بحثي نيز درباره اين كه چرا و چگونه بايد بـا آن  مداخله
اي كـه ميـان    در عين حال، هر گونـه پيونـد و رابطـه   . ودگر برخورد كرد، ارائه ش مداخله

در صورتي كه بيش از يك متغير وابسته مـورد  (متغيرهاي مستقل يا ميان متغيهاي وابسته
  .وجود دارد، بايد به روشني و به قدر كافي تشريح شود) نظر پژوهشگر باشد

دهـد كـه چـرا و     بدين ترتيب، روشني و بسندگي چهارچوب نظـري نشـان مـي   
چگونه انتظار داريم روابط خاصي وجود داشته باشد و ماهيت و جهت روابـط موجـود   

ترسيم مدل مفهومي نيز كه در چهـارچوب نظـري   . ميان متغيرهاي مورد نظر ما چيست
توجه داشته باشـيد  .كند تا روابط را مشاهده كند توصيف شده باشد به خواننده كمك مي

 هـا  البتـه ديـدگاه  . ايـم  ا همسان در نظر گرفتـه هاي چهارچوب نظري و مدل ر كه ما واژه
برخي مدل را به منزله شبيه سـازي  . كند متفاوت است درباره آن چه مدل واقعاً ارائه مي

دانند مـا مـدل را    كنند و برخي ديگر، آن را نمودي از روابط ميان مفاهيم مي توصيف مي
ر فصـل ششـم بـه تفصـيل     د .بريم مي كار بهبه معناي دوم و به منزله يك طرح مفهومي 

  .ايم هاي آن پرداخته پيرامون مدل، انواع و ويژگي
  :پنج ويژگي بنيادي وجود دارد كه بايد در چهارچوب نظري در آميخته شود

بررسـي پيشـينه    براسـاس متغيرهاي مرتبط با موضوع پژوهش بايد به روشـني  . 1
  .شناسايي و مشخص شوندتحقيق 
. چگونه دو يا چند متغير به يكـديگر مـرتبط انـد   بايد بيان كرد كه  ها در بحث. 2

رود ميـان   هـا تصـور مـي    اين كار را بايد براي روابط مهمي انجام داد كه بر پايـه نظريـه  
 .متغيرها وجود دارد

هـاي پيشـين    هـاي پـژوهش   اگر بتوان، ماهيت و جهت روابط را بر پايـه يافتـه  . 3
شاراتي مبني بر مثبـت يـا منفـي بـودن     ها بايد ا نظريه بيان كرد، آنگاه در بحث صورت به

 .روابط وجود داشته باشد

. روابط وجود داشته باشد بايد به روشني تشريح شود كه چرا انتظار داريم اين. 4
 .هاي پيشين استوار كرد ي پژوهشها توان بر يافته مي ها را استدالل
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تـا   بايد يك نمودار نيز كه نشان دهنده چهارچوب نظـري باشـد ترسـيم كـرد    . 5
 .خواننده بتواند روابط مبتني بر نظريه را تجسم كند

 :در ادامه با ارائه مثالي چارچوب نظـري و اهميـت آن را تشـريح خـواهيم نمـود     
هـاي هواپيمـائي،    زدائي در شركت متوجه شد با توجه به مقررات 2000محققي در سال 

هـاي   بـه روش كردنـد   هاي هواپيمائي جنگ قيمت پديد آمد و همه سعي مي بين شركت
در همان سال شركت هواپيمائي دلتا بـه عـدم رعايـت    . ها را كاهش دهند مختلف هزينه

نكات ايمني در پروازها و ايجاد سوانح هوائي متهم شد كه در يكـي از ايـن سـوانح آن    
محقق با وجود اين مسئله شروع به انجـام  . نفر جان خود را از دست دادند 137شركت 

ررسي كامل پيشينه و گـردآوري اطالعـات دقيـق متوجـه چهـار      تحقيق نمود و پس از ب
ايـت عوامـل عبـارت    . اند رسيد بر اين وضعيت موثر بوده كه به نظر ميشد عامل مهمي 

ابط ضعيف بين كاركنان داخل كابين خلبان، هماهنگي ضعيف بين كاركنـان  رو: بودند از
ه مـديريت كـه نـوعي    كنترل پرواز فرودگاه و گروه خدمـه درون كـابين خلبـان، فلسـف    

درك اين عوامل تا چه حـدي در حـوادث نقـش    . كرد ساختار عدم تمركز را تشويق مي
  .تواند مفيد باشد اند، مي داشته

. محقق پس از بررسي كامل پيشينه درصدد تنظيم چارچوب نظري تحقيق برآمـد 
ات تخلف از مقـرر  ،متغيري كه در اين پژوهش بيشترين اهميت را داردوي معتقد است 

. داردواريانس آن را با چهار متغير مستقل بيـان   نمودسعي محقق ايمني هوايي است كه 
دلتـا در  شـركت  زدايي هوايي و متهم شدن  شمار رويدادها در فاصله زماني بين مقررات

، روابط ميان كاركنان كـابين ) 1: به سوابقد كه بتوان با فرض اين. هر مقطع متفاوت است
هـاي   ي ارائه شده بـه خلبـان  ها آموزش) 3ان كابين و كنترل زميني، روابط ميان كاركن) 2

درجه عدم تمركز اعمال شده در داخل نظام در هر مقطع زماني كه سـوانح  ) 4مختلف و
اين مسـأله را بـا اسـتفاده از چهـارچوب      دتوان ميوي ، نمايداند دسترسي پيدا  روي داده

  .كندنظري زير تحقيق 
  

  نظريراهنماي تنظيم چهارچوب 
باشد  ترين متغير در اين پژوهش است، عدم رعايت اصول ايمني مي متغير وابسته كه مهم

روابـط ميـان   : شـود  و در نظر است واريانس آن توسط چهار متغير مستقل زير تشـريح  
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خدمه، روابط ميان كاركنان كنترل زميني و خدمه كابين، سطح آمـوزش خدمـه كـابين و    
  .عدم تمركز

تر باشد، احتمال بيشـتري بـراي عـدم رعايـت      يان خدمه ضعيفهر قدر ارتباط م
مـثالً خلبـان و   (زيرا اطالعات بسيار اندكي ميان اعضـاء  ،اصول ايمني هوايي وجود دارد

پردازد و تصوير كلـي را در نظـر    خود مي كار بههر عضو . شود مبادله مي) مهندس پرواز
را در زمان مناسـب در اختيـار    وقتي كاركنان داخل فرودگاه اطالعات درست. گيرد نمي
گذارند رويدادهاي ناگوار مبني بر عدم كاميابي پرواز يا سانحه هوايي دور از انتظـار    نمي

بدين ترتيب، هر قدر هماهنگي بين كنترل زميني و كاركنان كـابين كمتـر باشـد،    . نيست
بـه سـبب   هر دو عامل باال . رود كه تخلف از اصول ايمني روي دهد احتمال بيشتري مي

اگرچـه ممكـن   . شود، چرا كه بر عدم تمركـز تأكيـد دارد   فلسفه مديريتي دلتا تشديد مي
زدايي، يعني زماني كه شمار پروازها اندك بود، كارساز  است اين فلسفه پيش از مقررات

كلـي در آسـمان،    طـور  بـه  زدايي و بـا افـزايش پروازهـا    بوده باشد، ولي در پي مقررات
از اين رو، هر قـدر ميـزان عـدم    . كند ركز اهميت بيشتري پيدا ميهماهنگي و كنترل متم

تمركز بيشتر باشد، گستره ارتباطات ميان افراد ياد شده كمتر و ميزان ناامني هوايي بيشتر 
باشـند، ممكـن   همچنين، وقتي خدمه كابين خلبان به درستي آموزش نديده . خواهد بود

هـاي اضـطراري و    ي برخورد بـا وضـعيت  ني و نيز چگونگاي ايماست انواع استاندارده
در نتيجه، آموزش اندك نيز به احتمال افزايش عـدم  . اجتناب از سقوط هواپيما را ندانند

  .بينيد ميزير  اين روابط را در نمودار. كند رعايت اصول ايمني كمك مي
  

 
 
 
 
 
 
 
  

به  اكنون توجه كنيد كه پنج ويژگي اساسي چهارچوب نظري چگونه در اين مثال
  :اند هم آميخته شده

  

  

  

  

  

  

  

  

آموزش كاركنان كابين خلبان 

 ارتباط ميان كاركنان كابين خلبان 
  

عدم رعايت 

اصول ايمني 

 پرواز

ارتباط بين كاركنان كنترل فرودگاه و كابين 

 عدم تمركز 

  چهارچوب نظري نگاره  1-3نمودار شماره 

 متغير وابستهمتغيرهاي مستقل
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شناسايي و تشخيص متغيرهاي وابسته و مستقل در درون چهـارچوب نظـري   . 1
  .انجام شده است

روابط بين متغيرها مورد بحث قرار گرفت و بيان شد كه چهار متغير مستقل با  .2
ر متغير وابسته رابطه دارند و نيز اين كه متغير مستقل عدم تمركز با دو متغير مستقل ديگ

يعني ارتباط ميان اعضاي كابين خلبان و همچنين بين كاركنان كنترل زمينـي و كاركنـان   
 .كابين مرتبط است

طه عدم تمركـز  ماهيت و جهت رابطه هر متغير مستقل با متغير وابسته و نيز راب .3
مثال، اشاره كرديم كه هـر قـدر سـطح     طور به .به روشني بيان گرديدبا دو متغير مستقل 

تر باشد، احتمـال عـدم رعايـت ايمنـي پـرواز بيشـتر        عضاي كابين خلبان پايينآموزش ا
يابد يـا بـه عكـس، هـر      كه آموزش كاهش يابد، خطر افزايش مي از اين رو، همين. است

قدر آموزش بيشتر باشد عدم رعايت ايمني كمتر اسـت و بـدين ترتيـب بـين دو متغيـر      
يك از متغيرهاي مستقل و نامستقل نيـز   اين رابطه منفي بين هر. رابطه منفي وجود دارد

همچنين، بين عدم تمركز و رابطه اعضاي كابين از يـك سـو، و بـين عـدم     . وجود دارد
 .تمركز و هماهنگي از سوي ديگر، ارتباط وجود دارد

بيان علت مثالً  طقي تشريح شد،توسط چند اظهار من اتعلت وجود اين ارتباط .4
 .زدايي مؤثر بـوده ولـي اكنـون چنـين نيسـت      از مقرراتتمركز كه پيش  اثر بودن عدم بي
 :مشخص تر بگوييم، چنين استدالل شد كه طور به

شـود خلبـان نسـبت بـه      ارتباط ضعيف بـين كاركنـان كـابين موجـب مـي      )الف
  .خطرهايي كه در پيش است گوش به زنگ نباشد

 هماهنگي ضعيف بين كاركنـان كنتـرل در فرودگـاه و كاركنـان كـابين جنبـه       )ب
  .حياتي دارد چرا كه اين هماهنگي اساس امنيت است

  .شود گرايش به عدم تمركز به تشديد كاهش ارتباطات و هماهنگي منجر مي )پ
هـاي الزم   شـود افـراد از مهـارت    آموزش نابسنده كاركنان كابين موجب مـي  )ت

  .بهره بمانند بي
  ).1-3دارنمو( ارائه شد) ترسيمي( نموداري طور به روابط بين متغيرها .5
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  كننده نگاره چهارچوب نظري شامل متغير تعديل :3-3مودارن

  
تـوانيم   مـي مـثالً   .شـود  گر در اين مدل وارد مي اكنون ببينيم چگونه متغير مداخله

كند و همين امـر بـه سـهم خـود      قرار مي بگوييم آموزش ناكافي، خلبانان را عصبي و بي
هـايي كـه در آسـمان و بـه هنگـامي كـه        ها را در برخورد بـا وضـعيت   علت ناتواني آن

اطميناني به خود تـابعي از   عصبانيت و بي. كند هواپيماهاي بسياري در پروازند تبيين مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ط ميان كاركنان كابين خلبانارتبا

كنترل فرودگاه و كابين خلبانمركزارتباط بين

 عدم تمركز

آموزش كاركنان كابين خلبان

  

 رعايت عدم

 ايمني اصول

 پرواز

 عصبانيت

  و

 بي قراري

 متغير وابسته گرمتغير مداخله متغيرهاي مستقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ارتباط ميان مركز كنترل فرودگاه  و  كابين خلبان
  عدم

  رعايت

  ايمني

 پرواز

ارتباط بين خلبان و مركز كنترل

عدم تمركزگرايي 

آموزش

متغير وابستهكننده متغير تعديل متغيرهاي مستقل
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كند كه چرا آموزش ناكـافي بـه خطـرات ناشـي از عـدم       فقدان آموزش است و بيان مي
  .ببينيد 2-3در نمودار توانيد  اين حالت را مي. شود ايمني پرواز منجر مي

توانيم آموزش ناكافي را به منزله متغير تعديل كننده در نظر بگيريم و  همچنين مي
جـا بـه ايـن نظريـه      در اين). 3-3نمودار (طور بنيادي تغيير دهيم  بدين ترتيب الگو را به

پردازيم كه ارتباطات ضعيف، هماهنگي اندك و عدم تمركز احتماالً بـه هنگـامي كـه     مي
لبان ذيربط از آموزش كافي برخوردار نباشـد بـه عـدم رعايـت اصـول ايمنـي پـرواز        خ

هـاي خطرنـاك    ها كـه بـراي برخـورد ماهرانـه بـا موقعيـت       به بيان ديگر، آن. انجامد مي
اند با وجود ارتباطات و هماهنگي ضعيف، ناكارآمـد   سازي را طي كرده هاي شبيه آموزش

  .دآفرينن نيستند و براي ايمني خطر نمي
  

  هاي فصل پرسش 4-10
  . داليل بررسي پيشينه تحقيق را نام ببريد .1
  . فرآيند بررسي پيشينه تحقيقاتي را با ذكر مثال شرح دهيد .2
  مواردي و موضوعاتي كه بايد در يك پيشينه تحقيقاتي ارائه نمود، كدامند؟ .3
  .رابطه ميان بررسي پيشينه و چارچوب نظري تحقيق را شرح دهيد .4
  .يك نمونه بررسي پيشينه پيرامون يكي از موضوعات مديريت تهيه و تنظيم نماييد .5

  
  
  





 

 

  
  

  پنجمفصل 

  
  

 تدوين بيان مسأله
  
  
  اهداف رفتاري فصل 5-1

هاي مهم در فرآينـد   سأله خواهد پرداخت كه يكي از بخشفصل حاضر به تشريح بيان م
ردد، ضـرورت آن  ه تعريف گـ در اين فصل سعي بر آنست تا ابتدا مسأل. باشد تحقيق مي

هاي يك مسأله خوب بيان گردد، در ادامه ضـوابط تعيـين و تبيـين     تبيين شود و ويژگي
  .ارائه خواهند شدهاي ارزيابي مسأله  مالكمسأله و 

  : هدف از نگارش فصل حاضر عبارتند از
  يادگيري مساله تحقيق و ضرورت تهيه و تنظيم بيان مساله در تحقيق،. 1
  ي ارزيابي بيان مسئله در تحقيق،معيارها .2
  .چگونگي تنظيم بيان مسئله مناسب در تحقيق .3
 

  تعريف مسأله 5-2
پديده يا رابطه آن با مسأله شرح مبهم وگنگي است در ذهن افراد، در مورد چيستي يك 

يك مسـأله،  . ها و يا مانعي است در راه انجام كار، وظايف و يا تحقق هدف ديگر پديده
 ضعيتي غلط و يا خراب كه نياز بـه اصـالح فـوري دارد نيسـت، بلكـه مسـأله      به الزام و

 بنـابراين . نمايد پاسخ آنها به وضعيت موجود كمك ميتواند معرف سؤاالتي باشد كه  مي
مسأله هر وضعيتي است كه با وضعيت مطلوب، فاصله يا شـكاف داشـته   : توان گفت مي

االي نـامعيوب، مقـدار كـم كاالهـاي     براي مثال مديريت در سـازمان، خواهـان كـ   . باشد
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هر وضعيتي كه . غيره استي انبار شده، شركت فعال وزياد در بازار سهام و  نرفته فروش
با توجه به ايـن امـر بايـد گفـت كـه      . هاي باال فاصله داشته باشد مسأله است با مطلوب

  .شرح مسأله، بايد هم وضع موجود را در بر داشته باشد و هم وضع مطلوب را
روش علمـي نوشـته   هاي  ز مسأله كه متناسب با دستورالعملهايي ا ر زير، نمونهد

  :گردد شده اند، بيان مي
هـاي اطالعـاتي تعبيـه شـده در آن،      چه حد سـاختار سـازمان و يـا سيسـتم     تا .1

  نمايد؟ گيري مديريت مفيدند، معرفي مي غيرهايي را كه در اثر بخشي تصميممت
مورد نظر مشـتريان،   يغاتي جديد، در ايجاد كيفيت بااليتا چه اندازه برنامه تبل .2

  بيني شده است، مفيد بوده است؟ هاي سازمان پيش مشي كه در خط
كننـدگان   فيت، چه تأثيري روي ارزيـابي مصـرف  اطالعات در مورد قيمت وكي .3

  شود، دارد؟-ازمان كه به وسيله رقبا توليد ميكاالهاي توليدي س
لي را در خواننـده  العم نامه، همان عكس زيان در تراز و سودي گزارش ها آيا داده .4

  كند؟ هاي نقدينگي ايجاد مي كند كه گزارش گزارش ايجاد مي
  شود؟ مي هاي كنترل كم وسيله سيستم ركتي بر روي اجرا بهآيا تأثير بودجه مشا .5
  آيا بهبود خودكار كردن به افزايش بازده منجر خواهد شد؟  .6
  افزايد؟ مللي مؤسسه به افزايش ارزش آن ميال نتوسعه بيآيا  .7
هاي ماهيـت روابـط    هاي مختلف، در تفاوت هاي فرهنگي در كشور آيا تفاوت .8
  ).1378ظهوري، (دستان تأثير داشته است؟ مراتب بين فرادستان و زير سلسله

  
 ضرورت تدوين بيان مسأله 5-3

توانـد مسـأله يـا     ي است كه ميوضعيتمحقق پس از انجام مطالعات و بررسي پيشينه، در
ركنـد و موضـوعات مـورد نظـر را     ي آن محدودت شكل را از جايگـاه اوليـه و گسـترده   م

ي پژوهش و در  ي پرداختن به ادامه ي مهم آن است كه نحوه نكته. تر تعريف كند روشن
اگر مسأله يا موضوع اصلي . روشن تعريف و مشخص شود طور به واقع تمركز بر مسأله

حلـي   ار تحقيقي گسـترده صـورت گيـرد، راه   ي مشخص نشود، هر مقدار هم كبه روشن
  .نخواهد آمددست  به براي مشكالت

ـ   دوين قـوانين كلـي،   هدف نهايي پژوهش پيدا كردن روابط علّي ميان متغيرهـا، ت
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هـر  . دهد يافته را تشكيل مي اي از دانشِ سازمان هايي است كه مجموعه اصول، يا تئوري
آورده باشـيم و  دست  به اي خاص، قبالً دانشي شود كه در زمينه ع ميزماني شروبررسي 

ايـن  . دانـيم  ي آن چيزي وجود دارد كه ما نمـي  يم كه اين دانش ناقص است، دربارهبدان
آن، براي پاسخ بـه يـك پرسـش اطالعـات     ي  دانش ممكن است دانشي باشد كه درباره

پراكنده و بي سامان است كـه نمـي   كافي نداشته باشيم، و يا اطالعات موجود آن، چنان 
در هر صورت با يك مسأله روبـرو  . توان آن را به سادگي به يك پرسش مربوط ساخت

ي راه پـژوهش   ن لحاظ مهم است كـه مـا را در بقيـه   تدوين مسأله به ويژه از اي. هستيم
  .كند هدايت مي

ها وجود  كتابخانهاي گوناگون و مهمي كه در  هاي دوره هاي گذشته، مجله پژوهش
عدد و متنوعي را در اختيار ها موضوعات قابل پژوهش مت ي اين همه ...وها  دارد، چكيده

سـت كـم بـه سـه     نارسـايي و ناكـافي بـودن دانـش علمـي يـك مسـأله د       . گذارد ما مي
هاي انجام شده شكاف قابـل   وقتي در نتايج پژوهش) 1: شود ظاهر مي) همپوش(صورت

ي بين نتايج چند بررسي، تضاد وجود داشته باشـد، و  وقت) 2توجهي وجود داشته باشد، 
هنگـامي كـه   . اطالعات تبيين نشده وجود داشته باشد صورت به» واقعيت«وقتي يك ) 3

تين گزارش كتبي پژوهش اسـت را  نخس كه ،1توانيد بخش مقدمه پي به مسأله برديد، مي
حـل  ه بـه دنبـال   اي را ك ألهي هر گزارش پژوهشي، مس در بخش مقدمه. ريزي كنيد طرح

  .گوئيد كه چرا آن مسأله و حل آن مهم است دهيد و مي آن هستيد به خواننده ارائه مي
را با صراحت، به سادگي و بـه  اش  پژوهشگر همواره ممكن نيست مسأله اما براي

. اي كامل تنظيم كند، و اغلب مفهوم نسبتاً كلي و مبهمـي از مسـأله در دسـت دارد    گونه
حتـي قبـل از آن كـه    . ي پـژوهش علمـي اسـت    واقـع ماهيـت پيچيـده   اين امر در دليل 

هـايي بـوده    ن كند كه در جستجوي جـواب چـه پرسـش   پژوهشگر بتواند به روشني بيا
بـا  . است، امكان دارد بررسي و مطالعه، اكتشاف، تأمل و تفكر وي سـالها طـول بكشـد   

اصل اساسـي  . توجود اين، بيان كافي از مسأله پژوهش يكي از عناصر مهم پژوهش اس
بايد بداند كـه مسـأله   باشد، قبل از هر چيز اي  اين است كه اگر كسي مايل به حل مسأله

  .علمي كدام استي  خواهد انجام دهد، مشكل چيست، و مسأله چيست، چه مي
هـاي   زه يـا دسـت اول، و يـا كـاربرد داده    هاي تـا  پژوهش مستلزم گردآوري داده

                                                                                                                                                   

1. introduction 
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پژوهشـگر  . دست، و بنابراين نياز بـه تخصـص دار  هاي تازه ا موجود براي بررسي هدف
. سـت رو شده چه مطـالبي شـناخته شـده ا    به اي كه با آن رو ي مسأله بايد بداند كه درباره

الحات و مفـاهيم آن را بـه خـوبي    انـد، آيـا او اصـط    ديگران چگونه آن را كشف كـرده 
آوري شـده را   گرد هاي ليل دادهتحو هاي فني الزم براي درك و تجزيه داند، و مهارت مي

هـاي پـژوهش    ي پاسخ مناسـب بـراي پرسـش    صد او از اين تالش نظامدار، تهيهق. دارد
ي نمايشي و كـاربردي و   اي و انتزاعي، يا جنبه ها ممكن است جنبه پايه اين پاسخ. است

به بيان ديگر، طرح مسائل به منظـور پـژوهش و بررسـي علمـي،     . ملموس داشته باشند
  :گيرد كه عبارتند از يل صورت ميالً به دو دلمعمو

. دهـد  را تشـكيل مـي   3، يا نظـري 2، خالص1دليل عقلي كه پايه پژوهش بنيادي .1
ي پژوهشگر در اينگونه موارد، ميـل بـه دانسـتن و فهميـدن و در واقـع رضـايت        انگيزه

 .آيد مي وجود بهانستن و فهميدن در وي خاطري است كه بر اثر د

انجامد؛ بدين معنا كه تمايل به دانستن  مي 4كاربردي دليل عملي كه به پژوهش .2
  .از آن جهت مهم است كه بتوانيم كاري را بهتر انجام دهيم

، )هر جا ممكـن باشـد  (هر دو نوع پژوهش، از راه تشخيص مسأله، تدوين فرضيه
هـاي   وتحليل داده بررسي مسأله، گردآوري و تجزيه تدوين يك طرح پژوهشي به منظور

امـا در مـورد   . گيرد صورت ميي روابط بين متغيرها،  انجام استنتاج دربارهمناسب، و سر
طالعاتي ها اصوالً ا لي مطرح نيست زيرا اينگونه پژوهشي عم هاي بنيادي، فايده پژوهش

بلكـه  . اختيـار نمـي گذارنـد   ها براي تغيير محيط استفاده كرد، در  را كه فوراً بتوان از آن
يك محـيط خـاص تشـخيص     كه متغيرهاي مربوط را درها ايجاد مدلي است  هدف آ ن

مقصـود اصـلي در اينجـا كشـف     . هـايي بسـازد   ها فرضيه ي روابط بين آن دهد و درباره
  ).125 -121، 1386هومن، (قوانين كلي، يعني تنظيم تئوري است

كنيم لزوماً منظور اين نيسـت كـه در    ي مسأله را مطرح مي بايد دانست وقتي واژه
توانـد   مي» مسأله«. طرف شود درنگ بر مشكل جدي وجود دارد كه بايد بيا جريان كاره

آن بـه بهتـر شـدن     ي هايي دربـاره  به يك موضوع باشد كه يافتن پاسخ تنها وجود عالقه
رو، شايسته است مسأله را هرگونه وضـعيتي بـدانيم    كند و از اين يك وضعيت كمك مي

                                                                                                                                                   

1. fundamental 
2. pure 
3. theoretical 
4.  applied 
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كسـاني كـه بـه    . وجـود دارد  ، شكافي ميان وضع موجود و وضـع مطلـوب  كه در آن
را اغلب با اين ديدگاه تعريـف   پردازند مسائل مورد بررسي خود هاي بنيادي مي پژوهش

هـا را   تواند اين زمينه نماييم كه شركت مي هاي تحقيقاتي را مطرح مي ذيالً زمينه. كنند مي
  :گيرد كار بهبراي رسيدن به وضع مطلوب و يا براي حل مشكل 

موجودي كاالي فروش نرفته ما حداقل باشد، : به نقطه مطلوب مثال براي رسيدن
.  ...وكاالي معيوب در حد صفر باشد، ارزش سهام شركت ما در بازار بورس باال باشـد  

از ايـن رو، تعريـف   . اشندتوانند به خوبي كانون پژوهش ب مي» مسائل«بدين ترتيب، اين 
ت جـاري و هـم تـالش بـراي     تواند هم مسائل و مشكالت موجود در وضـعي  مسأله مي

  . گيرد در بردست يابي به حاالت آرماني سازمان را
وش نرسـيدن  هاي انبار ناشـي از بـه فـر    افزايش موجودي: ثال براي حل مشكلم

  ...ووري، كاهش سريع سهم بازار شركت  محصول، سقوط شديد بهره
ـ  كـه بـه دنبـال    اي  مسـأله دقيقـاً   در هر دو مورد محقق بايد بداند  راي آنپاسـخ ب

همچون (راهاي مسائل  ز اهميت آن است كه عالئم و نشانهي حائ نكته. گردد چيست مي
مديري با مثال، ممكن است  طور به .ي واقعي بيان نكنيم ي مسأله به منزله) عالئم بيماري

دسـت   بـه  وري را بـاال ببـرد، ولـي كاميـابي     بهره) كارمزد(كاري افزايش نرخ دستمزد تكه
كـه   ي واقعي روحيه و انگيزش اندك كاركناني باشد جا شايد مسأله ر ايند. نياورده است
اي دارند  كساني كه در سازمان سهم ارزنده عنوان بهها،  كنند ارزش واقعي آن احساس مي

وري انـدك احتمـاالً    بهـره . شود، شناخته نشده است» ايشست«ها  و بايد از كار خوب آن
چنين شـرايطي، كـارمزد بيشـتر     در. انگيزشي اي و عميق روحيهعالمتي است از مشكل 

راي مسـائلي كـه   ب» درست«هاي  از اين رو، يافتن پاسخ. واهد دادوري را افزايش نخ بهره
كـه شناسـايي درسـت مسـأله اهميتـي      بايد بـدانيم  . ثمر است اند بي بيان شده» نادرست«

  .هاي درست دارد حل سنگ، اگر نه بيشتر، با يافتن راه هم
كـه محقـق   در حـالي  . كنند ي عالئم آن توصيف مي ب مسأله را بر پايهمديران اغل

. تر مشخص كنـد  اركنان و بررسي پيشينه هرچه دقيقوگو با ك بايد مسأله را پس از گفت
هاي تشخيص اين كه به عالئم مسأله و نه خـود مسـأله توجـه شـده اسـت،       يكي از راه

ام براي مسأله پيش درآمد  ايي كردهاملي كه من شناسآيا اين ع«: پرسيدن اين سؤال است
توانيم در قالب مثالي كه در مورد  ها را مي اين واژه» ؟ )علت يا معلول(درآمداست يا پي 
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واقعـي در ايـن جـا روحيـه و     ي  موضوع يا مسأله. بهره وري اندك آورديم، بحث كنيم
باشيد كه  شتهتوجه دا. وري اندك است ي حاضر، بهره آمد مسأله پي. انگيزش اندك است
غيبـت، خرابكـاري يـا هـر      صـورت  بهتواند  هاي انگيزش پايين، مي پي آمدها، يا معلول

ي واقعـي كـه در ايـن     بدين ترتيب، مسأله. سسه ظاهر شودآمد منفي ديگري براي مؤ پي
علت يا پـيش  . وري نيست، بلكه انگيزش است بايد مورد رسيدگي قرار گيرد بهرهنمونه 

ي صـالحيت افـراد و   ظاهراً عدم شناساي) ل اثرگذار و داراي نقشيعني عام(درآمد مسأله
 ي ارج نهاده نشود، انگيـزش و روحيـه   افراد كار بهمادام كه . ها است ارزش مشاركت آن

نخواهـد  درآمد نيز دگرگون  يك پي عنوان بهها  وري آن آنان افزايش نخواهد يافت و بهره
تجهيزات بهتر فـراهم شـود بـدون آن كـه     وري پول بيشتر و  اگر براي افزايش بهره. شد

اي در  پي نخواهد بود، زيرا به مسـأله درسـت    وع اصلي در نظر گرفته شود، نتيجهموض
  .پرداخته نشده است

ي  اي روشـن، دقيـق و مختصـر دربـاره     يا بيان مسأله، يك اظهار يا جملهتعريف  
. قـرار گيـرد   بررسـي حل يا پاسخ آن، قرار است مورد  موضوعي است كه براي يافتن راه

  : گيرد ها را در بر مي بيان مسأله اين جنبه
  هاست، حلي براي آن ي موجود كه مدير در پي يافتن راهمسائل مديريت .1
ل خاصـي نيسـتند ولـي مـدير احسـاس      هايي كه احتماالً توأم با مشك موقعيت .2

  هايي بايد صورت گيرد، كند كه بهسازي مي
پردازي  نوعي روشنگري مفهومي براي نظريه ها، ه در آنهايي ك ا زمينهها ي  حوزه .3

  بهتر ضروري است،
تجربـي يـك سـؤال     طـور  بـه  كنـد  ها محقق تالش مـي  هايي كه در آن موقعيت .4

يـق كـاربردي و دوتـاي ديگـر در     دو مورد اول در قلمـرو تحق . پژوهشي را پاسخ گويد
  ).58 -56، 1381سكاران، (گيرد ي پژوهش بنيادي قرار مي حوزه

  
  هاي مسأله پژوهش ويژگي 5-4

داشتن يك مفهوم يا انديشه خوب براي پژوهش كافي نيست، شـما بايـد آن مفهـوم يـا     
هاي شما هر چـه   منبع پژوهشي انديشه. تبديل كنيد انديشه را به پرسش پژوهشي خوب

ري گيكـار  بهاي بيان كنيد كه از طريق  هاي ويژه ايد بتوانيد آنها را به شكل پرسشباشد، ب
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پس از آنكه درباره يـك موضـوع كلـي تصـميم     . روشهاي علمي به آنها پاسخ داده شود
ايـن بـدان   . پذير محـدود كنيـد   ي آزمون گرفتيد، آنگاه بايد آن موضوع را به يك فرضيه

بيني دربـاره   خود را، در يك مجموعه خاص از پيشي پژوهشي  معناست كه بايد انديشه
. شـد هاي شما بايد قابل آزمودن با عالوه براين، انديشه. دتوسعه دهيرابطه ميان متغيرها، 

پژوهش خود را، به يـك  ي كلي  كند كه چگونه انديشه اين بخش به شما خاطر نشان مي
 . پذير خاص تبديل كنيد فرضيه آزمون

كه گفتيم، گزينش مسأله پژوهش به ذوق، سليقه، عالقه، زمينـه تخصصـي و    چنان
توان براي آن قواعد فني بخصوص  ارد، بنابراين نميهشگر بستگي دتجارب شخص پژو

ي پژوهش در نهايت بايد به  اما ترديدي نيست كه مسأله. ه دادو رهنمودهاي زيادي ارائ
  : شكلي بيان شود كه دست كم ويژگيهاي زير را داشته باشد

ـ . 1 عينـي قابـل    اي همسأله بايد محدود و مشخص باشد و متغيرهاي آن به گون
د اغلب جـواب مناسـبي   نشو نامحدود بيان مي هايي كه بسياركلي و پرسش. دتعريف باشن

 :اند اين گونههاي زيراز پرسش. بنديا نمي

 هاي شخصيتي زنان و مردان تفاوت دارد؟ آيا ويژگي -♦

 آيا نگرش دختران و پسران دانشجو نسبت به مسائل اجتماعي متفاوت است؟ -♦

 ،هرمسـأله  ي دهنـده  مل تشـكيل عواتشـخيص درسـت عناصـرو    ،هـا  اين پرسـش در
هاي شخصيتي داراي ابعاد فراواني اسـت وهمـين    ويژگي ،در سؤال اول. بسياردشواراست

 مسائل اجتماعي چنـان  ،ويا در سؤال دوم ،كند مي امرمعموالً پاسخگويي به سؤال را مختل
گيري  هي آنها انداز ا نسبت به همهتواند نگرش افراد ر گسترده و كلي هستند كه محقق نمي

 : توان تغيير داد  ي زير مي ها را به گونه اين پرسش. كند

  آيا بين زن و مرد ازنظرگرايش به منبع كنترل تفاوت وجود دارد؟ -♦
 آيا نگرش دختران و پسران دانشجو نسبت به ازدواج متفاوت است؟ -♦

 »نگرش نسـبت بـه ازدواج  « ويا  »منبع كنترل«ها  شود كه در اين پرسش مالحظه مي
  .اي عيني قابل تعريف هستند به گونه
معنا كـه پاسـخ    بدين. تحقيق بايد موضوع مهمي مطرح شده باشد ي هدر مسأل .2

هاي موجود مؤثر  فزايد و يا در اصالح و بهبود روشبه پرسش بايد چيزي به دانش بشر بي
صـرف   پژوهشگر همواره بايد از خود سؤال كند كه آيا اين مسأله اهميت كافي براي.باشد



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     108

 

 

 .وقت و سرمايه را دارد يا خير

 .تحقيق تا جايي كه امكان دارد بايد موضوع جديدي مطرح شود ي در مسأله .3
اند وپاسـخ آن مشـخص شـده     ديگر آن را مورد مطالعه قراردادهاي كه بارها محققان  مسأله
ق بخواهـد درسـتي يـا نادرسـتي     نكـه محقـ  آمگر . افزايد چيزي به دانش انسان نمياست،

هـاي جديـد مـورد بررسـي      تحقيق قرار گرفته است، درموقعيت اي را كه قبالً مورد سألهم
 .قرار دهد

ي تخصصـي محقـق وامكانـات و     مورد تحقيق بايد با دانش و زمينهي مسأله .4
هـاي زيـر    يش ازشروع به تحقيق بايد بـه پرسـش  محقق پ. شرايط محيطي هماهنگ باشد

 :پاسخ دهد

  از دانش و مهارت كافي برخوردارم؟ ،كنم ر آن تحقيق مياي كه د آيا در زمينه -♦
  آورد؟دست  به توان تحقيق را مي ي هي مسأل آيا اساساً اطالعات الزم درباره -♦
 آيا امكانات مالي الزم براي انجام تحقيق را در اختيار دارم؟ -♦

د ها و موانع اجتماعي كه ممكن استدر سرراه تحقيق وجـو  آيا با وجود دشواري -♦
 كافي براي دنبال كردن مراحل تحقيق دارم؟ي  داشته باشد، عالقه و انگيزه

بـه   ،كـار  بـه بديهي است تحقيق در صورتي قابل اجراست كه محقق پيش از شروع 
 .باال پاسخ مثبت بدهد ه دري مطرح شدها پرسش

با توجه به مواردي كه براي بيان مسأله شرح داده شد، پيداست كه تـدوين پرسـش   
تغيرهـا يـا   مثال، پژوهشگر چگونه بدانـد كـه م   عنوان به. گاهي بسيار دشوار است مناسب
يا ابزار مناسـبي  و ،عيني قابل تعريف هستند يا خير صورت بهي او  هاي مورد مطالعه پديده

نظر او پژوهشگران ديگـر  ويااينكه به پرسش مورد  ،گيري آنها وجود دارد يا نه براي اندازه
ي منـابع   توانـد از طريـق مطالعـه    پژوهشگر تمامي اين اطالعات را مي. اند يا نه پاسخ داده

مسـتقيم و يـا    طـور  بـه  ي تمامي منابعي كـه  مطالعه. مربوط به موضوع پژوهش خود بيابد
كـار  و اين غيرمستقيم با موضوع محقق درارتباط است، از ضروريات انجام تحقيق است 

، محقق با بررسـي و  )تدوين سؤال(حله در اين مر. گيرد قبل از انجام تحقيق صورت مي
بـه موضـوع   كه بـه نـوعي    ،هاي قبلي هاي پژوهش ها و يا گزارش ها، مقاله ي كتاب مطالعه

او بـا  . تواند سؤال پژوهش را تدوين و متغيرها را تعريف كند پژوهش او مربوط است، مي
هـايي   عـد چـه گـام   كنون انجام شده و از اين به ب كه چه كارهايي تا اين كار خواهد فهميد
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 ).1380،21شريفي،(بايد برداشته شود

پاسـخ آن داده  معتقد است هرگاه سؤالي خوب بيان شده باشـد، نيمـي از    1ايزاك
بندي مسأله را به شرح زير بيان كرده  هاي معمول در بيان و صورت او اشتباه. شده است

  :است
د اينكه نتايج معنا ها بدون تعريف كردن مشكل پژوهشي، به امي ري دادهآو جمع .1

  .داري از برخي از آنها استخراج شود
گونه طرح و پژوهشي  العات زيادي كه از قبل، بدون هيچها واط استفاده از داده .2

  . هاي پژوهشي مناسب براي آنها اند وكوشش براي يافتن سؤال جمع آوري شده
  .كلي و مبهم صورت بههاي پژوهشي  ا و سؤاله تعريف هدف .3
  . ي تحقيقات گذشته ام به پژوهش بدون مطالعهاقد .4
اي كه صرفاً به يك موقعيت اسـتثنايي اختصـاص    ي ويژه پژوهش درباره مسأله .5

  . دارد
هـاي مناسـب و مفـاهيم     ي پژوهشي براسـاس نظريـه   كوتاهي در تدوين مسأله .6
  .موجود

روشـن و   صـورت  بـه هاي اجرايـي   هاي روش محدويت كوتاهي در تشخيص .7
  .هاي تحقيقي و تطابق آن با سؤال صريح

اي كه حل مسـأله   هاي مسأله، به گونه وتاهي در بيان روشن وصريح مفروضهك .8
  .براساس دستيابي به آنها مورد ارزشيابي قرار گيرد

يكي از مراحل مهيا ساختن پژوهش ذكر  عنوان بهايزاك در ادامه، تحليل مسأله را 
  : هاي زير را ارائه كرده است هنماييبراي انجام اين مرحله، را نموده و
د جلب كرده است و بـه حـل   اي را انتخاب كنيد كه توجه شما را به خو مسأله .1
  . مند هستيد آن عالقه
  .ي مورد نظر ارتباط داشته باشد آوري كنيد كه با مسأله حقايقي را جمع .2
  .آوري شده را معين كنيد ده، ارتباط بين حقايق جمعاز طريق مشاه .3
نمودار همبستگي بين حقايق، كه ممكن است كليدي براي حل مسـأله باشـند،    .4

  .پيشنهاد دهيد

                                                                                                                                                   

1. Isaac 
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هاي پيشـنهادي را معـين    فرضيهاز طريق مشاهده وتجزيه وتحليل، ارتباط بين  .5
  . سازيد

ها را، كه ممكن است به شما كمك كند تا بينشي  نمودار همبستگي بين فرضيه .6
  ).1386،48بيابان گرد، ( د، ترسيم كنيددر مورد حل مسأله بيابي

پژوهشگر سـعي بـر    ،تحقيق ي هلأدر شناسايي مسهمانگونه كه در باال اشاره شد، 
اي  پژوهشگر زمينه ،به عبارت ديگر. آن دارد تا شواهدي دال بر وجود مسأله عرضه كند

هاي  يژگيو ،در اين مرحله. مورد نظر رخ داده است ي هلأكند كه در آن مس را تصوير مي
روشـن،   ي بيـان مسـأله  .گردد احتمالي بروز آن نيز شناسايي مي مسأله، گستردگي و علل

ب مسـأله  يـك بيـان خـو   . ي تحقيـق باشـد   تـرين مرحلـه   اجرا شايد مشكل دقيق و قابل
   :كند اطالعات زير را منتقل مي

  ، اهميت مسأله -♦
  ، ي تخصصي مسأله در يك حوزه تحديد -♦
  ، تحقيقات انجام شده ي هاراطالعات كلي درب -♦
 .نتايج تحقيق ي هچارچوبي براي ارائ -♦

هشـگر بـراي انتخـاب مسـأله     يك مطالعه و داليل پژو در بيان اهميت مسأله، منطقِ
هـاي   يـا فرضـيه  سـؤاالت و (هـاي تحقيـق   قبل از بيان گزاره ،اهميت مسأله. شود منظور مي

يك . گرددي تحقيق عرضه  بررسي پيشينه واند قبل يا بعد ازت ولي مي ،شود ارائه مي)تحقيق
هاي زير را دارا  وردار است كه حداقل يكي از ويژگيتحقيق زماني از اهميت برخ ي مسأله
  :باشد

  ، ي خاص فراهم آوردن دانش در يك زمينه -♦
  ، كمك به تدوين نظريه -♦
  ، )رونييافزايش اعتبار ب(تعميم نتايج تحقيقات قبلي -♦
  ، ي تحقيقشناس پيشبرد روش -♦
 ).1384،31بازرگان،(روشن ساختن برخي از مسائل مهم روز -♦

  

  چگونگي انتخاب مسأله پژوهش 5-5
ي پژوهش، چنان كه قبالً نيزگفته شـد، ممكـن اسـت نتيجـه يـك رشـته        انتخاب مسأله
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خـواهيم   گـاه مـي  . امحدود اسـت تعداد مالحظات عملي ن. نيازهاي نظري يا عملي باشد
بينـي   يم، و گـاه ممكـن اسـت بـه منظـور پـيش      امري معين مطالعه كن تأثير عاملي را در

مي و نظري، موضوعات وسـيع  هاي عل انگيزه. ده نقشه مناسبي طرح كنيمرويدادهاي آين
ها تا آن حد اسـت كـه    ها و تئوري كليت بيشتر فرضيه. ي پژوهش دارندداري برا و دامنه

اي كـه   ي فرضيه بنابراين توسعه. ازدس پذير مي هاي ممكن چندين واقعيت را امكان تبيين
 همـواره كند، ممكن است منبع مسـائل ديگـري باشـد، يعنـي      يك واقعيت را توجيه مي

  .»تواند آن را تبيين كند؟ هاي ديگري مي چه پديده«: توان پرسيد مي
عاليـق خاصـي    مالحظات عملي جنبه همگاني دارند، اما منشأ مالحظات نظـري 

انگيزه پژوهشگر، بررسـي موضـوعي كلـي    . منجر خواهد شدتر  است كه به مسائل كلي
پـژوهش مسـتلزم كـاوش بـه     . است كه درباره آن اطالع و دانش چنداني موجود نيست

ي طرح ها يكي از ويژگي. است) شدني اما حل(پاسخ براي مسائل حل نشده منظور يافتن
ات پيشين، اما گاهي نيز مطالع. پژوهشي خوب آن است كه دست نخورده و اصيل باشد

هـا و   ن، دربـاره موضـوعات مختلـف، موقعيـت    هاي واحـد و يكسـا   با استفاده از روش
نتايج پژوهش را بايد بتوان تكرار . شود هاي ماهرانه تكرار مي هاي متفاوت، به شيوه زمان
تجديد يا تكرار آزمايش، براي تأييد يا مـورد پرسـش قـرار دادن پـژوهش پيشـين      . كرد

رخـي مـوارد پژوهشـگر ممكـن اسـت عالقـه منـد بـه بررسـي          امـا در ب . مطلوب است
ـ ها پديده ه ايـن دليـل كـه بخواهـد     يي باشد كه قبالً تا حدي آنها را مطالعه كرده است، ب

درآنهـا روي   نظـر  اي كه پديده مورد ري را مشخص كند يا به شرايط ويژهت مطالب جزئي
ـ  دهد، صراحت بخشد، و يا احتماالً مايل باشد نشان دهد كـه  مي ده چگونـه زيـر   آن پدي

گـاه نيـز ممكـن اسـت پژوهشـگر بخواهـد       . گيرد هاي ديگر قرار مي نفوذ و تأثير پديده
هشگر در ترتيب، پژو بدين. لب كلي وجود دارد، كشف كنديي را كه در يك مطها تفاوت

 . هاي موجود تنظيم كند تئوريبيني خود را بر پايه  تواند پيش مي برخي موارد

ه در انتخـاب مسـأله پـژوهش نقـش اساسـي دارد تمـايالت و       يكي از عواملي ك
هر چند پژوهش اصوالً كار اسرارآميزي نيسـت،  . ارزشهاي معنوي خود پژوهشگر است

هـاي مختلـف علـم بـراي      در گزينش بخش. و نداشتن شتاب استاما مستلزم شكيبايي 
ن داوري مطالعه و بررسي، همواره عقل و اراده دخيل بوده و نـوع گـزينش نيـز متضـم    

. اما نقش ارزشها در گزينش موضوع پـژوهش زيـاد آشـكار نيسـت    . درباره ارزشهاست
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چـون  . كنـد  اي داوري مي يسته مطالعه و پژوهش است به گونهپژوهشگر درباره آنچه شا
ارزشهاي شخصي خواه ناخواه در گزينش موضـوع پـژوهش تـأثير دارد، بنـابراين تنهـا      

شهاي علمي، آگاهي از كيفيت و محل دخالت اين ي حفظ جنبه عقلي و نظري رو وسيله
هـا و عاليـق    اجتماعي محيط نيـز در تعيـين رجحـان   البته اوضاع و احوال . ارزشهاست

هـاي مختلـف بـراي انـواع      ناپذير دارد، زيـرا جوامـع و فرهنـگ   پژوهشگران تأثير انكار
  .هاي متفاوتي قائلند ها، اهميت پژوهش

هـاي   تـوان بـا اسـتفاده از روش    اكنون مي ه همنكه مسائل زيادي وجود دارد كبا آ
  : بخشـي بـراي آنهـا تهيـه كـرد، بايـد توجـه داشـت كـه          هـاي رضـايت   علمي، جـواب 

ي علمي هميشه جواب مسائل را در اختيار ما قرار نخواهد داد، چه برسـد  ها پژوهش .1
انـداز پـژوهش علمـي چنـدان روشـن       و قاطع باشد، چشم به آنكه چنين جوابي روشن

هدف مطالعه و پژوهش علمي پيدا كردن جواب مسائل است، امـا در برخـي    .2، نيست
پژوهشگر در همان حال كه بـراي يـافتن   . نيايددست  به موارد ممكن است چنين جوابي

ها نيز باشد،  ها و سرخوردگي كند، بايد منتظر نوميدي مي هاي دشوار تالش پاسخ پرسش
بـراي   1نا تمام دانست، زيرا به قول ياسـپرس  انداز توان يك چشم مي علم جديد را .3و 

  . پيشرفت و تكامل علم جديد، نهايت و انتهايي وجود ندارد
علـت دشـواري، آن   . انتخاب مسأله پژوهش براي غالب دانشجويان دشوار اسـت 

است كه آنان شتاب دارند كه با دانش محدودي كه در زمينه پژوهش دارند، به سـرعت  
م حـل مسـأله   اي معتقدند كه دانشـجويان هنگـا   عده. خاب كنندسأله تحقيقي را انتيك م

عـدم مطالعـه   ) عدم انجـام تحقيقـات مقـدماتي، ب   ) الف: شوند مرتكب چهار اشتباه مي
عـدم  ) مشـخص نكـردن روش اجـراي تحقيـق، د    ) منابع مربوط به موضوع تحقيـق، ج 

  . توصيف دقيق و روشن مفاهيم موجود در مسأله
ي مورد تحقيـق، نـه تنهـا بايـد در      ند كه در طرح مسألها عده ديگري توصيه كرده

انتخاب آن شتابزدگي نكرد، بلكه بايد تعمق و بررسي كافي به عمل آورد و توجه نمـود  
  : كامل جواب داده شود طور به كه حداقل به سؤاالت زير

ي ايـن   خـواهيم بـه وسـيله    مـي  مجهول اسـت و چه واقعيتي است كه بر ما ) الف
  شف كنيم؟ بررسي آن را ك

                                                                                                                                                   

1. Jaspers 
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اي خواهـد   كشف اين واقعيت از نظر علمي و عملـي چـه اسـتفاده و نتيجـه    ) ب
  داشت؟ 
هايي به وسيله خود اين گروه يا ساير اشخاص در اين زمينه انجام  چه بررسي) ج

  آمده است؟ دست  به شده و چه نتايجي از آن
 كار بهاي ه يشتر در اين امر شده است، چه روشهايي كه پ ي بررسيبراي اجرا) د

رفته اند، چه نواقصي داشته و چرا در بعضي از موارد نتيجه نگرفته يـا بـه نتيجـه غلـط     
  رسيده اند؟

  هايي كه مسأله بايد در آنها مورد  بررسي قرار گيرد، كدامند؟ جامعه يا جامعه) ه
  :دهد ميدست  به راي يافتن مسألههاي بيشتري ب مطالب زير راهنمايي

زمينـه   معمول از مجموعه مسائل كلي، مربوط به يك طور هب ي تحقيق، يك مساله
 مدير، مسائل كلي را با احساس ايجاد تغييرها يا رفتار. شود كلي كار سازمان انتخاب مي

در اين مرحله، مدير ممكن است مشكل و . نمايد وگرايش جديد در محيط كار درك مي
اي غيرعادي را ه و يا وضعيت د، ولي ايجاد تغييرهامسأله را نتواند به دقت تشخيص ده

زمينـه  . گيرد ت، مدير تصميم به انجام تحقيق ميدر اين موقعي. كند طور دقيق حس مي به
  :كلي ايجاد مسائل مذكور عبارتند از 

اي كه در اجراي وظايف به هر حال ايجاد شده و نيـاز بـه حـل     مسائل روزمره .1
  .دارند، مانند شكايات كتبي كاركنان

ماننــد . كنــد ايي كــه مــدير، نيــاز بــه بهبــود آنهــا را احســاس مــيهــ موقعيــت .2
  .هايي روبرو شده است هايي كه در عمل با عدم موفقيت مشي خط

طـور علمـي،    از به تعمق دارند تا يك پديده بـه موارد مفهومي و تئوريك كه ني .3
در منـدرج  هاي گونـاگوني كـه از تعـاريف     شود، مانند برداشتتر فهميده  بيشتر و دقيق

  . ها ايجاد شده است قوانين و يا دستورالعمل
بعضي سؤاالت كه مدير در قالب علم، خواستار يافتن پاسـخ آنهاسـت، ماننـد     .4

  ).براي مثال راندمان ضعيف در مديريت(آثار تبعي اقدامات سازماني از ديدگاه علمي
  : هايي از اين مسائل كلي نوعي عبارتند از  مثال
  .ن فروشعدم افزايش ميزا )الف
  . عدم پيشرفت افراد گروه اقليت در مشاغل سازمان )ب



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     114

 

 

  . ها عدم توازن در حساب )ج
در تأمين اطالعـاتي كـه انتظـار     عدم توانايي سيستم جديد اطالعات مديريت، )د

  .رفته تهيه نمايد مي
ه ايجاد مشكالت بيشتر با برقراري نظام كار منعطف و عـدم حـل مسـائلي كـ     )ه

  .ها حل نموده است ر ساير سازماناجراي اين نظام د
هـاي چنـد واحـدي از دسـت      ي سـازمان  خروج كنترل اداره پروژهاي پيچيده )و
  .ي اصليها مديريت

ضوابطي كه در زير تحـت   هر يك از مسائل كلي كه نوع آن ذكر شده، با توجه به
 عنوان هباطالعات مقدماتي، آوري  تواند پس از جمع مي ده است،يابي مسأله آم عنوان ارز

علمي  حل آنها، تحقيق براي شناخت و يافتن پاسخ يا راه ي تحقيق انتخاب شود و مسأله
تر تقسـيم شـده و مـورد تحقيـق قـرار       جزئيتوانند به مسايل  مسائل باال مي. انجام گيرد

  ).1378ظهوري، (گيرند
  

 ارزيابي مسأله تحقيقانتخاب و  هاي مالك 5-6

دهد كـه بتوانـد بـه     پژوهشگر را در وضعي قرار نميصله انتخاب موضوع پژوهش، بالفا
هـا و تجزيـه و تحليـل آنهـا را      يه بپردازد، يـا روش گـردآوري داده  هاي اول بررسي داده
شـدني اسـت، بـاز هـم      ي مورد نظر حـل  حتي بعد از آنكه معلوم شد مسأله .مطالعه كند

ي هـدايت  ضوابط و مالكهاي ديگري وجود دارد كـه قبـل از انجـام هـر كوششـي بـرا      
 :آزمايش، بايد به آنها توجه نمود

نخستين گام . مشكالت استحل مسأله و ي، هدف تجسس علم :قابليت اجرا .1
ي مـورد نظـر و    اجرا، روشن كردن مسـأله  ي يك طرح پژوهشي عملي و قابل در توسعه

البتـه ايـن   . طرح نوعي پرسش است كه بتوان با استفاده از روش علمي به آن پاسـخ داد 
ي مـورد نظـر    آيا انجام مطالعـه : از خود بپرسيد. ها وجود ندارد ي سؤال ان براي همهامك

آيـا بـه گـروه    پذير اسـت؟   وقت و نيروي انساني موجود امكان با توجه به وسائل، مواد،
ي الزم دسترسي خواهيد داشت؟ آيا مطمئن هستيد كه بـراي ايـن    نمونه مناسب، با عده

پذير، قابل اجـرا و   شناسي پژوهش، كنترل ورد؟ آيا روشخواهيد آدست  به مسأله جوابي
قابل مطالعه است، البتـه نـه بـه    غير »جنگند چرا ملتها مي«است؟ اين مسأله كه قابل فهم 
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ي  تهيـه جـواب بـراي آن مسـتلزم هزينـه      اهميت بودن آن، بلكه به خاطر آنكه كمخاطر 
 .آن خرج كندزيادتر نسبت به آن ميزاني است كه جامعه مايل است براي 

تهيـه  . كنـد  شدني كفايـت نمـي   هاي حل تدوين و تبيين پرسش :اهميت مسأله .2
. پاسخ براي يك پرسش مستلزم صرف وقت، منابع مالي و وجـود فضـاي كـاري اسـت    

ها، شامل افراد و يا  يپژوهش در زمينه يك سؤال، مستلزم وجود گروهي آماده از آزمودن
هاي جزئـي و   نابع نبايد صرف پاسخگويي به پرسشاين م. موارد آزمايشي حيواني است

بـه انـدازه    يك مشخصه مطلوب درباره مسأله پژوهش آن اسـت كـه  . كم اهميت شوند
شوند كه ميزان  ي به شناسايي شرايط كاري منجر ميهاي بسيار پژوهش. كافي مهم باشد

يـا تـأثير    ترين حـد ممكـن برسـانند، و    ي و نيز رضايت شغلي را به باالور توليد و بهره
ه ي انـدكي بـه ايـن نتيجـ    ها تئوري. بالقوه داروها را در كنترل روان پريشي بررسي كنند

شـدني زيـادي    البتـه مسـائل حـل   . اهميت است ها بي رسيده است كه پاسخ به اين سؤال
وجود دارند كه دانشمندان نه در زمان حال و نه درآينده به دنبال جواب آنهـا نخواهنـد   

ممكـن اسـت   » دهنـد  بلغاري يا پنير تركي را ترجيح مـي موشها پنير «ه اين مسأله ك. بود
). فاقـد اهميـت اسـت   (قرنها بدون جواب بماند، چون مـورد عالقـه دانشـمندان نيسـت    

اي بـراي   سأله درحدي است كه بتواند اندازهآيا قدر و وسعت م: همواره از خود بپرسيد
حدي است كه بتوان گزارشي درباره آن  ي مطالعه در عه داشته باشد؟ آيا نتايج بالقوهمطال

 تهيه كرد؟

ميـزان تحصـيالت و كيفيـت عاليـق پژوهشـگر درانتخـاب        :عالقه پژوهشگر .3
ارد كـه پژوهشـگر   پژوهش تأثير فراوان دارد، اما هيچ قانون صددرصد مطمئني وجود ند

ه زمينه آيا ب: از خود بپرسيد. معين هدايت كنداي  هاي مهم در زمينه را در تدوين پرسش
منـد هسـتيد؟ آيـا موضـوع      حل احتمالي آن عالقه ي، مسأله خاص مورد مطالعه، و راهكل

آيـا بـا انجـام ايـن مطالعـه،       پژوهش با پيشينه علمي وعاليق شغلي شـما ارتبـاط دارد؟  
 آوريد؟  ميدست  به هاي مفيدي مهارت

سـخ آن  شود كه پا سؤال احتماالً زماني مهم تلقي مييك : ارزش عملي مسأله .4
عملي مشخص به تنهـايي   -يكاربردهاي تجرب(د بردهاي عملي مشخص منجر شوكار به

آيـا حـل ايـن مسـأله     !). شود كه پرسش به خودي خود با اهميت تلقي شـود  باعث نمي
آيا پيدا كردن جواب براي اين مسأله مثالً  كند؟ مكي به حل مشكالت عملي آدميان ميك
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كنـد؟   حل آن كمكي به اين صنعت مي ؟ آيا راهد عملكرد شركت خواهد شدموجب بهبو
مند باشـند؟   هاي اين صنعت به نتايج آن عالقه ا اين احتمال هست كه صاحبان شركتآي

 شود؟        صالحاتي در روند بازار رقابتي ميآيا نتايج حاصل موجب تغييرات و ا

 ابطـه ميـان  يك سؤال احتمـاالً زمـاني مهـم اسـت كـه ر     : ارزش نظري مسأله .5
هرچنـد  . گذار برسيستم رفتاري تحت مطالعه را مشخص نمايـد  متغيرهاي متعارف تأثير

توان مشخص كرد كه برخـي   مهم نسبتاً دشوار است، اما ميغير تشخيص و تمايز مهم و
از خـود  . مسائل ممكن است نسبت به مسائل ديگر به پيشبرد علم كمك بيشـتري كننـد  

آيـا ديگـران   كنـد؟   زمينه تخصصي شما كمك ميه پيشرفت آيا حل اين مسأله ب: بپرسيد
دهند؟ آيا اين مسأله به برطرف كردن كمبودهـا و تنگناهـايي    اهميت آن را تشخيص مي

وجب بهبود و پيشرفت كه در مطالعات منتشر شده وجود دارد، كمك خواهد كرد؟ آيا م
آن  شـود كـه پاسـخ    ، احتماالً در صورتي مهم تلقي ميشود؟ يك سؤال روش شناسي مي

توسعه و . ت كندهاي رقيب حماي از چندين ديدگاه نظري و يا فرضيهبتواند تنها از يكي 
يي ها چنين پرسش پاسخ به. هايي نيز در مركز روش علمي قرار دارد آزمودن چنين سؤال
هـا تنظـيم    تفسـير درسـت داده   دهـد كـه اهـداف خـود را بـر روي      به شما امكـان مـي  

شود ممكن است فردا  اهميت تلقي مي د كه آنچه امروز كميد يادآوري شودراينجا با.كنيد
وانـد  ت شـود، مـي   هاي علمي منجر مـي  أسفانه وجود مسائلي كه به پيشرفتمت. مهم باشد

شـود   مـي  حتي زماني كه چيز جديـدي كشـف  .آور باشد براي بسياري از مردم اضطراب
. شـوند  تي قائل نمـي د بود و براي آن اهميتفاوت خواهن ري از مردم نسبت به آن بيبسيا

. اسـت  15ن قرن دانا ه رياضيوسيل بهبه نام صفر » ديديج«يك مثال خوب، اختراع عدد 
اي كه كـاربرد   كننده بود، به گونه تواند يك عدد باشد، ابتدا ناراحت اين فكر كه صفر مي

ابداع اعـداد موهـومي در رياضـيات نيـز     . آن در بسياري از شهرها غيرقانوني اعالم شد
پـذيرش كوپرنيـك دربـاره حركـت سـيارات و تفكـر دربـاره        . شت مشابهي داردسرگذ

و توسعه تئوري او درباره  مندلپيشرفت . شد تلقي مي» مزخرف و مسخره«حركت زمين
شناسـان   ، ستارهسرانجام. داشت، پذيرفته نشده بود» رياضي«وراثت، به سبب آنكه جنبه 

دربـاره سـياره    آدامـز ند و كشـف  بـه رياضـيات اعتمـاد نداشـت     1845انگليس در سال 
امروز اين اميد وجود دارد كه جامعـه بـه گونـه    . را منتشر نساختند» نپتون«جديديبه نام 

هاي دانش علمي را صرفاً بـر پايـه    به گونه اخص بياموزند كه پيشرفت اعم و دانشمندان
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  ). 1386هومن، (ارزشيابي كنند) راستي و درستي(ي معتبر و رواها مالك
وقات پژوهشـگر بـا مسـائلي    گاهي ا :تن تكنولوژي الزم براي حل مسألهداش .6

پذير نيسـت زيـرا علـم، فاقـد      گويي به آنها در زمان حال، امكان شود كه پاسخ روبرو مي
  .اين مسائل قابل تحقيق نيستند. تكنولوژي الزم براي حل آن است

  :هاي زير در مورد مسأله مثبت بودن پاسخ پرسش .7
هـاي مناسـب    تـوان داده  حل است و در رابطه بـا حـل آن، مـي    قابل آيا مسأله .1

  آوري كرد؟ جمع
  كند؟ ها ايجاد تغيير مي ، اصل مهمي وجود دارد و در نظريهآيا در مسأله .2
  اكنون موجود است؟ ا مسأله جديد است يا جواب آن، همآي .3
  آيا تحقيق با امكانات محقق متناسب است؟ .4

  :پرسد ر، محقق سؤاالت زير را از خود ميت اخيبراي تعيين جواب سؤاال
كـافي را بـراي تفسـير و درك     ريزي، دانش آيا مهارتهاي الزم را براي طرح) الف

  ها و نيز مهارت الزم را براي پرورندان آنها، دارم؟ يافته
هـا   آورد و آزمـايش دسـت   بـه  تـوان  يـق را مـي  هـاي مربـوط بـه تحق    آيا داده) ب

  توان امكانات را تا پايان حفظ نمود؟ وي آنها اجرا كرد؟ وآيا ميم را رهاي الز وآزمون
اختيار دارم؟ و در صورت  آيا امكانات مالي الزم براي انجام اين مطالعه را در) ج
  گيرم؟كار بهتري  ي بيشتر، منابع جديد توانم براي هزينه لزوم مي
  آيا وقت كافي براي تمام كردن طرح دارم؟) د
مشــكالت را دارم و هنگــامي كــه  ادگي در برابــر موانــع وآيــا شــهامت ايســت) ه

كننـد، كـار را بـا     و ديگران از همكاري شانه خـالي مـي  تر است  آوري دادها دشوار جمع
  ).1387ظهوري، (جديت تمام دنبال خواهم كرد؟

  :ير پاسخ دادزهاي  هاي آن بايد به سؤال و گزارهتحقيق  ي هلأارزيابي مساما براي 
هاي آن با توجه به يك چارچوب نظري  مسأله، گستردگي و ويژگي ي هآيا زمين. 1

   يا تجربي بيان شده است؟

   كند؟ مطالعه را محدود مي ي هدامن ،آيا بيان مسأله. 2

 كند؟ له، قلمرو علمي مسأله را مشخص ميآيا بيان مسأ. 3

   يك يا چند مالك زير بحث شده است؟ برحسب ،آيا اهميت مسأله. 4
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  نو در اجراي امور ي  هبي به يك شيويا دست )الف
  تدوين يك نظريه )ب
 پذيرتركردن و گسترش دانش يا نظريه تعميم )ج

 گويي به مسائل جامعه پاسخ )د

 شناسي در تحقيق پيشبرد روش )ه

بـا توجـه   ) هاي تحقيق ها يا فرضيه الهاي ويژه، سؤ هدف(هاي تحقيق آيا گزاره .5
  ين شده است؟مسأله تدو ي دهنده به ابعاد تشكيل

 كند؟ مياجراي پژوهش را آشكار ي ههاي تحقيق شيو آيا گزاره. 6

  آيا متغيرهاي پژوهش مشخص است؟. 7
  ).38، 1384بازرگان،(پذيراست؟ آيا تعريف عملياتي متغيرها امكان. 8
  

  هاي الزم براي بيان مسأله فعاليت 5-7
له، تعريف مفاهيم و بررسي محدود كردن مسأ: براي بيان مسأله، سه اقدام زير الزم است

  .پردازيم در زير، به شرح هريك مي. بنيادي مفروضات
  
  محدود كردن مسأله .1

ي مسأله دارد كه در بيان آن، بايد سعي كنـد كـه    هشگر، ابتدا يك تصوير كلي دربارهپژو
اين كار بايد طـوري انجـام شـود كـه تعـادل ميـان مسـأله        . حدود آن را مشخص نمايد

اگر در تعيين حدود، دقت كافي به عمل . محدود برقرار شود صورت بهو كلي  صورت به
شـود كـه ممكـن     لل و مسائل مختلف، چنان درگير مينيابد، محقق در بررسي سلسله ع

پس هدف محقق در اين مرحله از تحقيـق، روشـن سـاختن    . است هرگز به نتيجه نرسد
در ارائـه مسـأله، اصـول    گفتارهاي موضوع مورد بررسي است، به عبـارت ديگـر، بايـد    

 ابعادي كه در تعيين حدود بايـد . مد نظر قرار گيرد) دقت نمودن(محدود كردن و تدقيق
اي كـه مسـأله در آن وجـود دارد، زمـان و مكـان و       جامعـه : در نظر گرفت، عبارتنـد از 

ود كـه در  براي مثال اگر مسأله، كمبود كارايي است، بايد مشخص شـ . مشخصات مسأله
بـا ذكـر ارقـام    (هايي؟ در كجا؟ چه زماني و از چقدر به چقـدر  اد و سازمانمورد چه افر

هـاي متـداول شـناخت محـدود كـردن و تـدقيق مسـأله، مراجعـه بـه           ؟ از روش)وآمار
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به اين كار، مرور ادبيـات يـا بررسـي    . يي است كه در زمينه مربوطه وجود داردها نوشته
  .د آمدمتون گويند كه شرح مفصل آن در مبحث موضوع خواه

  
  تعريف مفاهيم .2

دقيق  طور به هاي مورد پژوهش را روشن سازد و بيان مسأله، پژوهشگر بايد پديده هنگام
مشخص كند كه آيا مفاهيم و نمادهاي مـورد اسـتفاده در مسـأله، داراي معـاني خاصـي      

. دقيق تعريـف كنـد   طور به هاي مطرح شده در مسأله را و اگر آري، واژه هستند يا خير؟
  ). رح تعريف مفاهيم، در مبحث تعاريف عملياتي خواهد آمدش(

  
  بررسي مفروضات بنيادي .3

پـذيرد، امـا    ها مـي  واقعيت عنوان بهه محقق، آنها را مفروضات بنيادي، احكامي هستند ك
  .تواند آنها را اثبات كند نمي

از تحقيـق روي  معمـول هـدف    طـور  بـه  پس از كامل و جامع شدن طرح مسأله،
ف كلـي و سـپس اهـداف فرعـي     ي هدف، ابتدا هـد  در ارائه. شود شرح داده ميمسأله، 

د براي كل تحقيـق بيـان   نكته مهم در اينجا اين است كه بيان هدف، باي. گردند تعيين مي
مطلـب مهـم در بررسـي    . هـاي مختلـف نتـايج علمـي را مشـخص نمايـد       شود و جنبه

ن قسمت ذكري از روش اجراي مفروضات بنيادي اين است كه به هيچ وجه نبايد در اي
 ).1378ظهوري، (تحقيق به عمل آورد

  
 هاي كلي و تخصصي تحقيق تعيين حوزه 5-8

هايي كه معموالً پژوهشگران و تقريباً همه دانشجوياني كـه بـا رسـاله و     يكي از دشواري
. هاسـت  د، كليات و جزئيات مسائل و فرضيهرو هستن ار دارند با آن روبهپايان نامه سروك

توانـد   گرايـد و نمـي   ، معموالً به ابهام و پيچيدگي مير مسأله پژوهش خيلي كلي باشداگ
جالب باشـد، امـا از    اي ند امكان دارد خواندن چنين مسألههر چ. مورد آزمون قرار گيرد

هاي مبهم وكلي رواج بسيار  گونه مسائل و فرضيه اين. ارزش خواهد بود لحاظ علمي بي
آميخته بازاريابي بر افزايش سهم بازار مـؤثر اسـت، فنـاوري    : دارد، كه از آن جمله است

هايي است بسيار جالب،  ها فرضيه ي اين همه. مؤثر است ها وري شركت بهره اطالعات بر
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توان آنهـا را عمـالً    ارزشند، زيرا عالوه برآنكه نمي يفعلي از لحاظ علمي ب صورت بهاما 
ـ    واقعـي بـراي ايـن تصـور     غير انآزمود، ممكن است در شخص نـوعي تـوهم و اطمين

. توان روزي مـورد آزمـون قـرار داد    هاي مذكور را سرانجام مي ه فرضيهآورند ك وجود به
تعريـف كـرد و   دقيقـاً   تـوان  ها را دست كم براي زمان حاضر نميها و مانند اين واژهاين 

ا، جزئـي  هـ  گويي فرضيه در برابر كلي .گونه تجربي آزمود هاي مربوط به آنها را به فرضيه
دانشجو شنيده است كه مسائل پژوهشي بايد محدود باشـند  . نگري بسيار زياد قرار دارد

اين مطلب درست است، اما امكـان دارد مسـأله را   . تا امكان كار با آن وجود داشته باشد
ي  كلي هر چه مسأله يـا فرضـيه   طور به .آنقدر كوچك كنيم كه ديگر وجود نداشته باشد

تر خواهـد بـود، امـا ابتـذال و      هاي مربوط به آنها روشن شد، استنباطتر با پژوهش جزئي
وقتي پژوهشگر مسائلي . پردازيم مي پيش پا افتادگي ممكن است بهايي باشد كه براي آن

را كه خيلي وسيع و كلي باشد به علت ابهام زياد نتواند مطالعه كند، در تالشي كه بـراي  
، يا اصوالً بـه منظـور آنكـه    آورد ي به عمل ميشدن و اندازه حل صورت بهخرد كردن آن 

ي قابل حلي بيابد، ممكن است شاهرگ زندگي آن را قطع و آن را مبتذل، ناچيز و  مسأله
اختصاصي و جزئي بودن بسيار زياد مسأله شايد بدتر از كليـت بسـيار   .كم اهميت سازد

توانايي براي . گردد به هر صورت بايد بين اين دو حد نوعي تعادل برقرار. زياد آن باشد
برقرار كردن چنين تعادلي تا حدي تابع تجربه و تا حدي تابع مطالعه انتقـادي هـر چـه    

  ).163 -162، 1386هومن، (بيشتر مسائل پژوهشي است
البته بايد توجه داشت كه محقق بايد ميان حوزه كلي و تخصصي در رشـته خـود   

لي مسأله در سازمان و شركت خـود را  بر اين اساس، محقق ابتدا بايد حوزه ك. پلي بزند
هـاي تخصصـي    و در چارچوب حوزه كلـي، حـوزه   براساسشناسايي نمايد و در ادامه 

ي كلـي مسـأله بـه نـوعي      نگونه كه فوقاً بيان گرديد، حـوزه هما. خود را شناسايي نمايد
. شـود  از به پـژوهش و حـل مسـأله احسـاس مـي     وضعيت كلي اشاره دارد كه در آن، ني

خاص مورد بررسي در اين وضعيت، ممكن است در اين مرحلـه مشـخص    موضوعات
مسائل فعلي موجود در يك محـيط  ) 1(چنين موضوعاتي ممكن است مربوط به . نشوند

هايي در سازمان كه مدير معتقد است بايـد بهبـود    حوزه) 2(ازماني كه بايد حل شود، س
پـژوهش بنيـادي دارد تـا بـه      موضوع نظري يا مفهومي كه نياز به نوعي) 3(داده شوند، 

خواهـد   مي هاي پژوهش كه يك محقق برخي پرسش) 4(ي مشخص و درك شود وخوب
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  .بيابد، شود ها تجربي پاسخي براي آن صورت به
تواند در محل كار مشاهده كند به شرح زير  هايي از قلمرو كلي كه مدير مي نمونه

  :است
  . اشنداثر بخش نب بيني شده، هاي آموزشي آن طور كه پيش برنامه .1
  . بخش نيست حجم فروش يك كاال رضايت .2
  . كنندتوانند مسير ترقي را طي  هاي اقليت در سازمان نمي گروه .3
  . ي دفاتر حسابداري به نوعي نگراني دائمي تبديل شده است تراز روزانه .4
ـ  كـار  بهمديران طراحي شده، ي  سيستم اطالعاتي جديد كه براي استفاده .5 ه گرفت

  . نمي شود
اي را  ف به جـاي حـل مشـكالت، مسـائل عديـده     اجراي ساعات كاري منعط .6

  . آورده است وجود به
. ن از كنترل خارج استبخشي در يك سازما پيچيده و چندهاي  مديريت پروژه .7

را در قالـب   مسألهي كلي  تواند حوزه وري برخي اطالعات اوليه، محقق ميآ بعد از جمع
تـوان از مصـاحبه و    براي انجام اين مهـم مـي  . رائه كنداي بررسي اموضوعات خاص بر

  ).71 -70، 1383فر و همكاران،  دانائي(اي استفاده كرد پژوهش كتابخانه
ن، فرآينـدي بـه محققـين پيشـنهاد     اما به منظور شناخت دقيـق مسـأله در سـازما   

. نـد شناسـايي نماي كننده مسأله تحقيـق را   عوامل ايجادتوانند  گردد كه به كمك آن مي مي
  : گردد ذيالً فرآيند مذكور ارائه مي

  .آوري كنيد با مسائل رابطه داشته باشند، جمعهايي را كه  واقعيت .1
ي مورد نظـر   آوري شده، با مسأله هاي جمع يد كه كدام يك از واقعيتتعيين كن .2

  .رابطه دارند
  .آوري شده را ترسيم كنيد هاي جمع روابط بين واقعيت .3
  .وتحليل كنيد ها را تجزيه از طريق مشاهده، روابط بين تبيين .4
ها را كه ممكن است بصيرتي در مورد حل مسـأله بـه مـا     همبستگي بين تبيين .5

  .بدهد، ترسيم كنيد
  .ها را ترسيم كنيد روابط بين تبيين و واقعيت .6
  .وتحليل مسأله را مورد سؤال قرار دهيد مفروضات اساسي تجزيه .7
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  كننده مسائل تحقيقاتي در مديريت ترين عوامل ايجاد تداولم 5-9
 مـديريت ايجـاد  ذيالً برخي از عـواملي كـه مسـائل تحقيقـاتي را در حـوزه سـازمان و       

ي سـازمان و مـديريت    م تا راهنماي عمـل محققـين در حـوزه   نمائي نمايند معرفي مي مي
  :شود

  .متكاركرد، غيبت و خروج از خد: رفتار كاركنان از قبيل .1
  .رضايت شغلي، وفاداري وتعهد سازماني: هاي كاركنان از قبيل گرايش .2
  .ي ارزيابي اجراها نظام هاي رهبري مديران و عملكرد سرپرستان، روش .3
ورد تصـميمات گرفتـه شـده در    هـاي اجتمـاعي و مـوقعيتي در مـ     تعيين كننده .4
  .ها مصاحبه
  .ي ارزيابي اجراها نظام اعتبار .5
  .هاي سازماني مشي اي مديريت منابع انساني وخطه انتخاب .6
  .ارزيابي مراكز ارزشيابي .7
  .پويايي ارزيابي اجراي عمليات نيروي انساني و خطاهاي آن .8
  .ها مشي تعيين واجراي خط .9

  .وري توليد ها و بهره مشي اي، بهبود مداوم خط ي ارزيابي لحظهها نظام .10
  .بخشي فروش، سهم بازار، سود، رشد و اثر: هاي سازماني از قبيل بازده .11
هـا در مـورد آزمـون مفيـد      مشـي  بخشي، تبليغات و خط ي توزيع، اثرها كانال .12

  .بازار
  .هاي وفاداري، ايجاد دوران زندگي كاري و ابتكار نشانه .13
  .ها  شكايات مصرف كننده .14
  .تحليل محل استقرار .15
  .ي سريع دارندها گيري مواردي كه نياز به تصميم .16
  .هاي بازار مطالعه امكانات بازار وآزمون .17
  .وضعيت محصول، بهبود محصول، ايجاد محصول جديد .18
زيـع سـود و سـهام و    هـاي تو  مشي گذاري مؤسسه، خط هزينه سرمايه، قيمت .19

  .گذاري تصميمات سرمايه
  .آيندههاي  گذاري كاال و انتخاب هاي قيمت گذاري در سهام، مدل سرمايه .20
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  .گذاري خارجي ن خطر، نوسانات نرخ ارز و سرمايهارزيابي ميزا .21
  .تجديد سازمان مؤسسه يا تملك ديگر مؤسسات .22
  .هاي مسكن كاركنان وتأمين رفاه آنان برنامه .23
  .نشستگي براي كاركنان هاي باز برنامه .24
  .اجراي برنامه ديدارهاي دسته جمعي .25
  .اطالعات مديريت مفيد هاي استقرار سيستم .26
  .هاي روزانه گيري ي متخصص در تصميمها نظام كاربرد .27
  .هاي اطالعاتي هاي اجراي سيستم مدل .28
  .هاي رياضي براي اثربخشي سازمان مدل .29
  .هاي تكنولوژي پيشرفته در ساخت محصول و اطالعات سيستم .30
  .اشتغال دارد كار بهطراحي دوران خدمت براي افراديكه همسر آنها نيز  .31
  .ايجاد مديريت خالق براي نيروهاي كار گوناگون .32
  .هاي اداره يك مؤسسه چند مليتي هاي فرهنگي و روش تفاوت .33
تغير، مكان كـار  كار مشاركتي، زمان كار م: هاي كار از جمله ها در طرح گزينه .34

  .وقت متغير و كار نيمه
  ...فرايندهاي فرهنگي و اجتماعي و .35
  .كوچك شدن سازمان .36
  .بخشي اجراي آن مديريت مشاركتي و اثر .37
  .ها هاي رهبري در جنسيت تفاوت .38
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  ششمفصل 
  
  

  يتحقيقتغيرهاتعيين مدل و م
  
  
  اهداف رفتاري فصل 6-1

 ق علمي استهاي فرآيند تحقي رهاي تحقيق يكي از دشوارترين بخشتعيين مدل و متغي
محقق پس از بررسي دقيق . باشد هاي كاربردي مي كه راهنماي عمل محققين در پژوهش

نمايد تـا بـر    وب نظري يا مدل تحقيق را مشخص ميپيشينه و تدوين بيان مسأله، چارچ
ي تحقيـق را  هـا  حقـق گـزاره  پس از تدوين مدل، م. آن اساس تحقيق خود را پياده سازد

يـق و  هـاي تحق  ر فصل حاضـر ابتـدا مـدل، انـواع مـدل     اساس د بر اين. نمايد تنظيم مي
نماييم و در ادامـه بـه تعريـف متغيـر و انـواع متغيـر        چگونگي تنظيم آن را مشخص مي

  .خواهيم پرداخت
  :هدف از يادگيري فصل حاضر عبارتست از

  شناخت مدل و انواع آن،. 1
  يادگيري متغير و انواع متغيرهاي تحقيق، .2
  .نگي تعيين يا تنظيم مدل و متغير جهت اجراي يك تحقيقيادگيري چگو .3
  

  تعريف مدل و نقش آن 6-2
ي خلق معرفـت   ربردهاي گوناگوني در متن و زمينهمفهوم مدل، مانند نظريه، معاني و كا
ل در يك پژوهش، موجب اين ظاهراً استفاده از مد. جديد و درك زندگي اجتماعي دارد
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ي نقـش   بحـث دربـاره  . ژوهش افزوده شده استعيت پشود كه بر غنا و مشرو گمان مي
 نظريه و مدل در پژوهش، به واسطه خلط ايـن دو مفهـوم بـا يكـديگر، گـاهي غـامض      

هـاي   مـدل «طالح كنند و از اصـ  ويسندگان حتي اين دو را تركيب ميبعضي از ن. شود مي
  .كنند استفاده مي» نظري

انسـاني را مـرور    در علـوم هـاي مـورد اسـتفاده     ي مدل در اين بخش، انواع عمده
اما، پيش از انجام اين كار، الزم است دو معناي متداول مدل را كه ربطي به . خواهم كرد

هـا   آرمان ، و ديگري)ها ماكت(يكي نمايش سه بعدي اشيا: بحث ما ندارند، كنار بگذاريم
هـاي   تـوان در هواپيماهـاي مـدل يـا مـدل      يهايي از اين دو معنا را م مثال. ها و سرمشق

اولي، مدلي از يك هواپيماي واقعي اسـت، در  . هاي پيشنهادي جست معماري ساختمان
اگر مدلي از يك چيز بـه مقيـاس   . حالي كه دومي مدلي براي يك ساختمان جديد است

نمايانـد،   ناصر مدل و عناصر چيزي كه مدل مـي باشد، يعني اگر تناظر يك به يك بين ع
). Brodbeak, 1968, 80( شـوند  همريخت ناميده مـي  ه آن چيز و مدلگا برقرار باشد آن

و اگر اين مدل كار كند، مثل يك موتور بخار، . تر شيء اصلي است مدل بازنمود كوچك
نـدرت   اما چنين حالتي به شود، گاه همريختي كامل مي براساس همان اصول كار كند، آن

به همين دليل، . كنند عموالً از اصول متفاوتي پيروي ميهاي كاري م مدل. شود حاصل مي
  .كننده باشند شي محدودي دارند، حتي شايد گمراههايي ارزش نظري و پژوه چنين مدل

ديگر كاربرد متداول مدل، كه باز هم ربطي به پژوهش نـدارد، معنـاي آرمـاني يـا     
چنـين  ). سرمشـق (هنجاري آن است، مثل يك پـدر يـا مـادر نمونـه يـا سـازمان نمونـه       

هايي كـه   آرمان عنوان بهداشته باشند، اما گز در واقعيت وجود نيي ممكن است هرها مدل
هـاي   گاهي با تيپ ها اين نوع مدل. وندش مي توان حركت كرد، مطرح ها مي در جهت آن

هـاي   از تيـپ  1ي بحث وبر اين امر تا حدي نتيجهشايد . شوند آل به اشتباه گرفته مي ايده
آل، برجسته  مقصود وبر از تيپ ايده. سي باشداآلي از بوروكر آل در ساختن تيپ ايده ايده

تـوان از آن   ي اجتماعي در نوعي مدل بـود كـه مـي    هاي خاص يك پديده كردن ويژگي
پ ايده از اين جهت، تي. ي مصاديق موجود اين پديده استفاده كرد براي تحليل و مقايسه

سـازمان   كـرد كـه   اما چـون وبـر اسـتدالل مـي    . يري استگ آل چيزي شبيه واحد اندازه
ه بزرگـي از  هـاي اجرايـي گـرو    سازي فعاليت ي هماهنگ ترين شيوه بوروكراتيك عقالني

                                                                                                                                                   

1. Weber 
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آل بوروكراسي او را بهترين شكل مديريت و گردانش در مقياس  آدميان است، تيپ ايده
در هر حال . نقش داشته است خود وبر هم در استمرار چنين برداشتي. اند بزرگ پنداشته

بـر سـاخته   «ت؛ اصطالح تيپ ي آلماني چندان مناسب نيس اي واژهبر» آل ايده«ي  ترجمه
تواند سودمند  مقايسه مي» معيار« عنوان بهمدل  .تواند اين مشكل را برطرف كند مي» شده

  .باشد، اما كاربرد آن در معناي هنجاري هيچ ربطي به پژوهش اجتماعي ندارد
  

  ها انواع مدل 6-3
مكانيسـم يـا    تواننـد نمايـانگر   آورند و مـي  اهم ميچارچوبي مفهومي يا نظري فرها  مدل

آينـد، يـا   دست  به شبيه و تمثيلواري باشند كه شايد با استفاده از ت ساختار تبييني فرضيه
  .توانند روشي براي سازماندهي نتايج پژوهش و ارائه آنها باشند مي

  
 انتزاعي هاي توصيف 6-3-1

هـاي انتزاعـي    ي توصـيف  ميت نيست، به منزلـه اه ها كه البته بي ترين كاربرد مدل ابتدايي
توان آنهـا را   شوند، اما مي با اينكه معموالً مدل محسوب نمي هاي انتزاعي توصيف. است
منظم يـا  هاي  ها و مشاهده دهدا. هاي واقعيات اجتماعي پنداشت هايي از برخي جنبه مدل

هـاي   ف آنها بـا مـدل  ي بيانجامد، اما هدهاي يري چنين مدلگ اتفاقي ممكن است به شكل
  .انتزاعي تفاوت دارد

ره هـا  آينـد در كـار شـوتز و    مـي  شمار بهايي كه توصيف انتزاعي ه دو مثال از مدل
هـا را در اسـتراتژي پـژوهش اسـتفهامي      ي اسـتفاده از مـدل   شوتز شيوه. شوند يافت مي

سـتراتژي  بـا ا  1گرايـي  ي برساخت شيوه استفاده از آنها را در شاخهره ها كند و تشريح مي
همچـون وبـر و   ) Schutz, 1963a, 1963b(ي شـوتز  برنامـه . گيـرد  كاوي بكـار مـي   پس

ي سـاختارهاي   هاي عينـي دربـاره   ه راهي براي مفاهيم عيني و نظريه، اين بود ك2ديلتاي
يي كه كنشگران اجتمـاعي  او براي اين كار تالش كرد پلي بين معناها. معناي ذهني بيابد

                                                                                                                                                   

، ايده اصلي در گفتن اينكه چيزي بر ساخته است، تأكيد بر اين نكته است كه بخشـي  عتقد استين مپل بوگوس. 1
 )Constructionism( سـاخت گرايـان   رب .هايي از رويدادهاي اجتماعي وابسته است از آن چيز يا كل آن به جنبه

لذا . ود چندان مطلوب نيستشاند كه علم محصولي اجتماعي است و علم آنگونه كه االن نمايش داده ميمدعي
  .توانيم در وضعيت بهتري قرار گيريم مي ما با تغيير تصورات مان از علم

2. Dilthey 
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ندان اجتماعي بايـد  گيرند و معناهايي كه دانشم مي كار بهي خود  هاي هر روزه در فعاليت
  . مندي خلق كنند، ايجاد كند ها نسبت دهند تا نظرية كفايت به اين فعاليت

شناسي اجتماعي، بر استفاده از زبان عادي  ه و سيكورد در رويكردشان به روانهار
اما آنهـا زبـان عـادي را بـه     . اند هرد استفاده در مطالعه تأكيد كردمنبع مفاهيم مو عنوان به

ي كـه شـوتز   صـورت  بـه يعنـي   كننـد،  زبان مورد استفادة كنشگران اجتماعي محدود نمـي 
تر بـه   فت وسيعاين رهيا. ي زبان گرايش دارند كند؛ آنها بيشتر به آثار فالسفه محدود مي

تعامـل  همچـون پديدارشناسـي و   : شـود كـه   مي تر منبع مفاهيم با اين اصرار آنها معتدل
 & Harre(گرايي نمادين، تبيين رفتار بايد از ديدگاه كنشگران اجتماعي صـورت بگيـرد  

Secorrd, 1972.(  

اي مطالعه كنند كـه واقعـاً در زنـدگي     گونه خواهند مردم را به همان كساني كه مي
تواننـد بـا آن    اي برخوردارند كـه مـي   تند، از طرح مفهومي حاضر و آمادهشان هس عملي

 اهدات خود را با همان تعبيرهايي كه مـردم معمـوالً از رفتـار خـود بـه عمـل      نتايج مش
كشـفيات   به همين دليل است كه مـا بـر درسـتي و حقانيـت ذاتـي     . آورند، بيان كنند مي

كنيم و چون يكي از وجـوه مهـم ايـن طـرح      أكيد ميشناسي ت ي زبان براي روان فالسفه
از ديـدگاه خـود كنشـگران فـراهم      رامفهومي اين است كه امكـان تبيـين رفتـار مـردم     

شـوند،   سط خود كنشگران اجتماعي ارائـه مـي  ي تعبيرهايي كه تو و با مطالعه... آورد مي
  ).152 ,1972(ي منشأ اين رفتارها دست يافت هايي درباره توان به بصيرت مي

ت كه شامل يك يـا چنـد   اس» اپيزودهايي«كانون اصلي اين روانشناسي اجتماعي 
. هايي كه در آنها آغاز و پاياني و ساختار درونـي يـا وحـدتي وجـود دارد     هنفرند، صفح

در جريـان يـك   دهنـد، يـا    ب توجهي كه در زندگي انسان رخ مـي ي چيزهاي جال همه«
 ,1972(»افتنـد  ود و يا شروع يك اپيزود اتفاق ميي نقطه اوج يك اپيز اپيزود، يا به منزله

مـدلي از آن برسـاخته شـود، كـه توصـيف       براي درك چنين اپيزودي الزم است). 153
ايـن  . انتزاعي يا انتقادي ساختار، اصل وحدت، الگوي روابط و فرايند اجتماعي آن است

  ). Harre &Secord, 1972; Harre, 1977(ناميده شده است  1نوع مدل، همريخت

  

                                                                                                                                                   

1. homeomorph 
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 نظريه مترادف 6-3-2

رادفي براي نظريـه، يـا بـه    معادل و مت عنوان بهمفهوم مدل از سوي برخي از نويسندگان 
تنها مدل براي مثال ليو و مارچ نه . رفته است كار بهخصوص، برداشت خاصي از نظريه، 

 »تصـورات «و حتـي  » فرضيه«، »پارادايم«دانند، بلكه آن را حتي با  معنا مي را با نظريه هم
ت كـه  البته بايـد دانسـ  ).Lave & March, 1975(برند مي كار بهعلي البدل  صورت بههم 

ي علمي را بـه دقـت از هـم تميـز      وجود ندارد كه مدل علمي و نظريه هميشه اين امكان
مدل ممكـن اسـت انبـوهي از    . درون مي كار بهطالحات گاهي به جاي هم دهيم، و اين اص

وجود آورد اما يك نظريه شايد چنان نيرومند باشد كه در عمل، به يك مـدل   ها را به نظريه
تاً كلـي از خطـوط اصـلي    اينجا مدل را براي اشاره به تصويري نسـب  در... كلي تبديل شود

بريم، مثل بعضي از افكار پيشرو دربـاره ماهيـت عناصـر     مي كار بههاي عمده  برخي پديده
يك نظريه از نظر ما ابزاري اكتشافي بـراي  . ي آن پديده و الگوي روابط آنها تشكيل دهنده

پرسش يـا موضـوع كـم و بـيش     ي  دربارهسازماندهي چيزي است كه در زماني مشخص 
تـر   نظريه، محدودتر و جزئي از اين رو، يك. دانيم كنيم كه مي دانيم، يا فكر مي صريحي مي

كـرد، امـا در    توان نادرستي يك نظريـه را اثبـات   ميمعموالً . تر از يك مدل است و خاص
. دن آن قضاوت كردوكننده ب ي نقص، بيهودگي يا گمراه توان درباره مورد يك مدل فقط مي

نيرومندي دارد، در حـالي كـه    ي شناسانه ي هستي اي كلي است كه مؤلفه يك مدل، نظريه
  ).Inkeles, 1964, 28(نظريه پاسخي است به پرسش پژوهشي خاص

شـود كـه    جب شبهه و سردرگمي در مفاهيمي ميمترادف گرفتن مدل و نظريه مو
  .ر است از اين كار پرهيز كنيمبهت. اند اربردهاي گوناگون ديگري هم داشتهك

  
 مفهومي هاي مدل 6-3-3

 ايـن كـاربرد پيونـد نزديكـي هـم بـا      . مدل با فكر يك طرح مفهـومي نيـز ارتبـاط دارد   
. يم پـژوهش دارد در كاربرد مفاه» شناختي هاي هستي سنت«و هم با » ي نظريها ديدگاه«

يشـي از مفـاهيم   آرا برحسـب كوشد جهان انسـاني و اجتمـاعي را    يك مدل مفهومي مي
  ).Krausz & Miller, 1974, 5(مرتبط، يا يك طرح مفهومي، نمايش دهد

بـا ايـن حـال،    . تواند بخش مهمي از يك ديـدگاه نظـري باشـد    مدل مفهومي مي
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اگـر از مفـاهيم   . كننـد  ي نظري معموالً از مجموعه مفاهيم متفاوتي استفاده مـي ها ديدگاه
براي مثال، . شود معناهاي متفاوتي به آنها داده مي يكسان و مشابهي استفاده شود، معموالً

ها، اجتمـاعي   ، نقشها اهيمي مثل هنجارها؛ ارزشاز مف 1كاركردگرايي ساختاريمحققين 
كننـد در حـالي كـه در ديـدگاه      استفاده ميشدن، كنترل اجتماعي، تعادل، انطباق و نظام 

طبقـه،   نگي، تنـاقض، منـافع،  ي اقتصادي، رو بنـا، بيگـا   از مفاهيمي مثل شالوده 2تضادي
اين دو ديدگاه نظري مفاهيم مشـتركي مثـل نهـاد نيـز     . شود قدرت و ساختار استفاده مي

يـك از  گيرند، اما روي هم رفته، مفاهيم هر كار بهدارند و ممكن است آنها را به يكسان 
ـ   ي شـيوه  ضات بسيار متفاوتي دربـاره ي مفرو ها در برگيرنده اين ديدگاه ه ي نگريسـتن ب

شود كه وفـاق   اين انديشه بنا مي براساسركردي كا -ديدگاه ساختي. اند جهان اجتماعي
ي  ي نظم اجتماعي است، و ديدگاه تضادي بر پايـه  ها، شالوده ي هنجارها و ارزش درباره

اند، از  ي اصلي همة روابط اجتماعي اين انديشه استوار است كه تضاد و قدرت مشخصه
مثال خوبي از كـاربرد بسـيار متفـاوت    » نقش«مفهوم . جتماعيجمله روابط بين طبقات ا

گرايـي   كـاركردگرايي و تعامـل   -ت مثـل سـاخت  يك مفهوم واحد در دو ديدگاه متفـاو 
شـوند و رفتـار آنهـا     تماعي اشغال ميها توسط كنشگران اج در اولي، نقش. نمادين است

جريان كـنش متقابـل،   در شود؛ در دومي،  توسط هنجارهاي مرتبط با اين نقش تعيين مي
هـا از پـيش    گيـرد، ايـن نقـش    ها مذاكره و توافق مكرر و مجدد صورت مي درباره نقش
  .اند تعيين نشده

  

 نظري هاي مدل 6-3-4

كاربرد رايج ديگري از واژه مدل، تركيب آن با نظريه و تشـكيل اصـطالح مـدل نظـري     
ي  در تشريح رابطـه  ا با دقت و وسواسويلر كوشيده است اين اصطالح تركيبي ر. است

تـوان در   طـرح او را مـي  ).Willer, 1967(نظريـه و پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار دهـد      
 ي اجتمـاعي بايـد از   ويلر با اين استدالل كـه نظريـه  . داستراتژي پژوهش قياسي جاي دا

و » هاي كلـي  مدل«را جايي ميان » هاي نظري مدل«ها پرورانده شود،  رهگذر كاربرد مدل
ـ  فراهم مي» هاي نظري مدل«اي براي  پشتوانه» هاي كلي مدل«. دهد يپژوهش قرار م د كنن

                                                                                                                                                   

1.Structural Functionalism 
2.Interactionist Perspective 
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حاوي مفـاهيم و  » مدل نظري«يك . ها ضرورت دارند كه براي برساختن و آزمون نظريه
ايـن مـدل منبعـي بـراي     . شـوند  ي خاصي مربوط مـي  پديده هاي تبييني است كه به ايده

مـدل  «يلـر  و. يان پژوهش آزمون كردتوان آنها را در جر هاي خاصي است كه مي فرضيه
 براسـاس ها، كه  ي گروهي از پديده سازي درباره مفهوم«: كند را چنين تعريف مي» نظري

هـا   هيم، روابـط و گـزاره  شود و قصد نهايي اين است كه مفـا  منطق بنياديني برساخته مي
 ,Willer(»شود مي مجهز به سيستمي صوري شوند كه اگر معتبر باشد، به يك نظريه بدل

ايـن مـدل   . شود مي ها مربوط اي از پديده ي گسترده به دامنه» مدل كلي«يك ). 15 ,1967
آن را  2، و ايـنكلس »گيري كلي نظـري  جهت«آن را  1تقريباً معادل چيزي است كه مرتون

عه اشاره كند در حالي كه ممكن است به كل جام» مدل كلي«براي مثال، . نامد مي» لمد«
توانـد   مـي » مـدل كلـي  «. ير گروه اشاره كندن است فقط به يك زممك» نظري مدل«يك 

  .باشد، البته نه تنها منبع ممكن» هاي نظري مدل«منبعي براي 
، همانطور كه حاوي مفاهيم با تعريف اسمي است، حاوي يـك  »مدل نظري«يك 

يـك  ي  منطق بنيـادي، ديـدگاهي اسـت دربـاره    . منطق بنيادي و يك مكانيسم نيز هست
نـده، كـه از تخيـل    اهي براي نگريستن به جهان اجتماعي، تصوري سـازمان ده پديده، ر

سـط مفـاهيم   ساختار روابط ميان مفـاهيم، كـه تو  . ها شود نه از داده پژوهشگر حاصل مي
وجود يك مكانيسم وجـه   3.دهد ود، مكانيسم مدل را شكل ميش مورد استفاده تعيين مي

ي  ر ايـن نكتـه را بـا ارجـاع بـه نظريـه      لوي. است» مدل كلي«از يك » مدل نظري«تمايز 
  .دهد نشان مي 4تقسيم كار و انسجام اجتماعي دوركيم

ميزان تقسيم كار و انسجام آنها، چـه مكـانيكي چـه     براساسانديشيدن به جوامع 
. طور كه دوركيم انديشيده است، اسـتفاده از يـك منطـق بنيـادي اسـت      همانارگانيكي، 

منتج از آن، مكانيسم را تشـكيل  سجام، و نيز روابط بعدي رابطه ميان تقسيم كار و نوع ان
هـايي   تواننـد منبـع ايـده    مي» هاي كلي مدل«خالصه اينكه، ). Willer, 1967,17(دهند مي

                                                                                                                                                   

1. Merton 
2.Inkles 

معناي اول روش بسـيار  . كاوي تميز دادپس را بايد از معناي مورد نظر استراتژي پژوهشي» مكانيسم«اين معناي  .3
اي از روابط متكي است، در حالي كـه در كـاربرد دوم،   تري براي اثبات عليت است چون فقط به شبكهضعيف

  .مكانيسم زايندة توالي منظم مورد تبيين است
4.Durkheim 
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هاي تبييني بـه شـكل روابـط     ي خود، مفاهيم و ايده هباشند، كه به نوب» مدل نظري«براي 
 دهـد كـه از طريـق آن    ا شـكل مـي  اين روابط مكانيسـمي ر . دآور بين مفاهيم، فراهم مي

تـري بيـان    تر و مـنظم  دقيق صورت بهوقتي اين روابط . فتتوان به يك تبيين دست يا مي
نظـام  «وقتي روابط موجود در روابط يك . دهند را تشكيل مي» نظام صوري«وند، يك ش

تـوان آن را   آيد كـه مـي   ميدست  به »نظام عملياتي«ند، يك تعريف عملياتي شو» صوري
» نظـام صـوري  «تـوان   در آزمون رد نشد، مـي » ام عملياتينظ«اگر . د آزمون قرار دادمور

  .ناميد» نظريه«مذكور را يك 
خيـل، در مـتن   دانشي گسترده و به مدد ت براساسها  كند كه مدل ويلر استدالل مي

ـ  ها استنتاج ك توان با مقياس از داده آنها را نه مي. شوند اكتشاف، برساخته مي ا رد، و نـه ب
ها؛ بلكه در عوض بـراي سـاختن مـدل، فراينـدي از اسـتفهام الزم       تعميم استقرايي داده

  .است كه شامل تخيل و خالقيت است، نه منطق به معناي محدود آن
اي از روابط با سطح اعتبـار   ي يكپارچه مجموعه«به  اگر معناي نظريه فقط محدود

به اين معنا دست يافت، مدلي كه  توان مي» مدل نظري«آنگاه فقط از طريق شود، » معين
اسـت،   طور كه اينكلس نيز بيـان داشـته   اما، همان. ستنتاج قياسي شده استنظريه از ان ا

درستي، اعتبار امكان ندارد كه درستي يا نا. كند آزمون نمي آزمون يك نظريه، مدل را هم 
توانيم بكنيم ايـن   ها مي ي مدل تنها قضاوتي كه درباره. يمها را اثبات كن اعتبار مدل يا عدم

هـاي   اي استقرايي با نظريـه  ها رابطه چون مدل. فيد و مولد هستند يا نهاست كه آيا آنها م
هرگز . هاي معتبر يا نامعتبر سخن بگوييم خود دارند، درست نيست كه از مدل مربوط به

. يافته باشـند هاي مربوط به آنها اعتبار  را اعتبار بخشيد، حتي اگر نظريه ها نمي توان مدل
چون اعتباريابي يك نظام صوري هرگز به معناي اعتبار مدلي نيست كه نظام صـوري از  

ي صوري معتبري توليـد  ها نظام ها، ه است، بهتر است در صورتي كه مدلآن استنتاج شد
معتبري توليد خواهند كـرد، از  ي صوري ها نظام وقتي محتمل به نظر برسد كه كردند، يا

  ). Willer,1967, 20-1(سخن بگوييم» خوب«ا هاي مفيد ي مدل

  .نماييم ا به اختصار در شكل زير ارائه ميذيالً ديدگاه ويلر ر
  
  

  



 133     ي تحقيقتغيرهاتعيين مدل و م

 

  ها طرح ويلر از نظريه و مدل .1-5 شكل

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ها مكانيسم به تشبيه 6-3-5
اقتبـاس  هـا بـا    اجتمـاعي، بسـياري از نظريـه   انسـاني و   طبيعي و هـم در علـوم   علوم هم در

ـ  انديشـه مـثالً   .انـد  هـاي علمـي پرورانـده شـده     يي از ساير رشتهها انديشه وط بـه  ي مرب
آنهـا تصـور   . شـود  ان براي درك ساختار اتم مربوط مـي دان طبيعي، به تالش فيزيك علوم

بـه دور خورشـيد،   ي مـدارهاي سـيارات    هـا را بـا اقتبـاس ايـده     هـا و نـوترون   الكترون
، جامعـه  )Spenser, 1891( ي تغيير اجتمـاعي  ي اسپنسر دربارهي تكامل نظريه. پروراندند

كـرد كـه رشـد     او استدالل مـي . گيرد ي در حال تكاملي در نظر مي را همچون اندام زنده

مدل كلي

 پردازينظريه

نظام صوري

مدل نظري

قياس

قياس

نظام عملياتي

آزمون

نظريه

استفهام  پژوهش

منبعي . ي جامعه و زندگي اجتماعي استافكار بسيار كلي درباره
  .هاي تبييني استبراي انديشه

  .هاي تبييني استمفاهيم و انديشه

روابط بين مفاهيم . پردازي مي شوندها بر مبناي منطق  مفهومانديشه

 .شوندمفاهيم تعريف صوري مي. اندانيسمي يك مكدهندهتشكيل

  شايد به صورت. ي روابط بين مفاهيمهاي دقيق دربارهگزاره
  .هايي هستندها سازندهي فرضيهگزاره. استدالل قياسي  

 

  . شوندمفاهيم تعريف عملياتي مي

 .توان آزمون كردروابط را مي

 يافته     نظريه نظام صوري اعتبار
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تر شـدن ابعـاد و    بزرگها و ساختار جامعه، و  با تغييراتي در كاركردتكاملي همراه است 
 كـار  بـه ي او چيزي را  نظريه. شود ي ميزايش تمايز و پيچيدگي ساختارها باعث اف اندازه

هـاي دوران   توان تا نوشته شود؛ اين ايده را مي ناميده مي» تشبيه اندامي«عموماً گرفته كه 
شـد تـا    شناسي تأسيس مـي  پس هنگامي كه رشته جامعه. گرفت باستان و قرون وسطا پي

ذيرفتـه  دهـد، بـه سـراغ تصـورات مـأنوس و پ     دست  به از جوامع بشري» علمي«فهمي 
مـدلي بـراي    عنـوان  بـه شناسـي   اي از زيسـت  نظريه. شناسي رفت ي زيست ي رشته شده

  .اي در باب جامعه مورد استفاده قرار گرفت نظريه
بـراي   مـدلي  عنـوان  بـه تر  هاي پيشرفته هاي رشته هاي زيادي از كاربرد نظريه مثال

كـه مفـاهيم و روابـط     اين فرايند چنـين اسـت  . توان يافت هاي نوپا، مي هاي رشته نظريه
هـاي   اقتبـاس و سـپس بـه مفـاهيم و گـزاره      تـر  شده بين آنها از يك علم پيشرفته اثبات
براي آنكه اين مدل بيشترين فايده را داشته باشد، تنـاظر  . شوند ي جديد ترجمه مي رشته

اگر اين كـار مقـدور   . اشدها در هر دو رشته برقرار ب مفاهيم و گزارهيك به يك بايد بين 
، بـراي مثـال  . هايي پروراند و آزمـون كـرد   ي جديد فرضيه توان در رشته گاه مي اشد، آنب

وع امـراض  ي شـي  تـوان از مـدل نظريـه    ها، مـي  براي درك چگونگي پخش شدن شايعه
هاي اين دو رشته شكل يكسـاني   ظريههاي حاصله تأييد شوند، ن اگر فرضيه. استفاده كرد

گـاه شـايد    ي پخش شدن شايعه پيشرفت كنند، آنها در واقع، اگر نظريه. خواهند داشت
ي پخـش شـدن    اي درباره ؛ يعني استفاده از نظريه پيشرفتهفرايند معكوس نيز مفيد باشد

  .مدلي براي پيشبرد دانش در زمينه شيوع امراض عنوان بهشايعه 
   انــد ناميــده 1هــاي تمثــال وار چيــز واقعــي يــا خيــالي را مــدل بازنمودهــاي هــر

)Harre &Secord, 1972, 74 .(ـ  هاي تمثال ترين كاركرد مدل مهم ن اسـت  وار در علم اي
هـاي علّـي مولـد الگوهـاي      پسـندي از مكانيسـم   هـاي عقـل   كه به منزله تشبيه و تمثيـل 

هـاي طبيعـي معلـوم     هـاي پديـده   آيند، الگوهايي كه در اكتشاف افـق  كار بهغيرتصادفي 
هاي وجودي، همچـون فـرض واقعـي     يهين ترتيب آنها پايه و اساس فرضبه ا. شوند مي

هـاي ديگـري دربـاره ماهيـت و رفتـار ايـن        و همچنين فرضيه 2بودن بعضي از هستارها
شـود،   ناپـذير مـي   ين نقشي است كه وجود آنهـا اجتنـاب  با توجه به چن. هستارها هستند

چون اگر براي تبيين فقط متكي به معيارهاي صوري مثل امكان قياس پديدة مورد تبيين 
                                                                                                                                                   

1. iconic models 
2. entiteis 



 135     ي تحقيقتغيرهاتعيين مدل و م

 

شماري وجود خواهند داشت كه بـا ايـن معيـار     ي بيها نظريه باشيم، آنگاه نظريهيك  از
  ).Harre & Secord, 1972, 76(انطباق دارند

انـد كـه تشـبيه، تنهـا      مچون بليك و برودبك استدالل كردهبرخي از نويسندگان ه
اربردهــاي ديگــر ايــن واژه از نظــر آنهــا تمــام ك. هــا در علــوم اســت مــدل نــوع اصــيل

هـا وجـود دارد؛ كـاربرد     هيم مناسب ديگري به وفـور بـراي آن  اند چون مفا يرضروريغ
 ;Black, 1962(شـود  يگـر، فقـط موجـب ابهـام و اغتشـاش مـي      مفهوم مدل با معاني د

Brodbeck, 1968 .(ان و مـديريت،  البته امروزه يكي از مفاهيم كاربردي در حوزه سازم
كتب جديدي . باشد سازماني در قرن جديد مي كال جديدها براي اَش گيري استعارهكار به

  .ها به رشته تحرير در آمده است پيرامون سازمان به مثابه استعاره
  
 نموداري بازنمودهاي 6-3-6

يونـدهاي علّـي   هاي زمـاني، يـا پ   نشان دادن الگوهاي روابط، توالي ها براي اين نوع مدل
مفـاهيم در محيطـي بصـري    . دشـون  هايي از زندگي اجتماعي طرح مـي  موجود در جنبه

الئمي مثـل  شوند تا نظم و ترتيب آنها در جهان اجتماعي منعكس شود، و از ع مرتب مي
هـا در   اين مدل. روابط نمايش داده شوند شود تا شكل و جهت خط و پيكان استفاده مي

هـاي كلـي جهـان اجتمـاعي و بـه ويـژه در        اهيم انتزاعـي جنبـه  هاي مفـ  برگيرنده آرايه
اي انتزاعـي  هـ  نـوع اول را مـدل  . دين متغيـر هسـتند  خالصه روابط ميان چن ي برگيرنده

  ).Turner, 1987, 1991, 17(نامند هاي تجربي علّي مي تحليلي و دومي را مدل
ر دارند و هاي انتزاعي تحليلي با خواص نوعي و كلي جهان اجتماعي سروكا مدل

. كننـد  تن و زمينه را ترسيم مـي فارغ از ماي از پيوندهاي ميان مفاهيم  ي پيچيده مجموعه
كه شايد ضـرايبي داشـته   (همچنين تبيين از طريق توانايي مدل در ترسيم پيوندهاي مهم

هـاي   مـدل . آيـد  ا فرآيند اجتماعي معيني، حاصل ميميان خواص اساسي پديده ي) باشند
زمـاني بـر متغيـر    تجربي علّي براي نمايش تأثير مجموعه متغيرهايي مستقل بـه ترتيـب   

نـدهاي علّـي ميـان متغيرهـاي     تبيين از طريق دنبال كـردن پيو . شوند ابسته، طراحي ميو
كه نيازمند تبيين است،  شود رويدادي را آيد كه فرض مي ميدست  به اي گيري شده اندازه

تدالل ترنـر، فقـدان انتـزاع در    امـا، بنـا بـه اسـ    ).Turner,1991, 17-19(دهند توضيح مي
شود سودمندي آنها در ساختن نظريه بسيار كاهش يابـد،   يهاي تجربي علّي باعث م مدل
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ي  دهنـد و مسـتلزم نظريـه    هـا نشـان مـي    هايي را در داده ها اصوالً نظم و توالي اين مدل
اربردهاي رايج چنـين  يكي از ك).Turner,1987, 165(تري براي تبيين آنها هستند انتزاعي

هاي چهارده نظريه  شيده است نظريهترنر كو. يسر يافتتوان در تحليل م هايي را مي مدل
  . نمودار جداگانه نشان دهد 39پرداز بزرگ را با استفاده از 

  
 تحليلي هاي مدل 6-3-6-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 علّي هاي مدل 6-3-6-2

  

  

  

  

  

  

  

  

 2خاصيت انتزاعي 

 3خاصيت انتزاعي 

 5خاصيت انتزاعي 4خاصيت انتزاعي

 1خاصيت انتزاعي 

توان به اين خطوط وزن مي

و عالمت منفي و مثبت داد 

 .آنها را نيز مشخص كرد

1متغير تجربي

2متغير تجربي

3متغير تجربي رويدادي كه بايد تبيين شود
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 بازنمودهاي رياضياتي 6-3-7

ده شناسـي اسـتفا   ه در فيزيك و نيز تا حدي در زيستشواهد بيانگر اين واقعيت است ك
از رياضيات به خوبي پذيرفته شده است، اما در بـين دانشـمندان اجتمـاعي و مـديريت     

هـاي   هـا و رشـته   ي كاربرد رياضيات در اين رشته ي زيادي در مورد ميزان و شيوه تفرقه
: البتـه كـاربرد رياضـيات در ايـن علـوم چنـدان هـم تـازگي نـدارد         . مرتبط وجود دارد

شناسان در برخي  هاي رياضي دارند، و روان تفاده از مدلن اتكاي زيادي به اساقتصاددانا
كـاربرد  . سـنجي  اند، به خصوص در روان كار گرفته هاي كار خود رياضيات را به از جنبه

شناسـي   سياسي، مـردم  شناسي و علوم جامعهشناسي اجتماعي،  هاي روان رياضي در حوزه
ل وقتـي مـا   بـا ايـن حـا   . و در مجموع مديريت، امري نوظهور و مناقشه برانگيـز اسـت  

تحليـل  پـردازيم و سـپس شـكلي از     هاي دنياي اجتمـاعي مـي   ش برخي از جنبهشمار به
گيريم، فرض بسيار اساسي ما اين است كه نظم و  مي كار بهها  آماري را در مورد اين داده

سـازي   امـا ايـن نـوع  مـدل    . كننـد  اجتماعي، با قواعد حساب تطبيـق مـي  ترتيب جهان 
  .شود حد زيادي بديهي انگاشته مي تي تارياضيا

  :شود، مانند هاي ديگري اطالق مي سازي رياضي معموالً به فعاليت عنوان مدل
ها به كمك تدوين زبـاني كـه مفروضـات و پيامـدهاي نهفتـه در       سازي نظريه صوري 

  سازد؛ برد زبان عادي را روشن و صريح ميكار
 ها؛ هوجو و كشف الگوهاي منظم در داد سازماندهي، جست 

 هايي كه بتوان از آنها پيامدهايي استنتاج و آزمون كرد؛ و  هايي براي نظريه يافتن جايگزين -  

 ,lazarsfeld & Henry(شـناختي  هـاي جامعـه   با انديشـه » شود اگر چطور مي«بازي  - 

1966; leik & neeker, 1975.( 
  

ــا   ــوق، ب ــت ف ــت اول در فهرس ــه   فعالي ــراي نظري ــي ب ــان دقيق ــدن زب   ي  پروران
  شناسـي نبـوده اسـت    ين كاربرد اصلي رياضـيات در جامعـه  اما ا. اجتماعي سروكار دارد

)Sorensen, 1978.( ي آمار  اين كاربرد از يك سو دربرگيرنده .تر است كاربرد دوم رايج
هاي علّي  ديگر در تكاپوي دستيابي به تبيينتوصيفي، همبستگي و استنباطي، و از سوي 

ـ  هاي يافتن تبيين. است سـازي   اده از رگرسـيون و سـاير اشـكال مـدل    ي شـامل اسـتف  علّ
در اينجا مقصود اين است كه يك خط يا . 1)مانند تحليل مسير(معادالت ساختاري است

                                                                                                                                                   

1. path analysis 
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ها باشد، يا معلوم شود كه تا چه حـد   دادهاي در  ي پيدا شود كه نشانگر وجود رابطهمنحن
بـر  هاي سوم و چهارم مشتمل  ليتفعا. كند كامل آنها تطبيق مي از روابط با مدلاي  شبكه

، كشف نتايج آن )جبري(هاي رياضياتي اي از معادله ساختن يك نظريه به شكل مجموعه
ي اين اسـت كـه در    ، و مشاهده)ير ممكن براي متغيرهامقاد(با جايگزين كردن پارامترها

  .كند اين صورت چه چيزي را پيش بيني مي
ي هفتـاد، مـدل    شناسي در دهـه  جامعه رد پرشور و شوق رياضيات دراز زمان كارب

ند كه اگر نظم و ترتيبي ا هواداران مدعي. تقداني داشته استسازي رياضياتي هواداران و من
ها را بـا دقـت بـه     ين نظم و ترتيبهاي اجتماعي وجود داشته باشد و اگر بتوان ا در پديده

ي منتقدان  داعيه. واهند بودپذير خ هاي رياضي امكان گاه تحليل انتزاعي توصيف كرد، آنزبان 
اين است كه مناسبتي ندارد كه اصول رياضي را به زندگي اجتماعي تحميل كنيم، زيـرا ايـن   

ـ   برخي از منتقدان همه. دو حوزه ربطي به هم ندارند ي را ي فنون اندازه گيري و تحليـل كم
زي رياضـي همچـون   سا ر حالي كه براي برخي از آنها مدلاند، د شديداً مورد حمله قرار داده

بازنمودي ناقص از  همها دور است و  م از واقعيت زندگي اجتماعي فرسنگبتي است كه ه
جملـه  ها، از  محاسبات پيچيده روي دادههاي  به زعم آنها، فريبندگي. شود آن محسوب مي

  . كند هاي جهان واقعي دور مي سازي، پژوهشگر را از دل مشغولي مدل
توان ضعف نظـري را بـا نيـروي     ين اعتقاد است كه مينابجا شامل امغالطة دقت 

گيـري، پـيش از آنكـه     فرقـه شـدن در مسـائل دقـت انـدازه     . شناختي جبران كـرد  روش
نظري روشن شده باشد كه چه چيزي ارزش سنجش دارد و چه چيزي ندارد،  صورت به

 يگيـري چـه چيـزي هسـتيم، سـد      روشني معلوم باشد در حال اندازه و پيش از آنكه به
  ).Coser, 1975, 695(شناختي است در راه پيشرفت تحليل جامعه

نتظـام  هاي معـادالت سـاختاري، ابزارهـايي سـودمند بـراي ا      برخي معتقدند مدل
گيـري آنهـا، و    به مفاهيم و انـدازه ها، وضوح بخشيدن  بخشيدن و صوري ساختن نظريه

ـ . سـنخ و نتـايج مشـتق از آنهـا هسـتند      هـاي هـم   بازنمايي فرضـيه  ل مسـير، ماننـد   تحلي
ي، نمونـه  اي از  مجموعه اي از دقـت بجاسـت و بسـياري از     ساير ابزارهاي پژوهش كمـ

سـنخ   هاي آمـاري هـم   تحليل مسير و تحليل. رف كرده استموانع تفكر نظري ما را برط
تفكر و صراحت در آن، از طريق سازماندهي اين تفكر، پژوهشگر را مجبور به دقت در 

هاي نظري كالمي  ساير ابزارهاي تحليلي و برساخته به طريقي كه كند، معناي مفاهيم مي
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  ).Featherman, 1976, 25( قادر بدان نيستند
نظري هاي  ي پيچيده كه جايگزيني براي تحليلها اوالً، تحليل مسير و ساير روش

شـوند،   كـار گرفتـه مـي    شـناختي بـه   هـاي جامعـه   اي در پژوهش فزاينده طور به هستند و
كنند؛ ثانياً، درك ما از قشربندي اجتمـاعي بـا ايـن     پردازي مي ثري به نظريهي مؤها كمك
اي  هيچ فايده. ممكن بود ها غير اي كه بدون اين روش بهبود يافته است، به شيوه ها روش

 درباره تفاوت نرخ و الگـوي تحـرك اجتمـاعي در جوامـع    مثالً  هايي هندارد كه ما فرضي
ناي دقيق تحـرك  بندي كنيم اگر تصور روشني از مع لسرمايه داري و سوسياليستي فرمو

پاسخ ما به ). Treiman, 1976, 28(گيري آن را نداشته باشيم ي اندازه اجتماعي و يا نحوه
هـاي   شناختي و نيز در اسـتراتژي  وضات هستيهاي ما در مفر ها، به اولويت اين استدالل

  .1پژوهشي بستگي دارد
سـازي   تحليـل، از مـدل  و بسياري، بـراي تجزيـه   االت و مجالتهاي اخير مق در سال

طور كلي، هدف اين است كه  به. اند خصوص رگرسيون، استفاده كرده معادالت ساختاري، به
غيـر وابسـته را بـه    توانند تغييرات يـك مت  متغيرهاي مستقل يافته شوند كه مياي از  مجموعه

. شوند نمايي يك نظريه تعيين ميل به راهمعموالً متغيرهاي مستق. بيني كنند بهترين نحو پيش
اي گونـاگون افـزوده يـا    هـ  پيوسته با تركيـب  طور به اي مستقلدر تحليل رگرسيوني، متغيره

شكل رايج ديگري از . دشو يك مدل، توصيف مي عنوان بهركيبي شوند، و هر ت دستكاري مي
معـادالت   ههـاي رياضـي اسـت، از جملـ     استفاده از انواع گوناگون معادلهسازي، شامل  مدل

ماننـد  (كننـد  را بيان مـي  اي ي نظري پيچيده هاي لگاريتمي كه گزاره خطي لگاريتمي و معادله
  .اند بط ميان متغيرهاي وابسته و مستقليا بيانگر روا) نظرية انتخاب عقالني

سـازي   ي مـدل  اين موضوع كه آيا در يك طرح پژوهش بايد مالحظاتي هم دربـاره 
هـا احتمـاالً    ايـن انتخـاب  . خاب ديگر بستگي دارده، به چند انتعمل آورد يا ن رياضياتي به

خواهـد و يـا مجبـور     شوند كه يك پژوهشگر مـي  تأثير مخاطبان گوناگوني اتخاذ مي تحت
وهشي فرد هايي كه در رشته يا اجتماع پژ پارادايم است آنها را به حساب آورد، و همچنين

اع پژوهش، پروراندن يك مدل رياضي در برخي از انو. شوند درست و مناسب قلمداد مي
در سـاير انـواع   . هـا مناسـبت داشـته باشـد     ست فقط پس از اتمام گـردآوري داده ممكن ا

                                                                                                                                                   

 and Resler(1978), Daniel(1978)هايو پاسخ Blaikie)1977: (ك. همين موضوع، نبراي بحث ديگري دربارة  .1

and Blaikie(1978)CassJones et al.(1978),  
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، چاوشـيان ( هاي رياضـي كـامالً نـامربوط هسـتند     وهش، مثل اكثر مطالعات كيفي، مدلپژ
  .تحليل، اين مطالب به تفصيل بحث خواهد شدو در فصل تجزيه). 231- 215، 1387

  

  تعريف متغير 6-4
شـود   چند ارزش يا عدد اختصاص داده مـي  متغير، مفهومي است كه به آن بيش از دو يا

نـدازه  هايي را كه پژوهشـگر مشـاهده يـا ا    ويژگي. باشد گيري مي مشاهده يا اندازه و قابل
). 17، 1378ظهـوري،  (براي مثال وزن ميز يك متغير است. نامند كند، متغير مي گيري مي

شـناخت   ،هـدف . باشند مي انساني -مهمترين مباحث در تحقيقات اجتماعي متغيرها از 
پذيرنـد   است و چون اين عوامل تغييرنظر يا تغيير موضوع مورد  يشعلّت يا عوامل پيدا

در نهايـت بايـد بتـوانيم هـم انـواع متغيرهـا را       . خوانيم متغير مي را هاسنجش، آن و قابل
همچنين، ميزان تأثير يك متغير . كديگر شناساييكنيمبشناسيم، هم آنكه روابط آنها را با ي

بايـد روابـط يكسـويه بـين     . گيري كنيم و اندازه ادهبر متغير ديگر را مورد سنجش قرار د
متغيرها را از روابط متقابل و دو سويه تميز دهيم و شبكه متغيرها را كه بـا هـم، ضـمن    

 .شناسي نمائيم هند، بازن ي ديگر اثر ميها كديگر، بر پديدهتأثير متقابل بر ي

و يا كيفـي   يهر صفت، ويژگي يا عنصر كم«:تعريف متغيرها چنين آمده است در
جريـان  هر يـك در ... مثال جنگ، همبستگي و عنوان بهپذير باشد، كه در يك تحقيق تغيير

تغييـر   ،يك متغير در آيند، به شرط آنكه بر خالف عوامل ثابـت صورت بهتوانند  تحقيق مي
اقتصـادي را در يـك تحقيـق     -جتمـاعي امفهومي مانند پايگاه . »پذير باشند تغييركنند يا 

 :گذاشت و در پنج مقوله جـاي داد yيك متغير در نظر گرفت، نشان آنرا عنوان بهتوان  مي
ـ   ،»متوسـط رو بـه بـاال و بـاال     ،پايين، متوسط رو به پايين،متوسط«  رسـپس تـأثير آن را ب

هـر   ،شناسـي  متغير در زبان جامعه«:توان گفت براين ميبنا. مشاركت در انتخابات سنجيد
  .»يابد مي رساند كه مقدارآن در هر مورد خاص تفاوت اي را مي پديده

  
 هاي متغير ويژگي 6-5

مثال، چنانچـه در يـك تحقيـق در مـورد      عنوان به. توانند كمي يا كيفي باشند متغيرها مي
گوييم عمـل ازدواج متـأثر از سـن     مي ير يا عامل مهمي به حساب آيد،ازدواج، سن، متغ

ـ ) ازدواج تأثير داردبر يا آنكه سن ( افراد است در همـين  . ي وعينـي اسـت  اين متغير كم
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يـن  ها نسبت به ازدواج نيز در اقدام به آن تـأثير دارد، ا  بينش يا طرز تلقي انسان ،تحقيق
ـ در مواردي چنـد، صـرفاً عوامـل    . كنيم متغير را ذهني و كيفي تلقي مي ي را بـا ايـن   كم

. آمـد  مي كار بهي كمغير براي عناصر »متغير كيفي«خواندند و مفهوم خاص  مي) متغير(نام
شـوند، در توجيـه    نده ميولي امروزه، هم عوامل كمي و هم عوامل كيفي با اين نام خوا

متغيـررا در معنـاي متـداول    معنـاي  مـا  «:نويسـد  چنين مي 1اين گسترش معنايي، استوفر
 ايـن  .بريم مي كار بهرساند،  هايي را مي اضي آن بدين عنوان كه سلسله ارزشريمنطقي و 

درمعنـاي   Attributeي  واژه.باشـند ) كيفي(عددي يا غير) يكم(توانند عددي ها مي ارزش
اين تعريف وسيع از اين مفهـوم امـروزه بـيش از پـيش     . شود برده مي كار بهمتغير كيفي 

كميتي كه ممكـن  متغير « :2به نظر كندال و باكلند» .آيد يم كار بهتوسط خود آمار شناسان 
تـوان در   همـين كلمـه را مـي   . هايي مشخص را پيدا كند است، هر يك از سلسله ارزش

مثـال، جـنس    عنـوان  بـه . برد كار بهگيري نيز  بل اندازهقا جهت مشخص كردن عناصر غير
» .تقسـيم شـود  ) مؤنثمذكر و ( تواند به دو صورت چون هر انسان مي. يك متغير است

امـا، محقـق   .ي يا كيفي باشـند توانند كم متغيرها ميكه  توان گفت درستي ميه بنابراين، ب
صدد آن است كه متغيرهاي كيفي را هر چه بيشتر شاخص پذير سازد، تا هـم   همواره در

منظور اين اسـت كـه   . ، هم آنكه روائي آن افزايش يابدگيردتر صورت  دقيق تحقيق كار
هاي دقيـق برخـورد    با همين پديده و با همين شاخصهاي ديگر نيز قق در زمانخود مح

در عين حال منظور ديگـر از روائـي آن اسـت كـه در     . آورددست  به كند و نتايج دقيقي
ها چنان دقيـق و مـدرج باشـند كـه      شاخص ،صورت تكرار همان تحقيق توسط ديگران

 :ويژگي اساسي براي متغيرها قائل شدتوان دو  در مجموع مي. آيددست  به نتايج مشابه

ناپـذيري   بسياري از متغيرها به معنـاي سـنجش  كيفي بودن :پذير بودن سنجش .1
در . پـذير نبـود   امكان يانسان-زيرا در اين صورت عمالً كار تحقيق اجتماعي. نيست نهاآ
 :كـه داننـد   كلي، متغيـر را آن چيـزي مـي    طور به كيد بر همين امر، الزارسفلدو بارتونأت
گيري را در معناي دقيـق آن   ضمن آنكه امكان اندازه د،ده ميدست  به بندي را امكان رده«

 .»سازد مينيز فراهم 

 پـذير  كـه در جريـان تحقيـق تغييـر    هر پديده  ،از اين ديدگاه: پذير بودن تغيير. 2

                                                                                                                                                   

1.Stouffer 
2. Kendall & Buckland 
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 يم ومتغيرهـا را يكسـان  مثال، مرتن مفـاه  عنوان به. شود ، از جهتي متغير خوانده مياست
دسـت   بـه  ا كـه بايـد مشـاهده شـود،    مفاهيم، تعاريف آن چيـزي ر «:نويسد شمرده و مي

سـاروخاني،  (»ا متغيرهايي هستند كه بايد بينشـان مناسـباتي مالحظـه شـود    نهآ. دهند مي
1386،123-126.( 

  
 سازه و متغير، تمايز ميان مفهوم 6-6

هـاي   هـا يـا جنبـه    قابل مشاهده است كه معرّف شـباهت  مفهوم، تجريدي از رويدادهاي
كه بـراي توضـيح دادن و يـا     باشند ميهايي انتزاعي  مفاهيم واژه. مشترك ميان آنها است

مفهـومي  » پيشـرفت تحصـيلي  «براي مثال.كنيم ه تجربياتمان از آنها استفاده ميمعنا دادن ب
آمـوزان در دروس   دانـش ) هايكالسـي  نمـره (تـوان آن را از طريـق عملكـرد    است كه مي

 .ده كردمختلف مشاه

قابليـت  «، »اضـطراب «، »آميختـه بـازار  «، »هـوش «، »انگيـزش «انند ها م برخي واژه
اينمفـاهيم پيچيـده كـه در سـطح     . باشـند  مستقيم قابل مشاهده نمي صورت به »اجتماعي

 ها مشـتق  ها غالباً از نظريه سازه. شوند مي قرار دارند، سازه ناميده) انتزاع(بااليي از تجريد
هـاي اجتمـاعي،     سازه است زيرا از يك سو به مهـارت  يك» يت اجتماعيقابل«. گردند مي

هـاي اجتمـاعي در    ر به فرآيند اجتماعي شدن و تجربـه شناختي وعاطفي و از سوي ديگ
رايط خاص و بـا  تنها با ايجاد ش ،قابليت اجتماعي ةمشاهد. روابط ميان فردي اشاره دارد

 .گردد پذير مي كمك متغيرها امكان

تواند  كه مياست متغير كميتي . رت است از ويژگي واحد مورد مشاهدهعبا، ريمتغ
مقـادير مختلفـي را    ،از واحدي به واحد ديگر يا از يك شرايط مشاهده به شرايط ديگـر 

 هـا بـه آن منتسـب    تغير نمادي اسـت كـه اعـداد يـا ارزش    تر، م به بيان دقيق. اختيار كند
پيشرفت تحصيلي يك متغيراست، زيـرا از  نمرات حاصله از آزمون  ،براي مثال. شود مي

دسـت   بـه  ي يكسـاني از آن  بوده و يا حداقل تمام افراد نمرهفردي به فرد ديگر متفاوت 
بـه  با استفاده از مثال آميختـه بازاريـابي   متغير را سازه و  ،مفهومبين  ي رابطه .آورند نمي

  :توان نشان داد زير ميشكل 
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ها يـا    فرضيهي تحقيق انجام گرفته است، پس از انتخاب متغيرهاكه براساس پيشينه
. شـود  س تعريـف عمليـاتي متغيرهـا عرضـه مـي     هاي تحقيق مشخص شـده، سـپ   سؤال

 ).39، 1384بازرگـان، (بندي ويا دستكاري متغيرها است گروهگيري،  ي بعد تصميم مرحله
عمـده   1 ي علمي، اصوالً مبتني بر دو مؤلفهها عنوان نظام بهاجتماعي  علوم رفتاري و علوم

جهـان   :كننـد  ندان اين علوم در دو جهان عمل ميدانشم. تجربي و پژوهشتئوري : است
به همين ترتيب پژوهشـگران در  . جربهها و جهان مشاهده و ت ها و مدل ها، تئوري انديشه

فرضـيه كـه    -سطح تئوري: دو سطح متمايز، اما مرتبط با هم، با واقعيت سر و كار دارند
. اسـت سطحي مفهومي است و سطح مشاهده و آزمايش كه سطحي ملمـوس و عملـي   

شناس ممكـن   يك روان. بين اين دو سطح است 2ي تعامل اي نتيجه پژوهش در هر زمينه
اي  ضيهاين گزاره، فر. »شود مي ي اوليه موجب نقص يادگيريها محروميت«: يداست بگو

ه وسـيل  بـه را در بر دارد، و » نقص يادگيري«و » هاي اوليه محروميت«است كه دو مفهوم 
 -اين گزاره در سطح سـازه . با يكديگر مربوط شده است» شود موجب مي«عبارت رابط 

شگر احكامي را كه بيانگر ارتباط بـين متغيرهـا   هر زمان پژوه. فرضيه قرار دارد -تئوري
در ايـن  . كنـد  مـي  كار برد، در اين سطح عمل ها را به باشد مطرح سازد يا مفاهيم و سازه

با ساير رويدادها دارد تعريـف   ي زير بناي مشتركي كه پايه سطح مفهومي، هر رويداد بر
ننـد مـوارد تخصصـي و    توا مـي  با تعريف رويدادها در اين سطح، پژوهشگران. شود مي

ها و روابط ميان متغيرهـا را   ي تعميم داده و چگونگي كنش پديدهرا به موارد كل 3خاص
                                                                                                                                                   

1. component 
2. interaction 
3. specific 

سطح 
  مفهوم

سازهسطح 
  )ابعاد(

  سطح مولفه
متغير (

 )عملياتي

آميخته بازاريابي

 مكان ترويج محصول قيمت

  

كيفيت
نيروي 
فروش

كانال 
توزيع

كانال محل
توزيع

نام
تجاري

  

تخفيفات
شرايط
 اعتبار

روابط
عمومي
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  .تشخيص دهند
بـدين معنـا كـه بـراي     . دانشمند بايد در سطح عيني و قابل مشاهده عمـل نمايـد  

اي اين مقصود ناگزير اسـت بـه   هايي را گردآوري نمايد، و بر ها، بايد داده آزمون فرضيه
شناس به  روانمثالً  .سطح متغير روي آورد اي از درگيري با سطح سازه رها شده به گونه

، و بنابراين بپردازد» نقص يادگيري«و» هاي اوليه محروميت«دگي نمي تواند به بررسي سا
تشـكيل فرضـيه   . اي تعريف كند كه سنجش را ممكن سـازد  ها را به گونه بايد اين سازه

ه از سطح عملي و ملموس به سطح مفهومي يا انتزاعي بـرويم  اغلب مستلزم اين است ك
نتـايج مطالعـه را امكـان     1پذيري به سوي سطح مفهومي است كه تعميم و همين حركت

بنابراين پژوهش علمي مستلزم توانايي حركت از سطح عملي بـه سـطح   .   سازد پذير مي
هان تئـوري و تجربـه،   برقراري يك ارتباط نظام دار بين دو ج. مفهومي و بالعكس است

ا اين پرسش مطرح است كـه  دهد، ام اري و علوم اجتماعي را ارتقاء مياهداف علوم رفت
  ).171-170، 1386هومن، (توان به اين ارتباط دست يافت؟چگونه مي
  

 بندي متغيرها طبقه 6-7

  گيري اندازه نظر از متغيرها بندي طبقه6-7-1
متغيرهـاي  . 2متغيرهاي كيفـي،  . 1: سته تقسيم كردتوان به دو د كلي متغيرها را مي طور به

 . كمي

يك متغير، فقط  براساس ،در بعضي مواقع گروه مورد مطالعه: متغيرهاي كيفي. 1
مثال،  عنوان به. گويند اي مي متغيرها، متغيرهاي اسمي يا مقولهبه اين . شوند ميبندي  طبقه

بعضـي مواقـع   . گيرنـد  مـي  در طبقـات مختلفـي قـرار    »مـذهب «افراد يك گروه از نظـر 
د از نظر جنسـيت در  ، افرا»تجنسي«اي فقط شامل دو طبقه هستند مانند متغيرهاي مقوله

. گوينـد  هـا، متغيرهـاي دو وجهـي مـي    بـه ايـن متغير  . گيرند زن و مرد قرار مي هدو طبق
خـوني كـه بـه     ماننـد گـروه   ،اي شـامل چنـدين طبقـه اسـت     اماگاهي متغيرهـاي مقولـه  

وجهـي ناميـده    چنـد  ،اي مقولـه  يايـن متغيرهـا  . شـوند  مـي تقسيم Oو A،B ،ABطبقات
در بين طبقات اينگونه متغيرها، بيشتري يا كمتري وجود ندارد و تمام اعضاي . شوند مي

گـذاري   تنها كد ،نامگذاري با عدد براي هر طبقه. يك طبقه از ارزش يكسان برخوردارند

                                                                                                                                                   

1. generalizability 
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ـ به همـين دليـل   . طبقات است و معناي كمي ندارد ه ايـن متغيرهـا، متغيرهـاي كيفـي     ب
 . گويند مي

 گيري آنها متغيرهايي هستند كه براي اندازه اين گونه متغيرها،: متغيرهاي كمي. 2
اعداد نسـبت داده شـده،   . اي معين، به آنها مقاديرعددي نسبت دادقاعده مطابقتوان  مي

نا كـه هـر چـه عـدد     اي برخوردارند، به اين مع هايي هستند كه حداقل از نظم رتبهارزش
او مقدار بيشتري از صفت مورد نظـر   ،نسبت داده شده به فرد مورد مطالعه بزرگتر باشد

ي اسـت     »ارزيابي عملكرد«مثال،  عنوان به.را داراست در ارزيـابي  اگـر   .يـك متغيـر كمـ
)BSC(عملكرد، امتياز سازماني با مـدل كـارت امتيـازي متـوازن    

١
در هـر يـك از ابعـاد    ،

بيشـتر از  ) مشتري، رشد و يادگيري سازمان، فرآيند دروني سازمان، مالي(چهارگانه مدل
 .سازمان داراي عملكرد بهتري استآن باشد،سازماني ديگر 

ي   : شـوند  به دو دسـته تقسـيم مـي   متغيرهاي كمي خود و  پيوسـته متغيرهـاي كمـ
ـ   متغيري است كه بين  ،متغير كمي پيوسته. گسستهمتغيرهاي كمي  والي هـر دو مقـدار مت

اما . ساير متغيرهاي با مقياس نسبيشماري وجود دارد، مانند قد، وزن و يا  آن مقادير بي
متغير كمي گسسته متغيري است كه بين دو مقدار متوالي آن مقدار ديگـري نمـي تـوان    

  .، تحصيالت و ساير متغيرهاي با مقياس اسمي و ترتيبييافت، مانند تعداد فرزندان
  
 تحقيق فرآيند در آن نقش براساس متغير انواع 6-7-2

هـا،   فرضـيه هاي تحقيق و يا آزمون  در يك تحقيق علمي براي پاسخ دادن به سؤال
 هـا در تحقيـق   تغيرها را معموالً از نظر نقش آنم. تشخيص متغيرها امري ضروري است

. 4ه،كنند متغير تعديل. 3متغيروابسته، . 2متغير مستقل، . 1: دسته تقسيم كرد 5توان به  مي
  ).45-43، 1384بازرگان، (گر متغير مداخله.5متغير كنترل، 

يك ويژگي از محـيط فيزيكـي يـا اجتمـاعي اسـت كـه بعـد از         :مستقل متغير .1
پـذيرد تـا تـأثيرش بـر      مقاديري را مي ،انتخاب، دخالت يا دستكاري شدن توسط محقق

خواهـد اثـر دو نـوع     محقق مي ،براي مثال. مشاهده شود) متغير وابسته(رروي متغير ديگ
آموزان كـالس پـنجم بررسـي      را روي عملكرد رياضي دانش) ب(و)الف(روش تدريس

ن كـه  آمـوزا  آيا تفاوتي بين عملكرد رياضي دانـش :نمايد وي سؤال زير را مطرح مي. كند
                                                                                                                                                   

1.Balanced Score Card 
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متغيـر   ،اند وجود دارد؟ در اين تحقيـق روش تـدريس   با روش الف يا ب آموزش ديده
مـورد  ) متغيـر وابسـته  (رش بـر عملكـرد رياضـي   يه است تا تأثمستقل در نظر گرفته شد

 .گيرد مي مطالعه قرار

 »بـين  متغير پيش«در مطالعات از نوع همبستگي، به جاي متغير مستقل از اصطالح 
ن معتقدنـد  برخـي نويسـندگا  . شـود  استفاده مي »متغير مالك«و به جاي متغير وابسته از 

تبيين رابطـه   ،ي تحقيقاتي استكه در آنها هدف ژهوي)تابع(اصطالح متغير مستقل و وابسته
در بعضي از مسائل پژوهشي، متغيرهاي مورد مطالعه .علت و معلولي ميان متغيرها است

كامـل   طـور  بـه  توان متغير مستقل را از متغيـر وابسـته   اند كه نمي ي تعريف شدهصورت به
، تمـايز متغيـر   اري آنانوفادو  مشتري رضايتي  براي مثال در بررسي رابطه. متمايز كرد

هـدف پژوهشـگر    ،دراينگونـه تحقيقـات  . مستقل و وابسته از يكديگر مشخص نيسـت 
اد و ماهيت متغير بايد توجه داشت كه تعد. ي همزماني ميان متغيرها است برقراري رابطه

  .ي تحقيق بستگي دارد مستقل به مسئله
 
 
 
كـه امكـان   ) 1رويـدادي  پس(تجربيغير هاي لبته بايد توجه داشت كه در پژوهشا

شـود كـه قـبالً     مـي دستكاري در آن وجود ندارد، متغير مستقل متغيري است كه فـرض  
پژوهشگر ممكـن اسـت اثرهـاي فرضـي يـا احتمـالي روش       مثالً  .دستكاري شده است

هـاي   روشتدريس را روي پيشـرفت تحصـيلي در يـك موقعيـت تـدريس قبلـي، كـه        
در اين جا نيز متغير مسـتقل همـان روش   (العه كندرفته است، مط كار بهگوناگوني در آن 

پژوهشگري ممكن است مايل باشد اثر طـرز فكـر والـدين را در    مثالً  ، يا)تدريس است
پيشرفت تحصيلي فرزندان بررسي كند، كه در ايـن صـورت طـرز فكـر والـدين متغيـر       

  .آيد مي شمار بهمستقل 
ـ  ن تحـت متغيري است كه تغييـرات آ : وابسته متغير. 2 أثير متغيـر مسـتقل قـرار    ت

گيـرد، در حـالي كـه     قـرار مـي   بينـي  متغير وابسـته آن اسـت كـه مـورد پـيش      .گيرد مي
بـه زبـان رياضـي، متغيـر     . شـود  مـي  بيني روي آن پيش مستقل متغيري است كه ازمتغير

متغيـر  . كند تغيير ميXمعلول فرضي است كه همراه با تغييرات يا پراش متغير  Yوابسته 

                                                                                                                                                   

1. ex post facto 

  مشتري وفاداري رضايت مشتري
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Y ات نتيجه احتمالي تغيير عنوان بهشود، بلكه از لحاظ تغييراتي كه در آن  ميدستكاري ن
به Xدر پيش بيني از . گيرد مي شود مورد مشاهده قرار مربوط به متغير مستقل حاصل مي

Y توانيم هر مقدار دلخواه  ميX    را اختيار كنيم، در حالي كـه تغييـر متغيـرY    كـه مـورد
متغيـر  . ايـم  بستگي دارد كـه قـبالً انتخـاب كـرده    Xاز  شود به مقداري ميبيني واقع  پيش

  . كنيم آن را تبيين كنيم وضعيت يا كيفيتي است كه تالش مي وابسته، شرط،
آمـوزان، يـادگيري    هاي تشويق بر يادگيري دانش در بررسي تأثير شيوه ،براي مثال

. گيـري شـود   همتغير وابسته در نظر گرفته شده است تا اثر تشـويق بـر آن انـداز    عنوان به
پـس از  . به هـدف پـژوهش بسـتگي دارد   ) تابع(متغير وابسته عنوان بهانتخاب يك متغير 

 گيـري آن را فـراهم   بايد ابزاري كـه امكـان انـدازه    ،تعريف دقيق و روشن متغير وابسته
 . نمودنيز شناسايي  سازد مي

 :ويمچند اصل را بايد متذكر ش وابستهدر مورد روابط بين متغيرهاي مستقل و 

توانند متغيرمسـتقل يـا    هاي آن، مي با توجه به هدف ،ها در هر تحقيق پديده) الف
بررسـي  (تواند در يك تحقيق متغير مستقل باشـد  مي مشتري رضايت :مثال. وابسته باشند

به  وابسته در حاليكه در تحقيقي ديگر متغير ،)مشتري بر وفاداري آنها ميزان تأثير رضايت
  .)مشتري وامل داخلي موثر بر رضايتاسايي عشن(حساب آيد

مستقل بسـياري   متغيرهايمستقل نيز در يك تحقيق، خود وابسته به  هر متغير )ب
متغير مستقل اسـت در  گيري  مشاركت در تصميمبينيم  مي رضايتدر تحقيق مثالً  .است

ز مانند نگرش مدير، ميزان زمان مـورد نيـا  حاليكه خود نيز تابع متغيرهاي بسيار ديگري 
  .است ...و

افتد كه يك متغير مستقل شرط الزم و كافي در پيدايي، يـا   بسيار كم اتفاق مي )ج
مستقل  اي از متغيرهاي از شبكه يا مجموعه ،معموالً يك متغير تابع. تغيير متغير تابع باشد

  .پذيرد تأثير مي
بـر  توان پـذيرفت سـن    مي: مثال. مستقل و تابع يكسويه است گاه، رابطه متغير) د

ـ  . نهد و حال آنكه ازدواج بر سن اثري ندارد ازدواج اثر مي ه اما همواره چنين نيسـت و ب
اثـر نهـد و    ياي بر پديـده ديگـر   افتد كه پديده اق ميتوان گفت بسيار كم اتف درستي مي

كـه كيفيـت محصـول بـر     كنيم  مي اگر در تحقيقي مالحظه: مثال. خود از آن تأثير نگيرد
توانيم اينگونه بيان كنيم كه ميزان و مبلغ پرداختي نيـز بـر ارائـه     مي قيمت آن تأثير دارد،
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ديريت از ايـن امـر پيـروي    عمده موضوعات رشته مـ . ميزان كيفيت محصول مؤثر است
  .كنند مي

دور جهنمي يا بسته و  شبه پيداي ،مستقل ي بين متغيرهاي در اكثر موارد، رابطه )ه
د فرديكه امروز صبح با ناراحتي خاصي از ينظر بگير مثال در عنوان به. انجامد يا باطل مي

پرسـي  خانه خارج شود، چون ناراحت است با دوسـتش نيـز بـه خـوبي سـالم و احوال     
رود، همين نيز  اي متعجب يا گرفته از كنارش مي در نتيجه دوستش نيز با چهره كند، نمي

رابطه در جهت عكس در  اين. كند و ناراحتي رواني او را تشديد مي گردد، باز بدو بر مي
خـود  ... يكـه سـعادت، شـعف و   طور بـه  شـود،  آور نيـز مالحظـه مـي    مورد امور شـادي 

هـا در جريـان تـأثير متقابـل قـرار       گوييم، پديـده  بنابراين مي. ينده هستندايي فزها پديده
 .رفت و بازگشت است صورت بهگيرند، يا به تعبير ديگر جريان تأثير معموالً  مي

 ي ميـان  كيفي است كه جهت يا ميزان رابطـه  متغير كمي يا: كننده لمتغير تعدي. 3
گاهي اين متغير يك متغير مسـتقل  .دهد تأثير قرار مي متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت

بـراي  .  گـذارد  ط متغير مستقل و وابسته تأثير مـي ثانوي است كه بر جهت يا ميزان ارتبا
آمـوزان دختـر و پسـر،     ويق بر يادگيري دانشهاي مختلف تش مثال در بررسي تأثير شيوه

ي بين تشـويق و يـادگيري مـورد مطالعـه      اهد تأثير جنسيت را نيز بر رابطهخو محقق مي
نكته مهـم  .شود كننده محسوب مي در اين تحقيق جنسيت متغير تعديل بنابراين. قرار دهد

 .قابليت بررسي و يا كنترل داردكننده  متغير تعديلاين است كه

 طـور  بـه  تـوان  ها را بر يكديگر نمياثر تمام متغير ،در يك تحقيق:غير كنترلمت. 4
بنابراين محقق اثر برخي از متغيرها را كنترل نموده، آنها را . همزمان مورد مطالعهقرار داد

بـراي مثـال ايـن سـؤال     . دنشـو  متغيرها، متغير كنترل ناميـده مـي   اين نوع. كند مي خنثي
نفس دانش آموزان پسر پايه  ميان پيشرفت تحصيلي و عزت اي چه رابطه«پژوهشي را كه

ي و تحصـيل  اثـر پايـه   ،در اين سـؤال . دهيم مورد نظر قرار مي» پنجم ابتدايي وجود دارد؟
كنتـرل متغيرهـا از دو طريـق    . شود كنترل مي ،نفس جنسيت بر پيشرفت تحصيلي وعزت

  .يآمار هاي كنترل -ب ،هاي تحقيقي كنترل -الف: باشد مي ممكن
ز نتايج تحقيقات ا اين كنترل، :)مربوط به طرح تحقيق(هاي تحقيقي كنترل )الف

مورد نظـر   ،مستقل و وابسته رهاي اثرگذار بر متغيرهايبرخي متغي.شود قبلي شناسايي مي
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ي بـين اسـتدالل    اي مثـال محققـي قصـد دارد تـا رابطـه     بر. شود قرار گرفته و كنترل مي
دانـد كـه اسـتدالل     وي مي. يم رياضي را بررسي نمايدهرياضي و يادگيري برخي از مفا

بنـابراين   ،كالمي نوجوانان دختردر مقايسه با نوجوانان پسر درسطح بـاالتري قـرار دارد  
  . ي مزبور خنثي سازد ت را كنترل و اثر آن را در رابطهبايد عامل جنسي

 :كننده چهار روش وجود دارد كه عبارتند از براي كنترل متغيرهاي تعديل

براي نمونـه،   .كننده را به كلي ازصحنه پژوهش حذف كنيم اثر متغير تعديل. 1
آمـوزان،   تحصـيلي دانـش   در بررسي رابطه بين مدت زمان تماشاي تلويزيون و پيشرفت

گـذارد و بايـد    غيري است كه بر اين رابطه اثـر مـي  آموز مت كنيم هوش دانش اگر فكر مي
اسـتفاده از يـك آزمـون هوشـي،      اسـت كـه بـا    را كنتـرل كنـيم، يـك راه ايـن     تأثير آن

) 109تـا   90مثالً بهره هوشي (آموزاني را انتخاب كنيم كه داراي بهره هوشي مشابه دانش
  .شود با اين كار تأثير عامل هوش، كنترل و خنثي مي. باشند

كننده را مورد مطالعه و سنجش قرار دهيم و نقـش آن را   تأثير متغير تعديل. 2
تـوان از يـك    ال فوق، براي كنترل عامل هوش، مـي در مث .ته مشخصكنيمدر متغير وابس

آزمون هوشي استفاده كرد و تأثير هوش، تأثير مدت زمـان تماشـاي تلويزيـون و تـأثير     
 .كنش متقابل را بر پيشرفت تحصيلي معين ساخت

ثال قبل، در م .ها استفاده كنيم طراز كردن آزمودني از روش جور كردن و هم. 3
روه هاي هر دو گ ر فرضاً دو گروه داشتيم، آزمودنيتوانيم، اگ نترل عامل هوش ميبراي ك

يعني اگر يك نفر بـا بهـره هوشـي    . سطح كنيم مطراز و ه را با توجه به بهره هوشي، هم
كار  را در گروه اول گذاشتيم، يك نفر مشابه آن را نيز در گروه دوم بگذاريم و اين 100

آل آن است كه در نهايت ميانگين بهره هوشي هر دو گروه بـا   دهاي. را تا آخر ادامه دهيم
 .شود اين كار تأثير عامل هوش خنثي مي با. هم مشابه باشد

كننده، انتخـاب و   ن راه براي كنترل متغيرهاي تعديلباالخره آخرين و بهتري. 4
ه خـود را از جامعـ  ) نفـري  200مـثالً  (اگر ما نمونه  .هاست Ĥزمودنيجايگزيني تصادفي

تصـادفي،   صـورت  بـه تصادفي انتخاب كـرده و   صورت به) نفري 20000مثالً (مورد نظر
توانيم اطمينان داشته باشيم كه از نظـر   مي نفري، جايگزين كنيم، 100فرضاً در دو گروه 

تمام خصوصيات، متغيرها و صفات، همان تركيب و تناسبي كـه در جامعـه وجـود دارد    
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درصـد افـراد تيـز     5اي فرضـاً   يعني اگـر در جامعـه   .د خواهد داشتدر نمونه نيز وجو
درصـد بهـره    50ودرصد بهره هوشي متوسط به باال  15درصد آنها با هوش،  30هوش، 

توانيم اطمينان داشته باشيم كه همـين   شته باشند، با انتخاب تصادفي ميهوشي متوسط دا
هـره هوشـي   تناسب و تركيب در نمونه نيز وجود خواهد داشـت و چـون همـه انـواع ب    

توانيم بگوييم كه تـأثير متغيـر هـوش     مي موجود در جامعه، در نمونه ما نيز وجود دارد،
  ). 80، 1386بيابانگرد، (كنترل شده است

سـيون سلسـله   اين كنترل شامل تحليل كوواريـانس، رگر : هاي آماري كنترل) ب
ر فصل تجزيه و كه شرح دقيق هر يك از آنها د باشد ميهاي مكرر  گيري مراتبي و اندازه

  .تحليل خواهد آمد
ي تـأثير   ست كه محقق براي اسـتنتاج از نحـوه  متغيري ا: گر متغيرهاي مداخله. 5

توان كنترل كرد  را نه مي آن تأثيرد، ولي ده ميمتغير مستقل بر متغير تابع مورد نظر قرار 
ر معمـوالً  گـ  مداخلـه متغير. مشـاهده كـرد   ،مستقيم و مستقل از ساير متغيرها طور به و نه

براي مثال در يك طرح تحقيق كه . دگذار ي و اعتبار بيروني تحقيق اثر نميبراعتبار درون
بـراي دروس   ،اي در مقايسـه بـا سـخنراني    ير روش آموزش برنامـه هدف آن بررسي تأث

وابسـته پيشـرفت    مستقل روش تدريس و متغيـر  ، متغيري پنجم ابتدايي است رياضي پايه
مسـتقل بـر    متغيرمتغيري است كه تأثير »يادگيري«ازآنجا كه . استآموزان  تحصيلي دانش

پـذير نمـي    طـور مسـتقيم امكـان    ن بهآدهد و مشاهده  تأثير قرار مي متغير وابسته را تحت
در تفسـير  ، گـر  بدون شك نقش متغيرهاي مداخله. ودش مي گرناميده باشد، متغير مداخله

  ).45-43، 1384بازرگان، (گيرد نظر قرار مينتايج مد
  

  تعريف متغيرها 6-8
هاي مـديريت مـديران سـتادي     سبك هبررسي رابط« :يك مثال پژوهشي عبارت است از

اگر بخـواهيم در تحقيـق ايـن    . »پرورش با سطوح نيازهاي كاركنان آنهاو زارت آموزشو
 :موضوع، متغيرهاي تحقيق را تعريف كنيم بايد به گونه زيرعمل كنيم

هايي را كه در اين تحقيق داراي معـاني خاصـي    اژهپس از شرح كامل موضوع، و
با آنها آشنايي ندارند، برندگان تحقيق،  كار بهكنيم كه خوانندگان و  هستند و يا تصور مي
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تعريـف، از نظـر تعمـيم    . آوريـم  وجود بههاي يكسان در آنان  كنيم تا استنباط تعريف مي
هـا بـه شـرح     بـراي تعريـف واژه  اي قابل اسـتفاده  ه روش. نتايج تحقيق نيز اهميت دارد

 :زيرند

) ه جـنس و وجـه امتيـاز، ج   وسـيل  بـه تعريف ) تعريف با استفاده ازمثال، ب) الف
  . تعريف عملياتي) تعريف با استفاده از قيد و شرط، د

اي، تعـاريف   مطلبي الزم است و آن اينكه، عـده  قبل از توضيح مفاهيم فوق، ذكر
انـدازه   گيري متغير اسـت، زيـر مجموعـه نظـام     اندازهرا به دليل اينكه راهنماي عملياتي 

اما از آنجا كـه تعـاريف عمليـاتي    . اند گيري دانسته، شرح آن را در مبحث مذكور آورده
براي موارد ديگر، از جمله نمونه و جامعه نيز ممكن است مورد استفاده قـرار گيـرد، در   

 :پردازيم لب فوق مياينك به شرح چهار مط. تاين كتاب در مبحث تعاريف آمده اس

: مانند اينكه در تعريف وسايل آموزشي بگوييم :تعريف با استفاده از مثال) الف
 ...فيلم، اساليد، كتاب و

واقعيـت   ابتدا طبقـه بزرگتـري را كـه    :وسيله جنس و وجه امتياز تعريف به) ب
واقعيـت را از طبقـه   كنـيم، سـپس تفـاوت     گيرد، معـين مـي   مورد تعريف درآن قرار مي

بتدا كاركنـان سـازمان را تعريـف    براي مثال براي تعريف مدير، ا. نماييم مذكور، ذكر مي
... شـان  ها هستند كه وظيفه اركنان سازمانمدير، آن دسته از ك«گوييم كه  كنيم، بعد مي مي

  ».است
توان گفت  در تعريف كارمند خوب، ميمثالً  :شرطتعريف با استفاده از قيدو)ج

  ».باشد، مورد عالقه همكاران خود باشد... نمايد، توليد او روزانه كارمندي كه غيبت ن«
هدف اصلي . كار داريمبيشتر با اين تعريف سرودر پژوهش، :تعريف عملياتي) د

از تعريف عملياتي، سهولت در برقراري ارتبـاط و جلـوگيري از تضـاد در معـاني نـزد      
اي كه پژوهشگر آنهـا را    يوهلياتي يعني تعريف مفاهيم به شتعريف عم. خوانندگان است

. اند هاي متفاوت شرح داده اين مفهوم را دانشمندان به گونه.كند گيري مي در عمل اندازه
 : شود ترين آنها بيان مي در زير، چند نمونه كه جامع

وجـود يـا درجـه    سلسله دستوراتي كه چگونگي انجام تحقيق را جهت تعيين  .1
 .در سطح تجربي بيان كند) ومي خالصه شدهكه در مفه(اي ميزان شيء يا پديده
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ماننـد هـوش و   . گيـرد  ر مـي گيري قرا اي كه مورد اندازه شرح متغيرها، به شيوه .2
تعريف عمليـاتي بـراي   . اضطراب كه در نزد افراد مختلف، داراي تعاريف متفاوت است

شتري متغيرها و مفاهيمي كه تعريف يكساني از آنها در دسترس نيست، داراي اهميت بي
 .است

 گيري يا دستكاري يك متغير انجام هايي كه پژوهشگر براي اندازه شرح فعاليت .3
 . دهد مي

ي تعريفي كه از طريق آن، مفهوم يا ساخت پديده، با استفاده از اعمالي كه بـرا  .4
افتن اندازه يك صـفت  چگونگي ي. گردد شود، تعريف مي برده مي كار بهاندازه گيري آن 
 .ها نيز تعريف عملياتي است از طريق معرف

تعريف عملياتي «: شناسـد  نوع تعريف عملياتي به شرح زير مياي دو  نويسنده .5
گيري متغيرهاي تحقيـق   ي اندازه شود كه از طريق آن، شيوه به تعريفي گفته مي :سنجشي

در اين تعريف، نحوه دستكاري متغيرهـاي   :تعريف عملياتي آزمايشي.شود مشخص مي
 . »شود ا شيوه دخل و تصرف در آن مشخص ميي و يمورد بررس

 دهـد و  ريف عملياتي ارائه مـي اي دستورالعملي براي درست كردن تع نويسنده .6
ي مـورد   و يا خواص پديده ها گويد كه اين كار، از طريق بررسي و كشف ابعاد، جنبه مي

 .استگيري، ميسر  ا در عوامل قابل مشاهده و اندازهبندي آنه تعريف و طبقه

هـاي آن را   ، ابتدا ابعاد و جنبـه »زه فراجوييانگي«براي ارائه تعريف عملياتي  :مثال
كنيم كه افراد با اين انگيزه، داراي چه خصوصـياتي   براي اين كار، سؤال مي. كنيم مي پيدا

 : شويم عمول با پنج خصوصيت زير مواجه ميم طور به هستند؟ در پاسخ

نمايند تا جايي كه كار  مداوم آنقدر فعاليت مي طور به و مندند عال قه كار بهآنان . 1
 . انجام شده، به پايان برسد

 .از كار، ندارندغير اييهاغلب آنان ميل به استراحت و فكر كردن به چيز. 2

بـا ديگـران،    كـار  بـه ن را خود، به تنهايي كار كـرد  كار بهبه علت اشتغال جدي . 3
 . دهند ترجيح مي

 .دهند نگيز را به مشاغل آرام ترجيح ميا بر مشاغل چالش. 4

رييس، همكار و (مندند كه بازخورد كارشان را از طرف ديگر افراد بسيار عالقه. 5
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 . بدانند) حتي زيردست

در مرحلـه  . ايـم  گيري هر يـك از ابعـاد نشـده    اين مرحله، هنوز قادر به اندازه رد
 :منمايي ا به اجزايي به شرح زير تقسيم ميبعدي، هر بعد ر

عالقـه بـراي وقـت     قامت حتي در موارد بـروز مـانع، بـي   كار مداوم، است -1 بعد
    .گذاردن روي ديگر امور

  .هيچ مشغوليت و يا سرگرمي نداردد، كن فكر مي كار بهدر خانه  حتي -2 بعد
كاركردن با افراد  د،كش شود آه مي اشتباه كوچكي مرتكب ميحتي چنانچه  -3 بعد

 .ست نداردكند و غيركارآمد را دو

ـ  كار سخت را بيشتر از كار آسان مـي  -4 بعد را بيشـتر از   چـالش متوسـط   د،طلب
 .كند چالش زياد جستجو مي

خيلي زود اين  كند كه كارم چطور است؟، بعد از كار از ديگران سؤال مي -5 بعد
 .دهد جستجو را انجام مي

 : براي مثال. هاي كمي را پيدا كرد توان اندازه حال مي

نع برخـورد كـردن،   تا چند بار بـه مـا   -تعداد ساعات كاردرهفته -1د بعد مور در
 . گيرد ا افراد ديگر تماس ميبه چه دليل و چند بار ب -دهد ادامه مي كار به

 نوع سرگرمي و سـاعاتي كـه بـه هـر يـك      -ساعات كار در خانه -2درمورد بعد 
 . پردازد مي

كارآمدي كه با غير ر وراد كندكاتعداد اف -تعداد دفعات آه كشيدن -3درمورد بعد 
 . كنند او كار مي

 . دار و كم چالش هاي روتين، خيلي چالشكار بهه او ميزان عالق -4درمورد بعد 

سـد  پر هفته، چند بار نتيجه كارش را مي براي مثال در طول يك -5در مورد بعد 
 پرسد؟ و چه مدت بعد از انجام كار مي

جـواب، ايـن اسـت كـه از      آوريم؟ ميدست  هب عاد و تقسيمات باال راچگونه اب
در اينجا .كاران، تحقيقات پيشين و نيز تحليل عاملي اندر تب، نظر دانشمندان، نظر دستك

هاي متغيـر   توان يافت كه تمام جنبه كه به هر حال هيچ تعريفي را نمي بايد يادآوري كرد
  ).80-77، 1378ظهوري، (گيرد مورد پژوهش را در بر
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  فصل هاي پرسش 6-9
  .مدل را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد .1
  .مدل تحليلي را با ذكر مثالي شرح دهيد .2
  .نام ببريدمتغير را با ذكر يك مثال  انواع .3
  .وجه تماير مفهوم، سازه و متغير را شرح دهيد .4
  .كند را نام ببريد انواع متغيرها براساس نقشي كه در فرآيند تحقيق ايفا مي .5

  
  
  



 

 

  
  

  هفتمفصل 
  
  

  )هدف، فرضيه و سؤال( تحقيقهاي  بيان گزاره
  

  

  اهداف رفتاري فصل 7-1

تـرين   داخت كه يكي از اساسيهاي مسأله خواهد پر فصل حاضر به تشريح گزاره
ي هـا  آنست تا ابتدا گزاره در اين فصل سعي بر. باشد حقيق ميها در فرآيند ت بخش

پس مالحظـات اوليـه در تـدوين    و س يك تحقيق علمي معرفي و تشريح گرديده
هـا و منـابع آن    پس بـه بررسـي فرضـيه، ماهيـت، ويژگـي     س. ها، بيان گردد گزاره

در ادامـه  . سـازي تشـريح خواهـد شـد     حـل فرضـيه  پرداخته شده و اصـول و مرا 
در جديد براي تبديل فرضيه پژوهشي به فرضيات آماري مطرح شـده و  اي  قاعده

  .عملياتي ارائه خواهد شد صورت بهها  هپايان نيز فرايند تدوين گزار
  :هدف از نگارش فصل حاضر عبارتست از

  شناخت گزاره و اجزاي آن،. 1
  انواع فرضيات و چگونگي تنظيم آنها، .2
  .يادگيري فرآيند عملياتي تنظيم فرضيات .3
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  كليات گزاره تحقيق 7-2

سـأله و  ي يك مطالعه حـاوي يـك بيـان كلـي مسـأله، اهميـت م       هاي اوليه بخش
هـاي مسـأله، از    براي دسـتيابي بـه گـزاره   . حقيق استي ت ي خاص مسألهها گزاره

هاي تحقيق، پژوهشگر بايد ابتدا به بررسي پيشينه تحقيـق   ها يا سؤال جمله فرضيه
براي اين منظور الزم است با توجـه بـه مفـاهيم و اصـطالحات تشـكيل      . بپردازد
لي را كه درباره اين موضوع انجـام شـده   هاي قب ي موضوع مورد بررسي، پژوهش دهنده

هـاي   هاي پـژوهش  بردن به گزاره هدف از انجام اين عمل، پي. ر دهداست مورد نظر قرا
پژوهشگر ضمن بررسي . ده استهايي مشابه ارائه ش در اين زمينه يا زمينهقبلي است كه 

هـاي قبلـي    ها و نتايج حاصل از پژوهش تحقيقات قبلي، روش گردآوري داده هاي گزاره
هاي مسأله خود را  برده و گزاره ده و به نقاط قوت و ضعف آنها پيرا مورد توجه قرار دا

تـر اسـت و    هاي مسأله از موضوع تحقيق خـاص  هگزار. كند با توجه به آنها مشخص مي
دوين طرح و هاي مسأله محقق را در ت گزاره. نمايد ي تحقيق را محدود مي ي مسئله دامنه

. اسـت » تـدريس «فرض كنيد كه موضـوع مـورد عالقـه    . كند هدايت ميگزارش تحقيق 
هـاي   دامتدريس چه موضوعي؟ آيا تأكيد بر اق: بايد پرسيد» تدريس«براي محدود كردن 

است؟ آيا تأكيد روي سنين مدرس قبل از شروع تدريس، فرايند و يا پيامدهاي تدريس 
هاي خاص است؟ بـراي عملـي    آموزاني با ويژگي هاي خاص تحصيلي و يا دانش يا پايه

اگر مسأله كلـي و يـا داراي   . شود ق، موضوع به مسأله خاصي محدود ميبودن يك تحقي
لذا مسأله بايـد چنـان   . متغيرها و مفاهيم متعدد باشد، تفسير نتايج آن مشكل خواهد بود

ي خـاص،   حدود كردن يك موضوع، بـه يـك مسـأله   براي م. بيان شود كه محدود باشد
  : شود زير توصيه مي هاي اقدام

هـا و   هـا و سـالنامه   المعارف يا دايره 1هاي علمي مجله(بررسي منابع دست دوم .1
  ).كتب راهنما

  .كنندگان احتمالي نتايج تحقيق به منظور تصريح نيازها تماس با استفاده .2
يـا داراي تجربـه    ي مـورد نظـر تخصـص داشـته     گفتگو با كساني كه در زمينه .3

  . باشند ميواطالعات خاص 
                                                                                                                                                   

پـردازد كـه يـك    هايي مـي ، اين مجله علمي به چاپ مقالهReview of Educational Researchي مجله از جمله .1
  .كندزمينه خاص را بازنگري كرده و حاصل نتايج تحقيقات انجام شده را به صورت به هم پيوسته ارزيابي مي
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ه يـا منـابع   ي انتخاب متغيرها يا مفاهيم، انتخاب جامعـ  باألخره محقق بايد درباره
هاي اوليه مسأله معموالً چنـدين بـار    گزاره. ردي مسأله تصميم بگي و منطق گزاره ها داده

  . شوند آوردن معناي دقيق، بازسازي ميدست  به در طي تدوين طرح تحقيق، براي
باشـد   هاي تحقيق مـي  هاي خاص و فرضيه ها، سؤال امل هدفهاي مسأله ش گزاره

  : شود در ادامه به شرح آنها پرداخته ميكه 
  

  تحقيق  فاهدا )الف
ي تحقيـق، پژوهشـگر قصـد خـود را      هاي علمي، پس از بيـان مسـأله   شدر اجراي پژوه

در . كنـد  هاي عيني قابل دستيابي است، بيـان مـي   عملياتي، كه از طريق مشاهده صورت به
شي يا فرضيه، فقط به بيان هدف هاي پژوه ها، محقق به جاي طرح سؤال برخي از پژوهش

 .)32، 1384بازرگـان،  (خـورد  چشـم مـي   اين امر معموالً در تحقيقات كيفي به. پردازد مي
مشخص كـردن تـأثير   : زير بيان نمود صورت بهتوان  براي مثال، هدف يك تحقيق را مي

براي بيان هدف بايد از يك . بي بر افزايش فروش شركت لبنيكارگيري آميخته بازاريا به
رفتـه   كـار  بـه فعل كنشي  عنوان به» مشخص كردن«در اين مثال . فعل كنشي استفاده كرد

شود تا امكان بررسي مسـأله فـراهم    هاي جزئي متبلور مي هدف ياد شده در هدف. است
ه ابعـاد مسـأله، كـه قـبالً در     توان با توجه ب دين سان هدف كلي فوق الذكر را ميب. شود

  : هاي جزئي زير محدود نمود مورد نظر قرار گرفته است، در هدفپيشينه تحقيق 
هاي محصول بر افزايش فروش شركت  يري ويژگيگكار بهمشخص كردن تأثير  .1

  .لبني
هاي قيمتي بر افزايش فـروش شـركت    گيري ويژگيكار بهشخص كردن تأثير م .2

  .لبني
هـاي پيشـبردي بـر افـزايش فـروش       گيري ويژگـي كـار  بهأثير شخص كردن تم .3

  .شركت لبني
هاي توزيع بر افزايش فروش  هاي كانال گيري ويژگيكار بهشخص كردن تأثير م .4

  .شركت لبني
هـاي مـورد نظـر را تعيـين و      تـوان داده  هاي جزئـي فـوق، مـي    با توجه به هدف 

  .گردآوري نمود
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  هاي تحقيق سؤال )ب
  : بندي كرد توان در سه دسته رده مي تحقيق راسؤاالت 
  تفاوتي. 3    اي،  رابطه .2  توصيفي،  .1
، »باشـد  چـه مـي  « ها معموالً از كلمات در اين گونه سؤال: هاي توصيفي سؤال .1

هـاي مسـأله ايـن     بعضـي از اوقـات گـزاره   . شود استفاده مي» چگونه است«و » چيست«
بـراي  . شـود  ها اسـتنباط مـي   عبارات از آن ضمني اين طور به ليبر ندارد، و عبارات را در

ضـمني ايـن سـؤال كـه      طور به »اي حرفه –بررسي تاريخي گسترش مدارس فني «: مثال
هـاي   سؤال. را در بر دارد» بوده است؟ اي چگونه حرفه -فني گسترش تاريخي مدارس«

سـطح  «: رد، مثالبر دا را در» باشد چگونه مي«و » چيست«: نيز عبارات تحقيقات توصيفي
آمـوزان پايـه سـوم ابتـدايي مـدارس تهـران در آزمـون پيشـرفت          پيشرفت درسي دانش

اجتمـاعي   -آموزان نسبت به مسائل سياسي طرز تفكر دانش«يا » ي چگونه است؟تحصيل
  »چيست؟

. ردتوان استفاده ك هاي پيچيده، از سؤاالت توصيفي بسياري مي ي پديده در مطالعه
ي تحقيق بيـان شـده و بـه اسـتنباط      شود كه ابعاد مسئله دراين گونه مطالعات توصيه مي

  .ضمني واگذار نگردد
يا چند متغيـر،   ي دو ها، چگونگي رابطه گونه سؤال در اين :اي هاي رابطه سؤال .2

اي بين مفهوم خود و پيشـرفت تحصـيلي    چه رابطه«: براي مثال. گيرد مورد نظر قرار مي
    »وجود دارد؟

رد و ها بـا تفـاوت سـطوح متغيرهـا سـروكار دا      ن سؤالاي :هاي تفاوتي سؤال .3
آيا بين پيشرفت تحصيلي دختران و پسران پايه پنجم «: شود معموالً به شكل زير بيان مي
  »ابتدايي تفاوتي وجود دارد؟

شـود، زيـرا    دار بيان نمي جهت صورت بههاي تحقيق،  الزم به تذكراست كه سؤال
طور كه در بحث مربوط بـه   همان. ين متغيرها نيستاي ب بيني هيچگونه رابطه سؤال، پيش

هـا   ط ميان متغيرها را در بيـان فرضـيه  بيني جهت رواب ي تحقيق خواهد آمد، پيش فرضيه
  .داريم ميمنظور 
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  ي تحقيقها فرضيه )ج
 هـا  فرضـيه . ي دو يا چند متغير اسـت  اي در مورد رابطه ي تحقيق، حدس بخردانه فرضيه

اين جمله كـه  مثالً  .شوند و نشانگر نتايج مورد انتظارند مي يانجمله اخباري ب صورت به
. يـك فرضـيه اسـت   » ي مثبـت وجـود دارد   بين مفهوم خود و پيشرفت تحصيلي رابطه«

بندي و مورد بررسي  ن دارد كه بتوان متغيرها را  ردهآزمودن تجربي فرضيه هنگامي امكا
ي تحليل كمي فرضيه هـيچ روشـي   اگر هيچ يك از حاالت امكان نداشته باشد، برا. كرد

  . موجود نخواهد بود
آمـده  دست  به هاي داده براساسشود، بلكه  فرضيه هيچگاه اثبات يا ابطال نمييك 
و شواهد تجربـي، محقـق را    اند منطقي محتمل طور به ها فرضيه. شود يا رد مي فقط تأييد

 منطقـي  طـور  بـه  اسـت و سازد تا نتيجه بگيرد كه تبيين از نظر احتمالي صـحيح   قادر مي
  .توان آن را قبول كرد مي

  
  ها مالحظات اوليه در تدوين گزاره 7-3
 غيرعلّي برابر در علّي: بررسي نوع نمودن مشخص 7-3-1

محقق بايد مشخص كند كه براي پاسخ به مسأله تحقيق، بررسي علّي مورد نياز است يا 
ي علّـت   ه برقراري نوعي رابطهشود ك هنگامي انجام مي) علّي(بررسي نوع اول. غيرعلّي

اگر محقق صرفاً بخواهد عوامل مهـم مـرتبط بـا    . و معلولي معين، ضرورت داشته باشد
در حالت اول، محقـق يـك يـا چنـد     . مسأله را تعيين كند، بررسي همبستگي الزم است

به عبارت ديگر، قصد و نيـت محقـق از   . كند اند، تبيين مي عاملي را كه يقيناً علت مسأله
مسـبب متغيـر    xنجام بررسي علّي اين است كه قادر به بيان اين موضوع شود كه متغير ا

Y بنابراين، زماني كه متغير . استx شود، مسأله  تغيير يا حركت داده ميYشـود  حل مي .
ها يك يا دو عامل، علّت يك مسأله نيستند، بلكـه در هـر زمـان عوامـل      غالباً در سازمان

تـأثير قـرار    اي تحـت  اي زنجيـره  له را، به شـيوه طور مسأ و هميناي يكديگر را،  چندگانه
محقق ممكن است عالقمند باشد به جاي برقراري يك رابطه علّت و معلـولي،  . دهند مي

  . شوند را تعيين نمايد عوامل بسيار حساس و اساسي كه به مسأله مرتبط مي
بررسـي، بررسـي    گاه ايـن  اي را تبيين كند، آن خواهد علت مسأله وقتي محقق مي

وقتي محقق عالقمند به تبيين و تعيين متغيرهاي مهمي باشد كه بـه  . شود علّي ناميده مي
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جالـب اسـت   . شـود  ناميده مـي » پژوهش همبستگي«شوند، اين بررسي  مسأله مرتبط مي
بدانيم كه گاهي اوقات سعي بر آن است تا از طريق انواع تحليل همبستگي يا رگرسيون 

اين كه يك بررسي چه . معلولي برقرار شود-ل مسير، نوعي روابط علّتو تجزيه و تحلي
هـاي پـژوهش و چگـونگي     موقع علّي و چه موقع همبستگي است، بسته به نوع پرسش

  .هاي زير تفاوت اين دو را تشريح و روشن خواهند كرد مثال. تعريف مسأله دارد
  1مثال 

  شود؟ رطان ميآيا استعمال دخانيات موجب س: پرسش در بررسي علّي
مجـاز و  غير آيا استعمال دخانيات، نوشيدن نوشـابه : پرسش در بررسي همبستگي

  جويدن تنباكو با سرطان ارتباط دارد؟
نكته حائز اهميت اين است كه آيا فرد مايل اسـت پيونـدهاي علّـي را كشـف و     

ثير خواهد نسبت به همه عواملي كه متغير مورد نظر را تحـت تـأ   آشكار سازد يا فقط مي
ي محقق، چـارچوب   ند، چون مكان بررسي، حيطه مداخلهدهند آگاهي كسب ك قرار مي

  .دهند زماني بررسي، عواملي هستند كه اتنخاب محقق را در اين مورد شكل مي
گاه ممكن است مجبور شويم برخي از  اگر تصميم بر نوعي بررسي علّي است، آن
برعكس، اگر مصمم به نوعي بررسي . ممتغيرها را دستكاري و برخي ديگر را كنترل كني

كه حوادث بدون دخالت  تواند در يك محيط طبيعي، جايي همبستگي هستيم، بررسي مي
در عين حال بايد توجه داشت كه امكان . گيرد، انجام شود محقق در متغيرها صورت مي

تالش براي برقراري روابط علّي بدون دخالت محقـق در جريـان طبيعـي حـوادث، بـه      
هـاي اطالعـاتي در    آوري داده ون تحليلي خاص و يا به وسيله جمـع ه استفاده از فنوسيل

  .مقاطع مختلف زماني، وجود دارد
كننـد تـا روابـط     هاي تجربي، تالش مـي  نجام بررسيگاهي اوقات محققان بدون ا

اصوالً . آورنددست  به تحليل مسير و هاي آماري خاص نظير تجزيه روش علّي را از طريق
هاي ساختگي به زمان و منابع بيشتري نياز دارند، از  هاي علّي با استفاده از محيط بررسي

ست، انجام اين نـوع  معلولي ضروري او ز در مواردي كه بررسي رابطه علّتاين رو به ج
البته، ممكن است مـواردي  . رسد هاي سازماني، چندان الزم به نظر نمي بررسي در محيط

  .ين بررسي را بطلبدوجود داشته باشدكه انجام چن
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  پژوهش در محقق دخالت ميزان7-3-2
ميزان دخالت محقق، ارتباط مستقيمي به اين موضوع دارد كه بررسـي مـورد نظـر علّـي     

بررسي همبستگي در محيط طبيعي سازمان همراه بـا حـداقل   . است يا از نوع همبستگي
گـر محققـي   بـراي مثـال، ا  . گيـرد  قق در جريان طبيعي حوادث صـورت مـي  دخالت مح

هاي آموزش را بررسي كند، وي بايد چارچوبي  واهد عوامل مؤثر بر اثربخشي دورهخ مي
سـيدن بـه نتيجـه،    هاي اطالعاتي مربوط را گردآوري و براي ر نظري تدوين نموده، داده

كنـد و   تي كه محقق با كاركنان مصاحبه مـي اگرچه به موازا. تحليل نمايدو ها را تجزيه آن
 دهد، نوعي دخالت در جريان طبيعـي حـوادث در سيسـتم رخ    ها مي آن پرسشنامه را به

گيـرد   چه در طي بررسي علّي صـورت مـي   دهد، ولي دخالت محقق در مقايسه با آن مي
  .ناچيز است

معلـولي اسـت،    -علّـت  هاي علّي كه هدف، برقراري يا تأييـد روابـط   در بررسي
كـه بتوانـد اثـرات     يطـور  بـه  د،كند تا متغيرهاي خاصي را دستكاري كن محقق تالش مي

بـراي مثـال، محققـي ممكـن اسـت      . چنين دستكاري را بر متغير وابسته بررسـي نمايـد  
بخواهد تأثير روشنايي بر عملكرد كارگران را بررسي كند، لذا شـدت نـور در وضـعيت    

در اينجا، ميزان دخالت محقق در . دهد كاري را به درجات مختلف دستكاري و تغيير مي
در برخـي مـوارد، محقـق ممكـن اسـت حتـي       . يعي سازمان بسيار زياد اسـت محيط طب

معلولي را از طريق دسـتكاري   -بخواهد محيط جديدي ايجاد كند تا بتواند روابط علّت
بنابراين، درجات مختلفـي  . متغيرهاي خاص و كنترل دقيق ساير متغيرها تأييد يا رد كند

در تحقيقـات علمـي، هـم در محـيط     از دخالت محقق در دستكاري و كنتـرل متغيرهـا   
  .پژوهشي طبيعي و هم در محيط پژوهش ساختگي وجود دارد

   2مثال 
ي حمايـت عـاطفي در يـك بيمارسـتان و     هـا  نظام ي بين خواهد رابطه محققي مي

ــي   ــارت ديگــر، وي م ــه عب ــد، ب ــوعي بررســي  اســترس پرســتاران را بيازماي خواهــد ن
مـثالً از طريـق   (هاي اطالعـاتي را از پرسـتاران   در اينجا، محقق داده. انجام دهدهمبستگي

كه از چه ميزان حمايـت عـاطفي در بيمارسـتان برخوردارنـد و      در مورد اين) پرسشنامه
از طريـق محاسـبه   . كنـد  آوري مـي  كننـد، دريافـت و جمـع    چقدر احساس استرس مـي 

  .همبستگي بين دو متغير، محقق پاسخي را كه در پي آنست خواهد يافت
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آورد و  د، محقق فقط بـه توزيـع پرسشـنامه بـين پرسـتاران، روي مـي      در اين مور
به عبارت ديگر ميـزان  . كند محقق در جريان طبيعي رويدادها در بيمارستان دخالت نمي

  . دخالت محقق حداقل است
  3مثال 

كند، بلكه  محقق در پژوهش فوق به يافتن صرف همبستگي بين متغيرها اكتفا نمي
كه داشتن حمايت عاطفي، به  يعني اين. علّي مستحكم برقرار كندخواهد نوعي رابطه  مي

شود پرستاران استرس كمتري تجربه كنند يا خير؟ اگر اين رابطه تأييـد   راستي باعث مي
  .توان از طريق ارائه حمايت عاطفي، كاهش داد گاه استرس پرستاران را مي شود، آن

ستاران در شـرايط فعلـي را،   محقق براي آزمون رابطه علّت و معلولي، استرس پر
گـاه متغيـر    در سه بخش جداگانه در بيمارستان، مـورد سـنجش قـرار خواهـد داد و آن    

گانـه، بـراي    هاي سـه  هاي مختلف پرستاران در بخش حمايت عاطفي را دقيقاً براي گروه
در بخـش  . سنجد كند و ميزان استرس را در پايان دوره مي مدت يك هفته، دستكاري مي

كوشد تا با كمك پزشكان، مـديران و مسـئوالن بخـش، حمايـت بسـيار       ق مياول، محق
نالند پرسـتاران   يعني زماني كه بيماران از درد مي(زيادي را نسبت به پرستاران اعمال كند

در بخـش دوم، پرسـتاران از حمايـت عـاطفي متوسـطي برخـوردار       ). كننـد  را ياري مي
  .ي وجود نداردگونه حمايت عاطف شوند و در بخش سوم، هيچ مي

اي كه كار محقق بر آن بنا شده، صحيح باشد، آنگاه تفـاوت در سـطوح    اگر نظريه
اي، بايد براي پرستاران بخش اول بيشترين تفاوت،  استرس قبل و بعد از دوره يك هفته

  .براي پرستاران بخش دوم متوسط و براي پرستاران بخش سوم تفاوتي نكند
حقق نه تنها از پرستاران در مورد ميزان استرسـي كـه   يابيم كه م  در اين مثال درمي

ــرده ــه ك ــاني، داده  تجرب ــاوت زم ــه متف ــد، در دو مرحل ــع  ان ــاتي جم ــاي اطالع آوري  ه
كنـد و از طريـق    ، بلكه در جريان طبيعي رويدادها دخالـت مـي  )حداقل مداخله(كند مي

متوسـطي  كاهش و افزايش ميزان حمايت عاطفي نسبت به پرستاران، در بررسي دخالت 
  .كند اعمال مي

  4مثال 
كند كه نتايج حاصـل از   در دو مثال قبل، محقق بعد از انجام آزمايش، احساس مي

بررسي ممكن است داراي روايي باشد يا نباشد، چون ساير عوامل خارجي ممكن است 
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براي مثال، در طي هفته آزمـايش،  . ميزان استرس پرستاران را تحت تأثير قرار داده باشد
هـاي   هـا، بـا موقعيـت    است پرستاران در يك بخش يا تعـداد بيشـتري از بخـش    ممكن

هاي يافت شده ممكـن اسـت بـه     به عالوه، تفاوت. زا مواجه شده يا نشده باشند استرس
آن بخـش   در(واسطه حمايت عاطفي نباشد، بلكه به علت پايين بودن استرس بوده باشد

  ).دمير وجود نداشته باشو هيچ بيماري جدي يا مرگ
معلـولي   -شايد محقق بخواهد اطمينان يابد كه عوامـل غيرمـؤثر بـر رابطـه علّـي     

اند يا خير؟ بنابراين ممكن است سه گروه از دانشجويان پزشـكي را انتخـاب    كنترل شده
اي  هـا را در معـرض وظيفـه    ها را در سه اتـاق جداگانـه قـرار دهـد و همـه آن      كند، آن
هـاي جراحـي را    ها بخواهـد تـا گـام    كن است از آنممبراي مثال، . زا قرار دهد استرس

جزئي روي بيماري كه نسبت به تست شيمي درمـاني پاسـخ نـداده، تشـريح      صورت به
اگرچه اين وظيفه براي همه يكسان است، ولي يـك گـروه ممكـن اسـت از يـك      . كنند

شـوند بـه    يعني وقتي دانشجويان با مشـكل مواجـه مـي   ( پزشك، راهنمايي دريافت كند
، در گروه دوم، ممكن است يك پزشك كنار گـروه باشـد،   )كند ين موضوع كمك ميتبي

در گروه سوم، پزشـكي  . ولي هنگامي كه اعضاي گروه درخواست كنند، مساعدت نمايد
  .ها وجود ندارد و راهنمايي در دسترس نيست در كنار آن

يطـي كـه   ايم، بلكه حتي مح در اين مورد، نه تنها ميزان حمايت را دستكاري كرده
هـا را جـدا    كه محقق، آزمودني يطور به .شود ساختگي است در آن اين آزمايش اجرا مي

در . ها را در يك محيط كـامالً متفـاوت قـرار داده اسـت     از محل كاريشان انتخاب و آن
طور كه ديـده   همان. جا، محقق حداكثر دخالت را در محيط طبيعي اعمال كرده است اين

به نوع بررسي، همبستگي يا علّي بودن تحقيق و همچنين بـه   شد، ميزان دخالت محقق،
  .ميزان استحكام روابط علّي متكي است

از ايـن رو  . كند ها به ندرت ضرورت پيدا مي بررسي علّي براي بسياري از سازمان
  .افتد ندرت اتفاق مي مداخله محقق براي ايجاد تغيير در مكان اجرايي پژوهش علّي، به

  
 ساختگي برابر در طبيعي: سيبرر مكان 7-3-3

توانـد در محيطـي طبيعـي، كـه در آن رويـدادها       طور كه ذكـر شـد، پـژوهش مـي     همان
محيط سـاختگي   يا در يك) ريزي نشده محيط طرح يعني(دهند طبيعي رخ مي صورت به
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هـاي   مواره در مكـان هاي همبستگي ه بررسي. انجام شود) طبيعي غير(ريزي شده و طرح
  .گيرند طبيعي انجام ميغير هاي آزمايشگاهي ي علّي در مكانها طبيعي و بررسي

ميده نا هاي ميداني بررسيشوند،  ها انجام مي هاي همبستگي كه در سازمان بررسي
معلولي با استفاده از همـان   -هاي انجام شده براي برقراري روابط علّي بررسي. شوند مي

 آزمـايش ميـداني  كننـد،   ت مـي طبيعي فعالي صورت بهمحيط طبيعي كه در آن، كاركنان 
كند چون متغيـر   در اين جا، محقق در جريان طبيعي رويدادها دخالت مي. شود ناميده مي

گيـرد نـه    شود، ولي اين كار در همان محـيط طبيعـي صـورت مـي     مستقل دستكاري مي
رد خواهد اثرات پرداخت را بر عملكـرد، مـو   براي مثال، يك محقق مي. محيط ساختگي

تواند از رئيس شـركت بخواهـد تـا حقـوق كاركنـان در       از اين رو مي. دهدبررسي قرار 
كنـان بخـش سـوم    كار بهواحد اول را افزايش، حقوق كاركنان در واحد دوم را كاهش و 

معلولي بين  -محقق براي برقراري يا تأييد يا رد رابطه علت. فعالً حقوقي پرداخت نكند
كند، اما آزمايش هنـوز در محـيط    مي يپرداخت و عملكرد، سيستم پرداخت را دستكار

هـايي كـه    آزمـايش . شـود  شود و بنابراين يك آزمايش ميداني ناميده مي طبيعي انجام مي
 شود، مستلزم ايجاد محيطي سـاختگي و  معلولي انجام مي -براي تأييد يا رد روابط علت

ها بـه   ودنيآزم. شوند ي عوامل نامربوط شديداً كنترل مي طبيعي است كه در آن، همهغير
اين نـوع بررسـي   . شوند مي دقت براي واكنش نسبت به محرك دستكاري شده، انتخاب

هاي بين  اجازه دهيد مثال ديگري براي درك تفاوت. به آزمايش آزمايشگاهي اشاره دارد
ــداني ــت محقــق (يــك بررســي مي ــا حــداقل دخال ــايش )محيطــي طبيعــي ب ، يــك آزم

يك محـيط  (و يك بررسي آزمايشگاهي) ققمحيطي طبيعي با دخالت متوسط مح(ميداني
  : ارائه دهيم) ساختگي با حداكثر ميزان دخالت محقق

  بررسي ميداني: 5مثال 
هاي مشتريان  گذاري ابطه بين نرخ بهره و نوع سرمايهخواهد ر مديرعامل بانكي مي

ي انـواع  هـا  كند تا همبسـتگي موجـودي   او تالش مي. را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد
اين بررسي از نوع ميداني . انداز و جاري را با بهره محاسبه كند هاي پس ف حسابمختل

هاي بهره محاسبه  ها را با نرخ ها را محاسبه و همبستگي آن است، موجودي انواع حساب
  .كرده است
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  آزمايش ميداني: 6مثال 
 رخ بهره و تمايالت مشتريان بهمعلولي بين ن -رئيس بانكي قصد دارد رابطه علت

مـايلي محـل    60او چهـار شـعبه بانـك كـه در شـعاع      . انداز در بانك را كشف كند پس
سپس فقـط بـراي يـك هفتـه، نـرخ سـاالنه بـراي        . كند آزمايش قرار دارند، انتخاب مي

بهـره در   نـرخ  : كند را به روش ذيل تبليغ مييابند  هايي كه در آن هفته گشايش مي سپرده
باشـد، در   درصـد مـي   10درصد و در شـعبه سـوم    8درصد، در شعبه دوم  9شعبه اول 

توانـد   در طـي هفتـه، او مـي   . باشـد  درصـد مـي   5/7بهره قبلـي، يعنـي    شعبه چهارم نرخ
  .بهره بر ميزان افزايش سپرده را تعيين كند) اگر وجود داشته باشد(اثرات

تواند نوعي آزمايش ميداني باشد، چون همراه با وقـوع رويـدادها    اين بررسي مي
تقريبـاً همـه چهـار    . شود از نرخ بهره دستكاري نميغير يط طبيعي، هيچ چيزي بهدر مح
گذاران، نوع سپرده و غيره تـا حـدي    انتخاب شده، از لحاظ اندازه، تعداد سپردهي  شعبه

اندازها به وسيله ساير عوامل، مخدوش  پس -ي كه روابط نرخ بهرهطور به ،مشابه هستند
تـأثير قـرار    ها را تحـت  مل ديگري وجود دارند كه يافتهعوااما واضح است كه . شود نمي
اي بازنشستگان بيشتري حضور دارند كـه درآمـد اضـافي     براي مثال، در منطقه. دهند مي

گذاري كننـد،   اطر نرخ بهره خوب در بانك سرمايهانداز ندارند كه بتوانند به خ براي پس
  .اطالع باشد اين آزمايش بيرئيس بانك ممكن است نسبت به اين واقعيت هنگام انجام 

  بررسي آزمايشگاهي : 7مثال 
بـراي  . انداز را بشناسد تا رابطه علّي بين نرخ بهره و پسرئيس بانكي بر آن است 

معلولي را ترسيم  -خواهد محيط ساختگي ايجاد كند و رابطه علّت تحقق اين امر، او مي
يا كمتر و بيشتر باشـند   وي چهل دانشجو را كه ممكن است از لحاظ سني مساوي. كند

كند كه به هر طريقي كـه   ها افتتاح مي ريال براي آن 00/100كند و حسابي با  انتخاب مي
كه ممكـن اسـت   (بازي قمار: كارها عبارتند از راه. گذاري كنند مايهمايلند در هر جايي سر

هاي  با نرخ(، پس انداز) را از دست بدهند  ي آنطها دو برابر شود يا اين كه همه  پول آن
، كمك به يك دوست دانشـجو بـراي خريـد    )درصد 15و  13، 10دستكاري شده صفر،

در . ها خود مايـل هسـتند عمـل كننـد     اي كه آن هاي مورد نياز او، و يا به هر شيوه كتاب
انداز  هاي پس هاي بهره براي سپرده جا، بانكدار شرايطي غيرطبيعي ايجاد كرده و نرخ اين

مـثالً  (هـاي مشـابهي انتخـاب كـرده اسـت      همچنـين آزمـودني  . سترا دستكاري كرده ا
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اگر بانكدار دريابد كه دانشجوياني كه نرخ بهره بيشتري بـه  ). دانشجويان رشته بازرگاني
گاه ممكن اسـت قـادر    كنند، آن انداز پيدا مي شود، تمايل بيشتري به پس ها پيشنهاد مي آن

در ايـن  . انـداز شـود   بهره و تمايل به پـس  به ايجاد نوعي رابطه علّت و معلولي بين نرخ
: كنـد  تجربه آزمايشگاهي همراه با محيط غيرطبيعي، محقق حداكثر دخالت را اعمال مـي 

محيط متفاوت است، متغير مستقل دستكاري شده است، بيشتر عوامل خـارجي مـزاحم   
  .نيز كنترل شده است

ري و تعيـين جزئيـات   گيـ  هاي باال به ما نشان داده كـه تصـميم   حال، مثالدر عين 
هاي مختلف قبل از انجام بررسي پژوهشي، حائز اهميت است، چـون يـك معيـار     طرح

براي مثال، اگر محققي بخواهد . تصميم ممكن است تأثيري بر ساير معيارها داشته باشد
گـاه الزم   ي همبستگي انجـام دهـد، آن   يك بررسي اكتشافي، توصيفي و يا آزمون فرضيه

در عين حال، . يعي حوادث در سازمان، حداقل دخالت را داشته باشداست در جريان طب
هـاي تجربـي بايـد يـا در سـازمان،       گاه طرح اگر قرار است روابط علّي بررسي شود، آن

، يـا در يـك محـيط    )تجربـه ميـداني  (دهـد  طبيعـي رخ مـي   صورت بهجايي كه حوادث 
  .شود، برپا شوند ساختگي ايجاد مي طور به آزمايشگاهي كه

 -1: خالصه، نوعي تمايز بين سه محيط بررسـي وجـود دارد، طـوري كـه     طور هب
گيرد كه عوامل مختلفي در محيط طبيعـي، كـه در    هاي ميداني، وقتي صورت مي بررسي

دهد، مـورد آزمـون    ق رخ ميطبيعي همراه با حداقل دخالت محق صورت بهآن رويدادها 
 -گيـرد كـه روابـط علّـت     ي صورت ميهاي ميداني، در جاهاي آزمايش -2گيرد،  قرار مي

شود، اما كماكان در محـيط طبيعـي    معلولي با ميزان نسبتاً زياد مداخله محقق بررسي مي
تجارب آزمايشگاهي در  -3گيرد،  دهد، انجام مي طبيعي رخ مي طور به كه در آن حوادث

رد ذاگـ  معلولي را به معرض نمايش مي -گيرد كه محقق روابط علّت جاهايي صورت مي
سـاختگي   صـورت  بـه كند، همچنين حوادث در محيطي كه  و نوعي كنترل باال ايجاد مي

  .پيوندد ايجاد شده، به وقوع مي
ت و معلولي، در مقايسه بسته به ميزاني كه وضوح و روشني در برقراري رابطه علّ

توانـد مناسـب بـا     پذيري آن حائز اهميت است، محيط طبيعي و غيرطبيعي مـي  با تعميم
ي مهمـي در   مسـأله  صـورت  بـه اين، انتخـاب موضـوع   بنـابر . هـاي علّـي باشـد    يبررس

همانطور كه اوايل بحث تشريح كرديم، يك محيط ساختگي . آيد هاي علّي در مي بررسي
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  .آيد مي كار بهت براي پژوهش درمديريت به ندر
  

  ها ها،فرهنگ ها،سازمان ها،گروه افراد،زوج: وتحليل واحدتجزيه 7-3-4
هـاي اطالعـاتي در طـي تجزيـه و      آوري داده ليل، اشاره به سطح جمـع تحو هواحد تجزي
ي افـزايش سـطوح    أله، بـر نحـوه  ي مس كلي بيانيه طور به مثال، اگر عنوان به. تحليل دارد

گاه ما به تك تك كاركنان سازمان، جهـت انجـام ايـن     انگيزش كاركنان متمركز شود، آن
هـا چـه كـاري     ي آن يم براي افـزايش انگيـزه  داريم بدانكنيم و دوست  پژوهش توجه مي

  هاي جمـع  ما به داده. باشد وتحليل، فرد ميجا واحد تجزيه  توانيم انجام دهيم، در اين مي
يـك منبـع    عنـوان  بـه كنيم و با پاسخ هر كدام از كاركنان  مي آوري شده از هر فرد توجه

تعامالت بـين دو شـخص    مند به بررسي اگر محقق عالقه. كنيم اطالعاتي فردي رفتار مي
. شود وتحليل مي هاي زوجي، واحد تجزيه گروه عنوان بهچند گروه دو نفري  گاه باشد، آن

كاري،  حيطها و رابطه رئيس و مرئوس در م ابط زن و شوهر در خانوادهتحليل روو تجزيه
در عين حال، . واحد تجزيه و تحليل هستند عنوان بههاي زوجي  هاي خوبي از گروه مثال

وتحليـل   گاه واضح است كه واحد تجزيه به اثربخشي گروهي مرتبط شود، آن اگر مسأله
  . تواند گروه باشد مي

براي مثال، اگـر تمايـل   . تحليل را تعيين خواهد كردو جزيهپرسش تحقيق، واحد ت
هايي نظيـر انـدازه    توانيم جنبه وهي داشته باشيم، ميگيري گر به بررسي الگوهاي تصميم

گيـري   تالش براي تشريح اختالف در تصـميم گيري، انسجام و غيره را در  مگروه، تصمي
گيـري فـردي    ي بررسي، تصميم جا، هدف عمده در اين. قرار دهيم گروهي مورد بررسي

هـايي كـه در چنـدين گـروه مختلـف       گيري گروهي است، و پويايي نيست بلكه تصميم
گـذارد را مـورد بررسـي قـرار      ر ميگيري گروه تأثي افتد و عواملي كه بر تصميم اتفاق مي

  . ها خواهند بود وتحليلمان گروه پس واحد تجزيه. خواهيم داد
دهد كه حركـت از فـرد بـه     طور كه پرسش تحقيق، موضوعاتي را نشان مي همان

بـه مـوازات ايـن     گيـرد،  ها و حتي جامعه صورت مي ها، سازمان هاي زوجي، گروه گروه
ها  ها، سازمان هاي زوجي، گروه تواند از فرد به گروه يتحليل نيز مو حركت، واحد تجزيه

يين تـر  آن است كـه سـطوح پـا   » وتحليل سطوح تجزيه«ويژگي اين . غيير كندو جامعه ت
بنابراين اگر براي رفتـار خريـد، مشـتريان را مطالعـه     . گيرند درون سطوح باالتر قرار مي
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هـا را   آوري و آن اتي را جمـع هـاي اطالعـ   توانيم از شصت نفر مشتري، داده يكنيم، م مي
 ها را بررسي كنيم، ممكن است نياز بـه بررسـي   اگر بخواهيم گروه. تجزيه وتحليل كنيم

  رسي الگوها در هر گـروه هاي حاصله از بر گروه يا بيشتر داشته باشيم و داده 9تا  6مثالً 
و ) نسـجام مـثالً سـاختار و ا  (هاي گـروه  چون افراد همان ويژگي. وتحليل كنيم را تجزيه

را ندارنـد، بنـابراين   ) هوشي و نيروي زيسـتي  نظير ضريب(هاي افراد همان ويژگي گروه
هـا،   داده آوري شده، همين طور چگونگي و نحوه تجزيه وتحليـل  ماهيت اطالعات جمع

  .وتحليل است بخش الينفك واحد تجزيه
طـرح   وتحليل، متكي به مسأله پژوهش است كه جنبه مهمي از تعيين واحد تجزيه

يم كـه مسـأله پـژوهش را تنظـ     وتحليل حتي زمـاني  تعيين واحد تجزيه. باشد پژوهش مي
آوري اطالعـات، انـدازه نمونـه، و حتـي      هاي جمـع  كنيم، ضروري است، زيرا روش مي

سـطوح تجزيـه    براسـاس متغيرهاي موجود در چارچوب نظري، ممكن است گهگـاهي  
تواند واحدهاي تجزيه  پژوهشي كه مي اكنون برخي از سناريوهاي. وتحليل تعيين شوند

  .دهيم لفي بطلبد را مورد بررسي قرار ميمخت  وتحليل
  وتحليل تجزيه واحد عنوان بهافراد : 8مثال 

ها دوره  دند منشي آنمن بداند چه تعداد از مديران عالقه خواهد رئيس سازماني مي
موضـوع، از هـر مـدير    د جا اطالعـات در مـور   در اين. پردازي را طي كنند آموزشي واژه

به تعداد مـديراني  (شود جدول، به رئيس ارائه مي صورت بهها  شود و داده آوري مي جمع
واحدهاي تجزيه وتحليل ). هايشان از اين آموزش برخوردار شوند د منشيكه تمايل دارن

  .است) هر مدير(در هر سطح فردي
  وتحليل واحد تجزيه عنوان بهها  زوج: 9ل مثا

نساني كه از منافع رايزني با كاركنان آگاه است، بر آن شده است تا در مدير منابع ا
هسـتند، در  » زيردسـت  -مربي«نخست، تعدادي از كاركنان را كه داراي رابطه ي  مرحله

در اين جـا، وقتـي   . گاه به مزاياي رابطه طرفين پي ببرد سه واحد سازماني تعيين كند، آن
يـك واحـد آمـاري، بـه      عنوان بهظر گرفتن هر زوج توان با در ن افراد شناسايي شدند مي

ي ده زوجـي،   بنابراين اگر مدير پرسنلي بخواهد از يـك نمونـه  . ها پرداخت ي آن مطالعه
. آوري كند، او بايد در يك زمان با بيست نفر رابطه برقرار نمايد هاي اطالعاتي جمع داده

. شـد  ليـل بعـدي خواهـد   آمده از هر زوج، نقطه اطالعـاتي بـراي تح  دست  به اطالعات
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  .هاي زوجي است جا گروه بنابراين واحد تحليل در اين
  وتحليل واحد تجزيه عنوان بهها گروه: 10مثال 

هـاي جديـد اطالعـاتي بـه وسـيله       خواهد الگوهاي استفاده از سيسـتم  مديري مي
جـا سـه گـروه از     در ايـن . را مورد بررسي قـرار دهـد   كاركنان توليد، فروش و عمليات

شـوند و مقـدار اطالعـاتي كـه در طـي زمـان از سيسـتم         نان در بررسي دخيل مـي كارك
آوري و  شود و سـاير اطالعـات مربـوط، جمـع     اطالعاتي به وسيله هر گروه استفاده مي

نتايج نهايي، ميانگين استفاده از سيستم در هر روز يا هر ماه . تجزيه و تحليل خواهد شد
هـر  ي  الگوهـاي اسـتفاده   براسـاس هـاي اطالعـاتي    داده. دهد اي هر گروه را نشان ميبر

ميزان استفاده هر عضو از . در اين جا واحد تحليل گروه است. گروه، تحليل خواهد شد
  .گروه با هم جمع شده و ميانگين براي گروه محاسبه خواهد شد

  وتحليل واحد تجزيه عنوان بهها  بخش: 11 مثال
شـامپو،  (هـاي آن  كداميك از بخـش خواهند بدانند كه  مديران شركت آذرتاش مي

در . درصد سود داشته انـد  12در سال جاري بيش از ) شوئي، پودر رختشوئي مايع ظرف
اين جا سود هر بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اطالعات از سراسر واحدهاي 

بنابراين، واحد تجزيـه  . آوري خواهد شد ي جغرافيايي مختلف جمعها مختلف در مكان
  .آوري خواهد شد هاي اطالعاتي جمع خش خواهد بود و در آن سطح، دادهوتحليل ب

  واحد تحليل عنوان بهصنعت : 12مثال 
خواهد درصـد نيـروي كـار اسـتخدامي بـه وسـيله        متخصص امور استخدامي مي

در ايـن  . هاي بهداشتي را بدانـد  حمل و نقل، خدمات عمومي و مراقبتصنايع توليدي، 
اي اطالعاتي در مورد هر واحد فرعي كه در هر صـنعت وجـود   ه مورد، محقق بايد داده

هاي نيروي كـار اسـتخدام شـده در هـر سـطح صـنعت را،        آوري و نسبت دارد را جمع
ــال، صــنعت مر. گــزارش دهــد ــراي مث ــتب هــا،  هــاي بهداشــتي شــامل بيمارســتان  اقب

ـ  المندان، واحدهاي سيار، كيلينيكس هاي  خانه الت زرگ و كوچـك و سـاير تسـهي   هاي ب
هاي اطالعاتي حاصله از اين واحدهاي فرعـي   داده. باشد نده خدمات بهداشتي ميكن ارائه

آوري شـود تـا مالحظـه شـود چـه تعـدادي از كاركنـان بـه وسـيله صـنعت            بايد جمع
بـراي هركـدام از صـنايع ديگـر،     طـور   همين. اند گرفته شده كار بههاي بهداشتي  مراقبت

  .آوري شود صنعت جمع هاي اطالعاتي بايد در سطح داده
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  واحد تحليل عنوان بهكشورها : 13مثال 
خواهد بداند ميـزان سـودهاي حاصـل در     مليتي مي رئيس حسابداري شركت چند

هاي اقمـاري آن در كشـورهاي انگلـيس، آلمـان،      طي پنج سال گذشته به وسيله شركت
ر ذيـربط  ممكن است هريك از اين شـعب، در كشـو  . فرانسه و اسپانيا چقدر بوده است

اي مختلف براي هر كشور بايـد   ميزان سود مراكز منطقه. اي باشند داراي چند دفتر منطقه
هـاي   بـه عبـارت ديگـر، اكنـون داده    . بندي و ميزان سود هر كشور محاسـبه شـود   جمع

  . آوري شود اطالعاتي بايد درسطح كشور جمع
گيـري، در سـطوح    نهيند نموآها و فر آوري داده جمعيند آبينيد فر طور كه مي همان

پـر  ) هـا  افـراد، زوج (تـر  نسبت به سطوح پايين) صنعت، كشور(وتحليل واحد تجزيهباالتر
واضـح براسـاس پرسـش     طـور  بـه  واضح است كه واحد تحليـل بايـد  . تر است زحمت

گيري نيز به وسيله واحـد تجزيـه    گيري در مورد طرح نمونه تصميم. دپژوهش تعيين شو
ه دو فرهنگ هنـد و  مند به مقايس  براي مثال، اگر محقق عالقه. وتحليل تعيين خواهد شد

هـاي مختلـف از    رغم اين واقعيت كـه وي از صـدها نفـر در سـازمان     آمريكا است علي
آوري خواهد كرد، واحد تحليـل   هاي اطالعاتي جمع مناطق مختلفي از هر دو كشور داده

در عين حال، اگر واحد . دمحقق، كشور است و اندازه نمونه او فقط دو گروه خواهد بو
مند به بررسي الگوهاي خريـد مشـتريان در    مثًال محقق عالقه(ق، افراد باشندتحليل محق

هـاي اطالعـاتي    شايد بتواند از يك نمونه صد نفري از آن منطقـه، داده ) منطقه آلفا باشد
 اكنـون بـه سـادگي   . اي بسيار كم انجـام دهـد   آوري كند و بررسي خود را با هزينه جمع

پـژوهش   بينم چرا واحد تحليل بايد جداً مورد توجه قرار گيرد، همزمان كـه پرسـش   مي
  .شود ريزي مي تنظيم و طرح پژوهش برنامه

  

  )طولي(اي دوره بررسي برابر در مقطعي بررسي: زماني افق 7-3-5
هاي اطالعاتي يكبـار در طـي يـك     نوعي از بررسي است كه در آن دادهبررسي مقطعي 

روزه يا چند هفته يا چند ماه، به منظـور پاسـخ بـه پرسـش يـك پـژوهش       ي چند  دوره
  . شود آوري مي جمع

  بررسي مقطعي: 14مثال 
ـ    هـاي   راي بررسـي يـك مسـأله پژوهشـي، داده    بين مهر تا اسفند سـال گذشـته ب
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به اين مسأله نه قبل از  هاي مربوط داده. آوري شده است نان بانك جمعاطالعاتي از كارك
  .آوري خواهد شد شده و نه بعداً جمع آوري اين جمع

هدف بررسي فوق، اطالعاتي است كه فقط زمـاني بـا مسـأله پـژوهش مـرتبط و      
در ايـن حالـت، گـردآوري    . ها گـردآوري و تحليـل شـوند    متناسب خواهد بود كه داده

  .يابي به مقصود كافي خواهد بود  اطالعات در يك مقطع زماني براي دست
هـا را در چنـدين    قق ممكن است بخواهد افراد يـا پديـده  اما در برخي موارد، مح

چنـين  . زماني به منظور پاسخ به يك پرسش پژوهشي مورد بررسـي قـرار دهـد   ي  برهه
  . شوند ناميده مي) طولي يا چند مقطعي(اي هاي دوره هايي، بررسي بررسي

  اي بررسي دوره: 15مثال 
يـر در مـديريت عـالي، مـورد     خواهد رفتار كاركنان را قبل و بعد از تغي محقق مي

جـا چـون    در ايـن . بررسي قرار دهد، طوري كه اثرات ايـن تغييـر را روي رفتـار بدانـد    
قبـل از تغييـر در   (شـوند  آوري مـي  در دو برهه زماني مختلـف جمـع   ي اطالعاتيها داده

) طـولي (اي قطعي نيست، بلكه نوعي بررسـي دوره ، بررسي م)مديريت عالي و بعد از آن
سته بايد در دو برهـه از  درمورد متغير واب ها براي پاسخ به سؤال تحقيق، دادهيعني . است

  .آوري شوند زمان جمع
هاي مقطعي بـه   مان و تالش بيشتري نسبت به بررسياي اغلب ز هاي دوره بررسي

 ريـزي شـده،   اي خـوب طـرح   ين حـال، تحقيقـات دوره  در عـ . دهند خود اختصاص مي
توانـد حجـم    براي مثـال، فـردي مـي   . ولي كمك كندمعلو تواند به تعيين روابط علّت مي

كه ساير تغييرات محيطـي روي   فروش يك كاال را قبل و بعد از ارائه آگهي، به شرط آن
اگـر افـزايش در فـروش    . نتايج تأثيري نداشته باشد، به آگهـي و تبليغـات نسـبت دهـد    

ادي الزم اسـت تـا   گاه يا آگهي و تبليغات ناكارآمد است يا زمـان زيـ   صورت نگيرد، آن
  .اثرات آگهي و تبليغات خود را نشان دهد

هـا هـم قبـل و هـم بعـد از يـك        اند، چون داده اي بي همواره دورههاي تجر طرح
بـراي مثـال،   . اي باشند توانند دوره ي ميداني نيز ميها بررسي. شوند دستكاري، كنترل مي

زنان در طي ده سال گذشته و  كار بههاي اطالعاتي مربوط به واكنش مديران  مقايسه داده
در عين حال، بيشتر تحقيقـات ميـداني   . اي است زمان حاضر، يك پژوهش ميداني دوره

ها در طي چنـدين دوره   آوري داده هاي مصرفي براي جمع مان و هزينهبه علت تالش، ز
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البتـه اگـر مـديري بخواهـد عوامـل خاصـي را در طـي يـك دوره         . انـد  زماني، مقطعـي 
بشناسد تا بتواند بهبود را ارزيابي كند يا روابط علّي ) نسبت بدهي و غيرهفروش، (زماني

تواننـد   اي مي هاي دوره بررسي. داي ضروري خواهند ش هاي دوره را كشف كند، بررسي
دانـايي فـرد و همكـاران،    (اطالعات خوبي ارائه دهند، اگرچه هزينه زيادي در بر دارنـد 

1383 ،201-220.(  
  

  تدوين فرضيه 7-4
 عنـوان  بـه شن كرد، پاسـخي را  ي پژوهش را براي خود رو ژوهشگر پس از آنكه مسألهپ

فرضـيه، پاسـخي بخردانـه، احتمـالي و موقـت بـه سـؤال        . كند ي تحقيق بيان مي فرضيه
نادرستي آن مـورد آزمـايش قـرار     پژوهشي است كه در مراحل بعدي تحقيق، درستي يا

رب قبلـي  تجـا  براسـاس دانه هسـتند كـه   هايي سنجيده و بخر ها، حدس فرضيه. گيرد مي
گونـه كـه    بنـابراين همـان  . آيند ميدست  به ي تحقيقات ديگران محقق و يا از راه مطالعه

ندار محض نيسـت، بلكـه همـواره    ي پ فرضيه به هيچ وجه زاييده«گويد مي 1كلود برنارد
عـه  محقـق گـاهي بـا مطال   ). 1370دالور، (»اي در مشهودات يعنـي در طبيعـت دارد   پايه

تـك   رسد و گاه با مشاهده تـك  خود ميي  ، از راه قياس به فرضيهدستاوردهاي پيشينيان
پژوهشـي خـود، پاسـخي     يابد و براي سـؤال  ست مياجزا از راه استقراء به يك كليت د

ي منابع مربوط به موضـوع پـژوهش، در ايـن مرحلـه نيـز از       مطالعه. كند موقت پيدا مي
ي منابع مربوط بـه موضـوع    ن فرضيه بدون مطالعهساخت. داراستاهميت خاصي برخور

ت مطالعـا . ي نظـري مناسـب در آن زمينـه، عملـي نيسـت     هـا  تحقيق و بدون يافتن پايه
تي ميسر هاي مناسب مربوط به آن، فقط وق ي تحقيق و پيدا كردن نظريه نظامدار در زمينه

. دار باشـد ي تحقيق خود از مهارت و تخصص كافي برخور است كه پژوهشگر در زمينه
شود كه تحقيق روي يك هدف معين متمركز شـود و آنچـه كـه     تدوين فرضيه سبب مي

حاصـل   آوري اطالعات بي اين امر از جمع. گرددبايد مورد مشاهده قرار گيرد، مشخص 
  .كند جلوگيري مي

  

                                                                                                                                                   

1.Claude Bernard 
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  ماهيت فرضيه 7-5
از  اسـت  فرضيه عبارت«: كند نگ وبستر فرضيه را چنين تعريف ميفرضيه چيست؟ فره

شـود تـا بتـوان از آن     اعتقادي بر آن باشد، پذيرفته مـي  آنكه حالت يا اصلي كه اغلب بي
هـايي كـه نـزد مـا      ترتيب مطابقت آن را با واقعيت يننتايجي منطقي استخراج كرد، و بد

كه با يـك   در هر پژوهش علمي، .»را معلوم ساخت، آزمود ها توان آن معلوم است يا مي
، يـك  مطالعـه   ي مـورد  پژوهشگر بايد بتواند براي مسأله شود، ميمسأله حل شدني آغاز 

پـذير نيـز    ني مناسـب كـه بـه گونـه تجربـي آزمـو       جواب موقتي به شكل يك فرضـيه 
در نظـر بگيـرد، تـا از ايـن     ) يعني بتوان درباره درستي يا نادرستي آن تحقيق كـرد (باشد

و از پراكنـدگي در   طريق بتواند تالش خود و كار پژوهش را در جهت مشخص هدايت
ي مربوط تأييد شود، مسـأله   ز انجام آزمايش مناسب، اگر فرضيهبعد ا. آن جلوگيري كند

  .شود مطالعه نيز حل نمي د، مسأله موردشود، و به عكس اگر تأييد نشو مي حل
واقعيـت بـا واقعيـت    ي ممكن ميان يـك   از اين لحاظ كه براي بيان رابطه فرضيه

گيـرد،   ها صورت مـي  ست كه به كمك آن عمل تبيين پديدهبزاري ارود، ا مي كار بهديگر 
اما واقعيت . كند عرضه مي ها ي واقعيت هاي معيني را درباره جيه و تبيينبدين معنا كه تو

چيست؟ واقعيت، مانند بسياري از اصطالحات متداول ديگر، يك واژه متكي بـه شـعور   
، »پيشامد يك رويداد واقعي اسـت «: تسعادي است و بنابراين معناي آن نسبتاً پيچيده ا

اي كـه   چنـين واژه . در مكاني رخ داده اسـت يعني چيزي كه مطمئن هستيم در زماني و 
به جاي اين . تري جايگزين شود متكي باشد، بايد با اصطالح دقيق صرفاً به شعور عادي

دو «ن كنـيم كـه   تر بيا توانيم بهتر و سازنده و واقعيت با هم ارتباط دارند، ميكه بگوييم د
  .تر و هم كليت آن بيشتر است هم دقيق. »غير با هم رابطه دارندمت

فرضـيه، بيـان آزمـون    «: دهـيم دست  به توانيم تعريف بهتري براي فرضيه اينك مي
هـا،   ها، قـانون  اصطالحات ديگري مانند تئوري. »ستي احتمالي ميان متغيرها پذير رابطه

نكتـه مـورد   . ها، بيانگر رابطه بين متغيرها هستند ند فرضيهها نيز، عيناً مان اصول، و تعميم
شـود، و مـا بـراي     يك رابطه تجربي، آزمايشي اجـرا مـي  توجه آن است كه براي آزمون 

د از واژه مقصـو . كنـيم  فرضـيه معرفـي مـي    عنـوان  بهابطه را راحتي كار معموالً بيان آن ر
از طريـق  هايي كـه   قيم به دادهاي مست ي تدوين شده، به گونه تجربي آن است كه فرضيه

آيـد،   متغيرهايي كه در فرضيه مي. كند شود، ارتباط پيدا مي مشاهده طبيعت گردآوري مي
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تـوان   هايي سروكار داريم كه مـي  پيشامد پذير است و بنابراين با ه عملياتي تعريفبه گون
  .مستقيم اندازه گرفت طور به ها راآن

سأله است، حل م هي و به عبارت ديگر، راههاد توجيبدين ترتيب، فرضيه يك پيشن
هـا كمـك    وترتيـب در ميـان واقعيـت    شود و هم به يافتن نظم كه هم موجب استنتاج مي

. دهـد  هاي وسـيع يـاري مـي    ها و تجربه براين پژوهشگر را در بررسي تبيينكند، و بنا مي
نيسـت  ، مناسب يا حتي ممكـن  )به ويژه مطالعات اكتشافي(ها هرچند در برخي پژوهش

امـا   1شـود،  ها فقط مسأله بيان مـي  بيني كرد، و در آن كه بتوان درباره نتايج پژوهش پيش
گونه مطالعات آن است كه بيان مسأله متضمن حدس و استنباط نـوعي   نكته مهم در اين

  .توان پژوهش را با آن آغاز كرد است كه مي) جواب بالقوه يا فرضيه(راه حل
ي مسـأله   جمله يا گـزاره ) و يا بدون فرضيه ضيهبا فر(در هر صورت، در پژوهش

پـذير باشـد و روابـط ميـان متغيرهـا را بـه        گونه عيني تعريف بايد حاوي اصطالحاتي به
سوال و فرضيه از لحاظ ماهيت يكي هستند، با اين تفاوت كه . روشني و ايجاز بيان كند
يرتر بـوده و  پـذ  تر، به وضوح آزمـون  است، از مسأله مشخص 2فرضيه يك جمله خبري

فرضيه هرچند يك حكـم مبتنـي بـر    . ي نتايج منتظره باشد دهنده تر آن كه بايد نشان مهم
گويـد، بـه هـيچ وجـه      برنارد مـي  گونه كه كلود  است، اما همانحدس رابطه ميان متغيره

اي در مشـهودات يعنـي در    بدون دليل و زاييده پندار محض نيست، بلكه همـواره پايـه  
شـود كـه از ادعـاي     موجب مي) يا استنباط آن از روي مسأله(م فرضيهتنظي. طبيعت دارد

را ندارنـد    هسـتند امـا صـالحيت آن     اي هايي كه مايل بـه انجـام پـژوهش در زمينـه     آن
ي  كنـد، نشـانه   از پژوهش خود بيان مـي اي كه دانشمند قبل  جلوگيري شود، زيرا فرضيه

تفكـر او و در حقيقـت شـالوده    آگاهي او در يك زمينه خـاص و مظهـر قـوه ابتكـار و     
  .است) علمي(قانون

  
  هاي فرضيه ها و ويژگي مالك 7-6

: كنـيم  هاي علمي اصولي را كه بدان اشاره شد اساسا ًبه طريق زير اعمال مـي  در پژوهش
اي را كـه   كنيم و سـپس فرضـيه   اي را كه در پي حل آن هستيم تدوين مي نخست، مسأله

                                                                                                                                                   

  .واهد بودكه در اين صورت آزمون آماري آن ها احتماالً دو سويه خ. 1
2. declarative 
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فرضيه عموماً بياني اسـت كـه   . كنيم بيان مي ،آيد مي مارش بهبراي آن مسأله جواب بالقوه 
ن         هاي متعدد و متنوعي كه مسأله با آ از لحاظ قلمرو كليت دارد، بدين معنا كه به پيشامد

كنـيم،   مشاهده ميگاه، نمونه اي از اين پيشامدها را  آن. كند مي سروكار دارد، ارتباط پيدا
سـازيم،   هـا روبـرو مـي    ي كرده و فرضيه را با آن مشـاهده رها را گردآو بدين منظور داده

گيريم كه  يندي است كه از طريق آن نتيجه ميفرآآزمون، . آزماييم سپس آن فرضيه را مي
 طـور  به .شود شود يا نمي مي) يا پشتيباني(ها تأييد تدوين شده با استفاده از دادهي  فرضيه

گوييم  مي ي تنظيمي مطابقت كند، با فرضيه ها تر، اگر بيانات ما درباره مشاهده اختصاصي
اين غيـر  ، در)  p = 0/8مـثالً   يعني درجه احتمال بـاال، (شود فرضيه تأييد يا پشتيباني مي

كه بـدانيم يـك    راي آنب). p = 0/15يعني احتمال آن كم، (شود صورت آن فرضيه رد مي
  :اند از پذير است، دو مالك وجود دارد كه عبارت فرضيه آزمون

) تجربـي  طـور  بـه (آيا همه متغيرهاي موجود در فرضيه واقعـاً بـه پيشـامدهاي    .1
 كند؟ مشاهده پذير ارتباط پيدا مي

هـاي آن را بتـوان بـه     اي تـدوين شـده اسـت كـه مؤلفـه      آيا فرضيه بـه گونـه   .2
پذير مربـوط سـاخت و دربـاره درجـه احتمـال آن       مشاهده) به گونه تجربي(پيشامدهاي

 تصميم گرفت؟

گـاه   پـذير باشـد، آن   شـود مشـاهده   پيشامدهايي كه به فرضيه مربوط مـي  اگر همه
معتبـر مشـاهده    طـور  بـه  تـوان  اشـباح را نمـي  مـثالً   .برقرار است) اصل(نخستين ضابطه

كـه  ، بنـابراين مسـائلي   )را مشاهده كنند  كلي همه مردم قادر نيستند آن طور به يعني(كرد
نيـز آزمـون ناپـذير     هـا  هاي متناظر با آن ضيهنشدني و فر شود حل ها تدوين مي درباره آن

اگر يك فرضيه منطبق با قواعد زبان تدوين شده باشد و بتوانيم اصطالحات . خواهد بود
گاه مالك  پذير مربوط سازيم، آن مشاهده) گونه تجربي به(ن را بدون ابهام به پيشامدهايآ

ي  دم تأييـد فرضـيه  تصـميم تأييـد يـا عـ     توانيم به در اين صورت مي. دوم صادق است
هاي تدوين يك فرضيه عبارتنـد   چه گفته شد، ويژگي با توجه به آن. تنظيمي دست يابيم

  :از
روشن، دقيق ومختصـر   صورت بهاگر فرضيه . فرضيه بايد دقيق وروشن باشد .1

توانـد آن را   شود و هم خود پژوهشگر مي هم درك آن براي خواننده آسان مي بيان شود،
هـاي   ايـن فرضـيه كـه بـين تماشـاي برنامـه       براي مثال،. زمون قرار دهدآسان تر مورد آ
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. آموزان رابطـه وجـود دارد، يـك فرضـيه كلـي ومـبهم اسـت        تلويزيون وموفقيت دانش
 ي هاست؟ برنامـه  كدام برنامه ،هاي تلويزيون نيست كه منظور از تماشاي برنامه مشخص

هـاي همـه    هـا؟ برنامـه   سـريال  هاي سينمايي است يـا  ؟ فيلمكودكان است يا بزرگساالن
. همچنين منظور از موفقيـت روشـن نيسـت   ... خاصي؟ و اي ست يا برنامه شبكهها شبكه

اي خواننده وهم براي پژوهشـگر  رموفقيت در چه چيزي يا چه كاري؟ اين فرضيه، هم ب
  . تفاسير مختلفي داشته باشد تواند تعابير و مي

آن بـا  در ي كه متغيرهاي مورد اسـتفاده  ا فرضيه .پذير باشد فرضيه بايد آزمون .2
سنجش نباشد، حتـي اگـر بسـيار مهـم وجـذاب       گيري قابل هاي اندازه هيچ يك از روش

گيـري   سخن ديگـر، اگـر بـراي آزمـون انـدازه     به . بدون فايده خواهد بود عمالًنيز باشد
ه وجـود نداشـت  امكـان فـراهم آوردن آن نيـز     اي، ابزار مناسبي در دست نباشد و فرضيه

بـدون   اجرا و قابل  غير پژوهش پذير نخواهد بود و هاي الزم امكان باشد، جمع آوري داده
 ازي تقليـد   شيوه« :قابل آزمون اين استغير ي براي مثال، يك فرضيه. پاسخ خواهد ماند

در ايـن  . »شـود  آموزان مـي  ر، مانع از رشد خالقيت هنري دانشآثار مشهور در درس هن
همچنين تعيين معيـاري   گيري خالقيت هنري و اندازه تعريف و مورد يكي از مشكالت،

  .خالقيت است ،براي تشخيص نبود
ش از ايـن نيـز   طور كـه پـي   همان. فرضيه بايد با دانش موجود هماهنگ باشد .3

و له يا مشكل است كه بايد بـا دانـش   حلي پيشنهادي براي يك مسأ بيان شد فرضيه، راه
عقل سليم همخواني داشته  نجام شده، ادبيات تحقيق وهاي ا هاي موجود، پژوهش نظريه
نظريـات   سـليقه و  براسـاس به بيان ديگـر، راه حـل پيشـنهادي پژوهشـگر نبايـد      . باشد

  .شخصي او باشد
فرضيه بايد امكان تبيين آنچـه را  . فرضيه بايد از قدرت تبيين برخوردار باشد .4

در عين حـال بسـيار    ر واضح واين يك معيا. كه سعي در توصيف آن دارد، داشته باشد
براي روشن شدن مسأله، فرض كنيد كه شما سـعي داريـد اتومبيـل خـود را     . مهم است

اين فرضيه كه روشـن نشـدن اتومبيـل بـه دليـل بـاز       . شويد ي موفق نميروشن كنيد، ول
گويد بـاطري   ميكه اي  رضيه قابل قبولي نيست، اما فرضيهماندن شير آب حمام است، ف

  . ام شده است، يك تبيين قابل قبول است كه ارزش آزموده شدن را دارداتومبيل تم
در علـم جـايي بـراي    . فرضيه بايد فارغ از مفاهيم ارزشي واخالقـي باشـد   .5
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اخالقـي  ي  علمي يك مسـأله  ي يعني مسأله. ارزشي وجود ندارد ي اخالقي وها قضاوت
ارزشي، يـافتن كلمـاتي    مسائل ها و ترين راه تشخيص عبارت ترين و سهل سريع. نيست
  .از اين قبيل است و» مطلوب« ،»حتماً«، »بد«، »خوب«، »بايد«، »بهتر«مانند

. كنـد  بينـي مـي   را پيش) متغير(ن دو يا چند پديدهي بي فرضيه عمدتاً رابطه .6
دار است، مگر آنكه محقق دليلي براي جهت فرضـيه   ي جهت بنابراين معموالً يك گزاره

اي وجـود   رابطـه Yو  Xآيـا بـين   «: محققي بدين گونه بيان شده استسؤال . نيافته باشد
  :ممكن است فرضيه به يكي از دو صورت زير تدوين شود» دارد؟

  .يابد نيز افزايش مي X ،Yبا باال رفتن  )الف
  .يابد كاهش مي X ،Yبا باال رفتن )ب

ي امـا گـاه  . بينـي اسـت   قابل پيش Xاز روي  Yي مذكور، مقدار در هر دو فرضيه
دسـت   بـه  X از روي Yمحقق مدارك و شواهدي براي جهت يا چگـونگي پـيش بينـي    

  :آورد، لذا ممكن است فرضيه را به اين شكل تدوين كند نمي
  ). رابطه دارد Yبا  X( كند نيز تغيير پيدا مي X ،Yبا تغيير  )ج

تر هستند، زيرا در دو فرضـيه اول جهـت    ي ج قوي الف و ب از فرضيهي  فرضيه
دهد، اما در فرضيه سـوم نـوع    بيني مي مشخص شده است و به محقق قدرت پيش تغيير
شـريفي،  (بينـي نيسـت   قابل پيش Xاز روي  Yي بين دو متغير ذكر نشده و مقدار  رابطه
1380 ،23-24.(  

ي فرضـيه، اصـوالً    ر اين مطلب داللت دارند كه گزارهطور كلي ب هاي باال به مالك
پـذير اسـت، و ايـن گـزاره      پـذير يـا بـالقوه انـدازه     ير اندازهي دو يا چند متغ دهنده نشان

هر گزاره اي كه فاقد ايـن  . كنند كند كه متغيرها چگونه با هم ارتباط پيدا مي مشخص مي
  .ها باشد، به معناي علمي واژه، فرضيه نيست مالك

هاي پـر رفـت و آمـد     اگر خلبانان آموزش الزم را براي برخورد با وضعيت: مثال
  .طي كنند، تخلفات ايمني هوايي كاهش خواهد يافتپرواز 

هاي  هايي كه به خلبان گيري ميزان آموزش با اندازه. پذير است ي باال آزمون فرضيه
ي معين از سوي آنان صـورت   ست و شمار تخلفاتي كه در يك دورهشده ا  مختلف داده

ررسي كنيم تا ببينيم آيـا  آماري ب طور به توانيم رابطه بين اين دو متغير را گرفته است، مي
اگر واقعاً همبستگي معنـادار بيـابيم،   . همبستگي منفي معنادار بين آن دو وجود دارد يا نه
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 .شـود  دست نيايد، فرضيه رد مـي  شود و اگر همبستگي منفي به گاه فرضيه پذيرفته مي آن
بنـاميم،  » اراز نظر آماري معني د«اي را  در علوم اجتماعي براي آنكه رابطهمرسوم  طور به

تصادفي فقط پنج مرتبـه   طور به بايد اين امكان وجود داشته باشد كه رابطه مشاهده شده
به بياني ديگر، ما بايـد اطمينـان داشـته باشـيم كـه رابطـه       . در هر صد مورد، روي ندهد

  .كند مشاهده شده، نود و پنج مرتبه در هر صد مورد صدق مي
اي  پذيرفته شـود، زيـرا رابطـه    ها دادهپايه تحليل  مان بر البته ما انتظار داريم فرضيه

با اين همه، اگر فرضـيه پذيرفتـه نشـود، در    . منطقي انديشيده شده است طور به است كه
وعي متغيـر  حتي ممكن است اين گمان را نيز ببريم كه شايد ن. پي داليل آن خواهيم بود

رد، از چشـم پنهـان مانـده    ي ميان دو متغير تأثير اقتضـايي دا  خاص ديگري كه بر رابطه
  .باشد

هـاي پيشـين،    هش ممكن است دريابيم كه در بررسـي پس از بازنگري پيشينه پژو
ولي چهارچوب نظري ما به ايـن متغيـر    ،اي شناسايي شده است كننده ديلچنين متغير تع

سـازد كـه بـراي     وضعيتي اين چنين، مـا را متوجـه مـي   در حقيقت . مهم نپرداخته است
كافي تدوين شده باشد بررسـي   طور به ك چارچوب نظري كه به درستي ودستيابي به ي

به بيان ديگر، يك پيشـينه كـاوي خـوب، بـه پديـد      . گسترده پيشينه اهميتي خاص دارد
كنـد و چـارچوب نظـري خـوب مـا را يـاري        آوردن چارچوب نظري خوب كمك مي

پديــد  پــذير، متضــمن روابطــي انديشــيده هــايي خــوب و آزمــون كنــد تــا فرضــيه مــي
  ).103 -102، 1381سكاران، (آوريم

  
  منابع فرضيه 7-7
دان دسـت  آورد، يا با مشاهده بدست  به ها از نظريه 1توان از طريق قياس ها را مي فرضيه«

تواند يكباره و بدون هيچ انديشـه پيشـين بـه ذهـن آيـد و از       يافت و يا آنكه فرضيه مي
تـوان بـا تلفيـق چنـد شـيوه بـا        ا ميدر عين حال، فرضيه ر. ء گيردمنشا 2كشف و شهود

  : شوند ر زير اين منابع مطرح و تحليل ميدر سطو »3يكديگر احراز كرد
شود، ممكن  شهود ناگهاني ناشي مي و ه از كشفهايي ك ضيهفر: كشف و شهود .1

                                                                                                                                                   

1. Deduction 
2. Intuition 
3. Reynolds, c.f. Nachmias "Research Methods in the social science" p: 23. 
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هـا   ايـن فرضـيه  . پيشـرفت علـم مفيـد باشـد    است در برخي از مـوارد بـراي توسـعه و    
  :هاي خاصي دارند ويژگي

  .ناشي از تجربه خاص روزمره نيستند -♦
  .ضرورتاً نياز به سابقه پژوهشي طوالني ندارند -♦
  .شوند منبعث نمياز انديشه، خرد و منطق محض  -♦
  .آيند نميدست  به با تالش و كوشش صرف -♦
هايي آنـي هسـتند، مسـتلزم برخـورداري از ذهنـي عمـق        مقابل، چنين فرضيه در

  .ند كه پااليش ضرورت آن استا اصي همراهنگرند، با دنياي دروني خ
دسـت   بـه  هايي كه از طريق منطق فرضيه): مبتني بر نظريات(منطق و استنتاج .2

نطور كـه قـبالً   ها را هما اين نوع فرضيه. اند ها در ارتباط با شرايط ويژه، با نظريهآيند،  مي
دسـت   بـه  تـر  اصول كلـي  ها و استنتاج از  نظريهخوانند، كه بيشتر با  گفته شد، قياسي مي

  .آيند مي
هاي اجتمـاعي   ي امور و پديده در بسياري از موارد، مشاهده :مشاهده و تجربه .3

الخصوص زماني كه مشاهده وقـايع اجتمـاعي    علي. هاست يا فرضيهي فرضيه  سرچشمه
در پي بازيابي علل و عوامل رفتار يا روند حركت كننده  با تعمق صورت گيرد و مشاهده

  .شدآن با
هـر  بـا انجـام   . تداوم تحقيقات، خود از منابع فرضـيه اسـت   :تحقيقات پيشين .4

عين حال هر تحقيـق ضـمن آنكـه موجبـات      در. يابند هايي چند پاسخ مي تحقيق، سؤال
آورد كـه سرچشـمه    هايي چنـد پديـد مـي    سازد، خود سؤال دانش را فراهم ميپيشرفت 

هاي فرهنگـي كـه در    ط به كودك در برابر پيامقيق مربودر تح: مثال. اند هايي تازه فرضيه
سـان مطـرح    هايي بـدين  گيري سؤال پايان، پس از نتيجه صورت گرفت، در 1353تهران 

هايي چند از اين قبيل، قابل طرح  رابر چنين تصويري از واقعيت پرسشدر ب«: شده است
تلقـي نمـاييم،    چنانچه ارتقاء فرهنگ را ازجهتي، نتيجه ارتقاء كمي و كيفي كتاب: است

تـوان گفـت كـه ايجـاد      شود؟ آيا نمي اين تصوير مشخص نميآيا فقر فرهنگي از خالل 
عادت به كتاب و كتابخاني بايد در اين سنين پديد آيد؟ رسـوخ خـاص كودكـان بـه آن     

درسي  هاي غير شود، در مورد كتاب كان، آنجا كه سخن از تلويزيون ميسوي مرزهاي ام
دي با طـرح  عالوه بر سؤاالتي كه منشاء الهام بوده و تحقيقات بع. »كند مي چگونه تجلي
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هاي خـود را در ارتبـاط بـا     ند، گاه يك محقق در پايان، يافتهگير فرضياتي آنها را پي مي
ايـن  . كنـد  حدسـي توجيـه مـي    صورت بهاند،  رهايي كه در طرح تحقيق داخل نشدهمتغي

از طرف ديگـر،  . ي محسوب شودتهاي آ تواند فرضياتي براي پژوهش مي دسيتوجيه ح
هـا،   ننـد از طريـق انتقـال بـه سـاير حـوزه      توا هاي هر تحقيق مـي  ها و نتيجه گيري يافته

  . فرضياتي را براي پژوهش ارائه دهند
. گيـرد  د و هيچ تحقيقي در خالء صورت نمـي كن دانش چنين اقتضاء مي 1پيوستار

د و خود نيز در جهت تداوم آنـان  هر مطالعه لزوماً بايد از حاصل كار ديگران سود جوي
معناي اين نكته اين است كه هيچ تحقيقي نبايد تكرار ناشـي از جهـل و بـي    . پيش رود

موجبـات ارتقـاء دانـش را     خبري از تحقيقات ديگران باشد و شبكه پيوسته تحقيقـات، 
پـذيرش آنهـا توسـط عمـوم      هاي ديگران را هنگـام عـدم   ن نظريهتوا مي. سازد فراهم مي

  .فرضيه به بررسي نهاد عنوان بهمندان، دانش
يابد،  اي ويژه مي در چارچوب هر فرهنگ، رنگ و صبغه دانش انساني :فرهنگ. 5

از اين روست كـه بايـد   . پذيرد اي مي هاي ويژه نمايد و زمينه توجه مي به مسائلي خاص
ص هاي خا و فراگير، هم فرهنگ 2هايش تابع فرهنگ اند، هم فرهنگ وسيع گفت فرضيه

هـاي مختلـف بـه     ملّيت ها با رنگ، زبان و در فرهنگي كه خشونت بين انسان. 3و جزئي
شناسان، رفتارهـاي خشـن و عوامـل     رسد، طبيعي است محور توجه جامعه اوج خود مي

نيازهاي خاص هر . هاي گوناگوني در اين زمينه طرح شود آن گردد و به طبع آن فرضيه
عالوه بـراين، رشـته خـاص    . اند ص در آن جامعههايي خا ي فرضيه جامعه نيز سرچشمه

 هـايي خـاص را فـراهم    نگـرد، زمينـه   گاهي كه از روزنه آن بـه انسـان مـي   محقق يا ديد
شناسـي، بـا    هـا در انسـان   توان گفت كه نوع و چگـونگي فرضـيه   به درستي مي. آورد مي

نـوع   هشگر برجامعه شناسي تمايز ويژه دارند، همانطور كه فرهنگ خاص و جزئي پژو
هاي مـرتبط بـا رفتـار سياسـي      فرضيه«: ها به نظر ناچمياس. بخشد يش تأثير ميها فرضيه

شوند كه در آمريكا آموزش ديده باشند و حال آنكه  معموالً توسط دانشمنداني مطرح مي
  .»4ي مرتبط با نهادهاي سياسي بيشتر در بين دانشمندان اروپايي رواج دارندها فرضيه

  
                                                                                                                                                   

1. Continuum 
2. Global culture 
3. Subcultures 
4. Nachmias (D)"Research Methods in the social sciences" p: 24 
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  زيسا اصول فرضيه 7-8
 صراحت اصل 7-8-1

  .هر فرضيه بايد روشن، صريح و فاقد ابهام باشد و مفاهيم آن به دقت تعريف شده باشد
  

  1ارزش از فراغت اصل 7-8-2
خـود ببينـد، كـار    هـاي   اي غليظ از ارزش لهها اش را در چنانچه محقق پديده مورد مطالعه

يق اجتماعي يستيم كه كار تحقبا اين همه، بر اين عقيده ن. پذير نيست تحقيق عمالً صورت
ها صورت پذيرد، يا آنكه پديده اجتماعي را بتوان همانند شيئي  بدون دخالت مطلق ارزش

ن ديگر، در بين كهكشان وسيع به بيا. حتي گزينش تحقيق با ارزش آميخته است. 2دانست
هـاي   كنـد، ارزش شود محقق به فـالن موضـوع روي    هاي اجتماعي، آنچه موجب مي داده

  :با اين همه، براي محقق رعايت چند شرط ضروري است. اص اوستخ
: يـردال ها آگاهي داشته باشد، به بيـان م  ق بايد نسبت به بعد ارزشي پديدهمحق-♦

تنهـا  . بث استها يا حذف ارزشها در تحقيق، كوششي ع گيري كوشش در راه امحاء سو«
اجتمـاعي، مواجـه شـدن بـا      حقيـق هـا در كـار ت   ها يا انحـراف  گيري راه از بين بردن سو

 .»هاست سازي گزاره ان آنها و تا سر حد امكان، ملموسها، بي ارزش

خـاص كـه موجبـات تعصـب و     هاي  آنجا كه ممكن است از تغليظ ارزش تا-♦
 .سازد، اجتناب شود گيري ادراكي را فراهم مي نوعي سو

ي چنـد  جريان كار تحقيق، مراحل برخالف مراحل نخست و پاياني تحقيق، در-♦
ها بايد بيشـتر   ارزش كه كوشش در راه فراغت از.) ..ها و نظير تعيين شاخص(وجود دارد

  .در اين مراحل صورت گيرد
  

 دقّت اصل 7-8-3

عنـوان   بـه . دور ماننـد  ت و امور بديهي بـه كليا مشخص باشند و از ها بايد دقيق و هفرضي

                                                                                                                                                   

1. Value freedom 
سـپس مـورد انتقـاد    . در آغاز دوركيم آنرا مورد توجه قرار داد. ين جمله در تاريخ علم بسيار مطرح بوده استا .2

، كـارل  )W- Dilthey(، ديلتـاي  )E- Husserr(رهرسـو  -، ادمونـد )Max-scheler(شـيلر   -بسياري چـون مـاكس  
، به »اعي از سنخ اشياء نيستامور اجتم« كتاب معروف ژول مونر با عنوان. قرار گرفت) K-JASPERS(ياسپرس

  ).100، 1373نراقي، (، در پاسخ به همين سؤال تهيه شد1946سال 
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جوانان، صرف گفـتن اينكـه   تحقيقي پيرامون اثر وسايل ارتباط جمعي بر جرم  مثال، در
. وسايل ارتباط جمعي بر جرم جوانان تأثير دارد، كافي نيست، چه ايـن امرمسـلم اسـت   

  :بايد گفت كه وسايل ارتباط جمعي
  تر دارند؟  چه نوع جرايمي تأثير وسيع بر -
  كدام شرايط، بيشترين ميزان تأثير را دارا هستند؟ در -
  ذيرد؟پ جريان تأثيرگذاري چگونه صورت مي -
  

 1پذيري پژوهش اصل 7-8-4

ي آن موجـود  گيـر  اندازه عني ابزار الزم جهت سنجش وفرضيه بايد قابل بررسي باشد، ي
اي كه همه خصوصيات باال را داشته باشد اما نتوان آن را به محك  باشد، بنابراين فرضيه

ل و عوامـ  در تحقيقـي پيرامـون علـل    .2تواند در كار تحقيق مفيد باشـد  آزمون نهاد، نمي
ـ  مهم: تواند چنين باشد ها مي ترين فرضيه خودكشي، يكي از مهم رين عامـل خودكشـي،   ت

نيسـت،  ) هـا  خودكشـي كـرده  (حال كه امكان دستيابي به افراد. باشد احساس حرمان مي
 فـوق فقـط   بنابراين فرضـيه . ناپذير است مستقيم امكان طور به ن فرضيه نيزبنابراين آزمو

 هـا، نـه مسـتقيم و نـه     اما بعضي فرضيات يا گزاره. ر استپذي وهشغيرمستقيم پژ طور به
  .نامد ناپذير مي ها را ابطال اين دسته از گزاره 3پوپر. مستقيم، قابل پژوهش نيستندغير

  
  4سازي مراحل فرضيه 7-9
رود، بايـد   محققـي كـه بـه دنبـال پژوهشـي خـاص مـي       معموالً  :5ها فرض تهيه پيش .1

مثال، زماني كه پژوهش در باب اشتغال مادران  عنوان به. ه باشديي در ذهن داشتها فرضيه
 -1: هاي بسياري در نظـر داشـتيم از جملـه آنكـه     هراني مطمح نظر قرار گرفت، فرضيهت

بايـد بـا    -2. بايد مهاجرت زنان به خارج از خانه به سرعت رو به افزايش گذاشته باشد
                                                                                                                                                   

1. Researchability 
بنـابراين  . هـاي بـزرگ محقـق اسـت    هدف ارضـاء كنجكـاوي  ) fundamental Researches(بنياديدر تحقيقات  .2

ها نيز شناخت تطور كرات است، فرضيه به عنوان مثال در تحقيقاتي كه هدف آن. ها نيز دور دست استفرضيه
پـس  . چنين نيسـت ) Applied researches(د و حال آنكه در تحقيقات كاربرديهستن به همان نسبت دور دست

  .سنجش بودن آنان يكسان دانستنبايد دور دست بودن فرضيه را با غير قابل
3. popper 
4. Hypothesis construction 
5. Presumptions 
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اركت مردان، هـم كارهـاي   با عدم مشاشتغال زن، وظايف زنان شاغل تكثر پذيرد، يعني 
 1هـا را پيشـين   ايـن فرضـيه  ... را بـه عهـده گيرنـد و   كاري در خارج از خانه  خانگي، هم

ي مسـتقيم و سـاير تحقيقـات     ها انديشه، منطق، مشاهده فرض منابع اين پيش. خوانند مي
  . بوده اند
آزاد يـا  در جريان تحقيق اكتشافي و از طريـق مشـاهده   : ها فرض وارسي پيش. 2
شـوند، تقويـت    شـوند، جابجـا مـي    سـطحي وارسـي مـي    طـور  به ها فرض ، پيش2جمعي

  . شوند موقت رد مي طور به دند و يا آنكهگر مي
استفاده از تمامي امكانات، جدي و با  طور به در اين مرحله،: 3ها آزمون فرضيه. 3

د و در شـون  مـي  با هر شاخص سـنجيده . شوند اي باقي مانده به آزمون نهاده ميه فرضيه
شده  هاي آزموده شوند و فرضيه طرد يا پذيرفته مي 4هاي كلي پايان با استفاده از شاخص
سـازند   هاي بسيار ديگري را مطرح مي شوند و با خود فرضيه احتماالً به نظريه تبديل مي

  .كه بايد با انجام تحقيقاتي ديگر آزمون شوند
  

  ها انواع فرضيه 7-10
ان به طريق علمي حل كرد، مگر آنكه دست كم يك جواب مـوقتي  تو يك مسأله را نمي

كلـي، مسـأله تنهـا يـك پرسـش       طور به ).يك فرضيه درآيد صورت بهيعني (داشته باشد
 ،شود مي ها استنباط گونه پرسش ي كه از اينيها ها، يعني فرضيه در حقيقت پاسخ است، و

بنـدي   طبقـه هاي مختلفي  س مالكاسا كلي فرضيه بر طور به .دنگير مورد آزمايش قرار مي
فرضيه آمـاري   :توان به دو دسته كلي تقسيم كرد وع فرضيه را مياما در مجم ،شده است
  .پژوهشي و فرضيه

  
 آماري فرضيه 7-10-1

ـ  آيد، رشد مـي  مي وجود بههاي پژوهشي  از طريق فرضيه آماري معموالً فرضيه د، يـا از  كن
هـاي   فرضـيه ). 1973هيـز،  (آنها يكي نيستز با گيرد، اما هرگ مفاهيم ضمني آن مايه مي

                                                                                                                                                   

1. A priori 
2. Mass observation 
3. Hypothesis testing 
4. Global indices 
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 صـورت  بـه  هستند كه با استفاده از نمادهـاي آمـاري و   يهاي يا عبارتها و ملهآماري، ج
 .نقش آنها هدايت پژوهشگر در انتخاب آزمـون آمـاري اسـت    د ونشو پارامتر نوشته مي

ي آماري انتخـاب  ها اري الزم را با استفاده از فرضيههاي آم پژوهشگر روش ،كلي طور به
  :شود ير تقسيم ميز صورت بهفرضيه آماري خود . كند مي

 صـورت  بـه غيرهاسـت كـه   اين فرضيه بيانگرعدم ارتباط بـين مت  :فرضيه صفر. 1
مبنـاي رياضـي آن    شـود و  نمايش داده مـي » = 0«با نماد  شود و بندي مي پارامتر صورت

  .برهان خالف است
به بيان ديگـر  . ستنطبق با فرضيه پژوهشي ام اين فرضيه غالباً: فرضيه خالف. 2

يه بياني است اين فرض. كننده انتظار پژوهشگر درباره نتايج پژوهش است اين فرضيه بيان
 » ≠0« شـود وبـا نمـاد    مـي بنـدي   پارامتر صـورت  صورت به كند و كه پژوهشگر آرزو مي

  .شود نمايش داده مي
  

 پژوهشي فرضيه 7-10-2

به بيان ديگر انتظـارات  . پردازد نگي روابط بين متغيرها ميچگو به توصيف و اين فرضيه
كند و يك راه حل پيشنهادي  مابين متغيرها، بيان مي روابط في پژوهشگر را در خصوص

  :شود هشي خود به دو صورت زير تقسيم ميفرضيه پژو. است
ثير متغيـر مسـتقل بـر    أ، جهت تاين نوع فرضيهدر : دار فرضيه پژوهشي جهت .1

شـود كـه    از ايـن فرضـيه زمـاني اسـتفاده مـي     . شـود  معين مـي  وابسته مشخص ومتغير 
جهـت  . بطـه معينـي داشـته باشـد    بيني را گر داليل منطقي و مشخصي براي پيشپژوهش
عملي  تجارب علمي و هاي ديگران و يافته هاي پژوهشي به كمك مباني نظري و فرضيه

هـاي آمـاري يـك     از آزمون ،ارد جهتهاي  براي آزمون فرضيه. شود پژوهشگر تعيين مي
 .شود دامنه استفاده مي

اي كه در آن جهت يا اختالف يا روابـط   فرضيه: فرضيه پژوهشي بدون جهت .2
 هـايي كـه   در پـژوهش . شـود  نيست، فرضيه بدون جهت ناميده مي بين متغيرها مشخص

يـا ارضـاء حـس     ،، مثـل مطالعـات اكتشـافي   سـت هدف آن كشف روابـط بـين متغيرها  
گرچه بعضـي از  . شود هاي بدون جهت استفاده مي ي پژوهشگر است، از فرضيهنجكاوك
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هـاي   ه در علوم رفتـاري بيشـتر از فرضـيه   معتقدند ك) 1991(1پردازان مثل ويرسما نظريه
، )1973(2رجـ پـردازان ماننـد كرلين   امـا بعضـي از نظريـه    ،شـود  بدون جهت استفاده مـي 

تـايج وجـود   بيني ن هايي كه امكان پيش شبر اين باورند كه در پژوه )1990(كيليپ مكو
بهتر است  ،بيني روابط بين متغيرها مناسب نيست كه پيش يهاي ندارد يا حتي در پژوهش

هـاي   در پـژوهش . ال بيان شـود ؤس صورت بهموضوع پژوهش فقط  كه در آنها مسأله يا
ه ه پيشـين هـايي كـ   بـراي پـژوهش  . شـود  ال اسـتفاده مـي  ؤكيفي نيز به جاي فرضيه از س

در  .و يا از سوال استفاده نمود نوشت فرضيه را بدون جهت توان مطالعاتي ندارند نيز مي
مـاري دو دامنـه اسـتفاده    ي آها از آزمون ،صورتي كه از فرضيه بدون جهت استفاده كنيم

 . شود مي

دار بيـان   جهـت  صـورت  بـه  چنانچه فرضيه يه صفر ضروري نيست وبيان فرض. 3
  .تتر اس درك آن آسان ،شود

هـومن،  (انـد  هبنـدي كـرد   زير طبقـه  صورت بهنظران فرضيه را  برخي از صاحب .4
1376(:  

هـار جـواب   چمعموالً» رابطه دارد؟ Bبا  Aآيا «براي يك مسأله پژوهشي مانند  .5
  :توان در نظر گرفت مي) فرضيه(موقتي

 .يابد نيز افزايش مي B افزايش يابد، A بلي، هرگاه .1

  .يابد كاهش ميB  ش يابد،افزاي Aهرگاه  بلي، .2
 .اي وجود ندارد رابطه B و Aخير، بين .3

اند يا م سپس ثابت مي يابد و در ابتدا افزايش مي B  افزايش يابد، Aبلي، هرگاه  .4
  .يابد كاهش مي

 دارنـد و را هـاي علمـي    دوم شكل فرضيه هاي نوع اول و به گونه كلي فرضيه .6
زم به ذكر است كـه هـر چـه تعـداد بيشـتري از      ال. محدود به روابط ساده خطي هستند

هاي ممكن نيز بـه گونـه    در نظر گرفته شوند، تعداد فرضيه همزمان با هم طور به متغيرها
ت مانند همان فرضـيه صـفر در   فرضيه نوع سوم، در حقيق. يابد ايش ميقابل توجهي افز

ز روي متغيـر  بينـي يـك متغيـر ا    جهت پيشبه همين دليل فاقد  است، هاي آماري آزمون
كلي براي تدوين  طور به .خطي است بيانگر يك رابطه غير ،فرضيه نوع چهارم. ديگر است

                                                                                                                                                   

1.Wiersema 
2. Kerlinger 
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البتـه اسـتقراء بـا    . فاده كنـد هم از قياس است تواند هم از استقراء و پژوهشگر مي ،فرضيه
هـا   تئـوري  هـا و  به سوي فرضيه شود و شروع مي )رويدادهاي تجربي(ها يا مشاهده داده

تعمـيم   و اساس يـك علـم تجربـي را در حقيقـت همـان مشـاهده       پايه و. درو پبش مي
تـر، يعنـي فرضـيه را     تركيب مشـاهده كـه يـك رابطـه كلـي      دهد و ي تشكيل ميئاستقرا

  .آورد مي وجود به
  

  ي اصلي و فرعيها فرضيه 7-10-3
فرضـيه اصـلي   . باشد هر تحقيق داراي يك فرضيه اصلي و يك يا چند فرضيه فرعي مي

باشد و فرضيات فرعي به تعداد متغيرها و روابط آنها كه در مدل  نوان تحقيق ميهمان ع
ي به عبارت ديگر تعداد فرضـيات فرعـ  . باشد مي ،يا چارچوب نظري تحقيق آمده است

در مـورد  بايـد توجـه داشـت ايـن امـر      . نها بستگي داردبه تعداد متغيرها و روابط بين آ
مثال در پايان فصـل حاضـر مثـالي از     عنوان به .كند ميصدق سواالت اصلي و فرعي نيز 

هـاي كوچـك و متوسـط آورده     تحقيقي با عنوان بررسي عوامل موثر بر عملكرد شركت
 عنـوان  بهعامل را  11پيشينه تحقيق ادبيات و محقق پس از بررسي در آن تحقيق شد كه 

است و  شناسايي نمودهي كوچك و متوسط ها و اثرگذار بر عملكرد شركتعوامل موثر 
تحقيـق  ) يـا سـوال  (در تـدوين فرضـيه  محقق لذا . ارائه نمود ي يازده بعديدر قالب مدل

  .تنظيم نمايدفرعي ) يا سوال(فرضيه 11اصلي و ) يا سوال(بايست يك فرضيه مي
  

  اي جديد براي تبديل فرضيه پژوهشي به فرضيات آماري قاعده 7-11
كنـد كـه    متوجه اين نكته ظريف مـي اي را  توجه به فهرست ناقص زير ذهن هر خواننده

اين . است(=) كران در رياضي به مفهوم تساوي. كران داشته باشد لزوماً بايد Hoفرضيه 
  .هاي يك دامنه صادق است هاي دو دامنه و هم در فرضيه هم در فرضيه ،قاعده

  :شود هاي آماري پرداخته مي حال به بيان برخي از اين فرضيه
  

  :عهآزمون ميانگين يك جام
H0: μ = μ0  

   
H1: μX≠μ0  

1



 187     تحقيق هاي بيان گزاره

 

  

  

 
H0: μ ≥ μ0  
   
H1: μX 

< μ0 
  

H0: μ ≤ μ0 
 

H1: μX 

> μ0z 

  

  :آزمون مقايسه دو گروه مستقل از نظر ميانگين
H0: μ1 = μ2  
 
H1: μ1≠μ2 

 
 
  

H0: μ1≥μ2  

  

H1: μ1<μ2 
 
 

H0: μ1≤μ2 
 
H1: μ1>μ2 

  

  :هاي دو جامعه آزمون مقايسه نسبت
H0: Ρ1 = Ρ2 
 
H1: Ρ1≠Ρ2 

 
  

H0: Ρ1≥Ρ2  

 
H1: Ρ1<Ρ2 

 
H0: Ρ1≤Ρ2 
 
H1: Ρ1>Ρ2 

  

2

3

1

2

3

1

2

3
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  :زمون ارتباط يا عدم ارتباطآ
  H0:H0: ρ = 0                 وجود ندارد رابطه Yو  Xبين دو متغير                      

 
               H1H1: ρ≠ 0:                    وجود دارد رابطه Yو  Xبين دو متغير                      

  

  :آزمون برخوردار بودن جامعه از يك توزيع آماري
  H0:H0: F0 = Fe                 توزيع آماري جامعه نرمال است                           

  

  H1:H1: F0≠ Fe                 توزيع آماري جامعه نرمال نيست                            

  
در برگيرنـده تسـاوي    )تفـاوتي  بـي (صفره اين است كه همواره فرضيه پس قاعد«

H0توان پذيرفت كه  در راستاي نظريه اخير مي. »باشد
 

كننده ادعـا و   در برخي اوقات بيان
 H0چه تعريف  آن. كننده نقيض ادعا باشد گاهي بيان

پـذير بـودن    آزمـون  ،كند را تعيين مي
 H0آن است و آن چيزي نيست جز آن كه براي 

  .وجود داشته باشد(=) بايد كران
شده به محقق ياري خواهد داد كه فرضيه پژوهشي را چنان چـه داراي   قاعده بيان

 )H1(هـاي مقابـل   چنانچه فاقد كران باشـد در فرضـيه   تفاوتي و در فرضيه بي ،كران باشد
  .قرار دهد

 ،ردر آمـا  فعلـي تـر قاعـده پيشـنهاد شـده و مقايسـه بـا قاعـده         براي بيان روشن
  .كنيم هاي آماري تبديل مي به فرضيه ،هر دو روش ارا ب زيري هشتگانه ها فرضيه

  .است 50پذيري مديران در ايران حداقل  متوسط نمره مسئوليت: فرضيه اول-♦

  
H0: μx< 50 

غلط -قاعده جاري  

H1: μx≥ 50 
 
H0: μx≥ 50 

صحيح -قاعده پيشنهادي  

H1: μx< 50 
  

در حـالي كـه روش    ،جـاري غلـط خواهـد بـود     تعريف آماري فرضيه بـه روش 
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  .پيشنهادي اين مشكل را ندارد
درصد كاركنـان سـازمان الـف از كـار خـود راضـي        60بيش از  :فرضيه دوم-♦

  .هستند
  

H0: ρ ≤  0/60 
 
H1: ρ >  0/60 

  
فـوق خواهنـد    صـورت  بههاي آماري  فرضيه ،در هر دو روش جاري و پيشنهادي

هر روش فرضـيه پژوهشـي را تبـديل كنـد دچـار مشـكل        در اين فرضيه محقق به .بود
  .نخواهد شد

كاركنـان و عملكـرد    ي بين ميزان نيازهـاي اساسـي ارضـا شـده    : فرضيه سوم-♦
  .پرسنل سازمان الف ارتباط وجود دارد

H0: ρ = 0 
 
H1: ρ≠  0 

  
كه تعريف آن هم به روش معمول  هاي همبستگي است نوع فرضيه اين فرضيه از

  .پيشنهادي بدون اشكال است و هم به روش
ر اثربخشي هيچ تفاوتي با از نظ ،روش آموزش متمركز مديران :فرضيه چهارم-♦

  .متمركز نداردروش غير
اساس قاعده جـاري متـون آمـاري بـه      ها بر هاي آماري اين فرضيه تعريف فرضيه
  .شرح زير خواهد بود

 
H0: μ1≠μ2 

غلط -قاعده جاري  

 H1: μ1=μ2 
  

اي نيسـت   چـاره  ،پذير باشند اي كه آزمون ها به گونه گونه فرضيه نبراي تصحيح اي
پيشنهاد شـده   قاعدهتغيير كند كه اين تعريف جديد چيزي جز  H1و  H0جاي اينكه جز 

  :نيست؛ بدين شرح
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H0: μ1=μ2 

صحيح -قاعده پيشنهادي  

H1: μ1≠μ2 
 

 هـاي انسـاني   هاي ضمن خدمت موجب افزايش مهـارت  دوره: فرضيه پنجم -♦
  :خواهد بود زير صورت به هاي آماري در هر دو روش فرضيه .گردد مديران مي

H0: μD= 0 
 
H1: μD≠ 0 

  
D آزمون است آزمون و پس دهنده تفاضل نمره پيش در واقع نشان. 

يكسان بر تمايـل بـه تـرك     طور به ،عوامل نگهدارنده هرزبرگ :فرضيه ششم -♦
  . مؤثرند) ترك خدمت بالقوه(خدمت

تـا   Kها را  اگر اين متغير. باشند رضيه متغيرهاي قابل مقايسه چندگانه ميدر اين ف
H0تعريف ،فرض كنيم

 

H1 و
 

در حاليكه چون در خود  ت،روش معمول غلط اس براساس
  :مقايسه كنيد .تعريف كرد H0 فرضيه پژوهشي كران وجود دارد بايد آن را در

  
      H0: μ1≠μ2≠μ3≠ … ≠μk 

غلط -قاعده جاري  

H1: μ1=μ2=μ3= … =μk 

 
 
 
      H0: μ1=μ2=μ3= … =μk 

صحيح -قاعده پيشنهادي    

      H1: μ1≠μ2≠μ3≠ … ≠μk 

 
 

از نوع مقايسه نسبت چنـدين جامعـه اسـت كـه در برگيرنـده       :فرضيه هفتم -♦
تعريــف  H1و نقــيض آن در  H0 بنــابراين فرضــيه پژوهشــي در. اســت) تســاوي(كــران

  .شود مي
       H0:  ρ1=ρ2= … =Ρk 

 

       H1: ρ1≠ρ2≠ … ≠Ρk 
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اي است كه متغير آن توزيع نرمـال   فرضيه شماره هشت فرضيه :تمشفرضيه ه-♦
بنـابراين  . برگيرنـده تسـاوي اسـت    ضـمني در  طـور  به اين فرضيه نيز. تبراي جامعه اس

H0تعريف 
 

، تفسـير و تحليـل نتـايج آزمـون     قاعده معمول در اين فرضيه براساس H1 و
كننـده اصـل فرضـيه پژوهشـي      بيان H0در حاليكه فرضيه  ،كند دچار خطا مي ها را فرض
  ).183 -178، 1383، فر و همكاران دانايي(اين خطر به راحتي برطرف خواهد شد ،باشد

  
   H0 :نرمال است غير )بلوغ كاركنان(توزيع جامعه

  غلط         -قاعده جاري

  H1 :نرمال است) بلوغ كاركنان(توزيع جامعه

  
 

  H0   :ي كشور از توزيع نرمال برخوردار است ها بلوغ پيروان در سازمان                                

  صحيح - قاعده پيشنهادي

 H1:ي كشور از توزيع غيرنرمال برخوردار است ها بلوغ پيروان در سازمان                            

  

  ها دوين گزارهنمونه عيني ت 7-12

مـدل مفهـومي    براسـاس يك نمونه عينـي از تـدوين فرضـيات تحقيـق      در اين قسمت
بررسي و تبيين مدل بومي عوامل مؤثر «در تحقيقي با عنوان . پيشنهادي ارائه خواهد شد

محقق بمنظور انجـام تحقيـق    »هاي كوچك و متوسط استان مازندران بر عملكرد سازمان
هـاي   آفريني و نيـز شـركت  ركـا  بـه ي مربـوط  خود با بررسي گسترده از ادبيات موضـوع 
هـاي   عوامل موثر بر عملكرد شـركت  عنوان بهكوچك و متوسط، توانست يازده عامل را 

  .كوچك و متوسط شناسايي نمايد و در قالب مدلي يكپارچه به شكل زير ارائه دهد
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  هاي كوچك و متوسط عوامل موثر بر عملكرد شركتاز مدلي يكپارچه .1-6شكل 
  

ابق مطالب فصل، با توجه به اينكه مدل تحقيق داراي يازده متغير است، مـا در  مط
در ادامه اهداف . بخش هدف، داراي يك هدف اصلي و يازده اهداف فرعي خواهيم بود

  :تحقيق ارائه خواهد شد
  

 تحقيق فاهدا 7-12-1

رداخته هاي كوچك و متوسط پ يابي عوامل مؤثر بر عملكرد سازمان در مثال فوق به مدل
بر اين اساس اهداف اصلي و فرعي تحقيق مطابق آنچه كه در مدل مفهومي . خواهد شد

 :هم آمده است، بدين شرح خواهد بود

  
  اصليهدف  .1
هاي كوچـك و متوسـط در    عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شركتيابي مفهومي  مدل -♦

  .استان مازندران

H1 H2 H3  

H4 

H5 

H6 
H7 H8 

H9 

H10 

H11 

عملكرد

SMEs  

 مديريت

توليد و عمليات

منابع سازماني

 استراتژيتحقيق و توسعه

 اطالعاتفناوري

منابع مالي

هاي سازماني سيستم

 ساختار سازماني

بازاريابي و فروش

 اندازه سازمان
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  اهداف فرعي .2
  :رعي تحقيق عبارتند ازبراساس هدف اصلي فوق، اهداف ف

هـاي   ري متغيـر مـديريتي بـر عملكـرد شـركت     مشخص نمودن ميزان اثرگـذا  -♦
  .كوچك و متوسط در استان مازندران

بازاريـابي و فـروش بـر عملكــرد    مشـخص نمـودن ميـزان اثرگـذاري متغيــر      -♦
  .هاي كوچك و متوسط در استان مازندران شركت
هاي كوچـك و   لي بر عملكرد شركتما گذاري متغيرمشخص نمودن ميزان اثر -♦

  .متوسط در استان مازندران
هاي كوچك  اري متغير فناوري بر عملكرد شركتمشخص نمودن ميزان اثرگذ -♦

  .و متوسط در استان مازندران
ــر عملكــرد    -♦ ــق و توســعه ب ــر تحقي ــزان اثرگــذاري متغي مشــخص نمــودن مي
  .هاي كوچك و متوسط در استان مازندران شركت
ــمشــخص ن -♦ ــزان اثرگــذاري متغي ــر عملكــرد مــودن مي ــات ب ر توليــد و عملي
  .هاي كوچك و متوسط در استان مازندران شركت
هـاي سـازماني بـر عملكـرد      يسـتم مشخص نمودن ميزان اثرگـذاري متغيـر س   -♦
  .هاي كوچك و متوسط در استان مازندران شركت
هـاي   كتانساني بـر عملكـرد شـر    منابعمشخص نمودن ميزان اثرگذاري متغير  -♦

  .كوچك و متوسط در استان مازندران
هـاي   ري متغير سـاختاري بـر عملكـرد شـركت    مشخص نمودن ميزان اثرگذا -♦

  .كوچك و متوسط در استان مازندران
هـاي   ير اندازه سازمان بر عملكرد شركتمشخص نمودن ميزان اثرگذاري متغ -♦

  .كوچك و متوسط در استان مازندران
هـاي   ي متغيـر اسـتراتژي بـر عملكـرد شـركت     گذارمشخص نمودن ميزان اثر -♦

  .كوچك و متوسط در استان مازندران
  

 تحقيق االتؤس 7-12-2

 براسـاس مستند به مطالب فصل حاضر، با توجه به اينكه مدل تحقيق استاندارد نبـوده و  
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توان جهت مشخصي از اثرگذاري را  يات مختلف گردآوري شده است و نميبررسي ادب
، سؤاالت ويژه تحقيـق  )فرضيات(جاي بيان فرضيهه باين تحقيق، محقق تعيين نمود، در 

  :گردند بدين شرح بيان مي
  

  سؤال اصلي .1
هاي كوچـك و متوسـط در اسـتان مازنـدران      امل داخلي مؤثر بر عملكرد سازمانعو -♦

  چيست؟
  

  سؤاالت فرعي .2
تان مازنـدران  هاي كوچك و متوسط اس متغير مديريتي بر عملكرد شركت ميزان تاثير -♦

  است؟ چقدر
ي كوچك و متوسط استان ها متغير بازاريابي و فروش بر عملكرد شركتميزان تاثير  -♦

  است؟چقدرمازندران 
اي كوچك و متوسط استان مازنـدران   متغير منابع مالي بر عملكرد شركتميزان تاثير  -♦

  است؟چقدر
و متوسط اسـتان مازنـدران   هاي كوچك  متغير فناوري بر عملكرد شركتميزان تاثير  -♦

  است؟چقدر
هاي كوچـك و متوسـط اسـتان     ير تحقيق و توسعه بر عملكرد شركتمتغميزان تاثير  -♦

  است؟چقدرمازندران 
هاي كوچـك و متوسـط اسـتان     ر توليد و عمليات بر عملكرد شركتمتغيميزان تاثير  -♦

  است؟چقدرمازندران 
هـاي كوچـك و متوسـط     عملكـرد شـركت   هاي سازماني بر يستممتغير سميزان تاثير  -♦

  است؟چقدراستان مازندران 
هـاي كوچـك و متوسـط اسـتان      انساني بـر عملكـرد شـركت    غير منابعمتميزان تاثير  -♦

  است؟چقدرمازندران 
هاي كوچك و متوسط استان مازندران  متغير ساختاري بر عملكرد شركتميزان تاثير  -♦

  است؟چقدر
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هـاي كوچـك و متوسـط اسـتان      سازمان بر عملكرد شـركت  ير اندازهمتغميزان تاثير  -♦
  است؟چقدرمازندران 

هاي كوچك و متوسط استان مازندران  متغير استراتژي بر عملكرد شركتميزان تاثير  -♦
  است؟چقدر

  
  هاي فصل پرسش 7-13

  .ها و مدل تحقيق را توضيح دهيد ارتباط ميان گزاره .1
را فرعـي  اهـداف  هدف اصـلي و   ي،مديريتوعاتي پيرامون يكي از موضبا ارائه مثالي  .2

  .تنظيم فرمائيد
  .مراحل تهيه و تنظيم فرضيه را شرح دهيد .3
  شود؟ جاي ارائه سوال تحقيق، فرضيه تدوين مي هچه زماني در تحقيق ب .4
  .دار و يك فرضيه بدون جهت بسازيد يك فرضيه جهت .5
را ي پژوهشـي و آمـاري   ها يابي، فرضبا ارائه مثالي پيرامون يكي از موضوعات بازار .6

  .تدوين فرمائيد
  
  





 

 

  
  

  هشتمفصل 
  
  

  گيري تحقيق تعيين ابزار اندازه
  
  

  اهداف رفتاري فصل 8-1

زيرا همانگونه . گيري است پژوهش، تعيين ابزار مناسب اندازهبخش مهم ديگري از فرآيند 
و سـنجش  قابـل  آن در كه متغيرهاي مـورد اسـتفاده    تر ذكر گرديد، طرح مسائلي كه پيش

 .بدون فايده خواهـد بـود   عمالً نيز دنجذاب باش گيري نباشد، حتي اگر بسيار مهم و اندازه
گيـري، بـه معرفـي     ي انـدازه  تا پـس از بررسـي كليـاتي در زمينـه     در فصل حاضر بر آنيم

گيري در تحقيق پرداخته و سپس روايي و پايايي ابزارها را تشريح نمـاييم،   ابزارهاي اندازه
  .گيري خواهيم پرداخت هاي چهارگانه اندازه در پايان فصل نيز به بررسي مقياس

  :هدف از تدوين فصل حاضر عبارت است از
  گيري تحقيق، ابزارهاي مختلف اندازه آشنايي با. 1
  شناخت پرسشنامه و يادگيري چگونگي تنظيم آن، . 2
  يادگيري مصاحبه و انواع آن،. 3
  آن، يادگيري مشاهده و انواع. 4
  .يادگيري اعتبار دروني و بيروني ابزارهاي تحقيق. 5
  

  گيري اندازه 8-2

اي صـفات، بـه   هـ  اي از اعداد يـا كميـت   گيري عبارت است از تخصيص مجموعه اندازه
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منطـق، و يـا تعيـين     براسـاس قـوانين پذيرفتـه شـده     براساسها،  از واقعيتاي  مجموعه
گيـري يـك بخـش مهـم از پـژوهش       اندازه. ها رهاي متفاوت يك متغير در آزمودنيمقدا

. تن پاسخ سؤال تحقيق نيستاست و بدون انجام آن، محقق قادر به آزمون فرضيه يا ياف
گيري در متغيرهاي كاربردي علوم فيزيكي مانند طول، زمان، وزن، حجم و از ايـن   اندازه

عي و اجتمـا  ولـي در علـوم  . تعاريف آن مشخص استزيرا  ،قبيل، مبهم و پيچيده نيست
در . اقتصادي، به علت در دست نبودن تعاريف و جزئيات ساختار متغير، مشـكل اسـت  

قـد  معت 1همانگونـه كـه كـونتز   . ويژه مديريت، اين امر مشـهود اسـت   علوم سازماني و به
است كه جنگـل  هاي سازمان و مديريت به قدري زياد  است، گوناگوني در تعاريف واژه

البته بايد توجه داشت كه وجود اين تعاريف و . استآمده  وجود بههاي مديريت  تئوري
ديگـر نشـان   ي و اهميت موضوع و از طرف گير مختلف از يك طرف بيانگر گستردتعاب

  ).1385آقاجاني و آقاجاني، (باشد دهنده پويايي موضوع مي
و موازيني كه راهنماي انـدازه   ها گيري، عبارت است از تعاريف، روش نظام اندازه

  : گيري، بايد اقدامات زير را انجام داد براي اندازه. ي اصلي تحقيق هستنداگيري متغيره
هــا،  ايــن واقعيــت. گيــري و تعريــف دقيــق واقعيــت مــورد انــدازهتشــخيص  .1

ايـن مقولـه،   . مستقل و وابسته و يا متغيرهاي همبسته و يا مورد كشف هسـتند  متغيرهاي
  . دگرد عاريف كاربردي و عملياتي بيان ميتحت عنوان ت

  . گيري تعيين و تشريح ابزار اندازه .2
شـوند   گيري مطرح مـي  مباحثي كه تحت عنوان نظام اندازهبا توجه به مطالب باال، 

  : عبارتند از
  . گيري متغيرهاي مورد اندازه .1
و اعتبـار و قابليـت    سؤاالت، شاخص و مقيـاس، : گيري كه خود شامل ابزار اندازه .2

  : كه ذيالً به اختصار هر يك را تشريح خواهيم نمود ،)120، 1378ظهوري، ( باشد اعتماد مي
  

  سؤال -♦

 گيـري را مشـخص   ي صـفت مـورد انـدازه    اي است كـه پاسـخ آن، انـدازه    سؤال، جمله

                                                                                                                                                   

1. Koontz 
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در مورد سؤال، دو مطلـب قابـل   . اند گفته )Indication( اي، به آن معرف نمايد و عده مي
 بـوده، از تعـاريف عمليـاتي متغيرهـا     اينكه سؤال بايد صـريح و روشـن   اول: ذكر است

براي اينكه اين منظور حاصل شود، قبل از تهيـه سـؤال، بايـد    . دقيق تبعيت نمايد طور به
براي . تعاريف مذكور به دقت مرور گردد و در مرحله تهيه هم روش منطقي اتخاذ گردد

دقيق  طور به ااين كار، ابتدا بايد به كتب و نشريات و گزارشات مربوطه مراجعه و آنها ر
مطالعه كرد و سپس به دانشمندان و مجريان دست اندركار، مراجعه و نظر آنـان را اخـذ   

در مـورد اينكـه در ايـن    . سؤال انتخـاب كـرد   عنوان بهنمود و پس از تأييدشان، متني را 
بـراي مثـال   ( مرحله چند سؤال را بايد طرح كرد، اتفاق نظر بين دانشمندان وجود ندارد

 7: و گوتمـان  30تا  15: لتو، ليكرت و مورفي و روندكويست و س130: چيوتورستن و 
 در مرحله دوم، ايـن سـؤاالت بـه نظـر داورانـي     ). دانند مي 12تا  7اي ديگر، بين  و عده

در مرحلـه  . شـوند  اند، انتخاب مـي  بيشترين داوران، آنها را پذيرفتهرسد و آنهايي كه  مي
ه اعتبـار  ها پرسش گرديـده، آنـان كـ    از آزمودني ي كوچكي الت در نمونهسوم، اين سؤا

ز اينكه هر سؤال بايد يك بعد متغير، و هـر گـروه ا  دوم . شوند منطقي دارند، انتخاب مي
  .سؤاالت، يك متغير را مشخص كند

  
  شاخص و مقياس -♦

ي هـا  وابكنند، به اين ترتيـب كـه هـر دو، جـ     اژه در واقع يك مفهوم را بيان مياين دو و
هـا، درجـات    كننـد و ايـن جـواب    ي صفت خاصي را معين مـي  هستند كه اندازهسؤاالتي 

به اين  اند، اي بين شاخص و مقياس قايل به فرق مختصري شده عده. ي صفت است اندازه
 - متوسـط  - كـم  - مانند خيلـي كـم  (ها اعداد يا ترتيبات معيني ترتيب كه در مقياس، پاسخ

از از درجات قبل، بيشتر و از درجـات بعـد    هستند كه مقدار هر درجه) خيلي زياد - زياد
ضمني درجات  طور به هستند كه) جمالت اظهاري(ها در شاخص، پاسخ. خود، كمتر است

مانند اينكه اگر نظر فردي را نسبت به فرد ديگر بخواهيم بدانيم، . نمايند اندازه را معين مي
حاضرم هم كـالس او   - محاضرم با او نسبت فاميلي داشته باش: پاسخ را چنين معين كنيم

 عنـوان  بـه حاضـرم او را   - حاضرم همكار اداري او باشم - حاضرم همسايه او باشم - باشم
  .دهند رتيب گرايش بيشتر فرد را نشان ميها به ت ميهمان بپذيرم، كه پاسخ
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  2و پايايي 1روايي -♦

  .ي فصل به تفصيل تشريح خواهد شد مطالب اين بخش در ادامه
  

  گيري در تحقيق ابزار اندازه 8-3

 3پرسشنامه 8-3-1

هـاي تحقيـق    قيق و روشي مستقيم براي كسب دادهپرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تح
ي  دهنـده بـا مالحظـه    است كه پاسـخ ) 4ها گويه(ها اي از سؤال پرسشنامه مجموعه. است

ي مـورد نيـاز پژوهشـگر را تشـكيل      يـن پاسـخ، داده  ا. دهـد  پاسخ الزم را ارائه مي ها آن
از طريـق  . تـوان محاسـبه كـرد    يپاسخ م -هاي پرسشنامه را نوعي محرك سؤال. دهد مي

توان دانش، عاليق، نگرش و عقايد فرد را مـورد ارزيـابي قـرار     هاي پرسشنامه مي سؤال
. دهد، آگاهي يافت و به آنچه در حال حاضر انجام مي برده ه تجربيات قبلي وي پيداد، ب

بـه شـرايط اجتمـاعي، پرسشـنامه      هـا، بـا توجـه    فرهنگبايد توجه داشت كه در برخي 
نـابراين  ب. دهـد دسـت   به ي عميق، ا با دقت الزم، همانند يك مصاحبهها ر تواند داده نمي

شود كه تكميل پرسشنامه همراه  آوري شده، توصيه مي هاي گرد براي باال بردن دقت داده
هاي حاصـله را بـا    ت بايد دادهاين صورغير در. باشدها  بزارهاي گردآوري دادهبا ساير ا

 .برد كار بهقيد احتياط 

  
  پرسشنامه اصلي اجزاء 8-3-1-1

  :پرسشنامه بايد شامل اجزاء زير باشد
دهنـده جهـت تكميـل     اي بـراي آمـاده كـردن پاسـخ     يا مقدمه 5ي همراه نامه )الف
  .پرسشنامه
  6دستورالعمل )ب
  )ها گويه(اه سؤال )ج

                                                                                                                                                   

1.Validity 
2. Reliability  
3. Questionnaire 
4. Statements 
5. cover letter 
6. instruction 
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  :گردد شده، تشريح مير يك از اجزاء ياد در اينجا ه
ي  هوسـيل  بـه هـا   ر ايـن قسـمت، هـدف از گـردآوري داده    د: ي همـراه  نامه )الف

به منظـور بيـان   . شود بيان مي هاي مورد نياز، دهنده شنامه و ضرورت همكاري پاسخپرس
ا هدف كلـي پـژوهش بيـان    ابتد: گرفت كار بهي زير را  توان شيوه هاي ياد شده مي هدف

قـش  پـس از آن بـه ن  . شـود  هـاي خـاص تحقيـق آشـنا مـي      با گزارهدهنده  شده و پاسخ
پژوهشـگر بايـد   . دشو هاي مورد نياز پژوهشگر اشاره مي پرسشنامه در فراهم آوردن داده

بـراي  . دهنده نسبت به همكاري در تكميل پرسشنامه برانگيخته شـود  سعي كند تا پاسخ
شـنامه تأكيـد شـود و پاسـخ     هـاي حاصـل از پرس   ظور بايد بر ارزشمند بودن دادهاين من

هـا   گردد تا با دقت بيشتري پاسخ سـؤال دهنده نسبت به ضرورت و اهميت تحقيق آگاه 
اشـاره كنـد كـه     عالوه بر آن، در اين قسمت محقـق بايـد بـه ايـن نكتـه     . را عرضه كند

ي آماري، به منظور ديگـري   به جز استفادههاي حاصل از پرسشنامه محرمانه بوده و  داده
  . تفاده قرار نخواهد گرفتمورد اس

را با چگـونگي   دهنده كند پاسخ در اين قسمت محقق سعي مي :دستورالعمل )ب
در دستورالعمل تكميل پرسشنامه، رعايـت  . هاي پرسشنامه آشنا كند پاسخ دادن به سؤال

  :نكات زير ضروري است
  .هر نوع سؤال پرسشنامه و چگونگي پاسخ دادن به آن تشريح شود .1
  .ها ت دقت نسبت به پاسخ دادن به سؤالد بر رعايتأكي .2
تأكيد بر اين نكته كه پرسشنامه تا تاريخ معين تكميل شده و به آدرس مربـوط   .3

  . يا به پرسشگر تحويل داده شود
آساني قابل فهم بايد به خاطر داشت كه دستورالعمل تكميل پرسشنامه بايد كوتاه و به 

هـا اثـر    دهنده شده و بر ماهيت پاسـخ  عث سردرگمي پاسخهاي پيچيده با دستورالعمل. باشد
 اي از بخش نخست پرسشنامه كه شـامل نامـه و راهنمـاي تكميـل     ذيالً نمونه .گذارد مي
  :گردد باشد، ارائه مي مي
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هاي پرسشنامه، مشخص  ين نوع سؤالاولين قدم در تعي :هاي پرسشنامه سؤال -ج

 ................................دهنده گرامي پاسخ
  

  مدير محترم شركت
بررسي و تبيين مدل مفهومي عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شركت ضر به منظور نامه حا پرسش

دهيد به ما  اطالعاتي كه شما ارائه مي. طراحي شده است هاي كوچك و متوسط استان مازندران
هاي كوچك و متوسط كشور به طور عام امل مؤثر بر بهبود عملكرد سازمانكمك خواهد كرد تا عو

را شما يكي از زي. متوسط استان مازندران را به طور خاص، بهتر درك كنيمو سازمان هاي كوچك و 
ي تجربه زندگي كاريتان به ما ارائه انيد تصويري درست و واضح از نحوهتوكساني هستيد كه مي

پاسخ شما به صورت . پرده پاسخ دهيد ها با صداقت و بيشود، به پرسش ذا از شما تقاضا ميدهيد، ل
دهيد،  فقط اعضاء تيم پژوهش به اطالعاتي كه شما ارائه مي. حفظ خواهد شد كامالً محرمانه

  . دسترسي خواهد داشت
لطفاً در صورت مواجـه  . قابل ذكر اينكه از نتايج تحقيق حاضر صرفاً استفاده علمي خواهد شد

 گونه ابهامي در مورد سؤاالت پرسشـنامه و نحـوه پاسـخگويي بـه آنهـا، از طريـق تلفـن       شدن با هر
اگر تمايل داريد كه نتايج نهـايي تحقيـق را دريافـت    . با گروه پژوهش تماس بگيريد 0911؟؟؟؟؟؟؟

نماييد آدرس و يا پست الكترونيكي خود را در محل تعيين شده واقع در جدول مشخصات، مرقـوم  
يـا   ها به صورت پسـتي  وتحليل داده اي از نتايج تحقيق، بعد از تجزيه صورت خالصه در اين. فرماييد

  . پست الكترونيك براي شما ارسال خواهد شد
  .گردد فرماييد صميمانه سپاسگزاري مي قبالً از همكاري و عنايتي كه مي

  آقاجاني - پرهيزگار
==================================================================  

  ضرورت وجودي انجام تحقيق
پذيري  طافهاي جديد بيشمار، نوآوري، انعاد شغلك و متوسط نقش مهمي در ايجهاي كوچشركت

هاي كوچك جديد كند شركت ي وجود دارد كه بيان ميمدارك وسيع. باشندو رشد اقتصادي دارا مي
كننـد، بـه طـور مـؤثرتر ثـروت را       تر هستند، شغل هاي خاص بيشتري ايجاد ميداراي رشدي سريع

هاي جديد و ورود آنهـا بـه يـك صـنعت، بـه      كتايجاد شر. نوآوري بيشتري دارندكنند و توزيع مي
هـاي جديـد بيشـتر در    شـركت . باشدصادي و تكامل صنعت ميعنوان عنصري كليدي در توسعه اقت

  . قرار دارند) خصوصاً در سالهاي اوليه ورود(معرض ريسك خروج
عوامل داخلي مؤثر بـر  لذا مستند به مطالب فوق، هدف از انجام تحقيق حاضر مشخص نمودن 

ر ادبيـات  هاي كوچك و متوسط اسـتان مازنـدران اسـت كـه پـس از مـرور مختصـ       ملكرد شركتع
اي را شناسـايي،  گانـه  11هـاي  كوچك و متوسط و كارآفرين، مؤلفه هايموضوعي مربوط به سازمان

طراحي و تنظيم نموده و به منظور سنجش هر يك از آنها و اينكه آيا آنها به عنوان عوامل اثرگذار بر 
  .ها مي باشند يا خير، در اختيار شما قرار داده شده استيت اين شركتفعال

=================================================================  
  راهنماي تكميل پرسشنامه

گونه كه در سؤاالت پرسشنامه حاضر مشخص شده است، دو نوع سؤال بـراي تحقيـق حاضـر    همان
اي اسـت و شـما بـا     ت شامل سؤاالتي با طيف چندگزينهگروه اول سؤاالدرنظر گرفته شده است كه 

گـروه دوم سـؤاالت شـامل    . نماييـد امتياز مورد نظر خود را وارد مـي  زدن عالمت در گزينه مربوطه،
ا شود اعداد صحيح و واقعـي از شـركت خـود ر   است كه از شما تقاضا مي) ن گزينهبدو(سؤاالت باز

  .ژوهش حاضر، به نحو احسن استفاده نمودي تحقيق حاضر و گروه پنتيجهوارد نماييد تا بتوان از
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 كـه  هـايي  تواند در مورد نوع سـؤال  پس از آن محقق مي. هاي پژوهش استيركردن متغ
  .گيري كنند، تصميم بگيرد توانند متغيرها را اندازه مي

 -سؤالهاي بسـته  -1: شود اي پرسشنامه به دو صورت ارائه ميه كلي سؤال طور به
  2پاسخ -هاي باز سؤال -2، 1پاسخ

 ها را ارائـه  اي از گزينه اسخ مجموعهپ-هاي بسته سؤال :پاسخ-هاي بسته سؤال .1
ها را  دهنده، اين نوع سؤال پاسخ. ب كندها يكي را انتخا دهنده از ميان آن دهد تا پاسخ مي

وه بـر آن در اسـتخراج   عـال . دهـد  ك كرده و به سهولت بـه آن پاسـخ مـي   به سرعت در
  .تحليل كردو بندي و تجزيه ها را مقوله آن توان به سهولت ، ميها داده

هـا بـه    اين حالـت . شود هاي متفاوتي ارائه مي پاسخ به حالت-هاي بسته پرسشنامه
  : قرار زير است

رائـه  هـاي ا  دهنده يكي از گزينه در اين نوع سؤال، پاسخ :حالت چند جوابي -♦
  .كند مي گذاري شده را انتخاب كرده و عالمت

  :دهم ه من ترجيح ميشغلي را ك :مثال
  .توانايي پيشرفت خود اطمينان دارمشغلي است كه در آن به  .1
 .هايم هستم يشه مجبور به محدود كردن تواناييشغلي است كه هم .2

  .شغلي است كه درآمد بسيار داشته باشد .3
دهنده موضع خـود را   در اين نوع سؤال، پاسخ :اي حالت مقياس چند درجه -♦

باورهـا،  نمايـانگر   در مورد موضوعي، بر روي يك طيف با انتخابي كه به بهتـرين وجـه  
هـايي   هاي زير نمونه در مثال. كند گويه باشد، مشخص مي ي آن عقايد يا نگرش او درباره

  .از اين حالت داده شده است
  .ناپذير است نقش علوم در زندگي انسان انكار -
  .باشد مي رمز موفقيت شركت در بازار رقابتي، نوآوري در محصول -
  
  
  

                                                                                                                                                   

1. Closed-ended questions 
2. Open-ended questions 

 هرگز به ندرت بعضي اوقات اغلب اوقات هميشه
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ت گانـه ليكـر   گيري طيـف پـنج  كار بهو كارآفريني، يت هاي مدير البته در پژوهش
  .گردد بعدي فصل حاضر به تفصيل تشريح ميهاي  باشد كه در بخش بسيار مرسوم مي

يـك سـري   در اين حالت،  :حالت تعيين اولويت نسبت به موارد ارائه شده -♦
. ص كندشخها را م شود تا ترتيب اهميت آن خواسته مي دهنده گويه ارائه شده و از پاسخ

ئل و مشـكالت  ها پيرامـون مسـا   بردن به نظرات صاحبان شركت براي مثال، به منظور پي
هاي مربـوط بـه آن شـرح ذيـل      توان سؤال زير را همراه با گزينه شركت يا بازارشان مي

  :مطرح نمود
ـ    ترين مشكل شركت به نظر شما مهم :سؤال ب اولويـت كـداميك از   تـان بـه ترتي

در  4، 3، 2، 1طفاَ براي پاسخ دادن بـه ايـن سـؤال بـا قـرار دادن      باشند؟ ل موارد زير مي
  :ها، نظر خود را مشخص كنيد مقابل هر يك از گزينه

  نداشتن سرمايه  -
  مشكالت ناشي از بخش دولتي -
  عدم تطبيق با تغييرات محيطي -
  نداشتن نيروي فروش ماهر -
توانـد   دهنـده مـي   پاسـخ ها،  هايي هستند كه در آن سؤال: پاسخ -هاي باز سؤال .2

. چند جمله باشـد  تواند از چند كلمه تا ها مي اين پاسخ. ه اختيار خود بيان كندپاسخ را ب
ي خـاص اسـتفاده    ي عقايـد در يـك زمينـه    ها براي بررسـي و مطالعـه   از اين نوع سؤال

ها مشكل  حاصل از اين نوع سؤالهاي  وتحليل داده دآوري كرد كه تجزيهبايد يا. شود مي
احساسـاتي را كـه در حـال     :مثـال . باشـد  يازمند يك سيستم كدگذاري ويژه ميوده و نب

 .حاضر نسبت به شركت خود داريد شرح دهيد

  
  پرسشنامه تنظيم كلي اصول 8-3-1-2
  .هاي تحقيق تنظيم گردد ها يا سؤال هاي پرسشنامه بايد براساس هدف سؤال .1
 .هاي آن براي او جالب باشد سؤال دهنده را جذب نموده و ايد پاسخپرسشنامه ب .2

هـاي مـورد نيـاز پژوهشـگر را فـراهم       د تا حد امكان كوتاه باشد و دادهپرسشنامه باي .3
 .آورد

 هـا  سخ دادن به سؤالپرسشنامه بايد همراه دستورالعمل تكميل آن بوده و چگونگي پا .4
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وتـاه و حـاوي   دستورالعمل تكميل پرسشنامه بايـد ك . دهنده تشريح كند را براي پاسخ
  . كليه اطالعات مورد نياز پاسخ دهنده، براي كامل كردن پرسشنامه باشد

  
  پرسشنامه طراحي در كليدي نكات 8-3-1-3

پرسشـنامه  هـاي   سشنامه، محقق بايد بـه تـدوين سـؤال   هاي پر پس از انتخاب نوع سؤال
  :ها، توجه به نكات زير ضروري است در تدوين سؤال. بپردازد

ها  به عبارت ديگر محقق بايد سؤال .اي نامفهوم و مبهم پرهيز كنيده از سؤال .1
اولين ويژگي يـك پرسشـنامه خـوب    . و بدون ابهام ارائه دهد روشن، دقيق صورت بهرا 

دهنده قادر  اگر پاسخ. نده برقرار سازدده زبان مشتركي را بين محقق و پاسخ آن است كه
در برخي . له از پرسشنامه معتبر نخواهد بودهاي حاص ها نباشد، داده ني سؤالبه درك معا

 شـنامه توضـيح داده  از موارد، واژگان تخصصي پرسشنامه در دسـتورالعمل تكميـل پرس  
 دهنده با تعريف عمليـاتي مـورد اسـتفاده در پرسشـنامه آشـنايي كامـل       شود تا پاسخ مي
هـاي   برنامـه نظرتان در مورد «: هوم استبراي مثال سؤال زير، سؤالي نامف. آورددست  به

ظـور پژوهشـگر را بـه درسـتي     دهنده من در اين مورد پاسخ» باشد؟ جديد شركت چه مي
  كدام برنامه جديد؟: پرسد كند و از خود مي درك نمي
بايـد   ،كنـد  دهنده را به پاسخ خاصي هـدايت مـي   هايي كه پاسخ از سؤال .2

ي هدايت كرده دهنده را به سمت و جهت خاص اسخدار، پ هاي جهت سؤال. اجتناب كرد
ما سـمينارهاي  شـ «: بـراي مثـال  . دقيق نخواهد بـود  ها و بنابراين اطالعات حاصله از آن

هـاي   اربردي كـه شـما را بيشـتر بـا زمينـه     هـاي كـ   ارگاهدهيد يا ك آموزشي را ترجيح مي
  »سازد؟ عملياتي آشنا مي

ي رهـا بـه دشـوا    اين گونه سؤال .دنيهاي پيچيده و طوالني اجتناب ك از سؤال.3
. كنـد  قت زيادي را صـرف درك معـاني آن مـي   دهنده و قابل درك است و بنابراين پاسخ

  .را به آساني درك كند ها دهنده آن بايد به نحوي باشد كه پاسخ ها السؤ
هاي دو وجهي كه شامل دو سؤال در يك پرسش اسـت اجتنـاب    از سؤال .4

دهد،  برابر دو سؤال قرار مي درثابت ك زمان دهنده را در ي خها پاس اين نوع سؤال. شود
دهنـده   هـا، پاسـخ   در اين نوع سؤال. ك پاسخ را دارددر حالي كه وي تنها امكان دادن ي

شـما  «: براي مثال .ي ديگر مخالف باشد اي از سؤال موافق و با جنبه با جنبهممكن است 
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چيزهـاي   ها و ديدن د از نمايشگاهيك كارآفرين تا چه حد به جهانگردي، بازدي عنوان به
  .»جديد و نو عالقمند هستيد؟

دهنده  پاسخ .هاي منفي خودداري شود ايي كه امكان دارد از ارائه سؤالتا ج .5
ي را ناديـده گرفتـه و يـا    ناخودآگاه كلمات منفـ  طور به در برابر سؤال منفي ممكن است

در . هاي او با واقعيت مطابقـت نخواهـد داشـت    در اين حالت پاسخ. ها نشود متوجه آن
هاي منفـي باشـد، بهتـر آن اسـت كـه زيـر        ه پژوهشگر ناچار از استفاده سؤالصورتي ك

بـراي  . كلمات منفي را خط كشيده و يا اين كلمات را با حروف درشت مشـخص كنـد  
به نظر شما سيكل اداري موجود در اين گمرك به منظور رسـيدگي و پاسـخگويي   : مثال

  باشد؟ ما، تا چه حد نامناسب ميبه امور اداري ش
شده و يـا   هاي مستقيم كه موجب تحريك حساسيت آزمودني از بيان سؤال .6

ي يـك   در مـواردي كـه آزمـودني دربـاره     .كند پرهيز شـود  در وي ايجاد مقاومت مي
حسـاس كـه بـا     هـاي  كند، به ويژه موضوع ع به سهولت پاسخ خود را عرضه نميموضو
مسـتقيم بيـان   غير صورت بهامه بايد هاي پرسشن هاي اجتماعي سروكار دارد، سؤال ارزش

هـا   دهنده نكرده و احتماالً پاسـخ  ها ايجاد حساسيت در پاسخ در اين صورت سؤال. شود
ايـن سـؤال    ؟آيا مدير خود را دوست داريد: براي مثال. تر خواهد بود به واقعيت نزديك

 مكـاران شما مـورد عالقـه ه  آيا مدير : مستقيم چنين مطرح كردغير صورت بهتوان  مي را
  باشد؟ مي

 ،هايي كه آزمـودني پاسـخ آنهـا را در دسـترس نـدارد      از تنظيم سؤال .7
هـايي كـه بـراي آنـان      ها خواسته شود تا بـه سـؤال   اگر از آزمودني. خودداري شود
اند پاسخ دهند، نتايج حاصله ممكن  ي آن هرگز فكر نكرده و يا دربارهاهميتي ندارد 

را طوري تنظيم كـرد كـه آزمـودني توانـايي الزم را      ها بايد سؤال. است معتبر نباشد
نظـر  «كـه   اگر از معلمان سؤال شـود : براي مثال. براي پاسخ دادن به آن داشته باشد

 پاسـخ » ي تـراز شـده در امـر آمـوزش چيسـت؟     ها گيري آزمونكار بهشما در مورد 
ه و نداشـت  ها آشـنايي  ست معلمان با آنآمده فاقد ارزش است، زيرا ممكن ادست  به

  .ها استفاده نكرده باشند هرگز از اين نوع آزمون
گـويي صـحيح    ؤاالت معكوس جهـت اطمينـان از پاسـخ   گيري سكار به .8

گردد كه در طراحي پرسشنامه، نسبت به يكي از سؤاالتي  پيشنهاد مي. دهندگان پاسخ
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شـود تـا اطمينـان    كه از فرد پرسيده شده، از سؤاالت با محتواي معكـوس اسـتفاده   
بايـد توجـه   . دهـد  ، به سؤاالت با دقـت الزم پاسـخ مـي   دهنده ل شود كه پاسخحاص

بـراي  . باشد كه سؤال با بار محتوايي معكوس ميداشت منظور سؤال منفي نيست، بل
  :مثال

هاي  گيري فناوريكار بهدانش فني جهت  پرسنل موجود در شركت، تا چه حد .1
  موجود در شركت را دارند؟

ي مستقر بودن تكنولوژي سنتي و قـديمي در شـركت را،   تا چه حد عامل اصل .2
  دانيد؟ ود پرسنل صرفاً با دانش تجربي ميوج

  .البته بايد توجه داشت كه سؤال معكوس نبايد بالفاصله بعد از سؤال اصلي بيايد
  
  ها سؤال ارائه ترتيب 7-3-1-4

  :ها بايد به اين دو اصل مهم توجه كرد در ارائه سؤال
دهنـده را بـه پاسـخ دادن     ه بايد به حدي جالب باشد كـه پاسـخ  يهاي اول سؤال .1

  .ترغيب كند
  .ترين عرضه شود ترين به پيچيده ها از ساده سؤال .2

ها اكراه داشـته باشـد در    است آزمودني در پاسخ دادن به آن هايي كه ممكن سؤال
ه در دهنـد  اگر ضـروري باشـد كـه نـام پاسـخ     براي مثال . آخر پرسشنامه قرار داده شود

هـاي   ارائـه سـؤال  . سؤال پرسشنامه باشـد  خواست شود سؤال مربوط به آن بايد آخرين
 هايي كه به يك موضـوع مربـوط   يك نظم منطقي پيروي كرده و سؤال پرسشنامه بايد از

  .شود در يك قسمت و به دنبال يكديگر ارائه شوند مي
اي يـك طـرح   زم برهاي ال جهت گردآوري داده ،ساختن يك پرسشنامه به منظور

در رابطه با فرضـيه  ) 1 -7(هاي پرسشنامه طبق جدول شود كه سؤال توصيه مي پژوهشي
  .هاي پژوهشي، تدوين شود يا سؤال
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  هاي تحقيق هاي پرسشنامه از گزاره نحوه استخراج سؤال .1- 7 جدول

 هاي مورد نياز داده  گزارهرديف
متغيرهاي 

مورد 
  گيرياندازه

  ها منبع داده
امهسؤال پرسشن
  در رابطه با

هاي آموزشآيا فرصت  1
عالي به نسبت برابر 

ميان دختران و پسران 
  توزيع شده است؟

نسبت دانشجويان- 
  جنسيت برحسب

ليست  - 
ي آموزش ها فرصت

 عالي

هاي فرصت-
  آموزشي
جنسيت 
  دانشجو

پرسشنامه 
  دانشجو

پايگاه  - 
ي ها داده

  آموزش

جنسيت 
  دانشجويان

  

هاي پژوهش فرضيه يا سؤال پژوهشي باشد، بايـد   كه گزارهبنابراين برحسب اين 
هـاي   تـوان داده  به اين ترتيب مي. را اختصاص داد يك رديف جدول ها به هر يك از آن

هـاي پرسشـنامه را تـدوين     ها سؤال آن براساسژوهشگر را مشخص كرده و مورد نياز پ
  .كرد

  
 پرسشنامه مقدماتي اجراي 7-3-1-5

پرسشنامه الزم است يـك بررسـي مقـدماتي بـر روي آن انجـام       پس از تدوين و تنظيم
هرگونـه اصـالح   . باشـد  بر طرف نمودن اشكاالت احتمالي مـي هدف اين بررسي . دهيد
. ي حاصل از اين بررسي مقدماتي بستگي خواهـد داشـت   هاي پرسشنامه به نتيجه سؤال

 ،دهنـد  تشـكيل مـي   آمـاري تحقيـق را   بايد در ميان افرادي كه جامعه بررسي مقدماتي را
ها خواسته شود تا نظر خود را در  دهنده ر است در پايان پرسشنامه از پاسخبهت. انجام داد

) بخش زيادي ازيا (ي اگر كليه. ها عرضه دارند روشن بودن يا ابهام برخي از سؤالمورد 
ي هـا مـورد بـازبين    گونه سؤال ده باشند، بايد ايندهندگان به سؤال خاصي پاسخ ندا پاسخ

  . قرار گيرند
گيـري متغيـر خاصـي در نظـر      هاي پرسشنامه براي اندازه معموالً تعدادي از سؤال

هـا، متغيـر مـورد     مينان حاصل شود كه پاسخ اين سؤالاز اين رو بايد اط. شود گرفته مي
ي  توانـد بـه محاسـبه    محقـق مـي   بـراي اطـالع از ايـن امـر،    . كند گيري مي نظر را اندازه

ها به هـر سـؤال بـا نمـرات حاصـله       هاي آزمودني يج حاصله از پاسخمبستگي ميان نتاه
ياد ميـان آنچـه   ضريب همبستگي باال، ارتباط ز. توسط فرد به سؤاالت پرسشنامه بپردازد
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با توجـه  . دهد گيري شده است را نشان مي گيرد با آنچه در كل اندازه هر سؤال اندازه مي
هايي را كه بيشترين همبستگي را بـا   ؤالتواند س به ضرايب همبستگي حاصله، محقق مي

  . نمره كل دارد انتخاب كند
اجـراي   البته بايد توجه داشت محقق براي تعيين پايايي مناسب ابزار تحقيق نيز از

ستفاده گيرد كه براي دستيابي به اين هدف از آلفاي كرونباخ ا مقدماتي پرسشنامه بهره مي
 پايـايي ابـزار را   روايـي و هـم   پرسشـنامه هـم   اينكه اجراي مقـدماتي در مجموع . كند مي
  .سنجد مي

و  گردد كه سؤاالتي مطـرح شـده   ي عمومي تدوين پرسشنامه ارائه ميذيالً راهنما
توانــد ســؤاالت مناســب بــراي تحقيــق را مطــرح  محقــق بــا پاســخ دادن بــه آنهــا مــي

  ).Cohen & Manion, 1993(نمايد
  

  راهنماي تدوين پرسشنامه .2- 7جدول 

 هاي محتواي سؤالگيري دربارهصميمت )الف
  آيا بيان سؤال ضروري است؟ تا چه اندازه اين سؤال مفيد است؟. 1
  چند سؤال براي اين موضوع الزم است؟. 2
  دهنده اطالعات الزم را براي پاسخ دادن دارد؟ آيا پاسخ. 3
  ه باشد؟دهند تر با تجربيات فردي پاسخ و مرتبطتر  يژهتر، و آيا سؤال بايد عيني. 4
  گويي است؟ في كلي و به دور از سفسطه و جزئيي كا آيا محتواي سؤال به اندازه. 5
  كند؟ ديدگاه كامالً ويژه را نمايان ميكننده يك نظرگاه كلي است يا يك  ها بيان آيا پاسخ. 6
هاي ديگري اين جهت خنثي يا تعديل  با سؤالدار است، بدون اينكه  آيا محتواي سؤال جهت. 7

  ؟شود
  هاي مورد نياز را عرضه خواهد كرد؟ دهنده، داده آيا پاسخ. 8
  

  ها بندي سؤال گيري درباره صورت تصميم )ب
  واضح است؟غير بندي مشكل و آيا سؤال قابل فهم است؟ آيا جمله. 1
  آورد؟ مينه فراهم ميهاي متفاوت را در اين ز آيا سؤال به اندازه كافي پاسخ. 2
  كننده است؟ اي مورد نظر پژوهشگر، سؤال گمراهها يا پيامده فرض پيشآيا به علت عدم بيان . 3
دار است؟ آيا سؤال داراي بار عاطفي است و يا پاسـخ خاصـي را    ندي سؤال جهتب آيا جمله. 4

  كند؟ مي القاء
  دهنده را برخواهد انگيخت؟بندي سؤال اعتراض پاسخآيا جمله. 5



 قيق پيشرفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تح روش     210

 

 

  

  

  نامهمزايا و معايب پرسش 8-3-1-6

  :باشد پرسشنامه داراي داراي محاسن زير مي
  .شود از طريق پرسشنامه اطالعات وسيع و حجيمي با سرعت زياد گردآوري مي .1
  .به زمان كمتري براي پاسخگويي و تكميل نياز دارد .2
  .هزينه آن نسبتا پايين است .3
  .تواند تحت پوشش قرار دهد افراد زيادتري را مي .4
و تحليـل و سـنجش بـين آنهـا را      ها به كميت و سپس تجزيه داده امكان تبديل .5

                                                                                                                                                   

1. Check-answer 
2. Check-list 

دهنده را مستقيماً مورد خطاب قـرار داده تـا نتـايج    بندي سؤال چنان است كه پاسخآيا جمله. 6
  دهد؟دست  به بهتري

  مستقيم بيان شوند؟ مستقيم و يا غير صورت بههتر است ها ب آيا سؤال. 7
  
  ها ي شكل پاسخ گيري درباره تصميم: ج
  تواند باشد؟ مي چگونهين شكل پرسيدن سؤال بهتر. 1
 پاسـخ خـود را مشـخص    1گذاري دهنده با عالمت خشود كه پاس هايي استفاده مي اگر از سؤال. 2

هـاي دو   اي، يا جواب اي يا مقياس چند درجه چند گزينه: تر است كند، كدام يك از موارد زير مناسب مي
  اي؟ گزينه

هـاي ممكـن بـوده و بـه ترتيـب       شود، آيا شامل تمام پاسخ ها استفاده مي سؤال 2اگر از سياهه. 3
طـرف و   ها بـي  بندي سؤال باشد؟ آيا جمله ها منطقي مي ي سؤال سياهه ست ارائه شده است؟ آيا طولدر

  متعادل است؟
  آيا نوع پاسخ، آسان، مشخص، هماهنگ و مناسب براي هدف است؟. 4
  ها در پرسشنامه ي ترتيب قرار گرفتن سؤال درباره گيري تصميم )د
  قرار گيرد؟هاي قبلي  خ به سؤال تحت تأثير محتواي سؤالآيا ممكن است كه پاس. 1
هـا داراي نظـم منطقـي و ترتيـب      راي يك روال طبيعي است؟ آيا سؤالها دا آيا ترتيب سؤال. 2

  روان شناختي است؟
دهنده را زودتـر و يـا    ت، توجه، عالقه و يا مقاومت پاسخآيا ترتيب سؤال چنان است كه رغب. 3

 انگيزد؟زم بر ميديرتر از زمان ال
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  .سازد فراهم مي
  :ترين آنها عبارتند از پرسشنامه همچنين داراي معايبي است كه برخي از مهم

  .ها در موارد خاص كارآمد نيست يابي اين روش براي مطالعات عميق و ريشه .1
هـايي كـه بـا پسـت ارسـال       هويژه پرسشنام هاحتمال عدم بازگشت پرسشنامه ب .2

  .شود، زياد است مي
احتمال عدم درك مفاهيم و محتواي سواالت پرسشـنامه و بـروز ابهـام بـراي      .3

  .پاسخگو وجود دارد
هاي عملياتي پرسشگري و درگير بودن افراد زيـاد   به دليل گسترده بودن عرصه .4
كه باعث كاهش درجه ها و سطوح مختلف امكان بروز خطا و اشتباه وجود دارد  در رده

  .شود اعتبار و اعتماد اين روش مي
گردد پـس مشـخص    طرف نمودن عيب شماره دو، پيشنهاد مي بر منظور هب *نكته

آمـاري كـه   هاي  جدول استاندارد مورگان و يا فرمول براساس(شدن تعداد حداقل نمونه
يق تهيه شـود  از پرسشنامه تحق، تعداد بيشتري )در فصول نهم به آن پرداخته خواهد شد
نفـري   320اگر مشخص شـد در جامعـه   مثالً  .و ميان اعضاي جامعه آماري توزيع شود

پرسشـنامه   200شـود تعـداد    نمونه انتخاب شدند، پيشنهاد مـي  عنوان بهنفر  175تحقيق 
 175توزيع شود تا با احتمال عدم پاسخگويي برخي از اعضاي جامعـه، تعـداد حـداقل    

   .آيددست  به نفر
  
 1مصاحبه 8-3-2

ايـن ابـزار گـردآوري    . شـود  ها محسـوب مـي   آوري داده مصاحبه يكي از ابزارهاي جمع
 آورد و با كمـك آن  قيم با مصاحبه شونده را فراهم مي، امكان برقراري تماس مستها داده
از . ها، عاليق و آرزوهاي آزمـودني پرداخـت   ها، نگرش به ارزيابي عميق ادراك توان مي

گيـري   هـاي پيچيـده، پـي    بزاري است كه امكـان بررسـي موضـوع   اسوي ديگر مصاحبه 
 يا پيدا كردن علل آن و اطمينان يافتن از درك سؤال از سوي آزمودني را فـراهم  ها پاسخ
ــر ايــن اســت كــه . ســازد مــي ــت اعتقــاد ب ــان مصــاحبه بســياري از حال هــا و  در جري

نده در برابـر  مصـاحبه شـو  توان بـه مقاومـت    يهاي آزمودني فاش شده و م العمل عكس

                                                                                                                                                   

1. interview 
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هاي  ي كارآيي بوده و در رسيدن به هدفبراي آنكه مصاحبه دارا. ها پي برد برخي سؤال
  :تحقيق به محقق ياري نمايد، توجه به نكات زير ضروري است

هـاي مصـاحبه شـونده     گر بايد به پاسـخ  مصاحبه: گر توجه و عالقه مصاحبه -♦
بـدون داشـتن توجـه،     هـا  ثبت پاسخ. يدگيري نما را با عالقمندي پيها  دقت داشته و آن

  .مندي پاسخ ندهد ده نيز به سؤاالت با دقت و عالقهدهن گردد كه پاسخ منجر به آن مي
هاي بنيادي و  هشگر بهتر است مصاحبه را با سؤالپژو :ها نظم در ارائه سؤال -♦

مطـرح  . اس را مطـرح كنـد  هاي ويژه و حس ي شروع كرده و سپس به تدريج سؤالاساس
شـونده   گـر و مصـاحبه   شود كه ميـان مصـاحبه   هاي حساس زماني آغاز مي ودن سؤالنم

  .ها خواهد داشت مودني مقاومت كمتري نسبت به سؤالاعتماد برقرار شود، بنابراين آز
گر نبايد نسبت بـه   مصاحبه :هاي آزمودني العمل به پاسخ نشان ندادن عكس -♦

هـاي   العمـل  رزنش و يـا عكـس  الـت تعجـب، تشـويق، سـ    شـونده ح  ي مصاحبهها پاسخ
تواند بر  گر مي العمل نامناسب مصاحبه زيرا عكس. ديگري از خود نشان دهدي  بازدارنده

ها اثر گذاشته، پاسخ خاصي را به آزمودني القاء كنـد و عـالوه بـر آن آزمـودني را      پاسخ
  .مورد قضاوت قرار دهد

براي مطرح كردن  :ي مشابه در طول مصاحبه وهها به شي مطرح كردن سؤال -♦
. هـا اسـتفاده كـرد    بندي يكسان براي تمام آزمودني بايد از واژگان مشابه و جمله ها سؤال

  .ها ايجاد شود هايي در پاسخ آزمودني است تفاوت اين صورت، ممكنغير زيرا در
  

  مصاحبه انواع 8-3-2-1
  : به سه دسته تقسيم نمود توان  مصاحبه را مي

هاي مورد  گر از قبل سؤال در اين نوع مصاحبه، مصاحبه :يافته مصاحبه سازمان .1
 شـوندگان قـرار   را در اختيـار مصـاحبه   هـا  صـاحبه آن نظر را فراهم نموده و در زمـان م 

  .پاسخ شباهت دارد -نوعي از اين مصاحبه به پرسشنامه بسته. دهد مي
 هـا از قبـل طراحـي     در اين نوع مصـاحبه، سـؤال  : يافته مصاحبه نيمه سازمان .2

در  1روش بـاليني پيـاژه  . اند و هدف كسب اطالعات عميق از مصاحبه شونده است شده
ش با انعطـاف  اين رو. يافته دانست هاي نيمه سازمان توان از انواع مصاحبه احبه را ميمص

                                                                                                                                                   

1. Piaget 
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ي  در محـدوده . پـردازد  هـاي آزمـودني مـي    هـا براسـاس پاسـخ    پذيري به تنظـيم سـؤال  
در . فــاهيم، ايــن روش بســيار مناســب اســتشناســي تحــولي و بررســي برخــي م روان

مـورد بررسـي بيشـتر قـرار     ها ارزيابي و  يافته، هر پاسخ با سؤال ي نيمه سازمان مصاحبه
شـود توضـيح بيشـتري در مـورد      خواسته مـي » چرا«ي ها دني با سؤالگيرد و از آزمو مي

  .هاي خود بدهد پاسخ
ان تر در مشـاوره و رو ايـن نـوع مصـاحبه بيشـ     ):آزاد(نيافته مصاحبه سازمان .3
به روش و زباني كـه  شونده با آزادي كامل تمام مطالب را  مصاحبه. رود مي كار بهدرماني 

پـذيري ايـن    گر با استفاده از ويژگي انعطـاف  مصاحبه. دارد كند بيان مي خود انتخاب مي
آوري  د، جمـع ي آزا هدف مصاحبه. برد ق و دقيقي پي ميروش، به كشف اطالعات عمي

  .عات كيفي استاطال
  
  پرسشنامه و مصاحبه مقايسه 8-3-2-2
 گـر  مصـاحبه . پذيري بيشـتري اسـت   مقايسه با پرسشنامه داراي انعطافمصاحبه در  -♦

هـا را رفـع    هـا، ابهـام   وده و با دوباره تعريف كردن سـؤال ها را پيگيري نم تواند پاسخ مي
  .آورد هم نميپرسشنامه امكان چنين عملي را فرا. نمايد

 .دهد گر قرار مي تري را در اختيار مصاحبه مصاحبه اطالعات كامل -♦

  .ي بيشتري دارد مه، مصاحبه نياز به زمان و هزينهدر مقايسه با پرسشنا -♦
  

  مزايا و معايب مصاحبه 8-3-2-3
  :باشد مي مصاحبه داراي محاسن زير

روش مصاحبه بـراي مطالعـات عميـق، ژرفـانگر و مـوردي روش مناسـب و        .1
زيرا تعداد افراد مورد مطالعه محدودند، بنابراين وسعت جامعه كم، ولي . مدي استكارآ

تواند اعماق و زواياي موضوع مـورد   مي عمق مطالعه بسيار زياد است و محقق به خوبي
  .مطالعه را بكاود

اي كـه سـواد الزم را ندارنـد، بسـيار مفيـد       اين روش براي مطالعه افراد جامعه .2
  .وانند پرسشنامه را مطالعه و تكميل نمايندت است؛ زيرا نمي

شونده يا پاسخگو بخوبي نسبت به اهـداف   شود كه مصاحبه مي مصاحبه باعث .3
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لذا امكان درك، كشـف و دريافـت   . و اغراض و مقاصد پرسشها و نيز تحقيق آگاه شود
هاي مناسب كه به محقق براي دستيابي به حقيقـت و واقعيـت و كشـف مجهـول      پاسخ

  .شود مايد، فراهم ميكمك ن
شـونده فـراهم    گر و مصـاحبه  اي بين مصاحبه محيط مناسب و فضاي صميمانه .4

گردد پاسخگو يا مصاحبه شونده همكاري الزم را با محقـق داشـته    شود كه باعث مي مي
  .باشد و او را در رسيدن به اهداف تحقيق كمك كند

گـر همـراه    مصـاحبه انه اگر مصاحبه، بخصوص نوع آزاد آن با هدايت هوشيار .5
اش را بـا آزادي و عالقـه    شـونده انديشـه   شود كه پاسخگو يـا مصـاحبه   باشد، باعث مي

  .زيادتري بيان كند
  :ترين آنها عبارتند از مصاحبه هميچنين داراي معايبي است كه برخي از مهم

نمايد، در نتيجـه   زيادي را طلب ميگير و پرخرج است و زمان  اين روش وقت .1
  .دهد محدودي را مورد شناسايي و مطالعه قرار مي جامعه

توان هماننـد روش پرسشـنامه    آمده از روش مصاحبه را نميدست  به اطالعات .2
اي بزرگتر تعميم داد، زيرا ايـن اطالعـات بـر پايـه تعـداد محـدود و مـوردي         به جامعه

  .توان نتايج را به افراد مشابه تعميم داد شود و تنها مي آوري مي جمع
قابليت تعبير و تفسير اطالعات بويژه در مصـاحبه آزاد پـايين اسـت و محقـق      .3

حتي قبل از شروع مصاحبه، . بايد دقت، حوصله و وقت زيادتري را صرف اين كار كند
  .ريزي نمايد بيني و طرح محقق بايد روش تحليل و تفسير اطالعات را پيش

يرا مصاحبه امري است فنـي  گران مجرب و كارآزموده نياز است، ز به مصاحبه .4
  .آيد و تخصصي و از عهده هر كس بر نمي

شـود،   شونده برقرار مـي  كننده و مصاحبه هاي شخصي كه بين مصاحبه با تماس .5
اطالعات بـا اظهـار نظرهـاي    گردد، بنابراين ممكن است  باعث توسعه روابط عاطفي مي
گـر   بـه نظـر مصـاحبه   هـايي را بدهـد كـه     شونده پاسـخ  شخصي آميخته شود و مصاحبه

گر قبـل از اينكـه بـه دنبـال كشـف       خوشايند باشد، ولو واقعيت نداشته باشد يا مصاحبه
  . هاي او را تقويب نمايد واقعيت باشد، مواردي را تعقيب و جستجو كند كه حدس

پــذير اســت، احتمــال دارد باعــث شــود كــه  چــون مصــاحبه روشــي انعطــاف .6
شـونده   سوال كند يـا مصـاحبه  تواند  مي خواهد مي گر فكر كند هر طور كه دلش مصاحبه
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طبعـا ايـن تصـورات در صـحت     . بگويدتواند  خواهد مي تصور كند كه هر چه دلش مي
  .)206-205، 1377حافظ، ( كند شود، اخالل ايجاد مي اطالعاتي كه گردآوري مي

  
 مشاهده 8-3-3

مـديريت، علـوم   هـاي   در رشـته (ها در علوم مختلـف  آوري داده هاي جمع يكي از روش
مشـاهده عبـارت اسـت از شناسـايي،     . مشـاهده اسـت  ) اجتماعي و روانشناسي تحولي

رفتـار،  ي مسـتقيم   براي مشـاهده . دهد مقايسه، توصيف و ثبت آنچه روي مينامگذاري، 
  .بپردازد» واحد مورد مشاهده«يا » واحد رفتاري«هاي  محقق بايد به توصيف ويژگي

  
  مشاهده مورد حدوا انتخاب و تعريف 8-3-3-1

چيزي است كه مـورد مشـاهده   اولين مرحله در انجام مشاهده، تعريف دقيق و كامل آن 
  :تعريف بايد. گيرد قرار مي
ي حداقل يك مالك روشن و مشخص باشد تا به كمـك آن بتـوان    دربرگيرنده .1

 براسـاس توانـد   هـا مـي   ايـن مـالك  . آن رفتـار را تشـخيص داد  حضور يا عدم حضـور  
  .كننده و يا كنش باشد ، علل ايجاد)تغيير فيزيكي(اثرات ،)فرم(شكل

بـه عبـارت ديگـر محقـق     . را تشكيل دهد» همگن«ي  هر واحد بايد يك مقوله .2
انـد معـادل    رهايي كـه در يـك مقولـه قـرار گرفتـه     بايد داليل كافي براي اينكه تمام رفتا

اگـر رفتارهـاي   . ائه دهدار) ها ها، علل يا كنش آن اثرات فوري آنبراساس شكل، (هستند
ناهمگن در درون يك مقوله قرار داشته باشند، تحليل بر مبنـاي درسـتي قـرار نخواهـد     

 .گرفت

داقل يك مالك عيني بـراي  اگر دو رفتار براساس شكل كامالً مشابه بوده اما ح .3
دو واحـد مختلـف    عنـوان  بـه هـا   د داشته باشد، بهتر است كه از آنها وجو تشخيص آن

 .نماييم استفاده

ـ  . بندي كردن انتزاعي در شروع مشـاهده اجتنـاب كـرد    بايد از طبقه .4 ارت بـه عب
اثـر فيزيكـي الگوهـاي    هاي عيني، كـه براسـاس شـكل يـا      ديگر محقق بايد تنها از واژه

 .ها هستند، استفاده كند حركتي يا ژست

 .هر واحد مورد مشاهده بايد تعريف شود و مشخص باشد .5
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ـ   مشاهده .6 مربـوط بـه    د تعـداد محـدودي از واحـدهاي رفتـاري را كـه     گـر باي
مـداوم   صورت بهمشاهده و ثبت منظم . هاي تحقيق هستند مورد مشاهده قرار دهد هدف

 .و براي يك مدت طوالني بسيار مشكل است، خصوصاً اگر تعداد واحدها زياد باشد

 قبل از شروع مشاهده، محقق بايد در مـورد چگـونگي ثبـت مشـاهدات تصـميم     
تـوان   ت را با توجـه بـه هـدف تحقيـق مـي     براي ثبت مشاهده چهار روش متفاو. بگيرد

  :انتخاب كرد
، در يـك واحـد   گر به تعداد دفعاتي كه يك رفتار ويـژه  مشاهده: ثبت فراواني .1

بـراي ثبـت مشـاهده    اگر محقق از ايـن روش  . شود توجه دارد زماني مشخص ظاهر مي
ل يك رفتار يا فراواني نسبي رفتار يـك آزمـودني را در   تواند فراواني ك استفاده كند، مي

براي مثال، تعداد دفعات بلند كردن دست بـراي پاسـخ   . آورددست  به مقايسه با ديگران،
  .گفتن به سؤال معلم

بـارت  بـه ع . گر به مدت زمان يك رفتار ويژه توجـه دارد  مشاهده :ثبت مدت .2
ايـن روش بـه   . دهـد  مورد نظر قرار مـي ي يك رفتار را  ديگر، وي زمان شروع و خاتمه

دهد تا مدت زمان كامل يك رفتـار، ميـانگين آن و مـدت زمـان نسـبي       امكان ميمحقق 
دت زماني كـه كـودك   براي مثال، م. آورددست  به رفتار يك فرد در مقايسه با ديگران را

  .پردازد به حل مسأله مي
ماني پايـان يـك رفتـار و    ي ز گر به فاصله مشاهده: ثبت فاصله ميان دو رفتار .3

  .آغاز رفتار ديگر توجه دارد
 برحسـب مـودني  ي رفتارهـاي آز  گر به ثبت كليـه  مشاهده :ثبت ترتيب ظهور .4

  .شود نگاري استفاده مي از اين روش در تحقيقات قوم. دازدپر ترتيب ظهور آنها مي
نـي  عي) گيـري زمـاني   نمونه(ثبت، محقق بايد واحد زمانيعالوه بر انتخاب روش 

. د نيـز مشـخص كنـد   ي يك نوع رفتار خـاص نيـاز دار   مدت زماني را كه براي مشاهده
  . توان براساس نتايج تحقيقات قبلي و بر مبناي نظري انتخاب كرد واحد زمان را مي

  
  مشاهده ابزار و سيستم 8-3-3-2

فتارهاي كلـي مـد نظـر    روشن بيان شده باشند و ثبت ر صورت بههاي تحقيق  اگر هدف
گونـه   در اين. ثبت مشاهدات استفاده كندتواند از كاغذ و قلم براي  گر مي ، مشاهدهباشد
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اگر مشاهده روي تعامالت اجتماعي . نيز استفاده كرد» ها ي داده سياهه«توان از  مي موارد
بـرداري، ضـروري بـه نظـر      تر، مانند دوربـين فـيلم   ل باشد، استفاده از ابزار پيچيدهپرسن
برداري محـيط و فضـاي    فيلمهاي  گيري دوربينكار بهتوجه داشت كه  دالبته باي. رسد مي

ضاي سـاختگي و آرمـاني را ايجـاد    تحقيق را از حالت طبيعي و واقعي خارج نموده و ف
بايسـت بـا همـاهنگي قبلـي      رگيري ابزارهاي صوتي و تصـويري مـي  كا ضمناً به. كند مي

  .طرفين صورت گيرد
  
  مشاهده معايب و مزايا 8-3-3-3
  :باشد هم مزاياي مشاهده به شرح زير ميا

گر در محـيط و برقـراري ارتبـاط مسـتقيم      با توجه به حضور محقق يا مشاهده. 1
رسـد و از ايـن حيـث     محقـق مـي  دست  به شنواسس و بينايي، اطالعات واقعي و دقيقي

  .هاي گردآوري اطالعات است بهترين روش در بين ساير روش
دسـت   بـه  مـورد مشـاهده  ) افـراد (محيط و فـرد تري از -حجم اطالعات وسيع .2

بويژه اگر بتواند از وسايل تصويربرداري استفاده كند كه ايـن اطالعـات   . رسد محقق مي
  .شود كاملتر مي

اين روش براي شناخت افرادي كه قادر به بيان وضعيت خود از طريـق ديگـر    .3
  .نيستند، نظير كودكان، بيماران رواني و غيره روش مناسبي است

هـاي گـردآوري    روش كنتـرل بـراي سـاير روش    عنـوان  بهتواند  اين روش مي .4
  .اطالعات مورد استفاده قرار گيرد

مشكالت زباني و فرهنگي همانند ساير روشها تاثير كمتـري در اجـراي روش    .5
تـوان گرفـت از طريـق مشـاهده      بعضي اطالعات را كه از طريـق زبـان نمـي   مثالً  .دارد
  .دتوان دريافت نمو مي

در مشاهده، بويژه اگر غيرعلني باشد، مقاومت و جدل و ممانعت احتمـالي بـر    .6
  .سر راه گردآوري اطالعات وجو ندارد

  :است كه برخي از آنها عبارتند ازاشكاالت خاص همچنين داراي شاهده م
زيـرا  . نتـايج روبروسـت   )تعميم(ي مستقيم رفتار با خطر اعتبار بيروني مشاهده .1

بايد در محيط خود، مورد مطالعه قرار داد و از ايـن رو ممكـن اسـت يـك      هر رفتار را
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  .رفتار داراي دو معني متفاوت در دو بافت متفاوت باشد
ي و عادي خود را نشـان  شود تا افراد رفتار طبيع گر موجب مي حضور مشاهده .2

  .تغيير دهند ها را نداده و آن
و بـه جـاي ثبـت    از دسـت داده  طرفي خـود را   گر بي در برخي مواقع مشاهده .3

بنـدي   توانـد در طبقـه   گر مي عالوه بر آن انتظار مشاهده .پردازد ها مي وقايع، به تفسير آن
  ).154-139بازرگان،(ها نيز اثر بگذارد كردن رفتارها و تفسير آن

كنـد، روشـي    مشاهده براي تحقيقات تداومي كه زمـان طـوالني را طلـب مـي     .4
  .مقرون به صرفه نيست

  
  مدارك و اسناد از استفاده 8-3-4

هاي مورد نياز محقق، استفاده از اسناد و مـدارك   آوري داده يكي ديگر از ابزارهاي جمع
هاي اطالعاتي كه بايد مورد بررسـي و تجزيـه و    در برخي تحقيقات، داده. موجود است

جديد  نبال اطالعاتبدين صورت كه محقق به د. تحليل قرار گيرند از پيش آماده هستند
هـا   كه از قبل تهيه شده و در پرونده آوري اطالعاتي تواند نسبت به جمع نيست، بلكه مي

  .هاي مختلف موجود است، اقدام كند و قالب
آيـد، در   اين شيوه، روش ارزاني به حساب مـي به واسطه موجود بودن اطالعات، 

ضـوع مـورد   ترين مزيت آن، امكـان ارزيـابي رونـد مو    شود و مهم جويي مي وقت صرفه
ايـن ابـزار   . نگر بسيار حائز اهميت است ر گذشته است كه در مطالعات گذشتهبررسي د

ود ماهيت آن مورد در تحقيقات تاريخي نيز اهميت بيشتري دارد و پديده را خارج از خ
دهد و محقق نيز الزم نيست نقشي براي خـود در انجـام تحقيـق تعيـين      مطالعه قرار مي

  .كند
. دسترس نبودن اطالعات از اشكاالت عمـده ايـن روش اسـت   ناقص بودن و در 

قديمي و كهنه . باشد دستيابي به اطالعات مورد نظر مي گاهي مالحظات اخالقي مانع از
  .بودن اطالعات هم ممكن است در برخي موارد مطرح باشد

آوري اطالعات بـه ايـن    مورد مطالعه، مسأله اصلي در جمع اعتبار اسناد و مدارك
مسـتندات بايـد داراي اعتبـار صـوري و شـكلي از يـك سـو و اعتبـار         . باشد روش مي

  .محتوايي از سوي ديگر باشند
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سـناد و مـدارك   اي كـه در بررسـي ا   توجه داشت كه يكي از مشكالت عمدهبايد 
 آوري ت كـه اطالعـات پژوهشـي از آنهـا جمـع     اعتباري نسبي منابعي اس وجود دارد، بي

والً در زماني كه پژوهش معم. شود آنها انجام مي اساسبركلي پژوهش  طور به شود و مي
پـذير   براي انجام يك پژوهش كامـل امكـان   شود، دسترسي به منابع كامالً دقيق انجام مي

اعتباري كه ممكن است همراه آنها باشـد،   ه بيشتر اطالعات را با تمام بينيست، در نتيج
غرضـي در برخـي از مـوارد     بـي  طرفي و عدم بينش ژرف و فقدان بي. اط كردبايد استنب

  .ي گذشته بسيار مشكل شود شود كه پژوهش درباره موجب مي
  :توان به منابع زير اشاره كرد در ميان منابع اسنادي مختلف مي

هـاي مختلـف و    ي رسمي، صورتجلسه، گزارش كميسيونها ها و يادداشت مهنا -
  .اسناد قانوني

ده نظير ليست حضور و غياب، شهاي حقوقي ثبت  اسناد مؤسسات و يادداشت -
  ...وهاي مالي  هاي دانشگاهي، يادداشت بولتن

كننده  هايي كه منعكس هاي روزانه، كتاب هاي شخصي، زندگينامه، خاطره خاطره -
  .افكار و فلسفه نويسنده آن است

رسـد   مثال، اغلب اينطور به نظر مـي  عنوان بهبندي قوانين تصويب شده،  در جمله
كامل وجود دارد، در حاليكه قبل از تدوين نهايي، اصـالحات و تغييـرات   كه اتفاق نظر 

و زيادي ممكن است صوت گرفته باشد، اما امكان دارد كه افراد زيادي با قـانون تأييـد   
، اغلـب  شود كه در نشريات دانشگاهي اعالم مي مشيو خط. تصويب شده موافق نباشند

ها اغلـب آنقـدر    نوشته دست. شوند لغو مي گردد، هايي كه به آن الحاق مي به علت تبصره
مقـاالت  . شوند كه كمتر شـباهتي بـا نسـخه اصـلي خـود دارنـد       دستخوش ويرايش مي

ايـن تحريـف ممكـن اسـت بـه علـت       . انـد  ي آموزشـي اغلـب قابـل تحريـف    ها نشريه
ه بـر احساسـات و فرامـوش كـردن     انگاري در دادن گزارش يا تأكيد بيش از انـداز  سهل
  .آموزشي باشد هاي عمده جنبه

  
  دوم يا اول دست منابع 8-3-4-1

بنـدي   بع، ارزشيابي كفايـت منـابع و دسـته   اولين قدم پس از شناسايي و دسترسي به منا
 منـابع دسـت اول بـه منـابعي گفتـه     . منابع دست اول و دوم اسـت  صورت بهكردن آنها 
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از  سـت دوم، در حاليكـه منـابع د  . انـد  توسط شاهد واقعي حادثه ارائـه شـده  شود كه  مي
دقتـي   ذاتـي بـا خطـر بـي     طور به دست دوم، منابع. اند طريق واسطه به پژوهشگر رسيده

ص ديگـر ممكـن اسـت    همراه هستند، زيرا هنگام انتقال اطالعات از شخصـي بـه شـخ   
ـ . رفته يا تغييـر يابـد   حقايقي از دست دقـت   ابع دسـت دوم گـاهي اوقـات آنقـدر بـي     من

بـه همـين دليـل،    . شـوند  يعات محسـوب مـي  شـوند كـه در جرگـه شـا     مـي  آوري جمع
  . پژوهشگران تالش دارند تا حد امكان از منابع دست اول استفاده كنند

به همـين  . بديهي است كه هميشه امكان دستيابي به منابع دست اول وجود ندارد
امـا  . كننـد  خود از منابع دست دوم استفاده مـي دليل، برخي از پژوهشگران در تحقيقات 

هاي اين منابع آگاه باشد و چنانچه مجبور است بيش از حد بر منـابع   دوديتبايد از مح
دست دوم تكيه كند تا شكاف بين منابع دست اول و دوم را پر كنـد، بهتـر اسـت از آن    

هـا منـابع دسـت دوم از     لبته بايد توجه داشت كه بعضي وقتا. پوشي كند پژوهش چشم
  . اي برخوردار هستند دقت ويژه

شگر بصيرت و بينش كاملي به موضوع داشته باشد، بـه نحـوي كـه    چنانچه پژوه
توانـد بـه حقـايق     آنها توازني ايجاد كند، بهتر مـي  بتواند با مقايسه منابع دست دوم، بين

مثـال، اغلـب مـا     عنـوان  بـه . يابد تا اينكه فقط به منـابع دسـت اول مراجعـه كنـد     تدس
 آورنـد، گـوش   هور بـه عمـل مـي   جم ا كه مفسران سياسي از سخنان رئيستفسيرهايي ر

 بهتـر  هايي كه از اوضاع و احوال و مسـائل دارنـد،   چون اين مفسران با آگاهي. دهيم مي
شخصـاً  تري از زماني كه ما  ، بنابراين، تصوير روشنتحليل كنندو توانند آنها را تجزيه مي

مـتن،   ي يك يا گاهي اوقات ترجمه. دهد داديم به ما مي به اصل اين سخنراني گوش مي
با گذشـت زمـان و بـا بـي     . دهد نسبت به متن اصلي به خواننده مي تري اطالعات كامل

كند و با دسـتيابي بـه اطالعـات     ملي كه پژوهشگر به موضوع پيدا ميغرضي و احاطه كا
وهشگر، شوند و در نتيجه پژ از دقت عمل زيادتري برخوردار مي بيشتر، منابع دست دوم

 اندازد و هرگونه پيامي كه به حـل مسـأله پژوهشـي كمـك     منابع دست دوم را دور نمي
دهد و درستي يا نادرستي هرگونه اطالعـات   ، مورد بحث و بررسي دقيق قرار ميكند مي

به اين معني كه پژوهشـگر در حاليكـه   . داند رسي و صحت اعتبار منابع ميرا منوط به بر
كنـد، ولـي درسـتي يـا      مي ي خود استفاده اي آزمون فرضيهاز منابع دست اول و دوم بر

  .دهد وبررسي قرار مي ارزشيابي و نقد نادرستي آنها را مورد
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  اطالعات بررسي و نقد 8-3-4-2
هايي كـه   اسناد و مدارك، با محدوديت داده پژوهشگران در انجام پژوهش بازار به كمك

قـد و  كلـي، ن  طـور  بـه  .در پژوهش با آنها سروكار دارند، كامالً آشنايي و آگـاهي دارنـد  
گيري فرآيندهايي است كه به كمك آنها كار بهبررسي اطالعات موجود، مستلزم ايجاد و 

فرآينـدهاي مـورد بحـث را    . گيرد وايي آنها مورد ارزشيابي قرار ميسنديت و اعتبار محت
  .اند گذاري كرده ني يا اعتبار دروني و بيروني نامبه ترتيب، نقد دروني و بيرو

  
  ابررسي سنديت داده) الف

بـه  . در ارزشيابي منابع، پژوهشگر بايد ابتدا سنديت منبع مورد پژوهش را بررسـي كنـد  
هـاي اجتمـاعي و سـازماني     گرايانه بايد خود را از لغزش نفيعبارت ديگر، او با ديدي م

  .دور نگاه دارد
اگرچه برخي دانشجويان و نيز محققـين ممكـن اسـت در بررسـي اعتبـار منـابع       

هـاي بسـيار دقيقـي     ولي الزم به يادآوري است كـه روش  ند،پژوهشي دچار مشكل شو
ها بسيار مختلف  اين روش. ها ابداع شده است ها و كجروي ي كشف اينگونه انحرافبرا

. جديد اسـت بردن منطق تا استفاده از وسايل حساس علوم  كار بهو متنوع بوده و شامل 
توانـد   در طـول زمـان مـي    تغيير معـاني لغـات  شناس از بررسي  مثال، يك لغت عنوان به

منابع جعلي زيادي كشف شده است كـه در  . ساختگي يا جعلي بودن منبع را كشف كند
اسـتفاده نادرسـت از   . آنها از لغاتي استفاده كرده اند كه در آن زمـان رايـج نبـوده اسـت    

  .توان با استفاده از علم نجوم مشخص كرد ي تاريخي را در منابع، ميها زمان
هاي منفي و كشف جعل نيسـت،   نقد بيروني، صرفاً بررسي ديدگاه هدف اعتبار يا

 بلكه نقش آن، كشف حقايق تاريخي است و البته بايـد توجـه داشـت كـه نقـد بيرونـي      
تواند اصالت و صحت يـك منبـع را    ودن منبعي را اثبات كند، ولي نميتواند جعلي ب مي

  .بدون شك و ترديد اعالم كند
ر روش اسـناد و  ن در بررسـي سـنديت منـابع، د   در بين مسـائلي كـه پژوهشـگرا   

مثال،  عنوان به. توان از تغيير اسناد و دزدي ادبي نام برد رو هستند، مي مدارك، با آن روبه
يـك سـند، ممكـن اسـت مـتن       عنـوان  بـه پس از اتمام يك سخنراني و پيش از ثبت آن 

ي مجـدد  ن، بررسـ ي دستوري يا حتي به منظور تغيير مـت ها سخنراني براي اصالح اشتباه
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ي گاه(هاي علمي و حقوقي و غيره ديد توان در مدارك كنگره چنين تغييراتي را مي. شود
  .)شود كه هرگز انجام نگرفته است هايي انجام مي اوقات اين عمل در مورد سخنراني

  
  ها بررسي اعتبار داده) ب

تر از  ن آنها، مهماز مستند يا اصلي بودنظر  تبار محتواي مدارك يا منابع، صرفبررسي اع
 عنـوان  بـه . البته تعيين اعتبار منابع دشوار اسـت . است) كشف حقيقت(هدف اصلي علم

ي از اين تغييرات غالباً ناشـ . آمده است وجود بهمثال، در مدارك قديمي هميشه تغييراتي 
بـرداري   چـرا كـه نسـخه   . برداري است جايي هنگام نسخه اشتباه، حذف، اضافات و جابه

روي نسخه اصلي صورت نمي گيرد، بنابراين مداركي كه اكنون موجـود اسـت،    غالباً از
ممكن است چندمين نسخه از متن اصلي باشد، متني كه نسخه اصـلي آن ممكـن اسـت    

، پژوهشـگران تفاسـيري را   در حواشي مـدارك  ها عالوه بر اين، طي سال. گم شده باشد
 آن را جزء مـتن اصـلي بـه حسـاب    ي ديگر ها كنند كه نسخه برداران در زمان اضافه مي

اگرچـه در مجمـوع، اصـلي بـه حسـاب      بنابراين آخرين نسخه يـك مـدرك،   . آورند مي
  .آيد، اما ممكن است شامل مطالبي باشد كه در نسخه اوليه وجود نداشته است مي

برداري، اشتباه ناشي از ترجمه از يك زبان به زبان ديگر يـا   عالوه بر اشتباه نسخه
فهـم  . به زبان روزمره، ممكن است موجـب تحريـف معنـاي سـند شـود      از زبان اصلي

مطالب بسياري از نويسندگان دشوار است، اين دشواري گاهي اوقـات ناشـي از سـبك    
وقتـي مسـائلي نظيـر    . نويسنده و در برخي موارد به علت ماهيت پيچيده مطلـب اسـت  

درنظـر بگيـريم، عمـل    را  ...وهاي فرهنگي  قتصادي، اجتماعي، سازماني، تفاوتمسائل ا
  .ارزشيابي دشوارتر خواهد شد

در تعيين اعتبار محتوايي يك سند، شهرت، صداقت، صالحيت نويسنده و اينكـه  
در ايـن مرحلـه،   . مطلب تحت چه شـرايطي نوشـته شـده اسـت، داراي اهميـت اسـت      

  .قابل تفكيك و مكمل يگديگرند  يابي اعتبار دروني و بيروني، غيرارزش
 تبـار يـك واقعيـت، از مقايسـه آثـار نويسـندگان مختلـف معـين        گاهي اوقات اع

در برخي موارد، معني توافق نويسندگان مختلف ممكن اسـت ايـن باشـد كـه     . گردد مي
چنانچه در بين نويسـندگان اخـتالف وجـود داشـته     . منبع مورد استفاده يكي بوده است

او اين كـار  . است باشد، وظيفه پژوهشگر است كه معين كند كدام يك حقيقت را نوشته
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 بسيار دشوار را براساس سازگاري موضوع مورد پژوهش با ساير حقايق موجـود انجـام  
  .دهد مي

هاي مبتني بـر   ور كه از ظاهر امر پيداست، پژوهشبا توجه به بحث فوق و همانط
. كنـد  مرتبه وااليي از پژوهش را طلـب مـي  اسناد و مدارك، فرآيند بسيار دقيقي است و 

ت، از منابعي استفاده هي اوقات پژوهشگر در بررسي اسناد و مدارك مجبور اسناچاراً گا
هـايي تكيـه    كند، در چنين شرايطي او به يافتهتواند معتبر بودن آنها را اثبات  كند كه نمي

  .كند كه مبتني بر قياس منطقي هستند مي
كـه در   عتبـار سـندي را  مواردي نيز وجود دارد كه پژوهشگر توانايي تأييد يا رد ا

گردد كه او  در چنين مواردي، پيشنهاد مي. اردتواند از آن صرفنظر كند، ند عين حال نمي
شروع كنـد و بـدين ترتيـب، صـداقت     » ...بنا بر گفته «: مطالب خود را با جمالتي مانند

پژوهشگري كه خوانندگانش را گمراه كرده اسـت،   عنوان بهخود را حفظ كند و خود را 
  .معرفي نكند

  
  شده گردآوري هاي داده تفسير 8-3-4-3

مستندات، پژوهشگر بايد به ) سنديت و محتواي( پس از بررسي اعتبار بيروني و دروني
  .اي كه درصدد پاسخگويي به آن است، بپردازد ير اين حقايق، با عنايت به مسألهتفس

آگاه باشد و به علـت كامـل   بايد به محدود بودن اطالعات خود  در اين مرحله او
آوري شـده، نيازمنـد داشـتن قـوه      دشواري بررسي اعتبار اطالعات جمـع بودن منابع و ن

كه اما نبايد اجازه دهد . هاي خود است بسيار نيرومند براي تفسير يافته خالقيت و تخيل
  .قوه تخيل از سلطه اوخارج شود

هـاي   پژوهش مفهوم عليت در علوم غالباً با مشكل همراه است و اين دشواري در
هـا ماهيتـاً درون    زيرا در ايـن پـژوهش، علـت   . ابر استني بر اسناد و مدارك چند برمبت

عالوه بر اين، علل تاريخي پيچيـده  . ها و يا عوامل از پيش اتفاق افتاده، قرار دارند مقدمه
  .هاي گذشته است انگاري پديده ند و يكي از اشتباهات رايج، سادههست
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  ابزارها) ا قابليت اطميناني(و پايايي) يا اعتبار( روايي 8-4
. 1گيـرد  ها صورت مـي  و سازماني، اكثراً از طريق معرف هاي اجتماعي پژوهش در پديده

 ي يـك اسـتاد بـين دانشـجويان اسـت، گفتـه       مثال، زماني كه هدف ارزيابي وجههبراي 
هـاي   صها يا شـاخ  ي معرف در زمره... تن سواد، بيان درست وشود رعايت نظم، داش مي

  : ؤال اين است كهحال س. خوبند يك معلم
  وب دارند؟ ها واقعاً نشان از معلمي خ آيا اين شاخص .1
ها در نهايت براي شناخت و ارزيـابي معلمـي خـوب     آيا مجموع اين شاخص .2

 كافي هستند؟

ي  تـوان گفـت كـه مسـأله     بنـابراين مـي  . انـد  ها با اعتبار تجربي مـرتبط  اين سؤال
انسـاني، از آن رو مطـرح    -تمـاعي هـاي اج  صاً در دانـش تحقيق، مخصوشناسايي اعتبار 

 ه وگيرد؛ يعني پژوهش با واسط ي امر نظري صورت مي شود كه تحقيق غالباً در زمينه مي
ي اعتبار تحقيق،  پس در محاسبه). گيرد ها صورت مي از طريق شاخص(مستقيم استغير
ص در حال انـدازه  آيا شخ: كند، چنين است ل اصلي كه محقق براي خود مطرح ميسؤا
  گيري آن است؟  ي اندازه ي درست آن چيزي است كه در انديشهگير

ي مورد نظر  گيري بتواند واقعاً خصيصه ي اندازه مقصود از روايي آن است كه وسيله
ي ابـزار و يـا روش جمـع آوري     روايي آن خصيصه. نه صفت ديگري رارا اندازه بگيرد، 

كنـد كـه بـراي تعيـين آن      مان مقوالتي را تعيين مـي خصيصه، ههاست كه دانستن آن  داده
گيـري آن اسـت    ي اندازه در اين صورت اعتبارِ يك وسيله. تريزي شده اس مقوالت طرح

) ي مشابه و قابـل مقايسـه بـا آن    وسيله(ورد سنجش را با همان وسيلهي م كه اگر خصيصه
آمده مشابهت دقيـق  دست  به گيري كنيم، تا چه حد نتايج تحت شرايط مشابه دوباره اندازه

پذيري  تبر آن است كه داراي ويژگي تكرارمع) ابزار(يك وسيله. و قابل اعتماد داشته باشند
ي مـوارد   بـرد و در همـه   كـار  بهموارد متعدد پذيري باشد، يعني بتوان آن را در  و بازيافت

باشـد،   معقولگيري فاقد اعتبار كافي و  هاي اندازه اگر روش«. آورددست  به يج يكسانينتا
  ).143- 144، 1386ساروخاني،(»معني خواهد بود هاي تجربي بي اجراي پژوهش

                                                                                                                                                   

منظـور امـوري اسـت كـه مسـتقيماً و از      : ايامور مشاهده) الف:توان از يكديگر تميز داددو مورد اساسي را مي. 1
شـود  منظور اموري هستند كه مـي : امور نظري) ب...درك شدني هستند، مثل قد، وزن و) تجربه(طريق مشاهده

 -تحقيقـات انسـاني  ؛ ...گرايـي و كاري، سـنت مانند محافظه ،ي كردها بررسمستقيم و از طريق معرفبه طور غير
 .وكار دارداجتماعي بيشتر با امور نظري سر
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  روايي انواع8-4-1
اي  يعني وقتي مجموعه. رددر اين قسمت صرفاً روايي ابزار سنجش را بررسي خواهيم ك

كاس دهيم، اميد داريم كه مفهوم را انع) تدوين يك ابزار سنجش(پرسيم ها را مي از سؤال
ايم بـراي سـنجش    مئن شد آن چه را كه قصد آن داشتهمعقول مط طور به توان مي چگونه

هـاي خـاص    گيري آزمـون كـار  بـه تواند بـا   ايم و نه چيز ديگري؟ اين امر مي تعيين كرده
هـاي روائـي    ها، انواع آزمون راي آزمون درستي و خوب بودن سنجهب. روائي تعيين شود

روائـي اصـطالحات   هـاي   ان بـراي تفهـيم آزمـون   نويسـندگ . يردگ يمورد استفاده قرار م
روايي را تحت سـه   هاي توانيم آزمون راي وضوح موضوع، ميگيرند، ب مي كار بهمختلفي 

فـرد و   دانـايي (وايـي معيـار، و روايـي سـازه    روايي محتوا، ر: بندي كنيم عنوان كلي گروه
  ).313، 1383همكاران، 

  
  روايي محتوا -♦

توانند مفهـوم مـورد    هايي كه مي كند كه همه ابعاد و مؤلفه مي ايجاد اطمينان روائي محتوا
در  هـا  هرچه وجود اين ابعاد و مؤلفـه . نظر ما را انعكاس دهند، در آن سنجه وجود دارد

در شـرايط  . شـود  يشتر باشـد، روائـي محتـوا بيشـتر مـي     سنجه، جهت انعكاس مفهوم، ب
روائـي  «. هـاي مفهـوم   اد و مؤلفهتعيين خوبِ ابعمختلف، محتوا تابعي است از ترسيم و 

دهـد كـه    روائي صوري نشـان مـي  . ايي محتواست، شاخصي بسيار جزئي از رو»صوري
ز ايـن  ظاهري ني طور به گردند، ي كه براي سنجش يك مفهوم مطرح ميهاي ابعاد و مؤلفه

  .دهند ها مفاهيم را مورد سنجش قرار مي ينيم كه آنب دهند و مي مهم را نشان مي
  

  ي وابسته به معياررواي -♦
 براسـاس را ي مـورد نظـر، افـراد     شود كـه سـنجه   ي وابسته به معيار وقتي ايجاد ميرواي

ي ايجـاد   هوسـيل  بـه تواند  اين امر مي. رود، متمايز سازد بيني آن مي معياري كه انتظار پيش
ايي رو. ودگردد، انجام ش طور كه ذيالً تشريح مي آن» بين روايي پيش«يا » روائي همزمان«

يگر گردد كه مقياس، افرادي كه مشخص است نسبت بـه يكـد   همزمان موقعي ايجاد مي
بـراي  . كند؛ يعني بايد در آزمـون، نمـرات متفـاوتي بگيرنـد     متفاوتند را از هم متمايز مي

شـود و در مـورد گروهـي از     نجه در مـورد اخـالقِ كـار تـدوين مـي     مثال، اگر يك سـ 
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گردد، مقياس بايد افرادي كـه مايلنـد شـغلي را     ميت رفاهي اجرا ان خدماكنندگ دريافت
خواهنـد تحـت    هي بيرون آينـد را از كسـاني كـه مـي    بپذيرند و از زير چتر خدمات رفا

پوشش خدمات رفاهي باقي بمانند و خواهان شغلي نباشد، متمايز گرداند، زيرا كسـاني  
رفاهي باشـند  خواهند تحت پوشش خدمات  اخالق كار ارزش زياد قائلند، نميكه براي 

از طرف ديگر كساني كـه بـراي اخـالق كـار     . و خواهان و مشتاق پذيرش شغل هستند
ارزش كمي قائلند، ممكن است تمايل داشته باشند كماكان از خدمات رفاهي برخـوردار  

 براسـاس اگر هر دو نوع از افراد، نمره يكساني . ي نداشته باشندكار بهباشند ولي اشتغال 
اي از اخالق كار باشـد،   آن گاه آزمون نتوانسته است سنجه بگيرند،مقياس اخالق كاري 

  .از چيز ديگري بوده استاي  بلكه سنجه
ص بين، توانايي آزمون سنجه براي ايجاد تفكيكي بين افراد، در خصـو  روايي پيش

بـراي مثـال، اگـر نـوعي آزمـون اسـتعداد يـا        . دهد يك سنجه است كه در آينده رخ مي
 براسـاس رود افـراد را   آيد، انتظـار مـي   نان در زمان استخدام به عمل ميركتوانايي، از كا

افرادي كه نمرات ضعيفي دريافت گاه  تفكيك كند، آن ها ي آن عملكرد مورد انتظار آينده
دسـت   بـه  رات بـاال از روي مقيـاس  كنند، بايد كاركنان ضعيفي باشند و افرادي كه نم مي
ي كننـدگ  بينـي  ممكن است از روائـي پـيش   ها آزمون .آورند بايد كاركنان خوبي باشند مي

  .باال، متوسط و يا پاييني برخوردار باشند
  

  روايي سازه -♦
ها، تا چـه حـد بـا     آمده از كاربرد سنجهدست  به تايجروايي سازه داللت بر اين دارد كه ن

اين روايـي از طريـق   . ها طراحي شده، سازگاري دارد آن براساسهايي كه آزمون  تئوري
روايي همگرا زماني ايجاد . شود ارزيابي مي» )تشخيصي( روايي واگرا«و » روايي همگرا«

ه بـه  آمده از دو ابزار مختلف، همـان مفهـومي را بسـنجد كـ    دست  به شود كه نمرات مي
شـود كـه وقتـي     روايي تشخيصي زمـاني ايجـاد مـي   . ودش ميزان زيادي به آن مرتبط مي

آمده از دست  به راتدو متغير همبستگي ندارند، نمشود كه  بيني مي تئوري پيش براساس
  .كند تجربي همين امر را تأييد مي طور به ها نيز طريق سنجش آن

بنـا بـه تعريـف، يـك     . ي نظـري دارد  ازه بيشتر از روايي محتوايي جنبـه روايي س
اهيم يـا  آزمون در صورتي داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل از اجراي آن به مف
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براي مثال، يك آزمـون يـا   ). 1970، 1كرونباخ(ي مورد نظر مربوط باشند ي نظريهها سازه
از آن، بـا  ي اضطراب در صورتي داراي روايي سازه است كه نمـرات حاصـل    پرسشنامه

مثـال ديگـر، آزمـون    . اشـته باشـد  اند ارتباط د هاي اضطراب آمده هايي كه در نظريه سازه
آزمون در صورتي داراي روايي سازه اسـت  است، اين ) درك مطلب(خواندن و فهميدن

مانند (زان از مطالب خواندنيآمو مستقيم به ميزان درك و فهم دانش طور به كه نمرات آن
  .مربوط باشد) هاي درسي كتاب

) هاي(هاي منتشره براي متغير سنجه. هاي مختلف ايجاد شود تواند به روش روايي مي
ه براي سـنجش و ارزيـابي   دهند ك را گزارش مياگوني از روايي مختلف معموالً اشكال گون

درسـتي و  «و يـا خواننـده بتوانـد در مـورد     كننده  اند، بطوري كه كاربر، استفاده طراحي شده
  ).315- 313، 1383فرد و همكاران، دانايي(سنجه قضاوت كند» خوب بودن

  

 2روايي صوري -♦

چه حد در ظاهر شـبيه   هاي آزمون تا لكند كه سؤا روايي صوري به اين مطلب اشاره مي
در واقـع روايـي صـوري    . انـد  يـري آن تهيـه شـده   گ به موضوعي هستند كه براي انـدازه 

اي مواقـع   ا يك ويژگي آزمون اسـت كـه در پـاره   تواند نوعي روايي باشد، بلكه تنه نمي
در رد اهميت روايـي صـوري   ) 1979( 3ثرندايك وهگن. رسد وجود آن مفيد به نظر مي

گيرد، تكاليفي  يكند كه يك آزمون چه چيزي را اندازه م قع آنچه تعيين ميدر وا: اند تهگف
 شوند و كسي كه بخواهـد روايـي محتـوايي    ي سؤال آزمون معرفي مي هوسيل بهاست كه 

بينـي   مورد قضاوت قرار دهد يـا قـدرت پـيش   ي درسي  يك آزمون را در رابطه با برنامه
براي ايـن منظـور،   «را به دقت بررسي كند و هاي آزمون  الآزمون را تعيين كند، بايد سؤ

  .»كنيم ظاهر آزمون، چندان اعتنايي نمي صورت به
گويند كه گاه صورت ظـاهر   مي) 1979( با وجود اظهارات فوق، ثرندايك وهگن

، از لحاظ قابليت پذيرش و معقول بودن آزمون براي آزمون )روايي صوري( يك آزمون
ون بـر انگيـزش   ان گفت تا آن اندازه كه ظاهر آزمـ تو مي. است شوندگان، داراي اهميت

هـا،   در بعضـي آزمـون  . توانـد مهـم باشـد    گذارد، روايي صوري مي آزمون شونده اثر مي

                                                                                                                                                   

1. Cronbach 
2. face validity 
3. Thorndike & Hagen 
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اشد، آزمون شونده ممكن هاي استخدامي، اگر آزمون فاقد روايي صوري ب ويژه آزمون به
زيرا ممكن است  هاي آزمون از خود نشان ندهد، اي به جواب دادن به سؤال است عالقه

نتيجـه  . هاي مربوط به اسـتخدام او ربطـي نـدارد    چنين تصور شود كه آزمون به تصميم
ت، امـا ممكـن اسـت بـر     گيـري دقيـق نيسـ    روايي صوري، هر چند ضامن اندازه اينكه،

  .شونده و در نتيجه بر روايي نمرات حاصل از آزمون تأثير داشته باشد انگيزش آزمون
ها ايـن   مطلوب آزمون است، در بعضي آزمون ويژگي هر چند روايي صوري يك

اگر كسي : براي مثال. ويژگي نه تنها ضروري نيست، بلكه بهتر است وجود نداشته باشد
بخواهد بيماري رواني را در افراد معين كند، بهتر است آزمـوني را مـورد اسـتفاده قـرار     

  ).95 ص ،1979 1ديك وهگرتي(دهد كه روايي صوري اندكي دارد
عـددي   صورت بهه معموالً وايي صوري يك شكل از اشكال روايي محتواست كر

مبتني بر داوري است و چنين گردآوري چنين شواهدي اساساً و ضرورتاً .شوند بيان نمي
گـردآوري ايـن شـواهد    . جداگانه انجـام پـذيرد   طور به هايي بايد براي هر هدفي داوري

هايي كـه آزمـون    هدفين شود آيا محتوا و شامل بازبيني دقيق و موشكافانه است تا تعي
دهند يا خير؟  ي محتوا را تشكيل مي كند، هدف آن مطالبي است كه حيطه گيري مي اندازه

ي محتـوايي را بـه    مون حيطههاي آز توافق كنند كه پرسش) خبرگان امر(اگر تمام داوران
همچنين . توا استتوان گفت آزمون، داراي روايي مح كنند، مي ي كافي منعكس مي اندازه

گيـري نـامرتبط    مون، از عواملي كه با هدف انـدازه اين نكته نيز بايد مشخص شود كه آز
  . هستند، تأثير نپذيرفته است

نه قطعي هستند و نه نهـايي؛  هاي مربوط به روايي محتوايي  قضاوت«با اين حال، 
خـود  هـاي   ضـاوت ها از سطوح مختلف روايـي برخوردارنـد و متخصصـان در ق    آزمون

  ).1994،110 2مرفي و شوفر(»هميشه با هم توافق نظر ندارند
  

  بيروني و دروني اعتبار تعريف 8-4-2
همـانطور كـه در طـرح يـك     . كلي طرح تحقيق همانند طرح يك ساختمان است طور به

ي اجزاء آن منعكس اسـت، در   به ضرورت ايجاد آن، چگونگي رابطهساختمان، با توجه 

                                                                                                                                                   

1. Dick & Hegerty  
2. Murpy & Shofer 
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ها و نيـز تبـديل    آن، چگونگي گردآوري و تنظيم دادهه به هدف طرح تحقيق نيز با توج
امـا  . شـود  هاي تحقيقـاتي، نمايـان مـي    ات و سرانجام دست يافتن به يافتهبه اطالع ها آن

توان اطمينان داشت؟ در پاسخ به  تحقيقاتي يك طرح تا چه اندازه ميهاي  نسبت به يافته
عالوه بر اين، تا چـه انـدازه   . نظر قرار دهيماين سؤال بايد اعتبار دروني تحقيق را مورد 

هاي جغرافيايي يا شـرايط ديگـر تعمـيم داد؟ ايـن      هاي تحقيق را در محيط توان يافته مي
ـ  در قسمت. روني تحقيق سروكار داردسؤالي است كه با اعتبار بي ه ايـن نكتـه   هاي قبل ب

معلـولي   -ي علـت  طـه قـراري راب توان به بر ي تحقيق آزمايشي مي هوسيل بهاشاره شد كه 
را ) روش تدريس(براي مثال اگر بخواهيم تأثير يك متغير مستقل. ميان متغيرها پرداخت

بررسي كنيم، طرح تحقيق مناسب يك طرح ) آموزان يادگيري دانش(بر يك متغير وابسته
اما در بررسي ياد شده، كه منظور آن شناسـايي اثرهـاي يـك متغيـر بـر      . آزمايشي است

ست، در صورتي فرايند تحقيق از دقت الزم برخوردار است كـه بتـوان اثـر    متغير ديگر ا
خواسـته را اعتبـار   ي كنتـرل متغيرهـاي نا   درجـه . را كنترل كرد) ناخواسته(هاساير متغير

گر آن است كه تا چه به عبارت ديگر، اعتبار دروني تحقيق نمايان. نامند دروني تحقيق مي
اي اعتبار  عوامل چندگانه. زم برخوردار استقت الهاي تحقيق از صحت و د اندازه يافته

  .ها خواهيم پرداخت هاي بعد به بيان آن كند كه در قسمت ي را خدشه دار ميدرون
ربـوط بـه   هاي يك طرح تحقيـق مطـرح اسـت، م    ي يافته سؤال ديگري كه درباره

بـر متغيـر   تـوان تـأثير متغيـر مسـتقل را      تا چه اندازه مي. هاست پذيري يافته ميزان تعميم
. وابسته تعميم داد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد اعتبار بيروني طرح را مورد نظر قـرار داد 

هاي تحقيـق،   به عبارت ديگر اعتبار بيروني با اين امر سروكار دارد كه تا چه اندازه يافته
هـا يـا    تـري از آزمـودني   آمده است، به گـروه وسـيع  دست  به هكه با استفاده از يك نمون

: توان مـورد نظـر قـرار داد    دو نوع اعتبار بيروني را مي. استيط ديگري قابل تعميم شرا
اعتبـار بيرونـي زيسـت     )بمـورد مطالعـه،   ي  اعتبار بيروني با توجـه بـه جامعـه    )الف

جمعيتـي، تعمـيم   در اعتبار بيرونـي  ). McMillan & Schumacher, 1984, 210(محيطي
در حالي كه در اعتبـار بيرونـي زيسـت    . گيرد رار ميمد نظر قي آماري  ها به جامعه يافته

ها  يط ويژه كه پژوهشگر در چارچوب آنهاي تحقيق از يك مجموعه شرا محيطي، يافته
در ادامـه بـه   . شود ت، به شرايط طبيعي تعميم داده ميتحقيق خود را به انجام رسانده اس

  . پردازيم دهند مي يير قرار مبيان عواملي كه اعتبار دروني و بيروني را تحت تأث
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  دروني اعتبار بر مؤثر عوامل8-4-2-1
است پژوهشگر ناخواسـته   هاي آزمايشي، ممكن در برخي از طرح :انتخاب اختالفي .1

ي  شـود كـه نتيجـه    اين امر باعث مي. يشي انتخاب كندتري را براي گروه آزما افراد قوي
  .تأثير قرار گيرد آزمايش تحت

هـا بـه    تحقيق ممكن است برخي از آزمودني ول اجرايدر ط :ها ودنيافت آزم .2
در نتيجه، آزمايش با افـت  . ي مشاركت در تحقيق خودداري كنند داليل مختلف از ادامه

توانـد اثـر نـامطلوب     ي نهايي تحقيق مـي  اين امر بر نتيجه. برو خواهد بودها رو آزمودني
 .داشته باشد

مايشـي كـه در علـوم    هـاي آز  حبسـياري از طـر   در :)عامل آزمون(آزمون پيش .3
ها  آزمون بر روي آزمودني والً قبل از عمل آزمايشي، يك پيششود، معم رفتاري اجرا مي

پـس  (نهايي  زمايشي اجرا شده و سرانجام آزمونآزمون، عمل آ پس از پيش. شود مي اجرا
اسـت،  آزمـون مشـابه    آزمـون و پـس   از آنجـا كـه معمـوالً پـيش    . شـود  اجرا مي) آزمون
كننـد و در آزمـون نهـايي     ي بيشتري كسب مي زمون تجربهآ با گذراندن پيش ها دنيآزمو
 .دار كند ي نهايي را خدشه تواند نتيجه مي اين عامل. كنند هاي بهتري عرضه مي پاسخ

ـ   ابزار اندازه :گيري ابزار اندازه .4  كـار  بـه راي سـنجش متغيـر وابسـته    گيري كـه ب
 كـار  بـه ي كه ابـزار  در صورت. عتبار الزم برخوردار باشدرود، بايد از قابليت اعتماد و ا مي

تأثير اين عامل قرار خواهـد   برخوردار نباشد، نتايج تحقيق تحتهاي الزم  رفته از ويژگي
 .گرفت

لكردشـان  هاي گروه كنترل بدانند كه عم اگر آزمودني :تداخل اعمال آزمايشي .5
. دهنـد تا برتري خـود را نشـان   شود، ممكن است سعي كنند  با گروه ديگري مقايسه مي

 ها از شرايط آزمايشي يكديگر بـا اطـالع باشـند، ايـن امـر      به عبارت ديگر اگر آزمودني
 .تواند به عدم تفكيك اعمال گروه آزمايشي و كنترل از يكديگر منجر شود مي

چنانچه طرح تحقيق همزمان با اجراي يك فعاليت مشابه  ):تاريخچه(همزماني .6
رت ، يا رويداد بالقوه مؤثري روي متغير وابسته اثـر بگـذارد، در ايـن صـو    به اجرا درآيد

ـ    . دار گردد ي آزمايش خدشه ممكن است نتيجه ق، هـدف  براي مثـال اگـر در يـك تحقي
اي در مقايسه بـا آمـوزش بـه روش سـخنراني در يـادگيري       بررسي تأثير آموزش برنامه

زمان بـا اجـراي ايـن تحقيـق،     درس رياضي در پايه سوم راهنمايي تحصيلي باشد و هم
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ي آزمـايش را   تواند نتيجـه  از تلويزيون پخش شود، اين امر ميي آموزش رياضي  برنامه
 .تأثير قرار دهد تحت

هـا از نظـر    ت در جريان اجـراي تحقيـق، آزمـودني   ممكن اس ):پختگي(بلوغ  .7
اسـت از   وزان ممكـن آم براي مثال در طول آزمايش، دانش. جسماني و رواني تغيير كنند

دار  ي آزمايش اثر نموده و آن را خدشه تواند بر نتيجه مي اين امر. شوندتر  نظر ذهني توانا
 .كند

اي آزمايشـي،  هـ  در برخي از طرح :انتخاب با ساير عوامل) اثر متقابل(تعامل .8
ها با برخـي از عوامـل از جملـه رشـد آنـان تعامـل داشـته و در         عامل انتخاب آزمودني

 براي مثال، اگر هدف يك طرح آزمايشي، بررسـي تـأثير  . گذارد مي ق تأثيري تحقي نتيجه
 هـاي علمـي   كوشـش ي كودكان زير هفت سـاله بـه    فيلم سرگذشت علم بر ميزان عالقه
هاي آزمايش و كنترل از لحاظ سـن   ها، همساني گروه باشد، چنانچه در انتخاب آزمودني

است بـه جهـت    تري هستند ممكنرعايت نشود، گروهي كه كودكان آن داراي سن باال
ين صورت تفـاوت  در ا. العمل متفاوتي از گروه ديگر نشان دهند باالتر بودن سن، عكس

ي است بديه. قلمداد كرد) نمايش فيلم(توان ناشي از عمل آزمايشي مشاهده شده را نمي
 .تر است، اين تعامل بيشتر وجود دارد در سنيني كه سرعت رشد سريع

در ي كسـب شـده    ها براساس نمـره  بعضي اوقات آزمودني :رگرسيون آماري .9
در ايـن  . شـوند  مـي  هاي آزمـايش و كنتـرل منتسـب    به گروه) يا صفت متغير(يك درس

گيـري   د كـه در انتهـاي طيـف مقيـاس انـدازه     حالت ممكن است افرادي انتخـاب شـون  
ين در پـيش  هـا بـا نمـرات بسـيار پـاي      با نمرات بسيار باال يا آزمـودني  ها آزمودني(باشند
هـاي پـس    آزمـون اجـرا شـود، نمـره     آزمون و پس اين صورت چنانچه پيش در). آزمون

ه چنانچه افـراد ضـعيف بـه گـرو    . گيرد أثير عامل رگرسيون آماري قرار ميت آزمون تحت
آزمون به طـرف ميـانگين تمايـل پيـدا      ي آنان در پس آزمايشي منتسب شده باشند، نمره

آزمون ممكن است تفاوت مثبتي را  آزمون و پس هاي پيش همقايسه، نمركرده و در موقع 
هـاي   ي نمـره  اي قوي انتخاب شده باشند، مقايسهه برعكس چنانچه آزمودني. نشان دهد

اين امر به علت . دهد تواند تفاوتي منفي نشان آزمون مي هاي پيش آزمون آنان با نمره پس
عامل رگرسيون آمـاري، در  بنابراين . ها است رههاي آنان به طرف ميانگين نم تمايل نمره
ايي دو طرف طيف يـك  هاي نه يشي كه انتخاب افراد براساس نمرههاي آزما برخي طرح
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عامـل بيشـتر    تأثير ايـن . تأثير قرار دهد تواند نتايج نهايي را تحت رد، ميگي متغير قرار مي
 .آزمون مورد استفاده قرار گيرد شود كه پيش در مواردي مشاهده مي

امناسـب ممكـن اسـت باعـث     هاي آمـاري ن  استفاده از روش :حليل آماريت .10
ت ميـان گـروه آزمـايش و    براي مثال ممكن است تفـاو . دقيق شودغير هاي نتيجه گيري
هـاي   در سـاير تحليـل  . ر نباشد و بالعكسدا دار تلقي شود در حالي كه معني كنترل معني

 .  آماري نيز ممكن است چنين اشتباهي رخ دهد

در برخي از موارد، پژوهشـگر ممكـن اسـت انتظـارات      :وگيري پژوهشگرس .11
ـ  . ها تلقين كند د را از نتايج آزمايش به آزمودنيخو  أثيراين امر خود در نتايج آزمـايش ت
هـاي   هاي پزشكي، با اجـراي طـرح   ها، از جمله پژوهش در برخي از پژوهش. گذارد مي

  .شود مل جلوگيري ميتأثير اين عامختلفي همچون طرح كور مضاعف از 
  
  بيروني اعتبار بر مؤثر عوامل 8-4-2-2

ربـوط بـه جامعـه و    عوامـل م  برحسبتوان  ي اعتبار بيروني را مي خطرات تهديد كننده
  .بندي كرد زيست محيطي طبقه

  
  عوامل مربوط به جامعه) الف

مكـن اسـت   پژوهشـگر م  :شـود  اي كه آزمايش بر آن اجرا مي امعهمعرف نبودن ج .1
ي در دسترس انتخاب كند و طرح تحقيق را بـر روي آن بـه    ها را از يك جامعه دنيآزمو
ين در ا. ي آزمايش را به تمام جامعه تعميم دهد درآورد و پس از آن بخواهد نتيجه اجرا

اي كـه آزمـايش بـر آن اجـرا      تأثير معرف نبودن جامعه حالت اعتبار بيروني تحقيق تحت
  .گيرد شود، قرار مي مي
  

  امل زيست محيطيعو) ب
تعريف نشـده باشـد،   دقيق  طور به مستقل چنانچه متغير: تعريف مبهم عمل آزمايشي .1

ي  مثال اگر پژوهشگري بخواهد دربـاره براي . هاي تحقيق را تعميم داد توان يافته نمي
آموزان سال سوم متوسطه به بررسي بپـردازد،   هاي دانش تأثير روش مباحثه بر توانايي

اشـد،  مباحثه به دقت تعريف نشده و يا تعريف عمليـاتي آن ناكـافي ب  چنانچه روش 
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  .توان تعميم داد نتايج حاصل از تحقيق را نمي
ايـل اسـت اثـر    در برخي از تحقيقات، پژوهشـگر م : اثرات نو بودن محيط آزمايشي .2

حالـت نـو بـودن    . هـا بررسـي كنـد    ي درسي را بر آزمـودني  روش تدريس يا برنامه
بـه عبـارت   . هدتأثير قرار د ها را تحت مايشي ممكن است آزمودنيت جديد آزوضعي

ي نهايي، ميان گروه آزمايشي و كنترل تفاوتي مشاهده شود، ايـن   ديگر، اگر در نتيجه
هـا   يط آزمايشـي و اثـري كـه بـر آزمـودني     تفاوت ممكن است به علت نو بودن شرا

اين امر بر اعتبار بيرونـي   بنابراين. عمل آزمايشيي  گذارده است باشد و نه به واسطه
  .گويند ثورن نيز ميها اين اثر را اثر. دگذار اثر مي

وابسـته و   تعريف متغير هاي آزمايشي، در برخي از طرح: وابسته تعريف ناكافي متغير .3
بـراي مثـال، اگـر در يـك طـرح      . گيري آن از دقت كافي برخـوردار نيسـت   يا اندازه

ـ  اي در مقايسـه بـا آمـوزش بـه روش      برنامـه أثير آمـوزش  آزمايشي، هدف بررسي ت
ــادگيري درس رياضــي باشــد، چنانچــه از روش طــرح دو گروهــي  ســخنراني در ي

اي  هاي چهـار گزينـه   گيري متغير وابسته با سؤال آزمون و پس آزمون براي اندازه پيش
 هاي به سؤالتوانند  اند، بهتر مي يي كه در گروه آزمايشي بودهها نياستفاده شود، آزمود

» آزمـون شـدن  ) سـريع (تيـز «ت توانـد بـه علـ    مي اين امر. اي پاسخ دهند چهار گزينه
  .هاي گروه آزمايشي رخ داده باشد و نتايج تحقيق را تحت تأثير قرار دهد آزمودني

در برخـي از  ): آزمـون  آزمـون و پـس   حالـت پـيش  (ر واكنشي شرايط آزمايشياث .4
نسـبت بـه عمـل آزمايشـي      هـا را  يمون، آزمودنآز هاي آزمايشي، انجام پيش پژوهش

شـت كـه شـرايط    بنابراين در موقـع تعمـيم نتـايج بايـد توجـه دا     . كند حساس تر مي
ر بر اعتبار بيروني تحقيق اثر اين ام. آزمون بوده است تأثير پيش آزمايش در ابتدا تحت

  .گذارد مي
هـاي   طـرح  در برخـي از : گيري متغير وابسته تعاملي زمان، نوع و دفعات اندازهاثر  .5

ي زمـاني   گيـري از متغيـر وابسـته در فاصـله     شي، پژوهشگر به دو يا چند اندازهآزماي
را از نظـر اعتبـار بيرونـي در    توانـد تعمـيم نتـايج     اين امر مي. كند كوتاهي بسنده مي

  .تأثير قرار دهد المدت تحت طويل
توانـد بـر    مـي ش آزمايشـگر  انتظارات و نگـر ): اثر روزنتال(اثر انتظارات آزمايشگر .6
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  .دار كند گذاشته و اعتبار بيروني را خدشه ي نهايي تحقيق اثر نتيجه
ها را مورد نظر  بيروني بايد شرايط طبيعي آزمودنيكلي براي افزايش اعتبار  طور به

زيـرا اگـر شـرايط آزمايشـي     . قرار داد و با توجه به آن، شرايط آزمايشي را طراحي كرد
توان به شـرايط   جرا درآورد، نتايج آزمايش را نمير عمل به اچنان باشد كه نتوان آن را د

  .طبيعي تعميم داد
، )ي پژوهشـي هـا  فرضيه يـا سـؤال  (هاي پژوهش بنابراين با توجه به ماهيت گزاره

ي اعتبار دروني و بيروني تحقيـق بايـد چنـان كنتـرل شـوند كـه        دار كننده عوامل خدشه
هـا   پـذيري آن  ردار بوده و امكـان تعمـيم  زم برخوي پژوهشي از صحت و دقت الها يافته

سـته، كـه اعتبـار    تواند بر تمـام عوامـل ناخوا   شك نيست كه پژوهشگر نمي. اهم شودفر
ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه     . دهد، كنترل آرماني داشته باشد تحقيق را كاهش مي

عتبـار  امـا ا . شرط الزم براي داشتن اعتبار بيروني يك تحقيق، داشتن اعتبار دروني است
  .باشد في براي داشتن اعتبار بيروني نميدروني شرط كا

  
  پايايي انواع 8-4-3

دهد و بـه ارزيـابي    گاري مفهوم مورد سنجش را نشان ميپايايي يك سنجه، ثبات و ساز
  .كند يك سنجه كمك مي) برازش(خوب بودن درستي و

  

  ها پايايي سنجه -♦
قابل كنترل آزمون غير لي رغم شرايطع(توانايي يك سنجه براي حفظ ثبات در طي زمان

پـذيري كـم آن در برابـر تغييـرات      شاخصي از ثبات و آسيب) دهندگان و وضعيت پاسخ
ـ  يري است، زيرا هر زمان كه اندازهگ اين توانايي برازش ابزار اندازه .است ري صـورت  گي

  :ها دو راه وجود دارد براي آزمون پايايي سنجه. شود گيرد، نتايج امر حاصل مي
ي مشابه  آمده از تكرار يك سنجهدست  به ييضريب پايا :پايايي آزمون مجدد .1

يعني، هنگامي كه يك پرسشنامه حاوي چند . گويند بار دوم را پايايي باز آزمون مي براي
دهندگان براي بار دوم اجرا  اي از پاسخ ، روي مجموعه)جهت سنجش يك مفهوم(سؤال
آمـده در  دسـت   به ، آن گاه همبستگي بين نمرات)دپرسشنامه را مجدداً جواب دهن(شود
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هرچه اين ضريب باالتر باشد، پايايي آزمون . دو سطح زماني را ضريب باز آزمون گويند
 . مجدد بهتر است و بنابراين ثبات سنجه در طي زمان بهتر است

از ) مـورد مقايسـه  (هـاي دو مجموعـه   زماني كه پاسخ :پايايي به شكل موازي .2
شود انعكاس دهند، پايايي  كه در حد بااليي به هم مرتبط مي مفهوم مشابهي راها،  نجهس

ابه هـا مشـ   هاي مشـابه دارنـد و شـكل پاسـخ     هر دو شكل، سؤال. كل موازي داريمبه ش
جـا در پـي ايجـاد     ايـن  آن چه در. ها تغيير كرده است است، ولي كلمات و ترتيب سؤال

اگـر دو شـكل   . هاسـت  نظم و ترتيب سـؤال  كلمات و پذيري خطاي ناشي از آنيم، تغيير
انيم تقريباً مطمئن شـويم  تو مي) به باال 18(باهم داشته باشندقابل مقايسه، همبستگي باال 

اشـي از كلمـات و نظـم و    پـذيري خطـاي ن   معقولي، با حداقل تغييـر  طور به اه كه سنجه
  .ها با هر عامل ديگري، پايا هستند ترتيب سؤال

  

  ها نجهدروني سسازگاري  -♦
ا در سـنجه كـه مفهـوم را    ها، شاخصي است از تجـانس بنـده   سازگارهاي دروني سنجه

يـك مجموعـه عمـل     عنـوان  بهبه عبارت ديگر، بندها بايد با همديگر . دهند انعكاس مي
اي كه پاسخ دهندگان  گيري كنند، به گونه مستقل مفهوم يكساني را اندازه طور به نموده و

ريـق  توانـد از ط  سازگاري مي. ها قائل شوند اي هريك از مؤلفهي را برمعناي كلي يكسان
هاي  پايايي دو نيمه كردن مجموعه سؤالها يا طبقات، و  پايايي سازگاري بين خود سؤال
  .پرسشنامه يا سنجه، آزمون شود

از سـازگاري پاسـخ    اين پايايي، نوعي آزمـون : ها سؤال بين سازگاري پايايي .1
ها يا  تا حدي كه سؤال. يك پرسشنامه استها در يك سنجه يا  سؤال ي دهندگان به همه

ها با يكديگر همبستگي خواهنـد   تقلي از مفهوم متشابهي هستند، آنهاي مس بندها، سنجه
 اسـت  1معمول ترين آزمون پايايي سـازگاري درونـي، ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     . داشت

شـود و فرمـول    فاده مـي ي اسـت ها يا طبقات چند مقياسـ  كه براي سؤال) 1946كرونباخ (
هـاي دو بعـدي    كه براي پرسـش نامـه  ) 1937چاردسن، كودر و ري( 2ريچاردسن -كودر

 .گردد استفاده مي

                                                                                                                                                   

1.Cronbach's Alpha 
2.Kuder-Richardson 
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نيمـه   پايايي دو): تنصيف(ها يا بندهاي پرسشنامه پايايي دونيمه كردن سؤال .2
 پايـايي دو نيمـه كـردن   . دهـد  ي يك سنجه را انعكاس مي كردن، همبستگي بين دو نيمه

پايـايي  . ي دارنـد ي جداگانه، چقدر به هم وابسـتگ  ها در دو نيمه كه سؤال كند ورد ميبرآ
در شرايطي كه بـيش از  فقط (تواند نسبت به آلفاي كرونباخ باالتر باشد دو نيمه كردن مي

و يقينـاً سـاير شـرايط خـاص اجـرا      شود  ه سنجه نشان داده ميوسيل بهها  يك بعد پاسخ
 عنـوان  بـه تواند  در همه موارد، آلفاي كرونباخ مي براين تقريباًبنا). 1976كمبل )(شوند مي

  .شاخص نسبتاً كاملي از پايايي سازگاري دروني مد نظر قرار گيرد
  

  پايايي بين ارزيابان -♦
بينند يا چگونه  ورد اين كه چگونه يك پديده را ميسازگاري قضاوت چند ارزياب در م

بـين  (ايـن نـوع پايـايي   . اي از پايـايي اسـت   سنجه نيزكنند  ها را تعبير و تفسير مي پاسخ
آمـده از طريـق مشـاهده،    دسـت   بـه  هاي اطالعاتي وقتي مناسب است كه داده) رزيابانا

وقتـي نسـبت   . و تفسير شوندعيني تعبير  طور به هاي تصويري يا مصاحبه نامنظم، آزمون
  .ن باال باشدي حاصله اطمينان بيشتري وجود دارد كه پايايي بين ارزيابا به سنجه
  

  ها درستي و برازش سنجه 8-5

هاي روايي و  سنجه از طريق انواع مختلف آزمون خالصه، درستي يا خوب بودن طور به
مفـاهيم  هـايي كـه    تواند با خوبي سنجه نتايج هر پژوهش فقط مي. گردد پايايي ايجاد مي

هشـي  پژوبـراي ايـن كـه    . دهند، خوب و درست باشـد  چارچوب نظري را انعكاس مي
. هايي داشته باشيم كه از روايي و پايايي خوبي برخـوردار باشـند   علمي باشد، بايد سنجه
انـد و   هـايي تـدوين شـده    ري از مفاهيم پژوهش سـازماني سـنجه  خوشبختانه براي بسيا

هـا   كنندگان اين سـنجه  ه تدوينوسيل به) روايي و پايايي(ها سنجي اين سنجه خواص روان
توانند به جاي ايـن كـه    بنابراين محققان مي. اند ظر قرار گرفتهح ندر موارد متعددي مطم

كـه در اثـر تكـرار، درسـتي و     هايي استفاده كننـد   ها را تدوين كنند از سنجه ، سنجهخود
 هـا اسـتفاده   عين حال محققان وقتي از ايـن سـنجه  در . ها تأييد گرديده است صحت آن

ننـده بتوانـد در صـورت لـزوم بـه      كنند بايد منبع آن را ذكـر كننـد، طـوري كـه خوا     مي
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  .جستجوي اطالعات بيشتري بپردازد
ممكن است براي سنجش يك مفهوم مشابه، دو يا چند سنجه كه از نظر درسـتي  

براي مثـال، بـراي سـنجش    . و صحت به هم نزديك و گاهاً متشابهند، تدوين شده باشد
ين حـال يكـي از   ر عـ د. ي مختلف وجود دارد يتمندي شغلي، چندين ابزار و سنجهرضا

ه وسـيل  بـه ترين ابزار مورد استفاده براي آن، شاخص توصـيفي شـغل اسـت كـه      معمول
وقتـي بـراي سـنجش يـك متغيـر      . تتدوين گرديده اس) 1969(1لينها اسميت، كندال و

اي اسـتفاده شـود كـه روايـي و پايـايي       متعددي وجود دارد، بهتر است سنجههاي  سنجه
  .گيرد فاده قرار مياستبهتر دارد و همواره مورد 

ي تـدوين شـده را بـا محـيط      ات، ممكن است مجبور شويم يك سنجهگاهي اوق
ديگري متناسب سازيم، براي مثال ممكـن اسـت بـا انـدك تغييراتـي در مقيـاس مـورد        

هاي شغل يا رضايتمندي شغل در صـنعت   ده براي سنجش عملكرد شغلي، ويژگياستفا
هاي بهداشت يـا شـركت ارائـه خـدمات رفـاهي       بتتوليدي، آن را در يك سازمان مراق

ها در سنجه يـا   بندي مورد متفاوت است و مجبوريم جمله محيط كار در هر. ببريم كار به
ي از قبـل   انجام اين كار، بـا تحريـف يـك سـنجه    در عين حال، در . ابزار را تغيير دهيم

فرد و همكـاران،   ناييدا(ايجاد شده مواجهيم و بايد مجدداً روايي و پايايي آن تأييد گردد
1383 ،216-220.(  

  
  گيري هاي اندازه مقياس 8-6

شـمار   به) اعم از طبيعي يا انساني(ها ترين ابزار پژوهش در تمامي دانش ها از مهم مقياس
بنـدي   شـود، امكـان رده   تـر سـنجيده مـي    ن ابزار واقعيت مورد مطالعه دقيقبا اي. آيند مي

ي هـر   قدامات، اتخـاذ هـر تصـميم يـا ارائـه     اين ادروني اجزاي آن ميسر خواهد بود و 
ي قواعـدي بـراي انتسـاب     گيـري، مجموعـه   مقياس انـدازه . ازندس قضاوت را ميسر مي

از نظـر ميـزان دقـت انـدازه     . هـا اسـت   هـا، يـا اعـداد بـه آزمـودني      ها به مقوله آزمودني
، 3رتيبـي ، ت2اسـمي : شـوند  دسـته تقسـيم مـي    4ها به  ، مقياس)كمترين به بيشترين(گيري

                                                                                                                                                   

1.Smith, Kendall & Hullin JDI 
2. nominal 
3. ordinal 
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 صـورت  بـه بندي، از ساده به پيچيـده و   اين طبقه. )3،1951استيونس(2و نسبتي 1اي فاصله
هـاي طبقـات    ينكه، هر طبقه داراي تمامي ويژگيسلسله مراتبي تنظيم شده است؛ يعني ا

ي  هـاي چهارگانـه   هاي مقياس ويژگي. هاي خاص آن طبقه است ي ويژگي قبل به اضافه
و بـه اعمـال رياضـي و     شـوند  ها قائل مـي  ايي كه در اين مقياسه رضگيري، به ف اندازه

هـا   هاي اين مقيـاس  ويژگي. شوند ي آ نها انجام داد، مربوط مي توان درباره آماري كه مي
   :گيرند در زير مورد بحث قرار مي

  
  مقياس اسمي  .1

جـاي  گيري اسـمي مسـتلزم    اندازه. گيري، مقياس اسمي است ترين مقياس اندازه ابتدايي
كيفي با هم متفـاوت  دادن اشياء يا افراد در طبقاتي است كه نه از نظر كمي، بلكه از نظر 

گيري در اين سطح تنها نيازمند آن است كـه هـر فـرد بتوانـد دو يـا چنـد        اندازه. هستند
مرتبط را تشخيص دهد و معيارهاي الزم را براي جاي دادن افـراد يـا اشـياء در    ي  طبقه

  .شناسداين يا آن طبقه ب
دهند، اما اين امـر   اعداد را مورد استفاده قرار مي گيري اسمي، غالباً در سطح اندازه

سليقه به طبقـات   برحسباعدادي كه . گيرد ها براي مشخص كردن طبقات صورت ميتن
تـوان رقـم صـفر را     ها براي رايانه، مي سازي داده دهبراي مثال، در آما. يابد اختصاص مي

بـين  . داد ان و رقم يك را براي نمايانـدن زنـان مـورد اسـتفاده قـرار     براي نماياندن مرد
اي كه با روابط رياضي بين  روند، هيچ رابطه مي كار بهاسمي  گيري اعدادي كه براي اندازه

بيشـتر از عـدد   عدد يك، گوياي آن نيست كـه چيـزي   . اعداد مطابقت كند، وجود ندارد
وند، بـدون اينكـه بـر چيـزي بـه جـز طـرح        توانند با هم جابجا شـ  اعداد مي. صفر دارد

  .نامگذاري مورد استفاده، تأثير بگذارند
رفته در يـك مقيـاس اسـمي، معـرف مقـدار مطلـق يـا نسـبي هـيچ           كار بهاعداد 

بنـدي فرضـي عمـل     فاً بـراي شناسـاندن اعضـاي يـك طبقـه     آنها صر. نيستنداي  ويژگي
مـا  . تبال، يك مقياس اسمي اسـت يافته به بازيكن فو براي مثال، اعداد تخصيص. كنند مي

                                                                                                                                                   

1. interval 
2. ratio 
3.Stevens 
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را روي پيـراهن خـود دارد، لزومـا ًبهتـر از      8ي  بگوييم بازيكني كه شـماره خواهيم  نمي
توانيم بگوييم كـه از نظـر توانـايي بـازي، بـين       همچنين نمي. است 6ي  زيكن شمار هبا

 .خورد به چشم مي 4و  2كه بين بازيكنان همان تفاوتي وجود دارد  8و  6بازيكنان 

تواننـد از نظـر    سايي در يك مقياس اسمي، هرگـز نمـي  مسلّم است كه اعداد شنا
تـوان   تنهـا مـي  . يـا تقسـيم، دسـتكاري شـوند    محاسباتي، از طريق جمع، منهـا، ضـرب   

در هر طبقه  ها ي آماري مبتني بر شمارشِ صرف را، نظير گزارش تعداد مشاهدهها روش
متغيرهـا را بـه روشـي    تـر، مقيـاس اسـمي     هسادبه عبارت . بندي، مورد استفاده قرار داد

  .شود هاي كيفي بين طبقات مشخص مي فاوتكند كه ت ميبندي  طبقه
  
  مقياس ترتيبي .2

در ايـن مقيـاس محقـق    . وردار استهاي مقياس اسمي نيز برخ مقياس ترتيبي از ويژگي
ا يي رهـا  صفات برگزيده، مقايسه كنـد و رده  بعضي برحسبتواند مشاهدات خود را  مي
  .بندي كند هاي حاصله را درجه هاي رده آورد و سپس تفاوت وجود به

هاي مقياس ترتيبي اسـت، بـه ترتيبـي     بندي كه از ويژگي بندي يا رتبه عمل درجه
توان گفت براي هـر   لذا مي. پذيرد ترين آن انجام مي ين رتبه تا كوچكتر معين، از بزرگ

ندي شود، مقياس ب ي يك ويژگي اولويت ايهر پهاي متعلق به آن بتواند ب متغيري كه گروه
  .رود مي كار بهترتيبي 

عمـل  . بندي وجـود دارد  سينما نيز اين سلسله مراتب درجه در مورد بليط تئاتر و
دترين محل نسبت به صـحنه  بهترين تا ب برحسببندي در مورد بليط تئاتر و سينما  رتبه

زديـك  ين محل يا صـندلي در تئـاتر، ن  گيرد ولي با دو معيار متفاوت، يعني بهتر انجام مي
شود، در سينما بـر عكـس، بهتـرين محـل يـا صـندلي        ترين رديف به صحنه تعريف مي

  :شود مي دورترين رديف به صحنه يا پرده تعريف
  .معرف بهترين صندلي، نسبت به صحنه يا پرده: 1ي  بليط درجه
  .معرف حد وسط، نسبت به صحنه يا پرده: 2ي  بليط درجه

  .هاي صندلي، نسبت به صحنه يا پرده معرف بدترين رديف: 3 ي رجهليط دب
ه هـر چنـد پژوهشـگر    يكي از مشكالت مقياس ترتيبي در اين امر نهفته است كـ 

بدتر بـودن   -تر بودن، بهتر كوچك-تر بزرگ برحسبهاي مورد نظر را  قادر است تفاوت
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بـه  . آورددسـت   بـه  اها ر تن تفاوي بين اي بندي كند، ولي قادر نيست فاصله غيره رتبهو 
و  2ي درجـه   تـا ميـوه   1ي درجـه   ي بـين ميـوه   تواند بگويد كه فاصله سخن ديگر، نمي

دهـد كـه    اين نكته نشان مي. چقدر است 3جه ي در تا ميوه 2ي درجه  ي بين ميوه صلهفا
بندي در مقياس ترتيبي، فاقد معناي كمي و عددي است و بنـا   هاي رتبه نمرات و شماره

و تا چه اندازه كـوچكتر   16گتر از ارزش ريك ارزش چقدر بز عنوان به 18ين، اينكه برا
علت اين امـر نيـز آن   . است، در اين مقياس قابل سنجش و بررسي نيست 19از ارزش 

ها نسـبت بـه آن سـنجيده     ، هيچ مبدأيي وجود ندارد تا ارزشاست كه در مقياس ترتيبي
در اين صورت، به بحـث  بدأ را در نظر گرفت كه براي رفع اين اشكال، بايد يك م. شود

  .شويم اي وارد مي مقياس فاصله
  
  اي مقياس فاصله .3

 هـاي عـددي تعلـق    هاي آن نمـره  اي آن است كه به ارزش ي مقياس فاصله ويژگي عمده
درجـات  . آورددسـت   به ها را وان از هم كم كرد و تفاوت بين آنت ا را ميه نمره. گيرد مي

دو . اي هسـتند  ونه بسيار خوبي بـراي مقيـاس فاصـله   نم) راد و فارنهايتسانتيگ(دماسنج
دانيم كه ايـن دو درجـه بـا يكـديگر تفـاوت       مي. درجه را در نظر بگيريد 40و 30دماي 
درجـه   30درجه از دماي  40دانيم كه دماي  ، و مي)داوري در سطح مقياس اسمي(دارند
دانيم كـه   اما در اينجا اين را هم مي). يبيداوري در سطح مقياس ترت(است) تر گرم(بيشتر

بنـابراين مقيـاس   . درجـه بيشـتر اسـت    30درجه از گرمـاي   10دقيقاً  درجه 40گرماي 
ي اسـمي و ترتيبـي را در اختيـار    هـا  ضمن آنكه اطالعات مربـوط بـه مقيـاس   اي  فاصله

  .دهد ميدست  به ها ضافي ديگري را نيز در مورد تفاوتگذارد، اطالعات ا مي
اي آن است كه نه تنها نقاط مختلف آن به ترتيب كمي  ديگر مقياس فاصله يژگيو

س يكسان گيري آن نيز در سراسر طول مقيا رار گرفته است، بلكه واحد اندازهو زيادي ق
گيري در مقياس سـانتيگراد، درجـه اسـت و چـون درجـه در       واحد اندازه. و ثابت است

گيريم كه تفاوت بين  دهد، نتيجه مي ان ميا نشطول مقياس خود مقدار ثابتي از تفاوت ر
  . درجه است 30و  20برابر با تفاوت بين دقيقاً  درجه، 20و 10
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توان براي آن صفر  شود، اما مي شروع نمي 1ي صفر مطلق اي از نقطه مقياس فاصله
با آنكه واحدهاي دماسنج سانتيگراد و فارنهايت مقادير مساوي تغييـر  . قراردادي برگزيد

آنها صفر مطلـق وجـود    دهند، چون در جيوه را تحت فشار معيني نشان مي ونحجم ست
 دهنـد و  نميدست  به ن درجه حرارت ممكن راتري ي صفر قراردادي آنها كم ندارد، نقطه

بـه عبـارت   . توان نسبت بين دو درجه را مشخص كـرد  بنابراين در هيچ يك از آنها نمي
ي مورد  اي كه نمايشگر عدم خصيصه نقطه يعني(ديگر، چون در اين مقياس، صفر مطلق

 كـار  بـه توان در مورد آن  دارد، عمليات ضرب و تقسيم را نميوجود ن) گيري باشد اندازه
فواصل  صورت بهاط ي صفر قراردادي دارد و روابط بين نق اما از اين لحاظ كه نقطه. برد

هـاي مقـادير و يـا     وتتفا توان عمليات مذكور را در مورد پذير است، مي بين آنها امكان
توان از ميانگين، انحراف  بنابراين در اين مقياس مي. م دادنقاط واقع بر روي مقياس انجا

  .استفاده كرد) هاي آماري ي روش و در واقع تقريباً همه(ب همبستگياستاندارد و ضري
هاي  و علوم اقتصادي اين است كه مقياسهاي مديريت  البته نكته كليدي در رشته

 گيـرد و اعتقـاد بـر اينسـت كـه در مقيـاس ترتيبـي،        ، در زمره اين گروه قرار مييكرتل
اما در طيف ليكـرت اينگونـه   . بايست به تعداد گويه يا سؤال، عدد وجود داشته باشد مي

اي بـه   اصـله در حقيقت مقياس ف. شود ي اعداد به دفعات مختلف تكرار مينيست و برخ
هـا را در مـورد متغيـر     ن و انحـراف معيـار پاسـخ   انگيدهد تا ميـ  محقق اين اجازه را مي

  .محاسبه كند
بررسي «باشد كه با عنوان  اي تحقيقاتي در رشته مديريت مي مثال زير نمونه پروژه

ر بخـش تعـاوني و ارائـه    پيش نيازها و تبعات الحاق ايران به سازمان تجارت جهـاني د 
ات از ابـزار پرسشـنامه   صورت گرفته و محقق براي گردآوري اطالعـ » بخش الگويي اثر

دي از بعد عوامل محيطي تحقيق سؤاالت زير مربوط به مؤلفه اقتصا. استفاده نموده است
  .باشد مي

  
  
  

                                                                                                                                                   

1. absolute zero 
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  سؤاالت مربوط به مؤلفه اقتصادي از بعد عوامل محيطي تحقيق. 3-8جدول 
  

ب
تي
ر
ت

  

  ها گويه
خيلي 

  زياد
  كم متوسط  زياد

خيلي 

  كم

بهره توسط شركت تعاوني شـماهاي كمميزان استفاده از وام  1
 تا چه حد است؟

          

هاي كاالهاي وارداتي مشابه با محصوالتروند كاهشي تعرفه  2
 شركت شما چگونه است ؟

          

هاي مالياتي در شركت تعـاوني شـماميزان استفاده از معافيت  3
 تا چه حد است؟

          

ايرفـهوضعيت اقدام دولت در كاهش يا حذف موانـع غيرتع   4
 مرتبط با محصوالت شركت شما تا چه حد است؟

          

ميزان امكان استفاده از تسهيالت خارجي با بهره كمتـر بـراي  5
 شركت شما تا چه حد است؟

          

ي تعـاونيهاامكان دسترسي به بازارهاي جهاني براي شركت  6
 شما تا چه حد است؟

          

  
  مقياس نسبتي .4

بـدين ترتيـب، ايـن    . گيري قرار دارد ر باالترين سطح اندازه، دگيري نسبتي مقياس اندازه
هاي قبلي است، بلكه از ويژگـي خـاص    هاي مقياس نها داراي تمامي ويژگيمقياس نه ت

اين ويژگي خاص عبارت است از داشتن مبدأ مطلق يـا صـفر   . خود نيز برخوردار است
لـف از لحـاظ صـفت    ي مختها ي نسبت نتيجه برخورداري از امكان محاسبهحقيقي و در

گيـري نسـبتي مـورد     هاي انـدازه  مقياس براساستوان  نمونه متغيرهايي كه مي. مورد نظر
مير، نـرخ طـالق،   و ي يك گروه، نرخ تولد، نرخ مرگ اندازه: جش قرار داد، عبارتند ازسن

  . ...سن، وزن، قد افراد، جمعيت شهر و
 ت نسـبي آنهـا را نشـان   ي اشـياء و تفـاو   اد روي مقياس نسبتي نه تنهـا رتبـه  اعد

 گيـري مشـخص   را نيز از لحاظ صفت مورد اندازه دهند، بلكه نسبت افراد به يكديگر مي
يـد، از  آ مـي دسـت   به گيري با ابزار فيزيكي ي اندازه ر اطالعاتي كه در نتيجهبيشت. كنند مي

تـرين مقيـاس نسـبتي، همـان مقيـاس اعـداد از صـفر تـا          مهم. نوع مقياس نسبتي است
ان انجـام  تـو  ياضي و آماري را با اين مقياس مـي عمليات مجاز ري  كليه. يت استنها بي
  .گيري نشان داده شده است هاي اندازه هاي مهم مقياس در جدول زير ويژگي. داد
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  .گيري هاي مهم مقياس چهارگانه اندازه  خالصه ويژگي .4-8جدول 
  ).93- 98، 1386؛ بيابانگرد، 1382،42سيف، ( :منبع

  

  هاويژگي
نمونه 
 عمليات مجاز آماري متغير

وجود
صفر 
 مطلق

فواصل
مساوي 
 طبقات

وجود
ترتيب در 

 طبقات

كميت
  مقياس اختالف

جنسيت، 
 تأهل

اي كه بيشـتر از بقيـه عضـو     تعيين طبقه(نما
تعيـين تعـداد اعضـاي هـر     ( ، فراواني)دارد
 )طبقه

 دارد ندارد ندارد ندارد
 اسمي

شاگرد 
چندم 
 كالس

ي، ميانه، ضـريب همبسـتگي   نما، فراوان
 اسپيرمن

 دارد دارد ندارد ندارد
 ترتيبي

نما، فراواني، ميانه، ميـانگين، واريـانس،    دماسنج
ــتگي   ــريب همبس ــار، ض ــراف معي انح

 پيرسون

 دارد دارد دارد ندارد
 اي فاصله

 نسبتي دارد دارد دارد دارد همه عمليات آماري قد، وزن

  

  هاي فصل پرسش 8-7

  .نامه را نام ببريد لف پرسشي مختها بخش .1
  .ابزارهاي چهارگانه گردآوري اطالعات را نام ببريد .2
  .مزايا و معايب پرسشنامه را برشماريد .3
  .انواع مصاحبه را نام ببريد و تشريح كنيد .4
  .انواع روايي ابزار گردآوري اطالعات را نام ببريد و يك مورد را شرح دهيد .5
  .به اختصار توضيح دهيدم ببريد و ويژگي هر يك را ها را نا انواع مقياس .6
  .عوامل موثر بر اعتبار دروني تحقيق را نام ببريد .7
  

  





 

 

  

  

  نهمفصل 
  

  

  گيري نمونه روش، نمونه و جامعه
  

  

  اهداف رفتاري فصل 9-1

ـ  ه، بـه بررسـي اهميـت و داليـل     در فصل حاضر پس از آشنايي با مفاهيم جامعه و نمون
گيري خواهيم پرداخت و با برخي اصطالحات متداول در اين حيطه آشنا خـواهيم   نمونه

م نمونه پرداختـه  در ادامه به بررسي مسائل مربوط به دقت و اطمينان در تعيين حج. شد
هـاي   مفصـل بـا روش   طـور  به هيم داد، سپسگيري را شرح خوا هاي نمونه و محدوديت

قابـل قبـول    ي اصولي كلي در تعيين اندازه نمونهدر پايان نيز . شويم گيري آشنا مي نمونه
  .تواند راهنماي محققان در اين زمينه باشد عنوان خواهد شد كه مي

  : هدف از يادگيري فصل حاضر عبارتست از
  گيري، گيري جامعه، نمونه و داليل نمونهياد. 1
گيري در تحقيقات علمـي و زمـان مناسـب     هاي مختلف  نمونه شناخت روش .2

  گيري هر يك،كار هب
  .هاي تعيين حجم نمونه يادگيري روش. 3
  

  جامعه و نمونه 9-2

هـا كـه    يا پديده اي از افراد، اشياء، متغيرها، مفاهيم عبارت است از گروه يا طبقه 1جامعه

                                                                                                                                                   

1. population 
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بررسي و تبيـين  «براي مثال، در تحقيقي با عنوان . حداقل در يك ويژگي، مشترك باشند
و متوسـط اسـتان     كهـاي كوچـ   بـر عملكـرد شـركت   عوامل داخلي مؤثر مدل مفهومي 

هاي كوچك و متوسط استان مازندران در دو ويژگي با هـم مشـترك    ، شركت»مازندران
عضاي در برخي موارد، كل ا. كوچك و متوسط بودن و در استان مازندران بودن: هستند

در بسـياري  با اين حال، . گويند 1گيرند كه به آن سرشماري جامعه، مورد مطالعه قرار مي
ي كل جامعـه   ي مطالعه جازههاي مالي، ا نيروي انساني الزم، وقت و هزينه موارد، كمبود

از جامعـه انتخـاب    2اي ه نمونـه روش معمول در چنين مواردي اين است ك. دهد را نمي
نكتـه  . شـود  معه است كه معرف كل جامعه فرض مـي نمونه، بخش كوچكي از جا. شود

اي را كه معرف جامعه نباشد، نمـي   نتايج نمونه. بودن است 3مهم در اين تعريف، معرف
  .توان به جامعه تعميم داد

در ايـن شـكل، جامعـه    . نشان داده شده است 1-8فرآيند انتخاب نمونه در شكل 
معـه، مـورد   در سرشـماري، تمـام اعضـاي جا   . با فضايي بزرگتر نشان داده شـده اسـت  

نه، بخشي از جامعه مورد سنجش يـا آزمـون   اما در نمو. گيرند سنجش يا آزمون قرار مي
معه نشـان داده شـده، امـا آن را    نمونه فقط در بخشي از جا 1-8در شكل . گيرد مي قرار
اگر نمونه با روش درست انتخاب شـود  . هاي جامعه انتخاب كرد توان از تمام بخش مي

بـا ايـن   . دتوان به كـل جامعـه تعمـيم دا    عه باشد، نتايج حاصل از آن را ميو معرف جام
گيـري،   هاي نمونـه  ط صورت گيرد، چرا كه در تمام روشوجود، اين تعميم بايد با احتيا

وقتي كه كل جامعـه مـورد   ) تئوريكي(به لحاظ نظري. ناپذير وجود دارد خطايي اجتناب
ابـزار مـورد   ي  كـه نتيجـه   4يعني ناهمساني(گيري گيرد، تنها خطاي اندازه قرار مي مطالعه

بـا ايـن حـال، وقتـي كـه      . داردهاي فردي پاسـخگويان وجـود    تفاوت و) استفاده است
ي ميــزان خطــاي  كننــده تعيــين شــود، روش انتخــاب، اي از جامعــه انتخــاب مــي نمونــه
هاي واحـدها يـا    ي تفاوت شاخص گيري درجه اي نمونهمنظور از خط(گيري است نمونه

  ).ي انتخاب شده با افراد جامعه استها آزمودني
  

                                                                                                                                                   

1. census 
2. sample 
3. representative 
4. inconsistency 
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  اگرام جامعه و نمونهدي .1-9شكل 

  

  

  

  

  

  

  
  

شـود، ممكـن اسـت     اي كه از آن انتخاب مي هاي افراد جامعه و نمونه بين ويژگي
سـانتي   170براي مثال، ممكن است ميانگين قد افراد جامعـه  . تفاوت وجود داشته باشد

به دليل وجود همين تفـاوت بايـد   . متر باشد سانتي 168انگين قد افراد نمونه متر، ولي مي
  .ميزان خطا را محاسبه كرد

ي انتخابـات   گيـري در مبـارزه   ي كالسيك و جـذاب از خطـاي نمونـه    يك نمونه
يـك   براسـاس  1ي دايجسـت  سسهمؤ. ، روي داد1936رياست جمهوري امريكا در سال 

را شكسـت خواهـد    3، فرانكلين روزولـت 2بيني كرد كه آلف الندن تحقيق پيمايشي پيش
 بر بيش از يك ميليون رأي دهنده بود، اما بيشـتر آنـان را   ي دايجست مشتمل نمونه. داد

ي انتخـاب شـده معـرف     در نتيجـه، نمونـه  . دادند جمهوري خواهان ثروتمند تشكيل مي
محققاني كه اين مطالعـه را انجـام   . دهندگان واجد شرايط در انتخابات نبود أيجمعيت ر

روزولت در . در نظر نگرفته بودندداده بودند، پارامترهاي جامعه را قبل از انتخاب نمونه 
ي دايجسـت   يل نبود كه كمي بعد از آن، مؤسسه، مجدداً انتخاب شد و بي دل1936سال 

  ).114-113، 1386بيابانگرد، (از سكه افتاد
  
  جامعه9-2-1

 :اند عمده به اين شرح طور به از جامعه تعاريف متعددي به عمل آمده است كه

                                                                                                                                                   

1. Digest 
2. ALF Landon 
3. Franklin Roosevelt 

  

  

  

Nجامعهn نمونه
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صـفت يـا صـفات،     د صفت مشترك دارند و اينگروهي از افراد كه يك يا چن -
جامعه ممكن اسـت همـه افـراد، يـك نـوع      ). 24طالقاني، ( باشند مورد توجه محقق مي

  . خاص و يا عده محدودتري از همان گروه را شامل شود
با اين » .اند جهت تحقيق، مناسب تشخيص داده شدهتمامي گروه و افرادي كه « -

، تعريـف  »ي آمـاري  جامعـه «اي بـراي   عده. گرفته است »آماري«تعريف، جامعه، پسوند 
  :اند تري به اين شرح ارائه داده خاص

ي يك صفت در افراد يك  هاي مربوط به اندازه اي كه اعضاي آن، كميت جامعه -
  .جامعه است

مجموعه اجزائي كه داراي حـداقل يـك صـفت يـا ويژگـي      : جامعه در تحقيق -
  ).19پاشاشريف ، ( مشترك باشند

ذيالً به برخي از  بندي نمود كه معيارهاي مختلفي دسته براساسان تو امعه را ميج
  : گردد آنها اشاره مي

كند، ماننـد جامعـه    ود را مشخص ميموضوع كه در آن جامعه نوع خ براساس .1
  ...وانساني، جامعه گياهي 

ضا وانيم تعداد اعت مي(دهنده، كه يا محدود است تعداد اعضاي تشكيل براساس .2
تعـداد اعضـا يـا    ( اسـت  محدود و يا نا) ده را مشخص و معين كنيمدهن يا عناصر تشكيل

 طـور  به در تحقيقات،). دهنده آن مشخص نيست، مثل درختان يك جنگل عناصر تشكيل
  .ي محدود را مورد مطالعه قرار دهند شود كه جامعه معمول سعي مي

  : ع استتعميم كه داراي سه نو براساسبندي جامعه  طبقه .3
ـ   جامعه: جامعه مورد نظر) الف ا فرضـي  اي است متشكل از همه اعضاي واقعـي ي

ي هـدف   كه به آن جامعـه . هيمهاي پژوهش را به آنها تعميم د مند هستيم يافته كه عالقه
  ).Target population( گويند نيز مي

مـورد  قيد از جامعه اي است كه با استفاده از يك  جامعه: جامعه مورد مطالعه) ب
اين نوع، براي مـواردي  . گيرد و در عمل زير پوشش بررسي قرار ميآيد  ميدست  به نظر

ي  به ايـن جامعـه، جامعـه   . عميم دهيمتوانيم نتايج را به همه افراد جامعه ت است كه نمي
  ).Survey populalion( گويند مورد بررسي نيز مي

اعضاي جامعه مورد نظـر يـا   ي اعضاء و يا بخشي از  وان با همهت مطالعه را مي) ج
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طريـق در دسـترس و يـا بـه     بخشي از اعضاء را يا به . جامعه مورد مطالعه به عمل آورد
در طريـق اول، جامعـه در دسـترس و در    . توان انتخاب كرد گيري علمي مي روش نمونه

  . نمايد تر مي نمودار زير  مطلب را روشن.  شود ميطريق دوم جامعه نمونه خوانده 
شود كه محقـق، افـراد آن را فقـط بـه      اي گفته مي به جامعه: در دسترس هجامع -

خـاب  خاطر سهولت دسترسي، بدون رعايت اصول نمونه گيري علمي، براي مطالعـه انت 
 . كند مي

باشد و كاربرد زياد دارد، آن  چون شرح اين نوع جامعه مفصل مي: جامعه نمونه -
  ).98-99، 1378ظهوري، ( دهيم قرار مي در ادامه مورد شناخت» نهنمو«را تحت عنوان 

  
 رابطه بين انواع جامعه .2-9شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمونه9-2-2
ي آماري از نظر تعداد افراد يا مواردي كه بايد مشاهده شود، بـزرگ   ممكن است جامعه

جـام  شـهر ان  نور قائم عه اساتيد دانشگاه پياماگر بخواهيم تحقيقي در جام. يا كوچك باشد

  جامعه مورد

 ر نظ     

جامعه مورد 

مطالعه

جامعه در 

دسترس

 نمونه

  يك قيدخطا

 خطا

  خطا
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نفر تجـاوز   70تا  50ي كوچك است كه ممكن است از  ، سروكار ما با يك جامعهدهيم
ايـن جامعـه را در    ي هر يك از اعضاي است كه اطالعات مورد نياز دربارهبديهي . نكند
و پراكنـدگي   هاي آمـاري از نظـر تعـداد    بعضي جامعه. آورددست  به توان مدت مي كوتاه

اطالعـات   آوري جمع. نور كشور عه دانشجويان پياماند، مانند جام بسيار بزرگ و گسترده
گير است و  اي، پرزحمت و وقت ي فرد فرد اعضاي چنين جامعه مورد نياز تحقيق درباره

بـه  . ها ريال اعتبار و صدها هزار سـاعت كـار نيـاز دارد    ران محقق، صرف ميليونبه هزا
 كان دسترسـي بـه افـراد   عالوه، پراكندگي افراد در سطح وسيعي از مناطق جغرافيايي، ام

  .سازد جامعه را دشوار و گاه ناممكن مي
جويي در نيروي انساني، هزينـه و وقـت و رعايـت سـاير مالحظـات       براي صرفه

اي از افـراد جامعـه را    توان نمونـه  لعه در مورد تمام افراد جامعه مياجرايي، به جاي مطا
 ز افراد جامعه است كـه معـرف  نمونه، معموالً گروهي ا. انتخاب و مورد تحقيق قرار داد

از راه مشاهده و تجزيه . هاي افراد جامعه را داراست آن جامعه بوده و كم و بيش ويژگي
اصول و قواعد معيني، مشخصـات   براساستوان  به نمونه، ميو تحليل اطالعات مربوط 

را ي صـفات و متغيرهـاي نمونـه     آمده دربارهدست  به هاي اندازه. جامعه را استنباط كرد
ي جامعـه   از روي شاخص آمـاري نمونـه، دربـاره   هايي را كه  و اندازه 1شاخص آماري

  .نامند مي 2پارامترشود  استنباط يا برآورد مي
اعضاي آن را بخشـي از افـراد   اي است از جامعه، كه  زير مجموعه :تعريف نمونه

اي  جموعـه م«بارت است از يا در مفهوم وسيع، نمونه ع. دهند ي اصلي تشكيل مي جامعه
 ي بزرگتـر انتخـاب شـده اسـت،     از يك قسمت يا يـك گـروه از جامعـه    ها كه از نشانه

ي بزرگتـر   هاي جامعه و ويژگيي كه صفات اعضاي اين مجموعه، معرف كيفيات طور به
تـوان در مـورد خصوصـيات     آن مـي  براساسكند كه  نمونه، اطالعاتي را ارائه مي .»باشد

پيدا كردن خصوصيات ي نمونه و  ديگر، از طريق مطالعه؛ به عبارت جامعه قضاوت كرد
ها را در جامعـه پيـدا    توان خصوصيات و روابط پديده ها و تعميم آن، مي و روابط پديده

  .نمود
آمده از نمونـه را بـه جامعـه تعمـيم داد، بايـد دو      دست  به براي اينكه بتوان نتايج

                                                                                                                                                   

1. statistic 
2. parameter 
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  : شرط زير جمع باشد
  .آيددست  به هاي آماري منطق و فرمول اسبراسحجم نمونه  اندازه و) الف
روش انتخاب افراد نمونه از بـين افـراد جامعـه، بـا رعايـت مـوازين علمـي        ) ب

  ). 100، 1378ظهوري، (باشد
 معـرف توان نمونه خواند، خواه  هر جزء يا نسبتي از جامعه را مي در معناي كلي،

ود آن اسـت كـه معـرف    مقصـ . باشد، خواه نباشد و به هر روشي كه انتخاب شده باشد
امـا در معنـاي   . 1نيسـت بودن يا روش انتخاب نمونه، از مفاهيم ضمني تعريـف نمونـه   

ي  شود كه معرف يـا نماينـده   ي از جامعه گفته ميمصطلح و متداول واژه، نمونه به بخش
باشد، در انتخاب هرگونه نمونه معموالً مايليم بخشي از جامعـه را بـه منظـور     جامعه آن

هـايي كـه از    ويژگـي  خصوصـاً ي خاص جامعـه،  ها ويژگيي  زينيم كه همهپژوهش برگ
اي از  وعـه گروه نمونـه، مجم . لحاظ موضوع پژوهش مهم است را به تناسب داشته باشد

زمـايش از  هـاي آ  شـود، داده  اري است كه از چارچوب استخراج ميبرد ونهمواحدهاي ن
 كـار  بـه باط درباره جامعـه  ناستآيد و براي توصيف جامعه يا  ميدست  به روي عناصر آن

معرف، با كمترين خطا و كمترين هزينه، هنـر نمونـه    ي انتخاب يك گروه نمونه. رود مي
  .يدآ مي شمار به گيري

  
  برداري نمونهو داليل اهميت  9-3

هاي دقيق و بامعنا دربـاره يـك    تهيه گزاره ،ها در پژوهش علمي رداريب هدف همه نمونه
ايـن گـروه ممكـن اسـت     . از آن گـروه اسـت   2اي زيـر مجموعـه   بر پايه مطالعـه  ،گروه

در  ،هاي گروه كلي مورد مطالعـه  دسترسي به ويژگي. يا چيزها باشد از افراداي  مجموعه
هاي گوناگون يا موارد مختلف پديـده مـورد مطالعـه     پذير است كه حالت صورتي امكان

يـك نوبـت   بـا  است كـه تنهـا   روشن . بارها آزموده باشيم) از راه مشاهده يا آزمايش(را
تـايج پـژوهش علمـي دسـت     نتـوان بـه    آزمايش در مورد معدود و خاص نمي آزمايشيا

ود در پژوهش، اين شرط مهم است كه آزمايش مورد نظر به اندازه كافي تكرار ش. يافت

                                                                                                                                                   

در  1895بـرداري معـرف در سـال    خستين كاربرد تحليلي اصـطالح نمونـه  ، ن)1980(به گفته كروسكال و ماستر .1
  .بوده است )Census(زمينه سرشماري

2. subset 
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الزم  ،بنابراين ضمن تعيين مسأله مورد پـژوهش . پذير باشد تا امر تعميم و استنباط امكان
گيرد وهمچنين فراوانـي مـوارد آزمـايش و     اردي كه پژوهش در آن صورت ميت مواس

  .چگونگي انتخاب اين موارد را مشخص كرد
اري، كامالً آم ها از كل جامعه آوري داده نمونه به جاي جمعداليل استفاده از گروه 

حتي چند هزار عضو جامعه هاي پژوهشي كه شامل چند صد و  در بررسي. آشكار است
آوري كنيم يـا او   است كه اطالعات را از هر عضو جمعممكن غير شود، عمالً ميآماري 

پذير هم باشد، به لحـاظ   ر امكانحتي اگ. را آزمون كنيم يا او را مورد آزمايش قرار دهيم
كـيش معتقـد اسـت كـه نمونـه      . زمان، هزينه و ساير مسائل منابع انساني، مقدور نيست

 هـا  ي ايـن جنبـه   از جملـه . از چند جنبه برتـري دارد گيري در مقايسه با شمارش كامل، 
ان تر بودن زم تر بودن، سرعت عمل بيشتر و كوتاه با صرفه: ان موارد زير را برشمردتو مي

 .هـا  ت بيشـتر در گـردآوري و اسـتخراج آن   ها از طريق دقـ  مورد نياز، كيفيت باالتر داده
شـمارش كامـل گـردآوري    طريـق   ها از ز نظر تحليل آماري، حتي اگر دادهكلي، ا طور به

اين . اي از جامعه منظور نماييم نمونه عنوان بهد مورد مشاهده را توانيم افرا شده باشد، مي
مطالعه چندان زياد نبـوده و  ي مورد  دهد كه تعداد افراد جامعه ردي رخ ميحالت در موا

  ).kish, 1967, P.17(گيري ضرورت نداشته باشد نمونه

  : گيري را اينگونه بيان نمود ان داليل نمونهتو خالصه مي طور به
ي يك گروه نمونه به جاي كل جامعه آماري، گاهي ممكن است منجـر   مطالعه. 1

به نتايج معتبرتري شود، بيشتر به خاطر اين كه خستگي كمتري وجود خواهد داشـت و  
كـه  آورد، مخصوصاً موقعي  آوري اطالعات پديد مي تري در جمعاز اين رو خطاهاي كم

 .اعضاي جامعه آماري بسيار وسيع باشد

جـويي در وقـت،    ب تسهيل و تسريع كـار پـژوهش، صـرفه   برداري موج نمونه. 2
تر است كـه   از لحاظ اقتصادي به صرفه نزديك معموالً. شود ميهزينه و نيروي پژوهش 

هـاي   براي مثال، نمونـه المـپ  .گروه، و نه كل گروه، مطالعه شود كاي از ي مجموعهزير 
طول عمر يك دسته المـپ، همـه    اگر بخواهيم براي آزمون. لكتريكي را در نظر بگيريدا

  .هاي توليد شده را بسوزانيم، هيچ چيزي براي فروش وجود نخواهد داشت المپ
مـورد  ي  مايش يا مشـاهده بـه شـكلي در پديـده    ها، خود آز در برخي آزمايش. 3

شـود، بنـابراين    د به خصـوص مـي  سبب ضايع شدن آن موركند و حتي  مطالعه تأثير مي
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اي از آن فـرآورده و نـه كـل فـرآورده، انجـام       ر خواهيم بود پژوهش را روي نمونهناچا
  .دهيم

مؤثرتر و كارآمدتر از بررسي يك گـروه  ، كلي، بررسي يك گروه نمونه طور به .4
 تـا حـدود   1ماري معنادار بودنآهاي  اغلب آزمون). به سبب كنترل بيشتر( تر است بزرگ

 100مـثالً  ( هاي خيلي بزرگ است و شايد به همين دليل نمونه 2زيادي تابع حجم نمونه
ي هـا  اصوالً براي پژوهش نامطلوب است، زيرا احتمال آنكـه همبسـتگي  ) نفري يا بيشتر

 ،ها از لحاظ آماري معنادار شود هاي ناچيز هم در اين گونه نمونه بسيار ضعيف و تفاوت
  .زياد است
قواعد و  ،توان به جاي پژوهش نامحدود ، موقعي مي3علميناسي ش لحاظ روش به

در انتخـاب مـوارد   ) 1: قوانين علمي را بر پايه بررسي موارد معدود و معين بنا كرد كـه 
و ) گروه نمونـه (برداري رعايت شده باشد و ميان اين موارد خاص قواعد نمونه ،آزمايش

كـه از مـوارد    مقـادير توصـيفي  ) 2شـباهت دقيـق موجـود باشـد، و     ) جامعه(گروه كلي
ود تا معلوم گـردد كـه   هاي آماري مناسب بررسي ش با روش ،شود آزمايشي استخراج مي

بـرداري يكـي از مباحـث اساسـي      نمونـه . كليـت داد  هتوان به نتايج حاصل تا چه حد مي
برداري از  هاي تجربي و در بهره ريزي و اجراي پژوه علمي است و در طرح شناسي روش
طـرح   ي پـيش نيـاز مطالعـه    ،اطالع از مفاهيم اساسي آمار. اهميت فراوان دارد ،آننتايج 
بــرداري نيــز آشــنايي بــا برخــي  هــاي نمونــه بــرداري اســت و بــراي درك روش نمونــه

ابتدا اصـطالحات   ،با توجه به اين مطلب. شود محسوب ميامري ضروري  ،اصطالحات
بـرداري و   هـاي مختلـف نمونـه    روش سپس انواع نمونـه و  ،برداري متداول در نمونهفني

  .)266-264، 1386هومن، (كنيم ي انتخاب گروه نمونه را بررسي ميچگونگ
  

  برداري اصالحات و مفاهيم نمونه 9-4

يـا  (پژوهشگر مسلماً براي انجام پژوهش خود بايـد گـروه معينـي از افـراد    : جامعه -♦
ام مجموعه انتخـاب شـود؟ ايـن    اما اين گروه بايد از كد. را برگزيند) حيوانات يا چيزها

هاي خود را كـه   دارد كه پژوهشگر مايل است يافته پرسش به ويژه از اين لحاظ اهميت
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بزرگتـري كـه    ي بـه مجموعـه   ،آيـد  مـي دسـت   به به خصوصي كنندگان در مورد شركت
يا (بزرگتر، جامعه ي اين مجموعه.تعميم دهد ،اند شدهانتخاب ن آكنندگان از ميان  شركت

ناميـده  ) كنند گروه نمونه و آنها كه در مطالعه شركت مي(، مورد مطالعه) مرجع مجموعه
و گروه نمونـه  (اين جامعه ممكن است همه دانشجويان كشور ايران باشدمثالً  .شوند مي

ترتيـب،   نبـدي ). انتخـاب شـود   نور نكا پيامدانشگاه  هاي مديريت ممكن است از كالس
شود كه يك يا چند ويژگي مشترك دارنـد و   ف ميعناصري تعري ي همه عنوان بهجامعه 

  .امكان دارد براي مطالعه انتخاب شوند
جامعه محـدود آن اسـت كـه حـدود و     . تواند محدود يا نامحدود باشد جامعه مي

نباشد،  مشخصدقيقاً  تعداد عناصر آن كامالً مشخص باشد و چنانچه عناصر يك جامعه
پژوهشي بر پايه تعريف آن مشـخص  جامعه  حدود هر. شود جامعه نامحدود خوانده مي

ن جامعـه دارد  آهاي مشتركي كه عناصر  تعريف جامعه از طريق تلفيق ويژگيشود و  مي
مند به مطالعه  اگر عالقه. گردد شود، بيان مي موضوع پژوهش نيز مهم تلقي مي و از لحاظ

-تمـاعي ممكن است سن، جنسيت، تحصيالت و موقعيـت اج  ،اي از افراد هستيم جامعه
  . اقتصادي آنها را مشخص كنيم

شود و  گيري در مورد آن انجام مي چيز يا فردي است كه عمل اندازه :1عنصر -♦
ارتباط و مناسبت  را كه با مسأله پژوهش) هاي قابل درك يا مشاهده(صرجامعه، همه عنا
به بيان ديگر، جامعه درحقيقـت شـامل همـه عناصـري اسـت كـه       . گيرد دارند در بر مي

كنـد و مـايليم دربـاره آن اسـتنباط      پژوهش معين در آن مصـداق پيـدا مـي    وضوع يكم
سـت كـه بـا جامعـه مـورد      ها نيز اصـطالحي ا  مجموعه مرجع در تئوري مجموعه(نيمك

البته لزومي ندارد كه جامعه صرفاً از افراد آدمـي تشـكيل   ).شود معنا گرفته مي مطالعه هم
و ) هـا  هـا، مـاهي   مانند موش(ند هر نوع ارگانيزمتوا اعضاي جامعه مورد مطالعه مي. شود

منـد بـه    ر مهندسي ممكن است پژوهشـگر عالقـه  د. جان را در برگيرد حتي چيزهاي بي
  .هاي جهان باشد پل ي مطالعه جامعه

امعه، واحد نمونه عناصر ج 3هاي ناهمپوش به مجموعه: 2برداري واحد نمونه -♦
هاي آزمايشي، يـك فـرد يـا     در اغلب موقعيت برداري واحد نمونه. شود برداري گفته مي
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اي از افـراد   مجموعـه  از تر باشد كه تر و ارزان اما گاه ممكن است راحت. چيز است يك
در اين . اري شوددبر ثل خانوار، مدرسه يا كالس، نمونهم) گروههايي از عناصر(يا چيزها

يـك آزمـودني    نـه  برداري، خانوار، مدرسه يا كـالس خواهـد بـود،    صورت واحد نمونه
يك عنصـر جامعـه تعريـف شـود، واحـد نمونـه        عنوان بهبرداري فقط  اگر نمونه. منفرد

آيد كه عناصر گروه  پيش مي ياين موقعيت وقت. برداري و عنصر جامعه يكي خواهد بود
هـاي داخـل جامعـه،     مستقيم از ميان عناصر جامعه و نـه از ميـان گـروه    طور به نمونه را

  .انتخاب كنيم
بــه فهرســت يــا صــورت اســامي واحــدهاي  :بــرداري نمونــه 1رچوبچــا -♦

هاي كوچك و متوسط عضو اتاق  شركتاگر مثالً  .شود چارچوب گفته مي ،برداري نمونه
ليسـت  بـرداري در نظـر بگيـريم،     واحـد نمونـه   عنـوان  بـه بازرگاني استان مازنـدران را  

. برد كار بهچارچوب  عنوان بهتوان  را ميباشند  هايي كه داراي كارت بازرگاني مي شركت
برداري ممكن است شامل همه عناصر موجـود   بايد توجه داشت كه چارچوب نمونه اما

نباشـد، يـا    هدر فهرست مربوطـ  ها شركتاسامي همه است ممكن مثالً  .در جامعه نباشد
  .خارج شده باشند تحقيقبرخي از آنها به داليل مختلف از جامعه 

در . است) يا مجموعه مرجع(از جامعه) اي مجموعه ريا زي(بخشينمونه :نمونه -♦
توان نمونـه خوانـد، خـواه معـرف باشـد،       هر جزء يا نسبتي از جامعه را مي معناي كلي،

مقصود آن است كه معـرف بـودن يـا    . خواه نباشد و به هر روشي كه انتخاب شده باشد
  . روش انتخاب نمونه، از مفاهيم ضمني تعريف نمونه نيست

در اصـطالح آمـاري، مقـاديري كـه     : آماري نمونه وپارامتر جامعه همشخص -♦
اي يـا مشخصـه آمـاري نمونـه و      مشخصـه نمونـه   ،هاي گروه نمونه است بيانگر ويژگي

. شـود  شخصه جامعه يا پارامتر خوانده ميم ،هاي جامعه است مقاديري كه بيانگر ويژگي
ي اسـت و ايـن   هـاي قطعـي پـژوهش علمـ     شناخت پارامترهاي جامعه يكـي از هـدف  

ماري نمونه و به كمك استنباط آماري بـرآورد  آهاي  توان بر پايه مشخصه مي امترها راپار
  .كرد

بـرداري آن اسـت كـه     مقصود اصلي پژوهشگر از نمونه :2برداري طرح نمونه -♦
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پژوهشگر . اي را درباره جامعه ابراز دارد عه تصميم بگيرد، يا دست كم عقيدهدرباره جام
بر پايه شـواهدي   ،ست تعيين كند كه آيا يك موقعيت فرضي مربوط به جامعهگاه مايل ا

گاه مسأله اين است كه معلـوم  . منطقي است يا نه ،آمدهدست  به كه از روي گروه نمونه
در هـر دو  . هاي ممكن در جامعـه اسـت   شود شواهد موجود مؤيد كدام يك از موقعيت

بر پايـه شـواهد موجـود در نمونـه      گيري درباره جامعه ميقصد پژوهشگر تصم ،صورت
 اي برگزيـده شـود كـه تصـوير درسـتي از جامعـه       نمونه بايد به گونه) 1: بنابرايناست، 

پژوهش در نمونه بايـد سـبب   ) 2ن باشد، و آهاي اساسي  دهد و معرف ويژگيدست  به
اي شود و از بررسي موارد معدود بتوان نتـايج و قـوانين كلـي     جويي قابل مالحظه صرفه

  .ستنباط كردا
ط پارامترهـاي  براي حصول اين دو مقصود، يعني گزينش گـروه نمونـه و اسـتنبا   

ماري نمونه، پژوهشگر به تهيه طرحـي نيـاز دارد كـه در    آهاي  جامعه به كمك مشخصه
هر مشاهده يا عنصري كـه  . شود خوانده مي» برداري طرح نمونه«اصطالح پژوهش علمي
. ني اطالعات درباره پارامتر يا پارامترهاي جامعه داردمقدار معي ،از جامعه استخراج شود

چون اطالعات مستلزم هزينه، صرف وقت و نيروي انساني است، پژوهشگر بايد معـين  
 ،اگر اطالعـات نـاچيز باشـد   . كند كه ارزش و هزينه اطالعات مورد نياز چه اندازه است

ت بيش از انـدازه باشـد   شود و اگر اطالعا از انجام برآورد مناسب محروم مي پژوهشگر
د در نمونه، بـه  مقدار اطالعات موجو. شود ف وقت، هزينه و نيروي انساني ميسبب اتال

وامل را از طريق تهيـه طـرح   اين ع. ها بستگي داردرداري و مقدار دادهب اقالم مورد نمونه
ايـن طـرح،   . توان كنترل كرد بهترين روش گزينش گروه نمونه مي برداري و تعيين نمونه
باط با پارامترهاي جامعه ونه را در ارتمبا حجم نمونه، مقدار اطالعات موجود در ن ههمرا

  .سازد مشخص مي
 ،برداري يعني توزيع مشخصه آماري نمونه توزيع نمونه :برداري توزيع نمونه -♦

اگـر از يـك جامعـه    . بر پايه تعداد نامحدود مواردي كه از جامعه استخراج شـده باشـد  
راج كنـيم،  تايي ممكن را به روش كـامالً تصـادفي اسـتخ   nههاي نمونه ماري همه گروآ

يـا انحـراف   ) x(ميـانگين مـثالً   توانيم يك مشخصـه آمـاري،   براي هر گروه نمونه مي
 نمونـه هـر  با مجموعه مقاديري كه براي هر مشخصه آماري . محاسبه كنيم) s(استاندارد

xمثالً مقادير(آيد ميدست  به ∞ ، ... ،٢x  ،١x(توان يك توزيـع فراوانـي در نظـر     مي
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چنانچـه  . شـود  آن مشخصه ناميـده مـي  » برداري توزيع نمونه«گرفت كه در اصطالح آمار
چنين  هاي علوم رفتاري كه در بيشتر پزوهش(عه نرمال باشدمتغير مورد پژوهش در جام

شكل نرمال خواهد داشـتميانگين   نيز ونهم، توزيع نمونه برداري مشخصه آماري ن)است
بـا پـارامتر   ) هاي نمونـه  در حقيقت ميانگين توزيع ميانگين(توزيع نمونه برداري ميانگين

طـاي اسـتاندارد ميـانگين    كـه خ (ميانگين در جامعه برابر و انحراف استاندارد اين توزيع

 فرمول ز، ا)شود ناميده مي
n

x
σσ نمـايش انحـراف    σكـه در آن آيد مـي دسـت   به =

يعنـي  ( nشود كه هـر چـه    مالحظه مي. رد نظر در جامعه استاستاندارد توزيع متغير مو
 و در نتيجـه (بزرگتر باشد، مقدار خطاي استاندارد ميـانگين كـوچكتر   )حجم گروه نمونه

  .شود مي) برداري نيز بيشتر نمونه دقت
  

  دقت و اطمينان در تعيين حجم نمونه 9-5

 3000عه آماري فرض كنيد سي نفر را از يك جام. كنيم بحث را با ارائه مثالي شروع مي
هـاي   آيا ما قـادر هسـتيم يافتـه   . ب كنيمبرداري تصادفي ساده انتخا نفري با روش نمونه

اري تعميم دهيم، حتي اگر يك طرح احتمالي كه بيشترين خود را با اطمينان به جامعه آم
جـم نمونـه چقـدر باشـد تـا      گرفته باشـيم؟ واقعـاً انـدازه ح    كار بهپذيري را دارد  تعميم
 پذيري دقيق را توأم با اعتماد و اطمينان ميسر سازد؟ دقـت و اطمينـان چـه معنـي     تعميم

  .گيرد مسائل اكنون مورد بررسي قرار مي دهد؟ اين مي
هـا را از نمونـه بـه جامعـه      كند تا يافته و روايي حجم نمونه به ما كمك مي تباراع

هـاي نمونـه بايـد داراي     بـه عبـارت ديگـر، آمـاره    . عمـيم دهـيم  آماري مورد بررسـي، ت 
برآوردهايي خوب باشد تا پارامترهاي جامعه آمـاري را بـا حـداكثر دقـت ممكـن و در      

و پيشرفته باشد، برداري كامل  طرح نمونه هر قدر هم كه. عكس كندحاشيه اندك خطا من
 مـثالً (آمـاري  امعهكامالً مشابه پارامترهاي ج) xمثالً ( هاي گروه نمونه هيچ يك از آماره

μ (به خاطر داشته باشيد كه هدف اصلي هر طرح احتمالي اين است كـه  . نخواهد بود
آمـاري   سر حـد امكـان بـا پارامترهـاي جامعـه     ره، حجم نمونه را تا احتمال نزديكي آما

دقيق بازتابنده ميانگين جامعـه   طور به x اگرچه ممكن است ميزان برآورد. افزايش دهد
آن قـرار  در داخـل   μ توان برآورد كرد كـه  اي را مي نباشد، اما يك فاصله) μ(آماري 

توان با احتماالتي كـه بـر آن مترتـب اسـت، يعنـي در سـطوح        گيرد و اين برآورد را مي
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در » 2ســطح اطمينــان«و » 1فاصــله اطمينــان«بــه مســائل . اطمينــان خاصــي صــورت داد
  .ي بعدي درباره دقت و اطمينان خواهيم پرداختها بحث

  
  دقت 9-5-1

معموالً بر . هاي واقعي جامعه آماري برآورد، به ويژگي ر ميزان نزديكيدقت اشاره دارد ب
. كنـيم  را در درون يك محدوده بـرآورد مـي   پايه برآورد نمونه، پارامترهاي جامعه آماري

 300تايي از كل  50براي مثال، فرض كنيد كه در بررسي يك گروه نمونه تصادفي ساده 
 50روزانـه هـر شـخص     توليـد  يابيم كه ميانگين ميـزان  ميمستخدم در يك كارخانه، در

) با انجـام دادن محاسـبات معينـي   (سپس ممكن است). X=  50(باشد قطعه محصول مي
اركنان كارخانه، بـين  بتوانيم بگوييم كه ميانگين واقعي توليد روزانه براي جامعه آماري ك

ار كنـيم كـه انتظـ    ا يك فاصله برآورد را پيشنهاد ميبا چنين ادعايي، م. باشد مي 60تا  40
) μ=  50 ± 5(اگـر  ). μ=  50 ± 10(داريم ميانگين توليـد جامعـه درون آن قـرار گيـرد    

در ايـن صـورت، ميـزان    . قطعه محصول است 55و  45باشد، ميانگين توليد جامعه بين 
بـه  . كنيم گين را در دامنه كمتري برآورد مييعني ما اكنون ميان. دقت ما بيشتر خواهد بود

  .ايم رستي بيشتري برآورد كردهدقت و د عبارت ديگر، با
يعني . باشد برداري ميانگين نمونه مي پذيري در توزيع نمونه دقت، تابع ميزان تغيير

هـا را   بگيريم و ميانگين هر كدام از ايناگر چند حجم نمونه متفاوت را از جامعه آماري 
دارنـد و نـوعي   معموالً با هـم متفاوتنـد، توزيـع طبيعـي      ها يابيم كه آن كنيم، در مي پيدا

تـر   پذيري كوچـك  هرچه اين پراكندگي يا تغيير. اردها وجود د پراكندگي در ارتباط با آن
تـر   نه به ميانگين جامعه آماري نزديـك باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه ميانگين نمو

پـذيري در اختيـار    حجم نمونه براي بـرآورد ايـن تغييـر   نياز نيست كه الزاماً چند . باشد
آزمودني از جامعه آماري بگيريم،  30براي مثال، حتي اگر فقط يك حجم نمونه . مبگيري

. مونـه را بـر آورد كنـيم   برداري ميانگين ن بود كه تغيير پذيري توزيع نمونه قادر خواهيم
خطاي معيـار  . شود نشان داده مي xS شود و با ناميده مي» خطاي معيار«پذيري  اين تغيير

 ه فرمولوسيل هب
1−

=
n

s
Sx شودكه در آن،  محاسبه ميS  انحراف معيار نمونـه و xS 

                                                                                                                                                   

1. Confidence interval 
2. Confidence level 
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توجه داشته باشـيد كـه خطـاي    . كند يزان دقتي است كه نمونه ارائه ميخطاي معيار يا م
معيـار را   از اين رو، اگر بخواهيم خطاي. معكوس با جذر نمونه رابطه دارد طور به معيار

در يك انحراف معيار نمونه مفروض كاهش دهيم، الزم است كه حجم نمونه را افزايش 
نكته قابل توجه ديگر آن است كه هرچه اختالف در جامعه آمـاري كمتـر باشـد،    . دهيم

خطاي معيار كمتر خواهد بود، كه در جاي خـود حـاكي از آن اسـت كـه وقتـي تغييـر       
  .نمونه نبايد الزاماً بزرگ باشد پذيري در جامعه اندك است، حجم

هاي جامعه آماري نزديكتر باشد،  در بخواهيم نتايج نمونه به ويژگيبنابراين، هر ق
هر چقـدر دقـت بيشـتر الزم باشـد، حجـم      . دقتي را كه در نظر داريم بيشتر خواهد شد

  .پذيري جامعه آماري زياد باشد يرنمونه بايد بزرگتر باشد، به ويژه زماني كه تغي
  

  )درستي(اطمينان 9-5-2
 كند كه تا چه انـدازه در بـرآورد   بر پايه آماره حجم نمونه مشخص ميكه دقت،  حاليدر

كند كه مـا چقـدر آسـوده     ايم، اطمينان مشخص مي پارامترهاي آماري درست عمل كرده
در مثال قبلي راجع به . خاطريم كه برآوردهاي ما براي جامعه آماري واقعاً درست است

 55و  45بـين  ) μ( توليد، وقتي اين گونه برآورد كنيم كه ميانگين واقعـي توليـد   ميزان
بـا ايـن   . قرار دارد 60و  40ايم كه بگوييم بين  تر از زماني عمل كرده گيرد، دقيق قرار مي

 توانـد  س ميزيرا هرك. همه، ممكن است اطمينان بيشتري را در برآورد دوم داشته باشيم
در جـايي بـين صـفر و    ) μ( درصد اطمينان يا اعتماد بگويد كه ميانگين توليـد  100با 
بـه  . هر چقدر دامنه كمتر شود اطمينان كمتري وجود خواهد داشت. نهايت قرار دارد بي

فـروض  عبارت ديگر، توازن يا بده بستاني بين دقت و اطمينان براي هر حجـم نمونـه م  
  .ردوجود دا

توانيم بگوييم  طح اعتمادي است كه بر پايه آن ميكننده س اطمينان منعكس در اصل،
سـطح  . نمونه درست اسـت  هاي آماره براساسترهاي جامعه آماري برآوردهاي ما از پارام

سـطح قابـل قبـولي    درصد  95اطمينان . درصد تغيير كند 100تواند از صفر تا  اطمينان مي
 بيـان  P≥% 5 ه سطح معني داريوسيل بهيريتي است كه عموماً هاي مد براي بيشتر پژوهش

هاي  مرتبه برآوردهاي ويژگي 100به از مرت 95كنيم كه  مي به عبارت ديگر، ادعا. شود مي
  ).325-322، 1381سكاران، ( كند صحيح منعكس مي طور به ه آماري راجامع
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  برداري هاي نمونه محدوديت 9-6

اي  لحاظ نظري بحث كرده و هيچ اشـاره  برداري صرفاً از ونهتا اينجا درباره تهيه طرح نم
ي است كه ا ر اين بوده است كه شرايط به گونهفرض ب. ايم هاي مورد نياز نكرده به هزينه

زمـايش قـرار   آشـوند عمـالً مـورد     برداري اختصاص داده مـي  افرادي كه به طرح نمونه
جه كمابيش با توجه به بود ،ررسياما بايد توجه داشت كه هرگونه پژوهش و ب. گيرند مي

سـازد،   مـي  ا محدودگروه نمونه ر ي عدهاين بودجه نه تنها . شود ثابت و معيني انجام مي
براي يك بودجه معين و محدود، . دهد تأثير قرار مي برداري را نيز تحت بلكه طرح نمونه

آزمـايش،   ممكن است مبلغ معيني را براي اجـراي . همواره نوعي داد و ستد وجود دارد
بـرداري مصـرف    هـاي نمونـه   از افـراد در تعـداد كمتـري از واحـد    روي عده زيـادتري  

واحـدهاي   ،، و يـا بـا همـان مبلـغ    )بيشـتر در نمونـه   ي هاي كمتر اما با عده خوشه(كنيم
نبايـد پنداشـت كـه روش    . دهـيم كل كمتر مورد آزمايش قـرار  ي  زيادتري را اما با عده

گونـه خطـا و    ريزي شده اسـت، بـدون هـيچ    كه طرحآن گونه توانيم  برداري را مي نمونه
ريـزي   برداري بين گروه نمونه طـرح  نمونهمتأسفانه وقتي روش . لغزش جدي اجرا كنيم

به مرحله اجرا درآيد، ممكن است لغزشهاي  ها گيري و گردآوري داده شود و عمل اندازه
بـه همكـاري ديگـران     نخست آنكه، پژوهشگر همواره نيـاز . بسياري وجود داشته باشد

مسـتقيم اجـرا و    طـور  بـه  هرگز در موقعيتي نيست كـه بتوانـد ابـزار سـنجش را     و دارد
همكاري دوسـتان، مـديران، مقامـات محلـي، دولتـي و      . پژوهش را شخصاً هدايت كند

دوم آنكه، حتي . آيد و جلب اين همكاري نيز اغلب دشوار استدست  به غيردولتي بايد
ت بـه سـبب يكـي از پيشـامدهاي     داشـته باشـد، ممكـن اسـ     اگر اين همكـاري وجـود  

شـمار ديگـر،    فصلي و عوامل بيغير يالت فصلي وناپذير مانند سيل، بيماري، تعط پرهيز
بـرداري   ل و مشكالت مربوط به اجراي نمونـه مسائ. در اجراي پژوهش وقفه ايجاد شود

ه دقـت آن ممكـن   ريزي شده كامالً واقعي است و بنابراين برآوردهاي نظري درجـ  طرح
  . است در عمل فقط جنبه تقريب داشته باشد

معرف بدون تورش و كارآمد جامعه باشـد، و   .1: آل آن است كه گروه نمونه ايده
هـاي بـين    اما تفـاوت . ونه را نيز ممكن سازدبرآورد درجه دقت معرف بودن گروه نم .2

، امكـان  )لي در آزمايشاز جمله افت احتما(آمدهدست  به ريزي شده و نمونه نمونه طرح
كه حتي خـود  (دارد نوعي خطاي يك طرفه و تورش نظامدار را وارد نتايج پژوهش كند
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ها دشـوار   ه شانس مساوي براي گزينش آزمودنيدستيابي ب). پژوهشگر از آن آگاه نباشد
كوچك باشـد، خطـاي   اگر حجم نمونه . 1نمونه حاصل الزاماً معرف جامعه نيست. است

اندارد انـدازه  عالوه بر خطاي اسـت . هاي آماري نمونه زياد خواهد بود صهاستاندارد مشخ
هـاي   ا اشتباه شانسـي، امكـان دارد عامـل   برداري، خطاي تصادفي، ي گيري، خطاي نمونه

متأسـفانه بـه   . دار كنـد  يات دخالت و نتايج پژوهش را تورشنظامدار ديگري نيز در عمل
توان  مي تنها. ها وجود داشته باشد ورشگونه ترسد كه راهي براي پرهيز از اين  نظر نمي

  .اميدوار بود كه تأثير آنها جدي نباشد
هـا،   هـا و گـردآوري داده   برداري، انجام مشاهده خالصه آنكه طرح و اجراي نمونه

خطـرات   برداري، كنار آمدن با واقعيـات عملـي و   اي است از تئوري نمونه زه پيچيدهآمي
بـه   انيم طرحي واقعي و مناسب تهيه كنيم كـه ضـمن توجـه   تو وقتي مي. ناپذير بيني پيش

برداري، بدانيم كه طرح مورد نظر را چگونه  هاي نمونه هاي مربوط به محدوديت واقعيت
بــا آگــاهي كامــل و از روي وجــدان اجــرا كنــيم و اميــدوار بــه داشــتن بهتــرين طــرح 

  ).288-286، 1386هومن، (باشيم
  

  گيري هاي نمونه روش 9-7

 طور به هايي است كه باشد، داراي روش انتخاب تعدادي از افراد جامعه ميري، كه گي نمونه
اي است  ي تصادفي، نمونه نمونه. تصادفيغير تصادفي و: شوند كلي به دو دسته تقسيم مي

كه در آن، شانس انتخاب كليه اعضاي جامعه مشخص و متفاوت از صفر باشد، يعني همه 
ـ . در نمونـه را داشـته باشـند    اعضاي جامعـه، شـانس انتخـاب شـدن     ي  رعكس، نمونـه ب

شود و همه اعضاي  راساس احتماالت رياضي انتخاب نمياي است كه ب غيراحتمالي، نمونه
باعـث  اي كه  ترين ويژگي با اين وجود، مهم. آن را ندارند جامعه، شانس انتخاب شدن در

توانـد   محقـق مـي  لي، احتمـا ي  شود، اين است كه در نمونـه  متمايز شدن اين دو نمونه مي
ي  شود محاسبه كنـد ولـي در نمونـه    گيري را كه در تحقيق مرتكب مي مقدار خطاي نمونه

  .غيراحتمالي اين امكان وجود ندارد

                                                                                                                                                   

بايد يادآوري شود كه هر چند گزينش گروه نمونه بر پايه قوانين احتماالت و رعايت اصـول تصـادفي سـاختن     .1
توانـد ميـزان   كند، اما پزوهشگر باز مـي معموالً براي حصول اطمينان درباره معرف بودن گروه نمونه كفايت مي

هاي گروه نمونه را با ارقـام و نسـبت   ام و نسبتمعرف بودن گروه نمونه را به طرق مختلف بررسي و حتي ارق
  .هاي جامعه مقايسه كند



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     262

 

 

احتمالي در تحقيـق، محقـق    ي احتمالي يا غير گيري براي انتخاب نمونه در تصميم
  : بايد به چهار نكته توجه كند

بررسـي   ه براي تعميم به جامعه، كه به منظـور برخي تحقيقات ن .هدف تحقيق .1
ي پرسشـنامه يـا ابـزار     هـاي اكتشـافي بـراي تهيـه     آوري داده روابط بين متغيرها يا جمع

احتمـالي مناسـب    ي غيـر  ن گونه موارد، اغلـب، نمونـه  در اي. شوند گيري انجام مي اندازه
  .است

ثربخشـي را  ترين انمونه بايد با كمتـرين هزينـه، بيشـ    .هزينه در مقابل ارزش .2
آوري  توجه به نوع و مقدار اطالعات جمـع ي احتمالي با  نمونه ي اگر هزينه. داشته باشد

  .احتمالي استفاده شود غيري  د باشد، بهتر است از نمونهشده بيش از ح
هاي زماني كـه   موارد بسياري محققان با محدوديت در .هاي زماني محدوديت .3

اين در اين موارد، با توجه به . شود، مواجه هستند يل ميتحم از جانب كارفرمايان بر آنها
  .شود مي گيري غيراحتمالي استفاده بر است، از نمونه گيري احتمالي، زمان كه نمونه
كه كنتـرل خطـا    1در مطالعات مقدماتي يا ضربتي .مقدار خطاي مورد پذيرش .4

  .ي غيراحتمالي مناسب است اهميت چنداني ندارد، اغلب، نمونه
تواند نيـاز محقـق را برطـرف     احتمالي مي گيري غير آنكه در برخي موارد، نمونه با

حتمـالي  گيـري ا  ه وجود داشته باشد بايـد از نمونـه  سازد، اگر قصد تعميم نتايج به جامع
ي مهـم   سـؤال يـا فرضـيه    ي تحقيقي كه قصد تأييد يا رد يك در هر جامعه. استفاده كرد
  .احتمالي استفاده شود ي بايد از نمونهوجود دارد، 

  
  تصادفي گيري نمونه 9-7-1

رابـر  گيري است كه در آن، همه اعضاي جامعه تعريف شده، داراي شانس ب نوعي نمونه
اصولي داراي سه معنـي   طور به ،)يا احتمالي(ي تصادفي واژه. جهت انتخاب شدن هستند

  : است
  . معني عاميانه كه حاكي از يك نوع احساس ذهني است .1
معنايي كه جنبه فرضي دارد و بر اصل تساوي احتمـال بـروز حـوادث، مبتنـي      .2

  . است
                                                                                                                                                   

1. Pilot study 
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بينـي   تفاده از آنها، با عدم امكـان پـيش  كند كه اس هايي داللت مي عمال روشابر .3
  . صد حوادث مورد نظر همراه استصددر

  . پذيرد گيري دو معناي آخر را مي در مباحث علمي، نمونه
ساده، سيستماتيك، طبقـه   :شود نج گروه اصلي تقسيم ميپگيري تصادفي، به  نمونه
  : پردازيم كه در زير به شرح آن مي. اي اي و چند مرحله اي، خوشه

  
  ساده تصادفي گيري نمونه 9-7-1-1

نمونه، شـانس   گيري، همه افراد جامعه، براي انتخاب و داخل شدن در در اين نوع نمونه
عضو، يـك بـار مـورد     شود، پس هر ان انجام ميگيري بدون بازگرد نمونه. مساوي دارند

  : طريقه انتخاب، متعدد است. گيرد آزمون قرار مي
اي  گيري بـا برگـه   هر يك از اعضاي جمعيت مورد نمونه:كشي روش قرعه) الف

گيرند و به خـوبي بـه هـم زده     اي قرار مي ها درون كيسه ي برگه همه. شوند مشخص مي
  .شوند نمونه، برگزيده مي عنوان هبشوند، سپس تعدادي از آنها  مي

فاده از جــدول اعــداد تصــادفي، اســت :اســتفاده از جــداول ارقــام تصــادفي) ب
ابتـدا  : شـود  اده است و به اين ترتيب انجام ميترين روش تصادفي س ترين و متداول علمي

بـراي  (شـود  تا آخرين عدد حجم جامعه داده مـي  هايي از صفر به همه افراد جامعه، شماره
و بعد با اسـتفاده از جـدول اعـداد    ) 572نفر باشد، از صفر تا  572ل اگر حجم جامعه مثا

تصادفي كه در اغلب كتب آماري وجود دارد، تعداد مـورد نيـاز بـا انجـام اقـدامات زيـر       
جدول اعداد تصـادفي، دنبالـه اعـدادي اسـت كـه در نتيجـه انتخـاب        .(گردند مي انتخاب

، به صور مختلف، بـراي مثـال دو   9، ...، 1، 0عه ارقام تصادفي به طريق بازگردان از مجمو
  ). ، تنظيم شده است50×100رقمي يا چهار رقمي و يا ماتريس 

خـواهيم از   اي است كه مـي  كه مساوي ارقام عده جامعه-اهنما تعيين ارقام ر: اول
ام باشـد، تعـداد ارقـ    1420براي مثال اگر تعداد افرادجامعه ( آن، نمونه را استخراج كنيم

بـراي  . هاي متوالي جدول، بـه تعـداد آن   و جدا كردن سطرها يا ستون -)است 4راهنما 
 4سـطر يـا    4متـوالي،  طـور  بـه  باشد، در جدول اعداد تصادفي، 4مثال اگر ارقام راهنما 

  . شود ستون جدا مي
براي مثـال از  . گردد يك مسير حركت روي اعداد جدول تصادفي فرض مي: دوم



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     264

 

 

  .كس، از باال به پايين، يا مايلچپ به راست يا برع
تعداد ارقام اين عدد، با توجه بـه  . گردد تصادفي انتخاب مي طور به يك عدد :سوم

چشم و  توان با بستن اين انتخاب را مي. گيرد ايم، صورت مي بند اول انجام دادهآنچه در 
  .اي از جدول انجام داد قرار دادن انگشت روي نقطه

اد جدول، در مسيري كه در بند دوم معين شده، اعداد با حركت روي اعد: چهارم
 از ارقـام بعـدي جـدول، خوانـده شـده و ثبـت      ) ارقـام راهنمـا  (به تعداد ارقـام جامعـه  

اين كار ). براي مثال اگر حجم جامعه، عددي سه رقمي است، سه رقم سه رقم(گردد مي
هـاي   شـماره . يابـد  مـي  هتا آنجا كه تعداد افراد مورد نياز در نمونه استخراج شوند، ادامـ 

بـراي مثـال در   . شـوند  اعضاي جامعه بيشتر باشند، حذف ميتكراري و آنها كه از جمع 
  . شود بيايد، حذف مي 614شد، اگر شماره نفر با 572موردي كه تعداد افراد جامعه، 

 فرض كنـيم كـه  : نماييم دن مطلب، به ذكر مثالي مبادرت ميبراي بيشتر روشن ش
توجـه بـه   اول، بـا  . نفري انتخـاب كنـيم   68نفري، يك نمونه  572عه خواهيم از جام مي

 5هر ستون خود (كنيم ، سه ستون اول جدول را انتخاب ميباشد مي 3اينكه ارقام راهنما 
 صـاص را اخت 572و  ...و 2، 1، 0هاي  و سپس به افراد جامعه، شماره) ردستون فرعي دا

 ...ونـام   هـاي ثبـت   به ليست حقـوق، رديـف   جهها را با تو توان اين شماره مي. (دهيم مي
مسير حركت را از چپ به راست و سپس در سطر بعدي، از راست به چپ ). معين كرد
ر فرعي براي مثال در تقاطع سط. كنيم يك نقطه را به تصادف انتخاب مي. كنيم فرض مي

اعداد د، هاي افراد جامعه سه رقمي هستن چون شماره. شود مي 3، كه عدد 8ن و ستو 15
 3هستند كه با عـدد   8و  4، اعداد 3در سمت راست عدد . كنيم سه رقمي را انتخاب مي

سه رقم بعدي در همـان  . اين عدد، اولين عنصر انتخابي نمونه است. شود مي 348قبلي، 
سـه  . گردد مي باشد، حذف مي 572است كه چون بيش از  875ت، مسير از چپ به راس

سومين  عنوان بهاست كه  496سه رقم بعدي، . شود ب ميتخااست كه ان 176رقم بعدي، 
عـدد  . شـوند  مـي  اند كـه حـذف   826و  991دو عدد بعدي . شود فرد نمونه انتخاب مي

ايـن كـار آنقـدر ادامـه     . شـوند  خواهد بود كه انتخاب مي ...و 281، و بعدي، 89بعدي، 
  .عدد انتخاب گردند 68يابد تا تمام  مي
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 منظم يا سيستماتيك ادفيتص گيري نمونه 9-7-1-2

جامعـه را بـر    ، ابتدا حجم Nاز يك جامعه به حجم  nبراي انتخاب يك نمونه به حجم 
نشـان  Kمشخص شـود و آن را بـا   » گيري ي نمونه فاصله«كنيم تا  حجم نمونه تقسيم مي

(دهيم مي
n

N
K ر يـا  كنـيم كـه كـوچكت    پس يك عدد تصادفي چنان انتخاب مـي س). =

، )I ≤ K(بنـاميم  Iبراي مثال اگر عدد انتخاب شده را . گيري باشد ي نمونه مساوي فاصله

ي انتخـابي   ي اولـين نمونـه   گيـري، شـماره   صورت با استفاده از چارچوب نمونهدر اين 
ي نفرهـاي بعـدي    شـماره . ر اين چارچوب ذكر شده استام است كه د iمربوط به نفر 

اولـين  :  شـود  گيري به شرح زير مشخص مـي  ي نمونه صلهدن فانمونه، به ترتيبي با افزو
  )گيري باشد كوچكتر يا مساوي عدد فاصله نمونهبايد (ام  iفرد نمونه نفر 

)دومين فرد نمونه           نفر )iK   ام +
)سومين فرد نمونه          نفر )iK   ام 2+

        .. . .. . .. . .. . . .    .. . . . . .. . . .. . . .  
. . .. . . . .. . .. . . . .             . . .. . . .. . .. . .  

n امين فرد نمونه           نفر( )[ ]iKn   ام 1−+
نفـري انتخـاب    100اي نفري بخواهيم نمونـه  1000ك جامعه براي مثال، اگر از ي

را عـدد نظـم يـا     10 ي حاصله، يعنـي  نتيجه. كنيم تقسيم مي 100را بر  1000تدا كنيم، اب
گيـري تصـادفي    ي بعد، با استفاده از روش نمونـه  در مرحله. گيري گويند ي نمونه فاصله
انتخاب شـده اسـت،    4فرض كنيم كه عدد . شود انتخاب مي 10تا  1يكي از اعداد  ساده

دد نظـم را  بعد ع. رددا 04به اين ترتيب، اولين فرد يا آزمودني ما كسي است كه شماره 
، ...، 34، 24، 14، 04يعنـي  . نفر نمونه انتخاب شود 100كنيم تا  به اين شماره اضافه مي

عدد، يعني شود، به اين دليل كه اولين  ر اين روش شرط استقالل رعايت نميد. 94و 84
  .ها را مشخص كرده است ، تكليف ديگر انتخاب04

 بـرده  كـار  بـه ي سيسـتماتيك در صـورتي   گيـر  يري تصادفي ساده يا نمونهگ نمونه
در ) گيـري  چارچوب نمونـه ( جامعه مورد مطالعه فهرست كامل افراد) الف: شوند كه مي

چنانچـه  . مطالعه شديد نباشد ي مورد تغييرات صفت متغير در جامعه) ب. دسترس باشد
ييـرات صـفت متغيـر، ممكـن     ي اخير مورد توجه قرار نگيرد، به علت گستردگي تغ نكته

ي -لـذا در ايـن صـورت نمونـه    . نباشـد » ري خـروا  مشت نمونه«ي انتخابي  است نمونه
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اي ديگـر  ه در چنين حالتي بايد روش. اهد بوداي معرف جامعه نخو تصادفي ساده نمونه
همگـن در يـك طبقـه     صـورت  بهبراي مثال روشي كه افراد را . برد كار بهگيري را  نمونه

  .را انتخاب كرد» ي خروار مشت نمونه«سپس از ميان هر طبقه  قرار داده و
  
  اي طبقه تصادفي گيري نمونه 9-7-1-3

هايي كه از نظر صـفت   ي مورد مطالعه در طبقه اي، واحدهاي جامعه گيري طبقه در نمونه
هـا كمتـر    هـا در درون گـروه   شوند، تا تغييرات آن بندي مي تر هستند، گروه متغير همگن

  . شود ها تعدادي نمونه انتخاب مي طبقه پس از آن از هر يك از. شود
  :برداري دست كم مزاياي زير را دارد اين نوع نمونه

به مراتـب كمتـر   ) بودن آنبه سبب راحت (برداري هزينه اجراي اين نوع نمونه .1
عده داخل هر طبقه كمتر است و منطقه جغرافيـايي  . برداري تصادفي ساده است از نمونه

بنـدي   هـا در طبقـه   هـا و گـردآوري داده   راين گزينش نمونـه بناب. گيرد بر ميكمتري را در
  .تر و سرعت عمل پژوهندگان نيز بيشتر خواهد بود كوچكتر، بسيار كم هزينه

تـوان   اي استفاده شود، براي هـر طبقـه مـي    برداري تصادفي طبقه وقتي از نمونه .2
تايج پـژوهش را نـه   بنابراين ن. آورددست  به اي از پارامترهاي جامعه برآوردهاي جداگانه

 .توان بيان كرد هاي مختلف آن نيز مي تنها براي كل جامعه، بلكه براي بخش

يعني معرف بودن (هاي مختلف جامعه در گروه نمونه نسبت به انعكاس ويژگي .3
 .اطمينان بيشتري خواهد بود) آن

ين پذيري ا كمتر از تغيير ،پذيري صفات مورد مطالعه داخل هر طبقه ريچون تغي .4
كوچـك   ،اي برداري طبقـه  نمونه در ها جامعه است، واريانس برآورد كنندهصفات در كل 

مـان حجـم را   اي است كـه ه  برداري تصادفي ساده نمونه دركننده  تر از واريانس برآورد
دقـت   اي در اي موجب افزايش قابـل مالحظـه   برداري تصادفي طبقه بنابراين نمونه. دارد

 .آورد پارامترهاي جامعه خواهد بودبرداري از لحاظ بر نمونه

 مـالك در نظـر گرفتـه    عنوان بهبندي واحدهاي جامعه، متغيري  معموالً براي طبقه
نمونه، به هـر  ابتدا حجم كل . شود كه با صفت متغير مورد مطالعه بستگي داشته باشد مي

هاي فرعي مورد مطالعه تقسيم شده، سپس افـراد در داخـل هـر     يك از طبقات يا بخش
هـاي  ، معيارهـا  بـراي تشـخيص طبقـه   . گردنـد  مـي  تصادفي ساده، گزينش طور به طبقه،
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ي تحقيق است، به اين نحـو   ترين آنها، استفاده از فرضيه متداول. گوناگوني متداول است
 كه براي مثال اگر فرضيه تحقيقي حـاكي از مقايسـه آراي زنـان و مـردان باشـد، آنگـاه      

بندي كرد و از هر كدام، به روش تصادفي  نس، طبقهج برحسبجامعه آماري را توان  مي
  .نمونه را انتخاب نمود

 .بندي، به موضـوع تحقيـق بسـتگي دارد    وجه داشت كه متغير يا معيار طبقهبايد ت
عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد بررسي و تبيين مدل مفهومي «براي تحقيقي با عنوان مثالً 

توان معيار را نوع  مي» ني استان مازندرانتاق بازرگاهاي كوچك و متوسط عضو ا شركت
غـذايي و  : ها را در يكي از طبقـات زيـر گنجانـد    صنعت قرار داد و بر آن اساس شركت

دارويي، فلزي و لوازم خانگي، نساجي، پوشاك و چـرم، شـيميايي و سـلولزي، ماشـين     
  .سازي و ساخت تجهيزات، و ساير صنايع

هـاي كـارآفريني دانشـجويان     خصيصـه  ارزيـابي «تحقيقي با عنـوان   همچنين اگر
ها را با معيارهايي مانند مراكـز و   توان نمونه صورت گيرد، مي» نور مازندران يامدانشگاه پ

از آنجـا كـه   . مـود واحدها، رشته تحصيلي، جنسيت دانشجويان و سال ورود تفكيـك ن 
جنسـيت يـا سـال ورود     براساسهاي كارآفريني است، تفكيك  هدف، سنجش خصيصه

  .باشد قي ميمنط
را  د هر طبقه در جامعه معين شود، آنها، به نسبت تعداد افرا اگر تعداد افراد نمونه

مشخص كـردن   ،اي گام در گزينش نمونه تصادفي طبقه نخستين. گويند» اي نسبي طبقه«
نكتـه  . برداري جامعه در طبقه مناسـب اسـت   ها و سپس جاي دادن هر واحد نمونه طبقه

اي كـه هـر واحـد     گونـه  به ،ها را به دقت تعريف و مشخص كنيم هقبمهم آن است كه ط
بـرداري بـه    پس از تقسـيم واحـدهاي نمونـه   . گيردبرداري فقط در يك طبقه قرار  نمونه
 يـك نمونـه تصـادفي سـاده     ،ي مختلف، گام بعدي آن است كه براي هـر طبقـه  ها طبقه

هـر طبقـه مـورد     1نسـبي  در گزينش گروه نمونه بايد اهميت يا فراوانـي . آوريمدست  به
 =12000N لبنـي  براي مثال فرض كنيد تعداد كـارگران يـك كارخانـه   . ر گيرداتوجه قر

  :ايم و متمايز به شرح زير تشخيص داده مختلف خط توليددر اين جامعه، چهار . است
  نفر A ( =2000طبقه( خط توليد خامه
 نفر B =3000) طبقه( خط توليد پنير
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 نفر C= 3000) طبقه(خط توليد ماست

  نفر D =4000) طبقه(خط توليد شير
براي اين . نفري از اين جامعه استخراج كنيم =400nخواهيم يك نمونه  اكنون مي

. ابتدا سهم هر يك از طبقات را از كل پرسنل شركت محاسبه نمـاييم مقصود الزم است 

 از فرمولبراي اين كار ابتدا 
N

n
P k

k معرف تعداد مربـوط بـه   ، Nkكه كنيم  مي ستفادها =
  :راين خواهيم داشتببنا. هر طبقه است

Pb = PC = 0/25              Pd = 0/333167 /0Pa =  

بـه عبـارت   . دهيم ت از جامعه را به نمونه تعميم ميدر ادامه سهم هر يك از طبقا
 نـد، ا ات هـر سـهمي را كـه از جامعـه داشـته     توان بيان نمود، هر يك از طبق ميساده تر 

 7/16مثال خط توليد خامـه كـه    عنوان به. بايست همان سهم را از نمونه داشته باشند مي
درصـدي ايـن طبقـه از     7/16را داشته اسـت، سـهم   ) نفر 2000( درصد از سهم شركت

كه نمونه  هاي گروهبه همين ترتيب سهم ساير . باشد نفر مي 67نفري برابر با  400ونه نم
  :اند برابر است با هآمدبه دست  n.Pkبر پايه 

133 nd =                   100nb = nc=                    67na=  
هايي كـه   يد اطمينان داشته باشيم كه نمونهدر گزينش عناصر مربوط به هر طبقه با

ي ايـن مطلـب آن   معنـا . مستقل از يكديگر اسـت  ،شود هاي مختلف برداشته مي از طبقه
هـاي مختلـف و    توان از طرح در داخل هر طبقه مي تصادفيبرداري  است كه براي نمونه

هاي ساير  هاي داخل يك طبقه به مشاهده اي كه مشاهده به گونه ،اي استفاده كرد جداگانه
تـوان در جهـت    بـرداري در صـورتي مـي    از اين نوع نمونه. ي نداشته باشدها بستگ طبقه

ـ گو برداري و ميزان معرف بودن نمونه به قت نمونهافزايش د ه مـؤثر اسـتفاده كـرد كـه     ن
ممكن قـدر هاي درون هر طبقـه هـر    پذير، داده مشخص و تعريف ي جامعه كامالًها طبقه

 بنـدي  هايي كـه جامعـه بـر پايـه آن طبقـه      تر ميان ويژگي تر، و از همه مهم است همگون
  .دگر سو، ارتباط وجود داشته باشدشود از يك سو و متغيرهاي مورد مطالعه از  مي
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  اي خوشه تصادفي گيري نمونه 9-7-1-4
برداري تصادفي ساده است كه هر واحد آن را يـك   نوعي نمونه 1اي برداري خوشه نمونه
 بـرداري اسـتفاده   موقعي از ايـن نـوع نمونـه   . دهد از عناصر تشكيل مي) يا خوشه( دسته

ده و عناصـر آن  اي تشـكيل شـ   هـاي جداگانـه   ستهاز د ،شود كه جامعه مورد پژوهش مي
آوردن چارچوبي كه نام همه دست  به اگر هزينه. ها توزيع شده باشد معه در اين دستهجا

يـا  هـا   يـا هزينـه گـردآوري مشـاهده     باشـد  عناصر جامعه را در بر داشته باشد سـنگين 
كه از نمونـه  اي استفاده كرد  برداري خوشه توان از نمونه ي پژوهش زياد باشد، ميها داده

بـراي  مـثالً   .تـر خواهـد بـود    تـر و ارزان  الوصول ه مراتب سهلاي ب برداري ساده يا طبقه
ن شـهر  آبرداري كرد يا  نمونهتوان يا از خانوارها  مي ،اي از اهالي يك شهر گزينش نمونه

 ي گونـه  بـه ( را از لحاظ جغرافيايي بـه چنـد ناحيـه تقسـيم و برخـي از ايـن نـواحي را       
بـر پايـه    ،آموزان يك شـهر  يم از دانشاگر بخواه. ونه برگزيدگروه نم عنوان به) تصادفي

برداري دانـش   كنيم، واحد نمونه برداري مونهناي كه شرح آنها گذشت  گانه هاي سه شيوه
مثل كالس ( آموزان اي از دانش اي، مجموعه برداري خوشه اما در نمونه. آموز خواهد بود

بـه  مـثالً   ترتيب نيبد. گروه نمونه پژوهش برگزيده شود عنوان بهتواند  مي) يا آموزشگاه
خالصـه   طـور  بـه  .برداري كنـيم  كالس نمونه 1700توانيم از  آموز مي دانش 50000جاي 

 آوردن مقـدار معينـي از اطالعـات و كمتـرين    دست  به از لحاظاي  نمونه برداري خوشه
  :برداري است كه هزينه، موقعي يك طرح مؤثر نمونه

آوردن آن خيلـي گـران   ت دسـ  بـه  چارچوب عناصر جامعه در دست نبوده يـا  .1
  .باشد

 ي ها به سبب وجود فاصله بين عناصر موجـود در جامعـه   هزينه انجام مشاهده .2
 .العاده باشد مستلزم صرف وقت، نيرو و تالش فوقها  پژوهش زياد، و گردآوري داده

اي را در حقيقت، رعايت اصل اقتصـاد   برداري خوشه بنابراين منطق اساسي نمونه
مشخص  ،برداري نيز نخستين گام در اين نوع نمونه. دهد تشكيل مي آن و راحتي اجراي

اي  قـه ببـرداري تصـادفي ط   اما تفاوت اساسي آن با نمونه. ستهاي مناسب ا كردن خوشه
هـا بايـد در داخـل خـود هـر چـه        اي، طبقه قهببرداري تصادفي ط اين است كه در نمونه
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 گيري كامالً لحاظ ويژگي مورد اندازهديگر از  قه از طبقهبتر و هر ط ست همگونممكن ا
داخل خـود هـر   ها بايد در  اي، خوشه برداري خوشه ه در نمونهمتفاوت باشد، در حالي ك
هـاي ديگـر شـباهت     هر خوشه بـا خوشـه  ، و)تر و متفاوت( تر چه ممكن است ناهمگون

  .بسيار داشته باشد
  
  1اي مرحله چند تصادفي گيري نمونه 9-7-1-5

آمـوزان يـك مدرسـه يـا يـك       نحصر به دانـش ممثالً  وهش كوچك وچنانچه جامعه پژ
موجود در  پذير است كه فهرست كامل همه موارد آموزشي باشد، اين امر امكاني  منطقه

اما تهيه چنين فهرست كاملي اغلب بسيار . تهيه شود) برداري چارچوب نمونه(آن جامعه
آموزان سطح كشور  عه، همه دانشاگر جامعه مورد مطالمثالً  .دشوار و گاه ناممكن است

ان تهيـه فهرسـت كـاملي از همـه     در برگيرد، امك پردازي خالقيت و ايدهرا براي كالس 
بـراي   آمـوزان  دانـش توان بـه همـه    در اين شرايط، چگونه مي. د نداردموزان وجوآ دانش

  شانس مشخص و يكسان داد؟  ،حضور در گروه نمونه
بـرداري چنـد    حل، معمـوالً انجـام نمونـه    هرين رات ترين و در ضمن مطلوب عملي

از (اي افراد جامعه با توجه به سلسـله مراتبـي   مرحله گيري چند در نمونه. استاي  مرحله
بـرداري   نمونه. شوند ز انواع واحدهاي جامعه انتخاب ميا) واحدهاي بزرگتر به كوچكتر

شامل همـه  ) اً كامليا تقريب(سطحي شروع شود كه براي آن بتوانيم فهرستي كامل ازبايد 
ممكن است بتـوان  مثالً  .دهد، تهيه كنيم كه جامعه را در آن سطح تشكيل مي واحدهايي

در اين صورتمي توان . تهيه كرد) نام يا شماره برحسب(از همه مناطق آموزشي، فهرستي
يك گـروه نمونـه تصـادفي از منـاطق آموزشـي، كـه احتمـاالً برحسـب حجـم، ناحيـه           

  .استخراج كرد ،بندي شده باشد اقتصادي طبقه -ي از سطح اجتماعيصجغرافيايي يا شاخ
بـرداري بايـد در داخـل هـر يـك از منـاطق        ومين و احتماالً سومين سطح نمونهد

ممكـن اسـت بتـوان    ) كم جمعيت(در مناطق آموزشي كوچكمثالً  .ي انجام شودشآموز
تهيه كرد، كه  را يا سن معيني خاص فهرستي شامل همه شاگردان موجود در يك كالس

در . توان يك گروه نمونه تصادفي از فهرست مزبـور اسـتخراج كـرد    در اين صورت مي
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مناطق آموزشي بزرگ ممكن است ضروري باشد فهرستي از همه مدارس موجود تهيـه  
اي از شاگرداني كه در داخل هـر يـك    اي از اين مدارس و سپس نمونه ابتدا نمونه ،كرده

  .دارند استخراج كنيم مدارس نمونه قرار اين از
  

  تصادفي گيري نمونه هاي روش ساير 9-7-1-6
گيري كه در آن به هنگام گـزينش   اي است در نمونه شيوه: 1شده كنترل گيري نمونه -♦

 اي معرف از هر گروه، رده ويا قشر اعمال ، كنترلي نيز در جهت تأمين نمونهموارد نمونه
ي  هشـمار  بـه از هر قشر، بدون توجه  در اين حال ممكن است شماري مشخص. شود مي

 .ارقام و يا واحدهاي آن قشر گزيده شود

گيـري و يـا    بارت است از كـاربرد دو روش نمونـه  ع: 2گيري مضاعف نمونه -♦
اي  گيري تصادفي نمونه براي مثال ابتدا به روش نمونه. يبيشتر، در سطوح مختلف بررس

اي ديگـر بـا    ب با روش تصادفي، نمونـه ي منتخ نهرا انتخاب نمائيم و پس از آن در نمو
 .گيري مختلط نيز گويند اين شيوه را در شرايطي، نمونه. دشو شيوه منطبق گرفته مي

گيـري جـامع و كامـل ميسـر      در بعضي از امور، نمونـه : 3گيري اتفاقي نمونه -♦
مـثالً   شـود،  ي كه در دسترس است محدود ميا تحقيق ناچاراً به جامعه يا نمونهنيست و 

بسياري از تحقيقات روانشناسي آزمايشي، حداقل در مراحل مقـدماتي، بـا دانشـجوياني    
البته تعميم نتايج چنين تحقيقاتي . گيرد آموزي مشغولند، انجام ميكار بهه كه در آزمايشگا

يا در مواردي خبرنگاران بـراي بررسـي   .)253، 1366نصفت، (خالي از خطا نخواهد بود
آورنـد، يعنـي هـر كـس كـه       س است، گفتگو به عمـل مـي  ه در دسترامري با هركس ك

 .تصادف يا اتفاق مالقات كنند برحسب

آيد و  هاي مضاعف به حساب مي گيري ي نمونه در زمره: 4گيري مختلط نمونه -♦
ر مراحـل  بنابراين د. آيد ميدست  به منظور افزايش ضريب دقتاز آميزش چند شيوه به 

آن بـه   هـاي مختلـف   رود و يا قسـمت  مي كار بهمتفاوت  هايي مختلف تشكيل آن، روش
تـوان در يـك    اي، مـي  گيري طبقه در يك نمونهمثالً  .شود هاي متفاوت انتخاب مي روش

                                                                                                                                                   

1. Controlled Sampling 
2. Double Sampling  
3. Incidental Sampling  
4. Mixed Sampling 
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 .برد كار بهطبقه روش تصادفي و در طبقه ديگر روش منظم را 

در بسياري از تحقيقـات، از يـك جامعـه چنـد نمونـه      : 1گيري موازي نمونه -♦
ه جزء نظير هم كلي يا جزء ب طور به ها بايد حالت خاص، اين نمونهدر . كنيم مي انتخاب

ه آن اسـت كـ  » ي همتـا  نمونه«. شوند خوانده مي 2هايي موازي يا همتا چنين نمونه. باشند
اين حالت را همتايي كامـل يـا   . ي ديگر انتخاب شود براي هر فرد، فردي در يك نمونه

همتا، به جاي شباهت يا تسـاوي افـراد دو   ي  اگر در تشكيل دو نمونه. خوانيم مي فردي
ميانگين، انحـراف معيـار، درصـد و ماننـد     (ها ي آماري نمونهها و به تساوي شاخصبه د
ي همتـا در   دو نمونـه مثالً  .ي يا جمعي گوييماكتفا كنيم، آن دو نمونه را همتاي كل) اينها

از لحـاظ سـن، پايـه    ها  چنان انتخاب شوند كه افراد نمونهتحقيقي راجع به هوش، بايد 
يـا اينكـه   ) همتـايي فـردي  (تحصيلي و مانند اينها، دو به دو مساوي يا مشابه هم باشـند 

ميانگينِ ميانگين و انحراف معيار دو گروه از لحاظ عوامل مذكور بـا همـديگر مسـاوي    
 .)همتايي جمعي(باشند

بـار  ي چنـدين  ا مواردي كه در نظر است از جامعـه  در :3)مادر(ي پايه نمونه -♦
هـاي   نتخاب كرد و در مواقع لـزوم نمونـه  اي بزرگ را ا توان نمونه نمونه گرفته شود، مي

بـراي  . گرفته شده است كار بهاين روش در امريكا چند بار . فرعي را از آن گزينش نمود
اياالت امريكا را به تعدادي منطقه كوچك تقسيم و سپس ) 1945(كينگ و جي سن«مثال

عني ها م ي انتخاب كردند كه در تمام ايالتفري از آن را به نحون 70000يك نمونه مادر
هاي فرعي را گرفته و مورد مطالعه قـرار   ي انتخابي نمونه دار باشد و سپس از اين نمونه

مزيــت ايــن روش در آســان كــردن و ســرعت بخشــيدن بــه جريــان گــزينش  . دادنــد
شـوند، بايـد تقريبـاً ثابـت      اي كه از نمونه مادر گرفته مـي  نهواحدهاي نمو. ستها نمونه
شـدن يـا   ضمناً الزم است به ساخت نمونه مادر از افراد يا خانوار به دليـل كهنـه   . باشند

  ).12، 1367موزر و كالتون، (توجه داشت) مير يا مهاجرتو بر اثر مرگ(نقصان نمونه
ي موضوع تحقيق،  اي خصوصيات جامعهبه اقتض: اي گيري چند مرحله نمونه -♦

 Nدر ايـن روش از جامعـه   . شـود  ورد نظر در چند مرحله برگزيده مـي ي م هگاهي نمون
نفر، گـروه كـوچكتري    1nكنيم، سپس از ميان  انتخاب مي 1nاي به تعداد  نفري، نمونه

                                                                                                                                                   

1. Parallel Sampling  
2. Matched Sampling 
3. Master Sample 
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يات تعداد و ساير خصوص ي كافي و مناسب از لحاظ گزينيم، تا نمونه يبرم 2nبه تعداد 
اي  و چنـد مرحلـه  ... اي،  اي، سه مرحلـه  گيري دو مرحله بدين ترتيب نمونه. تعيين شود

  .انجام داده ايم
اي بـه نـوعي از    گيـري چنـد درجـه    نمونـه : 1اي گيـري چنـد درجـه    نمونه -♦

شـود كـه برخـي از اطالعـات معمـوالً كلـي، از تمـام افـراد آن و          گيري گفته مـي  نمونه
همـان زمـان يـا در زمـان ديگـر،       فرعـي برگزيـده از آن، در  ي  عات ديگر از نمونهاطال
ي فرعـي انتخـاب شـود،     در مـواردي كـه فقـط يـك بـار نمونـه      « .شـود  مي آوري جمع
 اي را بـا  گيـري چنـد درجـه    نامنـد، نمونـه   ر مياي يا با يك تكرا گيري را دو درجه نمونه
گيـري   در نمونه. دانست يبي باشد، نبايد يكيتواند ترك مي اي، كه گيري چند مرحله نمونه

اره ثابت است و فقط گيري همو مراحل مختلف چند نوع واحد نمونه اي، در چند مرحله
  ).103، 1367موزر و كالتون، (شود ها سؤاالت بيشتري مي از برخي واحد

دار حجـم نمونـه را قـبالً    گيـري مقـ   ونهدر اين نوع نم: گيري تدريجي نمونه -♦
انتخـاب كـرده، مـورد تحقيـق قـرار      كنيم، بلكه اجزاي نمونـه را تـدريجاً    يمشخص نم

 روشـن و  طور به ي منظور حقيق تدريجي را تا جايي كه نتيجهاين استخراج و ت. دهيم مي
جـويي در   ايـن روش معمـوالً سـبب صـرفه    . دهـيم  قابل اعتماد حاصل شود، ادامـه مـي  

چنـين  . ري زائد جلـوگيري كـرد  گي ز نمونهتوان ا ي آن مي هوسيل به شود و مي گيري ونهنم
نيـز  » نمونـه كـافي  «اي كه ممكن است از لحاظ احتماالت تصادفي نباشد، گـاهي   نمونه

  .شود مي خوانده
گيـري چنـد    اي، نـوعي نمونـه   گيـري منطقـه   نمونـه : 2اي گيري منطقـه  نمونه -♦

ت كامل اي است كه روش اصلي متداول در بسياري از كشورهايي است كه فهرس مرحله
كشور، شهر، استان، محله (ي مورد نظر دراين روش، منطقه. ختيار ندارندجمعيتي را در ا

تصـادفي   طـور  بـه  هاي مورد نياز از ايـن نـواحي   به نواحي كوچكتر تقسيم و واحد.) ..يا
آن بـه جـاي    اي است كه در ن روش اساساً نوعي روش چند مرحلهاي. شوند مي انتخاب

فرض كنيد در نظر است به منظـور بررسـي   «. كنند ها استفاده مي فهرست اسامي، از نقشه
ي شـود، امـا فهرسـت    گيـر  شهر، از واحدهاي مسكوني آن نمونهشرايط زندگي در يك 

                                                                                                                                                   

1. Multi-phase-sampling 
2. Area sampling 
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هـا را   نـدارد تـا براسـاس آن بتـوان نمونـه      هاي مسكوني اين شهر وجود كاملي از واحد
شـهر وجـود داشـته     كوني آني صحيحي از واحدهاي مسـ  چنانچه، نقشه حال. برگزيد

هـايي   ابتدا شهر را به بلـوك : نتخاب كردي نمونه را به شرح زير اها توان واحد باشد، مي
كنند، سپس بـا   گذاري مي ي برابر، تقسيم و آنها را شمارهها در صورت امكان با جمعيت

هـا بـه    در اين حالت بايـد بلـوك  . شود يروش تصادفي ساده، حجم مورد نياز انتخاب م
هـا   كامالً مشـخص شـود و مرزبنـدي بلـوك     هر يك از آنهاي  ريف و محدودهخوبي تع

البتـه در  . ار گيردطوري انجام پذيرد كه هر واحد مسكوني فقط و فقط در يك بلوك قر
فاده مـرز نيـز اسـت    عنوان بهتوان از خيابان، كوچه، رودخانه و نظائر آن  صورت امكان مي

صـادفي  گيـري ت  بنـدي و نمونـه   از روش طبقـه  بـا اسـتفاده   هـا  بلوك گيري از نمونه. كرد
  ».گيرد متناسب از نظر حجم صورت مي

ي بايـد يكبـاره و در جريـان    گيـر  هـر چنـد كـار نمونـه    : گيري متوالي نمونه -♦
در برخي از مطالعات به جهـت  . اي جامع صورت گيرد، اما هميشه چنين نيست محاسبه

پــذير  گيــري تــوالي ر، نمونــهي مــوردنظ هــايِ پديــده تحقيــق و دگرگــونيتــداوم كــار 
  .)224، 1346شيرواني، (است

آيـد كـه    در ارتباط با هدف تحقيق، الزم مـي اي، بيشتر اوقات  در تحقيقات نمونه
ي مورد بررسي را، از يك مقطع زماني بـه   حاصل در يك يا چند صفت از جامعه تغييرات

گيـري شـده قبلـي،     ازهيا اينكه بخـواهيم از صـفت انـد    مقطع زماني ديگر، برآورد كنيم و
گيـري تغييـرات    براي انـدازه . ن دقت استفاده كنيمصفت كمكي در جهت باال برد عنوان به

كليـه واحـدهاي انتخـاب    حاصل در مقادير صفت مربوطه، بهترين روش ايـن اسـت كـه    
گيري حفظ كنيم و صفت يا صفات مورد  يري را تا مقطع زماني بعدي نمونهگ نمونهي  شده

ي  ولي بايد دانسـت كـه در عمـل، بـه واسـطه     . گيري نماييم اً براي آنها اندازهنياز را مجدد
توان منظـور   اول و يا از بين رفتن آنها، نمي ي ي بعضي از واحدهاي واقع در نمونهجابجاي
گيـري متـوالي، بـه     از ايـن رو، در كـاربرد روش نمونـه    .كلي تحقق بخشـيد  طور به باال را

بـاال بـردن دقـت، كوشـش      ت كمكي در بـرآورد بـراي  خصوص در مورد استفاده از صف
واحـد   nواحـد از   mمـثالً  (ي محدودي از واحـدهاي داخـل نمونـه اول را     شود عده مي

ي طور به گيري انتخاب كرد، هاي نمونه واحدهاي جديد، با يكي از روش عنوان به) نمونه
يم روش توان مي يببه اين ترت. m+u=n: گيري داشته باشيم نمونه كه در مقطع زماني دوم
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  .)124-113، 1386ساروخاني، (ببريم كار بهگيري  متوالي را در انجام نمونه
  

  )اتفاقي(تصادفي غير گيري نمونه 9-7-2
، اتفـاقي  )در دسـترس ( ي سـاده اتفـاق : گيري سه روش دارد كه عبارتند از اين نوع نمونه

  :پردازيم كه در ادامه به تشريح آنها مي). قضاوتي(اي و هدفمند  سهميه
  

  ساده تصادفي غير گيري نمونه 9-7-2-1
مثـل  . شـود  فوريت در دسـترس اسـت، اسـتفاده مـي     هايي كه به در اين روش، از نمونه

كند، نظـر   اتفاقي با آنان برخورد مي طور به خبرنگاري كه در كوي و برزن، از افرادي كه
ج آن فقط به افرادي اياين روش چندان قابل اعتماد نيست و نت. آورد خواهي به عمل مي

اي نيز ناميـده   گيري، انباشته يا كومه اين نوع نمونه. ، قابل تعميم استاند كه بررسي شده
  .)99، 1388هومن، ( شود مي

  
  اي سهميه غيرتصادفي گيري نمونه 9-7-2-2

 هايي را كه در دسترس هستند، بر مبناي يـك سلسـله   در اين روش محقق، افراد يا گروه
ل در يك نظرخواهي اتفاقي، سـعي  كند، براي مثا انتخاب مي) سهميه(خصمعيارهاي مش

شوندگان، زن و نيمي ديگر، مرد باشند تا بدين وسيله، عامـل   كند كه نيمي از مصاحبه مي
 . جنسيت در نتايج تأثير نگذارد

 
  )اسنوبال(برفي گلوله گيري نمونه 9-7-2-3

شود  مونه، فرد نمونه بعدي مشخص ميبرفي بعد از پرسش از هر ن گيري گلوله در نمونه
از طريق جمله از كي بپرسم، نمونـه قبلـي،   مثالً  .شود مي ها زياد و به تدريج تعداد نمونه

  ).94، 1388صفري شالي، (كند  خص مينمونه بعدي را مش
ار ودشـ فتن محل اعضاي يك جمعيت ويـژه  اين روش زماني مطلوب است كه يا

ت كه محل معدودي از جمعيت هدف را پيدا كرده و اين روش به اين صورت اس .باشد
خواهيد اگر اطالعات الزم را دربـاره محـل    نها از ايشان ميآوري اطالعات آ بعد از جمع

ينـد  آگلولـه برفـي بـه فر    .در اختيار شما قراردهنـد  ،دارند جامعه تحقيقاعضاي ديگران 
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هـاي   زمودنيآافتيد او زمودني را يآيعني وقتي يك  .شود وري اطالعات اطالق ميآ جمع
بـراي هـدفهاي اكتشـافي اسـتفاده      بيشتر از اين روش .كند را به شما معرفي مي يرگدي

زماني كه تحقيق درخصـوص  توان به اين نكته اشاره كرد،  از نقاط قوت آن مي .شود مي
بـا   كند تا اين روش كمك مي ،ي خاص است كه به راحتي قابل شناسايي نيستندها گروه

بـه اعضـاي ديگـر گـروه از طريـق       )پاسـخگو ( اعضاي جامعهيا چند نفر از يافتن يك 
  .نها دست يابدآگرفتن نشاني از اعضاء در دسترس به 

 صـورت  بهها  كه دسترسي به نمونه باشد، مي اين روش نقطه ضعفي رانيز دارا البته
كن مم ؛ لذاشود از عضو شماره يك گرفته مي دويعني نشاني عضو شماره  ،پيوسته است

است اعضايي معرفي شوند كه هماهنگي بيشتري با هم دارنـد بنـابراين نمونـه انتخـاب     
  .تواند معرف كل جامعه باشد شده نمي

  
  قضاوتي يا هدفمند تصادفي غير گيري نمونه4 -9-7-2

شوند كه داراي  نمونه، از ميان افرادي انتخاب ميگيري است كه در آن افراد  نوعي نمونه
ري، فقط براي مطالعات آزمايشي گي اين نوع نمونه. باشند مي اي هخصوصيات تعريف شد

 كـار  بـه را بـراي مـواردي   » وتيگيري قضـا  نمونه«عده اي، اصطالح . رود كار بهتواند  مي
  . شوند داوري پژوهنده انتخاب مي براساساند كه اعضاي نمونه،  برده

نمونـه و روش  گيري، تعيين صحيح انـدازه حجـم    بايد توجه داشت كه در نمونه
توانـد   ند و اجراي هر يك به تنهايي، نمـي انتخاب افراد نمونه، هر دو داراي اهميت هست

  . قابليت تعميم را تضمين نمايد
هـاي كـانوني را نيـز ارائـه      ر، از جمله پانل و گـروه گيري ديگ اي، چند نوع نمونه عده

اي است كه  ، زيرا پانل، واژهقل و خاص دانستگيري مست توان آنها را نمونه اند كه نمي نموده
هـاي كـانوني نيـز     ي گروه وجه مشخصه. شود ها مربوط مي آوري داده ي جمع بيشتر به نحوه

نحوه انتخاب آنـان  . ي انتخاب نه به الزام نحوهو ) باشد 12تا  8كه بايد بين (تعداد آنها است 
  ).102- 117، 1378ظهوري، (مول باشد هاي بر شمرده مع تواند يكي از روش مي

 گيـري را شـرح   هـاي نمونـه   لي كه تعريف و محاسـن و معايـب روش  ذيالً جدو
گيري است، بـراي سـاده شـدن     اري كه راهنماي انتخاب روش نمونهدهد و نيز نمود مي

  . گيري ارائه شده است تصميم
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  گيري و محاسن و معايب آنها ي نمونهها فهرست انواع روش .2-9جدول
  

  

  معايب  نمحاس شرح گيري شرح نمونه

1  
تصادفي 

  ساده

همه افراد جامعه، شانس انتخاب شدن را
  دارند و اين براي همه مساوي است

قابليت تعميم 
  نتايج زياد

به اندازه روش 
مؤثر اي  خوشه

  نيست

2  
تصادفي 

 سيستماتيك

از روي ليست همه افراد جامعه، اولين نفر
شود، بقيه افرادي  مي تصادفي معين طور به

از آن فاصله  ...وd،d2كه  خواهند بود 
 گردننددارند، انتخاب مي

اگر ليست افراد 
جامعه موجود 
  .باشد ساده است

احتمال خطاي 
سيستماتيك 
  وجود دارد

3  

بندي  طبقه
  نسبي

شود و سپسميجامعه به طبقات تقسيم
  لزوم وجود چارچوب وتعداد افراد 

نمونه به همان نسبت طبقات در جامعه،  .1
به همان نسبت طبقات در تعيين نمونه 
 گرددميجامعه، تعيين

مؤثرترين روش 
  احتمالي

لزوم وجود 
چارچوب و افراد 

  در هر طبقه
  

 بندي طبقه
  نسبيغير

تعداد افراد نمونه، بدون توجه به نسبت هر
  گردد مي طبقه درجامعه، تعيين

زماني كه تعداد 
افراد جامعه برابر 
 باشد مناسب است

عدم توجه به 
  يها نسبت

  اي خوشه  4

هايي كه افراد نا متجانس دارند،ابتدا گروه
 د گروه،سپس چن. شوند مي مشخص

شوند و بعد،  تصادفي انتخاب مي طور به
تصادفي انتخاب  طور به تعدادي زير گروه

خرين زير گروه و در نهايت همه افراد آ
 .گردندانتخابي، آزمون مي

در موارد 
پراكندگي جامعه 

سطح وسيع 
ت، مفيد تقسيما

است هزينه كم 
  است

كمترين ميزان 
دقت را از همه 
روشهاي ديگر 

  دارد

  اي منطقه  5
از نظر هزينه مؤثر  اي در منطقه جغرافيايينوعي خوشه

  است
فقط در طرحهاي 
 محلي كاربرد دارد

  مضاعف  6
مونه، دو بار مورد پژوهش قرارهر ن
 گيردمي

هاي بيشتري  داده
قابل تحصيل است

اي احتمال خط
  باالست

7  
تفاقي سادها
 )دسترس در(

افرادي كه بيشترين دسترسي به آنها وجود
 .شوندميدارد، انتخاب

سريع، راحت و 
  كم هزينه

قابليت تعميم 
  بسيار كم

  قضاوتي  8
تخصص شان در موضوعبراساسفراد

  شوند مي مورد تحقيق، انتخاب
گاهي تنها روش 

پژوهش دار، معني
  .است

، قابليت تعميم آن
برانگيز  سؤال

  .است

  اي سهميه  9

هاي از قبل مشخص شده از  افراد از گروه
جامعه، به تعدادي كه براي هر يك، 

معين گرديده است، انتخاب اي  هسهمي
  شوند مي

اي مواردي كه بر
وجود افراد از 

هاي اقليت در  گروه
پژوهش الزم است،

  باشد مي مفيد

به سهولت 
  تعميم قابل
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  گيري راهنماي انتخاب طرح نمونه. 2-9شكل 

  

  

  

آيا نماينده بودن
نمونه براي تحقيق، 

  حساس است؟

  

بل نه

يك روش احتمال وند 
انتخاب كنيد) ادفيتص(

:اگر هدف اصلي مطالعه

يك روش غير احتمال
 وند انتخاب كنيد

:اگر هدف اصلي مطالعه

تعميم 
باشد

ارزيابي تفاوت 
پارامترها در زير 
گروه هاي جامعه 

 باشد

هاآوري دادهجمع
در يك منطقه، 

 پراكنده باشد

هاهآوري دادجمع
از تعداد زيادي زير

هاي يك گروه
  نمونه باشد

سرعت تحصيل
ها، حتي داده

اگر دقت زياد 
 نشود

هايتحصيل داده
دقيق و مربوط به 

هاي خاصگروه

گيري درنمونه
 دسترس

هاي مربوط داده
به اقليت ها، 
  حساس است

اطالعات را فقط
توانند متخصصين مي
 ارائه دهند

گيري  نمونه
 سهميه اي

گيرينمونه
 قضاوتي

صادفي ت
 ساده

تصادفي 
سيستماتيك

اي در خوشه
صورت كمبود 

 اعتبار

تعداد افراد در
ها همه زير گروه
  مساوي باشد

بل  نه

تصادفي 
اي طبقه

 نسبي

  تصادفي
  ايطبقه

نسبيغير

 گيري مضاعفنمونه ايمنطقه
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 گيري احتمالي هاي نمونه هاي مثبت و منفي روش ي جنبه خالصه. 3-9جدول 
  

  هاي منفي جنبه هاي مثبتجنبه  

  ساده

 .اطالعات جزئي از جامعه ضرورت ندارد.1
توان بـرآورد   روايي آماري را از نظر آماري مي .2

 .كرد
 .عرف به آساني قابل دسترس استيك گروه م .3
 .شوداي برطرف مياحتمال خطاي طبقه.4

  .فهرست جامعه بايد كامل باشد .1
ي معـرف را در همـه    يك نمونـه  .2

  .توان انتخاب كرد موارد نمي
هـــا  ايـــن روش از ديگـــر روش .3
  .تر استبر زينهه

  منظم

 .انتخاب آسان است.1
تـر   قيـق ي تصـادفي سـاده د   انتخاب از نمونـه  .2

 .باشد
 .اين روش معموالً ارزان است.3

فهرست جـامعي از جامعـه بايـد     .1
  .وجود داشته باشد

اسـت باعـث   دور يا تناوب ممكن  .2
  .گيري شود در فرايند نمونه سوگيري

  اي طبقه

ــا تحقيــقمعــرف بــودن متغي.1 رهــاي مــرتبط ب
  .شود تضمين مي

 .توان مقايسه انجام داد با ديگر جوامع مي .2
 .يابد گيري كاهش مي خطاي نمونه .3
 .ها بيشتر است دقت آن از ديگر روش .4

داشتن اطالعاتي در مورد جامعـه   .1
  .قبل از انتخاب ضروري است

بر و  اين روش ممكن است هزينه .2
 .بر باشد زمان

ممكــن اســت پيــدا كــردن يــك  .3
نمونه، اگر بروزآن پـايين باشـد، بـا    

  .دشواري انجام گيرد
ايي كـه طبقـات را تعيـين    متغيره .4

  . كنند ممكن است مرتبط نباشند مي

  اي خوشه

بـردارينها بخشي از جامعه نياز به فهرسـتت.1
  .دارد

هـا خـوب    هـا در صـورتي كـه خوشـه     هزينه .2
 .يابد تعريف شوند كاهش مي

ي آن بـا   هاي خوشه و مقايسه رآورد شاخصب .3
 .پذير استجامعه امكان

گيري وجود  احتمال خطاي نمونه .1
  .دارد 

هـا ممكـن اسـت معـرف      خوشه .2
 .جامعه نباشند

ودني يا واحـد را بايـد در   هر آزم .3
  .ي خاص قرار داد يك خوشه

  

  برآورد اندازه نمونه 9-8

گيـري   از چالش برانگيزترين مباحث نمونهي مناسب و مكفي يكي  ي نمونه تعيين اندازه
اعتماد كـرد؟ متأسـفانه    ه نتايج حاصله بتواناندازه يا حجم نمونه چقدر باشد تا ب. است

براي هر روش آماري، اندازه نمونـه خاصـي   . اي براي اين سؤال وجود ندارد پاسخ ساده
ي معيني براي هر روش  ي نمونه گونه فرمول، روش يا اندازه پيشنهاد شده است، اما هيچ

  . تحقيقي يا آماري وجود ندارد
عامل زيـر   6دست كم به يك يا چند عامل از ي يك تحقيق،  ي حجم نمونه اندازه
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هـاي   محـدوديت ) 4پيچيـدگي طـرح،   ) 3طـرح،  روش ) 2نوع طـرح،  ) 1: بستگي دارد
  . تحقيقات قبلي در آن زمينه) 6هاي مالي و  محدوديت) 5زماني، 

 طراحـي مطالعات مقدماتي و ضربتي كه به منظور دسـتيابي بـه اطالعـات بيشـتر     
با ايـن حـال، تحقيقـاتي كـه بـه منظـور       . ي بزرگ نياز ندارند هشوند، معموالً به نمون مي

ات بـراي  ي اطالع نظير آنهايي كه جهت تهيه(شوند پاسخگويي به سؤاالت مهم انجام مي
نيازمنـد سـطوح   ) گذارنـد  اثر ميگيرند كه بر زندگي مردم  هايي صورت مي گيري تصميم

  . هاي بزرگ هستند باالتري از دقت و در نتيجه نمونه
. ي قابل قبـول اسـت   ي نمونه راهنماي محققان در تعيين اندازه صول كلي زياديا

 هاي آماري يا رياضي مبتني نيستند، اما در اغلب موارد نظريهاين اصول يا پيشنهادها، بر 
  .ي شروع استفاده كرد نقطه عنوان بهتوان از آنها  مي

. مـورد اسـتفاده اسـت   روش تحقيـق   ي نمونه، ي اوليه در تعيين اندازه مالحظه .1
تـوان بـه    د اما نتايج حاصل از آنها را نمينفري استفاده كر 12تا  6هاي  توان از نمونه مي

نفـري   10تـا   5هـاي   از نمونه. اند تعميم داد كه پاسخگويان از آن انتخاب شدهاي  جامعه
في گيـري، مطالعـات مقـدماتي و اكتشـا     هـاي انـدازه   آزمون كردن ابزار پيشمعموالً براي 

  .شود مي استفاده
) سـاله  18تا  13نظير نوجوانان (براي هر ويژگي دموگرافي يا جمعيت شناختي .2

از ايـن عـدد پايـه    . كنند نفري را پيشنهاد مي 100ي  اغلب محققان استفاده از يك نمونه
براي مثال، فـرض كنـيم محققـي قصـد     . شود حجم كل نمونه استفاده مي جهت تخمين

اگر او افراد اين گـروه سـني را بـه    . ساله دارد 54تا  18ني با افراد انجام يك تحقيق تلف
تقسيم كـرده باشـد، بايـد     54تا  45و  44تا  35، 34تا  25، 24تا  18چهار طبقه يا دامنه 

بـا  ). نفـر  100براي هر طبقه يا دامنه سني، (نفر آزمودني يا پاسخگو را انتخاب كند 400
ردان را نيـز  هاي بين نگرش و باورهاي زنان و م وتن حال، چنانچه محقق بخواهد تفااي

  . نفري را بايد انتخاب كند 800ي  بررسي كند، يك نمونه
ي  فلسـفه . زمان و نيروي انساني است تأثير هزينه، ي نمونه هميشه تحت اندازه .3

نانچه محققي در اين چ. جويي در هزينه، وقت و نيروي انساني است گيري، صرفهنمونه 
هـاي بـزرگ    شـود كـه از نمونـه    ه محدوديتي نداشته باشد توصيه مـي گون هيچ سه جنبه،

چه حجـم نمونـه بيشـتر باشـد      گيري، هر اصل ديگر، در هر نمونه طبق يك. استفاده كند
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شـوند   هاي مالي و زماني مواجه مي محدوديت بهتر است، اما در اغلب موارد، محققان با
اگر با توجـه  . جه و وقت آنها انطباق داشته باشدكنند كه با بود اي را انتخاب مي و نمونه

اي بـا حـداقل انـدازه     اني، محقق مجبور به انتخـاب نمونـه  به بودجه، وقت و نيروي انس
ي تحقيق ذكر كند و در تعميم نتـايج احتيـاط بـه    ها محدوديت عنوان بهباشد، بايد آن را 

 كه كاهش حجـم نمونـه   با وجود اين، اين واقعيت را نيز بايد در نظر داشت. خرج دهد
ه شايد عاقالن. دهد گيري را تا حد كمي افزايش مي نهنفر، خطاي نمو 100به  400از مثالً 

  .هاي كمتري استفاده كنند هاي تحقيقي از نمونه آن باشد كه محققان در برخي طرح
مطالعاتي كه در آنها چندين متغير مستقل و وابسته وجود (مطالعات چند متغيره .4

ا چـر . هاي بزرگتري هستند متغيره، هميشه نيازمند نمونه تك در مقايسه با مطالعات) دارد
شـود و   گيـري مختلـف بـر روي فـرد واحـدي اجـرا مـي        كه در آنها چندين ابزار اندازه

يكي از راهنماهاي ارائـه شـده جهـت    . گيرد ي آن مورد تجزيه و تحليل قرار ميها پاسخ
  :زير است صورت بهتغيره، انتخاب حجم نمونه در مطالعات چند م

 = 500خـوب،    = 300قابل قبـول،    = 200ضعيف،  = 100خيلي ضعيف،  = 50
  ].1971، 1كامري[عالي = 1000خيلي خوب و  

خواهنـد، انتخـاب    اي بزرگتر از آنچه كه واقعـاً مـي   محققان بايد همواره نمونه .5
افت آزمودني به ويـژه   .چرا كه هميشه احتمال ريزش و افت آزمودني وجود دارد. كنند

ين بـار مـورد   ها در طول زمان چنـد  ، كه در آن يك گروه از آزمودني2در تحقيقات پانل
درصـد   25تـا   10معموالً محققان بايد انتظـار  . دهد گيرند، روي مي اندازه گيري قرار مي

  .ريزش نمونه را قبل از انجام يك تحقيق داشته باشند
. هـاي چـاپ شـده اسـت     مراجعه بـه پـژوهش  تخاب حجم نمونه، راه ديگر ان .6

چنانچه محققي به تحقيقات گذشته، كه به شكلي با موضوع او مرتبط هسـتند، مراجعـه   
ي خـود   ي نمونـه  انـدازه  عنـوان  بـه اقل سـه تحقيـق را   ي حد ميانگين حجم نمونهكند و 

  .ي مناسبي را انتخاب كرده است توان گفت كه نمونه انتخاب كند، مي
اگـر محقـق   . ز بسـيار مهـم اسـت   كميت نمونه، كيفيت انتخاب ني نظر از صرف .7

اي  ي انتخـاب او بـه گونـه    د ولـي طريقـه  را انتخاب كن) نفر 2000مثالً (ي بزرگي  نمونه
خاب كنـد ولـي   نفر را انت 1000باشد كه اين نمونه معرف جامعه نباشد، و محققي ديگر 

                                                                                                                                                   

1. Comery 
2. Panel 
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 ح دارد، زيرا نتايج حاصـل از آن را ي دومي بر اولي ترجي ي او معرف باشد، نمونه نمونه
  . توان به جامعه تعميم داد مي

 500ي  نفر، كل جمعيت، براي جامعه 100ز ي داراي تعداد كمتر ا براي جامعه .8
نمونـه   عنوان بهدرصد آن را  20نفر،  1500ي بزرگتر از  درصد، و براي جامعه 50نفري، 

  .انتخاب كنيد
هـاي   سه با مطالعات آزمايشي، به نمونهبي، در مقاييا مطالعات پيمايشي يا زمينه .9

  .بزرگتري نياز دارند
شـود،   تر تقسيم مي هاي كوچك گروه نمونه، براي مقايسه به گروههنگامي كه  .10

هـاي فرعـي بـراي     وهي بزرگتري را انتخاب كند تـا حجـم گـر    محقق بايد از ابتدا نمونه
  .منظور او مناسب باشد

تر و به عبـارت ديگـر واريـانس آن بيشـتر باشـد،       اهمگونهر اندازه جامعه ن .11
  .باشد مي شكل زير بيانگر اين واقعيت. حجم نمونه بايد بزرگتر انتخاب شود

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري رابطه بين اندازه نمونه و خطاي نمونه .3-8شكل 

  
جـود داشـته باشـد،    ي زيادي و قيق، متغيرهاي كنترل نشدههنگامي كه در تح .12

  .ي بزرگتري انتخاب كند بايد نمونهمحقق 

 كوچك

 كوچك

 اندازه نمونه

بزرگ

 بزرگ

خطاي 

  گيرينمونه
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يرها اندك باشد، ها يا متغ يني تفاوت و يا همبستگي بين گروهب زماني كه پيش .13
  .ي بزرگتري انتخاب كند محقق بايد نمونه

ود گيري متغيـر وابسـته وجـ    گيريِ پايايي براي اندازه ي اندازه زماني كه وسيله .14
منظـور از پايـايي ابـزار    . دگتـري انتخـاب كنـ   ي بزر نداشـته باشـد، محقـق بايـد نمونـه     

تفاده شـود،  هاي مختلـف اسـ   هرگاه از ابزاري در شرايط و زمانگيري آن است كه  اندازه
  .آورنددست  به هاي مشابهي پاسخگويان واحد، نمره

هـاي   نفـر؛ در روش  30حـداقل  پيشنهاد شده است كـه در روش همبسـتگي،    .15
نفر؛ و در مطالعات پيمايشي، بـراي   15هر گروه حداقل  اي و آزمايشي براي مقايسه - علّي
  .نفر مورد آزمون قرار گيرند 50تا  20ها بين  نفر و براي زير گروه 100ي اصلي ها گروه

بـراي اسـتفاده از   . ترين راه انتخاب حجم نمونه، استفاده از فرمـول اسـت   دقيق .16
، يعني احتمالي كه )آلفا(خطا ، سطح اشتباه يا)S2(فرمول ضروري است كه واريانس جامعه

آمـاري واقعـي    پـذيريم، و تفـاوت شـاخص    ن، ميزان اشتباه در برآورد را مـي با توجه به آ
  . را داشته باشيم) D2(آماري برآورد شده براي جامعه با شاخص) براي مثال ميانگين(امعهج

يس را با هم مقايسه فرض كنيد كه محققي قصد دارد دو روش مختلف تدر :مثال
. باشد 2/0، معادل  95/0مند است تفاوت بين ميانگين دو گروه، با احتمال  ند، و عالقهك

باشد، براي هر گـروه چنـد نفـر     9/0چنانچه انحراف استاندارد مطالعات قبلي در حدود 
و چون آزمـون  S =9/0و D=2/0آزمودني بايد انتخاب شود؟ با توجه به اطالعات فوق، 

2(دو دامنه است بايد مقدار
a

z (5از آنجا كه . در فرمول جايگزين شود=%α    اسـت، بـا

2(مراجعه به جدول توزيع طبيعي، مقدار
a

z ( عيـين  حال مقادير ت. شود مي 96/1برابر با
  :دهيم شده را در فرمول زير جاي مي

  

    
  
  

مـودني بـراي هـر گـروه الزم     نفـر آز  156دهد كه  محاسبه شده نشان مي nمقدار 
  .است

 كـار  بـه اندازه حجم نمونـه  هاي ديگري نيز جهت تعيين  بايد توجه داشت فرمول

2S2 (za)2
  

D2
  

=
2(0/9)

2

 (1/96)
2

 

(0/2)
2

  

155/58= =n 
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  :مانند فرمول زير. شوند برده مي

  

  

  .باشد ميبرابر تعداد افراد جامعه  Nو  p=0.5 , q=0.5 , z=1.96 , d=0.05كه در آن 
شـود، بـرآورد حجـم     نجام مياستفاده از روش همبستگي ادر مطالعاتي كه با  .17

لعات گذشـته  مطا براساسمحقق بايد ميزان همبستگي مورد نياز را . تر است نمونه آسان
ي مقدماتي تعيين كند و سپس با استفاده از جـدول زيـر، حجـم     يا از طريق يك مطالعه

تـدوين شـده   % 05سطح اطمينـان   براساسجدول زير . نمونه مورد نياز را مشخص كند
آوردن دسـت   بـه  هايي با حجم ذكر شده، محقق شانس راين با استفاده از نمونهبناب. تاس

  ).133، 1374دالور، ( را نيز دارد% 5اختالف معناداري در سطح 
  

  آوردن همبستگيدست  به براي 01/0ي مورد نياز در سطح  ونهحجم نم. 4-8جدول 
 

N R 
7 80/0  
8 75/0  
9 70/0  

10 65/0  
11 60/0  
14 55/0  
16 50/0  
20 45/0  
25 40/0  
32 35/0  
47 30/0  
62 25/0  

100 20/0  
175 15/0  

  

 .برآورد حجم نمونه برحسب جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه .18
اند كه با استفاده  جدولي را فراهم كرده) 1970(2كرجسي و مورگانو نيز  )1969(1كوهن

                                                                                                                                                   

1.Cohen 
2. Krejcie and Morgan  
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جـداول مـذكور ذيـالً    . جامعه بـرآورد كـرد  توان حجم نمونه را از روي حجم  از آن مي
  .)بيانگر حجم نمونه است Sبيانگر حجم جامعه و  N(تشريح خواهد شد 

  
 مورگان براي تعيين حجم نمونه از جامعه محدودكرجسي و جدول  .5-8جدول 

S N S N S N 
291 1200 140 220 10 10 
297 1300 144 230 14 15 
302 1400 148 240 19 20 
306 1500 152 250 24 25 
310 1600 155 260 28 30 
313 1700 159 270 32 35 
317 1800 162 280 36 40 
320 1900 165 290 40 45 
322 2000 169 300 44 50 
327 2200 175 320 48 55 
331 2400 181 340 52 60 
335 2600 186 360 56 65 
338 2800 191 380 59 70 
341 3000 196 400 63 75 
346 3500 201 420 66 80 
351 4000 205 440 70 85 
354 4500 210 460 73 90 
357 5000 214 480 76 95 
361 6000 217 500 80 100 
364 7000 226 550 86 110 
367 8000 234 600 92 120 
368 9000 242 650 97 130 
370 10000 248 700 103 140 
375 15000 254 750 108 150 
377 20000 260 800 113 160 
379 30000 265 850 118 170 
380 40000 269 900 123 180 
381 50000 274 950 127 190 
382 75000 278 1000 132 200 
384 100000 285 1100 136 210 

  
  : دهد جدول فوق نشان مي

تر باشد، نسبت بيشتري از جامعه بايـد در نمونـه    هر قدر حجم جامعه كوچك *
تـر باشـد، نسـبت كمتـري از      در عوض، هر قدر حجم جامعه بزرگ. د داشته باشدوجو

  .جامعه بايد در نمونه وجود داشته باشد
يابـد و در   زان كمتـري افـزايش مـي   با افزايش ججم جامعه، حجم نمونه به ميـ  *

  . ماند نفر، تقريباً ثابت مي 380تر از باالي  حجم جامعه
كنند كه در تعيين حجم نمونـه از روي   مي خاطر نشان) 1970(جسي و مورگانكر
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بـراي  . يابد گيري، مقادير تغيير مي وجه به سطح اطمينان و خطاي نمونهحجم جامعه، با ت
 99ح اطمينـان  و سـط ) درصـد  5گيـري   باخطاي نمونه(رصدد 95مثال با سطح اطمينان 

عـه  تـوان حجـم نمونـه را از روي حجـم جام     مي) درصد 1گيري  با خطاي نمونه(درصد
شـود، هـر قـدر     طور كه در اين جدول مشاهده مـي  همان. مطابق جدول زير برآورد كرد

اي با حجم  ه، محقق بايد نمون%)1(گيري كم باشد و خطاي نمونه%)99(ح اطمينان باالسط
  .بيشتر انتخاب كند تا نمونه، معرف جامعه باشد

 گيري توجه به سطح اطمينان وخطاي نمونهي حجم جامعه با تعيين حجم نمونه از رو .6-9جدول 

  

N حجم جامعه 
sحجم نمونه  

و خطاي % 95باسطح اطمينان (
 % )5ريگينمونه

s حجم نمونه 
وخطاي % 99باسطح اطمينان (

 % )1گيرينمونه
50  
100  
200  
500  
1000  
2000  
5000  
10000  
20000  
50000  
100000  
1000000 

44 
79  
132  
217  
278  
322  
357  
370  
377  
381  
383  
384 

50 
99  
196  
476  
907  
1661  
3311  
4950  
6578  
8195  
8926  
9706 
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  هاي فصل پرسش 9-9

  .داليل انتخاب نمونه را نام ببريد .1
  .گيري را توضيح دهيد دقت و اطمينان دو اصل اساسي در نمونه .2
  .اي را با ذكر مثالي توضيح دهيد گيري خوشه نمونه .3
  .دهيدح پذيري را شر تعميم .4
  .برفي را توضيح دهيد گيري گلوله روش نمونه .5
  .چگونگي انتخاب حجم نمونه از جامعه آماري تحقيق را شرح دهيد .6

  
  

  

  

  

  





 

 

  

  

  دهمفصل 
  

  

 انتخاب روش تحقيق
  

  

  اهداف رفتاري فصل 10-1

. بررسـي قـرار خواهـد گرفـت    و بحـث شناسي تحقيق مورد  در فصل حاضر انواع روش
هـاي متفـاوتي از روش    بنـدي  ست كه تقسـيم ف بيانگر اين حقيقت ابررسي منابع مختل
ــق ــي تحقي ــردرگمي   شناس ــكالت و س ــر مش ــن ام ــده و اي ــراي   ش ــي را ب ــاي فراوان ه

خصوصاً دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي و برخي افـرادي كـه بـه تـازگي     (محققين
حاضـر   بر اين اساس در فصـل . ايجاد نموده است) اند شده وارد عرصه تحقيق مديريت

عـام، و   طـور  بـه  انساني هاي مختلف از روش تحقيق در علوم بندي ر دستهابتدا به اختصا
  .طور خاص را بيان خواهيم نمود مديريت به

  :هداف از نگارش فصل حاضر عبارتست از
  هاي مخالف از تحقيق و ارائه مطالعه تطبيقي، بندي شناسايي و دسته. 1
  .يقبندي مرسوم تحقيق از رويكردهاي مختلف تحق انواع دسته. 2
  .چگونگي انتخاب جامعه و نمونه صحيح آماري. 3
  

  بندي روش تحقيق هاي مختلف در تقسيم ديدگاه 10-2

اند، كه ذيـالً   بندي نموده لف و از نقطه نظرهاي متفاوت طبقههاي مخت تحقيق را به شيوه
  :ها به اختصار تشريح خواهند شد يبند برخي از اين دسته
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  غايت و دهفاي نظر از تحقيق انواع 10-2-1
هـاي مختلـف    نظر بين نويسندگان رشـته  ، اختالفهدف براساسبندي تحقيق  در تقسيم

. بندي به دو نوع تحقيق كـاربردي و بنيـادي معتقدنـد    اي در اين تقسيم عده. وجود دارد
. انـد  تحقيق را به سه دسته تقسـيم نمـوده  بندي انواع  برخي محقيقن ديگر در اين تقسيم

شت كه نويسندگان گروه دوم كه معتقد به سه نوع تحقيق هستند، تنها البته بايد توجه دا
اند، يعني تمامي نويسندگان در  به دو نوع تحقيق گروه اول افزودهيك نوع روش تحقيق 

مـثالً   .در دو روش بنيادي و كاربردي مشترك اند و اجمـاع نظـر دارنـد   بندي  اين تقسيم
اي بر تحقيق و  ، عده)1385فر، الواني و آذر،  يداناي(حقيق عملياتي تأكيد دارندبرخي به ت

اي بـر تحقيـق ارزيـابي تأكيـد      و عـده ) 1386بازرگان و همكـاران،  (توسعه تأكيد دارند
  :شوند كه ذيالً هر يك از آنها تشرح مي )1379ظهوري، (دارند

اجرايـي و يـا حـل    آن است كه نتـايج آن بـراي تسـهيل عمليـات     : 1كاربردي. 1
مـدت بايـد حـل     معمول در بلنـد  طور به مشكالتي كهرود، مسائل و  يم كار بهمشكالت 

 طـور  بـه  هدف اين تحقيق رشد و بهتر كردن يك محصول يا روال يك خدمت و. شوند
  .هاي واقعي است ون مفاهيم نظري و مجرد در موقعيتخالصه آزم

هدف آن در مرحله اول حل مشكل اجرايي نيست، بلكه يافتن پاسخ : 2بنيادي .2
البته ممكن است نتايج اين تحقيق در مراحل بعدي براي امور . اي پرسش علمي استبر

هـا از طريـق كشـف     ابتداي امـر، هـدف آن گسـترش نظريـه     رود، اما در كار بهاجرايي 
  .ها يا اصول كلي آنها است هاي عمومي و يا مشترك پديده يژگيو

  :بندي ير تحقيقات مطرح شده در اين دستهتعريف سا
مـدت بايـد حـل     رود كه در كوتـاه  مي كار بهبراي مسائل و مشكالتي  :تيعمليا -

  .شوند
هـاي تحقيقـات    راي بررسي و ارزيابي اثـرات توصـيه  وقتي تحقيقي ب :ارزيابي -

  .نامند شود، آن را پژوهش ارزيابي مي مي كاربردي انجام
هاي تحقيقاتي سيستماتيك كه بـا هـدف    عبارتست از فعاليت:تحقيق و توسعه -

ها و خدمات جديد و بهبود اساسي در  گيري روشكار بهو تكنولوژي جديد، توليد مواد 

                                                                                                                                                   

1. applied research 
2. fundamental research 
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  .شود قات و تجربيات كاربردي، انجام ميآمده از تحقيدست  به توليد بر مبناي نتايج
  

  اجرا نظر از تحقيق انواع 10-2-2
  .اصلي .3آزمايشي، . 2مقدماتي،  .1

: ي هم انجام شده است، به اين شـرح بندي تحقيق از نظر اجرا به شكل ديگر نوع
در . مقدماتي يا آزاد از دستور، آزمايشي يا مقيد به دستور و اصلي يا نيمه مقيد به دستور

تحقيق مقدماتي هيچ دستورالعمل مشخص و معيني از قبل وجود ندارد و محقق، خـود  
ايي پيش مايشي طرح اجردر تحقيق آز. كند مي مراحل تصميم گرفته و اجرا ميبراي تما

 شود و جزئيات اقدام در آن مشخص گرديـده، محقـق ناچـار از حركـت در     تر تهيه مي
ر اسـت كـه در عـين وجـود     اي بين دو حد مـذكو  تحقيقات اصلي نقطه. قالب آن است

خواجه (ها، محقق در بعضي موارد حق دارد و آزاد است خود تصميم بگيرد دستورالعمل
  ).18-20، 1372نوري، 

  
 علمي اعتبار نظر از تحقيق انواع 10-2-3

در تحقيقات . گردند تقسيم مي 2و عيني 1ي ذهني بندي، تحقيقات به دو دسته در اين نوع
هاي ذهني و بدون استعانت از واقعيات  و روابط بين آنها از طريق تحليل ها ذهني، پديده

مـك  ها با ك قيقات عيني، ماهيت و روابط پديدهدرتح. شوند تعريف مي تجربي كشف و
ملمـوس و محسـوس و واقعـي    تجربه و آزمايش و درمحيط خارج از ذهن و در دنياي 

تحقيقات عيني به دليل تجربي بـودن، داراي قابليـت تعمـيم بيشـتري     . شوند شناخته مي
هاي تحقيقـات ذهنـي اصـالً معتبـر      هبا اين گفته، نبايد تصور كرد يافت. بوده و معتبرترند

  . اعتبارشان كمتر استنبوده و كاربرد ندارند، بلكه 
  

 تحقيق هدف نظر از تحقيق انواع 10-2-4

بنـدي   آوريم، اين دستهدست  به خواهيم يزي بدانيم كه با انجام تحقيق مياگر هدف را چ
گيرد كـه   مي آيد، صورتدست  به چيزهاي مختلفي كه در نظر است از تحقيق برحسب

                                                                                                                                                   

1. Subjective 
2. Objective 
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در ايـن كتـاب در يـك    . سـت شـده ا  متفاوت بيـان  طور به از طرف دانشمندان مختلف،
) 4برآوردي، ) 3توصيفي، ) 2 اكتشافي،) 1: شود بندي، انواع آن بدين شرح ذكر مي جمع

  .تبييني) 5يابي،  ارزش
گيري در مـورد اينكـه آيـا     شامل كوششي است براي تصميم :تحقيق اكتشافي .1

بسيار پيچيـده   بسيار ساده تا صورت بهتواند  وجود دارد يا خير؟ اين تحقيق مياي  پديده
  .صورت گيرد

تـري از آن   ش يك پديده براي بيان تعريف كاملشامل آزماي :تحقيق توصيفي .2
ك جامعه نيـز  هاي كل جمعيت ي توصيف ويژگي. باشد ها مي ر پديدهيا تفاوت آن با ساي

ـ      تواند درباره ن تحقيق مياي. باشد از اين نوع تحقيق مي ك ي يك موضـوع يـا فـرد يـا ي
  .رود كار بهشوند،  مي آوري ماني كه اطالعات جمعحادثه در ز

يت پديـده را در يـك زمـان توصـيف     اين تحقيق تنها موقع :تحقيق برآوردي .3
تغيرهـا را مـورد ارزيـابي قـرار     كند، روابط م اي را پيشنهاد نمي اين روش فرضيه. كند مي

موجـود را  صـرفاً موقعيـت    كنـد، بلكـه   اي نمـي  براي اقدامات بعدي توصـيه  دهد و نمي
  .كند توصيف مي

گـذاري دربـاره فوايـد اجتمـاعي، بـه       اين تحقيق با ارزش :يابي تحقيق ارزش .4
هـاي   برد يافتهكار بهپردازد و  دن يك فرآيند محصول يا برنامه ميمطلوب بودن يا مؤثر بو

  .خود توجه دارد
ن معلولي بـي و شامل آزمايش رابطه علت ):تفسيري يا توضيحي(تحقيق تبييني .5

  .دو پديده يا بيشتر است
  

 متغيرها تغيير در زمان دخالت نظر از تحقيق انواع 10-2-5

ي متغيرهاست  خالت ندادن عامل زمان، در مطالعهبندي دخالت دادن يا د مبناي اين طبقه
  ):72-3، 1371 سيف نراقي و نادري،(گيرد آوردن موارد زير صورت ميدست  به و براي

  .رهاي رشدشناسايي نظام تغيي) الف
  .ي تغييرها ميزان و اندازه) ب
  .جهت و پيامد تغييرها) ج
  .اي كه بر تغييرهاي رشد تأثير دارند عوامل مرتبط وابسته) د



 293     انتخاب روش تحقيق

 

  :انواع اين دسته عبارتند از
مختلـف بررسـي   هـاي   كه در آن رشد يـك پديـده در زمـان    :تحقيق تداومي .1

  .شود مي
شرايط مختلف در يك مقطع زمـاني  كه در آن رشد پديده در  :تحقيق مقطعي .2

 .گردند ه گيري شده، با يكديگر مقايسه ميانداز

ي صـورت  بهپردازد كه  اين تحقيق بيشتر به نكاتي مي :اي تحقيق موردي و زمينه .3
يك فرد، يك فاميل : مانند(در شناخت گذشته و حال و ميزان تغييرهاي يك مورد خاص

  .مفيدند) يا يك گروه
  

  )استنباط نوع(فرضيه در متغيرها بين رابطه نوع نظر از حقيقت انواع 10-2-6
عمـده مربـوط بـه     طـور  بـه  در اين نوع تحقيق، تغييرهاي متغير وابسته، :تحقيق علّي .1

علّي پس از «نوع خاصي از تحقيق وجود دارد كه . تغييرهاي يك متغير مستقل است
تر در محـيط طبيعـي و    يش، وقايع به جاي محيط مصنوعي، پنام دارد و در آن» وقوع

ايـن تحقيـق، بـا    . بدون دستكاري متغيرها اتفاق افتاده و نتايج آن حاصل شده اسـت 
پـردازد، آن طـور    گذشته ميي  بين متغيرها در واقعهآنكه به كشف و شناخت روابط 

  )Uma Sekaran, 1992, 116.(كه در نامش آمده است، علّي نيست

 سـايي مـواردي انجـام   يقي اسـت كـه بـراي شنا   تحق :تحقيق همبستگي يا همخواني .2
نمايـد و متغيرهـاي    مستقل بيان نمي وابسته را متغير تغييرهاي متغير ي شود كه همه مي

  ). 77، 1371سيف نراقي و نادري، (ديگري نيز در بيان تغييرهاي آن مؤثرند
  

  وقوع زمان نظر از تحقيق انواع 10-2-7
  .اي در گذشته چگونه بوده است ست كه پديدهبه دنبال آن ا): تاريخي(نگر گذشته .1
  ).توصيفي(اي، چه هست به دنبال آن است كه پديده: نگر حال .2
اي در آينـده چگونـه    نبال آن است تا مشخص نمايد پديـده به د): بين پيش(نگر آينده .3

  .خواهد بود
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 تحقيق بندي دسته از ديگر نوع 10-2-8

: گيـريم كـه عبارتنـد از    تحقيـق را در نظـر مـي   گونـه مختلـف    بندي ديگر، سه در تقسيم
  . اكتشافي، آزمايشي و حل مسأله

گرفتن يك مسأله، موضوع يـا   اين نوع تحقيق شامل در نظر: تحقيق اكتشافي .1
ي تحقيـق را بـه    ايـده تـوان   اخته است، بنابراين در ابتدا نمـي ي جديد و نسبتاً ناشن زمينه

بـه  . باشدمورد تحقيق، ممكن است به هر شكل  ي مسأله. بندي كرد خوبي تنظيم و طبقه
عمليـات  . اشـد نظر، ممكن است تحقيقي نظري و يا تجربي ب عبارت ديگر، تحقيق مورد

هاي  رسي نموده و مشخص كند كه آيا روشها و مفاهيم الزمه را بر تحقيقاتي بايد نظريه
. آورد وجـود  بـه ا هاي جديـدي ر  د يا خير، و در صورت نياز، تئوريان استفاده فعلي قابل

بديهي است براي اين كار، محقق بايد تمام مرزهاي دانش را به اميد اينكه چيـزي قابـل   
  . استفاده بيابد، مورد جستجو قرار دهد

هـاي   به دنبال بهبود محدوديت و كاستي در اين نوع تحقيق،: تحقيق آزمايشي .2
هاي اساسـي   ر از فعاليتطور كه گفتيم، اين كاهمان. مطرح شده قبلي يك فرضيه هستيم

ر صـنايع  كنـد؟ د  ه مطرح شده در شرايط ديگر صدق مـي آيا فرضي: مثالً. تحقيقاتي است
 طريق اسـت كـه   زيادي بايد انجام داد، چون بدين هاي بسيار جديد چطور؟ البته آزمايش

) امـا خطرنـاك  (هـاي مهـم   توضيح كليات و عموميت توان با مشخص كردن، اصالح، مي
  . بود بخشيدفرضيات را به

حـل    قيق، مسأله را تعريف نمـوده و روش در اين نوع تح: تحقيق حل مسأله .3
ي ها دارد، راه حل شايد محقق، ناگزير شود در هر گامي كه بر مي. نماييم آن را كشف مي

آن هـم  (و نظرات متعددي را ها معموالً اين كار، روش. جديدي را ايجاد يا شناسايي كند
در برخواهد گرفت؛ زيرا مسائل جهان واقعي اكثراً گسـترده  ) رشتهحتي در بيش از يك 

  . ي علمي قابل حل نيستند اي از يك رشته ه و فقط در محدودهبود
هـاي مختلـف روش    هـاي معمـول در كتـاب    بنـدي  اي از ساير دسته ذيالً خالصه
  :منسجم ارائه خواهد شد صورت بهتحقيق، در جدولي 
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  هاي مختلف روش تحقيق هاي معمول در كتاب بندي ر دستهاي از ساي خالصه .1- 9جدول 
  

 تحقيقبنديدسته معيار  ترتيب
 تحقيق و توسعه/ ارزيابي/ عملياتي-3بنيادي،-2كاربردي،-1 غايت/فايده  1

  اصلي-3آزمايشي،-2مقدماتي،-1 از نظر اجرا  2
 عيني-2ذهني،-1 اعتبار علمي  3

  هدف تحقيق  4
تبيينـي،   -5ارزش يـابي،   -4برآوردي، -3توصيفي،-2اكتشافي،-1
 تحليلي-6

  موردي و زمينه اي-3مقطعي،-2تداومي،-1 دخالت زمان  5
  همبستگي يا همخواني-2علّي،-1 رابطه بين متغيرها  6
  آينده نگر -3حال نگر،-2گذشته نگر،-1 زمان وقوع  7
  گروهي/فردي -4ماني، ساز-3گروهي،-2فردي،-1 عده محققان  8

  شيوه عمل  9
، )چند محقق براي انجام دادن فصول مخالف(عمودي يا مرحله اي-1
  )چند محقق با هم براي انجام كل تحقيق(افقي-2

 )علمي(عمقي-2سطحي،-1 ارزش علمي  10
  ميداني -4اينترنتي،  -3آزمايشگاهي،-2اي،كتابخانه-1 مكان  11
 طولي-2مقطعي،-1 زمان  12

  توصيفي  13
 -4پيمايشــي،  -3مطالعــه مــوردي،  -3ارزشــيابي،-2بــرآوردي،-1

 همبستگي-5تكاملي،
  تبييني-3توصيفي،-2اكتشافي،-1 استراتژي  14
 تئوري-2عملي،-1 جنس تحقيق  15
  تست نظريه-2سازي،نظريه-1 ماهيت تحقيق  16
  خارجي، / داخلي -3وصي، خص/ دولتي-2صنعتي،/دانشگاهي-1 مجري  17

  حوزه علم  18
علوم پايه،  -5ديني،  -4فني و مهندسي، -3انساني،-2اجتماعي،-1
  اي بين رشته-8پزشكي،-7كشاورزي،-6

 تركيبي-3كيفي،-2كمي،-1 رويكرد  19

  كيفي  20
تئـوري   -4قـوم نگـاري،    -3ي، مـورد پـژوهش-2پژوهـي،اقدام-1

 سازي بنياديمفهوم

  
و رايج از روش تحقيق، كـه در  هاي كاربردي  بندي در ادامه به تشريح برخي طبقه

  .هاي مديريت و علوم اقتصادي كاربرد بيشتري دارد خواهيم پرداخت رشته
  

  ها گردآوري داده نحوه برحسببندي  دسته 10-3
) طـرح تحقيـق  (نيازهاي مورد  آوردن دادهدست  به راساس چگونگيتحقيقات علمي را ب
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  :هاي زير تقسيم كرد توان به دسته مي
  تحقيق آزمايشيو  )غير آزمايشي(تحقيق توصيفي

  
 توصيفي تحقيق 10-3-1

م اما همـه ابعـاد   شناسي را مي كه آن اي به دنبال يافتن شرح تفصيلي پديدهدر اين تحقيق، 
داقي ها در مورد يك پديده نيز مصـ  نظرات افراد و گروه. باشيم مي ايم، آن را درك نكرده
تحقيـق توصـيفي شـامل    . تحقيق با هدف مذكور را توصـيفي گوينـد   ،از توصيف است

ررسـي  هـاي مـورد ب   ها توصيف شرايط يا پديـده  هدف آن هايي است كه مجموعه روش
ود يا ياري تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موج اجراي تحقيق توصيفي مي. است

 تجربـي نيـز ناميـده    توصـيفي كـه گـاهي غيـر    تحقيق  .گيري باشد دادن به فرآيند تصميم
  : شود، داراي شرايط زير است مي

  . شود و بدون دستكاري متغيرها انجام ميهاي طبيعي  در محيط) 1(
  .شود هايي ساخته و آزمون مي وم، فرضيهدر صورت لز) 2(
ها يـا قـوانين كلـي     قياسي، به تعميم -تدالل استقراييبا انجام آن از طريق اس) 3(

  . وان رسيدت مي
  . شود ها انجام مي غالب روي نمونه طور به )4(
  . شود ا، تعاريف دقيق عملياتي ارائه ميبراي متغيره) 5(

هـا را   كند كه مشخصـات افـراد يـا جامعـه     در تحقيقات توصيفي، محقق سعي مي
س بـا  مانند توزيع افراد يك كـال (مورد بررسي قرار داده، روابط بين آنها را معلوم نمايد

تحقيـق  ). هاي گذرانـده  هاي باقي مانده و يا تعداد دوره وجه به سن، جنس، تعداد سالت
اقـدام   -2، 1تحقيـق پيمايشـي   -1 :هـاي زيـر تقسـيم كـرد     توان به دسـته  توصيفي را مي

-علـي (5تحقيق پسرويدادي -5، و 4تحقيق همبستگي -4، 3بررسي موردي -3، 2پژوهي
  .ها خواهيم پرداخت، كه در ادامه به توضيح آن)6اي مقايسه

  
                                                                                                                                                   

1. Survey research 
2. Action research 
3. Case study 
4. Correlational research 
5. Ex-post Facto research 
6. Causal-comparative 
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 پيمايشي تحقيق 10-3-1-1

 كـار  بـه روش تحقيـق پيمايشـي    ،ي آمـاري  هاي يك جامعـه  براي بررسي توزيع ويژگي
هاي پژوهشـي از نـوع زيـر مـورد      تواند براي پاسخ به سؤال اين نوع تحقيق مي. رود مي

  :استفاده قرار گيرد
 است؟ چگونه موجود شرايط ماهيت -

 رويدادها وجود دارد؟ اي ميان چه رابطه -

  وضعيت موجود چگونه است؟ -
  :كنند به سه دسته به شرح زير تقسيم مي تحقيق پيمايشي را) 1989(1بورگ و گال

  4روش دلفي) ج       3روش طولي) ب      2روش مقطعي) الف
در  ،ها درباره يـك يـا چنـد صـفت     ي دادهبه منظور گردآور :روش مقطعي) الف

گيـري از جامعـه انجـام     از طريق نمونه ،)روز، يك هفته، يك ماهيك (يك مقطع از زمان
بـراي  . پردازد اساس يك يا چند متغير مياين گونه پژوهش به توصيف جامعه بر.شود مي

آموختگان دوره كارشناسـي مـديريت بـه ادامـه      به منظور بررسي ميزان عالقه دانشمثال 
. ي مقطعـي اسـتفاده كـرد    ه شـيوه ان از روش تحقيق پيمايشي بتو ميتحصيل يا اشتغال، 

دارند كه به بررسي وضـع موجـود    رشته مديريت عمدتاً در اين گروه قرارهاي  پژوهش
بـراي مثـال بررسـي    . نماينـد  گيري مي نيز با توجه به وضع موجود، تصميمپردازند و  مي

  .اثربخشي تبليغات در شركت كاله يك تحقيق مقطعي است
زمـان و يـا بـه    ها در طـول   ايشي طولي، دادههاي پيم در بررسي :روش طولي)ب

زمان بررسـي   برحسبشود تا تغييرات  هاي مختلف گردآوري مي عبارت ديگر در زمان
سـه نـوع   . ي اين متغيرها از نظر تغييرات در طول زمان پـي بـرده شـود    شده و به رابطه
  :توان مورد بررسي قرار داد ا ميبررسي طولي ر

  5بررسي روند فرآيندها. 1
  )يك گروه سني يا گروه هم دوره(6بررسي يك گروه ويژه .2
  7بررسي يك گروه منتخب. 3

                                                                                                                                                   

1. Borg & Gall 
2. Cross Sectional 
3. Longitudinal 
4. Delphi Technique 
5. Trend study 
6. Cohorts 
7. Panel study 
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نـام   تـوان بررسـي سـير تحـول ثبـت      مي »روند فرآيندها«مثال در بررسي  عنوان به
گـروه  «در مـورد يـك   . دانشجويان دختر در آموزش عالي كشور را مورد نظـر قـرار داد  

را  1390ورودي سال كارآفريني ن به دانشكده شدگا پذيرفتهميزان اشتغال توان  مي »ويژه
، معموالً پاسخ به ايـن سـؤال مـورد    »گروه منتخب«ي بررسي  درباره. مورد نظر قرار داد

آمـده اسـت و علـت     وجـود  بـه ) گروه منتخـب (چه تغييراتي در افراد خاصي:نظر است
ر پيشـرفت تحصـيلي   تغييرات چـه بـوده اسـت؟ بـراي مثـال، بررسـي عوامـل مـؤثر د        

تـوان   دانشـگاه تهـران را مـي    1367ورودي  ي مهندسيها اي در رشته نشجويان سهميهدا
  .دانست »پيمايشي گروه منتخب«اي از موضوعات تحقيق  نمونه

 ،نظـر  اتفاق نظر يـك جمـع صـاحب    موردزماني كه بخواهيم در :روش دلفي) ج
بـراي  . شـود  بپردازيم از روش دلفي استفاده مـي ي يك موضوع خاص به بررسي  درباره

ي  كشـور دربـاره  مديريت و كـارآفريني  هاي  بررسي نظر هيأت علمي دانشكده«مثال در 
بـراي  . توان از اين روش استفاده كـرد  مي »ها در دانشگاهها  اين رشتهمسائل و مشكالت 

ي مسـائل   هايي دربـاره  ها يا گويه ي از سؤالا نظور اولين قدم آن است كه مجموعهاين م
از آنـان خواسـت كـه     براي تمام اعضاي هيأت علمي ارسال داشـت و تهيه كرد و آن را 

هــا در دور اول، رتبــه  پــس از گـردآوري داده . ا مشــخص كننـد هـا ر  درجـه اهميــت آن 
ظيم اي تن مشخص شده و در دور بعد پرسشنامه ي مسائل آمده دربارهدست  به ايه بندي

دهنـدگان   از پاسـخ . ستظرخواهي در دور اول ابندي حاصل از ن شود كه حاوي رتبه مي
آمده مطابقـت  دست  به بندي شود در صورتي كه نظرشان، با رتبه در دور دوم خواسته مي

بـدين  . ديل آن اقدام كننـد تفاوت نظر خود با نتايج دور اول يا تع هندارد نسبت به توجي
معمـوالً  . يافـت توان به يك توافق از نقطه نظر تشخيص مسائل يادشده دست   طريق مي

دهنـدگان خواسـته    رود و از پاسـخ  مـي  كـار  بـه بندي  اي براي رتبه قياس پنج درجهيك م
  .شود كه در صورت لزوم به فهرست عرضه شده مواردي نيز اضافه كنند مي
  

)AR(پژوهي اقدام 10-3-1-2
1 

تي پـروژه  هاي عمليـا  كه هم به جنبه همانگونه كه از نامش مشخص است، روشي است
در برخي از انواع اقدام پژوهي تأكيد اصـلي  . هاي تحقيقاتي آن توجه دارد و هم به جنبه

                                                                                                                                                   

1.Action Research 
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به عبارت ديگـر، هـدف   . آيد و تحقيقات محصول فرعي به حساب ميبر عمليات است 
ديگـر،   در انـواع . باشد افزايش دانش و مهارت كارمندان ميايجاد تغييرات و در كنار آن 

. آيـد  صول فرع به حساب مـي و تغييرات، محمورد تأكيد است  ARهاي تحقيقاتي  جنبه
ــز     ــرات متمرك ــد تغيي ــر روي طراحــي رون ــروژه ب ــرژي پ ــه بيشــتر ان ــن مجموع در اي

  ). Argyris & Putman, 1985(است

ا هـ  مسـأله و مشـكالت شـركت    پژوهي جهـت حـل   در برخي موارد انتخاب اقدام
هـاي   هاي مردمي و تشكيالت سـنتي كـه روش  حل است، خصوصاً براي نهاد بهترين راه

 وجـود  بهاين فرصت را  ARاستفاده از . ومشان جوابگوي نيازهاي جديدشان نيستمرس
ي عادي با يك روند كاري ثابت، به سازمان يادگيرنـده و انعطـاف   ها آورد كه سازمان مي

  . پذير تبديل شوند
ي بـر پـنج   الگويي مبتن، ARهاي مطرح در زمينه  ترين دستورالعمل يكي از متداول

  :شود ه در يك دوره حلقه بسته تكرار ميباشدك ي ميپياپ صورت بهمرحله 
  )توليد فرضيه(برداشت محقق از سيستم و مشكالت آن: شناخت -
  حل براي مشكالت شناسايي شده  ابداع يك راه: ريزي برنامه -
  )دستوري دستوري يا غير(ها حل عيين استراتژي براي اجراي راهت: اجرا -
  هاي ابداعي حل ري توليد شده و تأثير راهدقت تئوارزيابي ميزان : ارزيابي -
  تصحيح يا تكميل تئوري ابداعي: يادگيري -

آمـده از  دست  به ات و تفاسيردر اين حلقه شما قادر خواهيد بود كه درباره اطالع
  ).Hult & Lennung, 1980(هاي پيشين تجديد نظر كنيد حلقه

  

  

  

  

  

  

  

  
  ARنه اي مبتني بر پنج مرحله در زمي حلقه .1-9شكل 

شناخت

ريزيبرنامه

 ارزيابياجرا

 يادگيري
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تي كه در رابطه با در اولين حلقه به علت عدم شناخت ما نسبت به سيستم، سؤاال
اين امـر بـه دليـل    . ستتا حدي فازي ا) شناخت و ابداع تئوري(شوند سيستم مطرح مي

همچنين اگر شما نيازها و تمايالت مخاطبين . افتد هاي اجتماعي اتفاق مي ماهيت سيستم
ترتيـب روش   بـه همـين  . شـود  جه فازي بـودن بيشـتر مـي   ياوريد، دررا نيز به حساب ب

ي به ايـن  اگر شما براي پاسخگوئ. فازي خواهد بود) ريزي و اجرا برنامه(شناسي شما نيز
ارزيـابي و  (شناسي فازي استفاده كنيد، بهتـرين جـوابي كـه    سؤاالت فازي، از يك روش

پيشرفت پروژه در  البته با. آوريد، يك جواب فازي استدست  به ممكن است) يادگيري
  .شود كه اين امر طبيعي است ر وضوح و شفافيت مسأله افزوده ميهر تكرار، ب

هـاي پيچيـده    اين است كه جهت فهم بهتر سيسـتم  ARبحث اصلي پژوهشگران 
اجتماعي، بايد تغييراتي در آن سيستم ايجاد كرد و سپس در ادامه، اثرات اين تغييرات را 

دام پژوهشـي را  و مشاهده نتايج، چارچوب اصلي روش اق ايجاد تغييرات. مشاهده كرد
  :شود ق در قالب دو فرضيه زير خالصه ميبندي عبارات فو جمع. دهد تشكيل مي

  .توان آنها را تقليل داد هاي اجتماعي نمي جهت مطالعه سيستم -
 هـاي اجتمـاعي   ست كه باعث درك مـا نسـبت بـه سيسـتم    سازي ا عمل و پياده -

  ).Elden& Chisholm, 1993(شود مي

 مشـاركتي  ARتغييراتي اعمـال شـده و   ARدر جريان پيشرفت روش تحقيق، در 
پژوهشـگران و  تغيير مهم اعمال شده عبارت از بـازنگري در نقـش   . آمده استدست  به

 ).Argyris & Schon, 1991(باشد مي ARهاي مشاركتي و همكاري تأكيد بيشتر بر جنبه
ي ايجاد تئوري تنها بر عهده پژوهشگران بوده اسـت،   وظيفه ،ARهاي قديمي  در نسخه
تقســيم شــده ) مــورد مطالعــه(جديــد، ايــن وظيفــه بــين پرســنل ســازمان ARولــي در 

هـاي جـامع    تئـوري ،ARپژوهشـگران اطالعـاتي در زمينـه    ).Baskerville, 1993(است
از اده كنند و در كنار آن، پرسـنل سـازمان نيـز بـا اسـتف      اي اطالعاتي را ارائه ميه سيستم

مشاركتي فرض بر اين است كه مشـترياني  ARدر . كنند تجربياتشان تئوري را تكميل مي
اند، در مقايسه با پژوهشگراني كـه   ر سيستم مورد مطالعه فعاليت كردهكه مدت مديدي د

  .كنند سيستم را بهتر درك مي اند، شدهبه تازگي وارد سيستم 
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 موردي مطالعه 10-3-1-3

كـه  (هـاي پيمايشـي   برخالف پـژوهش  ،ي موردي به روش مطالعهدر پژوهش پژوهشگر 
ي تعدادي از متغيرها  درباره ،اي با حجم وسيع و معرف از جامعه با انتخاب نمونهمحقق 

ي مـوردي بـه انتخـاب يـك      مطالعـه در پژوهشـگر  . كنـد  عمل مي )پردازد به بررسي مي
ـ  مي »مورد«اين . دكن شمار بررسي مي هاي بي پرداخته و آن را از جنبه »مورد« يـك   دتوان
ـ  »واحد«  ايا سيستم با حد و مرز مشخص و متشكل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط ب

  . هم باشد
كنند، ياد  پيرامون مورد خاصي با هم بحث مي از آنجا كه در مطالعه موردي، افراد

روبـرو  شـاهدات مختلـف   گيري غالباً فعاليتي است كه مردم را بـا م  گيرند كه تصميم مي
يـك توافـق    تر آنكه آنها ياد خواهند گرفت چطور در جهـت رسـيدن بـه    كند و مهم مي

لـذا  . اي مانع اين كار نباشد اي و سليقه طوري كه اختالف عقيده عمومي فعاليت كنند، به
تحـت   »مـورد «يلي ابعـاد  صـ مشاهده تف ،هدف كلي در هر مطالعه مورديتوان گفت  مي

از اين رو مطالعه مـوردي بيشـتر بـه    . است 1گرا ز ديدگاه كلها ا مطالعه و تفسير مشاهده
چنـان   »مـورد «. شـود  ها انجام مي يندها و درك و تفسير آنآروش كيفي و با تأكيد بر فر

ي وضعيت يا حالـت كلـي تحـت مطالعـه، يـا مثـالي از        كننده شود كه نمايان انتخاب مي
بـه درك عميقـي   ) هـا (ره آنخواهد دربـا  منظور نظر باشد كه پژوهشگر مي) يها(پديده

  . دست يابد
  

  مورديي  مراحل مطالعه
بيـان مسـأله و    -1: انجام پژوهش به روش مطالعه موردي شـامل چهـار مرحلـه اسـت    

سازمان  -3، )ها گردآوري داده(نجام عمليات ميدانيا -2، )2واحد تحليل(»مورد«انتخاب 
كه مشكل از زمينه و محيطي در بيان مسأله، پژوهشگر .تدوين گزارش -4ها و  دهي داده

پـس از  . پـردازد  مي »موقعيت نامعين«كند و سپس به توصيف  در آن بروز كرده آغاز مي
هايي را  كه آن چنان ويژگي پردازد كه در دسترس باشد، يا اين مي ي»مورد«آن به انتخاب 

ت برخـي اوقـا  . باشـد كننـده   ي آن از نظر اطالعات پژوهشي آشكار اشد كه مطالعهدارا ب
                                                                                                                                                   

1. Holistic 
2. Unit of analysis 
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 1»مـوردي -ميـان «ي  است كه آن را مطالعـه  »مورد«مطالعه موردي شامل بررسي چندين 
ي گونـاگون از  هـا  هاي مورد نظر را به شـيوه  در اين نوع مطالعه، پژوهشگر داده. مينامند

  . كند گردآوري مي »مورد«چندين 
درصـدد  : ي اول ضروري است كه پژوهشگر به اين پرسش پاسخ دهـد  ر مرحلهد

ي چه چيزي به اطالعات پژوهشي دست يابد؟  درباره ،پايان مطالعه مورديدر است كه 
تحت مطالعه  »واحد«توان نسبت به انتخاب  س پاسخ به اين پرسش، به سهولت ميبراسا

هـدف   ،شـود  به روش كيفي انجام مـي  معموالً در مطالعه موردي كه. گيري نمود تصميم
شـود؟،   يك رويداد يا پديده ظاهر مي »چگونه«يا  »چرا«اصلي آن است كه مشخص كند 

، با توجه بـه نـوع   رو از اين .»چگونه رخ داد؟«و  »چرا رخ داد؟«،»چه رخ داد؟«كه  يا اين
را  »مورد«ي موردي مشخص كرد و  توان واحد تحليل را براي مطالعه سؤال پژوهشي مي

  .انتخاب نمود
اما . متمركز است) لواحد تحلي(»مورد«توجه پژوهشگر در مطالعه موردي بر يك 

ممكن است ايـن واحـد متشـكل از رويـدادهاي متعـدد و افـراد مختلـف باشـد يـا از          
وري اسـت كـه از اجـزاي    در اين صـورت ضـر  .فرآيندهاي گوناگون تشكيل شده باشد

  .گيري كرد هنمون »واحد تحليل«ي  تشكيل دهنده
موجـود،  هاي تحقيـق   روش مطالعه موردي اين است كه روشنكته مهم در مورد 

يابي به دهند و موجب دست زيادي مورد را تحت بررسي قرار ميسطحي تعداد  صورت به
صيات كمـي از هـر   شوند، اما روش مطالعه موردي خصو محدوده كوچكي از دانش مي

كند و با موردهاي كمتـري هـم سـر و كـار دارد، ولـي بـه محـدوده         مورد را بررسي مي
علي احمدي و سـعيد  (يابد پيچيده دسترسي مي يها حليل سيستموسيعي از دانش براي ت

  ).510، 1386نهائي، 
شناسي مطالعه مـوردي   از نقطه نظر تحقيق، روش: وان گفتت در مجموع اينكه مي

. دهـد  ررسـي قـرار مـي   تركيبي از فاكتورهاي مختلـف، مـورد ب   عنوان بهموقعيت كلي را 
هـا كـه روي    از پديـده  اي فرآيند و يا زنجيـره  مطالعه موردي ممكن است روي توصيف

مطالعه رفتار فرد يا گروه در موقعيـت اجتمـاعي و   . رفتار فرآيند مؤثرترند، متمركز شود

                                                                                                                                                   

1. Cross-Case (Cross-site) 
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عمـق  ). Stake, 1995(شـود  هـا مـي   جر به فرموله شدن يا تأييد فرضيهمقايسه موردها، من
مثـال اگـر    عنـوان  بـه . هاي ديگر بيشتر است العه موردي بعضاً از روش تحقيقتحقيق مط

. ش نيسـت بخـ  ه پرسشنامه انجام شده است، نتايج عموماً رضـايت وسيل بهين رفتارها تعي
هـاي   يا سـاير گزينـه   5تا  1و يا ارقام هاي محدود بلي يا خير  زيرا با عالمت زدن گزينه

توانـد   مطالعه موردي مـي . مورد نظر داشت توان تحليل مناسبي از رفتارهاي ليكرت نمي
طحي كه در پرسشنامه مطرح است، رفتار را تحليـل كنـد و   خيلي بيشتر از اين تحليل س

  .داليل و متغيرهاي بيشتري را مورد بحث قرار دهد
  

 همبستگي تحقيق روش 10-3-1-4

در . ي اسـت تحقيق همبستگ) غيرآزمايشي(هاي تحقيق توصيفي از انواع روشديگر يكي 
تحقيقـات  . گـردد  ياساس هدف تحقيق تحليل مي ميان متغيرها بر اين نوع تحقيق رابطه

ي همبسـتگي   مطالعه) الف: سه دسته تقسيم كرد هدف به برحسبتوان  همبستگي را مي
در . تحليل مـاتريس همبسـتگي يـا كواريـانس    ) ج و 1تحليل رگرسيون) ب ،دو متغيري

متغيرهاي موجـود در   يي دو به دو ، هدف بررسي رابطهمطالعات همبستگي دو متغيري
بينـي تغييـرات يـك يـا چنـد متغيـر        هـدف پـيش   ،سـيون در تحليـل رگر . تحقيق است

 ،هـا  در بعضـي بررسـي  . است) بين پيش(مستقلمتغير با توجه به تغييرات ) مالك(وابسته
هاي دو متغيري در جدولي به نام ماتريس همبسـتگي يـا    همبستگيزيادي از ي  مجموعه

تحليـل  : نـد از گيرند كـه مهمتـرين آنهـا عبارت    قرار ميتحليل مورد بررسي و كواريانس 
ــاملي ــاختاري  2ع ــادالت س ــدل مع ــاملي. SEM(3(و م ــل ع ــيص  ،در تحلي ــدف تلخ ه

و در مـدل معـادالت    5)سـازه (4ها يـا رسـيدن بـه متغيرهـاي مكنـون      از دادهاي  مجموعه
ـ  ، هدفساختاري هـاي تحقيقـاتي    هـا و يافتـه   ي بـر نظريـه  آزمودن روابط ساختاري مبتن

  .گيرد با تفصيل بيشتر مورد بحث قرار مي،قدر زير هر يك از موارد فو. موجود است
  

                                                                                                                                                   

1. Regression analysis 
2. Factor analysis 
3. Structural Equation Model 
4. Latent variables 
5. Construct 
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  تحقيق همبستگي دو متغيري) الف
بـراي ايـن   . در اين گونه تحقيقات هدف تعيين ميزان هماهنگي تغييرات دو متغير است

از . شـود  هاي مناسبي اختيار مي يرها شاخصگيري متغ هاي اندازه برحسب مقياس ،منظور
فرض توزيع  اي با پيش و متغيري از مقياس فاصلهمبستگي دجا كه در اكثر تحقيقات ه آن

شـود، لـذا ضـريب همبسـتگي      گيري متغيرها اسـتفاده مـي   اندازه نرمال دو متغيري براي
 طـور  بـه  يـا  1ضريب همبستگي گشتاوري پيرسـون  ،محاسبه شده در اين گونه تحقيقات

ط حقـق بـراي سـنجش ارتبـا    مثال، م طور به .است »2ضريب همبستگي پيرسون«خالصه 
هاي تبليغات و تعداد فروش در شركت نيلـوفر نـوش از آزمـون همبسـتگي      ميان هزينه

  .استفاده نموده است
مهمتـرين معيـاري اسـت كـه بـا آن       )r(در آزمون همبستگي، ضريب همبسـتگي 

سـون يكـي از   ضـريب همبسـتگي پير  . را توضيح داد yو  xتوان رابطه بين دو متغير  مي
بـراي  . اسـت + 1تـا   -1اسـت كـه مقـدار آن از     3ونـد هاي پي ترين شاخص شناخته شده

  .شود استفاده مي rضريب همبستگي از عالمت 
يعني بـا افـزايش    ،نوسان مشابهي داشته باشند) ها يا مجموعه داده(هرگاه دو متغير

رابطه مثبتي بـين آنهـا    ،يكي، ديگري افزايش ويا با كاهش يكي، ديگري هم كاهش يابد
 ي اين نوع الگو باشـد، بـا عالمـت مثبـت نشـان      ه نشان دهندهروابطي را ك. د داردوجو
ي بين  نظير رابطه(بين دو متغير يا عاملحاكي از رابطه مثبت كامل + 1بنابراين، . دهند مي

مـثالً بـين پيشـرفت    (ي رابطـه مثبـت باالسـت    نشان دهنده+ 80/0و ) و قطر دايرهشعاع 
  .منظور حالت مثبت استهرگاه عالمت گذاشته نشده باشد، ). تحصيلي و هوش

از سوي ديگر، همبستگي يا رابطه منفي زماني است كـه افـزايش يـك متغيـر بـا      
منفي با عالمت منفـي نشـان داده   همبستگي . كاهش متغير ديگر يا بر عكس همراه باشد

غالط يك ي بين تعداد ا نظير رابطه(ي رابطه منفي كامل نشان دهنده -1بنابراين، . شود مي
مـثالً بـين   (ي رابطه منفـي پـايين   نشان دهنده -30/0و ) ي او متحان و نمرهفرد در يك ا

  .است) غيبت از كار و هوش

                                                                                                                                                   

1. Pearson product moment correlation coefficient 
2.Pearsons coefficient of correlation 
3.association 
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آورنـد، بـاال    مـي دست  به اي را كه لب مايلند كه در تحقيق شدت رابطهمحققان اغ
مـثالً  (اي وجود نداشته باشـد  نچه بين دو متغير هيچ گونه رابطهچنا. باشد و نه جهت آن

ايـن ضـريب بـه ايـن     . ، ضريب همبستگي آن صفر خواهـد بـود  )وشبين وزن بدن وه
معناست كه عملكرد شخص در يـك متغيـر بـا عملكـرد او در متغيـر دوم هـيچ گونـه        

براي مثال، اگر عملكرد او در يك متغير باالست، در متغير ديگـر ممكـن   . ندارداي  رابطه
بيشـتر ضـرايب   . آيد ميت دس به به ندرت -1و + 1كامل  روابط. است پايين يا باال باشد

. كمتـر هسـتند   يـا  50/0آيند، در حدود  ميدست  به كه در تحقيقات اجتماعيهمبستگي 
ي متغير ديگر استفاده  بيني كننده يك شاخص پيش عنوان بهتوان  ضريب همبستگي را مي

هـاي دو متغيـر    تصويري با ترسيم اندازه صورت به توان ي بين دو متغير را مي هرابط. كرد
ي دو متغيـر،   طوري كه هـر دو مشـاهده يـا انـدازه     نشان داد،مختصات روي صفحه  بر

اسـت و  » نمودار پراكنده«يك صورت بهآمده دست  به ترتيب نقاط. بيانگر يك نقطه باشد
هـاي   ي بـين ويژگـي   تصـويري ميـزان رابطـه    صـورت  بـه دهد تـا   مكان را به ما ميااين 

  .آوريمدست  به گيري شده را اندازه
ن دو متغير در اختيـار  ي بي بستگي اطالعاتي را در مورد رابطهراين، ضريب همبناب

با اين حال، در صورتي كه ما بيش از دو متغير را مورد مطالعه قرار داده . دهد ما قرار مي
» 2همبسـتگي جزئـي  «و» 1همبسـتگي چندگانـه  «هاي ديگري چون باشيم، بايد از شاخص

  .استفاده كنيم
  :گي بايد نكات زير را به خاطر داشتدر تفسير ضريب همبست

يـابيم دو متغيـر بـا     هنگامي كه در مي. دهد همبستگي لزوماً عليت را نشان نمي .1
هم همبستگي دارند، اين امر گوياي آن است كه جايگاه نسبي در يك متغير بـا جايگـاه   

ـ  . نسبي در متغير ديگر همبسته است ر در اين موضوع لزوماً به معناي آن نيست كـه تغيي
براي مثال، فرض كنيد كـه مـا همبسـتگي    . شود غير باعث تغيير در متغير ديگر مييك مت

. ايـم  آوردهدسـت   بـه  هـا  دكان آن خـانواده مثبت بااليي بين ثروت خانوادگي و هوش كو
علت و معلـولي بـين ايـن دو    ي  وجه نمايانگر يك رابطه چنين همبستگي بااليي به هيچ

د و نه هـوش لزومـاً   كن نه ثروت لزوماً هوش زياد خلق مي د،براي اين افرا. متغير نيست
                                                                                                                                                   

1.multiple correlation 
2.partial correlation 
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  .كند ايجاد ثروت مي
پـذيري دو تـوزيعي اسـت كـه      تگي، تـا حـدي تـابعي از تغييـر    ي همبس اندازه .2

رار اسـت  هايي كه ق ي نمره محدود كردن دامنه. را تعيين كنيمخواهيم همبستگي آنها  مي
. دهـد  ده شده بـين دو متغيـر را كـاهش مـي    هي مشا ي رابطه با هم همبسته شوند، درجه

يعنـي   ،براي مثال، مشاهده شده است كه موفقيت در بازي بسكتبال، بـا قـد رابطـه دارد   
تر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه ايـن   بگوييم كه هر اندازه قد كسي بلندتوانيم  مي

تنـوع قـد    اين حكم در مورد يك جمعيت بـزرگ كـه در آن  . ورزش را بهتر انجام دهد
ي اعضـاي آن بلنـد قـد     هرچند، در يك تيم بسكتبال كه همـه . وجود دارد، صادق است

ي كمي وجود داشته  بين قد و موفقيت نباشد يا رابطه اي مكن است هيچ رابطههستند، م
  .ي قد در اعضاي آن تيم محدود شده است زيرا دامنه ،باشد

همبستگي كامل محسـوب   در تفسير ضريب همبستگي نبايد آن را درصدي از .3
شـوند، افـرادي كـه     تگي به شكل اعداد اعشاري بيان مـي از آنجا كه ضرايب همبس. كرد

درصدي از همبسـتگي   عنوان بهتبحري در علم آمار ندارند، گاهي ضرايب همبستگي را 
ي كامل بـين   درصد رابطه 80، نمايانگر 8/0تگي يك ضريب همبس. كنند كامل تفسير مي
، 8/0زيرا براي مثال، يك ضريب همبسـتگي  . اين تفسير نادرست است ،دو متغير نيست

  . كند است بيان نمي 4/0ريب همبستگي را كه دو برابر يك ضاي  رابطه
ي  در تفسـير درجـه  . نگـري اجتنـاب كنيـد    در تفسير ضريب همبسـتگي از مطلـق   .4

+ 5/0سـتگي  بـراي مثـال، ضـريب همب   . همبستگي، هدف مورد نظر را به خاطر داشته باشيد
امـا امكـان دارد كـه    . ممكن است براي پيش بيني عملكرد آتي يك گروه از افراد كافي باشد

اي  رد يك فرد در آينده، كار عاقالنهاستفاده از همين ضريب همبستگي براي پيش بيني عملك
  .يك مقدار مطلق با مفهوم يكسان در هر دو حالت نيست+ 5/0پس ضريب . نباشد

  

   35/0تا  20/0ي از ي همبستگ دامنه
. دهـد - مـي  ي نسبتاً ضعيفي را بين متغيرها نشان هاي بين اين دامنه تنها رابطه همبستگي

دهـد كـه    نشان مـي  20/0همبستگي . ادار باشدهرچند كه از نظر آماري ممكن است معن
هايي در ايـن   در حالي كه همبستگي. ر مشترك استدرصد واريانس بين دو متغي 4فقط 
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براي مطالعات پيش بيني  ،اي اكتشافي مفيد باشد است براي تحقيقات رابطهسطح ممكن 
  .فردي يا گروهي فاقد ارزش است

  
   65/0تا  35/0ي همبستگي از  دامنه

وقتي . ها از نظر آماري باالتر از سطح يك درصد معنادار هستند در اين دامنه، همبستگي
اسـت امكـان پـذير    وهي ممكـن  ي گر هاي ساده بيني باشد، پيش 40/0مبستگي حدود ه

تفاده هـاي فـردي اسـ    بينـي  ي در اين دامنه بـه نـدرت بـراي پـيش    هاي از همبستگي. باشد
تـر از اسـتفاده از    كمي درستبه مقدار چرا كه نتايج حاصل از آن ممكن است . شود مي

  .حدس يا شانس باشد
  

  85/0تا  65/0ي همبستگي  دامنه
ي  اي گروهي انجـام داد كـه بـه انـدازه    ه بيني ن پيشتوا هاي در اين دامنه مي با همبستگي

انتخابـات بـا خطـاي     توان درصد موفقيت نامزدها را در يـك  ميمثالً  .كافي دقيق باشند
تـوان بـراي پـيش     مـي  75/0ضرايب همبسـتگي بـاالتر از   از . بيني كرد بسيار كمي پيش

  .ي فردي تا حد قابل قبولي استفاده كردها بيني
  

  85/0از  هاي بيش همبستگي
. ي نزديـك بـين دو متغيـر اسـت     ي رابطـه  دهنـده  نشـان  85/0هـاي بـاالتر از    همبستگي

 72حـدود  بينـي   ي مورد استفاده براي پيش حاكي از آن است كه اندازه 85/0همبستگي 
بينـي در علـوم    مطالعات پـيش . اريانسي مشترك داردبيني، و درصد با عملكرد مورد پيش
 در اين حـد  تا اين حد باالست، با اين حال، اگر همبستگي اجتماعي و تربيتي به ندرت

  .بيني گروهي و انفرادي بسيار مفيد است آمد، براي پيشدست  به
  : ذيالً ساير انواع همبستگي و مشخصات آنها به اختصار تشريح خواهد شد
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  ي متناسب با آنهاها انواع همبستگي و مقياس .2-9جدول 
  

متغير اول  نوع همبستگي
X 

تغير دومم
Y 

  ها گيژموارد استفاده و وي  عالمت

  r  پيوسته  پيوسته  گشتاوري پيرسون
ي  محاسـبه تـرين روش   بهترين و دقيق

  همبستگي بين دو متغير

  hor  اي رتبه  اي رتبه  اي اسپيرمن رتبه

 صـورت  بهتعداد نمرات كم يا  آنجا كه
  .اي هستند رتبه

اي  رشتهدو
  اي نقطه

  پيوسته
دوارزشي 

  pbisr  واقعي
وقتي كه يـك متغيـر پيوسـته ومتغيـر     

مقـدار  . ديگر دوارزشي واقعـي اسـت  
  .است 1اين همبستگي غالباً كمتر از 

  پيوسته  اي رشتهدو
دوارزشي 
  bisr  ساختگي

وقتي كه يك متغير پيوسته و متغيـر ديگـر   
سـاختگي بـه دوارزشـي     طور به به عمد يا

مقـدار ايـن همبسـتگي    . تبديل شده است
ــاه از  ــتر+ 1گ ــاني از  بيش ــر  -1و زم كمت

  .است

  )فاي(في
دوارزشي 

  واقعي
دوارزشي 

  Ø  واقعي

زشي واقعـي  آنجا كه هر دو متغير دوار
بهتـرين مـورد   . رود مـي  كـار  بههستند 

ي همبسـتگي بـين    ده آن محاسبهاستفا
  .هاي يك آزمون است سؤال

اي يا  چهارخانه
  تتراكوريك

دوارزشي 
  ساختگي

دوارزشي 
  tetr  ساختگي

و دسته نمره داريم كه هـيچ  وقتي كه د
كدام از آنها دوارزشي واقعـي نيسـتند   

ارزشـي تبـديل   اما آنها را اجباراً بـه دو 
يـك بـرآورد   . رود مـي  كـار  بهكنيم  مي

دست  به سريع از همبستگي گشتاوري
بهتـر اسـت دو متغيـر را در    . دهـد  مي

ــه دو بخــش ي  حــوالي نقطــه ــه ب ميان
  .تقسيم كنيم

  t  اي رتبه  اي رتبه  كندال
نفــر  10هــا از وقتــي تعــداد آزمــودني

ــق ــر اســت دقي ــر از همبســتگي  كمت ت
  .اي است رتبه

  توافقي
دو يا 

  چندطبقه
دو يا 

  c  چندطبقه
ــتگي    ــا همبس ــرايط ب ــي از ش در برخ
گشتاوري يكسان است و بـه مجـذور   

  .في خيلي نزديك است

  η  پيوسته  پيوسته  تاساي/ نسبي
همبســتگي غيرخطــي بمنظــور تعيــين 

  .رود مي كاربه
  

  



 309     انتخاب روش تحقيق

 

  تحليل رگرسيون) ب
بينـي يـك يـا چنـد      والً پيششود، هدف معم كه از تحليل رگرسيون استفاده مي در تحقيقاتي

بينـي يـك متغيـر     چنانچه هدف پيش. 1بين است يك يا چند متغير پيش روي متغير مالك از
در  .شـود  مـي  دهاسـتفا  2از مدل رگرسيون چندگانـه  ،بين باشد چند متغير پيشروي مالك از 

بـين يـا زيـر     چنـد متغيـر مـالك از متغيرهـاي پـيش      بيني همزمـان  صورتي كه هدف، پيش
در تحقيقـات  . شـود  اسـتفاده مـي   3از مدل رگرسيون چنـدمتغيري  ،ها باشد اي از آن عهمجمو

ا چه بيني است كه تغييرات متغير مالك ر گانه هدف پيدا كردن متغيرهاي پيشرگرسيون چند
بـين در تحليـل رگرسـيون بـه      ورود متغيرهـاي پـيش  . بيني كند پيش به تنهايي و چه مشتركاً

  :گيرد ا سه روش اساسي مورد بحث قرار ميدر اين ج. گيرد يهاي گوناگون صورت م شيوه
  4روش همزمان) الف
  5گام به روش گام)ب
  6مراتبي سلسلهروش )ج

وش ر در. دنشـو  بين با هم وارد تحليل مي تمام متغيرهاي پيش ،در روش همزمان
تگي با متغيـر مـالك وارد   بين براساس باالترين ضريب همبس گام اولين متغير پيش به گام

 7ضريب همبستگي تفكيكي برحسببين  از آن پس ساير متغيرهاي پيش. شود تحليل مي
 ،در اين روش پس از ورود هـر متغيـر جديـد   . شود در تحليل وارد مي 8يا نيمه تفكيكي

د تفكيكـي تمـام متغيرهـايي كـه قـبالً در معادلـه وار       تفكيكي يـا  ضريب همبستگي نيمه
چنانچـه بـا ورود    گيـرد و  تغير ورودي مورد بازبيني قـرار مـي  آخرين م عنوان به ،اند شده

كلي  طور به .شود ست داده باشد، از معادله خارج ميداري خود را از د متغير جديد معني
در روش سلسـله  .نيسـت ترتيـب ورود متغيرهـا در دسـت محقـق      ،گـام  به در روش گام

ورود متغيرها به تحليل براساس يك چـارچوب نظـري يـا تجربـي مـورد نظـر        ،مراتبي
ي ترتيـب ورود   پژوهشـگر شخصـاً دربـاره    ،بـه عبـارت ديگـر   . گيرد مي محقق صورت

                                                                                                                                                   

  .شود مي گفته» مالك«وابسته و به متغير» بينپيش«مستقل يقات همبستگي، به متغيردر تحق .1
2. Multiple regression 
3. Multivariate regression 
4. Simultaneous 
5. Stepwise 
6. Hierarchical 
7. Partial 
8. Semi-partial 
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ي كه قبل از شروع تحليـل اتخـاذ   گير اين تصميم. كند گيري مي يل تصميممتغيرها به تحل
  ):Wampold & Freund, 1987(ي زير باشد س سه اصل عمدهتواند براسا مي ،شود مي

  معلولي و ي علت رابطه -
  ي متغيرها در تحقيقات قبلي رابطه -
هاي عـاملي ابتـدا اثرهـاي اصـلي و      براي مثال در طرح(يشساختار طرح پژوه -
  )شود ها وارد تحليل مي رهاي متقابل آنسپس اث

جه به چارچوب نظري يـا  تبي با توجا كه روش تحليل رگرسيون سلسله مرا از آن
از اهميـت   اجتمـاعي و مـديريت  گيرد، در تحقيقـات علـوم    صورت مي اي تجربي ويژه

آشـنايي بـا    ،گونـه تحقيقـات   الزم به تذكر است كه بـراي ايـن  . تخاصي برخوردار اس
  .ي آماري تحليل رگرسيون الزامي استها روش

هـا بـا ميـزان     انـداز خـانواده   بطه ميان ميزان پسمحقق به منظور سنجش را :مثال
در . درآمد و تعداد فرزندان آنان، از آزمـون رگرسـيون چندگانـه اسـتفاده نمـوده اسـت      

مجـذور همبسـتگي   ، )R(آزمون رگرسيون، از معيارهاي ضريب همبستگي چنـد متغيـره  
R2(چند متغيره

R2(و مجذور ضريب همبسـتگي چنـد متغيـره تعـديل شـده     )
adj( هـت  ج

  .شود استفاده ميتحليل نتايج آزمون 
  

  كواريانسيا تحليل ماتريس همبستگي ) ج
تغييرات متغيرها  ،اي از متغيرها همبستگي مجموعهازروي  در مواقعي كه محقق بخواهد

 هـا  هاي زيربنايي يك مجموعه از داده هاي محدودتر خالصه كند يا خصيصه را در عامل
در صـورتي كـه محقـق بخواهـد      .كند از روش تحليل عاملي استفاده مي ،را تعيين نمايد

مدل معـادالت   مدل خاصي را از لحاظ روابط متغيرهاي تحت بررسي بيازمايد، از روش
مـاتريس كواريـانس   براي هر دو منظور فـوق الزم اسـت كـه    . كند ساختاري استفاده مي

  .گيري شده تحليل شود متغيرهاي اندازه
 

  تحليل عاملي-♦
هـدف  : توانـد  تحليـل شـود    دو هدف متفـاوت مـي   تحليل عاملي باماتريس كواريانس در 
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  :چنانچه هدف اكتشافي باشد دو رويكرد متفاوت وجود دارد. 2و هدف تأييدي 1اكتشافي
ي  هوسـيل  بـه ر يـك حـوزه از عملكـرد كـه     تعيين سازه يا متغيرهاي مكنـون د . 1

 3اين هدف از طريق روش عامـل مشـترك  . اند گيري خاصي ارزيابي شده ابزارهاي اندازه
  .شود ميسر مي
ي هـا  شـاخص  صـورت  بـه  ،آمدهدست  به در اين روش متغيرهاي: ها تلخيص داده. 2
صـورت   4هـاي اصـلي   معموالً از طريق روش مؤلفـه ها تلخيص داده. آيند تري در مي خالصه

 .گيرد مي

اي نداشـته باشـد،    فرضـيه  ،ها هاي خصيصه ي تعداد عامل در صورتي كه محقق درباره
 .شود ي ناميده ميتحليل تأييد ،در صورتي كه فرضيه موجود باشد تحليل اكتشافي و

بررسـي عوامـل   « ي توان به تحقيقي دربـاره  مثالي از كاربرد تحليل عاملي  عنوان به
در ايـن  . اشـاره كـرد   »هاي كوچك و متوسـط اسـتان مازنـدران    مؤثر بر عملكرد شركت

بررسـي دقيـق ادبيـات     كه توسط نگارنده كتاب حاضر صورت گرفت، ابتـدا بـا  تحقيق 
پراكنده از منابع مختلف شناسايي شد و در ادامه به روش  صورت بهمتغير  11موضوعي، 

در نهايـت طـي پـنج مرحلـه،     . متغيـر مـذكور انتخـاب گرديـد     11مؤلفه براي  45دلفي 
هاي كوچـك و متوسـط    نظيم گرديد و در ميان جامعه شركتسؤالي ت 110اي  پرسشنامه

ي هـا  در نهايت داده. و ضنايع و معادن استان مازندران توزيع گرديد عضو اتاق بازرگاني
شد و پس از تعيين پايايي ابزار، از آزمـون تحليـل    SPSSگردآوري شده وارد نرم افزار 

  .عوامل مؤثر شناسايي نمود عنوان بهعاملي استفاده گرديد كه آزمون شش عامل را 
  

  مدل معادالت ساختاري -♦
حليـل  ي بـين متغيرهـا اسـت، از ت    ف، آزمودن مدل خاصي از رابطهه هددر تحقيقاتي ك

ـ   مدل معادالت ساختاري يا مـدل  هـا   داده ،در ايـن مـدل  . شـود  اسـتفاده مـي   5يهـاي علّ
ت ي معـادال  يا همبسـتگي در آمـده و يـك مجموعـه     هاي كواريانس ماتريس صورت به

غيـر از بـيش از يـك    چنانچه در مدل براي هر مت. شود رگرسيون بين متغيرها تدوين مي

                                                                                                                                                   

1. Exploratory 
2.Confirmatory 
3. Common factor analysis 
4. Principal components analysis 
5. Causal models 



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     312

 

 

تحليل مدل معـادالت  . شود گيري نيز مي اندازهي  مدل شامل مؤلفهنشانگر استفاده شود، 
چنـد   و) ضـرايب مسـير و جمـالت خطـا    (برآوردهايي از پارامترهـاي مـدل   ،ساختاري

  .آورد شاخص نيكويي برازش فراهم مي
اي  و 1ليزرل جملهافزارهايي از  ي پس از فراهم آمدن نرمهاي علّ امكان تحليل مدل

. انـد  تـر شـده   تـر و پيچيـده   افزارها به تدريج كامـل  ين نرما. صورت گرفته است 2كيو اس
نـور   كارآفريني سازماني در پرسـنل پيـام  يابي موانع  مدل«مثال، تحقيقي با عنوان  عنوان به

موانع كارآفريني در تحقيق فوق شامل سه دسته موانـع  . صورت گرفت» استان مازندران
لي، محيطي و برآيندي بوده است كه هر يك از متغيرها، خود شامل چند مؤلفه بوده داخ
افـزار ليـزرل    يكپارچه، از نرم صورت بهن موانع براي سنجش اثرگذاري هر يك از اي. اند

  .استفاده شده است
  

  )اي مقايسه -علي(رويدادي پس تحقيق روش 10-3-1-5
ها پژوهشگر بـا   شود كه در آن اتي اطالق مياي معموالً به تحقيق مقايسه -هاي علي روش

 ،بـه عبـارت ديگـر   . پـردازد  به بررسي علل احتمالي وقوع آن مـي ،توجه به متغير وابسته
د كـه از معلـول بـه علـت     اي گذشته نگر بـوده و سـعي بـر آن دار    مقايسه -تحقيق علي
انـش  براي مثال به منظور شناسايي علل احتمـالي شكسـت تحصـيلي د   . برد احتمالي پي

  .توان از اين روش استفاده كرد ميآموزان 
معلـول   و شود، زيـرا علـت   رويدادي نيز گفته ميپس ،اي مقايسه -به تحقيقات علي

استفاده از ايـن طـرح   . گيرد مورد بررسي قرار مي ،پس از وقوع) متغير مستقل و وابسته(
كاري نمـي  بـوده و قابـل دسـت    »اي خصيصه«به اين دليل است كه در برخي مواقع علت 

اي نيسـت ولـي دسـتكاري     علت خصيصـه  ،در بعضي مواقع ديگر. باشد، مانند جنسيت
كور سراسـري يـا   مانند موقعيت در كن ،انساني استغير از كنترل محقق خارج و يا ها آن

  .آموزان طبقه اجتماعي دانش
  
  

                                                                                                                                                   

1. Lisrel: Linear Structural Relationships 
2. EQS: A structural equations program(Structural Equation Modeling Software) 
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  اي مقايسه -ري در تفسير تحقيقات علينكات ضرو
  :رط الزم استي علي سه ش در برقراري يك رابطه

ـ   .1 يعنـي بتـوان   . ي آمـاري برقـرار باشـد    ك رابطـه بين متغير وابسته و مسـتقل ي
در برخـي مـوارد متغيـر    . مسـتقل را مشـاهده كـرد    وابسته و متغير رات همزمان متغيرتغيي

 ،شود كه دو متغير با هم همبستگي پيـدا كننـد و علـت ايـن همبسـتگي      سومي سبب مي
ايـن  در . كند عمل مي 1اي سطهيك متغير وا صورت بهوجود يك عامل مشترك است كه 

اي  قل و وابسته حذف گردد، هيچ رابطهاي از متغيرهاي مست صورت اگر اثر متغير واسطه
  .بين متغير مستقل و وابسته ديده نخواهد شد

)مستقل محقق بايد مطمئن شود كه متغير .2 )x، وابسته قبل از متغير( )y  به وقوع
گيـري   اسـاس انـدازه  براسـاس منطـق يـا بر    yنسبت به  xتقدم زماني . پيوسته است
 . گيرد صورت مي

ب داشته باشـد تـا بتوانـد يـك     هاي رقي ق بايد داليل كافي براي رد فرضيهمحق .3
در  xازغيـر  مستقل ديگري ه متغيرهايچنانچ. برقرار كند yو xي عملي بين  رابطه

ـ  خالـت داشـته باشـند، برقـراري رابطـه     د yتغييرات مشـكل يـا    yو xي بـين ي علّ
 .اند گفته 2رقيب را استنباط قوي آماريهاي هآزمودن تمام فرضي. شود ن ميغيرممك

غير مسـتقل از  بردن به تغييرات مت هدف پي ،اي مقايسه -ترين طرح علي در معمول
  . خواهيم به علت برسيم از معلول مي ،به عبارت ديگر. وابسته است طريق تغييرات متغير

  
  اي مقايسه -كنترل در تحقيقات علي

هايي كه امكان آن در تحقيقات آزمايشي وجود دارد  رلاي كنت مقايسه -در تحقيقات علي
 :ها عبارتند از اين شيوه. ي اعمال كردئهايي كنترل جز توان به شيوه ولي مي ،فراهم نيست

اسـتفاده   -4هاي همگن،  ايجاد گروه -3استفاده از تحليل كواريانس،  -2سازي،  همتا -1
 .هكنند متغير تعديل عنوان بهرهاي مزاحم از متغي

سازي فرض براين است كه عوامل مرتبط با متغيـر   ي همتا در شيوه :همتاسازي .1
مسـتقل   ، همتاسازي قبل از دستكاري متغيردر تحقيقات آزمايشي. تابع شناخته شده است

                                                                                                                                                   

1. Mediator variable 
2. Strong inference 
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ر حال چه در در ه. تر است هاي همتا آسان هاي آزمودني گيرد و تشكيل گروه صورت مي
اگر عضوي در يـك زوج همتـا    ،تحقيقات آزمايشياي و چه در  مقايسه -تحقيقات علي

ر نتيجـه از تعـداد   شده از تحقيق كنار رود، به ناچار بايد عضو ديگر را كنار گذاشت و د
ي واحـد صـورت   - ست كه همتاسازي بايد از يك جامعهبديهي ا . شود نمونه كاسته مي

  .ود دارداين صورت مشكل رگرسيون به طرف ميانگين جامعه وجغير گيرد، زيرا در
اسـتفاده از تحليـل    ،در تحقيقـات تمـام آزمايشـي حقيقـي     :تحليل كواريانس .2

اي  مقايسـه  -در تحقيقـات علـي  . ي مناسبي بـراي افـزايش دقـت اسـت     كواريانس شيوه
هاي اوليه را كم و در بعضي موارد  كواريانس در بعضي از موارد تفاوتاستفاده از تحليل 

تغيـر  م(ها، كنترل يك متغير به علت تصادفي نبودن گروهزيرا . ديگر ممكن است زياد كند
 .ها از لحاظ ساير متغيرها گردد تر شدن گروه ممكن است موجب ناهمگن) كمكي

ممكن است از لحـاظ متغيـر خاصـي همگـن      ها گروه:هاي همگن ايجاد گروه .3
يـا متغيـر   (براي مثال فقط يك جنس انتخـاب شـود يـا سـطح خاصـي از هـوش      . شوند

ند اين است كـه بـا همگـن كـردن     ك مي مشكلي كه اين امر ايجاد. انتخاب گردد) ديگري
همـين  . ايم نكردهها را از لحاظ ساير متغيرها همگن  لزوماً آن ،ها از لحاظ يك متغير گروه

ين بـراي متغيرهـايي كـه كنتـرل     شود كه مشكل رگرسيون به طـرف ميـانگ   مي امر سبب
 .آيد وجود بهاند  نشده

مواقـع بـه    يبعضـ در  :كننده متغير تعديل عنوان بهرهاي مزاحم متغي استفاده از .4
يكمتغيـر   عنـوان  بـه جاي حذف يك متغير، آن را وارد طرح كرده و اثـر احتمـالي آن را   

حـل قطعـي    ايـن شـيوه يـك راه   . دهـيم  مورد بررسي قرار مي) كننده تعديل(مستقل ديگر
 .يد وارد طرح شودزيرا همواره مطمئن نيستيم كه كدام متغير با ،نيست

ي همتاسـازي شـايد عملـي     توان گفت كه شيوه مي ،هاي ياد شده با توجه به شيوه
بـه همـين جهـت ايـن شـيوه      . اي باشـد  مقايسه -ي كنترل در تحقيقات علي ترين شيوه

  .متداول است
  

 آزمايشي تحقيق 10-3-2

خطور  اذهن آنه اغلب اولين موردي كه به ،انديشند كه مردم به علم و تحقيق مي نگاميه
ي الكترونيكي را در ذهن هاي سفيد و كليدها ها، لباس آزمايش. ها هستند كند آزمايش مي
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علمي يا غير هاي تفاهم مهمي در مورد طبيعت آزمايشاين واقعيت، سوء . كند تداعي مي
ي مكانيكي، كارش را بـه خـوبي انجـام     وقتي كه يك وسيلهمثالً  .ر داريمسطحي سروكا

كنيم تا كشف كنيم كدام جزء عامل  تلف آن را بررسي و آزمايش مياجزاي مخندهد، ما 
كنيم تا پيـدا كنـيم كـدام     ان كالم اين است كه ما آزمايش ميج. اين بد عمل كردن است

خدمات انسـاني نيـز   در  1شاغلين. باعث عملكرد ناقص وسيله شده است) يا متغير(جزء
اغل مربـوط بـه   كساني كـه در مشـ  مثالً  .ندسروكار دار 2هاي غيررسمي اغلب با آزمايش

 سـعي  ،كنند، اغلب در كار با مراجعان داراي مشـكالت خـاص   خدمات عمومي كار مي
د آيا براي مراجع سـودمند  گيرند تا ببينن كار بهاي جديدي را  كنند راهبردهاي مداخله مي

را به بار نياورد  اگر تغيير رفتار يا تمرين نقش، اثرات مطلوبمثالً  شود يا خير؟ واقع مي
هـايي از   اگرچه ايـن مـوارد مثـال   . تفاده شودممكن است از راهبرد يادگيري شناختي اس

را نشـان   3رسمي هستند تا نظامدار، با ايـن حـال اساسـاً يـك آزمـايش      هاي غير آزمايش
يـك يـا چنـد     ي كنترل شده است كه در آن ارزش آزمايش يك روش مشاهده. دهند مي

  .شود يا چند متغير وابسته ارزيابي مي كند و اثر آن روي يك مي متغير مستقل تغيير
رود، بيشـتر بـر منطـق تحليـل      مي كار بهوقتي در تحقيق » ش كردنآزماي«اصطالح

اقـع  در و. شـود  ايشگاه كه در آن مشاهده انجام ميتأكيد دارد تا موقعيت خاصي مثل آزم
هـايي كـه در    شآزمـاي . هـاي مختلفـي انجـام شـوند     ها ممكن است در وضعيت آزمايش

آن اجـزاي   گيرنـد كـه در   شوند، در وضعيتي تصـنعي صـورت مـي    آزمايشگاه انجام مي
. شـوند  مـي  رلهايي از تحقيق كنت تغيير داده شده و جنبه ،طبيعي از محيطاي  انتخاب شده

طـور كـه مـردم     همـان  ،هـاي ميـداني در يـك وضـعيت طبيعـي      از سوي ديگر، آزمايش
  . شوند ولند، انجام ميخود مشغي  هاي روزانهكار به

تــر بــه عنصــر  تــوان از طريــق نگــاهي دقيــق هــاي علمــي را مــي منطــق آزمــايش
ي هر كس رخ دهد،  سمي كه ممكن است در زندگي روزانهر هاي سطحي و غير آزمايش

ـ  رسمي شكست مي هاي غير اوالً، بسياري از آزمايش. ان دادنش يعنـي دسـتكاري   . دخورن
نظـر از   صـرف مـثالً   .آورد نمـي  وجود بهي مطلوب را  تيجههميشه نگر  متغيرهاي مداخله

ايم، پيشرفت در عملكـرد روي   اجع از كدام رويكرد استفاده كردهاينكه در برخورد با مر

                                                                                                                                                   

1. Practitioner 
2. Casual 
3. Experiment 
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خاطر اين واقعيـت اسـت كـه بـه دقـت       رسمي به هاي غير شكست در آزمايش. دهد نمي
ـ  مثالً  .طراحي نشده اند راي دسـتكاري انتخـاب شـده    ممكن است متغيرهاي اشـتباهي ب

در . نخواهـد آمـد  دسـت   بـه  وبي مطلـ  نتيجه،باشند و بنابراين هر قدر تغيير داده شوند
هـاي قـاطع،    گيري روشكـار  بهحي دقيق آزمايش و هاي علمي با اطمينان از طرا آزمايش

هـاي   بـدون اسـتفاده از روش  . شـود  تمال موفقيت ايجـاد مـي  معياري براي باال بردن اح
بـه معنـاي نرسـيدن بـه نتـايج      (شكست. يزي شده، موفقيت تضمين نخواهد شدر برنامه

در واقـع  . ي كامالً قابل انتظار آزمايش اسـت  اگرچه ناخوشايند است اما نتيجه) مطلوب
. تلقـي نكنـيم   »بيني شده شكست در رسيدن به نتايج پيش«بهتر اين است كه شكست را 

هـاي   بـه علـت روش   حاصـله  كـه نتـايج   با اين فرض ،بيني ج مورد پيشينرسيدن به نتا
  .هاي احتمالي است عيف بوده اند، تنها يكي از تبيينپژوهشي ض
 ه بعـداً ثابـت  رسمي، گرايش رسيدن به نتايجي است كـ  ي دوم تحقيقات غير جنبه

جع، ممكن اسـت باعـث   كوششي براي تغيير در عملكرد مرامثالً  .اند شود اشتباه بوده مي
ممكن اسـت  چه چيز اشتباه بوده است؟ . روند ميكه بعداً از بين اي شود  تغييرات موقتي

ممكـن اسـت چيـز    . باشـد اي، منبع واقعي تغيير مراجـع نبـوده    تغيير در راهبرد مداخله
مراجع كاري پيـدا كـرده اسـت يـا چيزهـاي      مثالً  .ديگري باعث تغيير موقتي شده باشد

ف تغييـر در راهبردهـاي   ا صري ،ديگري باعث پيشرفت موقتي در عملكردش شده است
 نكته اين است كه عوامل زيادي بـر رفتـار مـردم اثـر    . اي باعث تغيير شده باشد مداخله

امـا   ،انـد  بندي اين تأثيرات طراحي نشده رسمي براي دستههاي غير آزمايشگذارند و  مي
مال رسيدن به نتايج غلط اند و بنابراين احت اين كار طراحي شدههاي علمي براي  آزمايش

  .كنند را كم مي
  

  انواع روش تحقيق از ديدگاه غايت 10-4
ذيـالً هـر    .بندي كرد طبقهكاربردي و بنيادي ي دو دستهتوان به  مي غايتتحقيق را از نظر 

  :يك از آنها تشريح خواهند شد
  

  تحقيق بنيادي .1
ـ   ها، تبيين روابط بين پديده تحقيقات آزمون نظريههدف اساسي اين نوع  ه ها و افـزودن ب
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هـا را   تحقيقـات بنيـادي، نظريـه   . خاص اسـت  ي ي دانش موجود در يك زمينه مجموعه
هـا، تحقيـق    با تبيين روابط ميان پديده. دنكن ها را تأييد، تعديل يا رد مي آن بررسي كرده،

اف، تحقيقـات بنيـادي در   با ايـن اهـد  . پردازد دي به كشف قوانين و اصول علمي ميبنيا
ايـن  . ي اصول و قوانين علمـي اسـت   هاي موجود درباره ستهي مجموعه دان صدد توسعه

در . شـود  گيـري انجـام نمـي    وده و در رابطه با نيازهاي تصـميم گرا ب نتيجهنوع تحقيقات 
هاي كاربردي تحقيق در مسائل واقعي و اسـتفاده علمـي از    تحقيق بنيادي، موارد و جنبه

يق عمـدتاً ارضـاي كنجكـاوي    ي تحق انگيزه. كمتر مورد توجه محقق استنتايج تحقيق 
حقيق بنيادي توسـط  ت. هاست و قواعد كلي حاكم بر روابط پديدهمحقق و كشف اصول 

هـاي   غلـب در مـورد جـانوران و در موقعيـت    هـاي مختلـف علـوم و ا    دانشمندان رشته
شـوند و   مطالعه به روش تصـادفي انتخـاب مـي    افراد مورد. گيرد آزمايشگاهي انجام مي

. شـود  تنظيم و به جامعه تعمـيم داده مـي   اصول و قواعد كلي صورت بههاي تحقيق  يافته
هاي دانش  تحقيقات بنيادي در هر رشته، پايهي اصول و قواعد حاصل از نتايج  مجموعه
 ها بيين پديدههاي علمي براي ت وين نظريهدآورند كه ممكن است به ت مي وجود بهبشر را 

يـق كـاربردي مـورد    هـاي تحق  پايـه  عنوان بهب تحقيق بنيادي اغلهاي  يافته. منتهي شوند
  . گيرند استفاده قرار مي

  
  تحقيق كاربردي .2

هاي انجام تحقيق كاربردي همانند تحقيق بنيادي است، بدين معنا كـه در   اصول و روش
يق شوند و نتايج حاصل از تحق مطالعه به روش تصادفي انتخاب مي اينجا نيز افراد مورد

همـان   براسـاس اي كه نمونه از آن انتخاب شـده اسـت،    به جامعهدر مورد گروه نمونه، 
تفاوت اصلي تحقيق كاربردي با تحقيـق بنيـادي در   . يابد بنيادي تعميم مياصول تحقيق 

اصول و قواعدي است كـه در   اين است كه هدف محقق از تحقيق كاربردي، دستيابي به
و كـارآيي   بـود محصـول  شـوند و بـه به   بسـته مـي   كـار  بـه هاي واقعي و علمي  موقعيت

 ،هـدف تحقيقـات كـاربردي   توان گفت  در حقيقت مي. كنند ي اجرايي كمك ميها روش
به عبارت ديگر تحقيقات كـاربردي  . دانش كاربردي در يك زمينه خاص استي  توسعه

  .شود ه سمت كاربرد عملي دانش هدايت ميب
آنـان را در   هاي آموزش ضمن خدمت، كارايي مان در كالسلآيا شركت مع :مثال
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  دهد؟ امر تدريس افزايش مي
 هاي آموزش ضمن خـدمت شـركت   در كالسسطح كارايي معلماني كه «: فرضيه

بـراي  ».انـد  هـا شـركت نكـرده    علمان مشابهي است كه در اين كـالس كنند، باالتر از م مي
ي ها در كالس توان گروهي از معلمان تهران را از ميان كساني كه آزمايش اين فرضيه مي

در اين كه فرصت شركت  را اند و گروه ديگري از معلمان تهران آموزي شركت كردهكار
سپس با اسـتفاده از يـك مقيـاس    . به روش تصادفي انتخاب كرد ،اند ها را نداشته كالس
كننـد،   مـي  بندي كارايي كه كارشناسان و متخصصان امور آزمايشـي آن را تكميـل   درجه

ي نتـايج حاصـل از    مقايسـه . شـيابي قـرار داد  مـورد ارز  سطوح كارايي هر دو گـروه را 
ارزشيابي سطح كارايي اين دو گروه، ممكن است به تأييـد يـا رد فرضـيه مطـرح شـده      

  .منتهي شود
  

  )McMillan & Schumacher, 1984:منبع(كاربردي و هاي تحقيق بنيادي ويژگي .3-10جدول 
  

  تحقيق كاربردي تحقيق بنيادي معيار  ترتيب

  علوم پايه،رفتاري و اجتماعي  قلمرو تحقيق  1
مهندسي، ، پزشكي: ي كاربردي زمينه

  تعليم و تربيت

  هدف  2

ها و كشفقوانين  آزمون نظريه - 
  علمي و اصول بنيادي

تعيين روابط تجربي ميان  - 
 ي طبيعي و اجتماعيها پديده

تعيين روابط تحليلي  - 
  ميانحوادث گذشته و حال

هاي علمي در آزمودن كارايي نظريه - 
 خاصي  يك حوزه

تعيين روابط تجربي در يك  - 
 ي خاص حوزه

تعيين روابط تحليلي ميان حوادث  - 
ي  يك محدودهحال و گذشته در

  خاص

  ي خاص انتزاعي، كلي در يك زمينه  علمي  انتزاعي، كلي در حوزه  سطح گفتمان  3

  ها تعميم تبيين  4
مربوط به علوم پايه، رفتاري

 واجتماعي
  ي خاص هكاربرد در يك زمين

  نقش كاركردها  5

افزودن به قوانين و اصول-
 علمي

پيشبرد منبع شناخت و روش  - 
 شناسي

يك افزودن به دانش كاربردي در - 
 ي خاص زمينه

شناسي در يك  پيشبرد تحقيق و روش - 
  ي خاص زمينه

پيامد نهايي مورد   6
  نظر

ي دانش علميمجموعه
تأييدشده در علوم پايه، رفتاري 

 و اجتماعي

ي دانش كاربردي،تأييد  مجموعه
  شده در يك زمينه خاص
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  انواع تحقيق از نظر رويكرد 10-5
ايـن  . هـاي انجـام گرفتـه در انجـام آن تحقيـق دارد      ماهيت يك تحقيق بستگي به روش

را  هاي تحقيق هستند كه رويكرد يك تحقيـق  ها و استراتژي متأثر از پارادايمنيز  ها روش
 هاي متناظر براي انجام تحقيق، بايسـتي متناسـب بـا    و روشرويكردها . كند مشخص مي

ي     عمومـاً رويكـ  . هاي تحقيق تبيين شوند ها و استراتژي پارادايم رد يـك تحقيـق يـا كمـ
هاي مطالعـه   مثل روش(، يا كيفي است...)علّي وهاي توصيفي، تجربي،  مثل روش(است

پژوهي، تحقيـق   مثل اقدام(فيتركيبي از كمي و كيو يا ) ...وسازي  موردي، تئوري مفهوم
  ).32، 1386علي احمدي و سعيدنهائي، )(مشاركتي

هاي تحقيق كه به ويژه در چند دهه اخير مورد استفاده زيادي پيـدا   يكي از روش
هـاي تحقيـق را    ه تحقيق كيفي دامنه وسيعي از روشواژ. كرده است، تحقيق كيفي است

 است كـه بـه محققـان و دانشـجويان كمـك     اريكسون تعريفي ارائه داده . گيرد در بر مي
قيق كيفـي را داراي  وي تح. كند تا آنچه را كه فرآيند تحقيق كيفي است بهتر بشناسند مي

  :داند چهار ويژگي مي
  مشاركت عميق و بلند مدت در يك موقعيت ميداني .1
ــت  .2 ــي  ثب ــاق م ــت اتف ــه در آن موقعي ــق آنچ ــد دقي ــق  . افت ــت از طري ــن ثب اي

  .گيرد ديگر شواهد مستند صورت مي داري وبر يادداشت
  هاي ميداني ادهتجزيه و تحليل د .3
  گزارش نتايج از جمله توصيف، نقل قول و تفسير دقيق .4

ي دارد   نخسـت اينكـه هـر دو روش    : تحقيق كيفي سه تفاوت مهم با تحقيـق كمـ
ت، براي محقق كمي، واقعيت عيني اس. داراي زيربناي فلسفي متفاوتي از واقعيت هستند

تواند آن را مشاهده كند، به سـخن   ذهن محقق وجود دارد و هر كسي مي يعني خارج از
يـت مجزايـي وجـود    براي محقـق كيفـي واقع  . ديگر، واقعيت خارج از ذهن وجود دارد

. آورد مـي  وجـود  بـه بخشي از فرآيند تحقيـق   عنوان بهگري واقعيت را  هر مشاهده. ندارد
عالوه بـر ايـن،   . گر است كه وجود دارد اط با مشاهدهاست و تنها در ارتب واقعيت ذهني

دهنده آن تجزيـه كـرد و    توان به اجزاء تشكيل كمي معتقد است كه واقعيت را مي محقق
ديگـر   ار سـوي . آورددست  به محقق بايد دانش كلي خود را از واقعيت با بررسي اجزاء

تـوان آن را   كلي است و نميور دارد كه واقعيت آزمايد و با محقق كيفي فرآيند كل را مي
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  . به اجزايش تقسيم يا تجزيه نمود
ي بـاور دارد كـه تمـام      . دوم، دو روش برداشت متفاوتي از فرد دارند محقـق كمـ

تـوان در طبقـاتي كلـي     و رفتارها و احساسات آنها را مي اساساً شبيه هم هستند ها انسان
تـوان   انـد و نمـي   ا يكديگر متفاوتها اساساً ب محقق كيفي معتقد است كه انسان. دقرار دا

  . بندي كرد آنها را گروه
در مقابـل  . اسـت سوم، هدف محقق كمي دستيابي به قـوانين كلـي رفتـار انسـان     

ارائـه   اي در مورد يك فرد يـا موقعيـت خـاص    كند تا تبيين ويژه محقق كيفي تالش مي
ند تـا در عمـق   كوشـ  كنند تا در عرض و محققان كيفي مي محققان كمي تالش مي. دهد

. شـود  در فرآيند تحقيق بيشتر آشكار مي تفاوت عملي بين اين دو روش،. پيشروي كنند
ـ  مه به پنج زمينه تحقيقي كه تفاوتدر ادا ي و كيفـي را نشـان     هاي مهم ب ين تحقيـق كمـ

  :كنيم دهند اشاره مي مي
ز كنـد و خـود را ا   ، براي دستيابي به عينيت تالش ميمحقق كمي: نقش محقق .1

اقع بدون در و. هاست ا سازنده دادهيكننده  محقق كيفي، بخش تكميل. كند جدا مي ها داده
  .نخواهد آمددست  به هاي مشاركت فعال محقق، داده

حقيـق قبـل از شـروع پـژوهش تـدوين      در روش كمي، طـرح ت : طرح تحقيق .2
بـا  شـود و   حقيـق در حـين رونـد تحقيـق تـدوين مـي      در تحقيق كيفي، طرح ت. شود مي

  .پيشرفت تحقيق ممكن است تغيير يابد
ي سـعي مـي   : شرايط .3 را بـا انجـام   كننـده   ي مشـتبه كنـد تـا متغيرهـا    محقق كمـ
هـاي   محقق كيفي، ميدان يا محـيط . رساندهايي در شرايط كنترل شده به حداقل ب بررسي

كند و تالش دارد جريان طبيعي وقـايع را بـدون كنتـرل متغيرهـاي      طبيعي را مطالعه مي
  .مزاحم دنبال كند

گيري جـداي از محقـق    حقيق كمي، ابزارهاي اندازهدر ت: گيري هاي اندازه ابزار .4
ها از ايـن ابـزار    آوري داده تواند براي جمع دارد و در غياب او فرد ديگري مي نيز وجود

گيري است و هيچ فرد ديگـري را نمـي    ر تحقيق كيفي، محقق ابزار اندازهد. استفاده كند
  .جانشين او كردتوان 

ن، تأييـد يـا رد   بـراي آزمـو  » تحقيـق «در حالي كه محقق كمي از : سازي نظريه .5
آيند تحقيـق تـدوين   بخشي از فر عنوان بهها را  كند، محقق كيفي نظريه نظريه استفاده مي
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  .دهد كرده يا بسط مي
ايـن شـكل از   . گيري متغيرهـاي مـورد مطالعـه اسـت     تحقيق كمي مستلزم اندازه

يق با اين سؤال كه يك متغير چقدر حضور يا نقش دارد در رابطه است و معموالً از تحق
ي داراي چنـدين   . شود ين مقدار حضور يا نقش استفاده مياعداد براي بيان ا تحقيق كمـ

ـ : مزيت است ت بيشـتر در ارائـه گـزارش نتـايج     يكي اينكه استفاده از اعداد موجب دق
بـاال، قـوي، پـايين،    «فقط اشاره به مواردي همچون  شود، در حاليكه در تحقيق كيفي مي

هاي  اين است كه امكان استفاده از روشاز ديگر مزاياي تحقيق كمي . دارد» ...ضعيف و
  .آورد ه و تحليل آماري قوي را فراهم ميتجزي

ر آنها از ها اشاره دارد كه د داده يآور هاي مختلف جمع تحقيق كيفي به روش
علـت  . شـود  عميـق و مطالعـات مـوردي اسـتفاده مـي     هاي  بهمشاهده ميداني، مصاح
ي   آن اسـت كـه بـرخالف روش   » كيفـي «بـه   نامگذاري ايـن روش  ننـد  ما(هـاي كمـ
كننـد، در   مورد بررسي را به كميت تبديل مـي  هاي كه ويژگي) همبستگي و آزمايشي

 .گيـرد  ن صورت كيفي مورد مطالعه قرار ميهاي مورد نظر به هما ها پديده اين روش
هـا   شف روابط بين پديدهي همبستگي و آزمايشي كه به كها همچنين برعكس روش

شوند و  ها توصيف آيد تا پديده هاي كيفي كوشش به عمل مي مندند، در روش عالقه
هـاي   در ضمن در روش. شود هاي توصيفي نيز گفته مي به همين جهت به آنها روش

كامـل   طـور  به فراد مورد پژوهشكوشند تا در دنياي ا پژوهش كيفي، پژوهشگران مي
بـه  . ببرنـد  ير آن هستند به كنه معني امور پـي غرق شوند و از ديدگاه كساني كه درگ

  .اند هاي پژوهشي را تفسيري نيز ناميده همين سبب اين روش
وارد ايـن تحقيـق بـه محقـق     در اغلب م: تحقيق كيفي داراي چندين مزيت است

 هـاي كيفـي   تكنيـك . يعي مورد مطالعه قرار دهدطب دهد تا رفتار را در موقعيت اجازه مي
اين مسـأله بـه   . توانند عمق شناخت پژوهشگر را از پديده مورد مطالعه افزايش دهند مي

. نگرفتـه باشـد   ويژه زماني صحت دارد كه قبالً در زمينه مورد مطالعه، پژوهشي صورت
دهنـد تـا    ازه مـي انعطاف هسـتند و بـه محقـق اجـ    هاي كيفي داراي  باالخره اينكه روش

اي معـايبي نيـز   البته بايد دانست روش كيفي دار. ي جديد و جالب را دنبال كنندها زمينه
ترين آنها اين است كه، حجم نمونه معموالً آنقدر كوچـك اسـت    هست كه يكي از مهم

انتخاب شـده   آوري شده را به فراتر از نمونه هاي جمع اجازه تعميم دادهكه به پژوهشگر 
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  ).288، 1386بيابانگرد، (دهد لعه خاص نميبراي مطا
بـديهي  . بهتر نيست) و يا بر عكس(نتيجه آنكه لزوماً تحقيق كمي از تحقيق كيفي

تلـف  د و اين سؤاالت و اهداف پژوهشي مخاست هر تكنيكي ارزش خاص خود را دار
ري گيكـار  بـه دانـد و يـا اينكـه روش     تر مي كه يك روش را از روش ديگر مناسب است
  .كند مان يا تركيبي را توصيه ميهمز

  
  هاي كيفي انواع روش

هاي مديريت  ي از رويكردهاي تحقيقاتي در رشتههمانگونه كه در ابتداي فصل آمده، يك
يفـي را بـه   محققين انـواع تحقيـق در رويكـرد ك   . و علوم احتماعي، رويكرد كيفي است

  :اند كه عبارتند از چهار گروه تقسيم نموده
  اقدام پژوهشي -
  پژوهش موردي -
  1نگاري پژوهش مردم -
  سازي بنيادي تئوري مفهوم -

ردي مورد بحـث  و پژوهش مو )AR(هاي اقدام پژوهشي هاي قبل روش در بخش
سـازي   تئـوري مفهـوم  نگاري و نيـز روش   در ادامه روش مردم. اند و بررسي قرار گرفته

بررسـي قـرار    و بحـث العـات دانشـگاهي دارد، مـورد    بنيادي را كه كاربرد زيـادي در مط 
  .خواهيم داد

  
  نگاري تحقيق قوم -

در تحقيـق  . ده قـرار گرفتـه اسـت   مـورد اسـتفا   2شناسي اين نوع تحقيقات ابتدا در مردم
وجه بـه تعريـف   با ت. پردازد هاي مختلف مي نگاري، محقق به توصيف علمي فرهنگ قوم

شرايط طبيعـي و   فرآيندها در نگاري ثبت و توصيف رويدادها و فوق، هدف تحقيق قوم
نگاري به معناي نوشـتن دربـاره شـيوه زنـدگي يـك قـوم يـا         قوم. باشد مي ها ي آن ويژه

  .نامند اين استراتژي پژوهش را بررسي ميداني يا حتي كار ميداني نيز مي. اجتماع است

                                                                                                                                                   

1. Ethnographic research 
2. Anthropology 
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ترين مفهوم آن، مستلزم اين است كه پژوهشگر شيوه زنـدگي   ساده نگاري به مردم
اين گروه ممكن است بزرگ باشدو كل اجتماع يـك  . را توصيف كنديك گروه از مردم 

شهر يا يك سازمان را دربر گيرد و يا كامالً كوچـك باشـد نظيـر كاركنـان يـك بخـش       
  .سازمان، يا گروهي از نوجوانان و يا گروهي از مديران يك بيمارستان

 بـر نگاري به نوشـته واكـس در قـرن پـنجم قبـل از مـيالد        اگرچه تاريخچه مردم
اين رويكرد در صنعت انجام شد، پـژوهش   براساسگردد، ولي نخستين پژوهشي كه  مي

از  1880ه وي براي بررسـي كـارگران لنـدن در دهـ    . در قرن نوزدهم است 1چارلز بوث
ي مشاركتي  اي آماري، شامل مصاحبه و مشاهدهه آوري داده فنون پژوهشي مختلف جمع

در . هاي كـارگران، اسـتفاده كـرد    كنار خانوادهالب فردي مستاجر در سيستماتيك و در ق
ي بعد بيتراس يكي از همكاران بوث و دختر يكي از اشراف صنعتي، بـه مطالعـه   ها سال

ده مشـاركتي در  البته چندي بعد، فنون مشاه. طبقه كارگر در منازل و محل كار پرداخت
هـاي   گـروه  در دانشـگاه شـيكاگو، بررسـي   مـثالً   .نگاري توسعه يافـت  قالب سنت مردم
  ).108، 1383فرد و همكاران،  دانايي(نگاري انجام شد مردم براساساخالقي در شهر 

 -2، 2گرايـي  ويژگي محـيط  -1 :هاي زير است نگاري داراي ويژگي تحقيقات قوم
 -4 و 4گـر  مشـاهده  -كننـده  استفاده از روش شركت -3، 3شناختي پديدار -ماهيت كيفي

  .5گرا ديدگاه كل
  :پردازيم ها مي تصار به بيان هر يك از اين ويژگيخدر اينجا به ا

تأثير بافتي است  ران معتقدند كه رفتار هر فرد تحتنگا قوم :گرايي ويژگي بافت .1
نگـاري تنهـا در محـيط مـورد      از اين رو نتايج حاصله از تحقيق قوم. كه در آن قرار دارد

تعلـيم و تربيـت انجـام     ري كـه در نگـا  در تحقيـق قـوم  . ود قابل تفسير استخي  مطالعه
. شود، معموالً هدف محقق شناخت عميق بافت پديده يـا سيسـتم مـورد نظـر اسـت      مي

  .باشد تعميم نتايج، مورد نظر محقق نمي بنابراين
ت و ابراي درك كامل رفتار فـرد بايـد احساسـ   : شناختي پديدار–ماهيت كيفي .2

توانـد   ي واحدي از رفتـار مـي   نبهزيرا ج ،ي اين رفتار ويژه شناخته شود افكار وي درباره

                                                                                                                                                   

1. Charles Booth 
2. Contextualization 
3. qualitative – phenomenology 
4. Participant-observer 
5. Holistic 
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پردازنـد بلكـه    نگار نه تنها به توصيف رفتـار مـي   محققان قوم. معاني مختلفي داشته باشد
از ايـن رو انتخـاب يـك    . سعي در تفسير اين رفتار از ديدگاه افراد تحت مطالعـه دارنـد  

  .بندي كردن رفتارها ضروري است شخص براي تفسير، كدگذاري و مقولهچارچوب م
آوري  نگاري، جمـع  در تحقيق قوم: گر مشاهده–كننده استفاده از روش شركت .3

يـك  . حت مطالعـه اسـت  در شرايط طبيعي ت ،دهد ي آنچه رخ مي ها شامل مشاهده-داده
كننـد و   افـراد در آن زنـدگي كـرده، فكـر مـي      نگـار بايـد بـافتي را كـه     مشاهده گر قـوم 

هـا   وط را تصوير نموده و به تفسير آنبدهند درك كرده، حوادث مر مي العمل نشان عكس
–كننـده  شـركت ي رويـدادها حضـور دارد،    اين فرد را كه خـود نيـز در صـحنه   . بپردازد

عهـده   رسعي بر آن دارد، تا نقش يكي از افراد تحت مطالعه را بوي . نامند ميگر  مشاهده
و اعمـال  گرفته و بافت مورد مطالعه را شخصاً تجربه كند تا به سـهولت بـه احساسـات    

تـر از آن   گسـترده  ،نگـاري  ده در تحقيـق قـوم  هاز اين رو مشا. افراد تحت مطالعه پي برد
  .شود عيني ضبط مي صورت بهچيزي است كه 

گر بر كـل بافـت مـورد مطالعـه      در اين نوع تحقيقات، مشاهده :گرا ديدگاه كل .4
ارند از طالعه رابطه دي مورد م عناصري كه به نحوي با پديده ،به عبارت ديگر. تأكيد دارد

 ي رفتار فردي، امكـان  ي مطالعه گرا درباره ديدگاه كل. دنشو ي مختلف بررسي ميها جنبه
 صـورت  بـه ي فـرد   زماني و مكاني و امثال آن دربارهعد دهد تا ارتباطات اجتماعي و ب مي

ـ  نگاري را مـي  هاي فوق، تحقيق قوم با توجه به ويژگي. نظر قرار گيرديك كل مورد  وان ت
نگر و استفاده از رويكـرد پديدارشـناختي    ي در شرايط طبيعي، با ديدگاهي كليك بررس

 ). 1375واني، ال(قلمداد كرد

  
  نگاري يند تحقيق قومآفر

رهنـگ هـر   بايد ف ،نگاري، پس از منظور داشتن چارچوب مفهومي در اجراي تحقيق قوم
براي ايـن منظـور مراحـل     .دي پديده مورد نظر را بررسي كر دهنده يك از اجزاء تشكيل

  :زير بايد طي شود
ي كلـي   مسـأله  يك بيان با نگاري قوم تحقيق: مطالعه مورد ي پديده شناسايي .1
و ) نـدگان كن زمـان، مكـان، شـركت   ( در مـورد زمينـه   محقق با اطالعـاتي . گردد آغاز مي
ر خود را كا) ي هيأت علمييان اعضامبراي مثال تعامل ( ي رويداد بارهري كلي د انديشه
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. گردد در جريان اجراي تحقيق شناسايي ميي تحقيق  به عبارت ديگر مسأله. كند آغاز مي
در مثـال  . نگـاري اسـت   س شهودي منشأ مسأله در تحقيق قومدر اغلب موارد يك احسا

، يك بيان كلي مسأله است كـه  مديريتي  مل هيأت علمي دانشكدهبررسي تعا ،ياد شده
اي را كـه در   هـاي ويـژه   بنـابراين محقـق سـؤال   . تحقيـق باشـد   ي شروع تواند نقطه نمي

ي شروع تحقيـق   ها نقطه اين سؤال. نمايد بيان ميتواند تصور كند  چارچوب مفهومي مي
دهـد؛ ايـن    مـي  گونـه رخ  هد؟ چهد واهد افتاد؟ چرا اين اتفاق رخ ميچه اتفاقي خ: است
  . استي تحقيق  ف يك تحليل اوليه موقتي از مسألهها معر لسؤا

  
  مديريتچارچوب مفهومي بررسي تعامل ميان اعضاي هيأت علمي دانشكده  .2-10شكل 

  

  

  

  

  

  

  
  

اما بايد توجـه  . دهد را در هدايت جريان تحقيق ياري ميها محقق  بيان اين سؤال
  .ي الزم براي انجام تحقيق باشد ي مشاهده نبايد محدودكننده ها داشت كه بيان آن

ها  شناسايي آزمودني ،نگاري دومين مرحله از تحقيق قوم :اه شناسايي آزمودني .2
در مثـال بررسـي تعامـل ميـان     . گيرنـد  مـي و زمان و مكاني است كه مورد مشاهده قرار 

مورد مشـاهده   مختلفيهاي  توانند در حالت علمي مي علمي، اعضاي هيأت ي هيأتاعضا
هاي آموزشـي و   ، در موقعيته تا زمان خروج از آناز زمان ورود به دانشكد: قرار گيرند

و  خـواني در كتابخانـه   مثل ناهار خوردن، قدم زدن، كتـاب  آموزشيغير هاي در موقعيت
  .ي زمان و مكان مشاهده كامالً اختياري است تصميم درباره. غيره

امـا در جريـان    ،شود ع تحقيق با تعدادي فرضيه آغاز مياين نو: ها بيان فرضيه. 3

  

  

  

  دانشكده                 

 "الف  "                 

فرهنگ و ديدگاه 

 دانشجويي

فرهنگ و ديدگاه 

 هاي هيأت علمي

فرهنگ و ديدگاه 

 هاي اداري
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هـا كنـار    جديدي وارد شده و برخي از فرضيه هاي ست فرضيهها ممكن ا گردآوري داده
ي  ارائـه . ها وجود ندارد يتي براي تعداد و يا ماهيت فرضيهبنابراين محدود. گذاشته شود

ت بـرخالف تحقيقـا  . نگاري اسـت  ي يك فعاليت مداوم و پيوسته در تحقيق قوم فرضيه
ص شده و سپس مورد آزمـون  خها فرضيه در ابتدا مش آزمايشي و غيرآزمايشي كه در آن

ها در جريان  ي خاص شروع شده و فرضيه نگاري بدون فرضيه گيرد، تحقيق قوم قرار مي
هاي حاصله از منـابع مختلـف همگـرا باشـند و      اگر داده. يابند تحقيق تدوين و تغيير مي

  .ي تحقيق نيز رد نخواهند شد)ها(فرضيه  ،يكديگر را تأييد نمايند
هاي حاصل از  تحليل عبارت است از تنظيم داده ،نگاري قوم در تحقيق: تحليل .4

اي  هاي مورد نظر و يافتن رابطه د و مدارك و ساير منابع در مقولهمشاهده، مصاحبه، اسنا
  .شود مي هاي حاصل از تحقيق منجر اين عمل به تركيب يافته. ها ن آنميا

اين نوع تحقيقات  مايشي، دربرخالف تحقيقات آزمايشي و غيرآز: گيري نتيجه .5
  .گيرد مي گيري پس از هر مرحله از مشاهدات و در جريان تحقيق صورت نتيجه

  
  )Wiersma, 1986, 242(نگاري فرآيند تحقيق قوم .3-10شكل 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاآوري دادهجمع                                    

 ..)مشاهده، مصاحبه،(                                    

ي موردشناسايي پديده

 هاي ويژهمطالعه تنظيم سؤال

 هابيان فرضيه

 هاآزمودنيشناسايي 
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  سازي بنيادي روش تئوري مفهوم 10-6
 پيش از شروع بحث در مورد تئوري، بايد بين تصور رايج از تئـوري و تعريـف رسـمي   

يك تعريف رسمي و عمليـاتي از   عنوان به» تئوري«واژه  در اينجا .آن تفاوت قائل شويم
اين تعريف عملياتي از تئوري بايد مستقيماً پيوندي بـا اجـزاي   . تئوري تفسير شده است

چهـار  مراكز علمي معموالً يك تئوري را سـاخته شـده از   . ضروري تئوري برقرار سازد
اي كـه تئـوري در آن كـاربرد     دامنه -2، 1از واژگان يا متغيرهاتعاريفي  -1: دانند جزء مي

 )ادعاهـاي واقعـي  (هـاي دقيـق   بينـي  پـيش  -4اي از روابط متغيرها و   عهمجمو -3 2.دارد
)Hunt, 1991 ; Bunge, 1967 ; Reynolds, 1971 .(  

ها به منظور توضـيح در مـورد علـت و چگـونگي پيونـد منطقـي روابـط،         يتئور
يكه تئوري تعـاريف دقيقـي   طور به كنند، از يك دامنه خاص را مطرح ميقيقي تعاريف د

شود كه يك تئـوري در تمـام    اين دقت در يك تئوري خوب باعث ميبنابر. را ارائه دهد
: اشـاره كردنـد  ) 1989(اجزاي كليدي خود معين باشد و يا همانطور كه پـول و ونـدون  

فاف و منحصر به فـرد را ارائـه   يك تئوري خوب از نظر تعريف بايد تصويري دقيق، ش«
دامنـه   هـا،  تـوان در تعـاريف واژه   نحصر به فرد بودن يك تئوري را مـي دقت و م» .دهد

  . هاي دقيق ارزيابي كرد بيني تئوري، توصيف روابط و پيش
نويسندگان معموالً موافقند كه هدف از يك تئوري خوب اين است كه آن تئوري 

خاص منجر به وقايع خاص شدند، توضيح واضحي  در مورد اينكه چرا و چگونه روابط
نظـر  . در نتيجه توصيف روابط براي ساختار يك تئـوري خـوب مهـم اسـت    . ارائه دهد

                                                                                                                                                   

تعاريف نظري به خودي خود قابل مشاهده نيستند بلكه موجوديت و خاصيت آنها براي اينكـه قابـل    .1
حتي يك واژه نسبتاً سـاده مثـل   . تعاريف نظري ماهيتاً مفهومي هستند .مشاهده باشد بايد اثبات شود

بـا ايـن تعـاريف، زمـان     . رود مـي  اي مفهومي دارد كه فراتر از سنجش آنپايه» زمان تداركات توليد«
تـري از زمـان   زمان كلي مورد نياز براي توليد يك واحد، منحصـراً در سـطح پـايين   «تداركات توليد 

به طور مفهومي زمان تداركات توليد، فاصله زماني را كه يك سيستم ). Crawford, 1987(است» خريد
اين مفهوم قابل مشـاهده نيسـت، زيـرا    . دهدگيرد، نمايش ميتوليدي براي توليد يك واحد در برمي

شوند تا زمانيكه سفارش كامل شود را نمي توان بـه طـور دقيـق     مي فاصله زماني كه همه مواد آماده
 . مشخص كرد

براي مثال، دامنه تئوري توليـد  . تواند به كار گرفته شوددامنه تئوري، زمينه يا موقعيت دقيقي است كه تئوري مي .2
به هنگام، ممكن است امكانات توليدي باشد كه به تعداد معدودي از محصوالت تمركز دارد و بر سر قيمت بـا  

نگام، عوامل زيادي راكه مراحل زماني و مكاني كاربرد دامنه تئوري توليد به ه. كندكيفيت قابل قبول رقابت مي
  . دهدسازند ارائه ميتئوري را محدود مي
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... تئـوري  : دهـد  ز اهميت ساختار روابط را نشان ميديگر نويسندگان در مورد تئوري ني
دسـت   بـه  ي، در مورد يك رفتار كلي يا ساختار فرضي بـرا ها اي منظم از اثبات مجموعه

  ).Sutherland, 1976, 9(هاي خاص است آوردن محدوده وسيعي از نمونه
شرحي از روابط بين واحدهاي قابل مشـاهده   عنوان بهتوانند تئوري را  محققان مي

هايي اسـت كـه    دهاي تقريبي به معني طرحواح. يا تقريبي در جهان تجربي تعريف كنند
ممكـن اسـت   يك تئـوري  . ند قابل مشاهده باشندتوان ا توجه به طبيعتشان مستقيماً نميب

ه وسـيل  بـه هـا   در نظر گرفته شود كه در آن، طـرح  ها و متغيرها سيستمي از طرح عنوان به
  ).Bacharach, 1989(ها با يكديگر مرتبط هستند ه فرضيهوسيل بهنهادها و متغيرها پيش

ونـه و چـرا   اين مسأله كه چگ ها به اهميت ساختار روابط در توضيح اين توصيف
گــاهي اوقــات چگــونگي و چرايــي . كنــد دهــد اشــاره مــي مــي اي خــاص رخ پديــده

اند و به اين مسـأله اشـاره    خالصه شده» توضيح كافي«ر اصطالح ي خاص دها بيني پيش
تـوان آن را كـافي در    گويي كرد، ولي نمي وان پيشت كنند كه اگرچه با يك توضيح مي مي

  ).Hunt, 1991(نظر گرفت
هايي كه محققان بـراي شناسـايي    مهم از تعريف يك تئوري، در سؤال ارجنبه بسي

: اين جمله را در نظر بگيريد. سازي شده است عبارتدقيق يك تئوري به آنها نياز دارند 
و چـرا  ) كجـا (هاي چطـور، چـه موقـع    ؤالهدف اوليه در يك تئوري، پاسخ دادن به س«

) كسـي  چـه (هـاي چگونـه   لهـدف توصـيف كـه پاسـخ دادن بـه سـؤا       برخالف... است
از تئوري بايد بـه يـك سـري از    خالصه، هر تعريفي  طور به).Bacharach,1989(»است
در ابتـدا، تئـوري همـه    . شوند، پاسخ دهد عمومي كه محققان با آن مواجه مي هاي سؤال

. كنـد  تعريـف مـي  » چگونـه «و » كسي چه«هاي عمومي  با پاسخ دادن به سؤالمتغيرها را 
بـردن   كـار  بـه رود تئـوري در آن حفـظ شـود را بـا      رايطي كه انتظار مـي دامنه تئوري ش

مرحله ساختار روابط با توضيح اين . كند تعيين مي» كجا«و » موقع چه«مومي ي عها سؤال
كنـد و در آخـر    ستند، داليل را مشخص ميمتغيرها مرتبط ه» چرا«و » چطور«مسأله كه 

، »تواند رخ دهـد؟  يك اتفاق خاص مي«آيا كنند  هاي پيشگويانه هستند كه تعيين ميادعا
طور خالصه  به. »يك اتفاق خاص رخ خواهد داد؟«و » يك اتفاق خاص بايد رخ دهد؟«

در  هاي عمومي كـه  ا براي پاسخ دادن به يك سري سؤالتعريف تئوري، رهنمودهايي ر
ادعاهـاي  گرايانه مديران عملياتي،  از ديدگاه عمل. كند دهد فراهم مي زبان طبيعي رخ مي
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دست  به »خواهد مي«، »بايد مي«، »تواند مي«هاي  اي كه از پاسخ تئوري به سؤال پيشگويانه
، »مي توانـد «هاي  در نتيجه سؤال. مالً حياتي هستندآيند، براي موفقيت آتي مديران كا مي

  .باشند تند، زيرا براي مديران سودمند ميبسيار مهم هس» خواهد مي«و » يدبا مي«
شـنهاد شـده اسـت، داراي    صه، تعريف تئوري كه توسط اين تحقيق پيطور خال به

اي پيشـگويانه؛ بـراي پاسـخ بـه     تعـاريف، دامنـه، روابـط و ادعاهـ    : باشـد  چهار جز مي
توانـد   بايد، مي چطور، چرا، ميهاي زبان طبيعي چه كسي، چگونه، چه موقع، كجا،  سؤال
  . خواهد و مي

  
  هاي يك تئوري خوب ويژگي

) 1957(پـاپر اي است كـه   ردن دامنه ساختار تئوري به دامنهبخش محدود كهدف از اين 
هـاي   دامنه تئوري خوب، نسـبت بـه تئـوري    ها در تئوري. نامد مي» تئوري خوب«آن را 

ماي فالسفه آن را ويژگي تئـوري  ديگر برتري دارند، زيرا آنها داراي خاصيتي اند كه عل
برتـري تئـوري   ). Popper,1957; Kuhn, 1980; Quine and Ullian, 1980(نامنـد  مـي 

. هاي مخـالف را ارزيـابي كننـد    را محققان بايد اهميت نسبي تئوريخوب مهم است، زي
هـاي   طه با اهميت نسبي هر يك از ويژگـي اگرچه توافق كلي بين علماي فالسفه در راب

و شـفاف راجـع   رسد كه يك توافـق گسـترده    ي خوب وجود ندارد، اما به نظر ميتئور
يگـانگي،  «هاي يك تئـوري   مجموعه كلي ويژگي. هند وجود داردد ي كه انجام ميارك به

پذيري عملي  ، اختصار، سازگاري دروني، مخاطرهپذيري، سودمندي كاري، تعميم محافظه
  ).Quine andUllian, 1980(است» و انتزاعي بودن

ي پنج ويژگ. پردازد هاي يك تئوري خوب مي جدول شماره يك به بررسي ويژگي
؛ )يگـانگي (اشـد هـاي ديگـر متمـايز ب    هر تئوري بايـد از تئـوري  : ه هستنداول نسبتاً ساد

اينكـه از نظـر    هـاي موجـود شـوند مگـر     توانند جايگزين تئوري ي جديد نميها تئوري
هاي جديد بايد نشـان دهنـد كـه     ؛ تئوري)كاري محافظه(هاي برتري باشند ويژگي تئوري

ه را گي سودمندي، برخي از مراكز علمي اين دامنـ ويژ(دامنه سرشاري در پژوهش دارند
و در آخـر هـر تئـوري در كـل نبايـد پيچيـده       .) داننـد  اساسي براي طـرح پـارادايم مـي   

  ).اختصار(باشد
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  هاي يك تئوري خوب ويژگي  .4-10جدول
  

.چرا اين ويژگي براي تئوري خوب و توسعه تحقيق مهم استويژگي كليدي خصوصيت  

  يگانگي
ي به اين معنيويژگي يگانگ

است كه يك تئوري بايـد از
 .تئوري ديگر متمايز باشد

اگرچه. اگر دو تئوري يكسان باشند، بايد يك تئوري در نظر گرفته شوند
ـتقيماً بـه به همه معيارهاي تئوري اشـاره مـي   اين ويژگي كنـد ولـي مس

 .ترين عناصر سازنده تئوري هستند ريف اشاره دارد، زيرا تعاريف مهمتعا

حافظه م
  كاري

توانـدتئوري موجـود نمـي
جايگزين شـود مگـر اينكـه
تئوري جديد از نظر ويژگي

 .برتري داشته باشد

اين معيار به اين دليـل  . بنابراين، تئوري موجود به خاطر تغيير رد نمي شود
شود، دليل خوبي باشد  مي مورد نياز است كه وقتي تئوري جديدي پيشنهاد

ـام تئـوري     ـيم تم ـان كن ـا  كه گم ـا  ي ديگـر در برخـي ويژگـي   ه ـاقص   ه ن
  ).Quine and Ullian, 1980; Kuhn, 1980; Popper, 1957(هستند

پذيري تعميم

دامنــه بيشــتري كــه تئــوري
تواند براي تبديل تئـوري مي

كـار  بهموجود به تئوري بهتر 
  .گرفته شود

رود و تئوري ديگري بتوانـد كار بهاگر يك تئوري براي يك نوع مكان 
رود، بنابراين تئوري دوم تئـوري بهتـري   كار بهي بيشتري ها انبراي مك

برخـي نويسـندگان. تري داشته باشد است زيرا توانسته كاربرد گسترده
هـايي كـه كـاربرد يـرا تئـوري  داننـد ز  مي اين ويژگي را مزيت تئوري

  .تر هستندتري دارند با اهميتگسترده

 سودمندي

تئــوري كــه در توليــديــك
هـاي جديـد همدلها و فرضي

ــه ــارتر اســت نســبت ب پرب
كه كمتـر فرضـيهاي  تئوري

 .دارد بهتر است

مي گسـترش هاي جديد مفهو ههايي كه دامنه پژوهش را به دامنتئوري
منه تحقيق ايجاد شـده را بررسـيهايي كه دا دهند، نسبت به تئوري مي
  .كنند برتري دارند مي

اختصار 
تئوري، 
سادگي 
  تئوري

كنـدميويژگي اختصار بيان
در صورتي كه شرايط ديگر
را برابــر بگيــريم، فرضــيات

  .كمتر بهتر است

ـيات واشند، تئورياگر دو تئوري در همه جوانب يكسان ب اي كـه فرض
اين ويژگي همچنين دربردارنده اين تصور . كمتري دارد بهتر استتعاريف 

ايـن ويژگـي از   . است كه هر چه توضيح ساده تر باشد تئوري بهتر اسـت 
  .كند مي جلوگيري ها حد پيچيده و قابل فهم شدن تئوري بيش از

سازگاري 
  دروني

ســازگاري درونــي بــه ايــن
ــوري، ــه تئ ــي اســت ك معن

روابـط را مشـخصي  همه
كرده و توضيح كافي را ارائه

  .دهد مي

منطقي روابط بينطور به سازگاري دروني به اين معني است كه تئوري
ار هـا  منطقي متغير طور به ه يك تئوريهر چ. را توضيح دهد ها تئوري

.بيني كند، تئوري بهتري خواهد بود توضيح دهد و وقايع بعدي را پيش
ويژگي سازگاري دروني به اين معني است كه واحدها و روابط تئوري

بـه ايـن. گرفتن منطق نمادي و رياضي ذاتاً سازگار باشند كار بهبايد با 
  .منطقي با يكديگر سازگار هستند طوربهمعنا كه مفاهيم و روابط

مخاطره 
پذيري 
  عملي

ن عملــي از يــكهــر آزمــو
پـذير تئوري، بايـد مخـاطره  

عنـوان  بـه اگر تئـوري  . باشد
خـوب در نظـريك تئوري 

گرفته شود، ابطـال آن بايـد
 .بسيار محتمل باشد

محتمـل تـرغير كه وقايع رااي  اگر دو تئوري متقابل داشته باشيم، تئوري
آن،بر خـالف  . شود مي تئوري برتر در نظر گرفته عنوان بهكند پيش بيني 

 عنوان بهبيني كند بنابراين آن تئوري  پيش تر  محتملاگر يك تئوري وقايع را 
يار گاهي در جهـت  اين مع. شود يك تئوري با ارزش تر در نظر گرفته نمي

هر تئوري خوب حداقل يـك ممنوعيـت دارد كـه    «. گيرد متفاوتي قرار مي
  ).Popper, 1957(»كند مي از اتفاق افتادن منعزهاي معيني راچي

انتزاعي 
  بودن

سطح انتزاعي يـك تئـوري
به اين معنـي اسـت كـه آن
ــان و ــوري مســتقل از زم تئ

تئوري با شـامل. مكان است
ــد ــهش ــتر ب ــط بيش ن رواب

 .يابداستقالل دست مي

بط وسطح انتزاعي به اين معني است كه يكپارچه شدن بسياري از روا
اگر يكي از دو تئوري متقابل،. متغيرها به يك تئوري جامع، بهتر است

كـهاي  مفاهيم ذاتاً سازگار بيشتري را يكپارچه كند، نسبت بـه تئـوري  
  .روابط ذاتاً سازگار كمتري را يكپارچه كرده بهتر خواهد بود
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  شيوه كلي براي ساختار يك تئوري خوب تحقيقاتي
صـات ذيـل   ن شيوه كلي تحقيـق در جهـت بـرآوردن مشخ   هدف از اين بخش نشان داد

هاي زبـان طبيعـي چـه     ه سؤالهاي تئوري خوب و پاسخ ب تعريف تئوري، ويژگي: است
از نظر منطقـي، همـه   . خواهد تواند و مي مي بايد، جا، چرا، ميكسي، چگونه، چه موقع، ك

 Whetten, 1989; Van(دهند م براي ساختار تئوري را ارائه مياين رهنمودها شرايط الز

de Ven, 1989.(شيوه بايد هدف هر مرحله را بيان كند.  
هـا را بـراي سـاختار تئـوري بيـان كـرده        از شـيوه  سوابق علمـي انـواع مختلفـي   

كلـي ايـن    طـور  بـه  ).Eisenhardt, 1989; Swamidass, 1986; Bacharach, 1989(انـد 
. كننـد  قيـق را بيـان مـي   هـاي تح  ملياتي كردن انواع خاصي از پروژهها چگونگي ع روش
ي تحقيق مطرح شده در اينجا مشابه عملياتي كردن تحقيق است، اما اين تحقيـق  ها شيوه

وب صـرف نظـر از نـوع    براي اطمينان از اينكه همه رهنمودها براي ساختار تئـوري خـ  
هر مرحله شرايط الزم براي . كند اي را تعيين مي شوند، يك حداقل شيوه تحقيق اجرا مي

دهد زيرا تمام ساختار تئـوري   ساختار يك تئوري خوب را نشان مي هنمودهاياجراي ر
در نتيجه، صـرف نظـر از روش   . بيني هستند دامنه، روابط و پيشملزم به داشتن تعريف، 

نيـاز  رفته، براي هر يك از ساختارهاي تئوري تحقيقـاتي، شـيوه مشـابهي     كار بهشناسي 
ترين و تعمـيم   كند كه آسان ، اين تحقيق بيان ميهاي تئوري بنابراين از نظر ويژگي. است

تعريـف تئـوري   اين نياز كه ساختار تئوري تحقيق پيرو . پذيرترين شيوه بايد اتخاذ شود
هاي آمـاري   بردن شيوه كار بهوري تحقيق براي هايي در ساختار تئ باشد، منجر به شباهت
  .شود مي وش تحقيق بحثدر ادامه در مورد اساس اين دو ر. شود و همچنين تحليلي مي

انـد ولـي آنهـا لزومـاً بـه       ح شده در اينجا به ترتيب ثبت شـده اگرچه مراحل مطر
براي مثال، وقتيكه يـك تئـوري فرضـي    . ترتيب نيستند، زيرا آنها بر هم اثر متقابل دارند

يـا  . ديـد نيـاز باشـد   است، ممكن است تعريف جديدي براي مشخص كردن مفهـوم ج 
يا امر واقعي ايجاد شده است، ممكن است به يك دامنه متفاوت و بيني  وقتيكه يك پيش

هاي عملي  عملياتي كردن متغيرها براي آزمونبه عالوه، . يا يك رابطه متفاوت نياز باشد
در نتيجـه، اگرچـه ايـن    . ممكن است به برخي تغييرات در تعاريف برگزيده منجر شـود 

قاتي ممكن است لزوماً به ترتيـب  شيوه در مراحل ثبت شده است، ولي يك پروژه تحقي
  .در ميان هر مرحله از يك تئوري خوب پيش نرود
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نقش بررسي سوابق در شيوه تحقيق براي تمام مراحل ساختار تئوري مهم اسـت،  
اي كـه يـك تئـوري در آن     اهم شدن تعاريف قابـل قبـول، دامنـه   زيرا سوابق منجر به فر

ي هـا  و پـيش بينـي  ) يي عملـ هـا  راه آزمونبه هم(كاربرد دارد، روابط از قبل تعيين شده
بنابراين براي اطمينان از اينكه همه شـرايط تئـوري   . شود هاي ديگر مي خاصي از تئوري

هاي متخصصان  عي از سوابق علمي و همچنين مقالهخوب اجرا شده است، بررسي وسي
  . در اين حوزه مورد نياز است

ما با پاسـخ  . كند را مطرح ميكلي براي توسعه تئوري هاي  شماره دو شيوه جدول
بـه منظـور محـدود كـردن دامنـه بررسـي بـه        » چگونه«و » كسي چه«هاي  دادن به سؤال

اي بـراي تعيـين متغيرهـا     كلي سـوابق، پايـه   طور به .ز داريمتعاريف دقيقي از متغيرها نيا
 تعاريف جديد بايد نشان دهند كه چرا تعاريف موجود كافي نيسـتند، در . كنند فراهم مي

معموالً مفاهيم مشخص شده بايـد  . شود كاري تجاوز مي ت از ويژگي محافظهاينصورغير
 اگرچـه . رونـد  كـار  بـه كـاري   ري نسبت به تخلف از ويژگـي محافظـه  در جهت جلوگي

گيري دقيـق متغيرهـا وجـود دارد و بحـث كامـل در       مشكالت زيادي در تعيين و اندازه
ه است، چند مسأله وجود دارد كه در اينجـا بـه   مورد كاربرد آنها فراتر از حوزه اين مقال

كشـيدگي  « عنـوان  بـه يك مشكل مهم در تعاريف مشكلي است كـه  . شود مي آنها اشاره
  :دهد مي شود و در مواقع زير رخ شناخته مي» مفهوم

يابند، ممكـن اسـت    ر توسعه دامنه كاربردشان وسعت ميوقتي كه مفاهيم به منظو
تا براي با معني بـودن در دامنـه مشـاهدات    ) كشيده شوند يا(بيش از اندازه وسيع شوند

به دليل اين وسعت، به جاي كمك ....علمي و روش تخصصي به شموليت زيادي برسند
بـه همـين دليـل،    . كردن به توسعه در اين زمينه، بيشتر تمايل به مغشـوش شـدن دارنـد   

شـود، چيـزي    يشفاف مغير ر به تصورهاي مبهم وكشيدگي مفهوم در علم سازماني منج
رسـاند، اغلـب تطبيـق يافتـه و حتـي در       اي سود مي رسد در دامنه گسترده ه به نظر ميك

  ).Osigweh, 1989(يابد از نظر زيان برتري مي) عمق(عناييدقت م
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  شيوه كلي براي ساختار تئوري و حمايت عملي از تئوري . 5-10جدول 
  

  
ي هاسؤال هدف از اين مرحله

  عمومي
ي خوب كه ويژگي تئور

  به آن تأكيد شده است

تعاريف 
  متغيرها

تعيين كنيد كـه چـه كسـي را و چگونـه
ايـن   شوند و چه چيـزي را در  مي شامل

 .شوندمشخص شامل نميطوربهتعريف

كسي؟  چه
  چگونه؟

  محافظه كاريگانگي، 

محدود كردن 
  دامنه

هوسـيل بـهمشاهده كنيد و شـرايط را
نتظار و مكاني كه ا) اقعه قبليو(زمان

ــي ــد،  مـ ــه در آن رخ دهـ رود واقعـ
 .محدود كنيد

موقع؟  چه
  كجا؟

  پذيري تعميم

روابط 
  )مدل(ساختار

منطقي، به منظـور سـازگاريطوربه
درونــي داليلــي را بــراي هــر رابطــه 

 .فراهم كنيد

  چرا؟ چطور؟
  

  اختصار، سودمندي،
  سازگاري دروني،

  انتزاعي بودن

هاي  بيني پيش
تئوري و 

  حمايت عملي
  

.هاي مشخصي ارائـه دهيـدبينيشپي
جاد شرايطي كه يك تئـوري درآن  اي

مـدل را  . شود مهم است مي بيني پيش
عيـاري كـه بـه تئـوري تصـديق      با م

مخـاطره  . دهـد بيازماييـد   علمي مـي 
پــذيري آزمــون نيــز بررســي مهمــي 

 .است

تواند  واقعه مي
  رخ دهد؟

واقعه بايد رخ 
  دهد؟

  واقعه رخ
  خواهد داد؟

  ي،هاي عمل آزمون
  قابليت ابطال

  

ر است كه براي سنجش دقـت بسـيا  » كشيدگي مفهوم«زبان طبيعي يكي از منابع كلي 
شود كه يك پروژه تحقيقاتي تئوري نامشخصي را ايجاد كنـد كـه در    وسيع است و منجر مي

به دليل مشكالتي كه در زبان طبيعـي  ). Osigweh, 1989(نتيجه اطالعات نادرستي ارائه دهد
براي جلوگيري ) شوند كه گاهي زبان رسمي ناميده مي(ريفزبان مصنوعي و تعا وجود دارد،

برخي از افراد احسـاس  . ه يابنده زبان طبيعي بايد توسعوسيل بههاي ايجاد شده  از سردرگمي
مؤثري دست يـافتني باشـد مگراينكـه     طور به تواند ند كه ساختار تئوري تحقيقاتي نميكن مي

برخـي از  ). Teas and Palan, 1997(وعي و دقيق نيز داشته باشدزمينه علمي، يك زبان مصن
 ،»كشيدگي مفهـوم «كنند كه براي توسعه زبان مصنوعي و جلوگيري از  پردازان بيان مي نظريه

ه چيـزي  وسيل بهيعني بايد تعاريف را . سازي بررسي شوند ه اصول خنثيوسيل بهتعاريف بايد 
اگرچه اين فـرض در سـطح وسـيع    . بررسي كرد خاص شامل آن نمي شوند طور به كه آنها

تر است و به احتمال  ر شود، دقيقت الً هرچه يك تعريف مفهومي مستثنيدرست نيست، معمو
  ).Osigweh, 1989(بيشتري منحصربه فرد خواهد بود
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شـود، دامنـه برقـرار شـده، بـراي       عاريف دقيقي از متغيرها ارائه مـي هنگامي كه ت
يماً تعميم پذيري آن دامنه تئوري مستق. شود تئوري ايجاد ميكردن زمان و مكان محدود 

پـذيري آن كمتـر    نه خاص تئوري بيشتر باشـد، تعمـيم  كند زيرا هر چه دام را محدود مي
يـا يـك    ساختار تئوري تحقيقاتي، با آزمودن تئوري در يك محـيط جديـد  . خواهد بود

 طـور  بـه  .دهـد  تر توسـعه مـي   عاي جديد و وسي ها را به ناحيه دوره زماني متفاوت، دامنه
  .دهد قيقاتي، دامنه تئوري را گسترش ميخالصه، ساختار تئوري تح

شـروع بـه   ) مـدل (رابطـه ها مشخص شـدند،   الً بعد از اينكه تعاريف و دامنهمعمو
اين مرحله براي ثابت كردن اينكه كدام متغيرهـا ارتبـاط منطقـي بـا     . كند ايجاد شدن مي

 طـور  بـه  رفته بايـد  كار بهمطابق اصول فني، هر متغير . است ساير متغيرها دارند ضروري
هر متغير ديگري در مـدل   واضح بيان كند كه چطور و چرا آن متغير مرتبط يا نامرتبط با

بندي متغيرهاي مرتبط و نامرتبط بايد با تعـداد كـل متغيرهـا در مـدل برابـر       جمع. است
 طـور  بـه  ين هر دو متغير در تئوري بايـد بنابراين در هر تئوري ارائه شده، روابط ب. باشد

. تواند سازگاري دروني خود را نشان دهد اينصورت تئوري نميغير ن شود، درواضح بيا
 و مدلي كـه تئـوري توسـط آن سـنجيده    (سومين مرحله كامالً پيچيده است، زيرا تئوري

سـوابق   در ايـن مرحلـه  . بايد كامالً رشد يافته و داراي سازگاري دروني باشند) شود مي
هر چـه محقـق روابـط را    . كنند كه روابط براي توسعه تئوري مهم هستند علمي بيان مي

باشـد، زيـرا    ميتر  كند، از نظر علمي تحقيق با اهميتبادقت تر از تحقيقات ديگر ايجاد 
  . تر خواهد بود ح انتزاعي تحقيق، اين تئوري جامعبراي باال بردن سط
: جـود دارد هـاي سـاختار تئـوري و    ع از رابطـه ساختار روابط، چهار نودر مرحله 

كـه از   ، قـوانيني )هاي بنيادين يا قواعد متعارف قانون(شوند روابطي كه درست فرض مي
ـ   )ها يا قواعد فرعي قانون(اند قوانين بنيادين گرفته شده ين جهـان  ، قواعدي كـه فاصـله ب

ه در و روابطـي كـ  ) هاي راهنمـا  قوانين پلوار يا فرضيه(شوند نظري تا عملي را شامل مي
 براي مثـال، در ). Hunt, 1991)(هاي نظري و تحقيقي فرضيه(حال رسيدگي شدن هستند

 كـه تعـداد   ها، از نظر تحليلي اينطور فرض ميشود  تحقيق روي قيمت و اندازه موجودي
شوند برابر با تقاضا تقسيم بر اندازه ثابـت سـفارش     سفارشاتي كه در يك سال انجام مي

ها برابر با مجمـوع حـداكثر و حـداقل     به عالوه ميانگين موجودي). ياديننقانون ب(است
قيمت كل موجودي برابر با قيمت ). دومين قانون بنيادين(ها تقسيم بر دو است موجودي
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 هـا  موجودي سفارش در تعداد سفارشات به عالوه قيمت موجودي باقيمانده در ميانگين
 بــه حــد مطلــوب ســفارش  ت منجــرســازي قيمــ حــل بهينــه راه). قواعــد فرعــي(اســت

قانون پلوار براي پيوند دادن نتايج به جهان علمي ضروري ). دومين قانون فرعي(شود مي
براي مثال با داشتن تقاضاي ساليانه، قيمت ساليانه موجـودي باقيمانـده و قيمـت    . است

). فرضـيه نظـري يـا تحقيقـي    (بيني كند شركت بايد مقدار سفارشات را پيش سفارشات،
 هـا  شـركت : كند به اين شرح است ار كه اين آزمون عملي را آسان ميي از قوانين پلويك
توجه كنيد كه . كنند عمل مي منطقي در جهت به حداقل رساندن قيمت موجودي طور به

نين پلـوار جهـان علمـي را شـامل     قوانين برگرفته از حد مطلوب سفارشات بـدون قـوا  
در . پارچگي تئوري در مديريت عملياتي مهم استدامنه قوانين پلوار براي يك. شوند نمي

شـود كـه از نظـر     اند اما اينطور فرض مي ررسي نشدهمثال باال، قوانين بنيادين و فرعي ب
اگر اين روابط به همراه روابط ديگر مـورد آزمـون قـرار گيرنـد،     . تحليلي درست باشند

ل اين پيچيـدگي، مهـم   به دلي. شود داري دشوارتر مي براي بررسي معنيپيچيدگي آماري 
 هـاي خـود را محـدود كننـد زيـرا در      بسـتن سـوابق، بررسـي    كار بهقان با است كه محق

بق، بهترين رهنمودهـا  سوا. اينصورت از خصوصيت اختصار ممكن است تجاوز كندغير
نظري براي پژوهش مهـم هسـتند و    طور به كنند تا بدانيم كداميك از روابط را فراهم مي

اي هستند كه بـه بررسـي در پـژوهش     قوانين بنيادين يا فرعي عنوان بهكداميك از روابط 
رهنمودهـايي بـراي    عنـوان  بـه در نتيجه، ساختار تئوري تحقيقاتي سوابق را . نياز ندارند

  .گيرد مي كار بهگيري در مورد اينكه كداميك از روابط براي پژوهش مهم هستند،  تصميم
ي اينكه يك تئوري حـداقل شـرايط را   برا. بيني تئوري است آخرين مرحله، پيش

براي تعريف تئوري برآورده سازد، از نظر اصولي الزم نيست كه تئوري مـداركي بـراي   
در عـين حـال از   ). هـا كـافي هسـتند    بينـي  فقط پيش(انه خود ارائه دهدادعاهاي پيشگوي

ي از مراكـز  ن بسـيار بنابراي. توانند ارائه شوند ها مي  بردي تعداد زيادي از تئوريكار بهجن
اي را ارائه دهند كه تصديق كند تئوري مطرح شـده   دهند مدرك علمي علمي ترجيح مي

ـ  شناسي روش .ها را دارد جهان علمي برخي شايستگيدر  ي هاي مختلف از مدارك تجرب
  . كنند هاي خود استفاده مي بيني متفاوتي براي تصديق اعتبار پيش
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  هاي فصل پرسش 10-7
  .نظر فايده را نام ببريد و به اختصار شرح دهيد انواع تحقيق از. 1
  .تشريح كنيدو مراحل اجراي آن را اقدام پژوهشي  .2
اي را نام ببريد و يك مورد را شرح  مقايسه-هاي اعمال كنترل در تحقيقات علي شيوه .3

  .دهيد
  .تحقيقات بنيادي و كاربردي را شرح دهيد .4
  .يدنگاري را نام ببر فرآيند تحقيق قوم .5
  كدامند؟هاي يك تئوري خوب  ويژگي .6

  
  



 

 

  

  

  يازدهمفصل 
  

  

  )ها افزارها و آزمون نرم( ها تحليل داده و تجزيه
  

  

  اهداف رفتاري فصل 11-1
افـزار تشـريح    هـا بـه نـرم    ها و چگونگي ورود داده سازي داده آمادهدر فصل حاضر ابتدا 

عرفـي خواهنـد شـد و در    يت مهاي رايج در رشته مـدير  افزار نرمخواهد شد و در ادامه 
هـاي پارامتريـك و ناپارامتريـك معرفـي      هاي آماري در دو گـروه آزمـون   نهايت آزمون

. بررسي قرار خواهند گرفت و ز اين آزمون به تفصيل مورد بحثخواهند و شد و برخي ا
ه شود، به ها نگا از نگاهي خاص و متفاوت به آزمون در اين فصل تالش بر اين است تا

هـا، بـه   گيري آنكار بهها معرفي خواهند شد و در ادامه زمان دقيق  ظور ابتدا آزموناين من
افـزار، مـورد بحـث و تحليـل قـرار خواهـد گرفـت تـا          همراه ارائه يك خروجـي نـرم  

دهـا، بـا نحـوه و چگـونگي     دانشجويان و محققين محترم، ضمن شـناخت دقيـق كاركر  
  .افزاري آنها آشنا شوند تحليل نرم

  :باشند هداف الگوي رفتاري به شرح زير ميترين ابرخي از مهم
  هاي تحليلي متداول تحقيق، افزارها و بستاه آشنايي با نرم. 1
  هاي مناسب در تحقيق، يري زمان مناسب بكارگيري آزمونيادگ .2
آزمـون گـرفتن و نحـوه تفسـير      هاي آماري مختلف، چگونگي شناخت آزمون. 3

  .ها آزمون
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 ها براي تحليل سازي داده آماده 11-2

هـا بايـد    آمـد، داده دسـت   به احبه يا مشاهدهها از طريق پرسشنامه، مص اسخپس از آنكه پ
هاي مختلف كنتـرل   اسخ وجود داشته باشد بايد با روشپ هاي بي التنظيم شوند، اگر سؤ

ي  س دربـاره نحـوه  سپ گذاري شوند؛ و بندي و كليد گذاري، طبقه ها كد هس دادسپشوند، 
 طـور  بـه  مراحـل  اكنون هـر كـدام از ايـن   . گيري شود اي مورد نياز، تصميم انهتحليل راي

 .شود خالصه شرح داده مي

  
  ها داده تنظيم و ويرايش11-2-1

آمده دست  به هاي باز احبه، مشاهده و پرسشنامه با سؤالها به خصوص از مص وقتي داده
اطالعـات ممكـن اسـت    ر، به عبـارت ديگـ  . باشند، اغلب نياز به ويرايش و تنظيم دارند

ولـي بـراي   . دهنده با عجله نوشته شده باشـند  اسخپگر يا  كننده يا مشاهده توسط مصاحبه
منظم آنهـا را كـد    طور به روشن استخراج شوند تا بتوان صورت بهآزمون كردن آنها بايد 

 كـه كدگـذاري آغـاز    شـود زمـاني   مي عدم وضوح در اين مرحله، موجب. گذاري نمود
ديـد  پابهـام  بندي شـوند،   ي كلي طبقه ها ها و موضوع ها بايد تحت عنوان دهگردد و دا مي

نـين، اگـر   همچ. بندي ممكن است منجر به تفسير نتايج اشتباه شود آيد و اشتباه در طبقه
ها وجود داشته باشد كه منطقاً بتوان آنها را تصحيح كـرد، بايـد    اسخپهايي در  ناهمخواني

اسـخ  پبراي نمونه، در يك پرسشنامه ممكن اسـت  . شونددر اين مرحله اصالح و تنظيم 
در رديفـي كـه   . اسـخ ندهـد  پدهنده سهواً به اين سؤال كه آيا ازدواج كرده است يا نـه،  

سـال و در   12اسـخ دهـد   پايد، او ممكن اسـت   ؤال شده چند سال است ازدواج كردهس
بـراي سـن آنـان    اسخ دهد دو فرزند و پرديف مربوط به تعداد فرزندان، او ممكن است 

دهـد كـه فـرد ازدواج     اسخ اخير نشان ميپسه . اسخ دهدپ سال را 8و  4نيز شايد اعداد 
. تبـديل شـود  » بلـه «ژوهشگر اصالح و به پتواند توسط  خ نخست مياسپلذا . كرده است

اسـخ نـداده باشـد،    پعمدي به اين مورد  طور به اسخ دهندهپبه هر حال، ممكن است كه 
اي  اگـر چنـين مسـأله   . كه بيوه شده اسـت ز همسرش جدا شده و يا اينچرا كه احتماالً ا

هـا   دچـار يـك اشـتباه در ارائـه داده     در اين مورد،» بله«وجود داشته باشد، با قرار دادن 
 اي روبرو شديم، بهتر اسـت كـه   گر در خالل ويرايش با چنين مسألهاز اين رو ا. ايم شده

  . آوريمدست  به دهنده اسخپاسخ صحيح را با پيگيري از پ
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هـا مشـاهده    را براي ضرورت ويرايش كـردن داده  در مثال فوق يك مورد روشن
 هـا  اين سادگي نباشـد، از قلـم افتـادگي   كرديم، اما در ساير موارد ممكن است مسأله به 

ي هـا  اسـخ پبـدين ترتيـب، تعـدادي از    . تواند مورد توجه قرار نگيرد و اصالح نشود مي
ژوهشگر نتواند آنهـا  پها اثر گذارد و  تواند بر روي برازش داده مي رانهجهت دار و سوگي

اكنـون در  . ندپذيري پژوهش آسـيب برسـا   ند، بدين ترتيب به روايي و تكراررا كنترل ك
به هر . ه بهره گرفتتوان از رايان خودكار ميسر باشد مي طور به ها اسخپجايي كه تصحيح 

ها نسبت  يانه ويرايش شوند، ميزان دقت آناماشيني و توسط ر صورت بهها  حال اگر داده
  . به تنظيم دستي بيشتر است

  
  سفيد اسخهايپ با كار 11-2-2

هـا ممكـن    بعضي از سؤال. اسخ داده نشودپرد در يك پرسشنامه ممكن است به تمام موا
اسخ دهنده سؤال را نفهميده است يا نمي خواسته به آن پاست سفيد رها شوند، چرا كه 

چنانچـه  . تفـاوت بـوده اسـت    يل مختلف نسبت به كل پرسشنامه بيا به دالاسخ دهد، يپ
هـا را بـي جـواب      تعداد فراوانـي از پرسـش  مورد آخر مصداق داشته باشد، وي احتماالً

در صورتي كه بيش از بيست و پنج درصد آن سفيد باشد، كار مناسب آن . گذاشته است
ي  اما اگـر در يـك پرسشـنامه   . شته شوداست كه اين پرسشنامه كامالً از تحليل كنار گذا

اسخ رها شـده باشـد، در ايـن صـورت الزم     پسؤالي تنها دو يا سه پرسش بدون  30مثالً
  .است نسبت به چگونگي برخورد با آنها تصميم بگيريم

س مـا  هاي سـفيد ايـن اسـت كـه اگـر مقيـا       اسخپهاي برخورد با  يكي از راه -
مـثالً   .ظـر بگيـريم  وسط براي آن مورد را در ني نزديك  باشد، انتخاب نقطهاي  فاصله

گانه ليكرت استفاده شده است، با در نظر گرفتن ميزان خطا، نقطه يـا   اگر از طيف پنج
است كه با درنظر گـرفتن نـيم واحـد انحـراف      5/2نقطه مياني (را وارد نماييم 3عدد 
  ). شود ميتعيين  3عدد 

ه منظور شود كه موقع تحليل آنهـا  راه ديگر آن است كه براي رايانه اين مسأل -
اهش البته، اين موضـوع حجـم نمونـه را بـراي تحليـل آن متغيـر كـ       . را ناديده بگيرد

  . دهد مي
م كسـاني را كـه بـه مـورد     هاي تما اسخپسوم آن است كه ارزش ميانگين راه  -
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گين ميـان  اس اس پـي  اسدر حقيقت يعني در صفحه. اند، براي آن قرار دهيم اسخ دادهپ
  .شود ون مربوط به سؤال، مبنا ميست

هـاي ديگـر كـه توسـط      هاي تمام سؤال اسخپاه چهارم آن است كه ميانگين ر -
ــين  ــه شــود      خاســپهم ــام گرفتــه، در نظــر گرفت يعنــي در صــفحه  . دهنــده انج

  .شود مبنا درنظر گرفته مي عنوان بهري ميانگين سطاس اس پي اس
ز گردونه تحليل كنار گذاشـته  ااسخ پهاي بدون  راه پنجم آن است كه پرسش -

  . شوند
هـاي   اسخپهاي مختلفي براي رسيدگي به  توان مشاهده نمود كه راه در نتيجه مي

به اين مسأله آن است  به هر حال، يك روش عمومي براي پرداختن. سفيد وجود دارد
يـك ارزش بـراي آن در    عنـوان  بهي نزديك به وسط با توجه به مقياس،  كه يك نقطه

براي اين موضـوع  . اديده بگيريمفته شود يا اينكه در حين تحليل آن مورد را ننظر گر
راه بـراي رسـيدگي    راه اخير احتماالً بهترين. اي تدوين نمود توان يك برنامه رايانه مي

باشد، به خصوص اگـر حجـم    اسخ جهت افزايش روايي پژوهش ميپ هاي بي به سؤال
  .نمونه بزرگ باشد

توان براي آنهـا ارزش   باشد، مي مي» دانم نمي« صورت بها ه اسخپدر مواردي كه 
اسـخ  پاز امـا اگـر تعـداد زيـادي     . جا افتاده پنداشته و در تحليل ناديده گرفتـه شـوند  

داده باشند، ممكن است » دانم نمي«اسخ پهاي بخصوصي  دهندگان به پرسش يا پرسش
حال وقـوع اسـت    علت آن باشد كه سؤال روشن نبوده است يا چيزي در سازمان در

  .كه نياز به بررسي دقيق دارد
  

  كدگذاري 11-2-3
جهـت اجتنـاب از اشـتباه، بـه ويـژه اگـر       . باشـد  ها مي اسخپي بعد، كدگذاري  مرحله
بـا اسـتفاده از بـرگ    تـر آن باشـد كـه     پرسشنامه زياد باشند، شايد مناسـب ي ها سؤال

با ذكر مثال . ها را بگذاريمهاي پرسشنامه را وارد كرده و سپس كليد آن كدگذاري، داده
  :اين بخش را تشريح خواهيم نمود

يـابي عوامـل مـؤثر بـر فرآينـد       مـدل «ر مربوط به تحقيقي با عنـوان  پرسشنامه زي
 تحقيـق حاضـر داراي چهـار بعـد    . باشد مي» مستقل در سطح استان مازندرانكارآفريني 
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رفتـاري، ويژگيهـاي   هـاي  ويژگيهاي فردي و روانشناختي، ويژگي: باشد كه عبارتند از مي
شناختي نيز طراحي شده  هاي جمعيت ضمناً سؤال. ها محيطي و فرصت شغلي، ويژگيهاي

شـناختي و   ي جمعيـت هـا  ن مطلب، صرفاً بـه سـؤال  در اينجا به علت حجيم نشد. است
شد و تنها در سـؤال اول طيـف    ي مربوط به بعد ويژگيهاي فردي اشاره خواهدها سؤال
  1.ها آمده است پاسخ

  

  شناختي هاي پرسنلي و جمعيت ويژگي .1

  زن          مرد:          جنس -1-1
 سن   -1-2

  سال 50باالتراز         سال          50-40سال           40-30سال 30-20
  مجرد     متأهل:           تأهل -1-3
 : فرزند چندم خانواده -1-4

  چهارم و باالترسوم   دوم  اول
 : تحصيالت -1-5

  دكترا       فوق ليسانس    ليسانس  فوق ديپلم   ديپلم  زير ديپلم
 : يكار بهتجر -1-6

  سال25باالتراز  سال    25-21سال  20-16سال   15-11سال 10-5سال 5زير 
 : سن ازدواج شما -7 -1

  سال 40التر ازبا  سال  40- 36سال  35- 31سال 30- 26سال  25-20سال 20زير
 :  سن آغاز به كسب و كار -1-8

  سال 40باالتر از سال 40- 36سال  35- 31سال  30- 26سال   25-20سال 20زير
  

  هاي فردي و روانشناختي ويژگي .2

پـذير   بهتر و برتر، تا چه حد در انجـام كارهـا نـوگرا و ريسـك      به منظور كسب موقعيت -2-1
  .كنيد هستيد و مخاطره مي

  كم خيلي            كم             متوسط          زياد  خيلي زياد
اگر احتمال شكست در انجام كاري به شما گوشزد شود تا چه حد باز هم حاضريد در انجـام آن   -2-2

  .كار پيشقدم شده و آن را انجام دهيد
  .پردازيدهاي جديد، نو، مبهم و ناآشنا بكار بهمنديد كه  تا چه حد عالقه -2-3
كنيد در زنـدگي   يعني تا چه حد فكر مي. كنيد خواستن، توانستن است تا چه حد فكر مي -2-4

  .آوريددست  به توانيد هر چه بخواهيد مي

                                                                                                                                                   

پرسشنامه فوق برگرفته از رساله كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني است كه توسط آقـاي محمـود    .1
  .جمشيدي فارساني صورت گرفته است
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توان در كار و زنـدگي   كوشي، پشتكار و زحمت، مي كنيد كه با سخت تا چه حد فكر مي -2-5
  .موفق و كامياب شد و نه با شانس و اقبال

ظور دسترسي به اهداف زندگي شخصي و شغلي خود، تا چه حد به اعتماد به نفـس  بمن -2-6
  . خود اطمينان داريد و ثابت قدم هستيد

كنيـد دوبـاره و دوبـاره آن را     اگر در انجام كاري شكست بخوريد، تا چه حد سـعي مـي   -2-7
  . انجام دهيد تا اينكه باالخره موفق شويد

شما همواره چالشي باشد، يعني نه خيلي آسان و نـه خيلـي   تا چه حد ميل داريد كه كار  -2-8
  .سخت، بلكه ميانه باشد

  .تا چه حد ميل داريد كه در كارتان همواره در حال يادگيري و آموزش باشيد -2-9
  .ريزي در امور معتقد هستيد گذاري در كار و برنامه تا چه حد به هدف -2-10
ه حـد نـوآوري و خالقيـت از خـود بـروز      براي حل مسائل و مشكالت كاري، تـا چـ   -2-11

  .دهيد مي
يعنـي نظـر مخـالف    . كنيـد  تا چه حد در انجام كارها با فكر خود و مسـتقل عمـل مـي    -2-12

  .ديگران برايتان مهم نيست
و اقبال به منظور موفق شـدن در كـار معتقـد     تا چه حد به قضا و قدر، و وجود شانس  -2-13

  .هستيد
  .دانيد بريد و آنرا براي خود مانند تفريح مي ن لذت ميتا چه حد از كاركرد -2-14
  . كنيد كه در انجام كارهاي خود مصمم و با اراده هستيد تا چه حد فكر مي -2-15
و نـه  (كنيـد  وقتي كه در حال انجام كاري هستيد تا چه حد فقط به همان كار تمركز مي -2-16

  ). چيز ديگر
  .شفاف و اميدواركننده است تا چه حد آينده براي شما روشن و -2-17
  .كنيد در انجام كارتان، تا چه حد با انرژي و انگيزه باال عمل مي -2-18
  .تا چه حد به جهانگردي، مسافرت و ديدن چيزهاي جديد و نو عالقمند هستيد -2-19
تا چه حد به ديگران اعتماد و اطمينان داريد و به آنهـا بـا ديـد و نگـرش مثبـت نگـاه        -2-20

  .دكني مي
ورزيـد و خواهـان رشـد و توسـعه و      خود عشق مي) استان و كشور(تا چه حد به شهر -2-21

  .بالندگي آن هستيد
هاي الزم بـراي انجـام آن را دارا    و حرفه خود مسلط هستيد و توانايي كار بهتا چه حد  -2-22

  .هستيد
ــوق داراي     ــنامه ف ــد، پرسش ــه ش ــه مالحظ ــه ك ــت   8همانگون ــؤال جمعي س

  . باشد عوامل فردي مي سؤال جهت شناسايي 22و ) عمومي(شناختي
بـراي  مثالً  .هاي هر سؤال تهيه شود ايد كليد كدگذاري امتيازهاي دادهدر ادامه ب

بـه جنسـيت مـرد    : شناختي، اينگونه كدگذاري كنيـد  متغير جنسيت در بخش جمعيت
ايـد دانسـت در بخـش    البتـه ب . را اختصـاص دهيـد   2و به جنسيت زن عـدد   1عدد 
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بنـدي   غيرها اسمي است و صرفاً جهـت طبقـه  شناختي كه جنس مت ي جمعيتها السؤ
بـراي مردهـا   مـثالً   توانـد  د انتخابي، اختياري است و فرد ميشوند، اعدا مي برده كار به

  . را انتخاب نمايد و يا بر عكس 4عدد  ها و براي زن 3عدد 
الي ديگر براي متغيـر  مث. به همين ترتيب بايد براي ساير متغيرها كد انتخاب نمود

  :تواند اينگونه كدگذاري نمايد باشد كه محقق مي يالت ميتحص
  

  دكترا             فوق ليسانس             ليسانس               ديپلم فوق              زير ديپلم            ديپلم

  

مثال  در اين(صلي تحقيقهاي ا بايست كدگذاري را براي سؤال در ادامه محقق مي
در ادامه بـا ذكـر چنـد مثـال، موضـوع را      . هاي فردي انجام دهد گيهاي ويژ براي سؤال

را  19و  10گانه فوق، سـؤاالت   22هاي مثال از بين سؤال عنوان به. نمودتشريح خواهيم 
 :انتخاب و كدگذاري خواهيم نمود

  
  .يدريزي در امور معتقد هست گذاري در كار و برنامه تا چه حد به هدف 2-10
  

  كم   زياد            متوسط               كم                خيلي              خيلي زياد           

  

  .تا چه حد به جهانگردي، مسافرت و ديدن چيزهاي جديد و نو عالقمند هستيد 2-19
  

  كم   خيلي        زياد            متوسط               كم                   خيلي زياد          
  

دهندگان به جـدول   هاي انتخابي پاسخ بايست به جاي وارد كردن گزينه حقق ميم
اگـر  مـثالً   .اعداد يا كدهاي مربوط را وارد نمايـد ، اس اس پي اسخالصه اعداد يا صفحه 
گزينه كم را انتخاب نموده است، محقق در وارد نمودن  -19-2فردي در پاسخ به سؤال 

ايـن اقـدام   . را وارد نمايـد  2عـدد  ، اس اس پـي  اسه اعـداد يـا صـفحه    به جدول خالص
هاي يك پرسشنامه انجام گيـرد و بـه همـين ترتيـب بـراي       بايست براي تمامي سؤال مي

  . ساير پاسخ دهندگان
اي  هـاي تكميـل شـده دريـافتي، شـماره      بايست به هر يك از پرسشنامه محقق مي

افزار، دچـار مشـكل    الصه اعداد يا صفحه نرمبه جدول خبدهد تا در وارد نمودن كدها 

54321

54321

15 4 3 26
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  .البته اين اعداد كامالً اختياري است و هيچ تأثيري در نتيجه تحقيق ندارد. نشود

تواند خالصه جدول اعداد تهيه نمايـد يـا    جهت سهولت در انجام كار، محقق مي
خالصـه  اي از جدول  در اين قسمت نمونه. نمايداس اس پي اساينكه مستقيماً وارد صفحه

فرض كنيد نمونه آماري منتخب تحقيقي كه پرسشـنامه فـوق از آن   . گردد مي اعداد ارائه
توجـه  (نفر از صاحبان صنايع استان مازنـدران بـوده اسـت    25گرفته شده است، برابر با 

شود كه اين تعداد نمونه صرفاً به جهت راحتي و كم حجمي در صفحات انتخاب شـده  
  ).است

 30و ) دهنـدگان  بـه تعـداد پاسـخ   (سـطر  25جـدولي بـا    تبايسـ  بدين منظور مي
نمـاي كلـي   . تهيـه شـود  ) 8+22(شـناختي و تخصصـي   به تعداد سؤاالت جمعيت(ستون

  :جدول اينگونه است
  

  جدول خالصه اعداد .1-10جدول
  

  

V 
2.22  

  

V 
0  

  

V 
0  

 

V  
0  

 

V  
2.9  

 

V  
2.8  

 

V 
2.7  

 

V 
2.6  

 

V 
2.5 

 

V  
2.4  

 

V 
2.3 

 

V 
2.2 

 

V 
2.1 

 

V 
1.8 

 

V 
1.7  

  

V 
1.6 

  

V 
1.5 

  

V  
1.4  

  

V  
1.3  

  

V 
1.2  

  

V 
1.1  

 سؤاالت

  

  

 افراد    

                              1  

                  A           2  

                              3  

                              4  

                              5  

                              6  

                              7  

                              8  

                              9  

                              10  

                              0  

                              0  

                              0  

                              23  

                              24  

                              25  

  

توجه شـود  . دي اين جدول را تكميل نمايها )خانه(بايست تمامي سلول محقق مي
انتخـاب ترتيـب   . باشـد  مياسـ  اس پـي  اسفضاي اين جدول مطابق فضاي صـفحه خـام   
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ق توجه شود محق. ي افراد جهت وارد نمودن به جدول، كامالً اختياري استها نامه پاسخ
. سطري را انتخاب نمايـد  صورت بهبايست حركت  براي تكميل نمودن جدول فوق، مي

-6سلول شماره مثالً  .اند داده ها دهندگان به سؤال پاسخكه هر سلول بيانگر جوابي است 
بـه   2كند فرد شماره  نشان داده شده است، بيان مي Aكه با حرف) 6سطر دوم، ستون (2

  .چه جوابي داده است 6سؤال شماره 
هاي جدول فوق ادامه يابد و در پايان،  د بايد تا تكميل نمودن ساير سلولاين رون

  .افزار گردد ي وارد نمودن به نرم ادهها، آم هصفحه خام داد
  

  متغيرها بندي فهرست 11-2-4
بـراي  . اكنون كه متغيرها كدگذاري شدند، بايد برحسب شماره توالي آنها مرتـب شـوند  

افزار، پيشنهاد  ر هر سلول نرمسهولت در انجام كار و نيز با توجه به محدوديت كلماتي د
حـرف  . اسـتفاده گـردد   Qيـا   vاختصـاري  گردد كه به جاي نـام متغيـر از عالمـت     مي

vمعادلVariable  و حرفQ  معادلQuestion خص نمـودن شـماره   براي مشـ . باشد مي
مـثالً   .گردد شماره سؤال به يكي از كلمات انتخابي فوق اضافه گـردد  سؤال، پيشنهاد مي

هـاي   همچنـين بـراي سـؤال   . سـتفاده نمائيـد  ا v1.5به جاي متغير تحصـيالت از كلمـه   
واژه  17بـه جـاي سـؤال شـماره     مـثالً   .بايست به همين ترتيب عمل نمود ي ميتخصص
v2.17 هاي بخـش   بيانگر سؤال 2و عدد  17ال شماره بيانگر سؤ 17عدد . را وارد نمائيد

  .باشد مي) سؤاالت تخصصي(دوم
بايسـت بـه    مياسـ  اس پـي  اسافزار  گذاري متغيرها در نرم بايد توجه كرد، براي نام

اسـاس سـؤال يـا متغيـر مـورد       ها را بـر  برويد و هر يك از ستون variable viewبخش 
هـا   ده، ستوناز پيش تعريف ش صورت بهافزار  اينصورت نرمغير در. تعريف كنيد نظرتان

  ...وvar0001, var00002, var00003: كند را اينگونه تعريف مي
  

  ها داده بندي طبقه و سازي مرتب 11-2-5
ي يـا بـا   ها كه در قالب كلمـات منفـ   هاي بعضي سؤال اسخپه محقق بايد دقت نمايد ك

جهت  ها هم اسخپي  را شناسايي و معكوس نمايد تا همهاند  محتواي منفي تنظيم شده
اي  پـنج درجـه  مـثالً   منفـي در يـك مقيـاس   هـاي   جهت معكوس كردن، سؤال. شوند
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ي يـك يعنـي    يلي زياد باشد، بايـد آن را شـماره  ي پنج به معناي خ ليكرت، اگر درجه
نظر  ها در رايانه بايد در ا در خالل وارد كردن دادهاين مسأله ر. آورد شمار بهخيلي كم 

توصيف شد انجام گيـرد  مثبت همان طور كه قبالً  هاي سؤالي كه براي طور به گرفت،
هـاي منفـي بـه     براي اين كار ارزش سؤال. ارد شودهاي منفي معكوس و و براي سؤال

 :يابد شكل زير تغيير مي

5                  1  
4                  2  
3                  3  
2                  4  
1                  5  

كار آسـاني اسـت و محقـق    اسـ  اس پي اسافزار  معكوس نمودن سؤاالت در نرم
هـا را معكـوس    افزار، به سرعت سؤال ها در اين نرم ز وارد نمودن سؤالتواند پس ا مي
  : شود افزار، اين مراحل طي مي وس نمودن در نرمبراي معك. ايدنم

Transform, Recode, into same variable 
شود كه مشخص كنيد ارزش  ودن اين مراحل، از شما خواسته ميپس از طي نم

هاي جديد و قديمي را  براي اين كار ارزش. ديد چند باشدقبلي چند بوده و ارزش ج
  .نماييد مي نظرتان اعمالگذاري مد  مانند ارزش

بندي متغيرها، آن تعداد از  اين قسمت ضروري است كه براي طبقههمچنين در 
، بـراي كـار بـا رايانـه بـا هـم       گيرنـد  كه يك مؤلفه يا بعد را انـدازه مـي  هايي  پرسش

گيرنـد مجـاور هـم     كه يك مؤلفه يا بعد را اندازه ميهايي  اگر سؤال. بندي شوند طبقه
، بايـد دقـت نمـود كـه     خش شده باشـند پهاي مختلف پرسشنامه  سمتنيستند و در ق

ايـن  . زاء در نظـر گرفتـه شـوند   بدون هيچ گونه اشتباه يا از قلـم افتـادگي، تمـام اجـ    
  .شود، مورد نياز خواهد بود اي استفاده مي ي رايانه ز برنامهبندي براي زماني كه ا طبقه

  
  افزار رمن به ها داده نمودن وارد و گذاري كليد 11-2-6
آوري نشده باشد تا يـك   جمعScannerهاي پرسشنامه بر روي صفحه جواب  داده اگر

دسـتي   صورت بهخام هاي  و اطالعات را وارد آن كنيم، دادهفايل داده در رايانه ايجاد 
بـراي  . در اين صورت احتمال اشتباه در اين مرحلـه بـاال اسـت   . شوند وارد رايانه مي
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اسـت، مختصـراً هـر ده     صحيح وارد ستون سمت راست شده اطمينان از اينكه اعداد
اگـر  . ي كنتـرل شـونده، تعيـين نمـود     توان براي صحت آن با يك نقطـه  ركورد را مي

ي كدگذاري شده بـراي يـك نفـر خوانـده      ي رخ داده باشد، تمام اعداد صفحهاشتباه
ـ  (كند ديگري براي درستي آن را كنترل ميشود و  مي ي چـاپ   هبا استفاده از يـك نمون

آمـده از  دسـت   بـه  نتـايج از آنجا كـه  ). هاي خام كه وارد رايانه شده است ي داده شده
ها به درستي وارد شـده باشـند،    تواند خوب باشد كه داده ها در صورتي مي تحليل داده

هـا   اشتباه در كدگذاري وقتي كه داده بايد از. لذا بايد اشتباهات به حداقل ممكن برسد
هـا   وقتـي كـه داده  . شوند اجتنـاب كـرد   يآوري م ي جمعا اي رايانهه در خالل بررسي

شوند، بهتر اسـت از آن كپـي گرفتـه شـود تـا در       جهت بررسي صحت آنها كنترل مي
  .پذير باشد شكل، دسترسي به فايل اوليه امكانصورت بروز هر گونه م

. ن گــاه بــراي تحليــل آمــاده اســتهــاي خــام وارد رايانــه شــد، آ وقتــي داده
ها را دارند كه برخي از پر كاربردترين  اري مختلفي توانايي تحليل دادهافزارهاي آم نرم

ترين  متداول. تب، ساس و ليزرل اس، ميني اس پي اس :آنها در رشته مديريت عبارتند از
و ) اس اس پـي  اس(اجتمـاعي  افزار آماري براي علـوم  اند از نرم آنها در بازرگاني عبارت

ي  يـا رايانـه   eamrfnmaiتواننـد بـا اسـتفاده از     مي ها داده .سساسيستم تحليل آماري 
 طـور  بـه Userـ   Friendlyافـزاري  ريزي نـرم  تعدادي برنامه. تحليل شوند) PC(شخصي

هـاي   را دارنـد كـه شـامل برنامـه     PCهـاي   ها بر روي رايانـه  كلي توانايي تحليل داده
  . باشند نيز ميساسو اس اس پي اس

يت را معرفي خـواهيم  افزارهاي رشته مدير ربردترين نرمادامه برخي از پركا در
 بررسـي قـرار   و هـا مـورد بحـث    هاي بعدي فصـل حاضـر كـه آزمـون     در بخش. نمود

هـد شـد تـا    سـعي خوا اس اس پي اسافزار  توجه به فراگير بودن كاربرد نرم گيرند، با مي
 .افزار باشد مبناي تحليل با اين نرم

  

  ج در مديريتافزارهاي تحليلي راي نرم 11-3

  ١اس  اس  پي  اس 11-3-1
افزارهاي قدرتمند در  يكي از نرم عنوان به)SPSS(اجتماعي آماري براي علوم افزار بسته نرم

                                                                                                                                                   

1. Statistical Package for Social Siences 



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     348

 

 

هاي آماري چندين سال است كه در تحقيقات دانشگاهي و صنعتي مورد  تحليل تجزيه و
كـه بـه بررسـي    ه جـامع  ولي متاسفانه همواره فقدان يك مجموعـ  ،گيرد استفاده قرار مي

 .خورد افزار پرداخته باشد به چشم مي كامل اين نرم

هـاي   باشد و بيشتر بـه بحـث   افزارهاي تخصصي آمار مي افزار يكي از نرم اين نرم
   .پردازد مي …علوم رفتاري و  ،اجتماعي، روانشناسي علوم ي آماري در حيطه

  : شرح زير است هاي آن به قابليت
  …ها و  ، آماره ها، جداول انند گرافهاي آماري م تهيه خالصه •
  …انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع عالمت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و  •
تهيه انواع جداول سفارشي ماننـد جـداول فراوانـي، فراوانـي تجمعـي، درصـد        •

  …فراواني و 
  هاي گسسته و پيوسته  هاي آماري شامل توزيع انواع توزيع •
  هاي آماري طرح تهيه انواع •
  انجام آناليز واريانس يكطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز كوواريانس  •
  هاي زماني  هاي تجزيه و تحليل سري تكنيك •
  هاي تصادفي و پيوسته  ايجاد داده •
  هاي توصيفي محاسبه انواع آماره •
و  هاي مرتبط با مقايسه ميـانگين بـين دو يـا چنـد جامعـه مسـتقل       انواع آزمون •
 وابسته

  افزارهاي ديگر  قابليت مبادله اطالعات با نرم •
  برازش انواع مختلف رگرسيون  •

 ١تب و استتيستيكا مينيافزارهاي  افزار در بحث كنترل كيفيت نسبت به نرم اين نرم

   .كند ولي در ساير مباحث آماري با آنها برابري مي است،ضعيف و 

  
  ليزرل 11-3-2

بسـته و برخـي   وا انساني، همواره برخي از متغيرهـا، متغيـر   علومدر بسياري از تحقيقات 
 بـراي كشـف روابـط مختلـف در موضـوع مـورد مطالعـه،       . باشند مستقل مي ديگر متغير

                                                                                                                                                   

1- Statistica 
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ي متغيرهـا يـك مـدل     استفاده نمود كه در آن از مجموعهتوان از روش تحليل مسير  مي
بودن هريك از آنهـا نسـبت بـه    بين متغيرها و يا وابسته ي  شود كه رابطه علّي پديدار مي

فرضـي نسـبت    تحليل مسير ممكن است از قبل پيش در. هم در اين مدل مشخص است
داشته باشيم و درصدد باشيم تـا ايـن مـدل را تأييـد،     ) مدل علّي(به ترتيب تأثير متغيرها

خواهيم به كمك ميـزان   نكه از قبل پيش فرضي نداشته و مياصالح، يا رد نماييم، و يا اي
در هـر دو صـورت   . آوريم وجود بهبستگي متغيرها نسبت به يكديگر، يك مدل علّي هم

، آورددسـت   بـه  توان مدل علّي روابط بين متغيرها را با استفاده از روش تحليل مسير مي
راه ويـژه و اختصاصـي تعبيـه نشـده     اس اس پي اسافزار  هر چند براي تحليل مسير در نرم
توان به تحليل مسير پرداخت و  طي چند مرحله مي 1وناست، اما از طريق تحليل رگرسي

دسـت   به كه در آن روش خاصي براي تحليل مسير واستتيستيكاافزارهايي مانند  يا از نرم
. 75، 1382جهـانبخش،  (آوردن مدل علّي و نيز دياگرام مسير وجود دارد، بهـره گرفـت  

نام برده براي تحليل مسير،  يافزارها ها در نرم با اين حال به دليل برخي محدوديت). 76
پديد آمده كه قادر اسـت روابـط يكپارچـه و متعامـل بـين       ليزرلافزار ديگري به نام  نرم

متغيرها را در قالب معادالت رگرسيون ساختاري مورد بررسـي قـرار داده و در نهايـت    
  . مدلي علّي ارائه نمايد

  
  2مطلب افزار  نرم با شناييآ 11-3-3

ي  واژه. اي بـراي انجـام محاسـبات رياضـي اسـت      افزارهاي رايانه رمنام يكي از ن مطلب
نويسـي   و هم به معنـي خـود زبـان برنامـه     »محيط محاسبات رقمي«مطلب هم به معني 

اين نام حـاكي از رويكـرد مـاتريس    . است است كه از تركيب دو واژه ايجاد شده مربوطه
مـاتريس در نظـر گرفتـه     نـوان ع بـه است، كه در آن حتي اعداد منفرد هـم   محور برنامه 

                                                                                                                                                   

توان پي برد كه  مي گيرد،هاي تحليلي كه با استفاده از ضرايب همبستگي بين دو متغير صورت ميدر اكثر روش .1
امـا در  . اوالً آيا بين دو متغير رابطه وجود دارد يا خير، و ثانياً در صورت وجود رابطه شـدت آن چقـدر اسـت   

شدت آن بين دو يا چند متغير داشته باشيم و همچنـين بـدانيم    صورتيكه بخواهيم اطالعات بيشتري از رابطه و
شود، يا به عبارت ديگـر  كه به ازاي تغييرات در متغيرهاي مستقل چه مقدار به متغير وابسته افزوده يا كاسته مي

ده ميبيني نماييم، در چنين شرايطي از تحليل رگرسيون استفامتغير وابسته را به ازاي تغييرات متغيرمستقل پيش
تحليل رگرسيون رابطة تنگاتنگي با ضريب همبستگي بين متغيرها، نمـودار پراكنـدگي و خـط رگرسـيون     . شود
نيز عبارت از شيب خط رگرسـيون بـوده و   ) b(ضريب رگرسيون اي خطي است ومعادلة رگرسيون معادله. دارد

  ).65، 1382جهانبخش، (وابسته استمستقل بر متغيري تأثير متغيرنشان دهنده
2. MATLAB 
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 هـا در  در حقيقـت تمـام داده  . بسيار ساده اسـت مطلبها در ار كردن با ماتريسك. دشون مي
بـه شـكل يـك    ) اسكالر(براي مثال يك عدد. شوند به شكل يك ماتريس ذخيره ميمطلب

به شكل  «Whale is the biggest animal»يك رشته مانند. شود ذخيره مي 1×1ماتريس 
ذخيـره  ) ها به تعداد كاراكترهاست كه تعداد ستون(با يك سطر و چندين ستون ماتريسي

گردد كه بعد اول و  شكل يك ماتريس سه بعدي ذخيره مي حتي يك تصوير به. شود مي
دوم آن براي تعيين مختصات نقاط و بعـد سـوم آن بـراي تعيـين رنـگ نقـاط اسـتفاده        

) بردارهاي سـتوني (هاي تك ستون تريسبه شكل مامطلبهاي صوتي نيز در فايل. شود مي
 Matrixمخفـف عبـارت   مطلـب  بنـابراين جـاي تعجـب نيسـت كـه     . شـوند  ذخيره مي

Laboratory باشد مي ها به معناي آزمايشگاه ماتريس.  
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي مطلب هاي از قابليت

  رياضيات و محاسبات•
 ايجاد الگوريتم•

 سازي مدل•

 اطالعاتتحليل  و تجزيه•

 سازيصويرشناسايي و ت•

 رسم فني و مهندسي•

•  GUI ———–>graphical user interface  
فزارهـاي مهندسـي اسـت و داراي    ا ترين و پركاربردترين نرم يكي از بزرگمطلب 

ن مطرح است و مربوط به تمام قلب آ عنوان بهنويسي  ست كه برنامها هاي زيادي قسمت
ه وجـود دارنـد كـه هـر     مجموعارهاي زيرافز بسته نرم ،عدي ب در درجه. شود مي ها رشته

ي مهندسـي   كه مربوط بـه رشـته  simpowerمثل ،شود ي خاصي مربوط مي كدام به رشته
  .شود برق قدرت مي

 
 1سپال  اسافزار  نرم 11-3-4

اي پيشـرفت   باشد كه با سرعت قابل مالحظـه  افزارهاي پيشرفته دهه اخير مي يكي از نرم
ايـن  . شـود  ر چند وقت يكبار به جهان عرضه ميهاي مختلف آن ه سخهداشته است و ن

                                                                                                                                                   

1. S plus 



 351ها     تحليل داده و هتجزي

 

قدماتي و هاي مختلف آمار در سطوح م خورداري از كارايي وسيع در نظريهافزار با بر نرم
ي داده  ابزاري مهم در تحليل عنوان بهير هاي اخ پيشرفته، خصوصاً در سال هـا و   هاي كمـ

ژوهشگران جهان مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    هاي آماري و استخراج نتايج، توسط پ مدل
 .است

هـا و   اخته و محـيط فعـال بـراي ورود داده   تابع پيش سـ  4200با بيش از سپال اس
تحليل اطالعات و همچنين محيط گرافيكي قوي و گستردگي نمودارها كه در اختيار هر 

تـر   است، به درك و فهـم بيشـتر و راحـت    كدام از موضوعات مختلف آماري قرار داده
ـ     . نمايـد  مـي  اطالعات و موضوعات كمك شاياني ه همچنـين زبـان برنامـه نويسـي آن ب

تواند با حجم كمـي از دسـتورات بـه     هاي پيشرفته را مي است كه توابع و برنامهاي  گونه
اشـته  مرحله انجام برساند، بدون اينكه محقق به زبان برنامـه نويسـي ديگـري احتيـاج د    

هاي مـدرن و   هاي قديمي، تكنيك ينه مدلاي بسياري در زمه اين نرم افزار قابليت. باشد
 . ها دارد پارامتري، رگرسيون استوار و موجكهاي نوين آمار از قبيل نا نظريه

  :عبارت است ازسپال استرين مزاياي  عمده
  هاي زماني  هاي كامل براي تحليل سري داشتن سلسله روش•
هـاي   روش همچنـين ارائـه   هاي گمشده و ارائه چندين روش جهت بررسي داده•

  آوردها تر ساختن بر آماري جهت معتبر و قابل اطمينان•قوي
  ها  ش و آناليز مجموعه بزرگي از دادهقابليت نماي•
رافيكي بـا توانـايي رسـم    هاي ژئوگ ن محيط گرافيكي قوي و همچنين مدلداشت•

  GISهاي  برخي نقشه
  كامل و دقيق helpداشتن پنجره •
 

 1تب  ميني فزارا نرم نام 11-3-5

ده اسـت كـه داراي   افزار براي نخسـتين بـار در پنسـيلوانياي آمريكـا نوشـته شـ       اين نرم
اده و كـاربرد زيـاد و   استفاده سـ . هاست انگيز در تجزيه و تحليل داده ي شگفتها قابليت

از خصوصيات آن sessionها از طريق منوها و نوشتن دستورات در محيط  اجراي فرمان
 . باشد مي

                                                                                                                                                   

1. Minitab 
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در ) در حـد هـزارم اعشـار   (هاي بسـيار دقيـق و مناسـب    با داشتن خروجيتب يمين
غيـره پيوسـته و گسسـته،    هاي چند مت قبيل آمار توصيفي، رگرسيون، روش هايي از زمينه

كاربرد دارد، و از همه مهـم   …كيفيت آماري و هاي زماني، كنترل ها، سري طرح آزمايش
با داشتن يك راهنماي قوي و مناسب امكـان  داراي اين ويژگي است كه تب مينيتر اينكه 

هـايي كـه در    توان براي اجراي فرمـان  همچنين مي. نمايد دستيابي به منوها را تسهيل مي
 . منو موجود نيست، يك ماكروي كوچك نوشت و آن را اجرا كرد

 :افزار عبارتند از هاي اين نرم قابليت

  هاي گسسته و پيوسته احتماالت و توزيع•
 هاي مختلف هاي تصادفي بر پايه توزيع داده سازي شبيه•

  آمار توصيفي •
  ها هاي گرافيكي جهت تشريح داده روش•
  هاي مربوطه اي و برآورد آماره اي و فاصله هاي نقطه تخمين•
آناليز واريانس و تجزيه و تحليل مقادير باقيمانده و بررسي اثرپذيري حاصـل از  •

  هآوري شد هاي جمع عوامل مختلف بر نمونه
  گيري هاي اندازه ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم•
  هاي ناپارامتري حول جوامع با پارامترها و توزيع نامشخص آزمون•
  هاي زماني  گيري بر پايه رگرسيون خطي و سري بيني و پيش پيش•
ابزارهاي كنترل كيفيت آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار •

  ند متغير، نمودار متقارن و نمودارهاي كنترلدنباله، نمودار چ
  هاي آزمايشي ابزارهاي طراحي و تحليل طرح•
  ي نمونه و قدرت آزمون ابزار تعيين اندازه•
  ابزارهاي آناليز بقا و قابليت اطمينان•
 آناليزهاي چند متغيره•

يگـر  افزار بود، از د عالوه بر موارد ياد شده در باال كه مربوط به مباحث علمي نرم
  :توان به موارد زير اشاره كرد ميتب مينيافزاري هاي نرم قابليت

  )ODBC(افزارهاي بانك اطالعاتي افزارها خصوصاً نرم ارتباط با ديگر نرم•
هـا از جملـه    اعمال توابع محاسـباتي و رياضـي و نيـز امكـان كـاركردن بـا داده      •
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  .…ها و ربرگها، ادغام كردن كا كردن و فيلتركردن داده بندي، مرتب رتبه
كـه كليـه مباحـث آمـاري     ) راهنماي آمـاري (Stat Guideراهنمايي تحت عنوان•

  .دهد در اختيار كاربر قرار ميĤن الينصورت بهموجود در اين نسخه را 
هـاي   كه چنـدين كـاربرگ، نمـودار، تحليـل    » پروژه«تعريف فايلي تحت عنوان •

ــب   ــدا و قال ــاري ج ــروژه ذخيــ     آم ــل پ ــك فاي ــده را در ي ــدي ش ــيبن ــد و  ره م كن
  .كند كار مديريت آنها را دنبال ميProjectManagerبا

افـزاري در حـد    افزارهاي مشابه از نظر توانايي نرم در مقايسه با نرمتب مينيافزار نرم
افزار و ورود اطالعات و مديريت آنهـا   معمول و متعادل است، ولي از آنجا كه كار با نرم

رود و در صـنعت اسـتفاده    مي شمار بهزار كاربر پسند اف يك نرم عنوان بهنسبتاً ساده است 
  .گردد از آن به وفور مشاهده مي

  
11-3-6 1سس 

با .آماري استغير هاي آماري و افزار قوي براي انواعتجزيه و تحليل يك نرمافزار  نرماين 
هـاي   هاي زماني، انواع مدل سري: پذير است هاي زير امكان افزار تجزيه و تحليل اين نرم

هاي چند متغيره پيوسته و گسسته آماري، كنترل كيفيت آماري،  طي و غيرخطي، روشخ
هاي ماتريسي، تحقيق  گرافيكي و نموداري، انواع تحليل هاي آمار توصيفي و انواع تحليل

-افزار در تحليـل اثـرات سـاده و عوامـل درون     ؛ اما استفاده از اين نرم…در عمليات و
اي طراحي  افزار به گونه اين نرم. باشد ي مشكالتي نيز ميادار) درون گروهي(ها آزمودني

شده است كه براي همه كاربران در همه سطوح اعم از مبتدي و پيشرفته، قابـل اسـتفاده   
  . است

كه ارتبـاط كـاربر بـا    اسـ  اس پـي  اسو تـب  مينيافزارهاي ديگر مانند  بر خالف نرم
احتياج بـه  سـ سگيـرد،   رت مـي اي صـو  هـاي محـاوره   جعبـه هـا و   افزار از طريق منو نرم

نويسي براي سطوح مقدماتي از تعدادي دسـتور سـاده     البته اين برنامه. نويسي دارد برنامه
بـراي سـطوح   . مورد نظر تشـكيل شـده اسـت    2براي معرفي و فراخواني پروسيجرهاي

توان براي مـواردي   امكانات يك زبان برنامه نويسي پيشرفته را داراست و ميسسباالتر، 
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  .وجود ندارد، برنامه آن را نوشتساسه پروسيجر در ك
نويسي و نبودن كتاب راهنماي   داليل گوناگوني به ويژه احتياج نرم افزار به برنامه

بـه  . رغبت كمتري نشان دهندسسمناسب، باعث شده است كه افراد نسبت به استفاده از 
افـزار داراي   هـر نـرم  افـزار وجـود نـدارد و     تـرين نـرم   ت كه كامـل توان گف هر حال مي

باشد، لذا بهتر است بـراي انجـام    هاي خاصي است كه نرم افزار ديگر فاقد آن مي قابليت
  .پژوهش از تركيبي از آنها استفاده نمود

  
  )كاربرد و تحليل(هاي آماري آزمون 11-4

هـاي آمـاري مـورد اسـتفاده در      مونساده آز طور به در اين بخش سعي خواهيم نمود تا
ي تجزيـه و   زمينه اين قسمت ابتدا مفاهيم پيشدر . ي تحقيقاتي را تشريح نماييمها پروژه

هـاي   في و استنباطي را به همراه زمينهتحليل بيان خواهد شد و در ادامه انواع آمار توصي
  .كاربردي و چگونگي تجريه و تحليل هر يك مطرح خواهيم نمود

  
  ها داده تحليل و تجزيه در اوليه مفاهيم11-4-1
  گسسته هاي داده و پيوسته هاي داده11-4-1-1

هايي است كه  گردد، متغيري كه حاصل ويژگي مقادير يك متغير ارائه مي عنوان بهها  داده
تـوان   مـي  را يـا  هـا  داده. شـود  مـي  گيـري  هاي مورد تحقيق انـدازه  يا پديده در اشخاص

ر مواقعي كـه  كيفي د صورت بهكمي بر روي مقياس عددي گزارش كرد و يا  صورت به
  .با مقوالت يا طبقات سرو كار داريم

توانند هر مقداري بر روي مقياس عددي  هايي هستند كه مي داده 1هاي پيوسته داده
گيري آنها به سانتيمتر، گرم و از اين قبيل است  واحد اندازه. مثل قد و وزن. اشندداشته ب

  .تواند باشد مي و مقاديرشان كسري نيز
كنند كه غالباً  را بر روي مقياس عددي اختيار مي مقادير خاصي 2هاي گسسته داده

اي  غيرهايي بين مقـادير مختلـف، فاصـله   در چنين مت. اين مقادير فقط عدد صحيح است
  . تواند مقاديري در آن فاصله اختيار كند هست كه متغير نمي
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هـا بـر    داده اين. گيرند ي مختلف جاي مي يا مقوله در چند طبقه1اي هاي طبقه داده
هاي اسمي كه در آنها طبقات هيچ نوع نظم و ترتيب طبيعي ندارند،  داده -1: دو نوع اند

هاي ترتيبي كه در آنها طبقـات داراي ترتيـب يـا     داده -2.مثل جنسيت و وضعيت تاهل
  ). 32، 1384هاراوي، (مثل شاگرد چندم كالس. نظم هستند

  
  ناپارامتريك و پارامتريك آمار 11-4-1-2

و آمـار  بندي آمار به آمار پارامتريـك   هاي رايج در آمار، تقسيم بندي يگر از تقسيميكي د
هـايي كـه متغيـر     يان بايد گفت كه براي سنجش فرضيهترين ب به ساده. ناپارامتريك است

ي بـودن و    متغيرهاي كمي، . شود مي اند، از آمار پارامتريك استفاده آن كمي به علـت كمـ
به دليل همين . پذير برخوردارند گي ميانگين پذير و انحراف معيارژپذير بودن از وي واحد

هايي الزم است كـه از   فرض هاي پارامتريك، پيش از آزمونويژگي معموالً براي استفاده 
زيرا در حالتي كه توزيع جامعه نرمال نباشـد،  . آن جمله، نرمال بودن توزيع جامعه است

  .كشانند را به تصوير نمي ها ز دادهاقعي اميانگين و انحراف معيار، نمايي و
هـاي   خواهـد ميـانگين موجـودي حسـاب     براي مثال فرض نماييـد مـديري مـي   

نفـر   چنانچه از مجموع مشـتريان بانـك چنـد   . الحسنه يك بانك را محاسبه نمايد قرض
 هاي ميليوني داشته باشند، با ايـن فـرض ميـانگين كـل     وجود داشته باشند كه موجودي

اين . شود كرد و از حالت عادي خود خارج مي ه سمت باال ميل خواهدخودكار ب طور به
در چنين حالتي، چون مبناي . كند را در نرمال بودن جامعه آشكار ميي ساده خود  مسأله

هـاي مـرتبط بـا ميـانگين اسـت، بـا فـرض         گيري عموماً ميانگين و ساير شاخهتصميم 
ال نرم. منطقي و واقعي نخواهند داشتاي  ها چهره گيري ف از توزيع نرمال، تصميمانحرا

  . هاي استفاده از آمار پارامتريك است فرض ترين پيش بودن توزيع جامعه يكي از اصلي
. شـود  از آمار ناپارامتريك اسـتفاده مـي   ها با متغيرهاي كيفي، براي سنجش فرضيه

بـه هـيچ    شـود،  مـي  نيز ياد» فرض آزمون بدون پيش«وان ها با عن ها، كه از آن اين آزمون
براي مثال قضاوت درباره جنسيت افـراد بـر ميـانگين و    . پيش فرض خاصي نياز ندارند

  .ها مد نظر است ي نيست، بلكه بيشتر فراواني پاسخانحراف معيار مبتن

                                                                                                                                                   

1. Categorical 
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هـاي آمـاري پارامتريـك، بيشـتر از      يان ذكر است كه سـطح دقـت در آزمـون   شا
ستفاده از شود در صورتي كه ا نهاد ميامتريك است و معموالً پيشي آماري ناپارها آزمون

حسـيني،  (پذير باشد، از آزمون آماري ناپارامتريك استفاده نشود آزمون پارامتريك امكان
1382 ،8.(  

ي وجـود دارد  هاي رضف هاي پارامتريك، پيش طور كه اشاره شد، براي آزمون همان
  :ها عبارتند از فرض ترين اين پيش كه مهم
  نرمال بودن جامعه .1
  ).ها تصادفي بودن داده(ها استقالل داده .2

تـوان گفـت كـه     ها اشاره شـد و بـه اختصـار مـي     فرض در مورد چرايي اين پيش
انـد و در   و انحراف معيـار بنيـان گـذارده شـده    ي پارامتريك عموماً بر ميانگين ها آزمون

را  از وضـعيت جامعـه   ها نمايي واقعي اخصحالتي كه توزيع جامعه نرمال نباشد، اين ش
  .كشند به تصوير نمي

هـاي   ر معمـوالً از دو آزمـون، كـه آزمـون    براي اثبات نرمال بودن توزيع يك متغي
كه اين دو آزمون نكته حائز اهميت اين. شود شوند استفاده مي ناميده مي» نيكويي برازش«

بـراي آزمـون   به عبارت ديگـر  . شوند بندي مي هاي ناپارامتريك دسته هر دو جزء آزمون
تـرين ايـن    مهـم . اي ناپارامتريك اسـتفاده شـود  ه بايست از آزمون بودن توزيع، مي نرمال
  :ها عبارتند از آزمون

  X2آزمون  .1
  .باشد مي K-Sكه معروف به آزمون testKolmogorov smirnovآزمون  .2
هايي است كـه در يـك    هاي تاريخي و يا داده فرض استقالل لزوماً براي داده يشپ

يي كـه نزديـك بـه هـم هسـتند از تشـابه       ها چنانچه داده. شوند مي رتوالي تاريخي ظاه
. گيـرد  صادفي بودن آنها مورد شك قرار مـي ها يا ت رخوردار باشند، فرض استقالل دادهب

  :توان اقدام نمود نيز به دو شيوه مي ها تقالل دادهبراي اثبات فرض اس
  واتسون -استفاده از آزمون دوربين .1
  Runs testيا ) نشانه(عالمت استفاده از آزمون .2
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  )تحليلي(استنباطي آمار و توصيفي آمار 11-4-1-3
هـا، بـه دو    حقيقات مديريتي، همچون سـاير رشـته  هاي آماري مورد استفاده در ت آزمون

به سـه  آماره توصفي خود ). تحليلي(آمار توصيفي و آمار استنباطي: شود دسته تقسيم مي
هـاي   هـاي گـرايش بـه مركـز و آمـاره      ر، آمـاره ترسـيم نمـودا  : شـود  بخش تقسـيم مـي  

  .در ادامه به اختصار هر يك را تشريح خواهيم نمود. تغييرپذيري
. هاي علم آمار است بندي ترين تقسيم صيفي و آمار تحليلي يكي از قديميآمار تو

 كه در آن تعمق بر اجزا و حكم نمودن بـر (تغيير رويكرد فكري بشر از قياس به استقراء
ز انسان عهد رنسانس در ارزيـابي خـود ا  . بندي است مبناي اين تقسيم) ظر استكل مدن

رسد كه وقت بشر اندك و توان و امكانـات او هـم    موضوعات مختلف به اين نتيجه مي
 محدود است و امكـان بررسـي همـه اجـزا و سـپس دريافـت حكـم كلـي، ناميسـر و         

بحـث  . ييـر رويكـرد اسـت   بيشترين پيشرفت علم آمار مديون ايـن تغ . منطقي استغير
نمونه گيري و تعميم نتايج نمونه به كل جامعه، از جمله موضـوعاتي اسـت كـه حيطـه     

در آمـار توصـيفي توصـيف جامعـه     . آمار استنباطي را از آمار توصيفي جدا كرده اسـت 
هاي حاصل از نمونه به كل  همدنظر است و در آمار استنباطي، محقق به دنبال تعميم يافت

  .جامعه است
  

  توصيفي هاي آماره 11-4-2
كـه بـه پژوهشـگر در طبقـه      شود ميهاي آماري گفته  آمار توصيفي به آن دسته از روش

آوري  راري ارتباط از طريق اطالعات جمعبندي، خالصه كردن، توصيف و تفسير و برق
تـوان بـه سـه     برده شده را مي كار بههايي كه در آمار توصيفي  روش. كند شده، كمك مي

هاي مركزي  شاخص -2ها،  ترسيم نمودار و توزيع فراواني -1: عمده تقسيم نمودگروه 
 .پردازيم در دامه به تشريح هر يك مي. ندگيهاي پراك شاخص -3و 

  
  فراواني توزيع جداول و نمودار ترسيم 11-4-2-1

جـدول  . توزيع فراواني و نمودار ابزارهاي مفيدي براي تنظيم و نمـايش اطالعـات انـد   
پژوهشگر قبل از تدوين جدول بايد . شود واني به دو صورت تهيه و تنظيم ميفراتوزيع 
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تعيين كند كه توزيع فراواني، روش مناسبي براي توصيف اطالعات و برقـراري ارتبـاط   
ـ   ع هست يا خير؟ چنانچه پاسخ اين سؤال مثبت باشد، او بايد تصميم بگيرد كـه از توزي

اگر تفاضل بين بزرگترين و كـوچكترين  . بندي نشده بندي شده استفاده كند يا طبقه طبقه
 بنـدي شـده اسـتفاده    باشد، از توزيع فراوانـي طبقـه   20 عدد در توزيع فراواني، بيشتر از

  :شود بندي شده، مراحل زير طي مي ه جدول توزيع فراواني اعداد طبقهبراي تهي. شود مي
  محاسبه دامنه تغييرات .1
  تعيين تعداد طبقات .2
  ه فاصله طبقاتمحاسب .3
  نوشتن طبقات .4
  .تعيين فراواني هر طبقه .5

بايست مسير زير  افزار، مي بندي نشده از نرم براي گرفتن يك جدول فراواني طبقه
  :طي شود

- Analyze 
- Descriptive Statistics 
- Frequencies 

و كليك روي دكمـه   Variablesو در نهايت وارد نمودن متغير مورد نظر در جعبه
ok         كه به اين ترتيب جدول فراوانـي هماننـد جـدول زيـر، كـه از متغيـر جنسـيت يـك

  :آيد ميدست  به نامه استخراج شده است،پرسش
  

  جدول فراواني .2-11جدول 

V1.1

80 92.0 92.0 92.0

7 8.0 8.0 100.0

87 100.0 100.0

man

woman

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

آوري  هـاي جمـع   مناسبي براي توصيف و نمـايش داده  نمودارها، روش تصويري
 ي از اطالعات گردآوري شـده تر توان تصوير روشن ده از نمودار ميبا استفا. شده هستند

: تـوان بـا چنـد نمـودار بـه شـرح زيـر نمـايش داد         توزيع فراواني را مـي . آورددست  به
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گرام و چندضـلعي زمـاني   از نمـودار هيسـتو  . هيستوگرام، ستوني، چندضلعي، دايـره اي 
  . گيري، پيوسته است شود كه متغير مورد اندازه استفاده مي

اي هـ  ي طبقـات روي محـور افقـي و فراوانـي    عدر نمودار هيستوگرام، حدود واق
افـزار   ي ترسيم نمودار هيسـتوگرام در نـرم  برا. گيرد طبقات روي محور عمودي قرار مي

SPSS مراحل زير طي خواهد شد:  
  

- Analyze  
- Descriptive Statistics   
- Frequencies 

و برداشـــتن تيـــك  variableوارد نمـــودن متغيـــر مـــورد نظـــر در بخـــش  -
Displayfrequencytable  

  Chartsكليك روي دكمه  -
ــه  - ــاب گزينـ ــش  Histogramsانتخـ ــه .chart typeدر بخـ ــين گزينـ همچنـ

withnormalcurve را انتخاب نماييد.  
اي در تحقيقات مـديريتي كـاربرد    داشت كه نمودارهاي ستوني و دايرهبايد توجه 

موجـود در   اي اسـمي و طبقـه  هـاي   نمودارها عمدتاً نشان دهنده دادهاين . فراواني دارند
  :باشند اند كه شامل موارد زير مي هاي جمعيت شناختي سؤال

  
  هاي جمعيت شناختي اي موجود در سؤال هاي اسمي و طبقه داده .3-11جدول 

  

 ترتيب
متغير جمعيت

 شناختي
  ها گزينه

 زن-2مرد                -1 جنسيت  1
 متاهل-2مجرد             -1 تاهل  2

  سن  3
، 55تا سـال  46سال،     45تا  36سال،     35تا25سال،     25زير

 سال55باالي

  تحصيالت  4
ــوق    ــانس،       ف ــپلم،       ليس ــوق دي ــپلم،       ف ــرديپلم،       دي زي

 ليسانس،       دكتري

  تجريه كاري  5
ــر ــال،     5زي ــال،      5-10س ــال،      11-15س ــال، 16-20س  س

 سال25سال،      باالتراز25-21

  سن ازدواج  6
 -40سال،     31 -35سال،     26 -30سال،    20-25سال،    20زير
 سال40سال،     باالتر از36

  مدير كل،      مدير واحد،      مدير بخش،      كارشناس،      غيره پست سازماني  7
 قراردادي،          شركتي       رسمي،          پيماني،  نوع استخدام  8
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دهندگان، پس از وارد  هاي تكميل شده از پاسخ محقق پس از گردآوري پرسشنامه
اي يا ساير  واند از نمودارهاي ستوني و دايرهت ، مي)SPSSمثالً ( افزار ها به نرم نمودن داده

د، و برخـي از  شـون  نوع نمودار مي 20كه بيش از  SPSS افزار جود در نرمنمودارهاي مو
 جهـت تنظـيم نمودارهـا   . رونـد، اسـتفاده نمايـد    كـار  بـه توانند به جاي ديگـري   آنها مي

مراجعه نموده و نمودارهاي مورد نياز خود SPSSدر صفحه  Graphsبايست به بخش مي
  :افزار به شرح زير است ر نرممسير ترسيم نمودار ستوني د. را ترسيم نمايد

- Graphs 
- Bar 

تـوان مسـير    دول فراواني به همراه نمودار، ميبراي دريافت همزمان جو يا اينكه 
  :زير را طي نمود

- Analyze 
- Descriptive Statistics 

  -Variableوارد نمودن متغير مورد نظر به بخش 

- Chart  
- Bar chart 

تحصـيالت جامعـه آمـاري    اي و سـتوني از وضـعيت    رهاي از نمودار داي نمونه  
  :اي كوچك و متوسط در زير آمده استه صاحبان شركت

  
  ي كوچك و متوسطها اي و ستوني از وضعيت تحصيالت صاحبان شركت نمودار دايره .1-11شكل 
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 هاي مركزي شاخص 11-4-2-2

در يك اندازه يا عـدد   اي از اطالعات، كه با استفاده از آنها مجموعه هايي هستند شاخص
، 1ميـانگين : ها عبارتنـد از  اين شاخص. شود وعه است، خالصه ميي آن مجم كه نماينده

  .3و ميانه 2)نما(مد
هـا بـر روي    اگر داده. ترين شاخص مركزي است ترين و پركاربرد اصلي :ميانگين

تعادل يا مركز ثقل در نقطه دقيقاً  منظم رديف شوند، مقدار ميانگين صورت بهيك محور 
هـا را   براي محاسبه آن تمـام مقـادير داده  ). 30، 1385آذر و مؤمني، (گيرد يتوزيع قرار م

. كنـيم  تقسـيم مـي  ) nيعنـي  (كنيم و سپس حاصل را بر تعداد كل مقـادير  با هم جمع مي
  .دهند نشان مي µمعموالً در آمار، ميانگين را با حرف 

ـ . شاخص ديگر گرايش به مركـز اسـت  : ميانه از  اي ي مقـدار ميـاني مجموعـه   يعن
يد توجه داشت زمـاني كـه   با. اند چك به بزرگ و يا بالعكس مرتب شدهها كه از كو داده

هـاراوي،  (گيـريم  دو مقدار وسط را به جـاي ميانـه مـي   ها زوج باشد، ميانگينِ  تعداد داه
  .دهند نشان مي Mdدر علم آمار ميانه را با). 43، 1384

در آمار مـد  . لباس يا سبك استترين   اي فرانسوي براي رايج مد كلمه :مد يا نما
به معناي توزيع آماري مقداري است كه بيشترين تكـرار را در ميـان مشـاهدات جامعـه     

شود كه نسبت به ساير  هايي استفاده مي نشان دادن داده از اين شاخص براي. داشته باشد
آذر و (دهنـد  نشان مـي  Moمعموالً در آمار، مد را با عالمت . مقادير تكرار بيشتري دارند

  ).39، 1387مومني،
، SPSSافـزار   مد به همراه جدول فراوانـي در نـرم  براي دريافت ميانگين، ميانه و 

  :مسير زير را طي نماييد
- Analyze 
- Descriptive Statistics 
- Frequencies  

  -انتخاب متغير 
- Statistics 

 Central Tendency -هاي ميانگين، ميانه و مد در بخش  انتخاب آيتم

                                                                                                                                                   

1. Mean 
2. Mode 
3. Median 
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  پراكندگي هاي شاخص 11-4-2-3
مي اسـت كـه   ميانگين يا هر شاخص ديگر گرايش به مركز، يكي از دو كميت بسيار مه

كميـت ديگـر، شـاخص پراكنـدگي يـا      . كنـد  ها را خالصه مـي  اطالعات موجود در داده
نسـبت بـه انـدازه مركـزي      ها ي دوري يا نزديكي داده نشان دهنده تغييرپذيري است كه

، 10، 10، 10، 10{هـاي   ميانه و نماي دو مجموعـه از داده  مثال ميانگين، عنوان به. است
عه كـامالً بـا هـم    اما اين دو مجمو. اند با هم برابر} 15، 13، 10، 10، 7 ،5{و } 10، 10

  .دهد مي هاي پراكندگي اين تفاوت را به ما نشان متفاوتند و شاخص
، انحـراف  2، واريـانس 1نه تغييراتدام: هاي پراكندگي عبارتند از ترين شاخص مهم

  .4و دامنه ميان چاركي 3معيار
هاي ساده و ابتدايي پراكنـدگي اسـت    يكي از اندازه ):ها دامنه داده(دامنه تغييرات

ايـن شـاخص بـه مقـادير     . آيد ميدست  به ها اضل كمترين و بيشترين مقدار دادهكه از تف
ادگي در محاسبه، از ثبات چنداني دامنه تغييرات علي رغم س. كراني بسيار حساس است

زيـرا اوالً در تعيـين ايـن شـاخص، از مجمـوع مشـاهدات فقـط بـه         . برخوردار نيسـت 
شود و ثانياً با اين شـاخص چگـونگي توزيـع     كترين و بزرگترين مشاهده توجه ميكوچ

ي ها بندي داده نه تغييرات كاربرد وسيعي در طبقهدام. شود داده نمي ساير مشاهدات نشان
  .دهند نشان مي Rدامنه تغييرات را با . معه و كنترل كيفيت آماري داردجا

كـه از تقسـيم مجمـوع     هاي پراكندگي اسـت  مهم ترين اندازه شاخص :واريانس
  .آيد ميدست  به nبه جاي ) n-1(ها بر  مجذور انحراف

  

  
  

 ، بـرآوردي بـدون تـورش از   )n-1(ها بـر   يم كردن مجموع مجذور انحرافبا تقس
بندي شده، فرض بر اين است كه همه مقادير  هاي طبقه در داده. آيد ميدست  به نسواريا

                                                                                                                                                   

1. Range 
2. Variance 
3. Standard Deviation 

4. Interquartile range 
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  .هر فاصله، در مركز آن فاصله قرار دارند
ي است كـه از جـذر واريـانس    هاي پراكندگ يكي ديگر از شاخص :انحراف معيار

بـا   sگيـري   ر واريانس آن است كه واحـد انـدازه  مزيت انحراف معيار ب. شود حاصل مي
ها را  انس، اثر به توان دو رساندن دادهها يكي است، چون جذر گرفتن از واري د دادهواح

  .كند خنثي مي
بايست اجـرا   افزار، مسير زير مي هاي پراكندگي در نرم براي محاسبه ساير شاخص

  :شود
  
  
  

- Analyze  
- Descriptive Statistics 
- Descriptives 

را  optionsسپس گزينه  ،Variablesر كادر انتخاب متغير مورد نظر و ارسال د -
را كليـك   continueهاي مختلف پراكندگي را انتخاب و گزينـه   كليك نماييد و شاخص

 .كنيدokنماييد و در نهايت 

  

  استنباطي آمار 11-4-3
هـاي اسـتنباطي پـر كـاربرد در رشـته       ش سعي خواهد شد تا برخي از آزموندر اين بخ

بـا توجـه   . قرار دهيمياتي و كاربردي مورد بحث و بررسي مديريت را با رويكردي عمل
افـزار،   به مباحث كاربردي و مبتني بر نـرم هاي فراوان آمار و نياز محققين  كتاب وجود به

شود تا ابتدا آزمون معرفي گردد، كاربرد آن مطرح شود و تا حـد   در اين بخش سعي مي
محقق آمادگي الزم براي انتخـاب  افزار تحليل گردد تا ذهن  كمك خروجي نرم امكان به
  .هاي تحقيق را پيدا كند اري مناسب جهت اثبات يا رد فرضيهآزمون آم

  

  ناپارامتريك هاي آزمون 11-4-3-1
تـرين شـكل آن    هاي تحقيق در كلي بحث الزم است اشاره شود كه فرضيهقبل از شروع 



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     364

 

 

  :شوند به سه گروه تقسيم مي
  هاي توصيفي فرضيه .1
  اي رابطههاي  فرضيه .2
  هاي تفاوتي فرضيه .3

اي و تفـاوتي چنـد    هاي رابطه توصيفي فقط يك متغير و در فرضيه هاي در فرضيه
  :ذيالً يك مثال براي هر يك از سه گروه فوق ارائه خواهد شد. متغير وجود دارد

اي نارنجستان نـارنجي   زنجيرههاي  رنگ مورد پسند مشتريان فست فود: توصيفي
  .است

بين نوع پوشش مورد عالقه افراد و ميزان پايبندي آنان به آداب و رسوم : اي رابطه
  .اسالمي رابطه وجود دارد

نـور بيشـتر از    ذيري دانشجويان پسر دانشگاه پيـام پ ميزان خصيصه ريسك: تفاوتي
  .دانشجويان دختر است

 :توان در جدولي نشان داد بندي فرضيات را به اختصار مي گروه
  

  ندي فرضياتب گروه .4-11جدول 
  

  فرضيات

  توصيفي
   هاي وابستهنمونه
 هاي مستقلنمونه

  اي رابطه
    )ايمقوله(ايدو نمونه

  هاي وابسته نمونه  )ايمقوله(ايچند نمونه
  هاي مستقل نمونه

  تفاوتي
    )ايمقوله(ايدو نمونه

  هاي وابسته نمونه  )ايمقوله(اينمونهچند
  لهاي مستق نمونه

  

خالصـه در جـدولي    صـورت  بـه هاي ناپارامتريك  در اين بخش ابتدا ساير آزمون
  .شود و در ادامه چند مورد از آنها تشريح خواهند شد ارائه مي
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  هاي ناپارامتريك آزمون .5-11جدول 
  

 هاآزمون ترتيب

 هاي آماري توصيفيآزمون
 )Binomial test(ايآزمون نسبت يا آزمون دو جمله  1
  )Chi-Square test)(ايتك نمونه(تك بعدي)χ2(مجذور كايآزمون  2
 )kolmogorov- Smirnov test(يك بعدي)K-S(اسميرنوف-آزمون كولموگروف  3

  اي و تفاوتيآزمون آماري فرضيات رابطه
  هاي مربوط به دو نمونه مستقلآزمون

 دو بعديχ2آزمون  4
  )kolmogorov- Smirnov Z(ديدو بع)K-S(اسميرنوف-آزمون كولموگروف  5
 )Mann-Whitney U(مان ويتنيUآزمون  6
 )Wald-Wolfowitz Runs(ولفوويتز-آزمون دورهاي والد  7
  )Moss Extremereaction)(افراطي(ي حادهاآزمون موزس براي واكنش  8
  )Randomization test(آزمون آرايش تصادفي براي دو گروه مستقل  9

  )the Fisher exact probability test(طعي فيشرآزمون احتمال ق  10
  گروه مستقلKي مربوط بههاآزمون

 دو بعديχ2آزمون  11
 )Kruskal-Wallis test(واليس-كروسكالايآزمون تفاوت تحليل واريانس رتبه  12
 )the median test(آزمون ميانه  13

  ي مربوط به دو نمونه وابستههاآزمون
 )Sign test(آزمون عالمت  14
 )Wilcoxon test)(رتبه عالمت دار(آزمون ويلكاكسون  15
 )Mcnemar test(آزمون مك نمار  16

  گروه وابستهKي مربوط بههاآزمون
 )Cochran test(كوكرانQآزمون  17
 )Friedman test(آزمون فريدمن  18

 ضرايب همبستگي

  )اي و يك متغير رتبه ا يك متغير اسميو ي(ضرايب همبستگي دو متغير اسمي
  )Cramer S V correlation Coefficient(ضريب همبستگي كرامر  19
 )C)Contingency coefficientضريب توافق  20
  )Lambada Correlation coefficient(ضريب همبستگي الندا  21
  )Goodman & Kruskal Tau Correlation coefficient(ضريب تاو گودمن و كروسكال  22

  رايب همبستگي دو متغير رتبه ايض
  )Gamma Correlation coefficient(ضريب همبستگي گاما  23
 )b)Kendall 's Tau-bكندال-ضريب تاو  24
 )C)Kendall 's Tau-cكندال-ضريب تاو  25
 )Somer 's d(سامرزdضريب  26
  )Spearman Correlation coefficient(ضريب همبستگي اسپيرمن  27
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  هاي ناپارامتريك كاربردي در مديريت يح برخي از آزمونشرت -
  بعدي اسميرنوف تك-آزمون كالماگروف .1

روسـي اسـت، روش ناپارامتريـك     اسميرنوف كه به نام دو آماردان -آزمون كالماگروف
. هـاي آمـاري منتخـب اسـت     ن همگوني اطالعات تجربـي يـا توزيـع   اي براي تعيي ساده

بـراي   χ2شـود، روش ديگـري عـالوه بـر      نشان داده مـي  K-Sبنابراين اين آزمون كه با 
  . همگوني يك توزيع فراواني نظري براي اطالعات تجربي است

فراواني مشاهده شده و فراوانـي مـورد   : اين آزمون خود متكي بر دو مفهوم است
. تواند بنا به نظر محقـق تبيـين شـود    داشت كه فراواني مورد انتظار مي بايد توجه. انتظار

هده شـده و مـورد   هاي مشا كه خود را بر تفاوت فراواني χ2ن آزمون برخالف آزمون اي
و كند، به درصد فراواني نسبي تراكمي در هر طبقه جدول متكي است  انتظار متمركز مي

هـاي ايـن آزمـون      از ويژگـي . را نـدارد  χ2هاي آزمون از اين لحاظ بسياري از محدوديت
گيـرد، در   اصلي در نظر مي صورت بهاهدات را ز مشهر يك ا: اين است كه χ2نسبت به 

كوچك باشد، اين آزمون به دليل دقيق بودن اعمال شدني nمواردي كه تعداد مشاهدات 
  .است

  :شود هاي پژوهشي اين آزمون اينگونه تنظيم مي عمدتاً فرضيه
H0 :هاي مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معناداري وجود ندارد بين فراواني. 

H1: هاي مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معناداري وجود دارد بين فراواني.  
  :بايست مسير زير طي شود  افزار مي براي اجراي اين آزمون در نرم

- Analyze 
- Nonparametric tests  
- 1-sample K-S 

منتقـل نماييـد و سـپس نـوع     test variable listمتغير مورد نظـر را بـه قسـمت    -
توزيع مورد انتظار در نظر گرفتـه شـود    عنوان بهK-Sخواهيد در آزمون  ه ميرا كتوزيعي 

ــمت  ــكtestdistributionدر قس ــد كلي ــع  .كني ــنجش توزي ــوان س ــون ت ــن آزم ــاي  اي ه
و توزيــــــع ،)Poisson(پواســــــون،)Uniform(يكنواخــــــت،)Normal(نرمــــــال

سـاير  توانيـد   مـي جدول نيـز   optionهمچنين در قسمت . را دارد )Exponential(نمايي
انتخاب در صورت . را انتخاب نماييد ...وهاي آماري مثل ميانگين، انحراف معيار  ويژگي

هـا از منطـق    ، شيوه قضاوت هر يك از توزيـع testdistributionها در بخش  ساير گزينه
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  . يكساني برخوردار خواهند بود
حـوه  ذيـالً ن . باشـد  آزمون، سنجش نرمال بودن جامعه مييكي از كاربردهاي اين 

گيري در مـورد    ر نتايج اين آزمون را براي نتيجهتنظيم فرضيه پژوهشي و چگونگي تفسي
  :نرمال بودن جامعه ارائه خواهيم نمود

  :زير تنظيم نماييد صورت بهفرض پژوهشي براي سنجش نرمال بودن جامعه را 
H0 :هـاي مـورد انتظـار و مشـاهده شـده تفـاوت معنـاداري وجـود          بين فراواني

 ).توزيع جامعه نرمال است(ندارد

H1 : ود هـاي مـورد انتظـار و مشـاهده شـده تفـاوت معنـاداري وجـ         بين فراوانـي
  )توزيع جامعه نرمال نيست(دارد

  :پس از انجام آزمون، خروجي مانند خروجي زير خواهيد داشت

  
  اسميرنوف تك بعدي- آزمون كالماگروف. 6-11جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

165

1.8752

.99667

.295

.295

-.190

3.794

.000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

PROMOTIO

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.   
  

  :ل كردتوان به دو روش عم گيري مي براي تصميم
. توجـه نماييـد  Kolmogorov-smirnovدر خروجي آزمون به مقـدار  : روش اول

توانيـد بـه نرمـال     درصد اطمينان مي 95باشد، با  -96/1و + 96/1چنانچه مقدار آن بين 
باشـد،   -96/1و يا كوچكتر از + 96/1بودن توزيع حكم كنيد و چنانچه مقدار بزرگتر از 

  . باشد ييد كه توزيع جامعه نرمال نميگوفرض صفر را نتيجه بگيريد و ب
توجـه  )Asymp.sig.(2tailed)(در جدول خروجي رايانـه بـه مقـدار    : روش دوم

درصـد بـود، فـرض صـفر      5/2اگر مقدار آن بـيش از  . كنيد و آن را بر دو تقسيم نماييد
 بود، فرض يك مبتني بـر  5/2مبتني بر نرمال بودن جامعه را نتيجه بگيريد و اگر كمتر از 

  .نرمال نبودن توزيع جامعه را نتيجه بگيريد
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رد شـده و   لذا مستند به دو روش مذكور و خروجي آزمون، فرض صـفر تحقيـق  
هـاي مـورد انتظـار و     فراوانـي توان گفت بـين   ، يعني ميشود فرض يك تحقيق تأييد مي

  .مشاهده شده تفاوت معناداري وجود دارد و توزيع جامعه نرمال نيست
  

  ويتني مان Uآزمون .2
 ها در يك متغير آزمون، بين دو گروه را دار بودن اختالف ميانه تني، معنيمان وي Uآزمون

يكـي  : ي دو متغيـر باشـد  هر ركورد بايد دارا SPSSهاي  در پرونده داده. كند ارزيابي مي
ه تقسيم بندي ركوردها را به دو مقول متغير گروه. و ديگري متغير آزمونبندي  متغير گروه

اين آزمـون  . سنجد يك مقياس حداقل ترتيبي مي براساسو متغير آزمون افراد را  كند مي
  .هاي مستقل است نمونهپركاربردترين جايگزين آزمون تي با 

دو نمونه مسـتقل  . ال استشود كه توزيع دو جامعه نرم نميدر اين آزمون فرض 
 انتخـاب ) يـا ميانـه  (هايي با توزيع مشابه و احتماالً متفـاوت از حيـث ميـانگين    از جامعه

هـاي   اي باشد و تعـداد مقولـه   گامي كه متغيري داراي مقياس رتبهتوجه شود هن. شود مي
آزمون وجود ندارد ، امكان استفاده از اين )مثالً با طيف پنج گانه ليكرت(آن نيز كم باشد

پـيش  به علت . شدها زياد با زمون را اجرا كرد كه تعداد مقولهتوان اين آ و فقط زماني مي
رود كـه توزيـع يـك     مـي  كـار  بهوالً اين آزمون هنگامي هاي زياد، معم شرط تعداد مقوله
  .هاي پارامتريك وجود نداشته باشد نباشد و امكان استفاده از آزمون متغير كمي نرمال

بنابراين اگر دو گروه . در فرض صفر اين آزمون، دو نمونه بايد شبيه به هم باشند
نماييم، رتبه درون دو نمونـه بايـد   بندي  م كنيم و مقادير آنها را رتبهنمونه را در هم ادغا

هاي يك نمونه بزرگتر از نمونـه ديگـر باشـد،     اگر مجموع رتبه. مساوي هم باشند تقريباً
  .آنگاه در مساوي بودن ميانگين دو جامعه بايد ترديد كرد

  :گردند مي هاي پژوهشي اين آزمون به شكل زير تنظيم فرض
H0 :فعـال بـا خـانواده سـپري     صـورت  بـه مديران زمان يكساني را غير يران ومد 

 .كنند مي

H1 :فعال با خانواده سـپري نمـي    صورت بهمديران زمان يكساني را غير مديران و
  .كنند

سـتون  (ان شماره دو دادمديرغير بايست به مديران شماره يك و به افزار مي در نرم
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ه ه زمان سپري شـده در كنـار خـانواده را داشـت    ، و يك ستون مربوط ب)بندي متغير گروه
افـزار   مان ويتنـي در نـرم   Uبراي استفاده از آزمون ). اي متغير كمي و حداقل رتبه(باشيم

SPSS بايست مسير زير طي شود مي:  
- Analyze 
- Nonparametric test 
- 2 independent sample 

منتقـل  Grouping Variableرا به قسمت ) مديرانغير مديران و(متغير دو بعدي -
ا توجه به كدگذاري در متغيـر  كد هر گروه را ب. را كليك نماييدDefine Groupو سپس 

را كليـك   Continueو سـپس ) مثالً صفر و يك يا يك و دو(بندي اختصاص دهيد گروه
  . نماييد

 test typeمنتقل و در قسمت Test variable listمتغير كمي خود را در قسمت  -
  .كنيد okرا انتخاب نموده وmann-Whitney Uگزينه 

  :براي تفسير به ترتيب زير عمل نماييد. جدولي مشابه جدول زير خواهيد داشت
  

  مان ويتني U آزمون. 7-11جدول 

Test Statistics a

178.000

65158.000

-4.344

.000

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

TIM.SPE

Grouping Variable: V.1a. 

 
  

-Asymp.sig.(2(نحوه قضاوت اينگونه است كه چنانچه سطح پوشـش دوسـويه  

tailed)( تر باشد، تفاوت دو گـروه را  د كمدرص 5/2را بر دو تقسيم نماييم و مقدار آن از
در صورتي كه ايـن  . شود ني فرض صفر رد و فرض يك تأييد مييع. گيري نماييد نتيجه

در آزمـون  . درصد بيشتر باشد، فرض صفر مبتني بر نبود تفاوت را بپذيريد 5/2ميزان از 
مـورد  شـود و فـرض يـك     آمده، فرض صفر رد ميدست  به حاضر با توجه به خروجي

 صـورت  بـه مديران زمان يكسـاني را  غير توان گفت مديران و لذا مي. گيرد مي قرارتأييد 
 .كنند فعال با خانواده سپري نمي
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  دو بعدي) χ2(آزمون كاي دو .3
توزيع كاي . گردد اهده شده و مورد انتظار تشكيل ميهاي مش اين آزمون از دو گروه داده

از توزيـع   .س، كاربردهاي بسياري داردعالوه بر تخمين و آزمون آماري واريان) مربع(دو
فراواني ارائـه   صورت بهتحليل  مورد تجزيه و هاي هدهايي كه دا كاي دو در آزمون فرضيه

هاي مختلف تحت عنـوان   از اين آزمون براي آزمون فرضيه. توان استفاده كرد اند مي شده
  .دشو يكوئي برازش استفاده ميآزمون استقالل، آزمون همگوني و آزمون ن

بوط به اسـتقالل بـين دو   ترين استفاده از توزيع كاي دو، آزمون فرضيه مر متداول
بـه   بنـدي بـدون توجـه    نانچه توزيع يكي از معيارهاي ردهچ. هاست بندي داده  معيار رده

آذر و (انـد  بنـدي از هـم مسـتقل    گوييم كه دو معيـار رده  توزيع معيار ديگر رخ دهد، مي
  ).254، 1387مومني، 

گيري است كه در آن يك نمونـه   ل كاي دو مبتني بر طرحي از نمونهاستقالآزمون 
شوداما گاهي  بندي مي همزمان رده طور به وجه به دو صفتبا ت nتصادفي تكي به حجم 

پژوهشـگر قـرار دهنـد و     اوقات ممكن است جمع كل سطر و سـتون را تحـت اختيـار   
  . معيت را مشخص كندهاي مستقل انتخابي از هر ج تواند نمونه پژوهشگر مي

مختلـف   بايد توجه داشت كه آزمون استقالل و آزمون همگوني نه تنها دو شـيوه 
هـاي متفـاوتي را نيـز بيـان      هاي صفر و سؤال دهند، بلكه فرضيه برداري را ارائه مي نمونه

بنـدي از هـم    ردهآزمون استقالل مربوط به اين سؤال اسـت كـه آيـا دو معيـار     . كنند مي
هـايي   ها از جمعيـت  آزمون همگوني پاسخگوي اين سؤال است كه آيا نمونهاند؟  مستقل

  اند؟ بندي همگون اند كه نسبت به معيار رده اب شدهانتخ
آزمون برازندگي زماني مناسب است كه پژوهشگر بخواهد در مورد سازگاري يـا  

ممكـن اسـت   مـثالً   .ميم بگيـرد ناسازگاري يك توزيع مشاهده شده با توزيع نظري تص
از مقادير مشاهده شـده متغيـري   اي  گيري در مورد سازگاري يا ناسازگاري نمونه تصميم

  .نظر باشد نه مزبور از جامعه نرمال است، مدتصادفي، با اين فرضيه كه نمو
 صورت بهوري شده آ فت در آزمون كاي دو، اطالعات جمعطور خالصه بايد گ به

اين آزمـون  . اي است ري آنها اسمي يا رتبهگي س اندازهاي هستند و مقيا گسسته و يا طبقه
فرض كنيد محققـي فرضـيه   . هاي مرسوم در علوم رفتاري و انساني است يكي از آزمون

  : زير تنظيم نموده است صورت بهتحقيق خود را 
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. پذيري و ميزان تحصيالت افراد رابطه معنـاداري وجـود دارد   بين ميزان مسئوليت
از طرف . نمايد ميبندي  طح باال، متوسط و پايين طبقهسه سپذيري را در  ق مسئوليتمحق

ديـپلم، ليسـانس و بـاالتر     گروه كمتر از ديپلم، ديپلم، فـوق  ديگر تحصيالت را در چهار
  .تقسيم نموده است

  :شوند هاي تحقيق به شكل زير نگاشته مي فرض
H0 :پذيري و ميزان تحصيالت افراد ارتباط وجود ندارد بين مسئوليت. 

H1 :پذيري و ميزان تحصيالت افراد ارتباط وجود دارد مسئوليت بين. 

نمايـد و در   را از جامعه مـورد نظـر گـردآوري مـي    هاي مشاهده شده  محقق داده
 :مانند جدول زير. نمايد جدول توافقي وارد مي

  
  جدول توافقي. 8-11جدول 

 

  جمع كل
ميزان  سطح تحصيالت

  زير ديپلم ديپلم مديپلفوق ليسانس و باالتر  پذيري مسئوليت
  باال       
  متوسط       
  پايين       
  جمع       

  

  :خواهد شدافزار مسير زير اجرا  براي اجراي آزمون در نرم
- Analyze 
- Descriptive Statistics 
- Crosstab… 

پس از ظاهر شدن جدول آزمون، متغير كمي را به بخش سطر و متغير كيفي را  -
را Chi-Squareبرويـد و گزينـه   Statisticدهيد و سپس به بخـش  به بخش ستون انتقال 

  . را كليك نماييد okانتخاب نموده، سپس دكمه 
  : شود جدولي مشابه جدول زير ايجاد مي
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  دو بعدي) χ2( آزمون كاي دو. 9-11جدول 
  

  جدول شماره دو جدول شماره يك
RESPONSI * EDUCATIO Crosstabulation

Count

0 3 2 4 9

0 4 1 5 10

1 3 3 9 16

1 10 6 18 35

1.00

2.00

3.00

RESPON

Total

1 2 3 4

EDUCATIO

Total

 

Chi-Square Tests

2.875a 6 .824

3.316 6 .768

.151 1 .698

35

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .26.

a. 

 
  

ده اسـت و در جـدول دوم   دو متغير نشان داده شـ در جدول اول، فراواني تلفيقي 
نحـوه  .  316/2و  874/2: لگاريتمي كه مقادير اين دو به ترتيب عبارتند از χ2و  χ2مقادير 

توجـه   Asymp.sig.(2-tailed)ارزيابي در اين آزمون به اين صورت است كه به مقـادير  
درصـد باشـد، فـرض     5كمتر از ) χ2 )Asymp.sigنموده و چنانچه سطح پوشش مقدار 

رد و فرض يك مبتني بر وجود رابطه بين دو متغير را تأييد نماييد و در صورت  صفر را
را كه مبتني است بر عدم رابطه دو متغيـر مـورد   H0، درصد 5از  sigبزرگتر بودن مقدار 

  .تأييد قرار دهيد
 درصد شده است، لذا فـرض صـفر مـورد    5بيشتر از  sigدر تحقيق حاضر مقدار 

پـذيري و ميـزان تحصـيالت     بين مسئوليت: توان گفت نتيجه مي گيرد و در تأييد قرار مي
  .افراد ارتباط وجود ندارد

  
  فريدمن .4

آمده از جـدول تحليـل واريـانس در    دست  به Fآزمون ناپارامتري فريدمن معادل آزمون 
 اي فريـدمن ايـن فرضـيه را    تحليل واريانس دو راهـه رتبـه  . استطرح بلوكي تصادفي 

و (يكسـان  ي واحد و يا از چند توزيع با ميانه متا، از توزيع پيوستهگروه هKآزمايد كه مي
اين آزمون وضعيت يك . اند گرفته شده) ها با ميانگين يكسان يا در صورت تقارن توزيع

با ارائه مثالي موضوع را واضـح  . كند د وضعيت وابسته به هم ارزيابي ميمتغير را در چن
  :خواهيم نمود

بنـدي   ير را از لحاظ محبوبيت شخصـي رتبـه  پنج مد فرض كنيد كه شش كارمند،
  :اند و جدولي مانند جدول زير را ترسيم نمودند نموده



 373ها     تحليل داده و هتجزي

 

  جدول توافقي .10-11جدول 
  

  5مدير شماره  4مدير شماره   3مدير شماره 2مدير شماره 1مدير شماره  كارمندان
         1پرسنل 
         2پرسنل 
         3پرسنل 
         4پرسنل 
         5پرسنل 
         6پرسنل 

  
ـ     محبوب ه را كسـب نمايـد، از آنجـا كـه     ترين مدير فردي اسـت كـه بهتـرين رتب

نس هاي جدول فوق هر كدام اندازه مستقلي نيستند، بلكه رتبه هستند، آنـاليز واريـا   داده
اي  هاي رتبـه  داده آزمون فريدمن براي. برد كار بهتوان  درون موردي تك فاكتوري را نمي

  . ستمناسب ا
 :شوند هاي تحقيق به شكل زير نگاشته مي فرض

H0: محبوبيت هر پنج مدير به يك اندازه است.  
H1: حداقل يك نفر محبوبيش با بقيه متفاوت است. 

  :بايست طي شود انجام آزمون فريدمن، مسير زير ميبراي 
- Analyze 
- Nonparametric tests 
- K Related Sample… 

  

 Kبـه مقـدار   ( منتقل نماييـد Test variableا به قسمت متغيرهاي سمت چپ ر -
  ). بايست متغير وجود داشته باشد مي

را كليـك  okرا انتخـاب كنيـد و سـپس    Friedmanگزينه Test typeدر قسمت  -
  . نماييد

  : زير ظاهر خواهد شد صورت بهنتايج   
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  آزمون فريدمن .11-11جدول 
  

  جدول شماره دو جدول شماره يك

Ranks

1.50

1.67

4.50

3.67

3.67

MANAGER1

MANAGER2

MANAGER3

MANAGER4

MANAGER5

Mean Rank

 

Test Statistics a

6

17.200

4

.002

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Friedman Testa. 

 
  

جدول نخست، رتبه ميانگين هر مدير آورده شده و در جدول دوم نيـز حجـم   در 
داري  و سـطح معنـي  ،)df(درجـه آزداي ، )Chi-Square(دو آماره كـاي  ،)N(نمونه آماري
داري آماره آزمـون از   چنانچه سطح معني. محاسبه شده است) Asymp.sig(آماره آزمون

فرض يك تحقيـق كـه مبتنـي بـر     شود و  رض صفر تحقيق رد ميدرصد كمتر باشد، ف 5
اينصورت فـرض صـفر   غير گردد، در بين مجبوبيت مديران است تأييد ميوجود تفاوت 

  . گيرد ن مديران است مورد تأييد قرار ميتحقيق كه مبتني بر عدم تفاوت بي
ده داري محاسبه شده تقريبـاً برابـر صـفر شـ     در مثال فوق چون مقدار سطح معني

د، وجـود  درصـ  95داري  گـردد و در سـطح معنـي    رد مـي  است، لذا فرض صفر تحقيق
  .گيرد بندي مديران مورد تأييد قرار مي  حداقل يك تفاوت بين رتبه

) رتبـه ميـانگين  (براي تعيين رتبه محبوبيت مديران بايـد بـه جـدول شـماره يـك     
مدير شماره . بندي نمود همراجعه نمود و محبوبيت مديران را از بيشترين به كمترين، رتب

  .، رتبه نخست محبوبيت را كسب نموده است50/4ه با رتبه ميانگين س
  

  )دار آزمون رتبه عالمت(زمون ويلكاكسونآ .5
ي آزمـون عالمـت نمونـه زوجـي اسـت كـه تنهـا از عالمـت          اين آزمون، تكامل يافتـه 

ها  ندازه اين تفاوتكند و به اطالعات مربوط به ا ي جفت مشاهدات استفاده ميها فاوتت
بـا يـك مثـال،    . كند ها را محاسبه مي ندازه اين تفاوتآزمون ويلكاكسون ا. نداردتوجهي 

عيـت قبـل و بعـد از    نمره عملكرد دو كارمنـد در دو موق : موضوع را ساده خواهيم نمود
  .هاي آوزشي ضمن خدمت، در جدول زير ارائه شده است حضور در كارگاه
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  جدول توافقي. 12-11جدول 
  

  كارمند
ورنمره قبل از حض

 در كارگاه
نمره بعد از شركت 

  در كارگاه
  تفاوت نمرات

  +3 15 12 شماره يك
  +7 18 11 شماره دو

  
دهد كه عملكرد هر دو كارمند، با مشـاركت در كارگـاه    اطالعات جدول نشان مي

دهد ولي شدت حركـت   مي+ المت به هر دو كارمند عالمت آزمون ع. بهبود يافته است
 آزمـون ويلكاكسـون ايـن شـدت را محاسـبه     . از اولي بوده است در كارمند دوم، بيشتر

نفر، براي همين مثال سنجش عملكـرد در دو   15در ادامه تعداد كارمندان را تا . نمايد مي
  .موقعيت قبل و بعد از حضور در كارگاه، مورد ارزيابي قرار خواهيم داد

  :شوند مي هاي تحقيق به شكل زير نگاشته فرض
H0 :ندان در دو موقعيت قبل و بعد از حضـور در كارگـاه آموزشـي    عملكرد كارم
  .برابر است
H1 :    عملكرد كارمندان در دو موقعيت قبل و بعد از حضـور در كارگـاه آموزشـي

 .برابر نيست

رود كه حـدود   بودن توزيع دو جامعه، انتظار مي در شرايط فرضيه صفر و يكسان
رود كه انـدازه   في باشد و نيز انتظار ميديگر من هاي زوجي مثبت و نيمي نيمي از تفاوت

ن را در حالـت تـك   توجه شود كه اين آزمو. هاي مثبت و منفي تقريباً برابر باشد تفاوت
  .برد كار بهتوان  اي نيز مي نمونه

  :بايست اجرا شود افزار مي زمون ويلكاكسون مراحل زير در نرمبراي اجراي آ
- Analyze 
- Nonparametric test 
- 2-Related sample 

پس از مشخص شدن پنجـره آزمـون، دو متغيـر را انتخـاب نماييـد و پـس از        -
بايد توجه شود كه انتقال . منتقل نماييدTest Pair(s) Listانتخاب هر دو، آنها را به بخش

را Wilcoxonگزينـه  test typeسپس در قسـمت . پذير نخواهد بود انفرادي هر يك امكان
خروجـي آزمـون در قالـب دو جـدول بـه      . ا كليـك كنيـد  رokانتخاب نماييد و سـپس  

  :ي زير خواهد بودها شكل
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  )آزمون رتبه عالمت دار(آزمون ويلكاكسون .13-11جدول 
  

  جدول خروجي شماره دو آزمون جدول خروجي شماره يك آزمون
Ranks

4a 6.50 26.00

9b 7.22 65.00

2c

15

Negative Ra

Positive Ran

Ties

Total

POSITIO2 - POS

N Mean Rankum of Rank

POSITIO2 < POSITIO1a. 

POSITIO2 > POSITIO1b. 

POSITIO2 = POSITIO1c. 

 

Test Statistics b

-1.368a

.171

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

POSITIO2 -

POSITIO1

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

 
 

  
يت افـزايش،  شـان در سـه وضـع    رتبه ميانگين كارمنداني كه نمره جدول نخست،

داري  و سـطح معنـي  Zاند را نشان داده و در جـدول دوم مقـدار    بت ماندهكاهش و يا ثا
باشـد،   96/1 محاسبه شده بيشـتر از Zچنانچه قدرمطلق . آماره آزمون محاسبه شده است

گردد و فرض يك مبتني بر تفاوت در دو وضعيت را خـواهيم   فرض صفر تحقيق رد مي
ابتـدا  . پذير است امكانAsymp.sig.(2-tailed)همچنين روش ارزيابي بر مبناي . پذيرفت
درصـد باشـد،    5/2آمده كمتـر از  دست  به كنيم و اگر عدد را تقسيم بر دو مي sigمقدار 

اينصورت غير گيرد و در تني بر تفاوت مورد تأييد قرار ميفرض صفر رد و فرض يك مب
  .فرض صفر مبتني بر برابري دو وضعيت عملكردي را خواهيم پذيرفت

 17(شـده اسـت   5/8برابـر بـا    sigدار  ا توجه به اينكه سطح معنـي ل فوق بدر مثا
درصـد اطمينـان    95گيـرد و بـا    رض صفر تحقيق مورد تأييد قرار مي، لذا ف)2تقسيم بر 

توان گفت كه عملكرد كارمندان در دو موقعيـت قبـل و بعـد از حضـور در كارگـاه       مي
  .آموزشي برابر است

  
 پارامتريك هاي آزمون11-4-3-2

  :اند امتريك در جدول زير ارائه گرديدههاي پار نآزمو
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  هاي پارامتريك آزمون .14-11جدول 
  

 ها آزمون  ترتيب
 اي و تفاوتي با يك متغيرهاي آماري فرضيات رابطه آزمون

 )براي سنجش تفاوت يك متغير با يك ميزان استاندارد(ايآزمون تي تك نمونه  1
  )اوت يك متغير در دو نمونه مستقلبراي سنجش تف(هاي مستقلتي نمونه  2
 )براي سنجش تفاوت يك متغير مستقل در چند گروه(تحليل واريانس يك راهه  3

 اي و تفاوتيآزمون آماري فرضيات رابطه
 هاي مربوط به دو متغير آزمون

  )براي سنجش تفاوت دو متغير در يك جامعه(آزمون تي زوجي  4
  )جش تفاوت دو متغير مستقل در چند گروه با هر تعداديبراي سن(تحليل واريانس دو راهه  5
 )r(ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون  6
 )rb(ايضريب همبستگي دو رشته  7
 )rpb(اي نقطه ايضريب همبستگي دو رشته  8
 )rtet(ضريب همبستگي تتراكوريك  9

  
  تشريح برخي از آزمونهاي پارامتريك كاربردي در مديريت -

  )دو عاملي(واريانس دو راهه آزمون تحليل .1
در آن ها، كـه   ي تحليل آماري دادهها اي از روش حليل واريانس نامي است بر مجموعهت

بـا  . شـود  انـد تجزيـه مـي    هايي كه با منابع خاص مربوط مجموع مجذورات كل به مؤلفه
ك از ثر كدام يتوان نتيجه گرفت كه كدام يك از منابع مؤثرند و ا ها مي مقايسه اين مؤلفه

  .نظر كردني است منابع ناچيز و صرف
. اي پرداخت هاي بيش از دو ميانگين نمونه توان به تحليل تفاوت با اين آزمون مي

اي را دو به دو انجام دهند، هـم   ه جاي اينكه چندين امتحان مقايسهدر تحليل واريانس ب
ها را بـا هـم    يانگينهمزمان م طور به تر است كه صرفه از نظر زمان و هم از نظر هزينه به

با آزمون فوق به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا بين ميـانگين  . مقايسه كنند
هـاي واقعـي وجـود دارد و يـا آن      ايم، تفـاوت  هاي مختلف گرفته اي كه از جامعه نمونه

  توان آنرا معلول تصادف دانست؟ قدار تفاوت قابل اغماض بوده و ميم
مثـل  . پـردازيم  هاي يك عامل مـي  امله، به بررسي مؤلفهاريانس يك عدر تحليل و

امـا  ). سه مؤلفه از يك عامل(مقايسه سه نوع آگهي در جذب مشتريان بالقوه يك شركت
مفهوم . پردازيم اثر دو عامل در ايجاد تغييرات ميدر تحليل واريانس دو عامله به بررسي 
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ن آزمون بدان معناسـت كـه دو   ر اياثر متقابل د. اساسي در اين آزمون، تأثير متقابل است
مستقل از يكديگر نيستند و اثر خـاص سـطوح مختلـف متغيـري مثـل مهـارت و        متغير

  .گذارد تاثير مي) بازيكنان شطرنج(انكنندگ موقعيت، بر امتياز شركت
 :شوند هشي اين آزمون بدين شكل نگارش ميهاي پژو فرض

H0: عدم (نج بازان برابر صفر استاثرهاي مهارت و موقعيت بر ميزان امتياز شطر
  ).رابطه

H1:        حداقل يكي از اثرهاي مهارت و موقعيـت بـر ميـزان امتيـاز شـطرنج بـازان
  ).وجود رابطه(مخالف صفر است

محققي بـراي پاسـخ بـه ايـن     : با ارائه مثالي آزمون را ساده و آسان خواهيم نمود
تـري از افـراد متوسـط    مـدت به  ب شطرنج بايد حافظه كوتـاه آيا بازيكنان خو«سؤال كه 

تعدادي بازيكن شـطرنج در سـه سـطح متفـاوت از مهـارت را از لحـاظ       » داشته باشند؟
 توانايي آنها در بازسازي صفحات شطرنجي كه بـه آنهـا نشـان داده شـده اسـت، مـورد      

فاده شـده اسـت   ها كه در صفحات شطرنج از آنها است بعضي از موقعيت. آزمون قرار داد
قـرار دادن تصـادفي    براسـاس  گرفته شده است و بعضي ديگر صرفاًهاي واقعي  از بازي

بينـي كـرده كـه در     اين محقـق پـيش  . آمده استدست  به جها بر روي صفحه شطرن مهره
دهنـد،   هاي واقعي نشان مـي  وانايي بيشتري در بازسازي موقعيتحاليكه بازيكنان بهتر، ت

متغيـر وابسـته تحقيـق،    . رود مي هاي تصادفي از بين بازسازي موقعيتاما اين برتري در 
  . ها است كنندگان در بازسازي حالت از شركتامتي

  :آمده از تحقيق در جدول زير نشان داده شددست  به هاي خالصه داده
  

  ها خالصه داده .15-11جدول 
  

  
 موقعيت

 مهارت
  خوب متوسط مبتدي

  89  89  79  97  88  62 61 70 58 65 40 40 42 39 28  واقعي
  41  42  50  40  41  38 37 43 40 50 36 41 40 53 50  تصادفي

  
بدين منظور به ازاي . افزار شوند هاي جدول فوق وارد نرم بايست داده در ادامه مي

متغيـر   -1: براي مثال فوق متغيرهـاي زيـر ايجـاد شـد    . هر متغير يك ستون ايجاد كنيد



 379ها     تحليل داده و هتجزي

 

 Tyroبـه نـام   Labelشماره يك كه در سـلول  ( با سه سطح مبتديSkillمهارت با عنوان
، )آمـده اسـت  Averageبه نام Labelشماره دو كه در سلول ( ، سطح متوسط)آمده است

متغيـر موقعيـت    .2). آمده استgoodبه نام Labelشماره سه كه در سلول ( سطح خوب
) آمده استrealبه نام labelشماره يك كه در سلول ( با دو سطح واقعي Positionبا نام 

متغيـر   .3). تآمـده اسـ  Chanceبه نـام  Labelه دو كه در سلول شمار( و سطح تصادفي
شامل همان امتيازات جـدول  آمده است كه Scoreكنندگان با عنوان  وابسته امتياز شركت

  :افزار اينگونه است هاي وارد شده به نرم خالصه شكل داده. باشد باال مي
  

  ي وارد شده به نرم افزارها خالصه شكل داده .16-11جدول 

  
 

  :بايست مراحل زير طي شود براي اجراي آزمون حاضر مي
- Analyze 
- General Linear Model 
- Univariate 
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ــر  - ــه بخــش Scoreمتغي ــد و ســپس دو  Dependent Variableرا ب ــل كني منتق
  . انتقال دهيدFixed Factorرا به بخش Skillو  Positionمتغير

ــه  - ــر optionبـ ــد و متغيـ ــاي  برويـ را از Skill*Positionو  Skill ،Positionهـ
  .انتقال دهيدDisplay Means forبه بخش Factor and Factor Interactionبخش

ــه بخـــش  - ــه Displayبـ ــد و گزينـ ــد  برويـ ــاب نمائيـ ــر را انتخـ ــاي زيـ : هـ
DescriptiveStatistics،Homogeneity tests  وEstimates of Effect size.  

  .را كليك نماييدokكنيد و Continueسپس  -
  :زير خواهد بود صورت بهافزار  خروجي نرم  

  
  )دو عاملي(آزمون تحليل واريانس دو راهه .17-11جدول 

  

 خروجي شماره دو خروجي شماره يك

Between-Subjects Factors

tyro 10

average 10

good 10

real 15

chance 15

1

2

3

SKILL

1

2

POSITION

Value Label N

 
  

 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: SCORE

39.80 1.483 5

44.00 7.176 5

41.90 5.363 10

63.20 4.550 5

41.60 5.225 5

52.40 12.285 10

88.40 6.387 5

42.80 4.087 5

65.60 24.559 10

63.80 20.980 15

42.80 5.321 15

53.30 18.445 30

POSITION

real

chance

Total

real

chance

Total

real

chance

Total

real

chance

Total

SKILL

tyro

average

good

Total

Mean Std. Deviation N

 
  

 خروجي شماره سه

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: SCORE

9229.500a 5 1845.900 69.569 .000 .935

85226.700 1 85226.700 3212.062 .000 .993

2820.600 2 1410.300 53.152 .000 .816

3307.500 1 3307.500 124.655 .000 .839

3101.400 2 1550.700 58.443 .000 .830

636.800 24 26.533

95093.000 30

9866.300 29

Source

Corrected Model

Intercept

SKILL

POSITION

SKILL * POSITION

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta

Squared

R Squared = .935 (Adjusted R Squared = .922)a. 

 



 381ها     تحليل داده و هتجزي

 

هـاي   ول مربـوط بـه آمـاره   ها آمـده اسـت، دو جـدول ا    همانگونه كه در خروجي
جهت تحليل نتيجـه  . دهد ن را نشان ميم نتيجه تحليلي آزموتوصيفي است و جدول دو

درصـد   5كمتـر از  Sigاگر مقـدار  . توجه شود Sigداري  بايست به سطح معني آزمون مي
گردد و فرض يك تحقيق كه بيانگر وجـود   رض صفر مبتني بر عدم رابطه رد ميشود، ف

، درصـد گـردد   5بزرگتـر از  sigزماني كـه مقـدار   . گيرد رد تأييد قرار ميرابطه است، مو
  . گيرد رض صفر تحقيق مورد تأييد قرار ميف

نتيجـه را  ،Sigداري  ست براي تحليل از مقدار سـطح معنـي  باي محققين محترم مي
جداگانـه و نيـز    طـور  به )Positionو  Skillدر اين مثال (مستقل براي هر يك از دو متغير

چـرا كـه   . نمايند مستقل تفسير طور به)Skill * Positionدر اينجا (براي اثرگذاري متقابل
د اثـر اصـلي مهـارت بـر امتيـاز      يك فرضيه در مـور : آزمايد اين آزمون سه فرضيه را مي

كننـدگان، و در   اثر اصلي موقعيت بر امتياز شـركت  كنندگان، يك فرضيه در مورد شركت
  .نهايت فرضيه اثر متقابل مهارت بر موقعيت

درصد، فرض صفر  5از  sigداري  ق با توجه به كمتر بودن سطح معنيدر مثال فو
ضـريب   توان گفت با گيرد و لذا مي ردد و فرض يك مورد تأييد قرار ميگ تحقيق رد مي

  .گيرند ها مورد تأييد قرار مي درصد، اثرگذاري 95اطمينان 
  

  آزمون رگرسيون چندگانه .2
ر يـك متغيـر بـه متغيـر     دهد كه مقدا ن به معناي بازگشت است و نشان ميواژه رگرسيو

 كار بهميالدي  1877در سال  1اين واژه را اولين بار فرانسيس گالتون. گردد ي بر ميديگر
به يك يـا  ) يا پاسخ(وابسته ه بررسي وابستگي يك متغير تصادفيتحليل رگرسيون، ب. برد

و متغيـر مسـتقل   Yوابسته را با  ردازد كه در آمار، متغيرپ مي) بين يا پيش(مستقل چند متغير
  . دهند نشان مي Xرا با 

چـرا كـه اساسـاً    . كاربرد در رشته مديريت اسـت  هاي پر رگرسيون يكي از آزمون
شود كه نامشخص است و مـديران جهـت اتخـاذ     صميمات مديران مربوط به آينده ميت

يران مـد . اند بيني رفتن منابع، نيازمند پيشتصميم بهينه و جلوگيري از ضايعات و به هدر 

                                                                                                                                                   

1. Francis Galton 
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اي بخش تحقيق و توسعه بـا افـزايش سـود شـركت،     ه هزينه: جهت سنجش رابطه ميان
مشتري و ميزان وفاداري  و افزايش فروش، رابطه ميان رضايترابطه ميان هزينه تبليغات 

  .گيرند از اين آزمون بهره مي ...وآنان 
ي كه بـا  طور به اي رياضي و تحليل آن هستيم، ابطهدر رگرسيون به دنبال برآورد ر

ي معلوم تعيين كنـيم، سـپس   )ها(جهول را با استفاده از متغيرآن بتوانيم كميت متغيري م
ستيم كه متغيرها را به هم ربط در همبستگي به دنبال تعيين نوع رابطه و ميزان ارتباطي ه

دهد كـه در صـورت    شان ميضريب رگرسيون ن: توان گفت به عبارت ساده مي. دهد مي
تاثير متغيـر   تا چه اندازه تحت Y، متغير تصادفي وابسته Yو Xاي خطي بين  وجود رابطه

X اما همبستگي ساده پاسخ به اين مسأله اسـت كـه دو متغيـر   . قرار داردX وY  چـه   تـا
كنند و اين تغييـر بـراي هـر دو متغيـر افزايشـي اسـت، يـا         اندازه همراه با هم تغيير مي

يابد  مي ؟ و يا اينكه با افزايش يكي از متغيرها، متغير ديگر كاهش)رابطه مستقيم(كاهشي
در . دهنـد  يفيت را بـا ضـريب همبسـتگي نشـان مـي     ؟ اين ك)رابطه معكوس(و برعكس

ضريب تعيـين  ). r(همبستگي و ضريب )r2(تعيين ضريب: مبستگي دو معيار وجود دارده
. را توضـيح داد Yو  Xتـوان رابطـه بـين دو متغيـر      ترين معياري است كه با آن مـي  مهم

 را نشـان ) مسـتقيم و معكـوس  (نـوع رابطـه   ضريب همبستگي شدت رابطه و همچنـين 
  .دهد مي

تـرين حالـت    في از روابط بـين متغيرهاسـت، سـاده   رگرسيون داراي حاالت مختل
وابسـته وجـود داشـته     مستقل و يك متغير رسيون وقتي است كه تنها يك متغيرتحليل رگ

تـأثير  وقـات دو يـا چنـد متغيـر     اما گاهي ا. نامند اين حالت را رگرسيون ساده مي. شدبا
  .خطي گويند حالت، رگرسيون را چندگانه و غير اي بر متغير وابسته دارند، در اين عمده

 :گردند صورت تنظيم مي هاي تحقيق در رگرسيون بدين فرض

H0 :مقـادير   پذيري و كارآفريني وجـود نـدارد و   رابطه خطي بين دو متغير ريسك
  .پذيري نيست كارآفريني تابعي از ريسك

H1 :مقـادير   پـذيري و كـارآفريني وجـود دارد و    بين دو متغير ريسك رابطه خطي
  .پذيري است كارآفريني تابعي از ريسك

  : فرض اوليه ضروري است اي انجام آزمون رگرسيون، چند پيشبر
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ركوردهـا نشـان   : فرض دوم. اند يع نرمالمتغيرها در جامعه داراي توز: فرض اول
نمرات متغيرها مستقل از ديگـر مقـادير در    دهنده يك نمونه تصادفي از جامعه هستند و

  .همان متغير است
هنگامي كه يك معادله رگرسـيون بـراي بـرآورد مقـادير يـك متغيـر       : ها باقيمانده

گيـرد،   فاده قـرار مـي  مـورد اسـت  ) x(مسـتقل  از روي مقادير يك يا چند متغيـر ) y(وابسته
ديگر، نقاط مربـوط بـه    عبارت به. معموالً از صحت كامل برخوردار نيست) ŷ(برآوردها

 معادلـه رگرسـيون مشـخص   اي كـه توسـط    بر روي خط مستقيم يا صـفحه دقيقاً  ها داده
باقيمانـده يـا    عنـوان  بـه بينـي شـده را    در متغير پيش)-ŷy(اين اختالف. افتد شود، نمي مي

residualsشود، بررسـي مقـادير    مي كه از مدل رگرسيون استفاده ميلذا هنگا. شناسند مي
هـاي   اي بـراي شـاخص   ردار است، زيرا اين مقادير، پايهنده از اهميت زيادي برخوباقيما

  .دهند صحت برآورد تشكيل مي
  :با ارائه مثالي موضوع بحث را ساده خواهيم نمود

ه بـراي انتخـاب دانشـجو    هايي ك ايي روشنور در مورد كار مسئولين دانشگاه پيام
واهند بدانند كه تا چه حد بين عملكـرد  خ شود، حساسيت زيادي دارند و مي استفاده مي

رابطـه نزديكـي    )y(با عملكرد وي در امتحان نهـائي ) x(فرد در امتحان ورودي دانشگاه
تـوان عملكـرد دانشـجويان در دانشـگاه را از      دارد؟ و اينكه چقدر به درستي مـي  وجود

دقـت   بيني نمود؟ مسئولين دانشـگاه بـراي   هاي ورودي پيش رات آنها در آزمونروي نم
. را مشخص نمودند تا تأثير سن در اين رابطه را داشته باشـند ) age(كار، سن دانشجويان

را نيز مـد   )Project(همچنين رئيس دانشگاه اعالن نمود تا نمره پروژه ترم آخر دانشگاه
  .نظر قرار دهند

  :شده به شرح زير است هاي خام گردآوري ادهد
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  هاي خام داده .18-11جدول 
  

Project Age X y Case Project Age x Y Case 
75 38 37 100 16 50 21  44  38  1  
65 21 48 100 17 75 22  40  49  2  
53 22 48 103 18 54 21  43  61  3  
72 21 43 105 19 60 22  42  65  4  
69 21 55 106 20 82 22  44  69  5  
50 21 48 107 21 65 21  46  73  6  
68 22 49 112 22 61 22  34  74  7  
72 22 46 114 23 68 22  37  76  8  
60 21 41 114 24 60 21  41  78  9  
74 22 49 117 25 69 22  53  81  10  
70 21 63 125 26 64 21  47  86  11  
77 22 52 140 27 78 22  45  91  12  
79 21 56 142 28 68 22  41  94  13  
84 21 60 145 29 70 21  39  95  14  
60 22 55 150 30 65 22  40  98  15  

  

  :بايست مسير زير طي شود افزار مي اجراي رگرسيون در نرمي برا
- Analyze 
- Regression 
- Linear 

  . منتقل نماييدDependentرا به بخش ) Final.Exam(متغير نمره نهائي دانشجو -
ــر   - ــه متغيــ ــش   Projectو Inter.Exam ،ageســ ــه بخــ ــاب و بــ را انتخــ

Independentارسال نماييد.  
ـ Estimateو Model fitپارامترهـاي  . يك نماييدكلStatisticsبر روي - بايسـت   يم

ــند   ــده باش ــاب ش ــاي    . انتخ ــا، پارامتره ــر اينه ــالوه ب  Part andو Descriptiveع

PartialCorrelationsرا تأييد نماييد.  
  .كنيدokرا انتخاب نموده و Continueكليد  -

  :هاي زير را خواهد داد آزمون، خروجي
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  چندگانه آزمون رگرسيون .19-11جدول 
  

 خروجي شماره يك

Model Summary

.686a .471 .410 21.39708

Model

1

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PROJECT, AGE, internal.exama. 

 
 خروجي شماره دو

ANOVAb

10592.159 3 3530.720 7.712 .001a

11903.708 26 457.835

22495.867 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PROJECT, AGE, internal.exama. 

Dependent Variable: Final.examb. 
  

 خروجي شماره سه

Coefficientsa

-89.456 48.315 -1.852 .075

2.572 .626 .643 4.105 .000 .637 .627 .586

1.483 1.415 .162 1.048 .304 .013 .201 .149

.518 .476 .167 1.089 .286 .353 .209 .155

(Constant)

internal.exam

AGE

PROJECT

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part

Correlations

Dependent Variable: Final.exama. 

 
  

  :گيري مدل معيارهاي تصميم
اگـر   .توجه نمود) Anova(داري خروجي شماره دو بايست به سطح معني ابتدا مي

ع است كه مدل مورد تأييد درصد باشد، بيانگر اين موضو 5كمتر از sigداري  سطح معني
  .گيرد قرار مي

 UnstandardizedCoefficients در خروجي شماره سه در بخـش  Bستون ساسبرا
  :سازيم كه در مثال فوق معادله استاندارد برابر است با معادله رگرسيون را مي

Student Performance= 2.57.×(internal.axam) + .51 × (Project) + 1.48 ×(age) 
– 89.456 
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ــام   وزن ــه نـ ــا كـــه در ســـتوني بـ ــتون (رائـــه شـــدا Betaهـــاي بتـ زيـــر سـ
Standardizedcoefficients( ،دارند كه  اين ضرايب بيان مي. دهند مطالب خوبي ارائه مي

معيـار تغييـر در    انحـراف  مسـتقل مـورد نظـر، چنـد     تغيير يك انحراف معيار در متغير با
تـرين نقـش را دارد،    اين اساس نمره امتحان ورودي مهم بر. وابسته رخ خواهد داد متغير
 64/0امتحـان ورودي، موجـب    معيـار در نمـره   تغييري به اندازه يك واحد انحراف زيرا

معيـار تغييـر در    در حاليكه يـك انحـراف  . شود گاه ميمعيار در نمره امتحان دانش انحراف
توجه شود كـه متغيـر بـا    . كنند ميمعيار تغيير  انحراف 16/0وژه و سن تنها ايجاد نمره پر

  .همبستگي را نيز با متغير وابسته دارد بيشترين وزن بتا، بزرگترين
  

  همبستگي پيرسون ضريب .3
اي را كه يـك متغيـر    توان درجه ه آن ميوسيل بهاري است آماري كه تحليل همبستگي ابز

والً بـا  همبسـتگي را معمـ  . گيـري كـرد   گر، از نظر خطي مرتبط است اندازهبه متغيري دي
يزان ارتباط دو اري است كه براي تعيين مهمبستگي معي. برند مي كار بهتحليل رگرسيون 
: ار وجـود دارد همانگونه كه فوقاً مطرح شد، در همبستگي دو معي. شود متغير استفاده مي

  ).202، 1384آذر و مومني، (همبستگي ضريب تعيين و ضريب
گيري قدرت يـا درجـه يـك رابطـه      اي است جهت اندازه همبستگي آماره  ضريب

مشـهورترين  . انـد  گيـري شـده   كدام با واحدهاي خود انـدازه  ه هرخطي بين دو متغير ك
اي تعريف شـده اسـت    اين ضريب به گونه. گي پيرسون استضريب همبستگي، همبست

يعني بـدون توجـه   (هر چه قدرمطلق اين ضريب. پذيرد مي را+ 1تا  -1كه مقاديري بين 
شود و خطـوط   مي بوط به نمودار پراكنش باريكتربزرگتر باشد، بيضي مر) به عالمت آن

  .شوند پراكنش به خط رگرسيون نزديكتر مينمودار 
 كـه بـه محقـق كمـك     نمودار پراكنش يكي از معيارهاي آزمون همبستگي اسـت 

 -1: كند تـا  اين نمودار به محقق كمك مي. كند اي واقعي از آزمون اتخاذ كند تا نتيجه مي
ضـريب همبسـتگي   اين حالت مالحظه كند آيا بين متغيرها رابطه خطي وجود دارد؟ در 

توانـد تـا حـدودي مقـدار      محقق مـي  -2. ري براي استفاده استدا  پيرسون آماره مفهوم
اي بـه   نتشار مقالـه با ا 1يك آمارشناس معروف. ضريب همبستگي پيرسون را حدس زند

                                                                                                                                                   

1. Anscombe(1973) 
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يي و بـدون نمـودار پـراكنش    همراه مستندات نشان داد كه مقدار ضريب پيرسون به تنها
وي نشـان داد كـه اگـر نمـودار پـراكنش بيضـي يـا        . كننده باشد ند منحرفتوا چقدر مي

) انـد  ا هم دارنـد و نـه از يكـديگر مسـتقل    يعني متغيرها نه رابطه خطي ب(نباشداي  دايره
هايي كه ضـريب   گويد داده وي مي. كننده است همبستگي پيرسون منحرفمقدار ضريب 

خطي غير ر پراكنش خود يك رابطههمبستگي پيرسون صفر دارند، ممكن است در نمودا
اي با هم نداشته باشند، اما وجود يـك   ند و يا ممكن است دو متغير رابطهقوي نشان ده

قابل توجهي ايجاد كرده و يك ضريب همبستگي پيرسون  1يا دو مقدار پرت، اثر اهرمي
  .باال ايجاد كند كه نشان دهنده رابطه خطي قوي است

  :ريح خواهيم نمودبا ارائه مثالي موضوع را تش
امـال و  محققي براي بررسي رابطه ميان توانايي نوشـتن امـال و خوانـدن، آزمـون     

  :آورده استدست  به آموز اجرا نموده و نتايج زير را دانش 10خواندن را بر روي 
  

  آمده از بررسيدست  به هاي داده .20-11جدول 
  

  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1 آموزان دانش
نمره 

  )x(امال
52  90  63  81  93  51  60  48  99  85  

نمره 
  )y(خواندن

56  81  75  72  50  45  54  39  87  59  

  
  :باشد هاي پژوهشي تحقيق بدين صورت مي فرض

H0 :آموزان رابطه وجود ندارد واندن دانشبين متغيرهاي توانايي نوشتن امال و خ. 

H1 :دارد آموزان رابطه وجود وانايي نوشتن امال و خواندن دانشبين متغيرهاي ت.  
بايسـت طـي    وردن نمودار پراكنش، مسير زير مـي آدست  به براي اجراي آزمون و

  :شود
- Graphs 
- Scatter 

  . را كليك كنيد Defineرا انتخاب نماييد و  Simple، آيتمScatterplotدر صفحه  - 
وارد كنيـد و  Y Axisمتغير خواندن را به بخش Simple Scatterplotدر جدول  -

                                                                                                                                                   

1. Leverage 



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     388

 

 

  .كنيدokدر نهايت . منتقل كنيدX Axisبه بخش  متغير امال را
  :نموداري مشابه نمودار زير ارائه خواهد داد

SPLLING

100908070605040

R
E

A
D

IN
G

90

80

70

60

50

40

30

  
 نمودار پراكنش .2-11شكل 

  
  :براي انجام آزمون پيرسون مسير زير را طي نمائيد

- Analyze 
- Correlate 
- Bivariate 

  .منتقل نماييدVariableمتغيرهاي امال و خواندن را به بخش  -
. را انتخاب كنيـد Means and Standard Deviationsبرويد و گزينه optionsبه  -

Continue را كليك نماييد وokكنيد .  
 :باشد خروجي آن به شكل زير مي

  
  ضريب همبستگي پيرسون. 21-11جدول 

  خروجي شماره دو خروجي شماره يك
 

Descriptive Statistics

2.2000 9.39530 10

1.8000 6.07483 10

SPLLIN

READI

Mean d. Deviatio N

 
  

Correlations

1 .650*

. .021

10 10

.650* 1

.021 .

10 10

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

SPLLING

READING

SPLLING READING

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*. 

 
  

اگـر  . جـه گـردد  تو sigداري  بايست به سطح معينـي  براي تفسير نتيجه آزمون مي
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گردد و فرض يك مبتنـي   درصد باشد، فرض صفر رد مي 5ر از مقدار محاسبه شده كمت
 5بزرگتـر از   sigشود و در صورتي كـه مقـدار    د رابطه بين دو متغير پذيرفته ميبر وجو
در ادامه بايد بـه ضـريب همبسـتگي    . گيرد اشد، فرض صفر مورد تأييد قرار ميدرصد ب

هـاي مختلـف همبسـتگي در فصـل      دامنه(ستگي مشخص گرددتا شدت همب توجه شود
پـراكنش توجـه شـود و    بايست به نمودار  همچنين مي). اسي تحقيق آمده استشن روش

  . ها با ميزان همبستگي تطبيق داده شود پراكندگي داده
  
  2با ليزرل) SEM1(يابي معادالت ساختاري آزمون مدل .4

شگران، توجيه باورها و نظرهايي اسـت كـه   ترين مشكالت پژوه ترديد يكي از عمده بي
از اين . دهند آزمايشي ارائه مي هاي غير بين متغيرها با استفاده از داده درباره روابط فرضي

ها و فنون مختلـف آمـاري    هاي زيادي صرف ساخت و توسعه روش رو، همواره تالش
يكـي از  ) SEM(يابي معادالت سـاختاري  مدل. ه اين نياز فزاينده شده استبراي پاسخ ب

هـاي آمـاري بـراي     اين برهه از زمان و از جمله مـدل  آخرين دستاوردهاي آماردانان در
انـدازه  (و متغيرهاي آشكار) گيري نشده اندازه(ط خطي بين متغيرهاي مكنونبررسي رواب
نـد سـاختارهاي فرضـي را كـه بـه      توان محققين به كمك اين ابزار مي. است) گيري شده

 هـاي  رد و يـا انطبـاق آنهـا را بـا داده     شـود،  مدلهاي علي ناميـده مـي  ي كلي مدلِ ا گونه
روش معادالت ساختاري براي برآورد قدرت روابط فرضي بين . آزمايشي تأييد كنندغير

آورد و  شود، چارچوب منسـجمي فـراهم مـي    غيرهايي كه در مدل نظري ارائه ميهمه مت
  .معادالت ساختاري قرار دارد هاي است كه تئوري همواره در قلب روش به همين دليل

كه به منظور برآورد و آزمون  افزاري خودكفاست افزار ليزرل يك محصول نرم نرم
)SSI(افزار علمي المللي نرم بين هاي ساختاري طراحي و از سوي شركت مدل

بـه بـازار   ٣
اريـانس و خطاهـاي   افـزار بـا اسـتفاده از همبسـتگي و كوو     ايـن نـرم  . عرضه شده است

ها و خطاهاي متغير  ند مقادير بارهاي عاملي، واريانستوا گيري شده، مي اندازهمتغيرهاي 
توان براي اجراي تحليل عـاملي اكتشـافي و    رآورد يا استنباط كند و از آن ميمكنون را ب

                                                                                                                                                   

1. Structural Equation Modeling 
2. Lisrel 
3. Scientific Software International 
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 تحليل عـاملي مرتبـه دوم، تحليـل عـاملي تأييـدي و نيـز تحليـل مسـير اسـتفاده كـرد          
  ).2-3، 1384هومن(

يـابي موانـع    مـدل «تحقيقي با عنوان : اهيم نمودآزمون را تشريح خوبا ارائه مثالي 
توسط نويسندگان كتـاب حاضـر   » هاي رفاه استان مازندران كارآفريني سازماني در بانك

عوامـل داخلـي،   : صورت گرفت كه در آن متغيرهاي شناسـايي شـده عبـارت بودنـد از    
  .عوامل محيطي و عوامل برآيندي

  :گردد مي به شرح زير تنظيم) مثال فوق براي(هاي اين آزمون فرض
H0 :بانك رفـاه اسـتان مازنـدران   ر كليت مدل معادله ساختاري موانع كارآفريني د 

  .گيرد ي مورد تأييد قرار نميگذار تأييد نيست و اثرمورد 
H1 :بانك رفـاه اسـتان مازنـدران   ر كليت مدل معادله ساختاري موانع كارآفريني د 

  .گيرد گذاري مورد تأييد قرار مي تأييد است و اثرمورد 
  : فرآيند اجراي آزمون به شرح زير است

را كـه قـبالً   Lisrelصـفحه  . آماده كنيـد  SPSSهاي پرسشنامه را در فايل  ابتدا داده
  :نصب شده است باز كنيد و مراحل زير را طي كنيد

- File 
- Import data free format 

 Spssبرويـد و گزينـه   File of Typeخيره شـده را بدهيـد و بـه    آدرس فايل ذ -

forWindows در . را انتخاب كنيدFile name نام فايل را وارد كنيد وokكنيد.  
  . را انتخاب نماييدNewو برويد Fileدوباره به  -
در بخــش . كنيــدokرا انتخــاب و Path Diagramگزينــه Newدر پنجــره  -

FileName نام فايل را وارد و نوع دادهsav نماييد و را انتخابSave    را كليك نماييـد و
  .كنيد okپيام اعالن شده را 

شود و گزينه  پنجره جديد ظاهر مي. انتخاب كنيدرا Variableبرويد و Setupبه  -
AddLatent Variable را وارد نماييد و ) وابسته پنهان( را كليك كنيد و نام متغير مكنون

ok كنيد .  
اب نماييد، نام فايل را وارد كنيد و در قسمت را انتخAdd read variableگزينه  -

readfrom file  گزينهprelis system file را انتخاب نماييد وBrowse  راokپنجره . كنيد
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دهد، روي فايـل اوليـه كليـك     را نشان ميspssشود كه آدرس فايل اوليه  جديدي باز مي
دوبـاره يـك پنجـره ظـاهر     ). ه استبه حالت ليزرل تغيير يافتspssفايل از حالت (نماييد

  . را كليك نماييد okبايست دكمه  شود و شما مي مي
را كليك نماييد تا متغيرهـاي  okشود مجدداً دكمه  كه ظاهر ميLableدر جدول  -

  .پنهان و آشكار ظاهر شود
سـيم  بـراي تر . بايست نمودار تحليل مسير را ترسـيم نماييـد   در اين قسمت مي -

. ي صـفحه بياوريـد  اند را از رديف متغيرها به فضـاي خـال   شدهابتدا متغيرهايي كه ظاهر 
مچنـان كـه   بايست ماوس را روي متغير قرار دهيد، كليـك نماييـد و ه   براي اين كار مي

ايـن كـار را بـراي    . ايد متغير را به فضاي خالي صفحه بكشـيد  دكمه كليك را نگه داشته
  .انتقال تمامي متغيرهاي آشكار و پنهان انجام دهيد

براي اين كار از نـوار ابـزار   . مرحله بعد، ترسيم مسير اثرگذاري و ارتباط است -
ت، اسـتفاده نماييـد و مسـيرهاي    موجود در صفحه مستطيل كه به شـكل خـط پيكاناسـ   

وجه شود كه بـراي ترسـيم لزومـاً    ت(فرض را مطابق مدل اوليه تحقيق ترسيم نماييد پيش
  .) كار ترسيم نماييدبايست از متغير پنهان به سمت متغير آش مي

 Build LISRELبرويـد و دكمـه  Setupبـه   هـا  پـس از ترسـيم تمـامي ارتبـاط     -

Syntax را بزنيد و در مرحله آخر دكمهrun را كليك نماييد يا دكمهEnterرا فشار دهيد.  
باشد و محقق براي تفسـير   مي)Estimates(افزار از نوع برآوردي خروجي اول نرم
جهت ارزيابي تأييـد  T valueنمودار : ر ديگر دارد كه عبارتند ازصحيح، نياز به دو نمودا
تأييـد يـا عـدم    T valueتوجه شود كه نمـودار  . (مجزا صورت بهيا رد هر يك از روابط 

اگر ضـرايب روي  . نمايد مي تأييد را با قرمز يا مشكي نمودن ضريب اثرگذاري مشخص
باشند يعنـي روابـط   گر ضرايب قرمز اند و ا كي باشند، يعني روابط مورد تأييدنمودار مش

باشـد،   2كـوچكتر از  T valuesالبته بايد دانست زماني كه مقـدار  . باشند مورد تأييد نمي
 Standardized(نمودار دوم نمودار ضرايب استاندارد). گيرند روابط مورد تأييد قرار نمي

Solution (قـق  مح. دادنـد در امت+ 1تـا   -1اند و از  باشد كه همان ضرايب همبستگي مي
هـر يـك از دو نمـودار    Estimatesبايست در بخش  جهت دريافت دو نمودار جديد مي

  : فوق را طي دو مرحله مجزا دريافت نمايد
را انتخـاب نماييـد و   Standardized Solutionگزينه Estimatesابتدا در بخش  -
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ر دكمـه  را بزنيد و در مرحله آخـ Build LISREL Syntaxرفته و دكمه Setupبه بخش 
run را كليك نماييد يا دكمهEnterبراي دريافت نمودار . را فشار دهيدT values   همـين

  . مسير را تكرار نماييد
عمـل   pdfبـه   wordها، همانند مسير تبـديل فايـل    نمودن خروجي Saveبراي  -

  . دريافت نماييد pdfنماييد و خروجي را به شكل 
عيارهاي شاخص نيكويي آزمون اسـت  كه حاوي م Dateدر نهايت نياز به جدول 

  :بايست مراحل زير طي شود اريد كه براي دريافت اين صفحه ميد
هــاي موجــود در بــاالي صــفحه آزمــون برويــد و گزينــه  از گزينــهOutputبــه  -

FitIndicesپـس از  (توانيد با بسـتن صـفحه نمـودار خروجـي آزمـون      مي. را كيلك كنيد
  .اين خروجي را دريافت نماييد) رد و تي، استاندادريافت نمودارهاي برآوردي

  :باشد هاي زير مي خروجي آزمون به شكل
 

  2با ليزرل) SEM1(يابي معادالت ساختاري آزمون مدلنمودارهاي  .3-11شكل 
  

  افزار نمودار استاندارد نرم: شماره دونمودار افزارنمودار برآوردي نرم:ار شماره يكنمود

 
 

                                                                                                                                                   

1. Structural Equation Modeling 
2. Lisrel 
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  افزار برآوردي نرمT-Valueدارنمو:نمودار شماره سه

 
  

همـان تأييـد يـا رد    ( هاي نيكويي بـرازش  جهت مشخص نمودن برآورد شاخص
فاكتورهاي مختلفي وجود دارد كه جهت سهولت درك موضوع، هر يك از آنهـا  ) آزمون

 :شود منسجم به همراه مستندات ارائه ميدر قالب جدولي 

  
  هاي نيكويي برازش اخصعوامل مختلف در برآورد ش .22-11جدول 

  

 شاخص نام شاخص ميزان استاندارد  مستندات

Kline, 1998; Marsh, Balla, 
& McDonald, 1988 RMSEA≤ .05 

جذر برآورد واريانس خطاي
 RMSEA تقريب

Du toit & Du toit, 2001 GFI> 0.9 شاخص برازندگي GFI  
1384هومن،   AGFI > 0.9 شاخص تعديل شده برازندگي AGFI 

Klein, Astrachan & 
Smyrnios, 2005 PNFI> 0.9 

شاخص برازندگي نرم شده
 PNFI پاراسيمون

Kline, 1998; CFI> 0.9 شاخص برازندگي تطبيقي CFI 
Marsh, Balla, & 
McDonald, 1988 NFI> 0.9 شاخص برازندگي نرم شده NFI  

Du toit & Du toit, 2001 NNFI> 0.9 شاخص برازندگي نرم نشده NNFI 

Jorsekog, 1970 X2/df ≥ .05 
نسبت مجذور كاي بر درجه

 X2/df آزادي

Kline, 1998; Marsh, Balla, 
& McDonald, 1988 TLI> 0.9 شاخص تاكر و لويز TLI 

  
 Dateها بايد از صـفحه   اشاره شد، براي دريافت اين شاخص همانگونه كه در باال

 : استفاده نماييد كه همانند صفحه زير است
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  نرم افزار Dateخروجي معيارهاي  .4-11شكل 

  

  
بايسـت ضـرايب    تأييديه نيكويي بـرازش آزمـون، مـي    در ادامه پس از نشان دادن

 منسجم ارائه دهيد كـه بـراي ايـن كـار     صورت بهاثرگذاري موجود در نمودار آزمون را 
  : توان آنها را در جدولي مانند جدول زير ارائه نمود مي
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  ضرايب اثرگذاري موجود در نمودار آزمون. 23-11 جدول
  

  
 ،T valuesتوجه شود كه در صورت قرمز شدن ضرايب يك متغيـر در خروجـي   

  .وب نشده و بايد صفر قرار داده شودميزان اثرگذاري آن متغير در جدول فوق محس
  

 Smart Graph PLSارافز با نرم) SEM1(يابي معادالت ساختاري آزمون مدل .5

ورگ اقدام به معرفي نسـل  مبها سازي، دانشگاه هاي مدل افزار پس از معرفي نسل اول نرم
ران پژوهشگنفر از  25000كنون نزديك به  نمودكه تاPath Modelingافزارهاي  نوين نرم

ي  سراسر جهان دارد، ايـن بسـته  كنند و آمار رو به رشدي در  افزار استفاده مي از اين نرم
 ...وVisual PLS ،GraphPLS،Smart PLSافزارهـاي  شـامل نـرم  PLSافزاري بـا نـام   نرم
سـازي همـوار    ي مـدل  محققان و پژوهشگران در زمينهباشد كه به نوعي راه را براي  مي

گيـري   فزار در دانـش مـديريت بـراي انـدازه    ا رد اصلي اين نرماست، يكي از كاربنموده 
توسـط متغيرهـاي   ) انـد  مستقيم مشـاهده نشـده   طور به يي كهمتغيرها( 2هاي مكنون متغير

                                                                                                                                                   

1. Structural Equation Modeling 
2. Latent Variable 

متغير 
  مكنون

  متغيرهاي مشهود
مقدار
 تي

تاييد يا رد 
  اثرگذاري

  بيضرا
  برآوردي

ب يضرا
 استاندارد

  
  

موانع 
  داخلي

 .82 .62 تاييد 46.15 انسانيمديريت منابع
 .76 .56 تاييد 65.13 وفاداري به اهداف

 .71 .39 تاييد 12.54 ساختار
 .66 40 تاييد 11.24 يادگيري سازماني
 .75 .61 تاييد 13.43 مديريت مشاركتي
  .66  .60  تاييد 11.28 فناوري اطالعات

  
موانع 
  بيروني

  .47  .33  تاييد 6.89 اجتماعي و اقتصادي
  .48  .31  تاييد 7.13 سياسي
  .63  .66  تاييد 9.53 قانوني
  .55  .57  تاييد 8.23 اينترنتي

  
موانع 
  برآيندي

  .68  .41  تاييد 11.69 مداريمشتري
  .68  .50  تاييد 11.59 مديريت تضاد

  .52  .33  تاييد 8.36 مداريجامعه
  .81  .68  تاييد 14.84 هاي بين سازمانيهمكاري
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باشـد، متـد    مـي  و همچنين بررسي ميزان ارتبـاط و اثرگـذاري بـين آنهـا     1مشاهده شده
هـاي   ت و مزيـت اسـ ) Variance Based(افـزار برحسـب واريـانس     محاسبات اين نـرم 

كه از معرفـي اوليـه نسـل نـوين      افزارهاي مشابه خود دارد، با اين بسياري نسبت به نرم
منابع انـدكي   ايرانكنون در  گذرد وليكن تا سازي نزديك به سه دهه مي هاي مدل افزار نرم

ي  شد به ارائه افزاري نموده است، كه در اين كتاب سعي بر آن ي نرم بسته به معرفي اين
  .ي كار با آن بپردازيم و نحوه PLSافزارهاي مباني كار با نرم

  :PLSافزاري  ي نرم هاي بسته برخي از مزيت
افزارهـاي نسـل اول بـر پايـه سيسـتم       افزارها برخالف برخي از نرم اين نرم) الف

هـاي   هاي كاربري، اشتباهاعث كاهش خطاعامل ويندوز و مك طراحي گرديد، اين امر ب
  .سرعت بخشيدن به محاسبات مدل گرديد نرم افزاري و

باشـد از قبيـل    هاي مختلف و متنـوع را دارا مـي   قابليت خروجيPLSي  بسته) ب
HTML،Excel وTextي  عات خروجي مدل بـا توجـه بـه سـليقه    گردد اطال كه باعث مي
گر انتخـاب شـود و رونـد     هاي خروجي توسط پژوهش هاي آتي از داده ستفادهكاربر و ا

  ها را تسهيل نمايد مجدد از دادهي  استفاده
بـه طـرز چشـم    PLSافزاري  ي نرم زايش دقت و سرعت محاسبات در بستهاف) پ

افـزار و ورود   ل هست و همچنين سهولت كار با نرمافزارهاي نسل او گيري بيشتر از نرم
افـزار قابليـت    مثـال ايـن نـرم    عنـوان  بـه . ي قبليسـت افزارهـا  تر از نرم بسيار آسان ها داده
  .باشد گويه را دارا مي 1000ن و بيش از متغير مكنو 100ي مدلي متشكل از  اسبهمح

سـازي   ي بـود بـا خالصـه   هاي ليزرل كه در سه مدل بصر بر خالف خروجي) ت
سـازي و   رسانده كه اين امر باعث خالصهها را به حداقل  نمودار PLSافزار اطالعات نرم

  .باشد سازي مي ها در بحث مدل شدن پژوهشتر  كوتاه
افـزار نيـز يكـي از     سـازي توسـط نـرم    هـاي متفـاوت در مـدل    وجود منطـق ) ث

ــيوي ــا ژگ ــدهه ــرم ي عم ــن ن ــي ي اي ــزار م ــد اف ــار  . باش ــبات چه ــوي محاس ــه در من ك
در دســترس Blindfoldingو  PLSAlgorithm ،FIMIX-PLS ،Bootstrappingمنطــق

  .باشد مي
باشد، حجم حداقل  ميPLSكاهش حجم حداقل نمونه نيز يكي ديگر از مزاياي ) ج

                                                                                                                                                   

1. Observed Variable 
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باشـد ولـي حجـم حـداقل نمونـه در       مي 100تا  30بين PLSافزاري  ي نرم نمونه در بسته
  )Stan & Saporta, 2005(باشد  مي 800تا  200ر مانند ليزرل بين افزارهاي ديگ نرم

افزارهاي ديگر بـراي   مثال در نرم طور به سازي، كه هاي مدل كاهش محدوديت) چ
باشـد   سه يا چهار متغير مشاهده شده مـي  حداقل وجود بهير مكنون نياز شناسايي هر متغ

  .كامال مرتفع شده استPLSافزاري  ولي اين مورد در بسته نرم
ســازي در  هــاي مكنــون و مشــاهده شــده و مــدل ســنجي بــين متغيــر ارتبــاط) ح

) formative(تركيبـي  صـورت  بههم )reflective(بازتابي صورت بههم  PLSي ها افزار نرم

 صـورت  بـه افزارهـاي گذشـته ماننـد ليـزرل كـه تنهـا        شود، كه نسبت بـه نـرم   انجام مي
)reflective(شد، بهبود يافته است سنجش مي.  

افـزار   بـا اسـتفاده از نـرم   عنـوان نمونه  را بـه  1ي آزمون در ادامه با ارائه مثالي نحوه
Smart Graph PLS افزارهـاي   گيـري بـا سـاير نـرم     منطق آزمـون (تشريح خواهيم نمود

يابي سـاختار   تحقيق با عنوان مدل): افزار است تا حدود زياد مشابه اين نرم PLSي  بسته
ي اجتماعي كارآفرينان توسط نويسندگان كتاب حاضر صورت گرفـت كـه در آن    شبكه

حوزه كارآفرينان، حوزه دوستان و همكـاران،  : متغيرهاي شناسايي شده عبارت بودند از
  .خانوادهي  مخاطبان كسب و كار و حوزه ، حوزهحوزه مشاوران

  :گردد به شرح زير تنظيم مي) ي مثال فوقبرا(هاي اين آزمون فرض
كليت مدل معادله ساختاري شبكه اجتماعي كارآفرينـان مـورد تأييـد     :فرض صفر

  .گيرد گذاري مورد تاييد قرار نمي ت و اثرنيس
فرينـان مـورد تأييـد    كارآكليت مدل معادله ساختاري شبكه اجتماعي : فرض يك

  .گيرد گذاري مورد تاييد قرار مي است و اثر
  :فرآيند اجراي آزمون به شرح زير است

شـود سـپس از فايـل     آماده مي) يا اكسل( SPSSهاي پرسشنامه در فايل  ابتدا داده
را كـه قـبال نصـب شـده      PLSافزار  صفحه نرم. خواهيم گرفت CSVخروجي با فرمت 

افـزار   ن محاسبات را انجام بدهيد به نـرم خواهيد در آ ي را كه ميا و پوشه است باز كنيد
  :معرفي نمايي، سپس مراحل زير را طي كنيد

File 
New 

                                                                                                                                                   

  .استفاده شده است PLS Algorithmافزار يعنيفرض نرمپيش در اين آزمون از منطق .1
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Create a New Project 
را فشار دهيد، پـس   Nextابتدا براي فايل پروژه نام انتخاب نماييد و سپس دكمه 

ـ  SPSSاز اكسل يا CSVاز آن فايلي را كه با فرمت  كنيـد و  Browsد ه ايـ خروجـي گرفت
  .را انتخاب نماييد Finishي  سپس گزينه

هـاي ورودي   افزار، متغير نرم Projectدر منوي CVSپس از انتخاب فايل با فرمت 
كـرده بوديـد در   SPSSتوانيـد متغيرهـايي را كـه وارد     رسي هستند و شما مي قابل دست

  .ا اضافه يا كم كنيدمجدد اديت نماييد يا به آنها مواردي رSmart PLSافزار  نرم
وار در  ليسـت  صورت بهمتغيرها  Projectبا دوبار كليك بر روي نام فايل در منوي

توانيد با استفاده از ابزاري كـه در   در اين بخش شما مي .شوند وارد ميIndicatorsبخش 
هاي مشاهده  وجود دارد اقدام به ايجاد متغير ي پروژه و در باالي صفحهTool Barمنوي 
كه در اينجا (باشد موارد مانند نرم افزار ليزرل مي و متغيرهاي مكنون نمايند كه اين شده 
اطبان هاي  حوزه كارآفرينان، حوزه دوستان و همكاران، حوزه مشاوران، حوزه مخ متغير

ي  تغيرهـاي مشـاهده شـده و متغيـر شـبكه     م عنـوان  بـه ي خـانواده،   كسب وكار و حوزه
  .)متغير مكنون وجود دارد عنوان بهاجتماعي كارآفرينان 

  

  

  Smart Graph PLSنمودار خام مدل در محيط  .5-11شكل 
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آوردن متغيرها، اقدام به مرتبط ساختن  وجود بهپس از ايجاد شكل ظاهري مدل و 
نماييم، و بـا اسـتفاده از كشـيدن و     مي Indicatorsسوالهاي مربوط به هر متغير از منوي 

  .سازيم متغيرهاي مربوطه متصل ميا را به ه ، سوال1رها كردن
ي  سـوال از نمونـه   20اجتماعي، در طي هاي  متغيرهاي موجود براي تحليل شبكه

  :يددبندي گر ي طبقه ه پنج دستهآماري مورد سوال قرار گرفتند، كه جهت تحليل ب
 A1, B2, C3متشكل از متغيرهاي : خانواده .1

  D4,E5, F6, G7, H8متشكل از متغيرهاي : دوستان و آشنايان .2

 I9, J10متشكل از متغيرهاي : كارآفرينان و فعالين كسب و كار .3

 K11, L12, M13, N14, O15, P16متشكل از متغيرهاي : مشاوران كسب و كار .3

  Q17, R18, S19, T20متشكل از متغيرهاي : مخاطبين كسب و كار .4

هـاي   و يكي از منطـق  نماييم را انتخاب ميCalculateي  سپس از منوي باال گزينه
افـزار يعنـي    فـرض نـرم   در اينجـا از منطـق پـيش   ( نمـاييم   يگيري را انتخـاب مـ   آزمون

PLSAlgorithm نماييم استفاده مي(  
منويي در جلوي شما بـاز خواهـد شـد بـه نـام      PLS Algorithmپس از انتخاب 
RunPLS Algorithm كه شما در بخش ابتدايي )Missing Values Setting (وانيـد  ت مي

ــا داده ــام      غير يه ــه ن ــش دوم ب ــد و در بخ ــت نمايي ــدل را ادي ــراي م ــول ب ــل قب قاب
AlgorithmSettingبه پژوهش ما سازي كنيد، با توجه  سازي خود را شخصي منطق مدل

سنجش Smart PLSخواهيم معادالت ساختاري و برازش مدل را توسط  كه در اينجا مي
دهيم ولي فرضـا در   را تغيير نمي)Path Weighting Scheme(فرض ي پيش نماييم گزينه

ي  تحليـل عـاملي بنمـاييم بايـد گزينـه     Smart PLSهايي كـه بخـواهيم توسـط     پژوهش
)Factor Weighting Scheme (را انتخاب نماييم.  

را انتخـاب   Finishي  منطق مدل، جهت انجام آزمون گزينهسازي  پس از شخصي
  .نماييم مي

ي بر روي روابط متغيرهـاي مشـاهده شـده و    كنيم كه در مدل خروج مشاهده مي
غير مشاهده شده، اعدادي ظاهر متغير مكنون و همچنين روابط بين سواالت هر بعد و مت

  .پردازيم هاي مدل مي به شرح تفسير آنها و ساير خروجي اند كه در زير شده

                                                                                                                                                   

1.Drag & Drop 
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هـا و   اخته شده، براي گرفتن سـاير خروجـي  ي خروجي و مدل س پس از مشاهده
هـاي مـد    را انتخاب كرده و يكي از گزينه Reportي  ليل، از منوي باال گزينهضرايب تح

نمـــاييم كـــه ايـــن خروجـــي شـــامل ،  را انتخـــاب مـــي) Defaultترجيحـــا (نظـــر 
DataPreprocessing ،Index Values ،Model ،PLS  وQuality Criteriaباشـد كـه    مي

ها در بخـش   اهم اين شاخصكنند كه  هايي را براي تحليل مدل ارائه مي هركدام شاخص
PLS  وQuality Criteriaسـي بهتـر   تواننـد بـراي برر   باشد، ولي پژوهشگران نيز مي مي
ها نيز متناسب با نـوع پـژوهش خـود بـراي تحليـل مـدل        هاي خود از ساير بخش مدل

 از مـدل  نيـز   همچنـين بـراي گـرفتن خروجـي تصـويري     . مواردي را نيز اضافه نمايند
  .را انتخاب نماييم Export Imageي  گزينه،Fileي هتوانيم از گزين مي

  

 

  

  Smart Graph PLSافزار  خروجي نهايي نرم .6-11شكل 
  

همـان تاييـد يـا رد    (هاي نيكـويي بـرآزش   خصجهت مشخص نمودن برآورد شا
فاكتورهاي مختلفي وجود دارد كه جهت سهولت درك موضوع هر يك از آنهـا   )آزمون

  :شود همراه مستندات ارائه ميمنسجم به در قالب جدولي 
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  هاي نيكويي برازش صعوامل مختلف در برآورد شاخ .24-11جدول 
  

  شاخص نام شاخص ميزان استاندارد  مستندات

(Gefen,2005), (Fornel & 
Bookestain, 1981) AVE ≥.05 

ميانگين واريانس
 AVE آمدهدستبه

(Fornel & Bookestain, 1981) T > 2 تي محاسبه شده T  
Cronbach, 1951 Alpha> 0.7 آلفا كرونباخ Alpha 

 Total Effect ضريب مسير ندارد -

 ندارد -
همبستگي ميان

 متغيرهاي مكنون
LVC 

(Latent Variable 
Correlation) 

(Gefen,2005) CR > 0.65 پايايي چندگانه CR 
 R Square آرمجذور ندارد -

  
 20اجتمـاعي، در طـي   هـاي   ليل شـبكه متغيرهاي موجود براي تح :روش تحليل

ي  كـه جهـت تحليـل بـه پـنج دسـته      ي آماري مورد سوال قرار گرفتنـد،   سوال از نمونه
  :يددبندي گر طبقه

 A1, B2, C3متشكل از متغيرهاي : خانواده .1

  D4,E5, F6, G7, H8متشكل از متغيرهاي : دوستان و آشنايان .2

 I9, J10ل از متغيرهاي متشك: كارآفرينان و فعالين كسب و كار .3

 K11, L12, M13, N14, O15, P16متشكل از متغيرهاي : مشاوران كسب و كار .4

  Q17, R18, S19, T20متشكل از متغيرهاي : مخاطبين كسب و كار .5

مـدل  SPLSافزار  اي اجتماعي كارآفرينان، توسط نرمه پس از آزمون از مدل شبكه
اعداد نوشـته شـده بـر روي    . ارايه شده است مفهومي آزمون شده در نمودار شماره يك

خطوط در واقع ضرايب بتا حاصل از معادله رگرسيون ميـان متغيرهـا اسـت كـه همـان      
اسكوار مـدلي اسـت كـه    Rي مقدار دهنده شاناعداد داخل هر دايره ن. ضريب مسير است

ن بـراي بررسـي ميـزا   . انـد  ز طريق فلش بـه آن دايـره وارد شـده   بين آن ا متغيرهاي پيش
 Tمقـدار . هـر مسـير نشـان داده شـود    Tمعنادار بودن ضريب مسير الزم است تا مقـدرا  

ي اجتمـاعي   پـنج گـروه متغيـر اثرگـذار بـر شـبكه       دهد از بـين  ضرايب مسير نشان مي
معنـي  % 95است و در سطح اطمينـان   2هاي محاسبه شده بيشتر از Tكارآفرينان، تمامي

محسابه شـده بـراي كليـه ابعـاد مـدل       AVE همچنين. باشد دار است، و مورد تاييد مي
  .ي برازش مناسب مدل است دهنده باشد كه نشان مي 5/0تر از بزرگ
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كمتر از حد مطلوب بـود بايـد آن را    AVEاگر در متغيري ميزان تي برآوردي يا (
  .)گيري نماييم بهبود مدل، مجدد اقدام به آزمون حذف نموده و پس از

  
  هاي اجتماعي ر و تي برآوردي مدل شبكهرايب مسينتايج ض .25-11جدول

  

  نتيجه تي  ضريب مسير  مسير
  تاييد  6.127  0.452 شبكه اجتماعي �خانواده
  تاييد  5.476  0.212 ي اجتماعيشبكه�دوستان 

  تاييد  3.364  0.592 ي اجتماعيشبكه�فعالين كسب و كار
  تاييد  4.637  0.576 شبكه اجتماعي�مشاورين كسب و كار

  تاييد  6.671  0.378 شبكه اجتماعي�كسب و كار مخاطبين
  

  هاي اجتماعي نتايج كلي مدل شبكه .26-11جدول
  

 آلفا كرونباخ پايايي چندگانه AVE متغيرهاي مدل
 0.7289 0.8157 0.6267 مشاورين

 0.7605 0.8476 0.5819 مخاطبين كسب وكار

 0.8509 0.6047 0.7781 خانواده

 0.7932 0.7001 0.5328 دوستان

 0.8303 0.8613 0.6378 شبكه اجتماعي

 0.8175 0.8394 0.7233 فعالين كسب و كار

  

  )LVC(نتايج همبستگي متغيرهاي مكنون .27-11جدول 
  

متغيرهاي 

 مدل
 مشاورين

مخاطبين
 كسب و كار

 دوستان خانواده
شبكه 

 اجتماعي
فعالين كسب و 

 كار
 0 0 0 0 0 1 مشاورين
مخاطبين 

 0 0 0 0 1 0.6169 كاركسب و

 0 0 0 1 0.2099 0.2213 خانواده
 0 0 1 0.366 0.4135 0.4573 دوستان
شبكه 

 0 1 0.6635 0.4007 0.8419 0.8722 اجتماعي

فعالين 

 1 0.6847 0.3483 0.3166 0.4843 0.4844 كسب و كار
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  :آزمونو تفسير  نتيجه
هـد  د مي ، كه نشان)TE=0.5929(باشد ل، مربوط به فعالين كسب و كار ميمتغيرهاي مد

. ندباشـ  مـي  كـار  اجتماعي كارآفرينان فعالين كسـب و ي  مهمترين عامل اثرگذار در شبكه
ي اجتمـاعي كارآفرينـان را دارا    بكهي اثرگذاري بر شـ  پس از آن مشاورين دومين درجه

، )TE=0.4520(ساير عوامل اثرگذار نيـز بـه ترتيـب خـانواده      ). TE=0.5769(باشند مي
بـرآورد  ) TE= 0.2116(و دوسـتان و آشـنايان   ) TE=0.3787(كسـب و كـار   مخاطبين 

  .اند گرديده
  

  آزمون نتايج .28-11جدول 
 

  درجه اثرگذاري ضرايب مسير متغيرهاي مدل
 خيلي خوب 0.592 فعالين كسب و كار

 خيلي خوب 0.576 مشاورين
 خوب 0.452 خانواده
 متوسط 0.378 مخاطبين

 يفبسيار ضع 0.212 دوستان

  

 0.63خيلي خـوب،   0.63تا  0.71عالي،  0.71باالتر از : ي تحليل اثرگذاري نحوه(
اثرگـذاري   0.32ضـعيف، كمتـر از    0.32تا  0.45متوسط،  0.45تا  0.55خوب،  0.55تا 

  ).cormey& lee, 1992( بسيار ضعيف
  

  هاي فصل پرسش 11-5

  هاي سوال بايد معكوس شود؟ چه زماني داده. 1
  .امتريك و ناپارامتريك را توضيح دهيد و وجه تمايز آنها را برشماريدآمار پار .2
  .اسميرنوف را شرح دهيد –هاي آزمون كالماگروف  كاركرد و ويژگي .3
  .هاي فرضي آزمون ويلكاكسون را اجرا نماييد و خروجي آن را تفسير نماييد با داده .4
  .تفسير اين آزمون را بيان كنيداي افزار ليزرل را نام ببريد و معياره كاركردهاي نرم .5

  





 

 

  

  

  زدهمدوافصل 
  

  

  نگارش گزارش تحقيق
  

  

  اهداف رفتاري فصل 12-1

در فصل حاضر تالش بر اين است تا محققين و خصوصاً دانشجويان مقاطع تحصيالت 
تكميلي را با نحوه نگارش پروژه تحقيقاتي و نيز رساله دانشجويي در مقاطع كارشناسي 

نكته قابل توجه اين است كه با توجه به اينكه ساختار تنظيم . شنا سازيمارشد و دكتري آ
 هـاي تخصصـي هـر علـوم     عام و نيـز رشـته   صورت بهوم مختلف گزارش تحقيق در عل

انـد كـه    ويسـندگان در فصـل حاضـر تـالش نمـوده     خاص با يكديگر متفاوتند، ن طور به
عـام، و رشـته    طـور  بـه  انيانسـ  ي علـوم هـا  گزارش تحقيقاتي را بر مبناي رشـته ساختار 
  .خاص قرار دهند طور به مديريت

در بخـش اول  : انـد  قيقاتي را به سه بخش تقسـيم نمـوده  نويسندگان، گزارش تح
و در بخـش سـوم بـه    ) در پـنج فصـل  (مقدمات، بخش دوم شامل مـتن اصـلي تحقيـق   

 عالوه بر ارائه مشخصات گزارش تفصيلي تحقيق،.و ضمائم اشاره خواهد شد ها پيوست
در فصل حاضر سعي خواهد شد تا محققين و دانشـجويان محتـرم را بـا نحـوه تنظـيم      

  .ساختارمند آشنا سازيم صورت بهمقاالت علمي 
  :مهمترين اهداف رفتاري تحقيق حاضر عبارتند از

آشنايي با ساختار و محتويات هر فصـل از گـزارش نهـايي تحقيـق در رشـته      . 1
  مديريت،
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  .حقيقپژوهشي از گزارش ت-مقاله علمي راجيادگيري چگونگي استخ. 2
  

  كليات و ساختار گزارش تحقيق 12-2

بايسـت   گيري، محقق مي ها و نتيجه ها، تجزيه و تحليل و تفسير آن پس از گردآوري داده
ست كه نيـاز  ي نسبتاً دشواري ا تدوين گزارش تحقيق مرحله. پردازدبه تدوين گزارش ب

ارائه و انتقـال   هدف اصلي گزارش تحقيق،. داردهاي نوشتاري  به دقت، توجه و مهارت
اگر . كنندگان بالقوه آن است به خوانندگان و يا ساير استفاده هاي علمي اطالعات و يافته

روشن و قابل فهم بيان كنـد   صورت بهپژوهشگري نتواند نظرات و نتايج تحقيق خود را 
يـق بايـد بـه خـوبي     گـزارش تحق به همـين دليـل   . علمي وي لطمه خواهد خورد كار به

روشـن در اختيـار    صـورت  بـه دهي شود تا اطالعات مربوط بـه فرآينـد تحقيـق     سازمان
  . همگان قرار گيرد

 نخسـت، پژوهشـگر  . شـود  ق براي رسيدن به دو هـدف تنظـيم مـي   گزارش تحقي
هـايش   انجام پژوهش و آنچه را كه يافتـه  خواهد كاري را كه انجام داده است، هدف مي

ان قـرار  شود، در اختيار خواننـدگ  افزايد و يا به حل مشكلي منجر مي ميانش انسان به د
اي روشن و دقيـق   است مراحل پژوهش خود را به شيوه مند دوم، پژوهشگر عالقه. دهد

هـا و   ديگر بخواهنـد بـه بازآزمـايي فرضـيه    تدوين و منتشر كند تا چنانچه پژوهشگران 
. نجام پژوهش را به همان شيوه تكرار كننـد يش بپردازند، بتوانند مراحل اها بررسي يافته

سـعي كنيـد گـزارش    «: كوليكان پيرامون قواعد نوشتن گزارش تحقيق چنين گفته اسـت 
آنچـه  دقيقـاً   تحقيق را آن چنان روشن و عميق تدوين كنيد كه پژوهشگران ديگر بتوانند

  ).1999كوليكان، (»ايد به همان صورت تكرار كنند را كه شما انجام داده
هـا   آنهـاي مختلفـي كـه در     روش برحسبها ممكن است  رچه گزارش تحقيقاگ

هـا بـر    رود كه سبك و شكل آن ا انتظار مياي متفاوت باشند، ام رفته است تا اندازه كار به
بـه  . هاي علمي به رسميت شناخته شده است منطبـق باشـد   الگوي مشابهي كه در حوزه

ارش بـه دلخـواه پژوهشـگر    گـز  ظاهر ممكن است چنين تصور شود كه شكل و سـبك 
ي  هـاي ظـاهري، همـه    خـي تفـاوت  نظر از بر شود، اما بايد دانست كه صرف انتخاب مي

هاي علمي بايد از الگوي كم و بيش يكسان كه مورد تأييد محافل علمـي اسـت    گزارش
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هاي فوق ليسـانس و دكتـري    دوره ها هايي كه در آن برخي از دانشكدهمثالً  .روي كنندپي
وين هـاي خصوصـي كـه عنـا     هاي دولتـي و حتـي شـركت    ت، برخي از دستگاهداير اس

) يا جزوه(كنند، براي سبك نوشتن گزارش تحقيق، كتاب تحقيقاتي به محققان معرفي مي
بايست در تنظيم گـزارش   مايند كه دانشجويان يا محققان مين راهنماي رسمي تدوين مي

  .خود از آن پيروي كنند
نويسي در چارچوبي تدوين شده است تا هـم بـه    مبحث گزارشدر فصل حاضر 
ساله دانشجويي كمـك نماييـد و هـم راهنمـاي عمـل محققـين       ردانشجويان در تدوين 

ايـن   براسـاس . شـان باشـد   ي در ارائـه گـزارش پـروژه تحقيقـاتي    دانشگاهي و سـازمان 
پيشـگفتار، مـتن   : چارچوب، گزارش تحقيق شامل سه بخش خواهد بود كه عبارتنـد از 

  .زارش، و منابع و ضمائماصلي گ
خالصه در  صورت بهدر ادامه ابتدا سه بخش مذكور به همراه اجزاء و عناصرشان 

ها تشريح خواهند شد تا محققان  واهند شد و سپس هر يك از اين بخشجدولي ارائه خ
  .را در تدوين گزارش دقيق ياري رساند

  



 رفته در مديريت با رويكرد كاربرديشناسي تحقيق پيش روش     408

 

 

  قيقاي از اجزا و عناصر سه بخش گزارش تح خالصه .1-12جدول 
 

 اجزاء و عناصر بخش

  :بخش اول
 پيشگفتار

 عنوان و مشخصاتيصفحه)الف
  تقديم به )ب
  تقدير و تشكر )ج
 پيشگفتار )د
  فهرست محتوا )ه
 )در صورتي كه وجود داشته باشد(فهرست جداول )و
 )در صورتي كه وجود داشته باشد(فهرست نمودارها )ز
 ي تحقيقچكيده)ح

  :بخش دوم
متن اصلي 

 شگزار

 كليات تحقيق:فصل اول
 مقدمه-1-1
 و ضرورت تحقيق بيان مسأله -1-2
  قمفهومي تحقي) الگوي(مدل -1-3
 تحقيق) اهداف(دفه -1-4
 اصليهدف  -1-4-1
  اهداف فرعي -1-4-2
  سؤاالت تحقيق -1-5
  سؤال اصلي -1-5-1
  سؤاالت فرعي -1-5-2
 قلمرو تحقيق -1-6
  قلمرو زماني -1-6-1
  قلمرو مكاني -1-6-2
  قلمرو موضوعي -1-6-3
  ها تعريف واژه -1-7
 فصلبنديجمع-1-8

 ادبيات موضوعي:فصل دوم
 مقدمه

  تحقيقمربوط به موضوعي ادبيات  -بخش اول

 مروري بر پيشينه تحقيق -بخش دوم
 بندي فصلجمع

 شناسي تحقيقروش:فصل سوم
 مقدمه-3-1
 مدل مفهومي، متغيرهاي تحقيق و تعريف عملياتي -3-2
  روش تحقيق -3-3
 جامعه آماري -3-4
  نمونه آماري -3-5
  نمونه) اندازه(تعيين حجم -3-5-1
  برداري روش نمونه -3-5-2
 ها و اطالعاتآوري دادهروش جمع-3-6
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 ها و اطالعاتروش تجزيه و تحليل داده-3-7
 بندي فصل جمع -3-8

 هاتجزيه و تحليل داده:فصل چهارم
 مقدمه-4-1
 شناختي يتآمار توصيفي و جمع -4-2
  ها تحليل دادهو آمار استنباطي و تجزيه -4-3
 بندي فصلجمع-4-4

 گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه:فصل پنجم
 مقدمه-5-1
 چگونگي كارو  مروري مختصر بر هدف، مسأله -5-2
  ها تهو ياف گيري نتيجه -5-3
  هاي تحقيق مشكالت و محدوديت -5-4
  بحث و مقايسه -5-5
 مديريتي پيشنهادات كاربردي -5-6
 شنهادات براي تحقيقات آيندهارائه پي-5-7

: بخش سوم
منابع و 
 ضمائم

 :فهرست منابع و ماخذ و ضمائم
 هاي تحقيقپرسشنامه:اره يكپيوست شم

 )ها آزمون(خروجي نرم افزار: پيوست شماره دو
  و داوران محترم در فرآيند انجام كار ها اسامي شركت: پيوست شماره سه

 سازمان مورد مطالعه/معرفي شركت: پيوست شماره چهار
 چكيده انگليسي

  

  هاي گزارش تحقيق تشريح بخش 12-3

  پيشگفتار: بخش اول 12-3-1
  ه عناوينصفح 12-3-1-1

ي عنـوان از   ه شكل صفحهگرچ. شود ي گزارش، عنوان آن نوشته مي در نخستين صفحه
آرم و  -1: كند، اما معموالً شامل مطالب زير است اي به مؤسسه ديگر تفاوت مي مؤسسه

كـه گـزارش بـراي    تحصـيلي  ) مقطـع (بيان درجـه  -2نام مؤسسه، دانشگاه و يا شركت، 
يـا بيـان نـوع پـروژه     ) نامه تحصيلي اسـت  رتي كه پاياندر صو(شود دريافت آن تهيه مي

اساتيد مشـاور يـا نـاظر     -5استاد راهنما يا ناظر طرح،  -4عنوان تحقيق،  -3تحقيقاتي، 
  .تاريخ ارائه گزارش -7محقق،  -6، )در صورت دارا بودن(دوم طرح
  

  تشكر و تقدير/ به تقديم 12-3-1-2
نـد، تشـكر و   ا اجراي پروژه يـاري رسـانده   را در در اين بخش محقق از افرادي كه وي
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، اسـتاد  )يـا نـاظر  (اسـتاد راهنمـا  : گـردد  دتاً شامل افراد زير مـي نمايد كه عم قدرداني مي
، افراد جامعه آماري به خاطر همكاري و كمـك در گـردآوري   )يا ناظر دوم طرح(مشاور

ر ايـن  تاني كـه د اطالعات و خصوصاً مديريت شركت يا سازمان، همكـاران و يـا دوسـ   
تحصيالت تكميلي  برخي دانشجويان نيز از مسئولين دانشگاه و يا. اند راستا تالش نموده
  .كنند تقدير و تشكر مي

) تحقيق انجام(محقق جهت احترام به افرادي كه در اين راستا: در صفحه تقديم به
ش اند و يا از افرادي كـه پـي   هاي زيادي كشيده اند و سختي زحمات فراواني متحمل شده

حقيقاتي خود را به اند، رساله و پروژه ت در يادگيري و فراگيري وي كوشيده از اين دوره
خـانوادگي  -مذهبي، اجتماعي-در اين بخش عمدتاً يك نگاه اعتقادي. كند آنها تقديم مي

  .و فرهنگي وجود دارد
  

  نمودارها و جداول محتويات، فهرست 12-3-1-3
بخش اختصاص دارد به فهرست عناوين، جـداول   گونه كه از نام آن پيداست، اين همان

بايد توجـه  . و نمودارهايي كه محقق در گزارش تحقيق خود از آنها استفاده نموده است
داور يـا سـاير افـرادي كـه     (داشت كه در اين قسمت، جهت تسهيل در دستيابي خواننده

وي هر عنوان، ر به متن اصلي در گزارش، روبه) مودبعدها از اين طرح استفاده خواهند ن
در اصل مـتن  (كه آن عنوان در آن قرار دارداي  بايست شماره صفحه نمودار يا جدول مي

 .، آورده شود)گزارش

  
  تحقيق چكيده12-3-1-4

گيرد و هدف از نوشتن آن اين است كه پژوهشـگران   چكيده در ابتداي گزارش قرار مي
واننـد بـا صـرف وقـت كـم      كننـد، بت  ه به گزارش تحقيق دسترسي پيدا ميو يا كساني ك

  . آورنددست  به اطالعات مود نياز خود را
ي  در چكيـده . عمـده گـزارش تحقيـق اسـت     اي از نكـات  چكيده شامل خالصه

تحقيق مواردي مانند عنوان تحقيق، مسأله و اهميت موضوع، متغيرهاي مـدل يـا نظريـه    
نمونـه، روش   و، فرضيه يا سؤال اصلي، جامعه )عموماً هدف اصلي(مورد مطالعه، هدف
ها و سـرانجام نتـايج    جزيه وتحليل دادهگيري متغيرها، روش آماري ت تحقيق، ابزار اندازه
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» ها كليد واژه«چكيده عموماً  در انتهاي. شود خالصه نوشته مي طور به از پژوهش حاصل
ـ     ها كلمات كليدي تحقيق كليد واژه. آيند مي ق اسـتخراج  اند كه از عنـوان يـا مـدل تحقي
توانند راهنماي خوبي براي محققين آينده در يـافتن پـروژه در    اين كلمات مي. دشون مي

بايست بين سـه تـا هفـت كلمـه      ها مي ضمناً تعداد كليد واژه. جو باشندموتورهاي جست
  . باشد

هـا، مجـالت و سـاير مؤسسـات، شـمار       ها، همايش توجه شود كه برخي دانشگاه
 250تـا   150ت عمـدتاً بـين   ه تعداد اين كلمااند ك معدودي را براي كلمات چكيده قائل

  . باشد كلمه مي
  

  گزارش اصلي متن 12-3-2
  تحقيق كليات: اول فصل 12-3-2-1
  مقدمه 12-3-2-1-1

ر مقدمه، معرفـي  رود كه د ودي به هر موضوع است و انتظار ميمقدمه كانال و درب ور
حققين محتـرم در  م. ستي فصل نيز معرفي فصل و محتويات آن ا مقدمه. صورت گيرد

بايست از تشريح موضوع تحقيق خودداري نموده و مسـتقيماً اشـاره بـه     اين قسمت مي
. تاين موضوع نمايند كه در فصل حاضر به چـه موضـوع و مـواردي خواهنـد پرداخـ     

ي مقاالت، به تشريح موضـوع   ي پروژه همانند مقدمه برخي از محققين، در بخش مقدمه
ن امر در گزارش تحقيق چندان مرسوم نيست و فقـط بايـد   پردازند كه اي مورد بحث مي

  .. محتويات فصل تشريح گردد
  

  مسأله بيان 12-3-2-1-2
هـاي موضـوع و    فصيل به موضوع بيان مسـأله، زمينـه  در فصل چهارم كتاب حاضر، به ت

گردد جهت كسب اطالعـات   أله پرداخته شده است، پيشنهاد ميچگونگي تنظيم بيان مس
مـود از  توان بيان ن اما به اختصار مي. رم مراجعه شودصوص به فصل چهادقيق در اين خ

رود كه در بيان مسأله به جاي مطرح نمودن تئوريك صرف از ضرورت  محقق انتظار مي
موضوع تحقيق، به مسأله خاص تحقيق خود اشاره نمـوده و بگويـد كـه دليـل انتخـاب      

ايـن بخـش محقـق     در .موضوع در شركت يا سـازمان مـورد بررسـي چـه بـوده اسـت      
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  .بايست مستنداتي ارائه نمايد تا ضرورت انجام تحقيق را مطرح كند مي
  

  تحقيق مفهومي) الگوي(مدل 12-3-2-1-3
رهـا و  همانگونه كه در فصل پنجم اشاره شد، مدل، انتزاعي از واقعيـت اسـت كـه متغي   

هـا همـان    لتوان گفت كـه مـد   تر مي به عبارت ساده. كند روابط بين آنها را مشخص مي
. دهنـد  ن آنها را نشان ميهاي علوم مختلف هستند كه متغيرها و روابط بي اسكلت تئوري

و تعيين فرضيات تحقيق، مدلي را انتخـاب يـا تهيـه     كار بهبايست براي شروع  محقق مي
البتـه  . براي انتخاب صحيح مدل، نياز به بررسي دقيق پيشينه موضوع تحقيق دارد. نمايد

هاي استاندارد وجـود دارد، ولـي بـراي     براي برخي از موضوعات، مدل ست كهبايد دان
مشـتري در بخـش    براي سنجش رضـايت مثالً  .ود نداردبرخي ديگر مدل استاندارد وج

  . خدمات، مدل سروكوال مدل استانداردي است
توان گفت، محققين محترم براي اجراي پروژه و تنظيم فرضـيه   خالصه مي طور به

بايست جستجوي دقيقي در ادبيـات   براي دستيابي به مدل مي. ل دارندمدتحقيق نياز به 
و پيشينه تحقيق داشته باشند تا مـدل يـا الگـوي مناسـب را تعيـين نماينـد و در ادامـه        

تـرين   در حقيقت اين قسمت يكي از مهم. دي تحقيق را مطابق مدل تنظيم نماينها گزاره
  .ي تحقيق استها بخش

  
  حقيقت هاي هدف 12-3-2-1-4

ي  حقيـق، بـا نظريـه   هدف ت. هر طرح پژوهشي براي آن است كه هدفي را تحقق بخشد
 معتقـديم اهـداف بـه دو دسـته    . شود رابطه دارد اي كه آزموده مي د بررسي و فرضيهمور

هـدف اصـلي همـان هـدف انجـام      . شـوند  هدف اصـلي و اهـداف فرعـي تقسـيم مـي     
ت دسـتيابي بـه   هستند كـه جهـ   هايي است و اهداف فرعي هدف) وان تحقيقعن(تحقيق

توجه شود كه تعداد اهداف فرعي به تعداد متغيرهاي مـدل  . اند هدف اصلي تدوين شده
شـان، اهـداف فرعـي خـواهيم      تعداد متغيرهاي مدل و روابط بـين  يعني به. بستگي دارد

  .داشت
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 تحقيق فرضيات يا سؤاالت 12-3-2-1-5

 اسـتفاده » سـؤال «مديريت و سازمان، يا از همانگونه كه از عنوان پيداست، در تحقيقات 
در كـدام  و » سـؤال «اما سؤال اين اسـت كـه در كـدام تحقيـق     . »فرضيه«شود و يا از  مي

  رود؟ مي كار به» فرضيه«تحقيق 
در صورتيكه با توجه به بررسي ادبيـات موضـوعي تحقيـق    : جواب اين است كه

ن تفاوت بين متغيرهـاي تحقيـق   نتوان جهت خاصي را براي توصيف، بيان رابطه و يا بيا
به عبـارت  ). 37، 1377بازرگان، (بيني كرد، بايد به بيان سؤال ويژه تحقيق پرداخت پيش

اي هستيم و يا نظر افراد را در مـورد   در تحقيقاتي كه به دنبال يافتن چيستي پديدهديگر، 
خـواهيم   ه مينماييم، بايد به طرح سؤال اقدام كنيم و در مواردي ك اي جستجو مي پديده

تحقيق كنيم، مشخص درباره رابطه علت و معلولي و يا همبستگي بين دو يا چند پديده 
تي كـه بـراي   يعنـي بـراي موضـوعا   ). 60، 1378ظهـوري،  (نمـاييم  از فرضيه استفاده مي

شوند و مـدل اسـتانداردي بـراي آنهـا وجـود نـدارد، از سـؤال         نخستين بار سنجيده مي
درحاليكـه  . محقق چارچوب مشخصي براي حدس زدن نـدارد شود، چرا كه  مي استفاده

ر از آن مـدل  براي تحقيقاتي كه مدل استاندارد داشته باشند و يا اينكه قبالً محققـي ديگـ  
  .توان از فرضيه استفاده نمود بهره گرفته باشد، مي
بايست مطابق اهداف تحقيق  تدوين سؤاالت يا فرضيات تحقيق ميتوجه شود كه 

فرعـي خواهـد بـود كـه     ) يا فرضـيات (اصلي و سؤاالت) يا فرضيه(سؤال باشد و داراي
در حقيقـت  . باشـد  مـدل مـي   براسـاس مطابق اهداف و ) تيا فرضيا(تعداد اين سؤاالت

  .باشد فرضيات در راستاي اهداف تحقيق ميسؤاالت و 
  

  تحقيق قلمرو 12-3-2-1-6
كننـده   ك عامـل محـدود  ي عنوان بهت است كه قلمرو تحقيق همانند مرز سازمان يا شرك

نمايـد و خـود شـامل سـه      ا مشخص ميقلمرو، محدوده و چارچوب تحقيق ر. باشد مي
  :باشد بخش مي
وقتـي  مثالً  .شود ر اين قسمت موضوع تحقيق محدود ميد :قلمرو موضوعي -♦

طراحي و تبيين مدل تأثير كارآفريني سازماني بر عملكرد سازماني بـه  «تحقيقي با عنوان 
» )رسهاي پذيرفته شده در بو شركت(يي در صنعت محصوالت شيمياييارگراواسطه باز
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طراحي و تبيين مدل تأثير كارآفريني سازماني بر «گيرد، قلمرو موضوعي شامل  انجام مي
ت و مباحث ديگـر در  باشد و ساير موضوعا مي» سازماني به واسطه بازارگراييعملكرد 

  .گنجند اين تحقيق نمي
كننده جمعيت جامعه در بعـد  عامل محدود عنوان بهن بخش اي :قلمرو مكاني -♦

در چـه   نمايـد  قت قلمرو مكاني به محقق اعالن ميدر حقي. باشد ايي و مكاني ميجغرافي
تواند  مي اي زد و نتايج تحقيق را به چه جامعهتواند به تحليل و بررسي بپردا سازماني مي

تروشيمي كـه در بـورس پذيرفتـه    هاي صنعت پ در مثال فوق، تمامي شركت. يم دهدتعم
بايست تحقيـق خـود را    اند و محقق مي ي پذيرفته شدهمحدوده مكان عنوان بهشده باشند 

  .روي افراد همين جامعه صورت دهد
البته توجه شـود  . دهد قلمرو، محدوده زماني را پوشش مي اين :قلمرو زماني -♦

كـه اطالعـات آن دوره مـورد    كه منظور نويسندگان از قلمرو زماني، دوره زماني اسـت  
در مثال فوق ممكن است محقق اعـالن نمـوده باشـد كـه     . گيرند وتحليل قرار مي تجزيه

  .1388تا  1383ها از سال  اني مبتني است بر اطالعات سازمانقلمرو زم
  

 ها واژه تعريف 12-3-2-1-7

بايست در اين قسمت متغيرهـاي مـدل تحقيـق را كـه درصـدد اسـت مـورد         محقق مي
هـاي تحقيقـاتي    شدو نوع تعريف در گـزار . جش و ارزيابي قرار دهد، تعريف نمايدسن

  : مرسوم است
بايست يكي از تعاريف تئوريك رايج در ادبيـات   محقق مي :تعريف مفهومي -♦

  .موضوعي آن رشته را مطرح نمايد
يشـي يـا   آزما صـورت  بـه تواند  تعريف عملياتي متغيرها مي :تعريف عملياتي -♦

ورد ارزيـابي  بايست بيان نمايد متغرهاي مدل را چگونه م يعني محقق مي. شدسنجشي با
هـاي متغيـر،    بايسـت بـه مؤلفـه    عملياتي محقق مي براي تعريف. دهد و سنجش قرار مي

  . طيف سنجش و تعداد سؤاالت اشاره نمايد
هـاي    تاثير ساختار سازماني بـر فعاليـت   بررسي"مثال در تحقيقي با عنوان عنوان به

  :را اينگونه تعريف نموده است» ساختار سازماني«فوق، محقق متغير  "رآفرينانه پرسنلكا
ي ها ه آن فعاليتوسيل بهاي است كه  راه يا شيوه: ساختار سازمانيتعريف مفهومي -
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ه ركن پيچيدگي، رسميت و شوند و داراي س ني تقسيم، سازماندهي و هماهنگ ميسازما
  ).16-15، 1382اعرابي، (باشد تمركز مي

شـامل  » ساختارسـازماني «در تحقيق حاضـر  : ساختار سازماني تعريف عملياتي -
پيچيدگي، رسميت و تمركز است كه شـامل متغيرهـاي كـوچكتري ماننـد     هاي  شاخص

مراتب سازماني، مشاركت پرسنل و زيردستان در تصميمات، وجـود جـو    رعايت سلسله
  .باشد ها مي نامه بخش ها و گيري دستورالعملكار بهاطمينان،  اعتماد و
  

  فصل بندي جمع 12-3-2-1-8
بايست اشـاره نمايـد كـه در     محقق با مروري مختصر بر فصل، مي بندي، ش جمعدر بخ

يعني محقق بايد هدف فصـل را بنويسـد و بيـان كنـد كـه بـراي       . اين فصل چه گذشت
  . دستيابي به اين هدف به چه موضوعاتي پرداخته است

هدف بيان كلياتي از موضـوع و تحقيـق، همانگونـه كـه      در فصل حاضر با :مثال
مالحظه شد ابتدا پس از ذكر چند تعريف، به تشريح بيان مسـأله تحقيـق و ضـرورت و    

اي از عوامـل مـؤثر بـر     گانـه  شد و در ادامه مدل مفهـومي يـازده   اهميت تحقيق پرداخته
حقيـق مطـابق   هاي كوچك و متوسط ارائه شده و به اهداف و سؤاالت ت عملكرد شركت

همچنين قلمرو تحقيق در قالب قلمرو زماني، مكاني . مدل ارائه شده پرداخته شده است
و موضوعي تنظيم شد و در پايان تعاريف مفهومي و عملياتي هر يك از ابعاد مدل ارائه 

  .1شده است
  

  تحقيق ادبيات: دوم فصل 12-3-2-2
  مربوط موضوعي ادبيات 12-3-2-2-1

اي  صـه خال. بر ادبيات مهمي كه با تحقيق مورد نظر رابطـه دارد  فصل دوم مروري است
اي كه تحقيـق در   هم پژوهشگران و متخصصان در زمينههاي م از تحقيقات قبلي و نوشته

اين بخش از گزارش تحقيق، زمينه را بـراي  . شود گيرد، به اجمال ذكر مي آن صورت مي
                                                                                                                                                   

در مطالـب مربـوط بـه فصـل اول مشـخص شـده و       » بندي جمع«و » مقدمه«با توجه به اينكه تشريح دو بخش  .1
 اما متناسب بامضامين فصل مورد نظر تنظـيم ( ماهيت و چگونگي تنظيم آن در ساير فصول به همين روال است

از تشـريح مجـدد نحـوه تنظـيم ايـن       5 و 4، 3، 2، لذا جهت جلوگيري از تكرار مطالب، براي فصول )گردد مي
  .بندها خودداري شده است
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 هـايي كـه تـا آن تـاريخ     را بـا يافتـه  كند و خواننـده   هم ميحاضر فراي  پروراندن مطالعه
هـايي كـه    چون يك تحقيـق خـوب بـر تمـامي يافتـه     . سازد مي آمده است آشنادست  به

آمده است مبتني است، لذا اين بخـش از گـزارش نشـانگر    دست  به ي يك مسأله درباره
وافق و عدم توافق هاي مورد ت براي نشان دادن زمينه. رشته است دانش پژوهشگر در آن

 طـور  به ها و يا شكاف ميان دانش موجود، الزم است در اين موارد مطالبي ي يافته رهدربا
  .مختصر نوشته شود

محققين . حقيق و مدل تحقيق استمطالب مربوط به اين بخش پشتوانه تئوريك ت
دهنـد، در ايـن    و ابعاد آن را تحت پوشش قرار مـي  بايست مطالب تئوريكي كه مدل مي

هاي دانشجويي  هاي تحقيقاتي و نيز رساله مروري سريع بر پروژه متأسفانه. دبخش بياور
بيانگر اين واقعيت است كه اين بخش صرفاً جهت ازدياد صـفحات پـروژه، بـا بررسـي     

بحـث تخصصـي پـروژه و مـدل     شود و به م ات كلي مربوط به موضوع، نگارش ميادبي
  .گردد توجهي نمي

ضـوعي و نيـز بررسـي پيشـينه،     ت موبايد توجه داشت كه با بررسي دقيـق ادبيـا  
هاي مدل تحقيق را مشـخص نمـوده و در تهيـه و تنظـيم      لفهتوان متغيرها، ابعاد و مؤ مي

تـوان مـدل    در حقيقت با پايان يافتن مدل، مي. ابزار گردآوري اطالعات از آنها بهره برد
  .مودها را جهت عملياتي نمودن و سنجش ارائه ن يي تحقيق به همراه ابعاد و مؤلفهنها

  
  تحقيق پيشينه بررسي 12-3-2-2-2

گونه كه در فصل سوم به تفصيل آمده است، هدف از گنجانـدن بخـش پيشـينه در     همان
  :گزارش تحقيق به شرح است از

 -2ي تحقيق،  هاي قبلي با مسأله اطالعات پژوهشبرقراري ارتباط منطقي ميان  .1
هاي تحقيـق   آشنايي با روش -3ي تحقيق،  با چارچوب نظري و يا تجربي مسألهآشنايي 

  .هاي گذشته مورد استفاده در پژوهش
 :براي رسيدن به اين اهداف توجه به نكات زير ضروري است

ـ   مستقيم با مسأله طور به عاتي كهانتخاب منابع اطال) الف . دي تحقيق ارتبـاط دارن
ـ  . گيـرد هدف تحقيق صورت  برحسبتواند  منابع اطالعاتي ميبندي  تقسيم ال، بـراي مث

هـاي   ايسـت شـيوه  ب ، محقق ميدهد ي خاصي را مورد بررسي قرار مي اگر پژوهش شيوه
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  . قبلي را شناسايي و مشخص نمايدي  مورد استفاده
 -2پيشـينه داخلـي   -1: گردد كه اين بخش به دو قسمت تقسيم گـردد  پيشنهاد مي

  پيشينه خارجي
مطابق روشي كـه  (امحقق پس از بررسي دقيق پيشينه تحقيق، سوابق تنظيم شده ر

در هـر يـك از دو    داخلي يـا خـارجي بـودن    براساس) در فصل سوم كتاب آمده است
  . دهد بخش فوق قرار مي

  :گردد ردي اين بخش به شرح زير ارائه ميپيشنهادات كارب) ب
ها  پيشينه -وضوع مورد بررسي باشند، هاي گردآوري شده كامالً مشابه م پيشينه -

اي كـه   ي خالصـه  بهتـر اسـت كـه ايـن بخـش بـا ارائـه        - .ندبه ترتيب سال آورده شو
گـردد پيشـينه    يان گيرد، بدين منظور پيشنهاد ميي نكات مهم پيشينه است پا ربرگيرندهد

ين منظور تهيه شده اي از جدولي كه بد ذيالً نمونه. لي منظم خالصه گردددر قالب جدو
  :گردد است، ارائه مي

  
  هم پيشينه تحقيقاي از نكات م خالصه .2-12جدول 

  

   نتايج   سال محقق ترتيب

  
1 

  
 تي

  
1386 

هاي كوچك و متوسط پرداخت و  عوامل مؤثر بر بقاي شركتبه بررسي
اي هسـتند كـه    هاي كوچك و متوسـط وسـيله   شركتنتيجه نشان داد كه 

هـاي كوچـك و    شـركت . توانند بيكاري را متوقف يـا كـاهش دهنـد    مي
اقتصادهاي . باشند بل ركود و سقوط ميلي مهمي در مقامتوسط وزنه تعاد

ي كوچك و متوسط، فرآيند تخصصـي  ها توليدي از طريق ايجاد شركت
قـدرت  نمودن خود را در طي زمـان بـه سـمت محصـوالتي كـه داراي      

 .دهندرقابتي بيشتري هستند سوق مي

  
  
2 

  
  

سون و 
 همكاران

  
  

2007 

ه گـذاري  ه سـرماي وسـيل  بـه بيني عملكـرد مـالي   به بررسي شاخص پيش
تكنولوژي براي كسب و كارهاي كوچك و متوسـط پرداخـت و نتيجـه    
تحقيق نشان داد كه توانايي عملياتي مديران كسب وكارهـاي كوچـك و   
متوسط داراي اثرگذاري بااليي بر روي شاخص عملكرد مالي، و سطوح 
تكنولوژيكي داراي اثرگذاري غيرمسقيم بر روي شاخص عملكـرد مـالي   

ير متغيرها، از جمله تجربيات مديران و قابليـت عرضـه   بعالوه سا. است
يم بـر روي عملكـرد مـالي    تكنولوژي به بـازار، داراي اثرگـذاري مسـتق   

 .باشدموسسات مي
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  شناسي تحقيق روش: فصل سوم 12-3-2-3
  متغيرهاي تحقيق 12-3-2-3-1

ر ادامه هر بايست ابتدا مستندات مربوط به مدل تحقيق ارائه گردد و د در اين قسمت مي
هـا و مؤسسـات آموزشـي     برخي سازمانالبته . يك از ابعاد مدل، تعريف عملياتي شوند

اعتقـاد  . دهند و برخـي ديگـر در فصـل سـوم     ريف عملياتي را در فصل يك جاي ميتع
بايست مستندات هر يك از متغيرهاي  اين است كه در اين بخش ابتدا مي نويسندگان بر

تعريـف عمليـاتي   ) سـؤاالت (ها ها و گويه با ارائه ابعاد، مؤلفه در ادامه مدل ارائه گردد و
  . صورت گيرد

عوامـل  بررسـي و تبيـين مـدل مفهـومي     «ذيالً با ارائه مثالي از تحقيقي با عنـوان  
بـه تشـريح ايـن    » هاي كوچك و متوسط استان مازندران داخلي مؤثر بر عملكرد شركت

  .بخش خواهيم پرداخت
  : ظر در نمودار زير ارائه شده استمدل مفهومي تحقيق مورد ن

  
  مدل مفهومي تحقيق .1-12شكل 

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

عملكرد شركت 

هاي كوچك و 

  متوسط

 توليد وعمليات

 استراتژي

اندازه سازمان

 منابع مالي

وري فنا

 تحقيق و توسعه

بازاريابي و فروش

سيستم هاي سازماني

ساختار سازماني

 عوامل مديريتيمنابع انساني
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اي در اين زمينـه   است كه مدل استاندارد و يكپارچه نويسنده تحقيق مذكور معتقد
مدل فوق را مورد بررسي وجود نداشته و هر يك از محققين پيشين تنها بخشي از ابعاد 

  :ط به هر يك از ابعاد مدل به شرح زير استاند كه مستندات مربو قرار داده
  

  مستندات مربوط به هر يك از ابعاد مدل. 3-12جدول 
  

 مطالعات تجربي تأييدكننده ابعاد مدل متغيرها رديف

1 
عوامل 
  مديريتي

Sohn, Kim & Moon, 2007; Morgan, Colebourne & Thomas, 
2006; lohrke, Kreiser & Weaver, 2006; Sun, Yazdani & Overend 
2005; Bradford & Florin, 2003; Bernroider, 2002; Hoffmann & 
Schlosser, 2001; Greenhalgh, 2000; Vassie & Cox, 1998. 

2 
بازاريابي و 

 فروش

Wang & Lin, 2008; Lee, kim & Kim, 2007; Pansiri, 2007; Berger 
& Udell, 2006; Dickson, Weaver & Hoy, 2006; Wilkinson & 
Brouthers, 2006; Andersen & Foss, 2005; Bernroider, 2002; Peel 
& Bridge, 1998. 

3 
توليد و
 عمليات

Yapp & Fairman, 2006; Qian, 2003; Andres & Irabien, 2002. 

4 
تحقيق و
 توسعه

Lee, kim & Kim, 2007; Dickson, Weaver & Hoy, 2006; 
Devenport, 2005; Bradford & Florin, 2003; Qian, 2003; Vassie & 
Cox, 1998; Peel & Bridge, 1998. 

 مالي 5
Sohn, Kim & Moon, 2007; Pansiri, 2007; Voodeckers & 
Steijvers, 2006; Dickson, Weaver & Hoy, 2006; Berger & Udell, 
2006;Andersen & Andersen, 2005;Peel & Bridge, 1998. 

6 
فناوري 

 طالعاتا

Wang & Lin, 2008; Sohn, Kim & Moon, 2007; Marant-Vagas & 
Rangel, 2007; Morgan, Colebourne & Thomas, 2006; lohrke, 
Kreiser & Weaver, 2006; Berger & Udell, 2006; Lin & Zhang, 
2005; Andersen & Foss, 2005; Sun, Yazdani & Overend, 
2005;Lehmann & Gallupe, 2005 

 ,Marant-Vagas & Rangel, 2007; Lee, kim & Kim, 2007; Sun منابع انساني 7
Yazdani & Overend 2005; Peel & Bridge, 1998. 

8 
ساختار
 سازماني

Lee, kim & Kim, 2007; Lin & Zhang, 2005; Bradford & Florin, 
2003. 

 اندازه شركت 9
Wang & Lin, 2008; Dickson, Weaver & Hoy, 2006; Wilkinson & 
Brouthers, 2006; lohrke, Kreiser & Weaver, 2006; Qian, 2003; 
Vassie & Cox, 1998. 

 استراتژي 10
Lee, kim & Kim, 2007; Yapp & Fairman, 2006; Bradford & 
Florin, 2003; Bernroider, 2002; Hoffmann & Schlosser, 2001; 
Knight, 2001. 

11 
مسيست

 سازماني

Pansiri, 2007; Dickson, Weaver & Hoy, 2006; king & Burgess, 
2006; Andersen & Foss 2005; Sun, Yazdani & Overend 2005; 
Dietsch & Petey, 2004; Qian, 2003; Greenhalgh, 2000. 

  

در ادامه، تعريف عملياتي هر يك از ابعاد ارائه شده است كه جهت جلـوگيري از  
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  :گردد يايش حجم، تنها به تعريف عملياتي متغير بازاريابي و فروش اشاره مافز
ن سرعت هايي همچو در تحقيق حاضر بازاريابي از شاخص:بازاريابي و فروش -

بنــدي، توزيــع محصــوالت، مزايــاي رقــابتي در قيمــت  تحويــل كــاال، مطلوبيــت بســته
تبليغـات  گيري كار بهيي، گرا ئه محصوالت جديد به بازار، مشتريمحصوالت، سرعت ارا

هاي مؤثر بازخورد، تجارت الكترونيك، برخـورداري از نـام    گيري سيستمكار بهمناسب، 
تجاري برتر و مناسب بودن خدمات پس از فروش، تشكيل شده است كه براي سنجش 

  .سؤال با طيف دهگانه پژوهش عملياتي استفاده شده است 12آنها از 
  

  تحقيق روش 12-3-2-3-2
 در فصل مربـوط . رد روش تحقيق، در فصل نهم كتاب حاضر به تفصيل بحث شددر مو

از روش تحقيـق،  ) دمـور  20(هـاي مختلفـي   بنـدي  به روش تحقيق اشاره شد كه تقسـيم 
بايسـت بـا    اما محققـين مـي  . ان ارائه شده استهاي هر يك از نويسندگ ديدگاه براساس

در اين بخش از گزارش تحقيـق  توجه به مطالب اشاره شده در فصل نهم كتاب حاضر، 
به اختصار اعالن نمايند كه آنها براي اجراي صحيح تحقيق خود از چه روشـي اسـتفاده   

  . خواهند نمود
بررسـي و تبيـين مـدل مفهـومي     «مثال، محقق در تحقيق قبلي بـا عنـوان    عنوان به

 در بخـش » انهاي كوچك و متوسط استان مازندر عوامل داخلي مؤثر بر عملكرد شركت
  :نويسد روش تحقيق اينگونه مي

انسـاني، در مـورد روش تحقيـق نيـز نظـرات و       هـا در علـوم   همانند ساير بحـث 
بنـدي، روش تحقيـق را    تقسـيم تـرين   در كلـي . نـوان شـده اسـت   ي متفاوتي عها ديدگاه

هـا   در تحقيـق حاضـر از هـر دوي ايـن روش    اند كه  اي و ميداني در نظر گرفته كتابخانه
آزمـايش بـودن تحقيقـات،    غير و با توجه به ويژگـي آزمايشـي و يـا   . استفاده شده است

) 79، 1377ان و ديگـران،  بازرگ(روش تحقيق حاضر از نوع روش غيرآزمايشي پيمايشي
هدف را مـد نظـر قـرار دهـيم،      برحسببندي تحقيقات  چنانچه طبقه. شود محسوب مي

، )1384رد و همكـاران،  فـ  دانـايي (حقيقات كاربردي قرار داردتي  تحقيق حاضر در زمره
ماهيـت و روش مـدنظر قـرار گيـرد، روش      براسـاس بندي انواع تحقيقات  چنانچه طبقه

ميـداني و  (ي تحقيقات توصـيفي و غيرآزمايشـي   حقيق حاضر از لحاظ ماهيت در زمرهت
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ي تحقيقـات همبسـتگي محسـوب     داشـته و از نظـر روش نيـز از دسـته     قرار) پيمايشي
اي  ين تحقيق از روش تركيبي كتابخانهمن اينكه در فرآيند ا، ض)1387ظهوري، (گردد مي

  .برداري شده است زاء جدا نشدني تحقيقات علمي بهرهاج عنوان بهو ميداني نيز 
  

  آماري جامعه 12-3-2-3-3
. بايست شرح دقيقي از اعضاي جامعه آمـاري خـود ارائـه دهـد     در اين بخش محقق مي

هاي جمعيت شناختي  هاي آن، ويژگي و نمايندگي از نام سازمان، شعباتاطالعاتي دقيق 
گردد در صورت داشتن تنـوع در   پيشنهاد مي. سن، تحصيالت و غيره جنسيت،: همچون

هر يك از ابعاد جمعيت شناختي، جهت معرفي كامـل اعضـاي جامعـه هـر يـك را در      
  . خاص قرار داده و تعداد هر طبقه را مشخص نمايداي  طبقه

  : در تحقيق قبلي بدين شكل عنوان نموده استمثال محقق  عنوان به
هـاي كوچـك و متوسـط در بخـش      يق حاضر را تمامي شركتجامعه آماري تحق

باشـند،   صنايع و معـادن اسـتان مازنـدران مـي    صنايع و معادن كه عضو اتاق بازرگاني و 
يم آخرين آمار و اطالعات كه تا زمان تنظ براساسها  دهند كه تعداد اين بنگاه شكيل ميت

ي هـا  كه ليست كامـل هـر يـك از گـروه    است شركت بوده  340در دسترس قرارگرفته 
  .صنعتي در بند بعد ارائه خواهد شد

  
  گيري نمونه و نمونه 12-3-2-3-4

  : شود اين عنوان خود شامل دو بخش مي
  تعيين حجم نمونه .1
  برداري تعيين روش نمونه .2

. و بخش مذكور تشـريح شـد  در فصل هشتم كتاب حاضر به تفصيل هر يك از د
ارد كه يكي هاي مختلفي وجود د ها و روش فرمولاشاره شد كه براي تعيين حجم نمونه 

و زمـان   همچنـين روش . ها استفاده از جدول استاندارد اسـت  از مشهورترين اين روش
  .ها تشريح شد استفاده از هر يك از روش

 گيـري تصـادفي و   گيـري، دو روش نمونـه   در همان فصل در مـورد روش نمونـه  
هاي مرسوم در هر گروه مورد بحث و بررسي قرار  تصادفي را معرفي نموده و روشغير
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گيري هر يك، به همـراه يـك جـدول راهنمـاي انتخـاب      كار بهداده شد و زمان مناسب 
دهي مدنظر پژوهشگر  شاره شد كه در تحقيقاتي كه تعميمدر مجموع ا. روش تشريح شد
هاي مختلـف تصـادفي نيـز بـا      اسب است و از ميان روشدفي روش منباشد روش تصا

بهتـرين روش انتخـاب    ...وتوجه به ماهيت جامعه، ميزان پراكندگي اعضاء، تعداد افـراد  
دهي مورد توجه نباشد و يا تعداد اعضاي جامعه معدود باشد و  زماني كه تعميم. شود مي

ز روش غيرتصـادفي اسـتفاده   مـاً ا يا نشاني دقيق از افراد جامعه در دسترس نباشـد، عمو 
شود كـه بـا    هاي مختلفي تشكيل مي تصادفي از روشاين روش به مانند روش . شود مي

  .گردد هاي مختلف انتخاب مي از ميان روشتوجه به شرايط و ماهيت، بهترين روش 
  : هاي زير استفاده نموده است قق در تحقيق قبلي از روش و فرمولبراي مثال، مح
كنـدگي جامعـة آمـاري موضـوع تحقيـق حاضـر در سـطح اسـتان         با توجه به پرا

نسبتي اسـتفاده  اي  تصادفي از نوع طبقهبرداري  ران و گستردگي آن، از روش نمونهمازند
  .شده است

ي آمـاري، بـه جـدول اسـتاندارد مفـروض كـه        عيين حجم نمونه از جامعهبراي ت
رجـاع  ئه شده اسـت، ا تنظيم و ارا) 1970كرجسي و مورگان،(و نيز) 1969كوهن،(توسط

  .باشد نمونه مي181ي مناسب براي اين تحقيق برابر با  داده شد كه حداقل حجم نمونه
ست كه تعداد محاسبه شـده  اي كه بايد مورد عنايت محققين قرار گيرد اين ا نكته

از طرف ديگر . ها يا استخراج شده از جداول، حداقل نمونه مورد بررسي است از فرمول
هاي ارسـالي   مهدارد كه بخش زيادي از پرسشنا تحقيق در كشورمان بيان ميانجام  تجربه

شود و اين كار منجر  شود و عودت داده نمي ، تكميل نميبه اعضاي نمونه آماري تحقيق
گردد جهت  گردد، لذا پيشنهاد مي و در نتيجه كاهش اعتبار دروني ميبه كاهش آزمودني 

گـويي بـه اعضـاي جامعـه      سشنامه براي پاسـخ تعداد بيشتري پرجلوگيري از اين خطا، 
مورد پرسشـنامه   250مورد، تعداد  181در مثال قبل محقق به جاي . آماري ارسال گردد

  . تهيه و در اختيار اعضاي نمونه قرار داد
نعت تقسـيم  متغيـر نـوع صـ    براسـاس محقق مثال قبل ابتدا جامعه آماري خود را 

مشخص نموده است كه تعداد جامعـه برابـر    هاي هر طبقه را نموده، سپس تعداد شركت
. در ادامه سهم هر يك از طبقات به نسبت جامعه را مشخص نمـود . شركت شد 340با 

 181آورد كـه برابـر بـا    دسـت   بـه  جدول كرجسي و مورگـان تعـداد نمونـه را    براساس
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 250شد كه جهت جلوگيري از خطاي افـت آزمـودني تعـداد    ) صاحبان شركت(شركت
نمونـه   عنـوان  بـه ان صنابع كوچك و متوسط عضو اتاق بازرگاني اسـتان را  نفر از صاحب

در ادامه به دليل تفاوت زياد تعداد اعضـاي هـر طبقـه، محقـق بـه      . انتخاب نموده است
نسبت سهم نسبي هر طبقه از جامعه، بـه همـان نسـبت از سـهم نمونـه را بـه آن طبقـه        

  : ستكه شرح دقيق آن در جدول زير آمده ا. اختصاص داد
  

  اختصاص سهم نسبي هر طبقه از جامعه براي سهم نمونه .4-12جدول 
  

 نام طبقه رديف
  ها تعداد شركت

 )هر طبقه از جامعه(

  درصد نسبي
نسبت طبقه از ( 

 )جامعه

تعداد نمونه هر 
به نسبت  طبقه

 سهم
 72 29/0 98 داروئي و غذائي 1
 40 16/0 54 فلزي و خانگي 2
 10 04/0 14 نساجي و پوشاك 3
 38 15/0 51 شيميايي و سلولوزي 4
 45 18/0 62 سازي و تجهيزاتماشين 5
 45 18/0 61 غيره 6

  250 1 340 جمع

  
  ابزار گردآوري اطالعات 12-3-2-3-5

هـا از آن   آوري داده ي را كه در فرآيند تحقيـق جهـت جمـع   در اين بند محقق بايد ابزار
ها، انـواع هـر يـك،     م به تفصيل در مورد ابزارفصل هفتدر . استفاده نموده تشريح نمايد

همانگونه كه قـبالً بحـث   . گيري و زمان مناسب هر يك بحث شده استكار بهچگونگي 
  .پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك: شد، ابزار گردآوري اطالعات عبارتند از

يـز نحـوه   بايست ابزار و چگونگي تهيه و تنظيم آنهـا و ن  محقق در اين قسمت مي
كه ابـزار مرسـوم در   (امهاگر ابزار گردآوري اطالعات پرسشن. اجراي آنها را توضيح دهد

باشد، بايد روش و مراحل ساختن اين ابـزار   مي) انساني و مديريت نيز هست گروه علوم
ـ . و روش برآورد روايي و پايايي آن به تفصيل شـرح داده شـود   ه اگـر از پرسشـنامه   البت

 ن اشـاره شود، فقـط بـه اعـالن ايـن نكتـه و گردآورنـده آ       استفاده مياي  استاندارد شده
  .شود مي
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  ها داده تحليل و تجزيه روش 12-3-2-3-6
هاي دانشـجويي بيـانگر ايـن موضـوع      هاي تحقيقاتي و خصوصاً رساله مروري بر پروژه
از  ها را به همراه فرآيند اثبات مدل و ز محققان در اين بند تمامي آزموناست كه برخي ا

تـاب  نويسـندگان ك . دهنـد  مـي هاي مختلف به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار  دگاهدي
تـر از آن   ي و اطالعات افـراد از آمـار و مهـم   فرض آگاه حاضر معتقدند با توجه به پيش

بايسـت در   محققـين مـي  . رسد مناسب به نظر نميها، اين كار چندان  افزار استفاده از نرم
هـاي مـورد    دآوري اطالعات را به همراه آزمـون گر) هاي(فزارا اين بخش به اختصار نرم

ه و آنها بايد به اختصار ماهيت آزمون را تشـريح نمـود  . استفاده در تحقيق تشريح نمايند
ايـن  (رود مي كار بها سؤال ها جهت پاسخ به كدام فرضيه ي بيان كنند كه هر يك از آزمون

  ). بايست مستند باشد بخش مي
  :توان اينگونه نوشت مثال مي عنوان به

ها و اطالعات الزم به وسيله پرسشنامه و  آوري داده در تحقيق حاضر پس از جمع
بـراي تحليـل   . شـدند SPSSافـزار   مشاهده، همگي آنها كدگذاري شده، سپس وارد نـرم 

مانند سـن، جنسـيت،   (ي عمومي و جمعيت شناختي جمع آوري شده از آزمودنيها داده
ادامـه از   استفاده شده و درExcelافزار  ز آمار توصيفي توسط نرمعمدتاً ا...) تحصيالت و

از آزمون آلفاي كرونبـاخ بـراي تعيـين     -♦: هاي استنباطي زير استفاده شده است آزمون
بـراي   از آزمون ران تسـت  -♦، )1385فرد و الواني،  آذر، دانايي(يايي پرسشنامه تحقيقپا

از آزمون فريدمن  -♦، )1379و مومني، آذر (مشخص نمودن تصادفي بودن اعضاء نمونه
ملي به منظور از آزمون تحليل عا -♦، )57، 1382جهانبخش، (بندي ابعاد متغير براي رتبه

هـاراوي،  )(متغيـر مكنـون  (بندي آنها در قالـب متغيرهـاي كـالن    كاهش سؤاالت و دسته
از گيري هـر يـك   كـار  بـه از آزمون تي براي مشخص نمودن ميانگين ميزان  -♦، )1386
بـراي تبيـين   )LISREL(افـزار ليـزرل   از نـرم -♦و در نهايت ) 267، 1378ظهوري، (ابعاد

ها بـه وسـيله متغيرهـاي مشـهود در      گانه مؤثر بر عملكرد شركت متغيرهاي مكنون يازده
قالب اثرگذاري مستقيم و غيرمستقيم مـدل معـادالت سـاختاري مـرتبط اسـتفاده شـده       

  ).1384هومن، (است
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  ها داده تحليل و تجزيه: چهارم فصل 12-3-2-4
هـاي كـاربردي در   گونه كه در فصل دهم كتـاب حاضـر بحـث شـده اسـت، آمار      همان
شـود   تقسيم مـي ) تحليلي(آمار استنباطي ها به دو گروه آمار توصيفي و و رساله ها پروژه

جهت دريافت شرح كامل به مطالب فصـل  . شوند به اختصار هر يك تشريح ميكه ذيالً 
  . عه شوددهم مراج
  

 آمارتوصيفي 12-3-2-4-1

هـاي جمعيـت شـناختي     تحقق كه عموماً برگرفته از داده ي هاي عمده در اين بخش داده
، جـداول كوتـاه و   )...واي، سـتوني   هيسـتوگرام، دايـره  (نمودار صورت بهتحقيق هستند، 

ماننـد  (هاي آماري توصيفي مهم ول توزيع فراواني، درصدها و شاخصروشن شامل جدا
. شود مي نشان داده) ها گيري و مانند اين معيار، خطاي معيار اندازه انحرافيانگين، ميانه، م

را بـه   هـا  باشد كه محتواي آنگذاري شده و داراي عنواني  هر يك از جداول بايد شماره
  . اي روشن و به اختصار معرفي كند گونه

  
 ها داده)تحليلي(آماراستنباطي 12-3-2-4-2

عمومـاً ابتـدا از آزمـون آلفـاي كرونبـاخ      . ن فرضيات اختصـاص دارد اين بخش به آزمو
ه سـؤاالت  شود و در ادامه ب زگاري دروني پرسشنامه استفاده ميجهت تعيين پايايي و سا

  .شود تخصصي تحقيق پرداخته مي
 هـاي مناسـب آمـاري مـورد بررسـي قـرار       هاي تحقيق با استفاده از آزمون فرضيه

اين بخش است كه بايد آزموده شوند، ) يا فرضيه(ي چند سؤالاگر تحقيق دارا. گيرند مي
. ودهـا را آزمـ   يم كرد و در هر بخش يكـي از فرضـيه  هاي فرعي تقس توان به بخش را مي

هاي فرعي بايد عنواني كه معـرف آن باشـد در نظـر     بديهي است براي هر يك از بخش
  .گرفته شود
ـ   تحقيق مي) يا فرضيات(ك از سؤاالتهر ي ديل بـه دو فـرض آمـاري    بايسـت تب

اي اسـت كـه    فرض صفر قضيه. فرض صفر و فرض يك اين دو فرض عبارتند از. شود
كنـد كـه    كنـد، يعنـي بيـان مـي     و دقيق بـين دو متغيـر را بيـان مـي     ي قطعي نوعي رابطه

همبستگي بين دو متغير برابر با صفر است و يا اينكه تفـاوت در ميـانگين دو گـروه در    
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فرض صفر بيانگر عدم رابطه و : توان گفت خالصه مي طور به .ستمساوي صفر ا جامعه
ي رابطـه يـا   بيانگر نـوع ) يا مخالف(در حاليكه فرض يك. عدم تفاوت بين متغيرهاست

  .باشد تفاوت بين متغيرها مي
ت اسـت و بيـانگر رابطـه و    البته بايد توجه شود كه گاهي فرض صفر آماري، مثب

نكتـه  . بيانگر عدم رابطـه و عـدم تفـاوت اسـت    باشد، و برعكس فرض يك  تفاوت مي
هاي آمـاري   جهت تنظيم فرضاساسي در اين قسمت اين است كه امروزه قاعده جديد 

يـا  (شود كه لزوماً فرضيه صـفر بايـد داراي كـران    در قاعده جديد بيان مي. شود اجرا مي
  .باشد=) عالمت 

بق آزمون آماري مناسب در مطا افزار، ي وارد شده به نرمها بايست داده در ادامه مي
نويسندگان در كتـاب  . دمورد آزمون قرار گيرن...) وSPSS ،Lisrelمانند (افزار مناسب نرم

هـا بـه دو دسـته     در معيار اول آزمون: اند بندي نموده را با دو معيار دسته ها حاضر آزمون
ه به ها با توج ناند و در معيار دوم آزمو امتريك و نا پارامتريك تقسيم شدههاي پار آزمون
ي و همبسـتگي و در  ا هـاي رابطـه   مـون هاي توصـيفي، آز  شان به سه دسته آزمون ماهيت

ش شد تا با توجه در فصل دهم تال. اند اي تفاوت و مقايسه تقسيم شده هنهايت به آزمون
هـاي   ها در دو جدول جداگانـه آزمـون   مونبندي و نيز تعداد متغيرها، آز به اين دو دسته

و ناپارامتريك آورده شود تا محققـين و دانشـجوياني كـه بـا مسـائل آمـاري        پارامتريك
  .چندان آشنا نيستند، به راحتي آزمون مناسب فرضيات خود را انتخاب نمايند

هـاي   جزيه و تحليل و تفسير صـحيح خروجـي  هاي بسيار مهم، در ت يكي از نكته
در فصل . ري و آماري داردافزا مين امر نياز به تجربه و دانش نرافزار نهفته است كه انرم 

هـاي پارامتريـك و ناپارامتريـك     هـايي از آزمـون   ونـه تحليل كتـاب حاضـر، نم   تجزيه و
توانند از آنهـا و نحـوه تفسيرشـان     ائه شد كه محققين و دانشجويان ميكامل ر صورت به

  .بهره گيرند
  

  پيشنهادات ارائه و گيري نتيجه: پنجم فصل 12-3-2-5
  كار وچگونگي مختصربرهدف،مسألهمرور 12-3-2-5-1

و مرتبط ) هدف، مسأله(در اين بند محقق جهت اشاره مجدد به دليل اجراي تحقيق خود
 ساختن نتـايج و پيشـنهادات ايـن فصـل بـه سـؤاالت تحقيـق و دور نشـدن از هـدف،         
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ي مختصر بر هدف، مسأله تحقيق، سؤاالت يا فرضـيات و متغيرهـاي   صورت بهبايست  مي
  .داشته باشدتحقيق مروري 

اين بند پلي است بين فصول اوليه تحقيق كه ممكن است با فاصله زماني زيـادي  
 لـذا انتظـار  . تنظيم شده باشند و فصول مربوط به ارائه پيشنهادات مديريتي و تحقيقـاتي 

خالصه مسائل كليدي فصـل اول و حتـي بعضـاً سـابقه تحقيقـات       صورت بهرود تا  مي
  .سمت بازگو نماييدمشابه فصل دوم را در اين ق

  
  ها يافته و گيري نتيجه 12-3-2-5-2

هـا كـه در فصـل     كه از تجزيه و تحليل آمـاري داده  ي نتايجي در اينجا ابتدا بايد خالصه
نتـايج  . ه شـود آمده است، به اختصار و به زبـان غيرآمـاري توضـيح داد   دست  به چهارم

اي كه تحقيـق   ريهجام به نظهاي مطرح شده، اهداف تحقيق و سران حاصل بايد به فرضيه
  . ها بوده است ارتباط داده شود در پي آزمودن آن

و بـراي ارائـه   شـود   در راستاي تكميـل بنـد قبـل مطـرح مـي     مطالب اين قسمت 
و فرضيات تحقيق و نتايج  يعني محقق با بررسي مسأله، هدف. شود پيشنهادات آماده مي

در اين قسـمت  . كاربردي را ارائه نمايدتواند پيشنهادات  هاي تحقيق است كه مي و يافته
 صـورت  بـه گونه كه اشـاره شـد    ي خالصه و همانصورت بههاي تحقيق  بايد نتيجه آزمون

يكي (هاي مرتبط به متغير فناوري اطالعات ذيالً نتايج آزمون. واب داده شوداي ج فرضيه
گـردد   رائه مياز مثال قبلي ا) و متوسط هاي كوچك يازده متغير عوامل مؤثر بر شركت از

  : ها در ارائه پيشنهادات را نشان دهيم نتا بتوانيم تأثير ارائه خالصه نتايج آزمو
هـاي   شركتدر فناوري اطالعات گيري عوامل كار بهآزمون تي نشان داد، ميزان -

  .باشد ميدر حد مطلوبي ن كوچك و متوسط استان مازندران
برقراري ارتباط اثربخش شـركت   هاي بندي فريدمن نشان داد، مؤلفه تبهآزمون ر -

و تبـادل   ،هـا  گيري فناوريكار بهبا مشتريان يا خريداران، وجود پرسنلي با دانش فني در 
 29/6، 60/6هـاي   اوليه به ترتيب با ميانگين رتبـه  كنندگان مواد اطالعات مناسب با تأمين

هـاي وجـود   راز طـرف ديگـر متغي  . انـد  ولويت اول، دوم و سوم قرار گرفتهدر ا 85/5و 
 براسـاس يسـتم خريـد و فـروش    و س، ITه كمكها و اطالعات ب پايگاه منسجمي از داده

در اولويـت هشـتم و نهـم قـرار      63/3و  73/3هاي  هاي پيشرفته با ميانگين رتبه فناوري
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  .اند گرفته
ثرگذاري اين عامل بر عملكـرد  نتيجه آزمون معادله ساختاري ليزرل نشان داد، ا -
ـ  78/0و متوسط مورد تأييد بوده و ميزان اين اثرگذاري برابر با هاي كوچك  شركت وده ب

  .هاي بسيار مؤثر شناسايي شده است يكي از عامل عنوان بهاست كه 
شود كه اثرگـذاري آزمـون    مالحظه مي. يشنهاد آماده شده استاكنون براي ارائه پ

حاضـر مناسـب    در حـال ITگيري كـار  بـه ، ميـزان  )آزمون ليزرل(مورد تأييد قرار گرفت
وجود پايگاه منسـجمي از  ي  ين متغير، دو مؤلفهي اها و از ميان مؤلفه) آزمون تي(نيست

 هـاي پيشـرفته   فناوري براساسيستم خريد و فروش و س،ITكمكو اطالعات به  ها داده
بردي امري ي پيشنهاد كار حال ارائه). آزمون فريدمن(دارند در كمترين سطح الزم وجود

هاد، به سبب ارائه طور كه مشاهده شد تسهيل شدن ارائه پيشن همان. تآسان و ممكن اس
  . ها بوده است خالصه آزمون

  
  تحقيق هاي محدوديت 12-3-2-5-3

پژوهشگر همواره بايد فرآينـد پـژوهش را مـورد ارزشـيابي قـرار داده و نقـاط ضـعف        
ورد بحـث قـرار   را مـ ها  پذيري يافته ن نقاط ضعف در تعميماحتمالي آن و ميزان تأثير اي

ي تحقيق تأييد شده است، پژوهشگر بايد عوامل احتمالي محدودكننـده   اگر فرضيه. دهد
يعنـي  (نتايج راكه در طرح پژوهش وجود داشته و موجب خطاي نـوع اول شـده اسـت   

ذكر كرده، علل نـاتواني  ) فرضيه صفر درست است اما نتايج تحليل آن را رد كرده است
چنـان  . كنـد و ميزان احتمال تأثير اين عوامل بر نتايج را بيـان  خود در كنترل اين عوامل 

ها فرضيه تحقيـق تأييـد نشـده باشـد، پژوهشـگر بايـد عوامـل         تحليل داده براساسچه 
يعني فرضيه صفر غلط است اما نتايج (احتمالي را كه موجب خطاي نوع دوم شده است

يز الزم است علـل نـاتواني   جا ن در اين. توضيح دهد) پذيرفته است تحليل درستي آن را
. هدخود در كنترل متغيرهاي ناخواسته و توجيه ميزان تأثير اين عوامل بر نتايج را ارائه د

ها نظريه مورد مطالعه تحقيق ممكن است تعديل شده  اين محدوديت براساسدرهرحال 
  .و يا در آن تغييراتي داده شود
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  مقايسه و بحث 12-3-2-5-4
موضـوع تحقيـق و   هاي مـرتبط بـا    اصل از تحقيق، با ساير نظريهيج حدر اين قسمت نتا

هـايي كـه    پـژوهش . گردد پيشينه تحقيق مقايسه مي براساس هاي ديگر هاي پژوهش يافته
هاي تحقيق مغـايرت دارنـد    هايي كه با يافته كنند و هم چنين آن نتايج تحقيق را تأييد مي
هاي جنبي يعنـي   يافته. گيرد قرار مي ها مورد بحث و بررسي يرتو علل احتمالي اين مغا

هـاي تحقيـق    را از روي داده ها ما پژوهشگر آنهاي تحقيق نبوده ا ي كه جزو هدفنتايج
ي ها توانند موضوع پژوهش ها مي اين يافته. گيرند رد بحث قرار مياستنباط كرده است مو

  .تري براي پژوهشگران آينده باشند جامع
بايست  پس از به اتمام رساندن تحقيق، ميمحقق : تتوان گف تر مي به عبارت ساده

در قسـمت اول  . پيـدا نمايـد  جايگاه تحقيق و نيز موقعيت جامعه مورد بررسي خـود را  
وي بـوده   كـار  بهبايست نتيجه فرضيات خود را بـا نتـايج فرضـياتي كـه مشـا      محقق مي

يـن كـار بـراي تمـامي     با انجام ا. مقايسه نمايد) اند آنهايي كه در بررسي پيشينه آمده(اند
هـاي مشـابه    تحقيق و پـروژه شـما نسـبت بـه پـروژه     فرضيات، وجوه اشتراك و افتراق 

تواند ما را به پيشـنهادات   مي مشخص شدن اين وجوه افتراق و تشابه،. شود مي مشخص
 كـار  بـه اينكه از بين تحقيقات موجود در پيشـينه، كـار شـما    مثالً  .مؤثري رهنمون نمايد

باشد، انجام  مي ورنزديك يا د) كدام سازمان، كدام منطقه جغرافيايي(قينكداميك از محق
هـاي   تواند يكي از بخش همچنين مي. هاي جديد شود تواند منجر به يافته اين فعاليت مي

  .اساسي جهت ارائه پيشنهادات براي محققين آينده باشد
  

  مديريتي كاربردهاي و پيشنهادات 12-3-2-5-5
ايـده و  اشاره شد، تحقيق بـر مبنـاي ف  ) فصل نهم(حث روش تحقيقگونه كه در مب همان

ي كه تحقيقات بنياد. تحقيق بنيادي و تحقيق كاربردي: شود غايت به دو دسته تقسيم مي
شوند در چارچوب ساختاري كتاب حاضر نبوده و هـدف   منجر به ارائه دانش جديد مي

له يا مشكل بـوده اسـت و   ما انجام تحقيقات كاربردي است كه در راستاي حل يك مسأ
 كـار  بـه ويژگي بارز اين نوع تحقيق، دستيابي به نتايجي است كه در تصميمات مديريتي 

نجام تحقيق در اين قسـمت ارائـه   اين نكته بيانگر اين واقعيت است كه ماحصل ا. بروند
هـاي برگرفتـه از    گـويي  بايست در اين قسـمت از كلـي   يلذا محققين محترم م. گردد مي
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مطـابق نتـايج   دقيقـاً   خـود را اي بپرهيزند و پيشنهادات  و ارائه پيشنهادات كليشه ادبيات
  .هاي تحقيق ارائه نمايند يافته

آمـده از تحقيـق   دسـت   بـه  هـا و نتـايج   مستقيم با يافته طور به دات بايداين پيشنها
ه نتـايج حاصـل از تحقيـق در    شـود كـ   آنها به مديران توصيه مـي  براساس. مرتبط باشند

  . گرفته شوند كار بههاي عملي و براي حل مسائل و مشكالت موجود  عيتموق
گونه كه در بندهاي قبل اشاره شد، بايد يك ارتباط منطقي بين مطالب ارائـه   همان

مسأله و دليل اجراي تحقيق، هـدف  (يعني ابتدا كلياتي از تحقيق. شده در اين فصل باشد
كه برگرفتـه از فصـول اول،   ) ي مشابه قبلياز اجرا، مدل و فرضيات اوليه تحقيق، كارها

خالصه ارائه نماينـد تـا    طور به هاي تحقيق را در ادامه يافته. م است ارائه شوددوم و سو
در . آوريـم دسـت   بـه  بتوانيم وضع موجود سازمان يا شركت را مطابق مدل و فرضـيات 

  . ك نمايدمرحله بعد پيشنهادات ارائه شود تا سازمان را به وضع مطلوب خود نزدي
. واهيم بـود با اجراي اين روند شاهد ارائه پيشنهادات كاربردي بـراي مـديران خـ   

ئـه پيشـنهادات   دهـد كـه ارا   هاي تحقيقاتي و دانشگاهي نشان مي متأسفانه بررسي پروژه
مقايسه چند پروژه مرتبط بيـان   تر و هاي تحقيق است و بررسي دقيق بدون توجه به يافته

تكرار  ها، عيناً يافته هاي مختلف بدون توجه به يشنهادات در پروژهد كه برخي از پدار مي
شـكل فـائق   توانند با اجراي فرآيند ارائه شده فوق، بر اين م محققين مي. شوند و كپي مي

اي كه تحقيق در آن انجام شد را به وضعيت مطلـوب و مـورد    آيند و سازمان يا مؤسسه
  .انتظار نزديك نمايند

  
  آينده تحقيقات براي پيشنهادات ارائه 12-3-2-5-6

منـد بـه    مؤثر براي محققين آينده كه عالقـه بايست پيشنهاداتي مفيد و  ت ميدر اين قسم
ارائـه پيشـنهادات بـه محققـين آينـده نبايـد       . انـد ارائـه شـود    انجام تحقيق در اين زمينه

. ائـه شـود  ديگـر ار ) ايه(پيشنهاد در تغيير مكان اجرا، يا انجام تحقيق با مدل صورت به
هاي پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيـق باشـد    سشبايست دربرگيرنده پر اين قسمت مي

هاي پژوهشي جديـد   ها يا موضوع پرسش عنوان بهوهشگر كه در فرآيند پژوهش براي پژ
ان آينــده را بــه انجــام برخــي ايــن دســته از پيشــنهادات، پژوهشــگر. انــد مطــرح شــده

  .انگيزاند هاي علمي بر مي پژوهش
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دي محقـق  رائه پيشنهادات به موقعيت و وضعيت پروژه و نيز به فراست و توانمنا
ات تحقيقاتي آينده به شرح زيـر  ي مشخص براي ارائه پيشنهاد اما دو رويه. بستگي دارد

  :باشند مي
همانگونـه  . قيقآمده در فرآيند تح وجود بههاي  پيشنهادات بر مبناي محدوديت .1

توانـد ناشـي از عـدم     هـا مـي   يق گفته شد، اين محدوديتهاي تحق كه در بند محدوديت
توانـد ناشـي از عـدم سـنجش برخـي       مي كنترل تأثير برخي متغيرهاي مزاحم باشد و يا

تواند ناشي از خطاهاي آزمـون و يـا مشـاهده     هاي مهم در موضوع باشد، و نيز ميمتغير
  . واقعي باشدغير نتايج

 ج تحقيق با ساير تحقيقات مشابه مشخصدسته ديگر پيشنهادات از مقايسه نتاي .2
در بخش بحث و مقايسه بيان شد كه محقق در پايـان پـروژه نتـايج و فرآينـد     . شوند مي

از . كنـد  موجود در پيشينه تحقيـق مقايسـه مـي   اجراي تحقيق خود را با تحقيقات مشابه 
ترين  ز مهمآيد كه يكي ا ميدست  به هاي مختلفي ه و افتراقانجام اين مقايسه وجوه تشاب
كـه در سـاير   شـود   با مقايسه مشاهده مـي مثالً  .باشد تي ميمنابع ارائه پيشنهادات تحقيقا

اي خاص مورد تأييد قرار گرفته، ولـي تنهـا در پـروژه شـما رد      تحقيقات، آزمون فرضيه
آمـده از چنـد   دست  به دهد رابطه خاصي ميان نتايج يا اينكه مقايسه نشان مي. ده استش

هـاي   در فرضيات با يكي از ويژگـي نتايج مشابه  براساسرابطه مثالً  .دارد تحقيق وجود
 ، لـذا )...وماننـد جنسـيت، موقعيـت جغرافيـاي، سـطح تحصـيالت       (جمعيت شـناختي 

  .توانيد محققين آينده را به آن موضوع جديد سوق دهيد مي
  

  ضمائم و منابع فهرست: سوم بخش 12-3-3
  منابع فهرست 12-3-3-1

هـا و يـا سـاير مـوارد      ريهها، نشـ  عبارت است از فهرست مشخصات كتاب شناسي كتاب
شـامل آن دسـته از    منـابع . انتشار يافته و انتشار نايافتـه كـه در يـك زمينـه وجـود دارد     

ها و ساير مورادي است كه پژوهشگر در تحقيق خـود مـورد اسـتفاده و     ، نشريهها كتاب
ه در متن گـزارش بايـد در فهرسـت منـابع     تمام منابع استفاده شد. استناد قرار داده است

. آورده شود و هر يك از منابع فهرست شده، بايد در متن مورد استفاده قرار گرفته باشد
. الفبايي تهيه شـود  صورت بهنام خانوادگي مؤلفان و  برحسبمعموالً فهرست منابع بايد 
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نام مؤلـف ذكـر    ل انتشار به جاياگر در گزارشي نام مؤلف ذكر نشده باشد، سازمان مح
  . شود مي

ها خواه با نقل قـول مسـتقيم    منابعي را بايد ذكر كرد كه از آندر بخش منابع فقط 
در مـتن  . و يا با نقل قول غيرمستقيم در نوشـتن گـزارش تحقيـق اسـتفاده شـده اسـت      

يخ گزارش معموالً به دنبال نقل قول غيرمستقيم، نام خانوادگي صاحب اثر بـا ذكـر تـار   
رده ولي در داخـل  منابعي را كه پژوهشگر مطالعه ك. شود خل پرانتز نوشته مينشر، در دا

  .ها استفاده نشده است نبايد در فهرست منابع نوشته شوند متن گزارش از آن
بـه منبـع مـورد اسـتفاده متفـاوت       تنظيم فهرست منابع پايان گـزارش، بـا توجـه   

بـا   ...وترجمه، سايت اينترنـت  نويسي مقاله، كتاب تأليفي، كتاب  يعني فهرست. باشد مي
 ،)APA(ذيالً بـا اسـتفاده از روش مرسـوم انجمـن روانشناسـي امريكـا      . اند وتهم متفا

  : چگونگي تنظيم فهرست منابع براي هر يك از موارد فوق را معرفي خواهيم نمود
  

  :براي كتاب
  .تشارات، عنوان كتاب، چاپ چندم، محل نشر، نام ان)سال انتشار(،.نام خانوادگي، نام

  
  :براي كتاب ترجمه شده

، عنوان كتاب، نـام خـانوادگي متـرجم، نـام،     )سال ترجمه(، .نام خانوادگي نويسنده، نام
  ).تاريخ انتشار به زبان اصلي(محل نشر، انتشارت، 

  
  :كتاب زيرچاپ

  .، عنوان، محل نشر، نام انتشارات)زير چاپ(، .نام خانوادگي نويسنده، نام
  

  :ها ا پروژهنامه ي براي پايان
، عنـوان پـروژه يـا رسـاله، رسـاله كارشناسـي       )سـال نشـر  (نام خانوادگي محقـق، نـام،   

  .، نام دانشگاه)دكتري(ارشد
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  :براي مقاالت چاپ شده
نامه، شـماره چنـدم،   ، عنـوان مقالـه، نـام فصـل    )سـال نشـر  (نام خانوادگي نويسنده، نام، 

  .صفحات چند
  

  :براي مقاالت ترجمه شده
، عنوان مقاله، نام خانوادگي مترجم، نـام، نـام فصـلنامه،    )سال ترجمه(، .نام نام نويسنده،

  .شماره، صفحات چند
چنانچه اثري توسط دو نفر نوشته شده باشد، نام هر دو به ترتيبي كه در اثر آمـده  

هرگاه مؤلفان بيش تر از دو نفر باشند، كافي است پس از ذكر نـام  . شود مي است نوشته
  . »و همكاران«ته شود اولين نفر، نوش

  
  گزارش هاي پيوست 12-3-3-2

وط به مواردي است كه اطالع شود مرب تي كه در گزارش تحقيق گنجانده ميآخرين قسم
اي مورد اسـتفاده در  ه پرسشنامه(گيري ابزار اندازه: ند مهم است، مانندها براي خوان از آن

اركه در متن گزارش عرضـه  افز تفصيلي گردآوري شده و خروجي نرم هاي ، داده)تحقيق
   ...و) سازمان يا شركت(نشده است، معرفي جامعه مورد بررسي
گيـري را در پيوسـت گـزارش     اي از ابزار انـدازه  در اين باره پژوهشگر بايد نمونه

بايد توجه شود اگر محقق ابزار گردآوري اطالعات مانند پرسشـنامه را طـي   . عرضه كند
همچنـين  . نه پرسشنامه هـر مرحلـه بايـد ارائـه گـردد     چند مرحله تهيه نموده است، نمو

گـذاري نمـوده و در    را برحسـب مـورد و بـه ترتيـب شـماره      جداول تفصـيلي آمـاري  
ش خاص كدگـذاري انجـام   ها با رو بعضي اوقات كه استخراج داده. دهدقرار  ها پيوست

يـز  هـا ن  در برخي پـروژه . شود يوست داده ميهاي مربوط نيز در قسمت پشده است، كد
) ي خصوصـي اسـت  هـا  كه عموماً شامل شركت(شرح مختصري از جامعه مورد بررسي

 البتـه ايـن پيوسـت   . گـردد  و مطرح نمودن مشخصات آن ارائه ميجهت معرفي شركت 
تواند به چند منظور صورت گيرد، يكي معرفي شركت به خوانندگان پروژه و ديگري  مي

در پذيرش متناسب بـودن جامعـه آمـاري    ) خصوصاً استاد داور يا ناظر(معرفي به اساتيد
البته بعضي از تحقيقات، برخي مستندات انجام پروژه همچـون  . با موضوع مورد بررسي
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كننـد كـه ايـن نـوع      پيوست ارائه مي صورت بهر را نيز هاي مختلف و مستندات ديگ نامه
  .ها چندان مرسوم نيست پيوست

گذاري  ز متن گزارش شمارهجداگانه ا طور به بايد توجه شود كه صفحات پيوست
  .آيد گذاري مسلسل به عمل نمي شماره ها براي آن شود و مي

  
  پژوهشي-ي علمي مقاله صورت بههاي تحقيق  يافته  تدوين گزارش 12-4

منـدان   بررسي همگان قرار گرفته و عالقه از آنجا كه تحقيق علمي بايد در معرض نقد و
ي علمي  جامعه آمده در اختياردست  به م است نتايجبتوانند از نتايج آن استفاده كنند، الز

 صورت بهآمده دست  به هاي هبراي اين منظور بايد يافت. كنندگان بالقوه قرا گيرد و مصرف
سـاختار ايـن   . هاي تخصصي انتشار يابـد  لمي تدوين شود و در يكي از نشريهي ع مقاله

  :مقاله داراي اجزاي زير است
  

  ):Title(عنوان) الف
ي كـه  طـور  بـه  ا باشـد، ي علمي بايد كوتاه و گوي ر كه قبالً اشاره شد عنوان مقالهوهمانط

 صـورت  بـه واژه نباشد، ضمنا عنـوان نبايـد    15دهنده آن حداكثر بيش از  واژگان تشكيل
  .جمله كامل باشد

  
  : و نيز وابستگي سازماني آنان نام پژوهشگر و همكاران) ب

هشگر اصلي و همكاران به ترتيب ميزان همكـاري  ي علمي، نام پژو عنوان مقاله در ذيل
شـود و در ذيـل نـام پژوهشـگران، وابسـتگي       نان در اجـراي طـرح تحقيـق آورده مـي    آ

  .شود ذكر مي) حل كار يا سازمان مربوطهدانشگاه، م(سازماني
  
  ):Abstract(چكيده) ج

تـه  ن شد، بـه تـدوين چكيـده پرداخ   ي علمي تدوي هاي مقاله پس از آن كه ساير قسمت
مــوجز بــه بيــان هــدف، مســأله، مــدل مفهــومي،  طــور بــه در ايــن قســمت. شــود مــي

هـا، اعتبـار    آوري داده ونه آماري، روش تحقيق، ابزار جمعفرضيات، جامعه و نم/سؤاالت
تـدوين  .شـود  پرداخته مي ها بخصوص نتايج و يافتهو پايايي، روش تجزيه و تحليل، و 
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مند كند يا ايـن   سبت به خواندن تمام مقاله عالقهنچكيده بايد چنان باشد كه خواننده را 
 3-6(هاي كليدي همچنين پايان چكيده شامل واژه. دكه اطالعات كلي الزم را فراهم آور

توجه شود در بيشتر مجـالت و  . باشد مي) مشتقه از عنوان و مدل مقاله هاي كلمه از واژه
ند كـه تعـداد ايـن كلمـات     ده اي قرار مي ا براي چكيده محدوديت تعداد كلمهه همايش

  .باشد كلمه مي 250تا  150صل عموماً حد فا
  

  : )Introduction(مقدمه) 1

  :اين تيتر حداقل سه پاراگراف دارد
سطر به منظـور آشـنايي و نفـوذ در     15تا  5معرفي موضوع مقاله در حدود = اول

  .خواننده
  .سطر 15 تا 5ي مستند در حدود صورت بهبيان و معرفي مسأله تحقيق = دوم
فرضيات بـه منظـور   /سؤاالتاشاره به هدف تحقيق، و نيز مدل مفهومي و = سوم
بايـد بـه   . سـطر  10تا  5ي بيان شده و رسيدن به هدف مورد اشاره در حدود  حل مسأله

ي بيان شـده و رسـيدن     ه گفته شود كه به منظور حل مسألهپسند به خوانند زباني محكمه
. فرضيات اسـتفاده شـود  /از اين مدل مفهومي و سؤاالت به هدف مورد اشاره، قرار است

  .باشد) نام خانوادگي، سال، صفحه(مدل مفهومي مورد اشاره بايد مستند
  

  ):Literature Review(ادبيات و پيشينه تحقيق) 2
  :اين تيتر حداقل دو پاراگراف دارد

 20تـا   10، و در حدود )نام خانوادگي، سال، صفحه(ي كامالً مستندصورت به= اول
سطر بـه مبـاني نظـري موضـوع مقالـه و روابـط بـين متغيرهـاي موجـود در هـدف و           

تواند شامل تعاريفي از موضـوع مقالـه و نقـل      اين بند مي. فرضيات اشاره شود/تسؤاال
مباني نظري عنـوان   در حقيقت در اين تيتر، خواننده را با. قول از ديگر نويسندگان باشد

  كنيد مقاله آشنا مي
 20تـا   10، و در حدود )نام خانوادگي، سال، صفحه(ي كامالً مستندصورت هب= دوم

در اين پاراگراف به خصوص الزم اسـت بـه   . سطر به سابقه تحقيقات مشابه اشاره شود
هاي تحقيقات ديگران اشاره شود تا در پايان مقاله بتـوان نتـايج حاصـل از     نتايج و يافته
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  . ها را استخراج كرد ها و تفاوت نموده و شباهتنتايج آنها مقايسه تحقيق حاضر را با 
  

  :)Materials and Methods(مواد و روشها) 3
اگر چه اين موارد . اشاره شود در اين تيتر الزم است به چندين موضوع مرتبط با تحقيق

ي ها پاراگراف صورت بهيك پاراگراف بلند بيان شوند، اما بهتر است  صورت بهتوانند  مي
آماري، نمونـه   روش تحقيق، جامعه: اين موارد عبارتند از. جدا ارائه گردند كوتاه و جدا

هـا، روايـي يـا     آوري داد ها، روش جمع آوري داده گيري، ابزار جمع آماري و روش نمونه
ابـزار  )Reliability(ها، پايايي يـا قابليـت اطمينـان    گيري داده ابزار اندازه)Validity(اعتبار

ي مورد استفاده بـه منظـور   ها ها و آزمون وش تجزيه و تحليل داده، رها دادهاندازه گيري 
  .هاي احتمالي فرضيات، مشكالت و محدوديت/سؤاالتتأييد يا رد 

  
  ):Results(ها نتايج و يافته) 4

گوييد كه نتايج تحقيق و نوآوري مقاله شما چه بـوده اسـت؟    در اين تيتر به خواننده مي
بايد با گفته شما در پاراگراف دوم مقدمـه سـازگار و    در حقيقت، گفته شما در اين تيتر

صـفحه   10الـي   3نوع و عنوان مقاله، اين تيتر بهتر است حدود  براساس. همخوان باشد
A4 در اولـي،  . تقسيم نمود تر ها را به دو تيتر فرعي معموالً بهتر است نتايج و يافته .باشد

. فرضيات تحقيق پاسخ دهيد/سؤاالت هاي توصيفي را بياوريد و در دومي، به برخي داده
ايد سعي كنيد هر چـه  ي شما اينجاست، پس ب داشته باشيد كه متن و قلب مقاله به خاطر

تر، محكمه پسندتر و بهتر، اشاره كنيد كه نوآوري مقاله شـما چـه    تر، ساده زيباتر، سليس
هـا و   ج و يافتـه توانيد نتاي ايد؟ مي فرضيات تحقيق پاسخ داده/ه سؤاالتبوده؟ و چگونه ب

تحقيق خود را در قالب يك جـدول، نمـودار، شـكل، عكـس،     ) Contribution(نوآوري
  .فرمول، و يا حداقل جمالتي زيبا نيز نشان دهيد

  
  ):Conclusion remarks(بندي  جمع) 5

گوييد كـه نظـر و    در اين تيتر به خواننده مي. است اين تيتر حداقل شامل سه تيتر فرعي
ا از محتواي مقاله چيست؟ فوايد خواندن ايـن مقالـه چيسـت؟ بـه     برداشت شخص شم

 عبارت ديگر مشروعيت و موجه بودن زحمات خود در نگـارش مقالـه را بـه خواننـده    
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  :و اما تيترهاي فرعي. گوييد مي
  

  ):Discussion(بحث و مقايسه 5-1
يگـري كـه در   در اين تيتر، نوآوري مقاله خود را با نوآوري مقاله يا تحقيق نويسندگان د

هـاي   هـا و تفـاوت   ايد مقايسه، و شباهت اشاره كرده پاراگراف دوم پيشينه تحقيق به آنها
گيـرد و   ج مشابه باشد مورد تأكيد قرار مـي در صورتي كه نتاي. كار خود را با آنها بگوييد

ـ   ها چنانچه تفاوتي ميان نتايج پژوهش با نتايج پژوهش ه بيـان  ي قبلـي رخ داده باشـد، ب
در هر صورت نكته بسيار مهم اين اسـت كـه خواننـده    . شود احتمالي پرداخته ميداليل 

اين تيتر بهتـر  . ايد ا به دنياي علم و دانش عرضه كردهتصور كند شما چيزي نو و بديع ر
  .سطر باشد 15تا  5است بين 

  
  ): Implications for real world(Managers)(گيري و كاربردهاي دنياي واقعي نتيجه 2- 5

تواند مشكلي  وآوري شما در چه زمان و مكاني ميگوييد كه ن در اين تيتر به خواننده مي
توانـد   مايد؟ و چگونه در دنيـاي واقعـي مـي   حل ن) مديران(را از مشكالت دنياي واقعي

  .سطر باشد 15تا  5مورد استفاده قرار گيرد؟ اين تيتر بهتر است بين 
  

  ):For further research(براي تحقيقات آينده 5-3
و يا براي خود در آينـده همـوار   ه ديگران وسيل بهدر اين تيتر راه را براي ادامه تحقيقات 

مـرتبط بـا   ) كوتاه، مناسب، زيبا و جـذاب (حداقل بايد يك عنوان مقاله جديد. نماييد مي
  .بهتر آن است كه سه عنوان مقاله ارائه شود. مقاله حاضر خود، به خواننده ارائه نماييد

  
  ):Acknowledge(سپاسگزاري )6

ايـن  . اند قدرداني كنيـد  اجراي تحقيق با شما همكاري كرده در اين تيتر از كساني كه در
توانـد نوشـته    البته اين تيتر اختيـاري اسـت و مـي   . سطر باشد 5تا  2تيتر بهتر است بين 

  .نشود
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  ):Footnotes(ها پانويس )7
اند اما بـه توضـيحات    كه در متن مقاله آمدهات و لغاتي ها، اصطالح ي كلمات، واژه همه

گـذاري آنهـا در مـتن، در ايـن      به ترتيب شماره) اسامي انگليسي مثالً(بيشتري نياز دارند
اينگونه عمل Wordدر . شود ضيحات الزم در مورد آنها داده ميقسمت نوشته شده و تو

  Insert - Reference - Footnotes:  كنيم مي

  
  ):References(منابع و مأخذ )8

ـ  ه در متن مقاله سـند داده فقط منابعي را ك م در ايـن قسـمت طبـق الگـوي مشـخص      اي
ها، و غيـره   ستنادي شامل كتاب، مقاله، مجموعهيادآوري اينكه منابع مختلف ا. آوريم مي

آيند كه الزم است به يك نمونه عيني مقاله  به سبك خاصي در منابع و مأخذ مي هركدام
منـابع  . آوريـم  و بعد منابع انگليسي را مي ضمناً ابتدا منابع فارسي. نگارنده مراجعه شود

. بســـيار جديـــد و نـــو باشـــند) حـــداقل در چنـــد مـــورد(اســـتنادي مقالـــه بايـــد
 ,Magiran.com,Irandoc.ac.ir, Sciencdirect.com, Ebsco, Emeraldيهــا ســايت

Google advancedsearchدر شرايط امروز ايران بسيار مفيدند.  
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