
 

 خالصه کامل کتاب 

 روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی



 

 1فصل 

 ز:به گفته کرلینگر سه نوع تفکر قالبی مانع درک علم و فعالیت علمی شده است که عبارتند ا

به خصوصی تلقی می شود که : با واقعیت های آزمایشگااهی کگا  تفکر قالبی آن است که دانشمندان به عنوان شخص  .1

می کنند وسایل  و تجهیزات پیچیده ای بکا  می برد ؛ آزمایش های گوناگونی انجام مگی دهگد و واقعیگت هگا  ا بگرای 

 مقصود نهایی که بهبود زندگی بشر است ؛ گرد آو ی می کند .

؛ تئو ی های پیچیده  ا می چرخاند ؛ و بطو  کلی وقتش  ا د  بگر   دانشمند فرد فوق العاده ای است که : می اندیشد .2

عا  و برکنا  از دنیا و مسائل آن می گذ اند . این دانشمند یک نظریه پرداز غیر عملی است ؛ هر چند تئو ی و اندیشگه 

 او ممکن است بر حسب تصادف منجر به نتایج علمی مهمی شود .

که سعی می کند به زندگی آ امش بخشد و آنرا بیش از پگیش مفیگدتر و لگذت دانشمند یک مهندس کامال ماهر است  .3

بخش تر سازد . این طرز فکر ؛ علم  ا با مهندسی و فناو ی یکی می داند و بگر پایگه آن ؛ سگاختن پگل هگا و پیشگرفت 

 ی می شوند .اتومبیل ها و موشک ها خودکا ی صنعت ؛ اختراع ماشین های تد یس و مانند این ها بعنوان علم معرف

 از این دیدگاه ؛ وظیفه علم ؛ کا  د  جهت بهبود و تکمیل اختراعات و اکتشافات است .

 دیدگاه ایستا و دیدگاه پویا دیدگاه کلی دنیای علم :2

 به نظر می  سد اغلب د  دانشجویان و نیز د  اشخاص عادی وجود داشته باشد . دیدگاه ایستا :

سلسله اطالعات نظامدا  به جهان عرضه می کند و کا  دانشمندان  ا کشف واقعیگت هگای  علم  ا فعالیتی  می داند که یک

جدید و افزودن آنها به انبوه اطالعاتی می داند که از پیش وجود داشته است . د  این مو د حتی این بگاو  وجگود دا د کگه 

 علم اصوال پیکره ای از واقعیت هاست .

ن پدیده های مو د مشاهده است که وظیفه آن تاکید بر وضعیت کنونی و افزودن بگر آن از این دیدگاه؛ علم  اهی برای تبیی

 ؛ تاکید بر تئو ی ها ؛ فرضیه ها و مجموعه اصول و قواعد موجود می باشد .

 علم  ا بیشتر بعنوان یک فعالیت یعنی آنچه دانشمندان انجام می دهند د  نظر می گیرد .  دیدگاه پویا :

گاه ؛ وضعیت کنونی دانش مهم است ؛ اما اهمیت آن عمدتا بخاطر آن اسگت کگه بگرای پگ وهش و تئگو ی از منظر این دید

 علمی پایااهی محسوب می شود این دیدگاه تجسی یا اکتشافی نیز نامیده می شود .

 ؛ جنبه خود پ وهی  ا نیز د  بر میایرد . عالوه بر کشف یا آشکار ساختن

 ی و یک  شته طرح های اد اکی ومفهومی تاکید دا ند که با یکدیار پیوند یافته و برای ؛ بر تئودیدگاه اکتشافی در علم

 پ وهش مفیدند . 
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 همین جنبه  اکتشافی است که علم  ا تا حد زیادی از مهندسی و فناو ی متمایز می سازد .

 ی می انجامد .فناو ی فرآیند خلق  وش است به عبا ت دیار فناو ی  شته فعالیتی است که به نتیجه علم

 مهندسی ) علم مهندسی ( فرآیند پ وهش د با ه چاونای حل مسائل و فناو ی تولید کاالها و خدمات است .

 علم ؛ فرآیند پ وهش پیرامون پدیده هاست .

 علم تنها مجموعه ای از واقعیت ها نیست ؛ بلکه مجموعه  وابطی است که واقعیت ها  ا با یکدیار پیوند می دهد .

 ی عمده د  تعریف واژه علم : ناشی از اختالط محتوای علم با  وش شناسی است .دشوا 

 علم یعنی مجموعه ای متراکم از دانش وحدت یافته .تعریف محتوایی : 

علم یعنی فعالیت کشف متغیرهای مهم د  طبیعت ؛ مرتبط ساختن این متغیرها و تبیین این  وابگط )  تعریف فرآیندی :

 از طریق بیان قانونی (

 هم محتوا و هم فرآیند  ا د  بر می گیرد . تعریف کالسیک :

 ه یافته اند .یعنی یک سری مفاهیم و طرح های مفهومی و مرتبط با یکدیار که د  نتیجه آزمایش و مشاهده توسع علم

 عبا تست از کا برد  وش علمی د  پیدا کردن جواب برای مسائل حل شدنی .علم 

این تعریف چون تاکید بر  وش دا د ؛ تعریف فرآیندی است و از این لحاظ که مطالعه مسائل حل شدنی به دانش نظگام دا  

 منجر می شود ؛ تعریف محتوایی  ا نیز د  بر می گیرد .

 ا د ک دنیایی است که د  آن زندگی می کنیم .؛ اساس هدف علم

 کنترل  –پیش بینی  –تبیین  –توصیف درک علمی مستلزم چهار هدف است که عبارتند از : 

نخستین هدف علم توصیف است که مستلزم به نمایش گذاشتن دقیق یک پدیده برای تشخیص متغییرهگای   توصیف :-1

 موجود و پس تعیین میزان وجود آنهاست .

یکی از هدف های علم ؛ توسعه و تبیین ها د با ه  فتا  است . وقتی دانشمندان به دنبال تبیین ایگن مطلگب از  تبیین :-2

که چرا پیشامد ها یا  فتا های معینی  خ داده است ؛ د  واقع به دنبال تحلیل نظام دا  و تجربی عامگل هگایی هسگتند کگه 

 ویداد آن مسئولیت داشته باشد .مقدم بر آن پیشامد یا  فتا  بوده و برای  

 هدف اساسی علم :  تببین پدیده های طبیعی است .
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 مقصود از تبیین یک پدیده :  معلوم ساختن علت آن است ؛ یعنی امری که همیشه بر آن تقدم دا د.

 ی شود. ل از وقوع واقعی آن اطالق مسومین هدف علم است که به توانایی پیش بینی یک پیشامد قب پیش بینی : -3

 دیده  ا تعیین می کند .پچها مین هدف علم ؛ کنترل است . کنترل ؛ دستکا ی شرایطی است که یک کنترل : -4

کنترل د این معنا ؛ یعنی دانشی د با ه علت ها یا شرایط پیشین و مقگدم بگر وجگود یگک پدیگده کنتگرل ؛ بگه دسگتکا ی 

 پدیده ؛ ا تباط پیدا می کند . شرایطی که یک پدیده  ا بوجود می آو د ؛ و نه خود آن

  روش کسب علم :6

 . تجربه 1

 . مرجع مطلع و آگاه2

 . استدالل قیاسی و استقرابی3 

 . اعتقاد  اسخ به چیزها                            4  

 . کشف 5   

 .  وش علمی                                                        6   

 منابع آشنا و متداول علم است .یکی از تجربه : 

 بخش عمده معرفت که از نسلی به نسل دیار منتقل می شود ؛ نتیجه ی تجربیات است .           

 معموال توانایی یادگیری از تجربه  ا بعنوان شاخص  فتا  هوشمندانه د  نظر می گیرند .            

ادث قگرا  مگی گیگرد . د  شگرایط مشگابه ممکگن اسگت دو فگرد هر فرد براساس وی گی های خاص خود ؛ تحت تاثیر حگو-

 تجربیات بسیا  متفاوتی داشته باشند .

تجربه گرایی نیز سهم موثر و مهمی د  علم و پیشرفت علمی دا د. اما باید توجه داشت که چون میزان تجربه شخصی بگه -

ه ایگن  وش بگه تنهگایی بکگا  بگرده مگی شگود شدت تحت ثاثیر وی گی های شخصیتی و فیزیولوژیکی فرد قرا  دا د چنانچ

 خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت ؛ زیرا اد اک ما تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرا  دا د .
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 مرجع مطلع

رای دانستن چیزهایی که د ک آنها ازطریق تجربه مشکل یا غیر ممکن است ؛ شخص اغلب بگه مرجگع مطلگع  وی مگی ب-

 آو د .

 که بعنوان مرجع شناخته شده اند به مثابه حقیقت می پذیریم .ما کالم کسانی  ا -

مرجع مطلع می تواند اشتباه کند ؛ هیچ دلیلی برای اشتباه ناپذیری او وجود ندا د . همچنین د  میان مراجع مطلع د با ه -

؛ بگد اعتقگاد شگخص  ی اصول ؛ اختالف نظر وجود دا د. دلیل آنست که اظها ات آنان بیش از آنکه برواقعیت متکگی باشگد

 بستای دا د .

این  وش هر چند د  مراحل نخستین دستیابی به دانش مفید بوده است اما هموا ه پاسخ های بگا معنگا و معتبگری د بگا ه 

 مساله مو د مطالعه به دست نمی دهد زیرا :

 منبع مو د مشاو ه ممکن است د  واقع قد ت و صالحیت مرجعیت  ا نداشته باشد.  (1

 اغلب از عقاید و نظرات خاصی تو ش دا د.این منبع  (2

 به همین دلیل  وش مذکو  به تنهایی برای تولید تبیین های  وا و معتبر کافی و مناسب نیستند .

              

 استقرایی -انواع استدالل عبارتند از : قیاسی 

ز قوانین معین منطگق از احکگام کلگی بگه استفاده قیاسی  ا که فرآیند فکری است و طی آن ؛ فرد با بهره جویی ا قیاسی :

 احکام جزئی می  سند مطرح کردند .

 این  وش ؛ سیستمی برای سازماندهی واقعیات شناخته شده با هدف دستیابی یه یک نتیجه است .

 یکی از انواع استدالل قیاسی ؛ قیاس صو ی است .

 ت که به یک نتیجه ختم می شود .قیاس صو ی بر یک فرض اصلی ) کبری ( و یک فرض ) صغری ( مبتنی اس

 د  استدالل قیاسی اگر صغری و کبری د ست باشند ضرو تا نتیجه نیز د ست خواهد بود .

یک قیاس صو ی نمی تواند از محتوای صغری و کبری فراتر  ود . برای نتیجه د ست باید از صغری و کبری د ست شگروع 

 کنیم .

 اساس واقعیاتی بیان نهد که از طریق مشاهده مستقیم جمع آو ی شده است .محقق باید نتایج عامل  ا بر  استقرایی :

بیکن به جویندگان توصیه می کند که تعصبات و عقاید قبلی خود  ا که بت می نامید کنا  باذا ند و طبیعگت  ا مسگتقیما 

 مو د مشاهده قرا  دهند .
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 تفاوت بین استدالل استقرایی و قیاسی :

م می دهگد ده های مشاهده شده شروع می کند ؛ پس آنچه  ا که مشاهده کرده است به کل تعمیشخص از دااستقرا یی : 

 . این تعمیم ؛  وابط بین پدیده های مشاهده شده  ا تبیین می کند .

شخص از یک قانون عمومی وکلی شروع می کند و پس آنرا برای پیش بینی موا د جزئی مو د استفاده قگرا  مگی  قیاسی :

ی اطمینان کامل از نتایج استقرا تمامی موا د باید مو د مشاهده قرا  گیرند . چون فرآیند استدالل قیاسگی اصگوال دهد . برا

مبتنی بر مفروضات پیش تجربی است چنانچه یکی از مفروضه های آن ناد ست باشد؛ نتیجه ای که به گونه ای منطقگی از 

ه یک قیاس منطقی هرگز نمی توانگد خگا   از محگدوده مقگدمات آن آن استنتا  می شود نیز معتبر نخواهد بود زیرا نتیج

 باشد . 

منطق هرگز برای کشف حقیقت کافی نیست ؛ زیرا ظرفیت های طبیعی به مراتب بیشتر از ظرافت های فرانسیس بیکن : 

متکگی بگه آن  بحث و تعقل و استدالل است و چون استدالل منطقی با یک پیشداو ی آغاز می شود همه استنتا  هایی که

 باشد دا ای تو ش خواهد بود .

 قیاس یا  وش علمی بدست آو دند . –ترکیب  وش استقرایی و قیاسی  وشی جدیدی بنام  وش استقرا 

از نظر عموم؛ چا لز دا وین د  بسط نظر به تکامل خود ؛ اولین کسی است که د  پگی جگویی علگم ؛ از ایگن  وش اسگتفاده 

 کرده است .

 اعتقاد راسخ نسبت به چیزها 

د  معنا )) محکم به چیزی چسبیدن (( داللت بر باو های تثبیت شده ای دا د که مردم به آنها پایبندند ؛ به این دلیل کگه 

 آن  ا همیشه صادق می پندا ند . این باو ها ممکن است سرانجام به یک  شته خرافات یا موهومات منتهی می شود .

 هومات معرف عقایدی هستند که با آنها به گونه ای عمل میشود که گویی واقعیت اند .زیرا خرافات و مو

عادت ؛ که می توان آنرا اصل پایبندی به یک چیز نامید ؛ همیناونه عمل می کند . زیرا موجب مگی شگود بگه چیگزی کگه 

 نها  ا بر حسب ظاهر باال می برد .ایمان دا یم همچنان اعتقاد داشته باشیم . تکرا  فراوان ایناونه باو ها اعتبا  آ

 هرچه بیشتر د  معرض چیزی قرا  بایریم ؛ یا با آن آشنا شویم بیشتر آنرا دوست دا یم .

 دانشی که از این  اه بدست می آید :

 ممکن است دقیق نباشد           (1

 . برای تصحیح خطاهای موجود د  خرافات و موهومات و یا عادت ها ساز و کا ی وجود ندا د (2
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نوعی برداشت شخصی ؛ اشراق ؛ بینش د ونی ؛ عمل یا فرآیند  سیدن به دانش مستقیم یا قطعیت بدون  کشف و شهود :

استدالل یا تعقل است . دانش حاصل از این  وش ؛ مبتنی بر ایمان ؛ باو  ؛ یا احساس شخصی است و گاه بدون استدالل و 

 وصیف شود .توجه آگاهانه می تواند برای دیاران تشریح و ت

به  وشی گفته می شود که از طریق آن محقق بطو   استقرایی از مشاهده به فرضیه و پس بطگو  قیاسگی از  روش علمی :

فرضیه به استنباط می  سد و پیامدهایی  ا که د  صو ت د ست بودن  ابطه فرض شده ؛ پیش خواهند آمگد ؛ قیگاس مگی 

 کند .

 صولی بین  ویکرد علمی و استدالل استقرایی است .استفاده از فرضیه یکی از تفاوت های ا

 انسان د  وهله اول ؛ به مشاهده می پردازد و سپس اطالعات بدست آمده  ا سازمان می دهد .استدالل استقرایی: 

شخص چنین استدالل می کند که این فرضیه د ست باشد چه بدست خواهد آمد و پس بطو  نظام منگد  رویکرد علمی :

 تواند فرضیه  ا  د یا قبول کند ؛ مشاهده  ا آغاز کند .برای آنکه ب

بهترین  وش کسب دانش ؛  وش علمی است ؛ زیرا تالش می کند نفوذ تگو ش یگا پیشگداو ی آزمایشگار  ا د  زمگان یگک 

 فرضیه یا تئو ی کمینه سازد و اطالعاتی مبتنی بر واقعیت بدست دهد .

 این  وش بیان می کند که :

 ته شده ی قبلی د با ه پدیده مو د نظر  ا یاد بایرند .تمامی دانش شناخ (1

 د با ه چاونای ا تباط آن پدیده با چیزهای دیار ؛ حدس بزنید یا فرضیه تولید کنید . (2

 تعیین کنید که چه چیزهایی شاهد دانش جدید مو د نظر شماست  . (3

 و کنترل شده گرد آو ی کنید .برای فراهم ساختن این شاهد ؛ داده هایی  ا با یک  وش نظام دا  ؛ عینی  (4

 برای آزمایش آن فرضیه ؛ داده ها  ا ا زشیابی کنید . (5

 بر پایه کیفیت داده ها ومتناسب با ا زشیابی ؛ از کا  خود دفاع کنید . (6

هدف نهایی دانشندان ؛ صو ت بندی قوانینی بگرای توجیگه  ویگداد هگا د  دنیگای اطگراف آنهاسگت ؛ کگه پایگه  -

 بینی و کنترل د  اختیا  آنها می گذا د .مستحکمی برای پیش 

مفروضه هایی که این  ویکرد علمی بر پایه آن استرا  است به مدل بخصوصی برای پ وهش بوجود می آو د که  -

عینیت ؛ اعتبا  ؛ تعمیم ؛ ایجاز و کاهش گرایی  ا د  برمی گیرد . حقیقت د دن این پگا ادایم ؛ تثبیگت شگده و 

 لت و دیده گاهای واقعی آن است .واد یعنی منعکس کننده ع

اندازه گیری و کنترل بعنوان کانون مرکزی تالش های پ وهشی دیده مگی شگود . بگرای ایگن  ویکگرد کلگی د   -

پ وهش ؛ که دانش علمی  ا تنها شکل معتبر دانش می داند؛ اصطالح اثبات گرایی ) که  وش ها و اصول علگوم 
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گیرد ( نیز بکا   فته است و تاکیگد آن بگر نقگش گگام هگای مجگزا و  طبیعی  ا د  مطالعه  فتا  آدمی د  برمی

 متمایز د  مسیر دانش برده و بعنوان بهترین  اه کشف چیزهاست .

 ند .اثبات گرایان وجود چیزهایی  ا که نمی توان دید و یا صدای آنها  ا نمی توان شنید قبول ندا  -

ی دهنگده و سهامدا ان ؛ اشخاص حرفه ای د  خدمات یگا  به احتمال زیاد ؛ تصمیماتی که بوسیله مدیر عامل ؛ -

حکومت های محلی و مرکزی د  مسائل مهم اجتمگاعی گرفتگه مگی شگود ؛ بگر پایگه مصگلحت ؛ د ک قبلگی ؛ 

 ایدئولوژی شخصی و تو ش از نه بر پایه واقعیت های حقیقی .

اده هگا ؛ بگه منظگو  تعیگین تفاوت میان شخص عادی و پ وهشار علمی آنست که پ وهشار علمی د  تحلیل د -

 اینکه مطلب واقعا چیست .

بر سی ای عینی ؛ نظامدا  و کنترل شده  ا بکا  می گیرد ؛ نه یک کا  دسته جمعگی از صگب و بغاگها قگوانین  -

 سراناشتی؛ قیاس منطقی ؛ پیشداو ی و قصه ها و داستان های نیمه حقیقی .

  مو د پدیده ها و  وابط آنها و نیز  وش هگای دسگتیابی بگه اطالعگات مجموعه اطالعات ) دانستی های ( نظام دا  دعلم : 

 است . پیش بینی 

 به معنی دانستن است . scienceوقایع نیز د  تعریف علم وجود دا د واژه علم د  التین 

 انواع  وش های شناخت :

 تجربه -

 مرجع مطلع -

 استدالل استقرایی -

 استدالل قیاسی -

 اعتقاد  اسخ -

 کشف و شهود -

 علمی وش  -

 

مطلبی است که برای  وشن شدن معنی کلمه ذکر می شود . اگر این مطلب بیانیه ای باشد که پدیده مجهگول  ا تعریف : 

 از طریق پدیده 

 معلوم  وشن و معلوم سازد ؛ آنرا تعریف نظری می خوانند .

است ولگی تعمگیم نظریه ؛ یک فرضیه یا مجموعه ای از فرضیه هاست که د  سطح تجربی محدودی ثابت شده  -

 آن نیاز به آزمون هایی د  سطح وسیع تری دا د .
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نظریه ؛ مجموعه ای از سازه ها ) مفاهیم ( ؛ تعا یف و قاایای مرتبط با هم است کگه از طریگق تشگخیص  واط  -

 بین متغیرها و به منظو  تبیین و پیش بینی پدیده ها ؛ یک نظر نظامدا  د با ه این پدیده ها از ا ائه مگی دهگد

 .نظریه دا ای کلیت و وی گی های تبیین نیز می باشد.

 نظریه ؛ تبیین آزمایشی از پدیده ها است که از ترکیب مشاهدات مختلفی شکل می گیرد . -

 معنا بکار برده می شود . 2تبیین به 

 الف( معادل شرح و وصف پدیده

 بر پدیده است  ب( معلوم ساختن علت یک پدیده ؛ یعنی معلوم ساختن امری که همیشه مقدم

 :   د ک ؛ پیش بینی و کنترل پدیده هاست .تبیین  

 استنتا  قاابای پیچیده تر از قاایای مقدماتی است .پیش بینی : 

یا چند ا زش یا عدد خاص اختصاص داده می شگود و قابگل مشگاهده یگا انگدازه  2مفهومی است که به آن بیش از  متغیر :

وهشار مشاهده یا اندازه گیری می کند؛ متغیر نامیده می شود . وزن ؛  ضگایت منگدی ؛ گیری باشد . وی گی هایی  ا که پ 

 سبک مدیریت .

د  سطح مفهومی زمانی صو ت می گیرد که بر اساس اشتراکات زیر بنایی با سایر متغیرها انجام می گردد تعریف متغیر : 

. 

 اصول کلی ؛ تحقیق نامیده می شود . هرگونه فعالیت منظم جهت مطالعه مسائل برای  سیدن به تحقیق :

 عبا تست از کا برد  وش های علمی د حل یک مساله یا پاسخاویی به یک سوال 

 به زبان ساده ؛ تحقیق یعنی مساله یابی یا  اه حل یابی 

 تحقیق ؛ کوششی منطقی است که به منظو  پاسخ به یک یا چند سوال انجام می شود . -

طالعه منظم و کنترل شده پدیده ها و آزمایش قایه های فرضگی د بگا ه  وابگط تحقیق عبا تست از بر سی و م -

 احتمالی بین آنها با یک دیر انتقادی.

تحقیق عبا تست از مجموعه اقداماتی که د  قالب  وش علمی برای کشف و توصیف پدیده ها و تبیگین قگوانین  -

 حاکم بر آنها انجام می گیرد.

 دگی کردن به حقیقت یک امرو بازجویی کردن می باشد .از نظر لغت : تحقیق به معنی  سی -

        د  اصطالح تحقیق عبا تست از مطالعه حقیقت ؛ کوششی جهت شگناخت حقیقگت ؛ حرکگت از موضگعی بگا آگگاهی کمتگر 

 ) جهل بیشتر ( به موضعی با علم بیشتر ) جهل کمتر (
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 تر و قوی تر است .تحقیق علمی د  مقایسه با  وش علمی ؛  وندی  سمی تر ؛ منظم  -

ا دستاو د ه تحقیق با ساختا  منظم تری از کنکاش توام است که معموال به نوعی ثبت مراحل و گزا ش نتایج و -

 منجر می شود 

 تحقیق ؛ مرحله ای تخصصی تر از  وش شناسی علمی است . -

  از احیا و  شد فرهنای و علمی ؛ پ وهش است . -

یل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن اسگت تحقیق  ا می توان بصو ت تجزیه و تحل -

به پرو ندان قوانین کلی ؛ اصول یا نظریه های جدید بیانجامد و به پیش بینی و یگا احتمگاال بگه کنتگرل نهگایی 

  ویدادها منتج شود ؛ تعریف نمود .

منطقی و گام بگه گگام ؛ بگرای پ وهش علمی هدفش مشکل گشایی است و شیوه ای دقیق ؛ سازماندهی شده ؛  -

 تعیین مسائل جمع آو ی اطالعات ؛ تجزیه و تحلیل آنها و استخرا  نتایج معتبر بر مبنای آنها است .

 پ وهش علمی صرفا بر حدس و گمان ؛ تجزبه و الهام مبتنی نیست ؛ بلکه هدفمند و دقیق است . -

مدیران  ا یا ی می دهگد تگا مهگم تگرین عوامگل پ وهش علمی قبل از آنکه ذهنی باشد ؛ عینی است و این امر  -

موجود د  محیط کا ی  ا که برای اجتناب از بروز مشکالت ؛ حداقل کردن یا حل آنها مستلزم توجه خاصگند ؛ 

 مشخص سازند .

وی گی های اصلی پ وهش علمی عبا تند از : هدفمندی ؛ دقت عمل ؛ آزمون پذیری ؛ تکرا  پذیری ؛ دقیق بگودن ؛ قابلیگت 

 عتماد ؛ عینی بودن ؛ تصمیم پذیری و محدود گرایی .ا

 محقق کا  خود  ا با هدفی معین برای پ وهش آغاز کرده است .هدفمندی: 

تعهد کا کنان یعنی ترک خدمت کمتر / غیبت کا ی کمتر و احتماال افزایش سطح عملکرد و همه ایگن مگوا د قطعگا بگرای 

 سازمان منطقی د  بردا د.

 نظری خوب و طرح  وش مند معتبر ؛ می تواند به دقت عمل بر سی هدفمند بیافزاید .مبانی دقت عمل : 

 دقت عمل اشا ه به توجه زیاد ؛ وسواس به خر  دادن و میزانی از د ستی و دقت د  بر سی های پ وهشی دا د .

 دا ای مبانی نظری معتبر و  وش مندی مبتنی بر اندیشه است .پژوهش دقیق : 

فرضیه ها  ا می توان با استفاده از آزمون های آما ی خاص د  مو د داده های اطالعاتی جمع آو ی شگود  آزمون پذیری :

 مو د آزمون قرا  داد.

 آزمون می تواند نشان دهد که فرضیه ؛ تایید یا اینکه  د می شوند . 

 انجام می گیرد  تایید شود . نتایج آزمون فرضیه ها باید  کرا آ ؛ وقتی که پ وهش د  شرایط مشابه تکرار پذیری : 
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 تا اندازه ای این امر حادث می شود که نسبت به علمی بودن پ وهش خود اعتماد بیشتری حاصل می کنیم .

دیاگری  ذیری وی گیپبعبا ت دیار ، فرضیه ها نمی توانند صرفا بوسیله شانس و احتمال تایید شده باشند . بنابراین تکرا  

 از پ وهش علمی است .

 بودن و قابلیت اعتماد دقیق

اشا ه به این مطلب دا د که یافته های پ وهشی مبتنی بر نمونه ؛ چقد  به واقعیت نزدیک هسگتند . بعبگا ت دیاگر دقیگق 

بودن میزان دقت نتایج مبتنی بر نمونه  ا ؛ نسبت به پدیده های مو د مطالعگه؛ همگانطو  کگه د  عگالم واقگع وجگود دا نگد 

دازه د  برآو دهایمان دقیق تر و اطمینان بیشتری به نتگایج پگ وهش داشگته باشگیم ؛ یافتگه هگای انعکاس می دهد . هر ان

 پ وهش علمی تر و مفیدتر خواهد شد .

 

 عینی بودن

استنتاجی که از تعبیر و تفسیر نتایج تحلیل داده ها حاصل می شود باید عینی باشد ؛ یعنی متکی بر حقایق حاصل از داده 

 نه مبتنی بر ا زش های ذهنی و احساسی .های واقعی باشد 

با اجرای نتیجه گیری های غلط و غیر واقعی استنتا  شده از تحقیق ؛ ضر  و زیان هایی بگه سگازمان وا د مگی  -

 شود .

هرچه تعبیرو تفسیر  داده ها عینی تر باشد ؛ پ وهش علمی تر می شود ؛ اگرچه محققان د  ابتدا ؛ کا  خگود  ا  -

ها و ا زش های ذهنی شروع می کنند ؛ ولی تعبیر و تفسیر داده ها بایگد از تعصگبات و ا زش با یک سلسله باو 

 های شخصی مبرا باشند . عینی بودن یکی دیار از وی گی های بر سی علمی است .

 تعمیم پذیری 

 اشا ه دا د.تعمیم پذیری به حیطه قابلیت کا برد یافته های پ وهشی د  یک محیط سازمانی ؛ د  سایر سازمان ها 

 هرچه تحقیق ؛ قابلیت تعمیم پذیری بیشتری داشته باشد ؛ سودمندی و ا زش آن بیشتر است . -

هرچه نمونه گیری دقیق تر باشد ؛ اگر چه می تواند تعمیم پذیری نتایج پ وهش  ا افگزایش دهگد ولگی هزینگه  -

پگ وهش د  یگک حگوزه خگاص کگه های پ وهش  ا نیز افزایش  میدهد ؛ عموما بیشتر تحقیقات کگا بردی بگه 

مشکلی بروز می کند ؛ محدود می شوند و نتایج این تحقیقات د  بهترین حالت خود فقط د  سایر محیط هگا و 

وضعیت های مشابه کا برد دا د . اگر چه چنین کا برده محدودی ؛ ا زش علمی آنها  ا کاهش نمگی دهگد ولگی 

 قابلیت تعمیم پذیری آنها  ا محدود می کند .

 حدود گرایی ) ایجاز (م
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ایجاز د  مدل های پ وهشی وقتی محقق می شود که بتوانیم تعداد متغیر ها  ا به حداقل ممکن کاهش دهیم بطگو ی کگه 

 ضمن کوتاه شدن مسیر پ وهش ؛ به ا زش و اعتبا  آن خدشه ای وا د نشود .

 روش شناسی و روش کار

 برنامه  ا  وش گویند . شیوه انجام دادن هرکا  و یا طرز اجرای هر هدف و -

 وجه مشخصی  وش این است که از آگاهی و د ک انسان سرچشمه گرفته باشد . -

 کا برد مجموعه و یا ترکیبی از  وش ها برای نیل به اهداف باالتر و پیچیده تر  ا  وش شناسی گویند . -

  وش تحقیق د با ه انسان و یا  وش نظریه پردازی -

د و یا د  طراحی و ابداع آنها از اصول محاسگباتی و  یاضگی اسگتفاده شگود آنهگا  ا فگن یگا اگر  وش ها پیچیده و فنی باشن

 تکنیک و مجموعه یا 

ترکیبی از تکنیک ها  ا تکنولوژی یا فناو ی گویند که قابل اکتساب و انتقال است و با فرا گرفتن اصول ؛ دانش وفنونی کگه 

 د  آنها بکا   فته

 تکرا  پذیری دا ند و د  مناطق و فرهنگ های مختلف می توان آنها  ا عینا ساخت . مانند  وش های علمی ؛ قابلیت

  وش ها و  وش شناسی علوم انسانی بسیا  پیچیده و نامشخص اند . -

خلق این  وش ها بیشتر مبتنی بر اصول اخالقی و دانش های انسانی ؛ ایدئولوژی و جهان بینی بوده  و بجگز د   -

ثنایی قابلیت تکرا  پذیری ندا ند . لذا  وش شناسی علوم انسانی بیشتر هنر است تا فگن موا د بسیا  ساده و است

و بسیا  متنوع ومتغییر است و د  موا د و شرایطی هم که بطو  نسبی بتوان آنها  ا آموزشگی و اکتسگابی کگرد ؛ 

لوم انسانی ؛ تحقیق بطو  مشابه و تقریبی به شکل هنجا ها هستند تا  وش عینی ؛ زیرا موضوع  وش شناسی ع

 د با ه انسان و  فتا  انسان است .

اگر هنجا ها و الاوهای  فتا ی یکسان و مشابه باشند آنها  ا نوع و انواع مشابه و تکرا ی  ا سبک گوینگد ماننگد  -

 تحقیقات مربوط به انواع شخصیت انسانی د  سازمان و یا سبک های مدیریت معروف د  تحقیقات  هبری 

مقهوم متدلوژی به معنی شناخت شیوه ها و یافتن  اه اصلی هرکا ی است کگه د  اصگطالح بگه  فلسفه وجودی -

 وش شناسی تعبیر می شود و  وش شناسی به معنی شناخت نظام منگد  اههگا و شگیوه هگای انجگام کا هگای 

ای د ست است یعنی برای شناخت کا های د ست مالک هایی د  اختیا  ما قرا  مگی دهگد نگه معیا هگایی بگر

د ست انجام دادن کا ها و از این نظر د ست عکس نقگش منطگق  ا ایفگا مگی کنگد ؛ کگه شگیوه هگای د سگت 

اندیشیدن یعنی  وش های د ست اندیشیدن  ا د  اختیا  ما قرا  می دهد . از ابتدا نیگز منطگق بصگو ت شگیوه 

 ای گفتن ندا د .د ست اندیشیدن تعریف شده است و د با ه اندیشه د ست با اندیشه صالح چیزی بر

 وش شناسی این نقص منطق  ا جبران می کند و لذا با معیا های مدیریت نیز  وش شناسگی بگا مفهمگوم اثگر  -

بخشی و منطق با مفهوم کا ایی د  ا تباط اند ولی اندیشه د ست و موثر و دومی با اندیشه کا ا ا تبگاط دا نگد و 



 

16 

فکگر انسگان  ا مگی گیگرد و  وش شناسگی انسگان  ا از به همین دلیل است که منطق؛ جلوی خطا و اشتباهات 

 اندیشه های ناد ست ناصواب و بی معنی باز می دا د .

 معادل الاو و مدل تعریف کرده اند . پارادایم :

 مجموعه ای از باو های اساسی است که صو تی از جهان هستی  ا تصویر می کند. -

 ند .پا ادایم ها مبنای برداشت ها و اقدامات انسان هست -

پا ادایم  ا می توان بعنوان مجموعه ای از باو ها وپیش فرض های بینادی تصو کرد که  اهنمای کنش افراد د   -

زندگی شخصی و علمی قرا  می گیرد. این باو ها یا پیش فرض ها د  سه  کن اصلی هر پا ادایم یعنگی هسگتی 

 شناسی معرفت شناسی و  وش شناسی متجلی می شوند .

د د  بستر یک پا ادایم مشخص انجام گیرد تا بین مبگانی فلسگفی ) معرفگت شناسگی و هسگتی یک تحقیق بای -

 شناسی ( و  وش شناسی و ابزا های آن سازگا ی برقرا  شود .

 هستی شناسی ؛ معرفت شناسی ؛  وش شناسی اجزای اصلی یک پارادایم تحقیق: 

 د  مو د ماهیت حقیقت بحث می کند  هستی شناسی :

شاخه ای از فلسفه است که به تئو ی دانش می پردازد / ماهیگت  ابطگه ی بگین پ وهشگار و شگناختی  شناسی :معرفت 

 چیست .

مجموعه ای از فرآیندها و قواعد است که د  قالب یک نظم سینما تیک و وش های اجرایی . محقگق  ا د   روش شناسی :

 جهت پاسخ به سواالت تحقیق هدایت می کند .

 وش تحقیق و بکا گیری ابزا  تحقیق ؛ محقق باید موضوع تحقیق خود  ا بشناسد و آنرا بر یکی  قبل از انتخاب -

 از مکاتب شناختی استدا  کند ؛ این مکاتب د  قالب پا ادایم های تحقیق مطرح می شوند .

تئگو ی انتقگادی پدیگدا   –ساختا  گرایی ) نسگبی گرایگی (  –پا ادایم های  وش تحقیق عبا تند از : پا ادایم اثبات گرایی 

 شناسی 

اثبات گرایی از حیث ا زش شناسی ؛ دید محقق  ا منفک ) چرا ( از قااوت هگای ا زشگی او مگی  پارادایم اثبات گرایی :

 داند و از حیث سخنو ی هم  سمی و متمایز است .

 

 مفهوم               وی گی ها

 هستی شناسی    پدیده ها و مفاهیم واقعی هستند

 رفت شناسی    محقق مستقل از تحقیق است مع
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  وش شناسی     قیاسی ؛ طبقه بندی و مجزا شده ؛ تعمیم منجر به پیشاویی ؛ جستجوی اعتبا  تحقیق 

ه باشگد فلسگف اثبات گرایی د  مفهوم کالسیک ؛ به فلسفه ای اطالق می شود که د  آن تحقیق و پ وهش علمی قابل انجام

 و وسیله گرایی منجر می شود . ای که به غیر واقع گرایی

د  گروه وین همزمان با تاکید بر علوم تجربی ؛ مفهوم اثبات گرایی منطقی نیز براساس اصول قابل اثبات تحلیل  -

 منطقی مو د بر سی قرا  گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت اثبات گرایی کالسیک د  برابر اثبات گرایی منطقی                 

 موا د                        اثبات گرایی کالسیک      اثبات گرایی منطقی 

 منابع تایید شده دانش         تجربه و عملی               تجربه و منطقی

فلسگفه علگم و فلسگفه  –منطگق سگمبولیک  –نواحی تمرکز                    جامعگه شناسگی               فلسگفه زبگان 

  یاضیات

ذ ه گرایگی و تجربگه گرایگی منطقگی و معنگا  –توسعه                            نهات منفرد                 فلسفه تحلیلی 

 شناسی

 

 گانه پارادایم اثبات گرایی  6اصول 

 امکان بازبینی و تایید گزا ه های علمی -1

 مشاهده -2

 ضد علت -3

 ف پدیده (توضیح و تفسیر پدیده بر حسب یک قاعده و نظم خاص ) توصی -4
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 نهادهای ضد تئو ی  -5

 آنتی متا فیزیک  -6

 پارارایم ساختار گرایی )نسبی گرایی(

محققگگین سگگاختا گرا) کگگه  یشگگه د  تقابگگل گرایگگی سگگمبلیک دا نگگد ( بگگه ایجگگاد سگگاختا  دانگگش بگگین محققگگین و 

مصگاحبه موضوع مو د مطالعه تحقیق  اغب می باشگند و بنگا بگراین بگا تعصگب د   ابطگه بگا تمگام وضگعیت هگای 

 و فرایند تحقیق بحث می کند

 دانش و تعبیر و تفسیر د  یک پا ا ایم تحقیق ساختا  گرا نتیجه یک فرایند جمعی است نه فردی

گگگو بگگاو لیگگنکلن اظهگگا  مگگی کننگگد کگگه یگگک سگگاختا  بگگد تجزیگگه و تحلیلگگی اسگگت کگگه نگگاقص و سگگاده و از لحگگاظ 

 ی هدایت می شود .داخلی متناقض و ناجو  بوده و توسط یک متدلوژی ناکاف

 برخی ویژگی های تئوری ساختارگرا :

 پاسخ های ساختا  گرا به سواالت عمومی -1

جمع او ی و تجزیه و تحلیگل داده هگا : پگا ادایم سگاختا  گگرا تصگدیق مگی کنگد کگه جمگع آو ی داده هگا یگک -2

 فرآیند کشف است

   قابلیت اعتماد-3

 اعتبا -4

  وی تغییر و اصالح ویا تحریف فریاه تمرکز کند تحقیق اثبات گرا مایل است که بر  

د  حالیکگگه محققگگین کمگگی بگگا یگگک فرضگگیه شگگروع مگگی کننگگد محققگگین کیفگگی )شگگامل سگگاختا  گرایگگان ( غالبگگا 

 مطالعه شان  ا با فرضیات کا ی خاتمه می دهند 

ن د  یگک بسیا ی از محققین کیفی بحث می کننگد کگه عمگق مفهگوم و ماگمون و انکگا  یگک فرضگیه  ا مگی تگوا

 مطا لعه کیفی کشف کرد.

 پارداریم تئوری انتقادی

 از این دیدگاه ؛ اندیشه عنصر اساسی منطق و عقل است و د  مفهوم آیینه است که هرچیزی  ا بازتاب می دهد .

شخص ذهنارا شخصی است که با تعصب و جزم اندیشی ؛ وضع و ظاهر  ا بعنوان همه آنچه که هست قبول نمی  -

آنها  ا د  یک  ابطه تا یخی خاص بین فاعل و مفعول تشخیص می دهد.کند بلکه   
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انتقاد گرایی محض شامل ا ائه معیا هایی برای حقایق از بیرون طبق آنچه که بودند می شوند .-  

ظریه انتقادی نوعی فلسفه اجتماعی است که همزمان د  سطح فلسفی ؛ نظری و عملی کا  می کند .ن -  

سیپارادیم پدیدار شنا  

 پدیدا  شناسی مطالعه ساختا  آن چیزی می باشد که د  اولین نااه فرد تجربه شده و بدست آمده است .

پا ادیم پدیدا  شناسی از تجربیات هوشیا انه و با کیفیت و آنچه که د  اولین دیدگاه فرد به ذهن می  سد منشاء 

 گرفته و از مباحث برجسته فلسفه تفکر د  قرن اخیر است .

پدیدا  شناسی ؛ مطالعه پدیده ها است .-  

طریق تعریف می شود . از لحاظ نظم و اناباط د  فلسفه و دیاری بعنوان جنبشی د  تا یخ  2پدیدا  شناسی به -

فلسفی از نظرادبی؛ پدیدا  شناسی مطالعه پدیده ها و نمودی از اشیاء یا عواملی است که د  تجربیات ما پدیدا  می 

تجربه می کنید .است که ما از طریق عوامل ؛ پدیده ها  ا شوند یا مسیری   

پدیدا  شناسی مطالعه تجربیات هوشیا انه ای از مسائل عینی است و آنجه که د  وهله اول بنظر شخص می  سد.-  

 مفهوم                                وی گی ها

 هستی شناسی              واقعیت ذهنی  و چند مرحله ای است

 معرفت شناسی               تعامل بین محقق و تحقیق وجود دا د

  وش شناسی                 استقرایی حالت  و جانبه عوامل ؛ طراحی تحقیق هدایت شده و مرحله ای است .

تحقیق دا ای مرز تا یخی و زمینه ای است . نتیجه تحقیق الاوهاست                                    

جستجوی صحت تحقیق                                    
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 :     ساختار طرح تحقیق        2فصل 

تدوین طرح تحقیق به تعیین کننده ترین و پرهیجان ترین گام د  فرآیند تحقیق است .-  

د  این مرحله ؛ کل طرح بصو ت عینی منظو  می شود . -  

 وشن می سازد که د  جستجوی چیست و چاونه آنرا د  خواهد یافت و چرا  محقق د  طرح پیشنهادی تحقیق ؛ -

این جستجو ا زشمند است. الهام و بینش های محقق برای کشف آگاهی های جدید د  چا  چوب یک برنامه گام به 

 گام گنجانده می شود

 انتخاب موضوع تحقیق

 

ئلهبر سی پیشینه                                 بیان مس  

 

 تعیین مدل یا متغیرها

 بیان گزا ه های تحقیق

 تعیین ابزا  اندازه گیری
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 مشخص نمودن جامعه و نمونه

  وش شناسی تحقیق

 گرد آو ی داده ها و تجزیه

          بودجه و دو  زمانی طرح 

انتخاب موضوع تحقیق ؛ اولین مرحله د  تدوین و اجرای یک طرح پ وهشی است .-  

عبا تی است که نظر محقق  ا بصو ت خبری بیان می دا د .عنوان   

دانشجویان و محققین جهت تعیین موضوع می توانند با تاکید بر یکی از موا د زیر این فرآیند  ا کوتاه و آسان نمایند -

 که آنها 

ت و تخصص عبا تند از : تحقیق د  خصوص جدیدترین بحث  شته مو د بر سی ؛ موضوع مو د عالقه محقق ؛ مها 

 محقق اولویت و نیاز جامعه؛

 استفاده از پیشنهادات تحقیقاتی محققین پیشین ؛ بهره گیری از لیست اولویت های تحقیقاتی سازمان ها .

محقق پس از تعیین موضوع و زمینه مو د بر سی ؛ می بایست عنوان ا ائه نماید .-  

ده نوع فعالیت ؛ نوع  وش شناسی ؛ نوع آزمون ... می کلمات و واژه های بکا   فته د  عنوان پ وهش مشخص کنن -

 باشد

 نکات زیر جهت انتخاب عنوان مناسب عبارتند از :

عنوان تحقیق باید هدف های تحقیق  ا به  وشنی نشان دهد .-  

عنوان تحقیق باید بصو ت عبا ت کوتاه ؛ مختصر و غیر سوالی باشد .-  

مکان انجام تحقیق بصو ت دقیق بیان شود . د  صو ت لزوم باید جامعه آما ی ؛ زمان و-  

 د  ابتدای عنوان تحقیق از واژه هایی مانند : بر سی ؛ مطالعه ؛ تبیین ؛ طراحی و شناسایی و ... استفاده شود.-

 بررسی پیشینه تحقیق 

ا ائه می  محقق د  بخش تحقیقات مرتبط با مسئله ؛ آنچه  ا که تاکنون د  مو د مسئله مو د نظر دانسته شده است

 کند .
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اشتباهی که باید از آن د  بخش مرو  تحقیقات پیشین پرهیز کرد ؛ ا ائه مجموعه خالصه های تحقیقاتی ؛ هر یک -

د  یک بند است و با انجام این کا  ؛ محقق مخاطبانش  ا خسته و فرصت پی  یزی مستحکم بر سی خود  ا از دست 

 می دهد

نگارش بیان مسئله :.  

 تاکید بیش از حد بر اهمیت موضوع قبل ازتبیین آن ؛ ضرو ی است .اجتناب از  .1

 اشتباه متدوال که باید از آنها پرهیز نمود عبا تند از : .2

A) . آغاز مسئله با طراحی ماهرانه زمینه مسئله ؛ قبل از آنکه خود مسئله بصو ت  وشن بیان شده باشد 

B)  مسئله د  البالی بحث مدفون شده باشد و یا تنها بصگو ت مگبهم ا ائه یک توجیه برای انجام بر سی د  حالیکه تبیین

 د  انتهای آن مانده باشد .

 اشتباه متدول دیار آنست که فرض کنیم خواننده د  مو د محتوای مسئله به اندازه محقق آگاهی دا د . -

ا د  مو د زمینه مسگئله بگی مسئله باید بصو ت مشخص و دقیق و با واژه هایی بیان شود که برای فردی فرهیخته که تقریب

 اطالع است ؛ قابل د ک باشد .

 ارائه مدل تحقیق 

 انجام هر تحقیق کا بردی د  حوزه مدیریت می بایست بر مبنای یک مدل صو ت گیرد .

 استفاده از مدل د  یک پ وهش بر غنای و مشروعیت پ وهش می افزاید .

و می توانند نمایانار مکانیسم یا ساختا  تتبینی فرضیه وا ی باشگند مدل ها چا چوبی مفهومی یا نظری  ا فراهم می آو ند 

 که شاید با استفاده از تشبیه و تمثیل بدست آیند یا می توانند  وشی برای سازماندهی نتایج پ وهش و ا ائه آنها باشند .

 دهند .مدل ها خالصه یا انتزاعی از یک نظریه هستند که متغیرها و  وابط بین آنها  ا نشان می  -

محقق می بایست پس از بر سی کامل پیشینه یا سابقه تحقیقات مشابه مدل تحقیق خود  ا پیشنهاد دهد کگه  -

 برگرفته از تئو ی و نظریات می باشد .

مدل مفهومی بعنوان جزئی بسیا  مهم از پ وهش است و اهمیت آن به حدی است که می توان گفت تا اجگرای  -

 لیت های مرتبط با تحقیق حول آن د  گردش می باشد .آخرین مرحله تحقیق ؛ سایر فعا

 تنظیم گزاره های تحقیق :

 د  این قسمت محقق می بایست مطابق مدل تحقیق اهداف ؛ سواالت یا فرضیات تحقیق  ا مشخص نماید . -

 اهداف نقطه یا نقاطی هستند که محقق د  تحقیق خود د  صد دستیابی به آنها است  . -

 باشد که بعد از اجرای تحقیق به چه نقطه ای خواهد  سید .باید دقیقا مشخص 

توجه شود که بر مبنای مدل تحقیق هدف اصلی و اهداف فرعی تحقیق تهییگه و تنظگیم مگی شگود و براسگاس  -

 اهداف تحقیق سوال اصلی و فرعی تدوین می شوند .

 هییه و تنظیم می شود .هدف اصلی همان عنوان و موضوع بر سی است و اهداف فرعی مطابق مدل تحقیق ت -
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تعداد اهداف فرعی و به تبع آن تعداد سواالت یا فرضیات فرعی به تعگداد متغیرهگای مگو د بر سگی د  مگدل و  -

  وابط بین آنها بستای دا د.

 ی نماییم .مد  تحقیقاتی که به دنبال چیستی پدیده ای هستیم و یا نظر افراد  ا د  مو د پدیده ای جستجو  -

ال اقدام کنیم ود  موا دی که می خواهیم د با ه  ابطه علت ومعلولی و یا همبسگتای بگین دو یگا چنگد باید به طرح سو

پدیده مشخص تحقیق کنیم از فرضیه استفاده می کنیم . یعنی برای موضوعاتی که بگرای نخسگتین بگا  سگنجیده مگی 

که محقق چا چوب مشخصی برای حگدس  شوند و مدل استاندا دی برای آنها وجود ندا د از سوال استفاده می شود چرا

زدن ندا د . د  حالیکه برای تحقیقاتی که مدل استاندا د داشته باشند و یا اینکه قبال محققگی دیاگر از آن مگدل بهگره 

 گرفته باشد ؛ می توان از فرضیه استفاده نمود .

 مشخص نمودن ابزار گرد آوری داده هاست :

گانگه پرسشگنامه ؛  4ا توجه به موضوع و شرایط خاص تحقیق از یکی از ابزا های محقق جهت گردآو ی داده ها می تواند ب

 مشاهده و اسناد و مدا ک بهره گیرد .

چناچه ابزا  از قبل ساخته شده باشد طرح پیشنهادی باید شواهدی حاکی از پایایی و  وایگی آنگرا بگرای هگدف  -

 د  وش تهیه آنرا بصو ت خالصه بیاو د .بر سی ا ائه نماید . چنانچه محقق وسیله  ا خود بسازد بای

 تعیین جامعه ونمونه تحقیق :

 اولین قدم برای شناسایی آزمودنی های یک بر سی ؛ توصیف جامعه آما ی مو د نظر است .

 پس محقق  وش نمونه گیری از جامعه آما ی  ا توصیف می کند .

 مشخص نمودن روش شناسی تحقیق :

که بر سی خود  ا چاونه انجام می دهد تا د  صو تیکه  وابطی وجود داشگته باشگد ؛  محقق د  این بخش توصیف می کند

 مشاهده شوند . د  واقع محقق می گوید اگر این فرضیه د ست باشد ؛ پس این نتیجهمشاهده خواهد شد .

 توصیف دقیق شیوه انجام بر سی ؛ الزمه اولیه هر طرح پیشنهادی تحقیق است . -

 ه ها :گرد آوری و تحلیل داد

بخش سازماندهی دادها و  وش های آمگا ی  2د  این بخش محقق می بایست  وش آماده سازی و ا ائه داده ها  ا د  قالب 

 تجزیه و تحلیل توضیح دهد .

د  این مرحله محقق باید اجزای اطالعات قابل دسترسی برای هر آزمونی  ا فهرست کند ؛ تصمیم بایرد چاونگه اطالعگات 

 خواهند شد و نیز تعیین کند که چه  وش های آما ی بکا  گرفته خواهند شد . ا ائه و خالصه
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 کاربرد و دالیل انجام طرح

ه شگامل بودجگ تمام تحقیقات باید با د  نظر گرفتن عملی بودن انجام آن برنامه  یزی شوند . بخش های پایانی یگک طگرح

 مالی و دو ه زمانی باشد .

و تربیت و توالی فعالیت ها ؛ محققین دو ه زمانی  ا د  قالب نمودا  کانت ترسگیم مگی  جهت تسهیل د  ا زیابی دو ه زمانی

 نماید .

 فهرست منابع

 وایی یک گزا ش پ وهشی ؛ پایان نامه یا  ساله عالوه بر آنکه به صحت و دقت داده ها و اسگتنباط حاصگل از آنهگا وابسگته 

استفاده شده است نیز بستای دا د . مقصود از فهرست منابع ؛ تهیه  است ؛ به منابع و مراجعی که اطالعات آنها د  پ وهش

صو ت دقیق و کامل از همه مراجعی که د  متن گزا ش به آنها استناد شده است . هدف از ا ائه این فهرسگت نشگان دادن 

ندگان و مولفان و نیگز میزان تالش و کنکاش پ وهشار د  بر سی و استفاده از منابع گوناگون ؛ احترام به حقوق سایر نویس

  احتی دستیابی خواننده به منابع نظر است 

 

 

 

 فصل سوم       :     انتخاب موضوع تحقیق

محقق باید د  آغاز طرح تحقیق ؛ د  چند سطر ا زش های اساسی تحقیق  ا مطرح نماید . بایگد د  آغگاز ؛ هگر  -

سازیم ؛ که ضرو ت تحقیگق  ا بپگذیرد و اهمیگت خواننده ای احیانا بی تفاوتی  ا باشد و د ون خود چنان آشنا 

 شارف آنرا د  نظر آو د .

 انتخاب موضوع تحقیق ؛ اولین مرحله د  تدوین و اجرای یک طرح پ وهشی است . -

 تحقیق  ا وسیله ای برای دستیابی به دانشی نو تلقی کنند . -

 موضوع تحقیق باید دارای ویژگی های زیر باشد :

 پ وهش علمی مستلزم صرف وقت ؛ کوشش مستمر ؛ دقت باال و قد ت تحمل بسیا  است . : فرآیند عالقه پژوهشگر .1

: موضوع پ وهش باید چنان انتخاب شود که به حل مشکل یا کگاهش آن منجگر شگده و مشگمول دوبگا ه  بدیع بودن .2

ه کا برد  وش نو یگا کا ی غیر قابل دفاع نباشد . انجام پ وهشی تکرا ی د با ه ی برخی از زمینه های تحقیق به واسط
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اجرای آن د  جامعه دیار و امثال آن قابل توجیه است . اما تکرا  آن پ وهش ؛ که از هگر نظگر مشگابه پ وهشگی قبلگی 

 باشد  ا ؛ جز به منظو  وا سی دقت پ وهشار قبلی نمی توان توجیه کرد .

ه ماهیت فاسفی و سیستم ا زشی زیر : د با ه برخی از موضوعات مو د نظر برای پ وهش ؛ بواسط پژوهش پذیر بودن .3

                                                      بنایی آنها ؛ نمی توان با  وش علمی به پ وهش پرداخت .                                                                          

ن به مشاهده عینی پرداخت . از جمله حالتی که موضوع مو د حالتهای دیاری وجود دا د که د با هآنها نمی توا

پ وهش محدود نشده باشد یا اینکه شرایط امکان انجام دادن تحقیق د  فاصله زمانی مو د نظر برای پ وهشار فراهم 

 نباشد . د چنین حالت هایی انتخاب موضوع پ وهش قابل توجیه نیست .

ق باید این نکته مو د نظر باشد که باتوجه به دانش قابل دسترسی د بگا ه : د  انتخاب موضوع تحقی اهمیت و اولویت .4

 موضوع تحقیق تا چه اندازه انجام دادن پ وهش جدید از اهمیت برخو دا  است .

: توانایی تخصصی پ وهشار د  صو ت بندی مساله تحقیق و انجام دادن تحقیق نقگش  توانایی و تخصص پژوهشگر .5

بسزایی دا د .  داشتن تخصص و دانش مو د نیاز موضوع ؛ د  شکل گیری و ساخت زیر بنا و چگا چو  اولیگه پگ وهش 

  است و محقق تنها نقش اساسی دا د که د  غیر اینصو ت ؛ احتمال به سرانجام  ساندن مطلوب پروژه امری بس دشوا

توانایی ساختا  بندی مناسب  ا خواهد داشت و پروژه مذکو  دا ای فقز محتوایی خواهد بود و به تبع آن هیچ کا بردی 

 د  دنیای واقعی نخواهد داشت .

: شکی نیست که برای انجام دادن تحقیق د با ه ی یکموضوع بایگد نیگروی انسگانی ؛ ابگزا  انگدازه گیگری  منابع مادی .6

ودجه ؛ تجهیزات و سایر لوازم مادی د  دسترس باشد . چرا که انجام صحیح هر پروژه تحقیقاتی مستلزم هزینه هگایی ب

است و محقق برای فائق آمدن بر این هزینه ها ؛ د  ابتدای انجام پروژه می بایست منابع تامین مالی تحقیق  ا مشخص 

 سازد .

اید منابع اطالعاتی د  دسترس داشت تا امکان باز ناری پگ وهش هگای : د  انتخاب موضوع تحقیق ب منابع اطالعاتی .7

قبلی و بر سی پیشینه تحقیق فراهم شود ؛ زیرا د  غیر اینصو ت ممکن است پ وهشار به انتخاب موضوعی بپردازد که 

ی  ا از انجام قبال د با ه آن هیچ تحقیقی انجام نشده و  محقق د  اجرای آن با مشکل و چالش اساسی مواجه گردد و و

 کامل آن باز دا د .

: د  انتخاب زمینه تحقیق باید اطمینان حاصل کرد که انجگام دادن تحقیگق د بگا ه ایگن موضگوع ؛ از  به صرفه بودن .8

جنبه های علمی مقرون به صرفه است . البته وی گی ها و مالک های دیاری د  انتخاب موضوع وجود دا د که عبا تند 

د ؛ ابزا  اندازه گیری برای آن وجود داشته باشد ؛ نمایشار موا د اخالقی و ا زشی ؛ بگه آناونگه کگه از : آزمون پذیر باش

اجرای آن به مقدسات یا محرمات افراد برخو د کرده آنان  ا عصبانی کند و یا تحریک نماید ؛ نباشد ودامنه آن محدود 

 باشد .

 چگونگی انتخاب موضوع با بررسی ادبیات :

 ؛ نمایانار منبع اصلی کسب اطالعات و مطالب منتشره است . ادبیات تحقیق
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بخش اصلی کاتالوگ ؛ یعنی کاتگالوگ  3افراد می بایست با ترتیبات کتابخانه ها حداقل آشنایی  ا داشته باشند ؛ به وی ه با 

 ی کند ( مولف ) این کاتالوگ تمام کا های انجام شده توسط هر محقق ومولفی  ا بترتیب الفبا طبقه بندی م

 . (ایندکس موضوعی و کاتالوگ طبقه بندی شده ) که حوزه های دانش مختلف موجود د  کتابخانه  ا نشان دهد 

 چاپی و الکترونیکینوع اصلی ارائه اطالعات کتاب شناسی عبارتند از : 2

ا و معایگب احتمگالی ای نوع الکترونیکی شامل آنالین و سی دی  ام می باشد . هناام شروع یک جست و جو می یابد مزایگ

 که ممکن است موجود 

 باشد  ا سنجید .

 مسائلی که محققان باید د  نظر بایرند عبا تند از وجود و فراوانی منابع ؛ هزینه و زمان دستیابی به اطالعات .

 دو  وش اصلی برای انجام یک تحقیق ادبی وجود دا د ؛ یا محقق می باید یک مرو  کلی  وی ادبیات مربوط به -

 یک حوزه خاص انجام بدهد ؛ یا اینکه دقیقا می بایست مقاالتی که مد نظرش باشد بشناسد .

 واژگان شناسی  –اصطالح شناسی  –ترمینو لوژی : اصطالحات  -

 جست و جوی موضوع ؛ مستلزم انتخاب کلید واژه هایی دقیق و مناسب است . -

 مشکل اساسی برای انجام جست وجو  3

 ه دنبالش هستید هواس نداشته باشید .از تغییر مفهومی که ب .1

اشتباها تصو  نکنید که یک تجزیه و تحلیل بسیا  جزئی و دقیق از حوزه موضوع ؛ موجب کوتاه شدن فرآینگد تحقیگق  .2

 می گردد .

فرد نمی تواند انتظا  داشته باشد سند واحدی  ا پیدا کند که بتواند کلیه نکات ومسائل اصلی که محقق بگه دنبالشگان  .3

  ا پاسخ دهد .هست 

به  وش های متعددی می توان ادبیات  ا مرو  کرد . شاید مشخص ترین آنها ؛ کسب اطالعات از کتابخانه باشد  -

 اما می توان از مقاالت یا کتبی که مستقیما به ادبیات موضوع تحقیق شما مربوط می شود نیز استفاده کرد .

 منابع انتخاب موضوع

خدماتی تهیه اسناد وجود دا د که می توانند به جست و جوها کمک کنند کگه آنهگا  ا مگی  انتشا ات کتاب شناسی و دفاتر

 گروه زیر تقسیم کرد : 7توان به 

 کتاب ها .1

 نشریات دو ه ای .2

 پایان نامه ها ؛  ساله ها و تحقیقات د  حال انجام .3
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 انتشا ات دولتی و آما های  سمی .4

 زه های خاصت تحقیق و  هنمودها د  خصوص ادبیات تحقیق د  حوکا ها و آثا  مرجع؛  هنمودهای کلی د با ه ادبیا .5

 استفاده از اینترنت .6

 بر سی اولویت های پ وهشی سازمان هاو شرکت ها  .7

 کاتالوگ بهترین منبع برای آغاز یک جستجو است . -

اینه کس موضوعی و کاتالوگ همچنین می تواند هر کتگابی  ا کگه د  مخگزن کتابخانگه موجگود اسگت فگاش و  -

 مشخص سازد .

 مهم ترین حوزه ؛ مخزن مجالت و نشریات دو ه ای می باشد . -

بیشتر موسسات باز گانی و کتابخانه های دانشااه ها ؛ طیف گسترده ای از چکیده ها و شاخص ها  ا که طیفی  -

 از موضوعات مدیریتی  ا پوشش می دهند ؛ ا ائه می دهند .

مجلگه تخصصگی مگدیریتی و  100ها و ایندکس های مربوط به ؛ چکیده   AB/In formبانک اطالعاتی معتبر  -

 باز گانی کسبب و کا   ا د  اختیا  کا بر قرا  می دهد .

 حاوی متن کاملی د با ه نیمی از مقاالت موجود است . proQuestنسخه آنالین آن  -

- Emerald Reviews  ا شگامل مگی عنوان مجله مدیریتی معتبر دنیا  400یک بانک اطالعاتی آنالین است و 

 شود .

علی  غم موضوعات و مطالب موجود  وی وب ؛ شاید تنها منبع گسترده و جامع برای محققگان ؛ شگکر علگوم )  -

 ( باشد . ISIحاوی شاخص های 

به آد س  TheResearchIndexدیار خدمت عمومی که بوی ه برای  دیابی اطالعات به  وز مفید می باشد ؛  -

است . این خدمت بوی ه برای اطالعات  www.reseachindex . co .uk              اینترنتی                   

 مالی و اقتصادی و اطالعات مربوط به شرکت ها مفید و قابل استفاده است .

 

 

 

 رساله ها و تحقیقات در حال انجام 

 ا ائه شده است ؛ به این امید که :کسانی که بطو  کلی تحقیقی  ا انجام می دهند باید بدانند که چه  ساله هایی قبال 

 بتوانند آثا  دیاران  ا د  این زمینه شناسایی کنند . -

 از دوبا ه کا ی جلوگیری نماید . -

 از  وش و مدل آنها بهره گیرند . -

د  ایران از طریق شبکه ایران داک این امر میسر می شود که د  آن چکیده ای از  ساله ها به همراه مشخصات  -

 بلیت دسترسی دا د .کلی  ساله قا
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انتشا ات و آما  نامه های ا ائه شده یکی از مهمترین منابع برای مشخص نمگودن  ونگدهای علمگی جدیگد مگی  -

 باشد .

عگات بگرای  یمونه لی کا بردهای بالقوه اینترنت  ا بعنوان  اهگی نامحسگوس بگرای جمگع آو ی داده هگا و اطال -

 تحقیقات اجتماعی نامیده است .

 ت :مزیت اینترن 4

دستیابی به گروه های نامعلول آسانتر شده است ؛ که این امر ناشی از افزایش قابلیت دیگد و کگاهش محگدودیت هگای  .1

 زمانی و مکانی می باشد .

می توان الاوهای تعامل اجتماعی و  وند های اجتماعی  ا با مراجعه به سابقه استفاده از اینترنت و شاید حتی از طریق  .2

 بال نمود . دیابی اینترنتی دن

تحقیق کردن از طریق اینترنت می تواند ابزا ی بسیا  با ا زش برای تامین گمنان ماندن هر دو طرف محقق و پاسگخ  .3

 دهنده به سواالت او حس انجام پروژه های تحقیقی قراهم آو د .

: خودشان تمام صفحات اینترنتی  ا جستجو می کنند و آنها  ا بر اساس کلمگه اسگتفاده شگده  موتور های اینترنتی فعال

 دسته بندی می کنند .

: به صاحب صفحه ای که شرحی  ا برای مدیریت اینترنتی ا سال می کنگد ؛ متکگی و وابسگته  موتورهای اینترنتی ایستا

 اند .

تر و به  وز تر  ا تامین کننگد ؛ امگا موتو هگای اینترنتگی ایسگتا نکگات و موتو های اینترنتی فعال می توانند ا تباطات بیش

  هنمودهایی  ا تولید می کنند که بیشتر به شما می خو ند .

 

 

 

 ویژگی های عنوان خوب : 

 واضع ؛ آشکا  و بیانار محتویات باشد  .1

 کوتاه و مختصر باشد .2

 از تحقیقات دیار متمایزتان سازد .3

 جمله کامل نباشد .4

 عالقه تان باشدمو د  .5

 بدیع باشد .6
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 قابلیت اجرائی داشته باشد .7

 دا ای اهمیت و اولویت باشد .8

 جذاب و گیرا باشد  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :      بررسی پیشینه تحقیق     4فصل 

پدیده های اجتماعی و انسانی وابسته به گذشته اند و د  زنجیره ای از تداوم جای می گیرند و هویت آنان بدون  -

 نظر گرفتن گذشته ای که د  آن تکوین و تداوم یافته اند بدست نخواهد آمد .د  
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هر تحقیق د ست ؛ متخمن شناخت تحقیقات پیشین است . هیچ تحقیقی د  خال صو ت نمی گیرد ؛ بنگابراین  -

بطو  طبیعی د  پ وهش د  تداوم پ وهش های پیشین بگه انجگام مگی  سگد .؛ هگم از دوبگا ه کگا ی هگا د  آن 

 اب می شود ؛ هم از دستاو دهای تحقیقات پیشین برخو دا  می گردد .اجتن

م منطقگی هر طرح تحقیق باید از تحقیقات پیشین د  زمینه مو د نظر مطلع شد و پس تحقیق خود  ا د  تگداو -

 آنان جای داد .

 ندا د .  اتحقیقات بدون مبنای نظریه ای ؛ اغلب نتایجی بدست می دهند که پ وهشار توانایی تبیین آنها  -

محقق از یک پیشینه می تواند فرضیه هایی  ا استنتا  کند که یافته هگای مگو د انتظگا   ا ؛ د  یگک موقعیگت  -

 کا ی وی ه بیان می کنند .

دانش پ وهشی ودانش شخصی یکی نیستند . هر دو دانش ا زشمندند ؛ اما اهداف متفگاوتی دا نگد و پایگه تگابع  -

 معیا ها و ضوابط متفاوتی باشد.

شناسایی و مطالعه داند پ وهش هایی که د  گذشته انجام شده است و با موضوع مگو د  پیشینه مطالعاتی عبارتست از :

 پ وهش محقق ا تباط موضوعی مستقیم و غیر مستقیم دا یم .

ه و پایگه اصوال پ وهش ؛ امری گروهی است نه فردی ؛ هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است ؛ خود نیز مقدم

 ای برای مطالعات بعدی خواهد بود .

هر چند اندیشه ها و مفاهیم اصلی پ وهش و چاونای ا تباط آنها با یکدیار تا حدودی تابع تجا ت ؛ وی گگی هگا و اندیشگه 

 های خود پ وهشار است .

 بررسی پیشینه ی تحقیق مقاصد زیر را برآورده می کند :

 چوب تحقیقات قبلیقرا  دادن یافته های تحقیق د  چا   .1

 اجتناب از دوبا ه کا ی .2

 امکان پذیری اجرا .3

 جهت دهی تحقیقاتی .4

 تعریف و تعیین حدود مساله .5

 تدوین فرضیه مناسب .6

 انتخاب مدل مناسب .7

 شناسایی متغیرهای مرتبط با تحقیق  .8

 انتخاب  وش شناسی و ابزا  اندازه گیری دقیق .9

 شناسایی جامعه مناسب و تعیین حجم نمونه مو د نیاز .10

 انتخاب  وش تجزیه و تحلیل مناسب .11

 پیشینه تحقیق مانند پلی میان مبانی نظری و تجربی عمل می کند  -
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یکگگی از مهمتگگرین برسگگی پیشگگینه تشگگخیص مگگدل یگگا مگگدل هگگای نظگگری اسگگت کگگه مناسگگب بگگا داده  -

 های پ وهشی می باشد

حقیگق تی مدل جهت دهنده و محگدود کننگده دامنگه تحقیگق اسگت و عمگدتا بعنگوان پایگه و زیگر بنگا -

 بر شمرده می شود

امگگروز یکگگی از چگگالش هگگای اساسگگی تحقیگگق د  کشگگو  مگگا انجگگام تحقیقگگات بگگا  وش کگگامال مشگگابه و  -

 عمدتا مبتنی بر پرسشنامه است 

افگگراد بگگدون توجگگه بگگه موضگگوع و سگگواالت تحقیگگق از پرسشگگنامه ای اسگگتفاده مگگی نمایگگد و  وش  -

 تحقیق انها ثابت کمی و پیمایشی است

پیشینه می تواند گامی موثر د  شناسایی  وش شناسایی مناسب و نیز انتخاب یکی از بر سی دقیق  -

 ابزا های متناسب یا سواالت باشد.

 از عا ضه های تحقیقاتی کشو ما بکا  گیری آزمون و نرم افزا  مشابه و ثابت است 

منابع اطال عاتی برای بررسی پیشینه تحقیق :.  

 منابع اطال عاتی تحقیق به دو دسته منابع دست اول و دست دوم تقسیم می شود 

 منابع دست اول مطا لعات و نوشته های اولیه یک نظر به پرداز محقق یا شاهد زنده د  یک واقعه است 

ای منابع دست اول حاوی تمام گزا ش تحقیق یک نظریه یا بیانات یک ناظر است و به این دلیل مفصل و د  بع

 موا د بسیا  فنی است

از جمله منابع دست اول مطالعات تجربی منتشر شده د  مجله ها یا د  نظام های بازا  یابی اطالعات تک ناا های 

 اندیشمندانه گزا ش های تحقیقی و برخی پایان نامه ها است

مقاله های -کتاب ها–منابع دست دوم  وش ترکیبی ادبیات نظری و تجربی قبلی است از جمله ایناونه منابع 

منتشر شده د  دایره المعا ف و مقا له هایی است که وضع دانش موجود  ا د با ه یک موضوع از طریق خالصه 

 کردن تحقیقات اصلی ا زیابی می کند 

یک کتاب د سی که د  زمینه ای خاص به بسیا ی از منابع دست اول د  یک چا چوب واحد وحدت می بخشد نیز 

م استیک منبع دست دو  

منبع اطال عاتی دست دوم یک دید کلی د با ه مطلب فراهم می او د گرچه د  بر سی پیشینه تاکید میشود که 

 حتی المقدو  از منابع دست اول استفاده شود

 منابع تحقیقات علوم انسانی و مدیریت در داخل و خارج از کشور :

.مجله ی نمایی1  
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.چیکده پایان نامه های داخل  کشو 2  

کده پایان نامه های فا غ التحصیالن ایرانی خا   از کشو .چی3  

.قصلنامه های مختلف مدیریت 4  

.د  زمینه مطالعات کا  آفرینی نیز مجله معتبری تئو ی اند پر کتیس وجود دا د5  

 فرایند بررسی پیشینه ی تحقیق

.مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مساله تحقیق1  

مستقل و وابسته تحقیق می باشند. کلید واژه ها همان متغیرهای  

.جستجوی منابع اطالعاتی میان منابعی همچون مجله نمایی ها ؛ چکیده نامه ها و کتاب های مربوط به  موضوع 2

 تحقیق .

.یافتن عنوان مقاله هایی مرتبط با موضوع تحقیق3  

.جایابی نسخه هایی از مقاله های مو د نظر4  

.گزینش مقاله مرتبط5  

ی مقاله ها.طبقه بند6  

.تهیه چکیده 7  

.تهیه ی کتاب شناسی8  

.نقد مقاله ها و گزا ش ها9  

. تدوین چا چوب نظری و یا تجربی تحقیق10  

بر سی پیشینه ؛ یک توالی نقل و قول نیست ؛ بلکه تلقین مطالب بر سی شده و تفسیر پ وهشار از دانش موجود  -

 د با ه ی مساله است .

سوال یا فرضیه  –اهمیت و بر سی پیشینه  –مقدمه ای حاوی بیان مسئله  –چکیده عبارتند از :ترتیب ارائه ی مطالب 

  وش تحقیق نتایج  ؛ خالصه یا بحث با نتیجه گیری های ضمنی –

بر سی پیشینه نشان می دهد که محقق بر موضوع تحقیق خود اشراف دا د و از آخرین تحقیقات د   ابطه با آن مطالع -

 است .
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ی پیشینه با کلی ترین منابع اطالعاتی که کمترین  ابطه  ا با مساله دا ند شروع می شود و با بحث د با ه ی مرتبط بر س-

 ترین مرجع خاتمه می پذیرد

 محتویات هر پیشینه پروژه تحقیقاتی :

 الف( موضوع و عنوان تحقیق

 ب( گزا ش مسئله تحقیق

  ( متغیرهایی که تعریف شده اند به کلید واژگان

 د( متغیرهای نامربوطی که ممکن است بر یافته ها اثر گذاشته باشند 

 هگ ( اهداف تحقیق

 و( گزا ش  وش هایی که د  مطالعات بکا   فته اند 

 ز(وسایلی که برای جمع آو ی داده ها بکا  گرفته شده است 

ه است ح( جامعه هایی که نمونه از آنها انتخاب شده و  وشی که د  نمونه گیری بکا   فت  

 ط(  وش تجزیه و تحلیل

 ی( نتایج و پیشنهادات تحقیق

 ک( اشتباهاتی که امکان دا د از آنها اجتناب شود 

Tornatzky & fleischers عامل مهم در مدل 9  

.اندازه سازمان1  

EC .نارش سازمان های کوچک و متوسط برای پذیرش2  

EC 3 با مزیت های.تصو ات و اد اک سازمان های کوچک و متوسط د  ا تباط  

.نوآو ی های سازمان های کوچک و متوسط د  تجا ت الکترونیک4  

.دانش تکنولوژیکی سازمان های کوچک و متوسط5  

EC .اد اک سازمان های کوچک و متوسط از سازش پذیری با6  

.اد اک سازمان های کوچک و متوسط از پیچیدگی7  

.شدت اطالعات8  

.شدت  قابت 9  
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مفهومی است که از چاونای نظریه پردازی د  مو د  وابط بین چند عامل که به عنوان عوامل چا چوب نظری ؛ مدلی -

مهم مرتبط به مسئله تعریف شده است . این نظریه بصو ت منطقی از مستند سازی تحقیقات قبلی د  حوزه مشکل 

 مو د نظر ؛ آغاز می شود .

تدوین مبنایی علمی برای بر سی مساله پ وهشی ؛ امری قات منتشره ؛ د  جمع آو ی باو های منطقی از طریق تحقی-

 محو ی و اساسی است .

تدوین چا چوب نظری خوب برای آزمون مساله تحت بر سی امری اساسی و بنیادی است -  

 اجزاء چهار چوب نظری

کند و چها  چوب نظری خوب متغیرهای مهم  ا ئر وضعیتی که مرتبط با مساله پ وهش است شناسایی و مشخص می 

 پیوند این متغیرها  ا به گونه ای منطقی ا ائه می دهد .

ترسیم مدل مفهومی نیز که د  چها  چوب نظری توصیف شده باشد به خواننده کمک می کند تا  وابط  ا مشاهده کند -

. 

مدل  ا به معنای دوم و به منزله یک طرح مفهومی بکا  می بریم .-  

در چهار چوب نظری در امیخته شود: ویژگی بنیادی وجود دارد که باید 5  

متغیرهای مرتبط با موضوع پ وهش باید به  وشنی بر اساس بر سی پیشینه تحقیق شناسایی و مشخص شوند .-1  

د  بحث ها باید بیان کرد که چاونه دو یا چند متغیر به یکدیار مرتبط اند -2  

ش پیشین بصو ت نظر یه بیان کرد انااه د  بحث ها اگر بتوان ماهیت و جهت  وابط  ا بر پایه یافته های پ وه -3

 باید اشا اتی مبنی بر مثبت یا منفی بودن  وابط وجود داشته باشد

باید به  وشنی تشریح شود که پرا انتظا  دا یم این  زابط وجود داشته باشد استدالل ها  ا میتوان بر یافته های -4

 پ وهش های پیشین استوا  کرد

نیز که نشان دهنده چها  چوب نظری باشد ترسیم کرد تا خواننده بتوانند  وابط مبتنی بر نظریه  باید یک نمودا -5

  ا تجسم کند

 

 

 

 فصل پنجم      :       تدوین بیان مسئله

مساله شرح مبهم و کنای است د  ذهن افراد ؛ د  مو د چیستی یک پدیده یا  ابطه آن با دیار پدیده ها و یا مانعی اسگت -

 د   اه 
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 انجام کا  ؛ وظایف و یا تحقق هدف .

گر مساله یا موضوع اصلی به  وشنی مشخص نشود ؛ هر مقدا  هم کا  تحقیقگی گسگترده صگو ت گیگرد ؛  اه حلگی بگرای ا-

 مشکالت بدست نخواهد آمد .

هدف نهایی پ وهش پیدا کردن  وابط علی میان متغیرها ؛ تدوین قوانین کلی ؛ اصول ؛ یا تئو ی هایی است کگه مجموعگه -

 ای از دانش سازمان یافته  ا تشکیل دهد .

 صورت ظاهر می شود که عبارتند از : 3نارسایی و ناکافی بودن دانش علمی یک مساله دست کم به 

 وقتی د  نتایج پ وهش های انجام شده شکاف قابل توجهی وجود داشته باشد.-

 وقتی بین نتایج چند بر سی ؛ تااد وجود داشته باشد.-

 وقتی یک واقعیت بصو ت اطالعات تعیین شده وجود داشته باشند .-

 بیان کافی از مساله پ وهش یکی از عناصر مهم پ وهش است .-

 دلیل صورت می گیرد : 2و بررسی علمی معموال به  طرح مسائل به منظور پژوهش

.دلیل عقلی که پایه پ وهش بنیادی ؛ خالص یا نظری  ا تشکیل می دهد . انایزه ی پ وهشار د  ایناونه موا د ؛ میگل بگه 1

 دانستن و فهمیدن و د  واقع  ضایت خاطره ی است که بر اثر دانستن و فهمیدن د  وی بوجود می آید .

ی که به پ وهش کا بردی می انجامد ؛ بدین معنا تمایل به دانستن از آن جهت مهم است کگه بتگوانیم کگا ی  ا .دلیل علم2

 بهتر انجام دهیم .

 مساله  ا هرگونه وضعیتی بدانیم که د  آن شکافی میان وضع موجود و وضع مطلوب وجود دا د .-

د  حالیکه محقق باید مساله  اپگس از گفتاگو بگا کا کنگان و  مدیران اغلب مساله  ا بر پایه ی عالئم آن توصیف می کنند .-

 بر سی پیشینه هر چه دقیق تر مشخص کند .

علت یا پیش د آمد مساله ) یعنی عامل اثر گذا  و دا ای نقش ( ظاهرا عگدم شناسگایی صگالحیت افگراد و ا زش مشگا کت -

 آنهاست .

 خصصی و تجا ب شخص پ وهشار بستای دا د .گزینش مساله پ وهش به ذوق ؛ سلیقه ؛ عالقه ؛ زمینه ت-

 ویژگی های مساله ی پژوهش :

 .مساله باید محدود و مشخص باشد و متغیرهای آن به گونه ای عینی قابل تعریف باشند .1
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 .د  مساله ی تحقیق باید موضوع مهمی مطرح شده باشد .2

 مطرح شود /.د  مساله ی تحقیق تا جایی که امکان دا د باید موضوع جدیدی 3

 .مساله ی مو د تحقیق باید با دانش و زمینه تخصصی محقق و امکانات و شرایط محیطی هماهنگ باشد .4

مطالعه ی تمامی منابعی که بطو  مستقیم و یاغیر مستقیم با موضوع محقق د  ا تباط است؛ از ضگرو یات انجگام تحقیگق -

 است و این کا  قبل ازانجام تحقیق صو ت می گیرد .

 یزاک معتقد است هرگاه سوالی خوب بیان شده باشد نیمی از پاسخ آن داده شده است .ا-

 بیان مسله ی  وشن ؛ دقیق و قابل اجرا شاید مشکل ترین مرحله ی تحقیق باشد .-

 یک بیان خوب مساله اطالعات زیر را منتقل می کند :

 .اهمیت مسئله1

 .تحدید مساله د  یک حوزه ی تخصصی2

 ی د با ه تحقیقات انجام شده.اطالعات کل3

 .چا چوبی برای ا ائه ی نتایج تحقیق4

 یک مساله تحقیق ، زمانی از اهمیت برخوردار است که حداقل یکی از ویژگی های زیر را دارا باشد :

 .فراهم آو دن دانش د  یک زمینه ی خاص1

 .کمک به تدوین نظریه2

 .تعمیم نتایج تحقیقات قبلی3

 تحقیق.پیشبرد  وش شناسی 4

 . وشن ساختن برخی از مسائل مهم  وز5

 یکی از وی گی های طرح پ وهشی خوب آنست که دست نخو ده اصیل باشد .-

 یکی از عوامل که د  انتخاب مسئله پ وهش نقش اساسی دا د تمایالت و ا زش های معنوی خود پ وهشار است .-

 اشتباه هنگام حل مساله : 4
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 مقدماتیالف( عدم انجام تحقیقات 

 ب( عدم مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

  ( مشخص نکردن  وش اجرای تحقیق

 د( عدم توصیف دقیق و  وشن مفاهیم موجود د  مسئله

 مالک های انتخاب و ارزیابی مساله تحقیق :

 .تابلیت اجرا1

 .اهمیت مساله2

 .عالقه پ وهشار3

 .ا زش علمی مساله4

 .ا زش نطری مساله5

 تکنولوژی الزم برای حل مساله.داشتن 6

 .مثبت بودن پاسخ پرسش ها د  مو د مساله7

 فعالیت های الزم برای بیان مساله :

 .محدود کردن مساله1

 .تعریف مفاهیم2

 .بر سی مفروضات بنیادی3

 ت محدود کردن مساله : هدف محقق د  این مرحله از تحقیق؛  وشن ساختن گفتا های موضوع مو د بر  سی است بعبگا-

 دیار باید د  ا ائه مساله ؛ اصول محدود کردن و تحقیق ) دقت نمودن ( مد نظر قرا  گیرد.

بر سی مفروضات بنیادی : احکامی هستند که محقق ؛ آنها  ا بعنوان واقعیت ها می پذیرد اما نمی تواند آنها  ا اثبات کند -

. 

نباید د  این قسمت ذکگری از  وش اجگرای تحقیگق بگه مطلب مهم د  بر سی مفروضات بنیادی این است که به هیچ وجه 

 عمل آو د .
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 :      تعیین مدل و متغیرهای تحقیق              6فصل 

تعیین مدل و متغیرهای تحقیق یکی از دشوا ترین بخش های فرآیند تحقیق علمی اسگت کگه  اهنمگای عمگل  -

 محققین د  پ وهش های کا بردی می باشد .



602-32710002تلفن :                            آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
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مدلی از یک چیز به مقیاس باشد ؛ یعنی اگر تناظر یک به یک بین عناصر مدل و عناصر چیگزی کگه مگدل  اگر -

می نمایاند ؛ برقرا  باشد آنااه آن چیز و مدل همریخت نامیده می شوند مدل باز نمود کوچکتر شی اصلی است 

. 

 .نی یا هنجا ی آن است دیار کا برد متداول مدل ؛ که باز هم  بطی به پ وهش ندا د؛ معنای آ ما -

ه پگ وهش مدل بعنوان معیا  مقایسه می تواند سودمند باشد؛ اما کا برد آن د  معنای هنجگا ی هگیچ  بطگی بگ -

 اجتماعی ندا د .

مدل ها چا چوبی مفهومی یا نظری فراهم می آو ند و می توانند نمایانار مکانیسم یگا سگاختا  تبینگی فرضگیه  -

ه از تشبیه یو تمثیل بدست آیند ؛ یا می توانند  وشگی بگرای سگازماندهی نتگایج وا ی باشند که شاید با استفاد

 پ وهش و ا ائه آنها باشند .

 انواع مدل ها :

 : ابتدایی ترین کا برد مدل ها که البته بی اهمیت نیست به منزله ی توصیف های انتزاعی است توصیف های انتزاعی-1

محسوب نمی شوند اما می توان انها  ا مدل هایی از برخی جنبگه هگای اجتمگاعی توصیف های انتزاعی با اینکه معموال مدل 

 پنداشت 

داده ها و مشاهده های منظم یا اتفاقی ممکن است به شکل گیری چنین مدلهایی بیانجامد امگا هگدف آنهگا بگا مگدل هگای 

 انتزاعی تفاوت دا د .

ا  شوتز و ها ه یافت می شگوند . شگوتز شگیوه ی اسگتفاده از دو مثال از مدل هایی که توصیف انتزاعی بشما  می آیند د  ک

مدل ها  ا د  استرات ی پ وهش استفهامی تشریح می کند و ها ه شیوه استفاده از آنها  ا د  شاخه ی بر سگاخت گرایگی بگا 

 استرات ی پس کا ی بکا  می گیرد .

 االن نمایش داده می شود چندان مطلوب نیست .بر ساخت گرایان مدعی اند که علم محصولی اجتماعی است و آناونه که -

یک مدل ؛ نظریه ای کلی است که مولفه های هستی شناسانه ی نیرومنگدی دا د؛ د  حالیکگه نظگر بگه  .مترادف نظریه :2

 پاسخی است به پرسش های پ وهشی خاص .

ی گوناگون دیاری هگم داشگته مترادف گرفتن مدل و نظریه موجب شبهه و سر د  گمی د  مفاهیمی می شود که کا بردها

 اند ؛ بهتر است از این کا  پرهیز کنیم . یک نظریه ؛ محدود تر و جزئی تر و خاص تر از یک مدل است .

یک مدل مفهومی می کوشد جهان انسانی و اجتماعی  ا بر حسب آ ایشی از مفاهیم مرتبط؛ با یگک .مدل های مفهومی :3

ختا ی از مفاهیمی مثل هنجا ها؛ ا زش ها ؛ نقش ها ؛ اجنمگاعی شگدن ؛ کنتگرل طرح مفهومی ؛ نمایش کا  کرد گرایی سا

اجتماعی ؛ تعادل ؛ انطباق و نظام استفاده می کنند د  حالیکه د  دیدگاه تاادی از مفاهیمی مثل شالوده ی اقتصگادی ؛  و 

 بنا ؛ بیاانای ؛ تناقض ؛ منافع ؛ طبق قد ت و ساختا استفاده می شود.
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کا کردی براساس این اندیشه بنا می شگود کگه وفگاق د بگا ه ی هنجا هگا و ا زش هگا ؛ شگالوده ی نظگم  –یدیدگاه ساخت

اجتماعی است و دیدگاه تاادی بر پایه ی این اندیشه استوا  است کگه تاگاد و قگد ت مشخصگه ی اصگلی همگه ی  وابگ  

 اجتماعی اند از جمله  وابط بین طبقات اجتماعی .

 تعامل گرایی کا  کرد گرایی –ساخت 

 نقش ها توسط کنشاران اجتماعی اشغال می شوند و فتا  

 آنها توسط هنجا های مرتبط با این نقش تعیین می شود

 د  جریان کفش متقابل ؛ د با ه نقش ها مذاکره وتوافق مکر  

 و مجدد صو ت می گیرد این نقش ها از پیش تعیین نشده اند .

 

 .مدل های نظری :4

 دیاری ا  واژه مدل ؛ ترکیب آن با نظریه و تشکیل اصطالح مدل نظری است . کا بردهای  ایج

 یک مدل نظری حاوی مفاهیم و ایده های تبینی است که به پدیده ی خاصی مربوط می شوند. -

مفهوم سازی د با ه ی گروهی از پدیده ها ؛ که بر اساس منطق بنیادینی بر ساخته می شود و قصد نهایی ایگن  -

مفاهیم ؛  وابط و گزا ه ها مجهز به سیستمی صو ی شوند که اگر معتبر باشد به یک نظریه بگدل مگی است که 

 شود ؛ یک مدل کلی به دامنه ی گسترده ای از پدیده ها مربوط می شود .

 مدل کلی می تواند منبعی برای مدل های نظری باشد البته نه تنها منبع ممکن . -

 

اهیم با تعریف اسمی است ؛ حاوی یک منطق بنیگادی و یگک مکانیسگم نیگز هسگت یک مدل نظری همانطو  که حاوی مف

منطق بنیادی دیدگاهی است د با ه ی یک پدیده ؛  اهی برای ناریستن به جهان اجتماعی ؛ تصویری سازمان دهنگده کگه 

مو د استفاده تعیین مگی از تخیلی پ وهشار حاصل می شود نه از داده ها . ساختا   وابط میان مفاهیم ؛ که توسط مفاهیم 

 شود ؛ مکانیسم مدل  ا شکل می دهد. وجود یک مکانیسم وجه تمایز مدل نظری از یک مدل الکی است .

مدل های کلی می توانند منبع ایده هایی برای نظری باشند ؛ که به نوبه ی خود ؛ مفاهیم و ایده هگای تبیینگی  -

مکانیسمی  ا شکل می دهد که از طریق آن می توان به یک به شکل  وابط بین مفاهیم فراهم آو د. این  وابط 

 تبیین دست یافت . 

 وقتی این  وابط بصو ت دقیق تر و منظم تری بیان شدند یک نظام صو ی  ا تشکیل می دهند .

وقتی  وابط موجود د   وابط یک نظام صو ی تعریف عملیاتی شدند ؛ یک نظام عملیاتی بدست می آید کگه مگی تگوان آنگرا 

 و د آزمون قرا  داد . م

 اگر نظام عملیاتی د  آزمون  د نشد ؛ می توان نظام صو ی مذکو   ا یک نظریه نامید .
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برای ساختن مدل ؛ فرآیندی از استفهام الزم است که شامل تخیگل و خالقیگت اسگت ؛ نگه منطگق بگه معنگای  -

 محدود آن .

 شودمالحظه  133طرح ویلر از نظریه ها و مدل ها از کتاب صفحه 

 .تشبیه به مکانیسم ها :5

 بازنمودهای هرچیزواقعی یا خیالی  ا مدل های تمثال وا  نامیده اند.

مهم ترین کا کرد مدل های تمثال وا  د علم این است که به منزله تشبیه و تمثیل های عقل پسندی از مکانسیم های علی 

 فق های پدیده های طبیعی معلوم می شوند.مولد الاوهای غیر تصادفی بکا  ایند الاوهایی که د  اکتشاف ا

 .باز نمودهای نموداری :6

این نوع مدل ها برای نشان دادن الاوهای  وابط توالی های زمانی یا پیوند های علی موجود د  جنبه هایی از اجتماعی طرح 

 می شوند.

و بوی ه د  برگیرنده خالصه  وابط میگان این مدل ها د  برگیرنده ا ایه های مفاهیم انتزاعی جنبه های کلی جهان اجتماعی 

 چندین متغیر هستند. نوع اول  ا مدل های انتزایی تعلیلی و دومی  ا مدل های تجربی علی می نامند.

مدل های انتزایی با خاص نوعی و کلی جهان اجتماعی سروکا  دا ندومجموعه ی پیچیده ای از پیونگد هگای میگان مفگاهیم 

 رسیم می کنند.فا غ از متن و زمینه  ا ت

 مدل های تجربی علی برای نمایش تاثیر مجموعه متغیر های مستقل به ترتیب زمانی بر متغیر وابسته طراحی می شوند 

 بازنمود های ریاضیاتی : -7

 مدل سازی  یاضی به فعالیت هایی اطالق می شود مانن :

 صو ی سازی نظریه ها -

 داده هاسازماندهی ، جست و جو و کشف الاو های منظم د   -

 یافتن جایازین هایی برای نظریه ها -

 " چطور می شود اگر " با اندیشه های جامعه شناختیبازی  -

مفهومی است که به ان بیش از دو یا چند ا زش یا عدد اختصاص داده می شوند و قابل مشاهده یا اندازه گیری می متغیر : 

 می باشند. متغیرها می توانند کمی یا کیفی باشند. انسانی_باشد.متغیر از مهم ترین مباحث د  تحقیقات اجتماعی

بطو مثال: چنانچه د  یک تحقیق د  مو د ازدوا  سن متغیر یا عامل مهمی به حساب اید می گگوییم عمگل ازدوا  متگاثر از 

دام بگه سن افراد است این متغیر کمی وعینی است.د  همین تحقیق بینش یا طرز تلقی انسان ها نسبت به ازدوا  نیز د  اقگ

 آن تاثیر دا د متغیر  ا ذهنی وکیفی تلقی کنیم.
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 . تغییر پذیر بودن2. سنجش پذیر بودن               1ویژگی اساسی متغیرها : 2

 :تمایز میان مفهوم ؛ سازه و متغیر 

اهیم واژه مفهوم ؛ تجدیدی از  ویداد های قابل مشاهده است که معرف شباهت ها یا جنبه های مشترک میان انها است مفگ

 هایی انتزاعی می باشندکه برای توضیح دادن و یا معنا دادن به تجربیات مان از انها استفاده می کنیم.

برخی واژه ها مانند انایزش ؛ هوش ؛ آمیخته بازا  ؛ اضطراب ؛ قابلیت اجتماعی ؛ بصو ت مستقیم قابل مشاهده  -

 ید ) انتزاع( قرا  دا ند . سازه نامیده می شوند .نمی باشند.این مفاهیم پیچیده که د  سطح باالیی از تجد

 متغییر عبا ست از وی گی واحد مو د مشاهده -

پس از انتخاب متغیرها که براساس پیشینه ی تحقیق انجام گرفته است ؛ فرضگیه هگا یگا سگوال هگای تحقیگق  -

وه بنگدی و یگا مشخص شده ؛ پس تعریف عملیاتی متغیرها عرضه می شود . مرحله ی بعد تصمیم گیری ؛ گگر

دستکا ی متغیرها است علوم  فتا ی و علوم اجتماعی بعنوان نظام های علمی ؛ اصوال مبتنی بر دو مولفه عمده 

 است : تئو ی و پ وهش تجربی.

 نئو ی : جهان اندیشه ها ؛ تئو ی ها و مدل ها

 پ وهش تجربی : جهان مشاهده و تجربه 

سطح مشاهده و آزمایش که سطحی ملمگوس و عملگی اسگت سطح تئو ی : فرضیه که سطحی مفهومی است و  -

 پ وهش د  هر زمینه ای نتیجه بین این دو سطح است .

دانشمند باید د  سطح عینی و قابل مشاهده عمل نماید . بدین معنا که برای آزمون فرضیه ها ؛ باید داده هایی  -

 ها شده به سطح متغیر  ا گرد آو ی نماید و برای این مقصود ناگریز است به گونه ای از د گیری با سطح سازه 

  وی آو د .

 طبقه بندی متغیرها :

A متغیرهای کمی     -نظر اندازه گیری    :     متغیرهای کیفی   ( طبقه بندی متغیرها از 

B متغیگر   -متغیر تعگدیل کننگده  -متغیر وابسته -( انواع متغیر ها براساس نقش آن د  فرآیند تحقیق   :   متغیر مستقل

                   متغیرهای مداخله گر                                                        -کنترل کننده 

: د  بعای مواقع گروه مو د مطالعه بر اسگاس متغیگر فقگط طبگق بنگدی مگی شگوند.به ایگن متغیرهگا متغیرهای کیفی.1

متغیرهای اسی یا مقدمه ای فقط شامل دو طبقه هستند ماننگد جنسگیت افگراد از نظگر جنسگیت د  دو طبقگه  قگرا  مگی 

ما گاهی متغیرهای مقوله ای شامل چندین طبقه است مانند گروه خونی کگه گیرند.به این متغیرهای دو وجهی می گویند.ا

 تقسیم می شوند. این متغیرهای مقوله ای چند وجهی نامیده می شود.  Oو  ABو BوAبه طبقات 
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ها :ایناونه متغیرها متغیرهایی هستند که برای اندازه گیری آنها می توان مطابق قاعده های معین به آن متغیر های کمی.2

مقادیر عددی نسبت داده شده ا زش هایی هستندکه حداقل از نظم  تبه ای برخو دا ند به این معنا که هرچه عدد نسگبت 

داده شده به فرد مو د مطالعه بز گتر باشد او مقدا  بیشتری از صفت مو د نظر  ا دا است. ا زیابی عملکرد یک متغیر کمی 

ه متغیرکمی پیوسته متغیری است که بین هر دو مقدا  منو الگی آن مقگادیر است متغیرهای پیوسته ومتغیرهای کمی گست

بی شما ی وجود دا د مانند قد وزن ویا سایر متغیرهای با مقیاس جنسی اما متغیر کمی گسسته متغیری است که بین دو 

 یاس اسمی و ترتیبیمتدالی ان مقدا  دیاری نمی توان یافت مانند تعداد فرزندان تحصیالت و سایر متغیرهای با مق

: یک وی گی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعگد از انتخاب:دخالگت یگا دسگتکا ی شگدن توسگط متغیرمستقل_1

محقق مقادیری  ا می پذیرد تاثیرش بر  وی متغیر دیار مشاهده شود.د  مطالعات همبستای به جگای متغیگر مسگتقبل از 

 وابسته از متغیر مالک استفاده می شود.اصطالح متغیر پیش بین وبه جای متغیر 

البته باید توجه داشت که د  پ وهشهای غیر تجربی پس  ویدادی که امکان دستکا ی د  آن وجگود نگدا د متغیرمسگتقبل 

 متغیری است که فرض می شود قبال دستکا ی شده است

یرد.متغیگر وابسگته آن اسگت کگه مگو د :متغیری است که تغیرات آن تحت تاثیر متغیر مستقبل قرا  میامتغیر وابسته-2

 پیش بینی قرا  می گیرد.د  حالیکه متغیر وابسته به هدف پ وهش بستای دا د.

:متغیر کمی یا کیفی است که جهت یا میزان  ابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته  ا تحت تاثیر متغیرتعدیل کننده-3

ست که بر جهت یا میزان ا تباط متغیر مستقل و وابسته تاثیر مگی قرا  می دهد.گاهی این متغیر یک متغیر مستقل ثانوی ا

 گذا د. نکته مهم این است که متغیر تبدیل کننده قابلیت بر سی ویا کنترل دا د.

د  یک تحقیق اثر تمام متغیرها  ا بریکدیار نمی توان بطو  مطالعه قرا  داد.بنا براین محقق اثگر متغیر کنترل کننده :-4

 رها  ا کنترل نموده  آنها  ا خنثی می کند.این نوع متغیرها متغیر کنترل نامیده می شوند.برخی از متغی

 کنترل های آما ی-2کنترل های تحقیقی                   -1کنترل متغیرها از دو طریق ممکن است:      

متغیرهگای مسگتقل و وابسگته  : از نتایج تحقیقات قبلی شناسایی می شود.برخی متغیرهای اثرگذا  بگرکنترل تحقیقی-1

 مو د نظر قرا  گرفته و کنترل می شود.

 این کنترل شامل تحلیل کووا یانس  گرسیدن سلسله مراتبی و اندازه گیری های مکر  می باشد.کنترل آماری:-2

 

 چهار روش برای کنترل متغیرهای تعدیل کننده

 اثرمتغیر تعدل کننده  ا به کلی از صحنه پ وهش حذف کنیم-1
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 تاثیر متغیر تعدل کننده  ا مو د مطالعه وسنجش قرا  دهیم ونقش آنراد  متغیروابسته مشخص کنیم-2

 ز  وش جود کردن وهم طراز کردن آزمودنی ها استفاده کنیما-3

 ن و بهترین  اه برای کنترل متغیرهای تعدیل کننده انتخاب و جایازینی تصادفی آزمودنی هاست.باالخره آخری-4

متغیری است که محقق برای استنتا  از نحوه تاثیر متغیر مستقلبر متغیر تابع مو د نظگر قگرا  مد اخله گر: متغیرهای-5

می گیرد ولی تاثیر آنرا نه می توان کنترل کرد ونه مستقیم و مسگتقل از سگایر متغیرهگا مشگاهده کرد.متغیگر مراخلگه گگر 

ح تحقیگق هگدف آن بر سگی تگاثیر  وش آمگوزش برنامگه ای د  معموآل بر اعتبا  بیرونی تحقیق  اثر نمی گذا د.د  یک طر

مقایسه با سخنرانی برای د وس  یاضی پنجم ابتدایی است.متغیر مستقل  وش تد یس متغیر وابسگته پیشگرفت تحصگیلی 

 دانش آموزان است.    

 چهارروش های استفاده برای تعریف واژه ها به شرح زیرند:    

 مثالالف( تعریف با استفاده از 

 ب( تعریف با استفاده از قیدوشرط

  ( تعریف بوسیله جنس و وجه امتیاز

 تعریف عملیاتی آزمایشی -2تعریف عملیاتی سنجشی   -1د( تعریف عملیاتی  :  

 تعریف عملیات سنجشی : به تعریفی گفته می شود که از طریق آن شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق مشخص می شود.

زمایشی: د  این تعریف نحوه دستکا ی متغیرهای مو د بر سی ویا شیوه دخگل و تصگرف د  آن مشگخص تعریف عملیاتی آ

 می شود.

 

 

 

 

 :       بیان گزار های تحقیق هدف؛  فرضیه و سوال          7فصل 

 کلیات گزاره تحقیق
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 بخش های اولیه ی یک بیان کلی مساله ؛ اهمیت مساله و گزا ه های خاص مساله ی تحقیق است -

 برای محدود کردن یک موضوع به یک مساله ی خاص چه اقداماتی توصیه می شود: 

 بر سی منابع دست دوم مجله های علی دا یره المعا ف ها و سالنامه ها و کتب  اهنما -1

 تماس با استفاده کنندگان احتمالی نتایج تحقیق به منظو  تصریح نیازها  -2

گفتاو بگا کسگانی کگه د  زمینگه مگو د نظگر تخصگص داشگته باشگند یگا دا ای تجربگه و اطالعگات خگاص مگی  -3

 باشند 

 گزا ه های مساله  شامل هدف ها سوال های خاص و فرضیه های تحقیق می باشد. -

 اهداف تحقیق 

های علمی پس از بیان مسالهی تحقیق پ وهشار قصد خود  ا بصو ت عمیلیاتی که از طریق د  اجرای پ وهش 

مشاهده عینی قا بل دستیابی است بیان می کند د  برخی از پ وهش ها محقق به جای طرح سوال های پ وهشی یا 

 فرضیه فقط به بیان هدف می پردازد این امر معموال د  تحقیقات به چشم می خو د.

 وال های تحقیق :انواع س

   توصیفی  -أ

  ابطه ای  -2

 تفاوتی  -3

د  ایناونگگه سگگوال هگگا معمگگوال از کلمگگات چگگه مگگی باشگگد چیسگگت و چاونگگه اسگگت  .سوووال هووای توصوویفی :1

استفاده مگی شگود بعاگی از اوقگات گگزا ه هگا ی مسگاله ایگن عبگا ات  ا د  بگر نگدا د ولگی بگه طگو  ضگمنی ایگن 

 عبا ت از انها استنباط می شود 

ثگگال : سگگطح پیشگگرفت د سگگی دانگگش امگگوزان پایگگه سگگوم ابتگگدایی د  مگگدا س تهگگران د  ازمگگون پیشگگرفت م

 اجتماعی چیست ؟ –تحصیلی چاونه است یا طرز تفکر دانش اموزان نیست به مسایل سیاسی 

د . برای مثال چه د  ایناونه سوال ها ؛ چاونای  ابطه ی دو یا چند متغیر ؛ مو د نظر قرا  می گیر.سوال های رابطه ای : 2

  ابطه ای بین مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی وجود دا د؟

 این سوال ها با تفاوت سطح متغیرها سرو کا  دا ند و معموال به شکل زیر بیان می شوند ..سوال های تفاوتی :3

 آیا پیشرفت تحصیلی دختران و پسران پایه پنجم ابتدایی تفاوتی وجود دا د ؟
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که سوال های تحقیق ؛ بصو ت جهت دا  بیان نمی شود زیرا سوال ؛ پیش بینی هیچاونه  ابطگه ای بگین الزم به تذکر است 

 متغیر ها نیست .

ظو  رضیه ها منفهمانطو  که د  بحث مربوط به فرضیه تحقیق خواهد آمد . پیش بینی جهت  وابط میان متغیرها  ا د  بیان 

 می دا یم .

ی د  مو د  ابطه ی دو یا چند متغیر است . فرضیه ما بصو ت جمله اخبا ی بیان می حدس بفردانه ا فرضیه های تحقیق :

 شوند و 

 نشانار نتایج مو د انتظا ند .

یک فرضیه هیچااه اثبات یا ابطال نمی شود بلکه براساس داده های بدست آمده فقط تایید یا  د می شوند فرضیه هگا بطگو  

 ا قاد  می سازد تا نتیجه بایرد که تبیین از نظر احتمالی صحیح اسگت و بطگو  منطقی محتمل اندو شواهد تجربی ؛ محقق 

 منطقی می توان انرا قبول کرد .

 مالحظات اولیه در تدوین گزاره ها

 مشخص نمودن نوع بررسی : علی در برابر غیر علی

علی ؛ بر سی نگوع اول ) علگی (  محقق باید مشخص کند که برای پاسخ به مساله تحقیق ؛ بر سی علی مو د نیاز است یا غیر

هناامی انجام می شود که برقرا ی نوعی  ابطه ی علت و معلول معین ؛ ضرو ت داشته باشد . اگر محقق بخواهد عوامل مهم 

 مرتبط با مساله  ا تعیین کند ؛

 بیین می کند .بر سی همبستای الزم است . د  حالت اول ؛ محقق یک یا چند عاملی  ا که یقینا علت مساله اند ؛ ت

وقتی محقق می خواهد علت مساله ای  ا تبیین کند آنااه این بر سی ؛ بر سگی علگی نامیگده مگی شگود . وقتگی  -

محقق عالقمند به تبیین و تعیین متغیرهای مهمی باشد که به مساله مگرتبط مگی شگوند ایگن بر سگی پگ وهش 

 همبستای نامیده می شوند .

کا ی و آنااه ممکگگن اسگگت مجبگگو  شگگویم برخگگی از متغیرهگگا  ا دسگگتاگرتصگگمیم بگگر نگگوعی بر سگگی علگگی اسگگت،-

توانگد د  برخی دیاگر   اکنتگرل کنگیم .بگرعکس، اگگر مصگمم بگه نگوعی بر سگی همبسگتای هسگتیم ،بر سگی می

 گیرد ،انجام شود.یک محیط طبیعی ،جایی که حوادث بدون دخالت محقق د متغیرها صو ت می

بگگه ایگگن موضگگوع دا د کگگه بر سگگی مگگو د نظگگر علوگگی اسگگت یگگا از نگگوع   میگگزان دخالگگت محقق،ا تبگگاط مسگگتقیمی-

همبسگگتای بر سگگی همیشگگای د  محگگیط طبیعگگی سگگازمان همگگراه یاحگگداقل دخالگگت محقگگق د جریگگان طبیگگع 

 گیرد.حوادث صو ت می
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کنگگد تگگا معلگگولی اسگگت ،محقگگق تگگالش می–های علگگی کگگه هگگدف ،برقگگرا ی یگگا تطییگگد   وابگگط علگگت د  بر سگگی -

کا ی  ابرمتغیروابسگگته بر سگگی کگگه بتوانگگداثرات چنگگین دسگگتطو ی کگگا ی کنگگد بگگهصگگی  ا دسگگت متغیرهگگای خا

 نماید.

شگگگوند.  های میگگگدانی نامیگگگده میشگگگوند ،بر سگگگیها انجگگگام میهای همبسگگگتای کگگگه د  سگگگازمانبر سگگگی -

د  معلگگولی بگگا اسگگتفاده از همگگان محگگیط طبیعگگی کگگه –شگگده بگگرای برقگگرا ی  وابگگط علگگیهای انجگگام بر سگگی

 کنند آزمایش میدانی صو ت طبیعی فعالیت می آن،کا کنان به

کنگگگد چگگگون متغیگگگر مسگگگتقل شگگگود .د  اینجگگگا،محقق د جریگگگان طبیعگگگی  ویگگگدادها دخالگگگت مینامیگگگده می

 گیرد نه محیط ساختایشود ،ولی این کا د همان محیط طبیعی صو ت میکا ی میدست

 محقق(بر سی میدانی )محیط طبیعی باحداقل دخالت  -

 آزمایش میدانی )محیط طبیعی با دخالت متوسط محقق( -

 بر سی آزمایشااهی )یک محیط ساختای با حداکثر میزان دخالت محقق( -

 محیط:3تمایز بین 

گیگگرد کگگه عوامگگل مختلفگگی د  محگگیط طبیعگگی کگگه د  آن های میگگدانی، وقتگگی صگگو ت میبر سگگی .1

 گیرد.دهد،مو د آزمون قرا میمحقق  خ میصو ت طبیعی همراه باحداقل دخالت  ویدادها به

معلگولی بگامیزان نسگبتای زیگاد – گیگرد  کگه  وابگط علگتهای میگدانی ،د  جاهگایی صگو ت میآزمایش .2

طو طبیعی  خ شگگود  وامگگا کماکگگان د محگگیط طبیعگگی کگگه د  آن حگگوادث بگگهمداخلگگه محقگگق بر سگگی می

 گیرد.دهد،انجام میمی

معلگگولی  ا بگگه معگگرض نمگگایش –گیگگرد کگگه محقگگق علگگتی صگگو ت میتجگگا ب آزمایشگگااهی د جاهگگای .3

صگگو ت سگگاختای ایجادشگگده کنگگد،همچنین حگگوادث د محیطگگی کگگه بهگگگذا د  و نگگوعی کنتگگرل بگگاال ایجادمیمی

 پیونددبه وقوع می

 وتحلیل  اتعیین خواهدکرد.پرسش تحقیق،واحد تجزیه -

ی چنگگد وزه بگگا  د طگگی یگگک دو هاطالعگگاتی یکهگگای بر سگگی مقطعگگی نگگوعی از بر سگگی اسگگت کگگه د  آن داده -

 شود.آو ی میمنظو  پاسخ به پرسش یک پ وهش جمعیاچندهفت یا چندماهه به
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منظگو  پاسگخ بگه ها  اد چنگدین برهگه زمگانی بگه د  برخی مگوا د محقگق ممکگن اسگت بخواهگد افگراد یاپدیگده -

ای )طگگولی یاچنگگدمقطعی( نامیگگده هایی دو هیگگک پرسگگش پ وهشگگی مگگو د بر سگگی قرا دهگگد. چنگگین بر سگگی

 شوند.می

های مقطعگگی بگگه خوداختصگگاص ای اغلگگب زمگگان و تگگالش بیشگگتری نسگگبت بگگه بر سگگیهای دو هر سگگیب -

تواند بگگه تعیگگین  وابگگط علگگت ومعلگگولی شگگده اسگگت،می یزیای خگگوب طرححال،تحقیقگگات دو هدهنگگد .د عینمی

 کمک کند. 

 تدوین فرضیه -

احتمالی وموقگگت بگگه سگگوال پ وهشگگی اسگگت کگگه د مراحگگل بعگگدی تحقیق،د سگگتی فرضگگیه، پاسگگخی بخردانگگه،-

 گیرد.یاناد ستی آن مو د آزمایش قرا می

ی هایی سگگنجیده وبخردانگگه هسگگتندکه بگگر اسگگاس تجگگا ب قبلگگی محقگگق ویگگااز اه مطالعگگهها،حدسفرضگگیه-

 آیند.تحقیقات دیاران به دست می

 ای د  مشهودات یعنی د طبیعت دا د.بلکه هموا ه پایهی پندا  نیست، وجه زاییده هیچفرضیه به -

فرضگگیه عبگگا ت اسگگت ازحالگگت یااصگگلی »کننگگد فرضگگیه چیسگگت؟ فرهنگگگ و بسگگتر فرضگگیه  ا چنگگین تعریگگف می -

شگود تگا بتگوان از آن نتگایج منطقگی اسگتخرا  کگرد و بگدین آنکه اعتقگادی بگر آن باشگد پذیرفتگه میکه اغلب بی

 «ها امعلوم ساخت،آزمود توان آنهایی که نزد ما معلوم است یا میقعیتترتیب مطابقت آن  ا با وا

 داده است.واقعیت :پیشامد یک  ویدادواقعی است یعنی چیزی که مطمئن هستیم د زمانی ومکانی  خ

سوال وفرضگیه از لحگاظ ماهیگت یکگی هسگتند،با ایگن تفگاوت کگه فرضگیه یگک جملگه خبگری اسگت از مسگئله  -

 ی نتایج منتظره باشد.دهندهترآنکه باید نشانپذیربوده و مهمآزمونوضوح تر بهمشخص

 های فرضیه :ها و ویژگیمالک-

 فرضیه باید دقیق و وشن باشد. .1

 پذیرباشد.فرضیه بایدآزمون .2

 فرضیه باید بادانش موجود هماهنگ باشد. .3

 فرضیه باید از قد ت تعیین برخو دا  باشد. .4

 ازمفاهیم ا زشی واخالقی باشد.فرضیه باید فا غ  .5
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 کند.بینی میی بین دویا چند پدیده  اپیشفرضیه عمدتای  ابطه .6

 منابع فرضیه:

 کشف وشهود:-1

 انداز:هاعبا تهای خاص این فرضیهوی گی

 ناشی ازتجربه خاص  وزمره نیستند. -

 ضرو تای نیاز به سابقه پ وهشی طوالنی ندا د. -

 شوند.محض منبعث نمیازاندیشه،خودومنطق  -

 آیند.باتالش وکوشش صرف به دست نمی -

 منطق و استنتاج )مبتنی برنظریات(:-2

ها د  ا تبگگاط ایگگن نگگوع آینگگد،با شگگرایط ویگگ ه، بگگا نظریگگههایی کگگه ازطریگگق منطگگق بگگه دسگگت میفرضگگیه

تربگه ها و اصگول کلیتگر بگا اسگتنتا  ازنظریگهخواننگد کگه یشطو که قگبالی گفتگه شگد، قیاسگی میها اهمانفرضیه

 آید.دست می

 مشاهده وتجربه:-3

الخصگگوص هاسگگت علیفرضگگیه یگگا فرضیه های اجتمگگاعی سرچشگگمهد بسگگیا ی ازمگگوا د، مشگگاهدو امگگو و پدیگگده

کننده د  پگی بازیگابی علگل وعوامگل  فتگا  زمانی که مشاهده وقایع اجتمگاعی بگا تعمگق صگو ت گیگرد و مشگاهده

 یا وندحرکت آن باشد.

 سازی:فرضیهاصول 

 شده باشد. دقت تعریف: هرفرضیه باید وشن،صریح و  فاقدابهام باشد و مفاهیم آن بهاصل صراحت -1

هگگای خگگود ای غلگگی  ازا زشاش  اد هالگگه: چنانچگگه محقگگق پدیگگده مگگو د مطالعگگهاصوول فراغووت ازارزش -2

 پذیرنیست.ببیند،کا تحقیق عمالیصو ت

مثال عنواندواز کلیگگات وامگگو  بگگدیهی بگگه دو ماننگگد بگگههابایددقیق ومشگگخص باشگگن: فرضگگیهاصوول دقووت -3

جمعی بگگر جمعگگی بگگر جگگرم جوانان،صگگرف گفگگتن اینکگگه وسگگایل ا تبگگاطد تحقیگگق پیرامگگون اثگگر وسگگایل ا تبگگاط 

 جرم جوانان تطثیردا دکافی نیست چه این امرمسلم است.
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گیری آن  اانگگدازهبر سگگی باشگگدیعنی ابگگزا  الزم جهگگت سگگنجش :فرضگگیه بایدقابلاصوول پووژوهش پووذیری-4

ای کگگه همگگه خصوصگگیات بگگاال ا داشگگته باشگگدامانتوان آنرابگگه محگگک آزمگگون موجگگود باشگگد بنگگابراین فرضگگیه

 تواند د کا تحقیق مفید باشد.نهادنمی

 برای محقق رعایت چند شرط ضروری است:

 هاآگاهی داشته باشد.محقق باید نسبت به بعدا زشی پدیده-

هگگای خگگاص کگگه موجبگگات تعصگگب ونگگوعی سگگوگیری اد اکگگی  افگگراهم   ا زشتگگا آنجاکگگه ممکگگن اسگگت ازتغلگگی -

 سازد اجتناب شود.می

بگگگگرخالف مراحگگگگل نخسگگگگت وپایگگگگانی تحقیگگگگق،مراحلی چنگگگگدوجود دا د کگگگگه کوشگگگگش د  اه فراغگگگگت -

 ترد این مرحله صو ت گیرد.  هابایدبیشازا زش

هگگا ا یسگگتند. پگگوپراین دسگگته ازگزا ههگگا : نگگه مسگگتقیم ونگگه غیرمسگگتقیم،قابل پگگ وهش نبعاگگی فرضگگیات یاگزا ه

 نامد.ناپذیر میابطال

 سازی:مراحل فرضیه

هایی د  ذهگگن  ود،بایدفرضگگیه: معمگگوالی محققگگی کگگه بگگه دنبگگال پ وهشگگی خگگاص میهووافرضپیش تهیووه -1

 داشته باشد.

:د  جریگگگگگگان تحقیگگگگگگق اکتشگگگگگگافی و از طریگگگگگگق مشگگگگگگاهده هووووووافرضوارسووووووی پیش-2

گردنگگگگگدو یاآنکگگگگگه شگگگگگوند،تقویت میشوند،جابجامیطو سگگگگگطحی وا سگگگگگی میهابهفرضآزادیاجمعی،پیش

 شوند.طو موقت  دمیبه

مانگگده بگگه  های بگگاقیطو جگگدی و بااسگگتفادهازتمامی امکانگگات ،فرضگگیه: د ایگگن مرحله،بههاآزمووون فرضوویه-3

های شگگوند و بگگا خگگود فرضگگیهتبگگدیل می های آزمگگوده شگگده احتمگگاالی بگگه نظریگگهشگگوندو فرضگگیهآزمگگون نهگگاده می

 سازند که باید با انجام تحقیقاتی دیارآزمون شوند .بسیا  دیاری  ام طرح می

 

 

 انواع فرضیه:

 فرضیه آما ی  -1
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 فرضیه صفر                             -

 فرضیه خالف                           -

 فرضیه پ وهشی    –2

 دا فرضیه پ وهشی جهت –

 فرضیه پ وهشی بدون جهت –

 های اصلی وفرعیفرضیه - 3

کندیاازمفاهیم آید، شگگدمیهای پ وهشگگی بگگه وجودمیفرضگگیه آمگگا  معمگگوالی ازطریگگق فرضگگیهفرضوویه آموواری:

 هایکی نیست.گیرد اماهرگزباآنضمنی آن مایه می

صگگو ت پگگا امتر نوشگگته بااسگگتفادهازنمادهای آمگگا ی وبههگگایی هسگگتندکه هاو یاعبا تهای آما ی،جملگگهفرضگگیه

 ها هدایت پ وهشار د  انتخاب آزمون آما ی است.شوند و نقش آنمی

بندی صگگو ت پگگا امتر صگگو تایگگن فرضگگیه بیگگانار عگگدم ا تبگگاط بگگین متغیرهاسگگت کگگه بهفرضوویه صووفر: - 1

 خلف است. شود و مبنای  یاضی آن برهاننمایش داده می=((  °))شودوبانماد می

ه بیگگان دیاگگر ایگگن فرضگگیهایگگن فرضگگیه غالبگگای منطبگگق بگگا فرضگگیه پ وهشگگی اسگگت. بگگه فرضوویه خووالف: - 2

کنگد و کننده انتظا پ وهشار د بگا ه نتگایج پگ وهش اسگت. ایگن فرضگیه بیگانی اسگت کگه پ وهشگار آ زو میابیان

 .شودنمایش داده می(( ≠°))شود وبانماد بندی میصو ت پا امتر صو ت به

دیارانتظا ات بیانپگگردازد. بگگهایگگن فرضگگیه بگگه توصگگیف وچاگگونای  وابگگط متغیرهگگا میفرضوویه پژوهشووی:

 اه حگگگل پیشگگگنهادی اسگگگت فرضگگگیه کنگگگدویکمگگگابین متغیرها،بیگگگان میپ وهشگگگار  ا د خصگگگوص  وابگگگط فی

 شود:پ وهشی خودبه دوصو ت زیرتقسیمم ی

مسگگتقل برمتغیگگر وابسگگته مشگگخص ومعگگین د  ایگگن نگگوع فرضگگیه،جهت تطثیردار:فرضوویه پژوهشووی جهووت-1

بینگگی شگگود کگگه ژوهشگگار دالیگگل منطقگگی و مشخصگگی بگگرای پگگیش شگگود ازایگگن فرضگگیه زمگگانی اسگگتفاده میمی

های دیاگگران وتجگگا ب های پ وهشگگی بگگه کمگگک مبگگانی نظگگری ویافتگگه ابطگگه معینگگی داشگگته باشگگد جهگگت فرضگگیه

هگگای آمگگا ی یگگک دامنگگه دا ،از آزمونی جهگگتهاشگگود بگگرای آزمگگون فرضگگیهعلمگگی و عملگگی پ وهشگگار تعیگگین می

 شود.استفاده می

ای کگه د  آن جهگت یگا اخگتالف یگا وابط بگین متغیرهگا مشگخص فرضگیهفرضیه پژوهشی بودون جهوت: - 2

 هایی که هدف آن کشف  وابط بین متغیرهاست.شود. د پ وهشنیست فرضیه بدون جهت نامیده می



 

52 

هگایی کگه پیشگگینه شگود.برای پ وهشه از سگوال  اسگتفاده میجگای فرضگی هگای کیفگی نیگز بگهد  پ وهش -

که ازفرضگیه تگوان فرضگیه  ا بگدون جهگت نوشگت و یگا از سگوال اسگتفاده نمگود. د صگو تیمطالعاتی ندا ند نیزمی

هگگای کنیم ازمونکه ازفرضگگیه بگگدون اسگگتفاده مگگیبگگدون جهگگت نوشگگت ویاازسگگوال اسگگتفاده نمگگود. د صگگو تی

 اده می شود.آما ی دو د امنه استف

 های اصلی وفرعی:فرضیه

باشگگد باشگگد .فرضگگیه اصگگلی همگگان عنگگوان تحقیگگق میهرتحقیگگق دا ای اصگگلی ویگگک یگگا چنگگد فرضگگیه فرعگگی می

 باشد.هاکه د مدل باچا چوب نظری تحقیق آمده است،میوفرضیات فرعی به تعداد متغیرها و وابط آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری تحقیقابزار اندازه  فصل هشتم         :             تعیین
هگگا؛ ای واقعیتهگگای صگگفات ،بگگه مجموعگگهای از اعگگداد یاکمیتعبگگا ت اسگگت از تخصگگیص مجموعگگهگیری:انوودازه

 ها.شده بر اساس منطق ویاتعیین مقدا های متفاوت یک متغیر د  آزمودنیبر اساس قوانین پذیرفته 
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گیری متغیرهگگای اصگگلی مگگوازینی کگگه  اهنمگگای انگگدازههگگاو گیری،عبا ت اسگگت از تعا یف، وشنظگگام انگگدازه

 تحقیق هستند.

 گیری:اقدامات زیربرای اندازه

 گیریتشخیص وتعریف دقیق واقعیت مو د اندازه -1

 گیریتعیین و تشریح ابزا  اندازه -2

 باشد.سواالت، شاخص و مقیاس و اعتبا  و قابلیت اعتماد می گیری که خود شامل:ابزاراندازه

 باید صریح و  وشن باشد. –             لسوا

 اینکه هر سوال باید یک بعد متغیر و هر گروه ازسواالت، یک متغیر  امشخص کند.–                 

  کنند وهای سواالتی هستندکه اندازوصفت خاصی  ا معین میشاخص            هردوجواب

 .استها،د جات اندازوصفت و مقیاس           این جواب

 گیری درتحقیقابزار اندازه

 های تحقیق است.پرسشنامه:  یکی ازابزا های  ایج تحقیق و وشی مستقیم برای کسب داده-1

 اجزاءاصلی پرسشنامه

 نامهدهنده جهت تکمیل پرسشای برای آماده کردن پاسخهای همراه یامقدمهنامه -

 دستو العمل -

 ها )گویه ها(سوال -

های مگگو د دهندهنامه و ضگگرو ت همکگگا ی پاسگگخی پرسگگش هگگا بوسگگیلههگگدف ازگگگردآو ی داده ی همووراه:نامووه

 شود.نیاز ،بیان می

های دهندگان  ا بگگا چاگگونای پاسگگخ دادن بگگه سگگوالکنگگد پاسگگخد ایگگن قسگگمت محقگگق سگگعی می دسووتورالعمل:

 پرسشنامه آشنا کند.

 پاسخ -های بسته سوال    : سؤال

 پاسخ –های بازسوال              
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هگا یکگی  ا دهنده ازمیگان آندهگد تگا پاسگخها  ا ا ائگه میای ازگزینگهمجموعگهپاسوخ:  –های بسوتهالف(سؤال

 انتخاب کند

 شودکه عبارتنداز:های متفاوتی ارائه میوبه حالت

شگگده  ا انتخگگاب کگگرده وع های ا ائهدهنده یکگگی ازگزینگگهد  ایگگن نگگوع سگگوال، پاسگگخحالووت چنوودجوابی:   -1

 کنند. گذا ی میالمت

دهنده موضگگع خگگود اد  مگگو د موضگگوعی د مگگو د موضگگوعی بگگر وی پاسگگخای: حالووت مقیوواس چنوود درجووه-2

د بگا و آن گویگه یک طیف با انتخابی کگه بگه بهتگرین کگه بگه بهتگرین وجگه نمایگانار باو هگا، عقایگد یگا ناگرش او

 کند.باشد مشخص می

شگده و از د  ایگن حالگت یگک سگری گویگه ا ائگه شوده:  حالت تعیین اولویوت نسوبت بوه مووارد ارائوه -3

 ها  ا مشخص کند.شد و  تا ترتیب اهمیت آندهنده خواسته میپاسخ

 ا بگگه اختیگگا خود  توانگگد پاسگگخدهنده میهگگا، پاسگگخهایی هسگگتندکه د  آنسگگوالپاسووخ: –های بووازسووؤال -ب 

ها بگگرای بر سگگی و توانگگد ازچنگگد کلمگگه تاچنگگد جملگگه باشگگد. از ایگگن نگگوع سگگوالها میبیگگان کنگگد .ایگگن پاسگگخ

هگگای وتحلیگگل دادهشگگود. بایگگد یگگادآو ی کگگرد کگگه تجزیگگه ی خگگاص اسگگتفاده میی عقایگگد د  یگگک زمینگگهمطالعگگه

 باشد.گذا ی وی ه میه امشکل بوده و نیازمند یک سیستم کد حاصل از این نوع سوال

 نامهمزایای پرسش

 شود.نامه اطالعات وسیع وحجیمی با سرعت زیاد که گرد آو ی میازطریق پرسش .1

 گویی و تکمیل نیازدا د.تری برای پاسخبه زمان کم .2

 هزینه آن نسبتای پایین است. .3

 تواند تحت پوشش قرا دهد.افراد زیادتری  امی .4

 سازد.ها  افراهم میو تحلیل وسنجش آنها به کمیت وسپس تجزیه امکان تبدیل داده .5

 نامهمعایب پرسش

 ها د موا دخاص کا آمد نیست.یابیازاین  وش برای مطالعات عمیق و یشه .1

 شود،زیاد است.هایی که باپست ا سال مینامهوی ه پرسشنامه بهاحتمال عدم بازگشت پرسش .2
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 نامه وبروز ابهام برای پاسخاو وجود دا د.ومحتوای سواالت پرسش احتمال عدم د ک مفاهیم .3

هگا وسگگطوح های عملیگگاتی پرسشگاری و د گیگگر بگودن افگراد زیگگاد د   دهبگه دلیگل گسگگترده بگودن عرصگه .4

 شود.می مختلف امکان بروز خطا و اشتباه وجود دا د که باعث کاهش د جه اعتبا  و اعتماد این  وش

 مصاحبه

آو د و بگا کمگک شگونده  ا فگراهم مگیهگا ،امکگان برقگرا ی تمگاس مسگتقیم بگا مصگاحبه گگردآو ی دادهاین ابگزا  

 ها ،عالیق وآ زوهای آزمودنی پرداخت.ها ،نارشعمیق اد اکتوان به ا زیابی آن می

ها یگگا پیگگداکردن های پیچیگگده،پیایری پاسگگخاز سگگوی دیاگگر مصگگاحبه ابگگزا ی اسگگت کگگه امکگگان بر سگگی موضگگوع

 سازد.ها فراهم میآن و اطمینان یافتن از د ک سوال از سوی آزمودنی علل

 نکات ضروری درمصاحبه

 توجه وعالقه مصاحبه-

 هانظم د  ا ائه سوال -

 های آزمودنیالعمل به پاسخنشان ندادن عکس -

 هابه شیوو مشابه د طول مصاحبهمطرح کردن سوال -

 انواع مصاحبه:

 مصاحبه سازمان نیافته )آزاد( -3یافته     مصاحبه نیمه سازمان -2یافته     مصاحبه سازمان -1

های مگگو د نظگگر  ا فگگراهم نمگگوده و د  زمگگان گر از قبگگل سگگوالمصگگاحبهیافتووه: مصوواحبه سووازمان -1

نامه دهگگد.  نگگوعی ازایگگن مصگگاحبه بگگه پرسگگششگگوندگان قرا میهگگا  اد  اختیگگا  مصگگاحبه مصگگاحبه آن

 پاسخ شباهت دا د.–بسته

اند و هگگدف کسگگب اطالعگگات عمیگگق شگگدهها از قبگگل طراحگگی سگگوال یافتووه: مصوواحبه نیمووه سووازمان -2

 شونده است.     ازمصاحبه 

  ا می توان از انواع مصاحبه های نیمه سازمان یافته دانست .  وش بالینی پیاژه د  مصاحبه

 ها بر اساس پاسخ های آزمودنی می پردازد این روش با انعطاف پذیری و به تنظیم سوال 

 در محدوده ی روانشناسی تحولی و بررسی برخی مفاهیم ؛ این روش بسیار مناسب است .
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 ود د مگگانی بکگگا  مگگیایگگن نگگوع مصگگاحبه بیشگگتر د  مشگگاو ه و  وان مصوواحبه سووازمان نیافتووه )آزاد(: -3

دا د.  کنگگد بیگگانم ین یکگگه خگگود انتخابمیشگگونده آزادی کامگگل تمگگام مطالگگب  ا بگگه  وش و زبگگا.مصگگاحبه 

بگرد.  پگذیری ایگن  وش،  بگه کسگب اطالعگات عمیگق و دقیگق پگی میهگا انعطافگر بگا اسگتفاده از وی گیمصاحبه

 آو ی اطالعات کیفی است.هدف مصاحبه آزاد، جمع

 مقایسه مصاحبه و پرسشنامه:

ها  ا توانگگد پاسگگخگر میری اسگگت. مصگگاحبهپگگذیری بیشگگتمصگگاحبه د  مقایسگگه بگگا پرسشگگنامه دا ای انعطاف-

نامه امکگگان چنگین عملگگی  ا  هگگا  ا  فگع نمایگگد. پرسگشها، ابهامپیایگری نمگگوده و بگا دوبگگا ه تعریگف کگگردن سگوال

 آو د.فراهم نمی

 دهدتری  ا د  اختیا  قرا میمصاحبه اطالعات کامل -

 .بیشتری دا د ید  مقایسه با پرسشنامه، مصاحبه نیاز به زمان و هزینه -

 مزایای روش مصاحبه:

 وش مناسگگب و کا آمگگدی اسگگت زیگگرا  ژ فگگان گگگر و مگگو دی وش مصگگاحبه بگگرای مطالعگگات عمیگگق، -1

تعداد افراد مو دمطالعه محدودنگد، بنگابراین وسگعت جامعگه کگم، ولگی عمگق مطالعگه بسگیا  زیگاد اسگت 

 تواند اعماق و زوایای موضوع مو دمطالعه  ا بکا د.خوبی میو محقق به

سگگت، زیگگرا ای کگگه سگگواد الزم  ا ندا نگگد، بسگگیا  مفیگگد اایگگن  وش بگگرای مطالعگگه افگگراد جامعگگه -2

 نامه  ا مطالعه و تکمیل نمایند.توانند پرسشمی

خوبی نسگگبت بگگه اهگگداف و اغگگراض و گو بگگهشگگونده یگگا پاسگگخشگگود کگگه مصاحبهمصگگاحبه باعگگث می -3

های مناسگب کگه ها و نیگز تحقیگق آگگاه شگود. لگذا امکگان د ک، کشگف و د یافگت پاسگخپرسش مقاصد

 شود.و کشف مجهول کمک نماید، فراهم می به محقق برای دستیابی به حقیقت و واقعیت

شگگود کگگه شگگونده فگگراهم میگر و مصاحبهای بگگین مصگگاحبهمحگگیط مناسگگب و فاگگای صگگمیمانه -4

شگونده همکگا ی الزم  ا بگا محقگق داشگته باشگد و او  ا د  سگیدن گو یگا مصاحبهگگردد پاسگخباعث می

 به اهداف تحقیق کمک کند.

گر همگگراه باشگگد، باعگگث آن بگگا هگگدایت هوشگگیا انه مصگگاحبهاگگگر مصگگاحبه، بخصگگوص نگگوع آزاد  -5

 اش  ا با آزادی و عالقه زیادتری بیان کند.شونده اندیشهشود که پاسخاو یا مصاحبهمی



 

57 

 معایب روش مصاحبه:

نمایگد، د نتیجگه جامعگه محگدودی گیر و پرخگر  اسگت و زمگان زیگادی  ا طلگب میاین  وش وقگت -1

 دهد.قرا  می ا مو د شناسایی  و مطالعه 

ای نامه بگگه جامعگگهتگگوان هماننگگد  وش پرسگگشآمده از  وش مصگگاحبه  ا نمیدسگگتاطالعگگات به -2

شگود و تنهگا آو ی میتر تعمگیم داد، زیگرا ایگن اطالعگات بگر پایگه تعگداد محگدود و مگو دی جمگعبز گ

 توان نتایج  ا به افراد مشابه تعمیم دادمی

وی ه د  مصگگاحبه آزاد پگگایین اسگگت و محقگگق بایگگد دقگگت، بگگه قابلیگگت تعبیگگر و تفسگگیر اطالعگگات  -3

حوصگگله و وقگگت زیگگادتری  ا صگگرف ایگگن کگگا  کنگگد. حتگگی قبگگل از شگگروع مصگگاحبه، محقگگق بایگگد  وش 

  یزی نماید.بینی و طرحتحلیل و تفسیر اطالعات  ا پیش

صگی و از گران مجگرب و کگا آزموده نیگاز اسگت، زیگرا مصگاحبه امگری اسگت فنگی و تخصبه مصگاحبه -4

 آید.عهده هرکسی برنمی

شگگود، باعگگث توسگگعه شگگونده برقگگرا  میکننده و مصاحبههگگای شخصگگی کگگه بگگین مصگگاحبهبگگا تماس -5

گگگردد، بنگگابراین ممکگگن اسگگت اطالعگگات بگگا اظها نظرهگگای شخصگگی آمیختگگه شگگود و  وابگگط عگگاطفی می

ولگگو واقعیگگت نداشگگته گر خوشگگایند باشگگد، هایی  ا بدهگگد کگگه بگگه نظگگر مصگگاحبهشگگونده پاسگگخمصاحبه

گر قبگل از اینکگه بگه دنبگال کشگف واقعیگت باشگد مگوا دی  ا تعقیگب و جسگتجو کنگد باشد یا مصگاحبه

 های او  ا تقریب نماید که حدس

گر فکگر کنگد کگه پگذیر اسگت، احتمگال دا د باعگث شگود کگه مصگاحبهچون مصاحبه  وشگی انعطاف -6

شگگونده تصگگو  کنگگد کگگه هرچگگه دلگگش مصاحبه توانگگد سگگوال کنگگد یگگاخواهگگد میهگگر طگگو  کگگه دلگگش می

شگگود، اخگگالل توانگگد باویگگد. طبعگگای ایگگن تصگگو ات د  صگگحت اطالعگگاتی کگگه گگگردآو ی میخواهگگد میمی

 کند.ایجاد می

 مشاهده

هگگا د  علگگوم مختلگگف مشگگاهده اسگگت. مشگگاهده عبگگا ت اسگگت از آو ی دادههگگای جمگگعیکگگی از  وش

دهگگد. بگگرای مشگگاهدو مسگگتقیم  فتگگا ، آنچگگه  وی میگگگذا ی مقایسگگه، توصگگیف و ثبگگت شناسگگایی، نام

 های واحد  فتا ی یا واحد مو د مشاهده بپردازد.محقق باید به توصیف وی گی

 چهار روش متفاوت برای ثبت مشاهده

 ثبت فاصله میان دو  فتا    -3ثبت مدت          -2ثبت فروانی            -1
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 شود.ناا ی استفاده میقوم وش د  تحقیقات  ثبت ترتیب ظهو  ازاین-4

 مزایای مشاهده

گر د  محگگیط و برقگگرا ی ا تبگگاط مسگگتقیم شگگنوایی و بینگگایی، بگگا توجگگه بگگه حاگگو  محقگگق یگگا مشگگاهده -1

 سگگد و از ایگگن حیگگث بهتگگرین  وش د  بگگین سگگایر اطالعگگات واقعگگی و دقیقگگی بگگه دسگگت محقگگق می

 های گردآو ی اطالعات است. وش

وی ه اگگگر  سگگد. بگگهاز محگگیط و فگگرد مگگو د مشگگاهده بگگه دسگگت محقگگق میتری حجگگم اطالعگگات وسگگیع -2

 شود.تر میبتواند از وسایل تصویربردا ی استفاده کند که این اطالعات کامل

ایگگن  وش بگگرای شگگناخت افگگرادی کگگه قگگاد  بگگه بیگگان وضگگعیت خگگود از طریگگق دیاگگر نیسگگتند، نظیگگر  -3

 کودکان، بیما ان  وانی و...  وش مناسبی است.

هگگای گگگردآو ی اطالعگگات مو داسگگتفاده عنوان  وش کنتگگرل بگگرای سگگایر  وشتوانگگد بگگهیگگن  وش میا-4

 گیرد.قرا  می

 تری د  اجرای  وش دا د. ها تطثیر کممشکالت زبانی و فرهنای همانند سایر  وش-5

 معایب روش مشاهده

 فتگا   ا بایگد د  محگیط مشاهدو مستقیم  فتا  بگا خطگر اعتبگا  بیرونگی نتگایج  وبروسگت؛ زیگرا هگر  -1

 و ممکگگن اسگگت یگگک  فتگگا  دو معنگگی متفگگاوت د  دو بافگگت متفگگاوت خگگود، مو دمطالعگگه قگگرا داد و ازایگگن

 باشد.

هگا شگود تگا افگراد  فتگا  طبیعگی و عگادی خگود  ا نشگان نگداده و آنگر موجگب میحاو  مشگاهده  -2

  ا تغییر دهند.

جای ثبگگت وقگگایع، بگگه تفسگگیر داده و بگگهازدسگگت طرفگگی خگگود  اگر بید  برخگگی  مواقگگع مشگگاهده -3

هگا بنگدی کگردن  فتا هگا و تفسگیر آنتوانگد د  طبقهگر میپگردازد. عگالوه بگر آن انتظگا  مشگاهدهها میآن

 نیز اثر باذا د.

صگگرفه بهکنگگد،  وشگگی مقرونمشگگاهده بگگرای تحقیقگگات تگگداومی کگگه زمگگان طگگوالنی  ا طلگگب می -4

 نیست.
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آیگگد، د  حسگگاب میاسگگطه موجگگود بگگودن اطالعگگات، ایگگن شگگیوه،  وش ا زانگگی بهوبه اسووناد و موودارک:

تگگرین مزیگگت آن، امکگگان ا زیگگابی  ونگگد موضگگوع مو دبر سگگی د گذشگگته شگگود و مهمجویی میوقگگت صگگرفه

 نار بسیا  حائز اهمیت است. است که د  مطالعات گذشته

باشگگد. اطالعگگات بگگه ایگگن  وش می آو یو دمطالعگگه، مسگگئله اصگگلی د  جمگگعماعتبگگا  اسگگناد و مگگدا ک -

 سو و اعتبا  محتوایی از سوی دیار باشند.مستندات باید دا ای اعتبا  صو ی و شکلی از یک

ای کگگه د  بر سگگی اسگگناد و مگگدا ک وجگگود دا د، بایگگد توجگگه داشگگت کگگه یکگگی از مشگگکالت عمگگده

طو کلی ود و بگگهشگگآو ی میهگگا جمگگعاعتبگگا ی نسگگبی منگگابعی اسگگت کگگه اطالعگگات پ وهشگگی از آنبی

 شود.ها انجام میپ وهش بر اساس آن

 منابع اسنادی مختلف

 های مختلف و اسناد قانونیجلسه، گزا ش کمیسیونهای  سمی، صو تها و یادداشتنامه -

هگگای شگگده نظیگگر لیسگگت حاگگو وغیاب، بولتنهای حقگگوقی ثبتاسگگناد موسسگگات و یادداشگگت -

 های مالی و ...دانشااهی، یادداشت

کننگگده افکگگا  و فلسگگفه هگگایی کگگه منعکسهگگای  وزانگگه، کتابنامگگه، خاطرهخگگاطرو شخصگگی، زندگی -

 نویسنده آن است.

 اول یا دوم: منابع دست

هگا بندی  کگردن آناولین قدم پگس از شناسگایی و دسترسگی بگه منگابع، ا زشگیابی کفایگت منگابع و دسگته

شگگود کگگه توسگگط شگگاهد بگگه منگگابعی گفتگگه میاول اول و دوم اسگگت. منگگابع دسگگتصگگو ت منگگابع دسگگتبه

 اند.شدهواقعی حادثه ا ائه

طو  ذاتگگی دوم،  بگگهاند. منگگابع دسگگتدوم، از طریگگق واسگگطه بگگه پ وهشگگار  سگگیدهکگگه منگگابع دسگگتد حالی

دقتگگی همگگراه هسگگتند: زیگگرا هناگگام انتقگگال  اطالعگگات از  شخصگگی بگگه شگگخص دیاگگر ممکگگن بگگا خطگگر بی

 تغییر یابد.  فته یااست حقایقی ازدست

 نقد و بررسی اطالعات:

های منفگگی و هگگدف اعتبگگا  یگگا نقگگد بیرونگگی، صگگرفای بر سگگی دیگگدگاه هووا:الووف( بررسووی سووندیت داده

کشف جمعی نیسگت، بلکگه نقگش آن، کشگف حقگایق تگا یخی اسگت و البتگه بایگد توجگه داشگت کگه نقگد 
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صگالت و صگحت یگک منبگع  ا بگدون توانگد اتواند جعلی بگودن منبعگی  ا اثبگات کنگد، ولگی نمیبیرونی می

 شک و تردید اعالم کند.

 سگتند یگا اصگلیمبر سگی اعتبگا  محتگوای مگدا ک یگا منگابع، صگرفه نظگر از   ها:ب( بررسی اعتبار داده

 تر از هدف اصلی علم )کشف حقیقت( است البته تعیین اعتبا  مانع دشوا  است.ها، مهمبودن آن

سگگند، شگگهرت، صگگداقت،  صگگالحیت نویسگگنده و اینکگگه مطلگگب تحگگت د  تعیگگین اعتبگگا  محتگگوایی یگگک   -

یگگابی اعتبگگا  د ونگگی و شگگده اسگگت، دا ای اهمیگگت اسگگت. د  ایگگن مرحلگگه، ا زشچگگه شگگرایطی نوشته

 تفکیک و مکمل یکدیارند.بیرونی، غیرقابل

 روایی )اعتبار( و پایابی )قابلیت اطمینان( ابزارها:

ی  مگگو دنظر  ا انگگدازه گیری بتوانگگد واقعگگای خصیصگگهانگگدازه مقصگگود از  وایگگی آن اسگگت کگگه وسگگیله-الگگف 

هاسگگت کگگه دانسگگتن آو ی دادهی ابگگزا  یگگا  وش جمگگعبایگگرد و نگگه صگگفت دیاگگری   ا  وایگگی آن خصیصگگه

 شده است.  یزیکند که برای تعیین آن مقوالت طرحآن خصیصه، همان مقوالتی  ا تعیین می

 ی گی تکرا پذیری و بازیافت پذیری باشد.یک وسیله معتبر آن است که دا ای و .ب

هگگای تجربگگی گیری فاقگگد اعتبگگا  کگگافی و معقگگول باشگگد، اجگگرای پ وهشهگگای انگگدازهاگگگر  وش .ت

 معنی خواهد بود.بی

 انواع روایی

 روایی سازه   -روایی وابسته به معیار            -روایی محتوا           -

تواننگگد هگگایی کگگه میی ابعگگاد و مولفکنگگد کگگه همگگه وایگگی محتگگوا ایجگگاد اطمینگگان می روایووی محتوووا:

 مفهوم مو دنظر ما  ا انعکاس دهند د  آن سنجه وجود دا د.

 های مفهوم محتوا تابعی است که ترسیم و تعیین خوب ابعاد و مولفه -

  وایی صو ی شاخصی بسیا  جزئی از  وایی محتواست. -

 معیار:روایی وابسته به 

ی مگو دنظر، افگراد  ا بگر اسگاس معیگا ی کگه  وایی وابسگته بگه معیگا  وقتگی ایجادشگده کگه سگنجه -

  ود متمایز سازد.بینی آن میانتظا  پیش
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گگگردد کگگه مقیگگاس، افگگرادی کگگه مشگگخص اسگگت نسگگبت بگگه مگگوقعی ایجگگاد می روایووی همزمووان -

 آزمون، نمرات متفاوتی بایرند.کند یعنی باید د  اند  ا از هم متمایز مییکدیار متفاوت

، توانگگایی آزمگگون سگگنجه بگگرای ایجگگاد تفکیکگگی بگگین افگگراد، د  خصگگوص یگگک بووینروایووی پیش -

 دهد.سنجه است که د  آینده  خ می

ها تگا چگه حگد بگا آمده از کگا برد سگنجهدسگت وایی سازه داللت بگر ایگن دا د کگه نتگایج به روایی سازه:

 شده، سازگا ی دا د.ها طراحیآن هایی که آزمون بر اساستئو ی

شگگود.   وایگگی هماگگرا ا زیگگابی می«  وایگگی واگگگرا )تشخیصگگی(»و «  وایگگی هماگگرا»ایگگن  وایگگی از طریگگق 

آمده از دو ابگگزا  مختلگگف، همگگان مفهگگومی  ا بسگگنجد کگگه بگگه دسگگتشگگود کگگه نمگگرات بهزمگگانی ایجگگاد می

 شود.میزان زیادی به آن مرتبط می

شگود کگه دو متغیگر بینگی میشگود کگه وقتگی بگر اسگاس تئگو ی پیشایجگاد می روایی تشخیص زموانی

طو  تجربگی همگین امگر  ا تطییگد هگا نیگز بگهآمده از طریگق سگنجش آندسگتهمبستای ندا ند. نمگرات به

 کند.می

تگگر از  وایگگی محتگگوایی جنبگگه نظگگری دا د. بنگگا بگگه تعریگگف، یگگک آزمگگون د  صگگو تی  وایگگی سگگاز ه بیش

ی مگگو دنظر های نظریگگهسگگازه اسگگت کگگه نمگگرات حاصگگل از اجگگرای آن بگگه مفگگاهیم  یگگا سگگازهدا ای  وایگگی 

 مربوط باشد.

: نوعی  وایی نیست بلکه یگک وی گگی آزمگون اسگت کگه د  پگا ه ای مواقگع مفیگد بگه نظگر  روایی صوری

میرسد .این  وایی مشخص مگی کنگد کگه سگوال هگای آزمگون تگا چگه حگد د  ظگاهر شگبیه بگه موصگوعی 

 هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند.

 ود . وایی صو ی شکلی از  وایی محتواست که به صو ت عددی بیان نمی ش

 تعاریف اعتبار درونی و بیرونی :

د  طگگرح تحقیگگق ، چاگگونای گگگرد آو ی و تنظگگیم داده هگگا و نیگگز تبگگدیل آنهگگا بگگه اطالعگگات و سگگر انجگگام 

دست یافتن به یافتگه هگای تحقیقگاتی  نمایگان مگی شگود .امگا نسگبت بگه یافتگه هگای تحقیقگاتی  تگا چگه 

ا چگه انگدازه میتگوان یافتگه هگای تحقیقگاتی   ا د  اندازه میتگوان اطمینگان داشگت ؟ )اعتبگا  د ونگی ( و تگ

 محیط های جغرافیایی یا شرایط دیار تعمیم داد ؟ )اعتبا  بیرونی(
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 ار بیرونی دو نوعند :باعت

 ت د نظر اسماعتبا  بیرونی با توجه به جامعه مو د مطالعه : تعمیم یافته ها به جامعه اما ی  -

 ته ها به شرایط طبیعی مد نظر است اعتبا  بیرونی زیست محیطی : تعمیم یاف -

 عوامل موثر بر اعتبا  د ونی : 

 انتخاب اختالفی -

 آفت آزمودنی ها -

 پیش آزمون -

 ابزا  اندازه گیری -

 تداخل اعمال آزمایشی -

 همزمانی ) تا یخچه( -

 باوغ ) پختای( -

 تعامل )اثر متقابل ( انتخاب با سایر عوامل -

  گرسیون آما ی -

 تحلیل آما ی -

 سو گیری پ وهشار -

 

 : بیرونی اعتبار بر موثر عوامل

 الف ( عوامل مربوط به جامعه -

 معرف نبودن جامعه ای که آزمایش بر آن اجرا می شود -

 ب ( عوامل زیست محیطی -

 تعریف مبهم عمل آزمایشی -

 اثرات نو بودن محیط ازمایشی -

 تعریف ناکافی متغیروابسته -

 ازمون(اثر واکنشی شرایط ازمایشی )حالت پیش ازمون وپس از  -

 اثرتعاملی زمان نوع و دفعات اندازه گیری متغیر وابسته -

 اثر انتظا ات ازمایشار)اثر وزنتال( -
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 انواع پایایی :

 الف ( پایایی سنجه ها :

 پایایی آزمون مجدد -

 پایایی به شکل موازی -

 

 ب ( سازگاری درونی سنجه ها 

 پایایی سازگا ی بین سوال ها -

 یا بند های پرسشنامه )تنصیف (پایایی دو نیمه کردن سوال ها  -

 

 پ ( پایایی بین ارزیابان

 

 د ستی و برازش سنجه ها :

د ستی یا خوب بودن سگنجه از طریگق انگواع مختلگف آزمگون هگای  وایگی و پایگایی ایجگاد مگی گگردد 

.گاهی محققگان مگی تواننگد از سگنجه هگایی اسگتفاده کننگد کگه د  اثگر تکگرا  ، د سگتی و صگحت ان 

 گردیده است .البته منبع ان  ا باید ذکر کنند .ها تایید 
 

 مقیاس های اندازه گیری : 

مقیاس ها مهمترین ابزا  پگ وهش د  تمگامی دانگش هگا بگه شگما  مگی آینگد ، مقیگاس  انگدازه گیگری 

 ، مجموعه ی قواعدی  برای انتساب آزمودنی ها به مقوله ها ، یا اعداد به آزمودنی ها است .

 دسته تقسیم می شوند : 4یزان دقت اندازه گیری به مقیاس ها از نظر م

 : مقیاس اسمی

ابتدایی تگرین مقیگاس انگدازه گیگری ، مقیگاس اسگمی اسگت کگه مسگتلزم جگای دادن اشگیاء یگا افگراد 

د  طبقاتی اسگت کگه نگه از نظگر کمگی ، بلکگه از نظگر کیفگی بگا هگم متفگاوت هسگتند . د  واقگع امگر 

 طبقه بندی صو ت می گیرد .

 ترتیبی:مقیاس 

توانگگد مشگگاهدات خگگود  ا هگگای مقیگگاس اسگگمی نیگگز برخگگو دا  اسگگت. د  ایگگن مقیگگاس محقگگق میاز وی گی 

هگگای وجگگود آو د و سگگپس تفاوت هگگایی  ا بگگهو  ده گزیگگده، مقایسگگه کنگگدبرحسگگب بعاگگی صگگفات بر

 بندی کند.های حاصله  ا د جه ده
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ترتیبگگی اسگگت، بگگه ترتیبگگی معگگین، از هگگای مقیگگاس کگگه از وی گی بنوودیبنوودی یووا رتبهعموول درجه

هگای تگوان گفگت بگرای هگر متغیگری کگه گروهگیگرد. لگذا میترین آن انجگام میترین  تبه تا کوچگکبز گ

  ود.ی یک وی گی الویت بندی شود، مقیاس ترتیبی بکا  میمتعلق به آن بتواند بر پایه

 بندی وجود دا د.د جهمراتب  د  مو د بلیط تئاتر یا سینما نیز این سلسله

هگای یکی از مشکالت مقیاس ترتیبگی د  ایگن امگر نهفتگه اسگت کگه هرچنگد پ وهشگار قگاد  اسگت تفاوت

بنگگدی کننگگد ولگگی قگگاد  بگگدتر بگگودن و غیگگره  تبه تر بگگودن، بهترگگگکوچکترگگگمگگو دنظر  ا برحسگگب بز گ

 ها  ا به دست آو د.ی بین این تفاوتنیست  فاصله

 :ایمقیاس فاصله

 گیرد.های عددی تعلق میهای آن نمرهای آن است که به ا زشی مقیاس فاصلهوی گی عمده

ی د جگگات دماسگگنج نمونگگه هگگا  ا بگگه دسگگت آو د.تگگوان از هگگم کگگم کگگرد و تفگگاوت بگگین آنهگگا  ا مینمره

 ای هستند.بسیا  خوبی برای مقیاس فاصله

نقگگاط مختلگگف آن بگگه ترتیگگب کمگگی و زیگگادی  تنهاآن اسگگت کگگه نگگهای هگگای دیاگگر مقیگگاس فاصگگلهوی گی

 گیری آن نیز د  سراسر طول مقیاس یکسان و ثابت است.قرا گرفته است بلکه واحد اندازه

 توان برای آن صفر قرا دادی برگزید.شود اما میی صفر مطلق شروع نمیای از نقطهمقیاس فاصله

ها  ا د  مگگو د میگگاناین و انحگگراف معیگگا  پاسگگخدهگگد تگگا ای بگگه محقگگق ایگگن اجگگازه  ا میمقیگگاس فاصگگله

 متغیر محاسبه کند.

 مقیاس نسبتی:

 گیری قرا  دا د.، د  باالترین سطح اندازهگیری نسبتیاندازهمقیاس 

ایگگن وی گگگی خگگاص عبگگا ت اسگگت از داشگگتن مبگگدأ مطلگگق یگگا صگگفر حقیقگگی و د نتیجگگه برخگگو دا ی از 

تگگوان بگگر هگگایی کگگه میی متغیرمگگو دنظر. نمونگگه های مختلگگف ازلحگگاظ صگگفتی نسگگبتامکگگان محاسگگبه

نگگرخ گ  ی یگگک گگگروهانگگد از: انگگدازهگیری نسگگبتی مو دسگگنجش قگگرا داد، عبا تهگگای انگگدازهاسگگاس مقیاس

 گ جمعیت شهر و........گ قدگ وزنومیرگ سنگ نرخ مرگنرخ تولدگ نرخ طالق گتولد 

دهنگگد، بلکگگه نسگگبت تفگگاوت نسگگبی آن  ا نشگگان می ی اشگگیا وتنها  تبگگهاعگگداد  وی مقیگگاس نسگگبتی نگگه

 کنند.گیری مشخص میافراد به یکدیار  ا نیز ازلحاظ صفت مو داندازه
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 توان اندازه گرفت.ی عملیات مجاز  یاضی و آما ی  ا با مقیاس میکلیه

 

 

 های چهارگانههای مهم مقیاسی ویژگیخالصه

وجگگود صگگفر  عملیات مجاز آما ی نمونه متغیر

 مطلق

اصگگگگگگل 

مسگگگگاوی 

 طبقات

وجگگگگگود 

ترتیب د  

 طبقات

کمیگگگت 

 اختالف

 مقیاس

جنسگگگگیت 

 تطهل

ای که بیشترین نما )تعیین طبقه

 عاو دا د(

تعیین تعداد اعاای هگر فراوانی )

 طبقه(

 ندا د

 

 ندا د

 

 ندا د

 

 دا د

 

 اسمی

 

شگگگگگگاگرد 

چنگگگگگگگدم 

 کالس

نمگگگا، طبقگگگه، میانگگگه، ضگگگریب 

 همبستای  اسپیرمن

 ترتیبی دا د دا د ندا د ندا د

 

نمگگا، فراوانگگی، میانگگه، میگگاناین،  دماسنج

وا یانس، انحراف معیگا ، ضگریب 

 همبستای پیرسون

 ندا د

 

 دا د دا د دا د

 

 ایفاصله

 

 نسبی دا د دا د دا د دا د همه علمیات آما ی قد و وزن
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 فصل نهم :  جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری
 

کگگه   عبگا ت اسگت از گگگروه یگا طبقگه ای از افگراد ، اشگگیاء ، متغیگر هگا ، مفگاهیم یگگا پدیگد ه هگا  جامعوه:

 حداقل د  یک وی گی مشترک باشند .

ی مطالعگه کگل جامعگه  ا های مگالی، اجگازهد  بسیا ی موا د، کمبگود نیگروی انسگانی الزم، وقگت و هزینگه

ای از جامعگه انتخگاب شگود. نمونگه بخگش دهد  وش معمول د  چنگین مگوا دی ایگن اسگت کگه نمونگهنمی

شگود نکتگه مهگم د  ایگن تعریگف، معگرف بگودن کوچکی از جامعه است که مصگرف کگل جامعگه فگرض می

 توان به جامعه تعمیم دا د.ای  ا که مصرف جامعه نباشد، نمیاست. نتایج نمونه

د  نمونگگه، بخشگگی از گیرنگگد؛ امگگا د  سرشگگما ی، تمگگام اعاگگای جامعگگه، مو دسگگنجش یگگا آزمگگون قگگرا  می

 گیرد.جامعه مو دسنجش یا آزمون قرا  می

شگده بگگا افگگراد هگگای انتخابهای واحگگدها یگا آزمودنیگیری د جگگه تفگاوت شگگاخصمنظگو  از خطگگای نمونگه

 جامعه است.

 تعاریف متعدد جامعه:

گروهگگی از افگگراد کگگه یگگک یگگا چنگگد صگگفت مشگگترک دا نگگد و ایگگن صگگفت یگگا صگگفات، مو دتوجگگه محقگگق 

 شند.بامی

 جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده معدودتری از هما گروه  ا شامل شود.

 اند.شدهتمامی گروه و افرادی که جهت تحقیق، مناسب تشخیص داده

 با این تعریف، جامعه پسوند آما ی گرفته است.

 تر جامعه آماری:تعریف خاص

 دازه یک صفت د  افراد یک جامعه است.انهای مربوط بهای که اعاای آن، کمیتجامعه
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 جامعه د  تحقیق مجموعه اجزایی که دا ای حداقل یک صفت یا وی گی مشترک باشند.

 بندی جامعه بر اساس معیارهای مختلفدسته

 حدود است و یا نامحدود است.مدهنده که یا بر اساس تعداد اعاای تشکیل

 معدود  ا مو دمطالعه قرا  دهند.شود که جامعه طو معمول سعی مید  تحقیقات به

 بندی جامعه بر اساس تعمیم که دا ای سه نوع است.طبقه

منگگد هسگگتیم ای اسگگت متشگگکل از همگگه اعاگگای واقعگگی یگگا فرضگگی کگگه عالقهجامعگگه جامعووه موووردنظر:

گوینگد کگه بگه آن جامعگه هگا تعمگیم دهگیم کگه بگه آن جامعگه هگدف نیگز میهای پ وهش  ا بگه آنیافته

 گویند.میهدف نیز 

آینگد ای اسگت کگه بگا اسگتفاده از یگک قیگد از جامعگه مگو دنظر بگه دسگت میجامعه جامعه موردمطالعه:

تگوانیم نتگایج  ا بگه همگه و د  عمل زیرپوشش بر سی قرا  دهگیم. ایگن نگوع بگرای مگوا دی اسگت کگه نمی

 گویند.افراد جامعه تعمیم دهیم. به این جامعه، جامعه مو دبر سی نیز می

تگوان باهمگه اعاگا و یگا بخشگی از اعاگای جامعگه مگو دنظر یگا جامگه مو دمطالعگه بگه عمگل لعه  ا میمطا

 آو د.

شگگود کگگه محقگگق، افگگراد آن  ا  فقگگط بگگه خگگاطر سگگهولت ای گفتگگه میبگگه جامعگگه جامعووه در دسووترس:

 کنند.گیری علمی، برای مطالعه انتخاب میدسترسی، بدون  عایت اصول نمونه

 جامعه نمونه

آمده د بگگا ه صگگفات و متغیرهگگای نمونگگه  ا شگگاخص آمگگا ی و انگگدازهایی  ا کگگه از  وی دسگگتای بهانگگدازه

 نامند.شود پا امتر میشاخص آما ی نمونه، د با ه جامعه استنباط  یا برآو ده می

 نمونه

ه شگگدتگگر انتخابها از یگگک قسگگمت یگگا یگگک گگگروه از جامعگگه بز گای از نشگگانهعبگگا ت اسگگت از مجموعگگه

 تر است.های جامعه بز گکه صفات اعاای این مجموعه معرف کیفیات و وی گیطو یاست به

 باید دو شرط زیر جمع باشند:آمده از نمونه  ا به جامعه تعمیم کرد،دستبرای اینکه بتوان نتایج به

 های آما ی به دست آید.اندازه و حجم نمونه بر اساس منطق و فرمول-1
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 افراد نمونه از بین افراد جامعه، با  عایت موازین علمی باشد. وش انتخاب -2

 معرف بودن یا  وش انتخاب نمونه از مفاهیم ضمنی تعریف نمونه نیست.

شگود کگه معگرف یگا نماینگده آن د  معنای مصگطلح و متگداول واژه، نمونگه بگه بخشگی از جامعگه گفتگه می

 جامعه باشد.

 برداری :اهمیت و دالیل نمونه

ی یگگک هگگای دقیگگق و بامعنگگا د بگگا ههگگای علمگگی، تهیگگه  گزا هها د  پ وهشبردا یی نمونگگهههگگدف همگگ

 ای از آن گروه است.ی زیرمجموعهی مطالعهگروه، بر پایه

جای پگ وهش نامحگگدود قواعگد و قگوانین علمگی  ا بگگر تگوان بگهشناسگی علمگی، مگگوقعی میبگه لحگاظ  وش

 کرد که:ی بر سی موا د معدود و معین بنا پایه

بردا ی  عایگت شگود و میگان ایگن مگوا د خگاص )گگروه نمونگه( د  انتخاب موا د آزمگایش، قواعگد نمونگه-1

 و گروه کلی جامعه شباهت شدید موجود باشد.

هگای آمگا ی مناسگب بر سگی شگود شگود بگا  وشموا د توصگیفی کگه از مگوا د آزمایشگی اسگتخرا  می-2

 به نتایج حاصله کلیت داد.توان تا معلوم گردد که تا چه حد می

هگگای  یگگزی و اجگگرای پروژهشناسگگی علمگگی اسگگت و د  طرحبردا ی یکگگی از مباحگگث اساسگگی  وشنمونگگه

 بردا ی از نتایج آن، اهمیت فراوان دا د.تجربی و د  بهره

توانگگد محگگدود یگگا نامحگگدود باشگگد. جامعگگه محگگدود آن اسگگت کگگه حگگدود و تعگگداد عناصگگر آن جامعگگه می

باشگگد و چنانچگگه عناصگگر یگگک جامعگگه دقیقگگای مشگگخص نباشگگد، جامعگگه نامحگگدود خوانگگده  کگگامالی مشگگخص

 شود.می

 عنصر:

شگگود و جامعگگه همگگه عناصگگر یگگا گیری د  مگگو د آن انجگگام میچیگگز یگگا فگگردی اسگگت کگگه عمگگل انگگدازه

 گیرد.د ک  ا که با مسئله پ وهش ا تباط و مناسبت دا ند د  برمیمشاهدات قابل

 :برداریواحد نمونه

بردا ی د  شگگود. واحگگد نمونگگهبردا ی گفتگگه میهای نگگا همپگگوش عناصگگر جامعگگه، واحگگد نمونگگهبگگه مجموعگگه

 چیز دیار است.یک فرد یا یکهای آزمایشی،اغلب موقعیت
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بردا ی و عنصگگر جامعگگه عنوان یگگک عنصگگر جامعگگه تعریگگف شگگود واحگگد نمونگگهبردا ی فقگگط بگگهاگگگر نمونگگه

 یکی خواهد بود.

 بردا ی، چا چوب گویند.به فهرست یا صو ت اسامی  واحدهای نمونه برداری:نمونهچارچوب 

 ای از جامعه یا مجموع مرجع است.: نمونه بخشی یا زیرمجموعهنمونه

تگوان نمونگه خوانگد، خگواه معگرف باشگد خگواه نباشگد و بگه هگر  وشگی هر جزء یگا بخشگی از جامعگه  ا می

 شده باشد.که انتخاب

 :مونه و پارامتر جامعهمشخصه آماری ن

ای یگگا مشخصگگه آمگگا ی نمونگگه و هگگای گگگروه نمونگگه اسگگت، مشخصگگه نمونگگهمقگگادیری کگگه بیگگانار وی گی

 شود.های جامعه است، مشخصه جامعه یا پا امتر خوانده میمقادیری که بیانار وی گی

 برداری:طرح نمونه

جامعگگه بگگه دسگگت دهگگد و معگگرف ای برگزیگگده شگگود کگگه تصگگویر د سگگتی از گونگگهنمونگگه بایگگد به-1

 های اساسی آن باشد.وی گی

ای شگگود و از بر سگگی مگگوا د معگگدود بگگه تگگوان مالحظگگهجویی قابلپگگ وهش د  نمونگگه بایگگد سگگبب صگگرفه-2

 نتایج و قوانین کلی استنباط کرد.

 ها بستای دا د.بردا ی  مقدا  دادهمقدا  اطالعات موجود د  نمونه، به اقالم مو د نمونه

 برداری:ع نمونهتوزی

بردا ی یعنی توزیگع مشخصگه آمگا ی نمونگه، بگر پایگه تعگداد نامحگدود مگوا دی کگه از جامعگه توزیع نمونه

 شده باشد. استخرا 

یگگا انحگگراف اسگگتاندا د    ی آمگگا ی، مگگثالی میگگاناین...........تگگوانیم یگگک مشخصگگهمیگووروه نمونووه بگگرای هگگر 

 ......... محاسبه کنیم.

ها  ا از نمونگه بگه جامعگه آمگا ی مو دبر سگی، کنگد تگا یافتگهی حجم نمونگه بگه مگا کمگک میاعتبا  و  وای

 تعمیم دهیم.

 ی آما ی.ها به وی گی جامعهی تابع بر میزان نزدیکی برآو دهاشا ه دقت:
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 باشد.بردا ی میاناین نمونه میتابع میزان تغییرپذیری د  توزیع نمونه دقت،

 با جذ  نمونه  ابطه دا د. طو  معکوسخطای معیا  به

وی ه زمگگانی کگگه تغییرپگگذیری تگگر باشگگد، بگگههرچقگگد  دقگگت بیشگگتر الزم باشگگد، حجگگم نمونگگه بایگگد بز گ

 جامعه آما ی زیاد باشد.

 :اطمینان

کنگگد کگگه تگگا چگگه انگگدازه د  بگگرآو د پا امترهگگای ی آمگگا  حجگگم نمونگگه مشگگخص میکگگه: بگگر پایگگهد حالی

خاطریم کگه برآو دهگای کنگد کگه  مگا چقگد  آسگودهنگان مشگخص میایم اطمیآما ی د سگت عمگل کگرده

 واقعای د ست است. آما یی ما برای جامعه

آمگا ی زیگاد خواهگد بگود. عگالوه بگر خطگای  ٔ  اگر حجم نمونه کوچک باشگد، خطگای اسگتاندا د مشخصگه

هگگای بردا ی، خطگگای تصگگادفی، یگگا اشگگتباه شانسگگی، امکگگان دا د عاملخطای نمونگگهگیری،اسگگتاندا د انگگدازه

 دا  دیاری نیز د  دخالت و نتایج پ وهش  ا تو ش دا  کند.نظام

 : تصادفی و غیر تصادفیگیریهای نمونهروش

ی اعاگگای جامعگگه مشگگخص و متفگگاوت از د  آن، شگگانس انتخگگاب کلیگگهای اسگگت کگگه نمونگگه تصووادفی:-1

 صفر باشد یعنی همان اعاای جامعه، شانس انتخاب شدن د  نمونه  ا داشته باشند.

ی اعاگای شگود و همگهای اسگت کگه بگر اسگاس احتمگاالت  یاضگی انتخگاب نمینمونگه غیر تصادفی:-2

 جامعه، شانس انتخاب شدن د  آن  ا ندا ند.

شگگود ایگگن اسگگت کگگه د  نمونگگه احتمگگالی، رین وی گگگی کگگه باعگگث متمگگایز شگگدن ایگگن دو نمونگگه میتگگمهم

شگگوند محاسگگبه کنگگد ولگگی د  گیری  ا کگگه د  تحقیگگق مرتکگگب میتوانگگد مقگگدا  خطگگای نمونگگهمحقگگق می

 ی غیر احتمالی این امکان وجود ندا د. نمونه

 غیر احتمالی در تحقیق:گیری برای انتخاب نمونه احتمالی و یا نکته در تصمیم 4

منظو  بر سگی  وابگط بگین متغیرهگا : برخگی تحقیقگات نگه بگرای تعمگیم د  جامعگه کگه بگههدف تحقیق

گونگه شگوند. د  اینگیری انجگام میآو ی دادهگای اکتشگافی بگرای تهیگه پرسشگنامه یگا ابگزا  انگدازهبا جمع

 ی غیر احتمالی مناسب است.موا د اغلب نمونه
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نمونگگه بایگگد بگگا کمتگگرین هزینگگه، بیشگگترین اثربخشگگی  ا داشگگته باشگگد. اگگگر  ارزش:هزینووه در مقابوول 

ازحگد باشگد بهتگر اسگت از شگده بیشآو یهزینه نمونه احتمالی بگا توجگه بگه نگوع و مقگدا  اطالعگات جمع

 نمونه غیر احتمالی استفاده کنیم.

هگگا ا فرمایگگان بگگر آن: د  مگگوا د بسگگیا ی محققگگان بگگا محگگدودیت کگگه از جانگگب کهای زمووانیمحوودودیت

بر گیری احتمگالی، زمگانکگه نمونگهشگود مواجگه هسگتند؛ کگه د  ایگن مگوا د، بگا توجگه بگه اینتحمیل می

 کنیم.گیری غیر احتمالی استفاده میاست، از نمونه

د  مطالعگگات مقگگدماتی یگگا ضگگربتی کگگه کنتگگرل خطگگا اهمیگگت چنگگدانی  مقوودار خطووای موردپووذیرش:

 کنیم.احتمالی استفاده میگیری غیر ندا د از نمونه

 معنی است، 3ی تصادفی به طو  اصولی شامل واژه گیری تصادفی:نمونه

 معنی عامیانه که حاکی از یک نوع احساس ذهنی است.-1

 ی فرضی دا د و بر اصل تساوی احتمال بروز حوادث، مبتنی است.معنایی که جنبه-2

بینگگی صدد صگگد بگگا عگگدم امکگگان پیش اسگگتفاده از آنهگگا،کنگگد کگگه هگگایی داللگگت میبگگر اعمگگال  وش-3

 حوادث مو د نظر همراه است.

 شوند:گروه اصلی تقسیم می 5گیری تصادفی یه نمونه

 ایچند مرحله  -خوشه ای   -ایطبقه   -سیسنماتیک   -ساده   

 گیری ساده:نمونه

شگدن د  نمونگه، شگانس مسگاوی  ی افگراد جامعگه، بگرای انتخگاب و داخگلگیری، همگهد  این نگوع نمونگه

پگگذیرد پگگس هگگر عنصگگر یکبگگا  مگگو د آزمگگون قگگرا  گیری بگگدون بازگردانگگدن صگگو ت میدا نگگد. نمونگگه

 گیرد.می

 کشی وش قرعه-1

 استفاده از ا قام تصادفی-2

 گیری تصادفی سیستماتیک یا منظم:نمونه
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م جامعگه  ا بگر حجگم نمونگه برای انتخگاب یگک نمونگه بگه حجگم    از یگک جامعگه بگه حجگم ، ابتگدا حجگ

دهیم،  . سگگپس یگگک گیری مشگگخص شگگود و آن  ا بگگا    نشگگان مگگیی نمونگگهکنیم تگگا فاصگگلهتقسگگیم مگگی

 گیری باشد.ی نمونهکنیم که کوچکتر مساوی فاصلهعدد تصادفی چنان انتخاب می

ی ا هی اولگگین نمونگگه انتخگگابی مربگگوط بگگه نفگگر اسگگت کگگه د  ایگگن چگگا چوب ذکگگر شگگده اسگگت. شگگمشگگما ه

 شود:ی نمونه گیری به شرح زیر مشخص مینفرهای بعدی نمونه، به ترتیبی با افزودن فاصله

 شوند که:گیری سینماتیک در صورتی بکار برده میگیری تصادفی ساده یا نمونهنمونه

 فهرست کامل افراد جامعه مو د مطالعه د  دسترس باشد.-1

 مطالعه شدید نباشد.  ی مو دتغییرات صفت متغیر د  جامعه-2

 ای:گیری تصادفی طبقهنمونه

هایی کگگه از نظگگر صگگفت متغیگگر ی مگگو د مطالعگگه د  طبقگگههای جامعگگهای، واحگگدگیری طبقگگهد  نمونگگه

هگا کمتگر شگود. پگس از آن از هگر شگوند تگا تغییگرات آنهگا د  د ون گروهبنگدی میتر هسگتند، گروههمان

 شود. می ها تعدادی نمونه انتخابیک از طبقه

 ای:گیری تصادفی طبقهمزایای نمونه

 بردا ی به مراتب کمتر از نمونه بردا ی تصادفی ساده است. ی اجرای این نوع نمونههزینه-1

تر و سگگرعت تر، بسگگیا  کگگم هزینگگهبنگگدی کوچگگکهگگا د  طبقهها و گگگردآو ی دادهبنگگابراین گگگزینش نمونگگه

 عمل پ وهندگان بیشتر خواهد بود.

تگگوان برآو دهگگای شگگود بگگرای هگگر طبقگگه میای اسگگتفاده میبردا ی تصگگادفی طبقگگهی از نمونگگهوقتگگ-2

ای از پا امترهگگگای جامعگگگه بدسگگگت آو د. بنگگگابراین نتگگگایج پگگگ وهش  ا نگگگه تنهگگگا بگگگرای کگگگل جداگانگگگه

 توان بیان کرد.بلکه برای بخشهای مختلف آن نیز میجامعه،

 د  گروه نمونه اطمینان بیشتری خواهد بود. های مختلف جامعهنسبت به انعکایس وی گی-3

ی داخگگل هگگر طبقگگه، کمتگگر از تغییگگر پگگذیری ایگگن صگگفات د  چگگون تغییرپگگذیری صگگفات مگگو د مطالعگگه-4

تر از وا یگگگانس ای، کوچگگگکبردا ی طبقگگگهها د  نمونگگگهکگگگل جامعگگگه اسگگگت، واغریگگگانس برآو دکننگگگده

بردا ی ن حجگگم  ا دا د. بنگگابراین نمونگگهبردا ی تصگگادفی سگگاده اسگگت کگگه همگگابرآو دکننگگده د  نمونگگه

بردا ی از لحگگاظ بگگرآو د پا امترهگگای ای د  دقگگت نمونگگهای موجگگب افگگزایش قابگگل مالحظگگهتصگگادفی طبقگگه

 جامعه خواهد بود.
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 بندی به موضوع تحقیق بستای دا د.باید توجه داشت که متغیر یا معیا  طبقه

ای نسگبی جامعگه معگین شگود، آنگرا طبقگه د هگر طبقگه د ها بگه نسگبت تعگداد افگرااگر تعداد افگراد نمونگه

ها و سگگپس جگگای ای، مشگگخص کگگردن طبقگگهگگگوییم. نخسگگتین گگگام د  گگگزینش نمونگگه تصگگادفی طبقگگه

 ی مناسب است.بردا ی جامعه د  طبقهدادن هر واحد نمونه

ونگه گام بعدی آن است که د  هگر طبقگه یگک نمونگه تصگادفی سگاده بدسگت آو یگم. د  گگزینش گگروه نم

 باید اهمیت یا فراوانی نسبی مو د توجه قرا  گیرد.

بردا ی و میگگزان معگگرف تگگوان د  جهگگت افگگزایش دقگگت نمونگگهبردا ی د  صگگو تی میاز ایگگن نگگوع نمونگگه

های جامعگگه کگگامال مشگگخص و تعریگگف پگگذیر ی مگگوثر اسگگتفاده کگگرد کگگه طبقگگهبگگودن نمونگگه بگگه گونگگه

هگگایی کگگه تگگر میگگان وی گیتر و از همگگه مهمماگگونهگگای د ون هگگر طبقگگه هگگر قگگد  ممکگگن اسگگت هداده

هگگای مگگو د مطالعگگه از دگگگر سگگو ا تبگگاط شگگود از یگگک سگگو و متغیربنگگدی میی آن طبقهجامعگگه بگگر پایگگه

 دا ند.

 ای:گیری تصادفی خوشهنمونه

آن  ا یگگک دسگگته از  اسگگت کگگه هگگر واحگگدبردا ی تصگگادفی سادهای نگگوعی نمونگگهبردا ی خوشگگهنمونگگه

ی مگو د پگ وهش، شگود کگه جامعگهبردا ی اسگتفاده میدهنگد کگه مگوقعی از ایگن نمونگهعناصر تشکیل می

 ای تشکیل شده و عناصر آن جامعه د  این دسته توزیع شده باشند. های جداگانهاز دسته

 ای:گیری تصادفی خوشهنمونه

بردا ی تصگگادفی سگگاده اسگگت کگگه هگگر واحگگد آن  ا یگگک دسگگته از ای نگگوعی نمونگگهبردا ی خوشگگهنمونگگه

ی مگگو د پگگ وهش از شگگود کگگه جامعگگهبردا ی اسگگتفاده میدهنگگد. مگگوقعی از ایگگن نمونگگهعناصگگر تشگگکیل می

ی ه باشگند. اگگر هزینگههای جداگانگه تشگکیل شگده و عناصگر آن جامعگه د  ایگن دسگته توزیگع شگددسته

ی ی عناصگر جامعگه  ا د  بگر داشگته باشگد سگناین باشگد یگا هزینگهدست آو دن چا چوبی که نام همگهبه

ای اسگگتفاده بردا ی خوشگگهتگگوان از نمونگگهوای پگگ وهش زیگگاد باشگگدع میها یگگا دادهگگگردآو ی مشگگاهده

 تر  و ا زانتر خواهد بود.الوصول ای به مراتب سهلبردا ی ساده یا طبقهنمود که از نمونه

 :برداری استای چه زمانی یک طرح موثر نمونهبرداری خوشهنمونه

 چا چوب عناصر جامعه د  دست نبوده یا بدست آو دن آن خیلی گران است.-1

ها بگگه سگگبب وجگگود فاصگگله بگگین عناصگگر موجگگود د  جامعگگه پگگ وهش زیگگاد و هزینگگه انجگگام مشگگاهده-2

 العاده باشد.صرف وقت، نیرو و تالش فوقها مستلزم گردآو ی داده
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ای، بردا ی تصگادفی طبقگهای ایگن اسگت کگه د  نمونگهبردا ی تصگادفی طبقگهتفاوت اساسگی آن بگا نمونگه

ی دیاگگر  از لحگگاظ تر و هگگر طبقگگه از طبقگگهها بایگگد د  داخگگل خگگود هرچگگه ممکگگن اسگگت هماگگونطبقگگه

ها بایگگد د  ای، خوشگگهبردا ی خوشگگهلیکگگه د  نمونگگهگیری کگگامالی متفگگاوت باشگگد د  حاوی گگگی قابگگل انگگدازه

 هایی داشگگتهتر و هگگر خوشگگه بگگا خوشگگه هگگای دیاگگر شگگباهتداخگگل خگگود هرچگگه ممکگگن اسگگت نگگاهماون

 باشند.

 ای:گیری تصادفی چند مرحلهنمونه

ای افگگراد جامعگگه بگگا توجگگه بگگه سلسگگله مراتبگگی از انگگواع واحگگدهای جامعگگه گیری چنگگد مرحلگگهد  نمونگگه

بردا ی بایگگد از سگگطحی شگگروع شگگود کگگه بگگرای آن بتگگوانیم فهرسگگت کامگگل شگگوند کگگه نمونگگهمی انتخگگاب

 ی واحدهایی که جامعه  ا د  آن سطح تشکیل دهد  ا تهیه کنیم.شامل همه

 گیری تصادفی:های نمونهسایر روش

 گیری کگگه د  آن بگگه هناگگام گگگزینش مگگوا دای اسگگت د  نمونگگه: شگگیوهگیری کنتوورل شوودهنمونووه-1

 شود.ای معرف از هر گروه،  ده و یا قشر اعمال مینمونه، کنترلی نیز د  جهت تامین نمونه

گیری و یگگا بیشگگتر د  سگگطوح مختلگگف عبا تسگگت از کگگا برد دو  وش نمونگگه:گیری مضوواعفنمونووه-2

 گویند.گیری مختلط نیز میبر سی این شیوه  ا د  شرایطی، نمونه

گیری جگگامع و کامگگل میسگگر نیسگگت و تحقیگگق ناچگگا ای از امگگو ، نمونگگه : د  بعاگگیگیری اتفوواقینمونووه-3

 شود.ای که د  دسترس است محدود میبه جامعه و یا نمونه

آیگگد و از آمیگگزش چنگگد های ماگگاعف بگگه حسگگاب میگیریی نمونگگه:د  زمگگرهگیری مخووتلطنمونووه-4

تلگگف تشگگکیل آن، آیگگد. بنگگابراین د  مراحگگل مخشگگیوه بگگه منظگگو  افگگزایش ضگگریب دقگگت بدسگگت می

هگگای متفگگاوت انتخگگاب های مختلگگف آن بگگه  وششگگود و یگگا قسگگمتهگگایی متفگگاوت انجگگام می وش

 شود.می

ای چنگدین بگا  نمونگه گرفتگه شگود، : د  مگوا دی کگه د  نظگر اسگت از جامعگهی موادری پایوهنمونه-5

 از آن گزینش نموند.های فرعی  ا ای بز گ  ا انتخاب کرد و د  مواقع لزوم نمونهتوان نمونهمی

کنیم. د  : د  بسگگیا ی از تحقیقگگات، از یگگک جامعگگه چنگگد نمونگگه انتخگگاب مگگینمونووه گیووری موووازی-6

هایی مگوازی یگا همتگا ها باید بطو  کلگی یگا جزئگی نظیگر هگم باشگند. چنگین نمونگهحالت خاص این نمونه

 ود.ی دیار انتخاب شفردی د  یک نمونه شوند که برای هر فرد،خوانده می
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 ی : به اقتاای خصوصیات جامعه موضوع تحقیق، گاهی نمونهایی چند مرحلهنمونه-7

شگگود. د  ایگگن  وش از جامعگگه    نفگگری، بگگه تعگگداد   انتخگگاب مگگو د نظگگر د  چنگگد مرحلگگه برگزیگگده می

 گزینیم.ن  نفر گروه کوچکتری به تعداد  برمیکنیم، سپس از میامی

شگگود گیری گفتگگه میای بگگه نگگوعی از نمونگگهگیری چنگگد د جگگهونگگه: نمایگیری چنوود درجووهنمونووه-8

ی کلگی برگزیگده از آن، که برخگی از اطالعگات معمگوالی کلگی، از تمگام افگراد آن و اطالعگات دیاگر از نمونگه

 آو ی میشود. د  همان زمان یا د  زمان دیار جمع

کنیم،  ا قگبالی مشگخص نمگی گیری مقگدا  حجگم  نمونگه: د  ایگن نگوع نمونگهگیوری تودریجی نمونه-9

 دهیم.بلکه اجزای نمونه  ا تد یجای انتخاب کرده مو د تحقیق قرا  می

ای اسگت کگگه  وش گیری چنگد مرحلگگهای، نگوعی نمونگگهگیری منطقگگهنمونگه ای:گیری منطقووهنمونوه-10

د   یی اسگگت کگگه فهرسگگت کامگگل جمیعتگگی  ا د  اختیگگا  ندا نگگد.اصگگلی متگگداول د  بسگگیا ی از کشگگو ها

ی مگو د نظگر بگه نگواحی کگوچکتر تقسگیم و واحگدهای مگو د مگو د نیگاز از ایگن نگواحی این  وش، منطقه

ای اسگگت کگگه د  آن بگگه شگگوند. ایگگن  وش اساسگگای نگگوعی  وش چنگگد مرحلگگهبطگگو  تصگگادفی انتخگگاب می

 کنند.ها استفاده میفهرست اسامی، از نقشه

ی هگای پدیگدهجهگت تگداوم کگا  تحقیگق و دگرگونی د  برخگی از مطالعگات بگه گیری متووالی:نمونه-11

 گیری توالی پذیر است.مو د نظر، نمونه

آیگگد کگگه تغییگگرات حاصگگل د  ای، بیشگگتر اوقگگات د  ا تبگگاط بگگا هگگدف تحقیگگق، الزم مید  تحقیقگگات نمونگگه

ی مگگو د بر سگگی  ا از یگگک مقطگگع زمگگانی بگگه مقطگگع زمگگانی دیاگگر، بگگرآو د یگگک یگگا چنگگد صگگفت ازجامعگگه

گیری شگده قبلگی بعنگوان صگفت کمکگی د  جهگت بگاال بگردن  یگا اینکگه بخگواهیم از صگفت انگدازه کنیم و

 دقت استفاده کنیم.

 گیری غیر تصادفی: نمونه

ای گ گ اتفگگاقی سگگهمیه  وش دا د کگگه عبازتنگگد از: اتفگگاقی سگگاده)د  دسگگترس( 3گیری ایگگن نگگوع نمونگگه

 هدفمند)قااوتی(

هایی کگگه بگگه فو یگگت د  دسگگترس ایگگن  وش، از نمونگگه : د گیری غیوور تصووادفی سووادهنمونووه

طو  اتفگگاقی بگگا آنگگان شگگود مثگگل خبرناگگا ی کگگه د  کگگوی و بگگرزن از افگگرادی کگگه بگگههستند،اسگگتفاده می

 آو د.کند، نظرخواهی به عمل میبرخو د می
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 شود.گیری، انباشته انباشته نیز نامیده میاین نمونه

هگگایی  اکگگه د  دسگگترس راد یگگا گروهایگگن  وش محقگگق، افگگ : د ایگیری غیوور تصووادفی سووهمیهنمونووه

کنگگدو. د  یگگک نظگگر خگگواهی اتفگگاقی، هگگای مشگگخص انتخگگاب میهسگگتند، برمبنگگای یگگک سلسگگله معیا 

شگگوندگان زن و نیمگگی دیاگگر، مگگرد باشگگند تگگا بگگدین وسگگیله، عامگگل کنگگد کگگه نیمگگی از مصاحبهسگگعی می

 جنسیت د  نتایج تاثیر ناذبرد.

ی بعگگدی مشگگخص : د  ایگگن  وش بعگگد از پرسگگش از هگگر نمونگگه، فگگرد نمونگگهی برفوویگلولووهگیرینمونه

ی از کگی بپرسگم، نمونگه بعگدی  ا شگود. مگثالی از طریگق جملگهزیگاد می هاتد یج تعگداد نمونگهشود و بهمی

کنگگد ایگگن  وش زمگگانی مطلگگوب اسگگت کگگه یگگافتن محگگل اعاگگای یگگک جمعیگگت ویگگ ه دشگگوا  مشگگخص می

 است. 

صگگو ت پیوسگگته اسگگت. ها بهباشگگد کگگه دسترسگگی بگگه نمونگگهضگگعفی  ا نیگگز دا د میقطهالبتگگه ایگگن  وش ن

شگود. لگذا ممکگن اسگت اعاگایی معرفگی شگوند از عاگو شگما ه یگک گرفتگه می شگما هیعنی نشانی عاو 

 تواند معرف کل جامعه باشد.شده نمیکه هماهنای بیشتری باهم دا ند بنابراین نمونه انتخاب

 تصادفی هدفمند یا قضاوتی:گیری غیر نمونه -4

شگگوند کگگه دا ای گیری اسگگت کگگه د  آن افگگراد نمونگگه، از میگگان افگگرادی انتخگگاب مینگگوعی نمونگگه

توانگگد گیری، فقگگط بگگرای مطالعگگات آزمایشگگی میباشگگند. ایگگن نگگوع نمونگگهای میشگگدهخصوصگگیات تعریف

انگگد کگگه اعاگگای نمونگگه، بگگر رده ا بگگرای مگگوا دی بکگگا  ب« گیری قاگگاوتینمونگگه»ای، اصگگالح بکگگا   ود. عگگده

 شونداساس داو ی پ وهنده انتخاب می

 برآورد اندازه نمونه

 عامل زیر بستای دا د. 6کم به یک یا چند عامل از ی یک تحقیق، دستی حجم نمونهاندازه

   های زمانی محدودیت -4 پیچیدگی طرح  -3 وش طرح          -2 نوع طرح        -1

 تحقیقات قبلی د  آن زمینه -6  محدودیت زمانی -5

دیار وا یگگانس آن بیشگگتر باشگگد حجگگم نمونگگه بایگگد عبا تتر و بگگههرانگگدازه جامعگگه نگگاهماون -

 تر انتخاب شود.بز گ

ی زیگگادی وجگگود داشگگته باشگگد محقگگق بایگگد کگگه د  تحقیگگق، متغیرهگگای کنتگگرل نشگگدههناامی -

 تری انتخاب کند.ی بز گنمونه
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هگا یگا متغیگر انگدک باشگد، محقگق بایگد و یگا همبسگتای بگین گروهبینگی تفگاوت زمانی کگه پیش -

 تری انتخاب کند.ی بز گنمونه

گیری متغیگگر وابسگگته وجگگود نداشگگته باشگگد گیری پایگگانی بگگرای انگگدازهزمگگانی کگگه وسگگیله انگگدازه -

 ند.تری انتخاب کی بز گمحقق باید نمونه

 

 

 

 

 

 فصل دهم         :      ) انتخاب روش تحقیق(

 ع تحقیق ازنظر فایده و غایت:انوا

 اند.بندی د  دو  وش بنیادی و کا بردی مشترکتمامی نویسندگان د  این تقسیم

 ود. آن است که نتگایج بگرای تسگهیل عملیگات اجرایگی و یگا حگل مشگکالت بکگا  مگی  کاربردی: -1

طو  خالصگگه هگگدف ایگگن تحقیگگق  شگگد و بهتگگر کگگردن یگگک محصگگول یگگا  وال یگگک خگگدمت و بگگه

 های واقعی است.آزمون مفاهیم نظری و مجری د  موقعیت

ی پرسگگش هگگدف آن د  مرحلگگه اول مشگگکل اجرایگگی نیسگگت، بلکگگه یگگافتن پاسگگخ بگگرا بنیووادی: -2

هگگای عمگگومی و یگگا مشگگترک ها از طریگگق کشگگف وی گیعملگگی اسگگت.هدف آن گسگگترش نظریگگه

 هاست.ها یا اصول کلی آنپدیده

 شده:سایر تحقیقات مطرح

 مدت باید حل شوند. ود که د  کوتاهبرای مسائل و مشکالتی بکا  می عملیاتی:

شگود های تحقیقگات کگا بردی انجگام میوقتگی تحقیقگی بگرای بر سگی و ا زیگابی اثگرات توصگیه ارزیابی:

 نامند.آن  ا پ وهش ا زیابی می
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هگگای تحقیقگگاتی سیسگگتماتیک کگگه باهگگدف تولیگگد مگگواد و عبگگا ت اسگگت از فعالیت تحقیووق و توسووعه:

بگگر مبنگگای نتگگایج   هگگا و خگگدمات جدیگگد و بهبگگود اساسگگی د  تولیگگدکا گیری  وشتکنولگگوژی جدیگگد بگگه

 شود.آمده از تحقیقات و تجربیات کا بردی، انجام میدستبه

 انواع تحقیق ازنظر اجرا:

 اصلی -  3      آزمایشی     -2 مقدماتی  -1

اصگگگلی یگگگا نیمگگگه مقیگگگد بگگگه  -  آزمایشی یا مقید به دستو  -مقدماتی یا آزاد از دستو  

 دستو 

معینگگی از قبگگل وجگگود نگگدا د و محقگگق خگگود بگگرای تحقیگگق مقگگدماتی هگگیچ دسگگتو العمل مشگگخص و  -

شگود تگر تهیگه میکنگد. د  تحقیگق آزمگایش طگرح اجرایگی پیشتمامی مراحگل تصگمیم گفتگه و اجگرا می

و جزئیگگات اقگگدام د  آن مشگگخص گردیگگده محقگگق ناچگگا  از حرکگگت د  قالگگب آن اسگگت. تحقیقگگات اصگگلی 

 ای بین دو حد مذکو  است.نقطه

 ار علمیانواع تحقیق ازنظر اعتب

هگای ذهنگی و بگدون اسگتعانت از واقعیگات تجربگی هگا از طریگق تحلیلها و  وابگط بگین آنپدیگده ذهنی:

 شوند.کشف و تعریف می

ها بگگا کمگگک تجربگگه و آزمگگایش و د  محگگیط خگگا   از ذهگگن و د  دنیگگای ماهیگگت و  وابگگط پدیگگده عینووی:

لیگگل تجربگگی بگگودن، دا ای شگگوند. تحقیقگگات عینگگی بگگه دملمگگوس و محسگگوس و واقعگگی شگگناخته می

 قابلیت تعمیم بیشتری بوده و معتبرترند.

 انواع تحقیق ازنظر هدف تحقیق:

ای گیری د  مگو د اینکگه آیگا پدیگدهشگامل کوششگی اسگت ک بگرای تصگمیم تحقیق اکتشافی: -1

 وجود دا د یا خیر

تری از آن یگا تفگاوت شگامل آزمگایش یگک پدیگده بگرای بیگان تعریگف کامگل تحقیق توصویفی: -2

 باشد.ها میآن با سایر پدیده

باشگگد. ایگگن تحقیگگق هگگای کگگل جمعیگگت یگگک جامعگگه نیگگز از ایگگن نگگوع تحقیگگق میتوصگگیف وی گی

آو ی ی یگگک موضگگوع یگگا یگگک فگگرد یگگا یگگک حادثگگه د زمگگانی کگگه اطالعگگات جمگگعتوانگگد د بگگا همی

 شوند، به کا   ود.می
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بگاا زش گگذا ی د بگا ه فوایگد اجتمگاعی بگه مطلگوب بگودن یگا مگوثر بگودن  یوابی:تحقیق ارزش -3

 های خود توجه دا د.پردازد و به کا برد یافتهمی یک فرآیند محصول یا برنامه

کنگد. ایگن زمگان توصگیف میها  ا د  یک: ایگن تحقیگق تنهگا موقعیگت پدیگدهتحقیق بورآوردی -4

دهگگد و بگگرای یرهگگا  ا مگگو د ا زیگگابی قگگرا  نمیکنگگد،  وابگگط متغای  ا پیشگگنهاد نمی وش فرضگگیه

 کند.کند بلکه صرفای موقعیت موجود  ا توصیف میای نمیاقدامات بعدی توصیه

شگگامل آزمگگایش  ابطگگه علگگت و معلگگولی بگگین دو  تحقیووق تبیینی)تفسوویری یووا توضوویحی(: -5

 پدیده یا بیشتر است.

بنگدی دخالگت ایگن طبقهمبنگای  :انواع تحقیوق ازنظور دخالوت زموان در تغییور متغیرهوا -6

 ی متغیرهاست.دادن یا دخالت ندادن عامل زمان، د  مطالعه

 الف( شناسایی نظام تغییرهای  شد

 ی تغییرهاب( میزان و اندازه

  (جهت و پیامد تغییرها

 ای که بر تغییرهای  شد تطثیر دا ند.د( عوامل مرتبط وابسته

 انواع این دسته

 شود.های مختلف بر سی مییک پدیده د  زمان که د  آن  شد تحقیق تداوی: -1

گیری شگده، بگا ها د  شگرایط مختلگف د  یگک مقطگع انگدازهکگه د  آن  شگد پدیگده تحقیق مقطعوی:-2

 گردند.یکدیار مقایسه می

پگردازد کگه بگه صگو تی د  شگناخت ایگن تحقیگق بیشگتر بگه نکگاتی می ای:تحقیق موردی و زمینوه-3

 های یک مو د خاص مفیدند.گذشته و حال و میزان تغییر

 انواع تحقیق ازنظر نوع رابطه بین متغیرها در فرضیه )نوع استنباط(

طو  عمگده مربگوط بگه تغییرهگای د  ایگن تحقیگق، تغییرهگای متغیگر وابسگته، بگه تحقیق علّوی: -1

 یک متغیر مستقل است.

ود شگتحقیقگی اسگت کگه بگرای شناسگایی مگوا دی انجگام می تحقیق همبستگی یا همخووابی: -2

ی تغییرهگای متغیگر وابسگته  ا متغیگر مسگتقل بیگان نمایگد و متغیرهگای دیاگری نیگز د  که همه

 بیان تغییرهای آن موثرند.
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 انواع تحقیق ازنظر زمان وقوع 

 ای د گذشته چاونه بوده است.به دنبال آن است که پدیده نگر )تاریخی(:گذشته -1

 ای، چاهست )توصیفی(به دنبال آن است که پدیده حال نگر: -2

ای د  آینگگده چاونگگه بگگه دنبگگال آن اسگگت تگگا مشگگخص نمایگگد پدیگگده بووین(:نگر )پیشآینووده -3

 خواهد بود

 حل مسئله –آزمایشی  -اکتشافی بندی تحقیق:انواع دیگر از دسته

ی مینگهایگن نگوع تحقیگق شگامل د  نظگر گگرفتن یگک مسگئله، موضگوع یگا ز تحقیق اکتشوافی: -1

ی مو دتحقیگگق ممکگگن اسگگت بگگه هگگر شگگکل  باشگگد. جدیگگد و نسگگبتای ناشگگناخته اسگگت. مسگگئله

 دیار، تحقیق مو دنظر، ممکن است تحقیق نظری و یا تجربی باشد.عبا تبه

شگده قبلگی یگک فرضگگیه های مطرحبگه دنبگال بهبگود محگدودیت و کاسگتی تحقیوق آزمایشوی: -2

 هستیم.

یگق، مسگئله  ا تعریگف نمگوده و  وش حگل آن  ا کشگف د  ایگن نگوع تحق تحقیق حل مسوئله: -3

 نماییم.می

 های مختلف روش تحقیقبندیای از سایر دستهخالصه

تگگگرتی

 ب

 بندی تحقیقدسته معیا 

 عملیاتی/ ا زیابی/ تحقیق و توسعه –بنیادی  -کا بردی ی غایبفایده 1

 اصلی –آزمایشی  -مقدماتی اجرا ازنظر 2

 عینی –ذهنی  اعتبا  علمی 3

 تحلیلی -تبیینی– یابیا زش -برآو دی –توصیفی  -اکتشافی هدف تحقیق 4

 ایمو دی و زمینه -مقطعی -تداومی دخالت زمان 5

 همبستای یا همخوانی –علی   ابطه بین متغیرها 6

 نارآینده -حال نار -نارگذشته زمان وقوع 7

 فردی/ گروهی -سازمانی -گروهی -فردی عده محققان 8

 افقی -ایعمودی یا مرحله شیوه عمل 9

 عمقی -سطحی ا زش عملی 10

 میدانی -اینترنتی -آزمایشی -ایکتابخانه مکان 11

 طولی –مقطعی  زمان 12
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 -تکگگاملی –پیمگگایش  –عگگه مگگو دی مطال - زشگگیابیا -بگگرآو دی توصیفی 13

 همبستای

 یتبیین–توصیفی  -اکتشافی استرات ی 14

 تئو ی -عملی جنس تحقیق 15

 ت نظریهتس -سازینظریه ماهیت تحقیق 16

 اخلی/ خا جید -ولتی/ خصوصید -دانشااهی/ صنعتی مجری 17

 –ایگگه پعلگگوم  –دینگگی  –فنگگی و مهندسگگی  -انسگگانی -اجتمگگاعی حوزه علم 18

 پزشکی -کشاو زی

 ترکیبی –کیفی  -کمی  ویکرد 19

تئگگگو ی  –پگگگ وهش مگگگو دی  قگگگوم نکگگگا ی  –اقگگگدام پ وهگگگی  کیفی 20

 بنیادی سازیمفهوم

 

تحقیگگق  –تحقیگگق توصگگیفی )غیرآزمایشگگی(  هووا:بندی برحسووب نحوووه گووردآوری دادهدسووته

 آزمایشی

شناسگیم امگا ای کگه آن  ا مید  ایگن تحقیگق، بگه دنبگال یگافتن شگرح تفصگیلی پدیگده تحقیق توصیفی:

 شوند.ایم، باشیم. غیرتجربی نیز نامیده میهمه ابعاد آن  ا د ک نکرده

 دا ای شرایط زیر است:

شگگگود. سگگگپس د  صگگگو ت لگگگزوم، کا ی متغیرهگگگا انجگگگام میهگگگای طبیعگگگی و بگگگدون دسگگگتد  محیط

هگا قیاسگی، بگه تعمیم -شگود. بگا انجگام آن از طریگق اسگتدالل اسگتقراییمگون میهایی سگاخته و آزفرضیه

 توان  سید.یا قوانین کلی می

 شود.برای متغیرها، تعا یف دقیق عملیاتی ا ائه می

ها  ا مو دبر سگگی قگگرا  کنگگد کگگه مشخصگگات افگگراد یگگا جامعگگهمحقگگق سگگعی می در تحقیقووات توصوویفی:

 نماید. ها  ا معلومداده،  وابط بین آن

تحقیگق همبسگتای  –بر سگی مگو دی  –اقگدام پ وهگی  –تحقیگق پیمایشگی  انواع تحقیوق توصویفی:

 ای( ویدادی )علی مقایسهتحقیق پس  –

 های یک جامعه آما یبرای بر سی توزیع وی گی تحقیق پیمایشی:

 دسته: الف(   وش مقطعی       ب(  وش طولی         (  وش دلفی 3و به 

هگگا د بگگا ه یگگک یگگا چنگگد صگگفت د  یگگک مقطگگع زمگگان. منظو  گگگردآو ی دادهبگگه مقطعووی:الووف( روش 

شگود. بر سگی اثربخشگی تبلیغگات د  شگرکت کالگه یگک تحقیگق مقطعگی گیری از جامعگه انجگام مینمونه

 است.
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 شد.های مختلف گردآو ی مید  زمان ب( روش طولی:

 

 آیندهافر بر سی                                         

 وی ه گروه یک طولی              بر سی بر سی نوع 3    

 منتخب گروه یک بر سی                                         

 

 

ی یگک موضگوع نظر، د بگا هنظر یگک جمگع صگاحبزمگانی کگه بخگواهیم د  مگو د اتفگاق ج( روش دلفی:

 شود.بر سی بپردازیم استفاده میخاص به 

 های تحقیقاتی آنهای عملیاتی پروژه توجه دا د و هم به جنبههم به جنبه (AR) اقدام پژوهی

صگگو ت مرحلگگه به 5، الاگگویی مبتنگگی بگگر ARهای مطگگرح د زمینگگهترین دسگگتو العملیکگگی از متگگداول

 شود:باشد که د  یک دو ه حلقه بسته تکرا  میپیاپی می

 فرضیه(: برداشت محقق از سیستم و مشکالت آن )تولید شناخت

 شده اه حل برای مشکالت شناسایی: ابداع یکریزینامه

 هاحلتعیین استرات ی برای اجرای  اهاجرا: 

 های ابداعیحل: ا زیابی میزان دقت تئو ی تولیدشده و تطثیر  اهارزیابی

 : تصحیح یا تکمیل تئو ی ابداعییادگیری

 چارچوب اصلی روش اقدام پژوهی:

 ها  ا تقلیل داد.توان آنجتماعی نمیهای اجهت مطالعه سیستم

 شود.های اجتماعی میسازی است که باعث د ک ما نسبت به سیستمعمل و پیاده

شگگما  های بیپ وهشگگار د  مطالعگگه بگگه انتخگگاب یگگک مگگو د پرداختگگه و آن  ا از جنبگگه مطالعووه موووردی:

 کند. بر سی می

ها دقگت مطالعگه و تفسگیر مشگاهده« مگو د»ه مگو دی، مشگاهده تفصگیلی ابعگاد مطالعگهدف کلگی د  هگر 

 گرا است.از دیدگاه کل

 شود.ها انجام میمطالعه مو دی بیشتر به  وش کیفی و با تطکید به فرآیندها و د ک و تفسیر آن

 مراحل مطالعه موردی:

 بیان مسئله و انتخاب مو د )واحد تحلیل(  -1

 ها(انجام عملیات میدانی )گردآو ی داده -2
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 هادهدهی داسازمان -3

 تدوین گزا ش -4

شگود، هگدف اصگلی آن اسگت کگه مشگخص کنگد معموالی د  مطالعه مو دی کگه بگه  وش کیفگی انجگام می

 شود.ظاهر می چرا یا چاونه یک  ویداد یا پدیده

هگگای تحقیگگق توصگگیفی )غیرآزمایشگگی( تحقیگگق یکگگی دیاگگر از انگگواع  وش روش تحقیووق همبسووتگی:

ی میگگان متغیرهگگا بگگر اسگگاس هگگدف تحقیگگق تحلیگگل  ابطگگههمبسگگتای اسگگت.     د  ایگگن نگگوع تحقیگگق 

 گردد.می

 انواع روش تحقیق همبستگی:

 ی همبستای دو متغیریالف( مطالعه

 ب( تحلیل  گرسیون

  ( تحلیل ماتریس همبستای یا کووا یانس

دوی متغیرهگگای موجگگود د  تحقیگگق ی دوبگگهد  مطالعگگات همبسگگتای د  متغیگگری، هگگدف بر سگگی  ابطگگه

 است.

بینی تغییرات یگک یگا چنگد متغیگر وابسگته بگا توجگه بگه تغییگرات متغیگر تحلیل  گرسیون، هدف پیشد  

 مستقل است.

نام مگگاتریس همبسگگتای یگگا کووا یگگانس های دو متغیگگری د  جگگدولی بگگهی زیگگادی از همبسگگتایمجموعگگه

دل معگگادالت انگگد از تحلیگگل عگگاملی و مگگهگگا عبا تتگگرین آنگیگگرد کگگه مهممو دبر سگگی و تحلیگگل قگگرا  می

 ساختا ی 

هگگا یگگا  سگگیدن بگگه متغیرهگگای مکنگگون )سگگازه( و د  ای از دادهد  تحلیگگل عامگگل، هگگدف تلخگگیص مجموعگگه

 های موجود است.ها و یافتهمدل معادالت ساختا ی، هدف آزمون  وابط ساختا ی مبتنی بر نظریه

 الف(تحقیق همبستگی دو متغیری:

 هماهنای تغییرات دو متغیر است.گونه تحقیقات هدف تعیین میزان د  این

 دهد.ی بین دو متغیر د  اختیا  ما قرا  میبنابراین، ضریب همبستای اطالعاتی  ا د  مو د  ابطه

 نکات زیر در تفسیر ضریب همبستگی:

 دهد.همبستای لزومای علیت  ا نشان نمی .1

هیم خگگوای همبسگگتای تگگا حگگدی تگگابعی از تغییرپگگذیری دو تگگوزیعی اسگگت کگگه میانگگدازه .2

 ها  ا تعیین کنیم.همبستای آن
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 د  تفسیر ضریب همبستای نباید آن  ا د صدی از همبستای کامل محسوب کرد. .3

 ناری اجتناب کنید.د  تفسیر ضریب همبستای از مطلق .4

 :ب( تحلیل رگرسیون

بینگگی یگگک یگگا چنگگد متغیگگر شگگود، هگگدف معمگگوالی پیشد  تحقیقتگگی کگگه از تحلیگگل  گرسگگیون اسگگتفاده می

بینگگی همزمگگان چنگگد متغیگگر بگگین اسگگت. چنانچگگه هگگدف پیشاز  وی یگگک یگگا چنگگد متغیگگر پیشمگگالک 

هگگا باشگگند، از مگگدل  گرسگگیون چنگگد متغیگگری ای از آنبگگین یگگا زیرمجموعگگهمگگالک از متغیرهگگای پیش

 شود.استفاده می

.  وش 3گام    بگگگه.  وش گام2.  وش همزمگگگان    1 های گونووواگون تحلیووول رگرسووویون:شووویوه

 راتبیسلسله م

بگگین بگگر گام اولگگین متغیگگر پیشبگگهشگگوند. د  وش گامبگگین بگگاهم وا د تحلیگگل میتمگگام متغیرهگگای پیش

 شوند.گام، ترتیب و ود متغیر مالک وا د تحلیل میبهاساس گام

گیری ی ترتیگگب و ود متغیرهگگا بگگه تحلیگگل تصگگمیمد  وش سلسگگله مراتبگگی، پ وهشگگار شخصگگای د بگگا ه

ی اصگل عمگده 3توانگد بگر اسگاس شگود میکه قبگل از شگروع تحلیگل اتخگاذ می گیریکند. این تصمیممی

 زیر باشد.

 

 

 ی علت و معلولی ابطه

 ی متغیرها د  تحقیقات قبلی ابطه

 ساختا  طرح پ وهش

 کند.ج( تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس: از روش تحقیق عاملی استفاده می

ازلحگگاظ  وابگگط متغیرهگگای تحگگت بر سگگی بیازمایگگد از  وش که محقگگق بخواهگگد مگگدل خاصگگی  ا د صگگو تی

کنگگد. بگگرای هگگر منظگگو  فگگوق الزم اسگگت کگگه مگگاتریس کووا یگگانس مگگدل معگگادالن سگگاختا ی اسگگتفاده می

 گیری شده تعدیل شود.متغیرهای اندازه

 هدف تطییدی –هدف اکتشافی  تحلیل عاملی:

گیری ی ابزا هگای انگدازهوسگیلهد  یگک حگوزه از عملکگرد کگه به تعیین سوازه یوا متغیرهوای مکنودن

 شود.اند. این هدف از طریق  وش عامل مشترک میسر میشدهخاصی ا زیابی
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ای نداشگته باشگد، ها، فرضگیههگای خصیصگهی تعگداد عاملکه محقگق د بگا هد صگو تی هوا:تلخیص داده

 شود.حلیل تطییدی نامیده میکه فرضیه موجود باشد، تتحلیل اکتشافی و د صو تی

ی بگین متغیرهگا د  تحقیقگاتی کگه هگدف، آزمگودن مگدل خاصگی از  ابطگه مودل معوادالت سواختاری:

 شود.ده میهای علی استفااست، از تحلیل مدل معادالت ساختا ی یا مدل

افزا هگگایی ازجملگگه لیگگز ل وای کیواسگگی های علگگی پگگس از فگگراهم آمگگدن نرمامکگگان تحلیگگل مگگدل -

 گرفته است.صو ت 

 مقایسه ای(: –روش تحقیق پس رویدادی  )علی  -

هگگا پ وهشگگار بگگا توجگگه بگگه متغیگگر وابسگگته، بگگه شگگود کگگه د  آنمعمگگوالی بگگه تحقیقگگاتی اطگگالق می -

ای مقایسگگگه –دیار تحقیگگگق علگگگی عبا تپگگگردازد. بگگگهبر سگگگی علگگگل احتمگگگالی وقگگگوع آن می

 نار بودهگذشته

 شود.ای، پس  ویدادی نیز گفته میمقایسه –به تحقیقات علی  -

 ای:مقایسه –نکات ضروری در تفسیر تحقیقات علی 

ی آمگا ی برقگرا  باشگد؛ یعنگی بتگوان تغییگرات همزمگان متغیگر بین متغیگر وابسگته و مسگتقل یگک  ابطگه

(، قبگگل از xوابسگگته و متغیگگر مسگگتقل  ا مشگگاهده کگگرد. محقگگق بایگگد مطمگگئن شگگود کگگه متغیگگر مسگگتقل )

های  قیگب داشگته باشگد ( بگه وقگوع پیوسگته اسگت. محقگق بایگد دالیگل کگافی بگرای  د فرضگیهyوابسته )

های  قیگب  ا اسگتنباط قگوی برقگرا  کنگد. آزمگودن تمگام فرضگیه yو  xی عملگی بگین تا بتواند یک  ابطگه

 اند.گفته rآما ی 

مسگگتقل از طریگگق متغیگگر  ای، هگگدف پگگی بگگردن بگگه تغییگگرات متغیگگرمقایسگگه -ترین طگگرح علگگید  معمگگول

 خواهیم به علوت برسیم.دیار از معلول میعبا توابسته است یا به

 ای:مقایسه –کنترل در تحقیقات علی 

هگگایی کگگه امکگگان آن د  تحقیقگگات آزمایشگگی وجگگود دا د فگگراهم ای کنترلمقایسگگه –د  تحقیقگگات علگگی 

 های کنترل جزئی اعمال کرد.توان به شیوهنیست ولی می

 اند از:ها عبارتشیوه این

   استفاده از تحلیل کووا یانس  -2همتا سازی        -1

 کنندهعنوان متغیر تعدیلاستفاده از متغیرهای مزاحم به -4های همان     ایجاد گروه -3
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ی همتاسگگازی فگگرض بگگر ایگگن اسگگت کگگه عوامگگل مگگرتبط بگگا متغیگگر تگگابع د  شگگیوه همتووا سووازی:-1

 شده است.شناخته

ناچا  بایگگد عاگگو همتاشگگده از تحقیگگق کنگگا   ود، بگگه قگگات آزمایشگگی، اگگگر عاگگوی د  یگگک زو د  تحقی -

 دیار  ا کنا  گذاشت.

ی د  تحقیقگگات تمگگام آزمگگایش حقیقگگی، اسگگتفاده از تحلیگگل کووا یگگانس شگگیوه تحلیوول کوواریووانس:

 مناسبی برای افزایش دقت است.

 کنندهتعدیلعنوان متغیر استفاده از متغیرهای مزاحم به

ی تگگرین شگگیوهی همتگگا سگگازی شگگاید عملیتگگوان گفگگت کگگه شگگیوههای یادشگگده، میبگگا توجگگه بگگه شگگیوه

 باشد. به همین جهت این شیوه متداول است.ای میمقایسه –کنترل د  تحقیقات علی 

 تحقیق آزمایشی:

د دا د تگگا  ود، بیشگگتر بگگر منطگگق تحلیگگل تطکیگگاصگگطالح آزمگگایش کگگردن وقتگگی د  تحقیگگق بگگه کگگا  مگگی

 موقعیت خاصی مثل آزمایشااه

 بنیادی و کا بردی  انواع روش تحقیق از دیدگاه غایت:

ی دانگش موجگود د  یگک ها و افگزودن بگه مجموعگهها، تبیگین  وابگط بگین پدیگدهآزمگون نظریگه بنیادی:

هگگا  ا تطییگگد، تعگگدیل یگگا  د ها  ا بر سگگی کگگرده، آنزمینگگه خگگاص اسگگت. تحقیقگگات بنیگگادی، نظریگگه

 کنند.می

های انجگام تحقیگق کگا بردی هماننگد تحقیگق بنیگادی اسگت، بگدین معنگا کگه د  اصول و  وش کاربردی:

شگگوند و نتگگایج حاصگگل از تحقیگگق د  مگگو د اینجگگا نیگگز افگگراد مو دمطالعگگه بگگه  وش تصگگادفی انتخگگاب می

 یابد.شده است، بر اساس همان اصول تحقیق بنیادی تعمیم میگروه نمونه از آن انتخاب

 :یق بنیادی و کاربردیتفاوت اصلی تحق

هگگای واقعگگی و هگگدف محقگگق از تحقیگگق کگگا بردی، دسگگتیابی بگگه اصگگول و قواعگگدی اسگگت کگگه د  موقعیت

کننگگد د  هگگای اجرایگگی کمگگک میشگگوند و بگگه بهبگگود محصگگول و کگگا ایی  وشعلمگگی بکگگا  بسگگته می

 ی دانگگش کگگا بردی د  یگگک زمینگگه خگگاصتگگوان گفگگت هگگدف تحقیقگگات کگگا بردی، توسگگعهحقیقگگت می

 است.
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 انواع تحقیق ازنظر رویکرد:

های تحقیگگق تبیگگین شگگوند، عمومگگای  ویکگگرد یگگک تحقیگگق یگگا کمگگی اسگگت یگگا کیفگگی پگگا ادایم و اسگگترات ی

  انشگجویانداست و یگا ترکیبگی از کمگی و کیفگی . ا یکسگون تعریفگی ا ائگه داده اسگت کگه بگه محققگان و 

 کیفی است بهتر بشناسیم. ا که فرآیند تحقیق  کند تا آنچه  ا که تا آنجاکمک می

 وی گی تحقیق کیفی: 4

 مشا کت عمیق و بلندمدت د  یک موقعیت میدانی

 افتدثبت دقیق آنچه د  آن موقعیت اتفاق می

 های میدانیوتحلیل دادهتجزیه

 قول و تفسیر دقیقگزا ش نتایج ازجمله توصیف، نقل

ی فلسگگفی متفگگاوت از واقعیگگت هگگر دو  وش دا ای زیربنگگا  تفوواوت تحقیووق کیفووی یووا تحقیووق کمووی:

 هستند.

 

 

بگگرای محقگگق کمگگی، واقعیگگت عینگگی اسگگت یعنگگی خگگا   از ذهگگن محقگگق وجگگود دا د و هرکسگگی  

 تواند مشاهده کند می

 برای محقق کیفی واقعیت مجرایی وجود ندا د. واقعیت ذهنی است.

 کرد.دهنده آن تجزیه توان به اجزاء تشکیلمحقق کمی معتقد است که واقعیت  ا می

تگوان بگه اجگزایش آزمایگد و بگاو  دا د کگه واقعیگت کلگی اسگت و نمیمحقق کیفی فرآینگد کگل  ا می

 تقسیم یا تجزیه نمود.

 

ها اساسگای شگبیه هگم  وش برداشت متفاوتی از فرد دا نگد. محقگق کمگی بگاو  دا د کگه تمگام انسگان 2

 هستند 
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هگگا  ا تگگوان آنانگگد و نمیفاوتها اساسگگای بگگا یکگگدیار متمحقگگق کیفگگی معتقگگد اسگگت کگگه انسگگان

 بندی کرد.گروه

 نگاری:فرآیند تحقیق قوم

 گردد.له کلی آغاز میناا ی با بیان یک مسئی مو دمطالعه: تحقیق قومهشناسایی پدید-1

گگگردد د  غالگگب مگگوا د یگگک ی تحقیگگق د  جریگگان اجگگرای تحقیگگق شناسگگایی میدیار مسگگئلهعبا تبگگه

 ناا ی است.د  تحقیق قوماحساس شمرده منشط مسئله 

 گیرند.ها: زمان و مکانی است که مو د مشاهده قرا  میشناسایی آزمودنی-2

ها وجگود شگود. هگر  وایتگی بگرای تعگداد و یگا ماهیگت فرضگیهها: تعگدادی فرضگیه آغگاز میبیان فرضیه-3

 ندا د.

، مصگگاحبه، حاصگگل از مشگگاهدههگگای انگگد از تنظگگیم دادهتحلیگگل عبا ت ناگگا ی،تحلیگگل: د  تحقیگگق قوم-4

 های میان آنها.وای مو د نظر و یافتن  ابطهاسناد و مدا ک و سایر منابع د  مقوله

گیری پگس د  ایگن نگوع تحقیقگات نتیجگهگیری: بگر خگالف تحقیقگات آزمایشگی و غیگر آزمایشگی،نتیجه-5

 گیرد.از هر مرحله از مشاهدات و د  جریان تحقیق صو ت می

 

 

 مفهوم سازی بنیادی:روش تئوری 

 جزء یک تئوری در مراکز علمی: 4

 ای که تئو ی د  آن کا برد دا ددامنه-2تعا یفی از واژگان یا متغیرها                           -1

 های دقیق )ادعاهای واقعی(پیش بینی-4ای از  وابط متغیرها                            مجموعه-3

اشگگا ه دا د: یگگک تئگگو ی خگگوب از نظگگر تعریفبایگگد تصگگویری دقیگگق، شگگفاف و منحصگگر بگگه پگگول و ونگگدون 

هگا، دامنگه تئگری، تگوان د  تعگا یف واژهفرد  ا ا ائه دهد. دقت و منحصر بگه فگرد بگودن یگک تئگو ی  ا می

 های دقیق ا زیابی کرد.بینیتوصیف  وابط و پیش
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کگه چاونگه و چگرا  وابگط خگاص منجگر بگه از یک تئگو ی خگوب ایگن اسگت کگه آن تئگو ی د  صگو ت این

 وقایع خاص شوند توضیحی واضحی ا ئه دهد.

هگا، د  مگو د یگک  فتگا  کلگی یگا سگاختا  فرضگی بگرای بدسگت آو دن ای منظم از اثباتمجموعه تئوری:

 های خاص است.محدوده وسیعی از نمونه

توانگگد قابگگل قیمای نمیشگگان مسگگتهگگایی اسگگت کگگه بگگا توجگگه بگگه طبیعتواحگگدهای تقریبگگی بگگه معنگگی طرح

 مشاهده باشند.

 ها با یکدیار مرتبط هستند.ی فرضیهها به وسیلهی پیشنهادها و متغیرها به وسیلهطرح

های چطگو ، چگه موقگع و چگرا اسگت. بگرخالف هگدف هدف اولیگه د  یگک تئگو ی، پاسگخ دادن بگه سگوال

خالف هگدف توصگیف کگه پاسگخ های چطگو ، چگه موقگع و چگرا اسگت. بگرتوصیف که پاسخ دادن به سگوال

 های چاونه است.دادن به سوال

های چطگو ، چگه موقگع و چگرا اسگت. بگرخالف هگدف هدف اولیگه د  یگک تئگو ی، پاسگخ دادن بگه سگوال

های چطگو ، چگه موقگع و چگرا اسگت. بگرخالف هگدف توصگیف کگه پاسگخ توصیف که پاسخ دادن به سگوال

 های چاونه است.دادن به سوال

 ادعاهای پیشاویانه - وابط -دامنه -تعا یفتئوری  :  جزء در تعریف  4

 های یک تئوری خوب:ویژگی

 -هگگای یگگک تئگگو ی یاگگانای، محافظگگه کا انگگه، تعمگگیم پگگذیر، سگگودمندی، اختصگگا مجموعگگه کلگگی وی گی

 مخاطره پذیری عملی و انتزاعی بودن است. -سازگا ی د ونی

هگگای توانگگد جگگایازین تئو یهگگای جدیگگد نمییهگگای دیاگگر متمگگایز باشگگد تئرهگگر تئگگو ی بایگگد از تئو ی

هگای جدیگد موجود شوند ماگر اینکگه از نظگر وی گگی تئگو ی هگای برتگری باشگند)محافظه کا انگه( تئو ی

 ی سرشا ی د  پ وهش دا ند هر تئو ی د  کل نباید پیچیده باشد.باید نشان دهند که دامنه

 :شیوه کلی برای ساختار یک تئوری خوب تحقیقاتی

 اند ولی آنها لزومای به ترتیب نیستند.مراحل مطرح شده د  اینجا به ترتیب ثبت شده اگرچه

ممکن اسگت بگگیش از انگگدازه یابنگگد،ی دامنگگه کا بردشگان وسگگعت میوقتگی کگگه مفگاهیم بگگه منظگگو  توسگعه

 وسیع شوند.
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یابنگگد، ی کا بردشگگان وسگگعت میی دامنگگه: وقتگگی کگگه مفگگاهیم بگگه منظگگو  توسگگعهکشوویدگی مفهوووم

مکن است بگیش از انگدازه وسگیع شگوند)یا کشگیده شگوند( جلگوگیری از کشگیدگی مفهگوم تعگا یف بایگد م

 شوند.ی اصول خنثی سازی بر سی میبه وسیله

تر اسگت و بگه احتمگال بیشگتری منحصگر تر شگود، دقیگقمعموالی  هر چگه یگک تعریگف مفهگومی  مسگتثنی

 به فرد خواهد بود.

کنگد زیگرا هرچگه دامنگه خگاص تئگو ی بیشگتر ذیری آن  ا محگدود میی تئو ی مسگتقیمای تعمگیم پگدامنه

 باشد، تعمیم پذیری آن کمتر خواهد بود.

 کند.ها مشخص شوند  ابطه)مدل( شروع به ایجاد شدن میبعد از اینکه تعا یف و دامنه

  های مرتبط و نا مرتبط  باید به تعداد کل متغیرها د  مدل برابر باشد.بندی متغیجمع

 های ساختار تئوری:وع از رابطهن 4

 های بنیادین یا قواعد متعا ف(شوند)قانون وابطی که د ست فرض می

 ها یا قواعد فرعی(اند)قانونقوانینی که از قوانین بنیادین گرفته شده

 های  اهنما(شود)قوانین بلوا  یا فرضیهی بین جهان نظری تا عملی  ا شامل میقواعدی که فاصله

 های نظری و تحقیقی(که د  حال  سیدگی شدن هستند)فرضیه وابطی 

 بینی تئو ی است.ی پیشآخرین مرحله

 

 

 ها(ها )نرم افزار ها و آزمونفصل یازدهم        :       تجزیه و تحلیل داده

 ها برای تحلیل:آماده سازی داده

هگگا بایگگد تنظگگیم ، دادهپگگس از آنکگگه پاسگگخ هگگا از طریگگق پرسشگگنامه، مصگگاحبه یگگا مشگگاهده بدسگگت آمگگد

هگگای مختلگگف کنتگگرل شگگوند، پگگس باشگگند بایگگد بگگا  وش های بگگی پاسگگخ وجگگود داشگگتهشگگوند، اگگگر سگگوال

ای مگو د ی تحویگل  ایانگهی نحگوهبنگدی و کلیگد گگذا ی شگوند، سگپس د بگا هها کگد گگذا ی، طبقهداده

 شود.نیاز، تصمیم گیری می
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 افزارهای آماری در مدیریت:انواع نرم

انگگد از نگگرم افزا هگگای ترین آنهگگا د  باز گگگانی عبا تسگگاس، لیگگرزا متگگداولی اس اس، مینگگی تب،اس پگگ

 آما ی برای علوم اجتماعی و سیستم تحلیل آما ی ساس.

Spss:.بسته نرم افزا  آما ی برای علوم اجتماعی از نرم افزا  های قد تمند است  : 

هگگای آمگگا ی د  باشگگد و بیشگگتر بگگه بحثمیهگگای تخصصگگی آمگگا  ایگگن نگگرم افگگزا  یکگگی از نگگرم افزا 

 پردازد.های علوم اجتماعی،  وانشناسی، علوم  فتا ی و ... میحیطه

 : Spssافزار  های نرمقابلیت

 تهیه خالصه آما ی مانند گراف، جداول، آما ها -

 انواع توابع  یاضی مانند قد  مطلق،تابع عالمت،لاا یتم،توابع مثلثاتی -

 سفا شی مانند جدول فراوانی، فراوانی تجمعی، د صد فراوانیتهیه انواع جداول  -

 های آما ی شامل توزیع گسسته و پیوستهانواع توزیع -

 های آما یتهیه انواع طرح -

 وای تصادفی و پیوستهایجاد داده -

 ی امواع آما های توصیفیمحاسبه -

 لیزرل: 

لیگگل مسگگیر اسگگتفاده کگگرد کگگه تگگوان از  وش تحبگگرای کشگگف  وابگگط مختلگگف د  موضگگوع مو دمطالعگگه، می

ی بگگین متغیرهگگا و یگگا وابسگگته شگگود کگگه  ابطگگهی متغیرهگگا یگگک مگگدل علگگی پدیگگدا  مید  آن از مجموعگگه

 بودن هر یک از آنها نسبت به هم د  این مدل مشخص است.

افگگزا  نرم بگگا ایگگن حگگال بگگه دلیگگل برخگگی محگگدودیتش هگگا د  نگگرم افزا هگگای نگگامبرده بگگرای تحلیگگل مسگگیر،

نام لیز ل پدیگد آمگده کگه قگاد  اسگت کگه  وابگط یکپا چگه و متعامگل بگین متغیرهگا  ا د  قالگب  دیای به

 معادالت  گرسیون ساختا ی مو د بر سی قرا داده و د  نهایت مدلی علی ا ائه نماید.

 ای برای انجام محاسبات  یاضی است.یکی از نرم افزا های  ایانه نرم افزار مطلب:

 مطلب:های نرم افزار قابلیت

  یاضیات و محاسبات -

 ایجاد لاا یتم -

 سازی مدل -
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 تجزیه و تحلیل اطالعات -

 شناسایی و تصویر سازی  -

  سم فنی و مهندسی -

 .افزا های  یاضی استیکی از بز گترین و پرکا بردترین نرم -

 مزایای اس پالس: -

 های زمانیهای کامل برای تحلیل سریداشتن سلسله  وش -

 های بز گی از دادهعهقابلیت نمایش و آنالیز مجمو -

 های قویی  وشوای گمشده و همچنین ا ائهی چندین  وش جهت بر سی دادها ائه -

 تر ساختن برآو دهاآما ی جهت معتبر و قابل اطمینان -

های ژئگگوگرافیکی بگگا توانگگایی  سگگم برخگگی داشگگتن محگگیط گرافیکگگی قگگوی و همچنگگین مگگدل -

  GISهای نقشه

 کامل و دقیق helpداشتن پنجره  -

نرم افزا  مینی تپد  د  مقایسه بگا نگرم افگزا  هگای مشگابه از نظگر توانگایی نگرم افگزا ی د  حگد معمگول  و 

سگاده اسگت بگه عنگوان  متعادل ولی از آنجا که کگا  بگا نگرم افگزا  و و ود اطالعگات و مگدیریت آنهگا نسگبتای

 گردد.شاهده می وند و د  صنعت از آنها بدوفو  مافزا  کا بر پسند به شما  می یک نرم

 های آما ی و غیر آما ی است.و تحلیل این نرم افزا  یک نرم افزا  قوی برای انواع تجزیه سس:

تواننگد هگگر مقگدا ی بگر  وی مقیگگاس عگددی داشگته باشگگند هگایی هسگگتند کگه میهگای پیوسگته: دادهداده

اسگت و مقادیرشگان کسگری  گیری آنهگا بگه سگانتی متگر، گگرم و از ایگن قبیگلمثل قد و وزن، واحد انگدازه

 تواند باشد.نیز می

کننگد کگه غالبگای ایگن مقگادیر مقگادیر خاصگی  ا بگر  وی مقیگاس عگددی اختیگا  می های گسسوته:داده

ای اسگگت کگگه متغیگگر فقگگط عگگدد صگگحیح اسگگت د  چنگگین متغیرهگگایی بگگین مقگگادیر مختلگگف، فاصگگله

 تواند مقادیری د  آن فاصله اختیا  کند.نمی

هگگا بگگر دو گیرنگگد کگگه ایگگن دادههای مختلگگف جگگای میبنگگدی: د  چنگگد طبقگگه بگگا مقولگگه هگگای طبقگگهداده

 اند.نوع

کگگه د  آنهگگا طبقگگات هگگیچ نگگوع نظگگم و ترتیگگب طبیعگگی ندا نگگد مثگگل جنسگگیت و  هووای اسوومی:داده-1

 وضعیت تاهل

 که د  آنها طبقات دا ای ترتیب  یا نظم هستند مثل شاگرد چندم کالس. های ترتیبی:داده-2
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 پا امتریک:

انگگد، از آمگگا  پا امتریگگک اسگگتفاده کننگگد. متغیرهگگای هایی کگگه متغیگگر آنهگگا کمیبگگرای سگگنجش فرضگگیه

هگگای میگگاناین پگگذیر و انحگگراف معیگگا  پگگذیر کمگگی، بگگه علگگت کمگگی بگگودن و واحگگد پگگذیر بگگودن از وی گی

 برخو دا ند.

 نا پا متریک: 

 شود. امتریک استفاده میاز آما  نا پاها با متغیرهای کیفی،برای سنجش فرضیه

شگود بگه هگیچ پگیش فگرض ها، کگه از آنهگا بگا عنگوان  آزمگون بگدون پگیش فگرض نیگز یگاد میاین آزمون

 خاصی نیاز ندا د.

 ها برای آزمون پارامتریکترین پیش فرضمهم

 نرمال بودن جامعه .1

 ها(ها) تصادفی بودن دادهاستقالل داده .2

هگای نیکگویی بگرازش نامیگده متغیگر معمگوالی از دو آزمگون ،کگه آزمونبرای اثبات نرمال بگودن توزیگع یگک 

 های ناپا امتریک استشد ، جزء آزمونشوند استفاده میمی

            2x.  آزمون       1نیکویی برازش   

 k-sآزمون   .3

 هابرای اثبات فرض استدالل داده

 واتسون –استفاده از آزمون دو بین  .1

 استفاده از آزمون عالمت) نشانه(  .2

 ترسیم نمودا       آما  توصیفی آزمون آماری

 های گرایش به مرکزآماده

 های تغییر پذیریآماده

 آما  استنباطی) تحلیلی( 
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 های علم آما  است.بندیترین تقسیمآما  توصیفی و آما  ) تحلیلی(یکی از قدیمی

مگگا  آبگگه کگگل جامعگگه، از جملگگه موضگگوعاتی اسگگت کگگه حیطگگه بحگگث نمونگگه گیگگری و تعمگگیم نتگگایج نمونگگه 

ه دنبگگال اسگگتنباطی  ا از آمگگا  توصگگیفی، توصگگیف جامعگگه مگگد نظگگر اسگگت و د  آمگگا  اسگگتنباطی، محقگگق بگگ

 تعمیم یا فااهای حاصل از نومنه به کل جامعه است.

 های توصیفیآماره

طریگگق اطالعگگات جمگگع آو ی بنگگدی، خالصگگه کگگردن، توصگگیف و تفسگگیر و برقگگرا ی ا تبگگاط از د  طبقه

 کند.شده، کمک می

 گروه عمده در آمار توصیفی3  

 هاترسیم نمودا  و توزیع فراوانی .1

 های مرکزیشاخص .2

 های پراکندگیشاخص .3

 های مرکزیشاخص

ای از اطالعگگات، د  یگگک انگگدازه یگگا عگگدد کگگه هگگا مجموعگگهشگگاخص هگگایی هسگگتند کگگه بگگا اسگگتفاده از آن

 اند از میاناین، مد) نما( و میانهها عبا تالصه میشود. این شاخصی آن مجموعه است خنماینده

 میانگین

 اصلی ترین و پرکا بردترین شاخص مرکزی است.

 میانه

 دیار گرایش به مرکز داده شاخص

 مد یا نما

 به معنای توزیع آما ی مقدا ی است که بیشترین تکرا   ا د  میان مشاهدات جامعه ئداشته باشد
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 پراکندگی یا تغییر پذیریشاخص 

 مرکزی است. ها نسبت به اندازهی دو ی یا نزدیکی دادهدهندهنشان

 های گپراکندگیترین شاخصمهم

 دامنه تغییرات، وا یانس، انحراف، معیا  و دامنه میان چا کی 

 انواع فرضیه  آزمون ناپارامتریک

 های توصیفیفرضیه .1

 ایهای  ابطهفرضیه .2

 های تفاوتیفرضیه .3

 اسمیرنوف تک بعدی –آزمون کالماگروف 

  وش ناپا امتریک ساده برای تعیین هماونی اطالعات تجربی یا توزیع آما ی منتخب است.

 آزمون المان وتینی

 کند.ها د  یک متغیر آزمون، بین دو گروه  ا ا زیابی میمعنی دا  بودن اختالف میانه

 ( دوبعدی2xآزمون کای دو )

 گردد.های مشاهده شده و مو د انتظا  تشکیل میوه دادهاین آزمون از دو گر

هگگای مگگو د تجزیگگه و تحلیگگل صگگو ت فراوانگگی ا ائگگه هایی کگگه دادهاز توزیگگع کگگای دو د  آزمگگون فرضگگیه

 توان استفاده کرد.اند، میشده

بنگگدی ترین اسگگتفاده از توزیگگع کگگای دو، آزمگگون فرضگگیه مربگگوط بگگه اسگگتقالل بگگین دو معیگگا   دهمتگگداول

صگو ت گسسگته آو ی شگده بهطو  خالصگه بایگد گفگت د  آزمگون کگای دو، اطالعگات جمگعهاست. بهداده

 ای است.ها اسمی یا  تبهگیری آنای هستند و مقیاس اندازهو یا طبقه

دسگگت آمگگده از جگگدول تحلیگگل وا یگگانس د  به  F: آزمگگون ناپگگا امتری فریگگدمن معگگادل زمگگون  فریوودمن

  kآزمایگد کگه ای فریگدمن ایگن فرضگیه  ا میطرح بلوکی تصگادفی اسگت. تحلیگل وا یگانس دو  اهگه  تبگه

 اند.ی واحد و یا از چند توزیع با میانه یکسان گرفته شدهگروه همتا، از توزیع پیوسته
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 دارآزمون ویلکاکسون )آزمون رتبه عالمت

هگگای جفگگت مشگگاهدات ی آزمگگون عالمگگت نمونگگه زوجگگی اسگگت کگگه تنهگگا از عالمگگت تفاوتهتکامگگل یافتگگ

 ها توجهی ندا د.کند و به اطالعات مربوط به اندازه این تفاوتاستفاده می

 های پارامتریکآزمون

 آزمون تحلیل واریانس دو راهه .1

ه د  آن مجموعگگه هگگا کگگهگگای تحلیگگل آمگگا ی دادهای از  وشتحلیگگل وا یگگانس نگگامی اسگگت بگگر مجموعگگه

ها شگدند. بگا مقایسگه ایگن مولفگهانگد تجزیگه میهایی کگه بگا منگابع خگاص مربوطمجذو ات کگل بگه مولفگه

نظر تگگوان نتیجگگه گرفگگت کگگه کگگدام یگگک از منگگابع موثرنگگد و اثگگر کگگدام یگگک از منگگابع نگگاچیز و صگگرفمی

 کردنی است.

 آزمون رگرسیون چندگانه .2

دهگگد کگگه مقگگدا  یگگک متغیگگر بگگه متغیگگر دیاگگری بگگر نشگگان میواژه  گرسگگیون بگگه معنگگای بازگشگگت و 

 گردد.می

یران بگه هگای پرکگا برد د   شگته مگدیریت اسگت. چگرا کگه اساسگای تصگمیمات مگد گرسیون یکگی از آزمون

شگگود کگگه نامشگگخص اسگگت و مگگدیران جهگگت اتخگگاذ تصگگمیم و جلگگوگیری ضگگایعات و بگگه هگگد  می آینگگده

 اند. فتن منابع، نیازمند پیش بینی

 ضریب همبستگی پیرسون .3

ای  ا کگه یگک متغیگر بگه متغیگری تگوان د جگهوسگیله آن میتحلیل همبستای ابزا ی اسگت آمگا ی کگه به

 گیری کرد.دیار، از نظر خطی مرتبط است اندازه

 نگارش گزارش تحقیق        12فصل 

 اند از:بخش گزارش تحقیقاتی عبارت 3

 : مقدمات، پیشافتا 1بخش 

 اصلی تحقیق: متن 2بخش 

 ها و ضمائم و منابع: پیوست3بخش 



 

97 

بایسگگت بگگه تگگدوین گیری، محقگگق میهگگا و نتیجگگههگگا، تجزیگگه و تحلیگگل تفسگگیر آنپگگس از گگگردآو ی داده

 گزا ش بپردازد.

های علمگگی بگگه خواننگگدگان و یگگا سگگایر هگگدف اصگگلی گگگزا ش تحقیگگق، ا ائگگه و انتقگگال اطالعگگات و یافتگگه

 ست.کنندگان بالقوه آن ااستفاده
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 تقدیم به / تقدیم و تشکر

مگگل احتگگرام بگگه افگگرادی کگگه د  ایگگن  اسگگتا زحمگگات فراوانگگی متح د  صگگفحه تقگگدیم بگگه: محقگگق جهگگت

اند و یگا از افگرادی کگه پگیش از ایگن دو ه یگادگیری و فراگیگری وی های زیگادی کشگیدهاند و سگختیشده

 اند.ها تقدیم کردهآناند،  ساله و پروژه تحقیقاتی خود  ا بهکوشیده

 چکیده تحقیق

د و هگگدف از نوشگگتن آن اینسگگت کگگه پ وهشگگاران و یگگا کسگگانی گیگگرچکیگگده د  ابتگگدای گگگزا ش قگگرا  می

کننگد، بتواننگد بگا صگرف وقگت کگم اطالعگات مگو د نیگاز خگود  ا که به گزا ش تحقیق دسترسگی پیگدا می

 دست آو ند.به

ای از نکگگات عمگگده گگگزا ش تحقیگگق اسگگت. د  چکیگگده تحقیگگق مگگوا دی ماننگگد چکیگگده شگگامل خالصگگه

وضگگوع، متغیرهگگای مگگدل یگگا نظریگگه مو دمطالعگگه، هگگدف ، فرضگگیه یگگا عنگگوان تحقیگگق، مسگگئله و اهمیگگت م

گیری متغیرهگگا،  وش آمگگا ی تجزیگگه و تحلیگگل سگگوال اصگگلی، جامعگگه و نمونگگه ،  وش تحقیگگق، ابگگزا  انگگدازه

 شود.طو  خالصه نوشته میها و سرانجام نتایج حاصل از پ وهش بهداده

 ها بین سه تا هفت کلمه باشد.کلیدواژه آیند. تعدادها میانتهای چکیده عمومای کلید واژه

 مقدمه 

 ود کگگه د  مقگگدمهف معرفگگی صگگو ت مقدمگگه کانگگال و د ب و ودی بگگه هگگر موضگگوع اسگگت و انتظگگا  مگگی

 گیرد.

 بیان مسئله

د  بیان مسگئله بگه جگای مطگرح کگردن تئو یگک  از ضگرو ت موضگوع تحقیگق، بگه مسگئله خگاص تحقیگق 

تخگگاب موضگگوع د  شگگرکت یگگا سگگازمان مگگو د بر سگگی چگگی بگگوده خگگود اشگگا ه نمگگوده و باویگگد کگگه دلیگگل ان

 است.

 مدل )الگوی( مفهومی تحقیق

بایست برای شروع بگه کگا  و تعیگین فرضگیات تحقیگق، مگدلی  ا انتخگاب یگا تهیگه نمایگد. بگرای محقق می

 انتخاب صحیح مدل، نیاز به بر سی دقیق پیشینه موضوع تحقیق دا د.
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 هدف تحقیق

 شود  ابطه دا د.ای که آزمودن میی مو د بر سی وفرضیههدف تحقیق، با نظریه

 شوند:اهداف به دو دسته تقسیم می

 هدف اصلی: همان هدف انجام تحقیق است.

 اند.یابی به هدف اصلی تدوین شدههایی هستند که جهت دستهدف فرعی: هدف

 توجه شود که تعداد اهداف فرعی به تعداد متغیرهای مدل بستای دا د.

 سؤاالت یا فرضیات تحقیق

ای ای هسگگتیم و یگگا نظگگر افگگراد  ا د  مگگو د پدیگگدهد  تحقیقگگاتی کگگه بگگه دنبگگال یگگافتن چیسگگتی پدیگگده

خگگواهیم د   ابطگگه علگگت و نمگگاییم بایگگد بگگه طگگرح سگگوال اقگگدام کنگگیم و د  مگگوا دی کگگه میجسگگتجو می

 نماییم.ه استفاده میمعلولی و یا همبستای بین دو یا چند پدیده مشخص تحقیق کنیم از فرضی

هگگا دی بگگرای آنشگگوند  و مگگدل اسگگتاندا یعنگگی بگگرای موضگگوعاتی کگگه بگگرای نخسگگتین بگگا  سگگنجیده می

شگگود، چگگرا کگگه محقگگق چگگا چوب مشخصگگی بگگرای حگگدس زدن نگگدا د، وجگگود نگگدا د از سگگوال اسگگتفاده می

قگی دیاگر از آن مگدل د  حالیکه برای تحقیقاتی کگه مگدل اسگتاندا د داشگته باشگند و یگا اینکگه قگبالی محق

 توان از فرضیه استفاده نمود.بهره گرفته باشد، می

 قلمرو تحقیق

 باشد:بخش می 3نماید و خود شامل قلمرو، محدوده و چا چوب تحقیق  ا مشخص می

قلمگگرو موضگگوعی: شگگامل طراحگگی و تبیگگین مگگدل تگگطثیر کگگا  آفرینگگی سگگازمانی بگگر عملکگگرد سگگازمانی بگگه 

 واسطه بازا  گرایی

ای توانگگد بگگه تحلیگگل و بر سگگی بپگگردازد و نتگگایج  ا بگگه چگگه جامعگگهمکگگانی: د  چگگه سگگازمانی می قلمگگرو

 تواند تعمیم دهد.می

 گیرند.قلمرو زمانی: دو ه زمانی است که اطالعات آن دو ه مو د تجزیه و تحلیل قرا  می
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 تعریف واژه ها:

اسگگت مگگو د سگگنجش و تغیرهگگای مگگدل تحقیگگق  ا کگگه د صگگدد بایسگگت د  ایگگن قسگگمت ممحتگگوا می

 ا زیابی ثرا  دهد، تعریف نماید.

 تعریف مفهومی

 بایست یکی از تعا یف تئو یک  ایج د  ادبیات موضوعی آن  شته  ا مطرح نماید.محقق می

 تعریف عملیاتی

بایسگت بیگان صگو ت آزمایشگی یگا سنجشگی باشگد. یعنگی محقگق میتوانگد بهتعریف عملیاتی متغیرهگا می

دهگد. بگرای تعریگف عملیگاتی محقگق دل  ا چاونگه مگو د ا زیگابی و سگنجش قگرا  مینماید متغیرهگای مگ

 های متغیر طیف سنجش و تعداد سواالت اشا ه نماید.بایست به مولفهمی

 جمع بندی

 گذشت.بایست اشا ه نماید که د  این فصل چهجمع بندی، محقق با مرو ی مختصر بر فصل، می

 ارش تحقیقهدف از گنجاندن بخش پیشینه در گز

 های قبلی با مسئله تحقیقبرقرا ی ا تباط منطقی میان اطالعات پ وهش

 ی تحقیق آشنایی با چا چوب نظری و یا تجربی مسئله

 های گذشتههای تحقیق مو د استفاده د  پ وهشآشنایی با  وش

 متغیرهای تحقیق

گگگردد و د  ادامگه هگگر یگگک از بایسگت ابتگگدا مسگتندات مربگگوط بگگه مگدل تحقیگگق ا ائگه د  ایگن قسگگمت می

 ابعاد مدل تعریف عملیاتی شوند.

 روش تحقیق

 اندای د  نظر گرفتهبندی،  وش تحقیق  ا کتابخانهترین تقسیمد  کلی
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 جامعه آماری

بایسگگت شگگرح دقیقگگی از اعاگگای جامعگگه آمگگا ی خگگود ا ائگگه دهگگد. اطالعگگاتی د  ایگگن بخگگش محقگگق می

هگگای جمعیگگت شگگناختی همچگگون: جنسگگیت، های آن، وی گینماینگگدگیدقیگگق از نگگام سگگازمان، شگگعبات و 

 گردد.سن،  تحصیال و غیره پیشنهاد می

 گیرینمونه و نمونه

 تعیین حجم نمونه .1

 تعیین  وش نمونه بردا ی  .2

د  مجمگگوع اشگگا ه شگگد کگگه د  تحقیقگگاتی کگگه تعمگگیم دهگگی مگگدنظر پ وهشگگار باشگگد  وش تصگگادفی  وش 

مختلگف تصگادفی نیگز بگا توجگه بگه ماهیگت جامعگه، میگزان پراکنگدگی  هگایمناسب است و از میگان  وش

کگگه تعمگگیم دهگگی مگگو د توجگگه نباشگگد و یگگا شگگود. زمانیاعاگگاء، تعگگداد افگگراد و ... بهتگگرین  وش انتقگگاد می

تعگگداد اعاگگای جامعگگه معگگدود باشگگد و یگگا نشگگانی دقیگگق از افگگراد جامعگگه د  دسگگترس نباشگگد، عمومگگای از 

 شود.می  وش غیر تصادفی استفاده

 ابزار گردآوری اطالعات

هگگا از آن اسگگتفاده نمگگوده د  ایگگن بنگگد محقگگق بایگگد ابگگزا ی  ا کگگه د  فرآینگگد تحقیگگق جمگگع آو ی داده

 اند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدا کتشریح نماید. ابزا  گردآو ی اطالعات عبا ت

 آمار توصیفی

هگگای جمعیگگت شگگناختی تحقیگگق عمومگگای برگرفتگگه از دادهی تحقیگگق کگگه هگگای عمگگدهد  ایگگن بخگگش داده

صگگگو ت نمگگگودا ، جگگگداول کوتگگگاه و  وشگگگن شگگگامل جگگگداول توزیگگگع فراوانگگگی، د صگگگدها و هسگگگتند، به

 شوند.های آما ی توصیفی مهم نشان داده میشاخص

 آمار استنباطی

جهگگت تعیگگین بگگاخ ایگگن بخگگش بگگه آزمگگون فرضگگیات اختصگگاص دا د. عمومگگای ابتگگدا از آزمگگون آلفگگای کرون

شگگود و د  ادامگگه بگگه سگگواالت تخصصگگی تحقیگگق نامه اسگگتفاده میپایگگایی و سگگازگا ی د ونگگی پرسگگش

 شود.پرداخته می



 

 فرض صفر

کنگد کگه کنگد یعنگی بیگان میی قطعگی و دقیگق بگین دو متغیگر  ا بیگان میای است که نوعی  ابطهقایه

امعگگه جت دو میگگاناین دو گگگروه د  همبسگگتای بگگین دو متغیگگر برابگگر بگگا صگگفر اسگگت و یگگا اینکگگه تفگگاو

 مساوی صفر است.

 فرض صفر: بیانار عدم  ابطه و عدم تفاوت بین متغیرهاست. 

 فرض یک: بیانار نوعی  ابطه یا تفاوت بین متغیرهاست.

 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 های بوجود آمده د  فرآیند تحقیقپیشنهادات بر مبنای محدودیت

 شوند.هادات از مقایسه نتایج با سایر تحقیقات مشابه مشخص میدسته دیار پیشن

 فهرست منابع

ها و یگگا سگگایر مگگوا د انتشگگا  یافتگگه و هگگا، نشگگریهشناسگگی عبگگا ت اسگگت از فهرسگگت مشخصگگات کتابکتاب

 انتشا  نیافته که د  یک زمینه وجود دا د.

پ وهشگار د  تحقیگق خگود مگو د  ها و سگایر مگوا دی اسگت کگههگا، نشگریهمنابع شامل آن دسگته از کتاب

 استفاده و استناد قرا  داده است.

 هاموارد و روش

انگگد از:  وش تحقیگگق، جامعگگه آمگگا ی، نمونگگه آمگگا ی و  وش نمونگگه گیگگری، ابگگزا  ایگگن مگگا د عبا ت

هگگا، پایگگایی یگگا گیری دادههگگا،  وایگگی یگگا اعتبگگا ، ابگگزا  انگگدازهآو ی دادههگگا،  وش جمگگعآو ی دادهجمگگع

هگگای مگگو د اسگگتفاده هگگا و آزمونهگگا،  وش تجزیگگه و تحلیگگل دادهگیری دادهقابلیگگت اطمینگگان ابگگزا  انگگدازه

 .های احتمالیبه منظو  تطیید یا  د سواالت / فرضیات مشکالت و محدودیت

 


