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  بسمه تعالی
  )نشر پیام نور/ احمدی، صالحی، فریدی (خالصه کتاب روش تحقیق در مدیریت 

  چهارچوب اصلی فصول در نگارش تحقیق
  تعریف واژگان/ قلمرو / فرضیه و اهداف / ضرورت تحقیق / بیان مساله ): کلیات(فصل اول 
  سابقه تحقیقات/ تشریح ادبیات موضوع ): ادبیات موضوع(فصل دوم 

  هاچگونگی تحلیل داده/ ابزار گردآوری داده ها / روش نمونه گیری / جامعه آماری ) / هدف و روش(نوع تحقیق ): روش تحقیق(سوم فصل 
  )آمار استنباطی(بررسی فرضیات و اهداف ) / آمار توصیفی(ها سیمای آزمودنی): هاتجزیه و تحلیل داده(فصل چهارم 
  هامحدودیت/ پیشنهاد تحقیقات آتی / بحث و پیشنهادات کاربردی /  مرور کلی پژوهش ):نتیجه گیری و پیشنهادات(فصل پنجم 

  
   کلیات–فصل اول 

  .دریافتی است که حواس و ذهن به طور مشترک در آن دخیلند: شناخت
  )تایید عامه/ سنت / دانشمند و مرجع : (داراستناد به مقام صالحیت) الف: منابع شناخت

 نمـی گویـد اسـتدالل چـه         :)ایراد ( ولی »استدالل را بپذیر نه لزوما تجربه را      «  می گوید  /ی یا مقدم بر تجربه      روش پیش بین  : شهودی) ب
: هـا پـیش نیـاز  / استفاده از ظر فیت الهامی      / استنباطی کلی است که فرایند تفکر منطقی را طی نمی کند          / تفکر کل نگر     / کسی را 

  .نمونهعدم اطمینان، متغیر وابسته زیاد، عدم وجود 
  .استفاده می شود) 2و1روشهای (برای اثبات نظریات نیز از همین روش : تفکر منطقی) ج

  درست بودن مقدمات: شرط صحت/ استفاده از تجارب گذشته / حرکت از کل به جزء :  قیاس-1
  استفاده در علوم طبیعی/ حرکت از جزء به کل :  استقراء-2
  حقیقیاستداللی ضعیف و فاقد ارزش ت:  تمثیل-3

 توصـیف، ابـزار، طبقـه بنـدی، تحلیـل و اسـتدالل           غیر از مشاهده و تجربه شـامل      / اساس آن استقراء اصالح شده است       : روش علمی ) د
  تعلقلی و تحققی، به دور از نقل قولها، تکرارپذیر، قانونمند و تالیفی، اغلب کمی و ریاضی: ویژگیها / تجربی و ریاضی است

  .روش معینی حاصل می شود و قوانین و روابط پایدار را بیان می کندمعرفتی که با : تعریف علم
تاکیـد بـر وضـع موجـود و         / ها است و روشی برای تبیین پدیده های مشاهده شده           علم مجموعه ای از واقعیت    : ایستا) الف: دودیگاه در مورد علم   

  افزودن بر آن
جهـش مخـاطره    / های مفهومی با ارتبـاط درونـی        طرح واژه / شود  توسط دانشمندان اجرا می   / دیدگاه اکتشافی   : پویا) ب

  خالقیتنیازمند / آمیز 
علـم لزومـا    / آگاهی علمی در طول زمان تغییرپذیر است        / میسر است   ) انسان و اشیاء  (شناخت طبیعت   / وقایع تحت نظم رخ می دهند       : مفروضات علم 

  .است) ادراک و مشاهده(مبتنی بر تجربه 
هدف علم تدوین نظریه است نه بهبود وضع بشر، در مرحله بعد بـه دنبـال تبیـین،                  / های کالن ماموریتهای فضایی چیست؟      هزینهنفع بشر از    : هدف علم 

  درک، پیش بینی و کنترل است
یـا کنتـرل   ( نی بی پیش که از طریق مشخص کردن روابط میان متغیرها با هدف استها و تعاریف ها، مفاهیم و گزاره   مجموعه ای از سازه   : تعریف نظریه 

هـا  ها دیـد نظـام یافتـه ای از پدیـده          پدیده )غیر اجباری است   به مفهوم بیان علت وقوع است  که          (تبیین    و )و توصیف که اجباری است    
  .کندعرضه می

ان طـالق در افـراد    میـز ) / توصیفی( در جامعه فراوانی باالیی دارد A نوع جرم ) /توصیفی( است y بیش از شهر  xمیزان خودکشی در شهر     : مثال
  )تبیین(های منزوی میزان خودکشی باالتری دارند گروه/  )تبیین(ادات دینی ضعیف، باال است با اعتق



 ٢

 توصـیف   ،پیش بینی نوعی توصیف است با این تفاوت که در توصیف، خود پدیده توصیف شده مورد مشاهده قرار گرفته اسـت امـا پـیش بینـی                          
  .تبیین مستلزم پیش بینی است/ قرار نگرفته است پدیده ایست که خود مورد مشاهده 

صحت هیچ نظریه ای را نمی تون اثبات کرد حداکثر می توان گفت توافق بیشتری با معلومات موجـود              . / بهترین روابط، تعمیم یافته ترین آنهایند     
  .تر استدارد و از نظریات بدیل جامع

  سازدها                 اطالعات، فرضیه را مییتع                                طرح نظریه                    انتظام واق:                         تفاوت نظریه و فرضیه
خواهـد روابـط یـا    منـد و دقیقـی اسـت کـه مـی     تحقیـق جـستجوی نظـام   / الل و شواهد برای کشف روابط جدید        مند مبتنی بر استد   بررسی نظام : تحقیق

  .ی را بیابد یا دانش موجود را تشریح یا اصالح کنداطالعات جدید
  .ها در حال تحول اندپدیده/ دهند رفتار خود را تغییر می) افراد(ها سوژه: هادر حوزه علوم اجتماعی با سایر حوزهتفاوت تحقیق 

  ی انداغلب تکرار/ نتایج کاربرد فردی دارند / عدم رعایت آداب تحقیق علمی : در تحقیق به مفهوم عام
/ تخـصص   / نظـم   ) / هم در تحقیقات تجربی و اجتماعی و هـم در پژوهـشهای از سـنخ معقـوالت                (قابلیت بررسی   / ای  توسعه: ویژگیهای تحقیق علمی  

 مقابله با تحقیـات در جریـان تحقیـق و مـشکالت           (جرات طلبی   / صبرطلبی  ) / اجتناب از پیش داوری   (قاعده تجاهل   / واقعی  / دقت  / قابلیت تعمیم   
  )ها با ارائه نظریهتبیین ماهیت پدیده یا رابطه میان پدیده (اجتهادی/ طرفی رعایت اصل بی/ مدیریت واحد ) / هنگام عرضه گزارش

  ضوابط مالی و اجرائی/ فراغت  /  تحقیقابزار) / درونی و پشتیبان(سازمان / بودجه / محقق / فرهنگ : نیازهای تحقیق علمیپیش
ماموریت و اهـداف  / ارزیابی محیط ) / قوت و ضعف(بررسی شرایط درونی : ریزیمورد استفاده در فرایند برنامه  ): از نگاه مدیران  (دالیل انجام تحقیق    

  )نظارت(کنترل / اجراء / تعیین راهبرد ارزیابی و /  راهبردها تدوین/ مشاوره با ذی نفعان / 
  مدیران/ مشاوران / های دولتی و غیردولتی سازمان/ دانشجویان  / اساتید دانشگاه: ترین افراد حقیقی و حقوقی پژوهشگرعمده

  تفکر همراه با اقدام/ دسترسی کمتر به منابع انسانی و اطالعاتی / رویکرد خود التقاطی : های متمایز کننده تحقیق مدیریتیویژگی
عدم مطالعه ادبیات و سوابق پـژوهش       / ف تحقیق مبهم و کلی      هد/ جمع آوری اطالعات بدون قصد      : های علمی ترین اشتباهات در انجام پژوهش    رایج

آمـار زدگـی، لـزوم توجـه بـه قـانون            (کتـاب زدگـی     ...) / نمونه گیری، ابزارها و دقت آنهـا و         (های تحقیق   عدم تشخیص محدودیت  / 
  مات دهان پر کنبه کار بردن کل)) / پروپوزال(تهیه طرح تحقیق : راهکار مقابله(بن بست فرضیه ها  ) / کمترین تالش

  
  عناصر تحقیق علمی – دومفصل 
هـای مـشترک چیزهـای جزئـی و         تعمیم ویژگی / ها  راهی کوتاه برای توصیف واقعیت    / ع یا تجرید رویدادهای مشاهده پذیر       انتزا/ بنباد ارتباط   : مفهوم

  حداقل دو مفهوم برای ساخت فرضیه ضروری است/ بلوکهای سازنده نظریه / خاص 
) از روش تجربـی   (با ادراک حسی    / قائم به زمان و مکان      / تجربی  / ملموس  ) /  آنرا تعریف نامند   توسعه و گسترش  که  (واقعی  ) الف: انواع مفهوم 

  نظیر گفتگو، حرارت / به دست می آید
  عاطفهنظیر وطن،  / )غیر حسی(یک ایده مجرد و غیرقابل مشاهده / مجرد ) / که توسعه و گسترش آنرا توضیح نامند(نظری ) ب

مفهـوم نظـری عـصبانیت کـه بـا مفـاهیم تجربـی نظیـر بلنـد          : مثال). اندازه گیری تفکر (مفاهیم نظری، وسیله تفکرند و مفاهیم تجربی ابزار آزمون          
در (بازی شطرنج یک مفهوم نظری اسـت زیـرا مطـابق قواعـد تعیـین شـده دو نفـر مـی تواننـد                          / .سنجیده می شود  ... صحبت کردن، اخم و     

در ذهن خود با یکدیگر بازی کنند اما بازی هایی نظیر فوتبال مفاهیم تجربی اند زیرا حـوادث در آن عـالوه بـر                ) تن حافظه قوی  صورت داش 
نظیر وطن  (گیری اند    و برخی غیرقابل اندازه    )نظیر عاطفه و حرارت    (گیریبرخی مفاهیم قابل اندازه   / ا سایر ابزارها نیز وابستگی دارد       قواعد ب 
  )و خانه

) یا اثربخشی به این مفهوم که تعداد ارتباطات بیشتر منجر به اطالعات بیشتر می شـود (سودمندی / اعتبار تجربی : کهای ارزشیابی مفاهیم نظری   مال
  )درجه توافق افراد(سادگی ) / کمی شدن(عملیات ریاضی ) / عدم تناقض گویی(ثبات درونی / 



 ٣

ارتبـاط بـا    ) / حداقل فعالیت برای درک   (ادراکی  ) / داشتن آغاز و پایان   (انتزاعی  / سادگی  / ها  گرپایایی مشاهده : مالک ارزشیابی مفاهیم تجربی   
  مفاهیم نظری

در مفهوم سازی به تمام جنبه های واقعیت توجه نمی شـود بلکـه              /  به معنی ساختن مفهومی انتزاعی برای فهمیدن امری واقعی است            :مفهوم سازی 
  گردد حاظ میهای اصلی از نظر محقق لفقط جنبه

  1      گویه            1شاخص                  1مولفه               1 بعد                                                                
           مفهوم:  فرایند مفهوم سازی

                                                    
                                2بعد                                                                 

  سازه                                                                                                     
  

  نوعی مفهوم/ تجریدهای عالی تر از رویدادهای ملموس : سازه
  مفهوم سازی )                                     :مشهود(مفهوم               سازه                متغیر :                          نعملیاتی کرد 

  )نظریه پسینی/ نظریه پس از واقعه / نظریه پردازی (                                                                                                                                          )نظریه آزمایی(   
عدم تعابیر گوناگون از تعریف انجـام  (پایداری : شرایط یک تعریف مطلوب/ کند قضیه ای که ماهیت یا خاصیت پدیده یا مفهومی را بیان می     : تعریف

  )جامع و مانع، مثبت، عدم تسلسل، عدم ابهام(دد ، امکان بررسی تجربی، موجب افزایش ارتباط گر)شده
تعیـین ماهیـت   : هـدف  / کاربرد خاصی در تحقیـق نـدارد  / استفاده از فرهنگ واژگان    / ها  استفاده از سایر مفاهیم و سازه     ): وضعی(مفهومی   )الف

  وجود داردمعموال درجاتی از ابهام در تعریف  / کلی پدیده و ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریات است
جلوگیری از توضیحات طـوالنی، سـرعت در   : هدف/ نه درست است و نه غلط  / مفهوم و تعریف اسمی قابل تعویض اند        ): قراردادی(اسمی  ) ب

  ارتباطات
یر جوامـع،  بررسـی و تحقیـق در سـا   : کاربرد/ بررسی معانی واژگان : هدف/ مبتنی بر واقعیت و تحلیل است نه قرارداد        ): تحلیل معنی (تحلیلی  ) ج

  ای نامشخصتثبیت معانی واژگان با مفاهیم متفاوت در جامعه، پی بردن به فضای مفهومی واژه
اجـراء مبتنـی   / تواند اسمی یا تحلیلی باشـد  می/ تعیین فضای مفهومی واژه به طور کامال دقیق با آزمایش و بررسی تجزیه ای             : هدف: ایتجزیه) د

  ) پرسشنامهنظیر سواالت(بر جریان محرک پاسخ 
نـسبت داده مـی   » هنجارگـذار «آیا در روستا کسی هست که اگر حرفی بزند مردم از او پیروی کنند؟ به فرد معرفی شده صـفت          : مثال

  )تعریف تحلیلی از هنجارگذار. (شود
دهنـد   مـی  بـه افـرادی کـه پاسـخ مثبـت        آیا شما آنقدر وطن خود را دوست دارید که بتوانید با فراخوان دولت به جنگ برویـد؟                

  )پرستتعریف قراردادی از وطن(اطالق می شود » وطن پرست«صفت 
تعریـف  : کاربرد/ ها های مشترک مفعول بررسی تجربی و شناخت ویژگی    : 2مرحله  ) / هاشناخت مفعول (تحلیل مفهوم   : 1مرحله: ایچندمرحله) ه

  واژگان با فضای مفهومی وسیع
بـه صـورت    / معلوم نیست چگونه فضای مفهوم واژه تعیـین مـی شـود             : ایراد/ » چیست«و  » یعنی چه «نظیر  با سواالتی   تعیین ماهیت واژه    : واقعی) و

  یکی از تعاریف دیگر است و خود یک تعریف خاص نیست
  )مشاهده(با سطح تجربی ) نظری(عامل پیوند سطح مفهومی / سازد گیری متغیر را فراهم میامکان اندازه): عملی(یف عملیاتی تعر) ز

  تشریح رفتارهای مشاهده پذیر و ملموس:      پویا1-1):              سنجشی( تعریف عملیاتی اندازه پذیر -1
  پذیرهای ساختاری مشاهدهتعیین ویژگی:    ایستا2-1                 

  گر نیز کاربرد داردعدیلبر حسب مورد برای متغیرهای مستقل و ت/ شود به طور عمده برای توصیف متغیرهای وابسته استفاده می
مـی تـوان چگـونگی انـدازه گیـری متغیرهـای          )سـخاوت             محبوبیـت               (در فرضیه بررسی تاثیر سخاوت بر محبوبیـت           : مثال

  .سخاوت و محبوبیت را با تعریف سنجشی مشخص نمود



 ۴

بایـد  هـایی  چـه دسـتکاری  ( باشـد  کند کـه چـه شـرایطی بایـد موجـود     پژوهشگر مشخص می  ): آزمایشی( تعریف عملیاتی تجربی     -2
برای متغیرهای مـستقل بـه کـار        ) / تفکیک حالتهای مختلف متغیر از یکدیگر     (تا یک حالت یا پدیده روی دهد        ) صورت پذیرد 

   .رودمی
به طور کلی هر گاه نیاز به برقراری یک مجموعه شرایط خاص برای ایجـاد حـاالت مختلـف متغیـر مـستقل باشـد، در واقـع تعریـف                        

یاتی تجربی از آن متغیر ارائه می شود و اگر متغیر مذکور یا هر متغیر دیگر نیاز به تعیین چگونگی اندازه گیری داشته باشـد،                       عمل
  .تعریف سنجشی از آن ارائه خواهد شد

  .کندمفهومی که تغییر می: متغیر
  طبقه بندی متغیرها
  برونداد/ پاسخ /  وابسته -3          نوعی متغیر مستقل/ واسطه / نگر  میا-2     درونداد  / محرک /  مستقل -1   :  بر اساس رابطه
  توصیفی -2     همان متغیر مستقل یا غیر وابسته است/  علی -1   :  بر اساس نقش

   چند ارزشی-2دو بخشی                 / دو وجهی /  دو ارزشی -1  : اساس ارزشبر 
گیری یا دستکاری می کند تـا تـاثیر آنـرا در همبـستگی متغیرهـای مـستقل و وابـسته                      آن را اندازه   پژوهشگر: گر تعدیل -1:  متغیرهای جانبی 

  نوعی متغیر واسطه/ مشخص نماید 
  نوعی متغیر واسطه/ از پژوهش حذف می شوند /  پژوهشگر آنرا ثابت نگاه می دارد تا تاثیر آنرا خنثی کند :  کنترل-2
نـوعی متغیـر    /  یا خـارج از کنتـرل محقـق قـرار دارنـد              گیری نیستند ل مشاهده و اندازه   قاب/ نهفته  / مداخله گر   :  مزاحم -3

  ها را کاهش می دهندقابلیت تعمیم پذیری داده/ واسطه 
متیرهای ) / عکس آن صادق نیست   (تمام متغیرهای کیفی گسسته اند      /  امکان اندازه گیری متغیر کیفی وجود ندارد         :متغیرهای کمی و کیفی   

گیـری مـی    متغیرهای کیفی با مقیاس اسـمی و رتبـه ای انـدازه           / قیاس فاصله ای و نسبی سنجیده می شوند         کمی با م  
  .شوند

  و پیوسته) ایطبقه(متغیرهای گسسته 

 مبنای تشخیص این دو متغیر از یکدیگر  توانایی دخل و تصرف و              /هویتی یا تشخیصی    /  عملی یا فعال     :لی و مستقل هویتی     متغیر مستقل عم  
سطوح مختلف متغیر در نوع مستقل هویتی قبال توسـط آزمـودنی هـا جـایگزین     / تکاری متغیر است  دس
تکاری غیر ممکن و بـسیار    اند، یا امکان مداخله محقق به دالیل اخالقی و عرفی وجود ندارد، یا دس             شده

و در  ) ننظیر جنسیت و س   (فعال یا هویتی بودن متغیر پژوهش در برخی موارد ذاتی است            / مشکل است   
، حتـی در مـواردی کـه محقـق بـه شـیوه       )نظیـر اضـطراب  (برخی موارد وابسته به شـیوه پـژوهش اسـت       

 / )مانند شیوه تدریس یک درس خاص     (کند نیز متغیر، هویتی است      همتاسازی اقدام به نمونه گیری می     
  استفاده می شود) طرح عاملی(در تحقیق آزمایشی 

       A=B                 : اسمی-1:  گیریمقیاس اندازه

 A<B   و       A=B                :رتبه ای  -2

  A-B   و   A<B   و               A=B   :فاصله ای  -3
  A/B   و    A-B   و   A<B   و            A=B):  نسبتی( نسبی -4

برابر است امـا در مقیـاس   ی نقطه صفر تمام واحدها با هم    در مقیاس نسب  / هاست  ای در برابر بودن فاصله    ای و فاصله  تفاوت اصلی مقیاس رتبه   
  گیری استدر مقیاس نسبی، نسبت بین هر دو وزن دلخواه، مستقل از واحد اندازه/ ای نقطه صفر قراردادی و اختیاری است فاصله

  . مطالعه شود61 صفحه 2-2جدول 



 ۵

  ها را دارندقابلیت توصیف پدیدهاند و مجموعه ای از فرضیات مرتبط به هم که قابل آزمایش: نظریه
یش بینی  ÷نظریه تبیینی خوب، باید قابلیت توصیف و        / آزمون پذیری   / های قایل مشاهده    بندی داده توانایی طبقه : معیارهای موفقیت نظریه  

  )بینی ندارد فاقد ارزش تبیینی استنظریه ای که قدرت پیش(داشته باشد 
بـه لحـاظ علمـی      / تبیین پدیده به عواملی نسبت داده می شود که خـود آنهـا پیچیـده و مـبهم انـد                      / قدیمی ترین :  صوری -1  :انواع نظریه   

  نظریه انگیزش بر مبنای انگیزه، یا سازمان به مثابه فرهنگ: مثال/ فاقد توانایی پیش بینی است  / مردود است
را به خوبی بشناسد تا بتوانـد مـدل مناسـبی تـدوین             های مهم پدیده    محقق باید تمام جنبه   : اشکال/ استفاده از مدل    :  قیاسی -2

  تواند مرحله آغازین در ساخت نظریات علمی باشدمی/ کند 
بـر اسـاس یکـی از       / تـر از مـشاهده حادثـه انـد          ها یا فرایندهایی که آسان    تبیین مشاهدات بر اساس ماهیت فعالیت     :  تقلیلی -3

تبیین / توان بر اساس تعداد معدودی متغیر به خوبی تبیین کرد           میهر حادثه مشاهده شده ای را       : مفروضات علم بنا شده   
نظریات مدیریتی  / مشاهده مستقیم ) ب) مانند نظریات اولیه در خصوص ژنها و مولکولها       (ساخت فرضی   ) بر اساس الف  

   اساس عملکرد قلب یا مغز تبیین اثر داروهای ضد سرطان بر: مثال/ به طور عمده از این قسم اند 
همانند نظریات تقلیلی حوادث پیچیده بر اساس حـوادث سـاده تبیـین مـی شـوند امـا حـوادث سـاده بـه عنـوان                           : ریدیتج) 4

ساختهای تبیینـی، متغیرهـای مداخلـه    / شوند واقعیت، بلکه به عنوان توصیف دقیق از روابط متغیرهای حادثه استفاده می   
بهتـرین مـدل در تمـام       / کـاربرد مـوثر در فیزیـک        / ز می گردند    کننده نیز نامیده می شوند و معموال با بیان ریاضی ابرا          

  ساختهای فرضی باید به متغیرهای مداخله کننده تقلیل یابند/ علوم 

فقـدان اطالعـات    : »ابتـدا نظریـه بعـد پـژوهش       «ایـراد روش    ؟  »ابتدا پژوهش بعـد نظریـه     «یا  » ابتدا نظریه بعد پژوهش   «: ریه در پژوهش  نقش نظ 
هیچیک به تنهایی ایده علمی نوینی را        / عدم وجود هدف مشخص   : »ابتدا پژوهش بعد نظریه    «ایراد روش / مقدمات  

، )تنظـیم یافتـه هـا و ایجـاد فرضـیه          (باید ترکیبی باشد یعنی فعالیتهای علمی در سه دسته اکتـشاف            / عرضه نمی کند    
  . انجام پذیرد، و تبیین) پیش بینی(توصیف 

  
  یفرایند انجام تحقیق علم – سومفصل 

طی کردن همه مراحل تحقیـق درمطالعـه        / اصل اساسی در روش تحقیق رعایت ترتیب و نظم فرایندهای کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است                  
  .خاصی ممکن است ضروری نباشد

 ابتدا تعیین حوزه وسیع پژوهشی، سپس تعیین موضوع ویژه مورد عالقه: انتخاب موضوع -1

رحـسب   اطمینان از اینکه عنوان ب     تضمین عدم انجام پژوهش در گذشته،     : ی دادههای جدید نیست بلکه     جمع آور  :افهدا: مرور متون تحقیق   -2
هـا و  کنفـرانس / قیـق سی گذرای متون در مراحل اولیه تحبرر/  اطمینان از اینکه پژوهش منبع قیاس است ، استنظری و روش شناسی جدید  

آگـاهی از متغیرهـای مهـم، کمـک بـه تـدوین       : موجـب مرور متـون  / ن بخش است   سمینارها منابع بهتری در قیاس با کتاب و نشریات در ای          
 ذیری و تکرارپذیری پژوهش میگرددچهارچوب نظری، فرضیات، و بیان دقیق مساله، می شود، اطمینان از افزایش آزمون پ

 مهمترین و دشوارترین بخـش هـر        /تشکیل شده از مفاهیم وفرضیات      / پلی میان ذهن و واقعیت      ): چهارچوب مفهومی پژوهش  (تدوین مدل    -3
 شالوده اصلی پژوهش/ پروژه تحقیقاتی 

  بررسی روابط میان مفاهیم) / تعیین نحوه ارزیابی(عملیاتی کردن مفاهیم / تعیین مفاهیم / شناسایی مفاهیم : فرایند تدوین مدل
 تفکیکی آن تهیه -مورد مطالعه و مدل انشعابیفهرست متغیرهای / به چهارچوب مفهومی پیچیده نیاز ندارد    :  مدل در تحقیق توصیفی    -

  می شود



 ۶

نقشه کشی مفهومی نوعی قلیـان فکـری        ) / نقشه ذهنی (استفاده از رویکرد نقشه مفهومی      ): تبیینی( مدل در تحقیق تشریحی و ارزیاب        -
  آنها مشخص می شوداست که در آن در یک تمرین گروهی، مفاهیم مربوط به تحقیق، فهرست و دسته بندی شده و روابط میان 

را در سـایر شـرایط   » چهـارچوب مفهـومی   «باشد، و عبارت    ) کمی(را در زمانی که تحقیق بیشتر علم محور         » چهارچوب نظری «عبارت  
   .مورد استفاده قرار می دهند) کاربردی(

) دو پهلـو یـا تکریمـی      (اژگـان ارزشـی     مرتبط با عنوان پژوهش، و قابل تحقیـق بـوده و از و            : سواالت و فرضیات باید   : بیان سوالها و فرضیات    -4
 .استفاده نشود

توجـه بـه شـرایط      (قابلیـت پاسـخگویی بـه سـواالت         ) ب)         تطبیق با منابع موجود   (توجه به مقیاس و حدود مساله       ) الف: ضروری است 
  ))منابع موجود(نظری و عملی

  عبارتی خبری/ حدثی زیرکانه در مورد حل یک مساله : فرضیه
  استفاده می شود) فرضیه صفر(وجود ندارد ) تفاوت(رابطه «از عبارت ، وی صحبت می کنداز تسا: صفر
 وجـود   )منفـی ( مثبـت    )تفـاوت (رابطـه   «از عبـارت    (جهت دار   ) الف: نقطه مقابل فرضیه صفر است، دو نوع      : یک

  استفاده می شودوجود دارد ) تفاوت(رابطه «از عبارت ( بدون جهت ) ب،)دارد استفاده می شود
توانـد ثابـت    محقق هرگز واقعـا نمـی     / شود  ر یک فرضیه آماری اگر تفاوت با رابطه، معنادار تشخیص داده شود، فرض صفر رد می               د

  کند که فرض صفر درست یا نادرست است
 و )آمـاری (در تحقیقـات تحلیلـی     » فرضـیه «، به تحقیقات توصیفی و استقرایی قرابت بیشتری دارد، در حالی که قالـب               »پرسش«قالب  

  .قیاسی مناسب تر است
  .استفاده ازکلمات چیست و چگونه است: توصیفی)  الف  : انواع پرسشهای تحقیق

  .بیان ارتباط میان دو یا چند متغیر:  رابطه ای  )ب
  .از تفاوت متغیرهای صحبت می کند: تفاوتی    )ج

 فهرست نیازهای اطالعاتی و تعیین راهبرد تحقیق -5

تجربـه گرایـی، اثبـات     (مکاتـب فکـری     ) 2...)   روش فلسفی، علمی،    (رویکرد هستی شناسی    ) 1: ی مختلف معان:     روش تحقیق : الف
منظـور ایـن کتـاب      (به مثابه فرایندی نظام مند برای بررسی واقعیت ها و دسـتیابی بـه مـشکالت                 ) 3...)   گرایی، طبیعت گرایی، و     

  ) بیشتر معنای سوم است
مجموعه افرادی که ویژگی های همگـون، مـشترک،   / یافته های پژوهش را به آن تعمیم می دهیم       همه اعضایی که    : جامعه آماری ) ب

  گیری دارند و با اهداف موضوع مرتبط اندو قابل اندازه
  .ها که از یک قسمت، گروه، یا جامعه بزرگتر انتخاب می شوندمجموعه ای از نشانه: نمونه

  هاروش جمع آوری داده) ج
  .ها پیروی می کنداز تکنیک جمع آوری داده: هاهروش تحلیل داد) د
  بندیبودجه و زمان) ه

 اجرا -6

 .غاز می شودنگارش گزارش تحقیق از زمان شروع پروژه آ: تدوین گزارش -7

  
  انتخاب موضوع، تعریف مساله، تدوین فرضیه – چهارمفصل 
  نتخاب عنوانجع امرا

  تعصب: عیب/ احتمال دسترسی فرد به اطالعات بیشتر، انگیزه باال استفاده از دانش قبلی، :   مزایا-عالقه مندی فردی) 1

 :انواع فرضیات



 ٧

 :نتایج

  .ذکر موضوع عالقه شخصی محقق بایستی در پیشگفتار یا مقدمه گزارش تحقیق ذکر شود: نکته
اسـت، در  تـاکنون آزمـون نـشده    : استخراج ایده قابل تحقیق از متون موجود، با دستیابی به نظریه ای کـه /  شایعترین مرجع   -متون موجود ) 2

   زمان فعلی آزمون نشده است، در مورد گروه خاصی آزمون نشده است
  .ارائه توسط سازمان یا صاحب نظر دانشگاهی: سیاست یا مدیریت) 3

  تحقیقات خصوصی                     تحقیقات دولتی                              صاحب نظران دانشگاهی
  ترکاربرد جامع                                          خاص                                       کاربرد خاص 

   انتشار گسترده                                    انتشار گسترده                                          محرمانه
  .دهندپردازند و راه حل ارائه نمیفاوت که فقط به نشان دادن مشکالت میارتباط زیادی با مسائل سیاسی دارند با این ت: نگرانی اجتماعی) 4
  .پاسخ به سوالی که افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است: مسائل عامه پسند) 5

بـه  (بـه صـرفه    / )توجه به شرایط، زمان، منابع، میزان کلی بـودن موضـوع        (پژوهش پذیر   / بدیع بودن   ): عنوان(ویژگیها و نکات مربوط به موضوع       
: منـابع اسـتخراج موضـوع     / اسـتفاده از تجـارب      / لحاظ اهمیـت و اولویـت و منـابع مـادی             / توضیح واضح و روشن       /)لحاظ عملی و نظری   

 حفـظ تعـادل میـان جنبـه عمـومی و     (ای محدود داشته باشد دامنه/ ها، استفاده از تجارب، استفاده از متون مربوط به موضوع استنتاج از نظریه  
  ).آنقدر جزئی نباشد که نتیجه مورد اغماض و بال استفاده شود/ خصوصی پژوهش 

  )2,4 شکل 112ص . ک. ر-دو نوع کمی و کیفی: روش شناسی(، موضوع، رویکرد )زمینه(قلمرو : اندتحقیقات مدیریت در سه بعد قابل تعریف
به طوری کـه منجـر بـه تعبیـر و            (هدف تحقیق مبهم  /  قصد مشخص    جمع آوری اطالعات بدون طرح و     : اشتباهات رایج در تنظیم موضوع تحقیق     

عـدم اطـالع از   / روشـن شـود   ... از این رو بایستی کلیه ابعـاد مـساله نظیـر روش شناسـی، فرضـیات و         )  می گردد  تفسیر ذهنی و کلی ازنتایج    
محـدودیتهایی کـه کنتـرل      ) لـف ا: انـواع محـدودیت تحقیـق     (هـای تحقیـق     عـدم تـشخیص محـدودیت     / پژوهشهای صورت گرفته تـاکنون      

) ب. آنهاازعهده پژوهشگر خارج است نظیر محدودیت انتخاب نمونه، عدم امکان کنترل همـه متغیرهـا و نقـص در صـحت و دقـت ابزارهـا                         
  )محدودیتهای تحت کنترل نظیر تعداد نمونه و ویژگیهای آن و تعیین وسعت حوزه تحقیق

  بیان مساله پژوهش
طـرح علمـی مـساله، محـدود کـردن مـساله، اثبـات              : در بیان مساله این موارد عنوان می شود       /  صورت می پذیرد     موضوع تحقیق پس از تعیین    

ضرورت مساله، لزوم بررسی تجربی، ارائه شواهدی دل بـر وجـود مـساله، ویژگیهـای مـساله، گـستردگی و علـل اجتمـاعی بـروز آن، ارائـه                           
  رهای مرتبطچهارچوبی برای طرح نتایج تحقیق، تعریف تمام متغی

تـشریح روابـط    ) / محـدود کـردن مـساله     (تعیین حدود مساله    / تعریف واژگان بکار رفته     /  به صورت سوال باشد      :نکات مهم در تعریف مساله    
  ذکر مطالعات قبلی/ ذکر سابقه تاریخی موضوع ...) / ذکر روابط شناخته شده با رجوع به پیشینه و (علی و معلولی متغیرها 

با توجه به معیارهای (گیری باشد قابل بررسی و اندازه / سوالی باشد   / باید روابط بین دو یا چند متغیر را تعریف کند           : ه پژوهش ویژگیهای مسال 
بـر مبنـای دیـدگاه علمـی        (بر قضاوتهای اخالقی، ارزشی و فلسفی داللت نکند و پیش داوری نکنـد              / واضح و محدود    ...) / بودجه، زمان و    
  .بر پیش بینی های کلی متمرکز نباشد) / باشد نه ارزشی

قلمـرو علمـی مـساله    / دامنـه مطالعـه محـدود شـده اسـت؟          / آیا به پیشینه پژوهش یا تحربه رجوع شده است؟          : معیارهای ارزیابی مساله تحقیق   
 پاسخ گویی به مسائل     نو بودن، تدوین نظریه، تعمیم پذیری،     : آیا اهمیت مساله بر اساس این شاخصها تعیین شده است         / مشخص شده است؟    

ها شـیوه اجـرای     گزاره / به ابعاد مساله اشاره می کند؟     ) هدف، سواالت و فرضیات   (های تحقیق   آیا گزاره  /اجتماعی، پیش برد روش شناسی    
  پذیر است؟متغیرها و تعریف عملیاتی آنها امکان/ پژوهش را آشکار می کند؟ 

مـی توانـد کـامال دقیـق و اساسـی یـا پـیش بینـی                 (د متغیر را به طور دقیق روشن و بیان مـی کنـد               عبارتی آزمایشی که رابطه میان دو یا چن        :فرضیه
  )غیردقیق باشد
  . انتظارات پژوهشگر باشدای که نشان دهندهفرضیه: فرضیه پژوهشی
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 / )اسـتقرایی  ( انجـام گرفتـه    حقیقی رشته مطالعات ت    نتایج استفاده از ) / قیاسی (استفاده از نظریات و تئوریهای موجود     : ای تدوین فرضیه  شیوه ه 
  )شهودی(حدس و گمانها و کشف ناگهانی پژوهشگر 

در صورت امکان با مشاهده، تجربه و آزمـایش قابـل   (غیر عملی نباشد / تعریف واژگان به کار رفته در فرضیه  / مبهم نباشد   : ویژگیهای فرضیه 
  )تخیلیتا حد امکان بر مبنای واقعیات قبلی باشد نه )/ مطالعه باشد

  طبقه بندی فرضیات
  بدون جهت/ جهت دار  -1
) / فرضـیه توصـیفی   (داللت می کند    ) همبستگی(بر وجود رابطه    ) / فرضیه توصیفی  (بر وجود پدیده ای داللت می کند      : از نظر محتوا   -2

 )فرضیه های علی یا تعلیلی(ها داللت می کند بر علت وجود پدیده

 )اخذ شده از پرسشهای رابطه ای(علی ) / اخذ شده از پرسشهای رابطه ای(همبستگی / ) اخذ شده از پرسشهای تفاوتی(مقایسه ای  -3

 )بیان فرضیه های توصیفی در قالب فرضیات آماری بی معناست(استنباطی ) / عدم نمونه گیری، بررسی کل جامعه(توصیفی  -4

 چند متغیره/ تک متغیره  -5

 (r)ضـریب همبـستگی     / و به دنبال کشف روابـط علـت و معلـول نیـستیم              / ) متغیرها بدون کنترل، فقط مشاهده می شوند      (همبستگی   -6
؛ در صـورتی کـه   )نزدیکتر باشد ارتباط بیشتر است -1و  +1 یعنی به به دو سر طیف  هر چه -r ≤≤ 1 1(شاخص میزان رابطه است 

 تغییر متغیرها هم جهت اسـت       شود؛ در همبستگی مثبت که     همبستگی منفی بوده و با افزایش یک متغیر، دیگری کم می           r>0مقدار  
طالعات همبستگی، برای بررسی رابط علی از نظریـه هـا     م  . است r=0 بوده و در صورتی که رابطه ای وجود نداشته باشد            r<0مقدار  

 تجربی/ و دادهها با هم استفاده می شود 

 های مستقلگروه/ فقط یک گروه مورد بررسی قرار می گیرد ): وابسته(های جور شده فرضیه با گروه -7

حـدس پژوهـشگر دربـاره    / تبیین آزمایشی برای پدیده ها فراهم می آورد و به دنبال تعمیم روابط میان پدیده هاست         : قش فرضیه در پژوهش   ن
بدون داشتن فرضیه می توان اطالعات گردآوری کرد اما         / مجموعه فعالیتهای اجرایی پژوهش را مشخص می کند         / رابطه میان متغیرهاست    

  .چهارچوبی برای گزارش نتایج مشخص می کند/  اتالف وقت شده و ممکن است سواالت پژوهش  بی پاسخ بماند موجب
  

  روشهای تحقیق علمی – پنجمفصل  
  ):میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها: مبنا(انواع تحقیق بر اساس هدف 

ممکن است نظریه ای انشاء شـود یـا اصـول فرضـیه و      / ای دانش و کشف قوانین علمی استبه دنبال توسعه مرزه ): مبنایی یا پایه  (بنیادی   -1
)  الـف  -انـواع / وقت گیر، هزینه بـر، مجـری آن معمـوال مراکـز علمـی و دانـشگاهی اسـت                    : ویژگیها/ قضایای نظریه ای آزمایش شوند      

اسـتفاده از روش  : نظـری ) ماری و معیارهای پذیرفته شده، ب   گیری از تکنیکهای آ   استفاده از آزمایش، مشاهده و مصاحبه و بهره       : تجربی
  ای و تحلیل عقالنیکتابخانه

زمـان کمتـر،    : ویژگیهـا / بـسترکار تحقیـق بنیـادین اسـت         / بـه روش مـی انجامـد        / بررسی ساختهای نظری در موقعیت عملی       : کاربردی -2
 درآمدزا، مجری معموال سازمانهای دولتی و خصوصی اند

به دنبال دریافت بازخور از بـازار و        / توسعه و بهبود روشها، ابزار، کاالها یا ساختار است          : هدف/ تحقیق کاربردی است    نوعی  : ایتوسعه -3
 آنگاه اصالح هستند

بـه دنبـال پاسـخ    / عدم تعمیم پذیری زیاد / موضعی است /  نوعی تحقیق کاربردی است ):Action Researchاقدام پژوهی یا (عملی  -4
 های علمی نیستنظریههدف اصلی تحقیقات توسعه ای و عملی کمک به توسعه /  یافتن راه حل برای آنهاست فوری به مسائل و

  :انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش
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مطالعـه تـاریخ تطـور،    : هدف/ تحقیق بر مبنای تحلیل و تعبیر و تفسیر اطالعات و رویدادهای گذشته و احتماال پیش بینی آینده                 : تاریخی -1
قابلیـت پـیش بینـی نـدارد زیـرا عوامـل غیرقابـل        : تحقیق تاریخی روش علمی است یا غیر علمی؟ مخالفان/ تطبیقی، مطالعه علیت مطالعه  
در آن فراوان است، صالحیت گزارشگران رویدادها معین نیست، بـه دلیـل ابهـام در برخـی رویـدادهای گذشـته محقـق درصـدد                   کنترل  

مراحل علمی پژوهش مانند سایر انواع تحقیـق طـی مـی شـود         : ترل قابل دستکاری نیستند؛ موافقان    استنتاج ذهنی بر می آید، متغیرهای کن      
، محقق تاریخی نظیر سایر محققان احتماالت را در نتایج خود بـه کـار               )هاها و ذکر محدودیت   تدوین فرضیه، جمع آوری و تحلیل داده      (

بررسـی اعتبـار   : وظیفه اصلی محقق تاریخی/  رفتاری و اجتماعی وجود دارد می گیرد، متغیرهای غیرقابل کنترل در بیشتر تحقیقات علوم   
اگـر چـه سـند اصـل       :  نقد درونی  -2آیا منبع ارائه شده واقعی است؟       ): خارجی( نقد ظاهری    -1: عناداری اطالعات موجود است یعنی    و م 

 -1: منابع تحقیـق   / )تطبیق با سایر منابع حاصل می گردد      با رجوع به موازین عقلی و       (است اما آیا تصویری واقعی از حادثه ارائه می کند           
:  منبع دست دوم   -2گواهی شفاهی ناظر حادثه          توسط ناظران واقعی، بقایای به جا مانده از فرد یا گروه،              اسناد ثبت شده    نظیر :دست اول 

 گزارشگر، ناظر عینی واقعه نیست

ارزیابی شرایط، روش و موقعیـت پدیـده، یـا ارزیـابی     : به دنبال/ استنتاج ذهنی به دور از  / توصیف عینی و منظم رویداد   :هدف: توصیفی -2
گـذاری و  بـه دنبـال سیاسـت   ( کـاربردی  -الـف :  دو جنبـه ) /از طریق استقراء (عقاید و اطالعات و شناسایی و بررسی روابط میان متغیرها         

 / )کـاربرد دارد  ... وش استقراء است که در علوم پایه، اقتـصاد و           به دنبال کشف حقایق، قوانین و نظریات به ر        (مبنایی  ) ب)   برنامه ریزی 
 در دیگر پژوهشها ظاهر می شود/ توصیفی محض، توصیفی تحلیلی : شیوه نگرش

نمونه های ثـابتی در دوره رشـد مطالعـه          : تداومی/ بررسی چگونگی مراحل رشد     : هدف/ توصیفی اند   از نوع   : و مقطعی ) طولی(تداومی   -3
افـت نمونـه وجـود      : در تحقیـق تـداومی    / رشد، تعدادی نمونه اخذ شده و مطالعه انجام می گیـرد            ) مرحله(از هر مقطع    : یمقطع/ شود  می

/ گردد و اعتبار درونی تحقیق را کاهش می دهد          ی افراد از دست رفته موجب ورود تعصبات و گرایشهایی به پژوهش می            دارد، جایگزین 
در پـژوهش مقطعـی در مقایـسه بـا           / وجـود دارد  ) اعتبار بیرونی (ه نیز مشکل عدم قابلیت تعمیم       در صورت عدم افت و پایدار بودن جامع       

گردد، ارزان تـر و سـریع تـر اسـت، بـه دلیـل ثابـت                 شود اما عوامل رشد کمتری توصیف می      معموال نمونه های بیشتری اخذ می     : تداومی
 ابدی، اعتبار درونی تحقیق کاهش میها در طول پژوهشنبودن نمونه

از وضعیت گذشته و فعلی یا واکنشهای یک واحـد، فـرد،        ) نه سطحی (هدف بررسی گسترده عمیق     ): ژرفانگر(ای  تحقیق موردی و زمینه    -4
 تـاثیر / به دلیل محدودیت نمونه امکان تعمیمی وجود ندارد /  تواند در هنگام مطالعات تداومی انجام گیردمی/ یا گروهی از جامعه است   

در تحقیق توصیفی مطالعه تعداد محدودی متغیر در نمونه ای وسیع           : تفاوت با تحقیق توصیفی   /  پژوهشگر محتمل است     از تعصبات ذهنی  
 .انجام می گیرد اما در تحقیق موردی تعداد بیشتری متغیر در نمونه ای محدود بررسی می شود

مانند روش تجربی امکان دستکاری متغیرهـا       / یگر است   هدف بررسی تغییر یک یا چند عامل بر اثر تغییر یک یا چند عامل د              : همبستگی -5
مـوارد اسـتفاده از     / الزاما به دنبال شناخت روابط علت و معلولی نیست اما نتایج آن می تواند برای پیش بینی استفاده شـود                     / وجود ندارد   

 تغییر در متغیرهـای مـورد بررسـی         جهت رابطه علی قابل تشخیص نیست، متغیر سومی موجب        : همبستگی به جای رابطه علی در فرضیات      
هنگامی به کار می رود که تعداد متغیرهای بازیگر زیاد باشد به طوری که امکان کنترل یا دسـتکاری متغیرهـا وجـود نداشـت                         / می شود   

کنترل در پـژوهش    الزاما روابط علی را شناسایی نمی کند، کنترل کمی بر متغیرهای مستقل دارد، اثر عوامل غیر قابل                  : محدودیتها/ باشد  
 زیاد است 

کنترل و دستکاری   : در شرایطی مناسب است که    / به دنبال عل عمل یا مطالعه نتیجه هستیم         / پژوهش اکتشافی است    : علی یا پس از وقوع     -6
تـرل و   هزینـه کن  / در صورت کنترل و دستکاری متغیرها مانعی برای بروز واکنشهای طبیعی حاصل می شـود                / متغیرها امکان پذیر نباشد     

 عدم توان کنترل متغیرهای مستقل، عدم اطمینان از شناخت علل واقعی: محدودیتها/ دستکاری باالست 



 ١٠

/  محقق با دستکاری محرکها، شرایط محیطی یا روشها، چگونگی تاثیر این تغییرات را بر رفتار متغیـر وابـسته بررسـی مـی کنـد                           : تجربی -7
، حداکثر سازی تاثیر متغیرهای مـستقل و        )معموال(ترل شدید متغیرها، استفاده از گروه شاهد        کن: ویژگیها/ رابطه علی را استنباط می کند       

قابلیت تعمیم نتایج اهمیت دارد که با کنترل متغیرهای ناخواسـته و  / گیری حداقل سازی اثر متغیرهای مزاحم و اشتباهات آماری و اندازه        
میـزان اثـر متغیرهـای مـستقل اصـلی بـر وابـسته، تـاثیر         : این تحقیق بررسی می شودمواردی که در / آگاهی از محدودیتها تامین می شود    

محاسبه ضریب همبستگی اولین قـدم       / بر وابسته   ترکیب اثر متغیرهای مستقل و ناخواسته      ،استه و اشتباهات آماری بر نتایج     متغیرهای ناخو 
هماننـد سـازی     نمونـه گیـری تـصادفی،     : آزمودنی هـا بـا روش     انتخاب  / محدودترین و مصنوعی ترین روش      / در یافتن رابطه علی است      

معـادل سـازی، برابـر نمـودن شاخـصهای مرکـزی یـا پراکنـدگی متغیـر مـورد نظـر در                       (، و موازنـه     )انتخاب گروهها با خصایص همانند    (
 )گروههای کنترل و آزمایش

نظیـر بیـشتر تحقیقـاتی کـه در انـسان           / هـا وجـود نـدارد       در شرایطی به کار می رود که امکان کنترل و دستکاری تمام متغیر            : نیمه تجربی  -8
شناخت عواملی کـه درمیـزان   (مهمترین وظیفه محقق در این پژوهش، شناخت محدودیتها و عوامل عدم کنترل است     / پذیرد  صورت می 

 )ارزش روایی داخلی و خارجی تحقیق موثرند

از پرسـشنامه  / بـه کـار گرفتـه شـود     ) بـدون دخالـت محقـق   (یط واقعـی    هر روشـی کـه در شـرا       ): میدانی، زمینه یاب یا پهنانگر    (پیمایشی   -9
رفراندوم، کـاملترین صـورت تحقیـق زمینـه         / ، مصاحبه، مشاهده و تحلیل محتوا برای کسب اطالعات استفاده می شود             )رایجترین شیوه (

مـاتریس متغیـر بـر      : ی ایـن پـژوهش    مشخـصه هـا   / اهداف این پژوهش می تواند هر سه مورد توصیف، کشف یا تبیین باشد              / یابی است   
در روش تجربی نیز از همین ماتریس استفاده میشود با این تفاوت که در روش میدانی، داده ها با دخالت                    : نکته(حسب داده های موردی     
 )محقق حاصل نشده اند

یـاس، روش اصـلی تفکـر در فلـسفه          ق/ در این روش توجه به مفهوم علم، و نگاه کلی و تصویری جامع از جهان انجام می گیـرد                    : فلسفی -10
 نوعی تحقیق کیفی است/ زیبایی چیست؟ سرنوشت انسان پس از مرگ؟ واقعیت زمان؟ : پاسخ به سواالتی نظیر/ است 

توصـیف علمـی    : هـدف / بیشتر کیفی است و کمتـر از عـدد و رقـم اسـتفاده مـی شـود                   / نوعی مطالعه موردی است     : تحقیق  قوم نگاری    -11
لـزوم  (پدیدارشناسی  -، ماهیت کیفی  )این پژوهشها فقط در محیط مطالعه خود قابل تفسیراند        (بافت گرایی   : یژگیهاو/ فرهنگهای مختلف   

کلیه عناصـر  (، دیدگاه کل نگر )لزوم حضور محقق در محیط( مشاهده گر -، استفاده از روش شرکت کننده )شناخت احساسات و افکار   
 )را در تحلیل مد نظر قرار دهد

بیـشتر کیفـی   / تجزیه و تحلیل و توصیف موضوعی خاص با استناد به متنهـای مکتـوب، شـفاهی و تـصویری           : هرمنوتیکتحلیل محتوا و     -12
توجه به صـورت   (، صوری   )تحلیل عناصر تشکیل دهنده گفتار افراد     (تحلیل ضمنی   : روشهای تحلیل محتوا  ) / خصوصا هرمنوتیک (است  

   )هان پیامتحلیل وجوه پن(، ساختاری )و اتصاالت گفتار افراد
  

  استفاده از متون جدید – ششمفصل 
  حامی اطالعاتی پژوهشس/ منبع مقایسه با سایر پژوهشها / دستیابی به تحقیقات دیگران / کسب ایده / تدوین شالوده تحقیق : از مرور متون هدف

  وهشبیان خالصه ای کوتاه از محتوا و اهمیت هر مرجع خاص مورد استفاده در پژ: کتابنامه گزارشی
  پرسش از کتابداران و دانشگاهیان/ اینترنت / منابع چاپی / منابع عمومی مدیریت / پایگاه داده / نمایه / کتابخانه : منابع تحقیق

برخـی  / ها وسـایر منـابع      استناد می شود به محتوای نشریات، روزنامه      / فهرستهای تخصصی مطالب کتاب شناسی اند که روز آمد می شوند            : نمایه
  اوی خالصه مقاالت اندنیز ح
     Http://www.orgname.com.au:                              نشانی وب سایت به فرم عمومی: اینترنت

   به معنای پروتکل انتقال فرامتنی                       خالصه عبارت شبکه گسترده جهانی                  ایت نوع س           نام کشور                                                                        
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:com  سازمان تجاری /  :govسازمان دولتی /   :milسازمان نظامی / :orgسازمان غیردولتی /  :ac, ed , eduموسسه آموزشی  
  گلگو/ یاهو / آلتاویستا : موتورهای جستجو

کمک بـه شناسـایی     : هدف/ فهرستی سازمان یافته از منابع ردیف اول یا دیگر منابع مربوط به موضوعات یا شخص مفروض است                  : کتاب شناسی 
  .یکتر کنیمچنین منابعی کمک می کنند جستجو را به منابع اخص نزد/ کتاب یا هر ماده دیگری است 

مطالب ارائه شده فاقـد ارزیـابی اسـت    / پایگاههای داده ارزش موقت دارند   : تجوارزش کتاب شناسی در مقابل روشهای الکترونیکی جس       
متن کامل پژوهـشها عرضـه نمـی شـود بنـابراین سیـستم       / به عبارت دیگر گزارش ارائه شده، سطحی و فاقد تبیین مطالب اصلی است     

   .کتاب شناسی موجب صرفه جویی زمان می گردد/ جستجوی آن کامل نخواهد بود 
  .بدین ترتیب محقق می تواند کتاب شناسی شخصی ایجاد نماید.  شناسایی شده توسط محقق بهتر است نمایه سازی شودمطالب
  انواع مرور متون

  )مرور متون از ارزشمند ترین و در عین حال ناامید کننده ترین تکالیف تحقیق است(
  .شته شده استشناسایی و فهرست هر آنچه درباره موضوعی خاص نگا: رویکرد کلی) الف
مثال در قالب جدولی که عنوان پـژوهش و ویژگیهـایی نظیـر             (ترکیب و تلخیص نتایج پژوهشهای گذشته       ): فراتحلیل(رویکرد ارزیابگر   ) ب

  . با هدف ارزیابی کیفی و نظام مند یافته های و فراهم سازی شالوده تحلیل بیشتر)عنوان، ابزار، و متغیرها و نتایج درج شده است
همان بررسی سنتی متون است که به دنبـال شناسـایی مطـالبی اسـت کـه بـا مـدل        / متمرکزتر از دو رویکرد قبلی است   : کرد اکتشافی روی) ج

  .خوانی داردتحقیق هم
به دنبال ایده مناسب برای بهترین نحوه حل مساله از طریق شناخت روش شناسـی و ابـزار تحقیقـی مناسـب اسـت کـه بـا                         : رویکرد ابزاری ) د

  . به چگونگی عرضه داده های کمی و کیفی موضوع و ایجاد چهارچوب نظری طراحی می شودتوجه
تحلیل محتوا توصیف ظاهر محتوای رسانه است و بیـشتر از           / هر دو، تکنیک تحلیل محتوای متون و منابع اند          : تحلیل محتوا و هرمنوتیک   ) و

  هرمنوتیک حالت کمی دارد
 به   / بررسی محتوای اصلی متون است    ) و ب ) که همواره درست گزارش نمی شود     (جنبه روش شناختی    بررسی  ) مرور متون شامل دو بخش الف     

تالش برای تدوین چهارچوبی جهت طبقه بندی و تحلیل مطالب، / نتایج و خود این نتایج می پردازد     عبارت دیگر به چگونگی شکل گیری       
  .]184 ص1,6ش. ک. ر[ شباهت به ایجاد چهارچوبی مفهومی در پروژه تحقیقاتی دارد

  هاثبت ارجاع
امکـان کنتـرل منـابع بـه     -، ب)نشانگر علم نویـسنده (دهد این گزارش بخشی از پیکره کنونی دانش است          نشان می -الف: هدف از ارجاع دهی   

 منظور بررسی و تایید تفسیر نویسنده و نیز پیگیری عالئق

  :های ارجاع دهیشیوه
  )یستم هارواردس(تاریخ انتشار /  شیوه مولف -الف

صـورت اشـاره بـه نکتـه خاصـی از           در  / انجام می گیرد  ) شماره صفحه : نام مولف، سال انتشار   (: آدرس دهی در داخل متن به صورت      
ن صـورت نیـازی بـه       ، در غیـر ایـ      استفاده می شـود     از شماره صفحه    نقل قول مستقیم    همگام و نیز ) نه اشاره به کل مطلب    (یک مطلب   

در داخـل مـتن آورده و       می توان نـام مولـف را         / ر فهرستی از ارجاع ها به ترتیب الفبایی در انتهای گزارش          ذک/ شماره صفحه نیست    
در / عات بـسیار، مـتن را بـی نظـم مـی کنـد               ارجا/ برای خوانندگان غیر علمی مناسب نیست        / فقط سال انتشار درون پرانتز ذکر شود      

  .استفاده می شود) شماره صفحه: "cit op" یا "همان"(ارت صورت ذکر یک مرجع به صورت متوالی در متن، از عب
   شیوه پانوشت و پی نوشت- ب
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در این شیوه از ارجاعات شماره دار در متن استفاده شده و فهرستی از ارجاعات شـماره دار   / آدرس دهی در خارج متن انجام می گیرد       
شـیوه پـی   / استفاده می شـود   )  یا پایان نوشت   شیوه پی نوشت  (ای متن   یا در انته  )  یا زیرنویس  شیوه پانوشت (همتراز در پایین هر صفحه      

الزم نیـست کـه     / فـزایش مـی دهـد       پانوشت، شیوه ای قدیمی است که سازماندهی را مشکل و هزینه چـاپ را ا              / نوشت رایج تر است     
 یـا   "همـان "(نـام نویـسنده     : ت است مرجع به طور کامل بیش از یک بار نگاشته شود، در این شرایط پی نوشت یا پا نوشت به این صور                    

"ibid" : صx(در صورتی که متوالی باشد ،) :ص : همانx(/   نوشت ها الزم اسـت کتابنامـه ای مـستقل     پی در پایان اثر پس از درج
 3,6جـدول   . ک.ر[  اگر فهرست منابع کم باشد بهتر می توان از این شیوه استفاده نمود               / شود ارائه شده در متن نگاشته    نیز در به ترتیب     

  ]192ص
   شیوه ترکیبی-ج

نـام  "می توان از مزایای دو شیوه بهره جست به این صورت که ارجاع ها خارج از متن باشد، فهرست پانوشت به صورت بـسیار کوتـاه                           
  . بوده و در انتهای گزارش فهرست الفبایی از مراجع به صورت کامل ذکر گردد"مولف تاریخ انتشار

  : ها در کتابنامه به صورت ذیل استاجزاء هر یک از ارجاع
  .x-x، ص x، نشر x، شماره »نام اثر«). سال نشر(نام خانوادگی مولف، نام مولف 

  ارجاعهای الکترونیکی و اینترنتی
  : ازx، بازیابی شده در تاریخ x، شماره »عنوان اثر«، )سال نشر(نام مولف، : اجزاء

 Http://www. … 
 که محقق خود مستقیما متنی را از منبع اصلی آن مطالعه نکرده و آنرا از محقق دیگری نقل مـی کنـد، ارجـاع                         در صورتی : ارجاع های دست دوم   

  .دست دوم انجام داده است
  )، سال نشر "et al" یا "و دیگران"نام مولف اول : (اگر در اثری بیش از دو مولف داشته باشیم می توان در ارجاع متن به این صورت عمل نمود

  .آنهاست) اولین(داده های جدیدی اند که در پروژه تحقیقاتی فعلی جمع آوری شده اند و محقق استفاده کننده اصلی : ای دست اولداده ه
  .محقق استفاده کننده ثانویه آنهاست. قبال وجود داشته اند و به دلیل اهداف دست اولی گرد آمده اند: داده های دست دوم

  
  ای گردآوری اطالعاتتحقیق کیفی و روشه – هفتمفصل 

 
 مجموعه ای از فنون تفسیرگرایان هاست که برای تـشریح، رمزگـشایی، تبـدیل، و معنابخـشی بـه پدیـده هـای کمـابیش طبیعـی و                             :تحقیق کیفی  

ه بـا تحقیقـات تفـسیری ارتبـاط بیـشتری دارد تـا تحقیقـات اثبـات گرایانـ                  /  بـا داده هـای عـددی سـروکار نـدارد             /  اجتماعی به کار مـی رود     
بیـشتر بـه جمـع آوری        / روشهای کمی و کیفی پژوهش مکمل یکدیگر بـوده یـا بـرای آزمـون یکـدیگر اسـتفاده مـی شـوند                      ) / خردگرایانه(

 / اطالعات حجیم و عمیق از چند نفر در سازمانی خاص مربوط می شود تا جمع آوری اطالعات محدودتر از افـراد یـا سـازمانهای بـی شـمار                            
  .ی کیفی مشخص کردن معانی پدیده های مورد تحقیق استهدف مشترک تمام تحلیلها

بـه یـک    / محقـق بخـشی از فراینـد اسـت          / واقعیت به شکل اجتماعی و ذهنی خلق می شود نه به شکل عینی              : از فرضیات اصلی تحقیق کیفی    
  )گرایانهبر خالف رویکرد تحقیقات اثبات  (روش شناسی محدود نیست و می توان از ابزارهای مختلف استفاده کرد

نیـاز بـه ایفـای نقـش        / در مواقعی که تحقیق کمی رسمی، ضروری یا ممکن نیست           : دالیل استفاده از روشهای کیفی در مقابل روشهای کمی        
  آزمودنیها در پژوهش بیشتر احساس شود

 / )به دنبال یافتن علت بیرونی و قوانین برای رفتار نیست          ( تجربیات شخصی درونی یا بیرونی افراد و دانشهای ضمنی آنها           تفاسیر و  درک: مزایا
  مناسب برای خوانندگانی که با آمار و ارقام آشنا نیستند / تجربه مسائل تحقیق از بعد مشارکتی  / نقش بیشتر افکار و استدالل محقق 
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سی تغییراتی که با گذشـت زمـان در شـخص ایجـاد مـی          در برر / در مطالعات کل نگرانه     / در مطالعات با جامعه آماری بسیار محدود        : کاربرد
  در بررسی مسائل انسانی/ شود 

) نگارش فرضیه، جمع آوری داده، تحلیل، و نگارش       (روشهای کیفی در مقایسه با روشهای کمی، در فرایند انجام تحقیق            : فرایند تحقیق کیفی  
بـه عبـارت    / ونده در مقابل رویکرد ترتیبی و متوالی استفاده می کند           به رویکرد منعطف تری نیاز دارد به عبارت دیگر از رویکرد تکرار ش            

نیـز  دیگر مثال ایجاد فرضیه با پیشرفت تحقیق تکامل می یابد، و جمع آوری و تحلیل داده ها به طـور همزمـان حـادث مـی شـود و نوشـتن          
  فرایندی جاری و تکاملی است 

  انواع روشهای تحقیق کیفی
  مصاحبه

  .ای پیچیده و بررسی های عمیق نیستدی است و مستلزم تدارکهمصاحبه، تکنیکی فر
 البته در صورت برقراری ارتبـاط عـاطفی قـوی احتمـال اظهـار نظرهـای                 ارتباط صمیمانه با مصاحبه شونده  برقرار کند       : مصاحبه کننده باید  

مـصاحبه گـر در     /  ود وجـود دارد   شخصی، بیان مطالب خوشایند پرسشگر، و تالش پرسشگر در فرایند مصاحبه برای تقویـت حـدس خـ                 
 ر،وصـب /  در مقابل اظهارات مصاحبه شوند نداشته باشد       )موافقت یا مخالفت   (واکنش مثبت یا منفی   / صدد نفوذ در مصاحبه شونده نباشد       

سـکوت جلـسه    نبایـد از     / )هـدایت مـصاحبه شـونده      (از افتادن در دام شیوه مکالمه گونه پرهیز کنـد          /  باشد  و انعطاف پذیر   خویشتن دار 
مصاحبه شـوند را وادار بـه صـحبت کنـد امـا او را بـه بحـث و جـدل                      / واهمه داشته باشد بلکه باید به مصاحبه شونده فرصت تفکر بدهد            

  نکشاند
  تکنیکهای ویژه مصاحبه
میـزان  / ن  مطالعه دگرگونی رفتارها، عقاید و طرز تلقی ها در طـی زمـان روی جمعیتـی یکـسان و همگـ                    :  هدف -مصاحبه مکرر یا پنل   

  .تکرار و زمان کلی مصاحبه به ماهیت بررسی و ترکیب گروههای مورد پرسش بستگی دارد و بسیار متغیر است
اغلـب شـامل مـصاحبه هـای        /  طوالنی تر از مصاحبه با پرسشنامه است و سـاختاریافتگی کمتـری از آن دارد                 -مصاحبه ژرفایی یا عمیق   

تعـداد افـراد حاضـر در تحقیـق محدودنـد، تنـوع اطالعـاتی            : شرایط کاربرد / ت می شود    پاسخ دهنده تشویق به صحب    / چندباره است   
 کسب شده از افراد باال بوده یا روشهای پیچیده ای برای کسب اطالعات مورد نیاز باشد، انجام مرحله مقدماتی در مطالعه ای بزرگتـر                 

ای عمیق امری رایج است اما نباید مـانعی بـرای مـصاحبه    ضبط مصاحبه ه / مهارت روزنامه نگاری جستجوگر از ملزومات آن است      / 
  .شونده محسوب شود

 ]224 ص 1,7جدول . ک. ر[

  فهرست بازبینی 
اغلب به جـای پرسـشنامه   / ه گفتگو شود در آن فهرست شده است چک لیستی است که تمام مواردی که باید از آنها در فرایند مصاحب       

موارد جای گرفته در ایـن فهرسـت   / ه گر مطابق شرایط مصاحبه به سواالت شکل می دهد         مصاحب/ در مصاحبه عمیق استفاده می شود       
  .بر اساس چهارچوب مفهومی و فهرست نیازهای داده ای هستند

  تحلیل 
جمع آوری داده ها، تدوین فرضیات و شناسایی مفاهیم روندی دو سویه است به / هیچ قواعد خاصی برای تحلیل مصاحبه وجود ندارد      

مرحلـه اولیـه در تحلیـل کیفـی طبقـه بنـدی و              / ت دیگر در پرتو اطالعات جمـع آوری شـده، فرضـیات مـی توانـد اصـالح شـود                     عبار
 "جـدول بنـدی متقـاطع     " یـا    "سیستم نمایه برگـی   "برای طبقه بندی و تحلیل می توان از          / سازماندهی اطالعات جمع آوری شده است     

اگر هدف از مصاحبه عمیـق و غیررسـمی، طـرح پرسـشنامه رسـمی باشـد                / ]226ه   صفح 2,7 و شکل    2,7جدول  . ک.ر[ استفاده نمود 
  .تحلیل مفصل اهمیت کمتری دارد
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  مصاحبه های گروهی و گروههای کانون
هـدف   /  و بدنبال اطمینان از بیان عقاید توسط همه اعـضاء مـی باشـد              نقش مصاحبه گر در اینگونه مصاحبه ها بیشتر تسهیل کننده است          

  .ه عمیق شباهت داردآن به مصاحب
بایـد بـا مـشارکت گروهـی اعـضاء بـه            (مطالعه گروههای کوچک، فرایند تعامل و مباحثه به تنهایی کافی نیـست             :  هنگامی که  -کاربرد

اهداف دست یافت نظیر بررسی واکنش به کاالی جدید یا بررسی چگونگی شکل گیری آرا سیاسی در افـراد، مـصاحبه بـرای تـک                         
  .ت گیر استتک افراد مشکل و وق

   ضبط می شودال گفتگوهامعمو/ اعضای گروه ممکن است یکدیگر را بشناسند یا نشناسند /  نفرند 12 تا 5 معموال گروهها -روش
به منظور تحلیل دقیـق، یادداشـت بـرداری امـری           / باید بین اعضای مختلف نیز تمایز قائل شد         /  مانند مصاحبه های عمیق است       -تحلیل

  .رایج است
  ری اشتباهات مصاحبه گررایج ت

عـدم  ) / یادداشـت عقایـد خـود   (یادداشت مطالبی که خود عالقمند به شـنیدن آن اسـت           / تمایل مصاحبه گر به یادداشت مطالب مشابه        
  عدم انعطاف پذیری/ برقراری رابطه عاطفی شدید  / یادداشت تمام عکس العمل های مصاحبه شونده

  معایب مصاحبه
و فقط امکـان  ) در صورت محدود بودن جامعه(عدم امکان تعمیم به جامعه بزرگتر      /  جامعه آماری آن محدود      وقتگیر و پرخرج است ولی    

 کـارآزمودگی   نیـاز بـه تخـصص و      / قابلیت تعبیر و تفسیر آن کم بوده و نیازمند زمان برای تحلیـل دقیـق اسـت                  / تعمیمی به موارد مشابه     
  .مصاحبه کننده دارد

  مشاهده
  .نام روش بی سروصدا نیز موسوم استبه /  ای در باب هر پدیده اجتماعی است ر هر مطالعهجزء اجتناب ناپذی

سوگیری ناشی از کلمات به دلیل بـار معنـایی و عـاطفی مختلـف واژگـان در افـراد مختلـف،                      :  سوگیریهایی که با مشاهده از میان می رود       
  )فراموشی(ی ناشی از گذشت زمان پرسشگر، سوگیر... سوگیری ناشی از ظاهر، جنسیت، آهنگ کالم و 

  مشاهده مشارکتی
تعامـل بیـشتر بـا آزمودنیهـا،     : هدف/ محقق به طور مستقیم در فرایند اجتماعی مورد مطالعه مشارکت می کند و بخشی از گروه می شود                   

 عـضویت گـروه، انتخـاب       مسائل اخالقی مربوط بـه    : مشکالت پیش رو   / دریافت اطالعات پیچیده از پویایی گروه و روابط درون فردی         
 ،)افراد گروه مطالعه معمـوال شـکل غـرض ورزانـه ای از نظـرات و رفتـار گـروه را دارا هـستند                         و صمیمیترین  پرحرف ترین (منبع خبری   

- مـی فراینـد تحلیـل مـستمر   /  فرایند تحلیل در مشاهده مشارکتی به صورت مستمر است     /  در شرایط مشارکت   چگونگی ضبط اطالعات  

  .به نظریه زمینه ای گردد منجر دتوان
  قوم نگاری

محقق در صدد است تا در شرایط کاری محیط         ...) / نظیر مصاحبه، مشاهده مشارکتی و      (تنوعی از تکنیکها در این شیوه استفاده می شود          
  غرق شود و بخشی از گروه گردد تا معنا و اهمیت رفتارها را درک کند

  نظریه زمینه ای
ع به موضوعی محدود است، مفاهیمی از قبل شکل نگرفته و فرضیه ای در این خصوص موجود نیست، محقق                 در شرایطی که دانش ما راج     

آید با تکیه بر مشاهدات تجربی و بـدون اینکـه تحـت اسـتیالی نظریـات و                  با هدف کشف جریانهای اجتماعی و مسائلی که در گفتار نمی          
و نـه  (و می کوشد از طریـق الهـام و احـساس بـه الگوشناسـی و تولیـد فرضـیه        سبک شناسی های سنتی قرار گیرد، به داده ها نزدیک شده        
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مـی تـوان    / این شیوه از انواع پژوهشهای میدانی و روشی استقرائی و اکتشافی است             / بپردازد  ) ای که در گذشته تدوین شده     آزمون فرضیه 
  فرضیه حاصل را با فرضیه های موجود مقایسه نمود

  ای نرم افزارهای یارانهتحلیل کیفی با استفاده از
بسته های نـرم افـزاری مختلـف بـرای تحلیـل داده      /  است  )MS Wordنظیر (از ساده ترین روشهای تحلیل، استفاده از واژه پرداز استاندارد 

م  کاملترین و رایجترین بـسته نـر  Nut*istنرم افزار  / Gofer, Aksam, ZyINDEX, Atlas/ti, Nud*ist: های کیفی عبارتند از
  .افزاری در این زمینه است

  
  تحقیق آزمایشی و روشهای گردآوری اطالعات – هشتمفصل 

متغیرهـای مـستقل دسـتکاری    : ویژگیها/ به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر، از طرح های آزمایشی استفاده می شود     
روشهای آزمایشی به طور معمـول       / تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته مشاهده میشود       کنترل می شود،     د، سایر متغیرها جز متغیر وابسته     می شون 

مـشاهده، داده هـای     : ابزارهای مـورد اسـتفاده     / با آزمایشگاه و علوم طبیعی همراه اند اما در زمینه های سازمانی و مدیریتی نیز قابل انجام اند                 
  با پارادایم اثبات گرایانه ارتباط نزدیکی دارد / رد ارزیابگر استرویکرد کلی آن رویک/ ای دست دوم، و پیمایش پرسشنامه

  آزمایشی گروه کنترل پیش و پس آزمونطرح 
O1 xO2®                   فعال(گروه آزمایش درمان(  
O1   O2®                  گواه( گروه کنترل(  

  گروه آزمایشی: x / )پس آزمون(مشاهده دوم : O2) / پیش آزمون(مشاهده اول : O1/ ها  گزینش اتفاقی آزمودنی: ®
  برابر بودن گروههای آزمون و کنترل، و تاثیر انحصاری متغیر مستقل مورد نظر بر گروه آزمون: دلیل استفاده از پیش آزمون اطمینان از

  اعتبار آزمایش
اغلب میـان اعتبـار تحقیـق و واقعیـت          /  می کند    العات جمع آوری شده اشاره    اعتبار به میزان انعکاس صحیح پدیده مورد مطالعه توسط اط         

  .مصالحه وجود دارد زیرا در دنیای واقعی، اغلب مشکل می توان متغیرهای نامربوط را کنترل نمود
  انواع تهدیدات رو در روی اعتبار تحقیق آزمایشی

  .نه سایر متغیرهااحتمال اینکه تغییرات در متغیر وابسته به متغیر مستقل منتسب است : اعتبار درونی -الف
  میزان تعمیم یافتن یافته های مطالعاتی : اعتبار بیرونی -ب

  .آزمایشهای آزمایشگاهی قابلیت درونی بیشتر و قابلیت بیرونی کمتری نسبت به آزمایشهای میدانی دارند
  تهدیدهای مقابل اعتبار درونی

  .تاثیر حوادث بیرونی بر نتیجه مطالعه: سوابق -1
 . شده طی زمان در آزمودنیها نظیر گرسنگی و پیری و کسب مهارت و تجربه یا عادتتغییرات حادث: بلوغ -2

- برای رفع تهدیـد مـی      .ای باشد که موجب تغییر در رفتار آزمودنیها شود        آزمون به گونه  آزمون یا پس   فرایند برگزاری پیش   :آزمایش -3

 .آزمون طراحی کردآزمون را متفاوت از پستوان پیش

 آزمونآزمون نسبت به پستر بودن پیش سنجش نظیر مشکلنگی و غیرقابل اعتماد بودن ابزارهایناهماه: ابزارسازی -4

 . تهدید می توان انتخابها را اتفاقی انجام دادکاهشبرای . گروههای کنترل و آزمایشمتفاوت بودن اعضای : انتخاب -5

 .فرسایش و تضعیف آزمودنیهای مورد مطالعه): افت (فناپذیری -6

گیـری قـرار    آزمـون، در دو سـر طیـف انـدازه         ها در پـیش   گیری ویژگی مورد نظر در آزمودنی     در حالتی که اندازه   : یرگرسیون آمار  -7
آزمـون  بیشتر در حالت اسـتفاده از پـیش       . آزمون تحت تاثیر عامل رگرسیون به سمت میانگین تمایل پیدا می کند           نمرات پس گیرد،  

 .مشاهده می شود
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 ها خود از نتایج به آزمودنیتلقین انتظار: سوگیری پژوهشگر -8

  بیرونیتهدیدهای مقابل اعتبار 
آزمون و به طور کلی فرایندآزمایش به گونه ای باشد که در شـرایط              آزمون، پس اگر برگزاری پیش  : )آزمون (آثار واکنشی آزمایش   -1

 .کنددهد این اثر بروز میواقعی رخ نمی

 .در این شرایط امکان تعمیم نتایج وجود ندارد. معه شباهت نداشته باشددر صورتی است که نمونه مورد نظر با کل جا: انتخاب -2

 .در صورتی است که آزمایش در زمینه ای خاص، در زمان و با آزمودنیهای خاصی انجام گیرد: وضعیت آزمایش -3

 در یک فاصله زمانی کوتـاه انجـام   مثال محقق اندازه گیری از متغیر وابسته را   : گیری متغیر وابسته  اثر تعاملی زمان، نوع و دفعات اندازه       -4
 .دهد

 )اثر روزنتال(انتظارات آزمایشگر  -5

  های شبه آزمایشیطرح
در شرایطی استفاده می شوند که محدودیت زمان، هزینه وجـود داشـته و عملـی    / آزمایشی یا مصالحه گرا هستند های پیشموسوم به طرح 

  بودن تحقیق مالحظه مهمی است
  xO2             طرح یک گروهی      -الف

  گیرد زیرا گروه کنترل وجود نداردرابطه علت و معلولی را اندازه نمی/ ترین طرح شبه آزمایشی است ترین و ضعیفساده
  O1 xO2        آزمون    پیش آزمون و پسیک گروهی  طرح -ب

  ش اعتبار ابزارسازی گرددعدم وجود گروه کنترل می تواند موجب کاه/ ت تجاری به کار می رود غالبا در تحقیقا
   O1  : گروه کنترل           xO2:  گروه آزمایش)              فقط پس آزمون با گروه کنترل( طرح گروه ایستا  -ج

  .وجود گروه کنترل می تواند از تهدید اعتبار ابزارسازی بکاهد
  تصمیم گیری در مورد انتخاب طرح آزمایشی

ح درست وجود ندارد بلکه معیارهایی نظیر هزینه، زمان، واقع گرایی، خـط مـشی داخلـی و اهـداف و                در انتخاب طرح تحقیقاتی، یک طر     
  .راهبردهای سازمان در این امر دخیلند

  مشاهده
هاست یا در شـرایطی کـه       که آگاهی از حضور محقق منجر به تغییر رفتار آزمودنی         درصورتی/ مزیت مشاهده، عدم دخالت در آزمایش است        

  .به عنوان یک ابزار قدرتمند در فرضیه سازی محسوب می شود/ رد بررسی باشد این روش مناسب است ه رفتاری موالگوی عمد
  زمینه های تحقیق مشاهده ای

  .می توان با استفاده از جامعه نگاری و بازنمایی گرافیکی، تعامل افراد را تحلیل نمود: ایجاد الگوی بهینه در استفاده از فضای کاری -الف
فعالیتهای فیزیکی، رفتارهای غیرکالمی، مدت انجام وظیفه، یا حتـی بررسـی فاصـله فیزیکـی میـان افـراد             : بررسی رفتار در محیط کار     -ب

  هنگام کار
معیارهایی نظیر ( مشتری یا استفاده کننده ای ناشناس به منظور بررسی وضعیت مرکز فروش             -ایفای نقش مشاهده گر   : آزمایش مشتری  -ج

  مسائل اخالقی در اینجا مطرح می شود...) / سترس بودن، عملکرد پرسنل و نظافت، در د
  مشاهده با هدف تصحیح میزان نمونه گیری در دو حالت به کمک وزن دهی به داده ها: تحقیقات مکمل -د
افـرادی   (تارهـای اجتمـاعی  استفاده از فرایند تعاملی و استقرایی برای توضیح و ایده پردازی در خصوص رف       : بررسی رفتارهای اجتماعی   -ه

  ...)نظیر بازرسان ایمنی، ارزیابان بیمه، ناظران، مقامات اتحادیه، مدیران ارشد، پلیس، رسانه و 
   مشاهده مشارکتی-و
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  مراحل پروژه مشاهده
  .باید فهرستی از مراحل مشاهده که حداقل زوائد را داراست تهیه نمود

  انتخاب محل -1
 .گردشی باشدنقاط ناظر : انتخاب مکان مشاهده -2

مـی تـوان از نمونـه     ) مـشاهده مـستمر   (در صورتی که مشاهده در تمام زمانها امکانپـذیر نباشـد            : انتخاب مدت مطالعه و تعداد شمارش      -3
 .در مشاهده کیفی بیشتر احتمال دارد مشاهده مستمر انجام گیرد/ گیری استفاده نمود 

 تقسیم مکان مشاهده به چند منطقه -4

 طراحی برگه ثبت -5

تعویض مشاهده کننـدگان، و تنـوع کـاری بایـد     بی حوصلگی خطر بزرگی در مشاهده است از این رو :  مطالعه و تحلیل داده ها    انجام -6
 .ایجاد شود

  عکس برداری و فیلم برداری
  برای مناطق بزرگ، با دسترسی مشکل، یا با پراکندگی مکانی: عکس برداری هوایی -1
  ل کار، و کشف مشکالت طراحیکشف شلوغی و ماهیت مح:  کاربرد-عکس برداری -2
  می توان قبل و بعد یک وضعیت را نمایش داد/ بیشتر هدف نمایشی دارد تا تحلیلی : فیلم برداری -3
  .هدف آن نشان دادن تغییر الگوی مکانی است: فیلم برداری با فواصل زمانی -4
ن نگرشـها، انتظـارات، ترجیحـات یـا         مشاهده شواهدی را در خـصوص کیفیتهـایی چـو         / منظور مشاهده غیررسمی است     : نگاه کردن  -5

مند داده ها از طریق مشاهده نباشد نباید از آشنایی چـشمی بـا فـضا                حتی اگر پروژه شامل جمع آوری نظام      / انگیزشها ایجاد نمی کند     
 غافل بود

  
  تحقیق پیمایشی و روش گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه – نهمفصل 

  روشهای عمده گرد آوری اطالعات
  )گیردبه کمک فیش، جدول، نقشه، کروکی، فرمهای شبه پرسشنامه انجام می(ای  کتابخانه-الف
  )گیردانجام می) تصویربرداری و صدابرداری(به کمک پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، روشهای صوتی و تصویری ( میدانی -ب

  ایمزایای پیمایش پرسشنامه
های پیمایشی را مجـددا     توانند داده آوری و تحلیل مشخص است و افراد دیگر نیز می         عچگونگی جم : شفافیت/ های کمی عرضه می کند      داده

  )در قیاس با فیلم و مشاهده(امکان کسب اطالعات پیچیده / مقایسه پذیری با سایر پژوهشهای انجام شده / تحلیل کنند 
  آرایش پرسشنامه

  .شامل هدف، تضمین حفظ اسرار و تعیین زمان عودت باشد: مقدمه -1
 شامل تحصیالت، محل کار، سن، جنس و سایر مشخصات عمومی مورد نیاز پژوهش : مشخصات فردی -2

 .ترتیب پرسشها از ساده به پیچیده، یا از پرسشهای عینی به انتزاعی باشد: هانظم و ترتیب پرسش -3

 .باید به اندازه کافی باشد: دهیفضای پاسخ -4

 طرح یک سوال در هر مرحله/ م طرح سواالت جهت دار و تلقینی عد/ پرهیز از الفاظ نامفهوم : هانحوه طرح پرسش -5

  )پستی ( یا پاسخ دهنده)حضوری یا تلفنی (گرتکمیل پرسشنامه به دست مصاحبه
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در این شرایط پیش بینی مـی شـود در   / به طور کلی تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه، بر تکمیل پرسشنامه به دست پاسخ دهنده ارجح است      
ای که باید توسط پاسخ دهنده تکمیل شود به طور عمـده بایـد شـامل پرسـشهای     طراحی سواالت پرسشنامه/  مصاحبه انجام گیرد     6هر ساعت   
ها در مناطق جغرافیـایی مختلـف باشـند، پاسـخ دهنـدگان             آزمودنی: شرایطی که تکمیل پرسشنامه توسط پاسخ دهنده ارجح است        / بسته باشد   
  ]278 ص 1,9جدول . ک.ر[ / اننددهند گمنام باقی بمترجیح می

  ایانواع پیمایش پرسشنامه
  .معموال پرهزینه ترین روش مصاحبه فردی است: خانگی -1
-ها به طور مشترک پرداخت مـی این پیمایش توسط یک مرکز تحقیقاتی بنابه درخواست چند متقاضی انجام شده و هزینه       : پیمایش کلی  -2

 .گردد

 خیابانی -3

مـشترکان فاقـد تلفـن و       : محـدودیت / در نظرسـنجی هـای سیاسـی رواج دارد          / گیهای ایـن روش اسـت       سرعت و سهولت از ویژ    : تلفنی -4
 دقیقه باشد، از ارتباط چشمی و 15 تا 10گروههای کم درآمد جزء جامعه آماری پژوهش نیستند، طول مصاحبه نمی تواند خیلی بیش از            

 شونده استمزیت آن احساس ناشناس بودن مصاحبه / بهره اند زبان بدن بی

 ) درصد30 تا 25حدود (پاسخ دهی اندک : ایراد/ هزینه پایین :  مزیت عمده:پستی -5

 محل خدمت رسانی پیمایش می شوندمشتریان در ): کننده، پیمایش درمحل، یا پیمایش بازدیدکنندهپیمایش مصرف(مشتری پیمایش  -6

توان به طور یکباره و     اشگاهها و گروههای بسته سازمان که می      اعضایی گروههایی نظیر گروههای آموزشی، ب     : پیمایش گروههای وابسته   -7
در مقایـسه بـا شـرایط کمتـر کنتـرل           » بسته«تکمیل پرسشنامه به دست پاسخ دهندگان در شرایط         / ته جمعی به آنها دسترسی پیدا کرد        دس

 در گروه مورد نظر و مقایسه بـا نیازهـای           باید به معیارهای عضویت   / ها  دسترسی آسانتر به آزمودنی   : مزیت/ شده مشکالت کمتری دارد     
 تحقیق توجه نمود

 .تواند انواع مختلفی نظیر پیمایش تلفنی، پستی یا گروه وابسته داشته باشدمی: پیمایش سازمانی -8

  انواع پرسش
تواند پاسـخ را یادداشـت      مصاحبه گر می    / مصاحبه گر بدون نشان دادن جواب قابل انتظار سوالی را مطرح می کند              :  یا مستقیم   بازپاسخ -الف

مشکل بودن تجزیه و تحلیل، در حالت خود تکمیل نظر افراد در خـصوص میـزان                : عیب/ نماید یا پرسشنامه به صورت خود تکمیل ارائه شود          
   موثر است)بازپاسخ یا بسته (پاسخ دهی به سوالت

   یا پاسخ معین بسته پاسخ-ب
 ]295صفحه  3,9شکل . ک.ر[: روشهای سنجش نگرش عبارتند از

  یا سواالت چند جوابی: فهرست بازبینی -1
 .موارد باید برحسب اهمیت درجه بندی شوند: رتبه بندی یا اولویت بندی/ بندی درجه -2

از جمله روشهای مقیاس سـازی اسـتفاده از مقیـاس لیکـرت اسـت کـه در آن بایـد میـزان موافقـت یـا اهمیـت                             : مقیاس سازی  -3
 .تر مشخص کرد درجه یا بیش4موضوعی را در معموال 

 .گیرددر قالب یک عبارت مورد سوال قرار میشبیه لیکرت است البته نگرش فرد : عبارات نگرشی -4

یـا عبـارات کوتـاه     (گرهـای متـضاد  گیری معنای مفاهیم نزد افراد از طریق جفتی از توصـیف        روشی برای اندازه  : افتراق معنایی  -5
 .ت دو مفهوم یا بررسی تغییر در نگرش فرد مورد استفاده قرار گیردگیری میزان تفاوتوان برای اندازهمی.  است)متضاد

  طرح کلی پرسشنامه
  .حالتی است که پاسخ دهنده مجبور است با توجه به پاسخهای قبلی خود، پرسشهای خاصی را پاسخ دهد: فیلتر
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  )تحقیقاتی نه شرکت متقاضی تحقیقنماینده سازمان (مصاحبه گر الزم است بیان کند نماینده چه سازمانی است : نکات مقدماتی
آزمـون نحـوه بیـان،      : اهـداف  /گیـرد    به منظور تشخیص و رفع نارسایی های پرسشنامه انجام می           -)آزمون مقدماتی (اجرای پیمایش مقدماتی    

 و زمان تکمیل،    توالی، و طرح کلی پرسشها، آشنایی با پاسخ دهندگان، آزمون چیدمان کاری، آموزش کارکنان، براورد میزان پاسخ دهی                 
دهنـدگان حاشـیه   پرسشنامه مقدماتی پرسشنامه ای کامل است جز اینکه به منظور امکان اظهار نظر توسط پاسـخ              / آزمون فرایندهای تحلیل  

  .شودتر برای آن در نظر گرفته میای پهن
معرفـی سـازمان، تـشریح هـدف و         : ین موارد باشـد   ای را پیوست پرسشنامه نمود که شامل ا       توان نامه  می -)نامه پوششی  (نامه پیوست پرسشنامه  

  ضرورت کار، اطمینان از محرمانه بودن اطالعات دریافتی
پاسـخ دهنـدگان    : شـوند از جملـه    های مبتنی بر پرسـشنامه مـی      در روشهای پیمایشی همواره عواملی موجب تهدید اعتبار داده        : اعتبار پرسشنامه 

دهنـد و برخـی را کـم اهمیـت جلـوه میدهنـد،              دهند، برخی سواالت را مبالغه آمیز جواب می       همیشه به پرسشها پاسخ متفکرانه و دقیق نمی       
  .ممکن است برخی پاسخها به دلیل خوشایند مصاحبه گر ارائه شود

  پرسشنامهراهکارهای کنترل اعتبار 
  های غیرواقعی در پرسشنامهگنجاندن سواالت یا گزینه: )مصنوعی(بندی ساختگی گروه-الف
  )همخوانی( دوباره پرسشهای مشابه تکرار-ب
  .توان اخذ اطالعات دقیق تر باشدیکی از دالیل این کار می: ها در زمانی متفاوتتکرار مصاحبه-ج

  
  گیری و کاربرد آننمونه – دهمفصل 

/ ی خاصی از جامعه نظیر میانگین درآمد        های آمار ویژگی: پارامتر(های نمونه   برآوردهای دقیق پارامترهای ناشناخته جامعه از آماره      : گیریهدف نمونه 
  )همین ویژگیها در نمونه آماری آماره نام دارند: آماره

به دلیل موانعی نظیر هزینه، زمان و کمبود منابع انسانی امکان سرشماری وجود ندارد، بررسی یک نمونه بـه جـای کـل جامعـه گـاه                           : گیریدالیل نمونه 
  . استآوری شده کمتر بوده و خطای اطالعات جمعته باشد زیرا خستگی کمترباالتری داش) اعتبار(ممکن است روایی 

 در نمونـه گیـری تـصادفی تمـامی اعـضای جامعـه از فرصـتی برابـر                 .نمونه ای که معرف جامعه نباشد به نمونه گرایش دار یا غیرتصادفی موسوم اسـت              
  .برخوردارند تا در نمونه جای گیرند

  )احتمالی (دفی تصا نمونه گیریهای شیوهانواع
   قرعه کشی)الف

  شیوه چرخ دوار) الف-1
 (Lottery) شیوه شانس آزمایی) الف-2

  جدول اعداد تصادفی) ب
  های نمونه برداری تصادفیانواع طرح

  .در شرایطی که ترکیب جمعیتی جامعه یکنواخت باشد کاربرد دارد. همه اجزای جامعه آماری در نظر گرفته می شود: تصادفی ساده -1
در شرایطی که جامعه از بخشهای مختلف تشکیل شده باشد، جامعه آماری به طبقات معنی داری تقسیم شده و بر         :  ایبرداری طبقه ه  نمون -2

 . کارآمد ترین طرح احتمالی است.اساس نسبت هر طبقه به کل جمعیت نمونه برداری انجام می شود

معمـوال جمعیـت را بـر       ) مخـتلط بـودن ویژگیهـا     (عه قابل تفکیک نباشد      در شرایطی که صفات و ویژگیهای جام       :اینمونه برداری خوشه   -3
 مـی   .کـم اعتبـارترین طـرح احتمـالی اسـت         . اساس ویژگی هایی نظیر مناطق جغرافیایی تقسیم و از هر بخش نمونه گیری انجام می شود               

 .تواند یک مرحله ای یا چند مرحله ای باشد
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  اندازه نمونهتعیین 
N/α.e                                                                                                                             . σ ~ اندازه نمونه     

σ : هاپراکندگی داده(انحراف معیار                             (N : تعداد کل اعضای جامعه) شود حذف میمحدود بودن جامعهنادر صورت(  
α : سطح خطای تصمیم گیری)α-1 :درصد دقت در نتایج        (e :فاصله اطمینان) e ± µ، n/σα/2  e= z( 

 تـاثیر  2طمینـان بـا تـوان    به منظور نصف کردن فاصله اطمینان، بایستی اندازه نمونه چهار برابر گردد زیرا در فرمول تعیین انـدازه نمونـه، فاصـله ا            
در شرایطی که محقق بـه دنبـال بررسـی چنـد           /  دهدتعداد نمونه بدست آمده از فرمول، حداقل میزان نمونه مورد نیاز را نشان می             / ت  گذار اس 

، اقـدام بـه نمونـه گیـری         ویژگی از جامعه است، باید حجم نمونه برای هر صفت را جداگانه بدست آورده و بر اساس بزرگترین میـزان نمونـه                     
به عنوان مثال اگر نـسبتهای       (، و سطح جزئیات تحلیل     و منابع  دقت مورد نیاز، فاصله اطمینان، بودجه     : ر در تعیین اندازه نمونه    عوامل موث / نماید  

 ص 2,10ک جـدول  .ر) / 326ک مثـال ص  .رکوچک جمعیت مطالعه شوند شاید اندازه کوچک نمونه تحلیل معناداری را به دسـت ندهـد؛          
  / واقعی یک جمعیت نباشد نمونه جهت دار خوانده می شود دهنده ای که نشاننمونه/  324

 شـکل  )ناقوسـی  ( را بـه صـورت زنگـی   تـایی  n از یک نمونـه تـصادفی    یک ویژگی  یا مجموع مقادیر      میانگین آماردانان الگوی احتمالی توزیع   
 میـانگین یـک جامعـه برابـر مقـدار            بـه منظـور تـصمیم گیـری در خـصوص اینکـه آیـا                به عنوان مثال   . که توزیعی قرینه است    نمایش می دهند  

دامنـه بـه     است یا خیر، اقدام به نمونه گیری و تعیین میانگین نمونه می کنند؛ در صورتی که مقدار میانگین اخـذ شـده از نمونـه در                            )µ(خاصی
 قـرار گیـرد،      )µجامعـه بـا میـانگین        (نظر جامعه مورد  توزیع   )n/σ1,96=σ1,96 () انحراف معیار  ( دو برابر خطای معیار    عالوه یا منهای  

 )α%=5(احتمـال دارد  % 5شود، و فقـط     است و فرض صفر تایید می     ) µ(مقدار میانگین جامعه همان مقدار      % 95توان گفت به احتمال     آنگاه می 
 اسـت از    µرت دیگر در حالتی که میانگین جامعه واقعا مقـدار            به عبا  . است، فرض صفر رد شود     µکه در حالی که واقعا میانگین جامعه مقدار         

یـا   (، دقت آزمون آماری%95  مقداربه.  مورد آن در خارج دامنه مورد نظر قرار می گیرند5 مرتبه نمونه برداری به طور متوسط حدود       100هر  
را نیز با توجه به نیاز بـه   )σ2,57± در دامنه (%99 و) σ1,65± در دامنه (%90 مقادیری نظیرتواندشود که می گفته می )%5 سطح معناداری 

- در شرایطی که مقدار میانگین اخذ شده خارج از دامنه مورد نظر قرار گیرد اصطالح معنادار بودن یافته هـا اسـتفاده مـی           .خود اختصاص دهد  

، قـرار گیرنـد   ) باقیمانده% 1یعنی در سطح    (تعیین شده است، اگر دادهها خارج از سطح معناداری          % 99شود؛ مثال در حالی که سطح معناداری        
و نتایج معنادار در سطح      * معنادارند با عالمت  % 5معموال در گزارشهای رایانه ای نتایجی که در سطح           .شوداستفاده می » بسیار معنادار «عبارت  

 .دهند نمایش می **را با عالمت% 1

  یوزن ده
پـس از تعیـین تناسـب و نمونـه          / به کار می رود     ) نمونه غیرواقعی (ای روشی است که برای رفع مشکل عدم تناسب در نمونه            گیری سهمیه نمونه

  .اصالحات الزم را صورت داد» وزن دهی«که نمونه بازهم غیرواقعی باشد می توان از طریق روند گیری، در صورتی
هـای  بدین منظور مقادیر حاصل از نمونـه  . وزن دار با توزیعی است که با جمعیت استفاده کننده مشابهت دارد            هدف از وزن دهی ایجاد نمونه ای      

عامل وزن دهنده در هر بخش / کنیم و حاصل را بر تعداد واقعی تقسیم می نماییم مشاهده شده در هر بخش را در عامل وزن دهنده ضرب می    
  . تعداد نمونه در همان بخش استبرابر حاصل تقسیم تعداد واقعی افراد بر

  نقش آمار در تحلیل اطالعات
بـا نمونـه   : آمار استنباطی)    ببه دنبال تجزیه و تحلیل و تشریح اطالعات است     : آمار توصیفی ) الف: شودرشته آمار به دو بخش کلی تقسیم می       

  .پردازدها میگیری به استنباط از پدیده
  

  های آماریتحلیل – یازدهمفصل 
  هاهای تجزیه و تحلیل دادهاع شیوهانو
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حتی در پژوهش هـای کمـی نیـز اگـر روشـهای آمـاری               / معیار و مبنا در تحلیل کیفی، عقل، منطق و استدالل است            : تجزیه و تحلیل کیفی   ) الف
عقل و منطق را مالک قرار      نتیجه ای داده که با عقل ومنطق سازگاری ندارد، محقق بایستی نتایج حاصل از روشهای آماری را کنار گذارده و                     

و نظری وجود دارد هر چنـد  ) قوم نگاری(یل محتوا، علی، مردم شناسی تحقیق کیفی بیشتر در تحقیقات تاریخی، توصیفی موردی، تحل         / دهد
رایی، تمثیل و   در تحقیقات کیفی محقق از طریق استدالل قیاسی و استق         / ر اینگونه پژوهشها بهره برده شود       ممکن است از روشهای کمی نیز د      

پـذیرد، دادههـای    که جملگی بـه کمـک تفکـر، تعقـل و منطـق صـورت مـی                ... تشبیه، نشانه یابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز مقایسه، و           
اشفه ای خود نتیجه گیری می نماید و به قضاوت و داوری درباره فرضیه مطرح شـده                 گرداوری شده را ارزیابی و تحلیل می کند و با ذهن مک           

   .پردازد و نسبت به رد یا تایید آن اقدام می کندمی 
در (تنهـا روش و مـوثرترین روش در تجزیـه و تحلیلهـای کیفـی اسـت، کنتـرل نتـایج تحلیهـای آمـاری             : موارد کاربرد تحلیل منطقی و عقالنی     

  ، به عنوان مکمل پژوهش کمیانجام مطالعات مقدماتی در تدوین طرح تحقیق، )پژوهشهای کمی
  :)آماری (و تحلیل کمیتجزیه ) ب

  :پذیرداستفاده از روشهای آماری به دو شکل انجام می
 تهیه شده و نمودار می شود، آنگاه به کمـک شاخـصهای آمـار     در قالب جدولهاابتدا توزیع فراوانی داده : تجزیه و تحلیل توصیفی    )1

  .توصیفی، بیان می شوند
  :مهمترین شاخصهای آمار توصیفی

  .نشاندهنده میزان گرایش دادهها به مرکز توزیع خود است: مرکزی) ایگرایشه( شاخصها -الف
  .برابر مجموع مقادیر تقسیم بر تعداد مقادیر است: )x(میانگین ) 1-الف
  .نقطه میانی فراوانی در یک توزیع است): ~x(میانه ) 2-الف
 ).داده ای که بیشترین فراوانی را دارد( رایجترین نمره در یک توزیع است ):x̂(مد ) 3-الف

  .گیری استنشاندهنده میزان پراکندگی دادههای در طول مقیاس اندازه:  شاخصهای پراکندگی-ب
  . برابر تفاضل بیشترین و کمترین نمره یک توزیع است):R (دامنه) 1-ب
  .میانگین مجذور انحراف نمرات از میانگین یک توزیع است): 2δ یاS2(واریانس ) 2-ب
  .ریشه دوم واریانس یک توزیع است): δ یاS(انحراف معیار ) 3-ب

  :انواع جداول
  .فقط یک متغیر با فراوانی های آن نمایش داده می شود:  جدول تک بعدی-الف
  .جدول نمایش داده میشوددو متغیر در :  جدول دو بعدی-ب
 .سه متغیر در جدول نمایش داده می شود:  جدول سه بعدی-ج

/ پردازد  مورد مطالعه می  ) جمعیت(محقق اقدام به نمونه گیری از جامعه نموده و به برآورد ویژگی جامعه              : تجزیه و تحلیل استنباطی    )2
توان گفت محقـق از دو طریـق        به عبارت دیگر می   /  است   تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقق در نمونه به جمعیت اصلی          : هدف
 .کندآزمون فرضیه به تحلیل دادهها اقدام می) برآورد ارزشهای جمعیت از طریق ارزشهای نمونه  ب) الف

  آمارهای مورد استفاده در تحلیل استنباطی
  آمار پارامتری) الف

متغیرهـای مـورد اسـتفاده کمـی     ) 3ه زیـاد باشـد    تعداد اعضاء جامعـ   ) 2توزیع جامعه نرمال باشد       ) 1: شرایط استفاده از این آمار    
  .باشند

  آمار ناپارامتری) ب
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در تعداد  . نیز می نامند  » آزمون آزاد توزیع  «ها را   استفاده از این روشهای آماری نیازی به توزیع خاصی ندارد از این رو این شیوه              
  .برد دارداعضاء جامعه کم یا زیاد و متغیرهای کیفی یا کمی کار

  )مورد استفاده در تحلیل استنباطی( احتمالی )فرضیات (انواع قضایای
  کارکنان از مدیر خود راضی اند% 60بیش از : قضیه توصیفی
 در مـدیران دولتـی بـیش از مـدیران           Aمیزان استفاده از رایانه های نـوع        : )پردازدبه مقایسه دو جامعه آماری می      (قضیه تطبیقی 

  .خصوصی است
بررسی ارتباط بین درآمد و نوع رایانـه        (کنند  افراد پردرآمد بیش از افراد کم درآمد از رایانه نوع آ استفاده می            : رابطه ای قضیه  

  )مورد استفاده
  های آماریآزمون

  )2χکای دو (آزمون مربع خی 
آیـا مـشتریان بانـک از برخـورد کارکنـان        : مثال(ی به منظور سنجش فرضیات توصیفی        یک بعد  2χآزمون. ابزار آزمون ناپارامتریک است   

میان سطح تحصیالت و مسئولیت پـذیری افـراد رابطـه           : مثال(و سنجش فرضیات رابطه ای و تفاوتی در دو یا چند گروه مستقل              ) راضی اند؟ 
  .استفاده می شود) میزان مسئولیت پذیری افراد در تحصیالت مختلف یکسان نیست/ وجود دارد 

  )T(آزمون تی 
میانگین مسئولیت پذیری مـدیران کـشور       : مثال(برای آزمون فرض میانگین یک جامعه       . ابزار آزمون پارامتریک برای ارزیابی میانگین است      

  .) استB بیش از Aاثر بخشی روش آموزشی : مثال/ فرضیه تطبیقی (یا مقایسه میانگین دو جامعه )  است50حداقل 
  واریانس) یک سویه(ن تحلیل یک عاملی آزمو

برای آزمون فرض مقایسه میانگین سه جامعه یا بیشتر که بر اثر یک عامل تغییر می کنند  . ابزار آزمون پارامتریک برای ارزیابی میانگین است      
 آیـا تفـاوت معنـاداری میـان     ؛)عامـل ( بیمارسـتان مختلـف   5خـاص در  مقایسه میانگین روزهای بستری یک بیماری  :  مثال  /استفاده می شود  

 تحلیل عاملی دو متغیر وجود دارد که یکی از آنها عامل است و در تحلیل به دنبال   بنابراین در  /ها وجود دارد؟    روزهای بستری در بیمارستان   
  . هستیم غیرعاملبررسی اثربخشی عامل در متغیر

  واریانس) چند عاملی(تحلیل دو آزمون 
تغییر مـی   برای آزمون فرض مقایسه میانگین دو یا چند جامعه که بر اثر دو یا چند عامل                 . ای ارزیابی میانگین است   ابزار آزمون پارامتریک بر   

عامـل  (و در روزهای مختلف هفتـه       ) عامل اول ( در یک پژوهش زمان رانندگی از آ تا ب از سه مسیر متفاوت               : مثال  /کنند استفاده می شود   
فاوت معناداری در زمان رانندگی از سه مسیر وجـود دارد؟ آیـا تفـاوت معنـاداری در زمـان راننـدگی در                       ؛ آیا ت  شده است گیری  اندازه) دوم

  آیا میان مسیرهای مختلف و روزهای هفته از لحاظ زمان رانندگی تقابل وجود دارد؟روزهای مختلف هفته وجود دارد؟ 
  همبستگی

  . جزوه توضیحات کافی داده شده است8در صفحه 
  رگرسیون
توان بـا اسـتفاده از رگرسـیون، رابطـه میـان دو متغیـر را مـدل                   می ، میزان همبستگی متغیرها را باال نشان داد       ورتی که ضریب همبستگی   در ص 

های بین آن خط و نقاط داده ای را به حـداقل مـی رسـاند ایـن               فرایند رگرسیون با پیدا کردن خطی که مجموعه مجذور تفاوت          .سازی نمود 
 رابطه خطـی میـان دو متغیـر بـا فرمـول کلـی        اگر بخواهیم این مدل سازی با برقراری رابطه خطی انجام پذیرد این مثال.دکار را انجام می ده   

Y=a+bX       اندازه گیری می شود که Y    ،متغیر وابسته Xو  متغیر مستقل a عرض از مبداء و b کنـد  را مـشخص مـی   مـستقیم خطاین  شیب 
 مثال در رگرسیون چندگانـه   چندگانه رگرسیونی است که به چند متغیر مستقل مربوط می شود رگرسیون /که به آن رگرسیون خطی گویند       
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هـا مربـوط مـی شـود امـا در           بنابراین در رگرسـیون خطـی بهتـرین خـط بـه داده             / سه بعدی، دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد          
  .گرددها مربوط میبعدی یک صفحه به دادهرگرسیون سه 

  عاملیتحلیل 
مبنـای گـروه بنـدی متغیرهـا اسـتفاده از           . بندی نمـود  توان آنها را به این شیوه گروه      ی زیاد است م   )عامل (هنگامی که تعداد متغیرهای مستقل    

هـا پرداختـه   بنـدی سـازه  در واقع در این شیوه به گروه. ندگیرهمبستگی است به طوری که متغیرهای با همبستگی باال در یک گروه جای می  
  .هر مفهوم جدید مشخص میشود) هایعامل(یش می یابد و ابعاد ه و سطح انتزاعی با دستیابی به مفاهیم جدید افزاشد

  تحلیل خوشه ای
را بـر  ...) یاء، مکـان و  افراد، اش(ها ای از آزمودنیمجموعه. یا متغیرها اقدام می شودبندی موارد    مانند تحلیل عاملی به گروه     در این تحلیل نیز   

. را با هم دارنـد    ) همانندی(بنابراین هر خوشه گروهی از افرادند که بیشترین شباهت          . کنیمگیری شده آنها خوشه می    ای اندازه ه صفت اساس
 15*15احت کشور به ابعاد مثال در یک پژوهش با افراز مس. ند صفت صورت پذیردیا چ) متغیر(واند بر اساس یک صفت      تاین همانندی می  

- منطقـه خوشـه    12ای انجام گرفته و این مناطق به        زها در طی چندین سال، تحلیل خوشه      های این افرا  گیری میزان بارش  دازه ان ومربع  کیلومتر

   .بندی ثانویه سه منطقه کلی تشخیص داده شددر خوشه. بندی شدند
  

  نگارش گزارش تحقیق – دوازدهمفصل 
-نویسی اختصاص مـی  دکی را به گزارش   تجربه همواره زمان ان   محققان بی /  می برد    وب را از بین   شی که به نحو ضعیفی ارائه شود، محتوای خ        گزار

به ندرت چنین وضعیتی حادث می شـود  ها و مطالعه بیشتر، گزارش نویسی آسان تر خواهد شد، ولی      تصور می شود با تحلیل بیشتر داده      گاه  / دهند  
 نظیر مقدمه، بیان اهداف، تشریح چهارچوب نظـری و ارزیـابی مبـانی نظـری،                های عمده ای از گزارش    توان بخش حتی قبل از شروع پژوهش می     / 

  .را نگاشت)  تحقیق3 تا 1یعنی کلیه فصول (مرور متون موجود و روش شناسی 
  عناصر گزارش

المللـی کتـاب   در پشت جلد شماره اسـتاندارد و بـین          . اطالعاتی نظیر عنوان، نام مولف، ناشر و موسسه حامی در روی جلد ذکر می شود              : جلد -1
 .درج می شود) شابک(

ارقام ، دومین گروه مثال رقم اول نشان کشور مکان نشر      . ای ده رقمی است و هر رقم آن معرف مشخصاتی از کتاب و ناشر است              شمارهشابک  
ایگـان از تمـامی کتـب       ای ر دهنـد کـه نـسخه     ه شابک را ارائه می    های ملی کشور شمار   کتابخانه.  گروه نشانگر کتاب اند    نشانگر ناشر و سومین   

شناسایی و سفارش کتاب تسهیل می شود، با وجود شابک اطمینـان حاصـل مـی شـود                  : فواید شابک /  شده در کشور را در اختیار دارند         چاپ
  ها وارد شده استای سراسر دنیا در کاتالوگ کتاب چاپ شده در سیستم کتابخانهکه

 .و اطالعات جلد را با جزئیات بیشتر بیان می کنداولین یا دومین صفحه داخل جلد است : صفحه عنوان -2

 367 ص  12,3جدول . ک.ر/ می تواند فقط شامل عناوین فصل یا جزئیات کاملی از تمامی بخشهای فرعی گزارش باشد : فهرست محتوا -3

اطالعـاتی باشـد کـه در زمـان     باید شامل / شامل چکیده ای از کل گزارش است و باید در انتهای کار نگارش شود         : )چکیده (خالصه اجرایی  -4
 .)یعنی نتایج مورد نظر تحقیق ذکر شود(اتخاذ اقدام مورد نظر گزارش ضرورت دارد 

 توصیه های ضروری) ه  نتیجه گیری)  د یافته های اصلی)  ج روشها و منابع اطالعاتی)  ب زمینه، متن و اهداف) الف: خالصه شامل

که بخش خاصی به آن اختـصاص       در صورتی (اف مطالعه، ذکر شرایط و محدودیتها، سپاسگذاری        اهدافی نظیر تشریح اهد   ): مقدمه(پیشگفتار   -5
مقدمه می تواند توسط فردی نظیر مدیر موسـسه یـا           /  را دنبال می کند      ، و بیان اطالعات شخصی نظیر انگیزه انجام پروژه تحقیقاتی         )نیافته باشد 

 صاحب نظر معروفی نگاشته شود



 ٢۴

هـا مـی توانـد انجـام        گذار، حامیان، کمیته نظارت، کارکنـان، و آزمـودنی        سازمان سرمایه : هایی نظیر ز افراد یا سازمان   قدردانی ا : گذاریسپاس -6
 .گیرد

 : پیکره اصلی گزارش -7

  :فنیجوانب 
  .گذاری می کنندها را شمارههای فرعی فصلرش و بخشهای اصلی گزاها یا بخشاغلب فصل: گذاری بخش شماره-الف
ها بـه طـور انفـرادی       پاراگرافکنند ممکن است    های نظارت درباره گزارش بحث می     ههنگامی که کمیت  : اری پاراگراف گذ شماره -ب

  .گذاری شوندشماره
به طور معمول مطالب قبل از پیکره اصلی گـزارش یعنـی             / گذاری شود    نباید به طور جداگانه شماره     هافصل: گذاری صفحه  شماره -ج

  .گذاری میشوندیا حروف الفبایی شماره) رومی(ین گذاری با استفاده از اعداد الترست و سپاسصفحه عنوان، خالصه، فه
هـای  یوه سلـسله مراتبـی بـرای عنـوان فـصل          به منظور آگاهی خوانندگان از موقعیت مطالب ذکر شده، از شـ           : ها سلسله مراتب عنوان   -د

  .ها استفاده می شوداصلی و زیر فصل
هـا ایـن تـورفتگی وجـود     در گـزارش .  با تورفتگی همراه استدر مقاالت و کتب خط اول پاراگراف : آراییگذاری و صفحه  اصله ف -ه

هـای  شتری اسـتفاده شـده و معمـوال حاشـیه      هـا از عنـاوین بیـ      در گزارش . ها یک سطر خالی درج می شود      ندارد اما میان پارگراف   
  .بیشتری اعمال می شود

  .آیدهای ساده شده آن در متن گزارش میشود و نسخه جداول پیچیده در ضمائم آورده میدر اکثر موارد: جداول و نمودارها) و
همچنـین  . نمودارها و جداول باید دارای عنوان باشند به طوری که خواننده بدون مراجعه به متن، آنهـا را درک کنـد                    : ارائه گزارش ) ح

ی اولیه حاصل از پیمایش است، از این رو الزم نیست در هر جدول و               هاها به طور عمده داده    منبع گزارش  / باید دارای منبع باشند   
برخی مشاوران تهیه گزارش میل دارند در عنوان هر نمودار نام خود را ذکر کننـد تـا در صـورت    . نموداری به این منبع اشاره کرد   

  .استفاده از آنها نام منبع اصلی دیده شود

  :ساختار و محتوا
د به وضوح روابط میان اهـداف، متـون و چـارچوب نظـری یـا مفهـومی را بیـان نمایـد، نیازهـای اطالعـاتی را                   بای: )ارائه ( ساختار -الف

باید انعطاف پذیر باشد به طـوری   / ها  چگونه و چرا انتخاب شده اند  آوری و تحلیل داده   مشخص نماید، مشخص کند روش جمع     
هنگـام  / یک فصول یـا انتقـال بخـشی از پـژوهش بـه پیوسـت باشـد                  که پس از تهیه پیش نویس گزارش شاید نیاز به ادغام یا تفک            

ساختار کل گـزارش    ) مقدماتی(بهتر است در فصل اول       / سازی گزارش باید به اندازه کلی و تعداد صفحات آن توجه نمود           آماده
 سـودمند اسـت ایـن    آوردن خالصـه  شرح شود و در مقدمه هر فصل نیز مطالبی درباره آن فصل آورده شود و در پایان فـصل نیـز                      

/ خالصه می توان شامل ذکر فهرستی از موضوعات و عوامل بحث شده در فصل و ذکر خالصه ای از آنها و نتایج حاصـل باشـد                           
  .می توان با دادن اشارات رو به جلو یا عقب به خواننده یادآوری کرد در کجای روایت کلی گزارش قرار دارد

  نگاه می توان به گزارش نگریستاز دو :  گزارش)نقشهای ( کارکردهای-ب
بـه اطـالع برسـاند بنـابراین     روایتی منـسجم را  یعنی گزارش باید خبری را روایت کرده و : گزارش به عنوان امری روایی ) 1-ب 

   پژوهش مطالب خود را بیان کندمحقق باید با در نظر داشتن طرح و ساختار کلی
ر از کاربرد عاجل گـزارش تحقیـق بیندیـشیم و گـزارش را بـه عنـوان سـند                در شرایطی که به فرات    : گزارش به عنوان سند   ) 2-ب

ای از تمـامی داده هـای مربـوط را بـه نحـوی بیـاوریم کـه بـرای                    ر نظر بگیـریم بایـد خالصـه       قطعی تحقیق انجام گرفته د    
ی کـه  ؛ بـه عبـارت دیگـر در حـال     بوده و به عنـوان مرجـع محـسوب شـود           های آینده سودمند  کاربردهای آتی و گزارش     

ه نحوی فشرده و خالصه آورده شوند تا متن، روایی و خوانایی خـود را از           ها در قسمت اصلی گزارش ب     احتمال دارد داده  



 ٢۵

دست ندهند، به منظور استفاده از گزارش به عنوان سند، باید تا حد امکان جزئیات نیز همراه بـا گـزارش باشـند کـه ایـن                           
 مثال مـی    .ای گنجانده می شوند   در کتاب آماری جداگانه   ) انی آنها ورت فراو در ص (های جزئی معموال در ضمیمه یا       داده

  .نامه را در ضمیمه آوردتوان پرسش
  .گاه بین این دو نقش تضاد وجود دارد

  نویسیهای گزارشنارسایی
  .شوندباید ایجاز رعایت شود و مضامین اصلی برجسته /  گذاری نارساستو مرجع) زبان(نحوه بیان : نارسایی شکلی
  .های زیادی به مباحث نظری پرداخته شده استکه بخشاصل تحقیق بسیار کوتاه است در حالی: ایجاز زیان آور

  درازنویسی و حجم باالی تحقیق: اطناب
  .شودکه به اصل موضوع کمتر پرداخته میپرداختن به تجزیه و تشریح مو به موی عناصر موضوع به شکل غیر ضروری در حالی: حشو قبیح

ی از  آوری و در رساله بیان نماید و گاه       ممکن است به تصادف مباحثی را جمع      ریزی، محقق   در نتیجه عدم برنامه   : برنامگی یا فقدان انتظام   بی
بـرای جلـوگیری از ایـن نقـصان بایـستی پـالن             . شـود  به درستی رعایت نمـی     بندی مباحث و وزن هریک    ذکر نکات اصلی بازماند، رده    

  . آماده شود)بندی مباحث در اثر تحقیقینده نظم و ردهکنتعیین(تحقیق 
-ای از واقعیت فراهم مـی     در این شرایط است که محقق ادراک تازه       . ای بلکه به شکل تبیینی    ها نه به صورت رابطه    ارزیابی فرضیه : عدم تبیین 

  .آورد
بـه  . ته نگر است و هم متوجه حـال و واقعیـت کنـونی            نگارش گزارش نهایی پژوهش، هم گذش     : عدم استفاده از نظریه یا کاربرد نادرست آن       

صـحت فرضـیات خـود را بـا واقعیـات حاصـل از پـژوهش بررسـی مـی کنـد                      ) 1عبارت دیگر، محقق هنگام نگـارش گـزارش نهـایی           
  )رویارویی فرضیات با خزانه دانش(دهد فرضیات را با مباحث نظری موجود تطبیق می) 2)  رویارویی فرضیات با واقعیت(
پیام مشخصی را ارائه نمی کند و به نتـایج منفـرد، جزئـی، یـا بـدیهی      فقدان پیام یعنی گزارش تحقیق هیچ   : ن پیام یا کاستی در اعتبار آن      فقدا

 به مفهوم عدم تعیین معیار و شاخص بـه منظـور   فقدان اعتبار گزارش. اکتفا می شود به طوری که راهنمای عمل مجریان قرار نمی گیرد    
  .ت؛ در این شرایط نتیجه گیری فاقد اعتبار استآزمون فرضیات اس

برقراری اتصال میان اجزاء تحقیق به طوری که پس از تعیین موضوع، اهداف مشخص شده و سواالت تـدوین                   : ناهمسانی درونی در گزارش   
  . تحقیق انجام گیردگردند و فرضیات عملیاتی شوند یعنی با معیارهای معتبر آزمون شوند و تمام این فعالیتها در چارچوب نظری

  .نتایج بدیهی، فاقد شفافیت، فاقد دقت، کلی، یا غیرمرتبط با پژوهش صورت گرفته است: استنتاج باطل
  

بروشـور، پوسـتر،    : احتمال دارد ابزارهای دیگری نیز بدین منظور اسـتفاده شـود از جملـه             . گزارش همواره رایجترین رسانه انتقال نتایج تحقیق است       
معموال تـدوین گـزارش آخـرین مرحلـه فراینـد پـژوهش نیـست؛ اشـاعه یافتـه هـای                     / د، کلیپهای ویدئویی، بازنماییهای رایانه ای       اسالیدهای اوره 

بـه عنـوان مثـال پژوهـشهای علـوم          . ها، نسبت به اطالعات بدست آمده آگاهی یابند       پژوهشی چنان باید باشد که استفاده کنندگان بالقوه از این یافته          
به منظور آگاهی از موقعیتهای نامعین در       (پژوهشگران  )ب)   به منظور عملیاتی نمودن نتایج    ( نهادهای اجرایی    -وان به دو گروه الف    رفتاری را می ت   

نگارش گزارش تحقیق مناسب به این مساله بستگی دارد که محقق از ابتدا مطابق با طـرح                 / طالع رسانی نمود    ا)  علوم رفتاری و تحقیق در باب آنها      
اغلـب نظـرات    /  پیش رود، به ثبت دقیق منابع هنگام یادداشت برداری بپردازد، و اشتباهات رایج در انجام تحقیق را در ذهـن داشـته باشـد                          پژوهشی

اگر محقق در کار خود وقفه ای کوتاه بیندازد و مجددا به پیش نویس گزارش خـود بـازگردد مـی                     / دیگران گزارش ها را به مراتب بهتر می سازد          
  / رصتهایی را برای بهبود گزارش بیابد تواند ف
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