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  نامهنامه  انانييپاپا  شنهادشنهادييپپ  ههييتهته  روشروش  وو  ققييتحقتحق  ندندييفرآفرآ

  

  :مقدمه 

  

 مجموعـه  علمـي روش بـه تحقيـق ويل يقينـا  فراواننـد پـژوهش و تحقيـق از آمـده بعمـل فتعـاري

 نشـان را موضـوع يـک به مربوط حقايق يافنت براي جستجو چگونگي کهاست  قواعدي و مقررات

کــه دانشــجويان معمــوال در تحقيــق علمــي و روش برخــورد بــا آن  ســئواالت  .  دهــد مــي از انجــا 
گوني دارند که نياز مند پاسخ مي باشد اين مجموعه شايد راهگشا باشد تا مرز تحقيق علمـي از گونا

تفـاوت  .بيان عقيده و نظريات شخصي  متمايز شده و در تنظـيم پيشـنهادها مـورد توجـه قـرار گيـرد
 يق علمـيـز کننـده نگـاه بـه تحقي، پوپر که متمـا يعيان محقق علوم طبيان آموخته ها در بيق وبيتحق

  .مطالعه منت حاضر باشد يبرا يمناسب تواند آغاز ياست م

 (  ، است ماجراجويي هميشه كه ، خطا و آزمون روش به يادگيري بني •
 )اخرتاع ، پژوهشگري

 ياد ( انجامدو نمي جديدي چيز هيچ به هرگز كه تكرار با يادگيري و  •

  )سپاري
 به آنها زدن واپس ديگر عبارت به ها آموخته كردن فراموش تنها •

گاه   سازد مي ميسر را ناخودآ
 دارد وجود نكردني باور تفاوتي •
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  بخش اول - پژوهشروش هاي 

کــردن، يتحقيــق در لغــت بــه معنــا  ييــافنت يــا جســتجو درســت و راســت گردانيــدن، پيــدا 

تحقيـق بـه  .تعـاريف بعمـل آمـده از تحقيـق و پـژوهش فراواننـد. حقيقت آورده شده اسـت

يـافنت  يجسـتجو بـرا يند کـه چگـونگدانسته ا يرا مجموعه مقررات و قواعد يروش علم

  .حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد

 
  پژوهش 

 است داشته سروکار پژوهش با هميشه انسان  ، بشر حيات يابتدا از و ساليان طول در رسد يم بنظر

 مـوازين و اصـول اسـاس بـر کـه باشـد راهگشـا تواند يم يپژوهش آنکه دارد اهميت اينجا در آنچه .

   .پذيرد صورت يعلم

     

 آورده حقيقـت ييا جسـتجو يافنت کردن، گردانيدن، پيدا راست و درست يمعنا به لغت در پژوهش

 مجموعـه را يعلمـ روش بـه پـژوهش. فراوانند پژوهش و تحقيق از آمده بعمل تعاريف. است شده

 را وعموضـ يـک بـه مربـوط حقايق يافنت يبرا جستجو يچگونگ که اند دانسته يقواعد و مقررات

 پـژوهش اينگونـه دانشـمندان از يوگروه اند ناميده يپژوه آنراحقيقت ديگر جاي در.دهد مي نشان

 خواهـد بدسـت پژوهش موضوع در مندرج سواالت يبرا يهائ پاسخ آن نتيجه در که منظم يراعمل

   .اند کرده تعريف آمد

 وحقيقـت است حقيقت يجستجو تعاريق اين همه در اشرتاک وجه که است مشخص درهرصورت

 امـر ايـن اسـت ممکـن هرچند دارد مطابقت يعين وجود يواقعيت يعن با که است يذهن پديده يک

 کـه يپژوهش روش در مانيز هرحال به نيست چنني ينظر علوم در ليکن باشد صحيح يتجرب درعلوم

 يعلمـ روش از مـا منظـور خالصـه صـورت به .بود خواهيم حقيقت يافنت بدنبال کرد خواهيم بحث
 دنبـال هـا واقعيـت و حقـايق يآمور جمع يبرا محقق که است يا رويه و قواعد ، مجموعهپژوهش

   .نمايد اثبات و تبني ، تفسير را آنها سپس تا کند يم
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 کـه يمعنـ ايـن به است؛  مشکل يک وجود احساس هشپژو مرحله اولني ":است معتقد يديوئ جان

 و دارد ترديـد يـا ابهـام آن حـل در که است گرديده وروبر يمشکل يا مانع با خويش کار در پژوهشگر
 يـا پـژوهش هرگونـه انجـام در آغـازين نقطـه ايـن بنـابراين ".بمانـد سـاکت آن مقابـل در توانـد ينم

 و آمـوزش يهـا نظـام يبرخـ در کـه يياب مسئله يبرا افراد آموزش نقش و است مهم بسيار يتحقيق
کيد بسيار برآن پرورش  هنگـام در پرسـش ضرورت هرچه .گيرد يم نشات امر همني از نيز شود يم تا

گير يبرا تدريس  بيشرت سواالت طرح يبرا را خود ذهن تا شود خواسته او از و شود مطرح بيشرت فرا

  يابد  ارتقا او در پيشرفت و پژوهش به نياز آينده در که داشت انتظار توان يم سازد فعال

     

 بـدين.دانسـت تحقيـق انجـام از هـدف بـه منـوط تـوان يمـ را پـژوهش يبنـد تقسيم از مرحله اولني

 که شکل بدين . يعمل احتياجان يا است محقق يعلم عالئق پژوهش انجام از هدف آيا که صورت

 وفرضـيات الهامـات ويا يعلم يها يکنجکاو ، ديگران و خود تجربيات در موشکايف يبرا محقق

 مشـکل بتواند که است ياطالعات کسب هدف اينکه يا و است پژوهش ياجرا نبالدب محض يعلم

 خـاص مسـئله يا موضوع يک مورد در يگير تصميمم يبرا را زمينه ويا نموده حل را يفور مسئله يا

 کـه هستيم روبرو Basic Research يا يبنياد پژوهش با باشد نظر مد اول هدف چنانچه .نمايد فراهم

 نظـام يک در پايه علوم يا دانش بسط و گسرتش يبرا که است يپژوهش " :ميشود گفته آن تعريف در

 داشـته کاربـد آينـده در دانش اين از يبخش يا همه است ممکن.شود يم يطرحريز آن فهم بخاطر و

کا  ".ندارد ينقش کاربرد در محقق خود معموال ويل باظد  انجـام دوم هـدف يبرا پژوهش چنانچه ا

 نـوع اين " :شود يم گفته آن تعريف در و نامند يم Applied Research يا يکاربرد پژوهش آنرا شود

پـژوهش  ايـن بنـابراين و شـود يم متمرکز يعمل ماهيت با يفور مسائل خل راه يافنت يبررو پژوهش
   ".باشند يم دخيل نتايج درکاربرد محققني معموالخود و داشته يعمل جنبه ها

 ادامـه در هکـ دارد وجـو پـژوهش يهـا روش يبـرا يديگـر متعـدد يهـا يبنـد تقسيم است يبديه  

   .گرفت خواهد قرار بحث و يبررس مورد  مباحث

ي پژوهشـخـود انتخـاب كنـد و در هـر  پـژوهش هـایتواند روشي خـاص را بـراي  هر محققي مي   
خاص نيز تغييراتي جزئي بر روش خود اعمال كند پس انتخاب روش براي محقـق يـك هـرن اسـت 

گزينــد و انتخــاب روشــي گويــاتر و  مــيكــه از بــني روشــها و مراحــل گونــاگون روش و مراحلــي را بر
تواننـد  مـي پـژوهش هـاتـر بـه خالقيـت و هـرن محقـق بسـتگي دارد پـس بـا توجـه بـه اينكـه  جالب
كيفي داشته باشد روش پس محقق براساس نياز و خالقيـت . هاي مختلفي از جمله روش كمي و يا 
  . پيشنهاد كرد پژوهش توان مراحل و روشي را براي تواند روشي را برگزيند به طور كلي مي مي
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   مساله طرح و موضوع انتخاب      - 1 •
   پژوهش هاي فرضيه و مدل تئوريكي چهارچوب      - 2 •
   آماري نمونه و آماري جامعه.پژوهش روش      - 3 •
   ها يافته و ها داده تحليل و تجزيه      - 4 •
   پيشنهادات و گيري نتيجه      - 5 •
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  بخش دوم -پژوهشروش هاي 

 
 يبـرا يزمينـه مناسـب توانـد يو مرجع نيز م يدرکتب درس ينظريات علم ها و يبيان تئور

  .باشد پژوهشيافنت موضوع 

 
  پژوهشتدوين موضوع 

 مرحلـه اين در .است همراه مشکل يک وجود احساس با پژوهش يک آغاز گفتيم مقدمه قسمت در

 همانگونـه سـشپر ايـن است يبديه .شود بيان و آيد در " پرسش " يک صورت به بايد احساس آن

 .دربرگيـرد را يعلمـ پيچيـده فرضـيات و مباحث تا روزمره مسائل از شد گفته قبل قسمت مثال در که

 زمينـه در مهـم يبنـد تقسيم دو گرفنت نظر در با .شود بيان صحيح و يعلم يا شيوه به که آنست مهم

   .بگيريد نظر در را يکاربرد يا يبنياد يپژوهش است ممکن شما يعمل احتياج و يعلم عالئق

 سـايرين بـه نسـبت يکمرت مشکل با پژوهش يبرا موضوع انتخاب کار معموال متخصص افراد يبرا

 يمـ موضـوع انتخـاب بـه يبيشـرت ينگـر وکل وسواس با اغلب که دانشجويان بويژه گيرد يم انجام
  پردازند

  : باشد تواند يم زير شرح به پژوهش موضوع انتخاب يبرا منابع مهمرتين

  : تجارب از هاستفاد

 بـا تحصـيل دوران طـول ودر هسـتيد خـود تحصـيل يپايـان مراحـل در کـه يدانشجوئ عنوان به شما

 يبـرا مناسـب يموضـوع توانـد يمـ آنهـا هرکـدام کـه ايد داشته برخورد يمختلف مشکالت و مسائل
 آمـده يـش مسـائل و تجربيـات از هسـتند مشـغول کـارو  تحصـيل  کـه يافـراد بـويژه .باشـد پـژوهش

 مطالعـه انجـام يبرا تواند يم که دارند سراغ پژوهش يبرا يا تازه و بديع موضوعات کار هنگامدر

     .شود گرفته نظر در پژوهش و
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 : ها فرضيه و ها نظريه از استنتاج

گون يها فرضيه و نظريات شما يتخصص کار زمينه در  مطالعـه با تواند يم محقق .دارد وجود يگونا

    .نمايد اقدام تازه مطالعه يک به جديد ضيهفر ابداع با و آنها دقيق

کنده يدرس کتب سراسر  يتخصص مجالت و يدرس متون از استفاده  مطالب از آ

  .است يعلم خاص موضوعات مورد در يارزندها

 يبرا يمناسب زمينه تواند يم نيز مرجع و يدرس درکتب يعلم نظريات و ها يتئور بيان

 مختلف يها رشته در يتخصص و يعلم مجالت رهمينطو .باشد پژوهش موضوع يافنت

 يپذير تکرار خصلت که پردازند يم شده انجام پژوهش های گزارش ارائه به "تماما يعلم

   .نمود خواهد فراهم پژوهش انجام يبرا يموضوعات انتخاب يبرا را زمينه خود پژوهش

   

 : يخصوص يو موسسات پژوهش ها ها، دانشگاه دولت

 از يفهرسـت ارائـه بـه اقـدام يدولتـ مختلـف ينهادها و سازمانها ، ها وزارتخانه موارد از يبسيار در

 موضـوع انتخاب به توانيد يم خود تخصص به توجه با که کنند يم خود نياز مورد يپژوهش عناوين

 آن در پـژوهش يبـرا مناسـب عناوين فهرست يآموزش يها گروه اغلب نيز دانشگاهها در. برپدازيد

 ممالـک در قبـل يها سال از و ايران در يبتازگ . دهند مي قرار دانشجويان اختيار در و تهيه را گروه

 يپژوهشی عناوين از يفهرست ساله همه نيز انان که دارند وجود يپژوهش يخصوص موسسات پيشرفته
 نکتـه .ميگـرد قـرار اسـتفاده مـورد پـژوهش انجام و موضوع انتخاب يبرا که کنند يم منتشر را خود

 شـما يپژوهشـ طـرح تائيـد صـورت در يدولتـ موسسـات ونيز موسسات گونه اين آنکه ميتاه حائز

      .گرفت خواهند برعهده ها را هزينه از يسهم معموال پژوهش انجام يبرا



 مروری بر روش علمي تحقيق
 
 

   10                                                                                            89شهریور  –چهارم ويرايش 

                                                                                                  

   :گيرد يقرارم مالحظه مورد زير شرح به موضوع انتخاب يبرا شرايط مهمرتين

  : اجرا قابليت

 هر انجام يبرا مناسب امکانات و کايف و مناسب يلما ماهر، منابع يانسان ينيرو شرط سه

   .است يضرور يپژوهش

    

  : يکار دوباره عدم و يتازگ

 شده کار آن يرو قبال که يموضوع يرو پژوهش انجام به  توان يم زير وضعيت سه در تنها

   .کرد اقدام است

   متفاوت يزمان شرايط در          -  •
ائ شرايط در          -  •    مختلف يجغراقي
اب عدم درصورت          -  • ي    کايف نتايج به يدست

     

  : زمان با تناسب

 شده تعيني زمان در تا پذيرد صورت مناسب يا محدوده در بايد يزمان نظر از پژوهش

   .نشود مواجه يمشکل با نتايج کسب و ها داده به يدستياب
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  : بودن مناسب

 به مسئله شدت و است؟ چقدر نظر مورد مسئله وسعت :دهيد پاسخ دوسوال به و کنيد دقت

   باشد؟ يم ميزان چه

     

  : بودن باصرفه

 کايف ياثربخش آن مورد در هزينه انجام و پژوهش ياثربخش -هزينه  مفهوم به لحاظ آيا

   داشت؟ خواهد

    

  : ياخالق مالحظات

 مالحظات با آن مواجهه و تضاد عدم موضوع انتخاب يبرا شرايط مهمرتين جمله از

 ياخالق مسائل و مشکالت با آن انجام که يموضوعات دنبال به رفنت اصوال .است ياخالق

 يانسان موضوعات با کار بواسطه يتوانبخش حيطه در. گردد ينم توصيه باشد مواجه زياد

  . است مطرح بشدت امر اين رعايت

     

  : محقق دانش و يعالقمند

 يبرا يعامل و است يضرور يپژوهش هر انجام يبرا  هردو اين که نيست توضيح به نياز

   .باشد يم تخقيق کيفيت و سرعت باالرفنت
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 شـوند درنظـر يمـ برشـمرده خـوب عنـوان يـک يبـرا کـه يبايد خصوصيات عنوان نوشنت هنگام در

   :از عبارتند موارد اين. گرفت

  شود استفاده زبان يک از امکان حد ودر رسا ، کوتاه کلمات از          -  •
 است ممکن که ازاختصارات.نباشد کننده گيج و باشد گويا عبارت          -  •

   .شود پرهيز باشند يمختلف عبارات مخفف
 عنوان در پژوهش زمان و مکان بيان يتوصيف های پژوهش در          -  •

   .دارد ضرورت
   .شود بيان است آن تعيني بدنبال محقق آنچه دقيقا عنوان در          -  •
   .شود گرفته نظر در محدود پژوهش دامنه شود يسع          -  •
   .نمائيد مطرح سوايل غير را عنوان          -  •
.شود استفاده ومطلوب مناسب کلمات زا          -  •    
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  بخش سوم -روش های پژوهش

 
نکـه محقـق يا ايـم و يباشـ ق مـورد نظـريـکه باعث شده ما بـدنبال تحق يا سئوالتيسئوال  و 

که برا يموضوع مـنظم و  يبـه صـورت نکـه موضـوع رايا يست بـراخود انتخاب کرده ا يرا 

ا يـد و يـل نمايتبـد يا سـواالتيـد آن موضـوع را بـه سـوال يـقـرار دهـد با يبهرت مـورد بررسـ

  .بشکافد

 
  قيتحق مسئله انيب

را  ينکه محقق موضـوعيا ايم و يق مورد نظر باشيکه باعث شده ما بدنبال تحق يا سئوالتي  سئوال و
قـرار  يمنظم و بهرت مـورد بررسـ ينکه موضوع را به صورتيا ياست برا خود انتخاب کرده يکه برا
  . ا بشکافديد و يل نمايتبد يا سواالتيد آن موضوع را به سوال يدهد با

     

باشـد و بعـد محقـق  مسـئله مـورد نظـر را  يا سواالت ميبه آن سوال  يق ما درصدد پاسخگوئيتحق
را  يباشد مسائل اجتمـاع يم يما مسائل اجتماعق موضوع مورد مطالعه يد در تحقينما يف ميتوص
و قابـل ذکـر اسـت کـه در . انـد دانست که از حالت نرمال خارج شـده ياجتماع يها دهيتوان پد يم

 يهـا م و مسـئله را از جنبـهيا حرکـت نمـائيـو گو يک رشـته منطقـيـد به صـورت يف مساله بايتوص
 ل کـايفيـق و مناسب در جهـت ارائـه داليدق يم و با آوردن آمار هايف قرار دهيمختلف مورد توص

  . ميق مورد نظر باشيدر مورد مسئله بودن تحق
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  بخش چهارم -روش های پژوهش

 
 

 ق يتحق اهداف

د بـه يـابتـدا با. ميق را برشـماريـق الزم است تا اهداف تحقيان مسئله تحقيبه دنبال نوشنت قسمت ب
ن يـم از ايـم که انتظار داريد مشخص نمائيگر باير ديست؟ به تعبيم که هدف چين سوال پاسخ دهيا

کنيدست پ يجيمطالعه به چه نتا   . ميدا 

    

  : ف هدف گفته انديدرتعر

 ياز سـو". برپدازد يدن بدان را دارد تا در آنجا به داورياست که محقق قصد رس يهدف نقطه ا"
ق يـک تحقيـ چنانچـه اهـداف". ز هدف دانسـته انـديق را نياز تحق ييمقصود و منظور نها: "گريد

د بـه يـبا ييدارد و از چـه راههـا ياز به چه نوع اطالعاتيابد که ني ينوشته شود محقق در م يبخوب
   .ز خواهد بوديق نينحوه انجام تحق ين خود راه گشايآنها برپدازد و ا يجستجو

     

ان کـرد کـه يـ بنيتـوان چنـ يباشـد مـ يق مـيـر تحقيز نشان دهنده مسـين يق به نحويپس اهداف تحق
داشـته باشـد کـه  يمختلفـ يتوانـد صـورتها يکنـد مـ يق انتخاب ميتحق يرا که محقق برا ييدفهاه
کتشايفيفي، توصينييتوان اهداف تب يم ن است که علـت يق که هدفش ايتحق يعنيان نمود يرا ب ، ا

ل يو تفصـ يطـيمح يتيکه هدفش مطالعه وضع يقيباشد و تحق يم ينييق تبيان کند تحقيرخداد را ب
باشـد  يديـجد يهـا شـهيکـه هـدفش شـناخت اند يقـيباشـد و تحق يمـ يفيتوصـ يقيد تحقآن باش
  . باشد يم اکتشايف يقيتحق
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   :شود يم عمل نگونهيبد معموال قيتحق اهداف  يبند ميتقس در

م و بـه يـق است که قصد مشـخص نمـودن آنـرا داريکه منظور همان موضوع تحق" يهدف کل"اول 
ک جملـه قابـل يمعموال در " يهدف کل"م يدن بدان را داريعه قصد رسان مطاليآنچه در پا يعبارت

  . ا و قابل فهم استيخواننده گو يشود که برا يان ميح و رسا و مختصر بيفهم صر

ا شکسـنت يم ين اهداف از تفسيا. شود يان ميب قيتحق" يا اختصاصي ياهداف جزئ"در گونه دوم 
را قدم " يهدف کل"دن به يراه رس ياهداف جزئ. نديآ يکوچکرت بدست م يبه اجزا" يهدف کل"

  . دينما يبه قدم مشخص م

آن و  ياساسـ يرد بر متمرکز ساخنت مطالعه به جنبه هـايصورت بپذ يم اهداف چنانچه به خوبيتنظ
کيکه به آنها ن ياطالعات يکردن از جمع آور يريجلوگ    .کند يد مياز وجود ندارد، تا

     

   :د داشته باشنديبا ياتيه خصوصچرا نوشنت اهداف مهم است و چ

رد کـه يمشـخص صـورت پـذ يد بـر اسـاس مالکهـايـبا يقـيک مطالعـه تحقيـ يم اهداف بـرايتنظ
   :ن آنها عبارتند ازيمهمرت

 يين شکل که مقصود و منظور محقق را بطور کامل برساند و توانـايبد. اهداف قابل حصول باشند
   .سنجش موضوع را داشته باشد

    

د مشـخص يـسـت و بايدر هدف قابـل قبـول ن يچگونه ابهاميه. ان شونديروشن ب ح وياهداف صر
   .شود يريد اندازه گيبا يزيقا چه چيشود که دق

    

اسـتوار اسـت و  يريـه انـدازه گيـبـر پا يق به روش علمـيتحق. باشند يريد قابل اندازه گياهداف با
   .سازد يه تر مکار مطالعه را ساد يريقابل اندازه گ يان اهداف در قالب هايب
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   :دير استفاده نمايز يژه از الگويم اهداف ويشود به هنگام تنظ يه ميتوص

 کرده انتخاب موضوع يکم ارزش نمودن ينيتع يبرا را ييها هدف اي هدف •

.ديسيبنو و    
 و کرده انتخاب موضوع مورد در يروشنگر يبرا را ييها هدف اي ف هد •

.ديسيبنو    
.ديسيبنو موضوع احتمايل علل ينيتع يبرا را ييها هدف اي ف هد •    
 نهيزم در يکاربرد هدف کي که شود يم شنهاديپ يکاربرد مطالعات در •

ا يريبکارگ نحوه    .ديسيبنو جينت

    

 تواند يم ريز اصول.است قيتحق طرح نوشنت در مهم يموضوع اهداف انيب نحوه

   :رنديگ قرار استفاده مورد راهنما بعنوان

. ديـنمائ انيـب هسـتند مناسـب سـنجش و يريـگ انـدازه يبـرا کـه يعملـ افعال از استفاده رابا اهداف
 و کـردن  ييشناسـا. برآورد کـردن. کردن سهيمقا  نمودن، مشخص کردن، ينيتع: مانند مناسب افعال
  .. و داشنت دن، اعتقاديکردن، فهم درک: نامناسب مانند افعال

   .افتي دست آنها به توانب يکار طيشرا تحت که شوند انيب نانهيب واقع اهداف

   .کند يم يرويپ يمنطق صورت به شود يم انجام آن يبرا مطالعه آنچه از قايدق اهداف

   .شود مشخص ميدار آن انجام به ميتصم قا آنچهيودق حيروشن، صر ،يعلم يزبان به اهداف
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  بخش پنجم -روش های پژوهش

 
و روشن كنـد كـه ايـن  يان نمايددر اين قسمت محقق بايد اهميت موضوع مورد بررسي را ب

تحقيـق چـه  موضوع چه اهميتي دارد و چرا بايـد تحقيـق شـود و وقتـي تحقيـق تمـام شـد

  خواهد گزارش كند چيزهائي را مي

 
  :اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسي

در اين قسمت محقق بايد اهميت موضوع مورد بررسي را بيان نمايد و روشن كند كه اين موضـوع 
ي دارد و چــرا بايــد تحقيــق شــود و وقتــي تحقيــق تمــام شــد تحقيــق چــه چيزهــائي را چــه اهميتــ

خواهد گزارش كند و آيا ارزش ارائه دارد محقق اهميت تحقيق را در طرح خود به صورت يـك  مي
  . نمايد هاي آن توصيف و بيان مي رشته منطق گويا و منظم و با توجه به تمام جنبه

     

  انجام شده گذشته  پژوهش هایبررسي منابع موجود و 

براي اينكه محقق اطالعات و زمينه فكري بيشرتي براي تحقيق و ارائه فرضيات خود داشـته باشـد 
و منابع موجود در مورد موضوع را مطالعه نمايد و سعي كند از جـايي شـروع كنـد  پژوهش هابايد 

   .اند درباره آن موضوع به آنجا ختم شده پژوهش هاكه اغلب 
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  بخش ششم -روش های پژوهش

 
دهـد  يفرد امکـان مـ ن قدرت بهيباشد ا يمهم م يهايژگياز و يکيقدرت تصور در انسان 

کنـد و راه حـل  جـاديا ير ذهنـيشد، حدس بزند، تصـويانديتا در مورد موضوعات مختلف ب

مشـکل  ايـک مسـئله يـکه حـول محـور  يق به روش علميشنهاد کند در تحقيمختلف پ يها

 يه برايا چند فرضيک ين يتدو يبرا ين قدرت تصور و حدس ذهنيارد، از يپذ يصورت م

  .شود يق استفاده ميجه تحقينت

 
 ا سواالت مهم يه يفرض

دهـد تـا در  ين قـدرت بـه فـرد امکـان مـيباشد ا يمهم م يهايژگياز و يکيقدرت تصور در انسان 
مختلـف  يحـل هـاجاد کنـد و راه يا ير ذهنيبزند، تصو شد، حدسيانديمورد موضوعات مختلف ب

رد، از يپـذ يا مشـکل صـورت مـيک مسئله يکه حول محور  يق به روش علميدر تحق شنهاد کند يپ
 يق اسـتفاده مـيـجـه تحقينت يه بـرايا چند فرضيک ين يتدو يبرا ين قدرت تصور و حدس ذهنيا

 يله يدانسـت کـه بوسـ يش داوريا پـي يک حدس علميق را يه تحقيتوان فرض ين رو مياز ا. شود
بـه . رديـگ يش قـرار مـيشـود مـورد آزمـا يه مـيا رد آن فرضي که منجر به قبويل يقيحقا يمع آورج

   .ق دانسته انديجه تحقيا نتيق و يمسئله تحق يمحقق برا يشنهاديه را راه حل پيگر فرضيعبارت د

    

گر چنـ: "ن شکل کهيشود، بد يه استفاده ميان فرضيب يک فرمول براياوقات از  يگاه ان  و چنـنيا
دهـد تـا بتوانـد در  ير ساده و روان به محقق امکان مين تعبيا".  و چنان خواهد شدنيرخ دهد چن

کـل پـژوهش او در ارتبـاط  يمناسب که به طور قطع يه ايق خود، فرضين مسئله تحقيان تدويجر با 
ان يـرد کـه در جيـد دقت نماينجا آن است که محقق بايت در اينکته با اهم. ديان نمايخواهد بود، ب
ق، يـان تحقيـه را دارد نه اثبـات آن، البتـه چنانچـه در پايش فرضيق، او صرفا قصد آزمايانجام تحق

کينتا ت يـمـورد عنا يک بحث علميتواند آن موضوع به شکل  يه او بود مياز اثبات فرض يج، حا
   .قرار دهد
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ان بـه يـن بيـور متـداول ابه ط. پردازد يرها مي متغنيروابط ب يه محقق به بررسيان فرضيدر هنگام ب
   :سه شکل صورت خواهد گرفت

  ر يا چند متغي دو نيب رابطه علت و معلويل يبررس

  ر يا چند متغي دو نيو شدت آن ب يهمبستگ يبررس

  ر يا چند متغيک ير بر يا چند متغير دو يزان تفاوت تاثيسه ميو مقا يبررس

     

. ار خود کمک خواهد گرفـتيدر اخت يعلم ق عمدتا از منابعيه مناسب تحقيه فرضيته يمحقق برا
ه يـته يبرا ياز منابع اصل يکيق انجام گرفته است ينه موضوع تحقيکه در زم يقبل يعلم يافته هاي

فـا ينـه اين زميـرا در ا يتوانـد نقـش مهمـ يفرد محقـق مـ يات شخصي تجربنيهمچن. ه استيفرض
شـنهادات ي، الهامـات و پير علمـيـغ ال و بـا مطالـبيـبـر خ يمبتن يه هائياوقات فرض يگاه. دينما
   .ده استيز نائل گردين يج خوبيموارد به نتا يشود که در برخ يهم مطرح م يرعاديغ

     

ا يـر يـا چنـد متغيـ دو نيمثبت انجام شود کـه در آن رابطـه بـ يه ممکن است به شکليک فرضيان يب
   .شود يان ميمثبت ب يو به شکل خرب  آنها بصورت احتمايلنيتفاوت ب

 يان مـيـب يمنفـ يرها شـده و آنـرا بـه شـکل جملـه خـربي متغنيه منکر وجود رابطه بيدر فرض يگاه
  ند ينما

   .مطرح شود يه موضوع به شکل ضمنيممکن است در فرض

    

   :ن آنها عبارتند ازيه خوب برشمرده اند که مهمرتيک فرضي يبرا يمختلف يمالکها

    و مشخصنيروش، مع

   و مختصرداشنت حدود مشخص، کوتاه 

  داشنت  يريت اندازه گيقابل
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  ف مناسب و خوب يقابل فهم بودن تعر

   موجود يه هايها و نظر يان بر اساس تئوريب

  ق يمرتبط بودن با عنوان تحق

    

   :توان نوشت يق را به دوگونه ميه تحقيفرض

 انيب آن جهت و سمت گرفنت نظر در بدون را اختالف که :دامنه دو هيفرض •

   .کند يم

   .کند يم انيب تفاوت نوع در را محقق يريگ جهت که :دامنه کي هيفرض •

ه يازمنـد بـه داشـنت فرضـين بـه طـور اصـويل يو تجرب يليش که مطالعات تحليالزم است وقت نما  
 يانجـام مـ يفيکـه صـرفا بـه صـورت توصـ يکن در مطالعاتياست ل يک الزام منطقين يهستند و ا
د يـن آنچـه بايتدو ين گونه موارد از سواالت مهم برايکه در است بليه نيبه داشنت فرض يازيشوند ن

   .مينمائ يرد استفاده ميقرار گ يريمورد اندازه گ

     

د يـژه در مورد سـواالت مهـم بايشود بو يق حاصل ميه و سواالت مهم عمدتا از اهداف تحقيفرض
م بـه يپاسخ بدانها بتـوانه نمود که با يرا ته يد سواالتيدقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده با

کنيهدف موردنظر دست پ کـه معمـوال  يلـيو تحل يتجربـ پژوهش هـایاست در مورد  يهيبد. ميدا 
ر و در يه ما هـم در همـان مسـيفرض. شود يدن به پاسخ آن انجام ميک سوال مشخص و رسيحول 

سـت کـه ت در نوشـنت سـواالت مهـم آن اينکته حائز اهم. ن خواهد شديق تدويپاسخ به سوال تحق
د در برگـه يـات سـواالت بايـو چـه جزئ يم در حد ضرورت سواالت را مطرح نمـائيد دقت نمائيبا

  . م داد آورده شونديح خواهيا برگه مصاحبه که بعدا توضيا برگه مشاهده و يپرسشنامه 
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 )روش نوع  ( بخش هفتم -روش های پژوهش

 
 ينظـر چـارچوب اسـتخراج شـده از يرهـايمتغ يبـرا ينمـودار سـاز ينـوع يلـيمدل تحل

مـورد   مسـالهيـنيک دربـاره تبيسـتماتيس يک چـارچوب فکـريـباشد در واقـع  يم يقيتحق

  .باشد يق ميتحق

 
  يليمدل تحل

 يقـيتحق ياسـتخراج شـده از چـارچوب نظـر يرهـايمتغ يبـرا ينمـودار سـاز ينـوع يليمدل تحل
مدل . باشد يق مي مساله مورد تحقينيک درباره تبيستماتيس يک چارچوب فکريباشد در واقع  يم

تـوان گفـت مـدل  يباشـد مـ يل اطالعـات مـيه و تحليو تجز يآور و کار جمع ي طرح نظرنيرابطه ب
کـه کـار انتخـاب و جمـع هيم، فرضياست متشکل از مفاه يدستگاه اطالعـات  يآور ها و شاخصـها 
  . کند يل ميه تسهيآزمون فرض ياز را برايمورد ن

     

ل اطالعـات يـق رابـا مشـاهده و تحليـمسـاله تحق يح نظراست که طر يلوالئ يليدر واقع مدل تحل
  : دو شرح باشد يد جوابگويبا يليساختمان مدل تحل. کند يمتصل م

  . ساخته شده باشد يا منطقي يبا استدالل عقل - 2. ل دهدياز روابط را تشک يدستگاه      - 1

     

  ) قينوع روش تحق(افته ها يروش پژوهش 

  : يفيروش توص         ·

ت يـک موقعيـات يو منظم خصوصـ يواقع. ينيف عين نوع پژوهش توصيقق از انجام اهدف مح
  . باشد يک موضوع ميا ي

رد پـس در پـژوهش يـت را بگياز موقع ينيج عيکند تا نتا يم يسع پژوهش هانگونه يپژوهشگر در ا
فا که صـر يتها بر اساس اطالعاتيتها و موقياز واقع يسيف و گزارش نويتوص يمحقق در پ يفيتوص
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که نقش محقق تع يجنبه وصف ن روش را يـف آنسـت اي کننده مشـاهدات و توصـينيدارد و از آنجا 
انـه يبـوده و در بعـد م يفـين نوع پـژوهش از نـوع مطالعـات کيا. نديگو يم يدانيم يروش پژوهش

  . و گاها مصاحبه بر خوردار است )  يمشاهده مشارکت(مشاهده  يکهايقرار دارد و از تکن

     

  :  يفيوش توصانواع ر

   يمردم يروش شناس - 3 يمطالعه مورد - 2 يتک نگار      - 1

     

  : monography)  يتک نگار( مونوگرايف      - 1

کــه بــا )  ينــيت و جامعــه معيــجمع.گــروه .ســازمان .نهــاد ( يک امــر اجتمــاعيــمطالعــه هــر واحــد 
  . نائل آمد  يقواعد کل يکسريتوان به  يق آن ميدق يشناسائ

   case study:  يه موردمطالع      - 2

 يق آن مـيـدق يکه بـا شناسـائ) ک جامعه ي ينهاد و حت.خانواده .فرد ( يمطالعه هر واحد اجتماع
  . نائل آمد  يقواعد کّل يکسريتوان به 

  : Ethnomethodology يمردم يروش شناس      - 3

بـر  يمحقـق مبتنـبرنـد مشـاهده  يت روزمـره بکـار مـيـکه مردم در برخورد با واقع ييمطالعه روشها
ک ياتيات حيواقع يشناخت ژرفائ   . مردم يتهايد بر فعاليانسان باتا

     

  : يخيروش تار         ·

مشخص اتفاق  افتاده اسـت  يک مقطع زمانيکه در گذشته و در  ينيبر موضوع مع يخيق تاريتحق
  . رد يپذ يصورت م.
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باشـد  يمـ ينيبصورت منظم و عل آنها يه و تحليل و تجزيب داليترک.ن اطالعات يصحت و سقم ا
 .  

دارد لـذا  يا مشـاهده شـده بسـتگيـ يگـران جمـع اوريکـه توسـط د يبـه اطالعـات يخيپژوهش تار
ن تـوع پـژوهش از يـت است ايار حائز اهميسان بسيخ نويز صداقت تارياصالت اسناد و مدارک و ن

ل يـو تحل يل اسـناديـلآن تح يک هـايـبوده و در بعد کالن قرار دارد و از تکن يفينوع مطالعات ک
  باشد  يمحتوا م

     

  : يخيانواع روش تار

   يل کارکرديتحل - 3 يساختار يل شباهتهايروش تحل - 2 يخيل تاريروش تحل      - 1

    

   يخيل تاريروش تحل      - 1

   نيک جامعه معيو تحول ارزشها در  يرات اجتماعييتغ يخير تاريل سيه و تحليتجز

   ياختارس يل شباهتهايروش تحل      - 2

  ر متقابل بطور همزمان يبر تاث يمبتن يو کارکرد يدوموضوع از لحاظ ساختار يخيسه تاريمقا

   يل کارکرديروش تحل      - 3

   ياجتماع يسازمانها يجاد شده در کارکردهايا يهايرات و دگرگونييل تغيه و تحليتجز

     

  : Experimental method) يشيآزما( يروش تجرب         ·

رات ييـن تغير اينموده تا چگونگ تاث يرا دستکار يطيط محيا شرايژوهش محقق محرکها ن پيدر ا
   .قرار دهد يا رفتار گروه نمونه مورد مطالعه و بررسيط يرا در شرا
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در  يک مشـاهده و سـعيـبر تکن ي، مبتنق، محقق بمنظور کشف روابط علت و معلويلين تحقيدر ا
کنرتل را دارديا شاهد ي گروه گواه نيش و همچنيماا آزي يگروه تجرب يعنيسه دو گروه يمقا   . ا 

را  يريم پـذيو تعمـ يريت آزمـون پـذيـبـوده و قابل يکمـ(ن پژوهش از نوع مطالعـات پهنانگرانـه يا
  ). انه قرار دارديداشته و در بعد م

     

  ) يشيآزما( يتجرب يانواع روش ها

   يعيطب يشيآزما - 3 يدانيم يشيآزما - 2 يالبراتور يشيآزما      - 1

     

  : Laborartory Experiment يالبراتور يشيآزما   

از  ير وابسـته ناشـيـرات مشاهده شده در متغييط و تغيمح يو اجتماع يکيزيط فيکنرتل شرا يتوانائ
  . باشد يشگاه مير مستقل در آزمايرات متغييتغ

     

  :يدانيم يشيآزما

  باشد  يم ياجتماع يواقع يطهايها در محيآزمودن يرفتارعاد يبرررس يتوانائ 

  :يعيش طبيآزما

ش ير مسـتقل و وابسـته و صـرفا پـيـمحقق جهت آزمـون رابطـه متغ يکنرتل و دستگار يعدم توانائ 
  . يو اجتماع يا مالحظات اخالقي يعيحوادث طب يرياندازه گ: ند ماننديرا گو يابيو ارز ينيب

  : يشيمايروش پ
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 يدار يرات عوامـل، اثـر معنـييـزان تغيـطالعـه مشرت به شـناخت و مين پژوهش، توجه محقق بيدر ا
کنشها م ا يـک يـرات ييـزان تغيـم يبررس ين روش برايباشد لذا ا يان عوامل معطوف ميکنش و وا

  . رود يگر بکار ميا چند عامل ديک يرات ييچند عامل در اثر تغ

بـه  يندايـباشـد و بـه صـورت م يمـ correlation ينـاهمنوائ يبر روش همبسـتگ ين پژوهش مبتنيا
نمونـه  يوه هاياطالعات براساس ش يبه جمع آور) يشفاه(مشاهده و مصاحبه   يکهايکمک تکن

 يم مـدلهايو ترسـ يل جهت مدلسـازيه و تحليسه، تجزي حال قابل مقانيد که در عيآ ينائل م يريگ
 ميو تعمـ يريت آزمون پذيتواند قابل يبوده که م ين پژوهش از نوع مطالعات کميا. باشد يم يعل
  . داشته باشد و در بعد خرد قرار دارد يريپذ

  باشد  يق ميدر تحق يبه سه سئوال عمده و اساس ين روش، در صد پاسخگوئيدر واقع ا

 فقدان/هيدوسو/هيکسوي ؟رابطه رهايمتغ اي عوامل نيب رابطه نوع      - 1 •

   رابطه
 يب/ معکوس اي ميمستق/مثبت رهايمتغ اي عوامل نيب يهمبستگ جهت      - 2 •

   رياثت
   رهايمتغ اي عوامل نيب يهمبستگ شدت      - 3 •

     

  : يشيمايانواع روش پ

  ) يآمار يشهايمايپ( يفيش توصيمايپ      - 1

ج بـه کـل جامعـه يم نتـايت نمونـه و عمـيـاز جمع ا معـريفيـ)  يسرشـمار(تمام افراد جامعه  يبررس
   يآمار

    

  ) يربط يش هايمايپ( يليش تحليمايپ      - 2

  ات معرف گروه مطالعه يان خصوصيجهت ب. نيمع يرها ي متغنيل روابط بيو تحل هيو تجز يبررس
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  : يفيش توصيمايانواع پ

   يا تداومي طويل پژوهش های - 2  يا عرضي يمقطع پژوهش های      - 1

     

  :  يا عرضي يمقطع پژوهش های      - 1

  . دشو يت بکار برده ميک واقعيکنکاش   ي و برانيک زمان معياست که در  يپژوهش

    

  : يا تداومي طويل پژوهش های      - 2

. يل مقـاطع مختلـف زمـانيـه و تحليسه و تجزيجهت مقا يزمان ياست در چند مقطع سر يپژوهش
   يپانل و روش روند پژوه يشيمايدو روش پ

     

  : ا پانل يمکرر  يروش مصاحبه ها

همگـن و  يتـيجمع يرو گونـاگون بـر يهـا در زمانهـا يد و طرز تلقيعقا.رفتار ها  يمطالعه دگرگون
  ک نسل يا يکسان و ي

     

  کار برد پانل 

غات و يتبل.يانتخابات يدر طول دوره ها يتبلور افکار عموم يزمهايل مکانيدر تحل      - 1

   ياسيس يبحرانها

غات يتبل/ يتحرک اجنماع/ يتحرک شغل(  ياقتصاد يده ها يل پديدر تحل ينظر سنج      - 2

  ) يبازرگان
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به ) ص دهنده ها يتشخ(و ناخالص ) يشيآزما يرها يمتغ(رات خالص ييسنجش تغ      - 3

  ل ير و تبدييکمک جدول تغ

     

  مسائل و مشکالت پانل 

   متوايل يروش پانل در زمانها ياد اجراينه زيهز      - 1

افت جهت يو  يان در زمان طوالنيمستمر پاسخگو ياستمرار پژوهش حفظ و همکار      - 2

  ا يا نماينمونه 

  پرسشگران در روش پانل  يان حتيپاسخگو يريشدن و سوگ يشرط       - 3

   )مهاجرت/ر يمرگ وم( يتيجمع يامدهاياز پ يت نمونه ناشيافت جمع      - 4

     

  : Trend study يروش روند پژوه

شـده  يمشابه در طول زمان گرد اور يهايژگيمتعدد که با و ين روش در مورد استفاده از نمونه هايا
  . شود يلبه بر مسائل و مشکالت روش پانل استفاده مغ ياند برا

     

  : يرينمونه گ

انتخـاب  يبرررسـ ي شده را بـرانيک جامعه مشخص و تعياز افراد  يمحقق تعداد يريدر نمونه گ
  . زند يم يرينه کمرت محقق دست به نمونه گيدر وقت و هز يل صرفه جوئيکند که بدل يم
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رد و يـگ يانجـام مـ يريـق نمونـه گياز طر يعلوم اجتماع يهايو بررس پژوهش ها از  ياريامروزه بس
رامــون مســائل مختلــف و از يرا پ يمختلــف اجتمــاع يو قشــرها يطبقــات اجتمــاع ينظــرات و آرا

  . سازد يرا ممکن م... و يفرد يها نگرش ها يتلق

ر يـد غيشـا ياطالعـات از تمـام جامعـه آمـار ين است که چـون جمـع اوريا يريهدف نمونه گ يپ
قـا نشـان يکـه دق ياز جامعـه آمـار ياز قسـمت يا فوق العاده  گران تمـام شـود مجموعـه ايکن و مم

 يم مـيجه را به کل تعمـيده و نتيباشد را انتخاب گرد يم يات مربوط به جامعه آماريدهند خصوص
  همان مشت نمونه خروار است  يريه نمونه گياصل نظر يک نگرش کليدر .دهند

     

   : يريگ نهنمو در ياساس ميمفاه •
   UNIVERSE يآمار جامعه •
   SAMPLE يآمار تيجمع اي  نمونه •
   SAMPLE SIZE نمونه حجم •

     

  :  يجامعه آمار

د يـآنها بر آورد با يباشد که برا يم ييا واحدهايف شده از عناصر يکه کامال تعر يبه هر مجموعه ا
 ين، مـزارع، خانوارهـا، بلـوک هـاتوانند انسـا ين عناصر ميم اينام يم يرد جامعه آماريصورت گ

ف شـده بـه کـل يـن مجموعه کامال تعريو به طور خالصه ا. ره باشندي، دهستانها، مشاغل و غيشهر
گفته ميا اشيافراد  ق يـا چند صفت مشرتک بوده و با هدف و موضوع تحقيک ي يشود که دارا يا 

  . ارتباط داشته باشند

     

  ) يه امار حدود جامعنيتع(ت نمونه يا جمعينمونه 

ت نمونه و هر جـزء ي حدود جامعه، جمعينيف و تعيتعر يريار مهم در نمونه گياز اقدامات بس يکي
 ير مـيم پـذيت تعمـيـا معـرف بـودن و قابليـچـون نمـا  يصفات يباشد که دارا يم ياز جامعه آمار

  . باشد
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کثر دقت را داشـته باشـد پـس  يد در انتخاب نمونه آماريک محقق بايپس  ک محقـق يـخود حدا
که اعتبـار ب يد در انتخاب نمونه آماريبا کثر دقت را داشته باشد لذا  شـرت يق بيـتحق يرونـيخود حدا
ت يـد قابليـکنـد با يانتخـاب مـ يبررسـ يکـه محقـق بـرا يدارد چون نمونه ا ين عامل بستگيبه ا
 يامـارالت و درامـد نمونـه ي تحصـنيرابطـه بـ يبررسـ يمثال برا يرا داشته باشد برا يريم پذيتعم
  . سال به باال باشند 18د مردان شاغل يبا

     

   يريچارچوب نمونه گ

 يريـد نمونه انتخاب گـردد را چـارچوب نمونـه گيکه از آنها با يرينمونه گ يفهرست کامل واحدها
  نامند  يم

  . ت در سازمانها و باشگاههايا فهرست عضوينقشه  –تلفن  يراهنما – يمکسون يافراد واحدها

     

   يريونه گانواع نم

  : باشد يبر دو نوع م يرينمونه گ

   ر احتمايليغ يرينمونه گ - 2 احتمايل يرينمونه گ      - 1

     

  : احتمايل يرينمونه گ      - 1

 ي بـرانيا معـيـبرابـر و  ياسـت کـه در آن هـر فـرد جامعـه شـانس و فرصـت ينمونه ا نمونه احتمايل
  . انتخاب شدن را دارند

  : د عامل شانس شدن دارندبه مد انتخاب نمونه احتمايل

 ين عامـل شـانس اسـت کـه بجـايشود لذا ا يبه مدد عامل شانس انجام م انتخاب نمونه احتمايل
 يرنو اشـتباه ناشـياز ا.د در نمونه وارد شود يکند که کدام واحد با ي منيقضاوت و دانش محقق مع
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دار بـودن  يمعنـ يآمـار يت نمونـه بـا اسـتفاده از ازمونهـايـمشـاهده جمع ياز مشاهده نمونه بجـا
  . است يري،قابل اندازه گ

     

   احتمايل يريانواع نمونه گ

و نمونه  يطبقه ا يرينمونه گ - 3 يخوشه ا يرينمونه گ - 2ساده   تصاديف يرينمونه گ      - 1

  . يخوشه ا يريگ

    

   :ساده  تصاديف يرينمونه گ      - 1

افـراد را  يه خـود بـه صـورت شانسـسـاده محقـق بـا انتخـاب حجـم نمونـ تصاديف يريدر نمونه گ
ر يـز يوهايتوانـد از شـ ير از راه محقـق مـيـدهـد و غ يقـرار مـ يانتخاب کرد و آنها را مورد بررسـ

 - 2و بـا ارقـام تصـاديف يريـنمونـه گ - 1: بعنوان انتخاب نمونه استفاده کند که خود به دونوع است
  . کيماتيستيساده س تصاديف يرينمونه گ

  : با ارقام تصاديف تصاديف يرينمونه گ         ·

است کـه هـر  استفاده از جدول اعداد تصاديف انتخاب اعداد تصاديف) يوترير کامپيغ( يوه سنتيش
  . انتخاب شدن را دارد يبرا يشانس برابر) شماره هر فرد(عدد 

  ر را در نظر داشته باشد يد نقاط زياستفاده از جدول با يمحقق برا

  ) چارچوب نمونه(را در دست داشته باشد يمارفهرست افراد جامعه ا      - 1

کد گذاريافراد و       - 2    دينما يا واحدها را 

   ديحجم نمونه را محاسبه نما      - 3
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   را استخراج کند يبا مراجعه به جدول افراد انتخاب      - 4

  ک يستماتيساده س تصاديف يرينمونه گ         ·

از يـ تعـداد مـورد نينيبا تعيشود و سپس  ي مينياب تعانتخ يبرا يينخست مبدا يرين نمونه گيدر ا
م بـر يتقسـ يک روش آن جامعـه آمـاريـشـوند  يک از کـل انتخـاب مـيسـتماتي،افراد به صـورت س

ک يسـتماتيباشد که با استفاده از عدد به دست آمده نمونه خود را به صـورت س يت نمونه ميجمع
  . ميکن يانتخاب م

     

  شده  يطبقه بند تصاديف يرينمونه گ

مـثال سـن، جـنس، (م يکنـ يمـ يرا گروه بنـد ياساس يرهايما براساس متغ يرين نوع نمونه گيدر ا
  ...). الت، رشته ويشغل، تحص

گروههايانتخاب کن ينفر 100ک نمونه يم که ينفر قصد دار 5000 نيمثال از ب همگن  يم لذا ابتدا 
گروه ،نمونه خود ريل شده و سپس به تناسب هر طبقه يتشک   . ميکن يا انتخاب ما 

     

  : MULTISTAGE CLUSTER) يا چند مرحله( يا خوشه يريگ نمونه      - 2

ها بخـش  محقق در آن خوشه يت آماريبوده که جمع ير متجانسيناهمگن و غ يگروهها يها خوشه
در آنهـا پخـش  يو يت آمـاريـرا کـه جمع ييهـا د فهرست تمام خوشـهياند پس محقق ابتدا با شده
ن يـدرون ا يز از واحـدهايـد و بعـد نيـنما يريـگ هـا نمونـه ن خوشـهيـد بعـد از ايه نمايته اند را شده
  . کند يريگ ها نمونه خوشه

 يج اسـت کـه بـرايـرا يپـژوهش هـا يـدر  يبنـد تـوام بـا طبقـه يا چند مرحلـه يا خوشه يريگ نمونه
  . ش داديتوان نما ير ميرد که به صورت زيگ يش مناطق صورت ميمايپ

  ) ياتفاق( ر احتمايليغ يريگ نمونه
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رد يـگ يکند که بر حسب اتفاق در دسرتس او قـرار مـ يرا انتخاب م يواحدهائ ياتفاق يريگ در نمونه
کل جامعه آمار ييبدون آشنا    يبا 

     

   ياتفاق يهايريگ انواع نمونه

   Convenience Sampling) در دسرتس يها نمونه(آسان  ياتفاق يرينمونه گ

که سر را کـه بـه عنـوان نمونـه  ياج دارد محقق افـراديا به اطالعات مورد نظر احتعيمحقق از آنجا 
گردان کـالس خـود يکند که در دسرتس باشند مثال  يانتخاب م ک مدرس دانشگاه ممکن است شـا

را کـه در  ي صد نفـرنيک پژوهشگر اوليا ممکن است يد و يانتخاب نما يرا به عنوان جامعه آمار
  د يل به مصاحبه دارند را انتخاب نمايتماکند که  يک پارک مالقات مي

   يا قضاوتي يتعمد يريگ نمونه

نـد کـه يرا برگز يتواند موارد يمناسب م يح و اتخاذ اسرتاتژيمحقق براساس دانش و قضاوت صح
پ يـت يهـايژگين ويعموما عامرت يريگ ن نوع نمونهيدر ا. ت مورد نظر باشديدر مجموع معرف جمع
  . شود يمطلوب در نظر گرفته م

   يا هيسهم يريگ نمونه

باشد کـه از آن  يا المقدور مشابه جامعه ياست که حت يا انتخاب نمونه يريگ ن نمونهيهدف عمده ا
گر بدانـد . استخراج شده است دارنـد  يالت دانشـگاهيدرصـد جامعـه تحصـ 5مثال اگر پژوهشگر ا

د توجـه يبا. شوند يانتخاب م يدانشگاه يليدرصد از کل نمونه از دارندگان درجه تحص 5ن يبنابرا
  . جامعه را برآورد کند يقا پارامرتهايتواند دق ينم ر احتمايليغ يريگ نمونه يداشت که روشها

  حجم نمونه 

گردد که چگونه و چه تعداد از افـراد را بعنـوان نمونـه جامعـه  يق مطرح ميان تحقيکه در جر سوايل
  م داد يتعم يرا به کل جامعه آمار يريگ نمونه نيد انتخاب نمود تا بتوان حاصله از ايبا يآمار
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   :نيروش تخم

بدسـت آوردن تعـداد جامعـه  ينکـه پژوهشـگر بـرايا يعنـيشـود  ي استفاده منين روش از تخميدر ا
  . دينما يم ياز جامعه آمار يني درصد معينياقدام به تع ينمونه آمار

بـزرگرت خواهـد شـد و بـرعکس هـر ن درصدها يد توجه داشت که هر چند جامعه کوچکرت باشد ايبا
 نسبت درصد حجم نمونـه نيب يعنيافت يچه جامعه بزرگرت شود نسبت درصد نمونه کاهش خواهد 

  . و اندازه جامعه رابطه معکوس وجود دارد

ش يشـرت افـزايتواند حجم نمونـه را ب يم يشرت باشد پژوهشگرين روش هرچه امکانات و زمان بيدرا
  . ابدي يش ميجامعه افزا يبرا  بار و معروف بودن نمونهجه درجه اعتيدهد که در نت

ا پژوهشـگر يـمانـد کـه آ يمـ ين ابهـام و سـوال بـاقيـشـه ايباشـد چـون هم ياد نمين روش زياعتبار ا
ن روش يـرا مـورد مطالعـه قـرار دهـد کـه معـرف جامعـه باشـد بهرحـال در ا يا توانسته است نمونـه

  . را در نظر داشته باشد ييبها حجم نمونه حد نصانيد در تخميپژوهشگر با

  نفر  30حداقل حجم نمونه  يل همبستگيدر تحل      - 1

   نفر 15حداقل حجم نمونه  يشيو آزما يعل پژوهش ها يدر       - 2

   نفر 100حداقل حجم نمونه  يشيماياب و پي نهيزم يفيتوص پژوهش ها يدر       - 3

 نيباشد حداقل نمونه ب يم يريگ ونهنم يجامعه برا يبند از به طبقهيکه ن يپژوهش ها يدر       - 4

   نفر 50تا  20

  . باشد يانتخاب حجم نمونه استفاده از روش کوکران م يمناسب برا يروش
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  بخش هشتم -روش های پژوهش

 
م يالزم اســت بــدان ميارائــه نمــائ يمــورد بررســ يرهــاياز متغ يف مناســبيــنکــه تعريا يبــرا

گـر نگـاه. افتيتوان  يرها را در کجا ميمتغ ق خـود يـتحق يکـه بـرا يبـه اهـداف جزئـ يا

 يريـتعب خـود را بـه يـيم که چنانچه اهـداف جزيکن يم مشاهده مياندازيم بيم کرده ايتنظ

مشـاهداتمان را  ميتـوان يله مـيافت که بدان وسـيم يدست خواه يارهائيم به معيضرر نمائ

رهـا يمتغ جـز يزيـارهـا چين معيـم و ايح انجام دهـيدر جامعه مورد مطالعه به صورت صح

  .نخواهد بود

 
  يريسنجش و اندازه گ

     

  رها يم و متغيف مفاهيتعر

  انواع آن  يم بندير و تقسيف متغيتعر

ق بـه يـدر تحق. تـام و تمـام دارنـد يحضور پژوهش هار دو عنصر هستند که در اغلب يمفهوم و متغ
. باشـد ين دو عنصـر مـيـح و مناسـب از ايف صـحيـن اقـدامات تعرياز حساسرت يکي يروش علم

ق بـه روش يـتحق يهـا يژگـياست که الزم است با توجـه بـه و ين مرحله به صورتيت کار در اياهم
ف را در يـن دو تعريـو ا يف علمـيـو تعر يف شـرحيـتعر. ميدهـ يف بدست ميدو گونه تعر يعلم

ف يـار ظريد بسـيق شـايـک تحقيـر در يـ مفهـوم و متغنيتفاوت بـ. د ارائه کرديمورد هر دو عنصر با
 کنيلـ نـدارد را آن يريـگ انـدازه ق است که محقق قصدياز تحق يمنظور از مفهوم آن عنصر .باشد

مقصود محقـق را از آن واژه  و منظور گرانيد تا دينما فيتعر آنرا مشخص طور به نيريسا يبرا ديبا
آنـرا  يريـقـا قصـد انـدازه گيق که محقق دقياست در تحق ير آن عنصريند و متغيا مفهوم درک نماي

کنـد  يکـه محقـق ارائـه مـ يفـياز آن بـر اسـاس تعر يگـران درک مشخصـياسـت د يد و ضروردار
   .داشته باشند
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ف روبـرو يـرها با دو گونـه از تعريف متغيم و هم در تعريف مفاهي جهت است که هم در تعرنياز هم
کتاب هـا يف شرحيتعار. ميهست  يمرجـع و کتـب درسـ يعمدتا از لغت نامه ها دائره المعارف ها 
گـر يبـه عبـارت د. دينما يم يا تئوري يف نظريشود و تنها عنصر مورد نظر را تعر ياقتباس م... و
 يموجـود نشـات مـ يه هـايـگر که معمـوال از مطالعـات و نظريم ديله مفاهيک مفهوم بوسيف يتعر
ف ذکـر منبـع مـورد اسـتفاده يـاسـت در هنگـام تعر يهيبـد. شـود يارائـه مـ يعلمـ يانيـرد و با بيگ

که به طور مشخص بر عهده محقـق قـرار دارد  يف عملياما در تعار. ر استياجتناب ناپذ يتضرور
گـر يان ديـبـه ب. کنـد يان مـيـق خـاص مـد نظـر دارد بيـن تحقين عنصر در ايمحقق آنچه را که از ا

کـه  يتجربـ يارهـايات و معيـ کردن عملينير و تعيف نمودن آن متغيمحقق به مشخص ساخنت و تعر
  . پردازد يو سنجش آن الزم است م يريگاندازه  يبرا

     

رهـا را در يم متغيم الزم اسـت بـدانيارائه نمـائ يمورد بررس يرهاياز متغ يف مناسبينکه تعريا يبرا
گر نگاه. افتيتوان  يکجا م م يانـدازيم بيـم کـرده ايق خـود تنظـيـتحق يکه برا يبه اهداف جزئ يا

دسـت  يارهـائيم بـه معيضـرر نمـائ يريـبـه تعب خـود را يـيم که چنانچه اهـداف جزيکن يمشاهده م
ح يم مشاهداتمان را در جامعه مورد مطالعـه بـه صـورت صـحيتوان يله ميافت که بدان وسيم يخواه

 يق بـرايـدق يارهـاياسـت مع يهيبـد. رهـا نخواهـد بـوديجـز متغ يزيـارها چين معيم و ايانجام ده
   .را هم بدنبال خواهد داشت يق تريج دقيسنجش مشاهدات نتا

    

  : ريف متغيتعر

 ير داشـته و مـييـت تغيـاست کـه قابل يزيا هر چيده، موجود زنده و يک عنصر، پدير مشخصه يمتغ
 يرهـايق مـا متغيـد دقت شود در هر تحقيت دارد آنکه باياهم آنچه. رديرا بپذ ير مختلفيتواند مقاد

ر حضـور يـنـوان متغک مطالعـه بعيـنگونه نخواهد بود کـه همـه آنچـه در يم داشت و ايخاص خواه
ک يـرغم مشـابه بـودن عنـوان از يـر عليـگر نـوع متغيد يسو از. ق نامطلوب استيتحق يدارند برا

  . گر ممکن است متفاوت باشديمطالعه به مطالعه د

    

   :دينما يم يم بنديتقس يمتفاوت ير را براساس عوامل مختلف به گونه هايمتغ
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   :م داشتير خواهيونه متغگ 2رند يق مد نظر قرار گيچنانچه اهداف تحق

  . دهد يرها مورد سنجش قرار مير متغير آن را بر ساياست که محقق تاث يريآن متغ: ر مستقليمتغ

  . کنند يم اثر آن يرو بر مستقل ريمتغ که است يريمتغ آن: وابسته ريمتغ

 يبرخـ يانسـان جوامـع يرو بـر مطالعـات در : کيـدموگراف ايـ يشناسـ تيـجمع يا نـهيزم ريـمتغ
 .بـود خواهـد مـا اسـتفاده مـورد ينحو به آنها سنجش که دارند حضور تيجمع به وابسته يرهايمتغ

  . کنند يم فيتوص يمطلوب نحوه به را مطالعه مورد جامعه اتيخصوص رهايمتغ نيا

 گذارد يم ريتاث ريمتغ چند اي دو نيب معلويل علت رابطه يرو بر که است يريمتغ آن: گر مداخله ريمتغ

  . شود يم آنها يواقع حد از رهايمتغ نيب رابطه شدن فيضع اي يقو باعث و

     

   :رديبگ صورت يبند ميتقس ريمتغ اتيخصوص اساس بر گريد شکل اما

 همچـون ريـمتغ نيـا اسـت يهيبـد .شـود يمـ داده شينمـا عـدد با که است يريمتغ آن و :يکم ريمتغ

 وسـتهيپ ريـمتغ کـه شـد خواهد ميتقس وستهيپ و گسسته ريمتغ دسته دو به اعداد در معمول يبند ميتقس

   .ندارد را امکان نيا گسسته ويل رديپذ يم هم را يکسر ريمقاد

  . شود يم معريف آن با صفات تيفيک که است يريمتغ نيا: يفيک ريمتغ

   .نامند يم ديآ يم وجود به ريمتغ چند اي دو بيترک از که را يريمتغ :مرکب ريمتغ 

    

 فيـتعر .کنـد يمـ دايـپ ضـرورت يکـاربرد ايـ يعلمـ شکل به آنهم ريمتغ فيتعر که جاست نيهم در
   :از عبارتند آنها نيمهمرت که رديبگ صورت يمالکهائ اساس بر ديبا يعلم

بل         · •    باشند داشته انجام تيقا

   باشند مشخص و قيدق         · •

بل         · •    باشند داشته يريگ اندازه تيقا

   يريگ زهاندا  ياسهايمق         · •
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   ها اسيمق انواع و يريگ اندازه اسيمق فيتعر

   خوب يريگ اندازه اسيمق کي اتيخصوص

 ميبـرب نـام ريـمتغ کي عنوان به وزن از چنانچه .است آن يريگ اندازه تيقابل ريمتغ يهايژگيو از يکي
 عهـده از مـرت اي رتميسانت هم قد مورد در باشد يم گرم اي لوگرميک اساس بر آن يريگ اندازه راه نيبهرت

 و ينـاتوان ايـ يشـنوائ زانيـم ايـ خـدمات ارائـه نحـوه از مـارانيب تيرضـا مورد در اما. ديآ يبرم آن
 انـدازه اسيـمق بـه ازيـن عنصـر کيـ يريـگ انـدازه يبرا. کرد استفاده ديبا يمالکهائ چه از تيمعلول

 ريمتغ کي يريگ اندازه يراب را يامکان شما تا کند يم کمک يريگ اندازه اسيمق. دارد وجود يريگ
 چهـار. ديشـو آشنا مرسوم و متداول يريگ اندازه ياسهايمق با است الزم نکاريا يبرا .دينمائ فيتعر

   :از عبارتند ها اسيمق از عمده دسته

     

متفـاوت و  هـم بـا يفـيک نظـر از که است طبقه با گروه جند اي کي  شامل اسيمق نيا: ياسم اسيمق
زن (نـداردمثال وجـود يتـيارجح چگونـهيه گروههـا نيبـ امـا ه هـا وجـود داردنـيدر آن اسـتقالل گز

  ...). و يليمدرک و رشته تحص.يحيمسلمان و مس.ومرد

     

نـه ير از اسـتقالل گزيـبه غ يا اضافه تيخصوص ياسم اسيمق به نسبت اسيمق نيا: يا رتبه اسيمق
که در ا  يبرتـر نيا اما ت وجود دارديوارجح يبرتر نظر مورد ريمتغ نظر از گروهها نياس بين مقيها 

 يرو هـم بـه نسبت گروهها .ستندين کساني هم گروهها . ستين گروهها ريسا با سهيمقا و سنجش قابل
   ...)کم و يلياد و خيز يليخ.چاق والغر .کوچگ و بلند(اندمثال گرفته قرار نردبان کي يها پله

    

ر از يـبـه غ يا اضـافه تيخصوصـ يبـيترتو  ياسـم اسيـمق بـه نسبت اسيمق نيا: يا فاصله اسيمق
 سـهيمقا و سـنجش قابـل  هم با گروهها نيب فاصله ت آنها دارد که در آن ينه ها و ارجحياستقالل گز

 فقـدان اسيـمق نيـا در صـفر نـام بـرد امـا ير کمـيک متغياس بعنوان ين مقيتوان از ا يهستند و م

   .ستين يريگ اندازه نظر مورد تيخاص
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 مورد تيخاص فقدان يبرا يليدل صفر که است آن اضايف تيخصوص اسيمق نيا رد: ينسب اسيمق

 مـورد تيخاصـ مقـدار نسـبت همـان اسيـمق نيـا در اعداد نيب نسبت جهينت در و است يريگ اندازه

توان محدوده سکون را صـفر در نظـر  يم ياست قابل ذکر است که در مسائل اجتماع يريگ اندازه
   ...)قد، وزن، نمرات و( يو در علوم اجتماع..) دما و( يعيگرفت مثال در علوم طب

     

 انـدازه اسيـمق انتخاب به دست تا است يضرور خود ريمتغ يريگ اندازه يبرا محقق عنوان به شما

 عهده بر ديريگ يم نظر در خود اسيمق در که يهائ گروه اي ها رده نوع و اسيمق فيتعر. ديبزن يريگ

 و قدرت آنکه مهم نکته. باشد اسيمق رجحان و قدرت يعلم صتخصو بر  يد مبتنيبا که شماست
 ديـبا شـما و ابـدي يمـ شيافـزا ينسـب اسيـمق بـه ياسـم اسيـمق از جيبتدر فوق يها اسيمق يبرتر
   .دينمائ استفاده سنجش يبرا اسيمق نيرتيقو از شهيهم

    

   :باشد ريز يهايژگيو يدارا ديبا خوب اسيمق کي

.باشد يعلم اصول با ومتناسب گرفته بر :يعلم         · •    

.شود شامل ررايمتغ موارد تمام بتواند  :جامع         · •    

.باشد ريمتغ آن يريگ اندازه يبرا :مناسب         · •    

.باشد اسيمق نيرتيقو شود تالش :يقو         · •    

.باشد نداشته مشرتک يها رده :جمع قابل ريغ         · •    

.ميباش نکرده فراموش را يمورد :کايف يها رده         · •    

.باشند شده فيتعر آن يها رده و گروهها :شده فيتعر يها رده         · •    

   .باشد داشته انجام تيقابل :يعمل         · •
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  بخش نهم -روش های پژوهش

 
ل قـرار يـه و تحليتجز و يد بعنوان داده مورد بررسيکه با ياطالعات پژوهش های يدر برخ

 يست بلکه مـيد نيجد ن صورت که محقق بدنبال اطالعاتيبد. ش آماده هستنديرند از پيگ

ــع آور ــه جم ــبت ب ــد نس ــات يتوان ــل ته ياطالع ــه از قب ــک ــد و دري ــده ان ــا ه ش ــده ه  يپرون

کــز   بــهني، مــراجعي، دانــش آمــوزيي، ثبــت احــوال، دانشــجويمارســتاني، بيدرمانگــاه مرا

  .موجود است اقدام کند... ها و يمختلف، شهردار

 
   استفاده از اطالعات و مدارک موجود - اطالعات يورجمع آ يروش ها

 

. دهـد يل مـياطالعـات تشـک يرا جمـع آو ر يهـر کـار پژوهشـ ين بخـش هـايـتـر  ياز اصل يکي
از داده هـا  يريـجه گيل و نتيه و تحليکار تجز  رديح صورت پذين کار به شکل منظم وصحيچنانچه ا

چهـار  يپژوهشـ ياطالعات در کارها يجمع آور يبرا. انجام خواهد شد يبا سرعت و دقت خوب
  . دهند يش عمده را مورد استفاده قرار مرو

 ز مدارک موجود ااستفاده  - 
 مشاهده - 
 مصاحبه - 
  نامهپرسش  - 

رنـد از يل قـرار گيه و تحليو تجز يد بعنوان داده مورد بررسيکه با ياطالعات   هش هایپژو يدر برخ
تواند نسـبت بـه  يست بلکه ميد نين صورت که محقق بدنبال اطالعات جديبد. ش آماده هستنديپ

، ثبـت يمارسـتاني، بيدرمانگـاه يه شـده انـد و در پرونـده هـايـکه از قبل ته يعاتاطال يجمع آور
ــوزيياحــوال، دانشــجو ــراجعي، دانــش آم ــف، شــهردارني، م ــز مختل ک ــه مرا ــا و ي ب موجــود ... ه

  . اقدام کند  است
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  : ايمزا

   ت آنيـن مزيمهمرت. شود يم ييدر وقت صرفه جو. ارزان است   به واسطه موجود بودن اطالعات
ار حـائز يدر گذشته است که در مطالعات گذشته نگـر بسـ يروند موضوع مورد بررس يابيامکان ارز

  . ت استياهم

     

  : بيمعا

مالحظـات  يگـاه. ن روش اسـتيـناقص بودن و دردسرتس نبودن اطالعات از اشکاالت عمـده ا
عـات هـم و کهنـه بـودن اطال يميقـد. باشـد يبه اطالعـات مـورد نظـر مـ يابيمانع از دست ياخالق

  . موارد مطرح باشد يممکن است در برخ
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  بخش دهم -هشروش های پژو

 
ا افـراد از يـرفتـار و گفتـار فـرد  ايژه يق تمام جوانب بروز حادثه ويمنظور از مشاهده ثبت دق

ک ير راه هايا سايراه حواس و    .باشد يم) ابزار خاص کمک گرفنت از( يادرا

  

  مشاهده-  اطالعات يجمع آور يروش ها

 دهيـپد و اياشـ زنـده موجـودات مشخصات رفتار آن در که است اطالعات يآور جمع يها روش از

 قيـدق ثبـت مشـاهده از منظـور .گـردد يمـ ثبـت و مالحظه آنها گوناگون يها يژگيو از استفاده با ها
 يادراکـ يهـا راه ريسـا ايـ و حواس راه از افراد  اي فرد گفتار و رفتار اي ژهيو حادثه بروز جوانب تمام

 مشـاهده نيبنـابرا اسـت يضـرور قيـتحق در منظم مشاهده. باشد يم) خاص ابزار از گرفنت کمک(

   :ديبا

  . باشد مربوط قيتحق هدف به

  . باشد شده ميتن و مشخص قبل از آن عمل نحوه و برنامه

  . شود ثبت منظم و قيدق طور به

  . باشد يبررس و سنجش قابل آن انجام صحت و اعتبار زانيم

     

 شـخص  يمشـارکت مشـاهده در کـه .شـود يمـ انجام يمشارکت ريغ و يمشارکت صورت دو به مشاهده

  . رديگ يم صورت مشاهده جلب همان در دو دار شرکت مشاهده موضوع در کننده مشاهده

 آن در يدخـالت خـود آنکه بدون را مشاهده مورد دهيپد گر مشاهده يمشارکت ريغ مشاهده در: 1مثال 

 مشاهده اول روش در .شود يم انجام صورت دو به خود روش نيا که  کند يم الحظهم باشد داشته

  . کند يم ثبت آشکار صورت به را ها دهيپد گر
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 يم آن ثبت به و مالحظه را مشاهده مورد موارد انهيمخف صورت به گر مشاهده دوم نوع در: 2مثال 
  . پردازد

     

 يمقـدمات مشاهده بدانن که رديپذ صورت زين قيقتح هياول طرح هيته هنگام در است ممکن مشاهده
 يبـرا زيـن يگـاه و باشـد اطالعـات ير آو  جمـع ياصـل منبـع  اسـت ممکن مشاهده. شود يم گفته
 ممکـن مشـاهده .شود استفاده است آمده بدست گريد يها روش از که ياطالعات اصالح اي ليتکم

  . رديبگ صورت اياش مورد در است

     

  : ايمزا

 بـا را شـده يآور جمـع اطالعـات صـحت تـوان يمـ .دارد وجـود موضـوع اتيـجزئ يبررس امکان

 کوتـاه زمـان در .اسـت مناسـب يا نـهيزم اطالعـات يآور جمـع يبـرا. کـرد شيآزمـا گـريد وسـائل

   .باالست اطالعات يعلم اعتبار و ديآ يم بدست ياديز اطالعات

     

  : بيمعا

 يشخصـ التيتمـا .باشـد گـذار ريتـاث مشـاهده مـورد تيـفعال رونـد بـر توانـد يم گر مشاهده حضور
 گـذار ريتـاث است ممکن مشاهده مورد تيفعال قيدق ثبت و مشاهده در او يتوانائ زانيم و گر مشاهده

 يبنـد طبقـه و کردن استاندارد .است موثر اطالعات يآور گرد روش و نوع بر يطيمح عوامل .باشد
 يشخصـ اعمال مشاهده در ياخالق مشکالت. يانسان رفتار ثبت در ژهيبو. است مشکل اطالعات

   .است نهيهز پر و ريگ وقت  اديز يها نمونه يبرا .دارد وجود
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  بخش يازدهم -روش های پژوهش

 
ر ياغيـ يحضـور اطالعات است که در آن به صـورت يجمع آور ياز روش ها يکيمصاحبه 

گروهــيـاز افــراد  يحضـور ســواالت  نکتــه مهـم آن اســت کـه. شــود يار آنـان پرســش مـ يا 

  . شده استينيده شده و تعيشيش انديمصاحبه از پ

 
   :  مصاحبه -  اطالعات يجمع آور يروش ها 

 رياغيـ يحضـور صـورت بـه آن در کـه اسـت اطالعـات يآور جمـع يهـا روش از يکـي مصـاحبه
 شيپ از مصاحبه سواالت که است آن مهم نکته. شود يم پرسش آنان ار يگروه اي افراد از يحضور

 کنـد يمـ يبنـد طبقـه مختلـف يهـا صـورت به را مصاحبه آنچه. است شده ينيتع و شده دهيشياند

  . است آن ياجرا نحوه اي و آن يريپذ انعطاف زانيم

     

   :اند شده عنوان ريز شرح به مصاحبه انواع نيمهمرت

  : آزاد اي ريپذ انعطاف  مصاحبه          - 

 به پرسش توايل و زمان يل است مشخص گر کصاحبه يبرا ا  پرسش وحدود چارچوب نوع نيا در

 يتـر يواقع اطالعات و است تر يعيطب يآزمودن رفتار حالت نيدرا .دارد يبستک گر مصاحبه قهيسل
 با يهائ قيتحق  يبرا روش نيا. کند طرح زين اضايف سواالت تواند يم گر مصاحبه. ديآ يم بدست

 آنهـا از ياصـل اطالعـات کـه يگروههائ و اشخاص با مصاحبه اي و يفيک مطالعات کوچک، اسيمق

 يفـيک و قيـعم اطالعـات يآور جمع ها مصاحبه گونه نيا در هدف. است مناسب د،يآ يم بدست
  . است
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  : منظم اي متوسط يريپذ انعطاف با مصاحبه          - 

 اسـتفاده ثابـت توايل با و مشخص يها پرسش با يا پرسشنامه از کر مصاحبه مصاحبه، نوع نيا در

 کنواخـتي همـه يبـرا طيشـرا شـود يم تالش. هستند باز صورت به ها پرسش معموال اما کند، يم

  . است يسطح و يکم اطالعات يآور جمع جا نيا در هدف .شود داشته نگه

    

  : مصاحبه با همراه پرسشنامه اير يناپذ انعطاف با مصاحبه          - 

 پاسخها. کند يم استفاده استاندارد توايل با و مشخص  يها پرسش با يا نامه گرازپرسش مصاحبه

 نيـا. هسـتند بسـته صـورت بـه هـا پرسش معموال و  اند شده يبند قهيط و ينيب شيپ قبل از و ثابت
   .رود يم بکار دارد اطالع ها پاسخ تنوع از پژوهشگر که يزمان و بزرگ مطالعات در روش

     

   مصاحبه مورد انجام در مهم نکات

   شونده مصاحبه شخص انزب تکلم          -  •

ائ          -  •  يگذار ارزش و يبند طبقه روش و اهداف با گر مصاحبه يآشن
   ها پاسخ

   گر مصاحبه يشخص التيتما ندادن دخالت          -  •

   همه يبرا کساني طيشرا جاديا          -  •

   صدا ضبط دستگاه از استفاذه درهنگام اجاره کسب          -  •

   شونده صاحبهم اعتماد جلب          -  •

   افراد ياجتماع تيوموقع مقام تيرعا          -  •

   مصاحبه شروع از قبل کايف حاتيتوض انيب          -  •

   مصاحبه انجام از شيپ گران مصاحبه به آموزش ارائه          -  •

     

   مصاحبه يايمزا

   مارانيب و کودکان و سوادان يب اي کم يبرا استفاذه تيقابل          -  •
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   سواالت مفهوم کردن روشن امکان          -  •

   ها پاسخ از يشرتيب درصد آمدن بدست مشاهده با سهيمقا در          -  •

     

   مصاحبه بيمعا

   نهيپرهز و ريگ وقت          -  •

   است تر ناقص عيوقا ثبت مشاهده روش با سهيمقا در          -  •

 باز واالتس که يهنگام در اطالعات ليتحل و هيتجز و يبند طبقه          -  •

   است مشکل هستند

  يشخص نظرات دادن دخالت و گر مصاحبه تورش          -  •
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  بخش دوازدهم  -روش های پژوهش

 
ده اسـت و يـگرد نيتـدو ياز پرسش هاست که برطبق اصول خاص يپرسشنامه شامل دسته ا

را در هـا  ص خـود جـوابيشود و پاسخگو بر اساس تشـخ يبه افراد ارائه م يبه صورت کتب

 ي در مـورد موضـوعنياطالعـات معـ يهـدف از ارائـه پرسشـنامه جمـع آور. سـدينو يآن مـ

  .مشخص است

  پرسشنامه -  اطالعات يجمع آور يروش ها

ده اسـت و بـه يـن گرديتـدو ياز پرسـش هاسـت کـه برطبـق اصـول خاصـ يپرسشنامه شامل دسـته ا
 يخـود جـواب هـا را در آن مـص يشود و پاسخگو بـر اسـاس تشـخ يبه افراد ارائه م يصورت کتب

. اسـت مشـخص يموضـوع مـورد در نيمعـ اطالعـات يهدف از ارائه پرسشـنامه جمـع آور. سدينو
 چـه اسـت نامـه پرسـش از اسـتفاده يبرا مهم ليدال از يکي مطالعه مورد جامعه اي گروه بودن بزرگ

 آمـدن بـه دسـتدر  پرسشـنامه ميتنظـ تيـفيک. آورد يمـ فـراهم را بـزرگ يهـا نمونـه مطالعه امکان

   .است تياهم با اريبس ميتعم قابل و درست و حيصح اطالعات

     

 متفاوت دستجات به آنرا توان يم سواالت، نوع زين و نامه پرسش ياجرا نحوه اساس بر

   .نمود ميتقس

   : پرسشنامه تيماه اساس بر يبند طبقه          - 

 بـدون تواند يم پاسخگو نجايا در. ميهست روروب باز سواالت با پرسشنامه نوع نيا در: باز پرسشنامه

 حيتوضـ نـهيزم آن در ايـ و سـديبنو پرسـش ان مـورد در باشـد نظرش مد که را يهر پاسخ تيمحدود
 يبنـد طبقـه ويل هستند شرتيب ارزش يدارا و تر کامل تر، قيدق سواالت، اطالعات نگونهيا در .دهد
   -.است ازمندين اديز تجربه به و تر مشکل آنها از يريگ جهينت و

 يتعـداد پرسـش هـر يبـرا .شـود يمـ ارائـه پرسشنامه نوع نيا در بسته يها پرسش: بسته پرسشنامه
 .نـديبگز پاسـخ عنـوان رابـه آنهـا از يکـي ديـبا دهنـده پاسـخ فرد که است شده انتخاب پاسخ و نهيگز
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 پاسـخ از السـو آن يبـرا بـودن يمنطقـ نيعـ در کـه اسـت شده ميتنظ يگونه ا به ها پاسخ از کيهر

 و هيـتجز و نوشـت سـرعت بـه تـوان يمـ را هـا پاسخ ن جايا در. مجزاست سواالت گريد به مربوط
   .ستين باز نامه پرسش يکامل و دقت به اطالعات اما است تر ساده زين ها پاسخ يبند طبقه و ليتحل

     

  : اجرا نحوه اساس بر يبند طبقه          - 

 صـورت بـه کـه اسـت ريناپـذ انعطـاف مصـاحبه همـان رسشـنامهپ نيـا: مصـاحبه با همراه پرسشنامه

   .کند يم وارد پرسشنامه برگه در پرسشگر را ها پاسخ و شود يم دهيپرس افراد از پرسشها يحضور

 صـورت بـه ايـ و يتنهـائ بـه فـرد و رديگ يم قرار گروه اي فرد ارياخت در پرسشنامه: فايا خود پرسشنامه

   . ددهن يم پاسخ پرسش ها به يگروه

 يبـرا آنـرا ليـتکم از پـس فرد. شود يم ارسال پست قيطر از افراد يبرا پرسشنامه: يپست پرسشنامه
   .دهد يم عودت محقق

اسـت،  افتهي گسرتش آن از استفاده موارد يتازگ به که پرسشنامه از نوع نيا در: کيالکرتون پرسشنامه
 کيـالکرتون پرسشـنامه ارسـال بـه داماقـ نرتنـت،يا و يرسـان اطـالع يها شبکه از استفاده با محقق

 محقـق يبـرا کيـالکرتون پسـت با و وارد پرسشنامه همان در را ها پاسخ افراد کند و يم افراد يبرا

 از بعـد و کـرده چـاپ را پرسشـنامه از يا نسـخه افـراد است ممکن موارد يبرخ در. گردانند يم باز

   .گردانند باز يپست شکل به يپاسخگوئ

    

  : پرسشنامه يطراح در مهم اتنک          - 

   پرسشنامه يابتدا در واضح و جذاب رسا، مقدمه کي داشنت         · •
   ابهام از خايل و فهم قابل يها پرسش وجود         · •
   پهلو دو رويگ وقت و يطوالن يها پرسش از يخوددار         · •
   نامفهوم و نامانوس لغات و ها واژه از يخوددار         · •
 ممکن يجا تا و زننده و زشت کلمات دوراز و بايز پرسشنامه يطراح         · •

   دوستانه
   يا نهيزم يها پرسش بودن محدود         · •
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   نامه پرسش انيپا در مهم و حساس يها پرسش دادن قرار         · •
   باشد داشته اختصاص موضوع کي به فقط سوال هر         · •
   هم همراه به تهبس و باز يها پرسش از استفاده         · •
   بسته يها پرسش يبرا ممکن يها پاسخ تمام دادن قرار         · •

     

   پرسشنامه يايمزا

برا کننده، مصاحبه شخص به ازين عدم         · • ا  نين وجود ريتاث عدم نيبن
   يشخص

   ارزان و ساده         · •
   ليتحل و هيتجز و يبند طبقه يسادگ         · •
   افراد ماندن محرمانه بواسطه اه پاسخ شرتي دقت         · •
   بزرگ مطالعات انجام امکان         · •
   ليتکم زمان در طيشرا بودن کساني         · •

     

   پرسشنامه بيمعا

بل عدم         · •    سوادان يب يبرا استفاده تيقا
   سوال مفهوم نکردن درک         · •
   خود از فرد توسط کاذب ريتصو ارائه  امکان         · •
   يپست پرسشنامه در دهيرس يها پاسخ درصد کاهش          · •

     

 بـه سـپس و استفاده کرد يا نهيزم يها پرسش از ابتدا تا نمود دقت  ديبا پرسشنامه نوشنت هنگام در

   .ديرس اند، شده يطراح موضوع نهيزم در که يهائ پرسش
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   پرسش کي اتيخصوص

 گـريد ريـتعب بـه .باشـد پرسش مورد موضوع يريگ اندازه به قادر سئوال که مهنا نيبد :يصور اعتبار

   .باشد مطالعه رتحتيمتغ يريگ اندازه اسيمق

   .بداند آنرا جوابپاسخگو،  ميباش داشته انتظار که شود طرح يطور سوال ديبا: پاسخ دادن انتظارِ

   .کند اشاره مطلب کي به تنها و باشد ابهام بدون ديبا سوال: حيصر و روشن

   .آنها خود يقبل اجازه با مگر نشود وارد افراد يخصوص ائلمس به: آزار يب

   .نکشاند خاص موضع به را يآزمدن و ديننما يخاص مفهوم و معنا بر داللت: منصفانه

     

   يبند  فيق طيسنجش سواالت پرسشنامه از طر

پـس تـر اسـتفاده نمـود  تر و حسـاس قيدق يد از ابزاريبا يفيک يرهايق متغيو دق ينيسنجش ع يبرا
 يباشـد کـه بصـورت واحـدها يآوردن آن م يآن بصورت کم ياز راهها يکيت يفيسنجش ک يبرا

 يهـا فيـا طيـهـا  اسيمق ياجتماع يفيم کيها و مفاه دهيسنجش پد يد پس برايقابل شمارش در آ
)scales (وجود دارد يمتعدد .  

     

  ناقص  يسه زوجيو مقا يسه زوجيمقا

  . باشد يسنجش م يها وهين شيتر يمياز قد يکيم وابسته ياد بودن تقسيدر صورت ز

رود مثـال قضـاوت  يقضاوت و نگرش در مورد افـراد بـه کـار مـ ين نوع سنجش که اغلب برايدرا
  . استاد 3 يبرا

  م يت قائل بشويسه نموده و بعد از هم ارجعيب است که موردها را دوبه دو با هم مقاين ترتيبد

   A.B.C     A.B     A.C   B.Cمثال 
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 يدربـاره قـدرت شـنوائ يک روانـيـزيشـات فيله فشـرن در آزمايبوس 19وه در آغاز اوائل قرن ين شيا
ن روش بـه طـور گسـرتده در يـز تورسـنت ايمتفـاوت بعـد لـوئ يدو صدا يبررس يافراد بکار رفته برا

  . مورد استفاده دارد يروانشناس

     

  ت يروش سنجش آن شمردن تعداد دفعات ارجح

A=               B=               C=   

  . باشد يم يا او امروز در سطح فاصله خواهد بود ويل ياس اسميسنجش در مق

     

  ف بوگاردوس يط

  . باشد يگروهها م يزان فاصله اجتماعيف بوگاردوس سنجش ميهدف از ط

نـار است که مثال دو گروه مختلف با دو فرهنگ و زبان متفاوت در ک يف در مواقعين طيو کاربرد ا
ان يـدر جر يائيگوناگون و با فاصله جغراف يتهاياز مل يکه مردم يا در مواقعيکنند و  يم يهم زندگ
) يمـذهب يگروههـا/ يطبقه اجتماع/ مثال در سنجش نگرش به شغل(رند يگيمتقابل قرار م يروابط

تـا / ل متوسـطيـتما/ ل کامـليـتما( يبـياس تـر تيـک مقيـف در يـن طيـرود ا يف بکـار مـيـن طيا
  . سنجد ير گروهها ميک گروه را نسبت به سايل يزان تمايم) ليعدم تما/ يودحد

گويـ يک جملـه اظهـاريـف يـط يک از هفـت نقطـه رويهر  يبوگاردوس برا . ه در نظـر گرفـتيـا 
گـر کسـيفرض بر ا گو ين است کـه ا گويـبـا  ز موافـق اسـت يـگـر نيد يه هـايـه اول موافـق باشـد بـا 

 –ه يهمسـا – يميدوست صـم - ازدواج (را در نظر گرفته بود ه يق خود هفت گويبوگاردوس در تحق
  ). اخراج –همان يم –هموطن  –همکار 

مورد سنجش قـرار دارد و  يبيده و در سطح تر تيقرت سنجيت ها را دقيفيبود که ک يف کوششين طيا
  . استفاده نمود يسه زوجيتوان از مقا يت ميب ارجحيترت يز براين
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ه هـا و فواصـل يـکـم بودنگو–ه هـا يـن گويبـه قصـور محقـق در تـدو تـوان يف مـين طيب اياز معا
  . ه ها اشاره نموديگو ينامتساو

     

  کرت يف ليط

باشـد و کـاربرد  يجامعه م يک موضوع بر اساس ارزشهايش به يگرا يريف اندازه گين طيهدف ا
اشد کـه ب يم يو اقتصاد ياجتماع– ياسيشها نسبت به مسئله سيگرا يز در جهت بررسيف نين طيا

  . ز مورد سنجش قرار داردين يبيدر سطح ترت

  . شود ين ميشرت تدويه و بيگو30تا  15ف حداقل ين طيه ها در ايگو

شـود  يريـربـط و ابهـام اور جلـو گ يتفـاوت ،بـ يبـ يه هايشود از گو يد سعيه ها باين گويدر تدو
کـه بـه  يفيز طيندازه باشدو نک ايبا به يد تقريش مخالف و موافق دارند بايکه گرا يه هائيتعداد گو

 يتاحـدود –مـوافقم  - کامال موافقم(ل شده است يقسمت تشک 5شود معموال از  يپاسخگو داده م
ه هـا را عـوض يـتـوان کلمـات گو يق ميکه براساس هدف و روش تحق) کامال مخالفم –مخالفم  –

  . نمود

گويه ها باين گويدر تدو ه يـو ابهام آور حذف گردند گوربط  يتفاوت و ب يب يه هايد دقت شود تا 
ن پرسشـنامه يپـس بهـرت اسـت بعـد از تـدو. شوند يپخش م يمقدمات پژوهش هایما پس از يمستق
) اعتبـار( يفـيو ک) يـيروا( يکمـ ينمونه گرفته شود تا بعد از بررسـ 30حداقل با  pretest يمقدمات
  . ز حذف گردديابهام انگ يه هايآن گو

     

  ف تورسنت يط

گو گو يخواسته م يرا انتخاب کرده و بعد از داورانه ها يابتدا  م يف تقسـيـط 11ه ها را در يشود تا 
  . ندينما

  . ديآ يه ها بدست ميک از گويهر  يداوران برا يف از مجموعه قضاوتها يو ارزش ط
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جامعـه توسـط داوران  يک موضـوع براسـاس ارزشـهايش به يگرا يريف اندازه گين طيهدف از ا
  . باشد يم

بـر  يشـرتياز حجـم کـار کمـرت و نسـبت بـه بوکـادوس از دقـت ب يسـه زوجـيسبت به مقاف نين طيا
  . خوردار است

ن يز را حذف کـرد بـديابهام بر انگ يه هايگو يفيو ک يد به روش کميه ها باياعتبار گو يبررس يبرا
کشـ يب که نمودار تجمعيترت درصـد را چـارک 25و ) چـارک سـوم(انـه يدرصـد را م 50د ه و يآنرا 
 يکـه بـرا. آنها را مشخص کرد يدرصد را به عنوان چارک سوم مشخص نمود و عددها 75و  اول
کردن گويپ   : ب ابهام استفاده نمود که عبارت است از يتوان از فرمول ضر يمبهم م يه هايدا 

  . ميکن يه را حذف ميها را انتخاب گده و بقQن يپس کمرت

     

  ف گاتمن يط

  باشد  يم يو انباشت يبنحو کامال تراکمه ها يم گويف تنظين طيهدف از ا

توانـد  يمـ) مخـالفم/مـوافقم –ر يـخ/ يبلـ( يزان نگار در سطح اسميف ميف به عنوان طين طيو ا
 يه هـايـان نمـرات گويپاسـخگو يبر آرا يجامعه مبتن يک موضوع را براساس ارزشهايش به يگرا
گر پاسخگو به تمام گو.  شده را بسنجدينيتع   . رديگ ين نمره را ميدهد باالتر ه ها مثبت پاسخيا

م بـر تعـداد يتعـداد خطاهـا تقسـ يک منهـايتوان از  يم يب بازنمائيمشخص کردن ضر يپس برا
  . ه ها استفاده کرديپاسخگو ضربدر تعداد گو

     

  ) هي هفت گونيبرش قطب(ف آزگود يط

باشـد و  يمـ يوتتفـا يبراساس معنا شناسـ يز معنائيتما يريف شناخت و اندازه گين طيهدف از ا
م رابطـه يصـفات متضـاد و ترسـ يا دو محـرک بـر مبنـايک ي يمعان يز در تداعيف نين طيکاربرد ا
  . باشد ي محرک و صفات متضاد منيب يريتصو
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بر  ياست که مبتن يروش)  يدرجه ا 7( يبياس تر تيک مقيز در سطح يف نين طيو سنجش ا

اس ير اساس صفات متضاد در سطح مقدو موضوع ب يريآن روابط تصو يکه ط يمعان يتداع

ب يق ضرينمرات بدست آمده از طر براساسزان تشابه به دو موضوع يگردد و م يم ميتر س ياسم

 - 2 يصفات دو قطب - 1توان به  يف مين طيا يوه هايشود و ش يمحاسبه م  rرسون يپ يهمبستگ

 .اشاره نمود يل معنائيتحل - 4ل عبارت يتحل - 3 يسه زوجيمقا
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 بخش سیزدهم -روش های پژوهش

 

های کلی را استقرا می خوانیم و انتظار مـريود  کـه نتـایج  سري از گزاره های جزیی به گزاره

گردند اما هر چه تعـداد گـزاره هـای  مشاهدات یا آزمایشات به تئوری یا فرضیه ای رهنمون 

کلی از آنها  بدیهی نیست و نتیجه گريی ممکـن ) نظریه(جزیی فراوان باشد  استنباط گزاره 

ز قوهـای سـپید ، دلیـل سـپیدی همـه قوهـا  است غلط باشد همچنانکه دیدن شماری کثـري ا

 .نیست

کتشاف علمی در  جمع آوری داده   منطق ا

 تفاوت نظر سنجی با  جمع آوری  مشاهدات علمی: پرسشنامه  

مشاهده یا آزمایش معادل مفاهیمی از قبیل وقوع یک پدیده ، بروز یک رویداد و تصویر یک وضعیت است که 

مثال مشاهده خرید مشرتیان از یک فروشگاه و  . گريی و ثبت میشوند در  دستگاه مختصات مشخصی اندازه

هستند  از جمله نمونه  100بروز رویداد خرید برای مشرتیان  که دارا ی مشخصات سنی در بازه عددی صفر تا 

. پرسش نامه معموال ابزاری برای جمع آوری مشاهدات از طریق  پرسش شونده است . های  مشاهده هستند

در این تعبري به دیدگاه و نظر فرد ارتباطی ندارد و پرسش شونده در جایگاه مشاهده گر و به جای  مشاهده

  .پرسشگر  نسبت به ثبت یک رویداد اقدام میکند

با این . و  گزاره جزیی باز می گردد ) نظریه (مرز بني نظر سنجی و مشاهده علمی به تفاوت گزاره رابطه کلی 

پرسش یک نظریه است  در " ه تلخ  عموال توسط افراد میانسال ترجیح داده میشودخرید قهو"تعبري ، سئوال 

ثبت یک مشاهده و رویداد یا  "چه نوع قهوه ای خرید ؟" + "سن فرد خریدار اول چقدر بود؟" حالیکه سئوال 

  .آزمایش است

لذا . وم در طراحی پرسش نامه موثر است در طراحی آزمون  های پرسش نامه ای ایجاد تمایز بني این دو مفه

پرسش مستقیم در خصوص روابط بني پدیده ها صرفا برای شناسایی عوامل و ایجاد یک نظریه ابتدایی مجاز 

  .است و در فرآیند تحقیق صحت این روابط میتواند  با بررسی های علمی تحقیق شود
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،                "ارتباط دارد ؟  ..... با معلول ..... عامل  ایا" بنابراین  پرسش هایی  که دارای این ساختار هستند 

به . سئوال اولیه ای است که برای جداسازی عواملی که فرض می شود این ارتباط وجود دارد انجام میشود

بدیهی . عبارت دیگر این  رویکرد می تواند یکی از رویکردهای شروع فرایند فرضیه سازی و تحقیق باشد 

  .کرد فرضیه سازی که مبتنی بر مرور ادبیات تحقیق است  مشابه  با رویکرد   فوق استاست که روی

پرسش شو ندگان (با توضیحات فوق در طراحی آزمایشات از طریق جمع آوری داده که توسط همکاران محقق 

مثال . صورت می گريد،  شناخت مراحل بعدی پردازش داده ها می تواند در طراحی پرسش نامه مفید باشد ) 

  .زیر به این موضوع می پردازد

  

فرض کنید معیار اندازه گريی مورد نظر قبال : معیار اندازه گريی ( میزان انتشار دانش : متغري وابسته  •

لذا موضوع برای افراد توضیح داده می شود و  بعد درخو است می شود که . اندازه گريی نشده است 

ین کار اینست که یک با این تعریف میزان انتشار دانش را شما چه میزان ارزیابی می کنید ؟  معنی ا

مرت تعریف می شودو به افراد آموزش داده می شو د و از آنها خواسته می شود اندازه گريی را به جای 

تعریف خربه در ادبیات پرسشگری بدان مفهوم است که پرسش شونده با دستگاه . محقق انجام دهند

یاز برای همکاری با محقق از مختصات اندازه گريی و موضوع اشنا است و لذا بخش آموزش  مو رد ن

نکات دیگری در خصو ص تحلیل های بعدی وجود دارد که الزم می . الزام کمرتی برخو ردار است

شو د تا در مورد مشخصات همکار محقق و  ابزار اندازه گريی وی و مو ارد مشابه ثبت داده صورت 

گر تعداد نمونه . گريد ها زیاد باشد و نوع انتخاب افراد به این داده ها بدین منظور ثبت میشود که  ا

در آنصورت می توان مقادیر ) Block( نحوی باشد که مربوط به گروه تخصصی خاصی نباشند 

در الگوی پرسش نامه سئوال می . بدست آمده از این افراد را به عنوان مقدار متغري وابسته قلمداد کرد

کار می کنید ؟  که هستید ؟ در کجا  و  با مرت تعریف شده مقدار ) شود نمونه یا مورداین می( شود شما 

  چه مقدار است .....متغري وابسته در سازمان شما ، در محیط شما ، 

فرض کنید بر اساس ادبیات و یا پرسش مستقیم تعدادی عوامل را کاندید نموده اید که : متغري مستقل  •

نابراین سئواالت از تعداد زیادی از ب. حال چندین بار اندازه گريی انجام میشود. احتماال اثر دارد

که متغري وابسته را مقدار .  " همکار محقق بدین صورت انجام مشود اندازه ...... در محیط شما 
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عدد خاص به دلیل قابلیت شمارش یا قابلیت اندازه گريی مثال میزان ( گريی نموده اید ؛    مقدار

م ،  باال  مثال فشار خون باال ، دمای کوره پایني ، زیاد ، ک( و یا سطح عامل  )درآمد یا میزان تولید

 این متغري مستقل ، چه میزان است؟.... )  سطح معلومات متوسط و

گام سوم تحلیل است که روش های تحلیل آماری با فرض رعایت تمام نکات مرتبط با طراحی  •

  تحقیق استنتیجه این تحلیل آماری رد و اثبات فرضیات علمی . آزمایشات انجام میشود 

     کفایت آزمایش برای تحقیق

تجربه است و باید مجموعه آزمایشات کلیه / محقق برای اثبات فرضیات خود نیازمند آزمایش 
آزمایش های صورت گرفته منجر به .. حالت های مو رد نیاز برای نتیجه گريی را شامل شود

خروجی آزمایش را به  و) عوامل موثر بر نتیجه ( مجموعه نتایجی می گردد که رابطه بني فرضیات 
  .چهار حالت زیر نمایش می دهد

حضور نتیجه مورد نظر در   
  تجربه

عدم حضور نتیجه مورد نظر در 
  تجربه

متناسب با فرضیات محقق   حضور عامل در تجربه
)1(  

عدم وجود رابطه فرض شده 
)2(  

عدم وجود رابطه فرض شده   عدم حضور عامل در تجربه
)3(  

 متناسب با فرضیات محقق
)4(  

  :تجربه / تحلیل آزمایش 
  .است) 4(و هم رابطه ) 1(اثبات فرضیات یک پژوهشگر  منوط به وجود رابطه 

Relationship (1) .AND.  Relationship(4) 
توسط پژوهشگر سنجیده شود و مورد ارزیابی قرار گريد در این ) 1(در صورتیکه فقط رابطه  

لذا  صرف وجود رابطه . نیز صادق باشد) 2(یا و ) 3(صورت می توان مواردی را یافت که رابطه 
  .نمی تواند موید فرضیه اثر یک عامل در نتیجه مورد بررسی باشد) 1(

  .صورت می گريد) 2(یا  )  3(رد فرضیات یک پژوهشگر با وجود رابطه 
Relationship (2) .OR.  Relationship(3) 
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 حقيقطرح ت

طـرح  يتخصص مجرپايان نامه يا طرح تحقيق بايد به گونه اي انتخاب يا تعريف گردد که 

بـر  يمبنـ يمعتـربات نصـورت الزم اسـت مسـتندير ايـدر غ. ق باشـديـمرتبط با موضـوع تحق

تا درعمل مشکلي بـراي محقـق بوجـود  ئه گرددادر ارتباط با موضوع طرح ارقبلي  قيتحق

ــد  ــ .نياي ــق مق ــدي و پاســخهاي در طــرح تحقي ــق ، ســئواالت کلي دمات، روش انجــام تحقي

. محتمل که در قالـب فرضـيات قابـل بررسـي طـرح مـي شـوند بايسـتي وجـود داشـته باشـد

از انتهاي تحقيـق شـروع " با اين مباني شروع کنيد پيشنهاد براي طراحي تحقيق آنست که 

 Begin From The End In Mind              يا" کنيد 

  

 موضوعي طرحمشخصات 

  

  :عنوان به فارسي .1

 :عنوان به انگليسي .2

 )فارسي و انگليسي: (واژه هاي کليدي .3

 )توضيح در مورد ابعاد مختلف موضوع: (بيان مسأله .4
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توجيه اجراي طرح و فوايد ناشي از آن به : (اهميت و ضرورت انجام تحقيق .5

  )طوري که ضرورت آن احساس و اهميت آن آشکار گردد

 

  

  

  

  )کلي و ويژه( اهداف تحقيق .6

 

 

  
  
  

  :متغيرهاي تحقيق .7
  
  
  
  

  :فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق .8
 

  :به صورت فرض يا فرض هاي  ويژه
  
  

  :به صورت پرسش يا پرسش هاي ويژه           
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کنون در زمينه موضوع  پژوهش ها بيان (: ادبيات يا پيشينه تحقيق. 9 و کارهايي که تا
آن به صورت مستند منتشر شده است، به طوري که  نتايج مورد مطالعه انجام شده و نتايج 

  .)حاصل از اين مطالعات در توجيه اهداف طرح بکار گرفته شود
 
  
  

  مشخصات اجرايي طرح

  

بيان نوع روش تحقيق و علت (: نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقيق .1

  )انتخاب آن

 

  

  

پرسشنامه استفاده مي  چنانچه در اجراي تحقيق از( :ابزار گرد آوري داده ها .2

 ).شود،الزم است پرسشنامه مورد نظر ضميمه گردد

 

  

  

جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده  .3

به ترتيب با ذکر چگونگي انتخاب، نحوه محاسبه، تکنيک هاي مورد نظر ( : ها

 )و منابع مورد استفاده

 

 :محدوديت هاي تحقيق .4
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مه زماني، برآورد ساعات کار و هزينه هاي پرسنلي به تفکيک مراحل انجام برنا .5

  :طرح

  

شــــــــــرح رديف
فعاليت هـر 

 مرحله

مـــدت 
  زمان

ــــــه ( ب
 )ماه

زمــان شــروع پــس 
ــــــــــــــــاد  از انعق

 )به ماه(قرارداد

جمـــع حـــق  ميزان حق التحقيق )نفر ساعت(کار مورد نياز
ـــــــق  التحقي

 کارشـــناس کارشناس کاردان )ريال(
 ارشد

کارشـــناس  کارشناس کاردان دکرتا
 ارشد

 دکرتا

             

             

             

             

 ريال:                                       جمع کل حق التحقيق     )نفر ساعت(جمع  

ستون دوم مربوط به ) 2. ي گردددر ستون اول شماره  مربوط به هر مرحله از طرح درج م) 1

از قبيل گردآوري داده ها، تدوين (شرح فعاليت هر مرحله به ترتيب مراحل انجام طرح است 

ستون ) 3) ،تجزيه و تحليل نتايج و تدوين گزارش پاياني. . .مباني نظري، مطالعات تجربي 

ر ستون چهارم د) 4. سوم مدت زمان پيش بيني شده براي هر مرحله بر حسب ماه مي باشد

به منظور امکان ترسيم منحني گانت بايد مشخص گردد که فعاليت هر مرحله از طرح چه مدت 

ستون پنجم مربوط به کار مورد نياز بر حسب نفر ) 5. پس از انعقاد قرارداد آغاز مي شود

به عنوان مثال چنانچه در .(ساعت و به تفکيک سطوح تخصصي در هر مرحله مي باشد

ساعت کار در نظر گرفته شده  20طرح نياز به دو کارشناس بوده و براي هر کدام مرحله اول 

در پايان ). ساعت خواهد بود 40بنابراين ميزان نفر ساعت کارشناس در اين مرحله . است

ستون ششم ) 6. اين ستون الزم است جمع نفر ساعت هر يک از سطوح تخصصي درج گردد
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ستون آخر ) 7. به تفکيک سطوح تخصصي مي باشد ميزان حق التحقيق هر مرحله از طرح

) جمع ستون ششم(مربوط به جمع حق الزحمه هاي پرسنلي در هر مرحله از طرح مي باشد 

  .مشخص گردد) مجري و همکاران(در پايني اين ستون الزم است جمع کل حق التحقيق 

  :هزينه مواد و وسايل مصريف.7
 
  
 

وسايلي که پس ازاجراي طرح درواحد باقي خواهد ماند از جمله (: هزينه وسايل و تجهيزات غير مصريف. 8

کتاب  )تجهيزات آزمايشگاهي و يا 

  
  
  

  :هزينه مسافرت ها. 9
  

 
 :هزينه هاي متفرقه. 10

  
 )ريال(هزينه  نوع سرويس يا خدمات عنوان

  
شامل خدمات کامپيوتري،چاپ و تکثير، (خدمات عمومي 

 . . .)اتومبيل و  خدمات کارگري، کرايه زمني،کرايه

  
شامل سرويس هاي آزمايشگاهي، ترجمه و (خدمات تخصصي 

(. . . 
  

 خدمات مشاوره اي

  
 موارد پيش بيني نشده

  
 ريال:                                             جمع کل هزينه هاي متفرقه

  
  
  

  
 ريال             :                                      جمع کل بودجه طرح
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  پیشنهاد تحقیق کفایت یابی ارز

  
  

 جدول خود مميزي و ارزيابي پيشنهاد تحقيق
Criteria Score  for evaluating Proposal  معيارها و امتيازات ارزيابي

  تحقيق
Abstract & Introduction (10)   10(خالصه و مقدمه( 
Theory & literature review (20)   20(مرور ادبيات تحقيق( 
Key questions (10)   10(سئواالت کليدي( 
Methodology (10)   10(روش و متدولوژي( 
Conclusions, Implications & Summary (10)   نتيجه گيري و جمع بندي

)10( 
Organization & writing (& presentation) style (30)   سازماندهي و سبک نگارش

 )30(و ارائه 
Bibliography (10)  10( فهرست( 
Total (100)   100(جمع( 
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 چهاردهمبخش  -روش های پژوهش

نـد تحقیـق ، مبـانی یان نامه  یا پژوهش به نحوی تنظمی میشود کـه فرایخروجی پاساختار 

آزمایشـات و  داده ای و نظری ، روش جمع آوری داده و اجرای آزمـایش ، تحلیـل و بررسـی

  مل شوداشنتیجه گريی را 

 

 پایان نامهیا  طرح تحقیقگزارش ساختار 

  

  فصل  فصل نام   موضوع 

  اول  و اهمیت  طرح معرفی   این پژوهش را انجام می دهم  چرا

یا  چیزی را می خواهم کشف نمایمچه 

  پاسخ دهم

  اول  پژوهشهدف 

و شناسایی کمبود  ادبیات پژوهش مرور   از قبل می دانیم و آنچه نمی دانیم؟آنچه 

  ها

  دوم

  سوم  تحقیق ، روش پژوهشروش   می خواهم  به این مسئله پاسخ دهمچگونه 

  چهار  نتایج  های من چیستیافته 

  چهار  و توضیحاتتشریح   ها چه معنایی داردیافته 

کاربردهای ممکن و یا توصیه ها چیست ؟  

 ؟در توسعه دانش وجود داردچه سهمی 

  بندی؟جمع مرحله بعد چیست ؟ 

  پنج  بندی جمع 
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کتشاف علمی ، ترجم   1384ه سید حسني کماىل ، انتشارات علمی و فرهنگی ، کارل ریموند پوپر ، منطق ا

  ترجمه احمد آرام ، تکامل فیزیک، انیشتنيآلربت 
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