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  جلسه اول درس روش تحقیق

  1جلسه اول بخش 

  جلسهاهداف 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .تحقیق چیست -1
  .کدامند IT انواع تحقیقات -2
  .فرآیند تحقیق چگونه است -3
   .عوامل مؤثر بر انتخاب عنوان تحقیق کدامند -4

  آزمون پیش

  تحقیق چیست؟
  .به زبانی ساده، تحقیق روشی است جهت یافتن پاسخ براي سؤاالت

نکته ي مهمی که ممکن است در ابتدا به ذهن خطور کند اینست که آیا سؤالی که قصد داریم پاسخی براي آن بیابیم در نتیجه ي شرایط منفی 
 ایجاد شده است؟ 

می باشد،  (Problem) اشاره نمود که با وجود اینکه در همه ي تحقیقات محقق در پی یافتن پاسخ براي یک مسألهدر پاسخ به این سؤال باید 
  .لزوما این مسأله در نتیجه ي شرایط منفی ایجاد نشده است، بلکه یک مسأله می تواند به دنبال فرصتی براي بهبود شرایط فعلی باشد

شوند که از میان آنها می توان تحقیقات اجتماعی، تحقیقات مدیریتی، تحقیقات پزشکی و تحقیقات  تحقیقات در حوزه هاي مختلفی انجام می
   .مهندسی را نام برد
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  IT تحقیقات
 چیست؟  IT هدف تحقیقات

  :اهداف زیر را دنبال می کنند IT تحقیقات

 

جدیدي هستیم که کاربرد بیشتري نسبت به قبل داشته باشند یا کاربرد ي سیستم هاي  در این بخش به دنبال طراحی و توسعه :IT توسعه ي سیستم هاي -
  .جدیدي داشته باشند

 

می رویم تا با پیدا کردن آنها، ریسک به کارگیري آن در پروژه هاي  IT در این بخش براي مثال به دنبال علل شکست پروژه هاي :IT بهبود کاربردهاي -
 .جدید کاهش پیدا کند

 

بر فرهنگ  IT براي مثال می توان به اهدافی چون درك مکانیزم تاثیرگذاري. می باشیم ITن بخش به دنبال درك پدیده هاي مرتبط با در ای :IT درك -
  .در سازمان ها اشاره کرد IT و یا بررسی تاثیر آموزش بر اجراي بهتر IT سازمان ها، میزان تطابق پذیري افراد با

  یک نمونه
 بر عملکرد سازمان چگونه است؟  IT يمکانیزم تاثیرگذار: مسأله

  .با تسریع و بهبود فرآیندهاي سازمانی، عملکرد سازمان را افزایش می دهند IT پس از انجام تحقیق، محقق به این نتیجه می رسد که سیستم هاي

استفاده کنندگان از نتایج تحقیق نه تنها به این درك می زیرا . را دربرگیرد IT و در عین حال بهبود کاربردهاي IT نمونه ي باال می تواند اهدافی چون درك
سازمان خود بهره برده و نتایج  IT از چه طریقی عملکرد سازمان را افزایش می دهند بلکه می توانند از این نتیجه در اجراي پروژه ي IT رسند که سیستم هاي

  .مطلوب تري به دست بیاورند
  آزمون میانی

 رد که سازمان ها بتوانند با توجه به شرایط فعلی خود و بودجه اي که در اختیار دارند، سرمایه گذاري بهینه اي بر رويآیا روشی وجود دا: مسأله

IT انجام دهند؟  
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  2جلسه اول بخش 

  فرآیند تحقیق
 فرآیند تحقیق چیست؟ 

شکل صفحه بعد نمونه اي عمومی از وظایف این . نویسندگان معموال از تحقیق به عنوان یک فرآیند متوالی شامل چندین مرحله یاد می کنند
  .فرآیند را نشان می دهد

  

    

BiaMaghale.ir



۴ 
 

  

  

  

  :آزمون میانی 
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  3جلسه اول بخش 
  عوامل انتخاب عنوان تحقیق

دارند یا به عبارت دیگر عواملی که در انتخاب عنوان تحقیق اهمیت  .همانطور که دیدید، اولین مرحله در فرآیند تحقیق انتخاب عنوان تحقیق است
   :سؤاالتی که محقق در انتخاب عنوان تحقیق باید از خود بپرسد در زیر آمده اند

  آیا آن عالقه ي شما را جلب می کند؟  -1
کند،  لذا جهت اینکه بتواند مدت زمان زیادي روي آن کار. با توجه به حجم تحقیق شاید محقق مدت زمان زیادي را صرف انجام یک تحقیق نماید

   .مهم است که به آن موضوع عالقمند باشد
  در حال حاضر چقدر در مورد آن می دانید؟  -2

براي مثال ممکن است قبال درسی در مورد آن گذرانده باشید، یا در . هدف این سؤال سنجش دانش قبلی شما نسبت به موضوع تحقیق است
اگر محقق در گذشته تحقیقی با این موضوع انجام داده باشد، ادامه ي کار  .شته باشیدسمیناري شرکت کرده باشید، و یا مقاله اي در مورد آن نو

از جهت دیگر، این امکان نیز . قبلی این مزیت را دارد که وي با موضوع آشنایی خوبی دارد و لذا کار جدید می تواند از عمق بیشتري برخوردار باشد
   .را زیر سؤال ببرند وجود دارد که نتایج کار جدید نتایج تحقیق قبلی

   :این سؤال موارد زیر را دربر می گیرد   آیا احتمال دارد که موضوع سخت باشد؟ -3
  ست یا دکترکارشناسی، کارشناسی ارشدودوره براي مثال آیاموضوع درحد :صالحیت محقق براي انجام آنموضوع ومشکل بودن  درجه 3-1
برخی اوقات ممکن است محقق منابع و فرصت محدودي براي انجام تحقیق  :(Intrinsic complexity) پیچیدگی ذاتی موضوع 3-2

همچنین ممکن است محقق نداند که به چه میزان به تکنیک ها و روش هاي آماري و ریاضی نیازمند است و آیا آنها در توان محقق . داشته باشد
   .می باشند یا خیر

این . در صورت در دسترس بودن خبرگان موضوع، شما می توانید از راهنمایی هاي آنها بهره ببرید :تخصصدر دسترس بودن افراد م 3-3
   .خبرگان می توانند شامل استاد راهنما و مشاور، متخصصان صنعت و غیره باشند

به همین دلیل باید . لی استمحقق جهت جمع آوري و دسترسی به داده ها داراي محدودیت زمانی و ما :سهولت دسترسی به داده ها 3-4
همچنین گاهی اوقات داده هاي یک شرکت محرمانه می باشند و مدیران آن از در اختیار  .بهترین روش را با توجه به شرایط تحقیق اتخاذ نماید

در . ادرستی را ارائه نمایندحتی ممکن است افرادي که اطالعات را در اختیار محقق قرار می دهند، اطالعات ن. قرار دادن آنها اجتناب می کنند
به این مورد در بخش جمع آوري داده هاي تحقیق بیشتر . نتیجه محقق جهت حداقل کردن این موارد باید روش هاي درستی را به کار برد

  .پرداخته خواهد شد
. محدودیت زمانی براي انجام تحقیق باشدهمانطور که در قسمت قبل اشاره شد، محقق ممکن است داراي  :زمان الزم براي تکمیل تحقیق 5- 3

لی براي مثال شما به عنوان یک دانشجوي کارشناسی ارشد زمان مشخصی براي انجام تحقیق پایان نامه ي خود دارید که نباید از زمان مجاز تحصی
در صورتی که . م مصاحبه هاي طوالنی داردگاهی الزم است براي جمع آوري داده ها سفر نمایید، گاهی هم تحقیق نیاز به انجا. شما تجاوز نماید

دقت شود که گاهی اوقات و به خصوص در محیط کسب و کار مسأله ي خاصی پیش می آید (محقق حق انتخاب در عنوان تحقیق را داشته باشد 
انتخاب نماید و سپس با وزن دهی  ، می تواند چند عنوان تحقیقی را)و محقق باید به آن مسأله پاسخ دهد و حق انتخاب در عنوان تحقیق را ندارد

  .و امتیازدهی به معیارهاي اشاره شده، در نهایت عنوانی را انتخاب نماید که بیشترین امتیاز را کسب می نماید
  .براي مطالعه بیشتر و عمیقتر می توانید از مراجع زیر استفاده کنید

- Business research methods, cooper, D.R.; Schindler, S.P., 8th ed. McGrow Hill, 2003  
- Business research project, Jankowicz, A.D., 2nd ed., Chapman and Hill, 1995  
- Social research methods: Qualita ve and quan ta ve approaches, 5th ed, Neuman, W.L., Allyn and Bacon, 2003  
- Exploring the research in information technology implementation, Lai, V.S. and Mahapatra R.K., Information & 
Management, 1997  

  سؤاالت پایانی جلسه ي اول
 را دنبال کرده اند ITرا پیدا کنید و مشخص کنید که هر کدام کدامیک از اهداف تحقیقی  IT نمونه از تحقیقات 3  -
آنها را بر اساس معیارهاي انتخاب عنوان تحقیق . داشتید تحقیقاتی را که پیدا کرده اید انجام دهیدفرض کنید شما به عنوان محقق قصد  -

  .ارزیابی نمایید و در نهایت با وزن دهی و امتیاز دهی به آنها مورد مناسب را انتخاب نمایید
  .عنوان تحقیقی در زمینه ي رشته ي تحصیلی خود پیدا نمایید 3 -
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  تحقیقدرس روش  دوم جلسه
  1بخش  دومجلسه 

  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که
  .چگونه مسأله ي تحقیق را متمرکز کنید -
  .مرور ادبیات چیست، چه اهدافی را دنبال می کند و انواع آن کدامند -

  2بخش  دومجلسه 
  متمرکز کردن مسأله ي تحقیق

اگر فرآیند تحقیق را به یاد داشته . اما هنوز یک مرحله تا طراحی تحقیق باقیمانده است. تحقیق را مشخص کردیددر مرحله قبل عنوان یا موضوع 
  .باشید، مرحله ي دوم از فرآیند، متمرکز کردن مسأله ي تحقیق است

   به نظر شما هدف از این کار چیست؟
همچنین می دانید که یک عبارت عام و یک . تواند یک عبارت کلی و عام باشداگر دقت کرده باشید، حتما متوجه شده اید که عنوان تحقیق می 

در نتیجه، هدف از این مرحله تعیین جنبه هاي مشخص تري از عنوان تحقیق است تا محقق . عنوان کلی می تواند زمینه هاي مختلفی را دربرگیرد
فرض کنید که همه ي دانش می  .ن مرحله روشن تر شود، به ادامه ي مطلب دقت نماییدبراي اینکه ذهن شما نسبت به ای  .بتواند بر روي آنها متمرکز شود

خوب، شما می توانید یک لیست تهیه نمایید و ایده هاي خود را با توجه به تعاریفی که در  .Area ،Field ،Aspect :تواند زیرمجموعه ي سه عنوان قرار بگیرد
   .ن موارد قرار دهیدادامه می آید، زیرمجموعه ي هر کدام از ای

 Area  چیست؟ 
Area براي مثال اقتصاد یک زمینه ي علمی است. در واقع یک گستره ي وسیعی از تالش هاي پژوهشگرانه یا کسب وکار می باشد. یک زمینه ي علمی است .

  .زمان نیز یک زمینه ي علمی محسوب می شوداز طرف دیگر، رفتار در سا. هر کدام یک زمینه ي علمی می باشند IT همچنین مهندسی صنایع و مهندسی

 چیست؟   Fieldاما 
ّFieldیک جزء (Component) از Area براي مثال اقتصاد خرد و اقتصاد کالن دو جزء از اقتصاد می باشند که هر کدام یک. می باشد Field  محسوب می
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  .دهمچنین انگیزش کارمندان یک جزء از رفتار در سازمان محسوب می شو. شوند

Aspect  چیست؟  

Aspect یک جنبه ي جزئی تر از Field براي مثال تاثیر سیاست هاي مالی انگلستان یک جنبه از اقتصاد کالن است و یک .می باشد Aspect  محسوب می
  .همچنین طرح هاي پاداش به کارمندان یک جنبه از انگیزش کارمندان می باشد. شود

  .می گویند (Narrow down) رسیدیم در اصطالح محدود کردن موضوع Aspect به Area سپري کردیم و ازدقت کنید که به فرآیندي که ما 

براي مثال بررسی تاثیر طرح ارائه ي کوپن هاي . هاي جزئی تري را به دست آوردAspect همچنین دقت کنید که این فرآیند را باز هم می توان ادامه داد و
مطمئنا از مثال قبل به یاد دارید که طرح هاي پاداش به کارمندان خود یک . طرح هاي پاداش به کارمندان محسوب می شود تخفیف به کارمندان یک جنبه از
  .جنبه از انگیزش کارمندان است

  
  نمونه ي محدود کردن موضوع

  3بخش  دومجلسه 
  مرور ادبیات

در فرآیند تحقیق است، بدون توجه به اینکه شما تحقیق خود را با چه رویکردي می  مرور دانش جمع شده در مورد یک سؤال، یک مرحله ي اولیه ي ضروري
تصور . همانند جنبه هاي دیگر زندگی، بهتر است بدانیم که در حال حاضر چه چیزهاي شناخته شده اي در مورد یک سؤال وجود دارند. خواهید انجام دهید

مرور ادبیات دقیقا . راع شده است یا نه، به دنبال اختراع آن بروید و تالش و زمان زیادي را صرف آن نماییدکنید شما بدون اینکه مطالعه کنید که آیا چرخ اخت
   .به همین اندازه اهمیت دارد

   :پس از مطالعه ي مرور ادبیات شما می دانید که
   .اهداف مرور ادبیات کدامند 
  .انواع مرور ادبیات کدامند 

  .فرآیند مرور ادبیات چگونه است 

  اهداف مرور ادبیات
شود و اینکه افراد  شما به عنوان فردي که قصد دارید تحقیقی سطح باال انجام دهید، باید بدانید که مرور ادبیات بر این فرض استوار است که دانش انباشت می

که دانش در خأل وجود ندارد و کار شما تنها در صورت  به عبارتی دیگر می توان گفت. از تحقیق دیگران یاد می گیرند و تحقیق خود را بر این مبنا می سازند
  .ارتباط با کار دیگران ارزش پیدا می کند
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  :شما ادبیات را مرور می کنید تا

 . در زمینه ي مربوطه آشنایی دارید (Body of knowledge) اثبات کنید که با بدنه ي دانش

 . ارتباط پیدا می کنند را نشان دهیدمسیر تحقیقات قبلی و اینکه چگونه با تحقیق شما 

 .آنچه را که در آن زمینه شناخته شده است را یکپارچه و خالصه کنید 

 . از دیگران یاد بگیرید و ایده هاي جدید را برانگیزید

  انواع مرور ادبیات

  

  
  4بخش  دومجلسه 

  مرور مطالعه ي شخصی
هدف اصلی این نوع مرور این است که شما در مورد موضوع تحقیق خود آشنایی به دست  .افزایش می دهداین نوع از مرور ادبیات اعتماد و اطمینان شما را 

  .به عبارت دیگر، نقصی که در دانش شما وجود دارد از این طریق جبران می شود. بیاورید

  :در واقع این نوع از مرور ادبیات اهداف یک و چهار را دنبال می کنند، به این صورت که

  .ه دیگران نسبت به نظرات شما اطمینان می دهدب -

 . اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد و شما را توانمند می سازد که ایده هاي جدید را مطرح سازید -
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  مرور زمینه اي
ا این کار الگوي توسعه ي دانش را در به عبارت دیگر، شما ب. این نوع از مرور ادبیات موضوع تحقیق مشخص شما را در تصویر بزرگی از دانش قرار می دهد

   .براي مثال نتیجه ي مرور شما نشان می دهد که تحقیق شما یک مسیر از افکار را ادامه می دهد. زمینه ي موضوع خود به دست می آورید
   :همانطور که تا به حال متوجه شده اید، این نوع از تحقیق هدف دوم را دنبال می کند، به این صورت که

  .شما ارتباط تحقیق خود را با یک بدنه از دانش موجود مشخص می کنید -

  مرور تاریخی
با این . ته استبا این نوع از مرور، شما توسعه ي یک موضوع را در طول زمان ترسیم می کنید یا نشان می دهید که یک نظریه چگونه در طول زمان تکامل یاف

طول مامی توانید نشان دهیدکه دربراي مثال ش. خالصه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنیداین زمینه انجام گرفته است رادر کار شما می توانید کارهاي قبلی را که 
  .اخته اندپیشرفت دانش، چگونه یک ایده ي منفرد به بخش هاي مختلف شکافته شده است یا چگونه ایده هاي مجزا ترکیب شده اند و یک ایده ي واحد را س

   :به این صورت که. متوجه شده اید که با این نوع مرور شما هدف دوم و سوم را دنبال کرده اید حتما تا به حال
   .آنچه را که در ارتباط با موضوع وجود دارد یکپارچه و خالصه می کنید -
  .نقش و ارتباط تحقیق خود را در تکامل موضوع مربوطه نشان می دهید -

  مرور نظري
 .ایسه می کنید که چگونه نظریه هاي مختلف یک موضوع را مورد خطاب قرار می دهند و هر کدام چگونه در یافته ها نقش داشته اندبا این نوع از مرور شما مق

مرور به علت نزدیکی باالي این نوع از . یکی از کاربردهاي مهم این نوع مرور یکپارچه کردن دو یا چند نظریه یا توسعه ي یک نظریه به مسائل جدید می باشد
   .نظري را ایجاد می کنند-با مرور تاریخی، گاهی آنها پیوندي با نام مرور تاریخی

  :به این صورت که. همانطور که تا به حال متوجه شده اید، این نوع از مرور به صورت اصولی هدف سوم را دنبال می کند

  .شما نظریه هاي قبلی را خالصه و یکپارچه می کنید

  مرور یکپارچه کننده
به عبارت دیگر، گزارشات تحقیقی مختلف درباره ي یک . این نوع از مرور آنچه را که تا یک زمان مشخص درباره ي یک موضوع شناخته شده است ارائه می کند

در بهبود ساختار صفحات به کارگیري الگوریتم هاي ژنتیک “براي مثال شما گزارشات تحقیقی ارائه شده در زمینه ي . موضوع را در کنار یکدیگر قرار می دهد
  .ارائه شده اند را جمع آوري و ارائه می کنید 2008که تا انتهاي سال ” وب سایت

ققان دیگر بتوانند الزم به ذکر است که این نوع مرور ارزش باالیی دارد و گاهی محقق نتیجه ي کار خود را در این مرحله به صورت مقاله گزارش می کند تا مح
  .اینداز آن استفاده نم

  مرور روش شناختی
در این نوع از مرور ادبیات، محقق نقاط قوت روش هاي به کار رفته در تحقیقات قبلی را ارزیابی می . این نوع از مرور یک نوع خاص از مرور یکپارچه کننده است

ندازه گیري ها و دیگر مسائل در تحقیقات مختلف نتایج با این کار نتایج متضاد را توصیف می کند و نشان می دهد که چگونه طراحی ها، نمونه ها، ا. کند
براي مثال محقق ممکن است به این نتیجه برسد که همه ي تحقیقاتی که بر روي جنس مرد تمرکز کرده اند نسبت به تحقیقاتی که . متفاوتی را ایجاد کرده اند

  .بر روي هر دو جنس تمرکز کرده اند، نتایج متفاوتی را ایجاد کرده اند

  (Meta-analysis) فراتحلیل
مورد استفاده قرار ) در واقع اغلب در مرور روش شناختی(فراتحلیل یک تکنیک خاص است که محققان در مرور یکپارچه کننده  (Meta-analysis) فراتحلیل
متغیرهاي تحقیق و غیره را در مورد تحقیقات زیادي جمع در این تکنیک، محقق جزئیاتی را مانند اندازه ي نمونه، تاریخ انتشار تحقیق، میزان تأثیر . می دهند

   .آوري می کند و سپس به صورت آماري این اطالعات را تحلیل می کند
آیا برنامه هاي آموزشی جایگزین “تحقیق مربوط به این موضوع که  57از این تکنیک بهره جستند تا یافته هاي  1995در سال  Davidson و Cox براي مثال
در نهایت آنها به این نتیجه رسیدند که چنین برنامه هایی به میزان کمی عملکرد در مدرسه را افزایش . را ارزیابی کنند” تخلف جوانان تاثیر می گذارد بر کاهش

  .می دهند ولی تاثیري در رفتارهاي مجرمانه ندارند

  
   منابع و مآخذ جلسه ي دوم 

.Business research project, Jankowicz, A.D., 2nd ed., Chapman and Hill, 1995  
Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, 5th ed, Neuman, W.L., Allyn and Bacon, 
2003. 

  سؤاالت پایانی جلسه ي دوم
  .عنوان تحقیقی را که در جلسه ي اول پیدا کردید متمرکز کنید 3
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  درس روش تحقیق موسجلسه 

  1بخش  سومجلسه 

  جلسهاهداف 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .فرآیند مرور ادبیات چگونه است -1
  .مجالت و مقاالت مرتبط با موضوع خود را چگونه پیدا کنید -2

  

  2بخش  سومجلسه 

  فرآیند مرور ادبیات

  
  پیدا کردن منابع

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که مرور ادبیات کدام . رور ادبیات شویم، الزم است به یک نکته توجه کنیدقبل از اینکه وارد بحث چگونگی انجام م
 ن؟ مرحله از ادبیات تحقیق است؟ یا آیا از خود پرسیده اید که آیا مرور ادبیات پس از انتخاب سؤال متمرکز تحقیق شروع می شود یا قبل از آ
د به اگر برگردید و به نمودار فرآیند تحقیق نگاه کنید، حتما دوباره متوجه می شوید که مرور ادبیات هسته ي مرکزي فرآیند تحقیق است و محدو
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مطمئنا مرور ادبیات در مراحل اولیه و به خصوص پس از انتخاب سؤال متمرکز تحقیق از اهمیت بیشتري برخوردار . یک مرحله ي خاص نیست
براي مثال در صورتی که شما از یک موضوع تحقیق آگاهی و اطالع کافی نداشته باشید، چگونه . ولی در مراحل دیگر نیز داراي اهمیت استاست، 

 می توانید عمل محدود کردن را انجام دهید و یک جنبه از آن موضوع را به عنوان سؤال متمرکز تحقیق مشخص نمایید؟ 
  .... کتاب ها، مجالت پژوهشی، پایان نامه ها، مستندات دولتی و: شکل هاي مختلف نوشتاري ارائه می کنندمحققان گزارش تحقیق خود را در 

منبعی که بیشتر از بقیه منابع جهت انجام مرور ادبیات توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد،  :(Scholarly journals) مجالت پژوهشی
با مجالت در . جایی است که اکثر محققان یافته هاي تحقیقات جدید خود را در آن منتشر می کنند مجالت پژوهشی .مجالت پژوهشی می باشد

   .بخش شناخت مجالت بیشتر آشنا می شوید
  .با توجه به انواع مختلف کتاب، منابع مورد نظر ما در اینجا آنهاییست که شامل گزارشات تحقیقات یا مجموعه ي مقاالت تحقیقی می باشند: کتاب

  
  طراحی جستجو

شما در این مرحله باید تصمیم . پس از متمرکز کردن مسأله ي تحقیق، مرحله ي بعد این است که یک استراتژي جستجو را برنامه ریزي کنید
  .بگیرید که چه نوع مروري می خواهید انجام دهید، وسعت آن به چه میزان است و مرور شما چه منابعی را شامل می شود

   :پارامترهایی را براي جستجوي خود تعیین کنید .در اینجا این است که محتاط، روش دار و سازمان یافته باشیدنکته ي کلید 
  چقدر زمان می خواهید صرف آن کنید؟ 

سی را برر 2009تا  2003براي مثال قصد دارید همه تحقیقات گزارش شده بین (تحقیقات فاصله ي زمانی چند سال را می خواهید بررسی کنید؟ 
  حداقل تعداد تحقیقاتی که می خواهید بررسی کنید چندتاست؟   (2009تا  2000کنید یا تحقیقات بین 

   ... چند کتابخانه را قصد دارید بررسی کنید؟ و
مناسب این پارامترهاي از این جهت اهمیت پیدا می کنند که هم جستجوي شما را هدف دار می نمایند و هم به شما کمک می کنند تا در زمان 

  .مرور ادبیات را به انجام برسانید و به مرحله ي طراحی تحقیق بروید

  دسته بندي منابع و یادداشت برداري

  
  :فایل منبع شامل توضیحات مربوط به منبع است 

 عنوان  -
  نام نویسندگان  -
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   )مقاله را از آن گرفته ایدبراي مثال اگر منبع یک مقاله است، نام مجله اي که (جایی که منبع را از آنجا گرفته اید  -
   ... سال انتشار و -

  .یدهمچنین می توانید این فایل را به دو دسته ي منابعی که تا به حال مطالعه کرده اید و منابعی که قصد مطالعه ي آنها را دارید تقسیم کن
براي مثال می توانید یک . مطالعه ي آنها تسهیل نماید در دسته بندي منابع سعی کنید روش هایی را به کار بگیرید که کار شما را براي مراجعه و

همچنین می توانید هنگام فایل بندي، منابع را جهت مطالعه اولویت بندي  .ایجاد نمایید...) کتاب، مقاله و (نوع دسته بندي بر مبناي نوع منبع 
  .نمایید و بر اساس اولویت به آنها مراجعه و آنها را مطالعه نمایید

این اطالعات می تواند شامل یافته هاي اصلی تحقیق، جزئیات . وا شامل اطالعات مورد عالقه یا مورد نظر محقق از منبع مورد نظر استفایل محت
  .روش تحقیق، تعریف مفاهیم یا نقل قول ها باشد

  چه چیزي را در فایل محتوا یادداشت کنیم
م تا اینکه مطالب کمتري را یادداشت نماییم و دوباره مجبور به مطالعه ي آن منبع در مطالعه ي یک منبع بهتر آن است که بیشتر یادداشت کنی

  .باشیم
  :به طور کلی موارد زیر جهت یادداشت برداري از اهمیت زیادي برخوردار می باشند

 فرضیه هایی که مورد آزمایش قرار گرفته اند 
 روش اندازه گیري مفاهیم اصلی 

 یافته هاي اصلی 
 اولیه ي تحقیق طراحی 

 گروه یا نمونه ي مورد استفاده در تحقیق 
  پیشنهادات تحقیق براي تحقیقات آینده

  3بخش  سومجلسه 

  مشخص کردن خروجی مرور ادبیات
 یا به عبارت دیگر یک چارچوب مرجع (conceptual framework) خروجی یک مرور ادبیات یک چارچوب مفهومی

(Frame of reference) این چارچوب سؤاالت تحقیق یا فرضیه هاي تحقیق را دربردارد .می باشد.   
  :براي مثال فرض کنید مسأله ي متمرکز تحقیق شما به این صورت است

  “بر عملکرد سازمان IT بررسی تأثیر”
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داده، صحت آن ها را بررسی بر مبناي چارچوب مرجع، سؤاالت یا فرضیه هاي تحقیق بیان می شوند تا محقق در ادامه ي تحقیق با جمع آوري 

   :براي مثال براي چارچوب اشاره شده می توان سؤاالت یا فرضیه هاي زیر را مطرح کرد. نماید
  سؤاالت تحقیق ؟ 

 در سازمان منجر به بهبود فرآیندهاي سازمان می شود؟  IT آیا افزایش به کارگیري -1
 بهبود یافته اند عملکرد سازمان را افزایش می دهند؟  IT آیا فرآیندهایی که به واسطه ي -2

   :همین سؤاالت را می توان به صورت فرضیه نیز مطرح کرد -
  .در سازمان منجر به بهبود فرآیندهاي سازمان می شود ITافزایش به کارگیري  -1
  .بهبود یافته اند عملکرد سازمان را افزایش می دهند IT فرآیندهایی که به واسطه ي -2
 
  ارش گزارش مرور ادبیاتنگ

همه ي قوانین . این امر نیاز به دوباره نوشتن هاي زیادي دارد. یک گزارش مرور ادبیات نیاز به برنامه ریزي و همچنین نگارش خوب و واضح دارد
به این نکته دقت نمایید ). براي مثال سازماندهی خوب، مقدمه و نتیجه، انتقال مناسب بین بخش ها و غیره)نگارش خوب در این جا صادق است 

  .که هدف خود را هنگام نگارش ادبیات تحقیق در ذهن نگهدارید
  

  شناخت مجالت
مجالت بسیار زیادي وجود دارند و برخی از آنها دهه هاست که . همانطور که قبال بیان شد، اکثر تحقیقات در مجالت پژوهشی منتشر می شوند

هایی وجود دارند که هر کدام مجالت متعددي database اند کار دشواري باشد، ولی خوشبختانهانجام جستجو در مجالت می تو. چاپ می شوند
ت را به صورت الکترونیکی در خود جاي داده اند و در نتیجه شما می توانید با مراجعه به آنها و جستجوي عنوان مدنظر خود یا جستجو به صور

وجود دارند، مشاهده  databaseآن حوزه وجود دارند و در مجالتی چاپ شده اند که در آن ، مقاالت بسیاري را که در (Keyword) کلیدواژه اي
  .نمایید

  
  

BiaMaghale.ir



١۴ 
 

    

  
  فرآیند داوري مقاالت جهت پذیرش در یک مجله به چه صورت است؟ 

در زمینه ي تحقیق شما می باشند قبل از اشاره به فرآیند داوري مقاالت ذکر این نکته ضروري است که شما در هنگام مرور ادبیات با مقاالتی که 
می آشنا می شوید و در صورتی که تحقیق خود را در قالب یک مقاله دربیاورید، احتماال یکی از همان مجالت را براي چاپ مقاله ي خود در نظر 

   .گیرید
   :فرآیند آماده کردن، ارسال، داوري و چاپ مقاله در یک مجله به صورت زیر است

  .ا با فرمتی که در وب سایت مجله به آن اشاره شده است تنظیم می نماییدشما مقاله ي خود ر -1
  .کردن مقاله می گویند Submit به این مرحله. سپس شما مقاله ي خود را به مجله پیشنهاد می کنید -2
ینه ي مجله مرتبط براي مثال بررسی اینکه زمینه ي تحقیق با زم(مقاله پس از بررسی اجمالی مقاله  (Editor-in-Chief) سردبیر -3

در صورت رد مقاله توسط سردبیر، مقاله براي داوري ارسال نمی شود و این . در مورد آن تصمیم گیري می کند) است یا خیر و غیره
معموال . در صورتی که مقاله مناسب تشخیص داده شود، سردبیر، آن را براي داوري ارسال می نماید. نتیجه به نویسندگان اعالم می گردد

پس از ارسال مقاله براي داوري، نویسنده ي مکاتبه کننده از این امر توسط سردبیر مطلع می . قاله براي دو یا سه داور ارسال می شودم
  .شود

در . در این مرحله سه حالت پیش می آید. پس از اعالم نتایج توسط داوران، نظرات داوران با جزئیات کامل براي نویسنده ارسال می شود -4
در حالت دوم مقاله تائید می شود و در حالت سوم اشاره می شود که مقاله پس از بازنگري و اصالح در . ول مقاله رد می شودحالت ا

حالت دوم کمتر پیش می آید چون هر مقاله اي داراي ایراداتی است که داوران . مواردي که مشخص شده است قابل تایید است
  .دگان آنها را اصالح نماینددرخواست می کنند که نویسنده یا نویسن

در صورت نیاز به اصالح، نویسندگان اصالحات الزم را انجام می دهند و به همراه یک نامه که شرح دهنده ي اصالحات انجام شده می  -5
ت مقاالت این رویه به همین صورت ادامه می یابد تا نسخه ي نهایی و مورد تایید مقاله در فهرس. باشد براي سردبیر ارسال می کنند

  .مجله جهت چاپ قرار بگیرد
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  4بخش  سومجلسه 

  )REferencing(مرجع دهی 
هنگامی که گزارش تحقیق خود را می نویسید، باید . همانطور که دیدید شما در ادبیات تحقیق از منابع و مراجع مختلفی استفاده می نمایید

 یا مرجع دهی (Citation)به عمل ارجاع به یک منبع، ذکر منبع . مشخص نمایید که مطالب نگارش شده از چه منبعی برداشت شده است
(Referencing) ی گویندم.  

   :یک مرجع در یک گزارش تحقیق شامل سه بخش می شود
 متنی که مورد ارجاع قرار گرفته است، -1
 خود مرجع و  -2
 مشخصات مرجع در لیست مراجع  -3

در زیر نشان داده شده است که شما با مرجع دهی چه . دو مورد اول در متن گزارش ظاهر می شوند و مورد آخر در لیست انتهاي گزارش
   :را دنبال می کنیداهدافی 

   .نشان می دهید که یک نقل قول در کدام مرجع بیان شده است 
   .توجیحی براي یک اظهار نظر قوي دارید 
   .به خوانندگان گزارش می گویید که نظرات شما از کجا آمده اند 

   .در مورد منطقی بودن روش هاي به کار رفته دلیل می آورید
   .ی گیریدبراي تفسیر نتایج کمک م 
  .براي ایجاد استدالالت خود کمک می گیرید 

  
تاریخ است و سیستم دوم استفاده از شماره ي -نویسندگان/سیستم اول ذکر نام نویسنده. دو سیستم براي مرجع دهی در متن وجود دارد

که قرار است گزارش را ارائه کنید کدام شما باید بررسی کنید که جایی . مرجع در لیست مراجع در انتهاي گزارش براي ارجاع در متن است
   .روش را مد نظر دارند

  
در ادامه شما با روش مرجع دهی . سیستم اول، خود به شکل هاي مختلف انجام می شود که شما باید در این زمینه نیز دقت داشته باشید

  .هاروارد آشنا خواهید شد

  
  (Harvard Referencing) هاروارد سیستم مرجع دهی
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   :کنید براي نوشتن لیست مراجع در انتهاي گزارش به صورت زیر عمل

  
  :در صورتی که مرجع کتاب باشد از فرمت زیر استفاده می شود -

Author, Initials/First name., Year. Title of book. Edition. Place of publication: Publisher. 
 

  :نویسنده داشته باشددر صورتی که کتاب یک  -
Baron, David P., 2008. Business and the organisation. 6th ed. Chester (CT): Pearson. 

   .آمده است Italic دقت کنید که عنوان کتاب به صورت
  
  .استفاده کنید &در صورتی که کتاب دو، سه یا چهار نویسنده دارد، آنها را پشت سر هم بیاورید و بین دو نویسنده ي آخر از  -
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Barker, R. Kirk, J. & Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University 
Press. 

 
  :استفاده کنید .et alدر صورتی که کتاب بیش از چهار نویسنده دارد، تنها نویسنده ي اول را ذکر کنید و براي بقیه از -

Grace, B. et al., 1988. A history of the world. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
  
  :در صورتی که مرجع مقاله باشد از فرمت زیر استفاده می شود -

Author, Initials., Year. Title of article. Full Title of Journal, Volume number (Issue/Part number), Page 
numbers.  

  
  :مقاله یک نویسنده داشته باشددر صورتی که  -

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political Science Quarterly, 42 
(6), pp.564-78. 

  براي بیش از یک نویسنده نیز مانند نویسندگان کتاب عمل کنید
  

  منابع و مآخذ جلسه ي سوم
Neuman, W.L., 2003. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. 5th ed. Allyn and 
Bacon.  
Jankowicz, A.D., 1995. Business research project. 2nd ed. Chapman and Hill.  
www.scientific.thomson.com  
www.wikipedia.org  

  
  سوم سؤاالت پایانی جلسه ي

  .له ي معتبر در زمینه رشته تحصیلی خود پیدا کنیدمح 5 -
همچنین  .ه وب سایت دو مجله از مجالتی که پیدا کرده اید بروید، موضوعات مورد نظر مجله را که در قسمت توصیف مقاله آمده اند بیان کنیدب -

 .مشخص کنید که فرمت ذکر منابع و مآخذ در آن مجله به چه صورت است
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  درس روش تحقیق چهارمجلسه 
  1بخش  چهارمجلسه 

  جلسهاهداف 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .پیشنهاد تحقیق چیست و چه بخش هایی دارد -1
  .موازین اخالقی در انجام تحقیق چیست -2
  تحقیق خوب چه ویژگی هایی دارد -3

  
  2بخش  چهارمجلسه 

  (Research Proposal) پیشنهاد تحقیق
در محیط کسب وکار نیز یک . یک پیشنهاد تحقیق، طرح یا پیشنهادي است که شما به دانشکده ي خود جهت انجام پایان نامه ارائه می کنید

رد یا پیشنهاد تحقیق در واقع یک پیشنهاد از طرف یک شخص یا سازمان است جهت تولید و ایجاد یک محصول یا ارائه ي یک خدمت براي ف
  .شرکت دیگري که از آن پیشنهاد پشتیبانی می نماید

  هدف پیشنهاد تحقیق چیست؟
  :اهداف اصلی پیشنهاد تحقیق چه در محیط دانشگاهی و چه در محیط کسب و کار موارد زیر می باشند

 بیان مسأله ي تحقیق و اهمیت آن  -1
  )گزارش مرور ادبیات(مطرح کردن تالش هاي انجام شده ي دیگران در این زمینه  -2
  .مشخص کردن داده هاي الزم براي حل مسأله و اینکه چگونه این داده ها جمع آوري، تحلیل و تفسیر می شوند -3

  .به طور کلی یک پیشنهاد تحقیق سؤاالتی از قبیل چه چیزي، چرا، چگونه، کجا و براي چه کسانی را در مورد تحقیق پاسخ می دهد
نیاز به توسعه یک سیستم مدیریت  Xنیازمند مدیریت بهتر اطالعات و داده هاي خود است د راینجا شرکت  Xکنید شرکت براي مثال فرض :صدا 

ا دانش دارد تا آنرا در این زمینه یاري نماید شرکت شما که متخصص در امر توسعه سیستم هاي اطالعاتی است درصورتی که بخواهد این پروژه ر
در اینجا تحقیق در قالب یک پروژه توسعه سیستم مدیریت دانش در می آید و پیشنهاد آن .ارائه کند Xشنهاد به شرکتبه عهده بگیرد باید یک پی

ارائه می شود در این پیشنهاد مشخصاتی از قبیل اهمیت پروژه ، اهداف پروژه ، خالصه مرور ادبیات در زمینه مدیریت دانش و سیستم هاي 
انجام پروژه ، نحوه گردآوري داده هاي الزم در تحقیق زمانبندي ، انجام پروژه  ، بودجه الزم و غیره مشخص می  مدیریت دانش ، رویکرد استراتژي

  .شود
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  :مسأله ي تحقیق

شما در این بخش باید با توصیف مسأله ي تحقیق، پیشینه و نتایج آن، نظر فرد یا افرادي که . این بخش معطوف به بیان مسأله ي تحقیق است
براي مثال شما مسأله ي تحقیق . همچنین شما باید اهمیت مسأله و پاسخ به آن را نشان دهید. العه ي پیشنهاد شما را دارند جلب کنیدقصد مط

ك و پایان نامه ي خود را باید به گونه یی نگارش کنید که هنگامی که شوراي تحصیالت تکمیلی آن را مطالعه می کند بتواند اهمیت موضوع را در
  .تأیید نمایدآن را 
این مهم است که مسأله اصلی از مسائل مرتبط با این موضوع متمایز شود .دقت  کنید که مسأله تحقیق را به صورت عام وکلی توصیف نکنید :صدا 

ک این مورد دقیقا به مسأله محدود کردن یا متمرکز کردن مسأله تحقیقی که شما قبالض انجام داده اید بر می گردد در واقع شما با آن کار ی
ز موضوع تحقیق را انتخاب کرده اید تا از ابهام و کلی گویی جلوگیري شود همچنین دقت کنید که مسأله تحقیق باید به صورت واضح بیان جنبه ا

  .شود بنابراین از بکار بردن اصطالحات و عبارات کلیشه اي در آن خودداري کنید
  :اهداف تحقیق

براي . با دقت آنچه را که به وسیله ي پیشنهاد تحقیق برنامه ریزي شده است بیان می کنیددر اینجا شما . این بخش هدف تحقیق را بیان می کند
که قصد دارید به آنها پاسخ دهید بیان  (Investigative questions) مثال در یک تحقیق توصیفی شما می توانید اهداف را در قالب سؤاالتی

  .ارید آن ها را تست نمایید این کار را انجام می دهیدیا در یک تحقیق علی با بیان فرضیاتی که قصد د. کنید
سئوال یا  2چهارچوب مرجعی  را که در فصل قبل در نتیجه مرور ادبیات بدست آمد بیاد بیاورید درآنجا مشخص شد که تحقیق قصد دارد به 

  فرضیه پاسخ دهد که دو فرضیه به دیت صورت است

  
  .فرضیه را تست کنید 2ق شما مشخص می کنید که قصد دارید با انجام تحقیق این فرضیه در اهداف تحقی 2با بیان کردن این 
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  مرور ادبیات
ند بخش مرور ادبیات در پیشنهاد تحقیق مطالعات تحقیقی را که به تازگی یا در گذشته در مورد این موضوع انجام شده اند و مبناي تحقیق خواه

  ب هایی که در این زمینه وجود دارند و در تحقیق از آنها استفاده خواهد شد مشخص می کندهمچنین گزارشات دولتی یا کتا. بود نشان می دهد
  :صدا 

و به تدریج به سمت مطالعات مشخص تري که با مسأله شما مرتبط هستند بروید بحث خود را در یک نگاه جامع در مورد موضوع شروع کنید 
دقت کنید که این گزارش نهایی . آنها را به ترتیب زمانی از قدیمی تر به جدید تر بیان کنید همچنین اگر به صورت تاریخی منابع را مرور کرده اید

به بیان دیگر یک مرور خالصه را انجام دهید نه . درنتیجه از بیان جزئیات فردي بپرهیزید.مرور ادبیات شما نیست بلکه یک گزارش اولیه می باشد
یج مهم تحقیقات دیگر داده هاي مرتبط و روشهاي خاصی که در تحقیق دیگر مورد استفاده قرار گرفته در اینجا  سعی کنید به نتا. یک مرور جامع

بخش ابیات تحقیق را با خالصه کردن خبرهاي مهم ادبیات و . نشان دهید که ادبیات چگونه در پیشنهاد تحقیقی شما بکار می رود. اند بپردازید
  .دتصویر آنها در قالب مسأله خود پایان دهی

  

  3بخش  چهارمجلسه 
  طراحی تحقیق

به . تا به اینجا شما بیان کرده اید که مسأله ي تحقیق و اهداف تحقیق شما چیست و اینکه چرا انجام این تحقیق از نظر شما داراي اهمیت است
   .عبارت دیگر تا به اینجا ارزش تحقیق بیان شده است

عد فنی چگونه می خواهید تحقیق را انجام دهید بخش طراحی در پیشنهاد تحقیق نشان می دهد که شما این بخش در تحقیقات مختلف به . از ب
  .هر میزانی که الزم است باید زیربخش داشته باشد تا مراحل تحقیق یا پروژه ي تحقیقی را نشان دهد

  
  

  (Research contribution) سهم تحقیق
  .فق هاي تازه اي در زمینه ي موضوع تحقیق شما گشوده می شوددر این بخش شما نشان می دهید که با انجام تحقیق چه ا

  
  برنامه ریزي تحقیق

شما باید زمان تخمین براي هر کدام از این . فرض کنید مراحل زیر نشان می دهند مراحل اصلی تحقیق شما پس از ارائه پیشنهاد تحقیق می باشد
از یک فرد ممکن است پروژه را انجام دهد لذا در کنار زمانی که براي مراحل مراحل را مشخص کنید در یک تحقیق در محیط کسب و کار بیش 

براي مثال باید مشخص شود که چه فرد یا افرادي بکار تحلیل داده ها . مشخص می شود افرادي که کارها را انجام می دهند نیز باید مشخص گردد
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همچنین شما می توانید براي مدیریت یک پروژه تحقیق .چارت استفاده نمائید براي زمانبندي شما می توانید از نمودار گانت. تخصیص داده شده
 .می باشد Microsoft Projectبراي مثال نرم فزار .در محیط کسب و کاراز تکنیکها و ابزارهاي مدیریت و کنترل پروژه استفاده نمائید

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  (Key references) مراجع کلیدي
  .منابع اصلی را که شما در ادبیات و دیگر بخش هاي تحقیق از آنها استفاده کرده اید مشخص می کنیددر بخش آخر، مراجع و 

 Harvard) براي مثال شما می توانید از روش مرجع دهی هاروارد. باید از یک فرمت مشخص استفاده نمایید (Referencing) براي مرجع دهی
Referencing) دید استفاده نماییدکه در جلسه ي سوم با آن آشنا ش.  

  (Ethics in research) رعایت اخالق در تحقیق
   .همه ي طرف هاي درگیر در یک تحقیق باید رفتار مطابق با موازین اخالقی از خود نشان دهند

  .شود هدف از رعایت اخالق در تحقیق تضمین این مسأله است که از نتایج یا فعالیت هاي تحقیق ضرر یا آسیبی متوجه هیچ کس نمی
  .اخالق در تحقیق در وهله ي اول به حمایت حقوق شرکت کنندگان، پاسخ دهندگان یا افرادي که روي آنها آزمایش انجام می دهیم برمی گردد
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  آزمون میانی

  4بخش  چهارمجلسه 
  رعایت اخالق در تحقیق

به طور کلی، . پاسخ دهنده حقوق بسیاري دارد که باید حفظ شود چه داده ها را از طریق آزمایش، مصاحبه، مشاهده یا پیمایش جمع آوري کنیم،
خود در  (Privacy) تحقیق باید طوري طراحی شود که پاسخ دهنده از آسیب فیزیکی، رنجیدن، درد، خجالت یا از دست دادن حریم شخصی

   :به همین جهت سه دستورالعمل زیر را رعایت کنید. امان باشد
   .دهیدمنافع تحقیق را توضیح  -1
   .حقوق و حفاظت از اطالعات پاسخ دهنده را توضیح دهید -2
  .موافقت رسمی شرکت کننده یا پاسخ دهنده را بگیرید -3

  اصول اولیه اخالقی در انجام تحقیقات
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ا فریب می دهند یا به همانطور که در آزمون میانی به آن اشاره شد گاهی اوقات محققان در تحقیق میدانی یا تحقیقات تجربی شرکت کنندگان ر
براي مثال اگر شرکت کنندگان . یک محقق ممکن است به دالیل روش شناختی قانون اعمال یا مقاصد خود را تحقیق کند.آنها دروغ می گویند

نین ممکن است همچ. هدف صحیح را بدانند آنها ممکن است رفتار خود را اصالح کنند و در نتیجه یادگیري رفتار واقعی آنها غیر ممکن می شود
الزم به ذکر است که محقق بتواند بدون فریب تحقیق را به . در صورتی که محقق حقیقت را بگوید دسترسی به یک مکان براي تحقیق محدود شود

  .صورت مشابهی انجام دهد فریب دادن ارجحیت ندارد
  ویژگی هاي یک تحقیق خوب

  
همانطور که قبال اشاره شد هدف تحقیق باید به صورت روشن و واضح . اولین ویژگی که یک تحقیق خوب ، مشخص بودن هدف آن است -1

عدم موفقیت محقق به انجام این کار ممکن است این تردید را در خوانندگان گزارش تحقیق به وجود . و بدون هیچگونه ابهامی بیان شود
بدون آنکه اهداف آن به  ITبراي درك بهتر موضوع فرض کنید که یک تیم .بت به مسأله را نداشته باشدآورد که محقق درك کافی نس

 .روشنی مشخص باشد توسعه یابد در نتیجه ممکن است هدف واقعی برآورده نشود
این امکان را براي دیگران  رویه مورد استفاده در تحقیق با جزئیات کافی باید توصیف شود تا. جزئیات فرآیند تحقیق باید مشخص باشد  -2

به جزء مواردي که محرمانه بودن اهمیت گزارش تحقیق باید به صراحت منابع داده ها و روشی . به وجود آورد که تحقیق را تکرا ر کنند
 .دحذف یکسري از جزئیات سنجش پایایی و روایی داده ها را سخت یا غیر ممکن می ساز.را که آنها بدست آمده اند آشکار سازد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BiaMaghale.ir



٢۴ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جمع بندي

متوجه شدید که هنگامی که شما قصد دارید یک تحقیق را چه در محیط دانشگاهی چه . در ابتداي این جلسه شما با پیشنهاد تحقیق آشنا شدید
پیشنهاد تحقیق باید به بیان مسأله و همچنین یاد گرفتید که در یک . در محیط کسب وکار انجام دهید، باید یک پیشنهاد تحقیق ارائه کنید

یان اهداف تحقیق بپردازید، سپس خالصه اي از مرور ادبیات را بیان کنید و در نهایت ابعاد فنی تحقیق را شامل طراحی تحقیق و برنامه ریزي ب
   .کنید

وق افراد شرکت کننده در تحقیق احترام بگذارید، یاد گرفتید که باید به حق. پس از پیشنهاد تحقیق شما با موازین اخالقی در تحقیق آشنا شدید
  .نباید تا زمانی که مجبور هستید آنها را فریب دهید و تنها در صورتی این کار را انجام دهید که هیچ آسیب یا ضرري متوجه افراد نشود

ئیات روشن و طراحی تحقیق جامع اشاره در نهایت شما با ویژگی هاي یک تحقیق خوب آشنا شدید که از آنها می توان به اهداف مشخص و جز
  .در جلسه ي آینده به طراحی تحقیق و مباحث مربوط به آن خواهیم پرداخت .کرد

  منابع و مآخذ جلسه ي چهارم
 Cooper, D.R. & Schindler, S.P., 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw Hill. -  

- Neuman, W.L., 2003. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. 5th ed. Allyn and 
Bacon.  

  
  سؤاالت پایانی

فرمت پیشنهاد تحقیق دانشکده ي خود را دریافت کنید و براي یکی از عناوین تحقیقی که در جلسات قبل آنها را متمرکز کردید، یک پیشنهاد 
  .تحقیق ارائه کنید
   :ایجاد شده است  (Legal) و قانونی بودن (Ethical) بر مبناي دو معیار اخالقی بودن دسته بندي زیر

 
  .قرار می گیرند هر کدام یک مثال بیاورید 3و  2براي تحقیقاتی که در قسمت 
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  درس روش تحقیق پنجمجلسه 
  1بخش  پنجمجلسه 

  جلسهاهداف 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .طراحی تحقیق چیست و چه ویژگی هایی دارد -1
  .یک تحقیق را با چه رویکردهایی می توان انجام داد -2
  .استراتژي تحقیق چیست و چگونه یک استراتژي مناسب براي تحقیق خود انتخاب کنید -3

  2بخش  پنجمجلسه 
  (Research design) طراحی تحقیق

دارید، شما پس از انتخاب عنوان تحقیق و متمرکز کردن آن، با مرور ادبیات، اهمیت و ارزش تحقیق خود را  همانطور که از جلسه ي قبل به یاد
همچنین به یاد دارید که در جلسه ي اول به انتخاب عنوان تحقیق پرداختیم و سپس در جلسات دوم و سوم ابتدا مسأله ي تحقیق را . نشان دادید

حال می خواهیم قدم به مرحله ي سوم از فرآیند تحقیق بگذرایم، مرحله اي که شما به ابعاد  .ات پرداختیممتمرکز کردیم و سپس به مرور ادبی
  .در واقع در این مرحله شما تحقیق را طراحی می کنید. فنی تحقیق می پردازید و مشخص می کنید که چگونه می خواهید تحقیق را انجام دهید
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  (Research approach) رویکرد تحقیق
دو رویکرد براي انجام  .قبل از اینکه به جزئیات طراحی تحقیق بپردازید باید مشخص کنید که تحقیق را با چه رویکردي می خواهید انجام دهید

   .تحقیقات وجود دارد
   رویکرد کمی -
 رویکرد کیفی  -

   .در ادامه ویژگی هاي هر کدام از این دو رویکرد را خواهید دید

BiaMaghale.ir



٢٧ 
 

  
  

  
  3بخش  پنجمجلسه 
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  (Research strategy) استراتژي تحقیق

در واقع شما با انتخاب یک استراتژي مشخص می  .استراتژي تحقیق راه و روشی است که شما براي انجام بخش فنی تحقیق خود برمی گزینید
عنوان محقق وظیفه دارید که استراتژي مناسبی براي شما به  .کنید که داده هاي تحقیق خود را چگونه می خواهید جمع آوري و تحلیل کنید

   :مهمترین استراتژي هاي تحقیق شامل موارد زیر می شوند .انجام تحقیق خود انتخاب نمایید
   (Archival analysis) تحلیل اسنادي -1
  (History) مطالعه ي تاریخی -2
  (Case-study)مطالعه ي موردي  -3
  (Survey) پیمایش -4
  (experiment) آزمون -5

  :صدا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتخاب استراتژي
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  از کدام استراتژي براي انجام تحقیق خود استفاده کنم؟ 
   .این سؤالی است که به صورت طبیعی هنگام طراحی تحقیق از خود خواهید پرسید

که براي سؤال تحقیق شما و بهترین استراتژي همان است . در پاسخ به این سؤال الزم به توضیح است که هیچ استراتژي و رویکردي بهترین نیست
همچنین براي پاسخ به این سؤال در ابتدا الزم است با رویکرد سنتی جهت انتخاب استراتژي تحقیق آشنا  .شرایط تحقیق شما مناسب ترین است

ی به طور عمده سه هدف مطالعات تحقیق. بر مبناي این رویکرد، انتخاب استراتژي بر مبناي هدفی که تحقیق دنبال می کند انجام می شود. شوید
   :را دنبال می کنند

   (Exploratory) مطالعات اکتشافی -1
  (Descriptive) مطالعات توصیفی -2
  (Causal)یا علّی  (Explanatory) مطالعات توضیحی -3

  .در ادامه با این سه نوع مطالعه آشنا می شوید و سپس به بحث انتخاب استراتژي بازمی گردیم

  مطالعات اکتشافی
با مطالعه ي اکتشافی، شما می توانید مفاهیم را با وضوح . زمانی بیشتر مفید است که شما ایده ي روشنی از مسأله ي تحقیق ندارید اکتشاف

   .بیشتري توسعه دهید
مثال شما با براي . برخی اوقات نیز فضاي تحقیق آنقدر جدید و مبهم است که شما تحقیق را فقط جهت آشنایی بیشتر با آن حوزه انجام می دهید

مطالعات اکتشافی با هر دو رویکرد کمی و کیفی  .در شرکت ها توسعه می دهید IT مطالعه بر روي یک یا چند شرکت، یک چارچوب براي اجراي
شافی بیشتر این مورد به این دلیل است که روش هاي به کار رفته در مطالعات اکت. قابل انجام هستند، ولی بیشتر با رویکرد کیفی انجام می شوند

   :مانند. جنبه ي کیفی دارند
  (In-depth interview) مصاحبه ي عمیق -
 مشاهده ي شرکت کنندگان  -
  ... مرور فیلم، عکس و -
  ...مصاحبه با نخبگان و متخصصان و  -

 
  یک نکته 

ارچوب مرجع یا با استفاده از چارچوب ممکن است شما از خود بپرسید که ما پس از متمرکز کردن مسأله ي تحقیق و مرور ادبیات، با ایجاد یک چ
پس در اینجا . در ادامه، ما به دنبال پاسخ به سؤاالت یا تست فرضیات می رویم. مرجع تحقیقات قبلی، سؤاالت یا فرضیات مشخصی را بنا کردیم

در پاسخ  .مطالعه ي اکتشافی باشد مسأله و سؤاالت یا فرضیات تحقیق واضح و مشخص هستند و نقطه ي مبهم یا گنگی وجود ندارد که نیازي به
 به این سؤال الزم به توضیح است که هنگامی که شما به ادبیات مراجعه می کنید تا مسأله ي تحقیق را با دقت بررسی کنید، ممکن است متوجه

همچنین ممکن است متوجه . دشوید که مطالعات زیادي روي آن انجام نشده است یا در صورتی که انجام شده است، نقاط مبهم زیادي وجود دار
پس شما می توانید با تحقیق خود، به کشف زوایاي . شوید که مسأله ي شما بسیار جدید است و هنوز کار زیادي روي آن انجام نشده است

ثال، همانطور که براي م. جدیدي از آن مسأله بپردازید و نقاط مبهم را برطرف سازید یا سؤاالت یا فرضیات جدیدي را در مورد آن مطرح کنید
  .ارائه کنید IT اشاره شد، شما می توانید با مطالعه ي عمیق یک یا چند شرکت، روشی را براي اجراي

  
  مطالعات توصیفی

بر خالف مطالعات اکتشافی که بیشتر جنبه ي کیفی دارند و ساختاریافتگی و رسمیت کمتري دارند، مطالعات توصیفی داراي ساختار و رسمیت 
  :این مطالعات معموال اهداف تحقیقی زیر را دنبال می کنند. باشند و بر مبناي فرضیات یا سؤاالت مشخص بنا می شوندبیشتري می 

  .یک پدیده یا ویژگی هاي مرتبط با یک جمعیت مشخص را پیدا می کنند (Descriptors) توصیف کننده هاي -1
  .زنند قسمتی از جمعیت را که ویژگی هاي مشخصی دارد تخمین می -2
  .(Correlational study) ارتباط میان متغیرهاي مختلف را کشف می کنند -3

براي مثال در ساده ترین حالت فرض کنید می خواهیم مشخص کنیم که چند درصد از سپرده گذاران یک بانک در شعاع دو کیلومتري آن زندگی 
ن نزدیکی محل زندگی سپرده گذاران به بانک با میزان سپرده ي آنها وجود در حالت پیچیده تر بررسی می کنیم که چه رابطه ي بی. می کنند

  .دارد

  مطالعات توضیحی یا علّی
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غیر دیگر در مطالعات علّی ما به دنبال این هستیم که چگونه یک متغیر بر تغییرات متغیر دیگر تأثیر می گذارد یا به عبارت دیگر علت تغییر در مت
  .است

  معلول بین دو متغیر را پیدا کنیم؟ چگونه رابطه ي علت و

  
  
  

  انتخاب استراتژي
  .حال که با اهداف مطالعات تحقیقی آشنا شدید به ادامه ي مبحث انتخاب استراتژي می پردازیم

  .همانطور که اشاره شد، در رویکرد سنتی، انتخاب استراتژي بر مبناي هدفی که تحقیق دنبال می کند انجام می شود

  
  

  
  
  

Yin(2002, pp.3-5) وي تاکید می کند که این رویکرد قابل نقد . در کتاب خود رویکرد سنتی به انتخاب استراتژي را مورد نقد قرار داده است
.  براي مثال، وي اشاره می کند که بسیاري از موارد وجود داشته اند که استراتژي آزمون براي مطالعات با اهداف اکتشافی به کار رفته است. است

BiaMaghale.ir

user
2



٣١ 
 

شافی به همین ترتیب وي اشاره می کند که برخی از بهترین و معروف ترین مطالعاتی که از استراتژي مطالعه ي موردي بهره برده اند، با هدف اکت
. ه کار روندبا توجه به این موضوع، وي اشاره می کند که همه ي استراتژي ها براي هر کدام از اهداف تحقیق می توانند ب. یا توصیفی انجام شده اند

   :وي رویکرد دیگري را براي انتخاب استراتژي ارائه می کند که مبتنی بر سه شرط است
  شکل سؤاالت تحقیق  -1
   .میزانی که پارامترهاي رفتاري تحت کنترل محقق هستند -2
  میزان تمرکز تحقیق بر وقایع جاري در مقابل تمرکز بر وقایع تاریخی  -3

  .استراتژي مناسب در جدول آمده انداین شرایط و به کارگیري 

  آزمون میانی

  
  4بخش  پنجمجلسه 

  شرایط مختلف براي استراتژي هاي تحقیق مختلف

  
  انتخاب استراتژي
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به هشت موردي که هنگام انتخاب استراتژي تحقیق باید مورد مالحظه قرار بگیرند اشاره  Cooper and Schindlerدر کنار رویکرد اشاره شده، 
  .اندکرده 

  :از نظر آنها مالحظاتی را که هنگام انتخاب استراتژي باید در نظر بگیرید موارد زیر می باشند
  .(Crystallized) میزانی که مسأله ي تحقیق شکل داده شده است

 روش جمع آوري داده 

 میزان کنترل محقق بر متغیرها 
 هدف تحقیق 

عد زمان  ب 
 عمق و پهناي تحقیق (The topical scope) حوزه ي موضوعی تحقیق
 شرایط و محیط تحقیق 

 درك شرکت کنندگان از فعالیت هاي تحقیق 
  .در ادامه به تک تک این موارد می پردازیم

  .مورد اول میزانی است که مسأله ي تحقیق شکل داده شده است* 
  .دیده شود (Formal) یا رسمی (Exploratory) ت اکتشافیبر مبناي میزان شکل یافتگی مسأله ي تحقیق، تحقیق شما ممکن است به صور

  :تمایز اصلی این دو گزینه در دو چیز است
  (Degree of structure) میزان ساختاریافتگی -1
  اهداف آنی آنها -2

 مورد دوم روش جمع آوري داده هاست* 
تمایز ایجاد می  (Interrogation/Communication) ارتباط/و پرسش (Monitoring) بر مبناي روش جمع آوري داده ها بین مشاهده

  .شود
  مورد سوم میزان کنترل محقق بر متغیرها است* 

 و طراحی هاي مبتنی بر موارد تدوین شده (Experiment) برمبناي اینکه آیا محقق توانایی دستکاري متغیرهاي تحقیق را دارد، بین آزمون 
(Ex post facto design) شود تمایز ایجاد می 

 مورد چهارم مرتبط با هدف تحقیق است* 
 How یا Who ،What ،Where ،when اگر پیدا کردن. بر مبناي هدف تحقیق، بین مطالعات توصیفی با مطالعات علّی تمایز ایجاد می شود 

much اگر یافتن. براي محقق اهمیت دارد، تحقیق توصیفی است Why چگونه یک متغیر تغییراتی را  براي محقق اهمیت دارد، به این معنی که
  .در متغیر دیگر ایجاد می کند، تحقیق علّی است

  
  مورد پنجم مرتبط با بضعد زمان است* 

عد زمانی، مطالعات به دو دسته ي زیر تقسیم می شوند  بر مبناي ب:   
واقع یک تصویر از یک موقعیت زمانی در  .(Cross-sectional studies)مطالعاتی که در یک نقطه ي زمانی مشخص صورت می گیرند  -1

   .مشخص را ارائه می کنند
  (Longitudinal studies) .تحقیقاتی که در طول زمان تکرار می شوند -2

  مورد ششم مرتبط با حوزه ي موضوعی تحقیق است* 

BiaMaghale.ir

user
2



٣٣ 
 

  .قرار می گیرند (Case studies) در مقابل مطالعات موردي (Statistical studies) بر مبناي عمق و پهناي تحقیق، مطالعات آماري 
  مورد هفتم مرتبط با محیط تحقیق است* 

و مطالعات  (field conditions)بر مبناي محیط تحقیق، مطالعات به دو دسته ي مطالعاتی که در شرایط محیطی واقعی اتفاق می افتند  
که مرتبط با محیط تحقیق است و سابقه ي کمتري نسبت یکی دیگر از مطالعاتی  .تقسیم می شوند (Laboratory conditions) آزمایشگاهی

  .شبیه سازي به معناي تکرار کردن ماهیت یک سیستم یا فرآیند است. است (Simulation) به دو مورد اول دارد، شبیه سازي
 مورد هشم و آخر مرتبط با درك شرکت کنندگان از تحقیق است* 

که تحت مطالعه و مشاهده هستند، در صورتی که آنها متوجه شوند که مطالعه بر روي آنها در حال در مطالعه اي که شرکت کنندگان نباید بدانند 
در واقع زمانی که افراد تحت مطالعه احساس کنند که چیزي غیرعادي در حال . انجام است، میزان سودمندي آن طراحی ممکن است کاهش یابد

   .داتفاق افتادن است، ممکن است غیرطبیعی رفتار نماین
   :سه سطح از ادراك در این زمینه وجود دارد

  .شرکت کنندگان هیچ انحرافی را از جریانات عادي روزمره احساس نمی کنند -1
  .شرکت کنندگان انحرافی را مشاهده می کنند، ولی این انحراف غیرمرتبط با کار محقق است -2
  .است شرکت کنندگان انحرافی را مشاهده می کنند که توسط محقق ایجاد شده -3

  .محقق باید مراقب تاثیراتی باشد که ممکن است در نتایج تحقیق وي تغییر ایجاد نماید
براي . شما با هشت مالحظه در هنگام انتخاب طراحی تحقیق آشنا شدید و اکنون می دانید که براي هر کدام چه گزینه هایی را در اختیار دارید

پس از آنکه شما این هشت مورد را  .انید مطالعه ي موردي یا مطالعه ي آماري را انتخاب نماییدمثال بر مبناي عمق و پهناي تحقیق شما می تو
براي تحقیق خود مشخص کردید، شما باید آنها را با ویژگی هاي رویکردها و استراتژي هاي تحقیق تطبیق دهید و هر کدام از رویکردها و 

   :در اینجا به سه نکته دقت کنید .بیشتري دارد، انتخاب نماییداستراتژي هایی که با ویژگی هاي تحقیق شما مطابقت 
شما مجبور نیستید فقط یک رویکرد یا استراتژي را براي تحقیق خود انتخاب نمایید، بلکه می توانید ترکیبی از آنها را در یک تحقیق به  -1

  .به این مورد در این جلسه پرداخته خواهد شد. کار ببرید
در انتخاب استراتژي تحقیق باشند و در کنار هم براي انتخاب  Yin (2003)نند کامل کننده ي رویکرد این هشت مورد می توا -2

  .استراتژي به کار روند
 در جلسات آتی پرداخته خواهد شد) مانند پیمایش و مطالعه ي موردي(به جزئیات استراتژي هاي تحقیقی که کاربرد زیادي دارند  -3

  5بخش  پنجمجلسه 
  استراتژي ها و رویکردها در یک تحقیقترکیب 

ی را با . همانطور که دیدید، انتخاب استراتژي بستگی به نوع سؤال تحقیق و شرایط تحقیق دارد خیلی اوقات پیش می آید که محقق رویکرد کم
ستراتژي ها و رویکردها می توانند این دیدگاه از آن جهت اهمیت دارد که شما به عنوان محقق باید بدانید که ا. رویکرد کیفی ترکیب می کند

   .کامل کننده ي یکدیگر باشند و با یکدیگر ترکیب شوند
  .این واژه به معناي مشاهده از دیدگاه هاي مختلف است .آشنا شوید Triangulation براي درك بهتر موضوع، بهتر است شما با مفهوم

  
  کیفی-کمی و تحقیق کمی- تحقیق کیفی
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ی-شما می توانید یک تحقیق کیفی Triangulation با توجه به مفهوم ی یا کمدر مورد اول، تحقیق شما به صورت اولیه . کیفی داشته باشید- کم
براي مثال، شما با یک مطالعه ي کیفی متغیرها یا پارامترها را استخراج می . مبتنی بر رویکرد کیفی است ولی با رویکرد کمی ترکیب می شود

براي . مورد دوم برعکس مورد اول است. مه آنها را اندازه گیري می کنید و روابط بین متغیرها یا پارامترها را پیدا می کنیدکنید، سپس با پرسشنا
مثال، شما در ابتدا با یک مطالعه ي کمی روابط بین متغیرهاي یک پدیده را بررسی می کنید، سپس با انجام یک مطالعه ي موردي به صورت 

  .مورد خاص بررسی می کنیدکیفی، آن را در یک 
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  سؤاالت پایانی
 و Yin شرایط طراحی تحقیق براي آن را با توجه به رویکردهاي. ارائه کردید در نظر بگیرید مسأله ي تحقیقی که پیشنهاد آن را در جلسه ي قبل

Cooper مشخص کنید و رویکرد و استراتژي مناسب را براي آن تعیین نمایید.  
نید که از کدام رویکردها و مشخص ک. دو مقاله در زمینه ي رشته ي تحصیلی خود پیدا کنید که از رویکردهاي مختلفی براي تحقیق بهره برده اند

  استراتژي ها استفاده کرده اند و چرا؟
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  درس روش تحقیق ششمجلسه 
  1بخش  ششمجلسه 

  جلسهاهداف 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .نمونه گیري چیست و چرا استفاده می شود -1
  .روش هاي مختلف نمونه گیري کدامند -2
   .هاي مختلف نمونه گیري کدامند و چه زمان هایی مورد استفاده قرار می گیرند ویژگی هاي روش -3
 

  (sampling) نمونه گیري
. مزه کردن یک نوشیدنی به ما نشان می دهد که آن شیرین است یا ترش .اکثر افراد به صورت شهودي اندیشه ي نمونه گیري را درك می کنند

این مثال هاي . مه ي کاري انعطاف پذیر باشند، ما استنباط می کنیم که بقیه نیز به همین صورت می باشنداگر تعدادي از کارمندان ما طرفدار برنا
   .هر کدام یک نمونه می باشند

   :در اینجا الزم است با تعدادي از مفاهیم آشنا شوید
  نتایجی را در مورد کل جامعه برداشت کنیم مقصود اولیه ي نمونه گیري این است که با انتخاب چند عنصر از یک جامعه،  :نمونه گیري -
در واقع عنصر جامعه واحد . عنصر جامعه چیزي است که اندازه گیري بر روي آن انجام می شود :(Population element) عنصر جامعه -

براي مثال . دیگري نیز باشد در حالی که عنصر می تواند یک شخص باشد، آن به راحتی می تواند هر چیز .(Unit of study)مورد مطالعه است 
به همین ترتیب، . هر کدام از کارمندان یک اداره که در مورد برنامه ي کاري انعطاف پذیر مورد پرسش قرار گرفته اند یک عنصر جامعه می باشند

   .هر واحد از یک سازمان که مورد تحلیل قرار گرفته است یک عنصر از جامعه ي واحدهاي آن سازمان است
براي مثال، همه ي . مجموع کل عناصري که ما می خواهیم در مورد آنها استنباط کنیم جامعه نامیده می شود :(Population) هجامع -

   .تندکارمندان اداره اي که ما از تعدادي از آنها به عنوان نمونه در باره ي برنامه کاري انعطاف پذیر سؤال کردیم، جامعه ي مورد نظر ما هس
نفر باشند، سرشماري به  200براي مثال اگر تعداد کارمندان اداره . به معناي شمارش همه ي عناصر یک جامعه است :(Census) سرشماري -

  .به عبارت دیگر، سرشماري به این معناست که نمونه شامل همه ي جامعه است. معناي به دست آوردن اطالعات از همه ي آنهاست
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  2بخش  ششمجلسه 
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 نمونه ي خوب چیست؟ 
  .شدمعیار نهایی یک طراحی نمونه این است که نمونه ي انتخابی به چه میزان نمایانگر ویژگی هاي جامعه اي است که قرار است نماینده ي آن با

  :شرط دارداعتبار یک نمونه بستگی به دو . باشد (Valid) از دیدگاه اندازه گیري، یک نمونه باید معتبر -
  (Precision) دقت -2                                                               (Accuracy) صحت -1

  انواع طراحی نمونه
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  (Simple random sampling) نمونه گیري تصادفی ساده ي غیر محدود
  .حالت هر کدام از عناصر جامعه احتمال یکسانی در انتخاب شدن دارنددر این . این نمونه گیري ساده ترین شکل نمونه گیري احتمالی می باشد

  :آنها عبارتند از. در طراحی نمونه تصمیمات گوناگونی باید گرفته شوند تا یک نمونه ي مطمئن را ایجاد کنند
 جامعه ي مورد نظر کدام است؟  -1
 پارامترهاي مورد نظر در جامعه کدامند؟  -2
 چارچوب نمونه گیري کدام است؟  -3
 نوع نمونه چیست؟  -4
 چه اندازه ي نمونه اي مورد نیاز است؟  -5
  چقدر هزینه دربر خواهد داشت؟ - 6

  :نمونه گیري تصادفی ساده اغلب به دالیل زیر غیرکاربردي است
  .نیاز به یک چارچوب نمونه دارد که اغلب در دسترس نیست* 
  .العات در مورد جمعیت استفاده نماید و بنابراین منجر به یک طراحی بی فایده می شودنمی تواند از همه ي اط* 
  .اجراي آن از نظر زمانی و مالی گران است* 
  .نمونه اي از نظر اقتصادي کارایی دارد که با تعداد و هزینه ي کمتري بتواند دقت مورد نیاز را تامین کند* 

  :احتمالی آشنا می شویددر ادامه با چهار روش نمونه گیري 
  (Systematic) اصولی -1
  (Stratified) الیه اي -2
  (Cluster)خوشه اي  -3
   (Double) دوتایی -4
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  (Systematic sampling) نمونه گیري اصولی
را بر تعداد نمونه ي مورد نظر تقسیم می کنید تا  در این نمونه گیري که یک فرم مناسب از نمونه گیري احتمالی است، شما تعداد عناصر جامعه

  .امین عناصر را انتخاب می کنیدk سپس یک شماره ي شروع به صورت تصادفی انتخاب می کنید و به ترتیب. به دست آید k عدد
می باشد و با انتخاب عدد  10در اینجا  k عدد. تایی می خواهید 40عضو است و شما یک نمونه ي  400براي مثال فرض کنید که جامعه شامل 

  :براي شروع، عناصر نمونه به این صورت تعیین می شوند 8تصادفی 
8 ،18 ،28 ،38 ،...  
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  3بخش  ششمجلسه 

  (Stratified sampling) نمونه گیري الیه اي
طوري انتخاب می شود که از هر کدام از بخش ها فرآیندي که در آن نمونه  .بسیاري از جوامع می توانند به زیرجوامع منحصر به فرد تفکیک شوند

براي مثال دانشجویان یک دانشگاه می توانند بر مبناي سطح تحصیلی، . در آن عنصر وجود داشته باشد، نمونه گیري تصادفی الیه اي نام دارد
. نید نمونه گیري تصادفی ساده انجام دهیدپس از ایجاد بخش بندي، در هر کدام از بخش ها می توا. رشته، جنسیت یا موارد دیگر تفکیک شوند

  .نمونه هاي ایجاد شده سپس می توانند وزن دهی شوند تا تخمین هاي مناسبی از جامعه ایجاد نمایند

  (Cluster sampling) نمونه گیري خوشه اي
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  4بخش  ششمجلسه 
  (Double sampling) نمونه گیري دوتایی

ممکن است راحت تر یا اقتصادي تر باشد این است که با یک نمونه، اطالعاتی را به دست بیاوریم و از این اطالعات به روشی از نمونه گیري که 
یا  (Sequential sampling) به این رویه نمونه گیري دوتایی، متوالی. عنوان مبنایی براي انتخاب زیرنمونه براي مطالعات بعدي استفاده نماییم

   .این روش معموال با روش هاي الیه اي یا خوشه اي با هم به کار می روند. می گویند (Multiphase sampling) چند مرحله اي
  انتخاب روش نمونه گیري احتمالی

. با توجه به روش هاي زیاد در دسترس براي نمونه گیري، انتخاب روش مناسب با توجه به مسأله ي تحقیق و بودجه ي در دسترس، سخت است
  .وش هاي مختلف نمونه گیري احتمالی بر اساس مزایا و معایب آنها مورد مقایسه قرار می گیرنددر ادامه ر
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  روش هاي نمونه گیري غیراحتمالی
در نمونه گیري احتمالی، محقق از انتخاب تصادفی استفاده می کند تا میزان . از نظر فنی، روش هاي نمونه گیري احتمالی برتري مشخصی دارند

در این شرایط ما می توانیم مطمئن باشیم که نمونه نمایانگر جامعه اي است که از آن . را کاهش دهد (Bias) وت یا تمایل به یک طرفپیش قضا
همچنین با روش هاي احتمالی، ما می توانیم حدود فاصله اي را که پارامترهاي جامعه درون آنها قرار می گیرند تخمین بزنیم و . اتخاذ شده است

 .خطاي آن را نیز مشخص کنیممیزان 
این روش ها هیچکدام مزیت هایی را که در مورد روش هاي احتمالی به . در روش هاي غیراحتمالی، احتمال انتخاب عناصر جامعه مشخص نیست

 پس علت استفاده از این روش هاي داراي دقت کمتر چیست؟  .آنها اشاره شد ندارند
  .ن روش ها وجود دارند که در ادامه به آنها اشاره می شودچند علت کاربردي براي استفاده از ای

  انتخاب روشهاي غیر احتمالی
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  (Convenience sampling) نمونه گیري آسودگی
در عین حال آنها غیرقابل اعتمادترین طراحی ولی . نمونه گیري هاي غیر احتمالی که غیرمحدود هستند نمونه گیري آسودگی نامیده می شوند

نام آسودگی یا راحتی نیز به همین . در این حالت محقق آزاد است تا هر که را که پیدا کرد انتخاب کند. آسان ترین و ارزان ترین آنها می باشند
  .واضح ترین مثال این روش مصاحبه هایی هستند که براي تلویزیون در خیابان انجام می شوند. دلیل بر آن نهاده شده است

براي مثال اغلب اوقات شما چنین نمونه اي را می . حالی که این روش هیچ کنترلی جهت تضمین دقت ندارد، می تواند روش مفیدي باشددر 
همچنین در مراحل اولیه ي تحقیقات اکتشافی که . گیرید تا ایده ها را تست کنید یا ایده هایی را در مورد یک موضوع مورد عالقه به دست بیاورید

  .بال به دست آوردن رهنمود هستید، ممکن است از این روش استفاده کنیدشما دن

  (Purposive sampling) نمونه گیري هدف دار
این نوع خود به دو روش انجام . نمونه اي که به صورت غیراحتمالی و طبق یک سري معیار انتخاب می شود، نمونه گیري هدفدار نامیده می شود

   :می شود
براي مثال وقتی شما جهت پیش بینی  .این نمونه گیري بر اساس یک سري معیارهاي مشخص انجام می شود :تینمونه گیري قضاو -1

نتیجه ي انتخابات فقط نواحی مشخصی را بررسی می کنید، به این دلیل که در گذشته آن نواحی تعیین کننده ي نتیجه ي انتخابات 
   .استفاده کرده ایدبوده اند، شما در واقع از این نوع نمونه گیري 

منطق این روش در این است که . ما از این نمونه گیري جهت افزایش نمایانگر بودن نمونه استفاده می کنیم :نمونه گیري سهمیه اي -2
اگر نمونه توزیع صحیحی بر روي این ویژگی ها داشته باشد، آنگاه میزان . ویژگی هاي مشخصی ابعاد جامعه را توصیف می کنند

زن هستند، شما نمونه ي % 45مرد و % 55براي مثال اگر شما از جامعه اي نمونه گیري می کنید که . ي نمونه افزایش می یابدنمایانگر
  .زن حضور دارند% 45مرد و  %55خود را با همین نسبت انتخاب می کنید، یعنی در نمونه ي شما 

  (Snowball sampling) نمونه گیري گلوله برفی
ري که در سال هاي اخیر داراي جایگاهی در نمونه گیري شده است، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پاسخ دهندگان قابل این روش نمونه گی

در این روش، در مرحله ي اول، افراد از طریق . شناسایی می شوند (Referral network) شناسایی نیستند و از طریق یک شبکه ي ارجاعی
سپس این افراد براي شناسایی افراد دیگري که داراي ویژگی هاي مشابهی می باشند، مورد . تمالی شناسایی می شوندروش هاي احتمالی یا غیراح

  .در واقع نمونه ي هدف از طریق یک فرآیند غلتنده شناسایی می شوند. این فرآیند به همین صورت ادامه می یابد. استفاده قرار می گیرند
به این صورت که دانشجو، پرسشنامه ي خود را براي هم . رشناسی ارشد در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرداین روش در میان دانشجویان کا

دوره اي هاي خود یا هم دانشکده اي هاي خود ارسال می کند و از آنها درخواست می نماید که ضمن پاسخ به پرسشنامه، آن را براي دوستان 
  .کنند (Forward) نظر می باشند، ارسالخود که در زمینه ي مورد نظر صاحب

  جمع بندي
با دو نوع نمونه گیري احتمالی و غیراحتمالی آشنا شدید و یاد گرفتید که در نمونه گیري احتمالی هر . در این جلسه با نمونه گیري آشنا شدید

همچنین با . شانس براي همه ي اعضا لزوما وجود نداردکدام از اعضاي جامعه شانس براي انتخاب شدن دارند ولی در نمونه گیري غیراحتمالی این 
   .روش هاي هر کدام از آنها و مزایا و معایبشان آشنا شدید

  .در جلسه ي آتی به بخش مهم دیگري از طراحی تحقیق با نام اندازه گیري می پردازیم

  منابع و مآخذ
Cooper, D.R. & Schindler, S.P., 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw Hill.  

  سؤاالت پایانی
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جامعه و . دو مقاله اي که در بخش سؤاالت جلسه ي پنجم انتخاب کردید و رویکرد و استراتژي آنها را مشخص کردید در نظر بگیرد -
   .نمونه ي مورد بررسی در آنها را مشخص کنید

  نمونه گیري غیراحتمالی را پیشنهاد می کنید؟تحت چه شرایطی شما نمونه گیري احتمالی را و تحت چه شرایطی  -
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  درس روش تحقیق جلسه هفتم

  1جلسه هفتم بخش 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .اندازه گیري چیست و چه چیزهایی اندازه گیري می شوند -1
  .انواع داده ها کدامند و چه تفاوت هایی دارند -2
  .گیري از کجا ناشی می شوندخطاهاي اندازه  -3
  .ویژگی هاي ابزار اندازه گیري خوب کدامند -4
  .مقیاس هاي اندازه گیري کدامند و چگونه از آنها براي اندازه گیري استفاده نماییم -5

  
  2جلسه هفتم بخش 

   (Measurement)اندازه گیري
ابتدا به رویکرد و استراتژي تحقیق پرداختیم و سپس وارد بحث نمونه . پرداختیمهمانطور که می دانید در دو جلسه ي قبل به طراحی تحقیق 

   .در این جلسه نیز همچنان در مرحله ي طراحی تحقیق خواهیم ماند. گیري شدیم
ا تعیین می کنید که براي مثال شم. شما با انتخاب رویکرد و استراتژي تحقیق، ابزار اندازه گیري متناسب با تحقیق خود را نیز انتخاب می کنید

با این ابزارها در جلسات آخر که به برخی از . می خواهید از پرسشنامه یا مصاحبه استفاده نمایید یا می خواهید روش دیگري را به کار برید
د بدانید که چطور به زمانی که شما ابزار اندازه گیري را انتخاب می کنید، بای. استراتژي هاي تحقیق بیشتر پرداخته خواهد شد اشاره می شود

به همین دلیل الزم است که با مبحث اندازه گیري آشنا شوید که در ادامه . وسیله ي آن، چیزي را که قصد اندازه گیري آن را دارید اندازه بگیرید
   .به آن پرداخته خواهد شد
  اندازه گیري چیست؟ 

نه یا مقیاس از قبل تعیین شده ویژگی هاي یک شیء فیزیکی را از قبیل ارتفاع و در زندگی روزمره، اندازه گیري زمانی اتفاق می افتد که یک پیما
. همچنین میزان عالقه ي شما به یک موسیقی، نقاشی یا شخصیت یک دوست یک نوع اندازه گیري محسوب می شود. وزن اندازه گیري می کند

   .رات اندازه گیري در یک تحقیق سخت تر می باشندما به صورت غیرجدي در هر روز اندازه گیري می کنیم، ولی لوازم و مقر
این تعریف به این معناست که اندازه . اندازه گیري در تحقیق شامل تخصیص اعداد به رویدادهاي تجربی بر طبق یک سري از قوانین می باشد

   :گیري یک فرآیند سه بخشی است
 انتخاب رویدادهاي تجربی قابل مشاهده  -1

به جنبه هایی  (Symbols)قاعده ي اتصال، یک طرح براي تخصیص اعداد یا نمادها  :(Mapping rule) توسعه ي قواعد اتصال -2
  .از یک رویداد است که قرار است اندازه گیري شوند

  به کارگیري قواعد اتصال در هر مشاهده از آن رویداد -3
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  اندازه گیري چیست ؟

  

  

  : اندازه گیري
   :در اینجا به دو نکته دقت نمایید

همه ي نظریه پردازان اندازه گیري، روش اندازه گیري رضایت که ارائه شد را یک شکل از اندازه گیري می دانند، ولی برخی روش تقسیم  -1
ولی . استدالل آنها این است که اندازه گیري شامل بیان کردن چیزي به صورت عدد است. مرد را مورد چالش قرار می دهند -بندي زن

به این صورت که اعداد در شکل نمادها در یک قاعده ي اتصال می . م نگاه عمومی تري به این موضوع داشته باشیمدر واقعیت می توانی
   .توانند منعکس کننده ي مفاهیم کیفی و کمی باشند

کیفیت و اینست که باالترین ” تخصیص اعداد به رویدادهاي تجربی بر طبق یک سري قواعد”هدف اندازه گیري یا به عبارت دیگر هدف  -2
  .کمترین خطا را در داده ها براي تست فرضیات داشته باشیم

  چه چیزي اندازه گیري می شود؟
  :متغیرهایی که در تحقیقات مورد مطالعه قرار می گیرند می توانند به صورت زیر تقسیم بندي شوند

. ، براي مثال به میز، افراد، کتاب ها و اتومبیل هااین بخش شامل چیزهایی است که به صورت عادي تجربه می شوند :(Objects) اشیاء -1
  .گروهی و نوترون نیز می شوند- اشیاء شامل مواردي کمتر ملموس مانند ژن، فشار درون

رفتار و . خواص فیزیکی یک شخص مواردي از قبیل وزن و قد را دربر می گیرند. خواص ویژگی هاي اشیاء هستند :(Properties) خواص -2
  .همچنین مواردي از قبیل توانایی رهبري و وابستگی خویشاوندي از خواص اجتماعی می باشند. خواص روانشناختی می باشند هوشمندي از

  : صدا
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  : انواع داده ها
مثال،  براي. در طراحی، یک فرد یک قاعده ي اتصال طراحی می کند و سپس مشاهدات خود از نشانگرها را با استفاده از آن قواعد معنی می کند

  .براي محقق می باشد 4در مثال قبل رضایت یک مشتري به معناي عدد 
انتخاب مناسب به آنچه شما در مورد قاعده ي اتصال فکر می . براي هر مفهوم یا ساختار، به کارگیري انواع مختلفی از داده ها امکان پذیر است

  .خود را در مورد چگونگی ارتباط نمادها با مشاهدات دنیاي واقعی داردهر نوع از داده فرضیات زیربنایی مربوط به . کنید بستگی دارد
  .قواعد اتصال چهار ویژگی دارند

  :ویژگی قواعد اتصال 

  

  

  : آزمون میانی
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  3جلسه هفتم بخش 

   (Nominal Data)داده هاي اسمی
با . تماال از بقیه ي داده ها بیشتر جمع آوري می شونددر تحقیقات در محیط کسب وکار و همچنین تحقیقات علوم اجتماعی داده هاي اسمی اح

به داده هاي اسمی، شما اطالعاتی را در مورد یک متغیر جمع آوري می کنید که به صورت طبیعی یا به واسطه ي تعریف شما، آن متغیر می تواند 
هاي اسمی استفاده می نمایید محاسبه ي تعداد  زمانی که شما از داده. دسته بندي شود (Mutually exclusive) دو یا چند گروه منحصر

نفر شرکت کننده در یک سمینار تعداد زنان و مردان را  100براي مثال اگر از . اعضا در هر گروه تنها عملیات ریاضی است که قابل انجام است
  .حضور دارندنفر زن در سمینار  55نفر مرد و  45شمارش می کنید، شما تنها می توانید به نتیجه برسید که 

 (Label) اگر شما در قاعده ي اتصال خود از نمادهاي عددي براي تشخیص دسته ها استفاده می نمایید، این اعداد تنها به عنوان برچسب
  .شناخته می شوند و هیچ ارزش عددي ندارند

   (Ordinal Data)داده هاي ترتیبی
کاربرد این نوع داده زمانی . به عالوه ي اینکه این داده ها یک نشانگر ترتیب نیز دارندداده هاي ترتیبی شامل ویژگی هاي داده هاي اسمی هستند 

   .مصداق داشته باشد (Transitivity postulate) امکان پذیر است که فرضیه ي تراگذاري
  فرضیه تراکنش

 
   (Interval Data)داده هاي فاصله اي

. ترتیبی هستند به عالوه ي اینکه این داده ها مفهوم تساوي فاصله ها را نیز در خود جاي داده اندداده هاي فاصله اي شامل ویژگی هاي داده هاي 
  .است 7تا  4برابر فاصله ي زمانی بین ساعت  6تا  3است یا فاصله ي زمانی بین ساعت  3و  2مساوي فاصله ي  2و  1براي مثال فاصله ي بین 
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براي مثال . اده می نمایید، از میانگین حسابی به عنوان میزان تمایل داده ها به مرکز استفاده می کنیدزمانی که شما از داده هاي فاصله اي استف
  .شما می توانید محاسبه کنید که به طور میانگین دانشجویان در چه ساعتی وارد کالس شده اند

  :آزمون میانی 

  
  4جلسه هفتم بخش 

   (Ratio Data)داده هاي نسبتی
هاي اشاره شده براي داده هاي قبل را با شرط داشتن یک صفر مطلق یا مبدا ترکیب کنید، در این حالت شما با داده هاي نسبتی همه ي ویژگی 
براي روشن تر کردن تفاوت بین این داده ها با داده هاي فاصله اي به  .داده هاي نسبتی مقادیر واقعی یک متغیر را نمایش می دهند. سروکار دارید

  .دقت کنیداین مثال 

  
با توجه به ویژگی هاي این داده ها، دستکاري هایی  .اندازه هاي ابعاد فیزیکی مانند وزن، ارتفاع، فاصله و محیط به عنوان مثال این داده ها هستند

را با هم ضرب یا تقسیم کنید در  براي مثال شما می توانید این داده ها. را که با اعداد واقعی قابل انجام هستند می توانید با این اعداد انجام دهید
  .صورتی که با هیچ کدام از داده هاي قبلی نمی توانستید این کار را انجام دهید

   (Sources of measurement differences)منشا تفاوت هاي اندازه گیري
 خطاهاي اندازه گیري از کجا ناشی می شوند؟ 

کنترل دست یافتنی % 100از آنجایی که . تا اندازه گیري متغیرها دقیق و غیرمبهم باشدمطالعه ي ایده آل باید طوري طراحی و کنترل شود 
  .نیست، خطا اتفاق می افتند

  :چهار منشا خطا که ممکن است به نتایج سرایت کنند در زیر آمده اند

  (Respondent) پاسخ دهنده -1

  (Situation) وضعیت -2
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  (Measurer) اندازه گیر -3

  (Data collection instrument) مع آوري داده هاابزار ج -4
  :صدا 

  
  
  
  
  
  
  
  

   (Characteristics of sound measurement)ویژگی هاي اندازه گیري درست
 ویژگی هاي ابزار اندازه گیري خوب کدامند؟ 

از آنچیزي باشد که ما عالقمند به اندازه  یک پاسخ شهودي به این سؤال اینست که ابزار اندازه گیري باید یک نشانگر یا محاسبه کننده ي دقیق
به دو معیار مهم براي ارزیابی یک ابزار اندازه گیري . عالوه بر این، آن باید براي استفاده آسان باشد و کارایی مناسب داشته باشد. گیري آن هستیم

  :در زیر اشاره شده است

ابزار اندازه گیري واقعا آن چیزي را اندازه می گیرد که ما می خواهیم اندازه به میزانی اشاره دارد که یک  :(Validity) اعتبار یا روایی
  .گیري کنیم

به عبارت دیگر به قابلیت تکرار . این معیار به میزان دقت و صحت رویه ي اندازه گیري اشاره دارد :(Reliability)قابلیت اعتماد یا پایایی 
  .مشابه اشاره می کنداندازه گیري با ابزار یکسان و ایجاد نتایج 

  .در ادامه به هر یک از این معیارها و اجزاي آنها پرداخته خواهد شد
   (Validity)اعتبار یا روایی

یکی از اشکال . به شکل هاي بسیاري از اعتبار در ادبیات اشاره شده است و تعداد آنها همراه با افزایش اهمیت اندازه گیري علمی افزایش می یابد
  .(Internal validity) عبارتست از اعتبار درونیمهم اعتبار 

داریم اندازه همانطور که در تعریف اعتبار به آن اشاره شد، این شکل از اعتبار ، توانایی ابزار اندازه گیري را در اندازه گیري آن چیزي که ما قصد 
  .گیري کنیم می سنجد

  :بسیار مورد قبول است شامل سه جنبه از آن استیک تقسیم بندي که . اعتبار درونی جنبه هاي مختلفی دارد

  (Content validity) اعتبار محتوا -1

  (Criterion-related validity) اعتبار مرتبط با معیار -2

  (Construct validity) اعتبار ساختار -3
  : صدا 
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   (Reliability)قابلیت اطمینان یا پایایی
یک ابزار اندازه گیري زمانی داراي قابلیت . معانی مختلفی دارد، ولی در بسیاري از زمینه ها داراي مفهوم سازگاري استپایایی براي افراد مختلف 

 Free of) به عبارت دیگر، پایایی به این معنی است که ابزار اندازه گیري خالی از شانس و تصادف. اطمینان است که نتایج سازگار ایجاد نماید
random) ي بی ثبات یا خطاها(Unstable errors) یک ابزار اندازه گیري پایا با این اطمینان می تواند به کار گرفته شود که عوامل . باشد

. ابزارهاي اندازه گیري پایا توانمند هستند و می توانند در شرایط و زمان ها مختلف به خوبی کار کنند. موقعیتی و زودگذر بر آن تاثیرگذار نیستند
پایایی شرط الزم براي اعتبار است ولی . یک پرسشنامه زمانی پایایی دارد که کاربرد آن در دو زمان متفاوت به نتایج یکسانی بیانجامدبراي مثال 

   .شرط کافی نیست
   :تمایز زمان و شرایط مبناي به کارگیري سه شکل از پایایی است

  (stability) ثبات -1
  (Equivalence) تعادل -2
  (Internal consistency) خلیسازگاري دا -3

  درك پایایی و روایی
  .براي درك بیشتر پایایی و روایی و همچنین تفاوت آنها بگذارید با استفاده از مثال کمان و سیبل یک قیاس انجام دهیم

  
  بهبود پایایی

  :شما می توانید براي بهبود پایایی ابزار اندازه گیري خود کارهاي زیر را انجام دهید

  .منشا ایجاد اختالف در محیط خارجی را به حداقل کاهش دهید

  .شرایطی را که در آن اندازه گیري انجام می شود را استاندارد نمایید
  .سازگاري افرادي که مأمور جمع آوري داده می شوند را با آموزش آنها، نظارت بر آنها و ایجاد انگیزش در آنها افزایش دهید

  .ري را با به کار بردن سؤاالت مشابه گسترده کنیدسؤاالت اندازه گی
تا  1سؤال است که هر کدام با اعداد  20براي مثال فرض کنید یک پرسشنامه شامل . پاسخ هایی را داراي افراط هستند از تحلیل حذف نمایید

  .پاسخ را از تحلیل حذف نماییداین . پاسخ داده است 1یک پاسخ دهنده به همه ي پرسش ها با عدد . اندازه گیري می شوند 5
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  5جلسه هفتم بخش 
   (Measurement scales)مقیاس هاي اندازه گیري

براي مثال . نمایید (Measurement questions) شما براي انجام اندازه گیري باید سؤاالت یا فرضیات تحقیق را تبدیل به سؤاالت اندازه گیري
شما اغلب براي این کار از سؤاالت استاندارد از قبل طراحی شده یا . چند سؤال اندازه گیري نماییدممکن است یک مفهوم در تحقیق خود را با 

مقیاس هاي اندازه . سپس براي اندازه گیري سؤاالت باید از مقیاس مناسب استفاده نمایید. سؤاالتی که خود طراحی نموده اید استفاده می کنید
  :گیري به سه شکل می باشند

  (Rating scales) اي نرخ گذاري یا امتیازدهیمقیاس ه -1
  (Ranking scales) مقیاس هاي رتبه بندي -2

  .در ادامه با این مقیاس ها و شکل هاي مختلف آنها آشنا می شوید

  مقیاس هاي نرخ گذاري یا امتیاز دهی
یاء قضاوت کند بدون آنکه آنها را با چیز دیگري به صورت یک محقق زمانی از این مقیاس ها استفاده می نماید که بخواهد در مورد ویژگی هاي اش

اینکه . یا دسته بندي هاي دیگر باشد” مخالف- بی تفاوت-، موافق”بی عالقه- عالقمند“این مقیاس ها ممکن است به شکل . مستقیم مقایسه نماید
ی محققان معتقدند که به کاربردن تعداد درجات بیشتر برخ. محقق چند گزینه یا درجه براي پاسخ ها به کار برد تفاوت زیادي ایجاد نمی کند

BiaMaghale.ir  .در ادامه با شکل هاي مختلف این مقیاس آشنا می شوید. حساسیت اندازه گیري و واریانس را زیاد می کند و آن را یک مزیت می دانند
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  مقیاس هاي رتبه بندي

در ادامه با شکل هاي . قیم مقایسه می کند و انتخاب خود را انجام می دهددر این مقیاس ها، پاسخ دهنده دو یا چند چیز را به صورت مست
  .مختلف این مقیاس آشنا می شوید
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  جمع بندي
همچنین با انواع داده ها . یاد گرفتید که اندازه گیري شامل تخصیص اعداد به رویدادهاي تجربی است. در این جلسه با اندازه گیري آشنا شدید

ک شامل داده هاي اسمی، ترتیبی، فاصله اي و نسبتی آشنا شدید و آموختید که هر کدام از آنها عالوه بر ویژگی هایی که داده ي قبلی دارد ی
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سپس یاد گرفتید که منشأ خطاهاي اندازه گیري می تواند ناشی از پاسخ دهنده، موقعیت، اندازه گیر و یا ابزار . ویژگی جدید را نیز به همراه دارد
هایت با دو در ن. پس از آن آموختید که یک ابزار اندازه گیري خوب باید دو ویژگی مهم یعنی پایایی و روایی داشته باشد. جمع آوري داده ها باشد

در جلسه ي آینده به مرحله ي بعدي از فرآیند تحقیق، یعنی  .نوع مقیاس اندازه گیري امتیاز دهی و رتبه بندي و اشکال مختلف آنها آشنا شدید
  .مرحله ي جمع آوري داده، گام می گذاریم

  منابع و مآخذ
Cooper, D.R. & Schindler, S.P. 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw Hill.  

  سؤاالت پایانی
مشخص کنید که آنها از چه ابزاري براي جمع آوري . دو مقاله اي را که در جلسه ي قبل جامعه و نمونه ي آنها را مشخص کردید در نظر بگیرید

   .داده ها استفاده نموده اند و پایایی و روایی را چگونه اندازه گرفته اند
با مثال هایی مشخص کنید که چگونه این داده . نرم افزار را در دسترس دارید 20ربوط به تعداد خطاهاي ماهیانه ي فرض کنید شما داده هاي م

 ها می توانند به صورت داده هاي اسمی، ترتیبی، فاصله اي و نسبتی نمایش داده شوند
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  درس روش تحقیق جلسه هشتم

  1جلسه هشتم بخش 

  :می دانید که پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما
  .پیمایش چیست و چه سؤاالتی براي انجام پیمایش مناسب هستند -1
  .روش هاي انجام پیمایش کدامند -2
  .نرخ پاسخ چیست و چگونه می توان آن را افزایش داد -3
  .ویژگی هاي سؤاالت بازپاسخ و بسته پاسخ کدامند -4

  

  2جلسه هشتم بخش 
  (Survey) پیمایش

. پس از انتخاب رویکرد و استراتژي تحقیق، مباحث نمونه گیري و اندازه گیري مطرح شدند. به بحث مهم طراحی تحقیق پرداختیمدر جلسات قبل 
تعیین این موارد بستگی به . همانطور که متوجه شدید، نحوه ي جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها نیز در مرحله ي طراحی مشخص می شوند

بنابراین در این جلسه و جلسات آینده با وارد شدن به مرحله ي بعدي فرآیند تحقیق یعنی مرحله ي جمع آوري . تخابی داردرویکرد و استراتژي ان
خته داده، چند مورد از استراتژي هاي تحقیق و روش جمع آوري داده در آنها مورد بررسی قرار می گیرند و سپس به تجزیه و تحلیل داده ها پردا

  .خواهد شد
نظر شما در مورد دوره ي درسی روش : اولین سؤال به این صورت است .یک برگه ي کاغذ به دست شما می دهد که پر از سؤال است یک نفر

  تحقیق چیست؟ 
  سازماندهی خیلی خوبی دارد،  -1
  سازماندهی مناسبی دارد، -2
  .سازماندهی ضعیفی دارد -3

  .بسیاري از ما با شکل هاي مختلف پیمایش برخورد داشته ایم. پیمایش استاین یک نوع از . شما از این سؤال تعجب نخواهید کرد
  .پیمایش مدت زمان زیادي است که به عنوان استراتژي اصلی تحقیقات علمی به کار گرفته شده است

  .اد می شودارتباط تمایز ایج/اگر از جلسه ي پنجم به یاد داشته باشید، بر مبناي روش جمع آوري داده بین مشاهده و پرسش
قدرت اصلی پیمایش به . رویکرد ارتباطی براي جمع آوري داده شامل انجام پیمایش بر روي افراد و جمع آوري پاسخ هاي آنها براي تحلیل است
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ات این بدان معنا است که پیمایش نیاز به درك بصري اطالع .آن است (Versatile) عنوان یک روش اصلی و مهم جمع آوري داده روان بودن
ما به ندرت می توانیم در مورد عقاید، . اطالعات چکیده از هر نوعی را می توان توسط سؤال کردن از دیگران به دست آورد. توسط محقق ندارد

همچنین اطالعات در مورد رویدادهاي گذشته اغلب فقط از طریق . گرایش ها، مقاصد و انتظارات افراد با روشی غیر از پیمایش چیزي بدانیم
 .مایش روي افرادي که آن رویدادها را به خاطر دارند امکان پذیر استپی

  
  
  

  
  
  

  
  رویکرد کمی و کیفی براي پیمایش

ی و هم با رویکرد کیفی به انجام تحقیق از طریق پیمایش بپردازد این مورد بستگی به هدفی دارد که تحقیق و محقق . یک محقق می تواند هم با رویکرد کم
ی به سؤاالت بسته پاسخ که با عدد اندازه گیري می شوند  .دنبال می کنند رویکرد کیفی اغلب به سؤاالت باز پاسخ منجر می شود در صورتی که رویکرد کم
ویکرد کمی الزم به ذکر است که بیشتر پیمایش ها با ر. با دو نوع سؤاالت اشاره شده و مزایا و معایب هر کدام در انتهاي جلسه آشنا می شوید. منجر می شود
  .انجام می شوند

  3جلسه هشتم بخش 
  سؤاالت مناسب براي پیمایش

  استراتژي پیمایش براي چه نوع از سؤاالت تحقیقی مناسب است؟ 
براي . ه نموداستفاد برخی اوقات از سؤاالت یا فرضیات تحقیق می توان به راحتی فهمید که باید از رویکرد ارتباطی و استراتژي پیمایش براي جمع آوري داده ها

ولی، گاهی اوقات سؤاالت تحقیق به شکلی هستند که . مثال همانطور که اشاره شد سؤاالت مرتبط با انتظارات و مقاصد افراد نیاز به استفاده از این رویکرد دارند
تعداد محدودي از سؤاالت مناسب . تر از مشاهده است در این حالت، پیمایش اغلب کاراتر و اقتصادي. می توان از هر دو رویکرد مشاهده یا ارتباط استفاده نمود

پیمایشی که از طریق تلفن، پست یا . می توانند اطالعاتی را ایجاد نمایند که به دست آوردن آنها از طریق مشاهده به زمان و تالش بسیار بیشتري نیاز دارند
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در . اما همه ي سؤاالت را نمی توان با روش پیمایش پاسخ داد .یایی را نیز توسعه دهداینترنت به عنوان رسانه ي ارتباطی انجام می شود می تواند وسعت جغراف
  .ادامه به گروه هایی از سؤاالت اشاره شده است که استراتژي پیمایش روش مناسبی براي پاسخ دادن به آنهاست

  
  ضعف پیمایش

  .داردرویکرد ارتباطی یا به عبارت دیگر پیمایش نقاط ضعف خاص خود را نیز 
  :صدا

  
  
  
  
  

  انتخاب روش ارتباط
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  مصاحبه ي حضوري

می باشد یک مکالمه ي دو نفره است که به وسیله ي مصاحبه کننده آغاز می شود  (Face-to-face) یک مصاحبه ي حضوري که به معناي ارتباط رو در رو
  .تا اطالعاتی را از شرکت کننده به دست بیاورد

  :صدا
  
  
  
  
  
  
  

  مصاحبه ي تلفنی
همچنین مطالعات نشان می دهند که در ارسال . تلفن می تواند ابزار خوبی براي سازماندهی و غربال کردن یک جامعه براي انجام مصاحبه ي حضوري باشد
تلفن در انجام  اما از همه مهم تر، نقش بزرگی که. پرسشنامه به وسیله ي پست یا روش هاي دیگر، اطالع رسانی قبلی می تواند نرخ پاسخ را افزایش دهد

   .پیمایش و جمع آوري داده از پاسخ دهندگان دارد این است که می توان مصاحبه را به وسیله ي تلفن انجام داد
  .این روش نیز مانند روش مصاحبه ي حضوري داراي مزایا و محدودیت ها خاص خود می باشد
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  4جلسه هشتم بخش 

  کار-پرسشنامه ي خود

  مفاهیم در پیمایشبرخی 

  
  نرخ پاسخ

نرخ پاسخ، نشان دهنده ي . بسیاري از اوقات، هنگامی که کار جمع آوري داده به پایان می رسد، تعداد پاسخ هاي به دست آمده با تعداد نمونه برابر نیستند
براي نمونه اگر تعداد . این نسبت از تقسیم تعداد شرکت کنندگان در پیمایش به کل تعداد نمونه به دست می آید. نسبت شرکت کنندگان در پیمایش می باشد

  .خواهد بود% 7/25نفر شرکت کنند، نرخ پاسخ  257باشد و  1000نمونه 

  خطاي عدم پاسخ
عدم موفقیت در دریافت پاسخ از همه ي نمونه ي مورد نظر، . همانطور که اشاره شد، بسیاري از اوقات همه ي نمونه ي مورد نظر در پیمایش شرکت نمی کنند

عدم شرکت پاسخ دهندگان در پیمایش می تواند مشکل بزرگی ایجاد نماید، از آن جهت که اگر آنها سهم زیادي از نمونه را . می کند قدرت پیمایش را کم
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این مورد زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که شرکت کنندگان با . شامل شوند، محققان نخواهند توانست یافته هاي تحقیق را به کل جامعه تعمیم دهند
  .براي هر کدام از روش هاي پیمایش راه هایی براي کاهش عدم شرکت یا کاهش اثر آن وجود. ی که شرکت نکرده اند تفاوت داشته باشندکسان
  :صدا 

  
  
  
  
  
  

  (TDM) کاهش عدم شرکت رویکرد
پیمایش یک تعامل اجتماعی است که ارائه شده است بیان می کند که  1978در سال  Dillman که توسط آقاي Total Design Method (TDM)رویکرد 

آنها زمانی همکاري می کنند که هزینه هاي . در آن همکاري پاسخ دهندگان بر مبناي آنچه آنها انتظار دارند تا در قبال همکاري دریافت کنند انجام می شود
   :یکرد ارائه میشوند به شرح زیر می باشندپیشنهادهایی که توسط این رو. اجتماعی آن کم باشد و منافع آن از هزینه هاي آن بیشتر باشد

  طراحی سؤاالت خوب با لغات مناسب و همچنین طراحی پرسشنامه ي خوب  - 1
  تست آزمایشی پرسشنامه قبل از تست اصلی  - 2
  حداقل کردن هزینه، تالش و زمان براي پاسخ دهندگان  - 3
  .کار مهم و ارزشمندي انجام می دهد ایجاد این احساس در پاسخ دهنده که وي با پاسخ به پرسشنامه - 4

  (Pilot-test) تست آزمایشی
واقعی،  غیر از زمانی که شما پرسشنامه را به صورت کامل از یک تحقیق معتبر و تست شده برداشت می کنید، پرسشنامه ي تحقیق شما باید قبل از تست

این کار براي پی بردن به ضعف هاي ابزار اندازه گیري . پرسشنامه ي شما جدید است میزان و حجم این کار بستگی به این دارد که چه مقدار از. آزمایش شود
و رویه ي واقعی جمع آوري داده را بر روي آنها انجام داد ) 100تا  25معموال بین (براي این کار می توان تعدادي از اعضاي نمونه را انتخاب کرد . انجام می شود

 .روش دیگري نیز براي این کار وجود دارد. تجربه ي به دست آمده و همچنین پاسخ ها و نظرات شرکت کنندگان انجام داد و سپس اصالحات الزم را با توجه به

دقت، استاندارد  اگر از جلسه ي قبل به یاد داشته باشید، براي افزایش روایی محتوا، می توان از افراد متخصص در زمینه ي موضوع تحقیق بهره جست تا آنها
همچنین متخصصان می توانند . رتبط بودن و موارد دیگر را در مورد سؤاالت مورد بررسی قرار دهند و در صورت نیاز نظرات اصالحی خود را بیان کنندبودن، م

. ندازه گیري می گویندابزار ا (Pretest) به این کار پیش آزمایش. پیشنهاداتی در مورد به کارگیري لغات مبهم و گنگ، سؤاالت آزار دهنده و غیره ارائه دهند
این می تواند به عنوان اولین گام از مرحله ي جمع آوري  .شما به عنوان محقق می توانید پس از جمع آوري نظرات، آنها را بررسی و در پرسشنامه اعمال نمایید

  .داده محسوب شود

  سؤاالت بازپاسخ در برابر بسته پاسخ
در سؤاالت باز پاسخ یا پاسخ آزاد، پاسخ دهنده آزاد است . باز پاسخ در برابر سؤاالت بسته پاسخ وجود داشته استاز گذشته بحث هاي بسیاري در مورد سؤاالت 

در مقابل، سؤاالت بسته پاسخ . می تواند هر جوابی را در بر داشته باشد” برنامه ي تلویزیونی مورد عالقه ي شما کدام است؟“براي مثال سؤال  .هر جوابی بدهد
همه ي مثال هایی که در بخش مقیاس هاي اندازه گیري ارائه شدند . مطرح کردن سؤال، گزینه هایی را نیز به صورت مشخص و ثابت مطرح می نماید عالوه بر

را دربردارند  به هر صورت، هر دو نوع سؤال معایب و مزایایی. انتخاب روش مناسب بستگی به هدف و محدودیت هاي عملیاتی تحقیق دارد .از این نوع می باشند
  .که در ادامه به آنها اشاره می شود

  سؤاالت بسته پاسخ
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  سؤاالت باز پاسخ

  
  5جلسه هشتم بخش 

  جمع بندي
ی یا کیفی انجام شود. در این جلسه با استراتژي پیمایش آشنا شدید آموختید که استراتژي پیمایش مبتنی بر رویکرد ارتباطی است و می تواند به صورت کم. 

سپس به . با سؤاالت مناسب براي پیمایش آشنا شدید که از آن جمله می توان به سؤاالت در مورد باورها، انتظارات، عقاید و دانش افراد اشاره کرد همچنین
پس از . کار که روش هاي انجام پیمایش هستند و مزایاي و محدودیت هاي هر کدام پرداخته شد-مصاحبه ي حضوري و تلفنی و همچنین پرسشنامه ي خود

در جلسه . ته شدآن با مفاهیم نرخ پاسخ، خطاي عدم پاسخ و تست آزمایشی آشنا شدید و در نهایت به سؤاالت باز پاسخ و بسته پاسخ و ویژگی هاي آنها پرداخ
هد شد و یک تحقیق واقعی که از پرداخته خوا (Correlational study) ي آینده به یک مورد از پیمایش که کاربرد فراوانی دارد با نام مطالعات همبستگی

  .استراتژي پیمایش بهره جسته است بررسی خواهد شد

  منابع و مآخذ
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Cooper, D.R. & Schindler, S.P. 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw Hill.  
Neuman, W.L., 2003. Social research methods: Qualita ve and quan ta ve approaches. 5th ed. Allyn and Bacon.  

  سؤاالت پایانی
موارد زیر را در ). ترجیحا از مقاالتی که در جلسات گذشته آنها را بررسی کردید(را که از استراتژي پیمایش بهره جسته اند پیدا کنید  IT دو تحقیق در حوزه ي
  :آنها مشخص نمایید

 ه کرده اند؟ از کدامیک از سه روش انجام پیمایش استفاد

ی انجام شده اند یا کیفی؟  به صورت کم 

 استفاده کرده اند؟ ) باز پاسخ یا بسته پاسخ(از چه نوع سؤاالتی 

 از چه نوع مقیاسی براي طراحی سؤاالت استفاده کرده اند؟ 

 چگونه تست آزمایشی انجام داده اند و نرخ پاسخ آنها چند درصد است؟ 

 

شما می خواهید . یستم مدیریت دانش توسعه داده و مشتریان زیادي این سیستم را خریداري و در شرکت خود پیاده کرده اندفرض کنید شرکت شما یک س
شما از . بریدنظرات آنها را در مورد سیستم جویا شوید تا هم عملکرد آن را بسنجید و هم از بازخوردهاي دریافت شده در توسعه ي سیستم هاي آتی بهره ب

 .سه روش انجام پیمایش استفاده می نمایید؟ دالیل انتخاب خود را بیان کنید کدامیک از
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 نهم درس روش تحقیق جلسه

  

  اهداف جلسه

    :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

    .همبستگی چیست مطالعه ي

    .انواع متغیرها کدامند

 چگونه یک تحقیق پیمایش از نوع مطالعه ي همبستگی را انجام دهید

 

 

 

 

 )  Correlational study( یهمبستگ يمطالعه 

دارد، مطالعات  یکه کاربرد فراوان شیمایپ يمتداول از استراتژ ياز شکل ها یکی. پرداخته شد قیدر انجام تحق شیمایپ يقبل به استراتژ يجلسه  در
 یمختلف م يرهایمتغ انینوع از مطالعات به کشف ارتبط م نیا د،یداشته باش ادیپنجم به  ياگر از جلسه . باشد یم) Correlational study( یهمبستگ

 يکه از استراتژ یواقع قیتحق کیسپس . شود ینوع مطالعات پرداخته م نیا یجلسه به بررس نیدر ا. رندیگ یقرار م یفیمطالعات توص لیپردازند و در ذ
 . ردیگ یقرار م یانجام شده است مورد بررس یهمبستگ ياستفاده نموده و به صورت مطالعه  شیمایپ
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   یهمبستگ يمطالعه 

شوند و  یم يریکه اندازه گ ندیآ یدر م ییرهایها به شکل متغ تیواقع قات،یتحق نیدر ا. شوند یانجام م یبه صورت کم یمطالعات همبستگ يهمه  بایتقر
آزمون  ياستراتژ انوع از مطالعه ب نیتفاوت ا. دیارتباط دارند را مشخص نما گریکدیآنها چگونه با  نکهیو ا رهایمتغ نیا عیکه توز نستیآن ا یهدف اصل

)Experiment ( ریچند متغ ای کیاست که در آزمون، محقق  نیشد، در ا دیبا آن آشنا خواه شتریب ندهیو در جلسات آ دیپنجم با آن آشنا شد يکه در جلسه 
افتند اندازه  یرا آنگونه که هستند و اتفاق م رهایمحقق متغ ،یهمبستگ يدر مطالعه  یکند، ول یم یبررس رهایمتغ گریآن را بر د ریکند و تاث یم يرا دستکار

 . سنجد یم گریکدیآنها را بر  ریکند و تاث یم يریگ

 .دیآشنا شو روابستهیمستقل و متغ ریمتغ ر،یموضوع بهتر است با مفهوم متغ نیا شتریدرك ب جهت

 

  فلش

  

 

  

   یهمبستگ ياز مطالعه  یمورد واقع کی

 . میاستفاده نموده است، بپرداز شیمایپ يکه از استراتژ یواقع قیتحق کیبه  میخواه یادامه م در

سوم در مورد  يانتخاب شده است که در جلسه  Expert Systems with Applications يمقاله ارائه شده است، از مجله  کیکه به صورت  قیتحق نیا
 . مجله و اعتبار آن صحبت شد نیا
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 . نمود میمرور خواه گریکدیشده است با  یمقاله ط نیرا که در ا قیتحق ندیفرآ مراحل

  

 )  CRM( يارتباط با مشتر تیریمد

 . دیاز آن ارائه شود تا با آن آشنا شو یفیاست، الزم است در ابتدا تعر) CRM( يارتباط با مشتر تیریمقاله مرتبط با مد نیموضوع ا نکهیتوجه به ا با

به خود گرفته  یمختلف فیدر طول تکامل و رشد خود تعار CRM. شکل گرفت ITو  یبازرگان تیریمد يدو حوزه  بیو از ترک 1990 يدر دهه  CRM مفهوم
 : آمده است ریتوان از آن ارائه کرد در ز یکه م یجامع فیاز تعار یکی. کنند کپارچهیرا  فیتعار نیاند تا ا دهیاست و محققان مختلف کوش

CRM تعامل با  تیریو مد انیدانش مشتر تیریمد يندهایکند تا بر فرآ یافراد تالش مو  ياست که با استفاده از اطالعات، تکنولوژ یسازمان ياستراتژ کی
 . دهد شیآنها را افزا يآورسود تیآنها و در نها يآنها، وفادار يهدف، جذب آنها، نگهدار انیدار با مشتر یارتباطات معن يگذارده و با برقرار ریتاث انیمشتر

  

   قیمتمرکز کردن موضوع تحق

 . میپرداز یها مAspect ای Aspectو  Area ،Fieldمراحل به انتخاب  نیا در

Area :مقاله  نیا یعلم ي نهیحوزه و زمIT باشد یم یبازرگان تیریو مد . 

Field :يارتباط با مشتر تیریهمانطور که اشاره شد، مد )CRM (جزء از  کیIT ي نهیاست که به هر دو زم یدر واقع جزئ. باشد یم یبازرگان تیریو مد IT  و
 . تعلق دارد یبازرگان تیریمد

Aspect :نکهیبا توجه به ا CRM است ریبه صورت ز قیتحق نیمتمرکز ا يمسأله  رد،یگ یرا دربر م یمختلف يجنبه ها : 

 کدامند؟  CRM يها ستمیس تیموفق یاصل عوامل

  

   قیاهداف تحق

 : کند یرا دنبال م ریاهداف ز قیتحق نیا. مشخص شوند دیبا زین قیاهداف تحق ایمراحل، هدف  نیا در

 . انجامند یدر سازمان م CRM تیکه به موفق یمشخص کردن عوامل 

 . عوامل نیا نیب يکردن رابطه  مشخص

  

  مرور ادبیات

  فلش

   (Research hypothesis) فرضیه هاي تحقیق

   :فرضیه هاي تحقیق نیز به این صورت می باشند

    .تناسب فرآیندها رابطه ي مثبتی با سودآوري دارد :الف-1فرضیه ي 

    .مشتري رابطه ي مثبتی با سودآوري دارد کیفیت اطالعات: ب-1فرضیه ي 
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    .دارد پشتیبانی سیستم رابطه ي مثبتی با سودآوري: پ-1فرضیه ي 

 

    .تناسب فرآیندها رابطه ي مثبتی با کارایی دارد: الف-2ي  فرضیه

    .مشتري رابطه ي مثبتی با کارایی دارد کیفیت اطالعات: ب-2فرضیه ي 

    .دارد پشتیبانی سیستم رابطه ي مثبتی با کارایی: پ-2فرضیه ي 

    .تناسب فرآیندها رابطه ي مثبتی با رضایت مشتریان دارد: ت-2ي  فرضیه

    .مشتري رابطه ي مثبتی با رضایت مشتریان دارد کیفیت اطالعات: ث-2فرضیه ي 

    .رابطه ي مثبتی با رضایت مشتریان دارد پشتیبانی سیستم: ج-2فرضیه ي 

 

    .کارایی رابطه ي مثبتی با رضایت مشتریان دارد: 3فرضیه ي 

 

    .کارایی رابطه ي مثبتی با سوآوري دارد: الف-4 فرضیه ي

  .رابطه ي مثبتی با سوآوري دارد رضایت مشتریان: ب-4فرضیه ي 

  

 انتخاب نمونه  

 . میکن یرا طراح قیتحق دیمرحله با نیدر ا

 . باشد یداده در آن پرسشنامه م ياست و ابزار جمع آور شیمایپ قیتحق ياستراتژ. انتخاب شده است قیتحق نیا کردیبه عنوان رو یکم کردیرو

کرده اند و در حال استفاده از آن  ادهیرا پ CRM يها ستمیهستند که س ییشرکت ها قیتحق نیا يمناسب برا يشرکت ها نکهیبا توجه به ا :نمونه  انتخاب
 يهمه  يبرا شنامهانتخاب شده اند و پرس مهیشرکت ب 14راستا،  نیدر ا. انتخاب شده اند یکشور کره جنوب یمؤسسات مالمورد نظر از  يباشند، نمونه  یم

 . شرکت ها ارسال شده است نیا اتیها و عمل ستمیس تیری، مدITفروش،  ،یابیبازار يافراد متخصص در واحد ها
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   پرسشنامه عیمحتوا و توز ییروا

محتوا  ییروا يمصاحبه با متخصصان به دست آمده است، پرسشنامه دارا نیو همچن گریمعتبر د قاتیتحق يپرسشنامه از پرسش ها يها تمیآ نکهیتوجه به ا با
مبنا، با انجام مصاحبه با  نیبر ا. انجام داده اند (pretest) شیآزما شیپرسشنامه پ يمحتوا، بر رو ییروا شتریهر چه ب شیافزا يمقاله برا سندگانینو. باشد یم

 Sequential) مناسب سؤاالت بیو ترت (Ease of understanding) فهم یچون سادگ ییارهایپرسشنامه را بر اساس مع يها تمیمتخصص، آ يتعداد

appropriateness) در پرسشنامه انجام داده اند یاصالحات جهیقرار داده اند و در نت یابیمورد ارز.  

 يپرسشنامه قابل استفاده برا 234شده اند که از آنها تعداد  لیپرسشنامه تکم 253تعداد  تیدر نها. شده است عیعناصر نمونه توز نیاز آن، پرسشنامه در ب پس
  .ناقص بوده اند هیو بق لیتحل

  

   ییایسنجش پا

از  زین قیتحق نیباشد که در ا یم (Cronbach’s alpha) کرونباخ يروش آلفا ،ییایسنجش پا يهفتم اشاره شد، روش متداول برا يکه در جلسه  همانطور
قابل قبول بر  ییایپا. محاسبه شود رییاز عوامل تغ کیهر  يبرا دیکرونباخ با يمقدار آلفا. است 1و  0 نیعدد ب کیکرونباخ  يآلفا. روش استفاده شده است نیا

  .باشد0.7 حداقل دیبا نه،یزم نیاساس نظر صاحبنظران در ا

  .میپرداز یم يمشتر تیعامل رضا يکرونباخ برا يآلفا يبه محاسبه  نجایکرونباخ، در ا يروشن شدن روش به دست آوردن آلفا يبرا
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  فلش

    .اهداف آموزشی ارائه شده اند همانطور که اشاره شد، داده هاي موجود در فایل، فرضی هستند و جهت
 می باشد که همه ي آنها باالتر از عدد 0.86و  0.77این تحقیق پایایی همه ي عوامل بین  مقاله می بینید، در 7همانطور که در جدول صفحه ي 

  .هستند 0.7

  سنجش روایی

    :تحلیل عاملی با دو رویکرد انجام می شود. ارزیابی شده است (Factor analysis) عاملی روایی ساختار در این تحقیق با روش تحلیل :روایی

    (Exploratory factor analysis) عاملی اکتشافی تحلیل

    (Confirmatory factor analysis) تحلیل عاملی تأییدي

باشد که در جلسات آخر به آن  می SEM این روش، زیرمجموعه ي یکی از روش هاي تحلیل داده ها با نام. استفاده شده است در این مقاله از رویکرد تأییدي
 نشان داده شده اند، میزان مناسبی را نشان 8و جدول شماره ي ) سمت راستستون آخر ) 7 نتایج تحلیل عاملی که در جدول صفحه ي. پرداخته خواهد شد

  .مقاله مراجعه نمایید 6براي دریافت توضیحات بیشتر می توانید به صفحه ي . می دهد

  

   داده ها لیتحل

انجام  AMOS با استفاده از نرم افزار و SEM ای (Structural Equation Modeling) “يمدل معادالت ساختار“از روش  قیتحق نیداده ها در ا لیتحل
  .پرداخته خواهد شد ندهیداده ها در جلسات آ ریو تفس لیبه مراحل تحل. شده است

  

   يجمع بند

 نیهمچن. دیمختلف است، آشنا شد يرهایمتغ انیکه در آن ها محقق به دنبال کشف ارتباط م یمطالعات گریبه عبارت د ای یجلسه با مطالعات همبستگ نیا در
در . دیو کنترل آشنا شد لیمستقل، وابسته، واسطه، تعد يرهایشامل متغ رهایسپس با انواع متغ. دیآزمون درك کرد يرا با استراتژ قینوع از تحق نیتفاوت ا

 يتوسعه  ات،یمتمرکز کردن آن، مرور ادب ق،یتحق يو مراحل مختلف آن را شامل انتخاب مسأله  دیرا مشاهده نمود یهمبستگ قیاز تحق یمورد واقع کیادامه 
  .دیدنبال کرد ییو روا ییایپرسشنامه و سنجش پا عیپرسشنامه، توز يتوسعه  ،يریاندازه گ ،يرینمونه گ ق،یتحق اتیفرض انیب ق،یتحق یچارچوب مفهوم

  .دیشو یآشنا م (Case study) يمورد يبا نام مطالعه  يگرید يبا استراتژ ندهیآ يجلسه  در

  

   منابع و مآخذ
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  سؤاالت پایانی
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بررسی ترجیحا از مقاالتی که در جلسات گذشته آنها را ) را که به صورت مطالعه ي همبستگی انجام شده اند پیدا کنید IT تحقیق در حوزه ي دو
    .با آنها آشنا شدید از متغیرهاي به کار رفته در چارچوب مفهومی آنها کدامیک از انواع متغیرهایی هستند که مشخص کنید که هر کدام). کردید

  .در مورد مقاله ي مورد مطالعه اشاره کردیم، در مورد آن مشخص نمایید را انتخاب کنید و مواردي را که در این جلسه 1ال یکی از مقاالت سؤ
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  درس روش تحقیق جلسه دهم

  1جلسه دهم بخش 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .مناسب است مطالعه ي موردي چیست و به کارگیري آن در چه شرایطی - 1

  .طراحی مطالعه ي موردي شامل چه اجزایی می شود -2

  .چگونه پایایی و روایی را در مطالعه ي موردي افزایش دهیم - 3

  .شکل سؤاالت اندازه گیري در مطالعه ي موردي چگونه است -4

  .مهارت هاي الزم براي انجام مطالعه ي موردي کدامند - 5

  .ر مطالعه ي موردي کدامندابزارهاي جمع آوري داده د - 6

  

  3جلسه دهم بخش 
  منطق ارتباط داده ها با پیشنهادات تحقیق

 Pattern) یکی از روش هاي قابل توجه، انطباق الگویی .ارتباط داده ها با فرضیات یا پیشنهادات تحقیق به روش هاي گوناگونی قابل انجام است

matching) با یک فرضیه یا پیشنهاد نظري ارتباط پیدا می کند” مورد“طالعات از یک در این روش، بخش هاي متعدد ا. می باشد.  
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  معیار تفسیر یافته ها
همانطور که در مثال قبل دیدید، یکی از روش هایی که . در حال حاضر روش دقیقی براي تعیین معیارهایی جهت تفسیر یافته ها وجود ندارند

در . الگوي متفاوت را پیشنهاد کرد و مشاهده نمود که یافته ها با کدامیک از آنها تطابق بیشتري داردمی توان به کاربرد، این است که دو 
  .جلسات مربوط به تحلیل داده ها، با روش هاي دیگري نیز آشنا خواهید شد

  در مطالعه ي موردي (Reliability) پایایی
رویه هاي طی شده براي انجام آن را به طول کامل و با دقت و جزئیات، مستند روش مناسب براي ایجاد پایایی در مطالعه ي موردي اینست که 

در . با چنین مستنداتی، نه تنها شما می توانید تحقیق خود را تکرار کنید، بلکه دیگر محققان نیز قادر خواهند بود این کار را انجام دهند. کنیم
. حال حاضر، روش هایی وجود دارند که می توان این کار را به خوبی انجام داددر . گذشته، مطالعات موردي به شکل ضعیفی مستند می شدند

   :یک مورد از این روش ها در زیر آمده است
  (Case study protocol) پیش نویس مطالعه ي موردي
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  در مطالعه ي موردي (Construct validity) روایی ساختار
مطمئنا این مسئله مهم است که چه تغییراتی مد  .یک منطقه ي شهري را مورد بررسی قرار دهیدفرض کنید شما می خواهید میزان تغییرات در 

  .نظر شما است و در تحقیق شما، چه چیزهایی تغییر را تشکیل می دهند

  :براي اطمینان از روایی ساختار در این مطالعه ي موردي، شما باید دو مرحله را مد نظر قرار دهید

  .ز تغییرات را که قرار است مطالعه شوند انتخاب کنید و ارتباط آنها را با اهداف مطالعه مشخص نماییدانواع مشخصی ا - 1

ثابت کنید که مقیاس هاي انتخاب شده براي اندازه گیري تغییراتی که در مرحله ي قبل انتخاب شده اند، واقعا منعکس کننده ي آن تغییرات  -2
. ی از انواع تغییراتی که در مرحله ي اول انتخاب کرده اید، افزایش میزان جرم در منطقه ي مورد نظر استبراي مثال، فرض کنید یک .می باشند

اما، با توجه به مرحله ي دوم، می توان گفت که این . شما گزارشات پلیس را به عنوان مقیاسی براي اندازه گیري این تغییر در نظر می گیرد
  .دلیل این امر اینست که بسیاري از جرایم به پلیس گزارش نمی شوند. داراي اعتبار یا روایی نیست مقیاس براي اندازه گیري میزان جرم

  :براي افزایش روایی ساختار، از دو تاکتیک زیر می توان استفاده نمود

  .استفاده از شواهد و مدارکی که از منابع متعدد جمع آوري شده اند - 1

  و مدارك استفاده از یک زنجیره از شواهد -2
  :صدا
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  (Case study questions) سؤاالت اندازه گیري در مطالعه ي موردي

همانطور که در پیش نویس مطالعه ي موردي مشاهده کردید، یکی از بخش هاي آن شامل سؤاالتی است که براي جمع آوري داده باید پرسیده 
دقت کنید که دو ویژگی در سؤاالت مطالعه ي موردي، آنها را از . می باشد این بخش مانند بخش پرسشنامه یا سؤاالت مصاحبه در پیمایش. شوند

  :سؤاالت مصاحبه در پیمایش متمایز می سازند
  :صدا

  
  
  
  

  

  (Pilot test) تست آزمایشی
زوایاي گوناگون نگاه تست آزمایشی در مطالعه ي موردي می تواند نقش یک آزمایشگاه را داشته باشد که به وي اجازه می دهد تا پدیده ها را از 

  .معیارهاي اصلی در انتخاب موارد آزمایش، راحتی، دسترسی و نزدیکی جغرافیایی می باشند. کند یا رویکردهاي متفاوت را آزمایش نماید

  4جلسه دهم بخش 
  (Single- or Multiple-case design) “چند مورد“یا ” مورد“طراحی با یک 

با این وجود، طراحی هاي با چند مورد بر . ها در مطالعه ي موردي می توانند به موفقیت تحقیق منجر شونددقت داشته باشید که همه ي طراحی 
حتی زمانی که شما از دو مورد به جاي یک مورد استفاده می کنید، شانس شما در انجام موفق یک . طراحی هاي با یک مورد ارجحیت دارند

  :د در زیر آمده انددالیل این مور. مطالعه ي موردي بیشتر است

مانند زمانی که شما در استراتژي آزمون تعداد مشاهدات (نتایج تحلیلی که به طور مستقل از دو مورد ناشی شده اند قدرت بیشتري دارند 
  (بیشتري انجام می دهید، می توانید نتایج قوي تري به دست آورید

توانند در زمینه هاي نسبتا متفاوتی باشند، در این حالت، در صورتی که شما در همه  با توجه به اینکه موردهایی که شما به کار می برید می
  .ي موارد به کار رفته، نتایج مشابهی به دست آورید، قابلیت تعمیم پذیري تحقیق شما بیشتر می شود

  مهارت هاي الزم براي انجام مطالعه ي موردي
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. مطالعه ي موردي می پردازد، باید مهارت هایی داشته باشد تا بتواند آن را به خوبی انجام دهدفرد یا محققی که به جمع آوري داده براي انجام 
  :در زیر لیست تعدادي از این مهارت ها آمده است

  .فردي که مطالعه ي موردي انجام می دهد باید بتواند سؤاالت خوب بپرسد و همچنین پاسخ ها را تفسیر کند

  .باشد و در دام عقاید یا ذهنیت هاي شخصی نیافتد وي باید یک شنونده ي خوب

  .وي باید تطبیق پذیر و انعطاف پذیر باشد و در نتیجه، موقعیت هاي جدید را به عنوان فرصت ببیند نه تهدید

  .وي باید درك مناسبی از آنچه مطالعه می شود داشته باشد

در ). رد شامل آن چیزهایی که به صورت نظري مطالعه شده است نیز می شوداین مو(وي نباید با تصورات قبلی خود پیش قضاوت نماید 
  .نتیجه، باید به شواهد و مدارك متناقض حساس باشد و به آنها توجه نماید

  جمع آوري داده

  
  مستندات

  

  
  یادداشت هاي بایگانی شده
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  مصاحبه ها

  
  روش هاي مصاحبه

معموال مصاحبه ها به سه روش انجام می . آوري داده ها در اکثر مطالعات موردي می باشد به طور کلی، مصاحبه یک جزء ضروري براي جمع
  :شوند
  :صدا 
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  مشاهده ي مستقیم

  
  شرکت کننده-مشاهده کننده

  
  5جلسه دهم بخش 

  
  محصوالت فیزیکی
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  یک نکته

  .استراتژي هاي مختلف آشنا شدید، به یک نکته دقت کنیدحال که با ابزارهاي جمع آوري داده ها مانند مصاحبه، پرسشنامه و غیره در 

  :ابزاهاي جمع آوري داده ها با توجه به ساختار، رسمیت و برخی معیارها دیگر، معموال تحت دو عنوان قرار می گیرند

ش هایی مانند گفتگو، مصاحبه رو :(Semi-structured, open-ended techniques) باز و نیمه ساختار یافته - ابزارها یا روش هاي پایان - 1
  .هاي شخصی، مصاحبه با افراد کلیدي و غیره در این گروه قرار می گیرند

کار، مصاحبه ي رو در رو، - روشهایی مانند پرسشنامه ي خود :(Fully structured techniques) ابزارها یا روش هاي کامال ساختار یافته -2
  .شوند و غیره در این گروه قرار می گیرندابزارهایی که که از طریق پست ارسال می 

  یک نمونه ي واقعی از مطالعه ي موردي
یک مقاله که به صورت مطالعه ي موردي انجام شده و در فایل هاي مربوط به جلسه در اختیار شما قرار داده شده است در اینجا معرفی می 

  :عنوان مقاله به صورت زیر است .شود

“Re-engineering the customer relationship: leveraging knowledge assets at IBM”  

و  (Knowledge management) ، اینترنت، مدیریت دانشIT این مقاله شامل (Keywords) همانطور که مشاهده می کنید، کلید واژه هاي
و مدیریت دانش جهت بهبود  IT یر به کارگیريانجام شده است، به تاث IBM این مقاله که به صورت مطالعه ي موردي در شرکت. غیره می شوند

  .پرداخته است IBM عملکرد در زمینه ي مشتري مداري و همچنین نیروي انسانی متخصص در شرکت

  .تهمانطور که در پاراگراف دوم از صفحه ي چهارم مقاله مشاهده می نمایید، این تحقیق طبق تعاریفی که در این جلسه ارائه شد انجام شده اس

  ع بنديجم
آموختید که مطالعه ي موردي یک تحقیق تجربی است که یک پدیده را در شرایط واقعی آن . در این جلسه با مطالعه ي موردي آشنا شدید

سپس به پنج جزء طراحی در مطالعه ي موردي شامل سؤاالت تحقیق، . بررسی می کند و عموما براي سؤاالت چرا و چگونه به کار می رود
سپس با مباحث مربوط به . قیق، واحد تجزیه و تحلیل، منطق ارتباط داده ها با پیشنهادات و معیار تفسیر داده ها پرداخته شدپیشنهادات تح

سپس، با . پیشنهاد شد که براي باال بردن پایایی از پیش نویس مطالعه ي موردي استفاده شود. پایایی و روایی در مطالعه ي موردي آشنا شدید
همچنین، مشخص شد که براي جمع آوري داده در مطالعه ي . ندازه گیري در مطالعه ي موردي با سؤاالت پیمایش آشنا شدیدتفاوت سؤاالت ا

در مرحله ي بعد، با ابزارهاي مهم جمع آوري داده شامل مصاحبه، مشاهده و غیره و همچنین مزایا و معایب . موردي چه مهارت هایی الزم است
   .هایت، یک مطالعه ي موردي واقعی براي مطالعه به شما معرفی شددر ن. هر کدام آشنا شدید

  .آشنا می شوید (Experiment)در جلسه ي آینده با استراتژي دیگري با نام آزمون 
  منابع و مآخذ
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Yin, R.K., 2003. Case study research: Design and Methods. 3rd ed. SAGE publica on.  
Massey, A.P., Montoya Weiss, M.M. & Holcom, K. (2001). Re-engineering the customer relationship: Leveraging 
knowledge assets at IBM, Decision Support Systems, 32, pp. 155-170  

  سؤاالت پایانی
  :در ارتباط با مقاله اي که در انتهاي جلسه معرفی شد، موارد زیر را مشخص نمایید

1 - ی انجام شده است یا کیفی؟ به صورت کم 

 از کدامیک از ابزارها براي جمع آوري داده بهره جسته است؟  -2

 چگونه تست آزمایشی انجام داده است؟ - 3

 

مشخص کنید این . می باشد (Focus groups) یکی از روش هایی که در مقاله ي معرفی شده مورد استفاده قرار گرفته است، گروه هاي متمرکز
  .چه کاربردهایی دارد روش چیست و
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  درس روش تحقیق جلسه یازدهم

  1جلسه یازدهم بخش 
   :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .آزمون چیست و مزایا و معایب آن کدامند - 1

  .مراحل فرآیند آزمون کدامند -2

  .انواع طراحی آزمون کدامند - 3

  .کنیم چگونه عناصر مورد آزمایش را انتخاب -4

 .مسائل مربوط به روایی در آزمون کدامند - 5

  

  2جلسه یازدهم بخش 
  (Experiment) آزمون

نامیده می شوند که در جلسه ي پنجم با آن آشنا  (Causal studies) روش هاي تحقیقی که به چنین سؤاالتی پاسخ می دهند، روش هاي علی
 یکی از هشت مالحظه اي که براي انتخاب روش تحقیق در نظر گرفته شد، آزموناگر از جلسه ي پنجم به یاد داشته باشید، در . شدید

(Experiment) در مقابل طراحی هاي مبتنی بر موارد تدوین شده (Ex post facto design) در واقع، استراتژي آزمون، تنها . قرار گرفت
در حالی که، در همه ي . بپردازد و نتیجه را مشاهده نمایدروشی است که در آن، محقق می تواند به دستکاري متغیرهاي مورد نظر خود 

اگر در جلسه پنجم، به جدولی که توسط . استراتژي هاي دیگر، محقق چنین اجازه اي ندارد و باید واقعیت ها را همانطور که هستند بپذیرد
(2003)Yin است که متغیرهاي تحقیق، تحت کنترل محقق هستندارائه شده است نیز نگاه کنید،مشاهده می کنید که تنها در استراتژي آزمون.  

  آزمون چیست؟
  :صدا 

  
  

باعث  (IV) فرضیه ي تحقیق بر این مبناست که متغیر مستقل. در یک رابطه ي علی، حداقل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد
متغیر وابسته این بود که آیا . تنها بودن یا تنها نبودن دانش آموز بوددر مثال قبل، متغیر مستقل . اتفاق بیافتد (DV) می شود که متغیر وابسته

جالب است بدانید که نتایج این تحقیق نشان داده است که افرادي که . افراد، مشاهده ي خود از صحنه ي دزدي را گزارش کرده اند یا خیر
  اما، بر چه اساسی محقق به این نتیجه رسیده است؟  را گزارش کنندصحنه ي دزدي را به تنهایی مشاهده می کنند، احتمال بیشتري دارد که آن 

  .سه نوع از شواهد، مبناي این نتیجه گیري را شکل می دهند
  :صدا 
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  مزایاي آزمون
   :مزایاي آزمون به این شرح می باشند

دلیل آن هم این است که . علت و معلول استاین روش، با توجه به ویژگی هاي آن براي جمع آوري داده، بهترین روش براي آزمایش رابطه ي  - 1
   .محقق می تواند متغیرها را دستکاري کند و همچنین اینکه یک گروه کنترل را براي انجام مقایسه، به کار برد

   .در این روش، محقق می تواند متغیرهاي خارجی را به صورت مؤثرتري نسبت به روش هاي دیگر، کنترل نماید -2
   .هزینه هاي انجام آزمون نسبت به روش هاي دیگر، برتري دارد راحتی و همچنین - 3
یا به عبارت دیگر، تکرار آزمون با گروه هاي متفاوت، منجر به کشف میانگین تأثیرات متغیر مستقل در  (Replication)تکرار در آزمون -4

   .میان افراد، موقعیت ها و زمان ها می شود
رخدادها را به صورت طبیعی بررسی نماید تا درك افراد مورد آزمایش از اینکه تحقیق بر روي آنها در حال محقق می تواند در زمان الزم،  - 5

  انجام است کاهش یابد
  معایب آزمون

   :معایب آزمون به این شرح می باشند
جاد یک محیط مناسب، می توان اگرچه، با سرمایه گذاري مناسب براي ای. تصنعی بودن محیط آزمایشگاهی، مهمترین عیب روش آزمون است - 1

   .درك افراد مورد آزمایش را از تصنعی بودن محیط کاهش داد
در اینجا دقت کنید که، در استراتژي هاي دیگر مانند پیمایش نیز تمرکز بر روي زمان (انجام آزمون بر روي وقایع گذشته امکان پذیر نیست  -2

 .)در انتخاب سؤاالت پیمایش می توانیم سؤاالتی در مورد گذشته یا پیش بینی آینده بپرسیم حال است، با این وجود، اگر به یاد داشته باشید،
  با توجه به مسائل اخالقی، محدودیت هایی براي دستکاري کردن متغیرها وجود دارند - 3

  انتخاب رویکرد کمی یا کیفی براي آزمون
در . یزي را به صورت شهودي مورد آزمون قرار دهد یا آن را اندازه گیري کندانتخاب رویکرد آزمون به این بستگی دارد که محقق قصد دارد چ

یک محقق می تواند ترکیبی از آنها را نیز به کار . حالت اول، رویکرد آزمون کیفی است و در حالت دوم، رویکرد آزمون یک رویکرد کمی است
  .برد

  3جلسه یازدهم بخش 
  )p.427 (cooper and Schindler , 2003: (مرجع ( فرآیند آزمون
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  انتخاب متغیرهاي مناسب: 1مرحله ي 
  :فرض کنید عبارت زیر، سؤال تحقیق است* 
که مزایاي محصول را در بخش مقدمه توصیف می کند، باعث نگه داري بیشتر  (Sales representation)آیا یک جلسه ي معرفی محصول ”

  “اطالعات محصول در ذهن مشتري می شود؟
شکل مناسب آن . جام آزمون جهت پاسخ دادن به این سؤال، باید آن را به شکلی دربیاوریم که قابل اندازه گیري از طریق آزمون باشدبراي ان

  :براي انجام آزمون به صورت زیر است
ا بهتر از زمانی که دقیقه اي بیان می شود، اطالعات محصول ر 12معرفی محصولی که بخش توصیف مزایاي محصول در مقدمه ي یک ارائه ي ”

  “.بخش مزایاي محصول در قسمت نتیجه بیان می شود در ذهن مشتري نگه می دارد
  :در مورد این عبارت، باید موارد زیر مشخص شوند* 
و اطالعات  (Retention) ، نگه داري(Product benefits) متغیرهاي مناسب را که نمایانگر مفاهیم معرفی محصول، مزایاي محصول - 1

  .می باشند (Product information) محصول
  .طبقه بندي محصوالت و حضاري که در جلسه ي معرفی حضور دارند -2
  .تلقی می شود” بهتر“باید از نظر آماري تعریف شود تا مشخص شود که چه میزانی ” بهتر“واژه ي  - 3

در دسترس بودن کنترل هاي مناسب و تعداد افراد مورد آزمایش، محدود تعداد متغیرها در یک آزمون با توجه به مسائلی از قبیل بودجه، زمان، 
  .همچنین، به دالیل آماري، تعداد افراد مورد آزمایش باید بیشتر از تعداد متغیرهاي تحقیق باشد. است

  تعیین سطح رفتاري: 2مرحله ي 
براي مثال، اگر می . لف شرایط رفتاري قائل می شودسطوح رفتاري از یک متغیر مستقل، تمایزاتی است که یک محقق بین جنبه هاي مخت

، ”باال”توسط کارمندان بررسی کنید، ممکن است شما میزان حقوق را به سه سطح ” میزان خرید سهام“را بر ” میزان حقوق“خواهید تاثیر 
  .تقسیم نمایید تا سطوح متغیر مستقل یا همان میزان حقوق را نشان دهید” پایین“و ” متوسط“

  
  

  
  
  
  
  
  

  کنترل محیط آزمایش: 3مرحله ي 
در مثال معرفی محصول، متغیرهاي خارجی از جمله سن، جنس، نژاد، طبقه ي اجتماعی و بسیاري از ویژگی هاي دیگر فرد ارائه کننده ممکن 

  .است باعث تغییر در اثر متغیر مستقل شوند و در نتیجه باید کنترل یا حذف شوند
مواردي از  .به عبارت دیگر، ثابت نگه داشتن شرایط فیزیکی آزمایش اهمیت دارد. هاي محیطی بیشتر اهمیت دارند اما در این مرحله، کنترل

  .قبیل نظم اتاق، زمان ارائه، تماس فرد آزمایش کننده با افراد آزمایش شونده و غیره در این دسته قرار می گیرد
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  انتخاب طراحی آزمون: 4مرحله ي 
ن به طور عمده در میزان قدرت آنها در کنترل شرایط محیطی در تعیین رابطه ي بین متغیرهاي مستقل و وابسته تفاوت طراحی هاي متعدد آزمو

  .دارند
  :مقبول ترین طراحی ها بر مبناي سه ویژگی از کنترل تقسیم بندي می شوند

1 - Pre-experiments  
2- True experiments   
3 - Field experiments  
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  4جلسه یازدهم بخش 
  انتخاب عناصر مورد آزمایش: 5مرحله ي 

ممکن است در ابتدا، . عناصري که براي آزمون انتخاب می شوند، باید نماینده ي جامعه اي باشند که محقق می خواهد نتایج را به آن تعمیم دهد
  .در بسیاري از آزمون ها، این مورد اتفاق نیافتاده استاین مورد بدیهی به نظر برسد، ولی تجربه نشان می دهد که 

به طور نمونه، در مثال معرفی محصول، در صورتی که محصول مورد نظر، مصارف صنعتی داشته باشد، افرادي مانند خریداران شرکت ها، مدیران 
  .نمایند تا افراد دیگر خرید یا کسانی که قدرت تصمیم گیري دارند، قابلیت بهتري براي تعمیم نتیجه ایجاد می

به آن اشاره شد، در آزمون شبیه به قوانین انتخاب پاسخ دهندگان در پیمایش ) نمونه گیري(رویه ي نمونه گیري تصادفی که در جلسه ي ششم 
تصادفی به گروه ها به این ترتیب که محقق در ابتدا، یک چارچوب نمونه گیري ایجاد می نماید و سپس عناصر را براي آزمون، به صورت . است

  .اختصاص می دهد

  :بر اساس اینکه امکان نمونه گیري تصادفی داشته باشیم یا نه، معموال عناصر گروه ها به دو شکل انتخاب می شوند
  (Random assignment) تخصیص تصادفی - 1
  (Matching) انطباق -2

  
  

  
  تست آزمایشی، بازنگري و تست نهایی: 6مرحله ي 
تست آزمایشی به این جهت انجام می شود که خطاهاي طراحی و کنترل هاي . این مرحله مانند شکل هاي دیگر جمع آوري داده است رویه هاي

  .نامناسب متغیرهاي خارجی شناسایی شوند
  .پیش آزمایش ابزار اندازه گیري نیز امکان تصحیح آن را قبل از تست نهایی فراهم می آورد
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صت براي محقق است تا متن ها را بازنگري کنند، مسائل کنترل در شرایط آزمایشگاهی را پیدا کنند و محیط را جهت در واقع این بهترین فر
  .عواملی که ممکن است نتایج را ضعیف نمایند بررسی نمایند

  :توان به موارد زیر اشاره نمود براي جمع آوري داده ها از روش آزمون، ابزارها و اندازه گیري هاي متعددي وجود دارند که از میان آنها می
 تکنیک هاي مشاهده و کدگذاري  -
 تست هاي کاغذ و مداد  -
 با سؤاالت باز یا بسته  (Self-report) گزارش-ابزارهاي خود -
  )مانند لیکرت و غیره(تکنیک هاي مقیاس دهی  -
 مقیاس هاي فیزیکی  -

  تحلیل داده ها: 7مرحله ي 
و پیش آزمایش مناسب انجام شده باشد، داده هاي آزمون، ترتیب و ساختاري را خواهند داشت که در روش هاي در صورتی که برنامه ریزي 
این مورد به این معنا نیست که داده هاي آزمون به راحتی تحلیل می شوند، بلکه به این معناست که نحوه ي چیدمان . دیگر غیرمتداول هستند

  .در نتیجه، انتخاب روش آماري به تناسب آسان تر است. ون، مناسب تر استو ترتیب آنها به دلیل ویژگی هاي آزم
  روایی در آزمون

  
  5جلسه یازدهم بخش 

  جمع بندي
آموختید که آزمون ها مطالعاتی هستند که به وسیله ي دستکاري محقق در متغیر مستقل انجام . در این جلسه با استراتژي آزمون آشنا شدید

در ادامه، به فرآیند هفت مرحله اي آزمون اشاره . سپس، با مزایا و معایب آزمون آشنا شدید. یقات علی کاربرد دارندمی شود و بیشتر در تحق
در مرحله ي چهار از فرآیند آزمون، با شکل هاي مختلف طراحی آزمون آشنا . شد و هر یک از مراحل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت

 "در جلسه ي آینده به مرحله ي تحلیل داده ها در فرآیند تحقیق وارد می شویم" مربوط به پایایی آزمون اشاره شددر نهایت، به مسائل . شدید

  منابع و مآخذ
Cooper, D.R. & Schindler, S.P., 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw Hill  

  سؤاالت پایانی
  :متغیرهاي اندازه گیري را براي یک آزمون با سؤال تحقیق زیر انتخاب نمایید، چگونه عمل می کنیدتوضیح دهید که در صورتی که شما بخواهید  -
  “ترمینال چیست؟ 10متصل شده اند و یک میکروکامپیوتر با  (LAN) میکروکامپیوتر که به یک شبکه ي محلی 10تفاوت عملکرد میان ”
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  ائل اخالقی اي وجود دارند؟به نظر شما، در انجام آزمون بر روي افراد، چه مس -
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  درس روش تحقیق جلسه دوازدهم

  1جلسه دوازدهم بخش 
  :پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید که

  .چگونه داده ها را براي تحلیل به کامپیوتر وارد نمایید - 1

  .آمار توصیفی چیست -2

  .چگونه روابط دو متغیره را تحلیل کنید - 3

  .همبستگی کدامندمقیاس هاي  -4

  .چگونه روابط چند متغیره را تحلیل کنید - 5

  .آمار استنتاجی چیست - 6

  
  

  

  2جلسه دوازدهم بخش 
  (Analysis of quantitative data) تحلیل داده هاي کمی

. تحلیل و تفسیر داده ها بگذاریمحال باید گام به مراحل بعدي تحقیق یعنی . تا به اینجا شما داده هاي تحقیق خود را جمع آوري نموده اید
با توجه به اینکه ماهیت . همانطور که به دفعات اشاره شد، شما می توانید تحقیق خود را با رویکرد کمی، کیفی یا ترکیبی از هر دو انجام دهید

در این جلسه به مبحث مربوط به تحلیل . داده هاي کمی با داده هاي کیفی تفاوت دارد، بنابراین تحلیل هاي این دو نوع داده متفاوت می باشند
  .داده هاي کمی می پردازیم و سپس در جلسه ي بعد، به تحلیل داده هاي کیفی خواهیم پرداخت

 تحلیل داده هاي کمی

داولی که پر از اعداد اگر شما گزارش یا مقاله ي یک تحقیق را که با رویکرد کمی انجام شده است مطالعه کنید، احتماال با چارت ها، نمودارها و ج
در واقع، . یک محقق، چارت ها، نمودارها و جداول را ارائه می کند تا به شما تصویري چکیده از داده ها را نمایش دهد. هستند روبرو خواهید شد

از آنچه درون آنها است نمودارها و جداول به شما این امکان را می دهند تا شواهدي را که توسط محقق جمع آوري شده اند مشاهده نمایید و 
هنگامی که داده هاي کمی جمع آوري می کنید، شما نیز باید از تکنیک هاي مشابهی استفاده نمایید تا به شما کمک کنند تا . آگاهی پیدا کنید

   .آنچه درون داده ها هستند مشاهده نمایید
همچنین می دانید که متغیرها . مقدار متغیرها را نشان می دهند همانطور که می دانید، داده هاي کمی شامل اعدادي می شوند که ارزش یا

  .در ادامه، با روش هاي تحلیل و تفسیر داده هاي کمی آشنا خواهید شد .ویژگی هاي اشیاء را اندازه گیري می کنند

  (Coding data) کدگذاري داده ها
کدگذاري داده ها . رسی نمایید، باید آنها را به شکل متفاوتی دربیاوریدقبل از اینکه شما داده هاي خود را جهت تست کردن فرضیات تحقیق بر

زمانی که داده ها به شکل اعداد و . به این معناست که داده هاي خام را به شکلی اصولی سازماندهی کنید تا توسط کامپیوتر قابل خواندن باشند
د، اما زمانی که براي مثال می خواهید سؤاالت بازپاسخ در پیمایش را در در صفحات مناسب ثبت شده اند، کدگذاري آنها کاري ساده خواهد بو

  .قالب اعداد کدگذاري کنید، کاري سخت در پیش خواهید داشت

 به نظر شما روش مناسب براي کدگذاري داده ها چیست؟  -

  .استفاده می کنند (codebook)اب کد و کت (Coding procedure) محققان براي کدگذاري داده ها از رویه ي کدگذاري              

  : صدا 
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  (Entering data) وارد کردن داده ها
در هر . وارد می شوند) ردیفی و ستونی(اکثر برنامه هایی که براي تحلیل داده ها طراحی شده اند، نیاز به داده هایی دارند که به صورت شبکه اي 

 Data) در واژه شناسی کامپیوتر، به این ردیف ها، رکوردهاي داده. است (Case) فرد یا موردشبکه، هر ردیف نشان دهنده ي یک پاسخ دهنده، 

records) در واژه شناسی . همچنین در هر شبکه، هر ستون نشان دهنده ي یک متغیر یا یک خصوصیت از یک متغیر است. می گویند
مثالی از . می گویند (Data field or field) ص یافته اند را فیلد دادهکامپیوتر، یک ستون یا یک سري از ستون هایی که به یک متغیر تخصی

  .این نوع وارد کردن داده ها در جلسه ي نهم ارائه شد

  (Data cleaning) پاکسازي داده ها
در کامپیوتر رخ می خطاهایی که به هنگام کدگذاري و وارد کردن داده ها . مهمترین مسأله در زمان کدگذاري و وارد کردن داده ها دقت است

به عبارت دیگر، عدم دقت در این مرحله می تواند به کل . دهند، روایی داده ها را تهدید می کنند و می توانند باعث نتایج گمراه کننده شوند
   :دو روش عمل نمایید شما براي تأیید کردن داده ها پس از وارد کردن آنها به کامپیوتر، می توانید به .یک پروژه ي تحقیقی صدمه وارد نماید

   (Possible code cleaning) پاکسازي کدهاي ممکن - 1
  (Contingency cleaning) پاکسازي اقتضایی -2

  :صدا 
  
  
  
  
  
  
  

  تعداد متغیرهاي تحقیق

  
  (Descriptive Statistics) آمار توصیفی
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Z-scores  
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به محقق اجازه می دهد تا دو توزیع از داده ها را  Z-score .مورد استفاده قرار می گیرد Z-score انحراف معیار و میانگین براي به دست آوردن
نیز شناخته می شود، نقاط یا امتیازها بر روي یک توزیع فراوانی را بر مبناي تعداد  Standardized score که با نام Z-score .مقایسه نماید

  .انحراف معیار از میانگین بیان می کند
  : صدا

  
  تحلیل روابط دومتغیره

داراي  (Bivariate statistics) آمار دو متغیره. تحلیل یک متغیره، یک متغیر را به صورت مستقل با استفاده از آمار توصیفی توصیف می کند
ساده ترین . ا توصیف کنیداز طریق این روش، شما می توانید دو متغیر را با یکدیگر در نظر بگیرید و رابطه ي بین آنها ر. ارزش بیشتري می باشد

، فرآیندهاي سازمانی و عملکرد را به یاد IT مطمئنا از جلسه ي سوم مدل رابطه ي بین. فرضیه در یک تحقیق حداقل باید شامل دو متغیر باشد
   .مدل شامل سه متغیر است و هر کدام از فرضیات، دو متغیر را شامل می شود. دارید

  :ه تعیین می شودهمبستگی آماري بر اساس دو رابط

 *Covariation   :براي مثال، شرکت هایی که از. این مورد به این معنا است که چیزها با یکدیگر اتفاق می افتند یا با یکدیگر همبستگی دارند 

IT بیشتر استفاده می کنند، فرآیندهاي سازمانی بهتري دارند.  

 *Independence   :این مورد بر خالف Covariation به این معنا که هیچ نوع همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد. است. 

  :سه روش براي محققان وجود دارد تا بتوانند تصمیم بگیرند که آیا بین دو متغیر رابطه وجود دارد یا خیر

1 -  Scattergram یا Scatterplot  

  (Cross-tabulation) جدول بندي ضربدري -2

  (Measures of association) مقیاس هاي همبستگی - 3
  

Scatterplot چیست ؟  
Scatterplot  یک نمودار است که محقق هر مورد (Case) در این . تحقیق یا مشاهده اي را که انجام داده است بر روي آن ترسیم می کند

داده هاي فاصله اي و نسبتی به کار می این نمودار بیشتر براي . نمودار، هر محور نشان دهنده ي مقادیر یا داده هاي مربوط به یک متغیر است
حداقل مقدار در هر کدام از . نمایش داده می شود (Y) و متغیر وابسته بر روي محور عمودي (X) معموال متغیر مستقل بر روي محور افقی. رود

   .ردمتغیرها در گوشه ي پایین سمت چپ قرار می گیرد و حداکثر مقدار در گوشه ي باال سمت راست قرار می گی
 رسم کنیم؟  Scatterplot چگونه یک -

پس از رسم نمودار، براي هر کدام از مشاهدات، پاسخ دهنده ها یا موردهاي تحقیق، عدد مربوط به دو متغیر را پیدا کنید و نطقه ي               
  .مربوط به آن دو عدد را در نمودار عالمت گذاري کنید
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  آزمون میانی

  
  

  
  

  3دوازدهم بخش جلسه 
  

Scatterplot  
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  (Cross-tabulation) جدول بندي ضربدري

 جدول دو متغیره چیست؟ 

جدول بر اساس . ارائه می کند در شکلی متراکم تر ارائه می نماید Scattergram این جدول که بسیار پر استفاده می باشد، اطالعاتی را که
  .مشاهدات یا موارد در جدول بر مبناي دو متغیر به صورت همزمان سازماندهی شده اندبه این معنا که . جدول بندي ضربدري می باشد

 چگونه یک جدول بندي ضربدري را تفسیر کنیم؟   -

 :هر کدام از آنها به یک سؤال پاسخ می دهند. تفسیر این جدول بستگی به این دارد که درصدها را به صورت سطري محاسبه کرده ایم یا ستونی

 از میان آنهایی که یک رفتار مشخصی را دارند، چه درصدي در هر کدام از گروه هاي سنی قرار دارند؟  : سطري* 

 از میان آنهایی که در یک گروه سنی قرار گرفته اند، چه درصدي رفتارهاي متفاوتی را دارند؟   :ستونی* 

در گروه سنی زیر % 54.1دهندگانی که موافق سیگار کشیدن هستند، براي مثال، در مورد حالت سطري می توان گفت که از میان همه ي پاسخ 
  .سال قرار دارند 30

موافق با سیگار کشیدن % 76.9سال قرار دارند،  30در مورد حالت ستونی نیز می توان گفت که از میان همه ي آنهایی که در گروه سنی زیر 
   .هستند

 
  (Measures of association) مقیاس هاي همبستگی

به عبارت دیگر، اطالعات مربوط . یک مقیاس همبستگی یک عدد است که میزان قدرت یک رابطه و همچنین اغلب جهت آن را نمایش می دهد
مورد مناسب براي تحقیق شما بستگی به . مقیاس هاي همبستگی بسیاري وجود دارند. به یک رابطه ي دو متغیره را در یک عدد خالصه می کند

 .Rho و Lambda ،Gamma ،Tau ،Chi-square پنج مقیاسی که معموال مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از. ي شما داردسطح اندازه گیر
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در واقع، بسیاري از نرم افزارهاي آماري این کار را براي شما انجام می . نحوه ي محاسبه ي این موارد را باید در دوره ي درسی آمار بیاموزید
  .نحوه ي تفسیر اعداد به دست آمده توضیح داده می شوددر اینجا . دهند

  
  تحلیل روابط با بیش از دو متغیر

براي مثال، اگر از جلسه ي نهم که یک نمونه از مطالعات . بسیاري از اوقات، شما بیش از دو متغیر را به صورت همزمان بررسی می کنید
برخی از اوقات نیز، همانطور که در استراتژي . دل تحقیق داراي شش متغیر بودهمبستگی مورد بررسی قرار گرفت به یاد داشته باشید، م

بنابراین، محقق باید رابطه ي بیش از دو متغیر را به صورت همزمان . آزمایش آموختید، محقق یک سري از متغیرهاي کنترل را به کار می برد
در زیر به دو . روش هاي متفاوتی براي این کار وجود دارند. غیره استفاده نماییددر این موارد، شما باید از روش هاي تحلیل چند مت. ارزیابی کند

   :روش از آنها اشاره شده است
  (Multiple regression) رگرسیون چندگانه - 1

  (Structural Equation Models) مدل هاي معادالت ساختاري -2

 

  (Multiple regression) رگرسیون چندگانه
   :نوع اطالعات به شما ارائه می کندرگرسیون چندگانه دو 

از بخش تحلیل دو متغیره به یاد دارید که این عدد نشان می دهد که متغیر مستقل چقدر . را خواهید دید R-squareدر نتایج شما عدد  - 1
ستقل با متغیر وابسته سنجیده با توجه به اینکه در اینجا به صورت همزمان رابطه ي یک سري از متغیرهاي م. متغیر وابسته را توضیح می دهد

   .نشان می دهد که متغیرهاي مستقل با هم چقدر از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند R-squareمی شود، 
 
همانطور که در رابطه ي دومتغیره یک عدد به نام ضریب همبستگی به دست می آوردیم، در اینجا نیز براي هر کدام از متغیرهاي مستقل  -2

در واقع تاثیر هر کدام از متغیرهاي مستقل با ضریب . عدد به دست می آید که همبستگی هر کدام از آنها را با متغیر وابسته نشان می دهدیک 
  .نمایش داده می شود Beta( ß )یا عالمت یونانی (Standardized regression coefficient) رگرسیون استاندارد
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  را با رگرسیون چندگانه بسنجیم؟ چگونه تاثیر متغیرهاي کنترل 

براي مثال، فرض کنید شما یک برنامه ي نرم افزاري جدید را براي چند . براي بررسی تاثیر متغیرهاي کنترل استفاده نمایید ß شما می توانید از
در این رابطه ي دو . کت ها بسنجیدشرکت خریداري کرده اید و مدتی پس از به کارگیري آن می خواهید تاثیر آن را بر بهره وري کارمندان شر

براي این کار، در . متغیره، شما تشخیص می دهید که متغیر میزان آموزش کارمندان را به عنوان متغیر کنترل در رابطه ي مورد نظر بررسی کنید
حال می . است 0.75کنید این همبستگی  فرض. ابتدا رابطه ي بین دو متغیر به کارگیري نرم افزار و بهره وري کارمندان را اندازه گیري می کنید

در این حالت، متغیرهاي به کارگیري نرم افزار و آموزش کارمندان را . خواهید مشاهده کنید که آموزش کارمندان چه تاثیري در این رابطه دارد
در صورتی . ون چندگانه به دست می آوریدبه عنوان متغیر مستقل و بهره وري را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرید و ضرایب را با رگرسی

باقی بماند، نشان دهنده ي اینست که آموزش تاثیري در  0.75که ضریب همبستگی بین به کارگیري نرم افزار و بهره وري تغییر نکند و همان 
  .ه استدر صورتی که این ضریب کاهش پیدا کند، نشان می دهد که متغیر آموزش تاثیرگذار بود. رابطه نداشته است

  4جلسه دوازدهم بخش 
  (SEM) مدل هاي معادالت ساختاري

یا روابط ساختاري  Linear Structural Relationshipsاز کلمات LISREL .شناخته شد LISREL با معرفی نرم افزار 1973در سال  SEM روش
. چند متغیره مانند رگرسیون چندگانه استگزینه ي مناسب و قدرتمندي در کنار دیگر روش هاي تحلیل  SEMروش . خطی گرفته شده است

  :مزیت هاي اصلی آن عبارتند از

 در روش هاي دیگر شما تنها یک رابطه ي چندگانه از متغیرهاي مستقل به وابسته را می توانید بررسی کنید، اما در این روش می توانید چند - 1
عبارت دیگر، در صورتی که شما مانند مدل مقاله ي ارائه شده در جلسه ي نهم،  به. رابطه از متغیرهاي مستقل به وابسته را با هم بررسی نمایید

شما همه ي مدل را یکبار به  SEM داشته باشید، باید دو یا چند بار رگرسیون چندگانه انجام دهید، اما در روش (Mediator)رابطه ي واسطه 
 SEMبه عبارت دیگر، روش . یگر بررسی می کند و ضرایب را به شما ارائه می کندنرم افزار می دهید و نرم افزار همه ي روابط را همزمان با یکد

  .چندین معادله ي رگرسیون چندگانه را همزمان حل می کند

براي مثال، (در روش رگرسیون چندگانه، زمانی که شما یک متغیر را با چند سؤال یا مقیاس اندازه گیري می کنید، باید خالصه ي آنها را  -2
شما می توانید مستقیما داده هاي مربوط به سؤاالت را وارد نمایید و با  SEM به دست بیاورید و در نرم افزار وارد نمایید، اما در روش) گینمیان

  .مشخص کردن اینکه هر کدام از داده ها مربوط به کدامیک از متغیرها هستند، نرم افزار روابط را مورد بررسی قرار می دهد

  ت ساختاريمدل هاي معادال
  :شامل دو زیرمدل می باشد SEM یک مدل .را حل می کنند SEM نیز مدل هاي AMOS و EQS در حال حاضر نرم افزارهاي دیگري مانند

نیز نامیده می  (Confirmatory Factor Analysis) این مدل که مدل تحلیل عاملی تاییدي :(Measurement model) مدل اندازه گیري - 1
  .ي بین مقیاس هاي یا سؤاالت اندازه گیري شده با متغیرهاي مربوط به خود را نشان می دهدشود، رابطه 

  .این مدل روابط بین متغیرهاي تحقیق را نشان می دهد :(Structural Model) مدل ساختاري -2
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ستون آخر سمت راست ارائه  7صفحه ي  2جدول  در مقاله اي که در جلسه ي نهم مورد بررسی قرار گرفت، اعداد مربوط به مدل اندازه گیري در

   .ارائه شده است 9صفحه  3ضرایب مربوط به مدل ساختاري نیز در شکل . شده است
 SEM شما می توانید براي دریافت اطالعات بیشتر در مورد روش. الزم به ذکر است که پرداختن به جزئیات این روش مرتبط با درس آمار است

و سه تن  Hair توسط Multivariate data analysis یکی از این کتاب ها با عنوان .آماري چند متغیره مراجعه نماییدبه کتاب هاي تحلیل 
  :جزئیات این کتاب به صورت زیر است. دیگر ارائه شده است

Hair, J.R., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. 1998. Multivariate Data Analysis, 5th ed. Prentice-
Hall, NJ, London.  

  (Inferential statistics) آمار استنتاجی
  آمار استنتاجی چیست؟ 

 .آموختید که براي بررسی یک رابطه ي همبستگی باید ضریب همبستگی را به دست بیاورید .تا به اینجا روش هاي تحلیل همبستگی ارائه شد

حالتی فرضیه ي تحقیق شما تایید و در چه حالتی رد می شود؟ به طور نمونه، در مثال رگرسیون اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که در چه 
همانطور که مشاهده  .چندگانه، محقق فرض کرده است که میزان باالي تحصیالت تاثیر مثبتی بر جهت گیري سیاسی میانه رو در افراد دارد

اما آیا این عدد فرضیه ي محقق را مبنی بر . دهنده ي رابطه ي مثبت دو متغیر استبه دست آمد که نشان  0.23کردید، ضریب همبستگی، عدد 
  همبستگی میزان تحصیالت و جهت گیري سیاسی میانه رو تأیید می کند؟ 

عبارت دیگر، با به . این آمار از تئوري احتماالت استفاده می نماید تا فرضیات را آزمایش کند. آمار استنتاجی در این زمینه به شما کمک می کند
استفاده از این روش شما می توانید بررسی کنید که آیا عدد به دست آمده در یک رابطه ي همبستگی به صورت تصادفی به دست آمده است یا 

در . شودالزم به ذکر است که آمار استنتاجی جزئیات زیادي دارد که در درس آمار به آنها پرداخته می  .یک رابطه ي واقعی را نشان می دهد
  .ادامه با مبانی این آمار آشنا می شوید

  (Statistical significance) معنی داري یا اهمیت آماري
ده معنی داري آماري به این معنا است که نتایجی که شما از تحلیل ها به دست آورده اید واقعی هستند و بر مبناي شانس و تصادف به دست نیام

  .نتوانید در این زمینه مطمئن شوید، نمی توانید یک رابطه را تأیید یا رد نماییددر واقع، تا زمانی که شما . اند

  (Levels of significance) سطوح معنی داري
براي مثال، بیان می کنند که یک تست از نظر آماري در سطح مشخصی . محققان معموال معنی داري آماري را در شکل سطوح بیان می کنند

در نظر گرفته می شود، روشی است که به وسیله ي آن می توان در مورد  0.001و  0.01، 0.05معنی داري آماري که معموال سطح . معنی دار است
  :معنی دار هستند، به این معنا است که 0.05براي مثال، زمانی که یک محقق بیان می کند که نتایج در سطح . تصادفی بودن نتایج نظر داد

   .بار است 100بار در  5ایج احتمال تصادفی بودن نت* 
درصد شانس وجود دارد که نتایج به دست آمده از نمونه تصادفی نباشند و به درستی منعکس کننده ي جامعه اي باشند که از آن 95 * 

   .استخراج شده اند
  .بر اساس شانس نیستدرصد مطمئن باشد که نتایج به دست آمده بر اساس رابطه ي واقعی در جامعه است و  95محقق می تواند * 

  .همانطور که مشاهده می کنید، همه ي موارد باال یک چیز را به شکل هاي مختلف بیان می کنند

  (Type I and II errors) خطاهاي نوع اول و دوم
 شاید از خود بپرسید که کدامیک از سطوح اطمینان را باید انتخاب کنیم؟ 

 را انتخاب نکنیم تا احتمال تصادفی بودن بیشتر کاهش یابد؟  0.0001تصادفی بودن است، چرا  0.05به معناي  0.05یا اگر سطح معنی داري  -

  :دو پاسخ براي سؤاالت باال وجود دارد
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براي  0.05نون تجربی از سطح پاسخ ساده این است که جامعه ي علمی به صورت غیررسمی توافق نموده است که به عنوان یک قا**          
  .بسیاري از اهداف استفاده نماید

خطاي نوع اول زمانی اتفاق می افتد که شما بگویید . پاسخ پیچیده تر به این سؤال بر می گردد به تعامل بین خطاهاي نوع اول و دوم    **       
زمانی اتفاق می افتد که شما بگویید یک رابطه وجود ندارد ولی در خطاي نوع دوم . یک رابطه وجود دارد ولی در واقعیت وجود نداشته باشد

  .واقعیت وجود داشته باشد

  

  
  5جلسه دوازدهم بخش 

  جمع بندي
در ابتدا آموختید که داده ها را چگونه کدگذاري کنید، به کامپیوتر وارد نمایید و آنها را . در این جلسه با تحلیل داده هاي کّمی آشنا شدید

سپس، براي انجام تحلیل بر روي یک متغیر، آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی، مقیاس هاي تمایل به مرکز و مقیاس هاي . کنید پاکسازي
، جدول بندي ضربدري Scattergram در مرحله ي بعد، به تحلیل روابط دو متغیره پرداخته شد و در این راستا سه روش. تغییرات معرفی شدند
سپس، مبحث مهم تحلیل روابط با بیش از دو متغیر معرفی شد و از میان روش هاي گوناگون آن، دو . ی معرفی شدندو مقیاس هاي همبستگ

دو مزیت مهم نسبت به روش هاي دیگر  SEM در این مرحله، مشخص شد که روش. معرفی شدند SEM روش پر اهمیت رگرسیون چندگانه و
در این . این پرداخته شد که چگونه به وسیله ي نتایج به دست آمده یک فرضیه را رد یا تأیید کنیمدر نهایت، به . تحلیل روابط چند متغیره دارد

در جلسه ي آینده با روش هاي تحلیل داده هاي  .راستا، مبحث معنی داري آماري معرفی و توصیف شد و به خطاهاي نوع یک و دو پرداخته شد
  .کیفی آشنا می شوید

  منابع و مآخذ
Neuman, W.L., 2003. Social research methods: Qualita ve and quan ta ve approaches. 5th ed. Allyn and Bacon.  
Cooper, D.R. & Schindler, S.P., 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw Hill.  

  سؤاالت پایانی
داده اید دو مقاله را که به روش کمی انجام شده اند انتخاب کنید و موارد زیر را در  از مقاالتی که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار -١

  :مورد آنها مشخص نمایید

 از چه روشی براي تحلیل داده ها استفاده نموده اند؟ 

 چه نتایجی به دست آورده اند و آنها را چگونه تفسیر کرده اند؟ 
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چه روش هایی براي تحلیل داده ها در اختیار داشته است و چرا آن روش را انتخاب  در دو مقاله ي سؤال قبل، مشخص کنید که محقق -٢
  نموده است
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  جلسه سیزدهمدرس روش تحقیق 

  1جلسه سیزدهم بخش 
 :که پس از مطالعه ي مطالب این جلسه شما می دانید

  .شباهت ها و تفاوت هاي تحلیل داده هاي کیفی با کمی کدامند -١

  .نمایید هاي کیفی را کدگذاريچگونه داده  -2

  .استراتژي ها و روش هاي تحلیل داده هاي کیفی کدامند - 3

  پیش آزمون

  

  

  

  

  (Analysis of qualitative data) تحلیل داده هاي کیفی

   .با تحلیل داده هاي کیفی می پردازیم در این جلسه. در جلسه ي گذشته با تحلیل داده هاي کمی آشنا شدید
تحلیل  محققان کیفی بسیار کم از. و رخدادها می باشند (Actions) ، اقدامات(Symbols) نمادها هاي کیفی در شکل متن، لغات، عبارات،داده 

در ادامه به شباهت ها و تفاوت هاي این دو روش . دارد تحلیل داده هاي کیفی با تحلیل داده هاي کمی تفاوت. آماري استفاده می نمایند
  .داده هاي کیفی پرداخته می شود شود و سپس به تحلیلپرداخته می 

  شباهت هاي تحلیل کمی و کیفی
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استدالل و رسیدن به یک نتیجه بر مبناي شواهد  استنتاج به معناي استفاده از قضاوت،. می شوند (Inference) هر دو تحلیل شامل استنتاج
 در هر دو روش، محققان از .اطالعات تجربی را بررسی می کنند تا نتیجه گیري نمایندمحققان به دقت  به عبارت دیگر، در هر دو روش،. است

به صورت اصولی داده هاي زیادي را جمع آوري می  به این ترتیب که محقق. تکنیک ها یا فرآیندهاي عمومی براي تحلیل استفاده می نمایند
همه ي محققان، شواهد و داده هاي جمع آوري . یند مرکزي در هر دو روش استفرآ مقایسه، .می دهد کند و نتایج را در اختیار دیگران قرار

که خطاها را کاهش  در هر دو روش، محققان تالش می کنند .صورت داخلی یا نسبت به شواهد یا داده هاي مرتبط مقایسه می کنند شده را به
  .ندباش دهند، از نتایج اشتباه بپرهیزند و استنتاجات گمراه کننده نداشته

  تفاوت هاي تحلیل کمی و کیفی

می کنند اما تحلیل داده ي کیفی کمتر  محققان کمی از بین یک سري از تکنیک هاي تحلیل داده ي تخصصی و استاندارد شده انتخاب
رده اند، تحلیل داده ها به صورت کامل جمع آوري نکرده اند و در شکل اعداد در نیاو محققان کمی تا زمانی که داده ها را .استاندارد شده است

محققان کیفی نیز می توانند در جستجوي . نمایند سپس آنها داده ها را دستکاري می کنند تا الگوها را در آنها مشاهده. شروع نمی کنند را
هاي بعدي را هدایت  وري دادهکار را از ابتداي پروژه ي تحقیقی شروع می کنند و نتایج این تحلیل ها، جمع آ الگوها یا روابط باشند اما آنها این

  .می کند

دهند و یک فرضیه را تست کنند ولی محققان کیفی مفاهیم و تئوري هاي  محققان کمی اعداد را دستکاري می کنند تا حقایق تجربی را نشان
مفاهیم را به وسیله ي داده ها تست  به عبارت دیگر، محققان کمی. ي ترکیب کردن شواهد تجربی و مفاهیم ایجاد می کنند جدید را به وسیله

   .مفاهیم را ایجاد می کنند می کنند ولی محققان کیفی به وسیله ي داده ها
 

  (Concept formation) شکل دادن مفهوم

هوم، یک جزء ایجاد یا شکل دادن مف. استفاده از داده ها ایجاد می کنند همانطور که در تفاوت سوم اشاره شد، محققان کیفی مفاهیم جدید را با
محقق کیفی داده ها را با سازماندهی آنها در  یک .تحلیل داده ها در رویکرد کیفی است و هنگام جمع آوري داده ها آغاز می شود جدانشدنی از

شکل فرمول  هدر واقع، وي مفاهیم را توسعه می دهد، تعاریف مفهومی را ب. هاي مشابه تحلیل می کند داخل دسته ها بر مبناي مفاهیم یا ویژگی
   :کیفی سؤاالتی از قبیل موارد زیر را پاسخ می دهند به طور کلی، محققان. در می آورد و رابطه ي بین مفاهیم را آزمایش می کند

  آیا این یک نمونه از ناسازگاري است؟

  اجتماعی است؟ آیا این یک حرکت

  توالی رخدادها چگونه بود؟

  ... و          تفاوت دارد؟ بت به آنجا چگونهآن چیزي که در اینجا اتفاق افتاد نس

  (Coding qualitative data)کدگذاري داده هاي کیفی

آنها را به شکلی سازماندهی می کند که توسط کامپیوتر قابل خواندن  در جلسه ي قبل اشاره شد که محقق کمی پس از جمع آوري داده ها،
  .باشد

دسته هاي مفهومی سازماندهی می کند و  محقق کیفی داده هاي خام را به در. مفهوم و نقش دیگري داردکیفی، کدگذاري داده ها  در تحقیق
درگیر  در واقع، داده هاي کیفی، محقق را از بند. استفاده می کند تا داده ها را تحلیل نماید مفاهیم یا موضات را ایجاد می کند و سپس از آنها

   .سازد ی سازد و او را به تفکر سطح باال تشویق میشدن در جزئیات داده هاي خام رها م
  :کدگذاري براي داده هاي کیفی وجود دارند سه نوع

  (Open coding) کدگذاري باز - 1

  (Axial coding) کدگذاري محوري -2

   (Selective coding) کدگذاري انتخابی - 3
  

  (Open coding) کدگذاري باز

در این حالت، محقق . را که به تازگی جمع آوري شده اند مرور می کنید ه شما براي اولین بار، داده هاییکدگذاري باز زمانی انجام می شود ک
به این . دسته هایی متراکم نماید می کند و به آنها کدها یا برچسب هایی را تخصیص می دهد تا حجم زیاد داده ها را در موضوعات را مشخص
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داده هاي دیگر را مرور می کند و به دنبال واژگان مهم، رخدادهاي کلیدي یا موضوعات  ابع تاریخی یاصورت که وي به آهستگی یادداشت ها، من
دقت . و آن را با رنگی متفاوت برجسته می نماید سپس، وي یک مفهوم یا برچسب اولیه را در کنار هر کدام از یادداشت ها می نویسد. گردد می

  .را ایجاد کند یا کدهاي اولیه را در تحلیل هاي بعدي تغییر دهد جدید کنید که محقق آزاد است تا موضوعات

  :دارد این لیست براي سه هدف کاربرد. کدگذاري باز، یک لیست از موضوعات ایجاد می نماید محقق پس از

  .کمک می کند تا موضوعات را در یک نگاه دریابد به محقق -

  .کدگذاري هاي باز آینده می شودموضوعات در  باعث انگیزش محقق براي پیدا کردن -

لیست جامع از همه موضوعات در مطالعه ایجاد کند و آن را در تحلیل هاي  محقق از همه ي لیست هاي موضوعات استفاده می نماید تا یک -
   .توسعه دهد سازماندهی نماید، مرتب سازد، ترکیب کند، برخی موضوعات را دور بیاندازد یا آن را آتی دوباره

 

  (Axial coding) گذاري محوريکد

بر داده هاي واقعی تمرکز می نماید و برچسب هاي کد را به موضوعات  در هنگام کدگذاري باز، محقق. این دومین گذر از میان داده ها است
عات ارائه می کنند که موضو واقع، در مرحله ي کدگذاري باز به ارتباط میان موضوعات یا پرداختن به جزئیات مفاهیمی در. تخصیص می دهد

کدهاي اضافی یا . از کدهاي سازماندهی شده یا مفاهیم اولیه شروع می کند در مقابل، در کدگذاري محوري، محقق با یک سري. نمی پردازیم
به عبارت . آزمایش کدهاي اولیه است اما، وظیفه ي اصلی محقق در این مرحله مرور و. ممکن است در این مرحله ایجاد شوند ایده هاي جدید

   .حرکت می کند و محورهایی از مفاهیم کلیدي در تحلیل را مشخص می کند دیگر، وي در جهت سازماندهی ایده ها و موضوعات
  :صدا

  

  

  

  

  

  

  

  (Selective coding) کدگذاري انتخابی 

کدگذاري انتخابی . تحقیقی تشخیص داده شده اندموضوعات اصلی پروژه ي  قبل از این مرحله،. این مرحله، گذر نهایی از میان داده ها می باشد
گردد که نشان دهنده ي موضوعات  می (Cases) محقق به صورت انتخابی به دنبال مواردي. اجمالی داده ها و کدهاي قبلی است شامل بررسی

 در واقع، این مرحله. را کشف می کند ها جمع آوري شدند انجام می دهد و مغایرت ها هستند و مقایسات را بعد از اینکه اکثر یا همه ي داده

   .کلی را حول چندین ایده ي مرکزي آغاز نموده است زمانی شروع می شود که مفاهیم به خوبی توسعه داده شده اند و محقق سازماندهی تحلیل
  (Analytic Memo writing) نگارش یادداشت هاي تحلیلی

به عبارت دیگر، آنها به صورت . یادداشت ها ثبت و ضبط شده است داده هاي آنها در. محققان کیفی همیشه در حال یادداشت برداري هستند
  .دارند در نتیجه، باید یادداشت هاي خود را به صورت سازمان یافته در فایل ها نگه. هستند اجباري یادداشت بردار

یادداشت از افکار یا ایده ها در ارتباط با فرآیند این یک  .یک نوع خاص از یادداشت می باشند (Analytic memo) یادداشت هاي تحلیلی
شکل می دهد و  هر موضوع یا مفهوم کدگذاري شده مبناي ایجاد یک یادداشت جداگانه را. به خود می نویسد کدگذاري است که محقق خطاب

از انواع کدگذاري، به یادداشت اضافه می  میان داده ها با هر کدام محقق در هنگام گذر از. یادداشت شامل بحث در مورد موضوع یا مفهوم است
   .استفاده می نماید کند و از آن
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   :صدا

  

  

  

  

  (Outcropping) برون دادها

آنها جمع آوري می کنند هم مرتبط با ایده هاي نظري و هم مرتبط با  بسیاري از محققان کیفی با این فرض عمل می کنند که شواهد تجربی که
اي از آن چیزي هستند که در  در واقع، داده هاي جمع آوري شده، تنها نمونه. زیر واقعیت قابل مشاهده قرار دارنددر  ساختارهایی است که

 در همین زمان، وي فرض می کند. استفاده می کند تا نظریه ها را ایجاد و ارزیابی نماید محقق از این داده ها. سطح قابل مشاهده اتفاق می افتند

   .است ی و قابل مشاهده، ساختارها و روابط اجتماعی پیچیده تري نهفتهکه در زیر سطح بیرون
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  استراتژي تحلیل داده هاي کیفی
بسیاري از محققان . عمومی به تحلیل داده هاي کیفی می باشند تکنیک هاي کدگذاري، نگارش یادداشت و جستجوي برون دادها رویکردهاي

تحلیل داده هاي کیفی انجام  می کنند، اما اغلب این کار را در ترکیب با استراتژي هاي مشخص تري ازها استفاده  کیفی تا حدي از این تکنیک
این استراتژي ها عبارتند . محققان براي تحلیل داده هاي کیفی استفاده می کنند در ادامه شما با استراتژي هایی آشنا می شوید که. می دهند

   :از
  (The narrative) داستان شرح -١
  (Ideal types) الگوھای ایده آل -٢
  (Successive approximation) تقریب متوالی -٣
  (Analytic comparison) مقایسھ ی تحلیلی -۴

. داده ها در مراحل مختلف تحقیق کیفی به خود می گیرند یکی از منابع بالقوه ي ایجاد سردرگمی، شکل هاي متعددي هستند که:  یک نکته
. هستند و غیره را محقق در طول تحقیق تجربه می کند، داده هاي دیگر به صورت ثبت شده در یادداشت ها سري از داده هابراي مثال، یک 

مرتب کردن، دسته بندي کردن، ارزیابی کردن، مقایسه کردن،  همانطور که در شکل مشاده می کنید، تحلیل داده ها شامل آزمایش کردن،
  .داده هاي کدگذاري شده می باشد مورد ترکیب کردن و اندیشیدن در
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  (Narrative) شرح داستان

به عبارت دیگر، وي یک داستان از آنچه اتفاق . طبیعی گزارش می کند در این روش، محقق جزئیات یک مطالعه را به صورت متوالی و به صورت
و مفاهیمی از افراد تحت مطالعه تحلیل یا  استفاده از واژگانمحققی که از این روش استفاده می نماید، داده ها را با  .گوید افتاده است می
  .توصیف می کند

   :صدا

  

  

  (ideal types) الگوهاي ایده آل
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براي این کار، دو راه . سپس به روش مقایسه آن را بررسی می کند در این روش، محقق یک شکل ایده آل از نظریه ي خود ایجاد می نماید و
   :وجود دارد

  (Contrast contexts) هاي متضادزمینه * 

  (Analogy) قیاس* 

  :صدا

  

  

  

  

  (Successive approximation) تخمین متوالی 

در طول زمان و پس از تکرارهاي . جهت تحلیل نهایی حرکت کند این روش شامل تکرارهاي متوالی یا چرخش در مراحل است به طوریکه در
روش شبیه به سه نوع  در واقع، این. امشخص در داده ها به سمت یک تحلیل جامع حرکت می کندمبهم و جزئیات ن متعدد، محقق از ایده هاي

سپس، در میان داده ها به . تحقیق و چارچوب فرضیات شروع می کند محقق از سؤاالت. کدگذاري است که در قسمت هاي قبل توضیح داده شد
آیند و ویژگی هاي داده ها  مشخص می کند که مفاهیم چگونه با مدارك جور در میپرسیدن سؤاالت از شواهد و مدارك  جستجو می پردازد و با
بوسیله ي خالصه کردن مدارك و وفق دادن مفاهیم جهت متناسب شدن با  در مرحله ي بعد، محقق مفاهیم جدیدي را. را آشکار می سازد
اول مشخص شدند مورد بررسی  ل حل نشده را که در مرحله يوي سپس مدارك جدیدي را جمع آوري می کند تا مسائ. نماید مدارك ایجاد می

   .قرار دهد و این فرآیند به همین شکل ادامه می یابد
  (Analytic comparison) مقایسه ي تحلیلی

سازماندهی  در این روش، محقق داده ها را در گروه هاي منحصر به فرد .یکی از کاربردهاي این روش در انجام مقایسه در استراتژي آزمون است
   :این روش به دو شکل انجام می شود. یک نظم و قاعده می گردد می کند و به دنبال

   (Method of agreement) روش توافق* 
  (Method of difference) روش تفاوت* 

   :صدا
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  روش هاي دیگر تحلیل داده هاي کیفی

 :به دو مورد از روش تحلیل و تفسیر داده ها اشاره شد که عبارت بودند از داشته باشید،به یاد ) استراتژي مطالعه ي موردي(اگر از جلسه ي دهم 

 
  (Pattern matching) انطباق الگویی - 1

  (logic models) مدل هاي منطقی -2

  .در ادامه با روش استفاده از الگوهاي منطقی آشنا می شوید. همان جلسه آشنا شدید با روش اول در

  (Logic models) مدل هاي منطقی

مدل منطقی یک زنجیره ي پیچیده از رخدادها را در طول زمان . باشد یکی از کاربردهاي مناسب این روش در ارزیابی مطالعات موردي می
روش مدل  .می گیرند مورد بررسی قرار (Cause-effect-cause-effect) اثر-علت-اثر-رخدادها در الگوهاي علت این. بررسی می نماید

از نظر مفهومی، ممکن است شما . رخداد پیش بینی شده ي نظري می باشد قی شامل تطبیق دادن رخدادهاي مشاهده شده ي تجربی با یکمنط
صحیح بودن این نظر، وجود مراحل  با وجود. توجه به توضیح ارائه شده، این روش نیز یک شکل از انطباق الگویی می باشد بیان کنید که با
  .متمایز می سازد ي منطقی آن را از انطباق الگوییمتوالی در مدل ها
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  جمع بندي

به این مسأله پرداخته شد که تحلیل داده هاي کیفی چه شباهت ها و چه  در ابتدا. در این جلسه با روش هاي تحلیل داده هاي کیفی آشنا شدید
در . محوري و انتخابی آشنا شدید و با انواع کدگذاري باز، سپس، آموختید که شکل گیري مفهوم چیست. داده هاي کمی دارند تفاوت هایی با

یادداشت هاي تحلیلی و برون دادها که معموال محققان در کنار روش هاي دیگر به کار  مرحله ي بعد، با روش هاي عمومی تحلیل شامل نگارش
پس از آن، به . و مقایسه ي تحلیلی پرداخته شد متوالیسپس، به چهار استراتژي شرح داستان، الگوهاي ایده آل، تقریب . گیرند آشنا شدید می

آگاه  در جلسه ي آینده با مرحله ي آخر از فرآیند تحقیق یعنی. آن اشاره شده بود پرداخته شد روش مدل هاي منطقی که در جلسه ي دهم به
  .آشنا می شوید) نگارش گزارش تحقیق(کردن دیگران از نتایج تحقیق 
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  سؤاالت پایانی

مشخص کنید که چگونه داده هاي خود را تحلیل و . کیفی باشند شامل داده هايدو مقاله در زمینه ي رشته ي تحصیلی خود پیدا کنید که 
  .تفسیر کرده اند

  .را در تحقیق کمی و کیفی بیان نمایید (Conceptualization) مفهوم تفاوت شکل دادن
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  درس روش تحقیق
  بخش اول  جلسه چهاردهم

  اهداف جلسه
  :دانید کھپس از مطالعھ ی مطالب این جلسھ شما می 

 .علت ارائھ ی یک گزارش خوب چیست -١
 .گزارشات تحقیقی بھ چھ شکل ھایی ارائھ می شوند -٢
  .گزارشات تحقیقی شامل چھ بخش ھایی می شوند -٣

  :پیش آزمون
  .)گزینھ ھای صحیح را انتخاب نمایید(بھ نظر شما کدامیک از بخش ھای یک گزارش تحقیقی دارای اھمیت بیشتری می باشد؟     

 سالھ تحقیقبیان م )١
 بیان اھداف تحقیق )٢
 )مرور ادبیات(پیشینھ  )٣
 طراحی تحقیق )۴
 یافتھ ھا )۵
 )نتایج(تفسیر یافتھ ھا  )۶
  ھمھ موارد )٧
صحیح است، ھرکدام از بخش ھای اشاره شده باعث روشنی ذھن خواننده نسبت بھ تحقیق می شود و در صورت حذف  ٧گزینھ : جواب

مثال، حذف بخش بیان مسالھ بھ این سردرگمی منجر می شود کھ خواننده نخواھد دانست کھ برای . ھرکدام، تحقیق دارای ابھام می شود
حذف بخش طراحی تحقیق حتی در صورتی کھ نتایج بسیار خوبی بھ دست آمده باشد، بھ این مسالھ . تحقیق بر چھ اساسی انجام شده است

بنابراین ھمھ بخش ھا نقشی اساسی در گزارش و ارائھ تحقیق . کندمنجر می شود کھ خواننده در چگونگی بھ دست آمدن نتایج تردید می 
  .ایفا می نمایند

  

  جلسه چهاردهم بخش دوم
  (Writing the research report) نگارش گزارش تحقیق

تقدند یک ارائھ یک گزارش تحقیق قوی بھ حدی اھمیت دارد کھ بسیاری مع. مرحلھ ھفتم و آخر از فرآیند تحقیق، ارائھ گزارش است     
دلیل این امر این است کھ ممکن است متخصصان و کارشناسان تحقیق بتوانند از . گزارش ضعیف می تواند بھ تحقیق آسیب وارد نماید

در نتیجھ، . یک گزارش ضعیف نیز قدرت تحقیق را درک کنند، ولی اکثر خوانندگان گزارش تحت تأثیر کیفیت گزارش قرار می گیرند
نوان تحقیقی خود عدر واقع، محقق در زمینھ . ویژه ای نمایند تا مطالعھ خود را بھ صورت کامل و شفاف گزارش کنندمحققان باید تالش 

  .متخصص است و جزئیات را بھ شکلی می داند کھ ھیچ کس دیگری از آنھا آگاھی ندارد
  .پیشنھادات می شودگزارش تحقیق شامل یافتھ ھا، تحلیل و تفسیر یافتھ ھا، نتایج و برخی اوقات 

گزارشات غیررسمی بھ صورت کوتاه و . گزارش ھای تحقیقی معموًال بھ دو شکل رسمی و غیر رسمی نگارش می شود :دای متنص
  . خالصھ ارائھ می شوند درحالی کھ گزارشات رسمی طوالنی ھستند و ھمھ جزئیات تحقیق را دربر می گیرند

  
شماره ھایی کھ مشاھده می کنید ترتیب بخش ھا را در گزارش . کوتاه و بلند را مشاھده می نماییددر شکل تفاوت جزئیات تحقیقات     

  .مشخص می کنند
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  (Executive Summary) چکیده تحقیق

  :ارائھ می شود، می تواند با دو ھدف ارائھ گردد Abstract چکیده تحقیق کھ در مقاالت با عنوان
بھ عبارت دیگر، می تواند ھمھ ی جنبھ ھای تحقیق را در شکلی بسیار خالصھ . کوچک باشدمی تواند کل گزارش در یک قالب  -١

 .ارائھ نماید
 .می تواند خالصھ ای از یافتھ ھای اصلی و نتایج تحقیق باشد -٢

برای مثال، در یک گزارش مدیریتی ممکن است دو صفحھ باشد، ولی در گزارش . حجم این قسمت بستگی بھ نوع گزارش دارد
  .دیگری ممکن است یک صفحھ کافی بھ نظر برسد

  (Table of contents)  فهرست مطالب
صفحه را شامل می شود، باید فهرست  10الی  6به عنوان یک دستورالعمل، هر گزارشی که از بخش هاي متعددي تشکیل می شود و بیش از    

زیادي را دربردارد، آنها نیز باید پس از فهرست مطالب به صورت فهرست  گزارش در صورتی که جداول، نمودارها و شکل هاي. مطالب داشته باشد
  .جداگانه اي ارائه شوند

  (Introduction)  مقدمه
  :این بخش قسمت ھای زیر را شامل می شود. مقدمھ ذھن خواننده را بھ وسیلھ توصیف بخش ھای مختلف پروژه آماده می سازد    

 )Problem statement(بیان مسالھ  -١
 )Research objectives(اھداف تحقیق  -٢
  )Background(پیشینھ  -٣

  بیان مسأله
  .سپس با بیان اهداف تحقیق به جزئیات مسأله تحقیق پرداخته می شود. با بیان سؤاالتی ارائه می شود این مسأله معموالً    

  جلسه چهاردهم بخش سوم
  اهداف تحقیق
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این اهداف ممکن است در قالب سؤاالت یا . دارد بررسی نماید مورد خطاب قرار می دهنداهداف تحقیق آن چیزهایی را که تحقیق قصد     
همچنین، . در واقع، اهداف تحقیق متغیرهاي موردنظر، روابط بین آنها و گروه هدف مورد مطالعه را بیان می کنند. فرضیات تحقیق ارائه شوند

  .ی شوندتعاریف عملیاتی متغیرهاي اصلی تحقیق در اینجا ارائه م
  :این بخش می تواند بھ دو نوع ارائھ شود:  پیشینھ
 .می تواند نتایج اولیھ تحقیق اکتشافی باشد کھ بھ وسیلھ جمع آوری داده بھ دست آمده اند -١
 .می تواند شامل نتایج مرور ادبیات باشد کھ در جلسھ دوم و سوم بھ آن پرداختھ شد -٢

نظریات یا موقعیت ھایی کھ منجر بھ مسألھ ی تحقیق جاری شده اند مورد بررسی قرار می در این بخش ھمچنین تحقیقات گذشتھ،     
دقت کنید کھ این بخش باید بھ صورت سازمان دھی شده و یکپارچھ باشد و بھ شکلی ارائھ شود کھ بھ صورت منطقی با مسألھ ی . گیرند

  .درک ادامھ ی گزارش بھ آن نیاز دارد بھ وی ارائھ می کنداین قسمت اطالعاتی را کھ خواننده گزارش جھت  .تحقیق مرتبط شود
  (Research methodology)  روش شناسی تحقیق

این بخش شامل قسمت ھای زیر می . یکی از مھمترین بخش ھای یک گزارش تحقیقی، بخش معرفی روش تحقیق یا طراحی تحقیق است
  :شود

 )Sampling design(طراحی نمونھ گیری  -١
 )Research design(طراحی تحقیق  -٢
 )Data collection(جمع آوری داده  -٣
 )Data analysis(تحلیل داده  -۴
  )Limitations(محدودیت ھا  -۵

  طراحی نمونه گیري
برای مثال، مشخص . محقق در این قسمت جمعیت ھدف مورد مطالعھ را تعریف می کند و روش نمونھ گیری را توصیف می نماید    

  :می کند کھ
  احتمالی بوده است یا غیراحتمالی؟آیا نمونھ گیری  §
  اگر احتمالی بوده است، آیا تصادفی ساده بوده است یا تصادفی پیچیده؟ §
  عناصر نمونھ چگونھ انتخاب شده اند؟ §
  اندازه نمونھ چگونھ تعیین شده است؟ §
  میزان اطمینان چقدر است و چھ میزان خطا مجاز است؟ §
  ...و  §

  طراحی تحقیق
براي مثال، در یک تحقیق که از استراتژي آزمون استفاده کرده است باید ابزارها، . منطبق با هدف تحقیق باشد پوشش طراحی تحقیق باید    

همچنین، در یک تحقیق توصیفی باید علل منطقی براي انتخاب یک نوع طراحی نسبت . آزمایشات، تجهیزات، شرایط کنترل و غیره توصیف شوند
 .ی در یک طراحی پیچیده، نقاط قوت و ضعف باید تشریح گردند و انتخاب ابزار اندازه گیري باید توصیف شودحت. به طراحی هاي دیگر ارائه گردند

  جمع آوري داده
برای مثال، در یک . محتویات آن بستگی بھ طراحی انتخاب شده دارد. این قسمت مشخصات جمع آوری داده ھا را توصیف می کند    

  :طراحی پیمایش باید مشخص شود کھ
  داده ھا چگونھ جمع آوری شده اند؟ §
  چقدر زمان برای جمع آوری داده ھا طول کشید؟ §
  ...و  §

  :در یک طراحی آزمون باید مشخص شود کھ
  چگونھ افراد یا اشیاء مورد آزمایش بھ گروھھا اختصاص یافتند؟ §
  از چھ رویھ ھای استانداردی استفاده شده است؟ §
  . . .و  متغیرھا چگونھ دستکاری شدند؟ §

  تحلیل داده
  :این قسمت خالصھ ای از روش ھای مورد استفاده برای تحلیل داده ھا را ارائھ می نماید

  نحوه اداره کردن داده ھا §
  تحلیل ھای اولیھ §
  تست ھای آماری §
  برنامھ ھای کامپیوتری §
  اطالعات فنی دیگر §
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  .ھمچنین، علل منطقی انتخاب رویکردھای تحلیل باید روشن باشد
  

  ش چهارمجلسه چهاردهم بخ
  محدودیت ها

. ھمانطور کھ در جلسھ چھارم در بخش ویژگی ھای یک تحقیق خوب اشاره شد، محدودیت ھای تحقیق باید بھ روشنی بیان شوند    
ھمانطور کھ اشاره شد، برخی از افراد ممکن است فکر کنند کھ بیان محدودیت ھا بھ معنای کاستن از ارزش تحقیق است، در صورتیکھ 

  . یک جزء جدانشدنی از اکثر تحقیقات می باشد و بنابراین، اشاره بھ آنھا از ارزش تحقیق نمی کاھدمحدودیت 
  (Findings)  یافته ها

. زمانی که داده هاي کمی موجود است، این بخش می تواند شامل نمودارها، تصاویر و جداول باشد. هدف این بخش توضیح داده ها می باشد    
 :یکی از معیارهاي مهم براي شامل کردن داده ها به این صورت است. که هر چیزي را که شما جمع آوري نموده اید شامل شودداده ها الزم نیست 

 “آیا این ابزار یا داده براي درك خواننده نسبت به مسأله ي تحقیق و یافته ها اهمیت دارد؟ ”

  (Conclusions)  نتایج
  :این بخش معموال به دو قسمت تقسیم می شود

  (Summary and conclusions) خالصه ي تحقیق و نتایج -1
  (Recommendations) پیشنهادات -2

  خالصه تحقیق و نتایج
همچنین، اگر شما گزارش مفصلی دارید، می . خالصه اي که در انتهاي گزارش می آید شامل بیان چکیده اي از یافته هاي اصلی می باشد    

در . نتایج تحقیق، استنتاجاتی را که از یافته ها ناشی می شوند ارائه می کنند. قسمت خالصه داشته باشیدتوانید در انتهاي هر بخش گزارش یک 
دقت کنید که یکی از وظایف شما در این قسمت، مقایسه . واقع، یافته ها حقایق را نمایش می دهند ولی نتایج، استنتاج از آنها را نشان می دهند

به عبارت دیگر، شما باید نشان دهید که یافته هاي شما چه شباهت ها و تفاوت هایی با . است) فته هاي محققان دیگریا(افته ها با ادبیات موضوع ی
 یافته هاي محققان دیگر دارند و چرا؟ 

  پیشنهادات
پیشنهادات براي “ن در تحقیقات دانشگاهی، بخش پیشنهادات اغلب با عنوا. یک محقق تعدادي ایده براي اقدامات اصالحی دارد معموالً    

در . این پیشنهادات شامل گسترده تر کردن تحقیق یا انجام تست هاي بیشتر براي درك بیشتر یافته ها می باشد .ارائه می شود” تحقیقات آتی
 .شامل ارائه پیشنهاداتی براي اقدامات مدیریتی می باشد تحقیقات کاربردي، پیشنهادات معموالً

  (Appendixes)  ضمایم
ر این قسمت، جداول پیچیده، تست هاي آماري، مستندات پشتیبانی کننده، یک نسخه از فرم ها و پرسشنامه ها، دستورالعمل ها و مدارك د    

  .دیگر ارائه می شود
  (Bibliography)  لیست فهرست مراجع

نشان می دهد که محقق از آنها براي انجام نیز شناخته می شود، لیست مراجع، منابع و مآخذي را  References این قسمت که با عنوان    
  .به نحوه ي مرجع دهی و مرجع نویسی در جلسه سوم پرداخته شد. تحقیق خود استفاده نموده است

  
  

  جلسه چهاردهم بخش پنجم
  جمع بندي

. یررسمی ارائه شوندمشخص شد که گزارشات می توانند به صورت رسمی و غ. در این جلسه به مبحث نگارش گزارش تحقیق پرداخته شد    
بیان مسأله، اهداف (گزارشات رسمی که به صورت طوالنی و بلند ارائه می شوند شامل بخش هایی از قبیل چکیده تحقیق، فهرست مطالب، مقدمه 

ها، خالصه ، یافته )طراحی نمونه گیري، طراحی تحقیق، جمع آوري داده، تحلیل داده و محدودیت ها(، روش شناسی تحقیق )تحقیق و پیشینه
 .تحقیق، نتایج، پیشنهادات، ضمایم و لیست مراجع می شوند
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١١۶ 
 

  منابع و مآخذ
• Cooper, D.R. & Schindler, S.P., 2003. Business research methods. 8th ed. McGraw 

Hill.  
  

  سؤاالت پایانی
با گزارشات بلند که در این جلسه ارائه شد  مقاالت چاپ شده در مجالت نحوه نگارش خاص خود را دارند و با توجه به حجم آنها کمی -1

 .در دو مقاله اي که در جلسه نهم و دهم ارائه شدند، فرمت نگارش مقاله را مشخص نمایید. تفاوت دارند
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