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  دوتش احتـبم سؿيذي
 

 هقدهبت پژوهص





 

 3 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ْ(ػٔ٘ي ضٝـ ٝ ًٔي قؼٞض) ٗؿب٠ٓ ح 
 
 
 
پػ١ٝكي ٗغبٓؼبت عطاحي ١بي قيٟٞ ث٠ :تحميك ّبي سٍؽ ٝ  

 .زاضز اقبضٟ ١ب زازٟ تحٔيْ ٝ تدعي٠ ١بي ضٝي٠

 4 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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حؼبثذاسي Accounting: ٕػ٘ٔيبت ثٞزخ٠، ًٜتطّ ١بي ٛظب ٝ  
 اؾت٢الى، شذيطٟ ًبال، ٗٞخٞزي يبثي ١عي٠ٜ ١بي ضٝـ ١ب، ضٝي٠

  اٛتوبٓي، ١بي هي٘ت كهٔي، زضآٗس١بي ظٗبٛي ١بي ؾطي ٝضؼيت
 ٗبٓيبت ٗحبؾج٠ ١بي ضٝـ ٝ ٛوسي ثبظُكت ١بي ٛطخ

هبلي اهَس Finance: ٗبٓي ١بي ٛؿجت ٗبٓي، ٗٞؾؿبت ػ٘ٔيبت  
  ٝضؼيت ٝإ، اظ اؾتلبزٟ ثب قطًت يي ذطيس ت٘ٔي، ٝ ازؿبٕ ث٢ي٠ٜ،

 ثٞضؼ ثبظاض
هذيشيت Management: ٗسيطيت ًبضًٜبٙ، ضكتبض ٝ ِٛطـ  

 اهساٗبت ثط قٜبذتي خ٘ؼيت ١بي ٝيػُي تبثيط اٛؿبٛي، ٜٗبثغ
  ١بي ٛظبٕ اؾتطاتػي، تسٝيٚ تٞٓيس، ػ٘ٔيبت ٗسيطيت ٗسيطيتي،
 اعالػبتي

 5 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ثبصاسيبثي Marketing: ْش١ٜي تهٞيط ثب ٗطتجظ ٗؿبئ  
  كطآٝضزٟ، تٞظيغ كطٝـ، تجٔيؾ آ٢ُي، (ٗحهّٞ اظ ٗطزٕ ثطزاقت)

  ٝ ت٘بيالت كطٝـ، اظ ثؼس ذسٗبت ُصاضي، هي٘ت ثٜسي، ثؿت٠
 خسيس ٗحهّٞ تٞٓيس ًٜٜسٟ، ٗهطف تطخيحبت

 6 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 Applied research ًبضثطزي تحوين1)
 Basic or fundamental research ثٜيبزي تحوين2)
Developmental research اضظيبثي يب اي تٞؾؼ٠ تحوين3)

 7 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ْنٜؼتي ١بي ؾبظٗبٙ زض ٝضي ث٢طٟ تِٜٜب١بي ح   
ثبظضُبٛي ٗٞؾؿ٠ يي زض پطزاذت ؾيؿتٖ ٗكٌْ ضكغ 
ٟؾبظٗبٙ يي زض زاٛف ٗسيطيت ؾيؿتٖ ؾبظي پيبز 

 8 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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اكعايف ثطاي پػ١ٝف ٠ً ظٗبٛي  
  ١بي ٗحيظ زض ػ٘ٞٗب ٠ً ذبني ٗكٌالت اظ ٗب زضى ٝ زاٛف

  قٞز، ٗي اٛدبٕ آ٢ٛب، حْ چِِٞٛي ٝ اكتس ٗي اتلبم ؾبظٗبٛي
Pure research يب ثٜيبزي پػ١ٝف

 
پصيطز ٗي اٛدبٕ ثـشي داًؾ افضايؾ ثب١سف ٠ً تحويوبتي. 

 

 9 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



 

 10 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٗرتٔق ١بي ؾبظٗبٙ ٝ نٜبيغ زض تٞؾؼ٠ ٝ تحوين ٝاحس١بي 
١ب زاٛكِبٟ اؾتبزاٙ اظ ثؿيبضي 

  ٗي ث٠ٌٔ ٛيؿت خبضي ٝ ٗٞخٞز ٗكٌْ يي حْ :تحوين ايٚ ١سف
  زض ٝ ؾبظٗبٙ چٜسيٚ زض ٠ً ٗؿبئٔي ٝ ١ب پسيسٟ زضثبضٟ ذٞا١ٜس
  ثيكتط آ٢ٛب حْ چِِٞٛي ٛيع ٝ ز١س ٗي ضٝي ٗرتٔق نٜبيغ
 .ثساٜٛس

١سف پؽ:   
ثيكتط زاٛف تٞٓيس 
١ب پسيسٟ زضى 
ٛظطي٠ اضائ٠ 

 11 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ًبضثطز١بي ٗٞضز زض آٌتطيي خٜطاّ قطًت ١بي آظٗبيف  
 ثطم ٗرتٔق

ؾئيٌٚ ظٗي٠ٜ زض اي ضايب٠ٛ ١بي قطًت ٗغبٓؼبت 
 :هذيشيت هطبلؼبت

اعالػبتي ١بي ٛظبٕ اثطثركي ث٢جٞز چِِٞٛي 
تدبضي ٛكبٙ تبثيط اضظيبثي 
ذسٗبتي نٜبيغ زض ازاضي ًبضًٜبٙ ٝضي ث٢طٟ اكعايف 
ًٞچي نٜبيغ اثطثركي اكعايف 
ٗٞخٞزي ٗحبؾج٠ ١بي ضٝـ اضظيبثي 
ؾطٗبي٠ ثبظاض١بي ٝ پّٞ ٢ٛبزي ؾبذتبض تـييط 

 12 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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تحويوبت ١بي تٞني٠ اثطات اضظيبثي ثطضؾي ثطاي تحويوي ٝهتي  
  اي تَػؼِ يب اسصيبثي پظٍّؾ ضا آٙ قٞز، ٗي اٛدبٕ ًبضثطزي

 .ٛبٜٗس ٗي
زاٛف، يي ثٞزٙ ٜٗبؾت تكريم اي تٞؾؼ٠ تحويوبت ١سف  

  ثطٛب٠ٗ تسٝيٚ ٝ ت٢ي٠ يب ٝ ذبل ١سكي ثطاي ... ٝ اضظـ ضٝـ،
 .اؾت زاٛف تٞؾؼ٠ ١بي پطٝغٟ ٝ ١ب  عطح ١ب،

ّؾبظٗبٙ ثطاي زاٛف ٗسيطيت ؾيؿتٖ ًبثطز١بي تٞؾؼ٠ :ٗثب 

 13 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 قٜبؾبيي ٝ حْ ٗكٌالت ًٞچي زض ٗحيظ ًبض

 تٞاٛبيي تكريم ذٞة اظ ثس

 .تٞخ٠ پيٞؾت٠ ث٠ تبثيطات ٝ ٛلٞش ػٞاٗٔي ٠ً ١ط ٗٞهؼيت ضا زض ثط ٗي ُيطز

 .ذغط پصيطي حؿبة قسٟ زض ته٘يٖ ُيطي ٝ آُب١ي اظ احت٘بالتي ٠ً ثط پيبٗس١ب ٗتطتت اؾت

 خُٔٞيطي اظ تبثيط ثطذي ت٘بيالت ٝ ذٞاؾت٠ ١بي ٛلٞشي

 ايدبز اضتجبط ٛعزيي تط ٝ اثطثرف تط ثب ٗحووبٙ ٝ ٗكبٝضاٙ

 14 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 

 15 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

.1Purposiveness:   

.2Rigor 

.3Testability 

.4Replicability 

.5Precision & Confidence 
.6Objectivity 
.7Generalizability 
.8Parsimony  

 

 16 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 :ٗثبّ يي هبٓت زض
اكعايف چِِٞٛي زاضز ته٘يٖ ٠ً ثِيطيس ٛظط زض ضا ٗحووي  

 .ًٜس ثطضؾي ضا ؾبظٗبٙ ث٠ ًبضًٜبٙ تؼ٢س

 17 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

.1Purposiveness:   
 

ؿَد هي آغبص هـخصي لصذ ٍ ّذف ثب پظٍّؾ 
 

 ػبصهبى ثِ ًؼجت وبسوٌبى تؼْذ افضايؾ ثشسػي :هخبل
 

 ػولىشدّب ػطح افضايؾ ٍ ووتش غيجت ووتش، خذهت تشن هؼٌي ثِ تؼْذ افضايؾ
.اػت

 

 18 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Rigor  
يي نحت ثط زضؾت قٜبؾي ضٝـ عطح ٝ ذٞة ٛظطي ثٜيبز  

 .اكعايس ٗي ١سكٜ٘س پػ١ٝف
ٕٞثرطج ٝؾٞاؼ ،ظيبز تٞخ٠ ث٠ اقبضٟ ػْ٘، زهت يب نحت ٗل٢  

 اقبضٟ پػ١ٝكي ١بي ثطضؾي زض زهت ٝ زضؾتي اظ ٗيعاٛي ٝ زازٙ
 .زاضز

 ٚيي اظ ضا زضؾت اعالػبت ٠ً ؾبظز ٗي هبزض ضا ٗحون ػٞاْٗ اي  
  ٝ تدعي٠ ٛيع ٝ ًٜس ُطزآٝضي تؼهت حساهْ ثب ٝ ٗتٜبؾت ٠ٛٞ٘ٛ

 .ًٜس ٗي تؿ٢يْ ضا ١ب زازٟ ٜٗبؾت تحٔيْ
ّٗي (ٛلط زٝاظزٟ تب زٟ ٗثال) ؾبظٗبٙ ًبضٜٗس چٜس اظ ٗحون :ٗثب  

  ٗي اكعايف ضا ؾبظٗبٙ ث٠ آ٢ٛب تؼ٢س چيع١بيي چ٠ ًٜٜس ثيبٙ ذٞا١س
 .(ػٔ٘ي ؿيط تحوين) ز١س

 
 19 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Testability 
ٜٗغوي ١بي كطضي٠ ٠ً آٝضز ٗي كطا١ٖ ضا اٌٗبٙ ايٚ ػٔ٘ي تحوين  

  حسؼ اظ قسٟ ُطزآٝضي ١بي زازٟ آيب قٞز ٗؼٕٔٞ تب قٞز آظٗٞزٟ
 آٗسٟ پسيس ٗؿب٠ٓ زهين ثطضؾي اظ پؽ ٠ً ١بيي كطضي٠ ٝ ١ب

 ؟٠ٛ يب ًٜس ٗي پكتيجبٛي
ٙٞٗيب اؾت زكبع هبثْ قٞا١س اؾبؼ ثط كطضي٠ آيب ٠ً ُٞيس ٗي آظ  

 ؟٠ٛ




 20 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي 
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Replicability 
هَلؼيتْبي دس تحميك تىشاس اص پغ فشضيِ آصهَى ًتبيذ  

 . ؿَد تبييذ ّوَاسُ ثبيذ هـبثِ




 

 21 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Precision & Confidence  







ٗي هطاض ضا ذٞز ثيٜي پيف زا٠ٜٗ آٙ زض ٠ً اي كبن٠ٔ هسض ١ط 
 ثيكتط تحوين ٛتبيح ث٠ ٗب اػت٘بز هسض ١ط ٝ .ثبقس ًٞتب١تط ز١يٖ
 .تطٛس ػٔ٘ي ٝ تط ٗليس ١ب يبكت٠ ثبقس

اظ حبًي ٠ً زضنس 95 اػت٘بز ؾغح اخت٘بػي ػٕٔٞ تحويوبت زض 
 5 زاض ٗؼٜي ؾغح) اؾت يبكت٠ ٛبزضؾتي احت٘بّ ت٢ٜب ٝخٞز
(زضنس

 
 22 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

.6Objectivity 


اٗب ًٜس آؿبظ ضا ًبض ش١ٜي ثبٝض١بي ٝ اضظق٢ب اظ ثطذي ثب اثتسا زض اؾت ٌٗ٘ٚ ٗحون 
 .ثبقس قرهي تؼهجبت ٝ اضظق٢ب اظ زٝض ث٠ ثبيس ٛتبيح تلؿيط

 


 23 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Generalizability 


تط اضظقٜ٘س ٝ ؾٞزٜٗستط ثبقس، تط پصيط تؼ٘يٖ تحوين هسض ١ط 
 .اؾت

٠ُٛٞ ث٠ ثبيس تحوين ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ عطح ثيكتط، پصيطي تؼ٘يٖ ثطاي  
  زهين ثبيس ١ب زازٟ ُطزآٝضي ضٝق٢بي ٝ قٞز ت٢ي٠ ٜٗغوي اي

 .ثبقس


 
 24 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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Parsimony 


ٗي ٗيؿط ١ِٜبٗي تحويوبتي ٗس٢ٓبي زض خٞيب٠ٛ نطك٠ ِٛطـ  
  اظ ً٘تطي ق٘بض ذٞز تحوين چ٢بضچٞة زض ثتٞاٛيٖ ٠ً قٞز

  پيچيسٟ ٗد٘ٞػ٠ اظ ًبضآٗستط ثؿيبض ضا ٝاضيبٛؽ ٠ً ٗتـيط١بيي
  ًبض ث٠ ًٜس ٗي تٞنيق اٛسًي ضا ٝاضيبٛؽ ٠ً ٗتـيط١بيي اظ اي

 .ُيطيٖ
 25 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي 



 
 

 26 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



 

 27 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 

 28 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 ابعاد

 مفاهيم

 فرضيه ها

 مدل

 مولفه ها

 شاخص ها

 29 روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                     دکتر احتشام رشيدي

 اػتمشايي –سٍؽ فشضي  ليبػي -سٍؽ فشضي 

    ػبختي هذل ثش هجٌبي يكه الك
هَضَع يب هفَْم ولي وِ ثكِ ػٌكَاى   
پيؾ فشض تفؼكيش پذيكذٓ هَضكَع    

تحميك اًتخكبة ؿكذُ اػكت، آغكبص          
 .هي ؿَد

     ،ايي هكذل ثكب اػكتذمل هٌطمكي
فشضيِ ّب، هفبّين ٍ ؿبخص ّب سا  هي 
ػبصد وِ دادُ ّبي هـبّذُ ثبيذ آًْكب  

 .سا تبئيذ وٌذ

      ػبختي هذل ثكب هـكبّذُ ؿكشٍع
 .هي ؿَد

ؿبخص ػشؿتي تزشثي داسد. 
  ثش هجٌبي ؿبخص هي تَاى هفكبّين

ٍ فشضيِ ّبي تبصُ اي تكذٍيي وكشد ٍ    
ثش هجٌبي آًْب هذل سا ػكبخت ٍ آى سا  

 .ثب دادُ ّبي ٍالؼي آصهَد

 30 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 توٞيت زاٛف ٛظطي
 (تحوين ثٜيبزي)

 يب ث٠ ًبضُيطي
 يبكت٠ ١ب

 (تحوين ًبضثطزي)

 تلؿيط زازٟ ١ب

 تحٔيْ زازٟ ١ب

 ُطزآٝضي زازٟ ١ب

 عطح تحوين

 ؾبظٟ ١ب، ٗلب١يٖ 
 تؼبضيق ػ٘ٔيبتي

 ٗكب١سٟ

 (آؿبظ تحوين)

قٜبؾبيي ٗكٌْ  
 يب ٗؿئ٠ٔ

چ٢بضچٞة ٛظطي يب  
 قج٠ٌ ضٝاثظ

 كطضي٠ ١ب

 31 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 

 32 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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ٛظطي عٞض ث٠ ٗتـيط١ب ٗيبٙ قسٟ قٜبذت٠ ضٝاثظ قج٠ٌ ؾپؽ  
  ٗي تطًيت ١ٖ ثب ٗؿب٠ٓ ثط آ٢ٛب تبثيط ػٔت تٞخي٠ ثب (تئٞضيي)

. قٞز
 

 33 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



 ٍ گيشد هي ؿى  خالق ثيٌؾ ًَػي ّب دادُ آٍسي روغ اص ثؼذ يؼٌي
 . آيٌذ هي پذيذ رذيذ اي فشضيِ

 
طَس ثِ هـتشي ًبسضبيتي ثبؿذ، هَرَد اًجبس دس وبفي اًذاصُ ثِ وبم اگش :هخبل 

 .يبفت خَاّذ وبّؾ اي هالحظِ لبث 
 

زٝ ١ط اؾتوطاء عطين اظ ؾبظي كطضي٠ ٝ هيبؾي ثطضؾي ضاٟ اظ كطضي٠ آظٗٞزٙ ًٔي عٞض ث٠ 
 (١بثٞضٙ تدطثيبت :٠ٛٞ٘ٛ) . ١ؿتٜس ٗطؾٕٞ تحوين زض

 34 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



ٟثط ٠ً ٛظطي چ٢بضچٞة زض ٗٞخٞز ٗتـيط ١ط ث٠ ٗطثٞط ١بي زاز  
 . قٞٛس ٗي ُطزآٝضي ٛيع اٛس ُطكت٠ قٌْ ١ب كطضي٠ آٙ پبي٠



 

 35 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 
 

 36 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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37 

 

 فصل دوم
 فرايند تحقيق

 (3تب  1گبههبي )



 

 38 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 هطبهده -1
 تعييه للمزيي تحميك   

 مًرد وظز

 گردآوري داده هبي -2
 اوليه 

 مصبحبٍ ي بزرسي پيطيىٍ

 تعريف هسئله -3
 ريضه كزدن 
 مسئلٍ تحميك

 چهبرچوة  -4
 نظري

 ضىبسبيي ي وبمگذاري
 متغيزَب

 طرح تحقيق  -6 تنظين فرضيه -5
 علوي

 گردآوري، -7
 تحليل و

 تفسير
  داده هب

 استنتبج -8
 تأييد فزضيٍ َب؟

  پبسخ بٍ سؤاالت تحميك

 39 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ثش توشوض ٍ هـبّذُ فشآيٌذ طشيك اص هؼبلِ هحذٍدُ ؿٌبػبيي 
 .ؿَد هي حبل  ٍالؼي هـى 





 40 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 41 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

  ثب ًبض ٗحْ زض ٗسيط ٠ً آفشيي هـى  ّبي صهيٌِ اظ ١بيي ٠ٛٞ٘ٛ
 :اؾت ضٝثطٝ آ٢ٛب

 
  قس ٗي ثيٜي پيف ٠ً ٠ُٛٞ آٙ احت٘بال آٗٞظقي ١بي ثطٛب1٠ٗ.

 .ٛيؿتٜس اثطثرف
.2.... 
.3.... 
.4.... 
.5.... 

 
 42 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



.1

.2

.3

 43 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ّؾبظٗبٙ، ًبض آؿبظ :ؾبظٗبٙ يب قطًت تبضيرچ٠ ٝ تبؾيؽ ؾب  
 .ؿيطٟ ٝ ًٜتطّ ٝ ٗبٌٓيت ضقس، ٛطخ ًبض، ٝ ًؿت ٛٞع

ٟؿيطٟ يب زاضايي يب ًبضًٜبٙ حؿت ثط ؾبظٗبٙ اٛساظ 
١سف ٝ ضؾبٓت 
ْ(زيِط ٗٞاضز يب ٗٔي اي، ٜٗغو٠) اؾتوطاض ٗح 
(ٜٗبثغ ؾبيط ٝ اٛؿبٛي) ٜٗبثغ 
ذبضخي ٗحيظ ٝ ٗٞؾؿبت ؾبيط ثب ٗتوبثْ ٝاثؿتِي 
ٗبٓي ٝضؼيت 

 
 

 44 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 (ؾبظٗبٙ ١بي اضظـ ٝ ١ب اٝٓٞيت) ٗسيطيت ٝ قطًت كٔؿل٠
 :ؾبذتبضي ١بي خٜج٠

ؾغح ١ط زض ًبضًٜبٙ تؼساز ٝ ؾبظٗبٙ زض ١ب پؿت ٝ ١ب ٛوف  
 قـٔي

ٙؾبظٗبٙ ُطايي ترهم ٗيعا 
اضتجبعي ٗدبضي 
ًٕٜتطّ ١بي ٛظب 
ًٜتطّ حيغ٠ ٝ ١٘ب١ِٜي 
ٕپطزاذت ١بي ٛظب 
ٕٗٞاضز ؾبيط ٝ ًبض خطيبٙ ١بي ٛظب 

 45 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 :(ظيط ٗٞاضز ث٠ ٝاًٜف) ًگشؿي ػَاه 
ًبض ٗب١يت 
ًبض خطيبٙ ٗتوبثْ ١بي ٝاثؿتِي 
ؾبظٗبٙ زض ١ب ٗبكٞم 
ُيطي ته٘يٖ زض ٗكبضًت 
ٗكتطيبٙ اٗٞض 
ٙ١ٌ٘بضا 
ٗعايب ٝ زؾت٘عز ٝ حوٞم ٛظيط ؾبظٗبٙ ١بي پطزاذت 
ؾبظٗبٙ زض پيكطكت ١بي كطنت 
ذبٛٞازُي ٗحيظ ٝ ضٝاثظ 
ؿيطٟ ٝ ٗسٛي اخت٘بػي، ١بي ُطٟٝ خبٗؼ٠، زض ٗكبضًت 
ٟ(ٗطذهي) ًبض تؼغئي ؾبػبت ٗٞضز زض ١ب زيسُب 

 46 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 
 47 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



قطح ١ب، ضٝظٛب٠ٗ ١ب، ٗد٠ٔ ًتبث٢ب، :زٕٝ زؾت ٜٗبثغ ثطذي  
  اضقس، ًبضقٜبؾي ٝ زًتطي ١بي ٛب٠ٗ پبيبٙ ٗصاًطات،
ثبظاضيبثي ٝ ٗٔي ُعاضق٢بي ٝ زٝٓتي ٗرتٔق ٛكطيبت

 

 48 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

13 

 ٢ٗ٘ي ٗتـيط١بي قٜبؾبيي1.

 ثطضؾي چِِٞٛي ا١٘يت زالي2ْ.

.3

.4

.5

.6

 49 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي 

 پػ١ٝف ٗٞضٞع ث٠ ٗطثٞط ٜٗبثغ قٜبؾبيي1.
 

 ٗطتجظ اعالػبت ُطزآٝضي2.
 

 پػ١ٝف پيكي٠ٜ ِٛبضـ3.

 50 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 اؾتلبزٟ ٗٞضز اعالػبتي پبيِب٢١بي
 اي وتبثٌبهِ اطالػبتي پبيگبّْبي-1
ؾبّ ٛبقط، ٗوب٠ٓ، ػٜٞاٙ ٗٞٓق، ٛبٕ :قبْٗ ًتبث٢ب ٗكرهبت ت٢ٜب  

 نلح٠ ق٘بضٟ ٝ ٗد٠ٔ اٛتكبض،
 ّب چىيذُ اطالػبتي پبيگبّْبي-2
ٟٝٗي اضائ٠ ضا ٗوب٠ٓ اظ اي ذالن٠ ٝ چٌيسٟ كٞم ٗٞاضز ثط ػال  

 .ًٜس
 هتَى اطالػبتي ّبي پبيگبُ-3
ٗوب٠ٓ ٗتٚ ت٘بٕ ثبظيبكت هبثٔيت 

 51 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ث٠ ٛعزيي اضتجبط زض ٗوب٠ٓ يب ًتبة ًسإ اي٠ٌٜ ث٠ ٜٗبثغ تلٌيي  
 ؟زاضز اي حبقي٠ خٜج٠ يي ًسإ يب اؾت ٗٞضٞع

 
چٌيسٟ ضٝي اظ ٢ٖٗ اعالػبت ثطزاضي يبززاقت: 
 تحوين ٗٞضز ٗؿب1٠ٓ.
  زازٟ ُطزآٝضي ضٝق٢بي ٝ ٠ٛٞ٘ٛ اٛساظٟ) تحوين عطح خعئيبت2.

 (١ب
 ٢ٛبيي ١بي يبكت3٠.

 52 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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اي ٠ُٛٞ ث٠ ضا ١ٖ ث٠ ٗطتجظ اعالػبت ثبيس پيكي٠ٜ ثبظِٛطي  
  ضػبيت ثب ضا ٗغبٓت اي٠ٌٜ ٠ٛ .ًٜس تٔلين ٜٗغوي ٝ اؾتٞاض
  ٛب اعالػبت اي پبضٟ ُصاضزٙ ١ٖ ًٜبض ثب ٝ تبسيخي تشتيت

 .ًٜس اضائ٠ ١٘ب١َٜ
 
ٗؿب٠ٓ ذٞة ثيبٙ ؾٞي ث٠ ضا ٗحون ذٞة ًبٝي پيكي٠ٜ  

 .ؾبظز ٗي ض١ٜ٘ٞٙ

 53 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ِوتبثٌبه (Bibliography) ثب ٗطتجظ آثبض اظ اؾت ك٢طؾتي  
  ذبٛٞازُي ٛبٕ پبي٠ ثط آلجبيي نٞضت ث٠ ٠ً تحوين انٔي ٗٞضٞع
 .قٞز ٗي تٜظيٖ ٗٞٓلبٙ

هٌبثغ فْشػت (Reference)، اظ اؾت اي ٗد٘ٞػ٠ ظيط  
  ثطضؾي زض قسٟ اؾتلبزٟ ٜٗبثغ ٠٘١ خعئيبت ثط ٗكتْ٘ ًتبثٜب٠ٗ
  آلجبيي نٞضت ث٠ ١ٖ آٙ ٝ ُعاضـ زيِط خبي ١ط يب پيكي٠ٜ
 .قٞز ٗي تٜظيٖ

 54 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

  ًبض ث٠ ٗبذصٛٞيؿي قيٟٞ ؾ٠ ًٖ زؾت ٗسيطيت تحويوبت زض
 :اظ اٛس ػجبضت ٠ً قٞز ٗي ُطكت٠

 
   (اي پي اي) آٗطيٌب ضٝاٛكٜبؾي اٛد٘ٚ ضا١ٜ٘بي1.

The Manual of the American Psychological Association (APA) 

 The Chicago StyleManual ؿيىبگَ ؾجي ضا١ٜ٘بي2.

 The Turabian Style تشاثيبى ؾجي3.

 55 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 

 56 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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زض ٗٞخٞز ٗكٌالت ٝ ٗؿبئْ ١ٖ تٞاٛس ٗي ٗؿب٠ٓ تؼطيق  
  آضٗبٛي حبالت ث٠ زؾتيبثي ثطاي تالـ ١ٖ ٝ خبضي ٝضؼيت
 .ُيطز ثط زض ضا ؾبظٗبٙ

 
   :ٗثبّ

 ثبظاض ؾ٢ٖ ؾطيغ ًب١ف يب ٝضي ث٢طٟ قسيس ؾوٞط1.

 اكطاز ًبضي ظٛسُي ًيليت اكعايف2.

 57 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 
 58 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ًّبضٗعزي زؾت٘عز ٛطخ اكعايف ثب زاقت٠ ههس ٗسيطي :ٗثب  
 .اؾت ٛيبٝضزٟ ثسؾت ًبٗيبثي ٝٓي ثجطز ثبال ضا ٝضي ث٢طٟ

 ٠ً ثٞزٟ ًبضًٜبٛي اٛسى اِٛيعـ ٝ ضٝحي٠ ٝاهؼي ٗؿب٠ٓ چطا٠ً  
  تٞخ٠) اؾت ٛكسٟ قٜبذت٠ آ٢ٛب ٝاهؼي اضظـ ًٜٜس ٗي احؿبؼ

 .(اؾت ٛكسٟ آ٢ٛب ث٠ الظٕ
ُاي ضٝحي٠ ػ٘ين ٗكٌْ اظ اؾت ػالٗتي اًذن ٍسي ثْش ٝ  

 .اِٛيعقي
ٛرٞا١س اكعايف ضا ٝضي ث٢طٟ ثيكتط ًبضٗعز قطايغي، چٜيٚ زض  

 .زاز
 59 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٚ٠ً ٗؿبئٔي ثطاي «زضؾت» ١بي پبؾد يبكت  
 .اؾت ث٘ط ثي اٛس قسٟ ثيبٙ «ٛبزضؾت»
 


 
 60 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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ُيطز هطاض ثطضؾي ٗٞضز ثبيس ٠ً ٍالؼي هؼبلِ هجْ ٗثبّ زض  
 .اؾت اِٛيعـ ث٠ٌٔ ٛيؿت، ٝضي ث٢طٟ

اضظـ ٝ اكطاز نالحيت قٜبذت ػسٕ ٗؿب٠ٓ زضآٗس پيف يب ػٔت  
 .آ٢ٛبؾت ٗكبضًت

ٕآٛبٙ ضٝحي٠ ٝ اًگيضؽ ٛكٞز ٢ٛبزٟ اسد اكطاز ًبض ث٠ ٠ً ٗبزا  
  آٗس پي يي ػٜٞاٙ ث٠ آ٢ٛب ٍسي ثْشُ ٝ يبكت ٛرٞا١س اكعايف

 .قس ٛرٞا١س زُطُٞٙ ٛيع
كطا١ٖ ث٢تط تد٢يعات ٝ ثيكتط پّٞ ٝضي ث٢طٟ اكعايف ثطاي اُط  

  زض اي ٛتيد٠ قٞز، ُطكت٠ ٛظط زض انٔي ٗٞضٞع آ٠ٌٛ ثسٝٙ قٞز
 .اؾت ٛكسٟ پطزاذت٠ زضؾت ٗؿب٠ٓ ث٠ ظيطا ثٞز ٛرٞا١س پي

 61 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Problem definition or problem statement

 
 

 62 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي









 
 

 63 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 :اٛس قسٟ ثيبٙ ذٞثي ث٠ ٠ً ٗؿبئٔي اظ اي ٠ٛٞ٘ٛ
اٛساظٟ چ٠ تب اعالػبتي ١بي ؾيؿتٖ ٛٞع ٝ ؾبظٗبٙ ؾبذتبض  

 .ًٜٜس ٗي تجييٚ ضا ٗسيطيت ١بي ُيطي ته٘يٖ اثطثركي
 
ٜٗدط قطًت اضظـ زض اكعايف ث٠ قطًت آ٘ٔٔي ثيٚ تٞؾؼ٠ آيب  

 قٞز؟ ٗي
... 
... 
... 

 
 

 64 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 فصل سوم
 فرايند تحقيق

 (5تب  4گبههبي )
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 67 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٝاثؿت٠ ٗتـيط پصيطي تـييط ثيٜي پيف يب تٞنيق ٗحون ١سف  
 .اؾت
ٙپػ١ٝف هبثْ ٗغٔت يي ٜٗع٠ٓ ث٠ ٠ً اؾت انٔي ٗتـيط ١٘ب  

 .ًٜس ٗي خٟٔٞ
 تأثيط آٙ ثط ٗتـيط١بيي چ٠ اي٠ٌٜ يؼٜي) ٝاثؿت٠ ٗتـيط تحٔيْ ثب  

 .يبكت زؾت پبؾر٢بيي ث٠ ٗؿئ٠ٔ حْ ثطاي تٞاٙ ٗي (ُصاضز ٗي
ٌٚ٘ٗ زاقت٠ ٝخٞز ٝاثؿت٠ ٗتـيط يي اظ ثيف پػ١ٝف زض اؾت  

 ٗكتطي ضضبيت ٝ ١عي٠ٜ ًٖ تٞٓيس ٗثْ .ثبقس
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ٗؿتوْ ٗتـيط ٝؾي٠ٔ ث٠ هجال ٠ً ٛٞؾبٛي ث٠ ُط ٗساذ٠ٔ ٗتـيط  
  ٗتـيطتؼسيْ ٠ً حبٓي زض ،ًٜس ٛ٘ي اضبك٠ چيعي قسٟ تجييٚ
  تؼبٗٔي اثط ،ٝاضيبٛؽ يب ٛٞؾبٙ تكطيح زض ٗؿتوْ ٗتـيط ٝ ًٜٜسٟ
  ثبقس ٛساقت٠ حضٞض ًٜٜسٟ تؼسيْ ٗتـيط ٝهتي يؼٜي .زاضٛس
 .ٗبٛس ٛ٘ي پبيساض ٗتـيط زٝ ثيٚ قسٟ كطو ضاثغ٠
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 t1 t2 t3 

  

  

 

 

 t1 t2 t3 
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(Control variable)

 ضا قرم يي زض يب تحوين قطايظ يي زض ٗٞخٞز ١بي ٗتـيط ي ٠٘١
 يبكت ٗتـيط١بيي اٝهبت ُب١ي.زاز هطاض ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ١٘عٗبٙ تٞاٙ ٛ٘ي
 ٗتـيط١بي ثيٚ ضاثغ٠ زضتؼييٚ ضا ١ب آٙ اظ ثطذي تبثيط ٠ً قٞز ٗي

 ٠ً ١ب ٗتـيط ايٚ زاقت ٠ِٛ ثبثت ٝ ًطز ذٜثي ثبيس ٝاثؿت٠ ٝ ٗؿتوْ
 .ُٞيٜس ٗي ًٜتطّ ٗتـيط ضا قٞز ٗي حصف يب ذٜثي ١ب آٙ تبثيط

 اكعايف ٗيعاٙ ثط (ًبٗپيٞتط اظ اؾتلبزٟ) آٗٞظـ تٌٜٞٓٞغي اظ اؾتلبزٟ تبثيط ثطضؾي :هخبل
 ٝ ٗؿتوْ ٗتـيط (ًبٗپيٞتط) آٗٞظقي تٌٜٞٓٞغي ٗثبّ زضايٚ .آٗٞظاٙ زاٛف يبزُيطي
 ٗتـيط خٜؿيت ٝ تحهئي ٗؼسّ ١ٞقي، ث٢طٟ ٝ ٝاثؿت٠ ٗتـيط آٗٞظاٙ زاٛف يبزُيطي

 .قٞٛس ًٜتطّ (حصف) تٞاٜٛس ٗي ٠ً ١ؿتٜس ًٜتطّ ١بي
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ٚٗؿتوْ،) هتغيشّب هيبى سٍاثط ٛظطي چ٢بضچٞة ثٜبثطاي  
 ًظشيِ ًٜس، ٗي ضٝقٚ (ُط ٗساذ٠ٔ ٝ ًٜٜسٟ تؼسيْ ٝاثؿت٠،
  ٛيع ٝ پطٝضاٛس ٗي ضا ١ؿتٜس ضٝاثظ ايٚ ٗجبٛي ٠ً ضا ّبيي
 .ًٜس ٗي تٞنيق ضا ضٝاثظ ايٚ رْت ٍ هبّيت
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 ضاثغ٠ ٗيبٙ ًبضًٜبٙ ًبثيٚ ذٔجبٙ 

ضاثغ٠ ثيٚ ٗطًع ًٜتطّ كطٝزُبٟ ٝ 
 ًبثيٚ

 ػسٕ ت٘طًع

 ػسٕ ضػبيت ايٜ٘ي زض پطٝاظ

 آٗٞظـ

 ٗتـيط١بي ٗؿتوْ ٗتـيط ٝاثؿت٠ ٗتـيط تؼسيْ ًٜٜسٟ
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 ضاثغ٠ ٗيبٙ ًبضًٜبٙ ًبثيٚ ذٔجبٙ 

ضاثغ٠ ثيٚ ٗطًع ًٜتطّ كطٝزُبٟ ٝ 
 ًبثيٚ

 ػسٕ ت٘طًع

 ػسٕ ضػبيت ايٜ٘ي زض پطٝاظ

 ٗتـيط١بي ٗؿتوْ ٗتـيط ٝاثؿت٠ ٗتـيط ٗساذ٠ٔ ُط

 آٗٞظـ ًبضًٜبٙ ًبثيٚ ذٔجبٙ
ػهجبٛيت ٝ 

 ثيوطاضي
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Directional

.1

.2 
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Nondirectional

.1

.2
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 لفش فشضيِ
𝐻0: 𝜇𝑀 = 𝜇𝑊 

 يب
𝐻0: 𝜇𝑀 − 𝜇𝑊 =0 

 
𝜇𝑀  ٚٗطزاٙ اِٛيعـ ؾغح ٗيبِٛي 
𝜇𝑊 ٚظٛبٙ اِٛيعـ ؾغح ٗيبِٛي 

 
 ربًـيي فشضيِ

𝐻1: 𝜇𝑀 < 𝜇𝑊  
 
 يب

𝐻1: 𝜇𝑊 > 𝜇𝑀 
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 ١ٌ٘بضاٛف ٝ زٝٛبٓسضاي ٛظط ث٠ كطضي٠ ٝيػُي پٜح
 .ثبقس زاقت٠ تجييٚ هسضت ثبيس كطضي1٠.
 .ًٜس ثيبٙ ضا ٗتـيط١ب ثيٚ اٛتظبض ٗٞضز ضاثغ٠ ثبيس كطضي2٠.
 .ثبقس آظٗٞٙ هبثْ ثبيس كطضي3٠.
 .ثبقس ١٘ب١َٜ ٗٞخٞز زاٛف ًٔي انّٞ ثب ثبيس كطضي4٠.
  يي هبٓت زض ٗؼ٘ٞال ٝ زهين ٝ ضٝقٚ اٌٗبٙ حس تب ثبيس كطضي5٠.

 .قٞز ثيبٙ ذجطي خ٠ٔ٘
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91 

 فصل چهبرم
 فرايند تحقيق  

 (اخساي طرح پژوهص – 6گبم )

لِ
ؼئ
ى ه
يب
ث

 

دسن   -1
 دادُ ّب

ثشاصؽ  -2
 دادُ ّب

آصهَى  -3
 فشضيِ

  
 اًتكبف •
 تٞنيق •
 آظٗٞٙ •

 
  

 :ثطهطاضي
 ضٝاثظ ػٔي •
 ١٘جؿتِي •
تلبٝت٢بي  •

ُط١ٝي، ضتج٠ ١ب 
ٝ.... 

 
 

ثطضؾي حساهْ  •
ضٝيساز١ب زض  

 عجيؼيقطايظ 
زؾتٌبضي ٝ يب  •

ًٜتطّ ٝ يب قجي٠ 
 ؾبظي

 
  

 ؾبذتِي •
 عجيؼي •

 
 ػ٘ٔيبتيتؼطيق  •

 ؾٜد٠ ١ب•
 ُصاضيٗويبؼ  •

 ثٜسيزؾت٠  •
 ُصاضيًس  •

 
 اكطاز•
 ظٝخ٢ب•
 ُط٢١ٝب•
 ؾبظٗب٢ٛب•

 
ؿيط / احت٘بٓي•

 احت٘بٓي
 حدٖ ٠ٛٞ٘ٛ•

 ٗوغؼي •
 عٞٓي•

 
 

 ٗكب١سٟ•
 ٗهبحج٠•
 پطؾكٜب٠ٗ•
 كيعيٌياثعاض •
 اثعاض ٛب ٗؿتويٖ•

 ّذف پظٍّؾ

 ًَع پظٍّؾ

هيضاى هذاخلِ 
 پظٍّـگش

هحيط  
 پظٍّؾ

اًذاصُ گيشي ٍ 
 هميبػْب

 ٍاحذ تحلي 
طشح ًوًَِ 
 ثشداسي

گشدآٍسي  (اثضاس)سٍؽ  صهبًيافك 
 دادُ ّب
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Exploratory study
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 هخبل
ّبي اسصؽ چطا ثساٛس ذٞا١س ٗي ٗٔيتي چٜس قطًتي ٗسيط  

  زض تبثؼ٠ قطًت يي زض ًبض ث٠ ٗكـّٞ وبسوٌبى وبسي اخاللي
  ًبضًٜبٙ ًبضي اذالهي ١بي اضظـ ث٠ ٛؿجت ١ٜس زض پٜبتٞض ق٢ط

 .اؾت ٗتلبٝت آٗطيٌبيي
 
وبسي صًذگي ويفيت ث٠ ضاخغ پػ١ٝف 
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Descriptive study
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 :هخبل
 :تٞنيق يي ًالؼ زضؼ زض هبٓت

 
اٛس قسٟ ٗ٘تبظ ٠ً اكطازي زضنس 
اٛس ُطكت٠ هطاض پبييٚ ١بي ضزٟ زض ٠ً زضنسي 
ؾٜي ُط١ٝجٜسي ًالؼ، خٜؿي تطًيت 
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 هخبل
هي٘ت اؾتطاتػي ٛٞػي ثرٞا١س اؾت ٌٗ٘ٚ قطًتي ثبظاضيبثي ٗسيط  

  .ًٜس تسٝيٚ ٗحهٞٓف ثطاي تجٔيـبت ٝ تٞظيغ كطٝـ، ُصاضي،
  قطح ث٠ ضهجب ٗٞضز زض اعالػبتي خؿتدٞي زض اؾت ٌٗ٘ٚ ثٜبثطايٚ

 :ثبقس ظيط
نٜؼت ٗؼّ٘ٞ ٛطخ اظ تط پبييٚ ٝ ثبالتط ١بي هي٘ت ٠ً ضهجبيي زضنس 

 كطٝـ قطايظ اظ ٝضؼيتي نٞضت .زاضٛس
كطٝـ ًبضًٜبٙ زضنس  
تٞظيغ ٗدبضي ٛٞع 
ٜٗغو٠ ٝ حؿبث٢ب تٞٓيس، ذظ اؾبؼ ثط ٠ً كطٝـ ١بي ُطٟٝ زضنس  

 قٞٛس ٗي ؾبظٗبٛس١ي
.... 
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  ؾٞي ث٠ اًتكبكي ُبٕ اظ ٠ً ١٘يٚ
 ضٝي كطضي٠ آظٗٞٙ ث٠ ؾپؽ ٝ تٞنيلي

 ٗطثٞط ته٘ي٘بت اؾتحٌبٕ ثط آٝضيٖ ٗي
 .قٞز ٗي اكعٝزٟ پػ١ٝف عطح ث٠
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Causal study




XY
Correlational study
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،ٚثكٜبؾس، ضا ٗؿب٠ٓ يي ػٔت ذٞا١س ٗي ٗحون ٝهتي ثٜبثطاي  
  ثب ٗطتجظ ػ٘سٟ ػٞاْٗ ٠ً ظٗبٛي ٝ ٛبٗيٖ ٗي ػلّي ضا تحوين
  ٗي ّوجؼتگي ٗغبٓؼ٠ ث٠ ًٜس ٗي خٞ ٝ خؿت ضا ٗؿب٠ٓ
 .پطزاظز

 
ّقٞز؟ ٗي ؾطعبٙ ٗٞخت ؾيِبض ٗهطف آيب :ػّٔي ٗثب 
ّخٞيسٙ ٝ آٌْ ٛٞقيسٙ ؾيِبض، ٗهطف آيب :١٘جؿتِي ٗثب  

  ًسإ نٞضت، ايٚ زض زاضٛس؟ ٗؿتويٖ ضاثغ٠ ؾطعبٙ ثب تٜجبًٞ
 زاضز؟ ٝاثؿت٠ ٗتـيط زض ضا ٝاضيبٛؽ ٗوساض ثيكتطيٚ يي
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 :هخبل
يي زض ػبعلي ح٘بيت ١بي ٛظبٕ ثيٚ ضاثغ٠ ذٞا١س ٗي ٗحووي  

 (١٘جؿتِي ثطضؾي) .ًٜس ثطضؾي ضا اؾتطؼ ٝ ثي٘بضؾتبٙ
 
ٟثطذٞضزاضٛس ثي٘بضؾتبٙ زض ػبعلي ح٘بيت ٗيعاٙ چ٠) ١ب زاز ٝ  

 .(ًٜٜس ٗي اؾتطؼ احؿبؼ چوسض
 
اؾتطؼ پطؾتبضاٙ قٞز ٗي ثبػث ػبعلي ح٘بيت زاقتٚ آيب  

 (ػّٔي ثطضؾي) ذيط؟ يب ًٜٜس تدطث٠ ً٘تطي
(ظيبز ٝ ٗتٞؾظ ًٖ،) هذاخلِ هيضاى 

 104 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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Noncontrived 
setting



 105 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



Field Study



Lab Experiments
 

 106 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 :هخبل
ا١ِٞٓبي ٝ ث٢طٟ ١بي ٛطخ ثيٚ ضاثغ٠ ذٞا١س ٗي ثبٛي ٗسيط يي  

  ٗٞخٞزي ١٘جؿتِي ٝي .ًٜس تحٔيْ ضا ٗكتطيبٙ ُصاضي ؾپطزٟ
  خبضي ٝ هطض٠ اٝضام اٛساظ، پؽ ١بي حؿبة ٗرتٔق اٛٞاع ١بي

 .(ٗيساٛي ٗغبٓؼ٠) ًٜس ٗي ٗحبؾج٠ ضا ث٢طٟ ثب
ٛطخ ثيٚ ٗٞخٞز ٗؼٔٞٓي ٝ ػٔت ضاثغ٠ ذٞا١س ٗي ثبٌٛساض يي  

  قؼج٠ چ٢بض) .ًٜس ثطضؾي ضا اٛساظ پؽ ث٠ ٗكتطيبٙ ت٘بيْ ٝ ث٢طٟ
  9 ث٢طٟ ٛطخ قؼج٠ يي زض .ًٜس ٗي اٛتربة تدطث٠ ايٚ ثطاي ضا

  زض ٝ زضنس 10 ؾٕٞ قؼج٠ زض زضنس، 8 زيِط قؼج٠ زض زضنس،
 (ٗيساٛي تدطثي) (زضنس 10 چ٢بضٕ قؼج٠

 107 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Unit of Analysis









 108 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 :هخبل
آٗٞظقي زٝضٟ آ٢ٛب ٜٗكي ٜٗسٛس ػاله٠ ٗسيطاٙ اظ تؼسازي چ٠ ثساٛس ذٞا١س ٗي ؾبظٗبٙ ضييؽ 

 .(كطز) ًٜٜس عي ضا پطزاظي ٝاغٟ
(ظٝج) ٗطئٞؼ ٝ ضئيؽ ضاثغ٠ ثطضؾي.  
ًبضًٜبٙ ٝؾي٠ٔ ث٠ اعالػبتي خسيس ١بي ؾيؿتٖ اؾتلبزٟ ٗٞضز ا١ِٞٓبي ذٞا١س ٗي ٗسيطي  

 .(ُطٟٝ) ز١س هطاض ثطضؾي ٗٞضز ضا ػ٘ٔيبت ٝ كطٝـ تٞٓيس، ٝاحس١بي
ٙٗبيغ قبٗپٞ،) آٙ ١ب ثرف اظ يي ًسإ ٠ً ثساٜٛس ذٞا١ٜس ٗي آق تٞٓيسي ٗٞؾؿ٠ ٗسيطا  

 .(ثرف) اٛس زاقت٠ ؾٞز زضنس 12 اظ ثيف خبضي ؾبّ زض (پٞزضضذتكٞئي قٞئي، ظطف
ٗطاهجت چٞٙ نٜبيؼي زض قبؿْ ًبض ٛيطٝي ٛؿجت ذٞا١س ٗي اؾترساٗي اٗٞض ًبضقٜبؼ يي 

 .(نٜؼت) ثساٛس ضا تٞٓيس ٝ ٛوْ ٝ حْ٘ ،(ُبظ ٝ ثطم آة،) ذسٗبت پعقٌي، ١بي
عي زض حبنْ ؾٞز١بي ٗيعاٙ ثساٛس ذٞا١س ٗي ٗٔيتي چٜس قطًت يي حؿبثساضي ضئيؽ 

 اؾپبٛيب ٝ كطاٛؿ٠ آٓ٘بٙ، اِٛٔيؽ، ًكٞض١بي زض آٙ اه٘بضي ١بي قطًت ث٠ ُصقت٠ ؾبّ پٜح
 .(ًكٞض) اؾت ثٞزٟ چوسض

 109 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

Cross-sectional study

Longitudinal study

 110 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 هخبل
ٚپػ١ٝكي ٗؿب٠ٓ يي ثطضؾي ثطاي ُصقت٠ ؾبّ اؾلٜس ٝ ٢ٗط ثي  

  اؾت قسٟ آٝضي خ٘غ ثبٛي ًبضًٜبٙ اظ اعالػبتي ١بي زازٟ
 .(ٗوغؼي)
 
 
اظ ثؼس ٝ هجْ ضا ٗحهّٞ يي كطٝـ ٗيعاٙ ذٞا١س ٗي قرهي  

  ًٜس ثطضؾي ٗسيطيت ؾجي تـييط يب تجٔيـبتي آ٢ُي زضج
 .(عٞٓي)

 111 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 فص  پٌزن
 طشح ّبي تزشثي

112 
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اؾت ٗتلبٝت آظٗبيكي عطح ثب خ٢ت آٙ اظ ١٘جؿتِي ٗغبٓؼ٠  
  ٝاثؿت٠ ٗتـيط زض ضا ٝاضيبٛؽ ٠ً ٢ٗ٘ي ػٞاْٗ تؼييٚ ث٠ ٠ً

  ٗحيظ زض اي ٗغبٓؼ٠ چٜيٚ ٝ پطزاظز ٗي ًٜٜس ٗي تجييٚ
 .ُيطز ٗي نٞضت عجيؼي

تبثيط تحت ضا ٝاثؿت٠ ٗتـيط ٠ً ضا ٗتـيطي آظٗبيكي عطح اٗب  
  خطيبٙ زض حسٝزي تب ٛيع پػ١ٝكِط ٝ ًٜس ٗي ٗدعا ز١س هطاض

 .ًٜس ٗي زذبٓت ضٝيساز١ب عجيؼي
اؾت زقٞاضي ًبض ػٔي ػبْٗ ًطزٙ خسا. 

 113 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٗتـيط آ٠ٌٛ ثطاي X ٗٞخت Y اؾت الظٕ قطط ؾ٠ ثبقس: 
ٗتـيط زٝ ١ط X ٝ Y (١٘پطاـ) ًٜٜس ػْ٘ ١ٖ ثب ١٘عٗبٙ ثبيس.  

  (ًب١ف) اكعايف ١ٖ زيِطي يبثس ٗي اكعايف يٌي ٝهتي يؼٜي
 .يبثس

ٗتـيط X (ْٗٗلطٝو ػٔي ػب) ٗتـيط ثط ٗوسٕ ثبيس Y ُيطز هطاض.  
  ضٝي ظٗبٛي توسٕ تطتيت يي اؾبؼ ثط زٝ آٙ ثبيس زيِط، ثيبٙ ث٠

 .ز١ٜس
ٝاثؿت٠ ٗتـيط زض تـييط ٗٞخت ٛجبيس زيِطي ٗتـيط ١يچ Y قٞز. 

 114 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ًّبْٗ عٞض ث٠ حؿبثساضي ٝاحس تد٢يع زاضز اػتوبز ٗسيطي ٗثب  
  ضا ٝضي ث٢طٟ حؿبثساضي اضقس ًبضقٜبؾي ٗسضى زاضٛسُبٙ ثب

 .زاز ذٞا١س اكعايف
 
ًٌْبض خطيبٙ زض اذتالّ :ٗك 

 115 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 :اٛس ٠ُٛٞ زٝ (تدطثي) آظٗبيكي ١بي عطح ثٜبثطايٚ
 
ضا آ٢ٛب ٠ً ُيطز ٗي نٞضت عجيؼي ٗحيظ زض ٠ً ١بيي آظٗبيف  

 ٛبٗيٖ ٗي آظٗبيكِب١ي تدبضة
 
ٝ ث٠ ٠ً قٞٛس ٗي اخطا ًبض ٝاهؼي ٝ عجيؼي ٗحيظ زض ٠ً آ٢ٛب  

 .ٗك٢ٞضٛس ٗيساٛي تدبضة

 116 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

30 

اثط ثبيس ٗتـيط زٝ ثيٚ ٗؼٔٞٓي ٝ ػٔت ضاثغ٠ ثطضؾي ثطاي :وٌتشل  
 .قٞز ًٜتطّ ػٞاْٗ يب ٗتـيط١ب ؾبيط

ّپطزاظي ٝاغٟ آٗٞظقي زٝضٟ يي زاضز ههس اٛؿبٛي ٜٗبثغ ٗسيط :ٗثب  
 زٝضٟ چٜيٚ ٠ً ًٜس ثبثت ذٞز ضييؽ ث٠ تب ًٜس ثطُعاض ٜٗكيبٙ ثطاي

 .(پيكيٚ تدطث٠) يبثس ؾطػت آٛبٙ يبزُيطي قٞز ٗي ٗٞخت اي
ٝاثؿت٠ ٗتـيط ثط ٗؿتوْ ٗتـيط ػٔي تبثيط ثطضؾي ثطاي :دػتىبسي  

 .ُيطز نٞضت ٗؿتوْ ٗتـيط زض ١بيي زؾتٌبضي ثبيس
چطذف ٗؼّٔٞ تٞٓيس ٗرتٔق ١بي آٝضي كٚ ظٗي٠ٜ زض ػ٘ين زاٛف 

 .اؾت ١ب ؾيؿتٖ اٛٞاع ثب ٗٞاخ٠٢ ٝ تٞٓيس ذظ زض ًبضًٜبٙ قـٔي

 117 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 ُطٟٝ ١ب( ١٘تبؾبظي)١٘ؿبٙ ؾبظي 1.
 (تهبزكي ؾبذتٚ)تٞظيغ تهبزكي 2.

 118 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 ّبّوؼبى ػبصي وشدى گشٍُ
 
ًطزٙ ١٘ؿبٙ اظ اؾت ػجبضت ٗعاحٖ ٗتـيط١بي ٢ٗبض ضا٢١بي اظ يٌي 

 ٠٘١ ٗيبٙ زض اِٛيع اث٢بٕ ٝيػُي٢بي ػ٘سي تٞظيغ عطين اظ ُط٢١ٝب
  ٛلط ثيؿت خبٗؼ٠ ػضٞ قهت ٗيبٙ زض اُط ٗثبّ، عٞض ث٠ .ُط٢١ٝب

 ٗي اذهبل ظٙ پٜح ُط٢١ٝب اظ ١طيي ث٠ ثبقس، زاقت٠ ٝخٞز ظٙ
  .قٞز توؿيٖ تؿبٝي ث٠ ُطٟٝ چ٢بض ثيٚ زض خٜؿيت ٗيعاٙ تب ز١يٖ

  زاضز؛ ٝخٞز ُط٢١ٝب ٠٘١ زض تؿبٝي ث٠ ُصاض تبثيط ػٞاْٗ ٠ً آٛدب اظ
  ت٢ٜبيي ث٠ X ٗتـيط ٠ً ثبقس آٙ اظ حبًي پػ١ٝف يبكت٠ چٜبٛچ٠

 .ًطز ثيبٙ ذبعط آؾٞزُي ثب ضا اٙ تٞاٙ ٗي قٞز، ٗي Y ثبػث

 119 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 (وشدى تصبدفي) تصبدفي تَصيغ
ٟث٠ ضا ػضٞ قهت اؾت آٙ ٗعاحٖ ٗتـيط١بي ٢ٗبض ثطاي زيِط ضا 

  .ًٜيٖ توؿيٖ ُطٟٝ چ٢بض ث٠ (تؼ٢سي ١ط٠ُٛٞ ثسٝٙ) تهبزكي عٞض
  اظ ١طيي ث٠ يبكتٚ ترهيم ثطاي ثطاثط قبٛؽ ػضٞ ١ط ٠ً ٗؼٜب ثسيٚ

  پبي٠ ثط ٝ ًكي هطػ٠ ثب تٞاٙ ٗي ضا ًبض ايٚ .ثبقس زاقت٠ ضا ُط٢١ٝب
  ١ٖ ضٝـ، ايٚ زض .ًطز تؼييٚ ضا ُطٟٝ چ٢بض ٝ زاز اٛدبٕ اكطاز اؾبٗي
  ٛٞع ايٚ ثب .اؾت تهبزكي ١طزٝ ُط٢١ٝب تؼييٚ ١ٖ ٝ اكطاز اٛتربة
  تٞظيغ ُط٢١ٝب ٗيبٙ تؿبٝي ث٠ ٛيع ٗعاحٖ ٗتـيط١بي تهبزكي تٞظيغ

  اع٘يٜبٙ ٗب ث٠ ذٞز آضٗبٛي قٌْ زض تهبزكي تٞظيغ كطايٜس .قٞز ٗي
  تأثيط ٝ زاضز ضا زيِط ُطٟٝ ثب ٗوبيؿ٠ هبثٔيت ُطٟٝ ١ط ٠ً ز١س ٗي

 .اؾت قسٟ ٢ٗبض خٜيؿت

 120 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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ثطٝظ ٗحْ يؼٜي عجيؼي ٗحيظ زض ٠ً اؾت اي تدطث٠  
  ضٝي ١بيي آظٗٞٙ ١٘عٗبٙ ٝ قٞز ٗي اخطا عجيؼي ضٝيساز١بي

 .قٞز ٗي اٛدبٕ ُطٟٝ چٜس يب يي
 
ّٛيؿت ٗيؿط ضٝـ ايٚ زض ٗعاحٖ ٗتـيط١بي ًٜتط. 

 121 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ث٠ ػٔي ٗغبٓؼ٠ يي ٛتبيح پصيطي تؼ٘يٖ ٗيعاٙ ث٠ ثيطٝٛي ضٝايي  
  زضٝٛي ضٝايي ٝ پطزاظز ٗي ١ب ٗٞهؼيت يب ضٝيساز١ب ٗطزٕ، ؾبيط

  ٗتـيط ٗٞخت X ٗتـيط يؼٜي) ػٔي ٛتبيح ث٠ ٗب اػت٘بز ٗيعاٙ ث٠
Y زاضز اقبضٟ (قٞز ٗي. 

تؼ٘يٖ ٛتبيح يؼٜي) زاضز ثيكتطي ثيطٝٛي ضٝايي ٗيساٛي تدطث٠  
  يؼٜي) زاضز ً٘تطي زضٝٛي ضٝايي اٗب ،(زاضٛس ثيكتطي پصيطي

 Y ٗتـيط ٗٞخت ت٢ٜبيي ث٠ حس چ٠ تب X ٗتـيط ٛساضيٖ اع٘يٜبٙ
 .(قٞز ٗي

اؾت نبزم حبٓت ايٚ ػٌؽ آظٗبيكِب١ي تدطث٠ ٗٞضز زض.  
 .(ٗعاحٖ ٗتـيط١بي ًٜتطّ)

 122 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٚضٝايي اُط زاضز ٝخٞز ضاثغ٠ ٛٞػي ثيطٝٛي ٝ زضٝٛي ضٝايي ثي  
  ٝ ثپصيطيٖ ضا اٛسى ثيطٝٛي ضٝايي ثبيس زاضيٖ اٛتظبض ثبال زضٝٛي

  آؾٞزٟ ٛٞع زٝ ١ط ٝخٞز اظ اي٠ٌٜ ثطاي پػ١ٝكِطاٙ .ثبٓؼٌؽ
  يي زض ضا ػٔي ضٝاثظ اثتسا ٠ً ًٜٜس ٗي ؾؼي اؿٔت ثبقس ذبعط

  ضاثغ٠ ٠ً ظٗبٛي ٝ ثيبظٗبيٜس قسٟ ٢ٗبض ًبٗال ؾبذتِي ٗٞهؼيت
  ضٝ ايٚ اظ آظٗبيٜس ٗي ٗيساٛي تدطث٠ ثب ضا ػٔي ضاثغ٠ قس ثطهطاض

  ثطاي ١٘ٞاضٟ آظٗبيكِب١ي تدطثي عطح٢بي ٗسيطيت ٝ هٔ٘طٝ زض
  ؾج٢ٌبي زض خٜؿيتي تلبٝت٢بي ثب ٗطتجظ ٗؿبئْ قٜبذت
  ٗي ُطكت٠ ًبض ث٠ آٙ ٛظبيط ٝ ٗسيطيتي اؾتؼساز١بي ض١جطي

 .قٞز
 

 123 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

تبضيرچ٠ اثط 
ثٔٞؽ اثط 
آظٗٞٙ اثط 
اثعاض اثط 
ُعيٜف اثط 
(آٗبضي ثطُكت) آٗبضي ضُطؾيٞٙ اثط 
اكت اثط 

 124 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي
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 : تبسيخچِ احش
١بي ٗتـيط ي ضاثغ٠ ثط تٞاٜٛس ٗي ٠ً ذبني ػٞاْٗ يب ١ب ضٝيساز  

  آظٗبيكي تدطث٠ ٠ً ١ِٜبٗي ث٠ ثبقٜس ُصاض اثط ٝاثؿت٠ ٗؿتوْ
  تبثيط ايٚ ٝ آيٜس ٗي پسيس ٛب٢ُبٛي عٞض ث٠ اخطاؾت حبّ زض

  اث٢بٕ زؾترٞـ ضا ١ب ٗتـيط ٗؼٔٞٓي ٝ ػٔت ضاثغ٠ اي تبضيرچ٠
 .ؾبظز ٗي ٗتبثط ضا زضٝٛي ضٝايي ضٝ ايٚ اظ ٝ ًٜس ٗي
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 : ثلَؽ احش
ٗتـيطي ٠ً ٛيع ظٗبٙ ُصض اثطات ٝؾي٠ٔ ث٠ ٗؼٔٞٓي ٝ ػٔت ضاثغ٠  

 چٜيٚ قٞز ٗي آٓٞزٟ ًٜتطّ هبثْ ؿيط اؾت
اظ ١ؿتٜس تبثؼي ثٔٞؽ ٛبٜٗساثطات ٗي ثٔٞؽ اثطات ضا آاليٜسُي  

  ظٗبٙ ُصقت ثب ٠ً قٜبذتي ضٝاٙ ٝ قٜبذتي ظيؿت ١بي كطايٜس
  ١بي ٠ٛٞ٘ٛ ٗيٌٜٜس ايدبز تـييطات ز١ٜسٟ پبؾد كطز زضٝٙ زض

  ٝ ُطؾِٜي ، ذؿتِي ؾٚ، اكعايف اظ ػجبضتٜس ثٔٞؽ ١بي كطايٜس
 حٞنِٔي ثي
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 :آصهَى احش
ًپيف ١ب آظٗٞزٛي ث٠ ًبضثٜسي يي اثطات آظٗٞزٙ ثطاي ؿبٓجب  

  ٝاثؿت٠ ٗتـيط اظ ٗيعاٛي اثتسا ٠ً ٗؼٜب ثساٙ .قٞز ٗي زازٟ آظٗٞٙ
  پؽ آٙ پي زض ٝ قٞز ٗي اخطا ؾپؿٌبضثٜسي. آيس ٗي زؾت ث٠

  ثٜسي ًبض ث٠ آظٗٞٙ زٝ ٛ٘طات تلبٝت آِٛبٟ .قٞز ٗي اخطا آظٗٞٙ
  قطًت ٠ً ٝاهؼيت ايٚ ، ٠٘١ ايٚ ثب .قٞز ٗي زازٟ ٛؿجت

  زض آ٢ٛب ١بي پبؾد ثط اؾت ٌٗ٘ٚ آظٗٞٙ پيف زض ١ب آظٗٞزٛي
  تحت ضا زضٝٛي ضٝايي ٢ٛبيت زض . ثبقس ُصاضزٟ اثط آظٗٞٙ پؽ
 .ز١س ٗي هطاض تبثيط
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 :اثضاس احش
ٚثيٚ ؾٜدف اثعاض تـييطات ٛتيد٠ زض اؾت ٌٗ٘ٚ اثط ٠ُٛٞ اي  

  اثط ذبعط ث٠ ٠ٛ ٝ آيس ٝخٞز ث٠ آظٗٞٙ پؽ ٝ آظٗٞٙ پيف
  ؾطُطٕ ٠ً ٗحووي ، ٗثبّ ثغٞض اٛت٢ب زض ثٜسي ًبض ٗتلبٝت
  اخطاي اظ پيف ١ب آظٗٞزٛي زض ضكتبض اظ ذبني آِٞي ٗكب١سٟ

  زيِطي ٛٞع ثط ظٗبٙ ُصقت اؾتجب ٌٗ٘ٚ ثبقس ٗي ثٜسي ًبض
 .قٞز ٗت٘طًع
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 :گضيٌؾ تؼصت احشات 
ًٜتطّ ١بي ُطٟٝ ثطاي ١ب آظٗٞزٛي ٛب١٘ؿبٙ ٝ ٛبخٞض ُعيٜف ٝ  

 .آيس ق٘بض ث٠ زضٝٛي ضٝايي ثطاي ت٢سيسي تٞاٛس ٗي ٛيع تدطثي
 :(آهبسي ثبصگـت( آهبسي سگشػيَى

ُٚطٟٝ ثطاي قسٟ اٛتربثي اػضبي ٠ً ز١س ٗي ضٝي ظٗبٛي ت٢سيس اي 
 .زاضٛس حساًثط ٝ حساهْ ٛ٘طات ٝاثؿت٠ ٗتـيط ٗٞضز ثسٝازًض آظٗبيف

٢ٗبضت تٞاٛس ٗي آيب ٠ً ثساٛس ثرٞا١س ٗسيطي اُط ٗثبّ ثغٞض  
 ثطٛب٠ٗ عطين اظ ضا كطٝـ ًبضًٜبٙ كطٝقٜسُي

تٞاٛبيي ٠ً ًؿبٛي اٛتربة اظ ثبيس اٝ ز١س؛ اكعايف ذبل آٗٞظقي  
 .ًٜس زاضي ذٞز زاضٛس آظٗبيف ثطاي حساهْ
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 :افت احش
اكت يب ًب١ف ٗؼّٔٞ ٝ ػٔت ضاثغ٠ ثطاي زيِط ًٜٜسٟ ٗحسٝز اثط  

  خطيبٙ زض تدطثي ٝ ًٜتطّ ١بي ُطٟٝ ١بي آظٗٞزٛي تؼساز
  تـييط ظٗبٙ عّٞ زض ١ب ُطٟٝ تطًيت ٠ً ظٗبٛي اؾت پػ١ٝف

  زض ٠ً آ٢ٛب ظيطا قٞٛس ٗي زقٞاض آ٢ٛب ٗيبٙ ٗوبيؿ٠ ًٜس ٗي
  ٗغٔٞة ٛب تبثيط ٛتبيح ثط ًٜٜس ٗي ض١ب ضا آظٗبيف ضاٟ ي ٗيبٙ
 .ُصاضٛس ٗي
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آظٗٞٙ پؽ ٝ آظٗٞٙ پيف 
١ب آظٗٞزٛي ُعيٜف 

 
آظٗبيف قطايظ ٠ً اكتس ٗي اتلبم ظٗبٛي ثيطٝٛي ضٝايي حساًثط  

 .ثبقس ٝاهؼي زٛيبي ثب ؾبظُبض ٝ ٗكبث٠ اٌٗبٙ حس ؾط تب
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كطضي ١بي ٗالى ٝ اٛتعاػي ١بي ٝاغٟ اظ ٗل٢ٞٗي تؼطيق زض  
 .قٞز ٗي اؾتلبزٟ

ًٚطزٟ ً٘ي پسيسٟ يي ٗب١يت قٜبؾبيي ث٠ تؼطيق ٛٞع اي ٝ  
 .ًٜس ٗي ايلب ١ب كطضي٠ تسٝيٚ ٜٗغوي كطايٜس زض ضا ٢ٗ٘ي ٛوف

ثتٞاٙ تب ًطزٟ تجسيْ ػ٘ٔيبتي تؼطيق ث٠ ثبيس ضا ٗل٢ٞٗي تؼطيق  
 .ًطز ٗكب١سٟ ضا آٙ

تلٌط تٞاٛبيي يبزُيطي، ظطكيت تٞاٙ ٗي ضا َّؽ ٗثبّ ثطاي  
  ١ٞـ ٗل٢ٞٗي تؼطيق ايٚ .ًطز تؼطيق كٌطي كؼبٓيت يب اٛتعاػي

 .ًطز ٗكب١سٟ ضا آٙ ثتٞاٙ تب قسٟ تجسيْ ػ٘ٔيبتي تؼطيق ث٠ ثبيس
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ُيطي اٛساظٟ ػ٘ٔي نٞضت ث٠ ٝ تؼطيق اثعاضي ثٞؾي٠ٔ تٞاٛس ٗي آٛچ٠ 
 .ٛساضز ٗكٌٔي ١يچ قٞز،

،ّٛٞاضي ٗتط ٝؾي٠ٔ ث٠ تٞاٙ ٗي ضا تحطيط ٗيع يي ػطو ٝ عّٞ ٗثب  
 .ًطز ُيطي اٛساظٟ ًف ذظ يب

اتبم، اضتلبع 
تٞاٙ ٗي ضا ؿيطٟ ٝ ؾٚ هجيْ اظ ًبضًٜبٙ قٜبذتي خ٘ؼيت اعالػبت  

 :آٝضز ثسؾت ٗؿتويٖ ؾٞاالت ثب
 ايس؟ ًطزٟ ذسٗت ؾبظٗبٙ ايٚ زض ٗست چ1٠.
 چيؿت؟ ق٘ب قـْ ػٜٞا2ٙ.
ٟهس هٔت، ضطثبٙ ، ذٞٙ ككبض ٛظيط قٜبذتي ظيؿت ١بي پسيس ٝ 

 ٝظٙ
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احؿبؾبت قرهي،  اٛساظٟ ُيطي ػٞاْٗ ٝ ٗتـيط١بي ٗطثٞط ث٠ 
 .ثؿيبض ٗكٌْ اؾت ِٛطـ ١ب ٝ ازضاى ١ب
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 :زاضز ٝخٞز ٗتـيط ٛٞع زٝ حساهْ
 

  ٗي ػيٌي ٍ دليك ُيطي اٛساظٟ ث٠ تٚ آ٢ٛب اظ زؾت٠ يي1.
  ذٞض زض زاضٛس ٠ً رٌّي ٗب١يت زٓيْ ث٠ زيِط ُطٟٝ اٗب ز١ٜس،
 .ٛيؿتٜس زهين ُيطي اٛساظٟ

  ثب زضآٗس ٝ تحهيالت ؾغح ؾٚ، ٗبٜٛس ػيٜي ٗتـيط١بي2.
  تؼطيق ث٠ ٛيبظ ٝ ١ؿتٜس ُيطي اٛساظٟ هبثْ ٗؿتويٖ ؾٞاالت
 .ٛساضٛس ػ٘ٔيبتي
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 ٗل٢ٕٞ  1.
 ثُؼس2.

 ٗٞٓل3٠.
 

   :ٗثبّ
ٕٞعٔجي تٞكين يب پيكطكت اِٛيعٟ ٗل٢ 
ٕٞيبزُيطي ٗل٢ 
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ابعبد بب (طلبي تًفيك) پيطزفت اوگيشٌ گيزي اوداسٌ :هثبل: 
 كبرمداري1.
 استزاحت بٍ وسبت عاللگي بي2.
 كبرايي بٍ وسبت بيمزاري3.
 متعبدل چبلطُبي بٍ وسبت مىدي عالل4ٍ.
 مبفًق اس ببسخًر بٍ وسبت مىدي عالل5ٍ.
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 يبزُيطي

 ة ة ة

ٗثب٢ٓبي  
زضؾت اضائ٠  

 .ًٜس

پطؾك٢ب ضا 
زضؾت پبؾد  

 .ز١س

ٗغبٓت ضا پؽ  
اظ ٗستي ث٠ 
 .ذبعط آٝضز

ٗؿبئْ ٗطثٞط ث٠ 
ٗٞضٞع ك٢٘يسٟ قسٟ  
ٝ ث٠ ذبعط ؾپطزٟ  
قسٟ ضا ث٠ زضؾتي 

 .حْ ًٜس

ٗغبٓت ضا 
ثب ٗؿبئْ  
ٗطثٞع٠  
 .زضآٗيعز

 ث٠ ًبض ثطزٙ ث٠ ذبعط ؾپطزٙ ك٢٘يسٙ

 ع ع ع ع ع
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ٗبٜٛس، ش١ٜي ٗلب١يٖ ايٚ ٗوساض ٝ اٛساظٟ تٞاٙ ٗي چ٠ِٛٞ  
 .ًطز ٗكرم ٗرتٔق اكطاز ٛعز ضا ازضاى ٝ ِٛطـ احؿبؼ،

ضا ٗتـيط١ب ايٚ ثتٞاٛس ٠ً ًٜيٖ ت٢ي٠ ضا اثضاسي تٞاٛيٖ ٗي آيب  
 .ًٜس ُيطي اٛساظٟ

ز١س ٗي اخبظٟ ٗب ث٠ ٠ً اٛس قسٟ اٛسيكيسٟ ذبني ١بي ٗويبؼ  
 .ًٜيٖ ُيطي اٛساظٟ ضا ٛظطٗبٙ ٗٞضز ٗتـيط١بي
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افشاد سا ثش ٗويبؼ، اثعاض يب ؾبظ ٝ ًبضي اؾت ٠ً ث٠ ٝؾي٠ٔ آٙ 
زض تحويوبت ث٠ ضٝـ ١بي   اػبع هتغيشّبي هَسدًظشهبى

 .ٗي ًٜيٖت٘يع ٝ تلٌيي ٗرتٔق 
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.1Nominal Scale

.2Ordinal Scale

.3Interval Scale

.4Ratio Scale
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ٍيژُ صفت لحاظ از را اشياء يا افراد كِ است هقياسي اي رتبِ هقياس 
.كٌذ هي بٌذي رتبِ اي
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 :هخبل
ضتج٠ آ٢ٛب ا١٘يت حؿت ثط قـْ يي ٗٞضز زض ضا ظيط ٝيػُي پٜح  

 :ثِيطيس ٛظط زض 1 ػسز ػٜهط ٢ٗ٘تطيٚ ثطاي .ًٜيس ثٜسي
 

 ٍيظگي ّبي ؿغ 
ايي ؿغ  فشلت ّبي صيش سا فشاّن 

 هي وٌذ

 دسرِ اّويت

 تؼبْٗ ثب زيِطاٙ -1

 ًبض ُطكتٚ ٢ٗبضت ١بي ٗرتٔق ث٠ -2

 اٛدبٕ ًبض اظ اثتسا تب اٛت٢ب -3

 ذسٗت ث٠ زيِطاٙ -4

 ًطزٙ ث٠ نٞضت ٗؿتوْ ًبض -5
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 يا بِ فقط اطالعاتي دربارُ سلسلِ هراتبدر هقياس رتبِ اي اعذاد ،
 .در طَل هقياس فراّن هي آٍرد رتبِ اشياء يا افراد عبارتي 

طبقه بندي افراد بر حسب ميزان تحصيالت  : مثال 
1 ـ بي سَاد 
2  ـ پٌجن ابتذايي 
3  ـ زير سَم راٌّوايي ٍ باالتر از پٌجن ابتذايي 
4  ـ باالتر از سَم راٌّوايي 
5 ـ ديپلن 
6 ـ فَق ديپلن 
7 ـ ليساًس 
8 ـ فَق ليساًس 
9ـ دكترا 
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 ٗثبّ
 ٍيظگي ّبي ؿغ 

ايي ؿغ  فشلت ّبي صيش سا 
 فشاّن هي وٌذ

وبهال  هَافمن ثي ًظشم هخبلفن وبهال هخبلفن
 هَافمن

 5 4 3 2 1 تؼبْٗ ثب زيِطاٙ -1

ًبض ُطكتٚ ٢ٗبضت ١بي   ث٠ -2
 ٗرتٔق

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 اٛدبٕ ًبض اظ اثتسا تب اٛت٢ب -3

 5 4 3 2 1 ذسٗت ث٠ زيِطاٙ -4

 5 4 3 2 1 ًطزٙ ث٠ نٞضت ٗؿتوْ ًبض -5
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اي ًقطِ يعٌي .باشذ هي حقيقي صفر ارزش داراي هقياس ايي 
  گيري اًذازُ هَرد ٍيژگي كاهل فقذاى ًواياًگر كِ هقياس در

  اًذ هقايسِ قابل هقياس ايي هختلف ًقاط در ّا ًسبت .است
 .است سال 3 برابر سِ سال 9 هثال

اّويت ّن ٍ اعذاد هياى تفاٍت تَاى هي ّن هقياس ايي با  
 .كرد هقايسِ را آًْا ًسبي
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ًؼجت ث٠ٌٔ ضا، ّب اًذاصُ ت٢ٜب ٠ٛ اؾت هبزض ٛؿجتي ٗويبؼ  
  ٝ ِٛطقي ٗتـيط١بي ٗتبؾلب٠ٛ اٗب .ًٜس ٗؼيٚ ٛيع ضا ّب تفبٍت
   .ٛساضٛس ٗغٔن نلط ٛوغ٠ ازضاًي

حتي يب ًٖ ذئي اِٛيعـ كطز يي ٠ً ُلت تٞاٙ ٗي ت٢ٜب  
  نلط اٝ اِٛيعـ ٠ً ُلت تٞاٙ ٛ٘ي ٝٓي زاضز ٜٗلي اِٛيعـ

 .اؾت
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آٗبضي ٝ ُيطي اٛساظٟ هسضت ٠ً قٞز ٗي ٗكب١سٟ ثؼس ٛ٘ٞزاض زض  
  اثتسا اي ٠ُٛٞ ث٠ يبثس ٗي اكعايف ٛؿجتي تب اؾ٘ي ٗويبؼ اظ

  ١ب ُطٟٝ ؾپؽ ،(اؾ٘ي ٗويبؼ) قٞٛس ٗي ثٜسي ُطٟٝ ١ب ٗو٠ٓٞ
  ١ب اذتالف تؼساز ُبٟ آٙ ،(تطتيجي ٗويبؼ) قٞٛس ٗي ثٜسي ضتج٠

  اذتالف ٛؿجت ؾطاٛدبٕ ٝ (اي كبن٠ٔ ٗويبؼ) قٞز ٗي ٗكرم
 .(ٛؿجتي ٗويبؼ) قٞز ٗي ٗؼيٚ ١ب
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tF

tF
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•

•



•

•

 160 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

41 



 161 روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                     دکتر احتشام رشيدي



1 2 3 4 
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Semantic Differential
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Validity

Reliability
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يي .ًٜس ٗي اقبضٟ آٙ زهت ث٠ ُيطي اٛساظٟ ٝؾي٠ٔ يي پبيبيي  
  كبن٠ٔ يي زض ضا آٙ اُط ٠ً اؾت پبيبيي زاضاي نٞضتي زض آظٗٞٙ
  ٛ٘طات ثس١يٖ، اكطاز اظ ٝاحسي ُطٟٝ ث٠ ثبض چٜسيٚ ًٞتبٟ ظٗبٛي
 .ثبقٜس ١ٖ ث٠ ٛعزيي اخطا ثبض چٜسيٚ ايٚ اظ حبنْ

 آٙ ثيبٝضز، زؾت ث٠ ٗرتٔلي ٛتبيح اخطا ثبض زض١ط آظٗٞزٛي اُط  
  ضا ٛظط ٗٞضز ٗل٢ٕٞ ٝاهغ زض ٝ ثٞز ٛرٞا١س پبيب آظٗٞٙ يي آظٗٞٙ

  اٛساظٟ ضا چيعي آظٗٞٙ يي اُط .ُطكت ٛرٞا١س اٛساظٟ زضؾتي ث٠
   .زاز ٛرٞا١س ٗب ث٠ ٗليسي اعالػبت ١يچ ٌٜٛس، ُيطي

پؽ ثبقس، پبيب ثبيس اّٝ ثبقس، ضٝا آظٗٞٛي ٠ً آٙ ثطاي ايٚ ثٜبثط  
 .اؾت ضٝايي قطط پبيبيي
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validity content

 هٔ٘طٝ اٛساظٟ چ٠ تب تدطثي، اثعاض يي ٠ً اؾت ٗؼٜي ثسيٚ ٗحتٞايي ضٝايي اؾبؾبٌ
 .ُيطز ٗي ثط زض ضا ٗل٢ٕٞ يي ٗحتٞايي



آٙ تؼييٚ ٝ زاضز ثؿتِي آظٗٞٙ يي ٗحتٞاي ٜٗغوي تحٔيْ ث٠ ٗحتٞا ضٝايي  
  ضٝايي :زاضز ٝخٞز ٗحتٞا اػتجبض ٛٞع زٝ .اؾت كطزي ٝ ش١ٜي هضبٝت اؾبؼ ثط

.ٜٗغوي ضٝايي ٝ نٞضي
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ز١ٜسٟ تكٌيْ اخعاي ثطضؾي ثطاي ٗؼ٘ٞال ٠ً اؾت اػتجبض ٛٞػي هحتَا اػتجبس  
   .ٗي قٞز ثطزٟ ًبض ث٠ ُيطي اٛساظٟ اثعاض يي

ٗٞضز ضا آٙ ٗحتٞاي اػتجبض ثبيس تحهئي پيكطكت آظٗٞٙ يي ثطاي ٗثبّ ػٜٞاٙ ث٠ 
  .زاز هطاض ٛظط

ثؿتِي آٙ ز١ٜسٟ تكٌيْ ١بي ؾٞاّ ث٠ ُيطي اٛساظٟ اثعاض يي ٗحتٞاي اػتجبض  
  ٗحون ٠ً ثبقس اي ٝيػٟ ١بي ٢ٗبضت ٝ ١ب ٝپػُي ٗؼطف اثعاض ١بي ؾٞاّ اُط .زاضز
ٙ ١ب ُيطي اٛساظٟ ههس    .اؾت ٗحتٞا اػتجبض زاضاي آظٗٞٙ ثبقس، زاقت٠ ضا آ

عطاحي ٗبٜٛس) اثعاض ؾبذتٚ ٗٞهغ زض ثبيس ٗحتٞا، اػتجبض اظ اع٘يٜبٙ ثطاي  
  هؿ٘ت ٗؼطف اثعاض ز١ٜسٟ تكٌيْ ١بي ؾٞاّ ٠ً ًطز ػْ٘ چٜبٙ (پطؾكٜب٠ٗ

  .ثبقس قسٟ اٛتربة ٗحتٞاي ١بي
ٚزض آظٗٞٙ تسٝيٚ ثب ١٘عٗبٙ ٠ً اؾت اثعاض ؾبذتبضي ٝيػُي ٗحتٞا اػتجبض ثٜبثطاي 

 زض ٗترهم اكطازي تٞؾظ ٗؼ٘ٞال آظٗٞٙ يي ٗحتٞاي اػتجبض .ٗي قٞز تٜيسٟ آٙ
 زاٝضاٙ هضبٝت ث٠ ٗحتٞا اػتجبض ضٝ ايٚ اظ .ٗي قٞز تؼييٚ ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ٗٞضٞع
   .زاضز ثؿتِي

 169 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

face validity 

اؾت ثطهطاض ضٝايي ايٚ ١ِٜبٗي .قٞز ٗي ٛبٗيسٟ ٛيع ش١ٜي ضٝايي نٞضي، ضٝايي اٝهبت ُب١ي 
 اٛساظٟ ضا ٛظط ٗٞضز نلت آظٗٞٙ ايٚ ٠ً ثِيطز ٛتيد٠ ٝ ًٜس ثطضؾي ضا آظٗٞٛي كطزي ٠ً

  يي يب پبؾرِٞ يي تٞاٛس ٗي ز١س ٗي اٛدبٕ ضا ثطضؾي ايٚ ٠ً كطزي .ًٜس ٗي ُيطي
 اػتجبض ،ثبقٜس ٛساقت٠ تٞاكن آظٗٞٙ اػتجبض ي ظٗي٠ٜ زض ٗرتٔق اكطاز چٜبٛچ٠ .ثبقس ٗترهم

   .ٗيِيطز هطاض تطزيس ٗٞضز نٞضي
ثطاي ٝ ثبقس ًبكي ١ب پطؾكٜب٠ٗ ٝ ١ب ٗويبؼ اظ ثطذي تٞني٠ ثطاي اؾت ٌٗ٘ٚ نٞضي اػتجبض 

 ثطاي ٠ً نٞضتي ٗثالًزض .ثبقس آعاٗي آ٢ٛب  اظ اؾتلبزٟ ١سف ث٠ تٞخ٠ ثب ١ب آظٗٞٙ اظ ثطذي
 قـْ ٝ آظٗٞٙ ١بي ٛ٘طٟ ثيٚ اٗب ،قٞز ٗي اخطا آظٗٞٛي ٗؤؾؿ٠ يي زض ًبض زاٝعٔجبٙ اٛتربة

 ث٠ اي ػاله٠ قٞٛسٟ آظٗٞٙ اؾت ٌٗ٘ٚ ٗٞاهغ زضايٚ ،ٛساضز ٝخٞز آقٌبضي ضاثغ٠ ٛظط ٗٞضز
  ث٠ آظٗٞٙ ٠ً قٞز تهٞض چٜيٚ قبيس ظيطا ،ٛس١س ٛكبٙ ذٞز اظ آظٗٞٙ ؾؤا٢ٓبي زازٙ خٞاة

 ضبٗٚ نٞضي، ضٝايي اُطچ٠ ثٜبثطايٚ .ٛساضز ضثغي اٝ اؾترسإ ٗٞضز زض اتربشي ١بي ته٘يٖ
  ٗي تأثيط ١ب پبؾد ضٝايي ثط زضٛتيد٠ ٝ پبؾرِٞ اِٛيعـ ثط اٗب ٛيؿت زهين ُيطي اٛساظٟ
.ُصاضز
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predictive validity 
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زض ُيطي اٛساظٟ اثعاض يي ًبضآٗسي اظ ػجبضتؿت هالوي اػتجبس  
  ايٚ ثطاي .ذبل ١بي ٗٞهؼيت زض كطز يي ضكتبض ثيٜي پيف

  .ٗي قٞز ٗوبيؿ٠ ٗالى يي ثب آظٗٞٙ زض كطز ١ط ػٌ٘ٔطز ٜٗظٞض
  اظ ػجبضتؿت ُيطي اٛساظٟ اثعاض يي ٗالًي اػتجبض زيِط ػجبضت ث٠

  زٝ ثط ٗالًي اػتجبض .ٗالى ٛ٘طٟ ٝ آظٗٞٙ ٛ٘طات ثيٚ ١٘جؿتِي
 :اؾت ٛٞع

1- ١٘عٗبٙ اػتجبض -2 ثيٚ پيف اػتجبض 
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   :ثيي پيؾ اػتجبس-1
ثطضؾي اظ ػجبضتؿت ثيٚ پيف اػتجبض تطثيتي، -ضٝاٛي ١بي ُيطي اٛساظٟ زض  

 ازػبي چ٠ آٙ ٝ ؾٜدس ٗي ضا ١ب ٝيػُي ثطذي ٠ً آظٗٞٛي ١بي ٛ٘طٟ ضاثغ٠
  .زاضز ضا آٙ ثيٜي پيف

آظٗٞٙ ثب آظٗٞٙ يي زض ػٌ٘ٔطز ضاثغ٠ ٝؾي٠ٔ ث٠ ٗي تٞاٛس ثيٚ پيف اػتجبض  
 ١بي ٛ٘طٟ ١٘جؿتِي ضطيت زيِط ػجبضت ث٠ .آيس زؾت ث٠ ضكتبضي ٗالى
  ثيٚ پيف اػتجبض ٛ٘بيبِٛط ٗالى، ٗتـيط ١بي ٛ٘طٟ ثب آظٗٞٙ اخطاي اظ حبنْ
   .اؾت

قـٔي ضؿجت آظٗٞٙ يي ث٠ ظٙ ٝ ٗطز 882 ،تحوين يي زض هخبل ثطاي  
  ٗٞضز ٗدسز ؾبِٓي 19 زض ٝ ثٞزٛس ؾب٠ٓ 12 ١ب آظٗٞٛي .اٛس ُلت٠ پبؾد

  ثٞزٛس ًطزٟ اٛتربة آظٗٞٙ زض ٠ً قـٔي ث٠ زضنس 51 .ُطكتٜس هطاض ثطضؾي
 .ٗي ز١س ٛكبٙ ضا اثعاض ايٚ ثيٚ پيف اػجتبض ١ب زازٟ ايٚ .زاقتٜس اقتـبّ
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   :ّوضهبى اػتجبس -2
اٛساظٟ زٝ اظ حبن٠ٔ ١بي زازٟ ٠ً ٗي ضٝز ًبض ث٠ ٗٞاضزي زض ١٘عٗبٙ اػتجبض 

  يي زض ػٌ٘ٔطز ٗٞاضز ٠ُٛٞ ايٚ زض .ثبقس زؾتطؼ زض ظٗبٙ يي زض ُيطي
 اػتجبس كطايٜس ايٚ .ٗي ُطزز ٗطتجظ زيِط آظٗٞٙ زض ػٌ٘ٔطز ث٠ آظٗٞٙ

  .ٗي قٞز ٛبٗيسٟ ّوضهبى
يي ًطزٙ خبٛكيٚ ١سف ٠ً ٗي قٞز ٗحبؾج٠ ٗٞاضزي زض ١٘عٗبٙ اػتجبض  

 ػٔت ث٠ ثيكتط اٗط ايٚ .ثبقس زيِطي اثعاض خبي ث٠ ُيطي اٛساظٟ اثعاض
 آظٗٞٙ يي ًطزٙ خبٛكيٚ يب آظٗٞٙ اخطاي ؾ٢ٞٓت ث٠ ٗطثٞط ٗالحظبت

 ضطيت ٛيع ٗٞضز ايٚ زض .اؾت تط عٞيْ آظٗٞٙ يي خبي ث٠ ًٞتب١تط
  آٗسٟ ثسؾت ١بي ٛ٘طٟ ثب آظٗٞٙ اخطاي اظ حبنْ ١بي ٛ٘طٟ ثيٚ ١٘جؿتِي

 ٠ً زيِطي ُيطي اٛساظٟ اظ حبنْ ١بي اٛساظٟ يب زيِط آظٗٞٙ اخطاي اظ
  ًبض ث٠ ُيطي اٛساظٟ اػتجبض ٗيعاٙ ػٜٞاٙ ث٠ اؾت آٗسٟ ػْ٘ ث٠ ١٘عٗبٙ
 .ٗي ضٝز
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construct validity
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اٛساظٟ اثعاض ٠ً اؾت آٙ ٛ٘بيبِٛط ُيطي اٛساظٟ اثعاض يي ػبصُ اػتجبس  
  زاضز ٛظطي ٗجٜبي ٠ً ضا اي ذهيه٠ يب ؾبظٟ يي اٛساظٟ چ٠ تب ُيطي

   .ؾٜدس ٗي
ٗلب١يٖ زضثبضٟ ١بيي كطضي٠ تسٝيٚ ث٠ ثبيس ؾبظٟ اػتجبض ثطضؾي زض  

  ١٘جؿتِي ٗحبؾج٠ ٝ ١ب كطضي٠ ايٚ آظٗٞزٙ قسٟ، ُيطي اٛساظٟ
  حبن٠ٔ ١٘جؿتِي ضطيت اُط .پطزاذت اٝٓي٠ ُيطي اٛساظٟ ثب ٛتبيح

  زاض ٗؼٜي ١٘جؿتِي اُط ٝٓي ٗي يبثس اكعايف ؾبظٟ اػتجبض ثبقس ثبال
 :زاز ٛؿجت ظيط ػٞاْٗ ث٠ ٗي تٞاٙ ضا ػٔت ٛجبقس

اؾت ثٞزٟ ١٘طاٟ اقٌبّ ثب ١ب زازٟ آٝضي خ٘غ.   
اؾت ثٞزٟ ؿٔظ ١ب كطضي٠ ٝ ثيٜي پيف.   
ٛ٘ي ًٜس ُيطي اٛساظٟ ضا ٛظط ٗٞضز ذهيه٠ ،اثعاض. 
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ٗحون ٝٓي اؾت اٛت٢بيي ثي اٗط ؾبظٟ اػتجبض ثطهطاضي كطايٜس چ٠ اُط 
  ١بي ٗٞهؼيت زض ضا آظٗٞٙ يي ؾبظٟ اػتجبض ٗي تٞاٛس آظٗٞٙ ؾبظٛسٟ يب

 ؾبظٟ اػتجبض تؼييٚ ثطاي ٠ً ١بيي قيٟٞ خ٠ٔ٘ اظ .ز١س ٛكبٙ ذبل
 :اؾت ظيط ٗٞاضز ٗي ضٝز ًبض ث٠
١يچ يب) ُط٢١ٝب ثيٚ ضا تلبٝتي اي ٛظطي٠ اُط :گشٍّي ّبي تفبٍت  

 تلبٝت ايٚ ٠ً آظٗٞٛي ًٜس، ثيٜي پيف آظٗٞٙ ٛ٘طات زض (ضا تلبٝتي
  پيف هخبل ثطاي .اؾت ؾبظٟ اػتجبض زاضاي (ٛس١س يب) ز١س ٛكبٙ ضا

  ١ٖ ثب اخت٘بػي ثٔٞؽ زض ثعضُؿبالٙ ٝ ًٞزًبٙ ٠ً ٗي قٞز ثيٜي
  ذهيه٠ ُيطي اٛساظٟ ثطاي ٠ً آظٗٞٛي اُط ثٜبثطايٚ .زاضٛس تلبٝت

 ًٞزًبٙ ثيٚ ضا زاضي ٗؼٜي تلبٝت ثبقس، قسٟ ؾبذت٠ اخت٘بػي ثٔٞؽ
   .اؾت ؾبظٟ اػتجبض زاضاي ز١س ٛكبٙ ثعضُؿبالٙ ٝ
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ُيطي اٛساظٟ ٗٞضز ذهيه٠ ٠ً ًٜس ثيٜي پيف اي ٛظطي٠ چٜبٛچ٠ :تغييشات  
  تبثيط ايٚ آظٗٞٙ ٛ٘طات اُط ،ُيطز ٗي هطاض آظٗبيكي ٗساذ٠ٔ يب ظٗبٙ تبثيط تحت

  ١بي ٢ٗبضت آظٗٞٛي اُط هخبل ثطاي .اؾت ؾبظٟ اػتجبض زاضاضي ز١س ٛكبٙ ضا
  اُط يب ،يبثس اكعايف ٛ٘طات ١ب آظٗٞزٛي ؾٚ اكعايف ثب ثبيس ؾٜدس ٗي ضا ًالٗي
 پيف ٛ٘طات ثبقس ُطكت٠ نٞضت ١ب ٢ٗبضت ايٚ پطٝضـ ثطاي اخت٘بػي ٗساذ٠ٔ
  .ز١س ٛكبٙ ضا زاضي ٗؼٜي تـييطات ثبيس آظٗٞٙ پؽ ٝ آظٗٞٙ

زٝ عطين اظ ذهيه٠ چٜس يب يي ُبٟ ١ط :(تـخيصي) ٍاگشا ٍ ّوگشا اػتجبس  
  زٝ ١ب ُيطي اٛساظٟ ايٚ ثيٚ ١٘جؿتِي قٞٛس ُيطي اٛساظٟ ضٝـ چٜس يب

 ١بيي آظٗٞٙ ٛ٘طات ثيٚ ١٘جؿتِي اُط .آٝضز ٗي كطا١ٖ ضا اػتجبض ٢ٖٗ قبذم
  اػتجبض زاضاي ١ب آظٗٞٙ ثبقس، ثبال ٗي ًٜس ُيطي اٛساظٟ ضا ٝاحسي ذهيه٠ ٠ً

  ١بي ذهيه٠ ٠ً ١بيي آظٗٞٙ ثيٚ ١٘جؿتِي چٜبٛچ٠ .ٗي ثبقس ١ِ٘طا
  تكريهي اػتجبض زاضاي ١ب آظٗٞٙ ثبقس، پبييٚ ٗي ًٜس ُيطي اٛساظٟ ضا ٗتلبٝتي

 .اؾت ٝاُطا يب
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   ػبهلي اػتجبس
تحٔيْ عطين اظ ٠ً اؾت ؾبظٟ اػتجبض اظ نٞضتي ػبٗٔي اػتجبض  

  (ؾبظٟ) كطضي ٗتـيط يي ػبْٗ، يي .ٗي آيس زؾت ث٠ ػبٗٔي
  تحت ٗتـيط چٜس يب يي زض ضا قسٟ ٗكب١سٟ ٛ٘طات ٠ً اؾت
  ٗبتطيؽ يي ضٝي ػبٗٔي تحٔيْ ُبٟ ١ط .ٗي ز١س هطاض تبثيط

  ػٞاْٗ تبثيط تحت ٠ً ١بيي آظٗٞٙ ُيطز نٞضت ١٘جؿتِي
 .اؾت ػبْٗ آٙ زض ثبال ػبٗٔي ثبض زاضاي ُطكت٠ هطاض ذبني
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دس آصهَى ّبي ًوشُ حجبت يٌي :زاضز ٗؼٜب زٝ پبيبيي 
  آظٗٞٙ ٝ آظٗبيي ثبظ :اؾت ُيطي اٛساظٟ هبثْ ضٝـ زٝ ث٠ ٠ً صهبى طَل
 ٝ زاضز اقبضٟ آصهَى دسًٍي ّوؼبًي ث٠ پبيبيي زٕٝ ٗؼٜبي ١٘تب؛ ١بي

  ١٘جؿتِي يٌسيِط ثب اٛساظٟ چ٠ تب آظٗٞٙ ؾٞاالت ٠ً اؾت ايٚ آٙ ٗل٢ٕٞ
  آٓلبي ،ضيچبضزؾٞٙ ًٞزض ًطزٙ، ٛي٠٘ زٝ ضٝـ چ٢بض ث٠ ٝ زاضٛس ٗتوبثْ
  .اؾت ٗحبؾج٠ هبثْ ٗهححبٙ پبيبيي ٝ ًطاٛجبخ
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Cronbach's alpha 
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ٚاظ ُيطي اٛساظٟ اثعاض زضٝٛي ١٘ب١ِٜي ٗحبؾج٠ ثطاي ضٝـ اي  
  ضا ٗرتٔق ١بي ذهيه٠ ٠ً آظ٢ٛٞٗبيي يب ١ب پطؾكٜب٠ٗ خ٠ٔ٘
  پبؾد اثعاض١ب، ٠ُٛٞ ايٚ زض .ضٝز ٗي ثٌبض ًٜس ٗي ُيطي اٛساظٟ

 .ًٜس اذتيبض ضا ٗرتٔق ػسزي ٗوبزيط تٞاٛس ٗي ؾٞاّ ١ط
ٛ٘طٟ ٝاضيبٛؽ ثبيس اثتسا ًطٝٛجبخ آٓلبي ضطيت ٗحبؾج٠ ثطاي  

  ٝ (آظٗٞٙ ظيط يب) پطؾكٜب٠ٗ ١بي ؾٞاّ ٗد٘ٞػ٠ ظيط ١ط ١بي
  ظيط كطّٗٞ اظ اؾتلبزٟ ثب ؾپؽ .ًطز ٗحبؾج٠ ضا ًْ ٝاضيبٛؽ

 .ًطز ٗحبؾج٠ ضا آٓلب ضطيت ٗوساض
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ث٠ ثبقس، ؾٞاّ ٗد٘ٞػ٠ ظيط ؾ٠ زاضاي پطؾكٜب٠ٗ اُط ٗثبّ ثطاي  

  ٝ ثٞزٟ  7 ٝ 4 ، 6 تطتيت ث٠ ٗد٘ٞػ٠ ظيط ١ط ٝاضيبٛؽ ٠ً عٞضي
  ثب ًطٝٛجبخ آٓلبي ضطيت ٗوساض ثبقس،  32 ثب ثطاثط ًْ ٝاضيبٛؽ
 :ٗي آيس زؾت ث٠ ظيط نٞضت ث٠ قسٟ يبز كطّٗٞ اظ اؾتلبزٟ

 
 
1 ٝ اػت٘بز هبثٔيت ػسٕ ز١ٜسٟ ٛكبٙ ضطيت ايٚ نلط ٗوساض+  

 .اؾت ًبْٗ اػت٘بز هبثٔيت ز١ٜسٟ ٛكبٙ
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ٌدريوي سبسگبري محبسبٍ بزاي ريچبردسًن -كًدر رابطٍ اس استفبد  
 .(خيز-بلي) ارسضي دي متغيزَبي بزاي

 
 

 
داوص اس گزيَي بٍ آسمًن ايه .است سًال 40 داراي آسمًوي :مثبل  

 كل ياريبوس ي 25 آسمًن َبي ومزٌ ميبوگيه .است ضدٌ دادٌ آمًسان
 .است يکسبن ويش َب سًال دضًاري سطح .است ضدٌ محبسبٍ 26

 .كىيد محبسبٍ را آسمًن ايه اعتمبد لببليت ضزيب
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ٚثطاي .ٗي ضٝز ًبض ث٠ آظٗٞٙ يي زضٝٛي ١٘ب١ِٜي تؼييٚ ثطاي ضٝـ اي  
  ث٠ ضا آظٗٞٙ يي (اهالٕ) ١بي ؾٞاّ ضٝـ، ايٚ ثب اػت٘بز هبثٔيت ضطيت ٗحبؾج٠

  ١بي ؾٞاّ ٛ٘طٟ ٝ اّٝ ٛي٠٘ ١بي ؾٞاّ ٛ٘طٟ ؾپؽ ٝ ٛ٘ٞزٟ توؿيٖ ٛي٠٘ زٝ
  ٛي٠٘ زٝ ايٚ ٛ٘طات ثيٚ ١٘جؿتِي آٙ اظ پؽ .ٗي ًٜيٖ ٗحبؾج٠ ضا زٕٝ ٛي٠٘

  هبثٔيت اضظيبثي ثطاي آٗسٟ زؾت ث٠ ١٘جؿتِي ضطيت .ٗي آٝضيٖ ثسؾت ضا
  هبثٔيت ضطيت ٗحبؾج٠ ثطاي .ٗي ُيطز هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز آظٗٞٙ ًْ اػت٘بز
  اؾتلبزٟ ٗٞضز ايٚ ثطاي -ثطاٝٙ -اؾپيطٗٚ- كطّٗٞ اظ آظٗٞٙ ًْ اػت٘بز

 :ٗي قٞز
(1+ٛي٠٘ زٝ ثيٚ ١٘جؿتِي)    /    ضطيت ;  ٛي٠٘ زٝ ثيٚ ١٘جؿتِي * 2 

آظٗٞٙ ًْ اػت٘بز هبثٔيت
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اضائ٠ اّٝ ؾبّ زاٛكدٞي 35 ث٠ ؾٞاّ 80 ثب آظٗٞٛي ٗثبّ ثطاي  
  .اؾت قسٟ توؿيٖ (ؾٞاّ 40) ٛي٠٘ زٝ ث٠ آظٗٞٙ .اؾت قسٟ

  هبثٔيت .ٗي ثبقس   r=0.7تؿت زٝ ٛ٘طات ٗيبٙ ١٘جؿتِي
 :اؾت ظيط هطاض ث٠ آظٗٞٙ ًْ اػت٘بز

 
 2*0.7 / (1+0.7) ; 0.82 ; آظٗٞٙ ًْ اػت٘بز هبثٔيت ضطيت 
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ذالهيت تكطيحي، ١بي آظٗٞٙ زض :هصححبى پبيبيي سٍؽ ٝ  
  ظيبزي حسٝز تب ٛتبيح ٝ ٛيؿت ػيٜي ُصاضي ٛ٘طٟ ٠ً كطاكٌٚ
  ثطضؾي ثطاي ضٝـ ايٚ اظ اؾت، ُصاضاٙ ٛ٘طٟ هضبٝت ث٠ ٝاثؿت٠
  پصيط اٛدبٕ ٗطح٠ٔ ؾ٠ زض اٗط ايٚ ٠ً قسٟ اؾتلبزٟ آظٗٞٙ پبيبيي
   :اؾت

   .قٞز ٗي اٛتربة اؾت ٗؼطف ٠ً اي ٠ٛٞ٘ٛ ٗٞضزٛظط خبٗؼ٠ اظ1)
  ٛ٘طٟ ٗدطة ُصاض ٛ٘طٟ يبچٜس زٝ تٞؾظ آظٗٞٙ ١بي ٛب٠ٗ پبؾد2)

 .قٞز ٗي ُصاضي
  ضطيت ٠ً قسٟ ٗحبؾج٠ ُصاضاٙ ٛ٘طٟ ثيٚ ١٘جؿتِي ضطيت3)

 .زاضز ٛبٕ ٗهححبٙ پبيبيي ضطيت حبنْ
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195 

 فصل هفتن
 روش هبي گردآوري داده هب
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 :هصبحجِ اًَاع
 
ِآصاد هصبحج   
ِؿذُ ّذايت هصبحج 
ِحضَسي هصبحج 
ِتلفٌي هصبحج 
ِاي سايبًِ هصبحج 
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(1)

(2)

(3)







 202 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي











 203 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 204 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

52 







 205 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 206 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 207 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي









 208 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

53 





.1

.2

 209 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 

 210 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي









 211 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



 212 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

54 

 213 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



(1

(2

(3

(4

(5

 214 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي









 215 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 216 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

55 











 217 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 218 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 219 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 220 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

56 







 221 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 222 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 223 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 224 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

57 





 225 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 226 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي











 227 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 228 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

58 





 229 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي







 230 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي





 232 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي 231 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

59 

 سديف
 /ػؤال

 فشضيِ تحميك 

 هتغيش  
 هفَْم/ 

 ػؤال اختصبلي ؿبخص هؤلفِ ثؼذ
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 سديف
 /ػؤال

 فشضيِ تحميك 

 هتغيش  
 هفَْم/ 

 ػؤال اختصبلي ؿبخص هؤلفِ ثؼذ

1 

وبسوٌبى  
داساي  
سضبيت  
ؿغلي  
 ّؼتٌذ

سضبيت  
 ؿغلي

 وبس

ُپيچيذُ ثَدى -سبد 
 رٍتيي يب غيز تنزاري

 ثَدى 

ارسضوٌذي 

سٍاثط ثب 
 ػشپشػت

تخػع ٍ ضبيستگي 
ثبَّش ثَدى 

دستزسي آسبى 

 تَاًبيي اًجبم اهَر
 تخػػي هزثَطِ 

داًص مبري مبفي 
سزسختي ٍ تؼػت 

ػذم قجَل خطبي خَد 

 
تب چِ اًذاسُ هذيزتبى ثِ  
راحتي خطبي خَد را هي  

 پذيزد؟

سٍاثط ثب  
 ّوىبساى

 

 حمَق ٍ هضايب
 مفبيت 
ًِػبدال 

سطح پزداخت 

تَاى خزيذ مبالي ضزٍري 
 تَاى خزيذ مبالي لَمس 

تٌبست ثب حق فزد 

 ثب حقَقن تٌْب هي تَاًن
مبالّبي ضزٍري را خزيذ  

 .مٌن
 ثب حقَقن هي تَاًن مبالّبي

 .تجولي را خزيذ مٌن

 استمبء
 هٌبست ثَدى 

 استوزار 

هٌظن ثَدى 
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 سديف
 /ػؤال

 فشضيِ تحميك 

 هتغيش  
 هفَْم/ 

 ؿبخص هؤلفِ ثؼذ
ػؤال 
 اختصبلي

1 

ثيي سفتبس  
ؿْشًٍذي  
ٍسضبيت  
ؿغلي  

ساثطِ ٍرَد 
 داسد

سفتبس  
 ؿْشًٍذي

 ّوىبسي

ّبي ثزًذُ)هٌبثغ ِ  (  ثزگ
 فبيذُ هٌذي 
ثِ رسويت سٌبسي 

پذيزفتي قَاػذ ثبسي 
ّوگرايي در ّذاف غايي  
دستزسي آسبى 

 

 تؼبسض 

 تَاًبيي تطخيع رفتبر
 ديگزاى

  تَاًبيي درك قَاػذ ثبسي 
 ضٌبخت فزغت آسادي ػول 
تَاًبيي ادارُ مزدى تؼبرؼ 
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241 

 فص  ّـتن 
 ًوًَِ ثشداسي

ِ٠ً زاضز اقبضٟ چيع١بيي يب ٝهبيغ اكطاز، ُطٟٝ ًْ ث٠ :آهبسي ربهؼ  
 .ثپطزاظز آ٢ٛب زضثبضٟ تحوين ث٠ ذٞا١س ٗي ٗحون

َاؾت آٗبضي خبٗؼ٠ ًْ اظ خعيي :آهبسي ربهؼِ ػض. 
آٗبضي خبٗؼ٠ اػضبي ٠٘١ اظ ك٢طؾتي :آهبسي ربهؼِ چبسچَة 

 .قٞز ٗي اٛتربة ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ آٙ ثيٚ اظ ٠ً اؾت
ٍُثط ٗكتْ٘ اؾت آٗبضي خبٗؼ٠ اظ ًٞچٌي ٗد٘ٞػ٠ :ًوًَِ گش  

  ٗد٘ٞػ٠ يي .اٛس قسٟ اٛتربة آٗبضي خبٗؼ٠ اظ ٠ً اػضب اظ ثطذي
  اؾت هبزض ٗحون آٙ ٗغبٓؼ٠ ثب ٠ً اؾت آٗبضي خبٗؼ٠ اظ كطػي
 .ز١س تؼ٘يٖ آٗبضي خبٗؼ٠ ًْ ث٠ ضا ٛتيد٠

اؾت ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ اظ ػضٞ يي :آصهَدًي. 
ًَِاػضبي ٗيبٙ اظ ًبكي تؼساز ًطزٙ اٛتربة كطآيٜس :ثشداسي ًو  

 .اؾت آٗبضي خبٗؼ٠

 242 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 ٗؿبيْ ؾبيط ٝ ١عي٠ٜ ظٗبٙ، زض خٞيي نطك٠ ٓحبػ ث٠ :ثشداسي ًوًَِ دمي  
 .آيس ٗي پسيس اعالػبت آٝضي خ٘غ زض ً٘تطي ذغب١بي .اٛؿبٛي ٜٗبثغ

خبٗؼ٠ زض ٝيػُي٢ب يب نلت٢ب اظ ثؿيبضي :ًوًَِ گشٍُ تَصيغ ثَدى ًشهبل 
 ٝ هس ٗبٜٛس نلت٢بيي يؼٜي.قٞٛس ٗي تٞظيغ عجيؼي عٞض ث٠ ػ٘ٞٗب آٗبضي

 .زاضٛس هطاض زؾت٠ ٗيبِٛيٚ اعطاف ٗطزٕ ثيكتط ٠ً ١ؿتٜس چٜبٙ ٝظٙ
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 احت٘بٓي ؿيط ٝ احت٘بٓي :زاضز ٝخٞز ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ انٔي ٛٞع زٝ
اي قسٟ قٜبذت٠ احت٘بّ يب قبٛؽ خبٗؼ٠ اػضبي :احتوبلي  

  ثٌبض ٗٞاضزي زض .قٞٛس اٛتربة ُطٟٝ آظٗٞزٛي ػٜٞاٙ ث٠ ٠ً زاضٛس
  پصيطي تؼ٘يٖ ا١ساف ثطاي ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ ثٞزٙ ٗؼطف ٠ً ضٝز ٗي

 .ثبقس ا١٘يت زاضاي
تؼييٚ پيف اظ يب قسٟ قٜبذت٠ قبٛؽ ثب ػٜبنط :غيشاحتوبلي  

  ٠ً ٗٞاضزي زض. قٞٛس ٛ٘ي اٛتربة آظٗٞزٛي ػٜٞاٙ ث٠ اي قسٟ
  ثبقٜس ٗالى پصيطي تؼ٘يٖ خبي ث٠ زيِط ػب٢ٔٗبي يب ظٗبٙ

 .قٞز ٗي اؾتلبزٟ
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ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ) ٛبٗحسٝز :زؾت٠ زٝ قبْٗ احت٘بٓي ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ  
 .ثبقس ٗي (پيچيسٟ احت٘بٓي ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ) ٗحسٝز ٝ (ؾبزٟ تهبزكي

 
 آٗبضي خبٗؼ٠ اػضبي :ًبهحذٍد يب ػبدُ تصبدفي ثشداسي ًو1ًَِ.

  آظٗٞزٛي ػٜٞاٙ ث٠ قسٙ اٛتربة ثطاي ثطاثط ٝ ٗؼيٚ قبٛؽ يي
 .ثبقس ٗي زاضا ضا پصيطي تؼ٘يٖ ثيكتطيٚ ٝ ١عي٠ٜ ً٘تطيٚ .زاضٛس

  ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ قبْٗ :هحذٍد يب پيچيذُ احتوبلي ثشداسي ًو2ًَِ.
 ٠ٛٞ٘ٛ اي، عجو٠ تهبزكي ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ (ؾيؿت٘بتيي) ٛظبٗساض
 ٠ٛٞ٘ٛ (اي ٜٗغو٠) اي ٛبحي٠ ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ اي، ذٞق٠ ثطزاضي
 .ٗضبػق ثطزاضي
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١ط آٝضزٙ ثيطٝٙ قبْٗ :داس ًظبم ثشداسي ًوًَِ طشح n    
  عٞض ث٠ ػضٞ ايٚ ٠ً اي ٠ُٛٞ ث٠ اؾت آٗبضي خبٗؼ٠ ػضٞ اٗيٚ

 .قٞز اٛتربة n ٝ 1 ثيٚ تهبزكي
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ثٜسي عجو٠ ٗؿتٔعٕ :اي طجمِ تصبدفي ثشداسي ًوًَِ طشح ٝ  
  خبٗؼ٠ .اؾت عجو٠ ١ط اظ ١ب آظٗٞزٛي تهبزكي اٛتربة ؾپؽ
  پػ١ٝف ثبكت زض ٠ً ٛبؾبظُبضي ُط٢١ٝبي ث٠ اثتسا آٗبضي

 .قٞز ٗي توؿيٖ ١ؿتٜس ٗؼٜبزاض ٝ ٗتٜبؾت ٗطتجظ،
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ًَِثب آٗبضي خبٗؼ٠ ٝهتي :ًبهتٌبػت ٍ هتٌبػت تصبدفي ثشداسي ًو 
 ثب تٞاٛس ٗي عجو٠ ١ط اػضبي اظ اي ٠ٛٞ٘ٛ قس، ثٜسي عجو٠ زاضي ٗؼٜي ضٝـ

 ٜٗظٖ ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ ضٝـ يب ؾبزٟ تهبزكي ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ ضٝـ اظ اؾتلبزٟ
 .قٞز اٛتربة

يب ٗتٜبؾت اؾت ٌٗ٘ٚ قٞٛس ٗي اٛتربة عجو٠ ١ط اظ ٠ً آظٗٞزٛي٢بيي 
  .ثبقٜس عجوبت آٙ اػضبي تؼساز ثب ٛبٗتٜبؾت

يب ًٞچي ذئي ١ب عجو٠ يب عجو٠ ٠ً ٗٞهؼي ١ٖ ٛبٗتٜبؾت ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ 
 احت٘بّ ٠ً ظٗبٛي ١ٖ ٝ ُيطز ٗي هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز ١ؿتٜس ثعضٍ ذئي

 .زاضز ٝخٞز ثرهٞل عجو٠ يي زض ثيكتطي پصيطي تـييط ز١يٖ ٗي
تط ١عي٠ٜ ًٖ ٝ آؾبٛتط تط، ؾبزٟ عجو٠ چٜس يب يي اظ ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ ظٗبٛي٠ٌ 

 .قٞز ٗي اؾتلبزٟ ٛبٗتٜبؾت ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ اظ ثبقس عجوبت ؾبيط اظ
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ًَِاػضبي اظ ١بيي تٞزٟ يب ُط٢١ٝب :اي خَؿِ ثشداسي ًو  
  ١ط اػضبي ٗيبٙ زض تدبٛؽ ػسٕ ٠ً عٞضي ث٠ آٗبضي خبٗؼ٠
  ٠ٛٞ٘ٛ .قٞٛس ٗي اٛتربة ٗغبٓؼ٠ ثطاي ثبقس زاقت٠ ٝخٞز ُطٟٝ

  ٝ ُط٢١ٝب زاذْ زض ضا ثيكتطي تدبٛؽ ػسٕ اي ذٞق٠ ثطزاضي
  آٙ ػٌؽ ٠ً ٗيٌٜس اضائ٠ ُط٢١ٝب ثيٚ زض ضا ثيكتطي تدبٛؽ
 .يبثيٖ ٗي اي عجو٠ تهبزكي ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ زض ٗب ٠ً اؾت چيعي
  ايٚ زض ٠ً زاز اٛدبٕ ٗطح٠ٔ چٜس زض ضا اي ذٞق٠ ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ

 .قٞز ٗي ٛبٗيسٟ اي ٗطح٠ٔ چٜس ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ نٞضت
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ًَِآٗبضي خبٗؼ٠ ث٠ تحوين ٠ً ٗٞهؼي :اي ًبحيِ ثشداسي ًو  
  تلٌيي هبثْ ٝ ٗكرم خـطاكيبيي ٛٞاحي يب ٜٗبعن زض ٗٞخٞز
 .پطزاذت اي ٛبحي٠ ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ تٞاٙ ٗي قٞز ٗي ٗطثٞط

ًَِخبٗؼ٠ زض ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ يي ٠ً ٗٞهؼي :هضبػف ثشداسي ًو  
  ٗوسٗبتي اعالػبت ٗوساضي تب قٞز ٗي ُطكت٠ ًبض ث٠ اي

  آظٗٞزٛي٢بي اظ كطػي ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ يي آٙ پي زض ٝ قٞز ُطزآٝضي
  .ُيطز ٗي هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز تط زهين ٗغبٓؼ٠ ثطاي اٝٓي٠ ٠ٛٞ٘ٛ
 .ٛبٜٗس ٗي ٗضبػق ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ ضا عطحي چٜيٚ

 

 254 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ث٠ ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ زض قسٙ اٛتربة ثطاي احت٘بٓي ١يچ آٗبضي خبٗؼ٠ اػضبي 
  ضا ٠ٛٞ٘ٛ ُطٟٝ ٗغبٓؼ٠ ١بي يبكت٠ ٠ً ٗؼٜي ثسيٚ .ٛساضٛس ضا آظٗٞزٛي ػٜٞاٙ

 :ثبقس ٗي ُطٟٝ زٝ قبْٗ.زاز تؼ٘يٖ آٗبضي خبٗؼ٠ ث٠ اع٘يٜبٙ ثب تٞاٙ ٛ٘ي
 قبْٗ زؾتطؼ زض خبٗؼ٠ ثطزاضي ٠ٛٞ٘ٛ :دػتشع دس ثشداسي ًو1ًَِ.

  ث٠ آٙ اعالػبت ث٠ زؾتيبثي ثطاي ٠ً اؾت اي خبٗؼ٠ اعالػبت آٝضي خ٘غ
 .ثبقٜس ٗي زؾتطؼ زض ؾبزُي

  اظ اعالػبت ًؿت خبي ث٠ اؾت ضطٝضي ُب١ي :ّذفذاس ثشداسي ًو2ًَِ.
  آٝضيٖ زؾت ث٠ ذبل اكطاز ضا اعالػبت ١ؿتٜس زؾتطؼ زض ٠ً ًؿبٛي
  ايٚ ث٠ ز١ٜس اضائ٠ ضا ٗغٔٞة اعالػبت ثٞز ذٞا١ٜس هبزض ٠ً اكطازي يؼٜي
 اضائ٠ ضا الظٕ اعالػبت تٞاٜٛس ٗي ٠ً ١ؿتٜس ًؿبٛي ت٢ٜب آ٢ٛب يب ٠ً زٓيْ
 ٝكن زاضز ٛظط زض پػ١ٝكِط ٠ً ذبني ٗؼيبض ثب ٠ً ١ؿتٜس اكطازي يب ز١ٜس
 .قٞز ٗي توؿيٖ اي ؾ٢٘ي٠ ٝ هضبٝتي ٛٞع زٝ ث٠ .زاضٛس
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ًَِ٠ً اؾت آظٗٞزٛي٢بيي اٛتربة ٗؿتٔعٕ :لضبٍتي ثشداسي ًو  
 .زاضٛس ٛيبظ ٗٞضز اعالػبت اضائ٠ ثطاي ضا قطايظ ث٢تطيٚ

ًَِاكطاز اظ ٗؼيٜي ٛؿجت زضآٙ :اي ػْويِ ثشداسي ًو  
 .ُعيٜٜس ثطٗي ضا زؾتطؼ زض ٝ ٗرتٔق ُط٢١ٝبي
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يبكت٠  ًٜس تب ٗي حدٖ ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ ٗب ً٘ي  :سٍاييٍ اػتجبس 
 .ثطضؾي تؼ٘يٖ ز١ي١ٖب ضا اظ ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ خبٗؼ٠ آٗبضي ٗٞضز 

 257 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٝاهؼي ٝيػُي٢بي ث٠ ثطآٝضز، ٛعزيٌي ٗيعاٙ ثط زاضز اقبضٟ :دلت  
  ٠ٛٞ٘ٛ تٞظيغ زض پصيطي تـييط ٗيعاٙ تبثغ زهت .آٗبضي خبٗؼ٠
  ذغبي پصيطي تـييط ايٚ.ثبقس ٗي ٠ٛٞ٘ٛ حدٖ ٗيبِٛيٚ ثطزاضي

 :قٞز ٗي ٗحبؾج٠ ظيط كطّٗٞ ثٞؾي٠ٔ ٝ قٞز ٗي ٛبٗيسٟ ٗؼيبض
 

 
 
S ٠ٛٞ٘ٛ حدٖ ٗؼيبض اٛحطاف SX زهتي ٗيعاٙ يب ٗؼيبض ذغبي  

 .ًٜس ٗي اضائ٠ ٠ٛٞ٘ٛ ٠ً اؾت

 258 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

آؾٞزٟ چوسض ٗب ٠ً ًٜس ٗي ٗكرم :دسػتي يب اطويٌبى  
 .اؾت زضؾت ٝاهؼبً آٗبضي خبٗؼ٠ ثطاي ٗب ثطآٝضز١بي ٠ً ذبعطيٖ

  ثط ٠ً اؾت اػت٘بزي ؾغح ًٜٜسٟ ٜٗؼٌؽ اع٘يٜبٙ انْ زض
  خبٗؼ٠ پبضاٗتط١بي اظ ٗب ثطآٝضز١بي ثِٞييٖ تٞاٛيٖ ٗي آٙ پبي٠

 .زضؾتبؾت ٠ٛٞ٘ٛ حدٖ ١بي آٗبضٟ اؾبؼ ثط آٗبضي
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الظٕ اؾت  ثرٞا١يٖ ١ط زٝ ضا ثيكتط يب اع٘يٜبٙ ثيكتط يب زهت اُط 
زض  تـييط پصيطي ذئي ً٘ي ِٗط آ٠ٌٛ اكعايف يبثس حدٖ ٠ٛٞ٘ٛ 

 .ذٞز خبٗؼ٠ آٗبضي ٝخٞز زاقت٠ ثبقس
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ٟآٗبض t ظيط نٞضت ث٠ تٞاٙ ٗي ١ب كطضي٠ آظٗٞٙ ثطاي ضا  
 :ًطز ٗحبؾج٠

 
 

 261 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ًٜيٖ ٗي اؾتلبزٟ ظيط ضٝق٢بي اظ: 
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آٗبضي خبٗؼ٠ اظ ثيكتط ٗب ٠ٛٞ٘ٛ حدٖ اُط :تصحيح فشهَل  
 .ًطز اؾتلبزٟ تهحيح كطّٗٞ اظ ثبيس قس ٗحبؾج٠
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صيبد طشح ًوًَِ ثشداسي هٌبػت ثىبس گشفتِ ًـَد، حزن اگش 
افضايؾ تؼوين پزيشي  ثِ خَدي خَد هٌزش ثِ ًيض ًوًَِ 

 .ّب ثِ ربهؼِ آهبسي ًخَاّذ ؿذيبفتِ 
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ػطح هفشٍض دلت  يه اػت وِ ثشاي صهبًي هيؼش 
   (n)ثشاي ًوًَِ هفشٍضيب حزن سا ثتَاى وبّؾ داد 

  .دادافضايؾ دلت سا ثتَاى ػطح 
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 .ُصاضٛس ٗي اثط ٠ٛٞ٘ٛ حدٖ ثب ٗطتجظ ته٘ي٘بت ثط ٠ً ػب٢ٔٗبيي
 ٛظط ٗٞضز زهت ٗيعا1ٙ.
  ؾغح) زهت ؾغح ثيٜي پيف زض هجّٞ هبثْ ضيؿي ٗيعا2ٙ.

 (اع٘يٜبٙ
 آٗبضي خبٗؼ٠ ذٞز زض تـييطپصيطي ٗيعا3ٙ.
 ٗٞاضز ثؼضي زض ٝ ظٗبٙ ٝ ١عي٠ٜ ٗحسٝزيت٢بي4.
 آٗبضي خبٗؼ٠ ذٞز اٛساظ5ٟ.
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 فص  ًْن
هشٍسي ثش پبسُ اي اص الطالحبت ٍ  

 آصهًَْبي آهبسي
 

پسيسٟ يي كطػي ١بي ٗو٠ٓٞ ٠ً زكؼبتي تؼساز ث٠ نطكبً :فشاٍاًيْب  
 .زاضز اقبضٟ ٗيس١س ضخ

ُ(ٛ٘ب) ٗس ٝ ٗيب٠ٛ ، ٗيبِٛيٚ قبْٗ :هشوض ثِ گشايؾ ّبي اًذاص 
٠ً اؾت ٗطًعي ُطايف اٛساظٟ يي ٗتٞؾظ يب ٗيبِٛيٚ :هيبًگيي 

 اٛساظٟ قبذم ؾ٠ .١س ٗي زؾت ث٠ ضا ١ب زازٟ اظ ًٔي تهٞيطي
  اٛحطاف ٝاضيبٛؽ، زا٠ٜٗ، :اظ ػجبضتٜس ٗيبِٛيٚ ثطاي پطاًٜسُي ُيطي
  اظ ٝاضيبٛؽ .زاضز هطاض آذط ٝ اّٝ اٛساٟ زٝ تبثيط تحت زا٠ٜٗ .ٗؼيبض

  ًْ ثط توؿيٖ ١ب زازٟ ٗيبِٛيٚ ٢ٜٗبي ٗكب١سات اظ ١طيي ٗدصٝض
  ٝاضيبٛؽ اظ ٗؼيبض اٛحطاف ٗحبؾج٠ ثطاي .آيس ٗي ثسؾت ٗكب١سات

 .قٞز ٗي ُطكت٠ خصض
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ًِثعضُج٠ اظ يب ثعضٍ ث٠ ًٞچي اظ ١ب اٛساظٟ ٠ً ٝهتي :هيب  
  ُطٟٝ ايٚ اظ ٝؾظ ٛوغ٠ ٗيب٠ٛ ثبقس قسٟ ٗطتت ًٞچي

 .اؾت ٗكب١سات
زاضز ضا كطاٝاٛي ثيكتطيٚ ٠ً اي پسيسٟ :(ًوب)هذ. 
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ٗتـيط، زٝ ثيٚ ضٝاثظ اظ ثرٞا١يٖ ٠ً زاضز ًبضثطز ٗٞاضزي زض  
  تجييٚ چِِٞٛي كطػي، ُطٟٝ چٜس ثيٚ زض ٗتـيط يي تلبٝت٢بي

 :قبْٗ .قٞيٖ آُبٟ ٗؿتوْ ٗتـيط چٜس تٞؾظ ٝاثؿت٠ ٗتـيط
تـييطات اثط ثط ٗتـيط يي تـييطات اضظيبثي اظ :ّوجؼتگي  

  ٗثجت ٗتـيط زٝ ثيٚ ١٘جؿتِي اُط .آيس ٗي ثسؾت زيِط ٗتـيط
  ٢ٜٗبي آٙ ػسز ثبقس ٜٗلي اُط ٝ يي ػسز آٙ ٗيعاٙ ثبقس

 .ثبقس يٌ٘ي
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ُِب١ي :دٍ -وبي آصهَى :اػوي هتغيشّبي هيبى ساثط ٌٚ٘ٗ  
  آ٢ٛب ثٞزٙ ٗؿتوْ يب اؾ٘ي ٗتـيط زٝ ٗيبٙ ضاثغ٠ ثرٞا١يٖ اؾت

 .ثساٛيٖ ضا يٌسيِط اظ
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آصهَى :گشٍُ دٍ ّبي هيبًگيي ثيي داس هؼٌي تفبٍت T:  
  يي زض ثساٛيٖ ١ؿتيٖ ػالهٜ٘س ٗب ٠ً زاضز ٝخٞز ثؿيبضي ٗٞاضز
 .زاضز ٝخٞز ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ُط٢١ٝبي ثيٚ تلبٝتي چ٠ ذبل ٗتـيط
  ؾٜدف ثطاي  tآظٗٞٙ يي اظ ؾٞاالت ايٚ پبؾد پيساًطزٙ ثطاي

  ٛظط ٗٞضز ٗتـيط ظٗي٠ٜ زض ُطٟٝ زٝ ٗيبِٛيٚ زض ٗؼٜبزاض تلبٝت
  ُطٟٝ ظيط زٝ ث٠ ٠ً ضا اؾ٘ي ٗتـيط يؼٜي .قٞز ٗي اؾتلبزٟ
  آيب ثجيٜيٖ تب ز١يٖ ٗي هطاض آظٗٞٙ ٗٞضز ضا قٞز ٗي توؿيٖ
  يب زاضز ٝخٞز ٝاثؿت٠ ٗتـيط١بي ثيٚ زاض ٗؼٜي ٗيبِٛيٚ تلبٝت

 .قٞز ٗي ُيطي اٛساظٟ ٛؿجتي يب اي كبن٠ٔ پبي٠ ثط آ٢ٖٛ ٠ً ٠ٛ،
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تحلي  :چٌذگشٍُ ّبي هيبًگيي هيبى هؼٌبداس تفبٍت  
  ُطٟٝ زٝ ٗيبِٛيٚ ٗيبٙ تلبٝت ٝخٞز T آظٗٞٙ :ٍاسيبًغ

  زض ضا تلبٝت ٛٞع ايٚ ٝاضيبٛؽ تحٔيْ ز١س ٗي ٛكبٙ ضا ٗرتٔق
  .ًٜس ٗي ٗؼيٚ ُطٟٝ چٜس ٗيبٙ
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١٘جؿتِي ضطيت :چٌذگبًِ سگشػيَى r زٝ ثيٚ ضاثغ٠ قست  
  اظ ٗوساض چ٠ ُٞيس ٛ٘ي ٗب ث٠ ٝٓي ز١س ٗي ٛكبٙ ضا ٗتـيط

  چٜسيٚ ٠ً ١ِٜبٗي ث٠ ضا ٝاثؿت٠ ٗتـيط زض ٗٞخٞز ٝاضيبٛؽ
  ٗي زاضٛس زذبٓت آٙ ثط ١٘عٗبٙ اثطُصاضي ثطاي ٗؿتوْ ٗتـيط
  پيف يي اظ ثيكتط آٙ زض ٠ً ضا تحٔيْ ايٚ.ًطز تجييٚ تٞاٙ
  ثب قٞز ٗي ثطُكت ٗالى ٗتـيط ثطاثط زض ٗكتطًبً ًٜٜسٟ ثيٜي

  اظ ثرٞا١يٖ اُط.قٜبؾٜس ٗي ٗتـيطي چٜس ضُطؾيٞٙ تحٔيْ ٛبٕ
  ثط قـٔي ٗتـيط١بي اظ اي ٗد٘ٞػ٠ ٗيبٙ ٗؼٜبزاض ضاثغ٠ ٝخٞز
  تحٔيْ اخطاي قٞيٖ، آُبٟ ؾبظٗبٛي اي ٗد٘ٞػ٠ اؾبؼ

 .ثبقس ٗليس تٞاٛس ٗي ٗطاتجي ؾٔؿ٠ٔ ضُطؾيٞٙ
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275 

 فص  دّن
 دادُ ّبتفؼيش ٍ تحلي  

 

 
 تحٔيْ ثطاي ١ب زازٟ ؾبظي آٗبز1ٟ.
 ١ب زازٟ زضى2.
 ١ب زازٟ ثطاظـ آظ3ٙٞٗ.
 كطضي٠ آظ4ٙٞٗ.
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ثسؾت ٗكب١سٟ يب ٗهبحج٠ يب پطؾكٜب٠ٗ پبؾر٢بي آ٠ٌٛ اظ پؽ  
  ٝخٞز پبؾد ثي ؾٞاالت اُط.ًطز تٜظيٖ ثبيس ضا ١ب زازٟ آٗس،

  زازٟ ؾپؽ ٝ قٞز ًٜتطّ ٗرتٔق ضٝق٢بي ثب ثبيس ثبقس زاقت٠
  زضثبضٟ ؾپؽ قٞٛس ًٔيسُصاضي ٝ ثٜسي عجو٠ ًسُصاضي، ١ب

 .قٞز ُيطي ته٘يٖ ٛيبظ ٗٞضز اي ضايب٠ٛ تحٔيْ ٛحٟٞ
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ٗٞاضز ت٘بٕ ث٠ اؾت ٌٗ٘ٚ پطؾكٜب٠ٗ يي زض :ػفيذ پبػخْبي ثب وبس 
 ٜٗبؾت ًبض ثبقس ؾليس آٙ زضنس 25 اظ ثيف نٞضتي٠ٌ زض .ٛكٞز زازٟ پبؾد

  .قٞز ُصاقت٠ ًٜبض تحٔيْ اظ ًبٗالً پطؾكٜب٠ٗ ايٚ ٠ً اؾت آٙ
ٗب ٗويبؼ اُط ٠ً اؾت ايٚ ؾليس ١بي پبؾد ثب ثطذٞضز ضا٢١بي اظ يٌي 

  .ثِيطيٖ ٛظط زض ضا ٗٞضز آٙ ثطاي ٝؾظ ٛعزيي ٛوغ٠ اٛتربة ثبقس اي كبن٠ٔ
ٟتحٔيْ ٗٞهغ ٠ً قٞز ٜٗظٞض ٗؿب٠ٓ ايٚ ضايب٠ٛ ثطاي ٠ً اؾت آٙ زيِط ضا  

 .ثِيطز ٛبزيسٟ ضا آ٢ٛب
 ٟآٙ ث٠ ٠ً ضا ًؿبٛي ت٘بٕ ١بي پبؾد ٗيبِٛيٚ اضظـ ٠ً اؾت آٙ ؾٕٞ ضا 

  .ز١يٖ هطاض آٙ ثطاي اٛس زازٟ پبؾد ٗٞضز
ٟتٞؾظ ٠ً زيِط ؾٞا٢ٓبي ت٘بٕ ١بي پبؾد ٗيبِٛيٚ ٠ً اؾت آٙ چ٢بضٕ ضا  

 .قٞز ُطكت٠ ٛظط زض ُطكت٠ اٛدبٕ ز١ٜسٟ پبؾد ١٘يٚ
 ٟزض تهبزكي ق٘بضٟ يي پبؾد ثسٝٙ پطؾك٢بي ث٠ ٠ً اؾت آٙ پٜدٖ ضا  

 .قٞز زازٟ ز١س ٗي ضٝي ٠ً ١بيي ق٘بضٟ ٗحسٝزٟ
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پطؾكٜب٠ٗ ؾٞا٢ٓبي ٝيػٟ ث٠ اقتجبٟ اظ اختٜبة خ٢ت :گزاسي وذ  
  ًس ثطٍ اظ اؾتلبزٟ ثب ٠ً ثبقس تط ٜٗبؾت قبيس ثبقس ظيبز

  ضا آ٢ٛب ًٔيس ؾپؽ ٝ ًطزٟ ٝاضز ضا پطؾكٜب٠ٗ ي ١ب زازٟ ُصاضي
 .ثِصاضيٖ

قسٛس ًسُصاضي ٗتـيط١ب ٠ً اًٜٞٙ :هتغيشّب ثٌذي فْشػت  
 .قٞٛس ٗطتت آ٢ٛب تٞآي حؿت ثط ثبيس

ِثٜسي عجو٠ ثطاي ٠ً اؾت ضطٝضي هؿ٘ت ايٚ زض :ثٌذي طجم  
  ٗي اٛساظٟ ضا ٗل٢ٕٞ يي ٠ً پطؾك٢بيي اظ تؼساز آٙ ٗتـيط١ب

 .قٞٛس ثٜسي عجو٠ ١ٖ ثب ضايب٠ٛ ثب ًبض ثطاي ُيطٛس
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ضا اي ضايب٠ٛ ثطٛب٠ٗ ١ط انٔي ثرف ٠ً ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ١بي ضٝـ  
  ث٠ ٝ ثبقٜس ٗٞخٞز ق٘ب ؾيؿتٖ زض ثبيس ز١ٜس ٗي تكٌيْ
 .قٞٛس پيِيطي ١ب زازٟ تحٔيْ ١ِٜبٕ

ٙٞٗٗي عٔت ضا ٗرتٔق ١بي ضٝـ ثيبٙ ٗرتٔق، آٗبضي ١بي آظ  
 .قٞٛس ٗي ٗحبؾج٠ ٛتبيح قس، ٝاضز اي٢ٜب ٝهتي ٝ ًٜٜس
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  تب ١ب ٗويبؼ اي٠ٌٜ ٗٞضز زض اٝٓي٠ زيسُب٢١بي :ّب دادُ دسن1.

  چ٠ ثب ١ب زازٟ ًطزٙ ٝاضز ٝ ًسُصاضي ١ؿتٜس، ذٞة حس چ٠
 .اؾت قسٟ اٛدبٕ نحتي

 ػب٢ٔٗب تحٔيْ ثطاي ١ب زازٟ اضائ٠ ثب :ّب دادُ ثشاصؽ آصهَى 2.

  كطضي٠ اظ يي ١ط آظٗٞٙ خ٢ت ضايب٠ٛ تٞؾظ :فشضيِ آصهَى 3.
 .آيس ٗي ثسؾت ٜٗبؾت آٗبضي آظٗٞٙ اظ اؾتلبزٟ ثب ١ب
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پطاًٜسُي ٝ ٗطًع ث٠ ت٘بيْ ١بي اٛساظٟ ًٜتطّ ثب :ّب دادُ دسن  
 .آيس ٗي ثسؾت ١ب زازٟ اظ زضًي آ٢ٛب

ٚچِِٞٛي زضثبضٟ ١ب زازٟ ٝاضيبٛؽ ٝ ٗؼيبض اٛحطاف زا٠ٜٗ، ٗيبِٛي  
  ذٞثي ٝ پطؾكٜب٠ٗ ؾٞا٢ٓبي ث٠ ز١ٜسُبٙ پبؾد آؼْ٘ ػٌؽ
 .ز١س ٗي پػ١ٝكِط ث٠ ذٞثي زيسُبٟ ١ب اٛساظٟ ٝ ؾٞا٢ٓب

،ٚچِٞٓي زا٠ٜٗ، ٛ٘طات، حساهْ ٝ حساًثط ٗؼيبض، اٛحطاف ٗيبِٛي  
  يب CONDESCRIPTIVE ثطٛب٠ٗ تٞؾظ آؾبٛي ث٠ آٙ اٗثبّ ٝ

  .آيس ٗي ثسؾت كطٗب٢ٛب ؾبيط
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 :ًٜيٖ پيسا زؾت ٗٞاضز ايٚ ث٠ ٠ً آٛؿت احتيبط قطط
 

 قٜبذتي خ٘ؼيت ٗتـيط١بي ١بي كطاٝاٛي تٞظيغ1.

  ٗتـيط١بي ؾبيط ٝاضيبٛؽ ٝ زا٠ٜٗ ٗؼيبض، اٛحطاف ٗيبِٛيٚ،2.
   ٗؿتوْ ٝ ٝاثؿت٠

 ٗتـيط١ب زضٝٛي ١٘جؿتِي ٗبتطيؽ يي 3.
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آظٗٞٙ ثطاظـ  
 زازٟ ١ب

ضٝايي ٝ 
اػتجبض اٛساظٟ 

 ١ب
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تٞاٙ ٗي ػبٗٔي تحٔيْ اظ اؾتلبزٟ ثب ٝ ١ب زازٟ تحٔيْ ثب :سٍايي  
  ذٞا١س آقٌبض ػبٗٔي تحٔيْ .ظز تر٘يٚ ضا ضٝايي ػب٢ٔٗبي
  پطزاذت٠ پطؾك٢ب عطين اظ ٝاهغ زض ٛظطي اثؼبز ث٠ آيب ٠ً ؾبذت

  اظ ثباليي زضخ٠ ث٠ تٞاٛس ٗي ١ِ٘طا ضٝايي .٠ٛ يب اؾت قسٟ
  ؾٜدف يي ث٠ ز١ٜسٟ پبؾد ٗرتٔق ٜٗجغ زٝ ٗيبٙ ١٘جؿتِي

 .قٞز ثطهطاض قسٟ، ٗكب١سٟ
ًبٗالً ٗل٢ٕٞ زٝ ٠ً آيس پسيس ٝهتي تٞاٛس ٗي ٝاُطا ضٝايي  

 .ثبقٜس ٛساقت٠ ١٘جؿتِي ٗرتٔق
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ؾبظُبضي ١ٖ ٝ ثجبت ثطاي ١ٖ آظٗٞٙ تٞؾظ اثعاض يي اػتجبض :اػتجبس  
  پطؾك٢بيي اي٠ٌٜ ثط ًٜس ٗي زالٓت ؾبظُبي .قٞز ٗي ُطكت٠ ثٌبض
 يي ػٜٞاٙ ث٠ چوسض تب ًٜٜس ٗي ُيطي اٛساظٟ ضا ٗل٢ٕٞ يي ٠ً

  .ثبقٜس ٗي ٗطثٞط ١ٖ ثب ٗد٘ٞػ٠
ٗثجت ١٘جؿتِي ٗيعاٙ ٠ً اؾت اػتجبض ضطيت يي ًطاٛجبخ آٓلبي  

 آٓلبي هسض ١ط. ًٜس ٗي ٜٗؼٌؽ ١ٖ ثب ضا ٗد٘ٞػ٠ يي اػضبي
  ثيكتط زضٝٛي ؾبظُبضي اػتجبض ثبقس ٛعزيٌتط يي ػسز ث٠ ًطاٛجبخ

 .اؾت
 قٞز ٗي اؾتلبزٟ ذبل ٗٞهؼيت٢بي زض ٠ً اػتجبضؾبظُبضي زيِط اثعاض  

  ١٘جؿتِي ضٝـ ايٚ ٠ً آٛدب اظ .اؾت ًطزٙ ٛي٠٘ زٝ اػتجبض ضطيت
  حؿت ثط ضطايت ًٜس ٗي ٜٗؼٌؽ ضا ٗد٘ٞػ٠ يي اظ ٛي٠٘ زٝ ٗيبٙ

 .ًٜٜس ٗي تلبٝت ٗويبؼ قسٙ ٛي٠٘ زٝ چِِٞٛي
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١بي پطؾف ث٠) قس ٗطتت ١ب زازٟ ٠ً ١٘يٚ :فشضيِ آصهَى  
  ٝ (قس ضؾيسُي ؿيطٟ ٝ زا٠ٜٗ اظ ذبضج ١بي زازٟ پبؾد، ثي

  آظٗٞٙ تسٝيٚ ثطاي پػ١ٝكِط قس، تؼييٚ ؾٜدف اثعاض ثطاظـ
 .اؾت آٗبزٟ كطضي٠ ١بي

اظ آٗسٟ ثسؾت ٛتبيح ١ب، كطضي٠ آٗبضي ١بي آظٗٞٙ اظ ثؼس  
 .ُيطز ٗي هطاض ثطضؾي ٗٞضز آ٢ٛب تلؿيط چِِٞٛي ٝ ١ب تحٔيْ
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ٛتبيح تلؿيط ٝ ١ب زازٟ تحٔيْ ٗسيطيتي، تحوين پطٝغٟ يي ثطاي  
 .قٞز تٔوي ا١٘يت ثب ذئي تٞاٛس ٗي

اخطا تحوين آٙ زض ٠ً قطًتي ؾبثو٠ ًٞتبٟ ثؿيبض تٞنيق اظ ثؼس  
  ١بي زازٟ تحٔيْ زضثبضٟ اؾت، قسٟ ُطكت٠ ٠ٛٞ٘ٛ آٙ اظ ٝ قسٟ
  ٛتبيح تلؿيط چِِٞٛي ٝ كطضي٠ ١ط آظٗٞٙ ثطاي قسٟ اٛدبٕ

 .ًطز ذٞا١يٖ ثحث آٗسٟ ثسؾت
 

 288 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

73 

ْاظ اؾتلبزٟ ثب قرهي ١بي ضايب٠ٛ ضٝي ثط آٗبضي تحٔي SAS ٝ 
SPSS  ٝ ٙٝث٠ زؾتطؾي ثس MAINFRAME  ُٕيطز ٗي اٛدب.  
SPSS  تٞاٛس ٗي ٠ً اؾت اكعاضي ٛطٕ ي ثؿت٠ يي تٞنيلي 

  ١٘جؿتِي، ٗؼيبض، اٛحطاف ،ٗيبِٛيٚ ١٘چٞٙ آٗبض١بيي، ١ب كطاٝاٛي
  .ًٜس ايدبز ضا تحٔي٢ٔب ؾبيط ٝ ٗتـيطي چٜس ضُطؾيٞٙ ، t آظٗٞٙ

 ٕتحٔيْ اي ثط ٠ً ٛيع زيِطي ١بي اكعاض ٛطٕ ٠ً اؾت تٞضيح ث٠ الظ  
  اكعاض ٛطٕ ،CAPRA اكعاض ٛطٕ ٠ٛٞ٘ٛ ثطاي . زاضز ٝخٞز اؾت ١ب ٟ زاز

  «١ب زازٟ ٗسيطتحٔيْ» ثٜبٕ ٢ٜٗسؾيٚ ٝ اٛكٜ٘ساٙ ز ٝيػٟ
SYSTAT 

ٛطٕ ٝ  «ٜٗت ٜٗيح پطاخٌت ٝ اليٚ تبيٖ» اكعاضي ٛطٕ ١بي ثؿت٠  
 .TSP اكعاض
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 ّب ُ داد تحلي  دس خجشُ ّبي ػيؼتن
٠ً آيس ق٘بض ث٠ ٗكبٝض ػٜٞاٙ ث٠ تٞاٛس ٗي ذجطٟ ؾيؿتٖ ١ط ،ٗد٘ٞع زض 

 ايٚ ٠ً ًٜس ٗي حْ ثب ضٝقٚ كطز ثطاي ضا ؾبظٝپيچيسٟ ٗكٌْ ١بي ٗٞضٞع
  ته٘يٖ ث٠ زازٙ قٌْ ثطاي كطزي ث٠ ٜٗحهط ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ كٜٞٙ ١ب ؾيؿتٖ

  ٝ ٗبٓٞٛي ًٓٞبٛي، ٗثْ زاٛكٜ٘ساٛي.ُيطز ٗي ذسٗت ث٠ ٗترههبٙ ١بي
  ثطاي تٞاٙ ٗي ضا ذجطٟ ١بي ؾيؿتٖ ،اٛس ًطزٟ تٞني٠ (1986) ٗٞضتٚ
 ،ٗٞخٞزي زضيبكتٜي،ًٜتطّ حؿبث٢بي) ػ٘ٔيبت ًٜتطّ زض ُيطي ته٘يٖ

 ثٞزخ٠، تحٔيْ) ًٜتطّ ٗسيطيت ،(تٞٓيس ثٜسي ظٗبٙ ٛوس، ٝخٞز ٗسيطيت
  ٗحْ) ضا١جطزي ضيعي ثطٛب٠ٗ ٝ (ثٞزخ٠ تسٝيٚ ٝاضيبٛؽ، تحٔيْ ثيٜي، پيف

 .ثطز ثٌبض (خسيس ي كطآٝضزٟ ضيعي ثطٛب٠ٗ ،ت٘ٔي ٝ ازؿبٕ ،اٛجبض ٝ ًبضذب٠ٛ
 ٝ ٗكٌالت حْ ث٠ ً٘ي ثطاي ذجطٟ، ١بي ؾيؿتٖ ًبض هٔ٘طٝ تطتيت ثسيٚ

 .اؾت ٛبٗحسٝز ٗسيطيتي ي ١ب ُيطي ته٘يٖ
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 يبصدُفص  
 گضاسؽ پظٍّؾتذٍيي ٍ تْيِ 

 

ٗحْ اظ الظٕ ١بي اؾتٜتبج ٝ ضؾيس پبيبٙ ث٠ ١ب زازٟ آ٠ٌٛ اظ پؽ  
  ضا ذٞز ًبض ٛتبيح تٞاٛس ٗي پػ١ٝكِط ُطكت نٞضت ١بي يبكت٠

  ثهٞضت اؿٔت ٗٞاضز ايٚ .ًٜس ػطض٠ چٜس ١بيي تٞني٠ ثب ١٘طاٟ
  ٗي اضائ٠ ١ي قلب تٞضيحبت ثب ١٘طاٟ ُب١ي ٝ ًتجي ُعاضـ

  ث٠ ٝاثؿت٠ قلب١ي ٝ ًتجي ١بي ُعاضـ ؾبذتبض ٝ ٗحتٞا ٝ قٞز
  ٝ اؾت قسٟ اخطا پػ١ٝف چٜيٚ آٙ ذبعط ث٠ ٠ً اؾت ١سكي

 .ًٜٜس زضيبكت ثبيس ضا آ٢ٛب ٠ً زاضز ٗربعجبٛي ث٠ ثؿتِي ٛيع
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اؾتسال٢ٓبي ٝ ١ب ٝاهؼيت تب ز١س ٗي اٌٗبٙ ٗسيط ث٠ ًتجي ُعاضـ 
 اٗيس ايٚ ث٠ .ثپطزاظز ٢ٛبيي ح٢ٔبي ضاٟ اخطاي ث٠ ٝ ثؿٜدس ضا قس اضائ٠
 .ًٜس ثطعطف ضا ٗغٔٞة ٝ ٗٞخٞز ي ١ب ٝضؼيت ٗيبٙ قٌبف ٠ً

  تبًيس ظيط ٗؿبئْ ثط ًتجي ُعاضـ ١سف، ايٚ ث٠ يبثي زؾت ثطاي
 .ًٜس

 ًتجي ُعاضـ ٛٞقتٚ اظ ١سف1.

 ُعاضـ ٗربعجبٙ ث٠ تٞخ2٠.

  ٗلب١يٖ، پيٞٛس اذتهبض، ضٝقٚ، ُلتبض هجيْ اظ) ًتجي ُعاضـ ٗجبٛي3.
 (... ٢ٖٗ، ١بي ٌٛت٠ ثط ثدب ١بي تبًيس

  ثس٠ٛ ،ُلتبض پيف چٌيسٟ، ،ٗحتٞا ك٢طؾت) ًتجي ُعاضـ خعئيبت4.
  ُيطي، ٛتيد٠ ١ب، يبكت٠ ١ب، زازٟ تحٔيْ قٜبؾي، ضٝـ انٔي، ي

 (ٜٗبثغ ك٢طؾت ٝ ذالن٠ پيك٢ٜبز،
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– 
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 297 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 پظٍّؾ گضاسؽ ػٌَاى – الف
ًٜٙس ثيبٙ ضا پػ١ٝف ٗٞضٞع اذتهبض ث٠ ثبيس ُعاضـ ػٜٞا  

 ٗثبّ ثهٞضت
 ٗبٓي ٗٞؾؿبت زض ظٛبٙ قـٔي پيكطكت ثط ٗٞثط ػٞا1ْٗ.
 ثي٘بضؾتبٙ پطؾتبضاٙ ذؿتِي ثط ٗٞثط ػٞا2ْٗ.

 

 298 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 هحتَا فْشػت -ة
نلحبت ق٘بضٟ ثب ١٘طاٟ ضا كطػي ٝ انٔي ػٜبٝيٚ ٗحتٞا ك٢طؾت 

  ثبقس زاقت٠ ٝخٞز ٛيع خساٝٓي يب ٝ ١ب ٛ٘ٞزاض چٜبٛچ٠.ز١س ٗي ٛكبٙ
  هطاض ُعاضـ ٗحتٞاي ك٢طؾت اظ ثؼس ٗؿتوْ عٞض ث٠ آ٢ٛب ك٢طؾت
 .ٗيِيطز

 چىيذُ - ح
ٟپػ١ٝف ٗغبٓؼ٠ اظ قطحي (اضقس ٗسيطاٙ ٝيػٟ ذالن٠) يب چٌيس  

  ي ظٗي٠ٜ زض ذٞة ٝ اخ٘بٓي ِٛب١ي تب ز١س ٗي ثسؾت قسٟ اٛدبٕ
 ُطز ١بي ضٝـ قسٟ، آظٗٞٙ ١بي ضي٠ كط ،پػ١ٝف ٗٞضز ٗؿبئْ
  پيك٢ٜبز ١بٝ تٞني٠ ١ب، يبكت٠ ثطزاضي، ٠ٛٞ٘ٛ عطح ١ب، زازٟ آٝضي
 .آٝضز كطا١ٖ ١ب تٞني٠ اخطاي ثطاي ١بيي

 

 299 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 پظٍّؾ همذهِ -ت
ٗٞضز ٗؿب٠ٓ ثيبٙ ثب ٗوس٠ٗ ثرف ًبضثطزي ١بي پػ١ٝف زض  

  ؾبظٗبٙ ي زضثبضٟ اي ظٗي٠ٜ اعالػبت ٛيع ٝ آٙ ا١٘يت ٝ ثطضؾي
  ايٚ زض ٠ً ٗٞاضزي خ٠ٔ٘ اظ .قٞز ٗي آؿبظ ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز

  ٗبٓي، ٗحيغي، كيعيٌي، ١بي خٜج٠ ،آيس ٗي اي ظٗي٠ٜ اعالػبت
  .ثطز ٛبٕ تٞاٙ ٗي ضا ؾبظٗبٙ زض اٛؿبٛي ٝ ثبظضُبٛي

تؼطيق ثطزاضٛسٟ ي زض ٗوس٠ٗ ثرف ثٜيبزي پػ١ٝك٢بي زض  
 .اؾت آٙ ثطضؾي  چِِٞٛي يب ػٔت ٝ ثطضؾي ٗٞضز ٗٞضٞع
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 301 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 پظٍّؾ ؿٌبػي سٍؽ -ث
اؾت، پػ١ٝف عطح ١بي خٜج٠ ت٘بٕ ي ُيطٛسٟ ثط زض پػ١ٝف قٜبؾي ضٝـ 

  ُطز ١بي ضٝـ اؾتلبزٟ، ٗٞضز اثعاض ٝ ١ب ٗتـيط ٠ٛٞ٘ٛ، ٝ خبٗؼ٠ :خ٠ٔ٘ اظ
 ٠ً قٞز، ٗي ُطكت٠ ثٌبض ١ب ٟ زاز تحٔيْ ثطاي ٠ً ٛي كٜٞ ٝ ١ب ٟ زاز آٝضي

 :اظ ػجبضتٜس
 ثتٞاٙ ٠ً ذٞاٜٛسٟ ثطاي ٛظط ٗٞضز ي خبٗؼ٠ ضٝقٚ تكطيح) ٠ٛٞ٘ٛ ٝ خبٗؼ1٠.

 (ثطؾس قرهي زضى ثط آ٢ٛب پصيطي تؼ٘يٖ ٝ ٛتبيح ضٝايي ي زضثبضٟ
  ثطزاضي، ٠ٛٞ٘ٛ عطح تٞنيق) ٌٗبٛيعاؾيٞٙ ثطضؾي زض ٠ٛٞ٘ٛ ٝ خبٗؼ2٠.

 (٠ٛٞ٘ٛ ١بي ٝيػُي ٝ ٠ٛٞ٘ٛ ي اٛساظٟ
 اؾتلبزٟ ٗٞضز ١بي اٛساظٟ ٝ ١ب ٗتـيط3.
  ١ب زاز ُطزآٝضي ضٝق٢بي ي زضثبضٟ ُلتِٞ) .١ب زازٟ ُطزآٝضي ضٝق٢بي4.

 (ُط تحٔيْ تٞؾظ
 ١ب زازٟ تحٔيْ ك5ٜٙٞ.

 
 302 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 ًتبيذ ثخؾ -د
ٚتلؿيط ٝ ١ب تحٔيْ ٛتبيح :پطزاظز ٗي اؾبؾي ٌٛت٠ زٝ ث٠ ثرف اي 

 .آ٢ٛب


 
 :ًتبيذ تفؼيش ٍ ثحج ثخؾ -س
ٚٗي هجْ ثرف زض قسٟ ٗغطح ٛتبيح تلؿيط ٝ ٗؼٜب ثيبٙ ث٠ ثرف اي  

  ػٔت ٛيع ٝ ٛظط ٗٞضز پػ١ٝف زض ضا ١ب كطضي٠ تبييس ٗؼٜبي ٝ پطزاظز
 .ًٜس ٗي اضائ٠ ٗلهْ ثغٞض ضا آ٢ٛب ضز يب تبييس

 
 303 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 :آًْب ارشاي طشص ٍ ّب پيـٌْبد -ح
ثطاي خبيِعيٚ ضاٟ چٜس هجْ زض قسٟ اؾترطاج ٛتبيح پبي٠ ثط  

 .ُيطز ٗي خبي ثرف ايٚ زض پيك٢ٜبزي حْ ضاٟ ٛيع ٝ ٗؿب٠ٓ
ٖ١٘طاٟ پيك٢ٜبز١ب ًبثطز ثطاي ػٔي٠ ٝ ٠ٓ ١بي زيسُبٟ چٜيٚ ١  

 .قٞز ٗي ثحث ايٜدب زض كهْ ث٠ ٗطثٞط ٗغبٓت ؾبيط ٝ ١عي٠ٜ ثب
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زض ٠ً ١بيي پبؾد ٝ انٔي ؾئٞاّ پػ١ٝف ُعاضـ ذالن٠ ثرف  
  ذالن٠ ثغٞض ٛيع ٝ ًٜس ٗي ثطخؿت٠ ضا آيس ٗي ثسؾت ًبض پبيبٙ

  ث٠ تٞاٛس ٗي آٙ حدٖ آجت٠ .پطزاظز ٗي ًبضثطز١ب ٝ پيك٢ٜبز١ب ث٠
 .ثبقس ٗكطٝح ٛؿجتب ٝ ًٞتبٟ نٞضت زٝ
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 پيَػت ّب
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(Basic Research)

 

(Applicd Research)

 

(R&D Research & Development)  
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(Survey Research)

(Correlational Research)

(Action Research)
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 (Case Study)

– –  

 (Ex-post facto research) 
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A

 

(Cross sectional ) 

(Longitudinal ) 

(Delphi Technique ) 
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O1َ  O2َ  O3َ  O4َ X O1  O2   O3   O4 
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(

  

(

 

(E)

(C) 

O1 X O1 

O2َ X O2 

O11 O12 O13 O14 X O11 O12 O13 O14 

O2َ1 O2َ2 O2َ3 O2َ4 X O21 O22 O23 O24 
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– 
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 پشٍطُي يارشا يضيثشًبهِ س

 349 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

ٙ(چبضت ُبٛت) يثٜس ظٗب 
يثٜس ثٞزخ٠ 

 350 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 تحقيقاتي پروژه 

 هسينه 
 کيفيت زهان

 351 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 اٛٞاع ١عي٠ٜ ١بي 

پطٝغٟ تحويوبتي    

 ١عي٠ٜ ١بي ؿيط پطؾٜٔي 
 

 ذسٗبت تبيپ ٝ تٌثيط 
 ٗٔعٝٗبت ٝ تد٢يعات 

 ٗهطكي  

تد٢يعات    

 ؿيط ٗهطكي 

 ١عي٠ٜ ١بي پطؾٜٔي  
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 پيك٢ٜبزي عطح كؼبٓيت٢بي اٛدبٕ ثطاي اٛؿبٛي ٛيطٝي ثطآٝضز1.
 پيك٢ٜبزي  عطح كؼبٓيت٢بي اٛدبٕ ظٗبٙ ٗست ثطآٝضز 2.
 كؼبٓيت٢بي اٛدبٕ  ثطاي  ٛكسٛي ٗهطف ٝ قسٛي ٗهطف ٜٗبثغ ثطآٝضز 3.

 پيك٢ٜبزي  عطح
 پيك٢ٜبزي  عطح كؼبٓيت٢بي اٛدبٕ ظٗبٙ ٗست ثطآٝضز4.
 پيك٢ٜبزي عطح كؼبٓيت٢بي اٛدبٕ ثطاي اٛؿبٛي ٛيطٝي  ثطآٝضز١عي5٠ٜ.
 اٛدبٕ  ثطاي  ٛكسٛي ٗهطف ٝ قسٛي ٗهطف ٜٗبثغ ١عي٠ٜ  ثطآٝضز6.

 پيك٢ٜبزي  عطح كؼبٓيت٢بي
 

 353 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 ( ٗوسٗبتي) اٝٓي٠ ٗغبٓؼ1٠.

   تحوين پيكي٠ٜ ثطضؾي 2.
    ُيطي اٛساظٟ  اثعاض آظٗبيكي ٝاخطاي عطاحي3.
 ُيطي اٛساظٟ  اثعاض  ٢ٛبيي ٝاخطاي عطاحي4.
 ث٠ اعالػبت ٝضٝز– تحوين ١بي پطؾكٜب٠ٗ ثبظثيٜي)تحوين ١بي يبكت٠ تحٔيْ ٝ تدعي٠ 5.

   ( تحوين ١بي كطضي٠ آظٗٞٙ-ًبٗيپٞتط
   ضا١ٌبض١ب اضاي٠ ٝ ُيطي ٛتيد٠ ٝ ثحث6.
 ُعاضـ تسٝي7ٚ.

 354 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 فؼبليت  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 سديف 

 1  ثشسػي پيـيٌِ تحميك 

طشاحي ٍارشاي آصهبيـي پشػـٌبهِ  

   سضبيت  ؿغلي
2 

روغ آٍسي ًوشات اسصؿيبثي ػولىشد وبسوٌبى  
 هَسد ثشسػي  اص طشيك چه ليؼت

3 

تَصيغ ٍ روغ آٍسي پشػـٌبهِ ّبي  

   سضبيت ؿغلي
4 

 5 تحلي  يبفتِ ّبي تحميك

 6 ًتيزِ گيشي ٍ اسايِ ساّىبسّب 

 7 تذٍيي گضاسؽ
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 فؼبليت الشاهبت اس پژٍّص در استفبدُ هَرد هٌبثغ ٍ هزاجغ ثِ استٌبد

 اس مِ گزدد هطخع دقيقبً ثبيذ پژٍّص در ٍ است پژٍّطي ّبي

 . است ضذُ استفبدُ استٌبد رٍش مذام

 : استٌبد رايج ّبي ضيَُ

MLA , Chicago , Harvard , Turabian , Vancouver , APA , AMA 
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 رٍاًطٌبسي، هذيزيت، ّبي رضتِ استفبدُ هَرد استٌبد رٍش ايي

 ٍ اًسبًي ػلَم ّبي رضتِ اس ثزخي ٍ رفتبري ػلَم تزثيتي، ػلَم

 .است اجتوبػي
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 ضيوه ارخبع دهي
 .كىد اس ريش سيز تبعيت مي APAبٍ طًر كلي، سبختبر كلي استىبد دَي بٍ ريش 
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 ( 43 ،ظ1373، فزٌّگي ) «. تفبّن ٍ تفْين يؼٌي ارتجبط » -1

 (43 ظ ،1373 ) «. تفبّن ٍ تفْين يؼٌي ارتجبط » : است هؼتقذ فزٌّگي -2

 (1373 ، فزٌّگي ، حسيٌي) . ًبهيذ ًيش تفبّن ٍ تفْين را آى تَاى هي ارتجبط تؼزيف در -3

 ( 52 ظ ،1373الف ، فزٌّگي ) « .است مالهي غيز اًسبًي ارتجبط اس درغذ 93 » -4

 ( 98، ظ 1373هْزاثيبى ثِ ًقل اس فزٌّگي ، ة) “ .ارتجبط يؼٌي تفْين ٍ تفبّن ”  -5

ِ ّب») -6  (، ة ت« رٍش ضٌبسي رسبً
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 . ناشر : نشر هکاى . کتاب عنواى . (انتشار سال) نام خانوادگي، نام -

 . تزهِ اًتطبرات :تْزاى . (سَم چبح) تحقيق رٍش .(1387) احوذ هلني، ػلي؛ حسيٌي، -

   : عبارت اول نفر 6 اساهي از بعذ باشذ داشته نويسنذه 6 از بيش استناد هورد اثر چنانچه

 . آيذ هي هوکاراى و
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 : گردد هي عول زير شيوه به شذه ترجوه هنابع هورد در

 :تْزاى .(هتزجن طلَع، هحوَد) داري سزهبيِ اس پي جبهؼِ .(1374) .اف.ح درامز، -

 Harper اًتطبرات ٍسيلِ ثِ 1993 در اغلي متبة) .رسب فزٌّگي خذهبت هَسسِ

Colins است يبفتِ اًتطبر ًيَيَرك در.) 
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 : کنين استناد شذه گردآوري کتاب يک از فصلي به بخواهين چنانچه

 سيي حبجي هحسي در .ضذى جْبًي ٍ اطالػبتي جبهؼِ .(1384)ػجذالزضب چبملي، ًَرٍسي -

 رسبًي اطالع ٍ متبثذاري اًجوي ّوبيطْبي هقبالت هجوَػِ ،(ٍيزاستبر)الؼبثذيٌي

 .ايزاى اسالهي جوَْري هلي متبثخبًِ :تْزاى .(153-121.غع)ايزاى
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 .صفحه ،(شواره) دوره نشريه، نام .هقاله عنواى . (انتشار سال) نام خانوادگي، نام -

 .21-44 ،(4)8 ،هذيزيت هبٌّبهِ .ثبساريبثي استزاتژي (1355) .ػلي حسيٌي، -
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 : دکتري رساله به استناد -

  داًطگبُ دمتزي، رسبلِ . الگَ ارائِ ٍ ّب ًظبم تطجيقي هطبلؼِ .(1384) رمسبًب ضزيفيبى،-

 .تْزاى ايزاى، پشضني ػلَم

 365 روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                     دکتر احتشام رشيدي

 : سايت وب به استناد -

 ،1388/2/16 در ضذُ ثبسيبثي .ديبثت ثز اي هقذهِ .(1384) سّزا خطيجي، -

 http://www.bpums.com   اس
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 خ٘غ ثٜسي

 367 ضٝـ تحوين پيكطكت٠ زض ػٖٔ ٗسيطيت                     زًتط احتكبٕ ضقيسي

 تحقيقثب آضٌبيي 

 تحقيق هفَْم

 تحقيقاًَاع 
  بٌيادي تحميك

 اّويت تحميك

 تحميك كاربردي 

 تحقيقاّذاف 

 تحقيق ػلوي فزآيٌذ

 ٍيژگي ّاي تحميك

  اكتطافي

 ّا فرضيِ آزهَى

 تَصيفي

 تحميك استراتژي

 آزهايص

  پيوايص

 هَردكاٍي
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 اًتخبة هَضَع تحقيق  -1

 (سَال ّب/ فزضيِ / ّذف )ثيبى گشارُ ّبي  هسئلِ  -4

 هطخع مزدى هتغيزّب ٍ هقيبس سٌجص آًْب  -5

 تؼييي اثشار اًذاسُ گيزي  -6

 هطخع مزدى جبهؼة هَرد ثزرسي، ًوًَِ ٍ حجن ًوًَِ  -7

 اًتخبة رٍش تحقيق -8

 تٌظين ٍ تلخيع دادُ ّب  -10

 گزدآٍري دادُ ّب   -9

 تحليل دادُ ّب ٍ ًتيجِ گيزي -11

 تذٍيي گشارش ٍ اضبػة يبفتِ ّب  -12

 پيطيٌة تحقيق   -3    ثيبى هسئلِ   -2
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.3

.4

.5 
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 375 روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                     دکتر احتشام رشيدي
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.1

.2

.3

.4
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.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9 

 380 روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                     دکتر احتشام رشيدي



روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                         

 دکتر احتشام رشيدي

1437/07/06 

96 
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 هسالِبياى 

هٌابغ اًتخاب  
 هَضَع تحميك  

هَضَع ارزضيابي 
  تحميك  

 اٍلَيت  ٍ اّويت 
 ػلوي تحميكبِ رٍش لابليت بررسي 
 بَدىػولي 
 با اخالق پژٍّصهغايرت ػذم 
 ِهحمك هٌذي ػالل 
   ًَآٍري 

 

استفادُ از تجارب 
 هٌابغ هَجَد ػلوي هتَى ٍ 
ًظريِ ّا 

 ٍ داًطجَياىتؼاهل با ّوکاراى 

 ( پژٍّطي خصَصيدٍلت ّا ، داًطگاُ ّا ٍهَسسات )اٍلَيتْاي تحميماتي 

 ّا پرسص اًَاع

 ًَضتي بياى هسالِ 

 تَصيفي 
 تفاٍتي 
ػلت ٍ هؼلَلي 

 تحميكػٌَاى تٌظين 

ِرٍضي ضذى هسال 

 اًتخابداليل 

 آى فَايذ 
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 تذٍيي ٍ ارائِ اّذاف تحميك ًحَُ هسالِبياى 
  كليّذف 

 جسئياّذاف 

 خصَصيات اّذاف  

 ًظريچارچَب 

 هتغير

هتغير هستمل ( Independent variable ) 

ِهتغير ٍابست ( Dependent variable ) 

ُهتغير تؼذيل كٌٌذ ( Moderator variable ) 

گر ِ  ( Intervening variable ) هتغير هذاخل

 ًظري چارچَب

 ًظريچْارچَب ٍيژگيْاي بٌيادي 

 :همياس اسوي گيرياًذازُ همياس 
 ( اييرتبِ )همياس ترتيبي 
 ايفاصلِ همياس 
 (ًسبتي)همياس ًسبي 
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١سف ١بي تحوين: آق 
 نيح ٗٞضز اٛتظبضاظ تحويبٙ ٛتبيث  
اٛٞاع ا١ساف تحوين: 

 ي١سف ًٔ▪
 

   يا١ساف كطػ▪
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 (نياثؼبز ٗؿب٠ٓ تحو)ن يتحو يط١ب يٗتـ1.

 يطيظ اٛساظٟ ُيقطا2.

 ٠ٜيًٜتطّ ظ3ٗ.
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ن يتحو ي١سف ًٔ  

  3 ي١سف كطػ

 

2 ي١سف كطػ  

 

  1 ي١سف كطػ

 

  1.1 ي١سف كطػ
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 ضٝقٚ ثبقس1.

 ثبقس يٜٗغو2.

 ثبقس يطيهبثْ اٛساظٟ 3ُ.
 :(Action Verbs)بٙ قسٟ ثبقس يث يثب اكؼبّ حطًت4.
 ٚ ٛ٘ٞزٙييًطزٙ ٗكرم ًطزٙ تج يٚ ًطزٙ ثطضؾييتؼ

 ح زازٙيزضى ًطزٙ ثبٝض ضزٙ تطخ: يط حطًتياكؼبّ ؿ
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 ١سف ١بي تحوين: آق

Good goals are SMART goals                               

Specific 
Measurable   

Attainable 

Relevant 

(Timeable)Trackable 
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ًٔ ي١سف: 
 طاٙيٝ ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ٗطًعآٗبض ا يت قـٔيٚ ضضبيٚ ضاثغ٠ ثييتؼ
يا١ساف كطػ: 
 طاٙيًبضًٜبٙ ٗطًع ا يت قـٔيعاٙ ضضبيٚ ٗييتؼ1.
 طاٙيعاٙ ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ٗطًع ايٚ ٗييتؼ2.
ًبضًٜبٙ ٗطًعآٗبض  يًبض ييٝ تٞاٛب يت قـٔيٚ ضضبيٚ ضاثغ٠ ثييتؼ3.

 طاٙيا
ًبضًٜبٙ ٗطًعآٗبض  يْ ًبضيٝ ت٘ب يت قـٔيٚ ضضبيٚ ضاثغ٠ ثييتؼ4.

 طاٙيا
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كطضي٠ ١ب 
  يي حْ زضثبضٟ اؾت اي ظيطًب٠ٛ ٝ اٝٓي٠ ػٔ٘ي، حسؼ ٠،يكطض

 .نيتحو ٗؿب٠ٓ
ب چٜس  يٚ زٝ يث يٜٗغو يتٞاٙ ث٠ ٜٗع٠ٓ ضاثغ٠ ا ي٠ ضا ٗيكطض

بٙ  يط ثيآظٗٞٙ پص يق ٛ٘ٞز ٠ً ث٠ نٞضت خ٠ٔ٘ ايط تؼطيٗتـ
 .قٞز يٗ

كطضي٠ ثبيس ١٘يك٠ ٗثجت ثبقس. 

 395 روش تحقيق پيشرفته در علن هديريت                     دکتر احتشام رشيدي

پػ١ٝكي يكطضي٠ ١ب ٚيتسٝ يٗالى ١ب( ة: 
 .ط ثبقسيس آظٗٞٙ پصي٠ ثبيكطض1.
 .بٙ ًٜسيط ضا ثيب چٜس ٗتـيٚ زٝ يس ضاثغ٠ ثي٠ ثبيكطض2.
 .ٗطتجظ  ثبقس ي٠ ايس ثب ٛظطي٠ ثبيكطض3.
 .س ضٝقٚ ثبقسي٠ ثبيكطض4.
 .ثبقس  يٝ اذاله يٖ اضظقيس كبضؽ اظ ٗلب١ي٠ ثبيكطض5.
 .ثبقس ين ٝ اذتهبنيس زهي٠ ثبيكطض6.
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ؾؤاالت پػ١ٝكي/ اٛٞاع كطضي٠ ١ب (ة 
 (اظ خ٢ت اثط يي ٗتـيط ثط ٗتـيط زيِط)ثسٝٙ خ٢ت/ كطضي٠ ١بي خ٢ت زاض1.

تلبٝت ثيٚ ٝضغ . 2تلبٝت ٝضغ ٗٞخٞز ٝ ٗغٔٞة . 1:  ٛٞع 2)تلبٝتي / كطضي٠ ١بي ١٘جؿتِي 2.
 (هجْ ٝ ثؼس

 آٗبضي/ كطضي٠ ١بي پػ١ٝكي 3.
 (تلبٝتي-ت٘بيعي)اؾتٜجبعي / كطضي٠ ١بي تٞنيلي 4.
 چٜس ٗتـيطٟ/ كطضي٠ ١بي  يي ٗتـيطٟ 5.
 (تدطثي)آظٗبيكي / كطضي٠ ١بي ١٘جؿتِي 6.
 ُط٢١ٝبي ٗؿتوْ/ كطضي٠ ١بي ُط٢١ٝبي خٞضقسٟ 7.
 ٛبپبضاٗتطيي/ كطضي٠ ١بي پبضاٗتطيي 8.
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ضاثغ٠ طاٙيا آٗبض ٗطًع ًبضًٜبٙ ػٌ٘ٔطز ٝ يقـٔ تيضضب ٚيث  
 :زاضز ٝخٞز

  ٗطًعآٗبض ًبضًٜبٙ يًبض ييتٞاٛب ٝ يقـٔ تيضضب ٚيث ٚيث1.
 .زاضز ٝخٞز ضاثغ٠ طاٙيا

  ٗطًعآٗبض ًبضًٜبٙ يًبض ييتٞاٛب ٝ يقـٔ تيضضب ٚيث ٚيث2.
 .زاضز ٝخٞز ضاثغ٠ طاٙيا

ٙ١ؿتٜس يقـٔ تي ضضب يزاضا طاٙيا آٗبض ٗطًع ًبضًٜب. 
ٙ١ؿتٜس ييثبال ػٌ٘ٔطز يزاضا طاٙيا آٗبض ٗطًع ًبضًٜب. 
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 فػل ّبي پبيبى ًبهِ

 دادُ ّب تجشيِ ٍتحليل 

 ّب فزضيِ آسهَى يب ٍ تحقيق ثِ سؤاالت پبسخگَيي 

 کليبت تحقيق: فصل اول

 هروري بر تحقيقبت اندبم ضده: فصل دوم

 تحقيقروش : فصل سوم

 نتبيح: فصل چهبرم

 نتيده گيريبحث و : فصل پندن

ثيبى هسألِ تحقيق 

اّذاف تحقيق 

طزح ٍ تذٍيي فزضيِ ٍ يب فزضيِ ّبي تحقيق 

 تؼييي هتغيزّبي تحقيق ٍ تؼزيف هفَْهي ٍ ػوليبتي آًْب 

 هطبلؼِ ٍ ثزرسي هٌبثغ هزثَط ثِ هَضَع تحقيق 

 اطالػبت ٍ دادُ آٍري جْت جوغ تحقيق رٍش طزاحي يل

 ًيبس هَرد ّبي 

پيطٌْبدات ٍ ثٌذي جوغ , ًتيجِ گيزي, تفسيز, ثحث 
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                            تحقيقنوع 
   بنيادي تحقيق

 تحقيق كاربردي 

 تحقيقهدف 

  اكتشافي

 ها فرضيه آزمون

 توصيفي

 تحقيق استراتژي

 آزمايص

  پيمايص

 موردكاوي

 بررسينوع 

 يزمان افق

 (مورد مطالعهجامعه )تحليلواحد 

Sample نمونه 

 داده هاگردآوري روش 

Data Analysis: Detailed discussion of analysis tools 

 تحقيقروش 
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 بررسينوع 

علي  مطالعه 
Causal  

 همبستگيمطالعه 

Correlational 

مساله يک خواهد علت مي محقق 
 را بشناسد

خواهد عوامل عمده مي محقق 
 مرتبط با  مساله را جستجو كند
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 پبيبٙ
 

 ثب تـىش


