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  معرفي درسنامه
 كارمنـدان  آمـوزش  نظام« ،2مذكور قانون نهم فصل اجرايي نامه آئين 2 ماده و 1كشوري خدمات مديريت قانون 58 ماده اجراي در

 مـذكور  قـانون  مشـمول  هـاي  دستگاه (وقت) به جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرايي هاي دستگاه
  . 3شد ابالغ
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  . گردد مي اجرا و طراحي »مديران آموزش

 و  مـديران   ادراكـي  و  انسـاني  ، فنـي   يهـا  مهـارت  توسـعه  و معنـوي  تعـالي  و ارتقاء نيز، ها دوره نيا ياجرا و يطراح از  هدف
 و ارزشـيابي  و  هـدايت  نظارت، ، سازماندهي ، ريزي برنامه  هاي زمينه در  يفناور و  دانش  پيشرفت با  آنان  هاي ييتوانا  ساختن  متناسب
  .  است جديد  هاي مسئوليت  پذيرش  براي كارمندان و يا حرفه  مديران  ساختن  آماده و مديريتي يها نقش

هـاي آموزشـي مـديران     ، مشتمل بر عنـاوين دوره »سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران«گفته،  منظور تحقق اهداف پيش به
  . شد ابالغ 15/12/1390 مورخ 32664/90/200 شماره بخشنامه طي و طراحيسطوح مختلف، 

ريـزي و اجـراي    ها و ضوابط نـاظر بـر برنامـه    مشي مابين و در چارچوب مفاد خط هاي في همچنين در راستاي توسعه همكاري
نگـري   هاي توسـعه و آينـده   هاي مراكز آموزش و پژوهش مديريت 1395هاي آموزشي و پژوهشي سال  ها و برنامه مطلوب فعاليت

مشـاركت در توليـد   «، مبنـي بـر   26/12/1394مورخ  6964/1ابالغيه شماره  6ها، موضوع بند  استانريزي  مديريت و برنامهسازمان 
هـا بـراي    هـاي علمـي موجـود در اسـتان     ، مقرر گرديد از ظرفيت»هاي آموزشي براساس استانداردهاي مركز منابع علمي و درسنامه

  . هاي مذكور استفاده شود هاي آموزشي دوره دوين درسنامهتأليف و ت

 يهـا  مجموعـه دوره ، از »هـاي پژوهشـي   چگونگي تـدوين طـرح  «دوره  آموزشي عنوان يكي از منابع به درسنامه حاضر،
مـديريت مركـز آمـوزش و    «توسط  ران،يفراگ يبردار بهره يبرا و دوره يها سرفصل براساساست كه شغلي (مشترك اداري) 

  . است شدهو ارائه  نيتدو »استان گلستان نگري هاي توسعه و آينده پژوهش

 رفـع  بـراي  حاتاصـالً  انجـام  و بـازنگري  ضرورت به توجه هاي ارزشمند همكاران محترم مديريت مذكور، با ضمن تشكر از تالش
 و راهنمـايي  همكـاري،  بـا  شـود  مـي  تقاضـا  محتـرم  فراگيران و اننظر  بهصاح استادان، همه از مطلوب، كمال مرحله به رسيدن و اشكاالت

  .  كنند ياري دولت كارمندان موردنياز آثار ديگر تدوين و درسنامه اين حاصالً در را ما خود، هاي ديدگاه و پيشنهادها ارائه

  

  مركز آموزش مديريت دولتي

                                                           

  . 08/07/1386 تاريخ به اسالمي شوراي مجلس مشترك كميسيون مصوب. 1
 . 10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شماره نامه تصويب. 2

 . 30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه. 3
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  سخن آغازين 

گرد علمي آن است تا بتواند محقق را از عدم به هستي اانجام يك طرح پژوهشي نياز به رعايت درك مفاهيم تحقيقي و طي فر
علمي مربوط  كامالًاي كه آن را مطالعه خواهيد نمود با رويكردي  درسنامه. ت و ابهامات محقق باشدسؤاالرسانده و پاسخگوي 
ي مهم و اساسي ها بخشخالصه و مفيد  طور بهاين درسنامه در تالش است تا باشد.  ميي پژوهشي ها طرحبه چگونگي تدوين 

از آنجايي كه منابع متعدد با رويكردهاي متفاوت در مورد . يك طرح پژوهشي را با ذكر مراحل علمي به خواننده انتقال دهد
مراحل يك  توان ميآيد كه چگونه  پيش مي مسألهموجود است، براي ساير محققين اين  ها نامه نپاياو يا  ها طرحروش تحقيق 

لذا اين درسنامه در صدد است تا به شكلي آسان و راحت . ساده درك نمود طور بهتر  تر و قابل فهم تحقيق علمي را به شكلي ساده
  . هدفمند مطابق با اصول علمي مطرح نمايد طور بهچگونگي ارائه يك طرح پژوهشي را از ابتدا تا انتها ، و در عين حال خالصه

بر محتواي مطالب  تأكيدبا تكيه بر مراحل ذكر شده در درسنامه طرح پژوهشي و با  تواند ميبديهي است كه كه خواننده 
گفت كه مزيت  توان ميبنابراين . حل يك تحقيق علمي به پيش بردعلمي و متناسب با مرا طور بهارائه شده طرح تحقيقي خود را 

مطالبي كه ارائه خواهد شد  رو ايناز باشد.  مين درسنامه كاربردي بودن آن و در عين حال علمي بودن و خالصه بودن آن اي ويژه
  نمايند.  ميو همانند يك دستوالعمل تحقيقي مراحل يك طرح پژوهشي را براي يك محقق مشخص 
گردد. الزم به ذكر است كه سعي شده  به همين جهت اين درسنامه پژوهشي در غالب پنج فصل براي ساير محققين تقديم مي

پذير است مطابق با فصول رايج تحقيقات علمي ارائه گردند تا پژوهشگران بتوانند با همراه با  است فصول تحقيق تا آنجا كه امكان
  مناسب مراحل و موارد رايج در يك تحقيق علمي را به شكلي سالم به پيش برند.  پذيرش ذهني مناسب، مطابق يك الگوي

دانم از عنايات و زحمات جناب آقاي دكتر ملك اخالق رئيس محترم مركز آموزش مديريت  در پايان بر خود الزم مي
مهندس پيشقدم رئيس محترم  دولتي كشور و معاون آموزشي مركز سركار خانم دكتر رادمنش و همكاران آن مركز، جناب آقاي

و  نگري آيندهي توسعه و ها پژوهشاستان، جناب آقاي دكتر دودانگي مدير مركز آموزش و  ريزي برنامهسازمان مديريت و 
آقاي وحيد لطفي و سركار خانم ليدا مقصودلو ، آقاي عباس مجيدي، ، آقاي علي حاتميريزي برنامههمكاران سازمان مديريت و 

و همچنين تمام عزيزاني كه در تهيه اين  ناظرين علمي درسنامه جناب آقاي نظري و جناب آقاي شيخ يها راهنماييو همچنين 
  . نموده و براي همگي آرزوي توفيق نمايم سپاسگزارياند،  نمودهدرسنامه همكاري 

  . مند فرمائيد اميد است اينجانب را از ديدگاه هاي خويش بهره
  
  

  بهزاد شهرابي دكتر
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  مقدمه

همتاي خلقت و تكامل  لذا انسان ثمره بي. انسان تنها موجودي است كه ايزد منان به او قدرت انديشه و تفكرا را هديه نموده است
آنچه در اين . دهد ميكه همواره او را از عدم به هستي و از جهل به دانايي سوق  كند ميقدرتي در انسان ايجاد  مسألهاين . است

توان گفت تفاوت انسانها در نوع فكر آنها نيست بلكه در شيوه  ا ميذل. ه به شيوه انديشيدن و تفكر استمورد مهم است توج
  باشد.  ميانديشيدن آنها 

به . بيان نمود كه شيوه انديشيدن بايد بگونه بايد باشد كه ما را به هدف رسانده و اثربخش و كارآمد باشد توان ميي رو ايناز 
تحقيق علمي تالشي است منظم و هدفمند در . گردد ميشيوه انديشيدن در غالب روش تحقيق علمي بيان  مسألهاستناد به اين 

  باشد.  ميج فصل نتالش منظم و هدفمند در تحقيق علمي مديون طي مراحل روش تحقيق در پ. جهت پاسخ به مجهوالت محقق
در . گردد ميهاي آن بيان بيان  تحقيق و گزاره بخش اول كليات تحقيق است كه موضوع تحقيق و علت انتخاب آن و اهميت

  . كه نتيجه آن چارچوب نظري و تحقيق و مدل مفهومي براي تداوم كار تحقيق است گردد مي تأكيدبخش دوم به پيشينه تحقيق 
در بخش چهارم . كه از اهميت بااليي برخوردار است باشد ميجامعه و نمونه ، ي تحقيقها روشبر  تأكيددر بخش سوم 

و از آمار  ها دادهدر اين بخش در ابتدا از آمار توصيفي براي نمايش گيرد.  ميي شده انجام آور جمعي ها دادهتجزيه و تحليل 
مورد تفسير و بحث قرار گرفته و نتايج  ها دادهدر بخش پنجم نيز نتايج تحليل . گردد مياستفاده  ها دادهاستنباطي براي تفسير 

  . نهايي و پيشنهادات تحقيق استخراج شود تا نتايج گردد ميشينه تحقيق مقايسه تحقيق با پي
 مسألهت و سؤاالگانه فوق پاسخگوي  ي پنجها بخشتا براساس  گردد ميي پژوهشي ارائه ها طرحلذا اين درسنامه براي انجام 

ساده و قابل درك و خالصه با رويكردي علمي و كاربردي سعي دارد به اين  كامالً طور بهلذا اين درسنامه . اصلي محقق باشد
در اين درسنامه سعي . ر ماندذكه محقق از هرگونه ابهام و سردرگمي در فرگرد تحقيق برح يطور بهجامه عمل پوشاند  مسأله

ها و  شد براي ساير محققين در رشتهپذير است ارائه گردد و مبنايي با شده است استاندارهاي تحقيق علمي تا آنجا كه امكان
  . گرايشات مختلف تا با تكيه بر محتوي و قواعد شكلي مرسوم در تحقيق علمي بتوانند از آن استفاده نمايند

را  مسألهين اباشد.  ميي يك تحقيق علمي دقت و داشتن كفايت الزم در سه بخش محتوايي و شكلي و آماري ها ويژگياز 
وهشي از ژانجام يك طرح پ و تكيه بر سه حوزه فوق سعي شده است تأكيدبدين جهت يادآور شديم كه در اين درسنامه هم با 

راهگشاي  تواند ميلذا توجه به مطالب و نكات ارائه شده در پنج بخش اين درسنامه . كفايت و صالحيت الزم برخوردار باشد
  . اشدمحقق در انجام يك كار تحقيقي سالم ب
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  مفهوم تحقيق -فصل اول

  ها سر فصل

  ي آنها ويژگيتعريف روش تحقيق علمي و  �
  چگونگي انتخاب موضوع و شرايط الزم براي آن �
  و مراحل موجود در آن مسألهچگونگي ارائه بيان  �
  چگونگي ارائه اهميت و ضرورت تحقيق �
  چگونگي ارائه تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق �
  

  مقدمه

تحقيق علمي حركتي است از جهل و عدم به . بخش الزم است در ابتدا با تحقيق و روش علمي موجود در آن آشنا شويم در اين
در مورد يك موضوع  ها دادهفرآيندي است كه با كسب ، به عبارتي ديگر تحقيق علمي. سمت دانايي الزم در مورد يك موضوع

 باشد مياين فرآيند در مرحله اول به شرطي علمي . نتايج معتبر دارد آن با روش تحقيق مناسب و كسب پردازشخاص سعي در 
صحيح انتخاب شود و بعد بتوان با داليل منطقي علت انتخاب موضوع و مناسب بودن آن را براي تحقيق ارائه  طور بهكه موضوع 

ي موجود در موضوع مي باشند كه بايد با تعريف متغيرهاهاي موجود در تحقيق همان  سازه. گويند مي مسألهنمودكه به آن بيان 
  . معرفي نمود به خوبينظري و عملياتي آنها را 

  

 مفهوم تحقيق -1

  .شود مي علم پيشرفت و نوآوري به منجر كه است علمي هاي مسأله به پاسخگويي براي روشمند كوششي تحقيق،
   :علمي تحقيقمشخصات كلي 

 . توان آن را به صورت ذهني انجام داد نمي خاص ( برخوردار بودن از آداب و تشريفات -1
 را او معلومات و بيفزايد بشر معرفت و دانش برحجم و نموده كشف را اي تازه مطلب بايد تحقيق(  معرفتتوسعه قلمرو  -2
 . دهد افزايش
  

   ؟تحقيق علمي چيست -1–1

نظام يافته با هدف كشف مجهولي به منظور گسترش  طور بهكه با آداب خاصي  اي كاوشگرانهتحقيق علمي عبارت است از تالش 
  . قلمرو معرفتي نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصاديق خارجي داشته باشد

  
   هدف از آموزش روش تحقيق علم -1- 1-1

                          روش وصول به حقايق و كشف مجهوالتفراگيري  )الف

   پروژه هاي تحقيقاتيكسب مهارت الزم براي اجراي ) ب
   تحصيلي هاي نامه پايانبراي تهيه  كسب مهارت الزم) ج
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 تحقيق علمي  اهداف -2- 1-1

موضوع تحقيق ممكن است متوجه ، به اين دليل. شود ميتحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعه آماري انجام 
در  تأثيرگذاركنش و واكنش و عوامل ، صفات، كاركردها و متغيرهاي آن باشد يا اينكه روابط بين متغيرها ها ويژگيصفات و 

  .جامعه را مورد مطالعه قرار دهد

   :ي زير استها ويژگيتحقيق خوب داراي  بنابراين
  . باشد را با تمام وجود درك كرده مسألهيعني محقق بايد  :ادراكي بودن )الف

   .واحد باشد و حالت تركيبي نداشته باشد :بسيط بودن) ب
  .بايد در حد توان محقق باشد و. شود مين حل علمي تحقيق در عمومي و كالن مسائل :ميكرو بودن) ج
  . و علم جديدي را توليد كرد مطرح را اي تازهبايد اصيل و جديد باشد تا بتوان با حل آن موضوع  :نو بودن) د
  .محقق بودنمرتبط با رشته تخصصي ) ـه
  .ابهام نداشته باشد :شفاف بودن) و

  
  مباني كنترل تحقيق علمي -3- 1-1

لذا هر محققي در كار پژوهشي خود بايد اين سه امر . گردد ميهر تحقيق علمي از سه جنبه و دو بعد شكلي و محتوايي بررسي 
  :اين سه بخش عبارتند از. بررسي و كنترل نمايد به خوبيمهم را 
  (قواعد شكلي) اصول نگارش مناسب و دقيق ازاطمينان  -1
  (قواعد شكلي) اطمينان از رعايت ترتيب مراحل تحقيق با بررسي كيفيت مناسب -2
  (قواعد محتوايي) اطمينان از فرايند تحليل آماري و دقت آن -3

  
  مراحل تحقيق علمي -4- 1-1

   :گردد ميمرحله به شرح زير ارائه 18فصل و  5به جهت درك بيشتر مراحل تحقيق علمي در 
  فصول تحقيق علمي) الف

 كليات تحقيق �
  ادبيات تحقيق �
  روش تحقيق �
  تحليل آماري �
  نتيجه گيري �

  
  مراحل تحقيق علمي) ب

  1فصل. تحقيقو يا عنوان انتخاب موضوع  �
   1فصل .و اهميت تحقيق مسألهبيان  �
   1فصل. )ها سؤال(هدف / فرضيه / مسألهي ها گزارهبيان  �
  1فصل .تعريف نظري و عملياتي تحقيق �
   2فصل .ادبيات و نظريات مرتبط با تحقيق �
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   2فصل. (داخلي و خارجي)ي تحقيقپيشينه  �
   2فصل. چارچوب نطري يا مدل مفهومي �
   3فصل. انتخاب روش تحقيق �
   3فصل. مشخص كردن متغيرها �
   3فصل0موضوعي)تحقيق-مكاني-قلمروي (زماني �
   3فصل. گيري اندازهي داده و آور جمعتعيين ابزار  �
   3فصل . جامعه ي مورد بررسيتعيين ـ �
   3فصل. حجم نمونهتعيين روش و  �
   4فصل. آنها بندي طبقهو  ها دادهگردآوري  �
   4فصل. تحليل اطالعات وآزمون فرض با جدول نتايج �
   5فصل. گيري و نتيجه اطالعاتو تفسير نتايج  تحليل �
   5فصل. پيشنهادات و محدوديت ها ارائه �
  منابع آخر0منابع و ماخذ در تحقيق ارائه �
      
  انتخاب موضوع -1-2

  ؟كنيم انتخاب خود پروپوزال يا و تحقيق نامه، مقاله، موضوع خوب براي پايانچگونه يك 
ي پژوهشي، بررسي فهرستي از موضوعات مطرح در ها فعاليتان به مند عالقهي پيش روي ها چالشين تر مهمهمواره يكي از 

  .يك شاخه علمي و انتخاب يكي از اين مباحث براي تحقيق و تدقيق بيشتر است
انتخاب موضوع « در صورتي كه پروژه تحقيقاتي پيرامون يك سوژه معين و يا به سفارش يك سازمان باشد، گام اول يعني

اما در غير اين صورت، الزم است پيش از هر اقدامي، حوزه موضوعي مورد نظر انتخاب شده و . برداشته شده است» تحقيق
  . ي قرار گيرد تحقيقات پيشين در آن حوزه مورد واكاو

 ليست جامع دسترسي به يك معموالًي تخصصي وجود دارد، ها سرفصلوجود منابع متنوع و متعددي كه در هر يك از  رغم علي
  . است تحقيقاتي پروژه هر اجراي فرايند در دشوار اي مرحله موضوع، انتخاب دليل همين به و ندارد وجود ها سرفصل و موضوعات از

ي علمي تشكيل ها نظريه« ،»مباني مفهومي«مناسب براي تحقيق در يك رشته از علوم، مستلزم آشنايي با انتخاب يك موضوع 
  . است» شناسايي آخرين پيشرفت هاي آن علم«و همچنين » دهنده آن رشته

  
  منابع تعيين و تشخيص موضوع  -1- 1-2

 متقاضيان تحقيق -منابع شفاهي -مطالعه آثار مكتوب  -تجارب شخصي -كنجكاو
  
    موضوع خوب يكي ها ويژگي -2- 1-2

   :باشد كه برخي از آنها عبارتند ازيي ها ويژگيموضوع تحقيق بايد داراي 

 . به خوبي محتواي پژوهش را معرفي كند -
 . در حد امكان فاقد عبارات اختصاري باشد -
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 . باشد در حد امكان كوتاه و رسا  -
 . مفاهيم باشدفاقد قضاوت و القاي  -
 . ي عنوان نشودسؤالبه صورت   -

 . اشاره كند به جامعه آماري مورد بررسي -
 .جالب توجه نوشته شودجذاب و  اي گونهبه  -
 . به ابتكار خاص موجود در تحقيق اشاره كند  -
  
  مؤثرمعيارهاي مهم براي انتخاب يك موضوع مفيد و  -3- 1-2

 مسألهدر شناسايي نيازهاي جامعه و طرح  خالقيت -

 از تكرار تحقيقات پيشين بديع بودن موضوع تحقيق؛ به معناي خودداري -

 وفاداري نسبت به تحقيقات انجام شده قبلي -

 پذير بودن موضوع تحقيق پژوهش -

 تحقيق و ارزش بررسي آن مسألهمهم بودن  -

 )توانايي پژوهشگر (عالقمندي، كنجكاوي و كشش علمي براي شناخت آن -

 )ي رايج جامعه متناقض باشدها ارزشمالحظات اخالقي (تحقيق نبايد با  -

 )دسترس بودن منابع مادي و اطالعاتي (اطالعات، بودجه، امكانات ودر  -

 زمان در اختيار براساسسنجي اجراي تحقيق  امكان -

 امكان بهره گيري از همكاري در انجام تحقيق بين واحدها و افراد سازمان -

  صرفه اقتصادي اجراي طرح -
 
  اشتباهات رايج در انتخاب موضوع تحقيق -4- 1-2

، كاربرد مشخصي در شود ميعلمي كشور انجام  مؤسساتو  ها دانشگاهمتأسفانه بسياري از تحقيقاتي كه در  :كاربردي نبودن - 
شناخت نيازهاي روز جامعه و . دهد ميداخل كشور ندارد و فقط عمر گرانقدر پژوهشگران و منابع مادي كشور را به هدر 

 . است» كارناپذيرضرورت ان«هاي تحقيقاتي براساس اين نيازها، يك  طراحي پروژه
. كه بسيار گسترده است كنند ميافرادي كه تجربه كمتري در امر پژوهش دارند، موضوعي را انتخاب  معموالً :كلي بودن -

لذا بهتر است . طرح شود كه تحقيق بتواند در فرصتي كه در اختيار است پاسخ آن را پيدا كند اي گونهموضوع بايد به 
 . براي تحقيق انتخاب شودي محدودترو  تر سادهموضوع 

تكراري در جامعه علمي ما شده است كه الزم است از آن  اي پديدهتكرار مكرّرات، خود تبديل به  :تكراري بودن -
 .اجتناب شود

پرداختن به موضوعات سطح پايين در مقاطع تحصيالت تكميلي و همچنين پرداختن به موضوعات  :سطح نامناسب  -
  . تحصيلي پايين، موجب كاهش كيفيت تحقيق خواهد شدپيچيده و سنگين در مقاطع 
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  راهكارهاي عملي براي انتخاب موضوع -5- 1-2

و  ها گروهنيازهاي افراد، . كنيد مياست كه در آن زندگي  اي جامعهاز هر چيز، بررسي و شناخت نيازهاي  مهمتر :نيازسنجي  -
سرآغاز يك پروژه تحقيقاتي و حتي يك  تواند ميهر نياز . ي اطراف خود را به خوبي و با حوصله بررسي كنيدها سازمان

 . فعاليت تجاري باشد
اي  ثمره پيوندهاي بين رشته. اي را بسيار جدي بگيريد در انتخاب موضوع اهميت پيوندهاي بين رشته :اي رشتهبررسي ميان   -

از  تواند مياي وجود دارد كه  ها مباحث بسيار ارزنده در بسياري از رشته. ي نوين براي پژوهش استها موضوعتولد 
 . اي ديگر مورد بررسي قرار گيرد اي تازه در رشته زاويه

بر اين اساس، به محيط كار و زندگي خود با نگاهي پرسشگر . باشيد» مدار مسألههاي  پژوهش«در جستجوي  :مسألهرويكرد حل   - 
 . و دقتي بيشتر بنگريد

ي كاربردي و مفيد همراه باشد و مشكلي از مشكالت موجود را حل  با نتيجه تواند ميآيا پژوهش شما  :كاربردپذيري  -
 مند خواهند شد؟ كند؟ آيا گروه خاصي از كاربران يا از نتايج تحقيق شما بهره

 . با نگاهي جديد و از زاويه اي ديگر به موضوعات قبلي بنگريد :اي نو دريچه     -
 .موضوعات ساده را دست كم نگيريد و آنها را بي ارزش قلمداد نكنيد :از كنار مسائل ساده عدم عبور  -
 . ها و عدم اطمينان ها نترسيد و با جستجو، زواياي پنهان را براي خود آشكار كنيد از ابهام :پذيرش عدم قطعيت  -
يك اتفاق ساده در زندگي . جامعه به كار بگيريدتجارب خود را ارزشمند بدانيد و آن را براي خدمت به  :هاي شخصي تجربه - 

  . باشد ميموضوع يك بررسي عل تواند ميشما 
  :بنابراين يك موضوع مناسب بايد با رعايت مسايل زير مشروعيت پيدا كند

 موجودات رنج هرچه مثال طور به باشد هاي مهم و اساسي در نظر محقق يعني جزء اولويت :موضوع بايد مناسبت داشته باشد -1
  .گيرد مي قرار باالتري اولويت در موضوع باشد باالتر بهداشتي و اقتصادي عوارض و مبتال

براي اينكه بدانيم موضوع مورد تحقيق ما تكراري است يا خير و آيا ارزش تحقيق  :كاري در موضوع طرح اجتناب از دوباره - 2
توانيم  امكانات موجود و در دسترس كار بسيار ساده است ما مي بايد يك بررسي متون داشته باشيم كه با توجه به. دارد يا خير

ها تماس با ساير محققاني كه درخصوص موضوع پژوهش يا  با مراجعه به مقاالت داخلي و خارجي، خالصه كنگره
سايت  هاي اطالعاتي كه اخيراً تعدادي از آنها در اند و همچنين استفاده از اينترنت و بانك موضوعات مشابه كار كرده

الي به كارهاي ساير محققان داشته باشيم البته ذكر اين نكته الزم اجم نظري (ايران داكت) باشد مي دسترس در ها دانشگاه
ولي اگر از نظر زماني يا مكاني با هم . باشند گوئيم يك موضوع تكراري كه تمام ابعاد و موضوع مثل هم است كه زماني مي

  امري بديهي و مشخص نباشد)(. تكراري نخواهد بودديگر موضوع ، متفاوت باشند
در  مزبوريعني آيا تمام امكانات و شرايط الزم جهت انجام تحقيق درخصوص موضوع  :موضوع قابليت اجراء را داشته باشد -3

موضوع ي الزم را داشته باشد اما قابل انجام نباشد ها ويژگيآن مكان فراهم است يا خير؟ و يك موضوع حتي اگر تمام 
  . خوبي نخواهد بود

عمالً مطالعاتي در اولويت پژوهشي قرار دارند كه با حداقل هزينه جنبه  :كاربردي و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد  -4
نياز جامعه در زمان حال يا آيندة نزديك مفيد  تأمينريزان و مديران در جهت  كاربردي داشته و نتيجه آن براي برنامه

  . واقع شود



 هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح    14

 

   

هاي انساني صورت  اي بر سوژه در مطالعاتي كه در آن جامعة مورد مطالعه انسان بوده و مداخله :نداشتن موانع اخالقي -5
 .داشتن اطالعات بسيار ضروري است مندي و حفظ حرمت انساني و محرمانه نگاه ، رضايتگيرد مي

گونه تضادي با  عرف جامعه بوده و هيچ موضوع مورد مطالعه بايد مورد پذيرش فرهنگ و :مقبوليت سياسي و فرهنگي -6
 . سياست كشور نداشته باشد

  

  مسألهبيان  -1-3

مشخص  مسألهارزش كار تحقيقي با مطالعه بيان . دهد ميبودن و مهم بودن تحقيق را نشان  مسألهدهنده  در واقع نشان مسألهبيان 
يد مشخص نماييد كه مشكل چه بوده؟چرا براي شما و ديگران اب مسألهدر بيان . است برخوردارگردد لذا از اهميت اساسي  مي

 مسألهتوجه به اين نكته الزاميست كه . عدم توجه به موضوع چه خسارت ها و مسائلي ايجاد كرده يا خواهد كرد ؟باشد مي مسأله
  . تحقيق بايد از نگارش درست و مناسبي برخوردار باشد

 
 مسأله بيانعناصر و اجزاي  -1- 1-3

  . باشد نامه مي و از جمله عناصر مهم پايان زيرمجموعهخود متشكل از چندين 
  مقدمه -1
  مسألهتعريف  -2
  مسألهعملياتي و مفهومي اجزاء تعريف  -3
  اساسي يها پرسش -4
  
  تحقيق و نگارش آن مسألهنحوه بيان  -2- 1-3

درخور بررسي برخورد نمايد محقق در اين  اي مسألهريزد كه به  كه محقق زماني طرح يك مطالعه پژوهشي را مي شود ميگفته 
و تعريف آن  مسألهدر بيان . اهداف تحقيق خود را بيان نمايد، را آن طور كه يافته است تعريف نموده مسأله شود ميمرحله آماده 

   :محقق بايد به نكات زير توجه كند
  . ي داشته باشدسؤالبايد شكل  مسألهالف) صورت 

  . بدون ابهام باشدو  بايد روشن مسألهب) 
  . از كاربرد اصطالحات و واژگان ارزشي خودداري شود ج)

  . پذير و اخص مطرح شود درحد كنترل . مسألهد ) اخص و صحيح باشد
  . ت ويژه تحقيق بايد نوشته شودسؤاال )ـه

  :تحقيق و نگارش آن بايد به ترتيب زير اقدام كند مسألهمحقق براي بيان لذا 

واقع فلسفه تحقيق خود  گونه مسائل و ضرورت انجام دادن تحقيق مورد نظر خود بنويسد (در اي كلي درباره اين مقدمه -
 را توضيح دهد)

 . مورد مطالعه را شرح دهد مسألهو صفات و حدود  ها ويژگيابعاد كمي و كيفي،  -

 . در حد ضرورت اشاره كند مسألهبه ادبيات و سوابق  -

 . معرف هاي مورد مطالعه و مدل نظري را به شرحي كه گفته شده ذكر نمايدفهرست متغيرها و  -
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 . به هدف يا اهداف تحقيق خود اشاره نمايد -

  . در صورت امكان، نتايج و دستاوردهاي پيش بيني شده تحقيق را اظهار كند -
  
  :تحقيق مسألهجدول كنترل و ارزيابي نگارش  -3- 1-3

   ؟ي استسؤالبه شكل  مسألهآيا صورت  -

 آيا مقدمه توضيحي درمورد مسا له و اهميت و ضرورت تحقيق داده است؟ -

 ؟تحقيق بيان شده است مسألهو حدود  ها ويژگي، آيا ابعاد -

 ؟ذكر شده است مسألهآيا ادبيات و سوابق  -

 ؟آيا فهرست متغيرها ومعرف ها و مدلهاي مربوط به آن ذكر شده است -

 ؟ستت ويژه تحقيق تدوين و بيان شده اسؤاالآيا  -

 ؟و دستاورد هاي آن اشاره شده است آيا به هدف تحقيق -

 ؟از وضوح برخوردار است مسألهآيا بيان  -

 ؟آيا اصطالحات و مفاهيم به خوبي تعريف شده است -

  هاي ايدئولوژيك پرهيز شده است؟ شرطي، ارزشي و داوري، هاي دو پهلو آيا از كاربرد واژه -
  

 اهميت و ضرورت تحقيق -1-4
بسياري از محققان، معتقدند كه اين دو . مقوله اهميت و ضرورت تحقيق استتوجه است، اي كه در تحقيق بسيار قابل  مقوله

گوييم، يعني اين تحقيق از نظر چه ابعاد و  )؛ يعني وقتي از اهميت تحقيق سخن مي21، ص1379(دالور،  مقوله، مجزا از هم هستند
 . هايي مهم است مؤلفه

؛ اما بايد مشخص كند كه كند ميكه انتخاب كرده، بيان  اي مسألهاهميت تحقيق خود را با نوع  ،پژوهشگردر يك نگاه كلي، 
حتي در ارائه طرح تحقيق، بررسي ادبيات و  تواند مياز اهميت بيشتري برخوردار است و اين امر،  اي زمينهاين تحقيق، در چه 

اصلي تحقيق، نشان گر رديابي اصيل  مسألهگونه كه شناخت  )؛ همان28، ص1384نقش اساسي ايفا كند (خاكي، 4پيشينه تحقيق،
 (sekaran, 1992, p. 43) در تحقيق است

  
    چند نكته
 . شوند نمي، در بخش اول، به خوبي تبيين ها نامه پايانمتأسفانه اغلب تحقيقات و  -1 
، به ورطه جمالت شعاري، پردازند ميبعضي محققان يا دانشجويان، اگر هم به بخشي تحت عنوان اهميت و ضرورت  -2
 . است، مي افتند نويسي مبهمگويي و  يا رونويسي از كار ديگران كه پر از كلي اي كليشه
 . كنند نميبعضي نيز اين دو مقوله (اهميت و ضرورت) را از هم تفكيك  -3
، كه چون محقق با اين دو مقوله (اهميت و ضرورت) آشنا نيست، در شود ميمشاهده  ها پژوهشو  ها نامه پاياندر برخي  -4

 . يا مقدمه است مسأله، ادامه بيان به اين دو مبحث نپرداخته و به نوعي اصالًمطلبي كه نگاشته، 
  . و ضرورت را كنار هم بگذاريم، خيلي قابل تفكيك نيستند، اهميت مسألهگاهي نيز اگر مطالب مقدمه، بيان  -5
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    اهميت تحقيق از نظر تئوري -1- 1-4
است، بايد بتواند با توجه به دانش و ادبيات موجود، داليل مهم  A4 صفحه 2الي  5/1در نگارش اهميت تحقيق خود كه اغلب  پژوهشگر
 . كند مياو براي اين كار، بايد نشان دهد كه تحقيق مزبور، از ديدگاهي جديد و خالقانه به مسائل نگاه . تحقيق را بيان كند مسألهبودن 

اغلب . ي موجود، به اثبات برساندها نظريهاهميت و ارزش تحقيق را نسبت به بيان اهميت موضوع تحقيق، بايد بتواند 
اگر تحقيق در . و تحقيق مزبور بايد اين كمبود را جبران كند شوند ميدر مطالعات خود، متوجه جاي خالي موضوعي  پژوهشگران

آزمون مهمي از تئوري آن باشد و يا  تواند مياست كه تئوري، سير تكاملي خود را پيموده است، در آن صورت، تحقيق  اي زمينه
ي خود را همانند ها پرسشو  اند كردهقبلي استفاده  پژوهشگراناز مفاهيم يا اصولي استفاده كند كه  پژوهشگرامكان دارد 

ي متفاوت جامعه، زمان ديگري ها گروهاز  ها داده، تنظيم كند؛ ولي اند گرفتهيي كه آنها در تحقيقات پيشين به كار ها پرسش
 )28، ص 1384(خاكي،  موجب گسترش تئوري پيشين گردد تواند مي، نتايج حاصل از تحقيق، رو ايناز . شود ميي آور جمع

صفحه مستند با  5/1بنابراين، در نگارش اهميت تحقيق در فصل اول كه همان طرح يا كليات پژوهش است، محقق، 
  . خود را مي نگارد ي اهميت موضوع استدالالتها مؤلفهارجاعات اصيل، پيرامون 

  
    تحقيقضرورت  -2- 1-4

بنابراين، گاهي موضوعاتي . گيرد ميصورت » مكان«و » زمان«طور كه اشاره شد، ضرورت تحقيق با رويكرد به دو مؤلفه  همان
موضوع مهم بالقوه وجود  ها ميليوناين نكته نيز حائز اهميت است كه در تحقيق و فرايند آن، . مهم هستند؛ اما ضروري نيستند

 . كنند ميهستند كه ضرورت انجام پيدا  اي ويژهدارند؛ اما موضوعات 
  
  و ضرورت تحقيق نحوه نوشتن اهميت -3- 1-4

مدنظر وي از چه اهميتي (از لحاظ تئوريك يا كاربردي و يا هر دوي آن) برخوردار  مسألهمحقق بايد تعيين كند كه مطالعه 
مقاله علمي و پژوهشي مورد نظر كدام مشكل را حل خواهد و  ISC و مقاله ISI و مقالهنامه  پايانيعني انجام پروپوزال و . باشد مي

وزارت علوم يا وزارت صنايع و معادن)  مثالًاي متوجه جامعه يا بخشي از جامعه ( كرد و اگر پژوهش انجام نگيرد چه صدمه
به انجام نرسد، چه اي خواهد شد و اگر اين پژوهش  خواهد شد و چه كساني از نتايج پژوهش استفاده خواهند كرد و چه استفاده

اين بند داليل پرداختن به چنين پژوهشي يا اهميت موضوع آن با  در. باشد كساني زيان خواهند ديد و چه زياني متوجه آنان مي
، حل مشكالت كشور و ها روشها، گسترش دانش، بهبود  جويي در هزينه توجه به معيارهايي نظير توسعه وپيشرفت كشور، صرفه

 . به اثبات رسدنظاير آن بايد 
  :زير مشخص نماييد شي ر ا در قالب دو بعد اساسيپژوه مسأله ضرورت و اهميت بايد پژوهشگر در اين قسمت

  مسألهاهميت نظري  )الف
   مسألهاهميت كاربردي  )ب

 :و حال تشريح هر يك
ي موجود در باب ها تئوريدر اين قسمت پژوهشگر بايد با بررسي نظريات و  نامه: پايانپروپوزال و  مسألهاهميت نظري  )الف
در واقع در اين قسمت . را در ميان مسائل موجود در نظريات مختلف با اسناد معتبر مشخص نمايد مسألهپژوهش اهميت  مسأله

  .نمايد ميمطرح  ها تئوريرا از بعد نظري و كنكاش در نظريات و  مسألهپژوهشگر اهميت 
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 پژوهش مسألهگر بايد از طريق بررسي جوانب اساسي پژوهشدر اين قسمت  نامه: پايانانجام پروپوزال و  اهميت كاربردي) ب
الزم به ذكر است در اين قسمت . بپردازد مدنظر مسألهدر باب  پژوهشدر عمل به بيان فوايد و ننايج كاربردي حاصل از انجام 

و اثرات منفي حاصل از عدم انجام پژوهش را با در نظر گرفتن حيطه و چارچوب  پژوهشاز انجام شدن  پژوهشگر بايد اثرات مثبت
  . پژوهش مطرح نمايد نظري و عملي

آن  ارزشيابيبه  توان مي، و ارائه آن براساس مالحظات فوق به منظور بازبيني آن مسألهپس از بيان اهميت و ضرورت 
  :براساس موارد زير پرداخت

  انجام آن پژوهش ضرورت دارد؟چرا  -1

 انجام اين پژوهش داراي چه ارزشي است؟ -2
  نتايج حاصل از آن به چه كار مي آيد؟  -3

  
    ضرورت تحقيق در عمل -4- 1-4
نظران و خبرگان آگاه كه موضوع را ضروري مي دانند و خواستار تحقيق  از نوشته هاي صاحب اي خالصهاز طريق ارائه  توان مي

ارائه آمار و ارقام از رويدادها و . هستند، ضرورت تحقيق را به اثبات رسانيد و يا درباره آن استدالل كردبر روي اين مسائل 
كننده اين است كه  ، بيانگيرد ميان در يك زمان خاص يا مكان خاص صورت نظر صاحبي كه به وسيله متخصصان و تأكيد

انجام تحقيق در  تأثير) و به عبارت ديگر، 35، ص1377گران،(مارشال و دي تحقيق مورد نظر از ضرورت خاصي برخوردار است
 . شود ميي مختلف جامعه و ايجاد تحول در يك جامعه خاص يا حل مشكالت در يك مكان خاص بيان ها بخشحل مسائل 
 :بايد به امور زير بپردازد پژوهشگركلي،  طور به

 انجام تحقيق ضرورت دارد؟الف) چرا 
 زماني، بايد تحقيق انجام شود؟ب) چرا در اين مقطع 
 ي در پيش برد علم دارد؟تأثيرج) انجام تحقيق، چه 

 پر كند؟ تواند ميد) چه خأل علمي را در يك رشته خاص 
 :كند ميي اهميت و ضرورت تحقيق خويش در حقيقت امور زير را بيان ها بخشبا نگارش  پژوهشگريك 
 . دهد ميآگاهي خود را نسبت به اهميت و موضوع نشان  -1
  . كند مياستدالالت الزم جهت انجام تحقيق و صرف هزينه ها را توجيه  -2
  .دهد ميضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضيح   -3
 . كند ميتر  ها، حساس ها و بررسي محتواي ارائه شده و تحليل خواننده را نسبت به -4

  

  خالصه 

لذا بايد در مرحله اول موضوع به . رود ميتحقيق علمي فرآيندي است كه با يك فرآيند مشخص به سمت كسب نتايج معتبر پيش 
حال بايد  و در اين حالت موضوع بايد شرايط الزم براي تحقيق را داشته باشد يعني دقيق و مناسب انتخاب شود. درستي انتخاب شود

به اين . و مشكل اصلي چيست كه بايد براي آن تحقيق كرد مسألهيعني . ه دليلي بايد تحقيق شودمشخص كرد اين موضوع چرا و به چ
  . بايد ضرورت و اهميت تحقيق از دو بعد زماني و مكاني بيان نمودمسأله، بعد از بيان . گويند مي مسألهبيان  تالش
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  اي ي چهارگزينهها سؤال

  

  

  هدف از آموزش روش تحقيق علم -1

  كسب مهارت الزم براي اجراي پروزه هاي تحقيقاتيب)   فراگيري روش وصول به حقايق و كشف مجهوالتالف) 
  همه مواردد)   هاي تحصيلي نامه كسب مهارت الزم براي تهيه پايانج) 

  ؟شود ميتحقيق علمي با هدف. . . . . . . يك پديده در يك جامعه آماري انجام  -2

  ب) شناخت  الف) اجرا
  كدام د) هيچ  گسترشج) 

  هاي يك تحقيق خوب است؟ كداميك از موارد زير از ويژگي -3

  ب) بسيط بودن  الف) ادراكي بودن
  د) همه موارد  ج) شفاف بودن

  مباني كنترل يك تحقيق علمي كدامند؟ -4

  كيفيت مناسباطمينان از رعايت ترتيب مراحل تحقيق با بررسي ب)   اطمينان ازاصول نگارش مناسب و دقيقالف) 
  همه مواردد)   اطمينان از فرايند تحليل آماري و دقت آنج) 

  انتخاب يك موضوع مناسب براي تحقيق در يك رشته از علوم مستلزم. . . . . . . . . . .  -5

  ب) تجارب شخصي  الف) آشنايي با مباني تحقيق
  د) همه موارد  ج) كنجكاوي

  ؟شود ميموضوع تحقيق براي محقق بر چه اساسي مطرح  -6

  ب) تجارب شخصي  الف) كنجكاوي
  د) همه موارد  ج) مطالعه آثار مكتوب

  باشد؟ يك جزء اشتباهات رايج در انتخاب موضوع نمي كدام -7

  ب) تكراري بودن  الف) كلي بودن
  د) بديع بودن موضوع  ج) سطح نامناسب

  باشد؟ هاي يك موضوع خوب نمي ويژگييك از  كدام -8

  ب) فاقد اعتبارات اختصاري  الف) كوتاه و رسا
  د) تكراري بودن  ج) جذاب و جالب توجه

  باشد؟ كدام مورد راه كار عملي براي انتخاب موضوع نمي -9

  ب) تكراري بودن  الف) نيازسنجي
  اي رشته د) بررسي ميان  ج) كاربردپذيري

  باشد؟ زير از اجزاي بيان مسأله نمي يك از موارد كدام -10

  ب) تعريف مسأله  الف) مقدمه
  د) تجارب شخصي  هاي اساسي ج) پرسش

  منظور از بسيط بودن تحقيق چيست؟ -11

  محقق مسأله را با تمام وجود درك كرده باشدب)   كنش و واكنش و عوامل مؤثر در جامعه را مورد مطالعه قرار دهدالف) 
  همه مواردد)   باشد و حالت تركيبي نداشته باشدتحقيق واحد ج) 
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  معيارهاي مهم براي انتخاب يك موضوع مفيد و مؤثر كدامند؟ -12

  پژوهش پذيربودن موضوعب)   عالقه پژوهشگر به موضوعالف) 
  همه مواردد)    مهم بودن مسأله تحقيقج) 

  آغاز بيان مسأله با چيست؟ -13

  مقدمهب)   تعريف مسألهالف) 
  همه مواردد)   پرسش اساسيج) 

  منظور از تكراري بودن موضوع چيست؟ -14

  تمام ابعاد و موضوع مثل هم باشند ولي از نظر زماني و مكاني با هم متفاوت باشندب)   تمام ابعاد و موضوع مثل هم باشد.الف) 

  كدام هيچد)       هردومورد الف و بج) 

  تحقيق علمي است چيست؟ منظور از ميكرو بودن كه يكي از اهداف -15

  تحقيق اصيل و جديد باشدب)     يعني محقق مسأله را درك كرده باشدالف) 
  همه مواردد)   مسائل كالن و عمومي در حد توان محقق باشدج) 

  
  

  ي تشريحيها سؤال

  

  

 تحقيق علمي را تعريف كنيد. -1

 اهداف آموزش روش تحقيق علم چيست. -2

 را بنويسيد. هاي يك موضوع خوب ويژگي -3

 هاي يك تحقيق خوب را بنويسيد. ويژگي -4

  عناصر و اجزاي بيان مسأله را ذكر كنيد. -5
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  ها و اصطالحات در تحقيق تعاريف واژه -فصل دوم

  ها سرفصل

  چگونگي نوشتن تعاريف نظري و عملياتي �
  هاي تحقيق) (سازه تشخيص انواع متغيرها در تحقيق �
  ها ت و فرضيهسؤاالاهداف  :شامل، تحقيق هاي اصلي چگونگي نوشتن گزاره �
  چگونگي نوشتن ادبيات و سوابق تحقيق به عنوان پشتوانه نظري تحقيق �
  

  مقدمه

گونه تحريفي را نتوان در مفهوم  تا هيچ باشد مييا متغيرهاي تحقيق  ها واژهي يك تحقيق علمي تعريف دقيق كليد ها ويژگياز 
) را داشته …و  وابسته، (مستقل است كه محقق توانايي الزم براي تشخيص انواع متغيرهااين امر زماني ميسر . آنها ايجاد كرد

ت و سؤاالتحت عنوان اهداف  ها گزارهي تحقيق را داشته باشد اين ها گزارهبعد از اين مرحله محقق بايد طريقه ارائه . باشد
د چاچوب نظري تحقيق خود را ارائه نمايد كه مبناي بعد از مشخص شدن مراحل فوق محقق باي. گردد مي بيانهاي تحقيق  فرضيه

هيچ تحقيقي بدون يك مبناي تئوريكي . همينطور سوابق موضوعي تحقيق است يا مدل مفهومي تحقيق وها تئوريآن يا نظريات و 
  باشد.  ميو نظري مشخص و مستند قابل قبول ن

  

 و اصطالحات در تحقيق ها واژهتعاريف -2

 چيست؟ (Definition) عريفت -2-1

اين . شوند ميبر حسب اصطالحاتي مانند جرم، نيرو، وزن، هوش، اضطراب، انگيزه و مانند اينها بيان  معموالًي علمي، ها گزاره
 اي گونهي آنها به ها گزارهاصطالحات براي اين كه كافي باشند، بايد داراي معاني مشخصي باشند؛ تا اطمينان حاصل شود كه 

براي  معموالً) 49، ص1384گويي، به كار برد (خاكي، آنها را در كار تبديل، پيشگويي و پس توان ميپذير هستند و  مناسب، آزمون
؛ اما بين اين نمادها و مفاهيمي كه اين نمادها نماينده آنها هستند، رود ميخاص به كار  اشاره به هر چيز خاص، نام، نشانه، يا نمادي

نارسا تعريف  اي گونهو اصطالحاتي است كه به  ها واژهعلت اساسي ابهام موجود در بسياري از مسائل، وجود . تفاوت وجود دارد
، به دليل عدم وضوح مفاهيم است و اگر بدانيم كه مقصود از شوند ميكه به ظاهر حل نشدني تصور  مسائلگاهي برخي . اند شده

آيا « :رفته، چيست، حل شدني خواهند بود؛ براي مثال، به اين پرسش توجه كنيديي كه در بيان آنها به كار ها واژهاصطالحات يا 
آيا  :ثرندايك است كه در اوايل قرن حاضر مطرح كرده بود. ال. ؟ اين پرسش، تقريباً مشابه با اين پرسش اي»بينديشد تواند ميماشين 
در » استدالل كردن«و » انديشيدن«باشد، به تعريفي كه برايمذكور، حل شدني باشد يا ن مسألهاستدالل كند؟ اين كه  تواند ميگربه 
، با آن كه انرژي زيادي براي آنها مصرف شده، به اين دليل كه ها پرسشگونه  متأسفانه بسياري از اين. گيريم، بستگي دارد نظر مي
 . اند شده، همچنان الينحل باقي ماندههاي دقيق و روشني ارائه ن و اصطالحات مهمي كه در آنها به كار رفته، مشخصه ها واژهبراي 
 :در تعريف واژه، دو نكته زير مورد توجه است كهگفت  توان ميخالصه  طور به
پايدار تثبيت شود؛ تا همه افراد از آن مفهوم، فقط يك مطلب را بفهمند  طور بهباشد كه فضاي مفهوم تعريف بايد طوري  -1

  )Consistensy (شرط پايداري و امكان تغيير مفهوم و تعبيرهاي گوناگون از آن، وجود نداشته باشد
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دقيق باشد كه بتوان آن مفهوم را به سادگي بررسي كرد؛ بدين معني كه صفات و اصطالحاتي كه  اي گونهتعريف بايد به  - 2
ي كه طور به تعريف شده، داراي فضاي مفهومي مشخص و صريحي باشند؛ دقيقاً، بايد شوند ميبراي تعريف يك واژه به كار گرفته 

 . ي گوناگون تعبير نمودها روشن آنها را به از يك سو از نظر تجربي قابل بررسي باشند و از سوي ديگر، نتوا
 شوند: مياكنون سؤاالت زير مطرح 

 يك مفهوم را تعريف و معني و فضاي آن را مشخص كرد؟ توان ميالف) به چه ترتيب و از چه راههايي 

 ب) كدام يك از اين راهها، بر ديگري برتري دارد و اين برتري، بر مبناي چه ضوابطي است؟

و به وسيله آن،  كند مياي است كه ماهيت يا خاصيت يك پديده يا مفهوم را بيان  ، قضيهتعريف«كلي بايد گفت كه  طور به
  ).61، ص1375(ساده، » مفهوم پي بردبه معاني يك پديده يا  توان مي

 :گويد ميپاسكال در كتاب روح هندسي 
 . امر معلوم، نيازي به تعريف ندارند -1
 . تعريف ارائه شود چند داراي ابهام اندكي باشد، نبايد بيهيچ امري، هر  -2
  ).289، ص1352در تعريف يك امر، از اصطالحات، نبايد استفاده كرد؛ زيرا اصطالحات؛ خود نياز به تعريف دارند (سياسي،  - 3

  
 در تحقيق ها واژهبندي تعاريف  دسته -1- 2-1

 :در تحقيق، به شرح ذيل است ها واژه، تعاريف بندي دستهدر يك 
  ).تعريف مفهومي (وضعي -1
 . تعريف اسمي -2
 . تعريف تحليلي -3
 . اي تعريف تجزيه -4
 . اي مرحلهتعريف چند  -5
 . تعريف واقعي -6
 . تعريف عملياتي -7
 . پذير تعريف عملياتي اندازه. 7-1
 . تعريف عملياتي تجربي. 7-2

  
 تعريف مفهومي -2- 2-1

گويند (ساده،  ها استفاده شود، آن را تعريف مفهومي (وصفي) مي تعريف يك مفهوم يا سازه، از ساير مفاهيم و سازه هر گاه در
 ).161، ص 1375

 . (lary, 2002, p15) شوند ميآورده  ها واژهدر فرهنگ  معموالًهايي هستند كه  تعريف مفهومي، همان شرح

محدود كردن اوليه معني يك لغت است كه تعاريف متعدد دارد و در تحقيق، به يكي از آن  ضرورت اين تعاريف، به خاطر
 . معاني نياز داريم

 :مثال
 ).توانايي، توانايي يك بازي گر(فرد، گروه يا تيم :قدرت
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 . عقل عملي، ذكاوت، تيزي ذهن، توانايي تفكر انتزاعي :هوش
 :زير باشددر اين حال، تعريف مفهومي، بايد داراي شرايط 

 . ي منحصر به فرد، يگانه يا كيفيت چيزي باشد كه تعريف آن مورد نظر استها ويژگيمعرف  -1
تعريف مفهومي بايد جامع باشد (شامل همه افراد نوع شود) و هم مانع باشد (و مواردي را كه مورد پوشش تعريف  -2

 ).نيست، شامل نشود
 . نبايد جزئي از خود چيز مورد تعريف را در بر گيردتعريف نبايد متسلسل (دوري) باشد؛ يعني  -3
اي كه رنگ، وزن و بو ندارد، اين تعريف  خصيصه :اگر در تعريف هوش بگوييم مثالًشود؛  تعريف بايد مثبت تعريف -4

 . شود مي ي معتبر، از حالت كيفي به كمي تبديلها آزمونهوش، يعني ظرفيت يادگيري كه با استفاده از :گفتمنفي است و بايد 
 ).97، ص 1373(هومن،  در تعريف، اصطالحات، بايد روشن و بدون ابهام باشند -5

  
 تعريف اسمي -3- 2-1

مفيد است و  ها واژهتر شدن معاني  و مزيت آن، اين است كه براي مشخص كند مياين تعريف، چيزي درباره واقعيت بيان ن
كلمه سازمان، به جاي تكرار شخصيتي حقوقي كه در برگيرنده امكانات  ؛ مثل كاربردكند ميهاي احتمالي را برطرف  سوءتفاهم
 ).54، ص 1384افزاري و مغزافزاري است (خاكي،  افزاري، نرم سخت

  
 تعريف تحليلي -4- 2-1

ي كه اگر طور بهباشند؛  متفاوتي مي كامالًي مختلف جامعه، داراي معاني ها گروهمفاهيم گرفته شده از زبان عاميانه، گاهي از نظر 
شخصي از يك گروه بخواهد آن واژه را در گروه ديگر به كار برد، با سوءتفاهم و يا عدم تفاهم روبه رو خواهد شد و در صورتي 

، بخواهد اي جامعهي از يك گروه يا پژوهشگروقتي  مثالًبه وجود آيد؛ ( ها گروهكه قرار باشد ارتباط و روابط اجتماعي بين اعضاي 
بررسي  قبالًنامه) را  در يك پرسش مثالًي مورد استفاده (ها واژهدر جامعه ديگري غير از جامعه خود، تحقيق كند)، الزم است معاني 

 . را در گروه يا جامعه مورد نظر، تعيين نمايد ها واژهكرده، معاني معمول آن 
نامد و تفاوت آن با تعريف  مي» تعريف تحليلي«آنها را » اوپ« و» تحليل معني«گونه بررسي و تعيين معاني را  اين» همپل«

اسمي، در اين است كه تحليل معني يا تعريف تحليلي، يك امر قراردادي نيست؛ بلكه يك امر تحقيقي است؛ يعني به صورت 
تعريف تحليلي، برعكس  كه فالن واژه در بين افراد يك جامعه، داراي چه معنايي است و به اين جهت، در شود ميتجربي بررسي 

، فقط هنگام تحقيق در جوامع و »تحليل معني«مورد استفاده . شود ميامر واقع شده (واقعيت) صحبت  تعريف اسمي، درباره يك
بردن  هاي متفاوت در يك جامعه متداول هستند و يا پي يي كه با مفهومها واژههاي متفاوت نيست، بلكه براي تثبيت معني  فرهنگ
 . مفهوم يك واژه نامشخص در يك يا چند جامعه نيز كاربرد داردبه فضاي 

  
 اي تعريف تجزيه -5- 2-1

؛ بلكه براي تعيين فضاي مفهومي شوند نميدر تحقيق، فقط از طريق تعريف اسمي يا تعريف تحليلي مشخص  ها واژهبسياري از 
صريح و مشخص  كامالً طور به، روشي نسبتاً دقيق است كه واژه مورد نظر را اي تجزيهتعريف . ي ديگري الزم استها روشآنها، 

اين نوع تعريف كه در آغاز به وسيله كارناپ نشان داده شد و در علوم اجتماعي بسيار معمول است، مبتني بر . سازد ميمحدود 
و بر  شود ميبه صورت يك سؤال) داده  مثالً؛ بدين ترتيب كه به يك عده از افراد، محركي (باشد مي» پاسخ -محرك «جريان 
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و به  نامه پرسشيك » سؤاالت«تقريباً همه . شود ميهاي آنها در مقابل اين محرك، به آنها يك صفت داده  العمل مبناي عكس
 ).56، ص 1374(خاكي،  هستند اي تجزيهويژه مقياس هاي سنجش گرايش، تعاريف 

  
 اي مرحلهتعريف چند  -6- 2-1

آنها را با  توان ميي تحقيق، به علت موارد استفاده گوناگون، داراي فضاي مفهومي نسبتاً وسيعي هستند كه نها واژهبرخي از 
كه شامل مفاهيمي مانند وزارت خانه، واحد توليدي، بيمارستان، » سازمان«تعاريفي خاص، محدود و مشخص كرد؛ مانند واژه 

 . است اي مرحلهو نيازمند يك تعريف چند  شود مي. . . و زندان، دانشگاه، مدرسه، ارتش
  
 واقعيتعريف  -7- 2-1

يا » يعني چه؟«يك واژه با سؤاالتي شبيه » ماهيت«، هدفش تعيين شود ميتعريف كه در كتاب هاي مختلف به آن اشاره  گونه اين
كه لغت ماهيت، خود بسيار مبهم  گردد ميبدين ترتيب، مالحظه . ؛ (مانند تربيت يعني چه و دموكراسي چيست؟)باشد مي» چيست؟«

با كمي تأمل و تعمق، . گردد مي، چگونه فضاي مفهوم واژه مورد نظر، تعيين »چيست«و » يعني چه«است و معلوم نيست كه با سؤاالت 
اند،  ي شدهممكن است راههايي به نظر برسد كه بتوان اين فضاي مفهوم را مشخص نمود؛ اما اين راهها جز آن چه تا كنون گفته و بررس

 . ).58(همان، ص مورد استفاده واقع شود تواند ميبه صورت يك تعريف خاص، ن» تعريف واقعي«، رو ايناز . نخواهند بود
  
 )(عملي تعريف عملياتي -8- 2-1

مفهوم و به بيان دقيق تر، يك متغير را به صورت اعمال و اموري كه در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن تعريف عملياتي، يك 
   (lary,2002,15). قرار گيرند گيري اندازهكه مورد  آورد ميو اين امكان را فراهم  كند مي، تعريف شوند ميمشخص 

 مثالًمستقيم مشاهده كرد؛  طور به توان مي، اغلب نشوند ميخصايص يا پيشامدهاي تجربي را كه از طريق مفاهيم معرفي 
)، اموري ها نگرشو  ها ارزشي غيررفتاري (مانند ادراكات، ها ويژگيكلي، همه  طور بهو  مفاهيم قدرت، هوش و رضايت شغلي

ها از طريق تعاريف عملي كه  استنباط گونه اين. گونه موارد، وجود تجربي يك مفهوم، بايد استنباط شود در اين. ناپذيرند مشاهده
 . شود ميمفاهيم را با پيشامدهاي تجربي مجهز مي سازند، انجام 

چنين . يي است كه انجام آنها به گونه تجربي وجود داردها فعاليتكننده  ي توصيفها روشتعريف عملي، مجموعه 
، دهد مي هايي براي كاربرد تجربي مفاهيم به دست گيري را كه مالك ي اندازهها روشو  كند ميپذير  تعاريفي، مفاهيم را لمس

  ).98، ص 1373(هومن،  كند ميطرح و خالصه 
 :اين تعريف، شامل دو دسته است

  . متغير مورد نظر است گيري اندازه؛ اين نوع تعريف، بيانگر شيوه پذير اندازهتعريف عملياتي  -1
يا شخصي كه مسائل كاركنان را  آورد ميي اقتصادي خوبي براي سازمان به دست ها فرصتشخصي كه  :مدير باهوش:مثال

 . كند ميبه خوبي حل 
و صحبت وي، حالت  زند مي؛ بلند حرف كند ميرفتارهايش جنبه نمايش و دعوا دارد؛ سر و صدا فردي كه  :پرخاشگرمدير 

 . توهين به ديگران دارد
صورت گيرد،  پژوهشگرمتغيري را كه بايد به وسيله  14تعريف عملياتي تجربي؛ اين تعريف، جزئيات دست كاري -2

 . سازد ميمشخص 
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اگر به كارمندي يك عامل انگيزش نشان دهيم، فعالً دور از دسترس او قرار دهيم، يك تعريف عملياتي  :مثال ناكامي
 . ايم دادهتجربي انجام 
اگر دو فرد (يا افرادي) در موقعيتي قرار گيرند كه همه آنها هدف مشتركي داشته باشند، ولي فقط  :كشمكش رواني :مثال

 . يكي از آنها بتواند به آن هدف برسد
  
  تعاريف مفهومي و عملياتي -9- 2-1

اصطالحات محقق به تعريف برخي ، به منظور تصريح كار و ايجاد شرايط مناسب جهت درك مشترك از اصطالحات و مفاهيما
  . مي پردازد
نظر از اين كه در چه بستر نحوي مورد استفاده  تعريف مفهومي تعريفي است كه همگان بر آن توافق دارند و صرف) الف
  . پيوسته دامنه معنايي آن يكي است، قرار گيرد
گزيند تا بتواند بر مبناي  از معنا و مفهوم است كه پژوهنده براي تحقيق خود برمي اي ويژهناظر بر دامنه  تعريف عملياتي) ب

  . روشن دنبال كند طور بهآن جريان پژوهش را 
كند و تكليف پژوهنده  تحقيق به كار رفته است تعيين مي تعريف عملياتي درواقع حد انتظار مخاطب را از مفاهيمي كه در) ج

ي مختلف تحقيق خود به ها بخشو پژوهنده ناگزير است اصطالحات مبهمي را كه در . سازد ميرا نيز در جريان پژوهش روشن 
 . و مانند آن در آغاز براي مخاطب خود تعريف كند، هدفمسأله، تعريف ، اعم از عنوان. كاربرده است

  
  تعريف مفهومي )الف

تعريف مفهومي به تعريف يك واژه . تعريف كرد» تعريف مفهومي و تعريف عملياتي«به دو صورت  توان ميو متغيرها را  ها سازه
اين نوع . شود ميهاي فرضي استفاده  ي انتزاعي و مالكها واژهي ديگر اشاره دارد و به عبارت ديگر، در اين تعريف، از ها واژهتوسط 

تعريف مفهومي را . كند ميها ايفا  و نقش مهمي را در فرايند منطقي تدوين فرضيه كند ميده كمك تعريف، به شناسايي ماهيت يك پدي
ظرفيت يادگيري، توانايي تفكر انتزاعي يا  توان ميبايد به تعريف عملياتي تبديل كرده تا بتوان آن را مشاهده كرد؛ براي مثال، هوش را 

 . ، بايد به تعريف عملياتي تبديل شود تا بتوان آن را مشاهده كرداين تعريف مفهومي هوش. فعاليت فكري تعريف كرد
  
  تعريف عملياتي )ب

، به نكته مهمي در »قابل مشاهده«در اين بيان، عبارت . ي قابل مشاهده استوار استها ويژگيتعريف عملياتي، تعريفي است كه بر 
و به  سازد مييا دست كاري يك متغير، مشخص  گيري اندازهي محقق را در ها فعاليتتعريف عملياتي، . تعريف عملياتي اشاره دارد

مثل يادگيري  ها سازهمحقق ممكن است با يكسري از . عبارت ديگر، تعريف عملياتي، راهنماي محقق در كار و شيوه انجام آن است
رد مطالعه قرار دهد، بايد تصميم بگيرد كه چه يا اضطراب، سروكار داشته باشد؛ قبل از آن كه وي بتواند آنها را به صورت تجربي مو

ها  زماني كه يك مفهوم يا سازه به صورت عملياتي تعريف شود، نشانگر. باشند مي ها سازهاي معرّف اين  نوع رويدادهاي قابل مشاهده
تعريف عملياتي بايد طوري انجام پذيرند . شوند ميو اعمالي كه بتوانند اطالعات مربوط به آن مفهوم يا سازه را فراهم كنند، مشخص 

بايد . سازه يا مفهوم مورد مطالعه بپردازند، نتيجه يكساني به دست آورند گيري اندازهمختلفي در شرايط مشابه، به  پژوهشگرانكه اگر 
د ندارد؛ براي مثال، ؛ زيرا تنها يك تعريف تجربي از آنها وجوگيرد مي، به آساني صورت نها سازهتوجه داشت كه تعريف عملياتي 

  . شود ميي، در برخي شرايط، آسيب رساندن عمدي به ديگري تعريف پرخاشگر
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 متغير چيست؟ -2-2

يي ها ويژگيبه عبارت ديگر متغير به . شود ميكه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده  استمتغير يك مفهوم 
عدد يا ارزش . و دو يا چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها نمود. گيري كرداندازهتوان آنها را مشاهده يا كه مي شود مياطالق 

ميز يك مفهوم است نه متغير، . دهنده تغيير از يك فرد به فرد ديگر يا از يك حالت به حالت ديگر استنسبت داده به متغير، نشان
  . اما وزن ميز يك متغير است

سازد و براي مثال، به همين دليل اين مفهوم مشخص نمي كند ميچندگانه داللت ن هايمفهوم ميز به تنهايي بر وجود ارزش
ي رنگ، وزن يا ارتفاع ميز مورد ها ويژگييك از و براي مثال، كدام. نظر است موردآن  زا ييها ويژگيكه چه ويژگي يا 
توان عدد يا ارزش را جايگزين مي د است كه) معتقد است متغير يك نما1986كرلينجر (. گيري قرار گرفته استمشاهده يا اندازه

  . توان عدد يا ارزش را جانشين آن قرار داديك متغير است، و در حقيقت نمادي است كه مي Xبه عنوان مثال، . آن كرد
. داشته شوند شوند، ممكن است در پژوهش ديگر ثابت نگهگيري مييي كه در يك پژوهش اندازهها ويژگيگاهي اوقات 

كه داراي ارزش مساوي و يكسان است و ميزان آن در همه  شود مياطالق  ييها ويژگي بهثابت . در مقابل ثابت قرار داردمتغير 
آموزان كالس چهارم به عنوان آزمودني به كار به عنوان مثال، اگر در پژوهشي دانش. افراد يا اشياء يا حوادث به يك اندازه است

 . ثابت است» سن«آموزان ده ساله مشاركت داشته باشند، ر يك پژوهش دانشثابت است، يا اگر د» كالس«روند، 
  
 متغيرها انواع-1- 2-2

  :بر حسب ماهيت متغير متغيرهابندي الف) طبقه
  متغير كمي و كيفي -1

. انجام شودگيري ممكن است به صورت كيفي يا كمي اين اندازه. گيري شودمشاهده يا اندازه تواند ميمتغير يك مفهوم است كه 
توان با استفاده از عدد ثبت كرد و و اختالف مقادير آن را مي كند ميكه از نظر كميت تغيير  شود ميمتغير كمي به متغيري اطالق 

گيري متغيرهاي كمي، متغيرهايي هستند كه انسان توانسته است براي آنها واحد و مبدأ اندازه. توان با هم جمع كردآنها را مي
  . قد، وزن، سن :د، مانندمعين كن

هاي مختلف آن كيفي است و براي ثبت آن ممكن كه اختالف و تغييرات بين ميزان شود ميمتغير كيفي، به متغيري اطالق 
گيري متغير كيفي را ندارد به عبارت ديگر پژوهشگر، توانايي اندازه. ي ديگري غير از به كار بردن عدد استفاده شودها روشاست از 

هايي كه از اين متغير به عمل گيريبراي ثبت مشاهدات يا اندازه. به وسيلة ارقام رياضي نمايش دهد تواند ميي آن را نها ويژگيو 
 وجود نيز گيري اندازه مبدأ آنها براي و كرد تفريق و جمع تواننمي را متغيرها گونهاين. شود مي آيد، از حروف الفبا يا كد استفادهمي
 . هستند كيفي متغيرهاي جنس و چشم، رنگ مو، رنگ. ندارد
  
  و پيوسته گسستهمتغير  -2

ذكر شد، متغيرها به  قبالًطور كه همان. آوري شده از متغيرهاستهاي جمعو تجزيه و تحليل داده اطالعاتآوري كار پژوهشگر، جمع
  . دارد كه متغير موردنظر پيوسته است يا گسستهها بستگي به اين ماهيت اعداد و ارزش. شوندوسيلة عدد يا ارزش، مشخص مي

كننده يك وجه مشخص و معين از يك مقياس هستند، به خود  هايي را كه مشخصاعداد يا ارزش تواند ميمتغير گسسته 
اختصاص هر نوع ارزش ديگري . يك شخص يا زن است يا مرد :به عنوان مثال، جنس يك متغير گسسته است. اختصاص دهد

، 2، 1تعداد بازيكنان يك تيم فوتبال نيز يك متغير گسسته است، زيرا فقط امكان داشتن . پذير نيستدو نوع ارزش امكانبين اين 
  . نفر بازيكن 5/7بازيكن وجود دارد و نه  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3
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 مختلف درجات متغير اين در. كرد انتخاب توانمي را ارزشي يا نقطه هر آن واحد دو بين كه است متغيري پيوسته، متغير 
ه پيوست متغير يك وزن مثال، عنوان به. كند مي تعيين را درجات اين تعداد گيري،اندازه وسيلة دقت و دارد وجود گيرياندازه
متغيرهاي قد، زمان، طول يا ارتفاع پرش، درصد چاقي بدن، و سطح هموگلوبين خون . نهايت باشدبين صفر تا بي تواند مياست و 

دليل اين امر . پذير نيستناگفته نماند كه در عمل تشخيص بين متغير پيوسته و گسسته به صورت نظري امكان. پيوسته هستند
-در خيلي از متغيرهاي پيوسته ما ناگزيريم اعداد را به صورت كلي براي اندازه. و مناسب است دقيق گيرياندازه فقدان وسايل

گيري هوش به كار اما در عمل، آزمودني كه براي اندازه. هوشي از نظر تئوري يك متغير پيوسته است بهرة. گيري به كار بريم
 . دهد ميهاي گسسته نشان ها را به صورت كلي يا نمرهاي است كه نمره، به گونهشود ميبرده 

  
  ارزشي و چندارزشي متغيرهاي دو -3

   ،يدو ارزش - 1 :شوند، به دو دسته تقسيم ميشود ميها يا عددهايي كه به آنها اختصاص داده متغيرها براساس تعداد ارزش
  . چندارزشي -2

، مانند جنس كه داراي دو ارزش شود ميكه به آن فقط دو ارزش يا دو عدد نسبت داده  شود ميي به متغيري اطالق دو ارزشمتغير 
ي را دو ارزش) متغير 1986كرلينجر (. اعداد صفر و يك يا اعداد ديگري استفاده كردتوان براي ثبت آنها از زن و مرد است و مي

برخي از اين متغيرها، دو بخشي واقعي هستند مانند زن و مرد، مرگ و حيات و شهري و « :نويسددوبخشي ناميده است و چنين مي
بخشي ساختگي  ي از آنها ممكن است دوو برخ شود ميبندي آنها حضور ويژگي موجب تقسيمروستايي كه حضور يا عدم

، مانند سطح تحصيل و هوش شود ميبه آن اختصاص داده  دو ارزشمتغير چندارزشي متغيري است كه بيش از دو عدد يا . »باشند
 . توان عدد يا ارزش معيني را اختصاص دادكه داراي درجات مختلفي هستند و به هر يك از درجات آنها مي

  
 متغيرها بر حسب نقش متغير در تحقيق بندي طبقهب) 

ها،  اين امر در آزمودن فرضيه :گذاري كرد ها سروكار داريم بايد متغيرها را نام هايي كه با مشاهده متغيرها و توليد داده در پژوهش
   :ودش ميگذاري متغيرها با توجه به پنج دسته ذيل انجام  نام. هاي آزمايشي، بايد رعايت شود به ويژه در پژوهش

 (Dependent variable)  متغير وابسته -

  (Independent variable)  متغير مستقل -

 (Moderator vartiable)  كننده متغير تعديل -

 (Control vartiable)  متغير كنترل -

 (Intervening vartiable)  گر متغير مداخله -
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  در مورد متغيرها توضيحات بيشتر -2- 2-2

  متغير وابسته -1

داد يا مالك است و عبارت است از وجهي از اين متغير، متغير پاسخ، برون. وابسته، متغير اصلي مورد توجه محقق استمتغير 
متغير مستقل بر آن معلوم و  تأثيرتا  شود ميگيري متغير وابسته، مشاهده يا اندازه. رفتار يك ارگانيسم كه تحريك شده است

اين متغير از طريق متغير مستقل . بيني كندتغييرپذيري متغير وابسته را تشريح و پيشهدف محقق آن است كه . مشخص شود
محقق قصد . شود ميجاد اي مسألههايي براي حلها يا راهاز طريق تجزيه و تحليل متغير وابسته امكان يافتن پاسخ. شود ميبيني  پيش

  . پذير درآوردر آن را به صورت كمي و سنجشگذار بتأثيرطور ساير متغيرهاي دارد اين متغيرها را و همين
به عنوان مثال، مديري را در نظر بگيريد كه از ميزان فروش محصول جديد كه پس از آزمايش بازار (بازارسنجي) عرضه 

چون  .متغير وابسته در اين جا ميزان فروش است. طور انتظار داشته فروش آن باال نيست، نگران استشده ولي از آن جهت كه آن
يك متغير است، چون ميزان فروش عامل اصلي  رو اينكم، متوسط، و زياد باشد) از  تواند ميمتفاوت باشد ( تواند ميميزان فروش 

  . مورد توجه مدير است، پس متغير وابسته است
تا چه  1388ل هاي ايراني برتر در ساخواهد ورزش كاركنان نزد مديران عامل شركتبه عنوان مثالي ديگر، پژوهشگري مي

 كامالًاي از دامنه تواند ميچنين نگرشي . در اينجا نگرش نسبت به ورزش كاركنان يك متغير وابسته است. اندازه مقبوليت دارد
  . موافقم دربرگيرد كامالًتفاوتم، موافقم و مخالفم، مخالفم، بي

هاي نسبت به سازمان وفادار نيستند، و در حقيقت وفاداريو در مثالي ديگر، مدير منابع انساني شركتي از اين جهت كه كاركنان 
  . در اين مورد، وفاداري سازماني، متغير وابسته است. كنندآنها در حال تغيير جهت به سمت ساير مؤسسات است، احساس نگراني مي

اني ممكن است بخواهد بداند مدير منابع انس. در اينجا نيز، در سطوح وفاداري سازماني كاركنان، نوعي پراكندگي وجود دارد
  فرض كنيد پي. چه عواملي در وفاداري اعضاء سازماني نقش دارند، طوري كه بتواند اين ميزان نوسان را در وفاداري كنترل كند

وفاداري اعضاء نسبت به سازمان را حفظ كند و در نتيجه، آنها شغل خود را براي دستيابي به  تواند ميبرد كه ميزان پرداخت باال مي
افزايش ميزان پرداخت به كاركنان ممكن است، به كنترل ميزان تغييرپذيري در . شغل ديگر در سازماني ديگر، ترك نخواهند كرد

   .وفاداري كمك كند و افراد ممكن است، اين سازمان را ترك نكنند
براي مثال، هميشه بين كيفيت و حجم ستاده، و توليد . ممكن است، در يك پژوهش بيش از يك متغير وابسته وجود داشته باشد

در چنين مواردي، مدير مايل است به درك و شناخت عواملي كه بر همة متغيرهاي وابسته . با هزينه پايين نوعي تنش وجود دارد
ها، اين بررسي. نگي تفاوت برخي از اين عوامل در مورد برخي از متغيرهاي وابسته آگاه شودگذارند، و چگومي تأثيرمورد نظر 

  . ممكن است مستلزم تجزيه و تحليل آماري چندمتغيره (رگرسيون چندگانه) باشد
  
  متغير مستقل -2

يا ارتباط آن با  تأثيرتا  شود مياب گيري، دستكاري يا انتخداد است كه به وسيلة پژوهشگر اندازهمتغير مستقل، متغير محرك درون
در . به عبارت ديگر اين متغير، مقدمه و متغير وابسته، نتيجه است. فرض متغير وابسته استمتغير مستقل پيش. متغير ديگري معين شود

تغييرات آن بر متغير ديگري كه وابسته فرض شده  تأثيرتا  شود ميكننده دستكاري تحقيق آزمايشي، متغير مستقل به وسيله آزمايش
  . شود ميبه عبارت ديگر، تغييرپذيري يا نوسان در متغير وابسته به حساب متغير مستقل گذاشته . گيري شوداست، مشاهده و اندازه

در اينجا توليد  .آميز بوده استكه محصول جديد موفقيت دهد ميهاي تحقيقاتي نشان به عنوان مثال، فرض كنيد كه بررسي
يعني، موفقيت بيشتر . دهد ميو نوسان در آن را نشان  دهد ميقرار  تأثيرآميز محصول جديد، قيمت بازاري سهام را تحت موفقيت

به عالوه، موفقيت محصول جديد، متغير مستقل و قيمت . محصول جديد، قيمت بازاري سهام آن شركت را باالتر خواهد برد
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اين . ميزان موفقيت محصول جديد نوسان در قيمت بازاري سهام شركت را تبيين خواهد كرد. وابسته استبازاري سهام، متغير 
  . رابطه و عناوين متغيرها در شكل زير نشان داده شده است

ها و قدرت بين مافوق فاصله مديريتي، هايارزش كه دهد مي نشان فرهنگي تحقيقات كنيد فرض ديگر، مثال عنوان به
در اين جا، فاصله قدرت (يعني روابط بين رئيس و زيردست و كاركنان در مقايسه با رئيس پرقدرت . كند ميرا تعيين  زيردستان

هاي مديريتي كه تغييرپذيري در ارزش. قدرت) موضوع مورد توجه است، لذا متغير وابسته استدر مقابل در تعامل با رئيس كم
 اين رابطه در شكل زير نشان داده شده است. است ، متغير مستقلكند ميفاصله قدرت را تبيين 

  
  كنندهمتغير تعديل -3

يعني، حضور متغير سوم (متغير . اقتضايي دارد تأثيركننده، متغيري است كه بر رابطه متغير مستقل و متغير وابسته متغير تعديل
  . شود ميهاي زير روشن اين متغير در مثال. دهد ميكننده) رابطة مورد انتظار اصلي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، را تغيير تعديل

هاي ساله در منزل به آن دسترسي دارند و توانايي 6تا  5هايي كه كودكان فرض كنيد پي برده شد كه بين تعداد كتاب
ها و ساله، تعداد زيادي كتاب در اختيارشان قرار گيرد، مهارت 6تا  5يعني اگر كودكان . خواندن آنها نوعي رابطه وجود دارد

  . توانايي خواندن آنها بهبود خواهد يافت
اند) هاي بيشتري دارند (فعاليتي كه در آن از جانب والدين كمك شدههاي بيشتر، فرصتچون كودكان براي خواندن كتاب

ر نتيجه، اگر كودكان در منازلي كه هيچ نوع كتابي وجود ندارد، پرورش داده شوند، فرصتي براي د. خوانندو بنابراين، بهتر مي
، رو ايناز . شكل نخواهد گرفت كامالًهاي خواندن در آنها ها و تواناييپرورش نحوة خواندن نخواهند داشت، و بنابراين مهارت

هاي خواندن) وجود دارد كه در شكل زير ها) و متغير وابسته (تواناييتوان گفت كه نوعي رابطه بين متغير مستقل (تعداد كتابمي
  . نشان داده شده است

كه  شود ميواد والدين باعث س كلي براي همة كودكان صدق كند، با اين وجود، سطح طور به تواند مياگرچه اين رابطه 
 كه منازلي در. گذاردمي تأثير الذكرفوق پديده، بر رابطه وجود اين رو اينكودكان قبل از ورود به مدرسه خواندن را بياموزند، از 

ميزان . هاي كودكان كمك نخواهد كردها و توناييكتاب در منزل باشد به توسعه و تكامل مهارت مقدار هر سوادند،بي والدين
 تعداد بين رابطه مختلف، هايموقعيت در. كند مي تعديل را خواندن هايتوانايي ها وسواد والدين رابطه بين تعداد كتاب

اين . ساله وابسته و متكي به سواد والدين است 6تا  5كودكان  هايتوانايي و دارند اختيار در منزل در كودكان كه هايي كتاب
 . در شكل زير نشان داده شود تواند ميگذاري بر رابطة بين متغير مستقل و وابسته تأثيرميزان 

گوييم متغير سوم، نوعي اثر رابطه بين متغير مستقل و متغير وابسته متكي به متغير ديگري شود، ميبه مثابه مورد باال، هرگاه 
  . كننده مشهور استبه عنوان متغير تعديل كند ميمتغيري كه رابطه را تعديل . كننده روي رابطه متغير مستقل و وابسته داردتعديل

ي جديد مدعي است كه ها تئورييكي از . تبط به محيط سازماني ارائه دهيمكننده مراجازه دهيد مثالي ديگر از متغير تعديل
هاي مختلف) در اثربخشي سازماني نقش ايفا خواهد كرد زيرا هر گروه، تنوع نيروي كار (مشتمل بر مباني اخالقي، نژادها و مليت

محقق شود، فقط اگر مديران  تواند مي افزايياين هم. آوردهاي فني خاصي را با خود به محيط كاري ميها و تخصصمهارت
  . بدانند چگونه استعدادهاي خاص گروه كاري متنوع را به كار ببندند

، گيرد ميقرار  تأثيرمثبت تحت  طور بهدر سناريو باال، اثربخشي سازماني متغير وابسته است كه به وسيلة نيروي كاري متنوع 
هاي استفاده از نيروهاي بالقوه، مديران بايد بدانند چگونه استعدادهاي گروه در عين حال، براي. كه در واقع متغير مستقل است

به عبارت ديگر، . افزايي محقق نخواهد شداگر ندانند، هم. مختلف را براي اثربخش ساختن امور، تشويق و هماهنگ سازند
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براي افزايش اثربخشي سازماني متكي و وابسته به  مسألههاي حل هاي مختلف و تواناييبرداري اثربخش از استعدادها، ديدگاه بهره
كننده در اين مهارت فني مديريتي به صورت متغير تعديل. كننده استمهارت مديران در عمل كردن به عنوان، يك عامل تسريع

  . ابط در شكل زير نشان داده شده استرو  اين. آيدمي
  
  گر متغير مداخله -4

كنند و تا زمان اين گذاري بر متغير وابسته ميتأثيركه از زماني كه متغيرهاي مستقل شروع به گر، متغيري است متغير مداخله
گر به عنوان متغير مداخله. گر وجود داردبنابراين، نوعي حالت موقت يا بعد زماني براي متغير مداخلهشود.  ميگذاري، ظاهر تأثير

 تأثيرسازي و تشريح و به مفهوم گردد ميكنند، آشكار و ظاهر تابعي از متغير(هاي) مستقل كه در هر وضعيتي عمل مي
  كند.  ميمثال زير اين نكته را تشريح كند.  ميمتغير(هاي) مستقل بر متغير وابسته كمك 

قرار داد،  تأثيرهاي قبل جايي كه، متغير مستقل تنوع نيروي كاري، متغيروابستة اثربخشي سازماني را تحت در يكي از مثال
افزايي خالقانه، از نوعي اين هم. افزايي خالقانه استهم شود ميگر به عنوان تابعي از تنوع در نيروي كار ظاهر غير مداخلهيك مت

 مسألههاي فني چندگانه خود را در حل اند و مهارتتنوع) كه با هم در تعامل مثالًنيروي كار متفاوت، چند نژادي و چندمليتي (
از تنوع  تواند ميتا درك نماييم چگونه اثربخشي سازماني  كند مياين امر ما را كمك گيرد.  ميشأت آورند نبه درون گروه مي

به عنوان تابعي از تنوع  2T گر است در زمانافزايي خالقانه، كه همان متغير مداخلهتوجه كنيد كه هم. در نيروي كار ناشي شود
افزايي گر هممتغير مداخله. آوردبا خود به وجود مي 3T ا در زمانو اثربخشي سازماني ر 1T تا شود مينيروي كاري ظاهر 
هاي پويايي. آوردتا درك كنيم چگونه تنوع نيروي كاري، اثربخشي سازماني را با خود به وجود مي كند ميخالقانه به ما كمك 

  دهد.  ميگر و وابسته را نشان مداخلهاين شكل روابط بين متغيرهاي مستقل، . اين رابطه در شكل زير نشان داده شده است
  
  كنندهتفاوت بين متغير مستقل و متغير تعديل -4- 2-2

. گر است، دچار سردرگمي و ابهام شودكه چه موقع متغيري مستقل و چه موقع متغيري تعديلممكن است فرد در تميز دادن اين
  :براي مثال ممكن است با دو موقعيت زير مواجه باشيم

  موقعيت اول
هاي آموزشي در يك سازمان بهتر بوده و نياز به رشد كاركنان نيز كه اگر كيفيت برنامه دهد مييكي از تحقيقات انجام شده نشان 

  . ي جديد انجام كارها دارندها روشزياد باشد، افراد تمايل بيشتري به آموختن 

  موقعيت دوم

هاي آموزشي كيفيت برنامه تأثيري انجام كار، تحت ها روشكه تمايل كاركنان به آموختن  دهد مييكي ديگر از تحقيقات نشان 
رسد فقط كاركناني كه به نظر ميگيرد.  مي) قرار نشود ميارائه شده به وسيله سازمان (كه براي همه افراد سازمان اجرا و برگزار 

  . هاي تخصصي دارندكار از طريق آموزشي انجام ها روشنياز به رشد بااليي دارند، تمايل به آموختن 
اند كه هاي آموزشي و شدت نياز رشد، متغيرهاي مستقلي، برنامهاولدر مورد . در دو موقعيت باال، همان سه متغير را داريم

هاي آموزشي متغير مستقل ، كيفيت برنامهدومدر مورد . دهندقرار مي تأثيرتمايل كاركنان به آموختن (متغير وابسته) را تحت 
به عبارت ديگر، . آيدكننده درميي است ولي شدت نياز به رشد به صورت متغير تعديلاولاست در حال كه متغير وابسته همان 

، فقط كساني كه نياز به رشد بااليي دارند (براي مثال نياز به رشد قوي) تمايل شود ميوقتي كيفيت برنامه آموزشي افزايش داده 
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بنابراين، در اين حالت رابطة بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي . دهندي انجام كار از خود نشان ميها روشري به آموختن بيشت
  . گر استوابسته متكي و وابسته به فلسفة وجودي يك متغير تعديل

گيري ابه باشند، تصميمسازد حتي اگرچه ممكن است متغيرهاي مورد استفاده مشالذكر، اين موضوع را روشن ميموارد فوق
گذاري آنها بر متغير ديگر تأثيرتوانند بستگي به نحوه كننده ميگذاري متغير به صورت مستقل، وابسته و تعديلدر مورد عنوان

  . كننده در نمودارهاي زير نشان داده شده استهاي بين اثرات متغيرهاي مستقل و تعديلتفاوت. باشد
، را نشان كند ميكننده در موقعيت فعاليت نگونه متغير تعديلمتغيرهاي مستقل روي متغير وابسته، زماني كه هيچ تأثير» الف«نمودار 

  . دهد مي نشان را كند مي عمل وضعيت در كنندهتعديل متغير مستقل بر متغير وابسته وقتي كه متغير تأثير» ب«و نمودار . دهد مي
  

 )hypotheses( فرضيه -2-3

فرضيه، پاسخي . كند ميپژوهش را براي خود روشن كرد، پاسخي را به عنوان فرضيه تحقيق بيان  مسألهپژوهشگر پس از آن كه 
 گيرد پژوهشي است كه در مراحل بعدي تحقيق، درستي يا نادرستي آن مورد ازمايش قرار مي سؤالبخردانه، احتمالي و موقت به 

  . )16ص  1386نقل در تقي زاده  23،1380(شريفي، 
اي درباره رابطه دو يا چند متغير است كه به صورت جمله اي خبري بيان شده و  ���دا��فرضيه حدس ، به عبارت ديگر

فرضيه حدسي است زيركانه و علمي كه بايد به كمك ، دربياني ديگر. )22، 1383، نشانگر نتايج مورد انتظار است( مقيمي
  . )16، 1386، نقل در تقي زاده 6، 1384، ( نگهبان. گرفته و سپس تاييد يا رد گردد ) مورد بررسي قرارها دادهواقعيات ( 

  ؟چيستنظريه تفاوت فرضيه و    •
ند مصاديق زيادي توان مينظريه و قوانين عمدتا مشتمل بر قضاياي كلي و عمومي هستند و به مورد خاصي تعلق ندارند و    •

ولي در يك  شود ميتحقيق است كه از قضاياي كلي ناشي  مسألهدر حالي كه فرضيه حالت كلي ندارد و مختص  .داشته باشند
  . قلمرو خاص شكل ميگيرد

اگر چنين و چنان رخ دهد چنين و چنان « :، بدين شكل كهشود ميبراي بيان فرضيه استفاده  ��
	لگاهي اوقات از يك  
  .»خواهد شد

  
   :فرضيهبيان  

 :گرفتمتداول اين بيان به سه شكل صورت خواهد  طور به. به بررسي روابط بين متغيرها مي پردازددر هنگام بيان فرضيه محقق 
بررسي همبستگي و شدت ، ب) عامل هوش در پيشرفت تحصيلي) تأثيربررسي رابطه علت و معلولي بين دو يا چند متغير ( )الف

يك يا  تأثيربررسي و مقايسه ميزان تفاوت ، ج) همبستگي مشكالت رواني و گرايش به اعتياد)(بررسي  آن بين دو يا چند متغير
  .دو روش تدريس بر شاگردان) تأثير(مانند تفاوت  چند متغير بر يك يا چند متغير

  
  فرضيهانواع  -1- 2-3

 :بندي كردتوان به سه دسته ردهرا مي تحقيقفرضيات 

  توصيفي هاي فرضيه) الف

ها و رخدادهايي هستند ها، پديدهي اشياء و اشخاص، موقعيتها ويژگيهاي توصيفي مبين وجود حاالت، شرايط، صفات، فرضيه
چه «از كلمات  معموالًگونه فرضيات در اين. دهد ميها را توضيح ي اشياء و پديدهها ويژگي، صفات، رويدادكه نسبت وقوع 
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ضمني  طور بهن عبارات را دربرندارند ولي اي مسألههاي بعضي اوقات گزاره. شود مياستفاده » چگونه است«و » چيست«، »باشد مي
 . شود مياين عبارات از آنها استنباط 

گسترش تاريخي مدارس فني «ضمني اين فرضيه را كه  طور به» ايگسترش مدارس فني و حرفه تاريخيبررسي « :براي مثال
، دربرداردرا » باشدچگونه مي» «چيست« :فرضيات تحقيقات توصيفي نيز عبارات. را دربردارد» اي چگونه بوده است؟و حرفه
طرز «يا » آموزان پاية سوم ابتدايي مدارس تهران در آزمون پيشرفت تحصيلي چگونه است؟سطح پيشرفت درسي دانش« :مثال

  »آموزان نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي چيست؟تفكر دانش

   يا ههاي رابط هفرضي) ب

گونه فرضيات، چگونگي رابطة دو يا چند متغير و معلولي بين دو يا چند متغير است؛ در اين علتمحقق به دنبال كشف و تعيين رابطة 
 . عامل هوش در پيشرفت تحصيلي تأثيربراي مثال، بررسي رابطة بين مفهوم خود و پيشرفت تحصيلي؛ و يا گيرد.  ميمورد نظر قرار 

  هاي تفاوتي فرضيه) ج

ها با تفاوت سطوح متغيرها اين فرضيه. دو يا چند متغير بر يك يا چند متغير است تأثيرمحقق به دنبال بررسي و مقايسة تفاوت 
بررسي تفاوت بين پيشرفت تحصيلي دختران و پسران پاية پنجم ابتدايي؛ و يا  :شود ميبه شكل زير بيان  معموالًسروكار دارند و 

   .دو روش تدريس بر شاگردان تأثيرتفاوت 
  
  از ديد كاركردي �����انواع  -2- 2-3

الف) فرضية  :شود ميبندي كلي، فرضيه به دو دسته تقسيم اما در يك طبقه. بندي شده استمختلفي طبقه هايمالكفرضيه براساس 
  . تحقيقي، ب) فرضية آماري

  
  تحقيقيالف) فرضية 

به عبارت ديگر، اين فرضيه انتظارات پژوهشگر را دربارة . پردازدرابطة بين متغيرها ميفرضية تحقيقي بياني است كه به توصيف 
  :شوندهاي تحقيقي به دو گونه تقسيم ميفرضيه. حل پيشنهادي استو به همين دليل يك راه دهد مين ارابطه بين متغيرها نش

 ن جهتبدو - 2 ،دارجهت -1

 و مشخص وابسته متغير بر مستقل متغير تأثير جهت يا ارتباط جهت آن در كه شود مي اي گفتهدار به فرضيهفرضية جهت -1
 ايضيهفر. باشد داشته معيني رابطة بينيپيش براي مشخصي داليل پژوهشگر كه شود مي استفاده هنگامي فرضيه اين از. است معين

ي ها آزموندار ازهاي جهتفرضيه براي آزمون. شود ميجهت ناميده كه در آن جهت اختالف يا روابط مشخص نيست، بدون
  . شود ميهاي بدون جهت آزمون آماري دو دامنه به كار برده ، در صورتي كه با فرضيهشود ميآماري يك دامنه استفاده 

و » متر ازك«، »بيشتر از«، »منفي«، »مثبت«اگر در بيان يا مطرح كردن رابطه بين دو متغير يا مقايسه دو گروه، اصطالحاتي نظير 
  . دار هستندهايي جهتچنين فرضيه آنگاهها استفاده شود، نظاير اين
نوع سمت و سوي سازند اما هيچهايي هستند كه نوعي رابطه يا تفاوت را مشخص ميجهت فرضيههاي بدونفرضيه -2

هاي بين كرد كه روابط يا تفاوتتوان مطرح جهت را زماني ميهاي بدونفرضيه. دهندها را نشان نميجهت روابط يا تفاوت
هاي متضادي ها وجود نداشته باشند يا يافتهباشند و در نتيجه مبنايي براي نشان دادن جهت فرضيه نشدهكشف  قبالًمتغيرها هرگز 
ممكن است در برخي از تحقيقات نوعي رابطه مثبت و در برخي . هاي پژوهشي قبلي در مورد متغيرها وجود داشته استدر بررسي
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 وجود متغيرها بين داربنابراين، محقق ممكن است فرض كند كه نوعي رابطه معني. ديگر نوعي رابطه منفي به دست آمده باشد
  . جهت مطرح كردتوان به صورت بدونيم را هافرضيه مواردي چنين در. نباشد روشن است ممكن هافرضيه جهت اما دارد،

در . شود ميهاي تحقيقي، به كمك ادبيات تحقيق و با استفاده از تجارب علمي و عملي پژوهشگر تعيين جهت فرضيه
جهت  هاي بدوناز فرضيه غالباًهايي كه هدف آنها كشف روابط بين متغيرها يا ارضاء حس كنجكاوي علمي پژوهشگر باشد،  پژوهش
هاي بدون  در علوم رفتاري از فرضيه معموالً دهد ميبا توجه به اينكه پژوهشگر اصل را بر درستي فرض صفر قرار . شود مياستفاده 

  . شود ميجهت بيشتر استفاده 
  :نمايدهاي تحقيقي را روشن ميهاي زير انواع فرضيهمثال

  . نديده استمعلمان آموزشديده بيشتر از رسد كارايي معلمان آموزشبه نظر مي :دارجهتفرضيه تحقيق  −
  . رسد بين آموزش معلمان و كارايي آنها رابطه وجود داردبه نظر مي :جهت بدونفرضيه تحقيق  −

  

  ب) فرضية آماري

شوند و نقش آنها هايي هستند كه با استفاده از نمادهاي آماري و به صورت پارامتر نوشته ميها يا عبارتهاي آماري، جملهفرضيه
هاي ي آماري الزم را با استفاده از فرضيهها روشبه عبارت ديگر، پژوهشگر . در انتخاب آزمون آماري است شگرپژوههدايت 

 :شود ميفرضيه آماري به دو قسم تقسيم . فرضية آماري يك بيان مقداري دربارة پارامترهاي جامعه است. كند ميآماري انتخاب 
  . فرضيه خالف - 2فرضيه صفر،  -1

و مبناي رياضي آن،  شود ميبندي و يك بيان مقداري است كه به صورت پارامتر صورت شود ميداده  نشان :فرض صفر -1
چنين . كه پژوهشگر را به ارزشيابي فرضية تحقيقي قادر سازد شود ميبه اين منظور بيان  معموالًاين فرض . است» برهان خلف«

كلي، فرضيه صفر قضيه يا پيشنهادي است كه نوعي رابطه قطعي و دقيق بين دو متغير را  طور به. اي مبين عدم تفاوت استفرضيه
كه تفاوت در ميانگين دو گروه در جامعه، دارد كه همبستگي بين دو متغير، مساوي صفر است يا اينيعني بيان مي. كند ميبيان 

دار) بين دو متغير وجود ندارد يا نوع رابطه (معنيچدارد كه هيفرضيه صفر بيان مي. مساوي صفر (يا نوعي عدد معين) است
منظور ما از فرضيه صفر آن است كه هر تفاوتي بين دو گروه نمونه يا هر . دار بين دو گروه، وجود نداردنوع تفاوت معني هيچ
هاي ه واسطه هر نوع تفاوتگيري تصادفي است نه بنمونه فقط به واسطه نوسانات يا خطاهاي نمونه براساساي بين دو متغير رابطه

كه بتواند براي رد احتمالي مورد آزمون  شود ميفرضيه صفر چنان تنظيم . بين دو گروه از جامعه يا روابط بين دو متغير» صحيح«
  . كرد تأييدتوان را مي شود ميهاي مقابل دربارة رابطة خاصي كه آزمون اگر فرضيه صفر را رد كرديم، آنگاه فرضيه. قرار گيرد
  .شود مي بنديصفر به صورت پارامتر صورت فرض همانند و شود مي داده نمايش H1 يا HAفرض خالف با  -2

هاي منطبق بر فرضيه غالباًبه عبارت ديگر فرض خالف . راهنماي محقق در تدوين فرض خالف هستند غالباً :يهاي تحقيقفرضيه
مدارك  براساساين انتظار  معموالًكنندة انتظار پژوهشگر دربارة نتايج تحقيق است و تحقيقي است، به اين معني كه فرض خالف بيان

. دربارة آن پژوهش كند كند ميفرض خالف، بياني است كه پژوهشگر آرزو . آزمايشي و يا تجربة كاري پژوهشگر كسب شده است
  . ا طريقي با هم تداخل باشندفرض صفر و خالف بايد ناسازگار باشند، به اين معني كه نبايد به هيچ شكل ي

  :سازدرا روشن مي فرضيههاي زير اين دو مثال
  . نديده مساوي استديده و آموزشكارايي معلمان آموزش رسدميبه نظر  :فرضيه صفر −
  . باشدنديده مساوي نميديده و آموزشكارايي معلمان آموزش رسدميبه نظر  :فرضيه خالف −
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  يك فرضيه خوب يها ويژگي -3- 2-3

  :توان به شرح زير برشمردي يك فرضيه خوب را ميها ويژگياهم 
 مورد روابط يا متغير يا مسأله واقعيت كه شود ساخته ايگونه به يعني باشد؛ داشته را حقايق تبيين قدرت بايد فرضيه -1
  . و تحليل قرار دادطالعات را گردآوري كرد و مورد تجزيه ا آن براساس بتوان و كند منعكس را مطالعه
 پس شده گردآوري اطالعات كه باشد مرتبط تحقيق مسأله با آنچنان يعني بدهد؛ را تحقيق مسأله پاسخ بتواند بايد فرضيه -2

  . باشد استفاده قابل و مسأله حل پاسخگوي تحليل، و تجزيه از
تحقيق را داشته باشد؛ يعني باعث پرداختن به كشف حقايقي شود كه  مسألهق نامرتبط با حقاي حذف قابليت بايد فرضيه -3

  . هاي ديگر تداخل نكند، حدود آن بايد طوري باشد كه با مسائل و فرضيهضمناً. تحقيق وجود دارند مسألهدر چارچوب 
طوالني و دوپهلو در آن ر بردن عبارات مبهم، كا به از بايد محقق بنابراين باشد؛ فهمقابل و ساده ،شفاف بايد فرضيه -4

  . خودداري كند
 و عملياتي تعاريف به تبديل قابل فرضيه در شده مطرح متغيرهاي و مفاهيم يعني باشد؛ داشته را آزمون قابليت بايد فرضيه -5
  . آن را مورد آزمايش قرار داد موجود امكانات و وسايل با بتوان تا باشند سنجش و ارزيابي براي هاييشاخص و هامعرف واجد
  . باشد داشته مغايرت شده پذيرفته و شده تأييد علمي اصول و مسلم قوانين و حقايق با نبايد فرضيه -6
 آن كشف قصد محقق كه باشد حقيقتي و واقعيت بر ناظر بايد بلكه كند، استفاده ارزشي مفاهيم و هاواژه از نبايد فرضيه -7

  . آل است، بسيار خوب است پرهيز شوددر تدوين فرضيه از عباراتي نظير ايدهايد ب مثالً دارد؛ را
  . باشد محقق هايفعاليت راهنماي و بدهد جهت پژوهش و مطالعه به بايد فرضيه -8
  . بدهد خبر متغيرها ارتباي نحوة از تا باشد خبري جملة صورت به بايد فرضيه -9
ها و شوند؛ يعني اگر محقق ناگزير از كاربرد واژههاي اختصاصي تعريف ميو واژه اصطالحات خوب فرضيه يك در - 10

  . ديگر افراد مفهوم و مأنوس نيست، بايد آنها را تعريف كند براياصطالحاتي است كه 
چوب چار در موجود هايرابطه و ابعاد تعداد بنابراين شوند؛مي تدوين تحقيق نظري چارچوب به توجه با هافرضيه - 11
  . ها باشدمالك عمل براي تعداد فرضيه تواند مينظري 
 مورد خاص مصداق بر حمل غيرقابل و عام هايفرضيه تدوين از بنابراين باشند؛ تحقيق مسأله مختص بايد هافرضيه - 12
  . دهد مي دست از را داشتن آزمايش قابليت فرضيه زيرا شود؛ پرهيز بايد تحقيق
ي ها سؤالي ويژه يا فرعي تحقيق تناظر صوري و محتوايي وجود داشته باشد؛ زيرا تعداد و نوع ها سؤالو  هافرضيه بين بايد - 13

منظور از تناظر . ها برخاسته از چارچوب نظري تحقيق است، پس بايد بين آنها ارتباط منطقي وجود داشته باشدفرعي و فرضيه
. دوين شود و ثانياً هر فرضيه در مقابل سؤال مربوط به آن قرار گيردي فرعي فرضيه تها سؤالصوري اين است كه اوالً به تعداد 

منظور از تناسب و تناظر محتوايي اين است كه معنا و مفهوم هر فرضيه با معنا و مفهوم سؤال مربوط به آن تناسب داشته باشد؛ به 
  . داشته باشندلحاظ محتوايي با هم ارتباط منطقي  عبارت ديگر، فرضيه و سؤال به

  
  راهنماي تدوين فرضيه تحقيق -4- 2-5

با اين وجود در هر مطالعه شما با يكي از اين دو حالت سروكار . بازهم الزم به تذكر است هر تحقيقي نيازمند فرضيه نويسي نيست
در حالت نخست كه شما يك پديده را بررسي . رابطه ميان دو يا چند پديدهبررسي وضعيت يك پديده خاص يا بررسي  :داريد
ي فرعي ها فرضيهفرضيه اصلي شما پيرامون همان سازه اصلي است كه مطرح كرده ايد و . نوشتن فرضيه بسيار ساده است كنيد مي
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سازمان براي مثال شما مي خواهيد در زمينه سنجش موفقيت عملكرد هوش تجاري در . نيز بر ابعاد آن سازه اصلي داللت دارد
سازه اصلي مطالعه هوش تجاري است و براساس ادبيات پژوهش ابعاد موفقيت هوش تجاري براساس جنبه فني و . مطالعه كنيد

دقت كنيد اين ابعاد بايد با مطالعه ژرف ادبيات پژوهش يا مصاحبه هاي ساختارمند با خبرگان حوزه . مديريتي قابل بررسي است
 :شود ميبه صورت زير تنظيم  ها يهفرضدر اين صورت . شناسايي شود
  فرضيه اصلي

  .هوش تجاري در سازمان نمونه با موفقيت اجرا شده است −
  

  ي فرعيها فرضيه
  . هوش تجاري از جنبه مديريتي در سازمان نمونه با موفقيت اجرا شده است −
 . موفقيت اجرا شده استبا  هوش تجاري از جنبه فني در سازمان نمونه −

براي مثال مي خواهيد رابطه ارزيابي عملكرد با . غير را بررسي كنيدتمي خواهيد رابطه دو محالت دوم زماني است كه شما 
ي فرعي اثر ارزيابي عملكرد را بر عوامل موجد بهبود نيروي انساني بررسي ها فرضيهدر بيان . بهسازي نيروي انساني را بررسي كنيد

ي بهبود نيروي انساني ها مؤلفهشناسايي . را شناسايي كنيد هاي بهبود نيروي انساني  مؤلفه عوامل براي اين كار الزم است. كنيد
براي نمونه رضايت، انگيزش و خالقيت به عنوان ابعاد گيرد.  ميبراساس ادبيات پژوهش و مطالعات انجام شده پيشين صورت 

نيروي انساني را شناسايي  بهسازيهاي بهبود و   مؤلفهتوان  لعات ميبراساس اين مطا. بهسازي نيروي انساني در نظر گرفته شده است
 :هاي پژوهش ابتدا بايد فرضيه اصلي را به صورت زير بيان كنيد در بيان فرضيه. كرد
  

  فرضيه اصلي
  . دارد تأثيرارزيابي عملكرد در سازمان مورد مطالعه بر بهسازي نيروي انساني  −

  
  ي فرعيها فرضيه
  . دارد تأثيرارزيابي عملكرد در سازمان مورد مطالعه بر انگيزش نيروي انساني  −
  . دارد تأثيرارزيابي عملكرد در سازمان مورد مطالعه بر رضايت نيروي انساني  −
 . دارد تأثيرمطالعه بر خالقيت نيروي انساني  
	ردارزيابي عملكرد در سازمان  −

اين مطلب را . در عمليات و تصميم گيري چندمعياره به فرضيه نيازي ندارندبسياري از تحقيقات مبتني بر فنون تحقيق 
  . . همواره به خاطر داشته باشيد

 

  تحقيق سؤال -2-4

حال . بررسي كرديم قبالًيي داشته باشد كه ها ويژگيبايد  سؤالتحقيق داشته باشيم و اين  سؤالبايد يك نامه پايانبراي نگارش 
 :اين است سؤال

  ؟تحقبق را بنويسم سؤالچگونه 
  :برگرفته از سخنراني پروفسور چارلز ليپسون در دانشگاه شيكاگو توجه كنيد نكاتيبه  سؤالبراي پاسخ به اين 
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نوشتن يك پايانامه يك پروژه مهم در زندگي هر دانشجويي است كه چندين ماه از زندگي دانشگاهي او را در بر  - يك «
 براي. داريد دوست واقعاً آنرا كه كنيد كار موضوعي روي پس. بنابراين بايد آنرا با يك نظم متكي به خود انجام دهد گيرد مي
 با را تحقيق پس. ورزيد مي عشق آن به عميقا كه كنيد انتخاب را موضوعي برويد پيش پرتوان و باشيد انرژي با كار پايان تا اينكه
  . نيدك شروع توجه جالب سؤال يك

يعني بعد از طرح درست . بتوانيد آنرا پاسخ دهيد واقعاًطرح پرسش جالب توجهي است كه شما  موفق نامه پايانيك  -دو 
 ديگه عبارت به. باشه شما توان متناسب پازل اندازه باشيد مراقب پس. كنيد حل اونرو و بچينيد رو پازل يك پرسش بايد بتونيد يه

   ».نحوي مشخص كنيد كه براي شما قابل اجرا باشد به رو سؤال محدوده بايد
  :بربياييد بتوانيد كار از پس اين سه تا اينكهيم موضوع براي شما قابل اجرا باشه يعني وگ وقتي مي

  ادبيات موضوعتسلط بر  •
  گردآوري و تحليل اطالعات الزم •
  پاسخ دادن به پرسش كليدي تحقيق •

موضوعي خيلي محدود و كوچك انتخاب كنيد و يا موضوعي خيلي بزرگ و  :در اين مورد ممكنه شما دو جور اشتباه كنيد
 قابليت طرفي از و باشه معين طرفي از از كه كنيد مطرح را پرسش نحوي به بتونيد بايد مشكل براي حل اين .وسيع انتخاب كنيد

 و حك راهنما كرده با مشورت استاد خطور ذهنتان به كه را موضوعي بايد اينكار براي .باشه داشته را بزرگ موضوع يك حمل
  :دارد وجود راه دو اين براي. برسيد مناسب پرسش به تا كنيد حاصالً

 :حركت از موضوع كالن به موضوع محدود و معين
  :اوليه اين است سؤالبه عنوان مثال 

  »؟به بعد در جنگ هاي زيادي نبرد كرده است 1945چرا آمريكا از سال «
  :مثالًبا حكاكي اين پرسش و اطالعات تان به يك پرسش با تعريف معين مي رسيد 

  »چرا انتخاب جانسون جنگ ويتنام را شتاب بخشيد؟«
نيد به پرسش اصلي و بزرگ برگرديد و درباره سياستتهاي نظامي جهاني آمريكا با پاسخ به اين پرسش در مورد ويتنام مي تو

  . مطالبي را به ما بگوييد 1945از 
  :وسيع و كالن سؤالحركت از موضوع معين به يك 

  »گرفته شد؟ NAFTA تاسيس به تصميم چرا« :معين سؤال
  »نظام تصميم گيري آمريكا چگونه است؟« اصلي و بزرگ سؤال
  »افكار عمومي در اين رابطه چطور بوده است؟نقش «يا 

  .  ت متنوع ديگري مطرح شود و در نتيجه تحقيقات بسيار متنوعي ايجاد شودسؤاالو ممكن است 
تون  حال براي اينكه بتونيد به راحتي موضوع تحقيقتان را پيدا كنيد يه راه آسون اينه كه براي رسيدن به پرسش مورد عالقه

) را انتخاب كنيد و شرح مختصر از آن بنويسيد بعد با مشورت استاد راهنما TOPICبعد سه يا چهار موضوع (مدتي فكر كنيد و 
  . … تحقيق را بنويسيد مسألهبا بررسي و حالجي آنها يكي يا برگرفته ازتعداي از انها 
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  خوب سؤالي يك ها ويژگي -1- 2-4

ي آور جمعنيد در يك تحقيق مشخص اطالعات رو اكه بتو دبپردازهاي خيلي مشخصي  يعني به جنبه دمحدوده آن معين باش •
  و تحليل كنيد

  . دتر را مشخص كن تر و وسيع نكاتي از يك موضوع كلي دنابتو •
تا تصوير بهتري از يك موضوع  دهاي قبلي قرار بگير هاي يك پازل در كنار دانه به عبارت ديگه پاسخ تحقيق مثل دانه •

  . كلي انجام ميشه چارچوباين كار از طريق يك حركت رفت و برگشتي بين موضوع محدود و  .دكالن را مشخص كن
  
  ي اساسي پژوهشها پرسش -2- 2-4

يعني خرد كردن و شكستن «ت پژوهش است سؤاالپژوهش تعيين و بيان شد كاربعدي پژوهشگر بيان  مسألهپس از اين كه  •
  ».از طريق پژوهش پاسخ داده خواهد شد ها سؤالكه درواقع از طريق پاسخ يابي به اين  سؤالپژوهش به يك تعداد  مسأله

ت با هم تركيب شوند به لحاظ سؤااليعني اگر . دهد ميپژوهش را نشان  مسألهواقع همان  ت پژوهش درسؤاالمجموع  •
 مسألهكافي است و لي باز هم بستگي به  سؤال 6تا  2 ها مسألهبراي بيشتر  معموالً. مفهومي مساوي پژوهش خواهند بود

  . پژوهش دارد
   .درواقع وسيع و مبهم است و بايد در آن تجديد نظر شود مسألهخيلي زياد شد  سؤالاگر تعدا  •

  
  ت اساسي پژوهشسؤاالنكاتي در مورد  -3- 2-4

ي سؤالبه عبارت ديگر نبايد . سنگ باشند اساسي پژوهش بايد از لحاظ درجه خاص بودن با يكديگر هم يها پرسش -1 
  . درصد آن را پوشش دهد 5ديگري  سؤالاصلي را دربرگيرد و  مسألهدرصد  25مثال  طور به

نه نسبت به آن داراي خالء و كمبود باشد و نه از آن فراتر ، اساسي را پاسخ دهد مسألهاساسي بايد كل  يها پرسشبرآيند  -2 
اي  اصلي را به هشت پرسش اساسي تجزيه كرد، بايد هشت برش مساوي دايره مسألههرگاه بتوان كليه جوانب ، مثال طور به. رود

  . فرضي را دربرگيرد
  
  ي پژوهشها پرسشانواع  -4- 2-4

 :مثال. شود مياستفاده  »، چيست، و چگونه استباشد ميچه «از كلمات  معموالً ها سؤالدراين گونه  :توصيفي سؤالالف) 
  تاريخي صنعت در ايران چگونه بوده است؟گسترش 
 اي رابطهچه  :مثال .چگونگي رابطه دو يا چند متغير مورد نظر قرار مي گيرد، ها سؤالدر اين گونه  :اي ي رابطهها سؤالب) 

  بين رضايت شغلي و رشد سازمان وجود دارد؟
آيا بين  :شود ميبه شكل زير بيان  معموالًبا تفاوت سطوح متغيرها سروكار دارد و  ها سؤالاين  :تفاوتي يها سؤالج) 

  . هاي مديريت در انتخاب شغل تفاوت وجود دارد رشته هاي حسابداري و التحصيالن رشته فارغ
چه عواملي  :مثال .گيرد رابطه علت و معلولي بين متغير هامورد نظر قرار مي ها سؤال گونه در اين :ي علت و معلوليها سؤالد) 

  ؟شود ميباعث افزايش رضايت شغلي كاركنان در يك سازمان 
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 و فرضيه تحقيق سؤالتفاوت  -5- 2-4

ترين منابع روش تحقيق در  مطلب با مطالعه مهماين . و فرضيه تحقيق به روشني مشخص شود سؤالتفاوت  شود ميبخش سعي اين  در
اي استفاده  در بيان اين مطلب از ادبيات محاوره. يد با اطمينان خاطر به آن تكيه كنيدتوان ميمديريت و علوم رفتاري تهيه شده است و 

 . طلبم ام تا بهتر بتوانم مفهوم را منتقل كنم و از اين بابت پيشاپيش پوزش مي كرده
  

  و فرضيه سؤال :گزاره تحقيق -6- 2-4

 براساس مطالعه منابع متعدد به اين نكته دست يافتم كه همه مشكالت ريشه در برداشت غلط از يك واژه دارد و آن
گزاره  :يك تعريف دارد شود ميياد  گزاره تحقيق كه در فارسي از آن با عنوان Proposition واژه. است Proposition  واژه

 . ي پژوهش استها سازهان تحقيق بيان رابطه آزمايشي و حدسي مي

به راحتي درباره آنها اظهارنظر كرد از روابط ميان متغيرها صحبت  توان ميدر سطح باالئي از انتزاع قرار دارند و ن ها سازهچون 
. ساده استهمه چيز بسيار . خواهم با اين جمله را دچار سردرگمي كنم نمي. شود ميناميده  فرضيه و بيان رابطه ميان متغيرها شود مي

دو متغير . دهد ميي تحقيق شما رابطه ميان متغيرها را مورد بررسي قرار ها گزاره. در هر تحقيق شما با تعدادي متغير سروكار داريد
 :اكنون شما درباره رابطه دو متغير يكي از دو حالت زير را پيش رو داريد. فرضي هوش و عملكرد را در نظر بگيريد

  .دارد تأثيرم حدس بزنم متغير هوش بر عملكرد توان مي −

 دارد يا خير؟ تأثيراست كه هوش بر عملكرد  سؤالبراي من جاي  واقعاً −

فرضيه حدسي . است سؤالبرايتان جاي  واقعاًشما يا حدسي درباره رابطه دو پديده داريد يا . بديهي است كامالًهمه چيز 
يد توان مييعني اگر شما . عبارت كتاب دكتر عادل آدر را آوردم تا كسي ترديدي نكند) هوشمندانه درباره پارامتر جامعه است (عين
 . داريد سؤالاست خوب، خيلي روشن است كه شما  سؤالحدس بزنيد فرضيه داريد و اگر برايتان 

همان فرضيه ي يا به صورت يك جمله خبري كه سؤاليا به صورت  :ي تحقيق شما يكي از اين دو حالت استها گزارهپس 
كه جاي تامل (اگر نخواهم  شود ميمشابه مشاهده  كامالًهاي دانشجويان هميشه سه چيز  اما بسيار جالب است كه در پروپوزال. است

 . سف) داردأبگويم ت
  

  اهداف تحقيق

 بررسي رابطه هوش و عملكرد كاركنان -

  ت تحقيقسؤاال

 دارد؟ تأثيرآيا هوش كاركنان بر عملكرد آنان  -

   تحقيق يها فرضيه

  .دارد تأثيرهوش كاركنان بر عملكرد آنان  -
 . و اساتيد محترم بايد با آن برخورد كنند شود مياينگونه تكرار نوعي بازي با كلمات است و به هيچ وجه توصيه ن

  
  تحقيق  يها سؤالشناسايي  -7- 2-4

  :شود ميي سؤالي آغاز ها واژهسؤاالت در اغلب موارد با اين . طرح سؤال آشكارترين نقطه شروع يك پروژه تحقيق است
  چرا، چگونه، چه كسي، چه چيزي، در چه زماني (كي) در چه مكاني (كجا)
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  نكاتي راجع به تنظيم سؤاالت -8- 2-4

     .هايي كه نيازمند دانش تخصصي هستند، پرهيز كنيد سعي كنيد از طرح سؤاالت مبهم يا غيردقيق يا پرسش  -
فراموش نكنيد كه سؤاالتي كه پاسخگو براي جواب دادن به آنها نيازمند به خاطر آوردن وقايع يا احساساتي است كه   - 
  .شوند با دقت كمتري پاسخ داده مي معموالًاند،  ها قبل روي داده مدت

                                     .را ارائه نماييد تر مهم سؤالدو يا سه  سؤالبه جاي يك  –
اي باشد كه تمام پاسخهاي ممكن را به  كنند بلكه سؤال بايد به گونه سؤاالتي طرح نكنيد كه جواب مشخصي را تداعي مي -

  .ذهن تداعي كند
سعي كنيد خيلي از سؤاالت منفي استفاده نكنيد، گرچه در بعضي موارد، مثل وقتي كه يك رشته سؤاالت راجع به نگرش   -
  . مخلوطي از سؤاالت منفي و مثبت بپرسيمپرسيد، بهتر است  مي

  . شوند به خاطر داشته باشيد كه سؤاالت فرضي كه مافوق تجربه پاسخگو باشد، بيشتر منجر به پاسخهاي غيردقيق مي  -  
ي در تأثيراز سؤاالتي كه ممكن است حالت تدافعي ايجاد كند اجتناب كنيد، يا الاقل آنها را زماني مطرح كنيد كه   -  
  .نامه) در آخر پرسش مثالًهاي بعدي نداشته باشند (  خپاس

 .از سؤاالتي كه حدي بر پاسخ آنها نيست اجتناب كنيد -
  

  ت و اهداف تحقيقسؤاالنكات ضروري و مهم در ارائه  -9- 2-4

ت تحقيق بايد از سؤاالزيرا  .ي تحقيق توجه نماييدها فرضيهت بايد به سؤاالت تحقيق از نظر تعداد و نوع سؤاالدر نوشتن  -1
كافيست فرضيه تحقيق كه  شود مييي كه ارتباط بين دو متغير سنجيده ها فرضيهعنوان مثال در  هب ي تحقيق تبعيت نمايدها فرضيه

  . تحقيق نوشته شود سؤالي تبديل نماييد تا سؤالرا به شكل  باشد مييك جمله خبري 
  . مستقيم و معني داري وجود داردبين رضايت شغلي و عملكرد سازماني رابطه  :فرضيه
  آيا بين رضايت شغلي و عملكرد سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؟ :سؤال
  . گردد ميتحقيق هم به اصلي و فرعي تبديل  سؤالي تحقيق به اصلي و فرعي تبديل شوند پس ها فرضيهاگر  -2
اي بر ديگري  و هيچ فرضيه. اصلي و فرعي نيست سؤالنيازي به ارائه  گردد ميدر تحقيقاتي كه از متغير ميانجي استفاده  -3

  . برتري ندارد
  . ت تحقيق بايد به مدل مفهومي و چارچوب نظري تحقيق توجه شودسؤاالدر نوشتن  -4
كافي ت تحقيق سؤاالدر تحقيقات توصيفي و كيفي يا تحقيقاتي كه ابهام زيادي وجود دارد نيازي به فرضيه نيست و همان  -5
  . باشند مي

  با رويكرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي …بر عملكرد سازماني شركت مؤثربندي عوامل  شناسايي و رتبه :مثال
  )AHP( با رويكرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي … برعملكرد شركت مؤثربندي عوامل  شناسايي و رتبه:عنوان تحقيق: مثال

  
  :ت تحقيقسؤاال

  باشند؟ مي . . . . . . مؤثرعملكرد شركتچه عواملي بر  -1
  هر يك از عوامل شناسايي شده نسبت به عوامل ديگرچه وزني دارند؟ -2
  وجود دارد؟ . . . . . بر عملكرد شركت مؤثرچه اولويتي بين عوامل  -4

  باشد.  ميتحقيق كافي  سؤالدر اين تحقيق نيازي به فرضيه نيست و فقط  :توجه
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  اهداف تحقيق  -2-5

گيري و شليك كنيد؟ منظورم همون تفنگهاييه كه براي شكار (!) گنجشك و كالغ و گربه و  حاال شده كه با تفنگ بادي نشونهتا 
ميليمتر و ساچمه اونها از  5. 5يا  5. 4 معموالًهاي استراتژيك (!) دم دست مردمه!!! كاليبر اين تفنگها  قوطي نوشابه و ساير هدف

يعني بيشتر از اين تيرتون به هدف  .متره 10براي شليك، فاصله تا هدف، براي مردان و زنان  .نوع تفريحي و از جنس سربه
شيد كه اگه هدف مقابل را درست در جلوي مگسك نبينيد،  تجربه كرده باشيد، متوجه مي رو تفنگها اين اگه رسه!!! نمي
  . تونيد هدف رو بزنيد نايستيد هم نميتونيد بزنيدش و اگه فاصله اتون دور باشه يا درست مقابل هدف  نمي

  :باشد ميم دهنده سه نكته خيلي مه مثال باال نشان
 . )ببينيدش دقيقاًيعني از مگسك بتونيد د (هدف بايد مشخص و قابل تشخيص باش -1 
 . )يعني فاصله شما از هدف تا جايي باشه كه بتونيد با تفنگتون بزنيدشد (هدف بايد قابل دسترس باش -2
 . )درست بايستيد و در مقابل هدف قرار بگيريد( دنحوه دستيابي به هدف بايد تحت كنترل خودتون باش -3

سه نكته باال بايد در تعيين اهداف هر پژوهشي لحاظ بشه و . خوام وصلتون كنم به بحث پژوهش حاال از اين توضيحات مي
پژوهشتون معلوم  مسألهيعني تا . شه تحقيق شما استخراج مي مسألهز اهداف شما ا :كنم كه يادتون باشه مي تأكيديادتون باشه و باز 

 . شما دارند مسألهاهداف شما ارتباط نزديك و تناتنگي با بيان . تونيد اهدافتون رو بنويسيد نباشه، نمي
كه به نظر من اصل و ماهيت هر تحقيقي به اون وابسته است و نوشتن » تحقيق مسأله«بينيد باز رسيديم به  همونطور كه مي

تحقيقمون جواب بده، پس  مسألههامون بايد در نهايت به  اهداف تحقيق بايد با تكيه بر آن نوشته بشه! پس يادمون باشه كه هدف
به توصيف جامعه  اصالًتحقيقمون  مسألهاينكه تونه جزء اهداف تحقيق باشه مگر  توجه داشته باشيم كه توصيف جامعه تحقيق نمي

سازماني بسنجيم بايد تمام اهداف  وري بهرهخوايم ارتباط متغيري مثل مديريت دانش را با  پس اگه مي. مورد مطالعه مربوط باشه
 . گيرد قرار اهداف جزء تواند مين و نيست ضروري تحقيق اختصاصي ما حول اين موضوع باشه و نوشتن هدف توصيف جامعه

 
 اهداف تحقيقفوايد  -1- 2-5

، بخش خيلي مهمي از اجراي آن تحقيق هستند و بدون تعيين كردن شوند مياهدافي كه براي انجام يك تحقيق تعيين 
 . پذير نيست اهداف، انجام پژوهش امكان

 :هاي زير است نوشتن اهداف تحقيق مشخصا داراي فايده
 . كند مي تعيين و تعريف را شما مطالعه تمركز مورد محدوده •
 . كند ميشفاف مشخص  طور بهمتغيرهايي را كه قصد سنجش آنها را داريد،  •
 . كند ميمراحل مختلفي را كه با آن سروكار داريد، روشن  •
 . كند ميدامنه تحقيق را محدودتر  •
 . داي ندارن كار پژوهشي شما فايده در اصالًكه  شود مييي ها دادهي انبوهي از آور جمعمانع  •

  
 انواع اهداف تحقيق -2- 2-5

هدف اصلي شما چيزيه كه انتظار داريد، در . شوند مياهداف تحقيق به دو بخش هدف اصلي و اهداف اختصاصي (ويژه) تقسيم 
اما اهداف ويژه شما، همان هدف اصلي شماست كه به بخشهاي كوچكتري كه از نظر منطقي با همديگر در . نهايت به آن برسيد

 . دشون ميهاي مختلف هدف اصلي را در بر دارند، تقسيم  هستند، و در واقع ابعاد و جنبهارتباط 
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كه شما در فرايند تحقيقتان چه كاري را چطور، كجا، چه وقت، با چه كسي و به چه  داهداف اختصاصي شما بايد مشخص كن
 . ايم) هاست كه در مطالب قبلي به آن اشاره كرد w+hپنج (آيا اين جمله برايتان آشنا نيست؟ بله اين همان . دهيد منظور انجام مي

  

 چطور اهداف اختصاصي را بيان كنيم؟ -3- 2-5

مقايسه، محاسبه،  :ند شاملتوان ميهاي كنشي كه قابل سنجشند، استفاده كرد و اين افعال  براي بيان اهداف اختصاصي بايد از فعل
هيچ وقت براي نوشتن اهداف اختصاصي از افعال غيركنشي مبهم مثل درك، . باشند … ارزيابي، تعيين، تبيين، تشريح، توضيح،

  . باشد مي رسيد يا نه، خيلي سخت شود ميچون ارزيابي اينكه آيا به اين اهداف . استفاده نكنيد … فهم، باور كردن، مطالعه،
  
  چيستى و چگونگى پيشينه تحقيق -2-6

از مطالعه اكتشافى و  :تحقيق، پژوهشگر بايد كار خود را با دو بررسى مهم و كارساز آغاز كند كه عبارتند مسألهپس از يافتن 
اند و ممكن است برخى از مراحل آنها همزمان صورت  ها مشابه و در هم تنيده اين بررسى. بررسى پيشينه يا مرور ادبيات تحقيق

 . ، محقق بايد به تفاوت آنها آگاه بوده و به هر دو كار بپردازدهايشان متفاوت است با اين وجود، چون هدف. گيرد
تحقيق و زواياى آن و نيز شناخت  مسألهتر نسبت به  تر و دركى روشن مطالعه اكتشافى، هدف به دست آوردن بينش دقيق در

آيد كه اطالعات  ه دست مىها، مقاالت و مصاحبه با كارشناسانى ب اين هدف از طريق مطالعه دقيق كتاب. خألهاى پژوهشى است
و مسائل مشابه را به خوبى  مسألههاى كلى و جزئى در باره اين  توانند ديدگاه جامع و عميق نسبت به حوزه مورد نظر دارند و مى

در كدام  تقريباًيابد كه  مى شود و در اى با خألهاى پژوهشى نيز آشنا مى محقق در اين مطالعه، تا اندازه. بندى و معرفى كنند جمع
در اين  قبالً، اما لزوما با همه تحقيقاتى كه شود ميهمچنين از برخى تحقيقات پيشين نيز آگاه . حوزه، مسائل حل نشده وجود دارد

ى ديگرى نيز صورت گرفته باشند كه ها پژوهشممكن است . شود آشنا نمى اند گرفتهباره يا در باره موضوعات مشابه صورت 
هاى نفت خيز است كه پيش از حفر چاه بايد انجام  اين مطالعه شبيه عمليات اكتشافى زمين. ش نشده باشدنتايج آنها هنوز گزار

بنابراين، اگر محقق حتى يك يا دو جلد كتاب جامع بيابد كه تحقيقات مهم پيشين را . شود تا حوزه مناطق نفت خيز شناخته شود
 .به هدف خود دست يابد تواند مي بندى كرده باشند، با مطالعه دقيق آنها خالصه و جمع

اما بررسى پيشينه تحقيق، مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه ديگران در زمينه اين تحقيق يا موضوعات مشابه انجام 
اند، تا او  كردهاند و چگونه كار  اند، تا كجا پيش رفته خواهد بداند ديگران در اين باره چه كرده در بررسى پيشينه، محقق مى. اند داده

خود استفاده  مسألهها در حل  و نتايج آن تالش ها روشهاى پيشين قرار دهد و در ضمن از  نيز كار خود را در راستا و ادامه تالش
اى را كه محقق در صدد حل آن است، پيش از او به بهترين شكل ممكن حل كرده باشند، پرداختن به چنين  مسألهاگر ديگران . كند

تواند براى حل آن با  هنوز حل نشده يا روش قابل قبولى نداشته است، مى مسألهاما اگر آن . ار بيهوده و لغوى خواهد بودتحقيقى ك
  . روش مقبول، دست به كار شود

دهد گزارشى از  گيرد، پژوهشگر بايد همه مراكز و منابعى را كه احتمال مى حال كه بررسى پيشينه با چنين هدفى صورت مى
  .كند و نبايد مانند مطالعه اكتشافى تنها به يك يا دو منبع جامع بسنده نمايد جستجوشود،  گذشته در آن يافت مىتحقيقات 

شود، اگرچه ممكن است برخى واژه  نيز خوانده مى(Literature Review)  مطالعه پيشينه، گاه به نام مرور ادبيات تحقيق
هاى كالن  هاى نظرى و تئورى ببرند كه عالوه بر پيشينه تحقيق، شامل مبانى و چارچوبتر به كار  ادبيات تحقيق را به مفهومى عام

  . پردازد اين مقاله، به چيستى و چگونگى پيشينه تحقيق مى. شود مى پژوهشى نيز مسألهمربوط به حوزه 
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  اهميت و فوايد بررسى پيشينه -1- 2-6

ها به بازنويسى،  نامه گاه قريب يك سوم پايان. شود حقق شمرده مىبررسى ادبيات موضوع، كار بزرگ و مهارت مهمى براى م
هاى دانشمندان پيشين  محقق با اين مطالعه، تحقيق خود را با تكيه بر تالش. يابد تجزيه و تحليل و نقد ادبيات زمينه اختصاص مى

مرور پيشينه، مطالعه نّقادانه كارهاى . بيند دورتر را مىهاى  رو، بر شانه بلند گذشتگان سوار شده و از باال افق كند و از اين آغاز مى
محقق . ، پشتوانه كار او نيز خواهد بوددهد ميسابق است واگر با حوصله و دقت انجام گيرد، ضمن آنكه بينش محقق را افزايش 

د و در ضمن اين مطالعه، روش رس خود نيز مى مسألهدر مطالعه پيشنيه به شناخت حدود و ثغور و ابعاد مسائل مشابه و در نتيجه، 
كند و نقاط ضعف و  هاى مهم، و چارچوب هاى تحقيقات پيشين را نيز كشف مى ى اطالعات و يافتهآور جمعتحقيق، وسايل 

هاى كارشناسى  نامه ها و اشكاالت تحقيقات موجود، به ويژه پايان بسيارى از نقص. دهد ميقوت آنها را پشتوانه كار خود قرار 
فوايد بررسى . توان از بروز آنها پيشگيرى كرد گردد كه با اين بررسى مى ترى، به عدم بررسى درست پيشينه برمىارشد و دك
 :توان به نحو جزئى تر و متمايزتر چنين برشمرد پيشينه را مى

و تفاوت آن با مسائل  مسألهتر  تر و دقيق تحقيق و در نتيجه، كمك به بيان روشن مسألهشناخت بهتر مفاهيم كليدى  -1
  با مسائل تحقيقات ديگر؛ مسألهن اي رابطهديگر، و نيز 

   هاى تحقيق به تحقيقات پيشين؛ متصل كردن يافته -2
هاى مالى وانسانى  شناخت درست خألهاى پژوهشى، اجتناب از كارهاى تكرارى و در نتيجه، پيشگيرى از اتالف سرمايه -3

                  پاسخ مانده باشد؛ بايد تحقيق جديد را آغاز كند كه پرسش اصلى او بىبسيار؛ زيرا محقق فقط در صورتى 
  .نتيجه ى نامناسب و بىها روشكنونى و اجتناب از  مسألهحل  درهاى ابتكارى  تر و گاه شيوه و ابزارهاى دقيق ها روشيافتن  - 4
  هاى تحقيق؛ فراهم شدن زمينه براى تدوين بهتر فرضيه -5
  تحقيقات پيشين و شناخت كمبودها و اثبات ضرورت تحقيق كنونى؛نقد  -6
  شناخت خطاهاى تحقيقات سابق و سعى در اجتناب از آنها؛ -7
  آشنايى با پيشنهادهاى خاص محققان پيشين براى تحقيقات آينده؛ -8
استنتاج، به ويژه در تحقيقات ها و  گاه محكم براى استدالل منطقى در مرحله بررسى و ارزيابى فرضيه فراهم شدن تكيه -9

  تاريخى، توصيفى تحليلى، علّى و همبستگى؛
  شناخت منابع معتبر قابل استفاده در تحقيق كنونى؛ - 10
هاى پيشينيان بها ندهد، از  توان گفت محققى كه به تالش در نتيجه مى. اند آشنايى با كسانى كه در موضوعات مشابه كار كرده - 11

 . كاسته استارزش كار خود نيز 

  

  مراحل بررسى پيشينه -2- 2-6

 :محقق براى بررسى پيشينه بايد مراحل زير را طى كند

ابتدا بايد يك يا دو جمله در  مسألهبراى شناختن . ى آن به دست آوردها واژهتحقيق و كليد  مسألهشناخت نسبى از  )الف
در چنين منابعى سعى بر آن  .ها مراجعه كرد المعارف تشريح آن نوشت و سپس براى وضوح بيشتر آن، به متون درسى و دائرة

 مطالعه اكتشافى را انجام داده قبالًالبته اگر محقق . روشن وقابل فهم بيان شود طور بهنظريات و مفاهيم مربوط به آنها  است كه
 . تواند گام دوم بررسى پيشينه را بردارد تحقيق و مفاهيم كليدى آن برايش روشن شده و به راحتى مى مسألهباشد، حد و حدود 
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ترين  توان اصلى هاى دوم و سوم را مى گام. پردازند، بيابد و بررسى كند منابع مناسبى را كه به معرفى تحقيقات مى) ب
فراهم شده، بايد به دنبال منابعى  مسألهو دركى كه از  ها واژهدر گام دوم با استفاده از كليد . مراحل در مطالعه پيشينه دانست

يافتن اين منابع از راهها و . تحقيق و موضوعات مشابه هستند مسألهگشت كه شامل اطالعات الزم در باره تحقيقات مربوط به 
 :هاى زير ممكن است پايگاه

                            تخصصى؛هاى  ها در كتابخانه فهرست كتاب −
              يا فصولى از كتب؛ ها بخشبراى يافتن » هادى«افزار  نمايه موضوعى كتب مانند نرم −
هاى  برخى از نشريات، اختصاص به مرور تحقيقات پيشين در رشته. اى در كتابخانه هاى تخصصى فهرست نشريات دوره −

      .كنند در رشته روانشناسى كه كار محقق را به ميزان قابل توجهى آسان مىPsychological Bulletin  خاص دارند؛ مانند
  نمايه مطبوعات و فهرست مقاالت؛ −
  ها؛ نامه پايانفهرست  −
  ها؛ نامه پايانفهرست چكيده تحقيقات و  −
  ها؛ المعارف دائرة −
  و شبكه اينترنت؛ Online هاى شبكه، CD-Romماننداى  هاى رايانه سيستم −
  با اساتيد رشته مربوطه؛ مصاحبه −
  مشورت با كتابدار مرجع (كه با منابع آشنايى كافى دارد)؛ −
جستجوى «كه عالوه بر كمك در شناخت منابع، براى  (Bibliography) ها شناختى مقاالت يا كتاب فهرست كتاب −

تكنيكى است براى پيدا كردن تحقيقاتى كه به  »جستجوى ارجاعات«. نيز مفيد است» (Citation Search) ارجاعات
هر كارى كه به آن . اند اند و از اين طريق، يافتن تحقيقاتى كه ديگران بيشتر به آن ارجاع داده تحقيقات ديگر استناد كرده

بندى و  درجهمنابعى وجود دارند كه تحقيقات جديد را از نظر ميزان ارجاع به آنها . بيشتر استناد شده باشد، معتبرتر است
  SCCI (Social Sciences Citation (Index) يا »فهرست ارجاعات علوم اجتماعى«كنند؛ مانند  معرفى مى

مرورى برتحقيقات پيشين در باره موضوع ذكر مى كنند؛ اطالعاتى  معموالًكه (ها و پيش درآمدهاى مقاالت  مقدمه −
  ).دتوانند سرنخ هاى خوبى براى يافتن منابع باشن كه مى

ها و منابع جديد مرتبط با موضوع مراجعه نمايد، از طريق آنها تحقيقات پيشين  از ميان منابع مزبور، محقق بايد ابتدا به كتاب
 . را شناسايى كند و در صورت لزوم به مطالعه اصل آنها بپردازد

طرق فوق نياز به وقت و حوصله زيادى داشته باشد، اما با توجه به آثار و  ها و اگرچه ممكن است جستجو در همه پايگاه
آيد، بايد وقت قابل توجهى را براى استفاده از كتابخانه در نظر  هايى كه از ترك آن به وجود مى و خسارت جستجوفوايد اين 
هاى بزرگ، منابع  امروزه غالب كتابخانه. نها آشنا بودبندى آ رو، بايد با انواع منابع اطالعاتى در كتابخانه و نوع طبقه از اين. گرفت
بندى براى يافتن كتابى خاص در موضوع  استفاده از اين طبقه. اند بندى كتابخانه كنگره آمريكا مرتب كرده طبقه براساسخود را 

 بندي طبقههرست موضوعات در ف مورد نظر نياز به اندكى تمرين و آشنايى دارد؛ زيرا ممكن است عنوان موضوع مورد نظر عيناً
هايى درباره  كتاب مثالً. اى از موضوعات را پيدا كرد كه شامل آن موضوع خاص است در اين صورت، بايد حوزه. كنگره نباشد

، »نوشيدن و حوادث اتومبيل«، »نوشيدن و حوادث هوايى« :هاى زير قابل دست يابى است در طبقه »حوادث مرتبط با الكل«
 . »و الكل روابط بين دارو«
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هاى درسى عمومى، نقطه آغاز  در كتابخانه براى به دست آوردن نگاه كلى و گسترده از تحقيقات پيشين، فهرستى از كتاب
هاى تعليم و  تر در حوزه هاى تخصصى المعارف هاى عمومى در زمينه علوم رفتارى و همچنين دائرة المعارف دائرة. خوبى است

المعارف با دقت انتخاب شده تا در  محتواى دائرة. هاى ديگر نيز وجود دارند زنان و بسيارى زمينه تربيت، كار اجتماعى، مطالعات
 . آيد اعتبار الزم را دارد، اگر چه جزء منابع دست دوم به شمار مى غالباًبه همين سبب، . آزمون گذشت زمان موفق باشد

شود، بلكه پژوهشگر بايد منتظر كسى بنشيند كه  ها يافت نمى قفسهين و مفيدترين منابع اطالعاتى در كتابخانه، در تر مهماما 
اى و تخصصى ديده است و كار او كمك كردن به ديگران  كتابدار مرجع كسى است كه آموزش حرفه. تواند به او كمك كند مى

البته . به يك موضوع خاص سؤال كردتوان در باره منابع مربوط  از او حتى مى. است تا اطالعات الزم را درباره منابع به دست آورند
 . تواند كمك كند هاى مختلف مى او به شيوه. سؤال كرد و گذشت، بلكه بايد نياز خود را با جزئيات براى كتابدار توضيح داد صرفاًنبايد 

نترنت به دست گذارند، مى توان از طريق اي هاى اطالعاتى را كه فهرستى از منابع را در اختيار محققان مى برخى از پايگاه
بايد مبلغى را  غالباًكند كه البته براى استفاده از متون اين منابع  هايى را معرفى مى چنين پايگاه» ياهو«، موتور جستجوى مثالً. آورد

 . در گام اول بسيار مفيد باشد تواند مياما آگاهى از فهرست منابع مربوط به موضوع نيز . پرداخت كرد
و منابع مزبور، عناوين  راههامحقق با استفاده از . مشابه به مطالعه نقادانه اين تحقيقات بپردازد پس از يافتن تحقيقات -3

يافتن تحقيقات مطابقْ يا مشابه، هشدارى است براى محقق كه نّقادانه و . مى كند جستجومشابه يا نزديك به عنوان تحقيق خود را 
ى مهم آنها با تحقيق ها تفاوتكند تا  جستجويشان را با تحقيق خود ها تفاوتو  اه شباهتبا تيزبينى و دقت آنها را مطالعه كرده، 

فعلى برجسته شده و توجيه كافى براى انجام تحقيق جديد فراهم آيد و نيز معلوم شود كه اين تحقيق نسبت به آنها از چه 
اند و دقيقا خأل موجود در اين  كجا پيش رفته ى مشابه تاها پژوهشاى بين آنها وجود دارد،  جايگاهى برخوردار است و چه رابطه

چنين نگاهى به پيشينه، به محقق كمك مى كند در پرتو كارهاى مشابه و اشاراتى كه در ضمن آنها موجود است، . زمينه چيست
 . ترى تحليل كند و به مخاطبِ تحقيق خود بشناساند خود را نيز به نحو روشن مسأله

ابعاد مختلف انذار «تحقيق كند، تحقيقاتى كه » آثار تربيتى انذار و تبشير در قرآن«د درباره خواه براى مثال، محققى كه مى
آثار اجتماعى و «و نيز تحقيقاتى كه به  شود ميرا بررسى كرده اند نيز جزء كارهاى مشابه براى او محسوب  »وتبشير در روايات

پرداخته اند، به پژوهش او نزديكند و جزء پيشينه كار او محسوب مى  »در تاريخ صدر اسالم«يا » فرهنگى انذار و تبشير در قرآن
ديدگاه صدرا «پژوهش كند، بايد به تحقيقاتى كه » تغيير در خدا از نظر صدرالمتألهين«همچنين اگر كسى بخواهد در باره . شوند

 . قرار دهد را بررسى كرده اند، توجه كند و آنها را پيشينه تحقيق خود »در باره صفات يا ذات خدا
اى نيز براى تكرار تحقيق نداشت بايد دست  كننده اگر هيچ تفاوتى بين كار خود و تحقيقات مشابه پيدا نكرد و هيچ دليل قانع

كننده، مثل اين كه احتمال تغيير شرايط و به تبع آن، تغيير  دليل قانع. اى ديگر برآيد مسألهاز اين كار بشويد و در پى موضوع و 
در اين صورت، . در نتايج، اثر بگذارد تواند مينتايج تحقيق را بدهد يا نقصى در اجراى تحقيق قبلى كشف كند كه اين نقص 

ق قبلى به نظر او مناسب نبوده ، روش تحقيمثالًها پرهيز كند؛  كند از آن نقص و عيب پردازد و سعى مى مى مسألهدوباره به همان 
تر  هاى دقيق تر و تحليل با روش مناسب مسألهها اشكاالتى مى بيند كه الزم است دوباره همان  گيرى و تحليل است يا در نتيجه

ز اما اگر هيچ يك از اين ادله براى تكرار تحقيق موجود نبود، اجراى آن با صرف وقت و سرمايه و امكانات، دور ا. بررسى شود
البته مقتضاى نگاه نّقادانه اين است كه هم نقاط مثبت و امتيازات را بجويد تا از آنها استفاده كند و هم نقاط منفى . سفاهت نيست

 . ها را تا از آنها پرهيز نمايد و عيب
كلى و احيانا روش تحقيق و گاهى آمار  طور بهها  چكيده، شامل يافته. اى از تحقيقات مطابق و مشابه تهيه كند چكيده -4

براى فهميدن نيز در صورت نياز بايد به . هاى آن را فهميد ، روش تحقيق و يافتهمسألهرو، براى تهيه چكيده بايد  از اين. نمونه است
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فع بسيارى فهميدن و هضم كردن تحقيقات پيشين، عالوه بر كمك كردن در تهيه چكيده، منا. متخصصان و اهل فن مراجعه كرد
شناختى و  در اين مرحله بايد اطالعات ارجاعى و كتاب. هاى دشوار تحقيق او خواهد بود براى محقق دارد و راهگشاى پيچ وخم

 . آدرس محل نگهدارى منبع را نيز يادداشت كرد
ق خود اشراف گزارش بررسى پيشينه بايد نشان دهد كه محقق بر موضوع تحقي. به نگارش بررسى انجام شده بپردازد -5

رو، گزارش پيشينه بايد شامل دو  از اين. و ضرورت تحقيق كنونى را نيز ثابت كند دارد و از آخرين تحقيقات مرتبط آگاه است
هاى تهيه  اى از دانش موجود در باره تحقيقات مرتبط؛ اين بخش با استفاده از چكيده خالصه و چكيده الف) :بخش اصلى باشد

فعلى را روشن كند  مسألهاى كه ضرورت و اهميت  تحليل و نقد تحقيقات پيشين به گونه ب). شود ميشده در مرحله قبل تدوين 
نتيجه؛ زيرا از  گزارش پيشينه بدون تحليل و نقد، كارى است ناقص و بى. و ارتباط اين تحقيق را با تحقيقات پيشين نشان دهد

 . كه نشان دادن خألها و تبيين ضرورت تحقيق كنونى است، غفلت كرده استهدف اصلى بررسى پيشينه 
شناختى منابع مورد استفاده و نيز تحقيقات مرتبط پيشين كه در آنها  مشخصات كتاب. شناسى منابع را تهيه كند كتاب -6

. اين بررسى ترديدى ايجاد نشوددقت يادداشت شده و در بخش بررسى پيشينه ذكر گردد تا در مستند بودن يافت شده، بايد با 
 . هاى ويرايش آمده است نامه شناختى منابع، در شيوه شيوه ثبت مشخصات كتاب

  
  اشتباهات معمول در بررسى پيشينه -3- 2-6

قضاوت ى كه يا با هاي نامه پايانبسيارند . خورند هاى تحصيلى بيشتر به چشم مى نامه پاياناشتباهات معمول در بررسى پيشينه در بين 
، يا تعداد بسيار كمى از تحقيقات مرتبط را معرفى »يافت نشد مسألههيچ تحقيقى در باره اين « :اند  شتاب زده و صريح حكم كرده

در برخى موارد نيز كه نقد و تحليلى صورت گرفته است، به شكل منطقى ضرورت تحقيق كنونى توجيه نشده است و يا . اند كرده
  .هايى ديگر از اين قبيل ، ناقص است، و نقصدهى تحقيقات پيشين آدرس

  .تواند از بروز نقص هاى مختلف از جمله موارد مزبور پيشگيرى كند توجه به اشتباهات زير و سعى در پرهيز از آنها مى
  و مفاهيم كليدى آن؛ مسألهعدم تعريف دقيق  -1
  ى منابع؛جستجوتنبلى و شتابزدگى در  -2
  ست دوم؛اعتماد افراطى بر منابع د -3
  و ابزارها؛ ها روشتأكيد بر نتايج تحقيقات و غفلت از  -4
  ثبت اطالعات زياد در برگه هاى يادداشت؛ -5
  تنظيم ناصحيح فهرست منابع؛ -6
  .، مسائل و نتايج آنها پيش از فهم درست آنهاها روشقضاوت در باره تحقيقات،  -7
محروم شدن از تجربيات گذشتگان، عدم  :هايى همچون خسارتغفلت از اهميت پيشينه گفت كه  توان ميكلي  طور به

هاى كالن مادى و انسانى، و موارد ديگر را به  اشراف بر موضوع تحقيق، خامى و نپختگى تحقيق، تكرار بيهوده و اتالف سرمايه
  . ند نبودن آن استاز سوى ديگر، بررسى ناقص و ضعيف پيشينه نيز بى فايده يا كم فايده و گاه مان. دنبال خواهد داشت

  
  مدل مفهومي در تحقيق -4- 2-6

خود از چارچوب نظري تحقيق گرفته ، مدل مفهومي. شود مييا يك منبع معتبرگرفته  baseمدل مفهومي در تحقيق از يك مقاله 
دهنده روابط بين متغيرها  كه در برگيرنده تمام متغيرهاي مهم و اساسي در يك موضوع خاص بوده و در عين حال نشان شود مي
مدل مفهومي تحقيق نيز پشتوانه ، بنابراين عالوه بر چارچوب تئوريك تحقيق. مشخص شود لذا بايد منبع مدل حتماًباشد.  مي
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ي تحقيق ها فرضيهت و اهداف و سؤاالالزم به ذكر است در تحقيقاتي كه مدل وجود دارد باشد.  مينظري و مفهومي يك تحقيق 
رابطه بين  *در ذيل يك مدل مفهومي ارائه شده است كه. گردد ميمدل و جهت ارتباط خطوط بين متغيرها تعيين با توجه به 

  . دهد مينشان  *كيفييت ارتباط نيروي كار را با عملكرد شغلي 

  
  

  خالصه

 معموالًهايي هستند كه  همان شرح، تعريف نظري يعني. ي يك تحقيق علمي تعريف نظري و عملياتي تحقيق استها ويژگياز 
ا متغير در تحقيق ذل. عريف عملياتي يعني چگونگي سنجش متغير با ابزارهاي موجودتو  شوند ميآورده  ها واژهدر فرهنگ 

اگر علت باشد آن را . گيرد ميي مختلف به خود ها ارزشو مفهومي است كه  كند ميي اصلي يك تحقيق را مشخص ها سازه
بايد  متغيرهابعد از شناسايي دقيق . باشند يا تعدلگر متغيرهاي واسطه يا ميانجي مي. گويند آن را وابسته ميمستق و اگر معلول باشد 

هدف تحقيق گفته سؤال، و تعيين نقطه دسيابي به پاسخ  باشد ميكه نقطه شروع هر كار تحقيقي . اصلي تحقيق بيان شود سؤال
بعد از اين مرحله بايد باشد.  ميگويند كه مبناي سنجش تحقيق  را فرضيه ميزني در مورد پاسخ به آن  و حدس يا گمانه شود مي

اين مبناي اساسي بايد در غالب موضوع باشد.  ميچارچوب نظري تحقيق مشخص گردد كه مبناي نظري و تئوريك هر تحقيقي 
ام ادبيات تحقيق مربوط به فصل دوم در تحقيقات به ن. در تحقيقات قبلي نمايان گردد كه به آن سوابق تحقيق مي گويند

  . كه از اهميت بااليي برخوردار است باشد ميچارچوب نظري تحقيق 
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  اي ي چهارگزينهها سؤال

  

  

  باشد؟ دربيان ادبيات تحقيق چه نكاتي مورد توجه مي -1

  ارائه نظريات مرتبط با تحقيقب)   صورت مسأله بايد مشخص باشد.الف) 
  ج ب ود)     ارائه سوابق مرتبطج) 

  متغير مستقل يعني. . . . . . . . . ؟ -2

  معلول تحقيقب)   مجهول تحقيقالف) 
  پذيرتأثيرد)   گذارتأثيرج) 

  حدس يا گمان در مورد نتايج تحقيق يعني. . . . . . . . . . . . ؟ -3

  هدف تحقيقب)   سؤال تحقيقالف) 
  كدام هيچد)   فرضيه تحقيقج) 

  اهميت تحقيق خودرا مي نويسد؟پژوهشگر در چه مقياسي  -4

 A4صفحه  5/1ب)  A4صفحه  2-3الف) 

  كدام هيچد)  A4بيش از سه صفحه ج) 

در كدام قسمت از طرح پژوهشي پژوهشگر بايد اثرات مثبت از انجام شدن پژوهش و اثرات منفي حاصل از عدم انجام  -5

  پژوهش را مطرح كند؟
   اهميت كاربردي مسألهدر ب)    در اهميت نظري مسألهالف) 
  در هيچكدامد)    در هردو موردج) 

  كداميك از تعاريف زير، تعريف اسمي است؟ -6

  كند ميتعريفي كه واقعيت را بيان ب)     مي پردازد. ها سازهتعريفي كه به بيان مفاهيم و الف) 
  متفاوتي باشدتعريفي كه داراي معاني كامالً د)     .كند ميتعريفي كه واقعيت را بيان نج) 

  باشد؟ كداميك از تعاريف زير هدفش تعيين ماهيت مي -7

   تعريف واقعيب)    تعريف عملياتيالف) 
  اي تجزيهتعريف تحليل و د)     تعريف مفهوميج) 

  كدام تعريف بر ويژگي قابل مشاهده استوار است؟ -8

   تعريف عملياتيب)     تعريف واقعيالف) 
  تعريف اسميد)     تعريف مفهوميج) 

  انواع تعريف عملياتي كدامند؟ -9

    ايستا و پوياب)     پذير اندازهالف) 
  الف و جد)   آزمايشيج) 

  انواع فرضيه به صورت كلي؟ -10

   آماري و جهت دارب)     تحقيقي و آماريالف) 
  هيچكدامد)    جهت دار و بدون جهتج) 

  متغيرها بر حسب ماهيت تغيير كدام است؟ بندي طبقه -11

    گسسته و پيوستهب)     كمي و كيفيالف) 
  همه مواردد)    ي و چند ارزشيدو ارزشج) 



 47    هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح

 

  كداميك از متغيرهاي زير، متغير اصلي و مورد توجه محقق است؟ -12

  كميب)   وابستهالف) 
  دو ارزشيد)   كيفيج) 

  منظور كدام فرضيه است؟» علت و معلولي بين دو يا چند متغير است محقق به دنبال كشف و تعيين رابطه« -13

  پيوستهب)   تحقيقيالف) 
  جهت دارد)     رابطه ايج) 

  ؟شود مي،دستكاري يا انتخاب گيري اندازهكدام متغير توسط پژوهشگر  -14

  كيفيب)   وابستهالف) 
  كدام هيچد)   مستقلج) 

  انواع فرضيه آماري كدامند؟ -15
  فرضيه جهت دار و بدون جهتب)     فرضيه صفرو فرضيه خالفالف) 
  كدام هيچد)     فرضيه صفر و بدون جهتج) 

  نقطه شروع يك پديده تحقيق كدامست؟ -16

  نظريهب)     فرضيهالف) 
  هيچكدامد)     طرح سؤالج) 

  
  

  ي تشريحيها سؤال

  
  
  تحقيق و نگارش آن چه نكاتي را بايد رعايت كند؟ مسألهمحقق دربيان  -1
 . نحوه نوشتن اهميت و ضرورت تحقيق را با ذكر مثال توضيح دهيد -2
 . در تحقيق را نام ببريد ها واژهتعاريف -3
 . ي يك فرضيه خوب را بنويسيدها ويژگي -4
  . ي تحقيقي چند نوعند توضيح دهيدها فرضيه -5
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  جامعه آماري -فصل سوم

  ها سرفصل

  چگونگي تعيين روش تحقيق و شرايط آن �
  چگونگي تعيين جامعه آماري مناسب  �
  چگونگي انتخاب روش نمونه گيري و تعيين حجم آن �
  چگونگي تعيين روايي و پايايي حقيق �
  ي اطالعاتآور جمعچگونگي تعيين و كاربرد ابزارهاي  �
  

  مقدمه

به همين جهت با توجه به . دهد ميكه تحقيق را به بخش اجرايي و عملياتي سوق  گردد مييي اشاره ها مؤلفهدر اين بخش به 
در انتخاب نمونه بايد كنترل كرد . آن از جامعه نمونه گرفت براساسبايد جامعه آماري تحقيق را مشخص نمود و  ،موضوع تحقيق

حقيق مناسب شرايط را براي حركت به سمت پس از آن بايد با انتخاب روش ت. ي تحقيق معرف واقعي جامعه باشدها نمونهكه 
پذير  مسير تحقق به اهداف واقعي را امكان باشد ميي راهبردي تحقيق ها بخشروش تحقيق يكي از . اصلي تحقيق پيش برد سؤال
تحقيق از مسير  گردد ميباعث  دهند، هرگونه اشتباه در تعيين هر يك از موارد فوق كه عناصر اجرايي تحقيق را نشان مي. سازد مي

  . اصلي خود خارج كردد
 

  جامعه آماري -3

. جامعه آماري عبارتست از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص داراي يك يا چند صفت مشترك باشند
 . تر از يك جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود توان آنرا دقيق هرچه جامعه آماري كوچكتر باشد مي

 ويژگي، يك در حداقل كه ها پديده يا مفاهيم متغيرها، اشياء، افراد، از اي طبقه يا گروه :از است عبارت آماري جامعه لذا
  . باشند مشترك
   :اند شرح اين به عمده طور به كه است آمده عمل به متعددي تعاريف جامعه از لذا
  .باشند مي محقق توجه موردصفات،  يا صفت اين و دارند مشترك صفت چند يا يك كه افراد از گروهي −
  . شود شامل را گروه همان از محدودتري عده يا و نوع خاص يك افراد، همه است ممكن جامعه −
» آماري« اين تعريف، جامعه، پسوند با. اند شده داده تشخيص تحقيق، مناسب جهت كه افرادي و گروه تمامي −

   :اند داده ارائه اينشرح به تري ، تعريف خاص»آماري ي جامعه« براي اي عده. است گرفته
  . است يك جامعه افراد در صفت يك ي اندازه به مربوط هاي آن، كميت اعضاي كه اي جامعه −
  . باشند ويژگي مشترك يا صفت يك حداقل داراي كه اجزائي مجموعه :تحقيق در جامعه −
 ،حال اين با. سرشماري گويند آن به كه گيرند مي قرار مطالعه مورد جامعه، يعضاكلي ا طور به موارد، برخي در −

   .دهد مين جامعه را كل ي مطالعه ي هايمالي، اجازه هزينه و الزم، وقت انساني نيروي بسياري موارد، كمبود در
 كه است جامعه از كوچكي بخش نمونه،. انتخاب شود جامعه اي از نمونه كه است اين مواردي چنين در معمول روش

  . است بودن تعريف، معرف اين در نكته مهم. شود مي فرض جامعه كل معرف
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  . داد تعميم جامعه به توان نمي نباشد، جامعه معرف كه را اي نمونه نتايج
 جامعه معرف شود انتخاب درست روش با نمونه اگرگيرد.  مي آزمون قرار يا سنجش مورد جامعه از نمونه، بخشي در
 در كه چرا گيرد، صورت احتياط با بايد تعميم اين وجود، اين با .داد تعميم جامعه كل به توان مي را آن از حاصل نتايج باشد،
 خطاي تنها ،گيرد مي قرار مطالعه كل كه وقتي نظري لحاظ به .دارد وجود ناپذير اجتناب خطايي گيري، نمونه يها روش تمام
  . دارد وجود پاسخگويان فردي هاي تفاوت و )است استفاده مورد جامعه مورد ابزار ي نتيجه كه ناهمساني (يعني گيري اندازه

 

  بندي در جامعه تحقيق طبقه -3-1

  :گردد مي اشاره از آنها برخي به ذيالً كه نمود بندي دسته مختلفي معيارهاي براساس توان مي را جامعه
  . … و گياهي جامعه انساني، جامعه ، مانندكند مي مشخص را خود نوع جامعه آن در كه موضوع براساس )الف
 معين و مشخص را دهنده تشكيل عناصر يا اعضا تعداد توانيم مي است محدود يا كه دهنده،  تشكيل اعضاي تعداد براساس )ب
  . جنگل) يك درختان مثل نيست، مشخص آن دهنده تشكيل عناصر يا اعضا تعداد) است محدود نا يا و( كنيم
 . دهند قرار مطالعه مورد را محدود ي جامعه كه شود مي سعي معمول طور بهتحقيقات،  رد
  :است نوع سه داراي كه تعميم براساس جامعه بندي طبقه) ج
 به را پژوهش هاي يافته هستيم مند عالقه كه فرضي يا واقعي اعضاي همه از متشكل است اي جامعه :نظر مورد جامعه )1 - ج
  .گويند مي نيز هدف ي جامعه آن به كه .دهيم تعميم آنها

 زير عمل در و آيد مي دست به نظر مورد جامعه از قيد يك از استفاده با كه است اي جامعه :مطالعه مورد جامعه )2 - ج
 جامعه، اين به .دهيم تعميم جامعه افراد همه به را نتايج توانيم مين كه است مواردي براي نوع، اينگيرد.  مي قرار بررسي پوشش
  . گويند مي نيز بررسي مورد ي جامعه
 به يا را اعضاء از بخشي كه معني دينب .آورد عمل به مطالعه مورد جامعه نظر مورد وسعت منظر از توان مي را مطالعه )3 - ج
 جامعه دوم طريق در و دسترس در جامعه اول، طريق در .كرد انتخاب توان مي علمي گيري نمونه روش به يا و دسترس در طريق
  .شود مي خوانده نمونه

 رعايت بدون دسترسي، سهولت خاطر به فقط را آن افراد محقق، كه شود مي گفته اي جامعه به :دسترس در جامعه −
  . كند مي انتخاب مطالعه براي علمي، گيري نمونه اصول

 مورد ادامه در» نمونه« عنوان تحت را آن دارد، زياد كاربرد و باشد مي مفصل جامعه نوع اين شرح چون :نمونه جامعه −
 . دهيم مي قرار شناخت

  :شود مياز منظر سازماني به دو بخش تبديل  جامعه آماري -4
  :مثال. باشد ميجامعه آماري (سازماني) است يا اينكه جامعه آماري فردي (پرسنلي) 

 …  در موضوع بررسي رابطه بين تعهد سازماني با عملكرد سازماني با توجه به نقش ميانجي سيستم پاداش در شعب بانك )الف
 استان گلستاندر 

  نه كاركنان شعب بانكباشد،  ميدر استان گلستان . . . . ***در اين تحقيق جامعه تحقيق شعب بانك
در موضوع بررسي رابطه بين تعهد كاركنان با عملكرد شعب از ديد كاركنان با توجه به نقش ميانجي سيستم پاداش در  )ب

  در استان گلستان. . . . شعب بانك
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  استان گلستان. . . . ، نه شعب بانكباشد ميدر استان گلستان . . . . جامعه تحقيق كاركنان شعب بانك ***در اين تحقيق
  :نتيجه اينكه

يعني اگر متغيرها فردي مي باشند پس جامعه . ***بين جامعه تحقيق و نوع متغيرهاي تحقيق بايد تطابق وجود داشته باشد
  . جامعه آماري تحقيق هم بايد سازماني باشد، تحقيق سازماني باشندو اگر متغيرهاي . آماري هم بايد فردي باشند

  . همگن يا ناهمگن باشد تواند مياز منظر كيفيت عوامل تشكيل دهنده آن  تواند ميجامعه آماري  -5
   .باشد ميدر جامعه همگن نمونه گيري تصادفي ساده  )الف
  . اي استفاده شود اي و طبقه ادفي خوشهگيري تص اگر جامعه آماري ناهمگن باشد بايد از نمونه )ب
  . اي باشد يك طبقه اي يا چند طبقه تواند ميجامعه آماري  -6

   .باشد ميبا يك طبقه مشخص نمونه گيري تصادفي ساده  اي جامعهدر  )الف
  . اگر جامعه آماري چند طبقه اي باشد بايد از نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شود )ب

  
  سه نكته اساسي در تدوين جامعه تحقيق  -1- 3-1

  .اشتباه در تعيين جامعه تحقيق كل فرايند تحقيق را از ابتدا گمراه خواهد كرد −
  .باشد ميانتخاب جامعه آماري تابعيت از موضوع و نوع متغيرهاي آن الزامي  در −
جامعه براي بررسي آن  نيتر مناسببنابراين  .شود ميدر تحقيقات كيفي جامعه آماري تبديل به جامعه يا گروه هدف  −

در اين حال جمعيت آماري برابر با . به عبارتي سرشماري انجام شود. است كه كل جامعه تحت مطالعه قرار گيرند
ها و  دقت در گردآوري داده، )ها نههزي( اعتباري و زماني يها تيمحدود معموالًاما . جمعيت كل جامعه خواهد بود

اصل  يريگ در نمونه. براي سرشماري است يريگ ات و امكانات سبب استفاده از نمونهتجهيز و كنترل آن، نيروي انساني
كه چنانچه از مناسبات آماري صحيح استفاده شود امكان تعميم نتايج و اطالعات به دست آمده  شود ميبر اين قرار داده 

   .از مطالعه بر روي نمونه به جامعه اصلي وجود دارد
  

 همفهوم نمون -3-2

چنانچه جامعه آماري بزرگ باشد؛ محقق با توجه به محدوديت امكانات ناچار است از بين افراد جامعه تعداد مشخصي را به 
هاي آماري آن  ها و اندازه شاخص، و صفات جامعه را مطالعه كرده ها ويژگي، عنوان نمونه برگزيند و با مطالعه اين جمع محدود

 . گويند نمونه مي، محدودبه اين جامعه . را محاسبه كند
كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس  نمونه عبارتست از تعدادي از افراد جامعه 

  . و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند
 يا. دهند مي تشكيل اصلي ي جامعهافراد  از بخشي را آن اعضاي كه جامعه از است اي مجموعه زيربه عبارتي ديگر نمونه 

تر انتخاب شده  ي بزرگ يا يك گروه از جامعه قسمت يك از كه ها نشانه از اي مجموعه« از است عبارت نمونهدر مفهوم وسيع، 
 ارائه را اطالعاتي نمونه، .»باشد تر بزرگ ي جامعه يها ويژگي و كيفيات معرف مجموعه، اين اعضاي صفات هك است، به طوري

 كردن پيدا و نمونه ي مطالعه طريق از ديگر، عبارت به كرد؛ قضاوت جامعه خصوصيات مورد در توان مي آن براساس كه كند مي
  . نمود پيدا جامعه در را ها پديده روابط و خصوصيات توان مي آن، تعميم و ها پديده روابط و خصوصيات
  بايد دو شرط زير جمع باشد: داد، تعميم جامعه به را نمونه از آمده دست به نتايج بتوان اينكه براي
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  . آيد دست به آماري هاي فرمول و منطق براساس نمونه حجم و الف) اندازه
  . باشد ميعل موازين رعايت با جامعه، افراد بين از نمونه افراد انتخاب ب) روش

گيري  و به مقادير اندازه »شاخص آماري«گيري شده صفات مربوط به يك نمونه،  در آمار به مقادير اندازه، الزم به ذكر است كه
 . گويند مي »پارامتر«شده صفات مربوط به تمام جامعه 

 :محقق به دو شكل ممكن است نمونه را انتخاب كند
نس مساوي براي يعني تمام افراد جامعه شا. يك شكل آن اين است كه شانس انتخاب شدن را به تمامي افراد جامعه بدهد

 . گويند مي اتفاقي انتخاب احتمالي يا روش كه به آن. انتخاب شدن داشته باشند
يعني تمام افراد جامعه شانس مساوي براي انتخاب شدن نداشته باشند و در  روش ديگر روش وضعي و غير احتمالي است؛ -

 . گويند مي وضعي هاي نمونه گيري را نمونهاين . دهد ميانتخاب افراد براي نمونه محقق نظريات خود را دخالت 
  :كامل مشخص نمود طور بهگيري بايد دو مورد را  در نمونه

  *تعيين دقيق روش نمونه گيري
  **تعيين دقيق روش برآورد حجم نمونه

  . پردازيم در اين مرحله به بررسي هر يك از موارد فوق مي
  

 انواع نمونه احتمالي -1- 3-2

  :از ها عبارتند اين نمونه
 هاي احتمالي ساده نمونه الف)

اين اصل  براساساين نمونه . شود ميهمبستگي،علي و تجربي استفاده ، ياب از اين نوع نمونه در تحقيقات توصيفي زمينه
از براي انتخاب افراد نمونه . كه كليه افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارند و متجانس يا يكدست هستند شود ميانتخاب 

 :جامعه سه روش وجود دارد
سپس از  .دهد ميدر اين روش محقق به هر يك از افراد جامعه يك كد يا شماره مخصوص :استفاده از قرعه كشي −
 كوچكي مقواي يا كاغذ روي را آنها از يك هر شماره، آن نبود صورت در و كند مي استفاده دار شماره هاي پالك يا ها مهره
 داخل را آنها آنگاه. داشت خواهد مهره يا پالك يا كاغذ شماره دار در اختيار، به تعداد افراد جامعه، بنابراين ت مي نمايد؛يادداش
 دهد مي ادامه آنقدر را كار اين و نمايد مي يادداشت را آنها شماره و كرده خارج يكي يكي را ها مهره و ريزد مي ظرفي يا كيسه
 . شود كامل نمونه حجم تا

كنند  اتفاقي تنظيم مي طور بههاي اعداد تصادفي به وسيله رايانه هايي كه ارقام را  جدول :جدول اعداد تصادفياستفاده از  −
 ارقام و شود مي بالغ ستون و سطر 99 به معموالًها در دو جهت سطر و ستون داراي اعداد اتفاقي هستند كه  اين جدول. شود ميتهيه 
 . پنج رقمي در كنار يكديگر و به شكل تفكيك شده قرار دارد تا استفاده از آن تسهيل شودهاي  بلوك صورت به ها ستون و سطرها

ي قبل فرض بر اين است كه افراد جامعه متجانس ها روشدر اين روش همانند  :استفاده از روش منظم يا سيستماتيك −
 نمونه افراد تا شود مي باعث منظم گيري نمونه روش .شود ميشماره يا كد داده n تا 1هستند و از اين رو به هر يك از آنها از عدد

 يا جامعه اعداد سلسله انتهاي در را نمونه اول فرد موقعيت دتوان مي محقق ضمناً. باشند پراكنده جامعه سراسر در يكنواخت طور به
  كند انتخاب آن بين در
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در جامعه اي كه افراد آن از تجانس و همگوني برخوردار نيستند استفاده از روش  :شده بندي طبقهاحتمالي  گيري نمونهب ) 
يعني افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهي خود به طبقات . شود مياستفاده  بندي طبقهاتفاقي ساده مناسب نيست و از روش 

  .ب مي گردندمختلفي تقسيم مي شوند و افراد نمونه به تناسب از بين تمامي طبقات انتخا
  :اي محقق بايد به اين ترتيت عمل كند براي انتخاب در چنين جامعه

 . صفات مميزكننده افراد جامعه را مشخص كند −
 . كند بندي طبقهبراساس صفت يا صفات مورد نظر جامعه را  −
 . جدول توزيع افراد جامعه را بين هر يك از طبقات تهيه كند −
 . را در كل جمعيت جامعه محاسبه نمايدنسبت درصد و سهم هر يك از طبقات  −
 . با توجه به سهم هر طبقه در جامعه نسبت درصد و سهم آن طبقه را در افراد نمونه نيز معين كند −
 . گيري اتفاقي ساده تعداد افراد نمونه هر طبقه را از بين كل افراد همان طبقه انتخاب نمايد با استفاده از روش نمونه −
خوشه  گيري نمونهدر صورتي كه فهرست جامعه در دسترس نباشد استفاده از روش  :گروهي يا خوشه اي گيري نمونهج )  

مناطق چند گانه شهر را  توان ميفهرستي در دست نيست  معموالًدر مورد ساكنان يك شهر كه  مثالً .اي راه حل مناسبي است
 . تصادفي بعمل آورد گيري نمونهمالك قرار داد و از بين مناطق 

ها و نواحي جغرافيايي مورد  ي مكانها ويژگيها و  بيشتر براي مطالعه پديده گيري نمونهاين روش  :مكاني گيري نمونهد ) 
ها و صفات گوناگوني وجود دارد كه گاهي بعد طبيعي دارند و گاه بعد انساني  در فضاي جغرافيايي پديده. استفاده قرار مي گيرد

اند كه  ها مكان يا فضاي جغرافيايي خاصي را به خود اختصاص داده هركدام از اين پديده. بعد هستند و گاهي نيز تركيبي از هر دو
رو محقق بايد از طريق انتخاب تعدادي از مكانها يا نواحي جغرافيايي آنها را مورد مطالعه  از اين. مطالعه تمام آنها مقدور نيست

 . قرار دهد
 :عبارتند از ها گيري نمونهساير در عين حال 

ها براي جوامع بزرگ كه در بعد زماني داراي تحقيقات و  گيري نمونهگونه  اين يهاي مادر يا پايه ا گيري نمونه −
. شود مياي  براي سهولت كار در مرحله اول اقدام به انتخاب يك نمونه مادر و پايه. مناسب است، هاي تكراري هستند بررسي

 . ي فرعي انتخاب مي شوندها نمونهسپس در تحقيقات بعدي و بر حسب نياز از درون نمونه مادر 
 كامل از نمونه اصلي طور بهكه اطالعات مورد نياز را  شود مياز اين روش زماني استفاده  اي نمونه برداري چند درجه −

نمونه فرعي و كوچكتري را برگزيند و اطالعات ، وركسب نمود و محقق ناچار است از درون نمونه مزب توان ميبرگزيده شده ن
 . بيشتري و دقيقتري را از آن به دست آورد

  .رود ي متفاوت به كار ميها روشنمونه است كه در مراحل مختلف تشكيل آن  نمونه مختلط −
  
 انواع نمونه غير احتمالي -2- 3-2

  اي سهميه گيري نمونهالف) 

به  گردد تا شخصاً و به همراه دستورالعمل مصاحبه و پرسشگري تحويل پرسشگر مي شود ميمشخص  ها نمونهدر اين روش تعداد 
ميدان بررسي رفته و خودش افراد نمونه را با توجه به تعدادي كه به وي داده شده انتخاب كند و از طريق مصاحبه با آنها 

 . اطالعات الزم را گردآوري نمايد
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  اتفاقي گيري نمونهب) 

گيرند كه در دسترس قرار دارند و  است ؛ يعني اينكه افرادي مورد مطالعه قرار مي ها روشين تر سادهاين روش يكي از 
 .كند ايستد و با هر كس از راه رسيد مصاحبه مي تعداد و حجم نمونه در مكان هاي خاصي مي چارچوبگر در  مصاحبه

  ج) نمونه وضعي

اي كه به آن  تجربه شخصي يا تجارب تكراري و مشابه ديگران يك گروه اجتماعي را معرف جامعه براساسگاهي اوقات محقق 
  .را با نظر خويش وضع نموده است اي نمونهدر واقع  .يابد تعلق دارند مي

  د) نمونه موردي

هايي آن را مورد مطالعه قرار  در تحقيقات توصيفي ژرفانگر صحبت از مطالعه مورد خاص است كه محقق به لحاظ ويژگي
كه به ناچار بايد مورد مطالعه قرار . شود ميها چنين موارد خاصي يافت  نگاري تعليم و تربيت و نيز تك، در روانشناسي. دهد مي
ابه يا تعميم داد مگر در شرايطي كه تعداد زيادي از مورد هاي خاص مطالعه و نتايج مش توان ميولي نتايج حاصل از آن را ن .گيرد

 . يك نتيجه كلي را استنتاج نمود توان ميي يمشترك استنتاج شده باشد كه در اين صورت به روش استقرا
  
 ي برآورد حجم نمونهها روش -3- 3-2

؛ يعني اينكه محقق با در نظر گرفتن عواملي شخصا نسبت به برآورد حجم  شود ميدر اين روش از تخمين شخصي استفاده  - روش اول
 .تر خواهد شد و بر عكس اين درصدها بزرگ، تر باشد هرچه جامعه كوچك. نمونه يا تعيين درصد مشخصي از جامعه اقدام مي كند

ولي محقق براي انجام . شود ميي آماري استفاده ها روشها و  در اين روش برا برآورد حجم نمونه از تكنيك - روش دوم
 . اي كه قصد انتخاب نمونه از آن را دارد آن به دانستن اطالعات و پارامترهايي درباره جامعه

                     :عبارتند از قرار دهد مدنظرعواملي كه محقق در مورد تخمين حجم نمونه بايد 
 .زمان و مقدورات، امكانات -  جامعه صفات يا صفت پراكندگي يا جامعه تجانس ميزان -  جم و اندازه جامعهح

  
 هاي نمونه حد نصاب -4- 3-2

 .نفر است 30در تحقيق همبستگي حجم نمونه  -

 .نفر است 15در تحقيقات علي و آزمايشي حجم نمونه  -

 .نفر است 100در تحقيق توصيفي زمينه ياب و پيمايشي حداقل حجم نمونه  -

 . نفر است 50تا  20ميباشد حداقل نمونه هر طبقه بين  گيري نمونهجامعه براي  بندي طبقهدر تحقيقاتي كه نياز به  -
  :نه عبارتند ازمالحظات مربوط به بر آورد حجم نمو لذا

 شناخته نياز مورد نمونه در واقع به حدنصاب و حداقل شود ميالف) تعداد مواردي كه به عنوان حجم نمونه محاسبه 
بهتر است محقق نمونه خود را بيش از حداقل افزايش دهد تا به اعتبار نتيجه ، تحقيق اجازه بدهد بنابراين اگر امكانات ؛شود مي

 . تحقيق خود بيفزايد
رو نباشد و بخواهد چند صفت را از جامعه  محقق ممكن است تنها با يك صفت روبه، هنگام محاسبه حجم نمونه ب) در
 . ياز را براي هر صفت جداگانه محاسبه كنددر اين صورت بايد حجم نمونه مورد ن .مطالعه كند
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هايي از جامعه را بررسي و وضع توزيع صفت يا واريانس آن را در آن  زني بخش تواند به صورت گمانه ج) محقق مي
 . مشخص كند

 شود ميتوصيه  اي هزينه بر و زمان بر است اجراي آن طوالني است، اي و چند مرحله خوشه گيري نمونهبا توجه به اينكه  د)
 .ها يا مراحل را كاهش دهد اي تعداد خوشه سنجيده طور بهمحقق 
بهتر ، احتمالي است بندي طبقهآنها از نوع  گيري نمونهياب و پيمايشي و نيز تحقيقاتي كه  ) در تحقيقات توصيفي زمينهـه

 . است محقق حجم و تعداد نمونه را بيشتر در نظر بگيرد
  

  خوبي يك نمونه ها ويژگي -5- 3-2

 سودمندي و برخوردار بودن از جامعيت −

 داشتن اعتبار و كفايت وصول به مقصود −

 و تعاريف بديهي بندي طبقهداشتن وضوح و برخورداري از  −

 گيري نمونهبرخورداري از سرعت در  −

 گيري نمونهاقتصادي بودن عمليات  −

 قابليت تعريف و تفسير صحيح −

  . شود مياز جدول مورگان براي جوامع محدود و از فرمول كوكران براي جوامع نامحدود استفاده  :نكته
  
  نكات مهم در انتخاب نمونه -6- 3-2

  .ي واقعي جامعه را به شما بدهدها دادهباشد كه با كيفيت ترين  اي گونهروش انتخاب نمونه بايد ب -  
  .آننمونه بايد معرف كل جامعه باشد نه بخشي از  -
  .نماييد گيري اندازهواقعي و صحيح  طور بههميشه حجم نمونه را  -
زيرا  هاي اين دو روش دقت كنيد، فرض در استفاده از فرمول كوكران يا جدول مورگان براي تعيين حجم جامعه به پيش -

  .شوند ميهر يك در شرايط خاصي استفاده 
درصد) توزيع كنيد چون  20الي  10كمي بيشتر (، مونه محاسبه شدههميشه پرسشنامه هاي توزيع شده را از حجم واقعي ن -

  .احتمال عدم برگشت برخي از پرسشنامه ها وجود دارد
از اهميت  مسألهلذا اين باشد.  ميكننده صحت و سالمت نتايج تحقيق  انتخاب مناسب روش و حجم نمونه تضمين :نتيجه

  باشد.  ميبااليي برخوردار 
  
 )پژوهش (حدود و ثغور تحقيق قلمرومحيط يا  -3-3

محيط پژوهش بايد قابل رصد و كنترل باشد تا هم تحقيق در مسير اصلي خود پيش رود و هم از هرگونه انحرافي در تحقيق 
الزم به ذكر است كه ريشه محيط پژوهش از چارچوب نظري و  .لذا بايد قلمرو يا حدود تحقيق را مشخص نمود .جلوگيري شود

دقيق  طور بهو  زمان، مكان و موضوع تعيين شود حوزهسه  بايد در تحقيققلمرو بنابراين . شود مييق نشات گرفته مدل مفهومي تحق
  . ذكر شود
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در صورتي كه محدوده خاصي از زمان مدنظر است يا كاربرد نتايج تحقيق در محدوده خاصي  :قلمرو يا حدود زماني) الف
  . دارد، بايد اين محدوده در طرح تحقيق تعيين گردد تأثيراز زمان 
و اين حوزه در انجام  شود ميدر صورتي كه پژوهش در حوزه مكاني يا جغرافيايي خاصي انجام  :قلمرو يا حدود مكاني) ب

  . دارد، قلمرو مكاني يا جغرافيايي آن تعيين شود تأثيرپژوهش يا كاربرد نتايج آن 
و اين حوزه در انجام  شود ميخاصي انجام  موضوعيدر صورتي كه پژوهش در حوزه  :قلمرو يا حدود موضوعي) ج

محدوده تحقيق را متغيرهاي موجود در تحقيق و مدل . تعيين شودبايد آن  موضوعيدارد، قلمرو  تأثيرپژوهش يا كاربرد نتايج آن 
تحقيق به چه متغيرهايي مرتبط بوده ، ها فرضيهبه عبارت ديگر با توجه به موضوع و . كند ميمفهومي يا چارچوب نظري مشخص 

 باشد.  مي مؤثراين امر در روايي و پايايي تحقيق . و به چه متغيرهايي مرتبط نيست

ي خاصي انجام ها گروهاگر مطالعه درباره شخص، اشخاص و يا . در نهايت بايد واحد تحليل يا مطالعه نيز تعيين شود
  . و يا به ارتباطات معيني كار داشته باشد، هر يك بايد در اين قسمت نوشته شوند ، وقايع خاصي را دربر گيردگيرد مي
 

 ي تحقيق ها روشآشنايي با انواع  -3-4

لذا اتخاب مناسب آن از اهميت بااليي باشد.  ميروش تحقيق تضمين كننده مسير مناسب تحقيق در راستاي اهداف اصلي تحقيق 
  . برخوردار است

  
   تحقيقانواع  -1- 3-4

  :عبارتند از هدف براساستحقيقات علمي 
  تحقيق بنيادي الف)

  :شود مي دهند به دو دسته تقسيم ست ومرزهاي دانش عمومي بشر را توسعه ميا درجستجوي كشف حقايق وشناخت پديدها
  گردآوري. . دادها و اطالعات اوليه با استفاده از آزمايش مشاهده :) تحقيقات بنيادي تجربي1- فال

  . ي اوليه به روش كتابخانه اي گردآوري ميشوندها داده:)تحقيقات بنيادي نظري2- الف
  
  اي از مشخصات تحقيقات بنيادي رهپا

  . گير بوده براي كشف مجهول نياز به زمان طوالني دارد وقت -1
  . بر است و احتياج به منابع مالي زيادي دارد ههزين -2
  . ، زيرا ماموريت اصلي آنها توسعه قلمرو معرفتي بشر استشود ميبه وسيله مراكز علمي و دانشگاهي انجام  معموالً -3
  
   تحقيق كاربردي ب)

سازي ابزارها   بهينه اين تحقيقات با استفاده از زمينه فراهم شده از طريق تحقيقات بنيادي براي رفع نيازمنديهاي بشرو بهبود و
  . گيرد درجهت توسعه رفاه وآسايش و ارتقا سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي ها روش
  

  مسألهتحقيقات حل  :تحقيقات عملي
هاي عمومي  ها داراي ويژگي هاي مختلف جهان كه به وسيله آن او نتيجه گرفت كه اين زبان تحقيقات چامسكي درباره زبان :مثال

ماكان مشابهي هستند كه موجب ايجاد نظريه زيستي بودن زبان شد از جمله تحقيقات مشتركي مانند سازمان و تركيب هاي ك
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 . باشد مشكل كنكور و يا بيكاري و يا ترافيك تهران را حل كرد تحقيق كاربردي مي توان مياين كه چگونه . بنيادي است
 
  از مشخصات تحقيقات كاربردياي  پاره

  . بنيادي انجام مي گيرنداز نظر زماني زودتر از تحقيقات  -1 
  . درآمدزا هستند و به همين دليل طرفداران بيشتري دارند -2 
  . دهند و مراكز تحقيقاتي نيز اين تحقيقات را انجام مي ها دانشگاهها ولي گاه  ي دولتي و خصوصي و كارخانهها سازمان عمدتاً -3 
 
  ي از منظر ماهيت و روشتحقيقات عمل -2- 3-4

زيرا نتايج آن مستقيما . يا حل مشكل ناميد و آنها را نوعي تحقيق كاربردي محسوب كرد مسألهاين تحقيقات را بايد تحقيقات حل 
پذيري  خاصيت تعميم معموالًخصلت محلي و موضعي دارد و  تحقيقات عملي نوعاً. شود ميخاص به كار گرفته  مسألهبراي حل 

چون . شود ميقوانين آنها استفاده  زيرا از معلومات و. ي تحقيقات بنيادي تكيه دارندها داده اين تحقيقات نيز بر. زيادي ندارد
  :مثال. آن را انجام دهد تواند ميرو باشد  كس با مشكل روبه ، هرشود ميتحقيقات عملي با هدف رفع مشكل انجام 

  تحقيق درباره رفع خرابي اتومبيل -1
  بررسي تشخيص بيماري و درمان آن -2
 . ي مقابله با سيلها روشپيدا كردن  -3

گيرد در انسان ميل به  بردن به مسائل ناشناخته صورت مي تحقيق و پژوهشي براي آگاهي و شناخت مجهوالت و پيلذا 
ي مختلف بوده ها روشداشتن و كشف حقايق حالت فطري داشته و همين امر يكي از عوامل مؤثر در پيشرفت امر تحقيق و ايجاد 

ترين راه و روش را  نمايد و مناسب راههاي مختلف را تجربه مي ،سان همواره براي رسيدن به مقصود و حل مشكالتاست ان
كارگيري راه و روش خاصي است كه اطالعات مناسبتر و بيشتر را درباره  هكند بنابراين روش تحقيق عبارت از ب انتخاب مي

  . تبط بدان را مشخص نمايدموضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مر
تا شناخت موضوع تحت بررسي  شود ميي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و بررسي استفاده ها روشدر علوم مختلف از 

ترين آنها به قرار زير  اند كه رايج بندي شده هاي گوناگون تقسيم صورته ي تحقيق بها روشرا ممكن گرداند درعلوم انساني نيز 
كننده نوع روش تحقيق مربوط به ماهيت سؤال مورد بررسي و نوع اطالعاتي است كه براي  ضيح است كه تعييناست (الزم به تو
  :لذا اين تحقيقات عبارتند از. شود ميآوري  جمع ،شناخت موضوع

  الف) تحقيقات تاريخي
  ب) تحقيات توصيفي

  ج) همبستگي
د) تجربي و علي  

 
   تحقيقات تاريخي الف)

ها و حوادث تاريخي و  ي عمومي و مشترك پديدهها ويژگيتا بتوان از اين طريق شود ميبا استفاده از اسناد و مدارك معتبر انجام 
شان با  ها و نحوه عمل آنها و نوع روابط به بررسي اوضاع و احوال دولت تواند ميتحقيق تاريخي  مثالًداليل آنها را تبيين كرد 

 :منابع دست اول :منابع اين تحقيق عبارتست از. آن نظريه ارائه دهد براساسعوامل سقوط آنها را تشخيص داده و ، مردم پرداخته
. تصويري، مادي و مانند آن مشاهده شوند، و ممكن است به شكل كتبي، شفاهي. گيرد در ارتباط با حادثه قرار مي كه مستقيماً
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كه ممكن است . شوند ميغيرمستقيم در ارتباط با حادثه قرار دارند و به اتكاي منابع دست اول تهيه  طور بهكه  :منابع دست چندم
  .چند دست بگردند و از سندي به سند ديگر انتقال يابند، هاي مستقيم يا به صورت كتبي و شفاهي به صورت نقل قول

  
  تحقيقات توصيفي ب)

تحقيقات توصيفي هم جنبه . متغير،شي يا مطلب چگونه است، خواهد بداند پديده و مي. محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است
در بعد بنيادي يا  و. شود ميريزي استفاده  گيري و برنامه در بعد كاربردي از نتايج در تصميم. كاربردي دارد و هم جنبه مبنايي

  . مبنايي به كشف حقايق و واقعيت هاي جهان خلقت مي پردازد
  :شوند توصيفي از نظر شيوه نگرش به دو دسته تقسيم ميتحقيقات 

  .پردازد مي مسألهبه كشف و تصوير سازي ماهيت و وضعيت موجود  صرفاًمحقق  :تحقيقات توصيفي محض -1
محقق عالوه بر تصوير سازي آنچه هست به تشريح و تبيين داليل چگونه بودن و چرايي  :تحليلي -تحقيقات توصيفي -2
  :كه عبارتند از شود ميكلي تحقيقات توصيفي به سه يا چهار گروه تقسيم  طور به. پردازد مي مسألهوضعيت 

  ياب زمينه تحقيقات −
  تحقيق موردي −
   تحقيق تحليل محتوا −
   قوم نگاري −

  

   )ياب (پيمايشي تحقيق زمينه

پردازد و وضعيت فعلي جامعه آماري را در قالب چند صفت يا متغير مورد  و صفات افراد مي ها ويژگياين تحقيق به مطالعه 
  )سرشماري نفوس و مسكن، خواهي در مورد يك نامزد انتخاباتي مدنظرو درآ، وزن، جنس، سن :(مثل. دهد ميبررسي قرار 

ي آور جمعهاي مختلف اطالعات  ها به منظور معنا دادن به جنبه به عبارت ديگر تحقيق زمينه ياب عبارتست از مشاهده پديده
  . كه از دو مرحله تشكيل شده است، شده

  مشاهده دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش در جامعه -
  . ي اطالعات و معنا دادن به آنچه كه مورد مشاهده قرار گرفته استآور جمع -

 دانند، باره اين موضوعات كه مردم چه مي ي اطالعات درآور جمعيابي يك فرآيند پژوهشي است كه به منظور  تحقيق زمينه
اين است كه مردم چه اطالعاتي را در يك هدف يا يك . منظور از چه مي دانند. دهند كنند يا چه كاري انجام مي چه فكر مي

  . و باورهاي مردم چه هستند ها ارزش ها نگرش، و منظور از فكر كردن اين است كه عقايد. اند موضوع دروني پديد آورده
  

  يحقيق موردت

هاي خود  در اينگونه از تحقيق محقق فرضيه. اين تحقيق عبارتست از مطالعه يك مورد يا يك واحد و كاوش عميق در مورد آن
ناسازگار يا  آموز و رفتار يك دانش ها ويژگي( تحقيق در مورد  .پردازد سازد و به گردآوري اطالعات درباره آن مي را مي

  .)شود ميهاي كار تحقيقي استفاده  (از تمامي روش يك خانواده موفق تحقيق در مورد تيزهوش)
  

  تحليل محتوا

محقق در اين تحقيق به دنبال تجزيه . شود ميدار انجام  اين تحقيق به منظور توصيف عيني و كيفي محتواي مفاهيم به صورت نظام
  )هواييهاي  ها، مقاالت، عكس (مثل تحليل كتاب. و تحليل و توصيف مطالب است
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تحليل محتوي يك روش پژوهشي است كه به صورت منظم وعيني براي توصيف مقداري محتواي آشكار ارتباطات به كاربرده 
شوند كه پژوهشگر بتواند آنها را  بندي مي منظم كدگذاري و به نحوي طبقه ها يا اطالعات به صورت پيام، اين روش در. شود مي

  . كمي تجزيه و تحليل كندبه صورت 
  

  قوم نگاري

ي عمومي و خاص آن ها ويژگيي اطالعات در زمينه يك قوم بپردازد و آور جمعدر اين تحقيق محقق سعي دارد به بررسي و 
  .گردد مياين تحقيق پايه اي از علم مردم شناسي محسوب . نمايد ميقوم را استخراج 

  

   يتحقيقات همبستگج) 

كشف رابطه علت و معلول مورد  ولي درآنها الزاماً پذيرد، بين متغيرها انجام مياين تحقيقات براي كسب اطالع از وجود رابطه 
همبستگي به دو شكل  اساساً. شود مي تأكيددر تحقيق همبستگي بر كشف وجود رابطه بين دو گروه از اطالعات . نيست نظر

   مثبت و منفي:وجود دارد
مثل رابطه بين شيب . تغيير در متغير ديگر همسو باشد همبستگي مثبت آن است كه جهت تغييرات يك متغير با جهت -

  .رودخانه و شدت جريان آب يا قدرت خريد مردم و حجم تقاضا
افزايش يكي با كاهش . جهت تغييرات يك متغير با جهت تغيير در متغير ديگر همسو نباشد كههمبستگي منفي آن است  -

  .قدرت خريد مردم ها و مانند رابطه بين تورم قيمت، ديگري همراه باشد
وجود همبستگي و تعيين جهت آن اقدام به محاسبه مقدار و ضريب همبستگي  تشخيصدر تحقيقات همبستگي پس از 

ي ها روشگيري ضريب همبستگي بين متغيرها از  براي اندازه. نوسان دارد -1+ تا 1دامنه و طيف ضريب همبستگي . شود مي
  .گردد استفاده مي. . . ل وكندا اسپيرمن،، مختلفي مثل روش پيرسون

  
  تحقيقات علي د)

محقق در متغيرها دخل و  .ها يا عوامل بروز يك رويداد يا حادثه يا پديده مورد نظر است در اينگونه تحقيقات كشف علت
تا اين متغيرها و عواملي را كه باعث بروز واقعه شده است را  دهد ميحضور ندارد بلكه تحقيق علي را انجام  اساساً، تصرفي نداشته
  . شناسايي كند

   :از آن جمله .اين نوع تحقيق داراي مشكالت و معايبي است
  مسأله. يكي از مشكالت تهيه مدارك و اسناد و مباني استدالل و كشف  −
  . به نتايج تحقيق يقين قطعي داشت توان نسبت نمي −
  . نبودن نتايج تحقيق نيز كار مشكلي استتشخيص معتبر بودن يا  −

  :سه دسته كلي متغيرهاي كه محقق بايد براي اين تحقيق شناسايي كند عبارتست از
  . اند و مثبت در بروز پديده داشته مؤثرمتغيرهاي اصلي كه نقش  −
  . اند متغيرهايي كه نقش بازدارنده و منفي در بروز پديده داشته −
كنندگي  از خاصيت تسهيل ركننده راه براي اثرگذاري متغيرهاي اصلي بوده،ساز كه هموا متغيرهاي زمينه −

 .اند برخوردار بوده
  



 59    هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح

 

  )(آزمايشي تحقيقات تجربي )ـه

مستقل (علت)  تأثيردارد و سخن از مطالعه رابطه يك سويه و  تأكيدتحقيقات تجربي بر شناخت رابطه علت و معلولي بين متغيرها 
شرايط ضروري يك . وجود دارد يا ندارد اي رابطهكه چنين  دهد ميقاطع نظر  طور بهبر متغير تابع (معلول) است و در پايان محقق 

  :ي زير را داشته باشدها ويژگييك تحقيق تجربي براي باال بردن اعتبار خود بايد ، تحقيق تجربي
ريزي و سازماندهي شود كه مانع  آزمايش بايد به نحوي برنامه. كنترل استويژگي اصلي يك تحقيق آزمايشي  :كنترل -

 . كنند دار مي زيرا اين متغيرها نتايج آزمايش را خدشه. حضور متغيرهاي مزاحم و اخاللگر شود
  انتخاب تصادفي -

 تكرار آزمايش -

  نتايج تحقيق تجربي بايد قابل تعميم باشد :قابليت تعميم -

  :بايد در خصوص قابليت تعميم رعايت كندكاتي كه محقق ن

  .از اصل كنترل غفلت نكند -
  .در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفي اقدام بكند -
  .به حداقل برساند ها دادهو تجزيه و تحليل  بندي طبقهاشتباهات آماري را در انتخاب نمونه و  تأثير -
  .محيط آزمايش را به صورت طبيعي و عادي نگه دارد -
  . گيري تعجيل نكند هاي تحقيقاتي و مراحل كار و نتيجه در انجام دادن فعاليت -
  .ها و شرايط مشابه تكرار نموده ها را در موقعيت آزمايش -
  . از اعتبار دروني آزمايش و نيز اعتبار بيروني آن مطمئن شود -

   :ير انجام شودبررسي اعتبار تحقيق آزمايشي بايد در دو زمينه ز :اعتبار تحقيق آزمايشي
 . اند گذارد؟يا متغيرهاي مزاحم در آن دخالت داشته مي يعني اينكه آيا متغير مستقل در متغير تابع اثر  :اعتبار دروني -
  . هاي مشابه وجود داشته باشد هاي تحقيق قابل اطمينان بوده و امكان تعميم آن در موقعيت يعني اينكه يافته :اعتبار بيروني -

  
  ي اجراي تحقيق تجربيها طرحو  ها روش

  :بارتند ازع ها روش اين
  آزمايش با استفاده از يك گروه آزمودني -
   )آزمايش با استفاده از دو گروه (شاهد و آزمايش -
  آزمايش با استفاده از چند گروه -
  آزمايش با استفاده از روش تكرار آزمون -

 

 ها و اطالعات ابزارهاي گردآوري داده -3-5

چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت . دهد ميي اطالعات تشكيل آور جمعي هر كار پژوهشي را ها بخشترين  اصلييكي از 
ي گردآوري اطالعات پژوهش به ها روش. با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد ها دادهگيري از  پذيرد كار تجزيه و تحليل و نتيجه

ي ها روشدر خصوص گردآوري اطالعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از . شود يماي و ميداني تقسيم  دو دسته كتابخانه
ي آور جمعبراي . شود ميهاي پژوهش از روش ميداني استفاده  يا رد فرضيه تأييدي اطالعات براي آور جمعاي و جهت  كتابخان
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توانيد روش منتخب براي  با مطالعه اين بخش مي. دهنداطالعات در كارهاي پژوهشي چهار روش عمده را مورد استفاده قرار مي 
  .در تحقيق خود را تشخيص دهيد و با انتخاب شيوه مناسب از سوگيري در تحقيق خود پيشگيري كنيد ها دادهي آور جمع

 . راهگشا باشد تواند ميت زير سؤاالپاسخ به . در نظر گرفت كار بايد طرح مشخص براي اين ها دادهپيش از گردآوري 
  ؟شوند ميچگونه توصيف و تفسير  ها داده 

  ؟و تفسير آنها الزم است ها دادهچه مقدار هزينه براي گردآوري 
  ؟شوند ميچگونه گزارش  ها داده

  
  استفاده از اطالعات و مدارك موجود -1- 3-5

بدين صورت كه . از پيش آماده هستندعنوان داده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند  هدر برخي تحقيقات اطالعاتي كه بايد ب
هاي (درمانگاهي  اند و در پرونده ي اطالعاتي كه از قبل تهيه شدهآور جمعنسبت به  تواند ميمحقق بدنبال اطالعات جديد نيست بلكه 

  . ) موجود است اقدام كند… ها و آموزي و مراجعين به مراكز مختلف شهرداري دانش، بيمارستاني ثبت احوال، دانشجويي
مهمترين مزيت آن امكان ارزيابي روند . شود ميجويي  در وقت صرفه. به واسطه موجود بودن اطالعات ارزان است :مزايا

  . موضوع مورد بررسي در گذشته است كه در مطالعات گذشته نگر بسيار حائز اهميت است
گاهي مالحظات اخالقي مانع از . ش استرو اينناقص بودن و دردسترس نبودن اطالعات از اشكاالت عمده  :معايب

  . قديمي و كهنه بودن اطالعات هم ممكن است در برخي موارد مطرح باشدباشد.  ميدستيابي به اطالعات مورد نظر 
  

  مشاهده -2- 3-5

ي ها ويژگيها با استفاده از  و پديده ءي اطالعات است كه در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشياآور جمعي ها روشاز 
منظور از مشاهده ثبت دقيق تمام جوانب بروز حادثه ويژه يا رفتار و گفتار فرد يا افراد از . گردد ميگوناگون آنها مالحظه و ثبت 

  باشد. ميي ادراكي (كمك گرفتن از ابزار خاص ) راههاراه حواس و يا ساير 
  .ربوط باشدبه هدف تحقيق م مشاهده منظم در تحقيق ضروري است بنابراين مشاهده بايد −
  .برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظيم شده باشد −
  .دقيق و منظم ثبت شود طور به −
  .ميزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسي باشد −
. ل ديگر آزمايش كرديي شده را با وساآور جمعصحت اطالعات  توان . ميامكان بررسي جزئيات موضوع وجود دارد :مزايا

  .آيد و اعتبار علمي اطالعات باالست دست مي هدر زمان كوتاه اطالعات زيادي ب. مناسب است اي زمينهي اطالعات آور جمعبراي 
گر و ميزان  تمايالت شخصي مشاهده. گذار باشدتأثيربر روند فعاليت مورد مشاهده  تواند ميگر  حضور مشاهده :معايب

عوامل محيطي بر نوع و روش گردآوري . گذار باشدتأثيري او در مشاهده و ثبت دقيق فعاليت مورد مشاهده ممكن است يتوانا
مشكالت اخالقي در . ويژه در ثبت رفتار انساني) هاطالعات مشكل است (ب بندي طبقهاستاندارد كردن و . است مؤثراطالعات 

  . گير و پر هزينه است زياد وقت هاي براي نمونه. مشاهده اعمال شخصي وجود دارد
  

  مصاحبه -3- 3-5

آنان  ازي اطالعات است كه در آن به صورت حضوري ياغير حضوري از افراد يا گروهي آور جمعي ها روشمصاحبه يكي از 
آنچه مصاحبه را به . ت مصاحبه از پيش انديشيده شده و تعيين شده استسؤاالنكته مهم آن است كه . شود ميپرسش 
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ي يها روش مصاحبه را يكي از. پذيري آن و يا نحوه اجراي آن است ميزان انعطاف كند مي بندي طبقههاي مختلف  صورت
ي ديگر است، زيرا در هنگام مصاحبه امكان تحريك آزمودني براي ها روشاند كه امكان دريافت پاسخ در آن بيش از  دانسته

مهمترين انواع مصاحبه به شرح زير . با توضيح موضوع را روشن ساختدر صورت ابهام  توان ميدادن پاسخ وجود دارد و نيز 
  :اند عنوان شده

لي زمان و وگر مشخص است  صاحبهما براي رحدود پرسش  در اين نوع چارچوب و :مصاحبه انعطاف پذير يا آزاد -
تري  اطالعات واقعيتر است و  اين حالت رفتار آزمودني طبيعي در. ي داردگگر بست توالي پرسش به سليقه مصاحبه

 .ت اضافي نيز طرح كندسؤاال تواند ميگر  مصاحبه. آيد دست مي هب

ي مشخص و با ها پرسشاي با  گر از پرسشنامه مصاحبه، در اين نوع مصاحبه :پذيري متوسط يا منظم مصاحبه با انعطاف -
 . ي اطالعات كمي و سطحي استآور جمعدر اينجا . به صورت باز هستند ها پرسش معموالًاما ، كند ميتوالي ثابت استفاده 

ي مشخص و با توالي ها پرسشاي با  نامه پرسشگر از  مصاحبه :يا پرسشنامه همراه با مصاحبهي ناپذير مصاحبه با انعطاف -
به صورت بسته  ها پرسش معموالًاند و  بندي شده قهببيني و ط ها ثابت و از قبل پيش پاسخ. كند مياستاندارد استفاده 

 . رود كار ميه ها اطالع دارد ب ش در مطالعات بزرگ و زماني كه پژوهشگر از تنوع پاسخرو  اين. هستند
  
  انجام مصاحبه كات مهم در موردن

  شونده تكلم با زبان شخص مصاحبه −
  گر دخالت ندادن تمايالت شخصي مصاحبه −
  ه از دستگاه ضبط صدادهنگام استفا كسب اجاره در −
  مقام وموقعيت اجتماعي افرادرعايت  −
  بيان توضيحات كافي قبل از شروع مصاحبه −
  

  پرسشنامه -4- 3-5

و عبارت  گيرد ميي اطالعات در تحقيقات پيمايشي مورد استفاده قرار آور جمعپرسشنامه به عنوان يكي از متداول ترين ابزار 
هاي گوناگون نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را  هاي هدف دار كه با بهره گيري از مقياس اي از پرسش است از مجموعه
  . دهد ميمورد سنجش قرار 

 شود ميه افراد ارائه بست كه برطبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي ها پرسشاي از  پرسشنامه شامل دسته - 
هدف از ارائه پرسشنامه كسب اطالعات معين در مورد موضوعي . نويسد ها رادر آن مي تشخيص را خود جواب براساسو پاسخگو 

هاي  است چه امكان مطالعه نمونه نامه پرسشبزرگ بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه يكي از داليل مهم براي استفاده از . مشخص است
  . دست آمدن اطالعات صحيح و درست و قابل تعميم بسيار با اهميت است هب كيفيت تنظيم پرسشنامه در. آورد ميبزرگ را فراهم 
   :متفاوت تقسيم نمود هاي هرا به دست آن توان ميت پرسشنامه سؤاالو نيز نوع  نامه پرسشنحوه اجراي  براساس

   :ماهيت پرسشنامه براساس بندي طبقه) الف

پاسخي را كه  بدون محدوديت هر تواند ميدر اينجا پاسخگو . ت باز روبرو هستيمسؤاالدر اين نوع پرسشنامه با  :پرسشنامه باز -
تر و داراي  تر، كامل اطالعات دقيق، تسؤاالدر اينگونه . ش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهدمدنظر

  . ه تجربه زياد نيازمند استبتر و  ري از آنها مشكلگي و نتيجه بندي طبقهارزش بيشتر هستند ولي 
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براي هر پرسش تعدادي گزينه و پاسخ انتخاب شده . شود ميي بسته در اين نوع پرسشنامه ارائه ها پرسش :پرسشنامه بسته -
تنظيم شده است كه در عين  اي گونهها به  هريك از پاسخ. دهنده بايد يكي از آنها رابه عنوان پاسخ بگزيند است كه فرد پاسخ

به سرعت نوشت و تجزيه و  توان ميها را  در اينجا پاسخ. ت مجزاستسؤاالاز پاسخ مربوط به ديگر  سؤالمنطقي بودن براي آن 
  . باز نيست نامه پرسشاست اما اطالعات به دقت و كاملي  تر سادهنيز  ها پاسخ بندي طبقهتحليل و 

  
  نحوه اجرا براساس بندي طبقه) ب

از افراد  ها پرسشناپذير است كه به صورت حضوري  اين پرسشنامه همان مصاحبه انعطاف :پرسشنامه همراه با مصاحبه -
  . كند ميها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد  و پاسخ شود ميپرسيده 
  . دهد ميرا براي محقق عودت  تكميل آنفرد پس از  .شود ميپرسشنامه براي افراد از طريق پست ارسال  :پرسشنامه پستي -
محقق با استفاده از ، در اين نوع از پرسشنامه كه به تازگي موارد استفاده از آن گسترش يافته است :پرسشنامه الكترونيك -
را در همان پرسشنامه  ها پاسخو افراد  كند مياقدام به ارسال پرسشنامه الكترونيك براي افراد ، هاي اطالع رساني و اينترنت شبكه

در برخي موارد ممكن است افراد نسخه اي از پرسشنامه را چاپ كرده و . وارد و با پست الكترونيك براي محقق باز مي گردانند
  . به شكل پستي باز گردانند پاسخگوييبعد از 
 
  نكات مهم در طراحي پرسشنامه )ج

  پرسشنامهجذاب و واضح در ابتداي ، داشتن يك مقدمه رسا -
  ي قابل فهم و خالي از ابهامها پرسشوجود  -
  نامه پرسشي حساس و مهم در پايان ها پرسشقرار دادن  -
  ي باز و بسته به همراه همها پرسشاستفاده از  -
ي كه در يها پرسشاستفاده گردد و سپس به  اي زمينهي ها پرسشدر هنگام نوشتن پرسشنامه بايد دقت نمود تا ابتدا از  -

  . رسيد، اند زمينه موضوع طراحي شده
   .داللت بر معنا و مفهوم خاصي ننماير و آزمدني را به موضع خاص نكشاند :منصفانه -
  .خصوصيات يك پرسش :به مسائل خصوصي افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلي خود آنها :آزار بي -

  
  اصول تدوين پرسشنامه) د
اعضا نمونه يا جامعه با پر كردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در  شود مييي كه از پرسشنامه استفاده ها پژوهشدر 

ي مربوط به آن بايد به اندازه ها راهنماييو  ها سؤال؛ به همين دليل كنند مياند شركت  اي كه خود آن را بر عهده داشته مصاحبه
. كننده را نيز اجرا كند و بتواند افراد مورد نظر را در مشاركت ترغيب كند نقش مصاحبه كافي روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو

طرح شود كه افراد مورد نظر را به ادامه همكاري و برگرداندن پرسشنامه  اي گونهو راهنمايي آن بايد به  ها سؤالدستورالعمل، 
 . دهنده است براي توضيح بيشتر و تشويق پاسخگر واقعي  نمايد؛ اين امر به خاطر عدم حضور مصاحبه مند عالقه

ي موردنياز تهيه و ها ويژگيمتغيرهاي وابسته و مستقل و  گيري اندازه منظورها حاوي مطالبي هستند كه به  بيشتر پرسشنامه
 :هايي كه در تنظيم پرسشنامه الزامي هستند به شرح ذيل است دستورالعمل شود ميتدوين 
بايد ساده، روشن و دقيق باشند؛ زيرا هنگام پاسخگويي به آنها كسي جهت تعريف و توضيح ي پرسشنامه ها سؤال -1

 . حضور ندارد
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نوشته شود (يك گزينه از بين چند گزينه انتخاب شود) و بهتر است تعداد  بستهسؤاالت پرسشنامه بايد به صورت پاسخ  -2
ناتمام و  شود مييي كه به سؤاالت باز داده ها پاسخن دارد امكا. ي پاسخ باز به حداقل ممكن برسد ولي حذف نشودها سؤال
 . باشند ي پاسخ باز ميها سؤالي باز از ديگر مشكالت ها پاسخناخوانايي، غلط اماليي و تفسير . ربط باشند بي

يي ها پرسشي گزيده به ها سؤال. شود مي استفاده ُگزيده سؤاالت از اشتباه از جلوگيري خاطر به و اضافي صورت به -3
براي مثال با مطرح كردن سؤالي درباره وضعيت تأهل در . دهند دهندگان به آن پاسخ مي كه گروه معيني از پاسخ شوند ميگفته 

ي مربوط به فرزند، يا فرزندان، همسر و ساير موارد را ها پرسشدهندگان متأهل را شناسايي كرد و سپس  پاسخ توان ميپرسشنامه 
 . گزيده به راهنمايي خاص خود نياز دارد هر سؤال. مطرح نمود

ي مربوط به گذشته را در يك محدوده زماني مشخص مطرح كنيد در صورتي كه قصد داريد درباره رفتار گذشته ها سؤال -4
ايد  براي مثال اين سؤال كه چند بار مرتكب تخلفات رانندگي شده. افراد اطالعاتي كسب كنيد، زمان مورد نظر را مشخص كنيد

هاي  ي خود را به زمانها پاسخكه افراد  شود مييي موجب ها سؤالعدم وجود محدوده زماني مشخص در چنين . بسيار مهم است
موارد بدست مي آيد در بهترين حاالت فاقد انسجام خواهند بود و در بدترين  گونه اينلذا اطالعاتي كه در . متفاوت نسبت دهند
روند به  يي به كار ميها سؤالهاي زماني كه چنين  در محدوده. آنها دست به تحليل زد براساس انتو مياند كه ن شرايط به قدري مبهم

سال گذشته، در يك سال گذشته، در يك ماه گذشته و يا  5در  :هايي همچون صورت زير بايد عمل شود كه به صورت عبارت
تعداد دفعاتي كه رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زماني  گيري اندازهسؤال كرد چه موقع براي  اساساًاينكه 
 . هاي طوالني به ياد آورند ند وقوع رفتارهاي خود را در زمانتوان ميدهندگان ن مناسب است زيرا پاسختر  كوتاه
كه ممكن است مغاير  شوند مييي مطرح ها پرسشي حساس چارچوب مناسبي فراهم سازيد گاهي اوقات ها سؤالبراي  -5

 . عقيده، باور، نگرش و مكاتب فكري باشند
يي ها ويژگيكه بر  ها سؤالاين نوع . ي فردي و جمعيتي اختصاص دهيدها ويژگيي پرسشنامه را به ها سؤالتعدادي از  -6
سن، جنس، وضعيت  :اند از مواردي به اين شرح تشكيل شده ها پرسشاين  شود ميها مطرح  دارند در قالب پرسشنامه تأكيدفردي 

 . و گاهي اوقات مذهب، نوع مالكيت محل مسكوني، تركيب خانوادگي درآمدتأهل، قوم و نژاد، تحصيالت، شغل، 
كند به منظور تهيه و تنظيم  گيري اندازهبندي شده را  هاي هدف و يا فرضيه صورت ي پرسشنامه بايد يكي از جنبهها سؤال - 7

اي تنظيم شود  كند؛ به عبارت ديگر سؤال بايد به شيوه گيري اندازههدفي را  پرسشنامهي ها سؤالاي مناسب بايد هر يك از  پرسشنامه
 . كردي آور جمعبندي شده  ي صورتها فرضيهي تحقيق يا آزمون ها سؤالكه به كمك آنها بتوان اطالعات الزم براي پاسخ دادن به 

تعيين  شود ميكه پرسشنامه در آن اجرا  اي جامعهي پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصيت ها سؤال - 8
ولي در اينكه جاي هر سؤالي كجا باشد اتفاق . متفاوت است شود ميآن طرح  براساسي پرسشنامه ها سؤالنظم و ترتيبي كه . كنيد

ي حساس ها سؤالي فردي و خانوادگي در ابتداي پرسشنامه و ها ويژگيدهند كه نكات مربوط به  ترجيح ميبعضي . نظري وجود ندارد
در آخر آورده شود و برخي عكس اين عمل را انجام مي دهند در واقع اين پژوهشگر است كه بايد با توجه به بينشي كه در مورد 

چنانچه موضوع اهميت قابل توجهي داشته . و ترتيب آنها را تعيين نمايدي پژوهشي خود دارد جاي هر سؤال يا نظم  موضوع و جامعه
 . دست آيد هدهي ب ي مربوط به موضوع اصلي را در ابتدا بياوريم تا باالترين نسبت پاسخها پرسشباشد بهترين شيوه آن است كه 

شونده اطمينان دهيد كه  آن به پرسشو در . باشد ها سؤالي پاسخگويي به  صفحه اول پرسشنامه بايستي مربوط به نحوه -9
 . محرمانه تلقي خواهد شد دهد ميي وي و اطالعاتي كه در اختيار شما قرار ها پاسخ

شونده ممكن است پاسخ متفاوتي به هر  پرسش قرار ندهيد زيرا پرسش موردهيچگاه در يك پرسش دو موضوع را  - 10
 . داشته باشد ها سؤاليك از 
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ها طوري سؤالبعض . شونده ديكته نكنيد پاسخ خودتان را به پرسش عبارتيايده خودتان و يا به  سؤالدر طراحي  -11
 . شوند كه پاسخ مشخصي دارند كه مفيد نيست طراحي مي
 . هاي مناسب و درشت براي طراحي پرسشنامه استفاده كنيد فونتاز صفحه آرائي، چيدمان شكيل و  - 12
 . ي استفاده كنيديبراي پاسخگو ليكرتاز طيف يد توان ميي بسته ها پرسشدر  - 13
 . ي رسيدن به اين هدف چاپ پرسشنامه استراههايكي از . پرسشنامه را جذاب كنيد - 14
 . بندي كنيد پرسشنامه را صفحه - 15
 . ممكن به شكل ساده طرح كنيد به نحوي كه پاسخگويي به آنها آسان باشدي پرسشنامه را تا حد ها سؤال - 16
 . ابتدا و انتهاي پرسشنامه، نام و نام خانوادگي و آدرسي را كه پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذكر كنيددر  - 17
 . را خيلي ساده و با حروف درشت ذكر كنيد ها سؤالنحوه پاسخگويي به  - 18
 . در ابتداي هرنوع سؤال يك مثال مطرح و نحوه پاسخگويي به آن را مشخص كنيد - 19
 . سشنامه را براساس نظم منطقي مطرح كنيدي پرها سؤال - 20
 . يي را مطرح كنيد كه جالب هستندها سؤالدر ابتداي پرسشنامه  - 21
 . هستند سؤاالت مهم را در آخر پرسشنامه نياوريد هايي كه خيلي طوالني در پرسشنامه -22
 . نماييددهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداري به كاربردن كلماتي كه پاسخ  از -23
 . دار باشد دهنده معني كامل بيان كنيد به نحوي كه سؤال براي پاسخ طور بهدر هر سؤال اطالعات را  - 24
به عبارت . دارد بنابراين در صورت امكان پرسشنامه را مختصر مطرح كنيد تأثيرطول پرسشنامه بر دقت پاسخگويي  - 25

 . جهت رسيدن به هدف هاي پژوهش مورد نياز هستند در يي را مطرح كنيد كهها سؤالديگر در پرسشنامه فقط 
  
   پرسشنامهتوزيع مقدماتي  )ـه

زيرا ممكن است پرسشنامه نياز . پس از تدوين پرسشنامه و قبل از سنجش گسترده نخستين مرحله ارزيابي مقدماتي پرسشنامه است
   .ي باز باشدها پرسشت جديد بر مبناي اطالعات دريافتي از سؤاالت و يا افزودن سؤاالبه بررسي مجدد، حذف از تعدادي از 

هاي مختلف  نويس پرسشنامه قبل از اينكه به صورت نهايي تهيه و تنظيم شود چندين بار و از ديدگاه پس الزم است پيش
                                         :كه پرسشنامه قبل از اجرا به صورت آزمايشي براي سه گروه زير اجرا گردد كند ميپيشنهاد  »ديلي من«. بررسي شود

  .هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيد كه قصد داريد كه يافته گروهي از افراد جامعه -1
  . … و ها سازمانگيرند مانند نهادهاي اجرايي، مديران  كساني كه نتايج بررسي بوسيله آنها مورد استفاده قرار مي -2
  .ان و متخصصاني كه در تهيه و تنظيم پرسشنامه تبحر و تجربه دارندنظر صاحب -3

تجربه  براساسو . پذيرد بين خبرگان و يا نمايندگان اقشار مختلف نمونه آماري صورت ميدر اين مرحله پرسشنامه  معموالً
  . درصد نمونه آماري را پوشش دهد 15الي  10بايستي حداقل 

  

                            كنترل كيفيت پرسشنامه -3-6

اگر پرسشنامه را مانند يك . گيرد كيفيت نتايج يك پرسشنامه دامنه وسيعي از موضوعات مختلف را در بر ميموضوع كنترل  
هاي مطلوبي مانند عينيت، سهولت اجرا، عملي  گفت يك آزمون خوب بايد از ويژگي توان ميكلي  طور بهآزمون فرض كنيم، 
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ي يي و پايايدر بين اين ويژگي ها روا. بودن، سهولت تعبير و تفسير، روايي و پايايي برخوردار باشد تا به نتايج درستي منجر شود
 . از اهميت بيشتري برخوردارند

  
 (Validity) اعتبار و روايي) الف

آن طراحي شده  گيري اندازهگيري صفتي كه پرسشنامه براي  روايي پرسشنامه عبارت است از توانايي ابزار مورد نظر در اندازه
در حقيقت پرسشنامه يك ابزار باشد.  . . . . ميبيني و است و شامل روايي صوري، روايي محتوي، روايي سازه، روايي پيش

گيري كه  اين است كه آيا اين ابزار اندازه . سؤالگيري كند هايي از يك جمعيت را اندازه ويژگيگيري است كه قرار است  اندازه
 گيري اندازهاين ويژگي را  تواند ميبراي ارزيابي يك ويژگي در جامعه (مانند تعهد سازماني) طراحي شده است به چه ميزان 

كلي آزموني  طور به. سنجند، پرسشنامه داراي روايي بيشتري استت پرسشنامه ويژگي هاي مورد نظر را بهتر بسؤاالهر قدر . كند
 . يك ويژگي كافي و مناسب باشد گيري اندازهداراي روايي است كه براي 

  
  (Reliability) ييپايا) ب

در شرايط يكسان تا چه اندازه  گيري اندازهاساسي ديگر در مورد پرسشنامه يا هر آزمون ديگري اين است كه اين ابزار  سؤاليك 
. نتايج يكساني داشته باشد تقريباً؟ به عبارتي اگر آزموني را در شرايط يكسان چند بار تكرار كنيم، دهد مينتايج يكساني بدست 

به  پاياييگفت  توان مييا . كند مي، عمدتا به دقت و كيفيت نتايج حاصل از آن اشاره گيري اندازهيك وسيله  پاياييكلي  طور به
يك پرسشنامه شاخصي به نام ضريب  پايايي گيري اندازهبراي . اعتمادپذيري، ثبات يا تكرارپذيري نتايج آزمون اشاره دارد دقت،
اين ضريب هر . و مقدار آن بين صفر و يك در نوسان است شود مياين ضريب به اشكال مختلفي محاسبه . دارد وجود پايايي

 . باشد، پرسشنامه از پايايي بيشتري برخوردار استمقدار به يك نزديك تر 
  
  ييرابطه روايي و پايا ) ج

اگر آزموني در هر بار اجرا . چنين بيان كرد كه يك آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد توان ميرا  پاياييرابطه بين روايي و  
بدست دهد، آن آزمون يك آزمون پايا نخواهد بود و در واقع هيچ چيز را به درستي اندازه  مختلفيروي تعدادي نمونه نتايج 

براي مثال يك . نكند، هيچ اطالعات مفيدي به ما نخواهد داد گيري اندازهنخواهد گرفت و اگر يك آزمون چيزي را به درستي 
مطالب رياضي را  تواند مياما اين آزمون . اسب) نيستمحتوا و هدف هاي درس تاريخ، روا (من گيري اندازهآزمون رياضي براي 

يعني پايايي . پس براي اين كه يك آزمون روا باشد بايد نخست پايا باشد. كند گيري اندازهپايا)  طور بهگيرد با دقت ( كه اندازه مي
 . شرط روايي است اما روايي براي پايايي ضروري نيست

  
  پايايي تعييني ها روش )د

 :شود مياي از آنها در زير اشاره  تعيين پايايي متنوع اند كه به پارهي ها روش
 براي مشاهده روش همبستگي دروني در پايايي يك پرسشنامه (Alpha) وش آلفاي كرونباخر رد -1

 براي مشاهده روش همبستگي دروني در پايايي يك پرسشنامه (Split-Half) روش دو نيمه كردن رد -2

 رواييبراي مشاهده حدود پائين و باالي  (Gattman) روش گاتمن رد -3

 براي مشاهده پايايي دو فرم موازي از يك آزمون (Parallel) موازيروش  رد -4
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هاي دو  در اين روش برآورد اعتبار عالوه بر فرض يكسان بودن واريانس (Strict Parallel) روش موازي اكيد رد -5
 . گيرد ها نيز صورت مي آزمايش، تحت فرض يكسان بودن ميانگين

. 0 بين، عالي 1تا  7. 0بين  :ي پرسشنامه محدوده مقادير قابل قبول آلفايدر استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي سنجش پايا
 . شود مي محسوب ضعيف 4. 0 از كمتر و خوب 7. 0 تا 4
  
  رواييتعيين ي ها روش) ـه

. كه بيشتر آنها بر تجربه و نظر خبرگان استوار است شود ميي نظري استفاده ها روشمحتواي يك آزمون از  رواييبراي تعيين 
  .شود مياستفاده  (Factor Analysis) سازه، از روش تحليل عاملي رواييبراي ارزيابي 

 . دكليه امكانات و ابزار هاي الزم براي سنجش آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي را دار SPSS قابل ذكر است نرم افزار
  

                             ي پرسشنامهيتوزيع نها -3-7

براي اين كار دو . شود ميي پرسشنامه مطرح آور جمعكيفيت اوليه تعيين چگونگي توزيع و  كنترلپس از تدوين پرسشنامه و  
  :روش متداول است

  تحويل پرسشنامه ها به پاسخ دهندگان به صورت مستقيم -1
  .پست كردن پرسشنامه ها -2

  

  خالصه

جامعه تحقيق كليه عناصري از تحقيق است كه در يك يا چند صفت . در موضوع تحقيق بايد جامعه تحقيق را مشخص كرد
گويند و در اين تحقيقات نيازي نيست و  اگر امكان بررسي همه افراد جامعه موجود بود به آن سرشماري مي. باشند مشترك مي

. ولي اگر امكان بررسي همه افراد جامعه مهيا نبود بايد از جامعه نمونه گرفت. از استدر اين تحقيقات فقط به آمار توصيفي ني
در روش احتمالي بايد همه افراد حق . گردد مينمونه بايد معرف واقعي جامعه باشد و به دو روش احتمالي و غير احتمالي تقسيم 

اصلي  سؤالحال بايد با انتخاب روش مناسب به سمت . دگوين برابري براي نمونه شدن داشته باشند كه به آن روش تصادفي مي
باشند و از  اي مي بنيادين و كاربردي و توسعه، ي تحقيق از منظر هدفها روش. گويند تحقيق پيش رفت كه به آن روش تحقيق مي

و حال كه روش تحقيق مشخص شد بايد . ي مختلفي را دارندها روشكه هر يك براي خود  منظر ماهيت يا كمي هستند يا كيفي
كه هر يك بر حسب . مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه :اين ابزارها عبارتند از. را از جامعه دريافت نمود ها دادهبا ابزار مناسب 

خص لذا بايد روايي و پايايي تحقيق را مش. حال بايد از كيفيت جامعه و نمونه مطمئن شد. ضرورت كاربرد خاص خود را دارند
و پايايي تحقيق ميزان ثبات نتايج تحقيق را در اثر تكرار  سنجند يا خير؟ روايي يعني آيا ابزار تحقيق متغيرهاي تحقيق را مي. نمود

  . دهد ميآزمون نشان 
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  اي ي چهارگزينهها سؤال

  

  

  عبارت نادرست كدام است؟ -1

  كند مياهداف تحقيق،متغيرهاي تحقيق را تعيين ب)    نمايد ميمحدوده مطالعه را تعيين اهداف تحقيق،الف) 
  كند ميهاي انبوه جلوگيري  آوري داده اهداف تحقيق از جمعد)     .دهد مياهداف تحقيق، دامنه تحقيق را توسعه ج) 

  كدام گزينه تعريف مشخصي از نمونه آماري را دارد؟ -2

  چند صفت مشخص باشند؟ كليه عناصر و اعدادي كه در يك مقياس مشخص داراي يك ياالف) 
  كميت هاي مربوط به اندازه يك صفت در افراد يك محدوده خاصب) 
  مجموعه افرادي كه داراي حداقل يك صفت يا ويژگي مشترك باشندج) 
  تعداد يا متغيرهاي خاص كه صفات آنها با صفات جامعه مشترك و مشابه باشد و معرف جامعه باشد.د) 

  صفات مربوط به جامعه را. . . . . . . . . . گويند گيري اندازهمقادير  -3

  اندازهب)    شاخص آماريالف) 
  متغيرد)   پارامترج) 

طور يكنواخت در سراسر جامعه پراكنده باشند و محقق  تا افراد جامعه و نمونه به شود ميروش نمونه گيري باعث  اين -4

  موقعيت فرد اول نمونه را در انتهاي سلسله اعداد جامعه يا در بين آن انتخاب كند تواند مي

    روش سيستماتيكب)     جدول اعداد تصادفيالف) 
  نمونه گيري خوشه ايد)     شده بندي طبقهنمونه گيري ج) 

  تحقيقات بنيادي كاربردي چيست؟ -5

  با استفاده از آزمايش، مشاهده، گردآوريها و اطالعات اوليه  دادهب)     روش حل مسألهالف) 
  در جهت توسعه،رفاه و آسايش و ارتقاء سطح زندگي انسان استد)   گردآوري اطالعات اوليه با استفاده از روش كتابخانه ايج) 

  در اين تحقيقات محقق به تشريح و تبيين داليل، چگونه بودن و چرايي حل مسأله مي پردازد. -6

    تحقيق همبستهب)      تحقيق مورديالف) 
  تحقيق زمينه يابد)     تحقيق توصيفي،تحليليج) 

ي كار تحقيق به گردآوري اطالعات ها روشو با استفاده از تمامي  سازد ميي خود را ها فرضيهدر اين نوع تحقيق، محقق  -7

  يك واحد مي پردازد

    تحقيق مورديب)      تحقيق محتواالف) 
  تحقيقات قوم نگاريد)     تحقيقات عليج) 

  باشد؟  كدام گزينه در ارتباط با تحقيقات علي صحيح مي -8

  توان نسبت به نتايج تحقيق يقيق قطعي داشت. محقق در متغيرها دخل و تصرف ندارد و نميالف) 
  ويژگي اصلي در اين تحقيقات كنترل است و بايد از متغيرهاي مزاحم و اخاللگر جلوگيري شود.ب) 
  روش، كسب اطالعات از وجود رابطه بين متغيرها انجام مي پذيرد. ايندر ج) 
  .شود ميروش به منظور توصيف كمي و كيفي محتواي مفاهيم به صورت نظامدار انجام  در اين د)

  ؟كند ميكداميك از گزينه هاي زير روش مشاهده را توصيف  -9

  برنامه و نمونه عمل از قبل مشخص شده است.ب)      هاي مورد بررسي از قبل آماده هستند دادهالف) 
  به واسطه موجود بودن اطالعات، ارزان استد)      عيب عمده آن ناقص بودن و در دسترس نبودن استج) 
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  يكي از ابزارهاي شاخص در تحقيقات پيمايشي. . . . . . . . . . است -10

  پرشسنامهب)   مصاحبهالف) 
  اسناد تاريخياستفاده از د)   مشاهدهج) 

  ، معرف كدام مورد است؟شود ميگيري آن طراحي  گيري صفتي كه پرسشنامه براي اندازه توانايي ابزار مورد نظر در اندازه - 11

  تكرارپذيريب)   عينيتالف) 
  پاياييد)   رواييج) 

  عبارت صحيح كدام است؟ -12

  اشاره دارد.روايي يك آزمون به دقت و كيفيت نتايج حاصله از آن الف) 
  يك آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.ب) 
  از پايايي باالتري برخوردار است. گيري اندازهضريب روايي هرچقدر به يك نزديكتر باشد، ج) 
  درصد نمونه آماري را پوشش دهد 15الي  10بايد حداقل  گيري اندازهبراي تعيين روايي، ابزارد) 

  ؟شود ميهمبستگي دروني در پايايي يك پرسشنامه از كدام روش استفاده  براي مشاهده روش -13

    روش دو نيمه كردنب)      روش آلفاي كرونباخالف) 
  روش موازي اكيدد)     روش گاتمنج) 

  شود ميبراي ارزيابي سازه از روش. . . . . . . . . . . استفاده  -14

    تحليل عامليب)     سنجش آلفاي كرونباخالف) 
  پاراللد)   گاتمنج) 

  تحقيقات پيمايشي -15

  آوري شده مشاهده پديده ها به منظور معنا دادن به جنبه هاي مختلف اطالعات جمعالف) 
  ها و وضعيت فعلي جامعه آماري در قالب چند متغير مطالعه ويژگيب) 
  مي پردازدبا استفاده از اسناد و مدارك معتبر به بررسي اوضاع و احوال دولتها ج) 
  الف و بد) 

  

  ي تشريحيها سؤال

  
  
  منظور از تحقيقات تجربي چيست؟ -1
  نام ديگر تحقيقات عملي چيست؟ و آن را توضيح دهيد -2
  منظور از شاخص آماري و پارامتر چيست؟ -3
  . ي اهداف تحقيق را نام ببريدها ويژگي -4
  . ي غيراحتمالي را نام ببريدها نمونهانواع  -5
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  ها روش تجزيه و تحليل داده -چهارمفصل 

  ها سرفصل

  مفهوم تحليل داده �

  ها دادهآشنايي با تجزيه و تحليل توصيفي  �

  آشنايي با تجزيه و تحليل توصيفي داده  �

  ها دادههاي الزم در تحليل  آشنايي با برآوردها و تخمين �

  

  مقدمه

ي مختلف آماري بايد ها روشو بعد از آن با بكارگيري  شوند ميي آور جمع ها دادهدر بخش قبل با استفاده از ابزارهاي مناسب 
اين . بكشند رخهمانطور كه هست، به  شده به نمايش گذاشته شوند تا وضع موجود جامعه يا نمونه بندي طبقهبه شكل ساده و 

ا بكارگيري برآوردهاي مناسب شده، ب بندي طبقهي ها دادهبعد از اين مرحله با توجه به . گيرد ميعمل توسط آمار توصيفي انجام 
در . گردد مياين عمل توسط آمار استنباطي انجام . شوند ميت تحقيق آزمون سؤااليا  ها فرضيه، ي مختلف آماريها آزمونو

در كل اين بخش از تحقيق از اهميت بااليي برخوردار است و بسياري از . نهايت بايد با تحليل داده اطالعات مناسب بدست آيد
با آشنايي با مدل ها و ابزارهاي موجود و مشاوره با متخصصين تحليل داده  رو ايناز . دهد ميت تحقيق در اين بخش روي اشتباها
  . از اين خطاها جلوگيري نمود توان مي

  

 ها دادهروش تجزيه و تحليل  -4

پيشنهاد مي نمايم به منظور پايبندي به اصول شناخت توصيفي و تحليل و اجتناب از پيش داوري و به منظور تجزيه و تحليل 
 :از الگوي جامع زير تبعيت كنيد ها داده

 
  

 :نمايد ميش شامل دو بخش است كه هر بخش شامل سه زير بخش است كه در كل و با هم يك الگوي جامع را ارائه رو اين
 (Data Description)  ها دادهتوصيف  :بخش اول

 (Data Analysis)  ها هتحليل داد :بخش دوم

 چه كنيم؟ ها دادهدر بخش توصيف ) الف
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 گيرد: ميدر اين بخش سه اقدام اساسي صورت 

 ي عمومي پاسخگويانها ويژگيتوصيف  −

 ي اصليمتغيرهاكالبد شناسي  −

 پاسخگوياني عمومي ها ويژگي براساس بندي گروه −

 چه كنيم؟ ها دادهدر بخش تحليل ) ب 

 گيرد: ميدر اين بخش سه اقدام اساسي صورت 

 تحليل همبستگي −

 تحليل رگرسيون −

 تحليل مسير −

  

 ها دادهتوصيف  -4-1

بندي اطالعات  شوندگان و گروه ي پرسشها پاسخي گرد آوري شده و تبيين ساختار يافته ها دادهبه توصيف  صرفاًدر اين بخش 
 :باشد طور كه اشاره شد شامل سه بخش زير مي ي عمومي آن مي پردازيم كه همانها ويژگي براساسواصله 

  
 ي عمومي پاسخگويانها ويژگيالف) توصيف 

اين قسمت شامل مطالعه توزيع فراواني پاسخگويان از نظر جنس، سن، وضعيت تحصيالت، رشته تحصيلي، سنوات خدمت، 
 است. . . مي و پست سازماني ووضعيت استخدا

 ) كالبد شكافي متغير هاي اصليب

هاي هر متغير مورد استفاده در تحقيق با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و  اين قسمت شامل توصيف گويه
 باشد.  ميها  ي و بررسي تطبيقي شاخصيسنجش آنها با طيف پنج تا

  ي عمومي پاسخگويانها ويژگي براساسبندي  ) گروهج

ي عمومي مانند نظر جنس، سن، وضعيت تحصيالت، رشته تحصيلي، سنوات ها ويژگيدر اين بخش بررسي جداگانه هر يك از 
با متغير هاي تحقيق (اعم از مستقل و وابسته) و از طريق آمارهاي توزيع . . . خدمت، وضعيت استخدامي و پست سازماني و

 . پذيرد و انحراف معيار) و دريافتي خروجي تحليلي براي آنها صورت مي پراكندگي (ميانگين
 . هستيم (X1,X2,X3,X4,X5) متغير مستقل 5از طريق  (Y) فرض كنيد ما در حال سنجش يك متغير وابسته :مثال 

Y=f(X1, X2, X3, X4, X5) 

سه  X2 و به منظور سنجش سؤالج پن X1 نفر پرسشنامه توزيع شده است و شما به منظور سنجش 70فرض كنيد بين 
و به منظور  سؤالنيز دو  X5 و به منظور سنجش سؤاليك  X4 و به منظور سنجش سؤالچهار  X3 و به منظور سنجش سؤال

پرسش از  18پرسش در پرسشنامه داريد و عالوه بر اين  18يعني جمعا . ايد در پرسشنامه طراحي كرده سؤالنيز سه  Y سنجش
 . ايد در مورد جنس، سن، سطح تحصيالت، رشته تحصيلي و پست سازماني وي پرسيده سؤال 5پرسش شونده 

كنيد و از خروجي هاي متنوع و مختلف آن  SPSS نفر وارد نرم افزار 70را در مورد اين  سؤال 23حال پاسخ اين 
 :هاي زير را نمائيد برداري بهره
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فراواني و درصد فراواني و نمودارهاي مرتبط با آن را براي  ي عمومي طي جداوليها ويژگيدر بخش توصيف  :گام نخست
نموده  بندي گروهسن را  مثالًصفت مذكور و جداگانه مشخص نمايد و در مورد سطح تحصيالت يا سن ابتكار به خرج داده و  5

 . و بعد جداول مربط به آن را تهيه كنيد
، براي تبيين شود ميدر اين بخش توصيه . برويد Y و X5 تا X1 ي اصلي به سراغمتغيرهادر بخش كالبدشناسي  :گام دوم

اين كار توصيف را . گردد بندي رتبه -2تا  2تر متغير هاي تحقيق، اين متغيرها (مستقل و وابسته) به شرح زير با دامنه تغييرات  دقيق
 باشد.  ميطيف هفت تائي و به شرح زير  براساسپيشنهاد من توصيف متغيرها . نمايد ميتر  آسان

  

  عنوان طبق فاصله امتيازات -4-2

 2تا  34. 1 :قوي كامالً
 33. 1تا  68. 0 :قوي

 67. 0تا  01. 0 :نسبتا قوي
 متوسط = صفر

 -67. 0تا  -01. 0 :نسبتا ضعيف
 -33. 1تا  -68. 0 :ضعيف
 -2تا  -34. 1 :ضعيف كامالً

 :3 اد آوريي

بندي زير عددي را  به هر طيف مانند تقسيم SPSS استفاده نموده ايد و درتائي ليكرت  5شما براي هر پرسش از طيف 
 :ايد تخصيص داده
 )2موافقم ( كامالً

 )1موافقم (
 )0نظري ندارم (

 )1مخالفم (
 )2مخالفم ( كامالً

. گيرد ميفوق قرار  بندي طبقهكه در يكي از هفت  كند ميعددي را توليد  16 مثالًپاسخ در مورد پرسش  70پس ميانگين 
ميانگين وزني  سؤال 5دهند شما بايد به شرط برابري وزن  را تشكيل مي X1 جواب نهائي متغير سؤال 5البته فراموش نكنيد اگر 

 . لحاظ كنيد X1 را براي سؤال 5اين 
ميانگين امتياز و انحراف معيارشان چقدر است و در  Y و X5 تا X1 يمتغيرهاحاال مشخص كنيد كه اوال هر يك از 

 . جدول زير را تهيه و تحليل كنيد و ثانياً گيرد ميفوق قرار  بندي طبقهكدام 
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 XXXX1 توزيع فراواني طبقات مربوط به سنجه هاي تشكيل دهنده شاخص -4-3

 
   

 :استفاده نمائيدي عمومي پاسخگويان از تكنيك زير ها ويژگي براساسبندي  در بخش گروه
 . كار بايد به تفكيك صورت پذيرد صفت مذكور مانند جنس اين 5توجه كنيد براي . يك جدول مشابه زير تهيه كنيد

  

 ي اصلي تحقيق براي پاسخگويان به تفكيك جنسيتها شاخصارزش امتيازات  -1- 4-3

 
  

 82. 0و در زنان  75. 0در مردان  X1 شاخصحال فرض كنيد اطالعات جدول حاكي از آن است كه، ميانگين امتياز 
؟ باشد ميگروه زنان نسبت به گروه مردان  X1 اين است كه آيا برتري اين عدد حاكي از برتري شاخص سؤالاما . باشد مي

 . ي آماري دادها آزمونبا توان مي صرفاًپاسخ اين مهم را 
 در دو گروه زن و مرد از آزمون مقايسه ميانگين ها شاخصبه منظور بررسي معنا دار بودن تفاوت ميانگين هر يك از 

Independent- Sample T-Test  تحليل كنيد95استفاده نمائيد و نتايج آن در سطح اطمينان % . 
فرض . براي اين شاخص استخراج كنيد SPSS از خروجي هاي Levene's را در آزمون برابري واريانس Sig مقدار
 ∝=Sig. =P-value=0. 675>0. 05            شده است 675. 0منيد عدد 
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 لذا به. شود ميبزرگتر شده است، پس برابري واريانس ها رد ن α كه مربوط به واريانس است از P-Value چون مقدار

P-Value شده است 750. 0فرض كنيد اين عدد . سطر اول نگاه كنيد . 
Sig(2-taild)=P-value=0. 750>0. 05=∝ 

 . در دو گروه زنان و مردان تفاوت معنا دار آماري وجود ندارد X1 كه ميانگين شاخص شود ميپس تائيد 
 (Confidence Interval of the Difference %95گواه ديگر براي اين مدعا عدد نشان داده شده در ستون (

 2كه اگر از  باشد مي t آمارهگواه سوم بر اين موضوع مقدار . شود ميتائيد  H0 و لذا فرض باشد مي، كه شامل صفر باشد مي
 . باشد مي 2بزرگتر باشد، تفاوت معنا دار خواهد شد كه در اينجا (مثال ما) كوچكتر از 

  
 :4يادآوري 

اما اگر  داديد ميدر دو گروه زن و مرد بررسي انجام  X1 ميانگين شاخص مثالًشما در اين بخش فقط داشتيد در مورد تفاوت 
) سال تفاوت معنادار آماري وجود 41- 36) و (35- 30) و (29-24در سه گروه سني ( X1 بخواهيد بدانيد بين ميانگين شاخص

 :دارد يا خير يعني بيش از دو گروه را مقايسه نمائيد مجبور هستيد از روش زير استفاده كنيد
زمون آماري مقايسه ميانگين مواجه مي باشيم روش آزمون نظر به اينكه در اين بخش با بيش از دو گروه جهت مقايسه آ

  و بايستي از آزمون آناليز واريانس يك طرفه باشد ميقابل استفاده ن Independent- Sample T-Test مقايسه ميانگين
(One-Way ANOVA)  نتايج اين آزمون را به كمك. استفاده نمائيم SPSS  اين در . % استخراج كنيد95در سطح اطمينان

ي سني مختلف ها گروهبرابري ميانگين هر شاخص در تمامي  H0 نيز تركيب شده است، فرض Post Hoc آزمون كه با آزمون
 . ها خواهد بود تفاوت معنا دار اين ميانگين H1 و فرض

 :باشد ميبه شرح زير  X1 ����براي  Analysis of Variance يا همان ANOVA نحوه استنباط آماري آزمون
 ∝=Sig. =P-value=0. 02<0. 05      .است 02. 0فرض كنيد . گيريم را در نظر مي Sig مقدار

 . و اختالف معني دار است شود ميرد  H0 كوچكتر شده است، پس فرض α از P-Value چون مقدار
ارتباط بين قسمت بندي زيبا و برقراري  كار شما در توصيف با يك جمع. هم تكرار كنيد ها شاخصاينكار را براي مابقي 

  . شويد هاي مختلف به اتمام خواهد رسيد و وارد مرحله تحليل مي
  ؟فرماييداطمينان حاصل  ها دادهتوانيد از صحت روش تجزيه و تحليل  چگونه ميپردازيم كه  مي مسألهحال به اين 

  

  ها دادههاي مختلف علوم براي تجزيه و تحليل  شاخه -4-4

  روش تحليل محتوا −
 اريتحليل آمروش  −

  روش تحليل رياضي −
 روش اقتصادسنجي −

 . . . و    روش ارزشيابي اقتصادي −

 باشد.  ميي تحليل آماري ها روشهاي اقتصادي اجتماعي و بويژه  ي تجزيه و تحليل سيستمها روشتمركز اين نوشتار بر 

هاي دقيق و علم توصيف و بيان آن  ريزي هاي علمي و منطقي، علم برنامه گيري اطالعات، علم تصميم بندي طبقهآمار علم 
 . فهميد توان ميچيزي است كه از مشاهدات 
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گونه مطالب تخصصي را ميتوان در مراجع مختلف يافت، هدف اصلي ما ارائه  هدف ما آموزش درس آمار نيست زيرا اين
  باشد. مييك روش دستيابي سريع به بهترين روش آماري 

يكي از مشكالت عمومي در تحقبقات ميداني انتخاب روش تحليل آماري مناسب و يا به عبارتي انتخاب آزمون آماري 
  .باشد ميت يا فرضيات تحقيق سؤاالمناسب براي بررسي 

ي نمونه شواهد كافي براي رد يك حدس يا فرضيه را ها دادهي آماري هدف تعيين اين موضوع است كه آيا ها آزموندر
  .شود ميانتخاب نادرست آزمون آماري موجب خدشه دار شدن نتايج تحقيق  د يا خير؟دارن

و  ها دادهي آماري را با توجه به نوع ها Ĥزموناستاد يار دانشگاه تهران در مقاله اي كاربرد انواع »دكتر غالمرضا جندقي«
 .شود ميكليدي آن اشاره  هاي نمونه آماري و نوع تحليل نشان داده است كه در اين بخش به نكات وبژگي
  

  ي آماريها آزمون-4-5

 :ت زير پاسخ دادسؤاالقبل از انتخاب يك آزمون آماري بايستي به 

       ؟گيرد ميچه تعداد متغير مورد بررسي قرار  -1
             ؟شوند ميچند گروه مفايسه  -2
     آيا توزيع ويژگي مورد بررسي در جامعه نرمال است؟ -3 
      ي مورد بررسي مستقل هستند؟ها گروهآيا  -4 
        يا فرضيه تحقيق چيست؟ -5
 هستند؟ Categorical اي  اي و يا مقوله پيوسته، رتبه ها دادهآيا  -6 

  .قبل از ادامه اين مبحث الزم است مفهوم چند واژه آماري را يادآور شوم كه زياد وقت گير نيست
 گفته، باشند افراد يا اشياء يا اجزاء كه حداقل در يك صفت مورد عالقه مشتركبه مجموعه كاملي از  :جامعه آماري -1
 . شود مي

 انتخاب است نمونه بخشي از يك جامعة آماري تحت بررسي است كه با روشي كه از پيش تعيين شده :نمونه آماري -2
 . كل جامعه بدست آورد دربارة هايي استنباط بخش، اين از توان مي كه قسمي به ،شود مي

براي مثال ميانگين جامعه . پارامتر يك ويژگي جامعه است در حالي كه آماره يك ويژگي نمونه است :پارامتر و آماره -3
 . دست آوريم، اين ميانگين يك آماره است هگيري كنيم و ميانگين نمونه را ب حال اگر از جامعه نمونه. يك پارامتر است

 دو مجهول پارامترهاي برآورديابي و آزمون فرض دو روشي هستند كه براي استنباط درمورد :فرض برآورد و آزمون -4
 . روند مي كار به جمعيت
. هاي متناسب است بندي ويژگي يا خاصيت يك فرد، شئ و يا موقعيت است كه شامل يك سري از مقادير با دسته :متغير -5

 . كمي و كيفي باشد تواند ميانواع متغير . متغير هستندهايي از  قد، وزن، گروه خوني و جنس نمونه
  ها داده -6

 كمي يها داده. باشند مي گيري اندازهمانند قد، وزن يا سن درجه بندي مي شوند و به همين دليل قابل  :كميي ها دادهالف) 
 :شوند مي تقسيم ديگر دسته دو به خود نيز

  (Interval data)  اي ي فاصلهها داده −
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 (Ratio data)  ي نسبتيها داده −

، 80 :عبارتند از كنند ميضريب هوشي) را در پنج نفر توصيف  IQ( يي كه متغيرها دادهبه عنوان مثال  :اي ي فاصلهها داده
صفر باشد و صفر در  تواند مين IQ دانيم كه اند اما مي ي ما كميها دادهعدد هستند پس  ها داده، چون اين 117و  97، 75، 110

  .اند اي فاصله ها دادهاي منظم از صفر و يكديگر قرار گيرند پس اين  در فاصله  IQمقادير ساير اينجا فقط مبنايي است تا
ي كمي ها دادهاكثريت . اما صفر آنها واقعي است شوند مييي هستند كه با عدد نوشته ها دادهي نسبتي ها داده :ي نسبتيها داده

 كنند ميمتر را توصيف  يي كه متغير طول پاره خط بر حسب سانتيها دادهبه عنوان مثال . اند و حقيقتاً داراي صفر هستند گونه اين
وجود دارد اين  واقعاًاند و چون صفر در اينجا  ي ما كميها دادهعدد هستند پس  ها داده، چون اين 23و  8، 35، 15، 20 :عبارتند از

 . شوند ميداده نسبتي تلقي 
  

. نيستند خاصي  مانند جنس، گروه خوني يا مليت فقط داراي نوع هستند و قابل بيان با استفاده از واحد :ي كيفيها دادهب) 
 :شوند مي تقسيم ديگر دسته دو به خود كيفي يها داده

  (Nominal data) ي اسميها داده −

 (Ordinal data) اي ي رتبهها داده −

 يك در عضويت بيانگر به متغير يا خواص كيفي مانند جنس يا گروه خوني است وكه مربوط  (nominal) ي اسميها داده
 )اي (داده مقولهباشد.  ميخاص  category گروها
 ستاره، يك( ها هتل بندي رتبهمانند كيفيت درسي يك دانش آموز (ضعيف، متوسط و قوي) و يا  )Ordinal(اي ي رتبهها داده
  ). . . و ستاره دو

اي در روز يك متغير تصادفي گسسته است ولي  به عنوان مثال تعداد تصادفات جاده :گسسته و پيوسته متغير تصادفي -7
 . است پيوسته  اي به مركز مبدأ مختصات و شعاع يك متغير تصادفي به تصادف روي دايره  انتخاب يك نقطه

. به لحاظ بررسي يك ويژگي خاص در يك گروه و يا دو و يا بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تواند مييك متغير  :گروه -8
دو گروه وابسته است اگر ويژگي يك مجموعه افراد قبل و بعد از وقوع يك . وابسته و يا مستقل باشد تواند ميدو گروه  :1نكته 

پرداخت پاداش و همچنين اگر در مطالعات تجربي افراد از ميزان رضايت شغلي كاركنان قبل و بعد از  مثالً. عامل سنجيده شود
 . در يك گروه با گروه ديگر همسان شود ها ويژگينظر برخي 

 . كند مياست كه از توزيع نرمال تبعيت  اي جامعه :جامعه نرمال -9
 . دارد و كاربردهاي بسياري در علوم. ها در نظريه احتمال است يكي از مهمترين توزيع :توزيع نرمال - 10

منحني رفتار اين تابع تا حد زيادي شبيه به . شود ميفرمول اين توزيع بر حسب دو پارامتر اميد رياضي و واريانس بيان 
، نيمي از باشد مياين منحني داراي خواص بسيار جالبي است براي مثال نسبت به محور عمودي متقارن باشد.  ميهاي كليسا  زنگ

ر متوسط و نيمه ديگر در پايين مقدار متوسط قرار دارد و اينكه هرچه از طرفين به مركز مختصات مساحت زير منحني باالي مقدا
 . شود مينزديك مي شويم احتمال وقوع بيشتر 

سطح زير منحني نرمال براي مقادير متفاوت مقدار ميانگين و واريانس فراگيري اين رفتار آنقدر زياد است كه دانشمندان 
 يك در مثال به عنوان. كنند ميمتغيرهاي تصادفي كه با رفتار آنها آشنايي ندارند، از اين تابع استفاده  اغلب براي مدل كردن

 تعداد برويم پيش پايين يا باال نمرات سمت به چه هر و باشد مي بيشتر ميانگين اطراف اغلب آموزان دانش نمرات درسي امتحان
  .كرد مدل نرمال توزيع يك با توان مي سهولته ب را رفتار اين. شود مي كمتر اند گرفته را نمرات اين كه افرادي
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% مشاهدات در فاصله ميانگين، مثبت و منفي يك انحراف  68. 26اگر يك توزيع نرمال باشد مطابق قضيه چي بي شف 
 در مشاهدات%  99. 73 و. دارد قرار معيار انحراف دو منفي و مثبت ميانگين، فاصله در مشاهدات%  95. 44 و. معيار قرار دارد

  .دارد قرار معيار انحراف سه منفي و مثبت ميانگين، فاصله
  .اي داراي توزيع نرمال نمي باشند ي رتبهها دادهواضح است كه  :1نكته 
 –توسط آزمونكولموگروف  ها دادهكمي هستند و تعداد نمونه نيز كم است تشخيص نرمال بودن  ها دادهوقتي  :2 نكته
 . خواهد شد مشكل اسميرنوف

 يآور جمع هاي ي هستند كه توان آماري باال و قدرت پرداختن به دادهها آزموني پارامتريك،ها آزمون:آزمون پارامتريك - 11
  .تي) آزمون مانند(. دارند نرمال توزيع ها داده ها Ĥزموناين در. دارند را پيچيده هاي طرح در شده
پارامتري از توان  يها آزمونتوزيع غير نرمال داشته و در مقايسه با ها دادهكه  باشند ميي يها آزمون:ي غيرپارامتريها آزمون- 12

  واليس) و كروسكال آزمون و ويتني – من آزمون مانند( .تشخيصي كمتري برخوردارند
  .يمينما مي استفاده  پارامتري  غير  يها آزموني پارامتريك و چنانچه غير نرمال باشد ازها آزموناگر جامعه نرمال باشد از :1نكته
 پارامتريك يها آزموناز توان ميتي اگر جامعه نرمال نباشد حاگر نمونه بزرگ باشد، طبق قضيه حد مركزي  :2نكته 
  .نمود استفاده

  

  ها آزمونكاربرد -1- 4-5

 :آزمون مورد نظر خود را انتخاب كنيد 24يد يكي از توان ميحال به كمك جدول زير براحتي 

 هدف
 داراي و كمي داده

 نرمال  توزيع

 يا و رتبه اي داده

 غير نرمال كمي داده

 اسمي كيفي يها داده

Categorical 

 آزمون نسبت آزمون ميانه آزمون ميانگين و انحراف معيار توصيف يك گروه

 اي جمله دو آزمون يا دو –آزمون خي  آزمون ويلكاكسون اي آزمون يك نمونه مقايسه يك گروه با يك مقدار فرضي

 ويتني - آزمون من  ي مستقلها نمونهآزمون براي  مقابسه دو گروه مستقل
آزمون دقيق فيشر ( آزمون خي دو براي 

 ي بزرگ)ها نمونه

 نار –آزمون مك  آزمون كروسكال آزمون زوجي مقايسه دو گروه وابسته

 دو –آزمون خي  آزمون واليس راههآزمون آناليز واريانس يك  مقايسه سه گروه يا بيشتر (مستقل)

 مقايسه سه گروه يا بيشتر (وابسته)
آزمون آناليز واريانس با اندازه هاي 

 مكرر
 آزمون كوكران آزمون فريدمن

 آزمون ضريب همبستگي پيرسون اندازه همبستگي بين دو متغير
آزمون ضريب همبستگي 

 اسپرمن
 آزمون ضريب توافق

يك يا چند  براساسبيني يك متغير  پيش
 متغير

 آزمون رگرسيون ساده يا غير خطي
آزمون رگرسيون نا 

 پارامتريك
 آزمون رگرسيون لجستيك
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به الگوريتم آزمون آماري مورد نظر دست  توان ميبر مبناي تعداد متغير، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نيز  ها آزمون-2- 4-5

  :يافت

 يك متغير)الف

 يك برايانتخاب آزمون آماري 

 متغير
 گروه يك يك متغير در

 دو يك متغير در

 گروه
 بيشتر يا گروه سه يك متغير در

 ANOVAآزمون آناليز واريانس آزمون تي آزمون ميانگين و انحراف معيار نرمال متغير

 آزمون ناپارامتريك دو- آزمون خي  آزمون نسبت (دو جمله اي) نرمال غير متغير

  
 دو متغير) ب

 آزمون آماري برايدو متغيرانتخاب 
هر 

 هستند متغيرپيوسته دو

 و پيوسته يك متغير

 است ديگريگسسته

 مقوله هر دو متغير

 هستند اي

 
 دو - آزمون خي  ANOVA آزمون آناليز واريانس آزمون همبستگي

 :سه متغير و بيشتر- ج

 دو گروه و بيشتر يك گروه بيشتر و  سه متغير انتخاب آزمون آماري براي

 
 تحليل مميزي آناليز كواريانس

 
 آناليز واريانس چند متغيره آناليز واريانس با اندازه هاي مكرر

 
 رگرسيون چند گانه و تحليل عاملي

 

 
 :ت زير پاسخ دهيمسؤاالقابل ذكر است قبل از ورود به الگوريتم انتخاب آزمون آماري بهتر است به 

  ويژگي در دو يا چند گروه وجود دارد؟آيا اختالفي بين ميانگين (نسبت) يك  -1
  آيا دو متغير ارتباط دارند؟ -2
  ي ديگر پيش بيني كرد؟متغيرهايك متغير را با استفاده از  توان ميچگونه  -3
  با استفاده از نمونه در مورد جامعه گفت؟ توان ميچه چيزي  -4

  
  ها Ĥزمونبررسي تخصصي -3- 4-5

كه در ذيل يه شرح :به صورت تخصصي برخورد كرد ها آزمونبا هر يك از توان ميپس از انتخاب آزمون آماري مناسب حال 
  :پردازيم هر يك مي

  )آزمون كي دو (خي دو يا مربع كاي

حل موجود براي  راهاين آزمون تنها . رود اين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي اسمي به كار مي
ي ها Ĥزمونآزمون همقوارگي در مورد متغيرهاي مقياس اسمي با بيش از دو مقوله است، بنابراين كاربرد خيلي زيادتري نسبت به

 . اين آزمون نسبت به حجم نمونه حساس است. ديگر دارد
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                        آزمون خطاي استاندارد ميانگين - z آزمون

و ميانگين  اي نمونهميانگين  (Goodness of fit) ارزيابي ميزان همقوارگي يا يكسان بودن و يكسان نبودن آزمون براياين 
با ميانگين جامعه  اي نمونهمي خواهيم بدانيم آيا ميانگين برآورد شده  كه رود مياين آزمون مواقعي به كار . رود جامعه به كار مي

 نتيجه باشد زياد اگر ولي ،شود مي شناخته اي نمونه تغييرپذيري معلول تفاوت اين باشد، كم تفاوت اين اگر .آيد يا نه جور مي
 آن از استفاده يعني است پارامتري آزمون اين .نيست) همقواره( يكسان جامعه پارامتر با اي نمونه برآورد كه شود مي گرفته
همچنين براي آزمون متغيرهاي پيوسته (مقياس . جامعه كه ميانگين و انحراف معيار معلوم باشند پارامتر دو كه است آن به مشروط
 . باشد نرمال جامعه در متغير توزيع نيز و باشد 30 مساوي يا و تعداد نمونه بزرگتر. ) كاربرد دارداي فاصله

                                   t  آزمون استيودنت

كه  رود ميبا ميانگين جامعه در حالتي به كار  اي نمونهاين آزمون براي ارزيابي ميزان همقوارگي يا يكسان بودن و نبودن ميانگين 
) با استفاده از درجات آزادي تعديل 30ي كوچك (كمتر از ها نمونهدر مورد  t  چون توزيع. انحراف معيار جامعه مجهول باشد

همچنين اين آزمون مواقعي كه خطاي استاندارد . ي بسيار كوچك استفاده نمودها نمونهزمون براي توان از اين آ ، ميشود مي
  .جامعه نامعلوم و خطاي استاندارد نمونه معلوم باشد، كاربرد دارد

باشد، شكل توزيع آن نرمال و تعداد نمونه كمتر از  اي فاصلهبراي به كاربردن اين آزمون، متغير مورد مطالعه بايد در مقياس 
 . باشد 30

  :هاي زير كاربرد دارد در حالت t آزمون
  مقايسه يك عدد فرضي با ميانگين جامعه نمونه −
  مقايسه ميانگين دو جامعه −
  مقايسه يك نسبت فرضي با يك نسبتي كه از نمونه بدست آمده −
  مقايسه دو نسبت از دو جامعه −

                                       F آزمون

در . شود مياست و براي ارزيابي يكسان بودن يا يكسان نبودن دو جامعه و يا چند جامعه به كار برده  t اين آزمون تعميم يافته آزمون
نيز  (ANOVA) نسبه همين دليل به آن آزمون آناليز واريا. شود مياين آزمون واريانس كل جامعه به عوامل اوليه آن تجزيه 

، چون شود ميبا هم مقايسه نماييم از اين آزمون استفاده  وقتي بخواهيم بجاي دو جامعه، همقوارگي چند جامعه را تواماً .گويند مي
 يا F آزمون اين وسيله هب جامعه چند همقوارگي  و ها ميانگين مقايسه .بسيار مشكل است t  ي چند جامعه با آزمونها ميانگينمقايسه 

ANOVA  تر از آزمون راحت  t پذير است امكان.  

                                  آزمون كوكران

اين آزمون براي مقايسه بيش از دو گروه كه وابسته باشند و مقياس آنها اسمي . آزمون كوكران تعميم يافته آزمون مك نمار است
  .ها بايد دوتايي باشند رود و همچون آزمون مك نمار، جواب باشند به كار مي اي رتبهيا 

هاي  دهندگان قبل از انتخابات در زمان ي مختلف (مثل آراء رايها موقعيتها و يا  براي آزمون تغييرات يك نمونه در زمان
ي مختلف ها موقعيترا در  سؤالتوان يك  مي سؤالبه جاي چند . باشد اي رتبهتواند اسمي يا  مقياس مي. رود مختلف) به كار مي

دو جوابي است، در بعضي از انواع تحقيقات ممكن  ها پاسخچون . ت پاسخ گفته باشندسؤاالهمه افراد بايد به همه . ارزيابي نمود
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بهتر » سونآزمون ويلكاك«استفاده كرد كه در اين صورت  بندي رتبهدست آمده از دست برود و بهتر است از  هاست اطالعات ب
 . شود استفاده »من فريد آزمون« از است بهتر و نيست مناسب كوكران آزمون  ها نمونه  بودن  در صورت كوچك .جوابگو خواهد بود

                                 آزمون فريدمن

توانند از يك جامعه  مي ها گروهكند كه آيا اين  هاي آنهاست و معلوم مي اين آزمون براي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه
  باشند يا نه؟

 اي رتبههاي  در مقياس معموالًاست و  F اين آزمون متناظر غير پارامتري آزمون. باشد اي رتبهمقياس در اين آزمون بايد حداقل 
 اي رتبههاي  ها وجود داشته باشد كه در مقياس واريانس بايد همگني F (چون در شود ميرود و جانشين آن  به كار مي F به جاي

  .)شود ميكمتر رعايت 
رود و نيز براي  بندي به كار مي ي غير پارامتري) از طريق رتبهها دادهآزمون فريدمن براي تجريه واريانس دو طرفه (براي 

 ها نمونه. است آزمون اين معايب از اين بايد يكسان باشند كه ها نمونهتعداد افراد در . ي مختلفها گروه بندي رتبهمقايسه ميانگين 
 . باشند شده جور همگي بايد

                                  اسميرانف -آزمون كالماگورف

در دو نمونه (مستقل و يا غير مستقل) و يا  اي رتبهاين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي 
اين آزمون در . )اي نمونهرود (اسميرانف يك  همقوارگي توزيع يك نمونه با توزيعي كه براي جامعه فرض شده است، به كار مي

مون از طريق اين آز. را در جامعه بتوان مشخص نمود اي رتبهباشند و توزيع متغير  اي رتبهرود كه متغيرها  مواردي به كار مي
 ناپارامتري آزمون اين. گيرد مي انجام معهجا نسبي هاي فراواني توزيع با هاي نسبي مشاهده شده در نمونه مقايسه توزيع فراواني

 نظر در نسبي طور به جامعه در اي رتبه مقياس هاي رتبه از يك هر براي جامعه در متغير توزيع بايد اما است توزيع بدون و است
                .نامند مي انتظار مورد نسبت آنرا كه شود گرفته

   Two- Sample Kalmogorov- Smiranov Test اي نمونهاسميرانف دو  -آزمون كالماگورف

گفته شد) و بخواهيم  قبالًرود كه دو نمونه داشته باشيم (با شرايط مربوط به اين آزمون كه  اين آزمون در مواقعي به كار مي
 . همقوارگي بين آن دو نمونه را با هم مقايسه كنيم

                               واليس -آزمون كروسكال

. باشد 2 از بيش ها گروهكه تعداد  شود ميموقعي به كار برده ، F است و همچون آزمون Fاين آزمون متناظر غير پارامتري آزمون
  .باشد ترتيبي بايد حداقل واليس كروسكال در گيري اندازه مقياس

فرضيات در اين آزمون بدون . رود مي كار به) اي فاصله(و يا  اي رتبهنمونه  2ي بيش از ها ميانگيناين آزمون براي مقايسه 
 يشان نشانها ميانگينرا از نظر  ها گروهتر بودن  تر يا كوچك و جهت بزرگ دهد ميجهت است يعني فقط تفاوت را نشان 

  . است F درصد آزمون 95كارايي اين آزمون . دهد مين

                                 آزمون مك نمار

. شود مي استفاده جوابي دو متغير ي ناپارامتري است كه براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته بر حسبها آزموناين آزمون از
تواند مورد استفاده قرار  ي ماقبل و مابعد ميها طرحاين آزمون در . باشند اي رتبهتوانند داراي مقياس هاي اسمي و يا  متغيرها مي

  .رود به كار مي عملكرد تدابير تأثيربراي سنجش ميزان  اين آزمون مخصوصاً. گيرد (يك نمونه در دو موقعيت مختلف)
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نيز استفاده كرد (در  t توان از آزمون باشد مي اي رتبهبديل است اما اگر  ، اين آزمون بيباشند مياگر متغيرها اس :ها ويژگي
 اندازه و جهت كه است از عيوب اين آزمون اين. و يا آزمون ويلكاكسون استفاده نمود، (t  صورت وجود شرايط آزمون

  .گيرد نظر مي در ها نمونه در را تغييرات وجود فقط و كند نمي محاسبه را تغييرات

                                   آزمون ميانه

هاي يكسان  است و وقتي دو يا چند گروه از ميان دو يا چند جامعه مستقل با توزيع t – z – f  يها Ĥزموناين آزمون همتاي ناپارامتري
اين . رتبه وجود داشته باشد نبايد هم ها دادهگيري ترتيبي است و بين  در اين آزمون مقياس اندازه. شود ميكار برده  اند به انتخاب شده

 . باشند ي نمونه با يكديگر برابرها گروهلزومي ندارد كه حتما حجم  و دارد كاربرد  ي مستقل و هم وابستهها گروهآزمون، هم براي 

                                دورها اي نمونهآزمون تك 

در واقع آزمون . بخواهيم آزمون نماييم كه آيا تصادفي بوده و يا نه رود كه توالي مقادير متغيرها را اين آزمون مواقعي به كار مي
به عبارت . شود مياهميت است، در اين آزمون مهم و اصل انگاشته  ي ديگر كه در آنها توالي متغيرها بيها آزمون كي دو و يا

احد آماري رخ داده است، آزمون ديگر، براي اينكه بتوانيم در يك نمونه كه در آن رويدادهاي مختلف از طرف فرد و يا و
د توالي را توان ميهيچ آزمون ديگري همچون اين آزمون ن. شود مينماييم كه آيا اين رويدادها تصادفي است يا نه، به كار برده 

 . باشد بنابراين براي اين منظور منحصر به فرد مي. مورد نظر قرار دهد

                                  آزمون عالمت

جفت، مورد نظر باشد (مثل زن و  يها نمونهكه  شود ميي غير پارامتري است و هنگامي به كار برده ها Ĥزموناين آزمون از انواع
شوند و اندازه مقادير در آن  ها به صورت جفت جفت بررسي مي زيرا در اين آزمون يافته. ) . . .شوهر و يا خانه هاي فرد و زوج و

هاي گروه مورد تحقيق  ي جفتها پاسخو يا بيشتر و كمتر بودن  ها پاسخاثر است و فقط عالمت مثبت و منفي و يا در واقع جهت  بي
ي عادي قابل اندازه گيري نباشد و قضاوت ها روشهنگامي كه ارزشيابي متغير مورد مطالعه با  .شود مي(نمونه آماري) در نظر گرفته 

از اين آزمون ، ) مورد نظر باشد- (كه به صورت جفت ها هستند) فقط با عالمت بيشتر (+) و كمتر (ي آماري ها نمونهدر مورد 
 تواند نرمال و يا غير نرمال باشد و يا از يك جامعه و يا دو جامعه باشند (مستقل و يا وابسته) شكل توزيع مي. توان استفاده كرد مي

و در صورت مساوي بودن نظرات هر زوج  دهد ميها را مورد بررسي قرار  ي زوجاه تفاوت فقط اين آزمون. توزيع بايد پيوسته باشد
چون مقادير در اين آزمون نقشي ندارند، شدت و ضعف و اندازه بيشتر يا كمتر بودن . كند (مشابه بودن) آنها را از آزمون حذف مي

 . شود ميمون حساب ها) در اين آزمون بي اثر است و در واقع نقص اين آز نظرات پاسخگويان (جفت

  (T) آزمون تي هتلينگ

، ميانگين يك صفت از يك نمونه، با يك عدد فرضي اي نمونهيك  t در آزمون. استيودنت است t هتلينگ تعميم يافته T آزمون
متغير (صفت) از آن جامعه  K هتلينگT  گرفت، اما در شد، مورد مقايسه قرار مي كه ميانگين آن صفت از جامعه فرض مي

ي چند متغيره است كه ها آزمون در واقع اين آزمون از نوع. گيرند عدد فرضي، مورد مقايسه قرار مي k  ي جامعه) باها نمونه(
 T نيز همچون اي نمونههتلينگ دو  T در. دهد ميهاي مختلف از جامعه بدست  را بين صفت (Goodness of fit) همقوارگي

صفت از جامعه ديگر (نمونه  K صفت از يك جامعه (نمونه) با K آزمون  است اما در اين ، مقايسه دو نمونهاي نمونهاستيودنت دو 
  .گيرد ديگر) مورد مقايسه قرار مي
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                                U  آزمون مان وايتني

اين . شود ميهر گاه دو نمونه مستقل از جامعه اي مفروض باشد و متغيرهاي آنها به صورت ترتيبي باشند، از اين آزمون استفاده 
ي ها آزمون هرگاه شرايط استفاده از .شود مي استيودنت با دو نمونه مستقل است و آزمون ناپارامتري آن محسوب t آزمون مشابه

دو نمونه بايد مستقل بوده و . شود ميپارامتري در متغيرها موجود نباشد، يعني متغيرها پيوسته و نرمال نباشند از اين آزمون استفاده 
استفاده كرد (در محاسبات  Z مورد بايد از آماره هاي 10تر بودن از  در صورت بزرگ. مورد باشند 10هر دو كوچكتر از 
تواند نرمال و يا  فرضي ندارد يعني مي پيش توزيع، شكل آزمون اين در. )شود مي انجام خودكار طور به Z  كامپيوتري، تبديل به

  .غير نرمال باشد

                                  آزمون ويلكاكسون

همچون . رود به كار مي اي رتبهي ناپارامتري است كه براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته با مقياس ها آزموناين آزمون از
ي ماقبل و مابعد است (يك نمونه در دو موقعيت مختلف)، و يا دو نمونه كه از ها طرحآزمون مك نمار، اين آزمون نيز مناسب 

هاي متفاوت و  توانند داراي جواب گيرد بنابراين متغيرها مي ها را در نظر مي اين آزمون اندازه تفاوت ميان رتبه. يك جامعه باشند
جانشين  t وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرايط آزمون اي نمونهدو  t اين آزمون متناظر با آزمون. باشند اي فاصلها ي

  .ي به كار برده شده در اين آزمون بايد نسبت به ساير صفت هايشان جور شده (جفت شده) باشندها نمونه. خوبي براي آن است

                                Levene  آزمون لون

ي يها گروهبه عبارتي فرض تساوي متغير وابسته را براي . نمايد ميي متفاوت بررسي ها نمونهرا در  ها واريانسآزمون لون همگني 
كمتر به فرض نرمال بودن وابسته بوده و در واقع  ها آزمونو نسبت به اكثر كند مياند، آزمون  اي تعيين شده كه توسط عامل رسته

فرض . ي مختلف برابر استها نمونهكه واريانس جمعيت آماري در  گيرد مياين آزمون در نظر  .به انحراف نرمال مقاوم است
لون كمتر از در اماره  P-VALUE يعني واريانس جمعيت ها با هم برابر است و اگر مقدار باشد مي ها واريانسصفر همگن بودن 

بنابراين فرض . گيري تصادفي رخ داده باشد روش نمونه براساسباشد تفاوت بدست آمده در واريانس نمونه بعيد است كه  05. 0
  . در نمونه تفاوت وجود دارد ها واريانسو به اين نتيجه مي رسيم كه كه بين  شود ميرد  باشد مي ها واريانسصفر كه برابري 

  

  خالصه

 شود ميي موجود در آمار توصيفي ابتدا سعي ها روشكارگيري  هي بدست آمده از نمونه يا جامعه تحقيق با بها دادهاز با استفاده 
ميانه و يا  - ميانگين ي ميل به مركزها شاخص :ابزارهايي مانند. و مقايسه و تفسير شوند بندي طبقهو در وضع موجود  بندي طبقه ها داده

بعد برحسب اينكه جامعه . باشند واريانس و انحراف معيار از اين نوع مي :ي ميل به پراكندگي مانندها شاخصمد از اين قبيل بوده و 
اسميرنوف و  از آزمون كولموگروف ها دادهبراي تعيين نرمال بودن . گردد ميي فرضيه استفاده ها آزموننرمال است يا غير نرمال از

كه جامعه پارامتريك است آن ي فرض متنوع بوده و برحسب ها آزمون لذاگردد.  ميده براي پايايي تحقيق از آزمون كرومباخ استفا
  .گردد ميي خاص خود استفاده ها آزمون يا ناپارامتريك از

 شده يآور جمع هاي ي هستند كه توان آماري باال و قدرت پرداختن به دادهيها آزموني پارامتريك،ها آزمون :آزمون پارامتريك
 ييها آزمون يكي غيرپارامترها آزمون .تي) آزمون مانند(. دارند نرمال توزيع ها داده ها آزمون اين در. دارند را پيچيده هاي طرح در
 من آزمون مانند( .پارامتري از توان تشخيصي كمتري برخوردارند يها آزمونتوزيع غير نرمال داشته و در مقايسه با ها دادهكه  باشند مي
  باشد.   ميك طور بهت تحقيق سؤااليا  ها فرضيهيا رد  تأييدنتيجه حاصل از تحليل داده بايد . واليس) و كروسكال آزمون و ويتني –
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  اي ي چهارگزينهها سؤال

  

  

  باشد؟ ها مي هاي جامع تجزيه و تحليل داده كدام گزينه معرف بخش -1

  هاي پاسخگويان ويژگي براساس بندي گروه -ها تعريف دادهب)   كالبد شناسي متغيرها - هاي آزمودنيها توصيف ويژگيالف) 
  كالبد متغيرها -ها تحليل دادهد)   ها تحليل داده -ها توصيف دادهج) 

  باشد؟ اصلي تحقيق صحيح مي كدام عبارت در كالبد شكافي متغيرهاي -2

  . . . .مطالعه توزيع فراواني پاسخگويان از نظر جنس،سن، پست سازماني و. . . . . الف) 
  هاي عمومي از نظر جنس، سن، تحصيالت و. . . . . . . . . براساس آمارهاي توزيع فراواني و پراكندگي بررسي هريك از ويژگيب) 
  ها شاخصآمار توصيفي و بررسي تطبيقي  براساستوصيف گويه هاي ويژگي مورد استفاده در تحقيق ج) 
  ستگي و رگرسيون چندگانه و تحليل مسيري استنباطي تحليل همبها آزموناستفاده ازد) 

  ي آماري چيست؟ها Ĥزمونهدف -3

  باشد هدف آن بررسي سؤاالت يا فرضيات تحقيق ميالف) 
  هاي مستقل است ها و مقايسه متغيرها در گروه هدف آن تعيين ميزان گروهب) 
  فرضيه يا قبول آن را دارند يا خير؟ هاي نمونه شاهد كافي براي رد هدف آن تعيين اين موضوع است كه آيا دادهج) 
  ها پيوسته، رتبه اي و يا مقوله اي است يا خير؟ هدف آن تعيين اين موضوع است كه آيا دادهد) 

  شوند و صفر آن واقعي است هايي هستند كه با عدد نوشته مي . . . . . . . . . . . . . داده -4

    هاي كيفي دادهب)     اي فاصلههاي  دادهالف) 
  و نسبتي اي فاصلههاي  دادهد)     هاي نسبتي دادهج) 

  هاي كيفي كدامند؟ داده بندي طبقه -5

  اي فاصلههاي  داده - هاي اسمي دادهب)      هاي رتبه اي داده - هاي اسمي دادهالف) 
  اي فاصلههاي  داده -هاي رتبه اي دادهد)     هاي نسبي داده - هاي رتبه اي دادهج) 

باشد و هرچه به سمت نمرات باال يا پايين پيش مي رويم  در آزمون رياضي نمرات دانش آموزان اغلب اطراف ميانگين مي -6

  شود مياند كمتر  تعداد افرادي كه اين نمرات را گرفته

    توزيع نرمال استب)      توزيع غيرنرمال استالف) 
  رتبه اي استها  توزيع دادهد)    توزيع غير پارامتريك استج) 

  توان استفاده كرد؟ ها كمي و توزيع نرمال است كدام آزمون را مي زماني كه داده -7

    آزمون رگرسيونب)     آزمون مك نمارالف) 
  ضريب همبستگي آزمون پيرسوند)    آزمون ضريب همبستگي اسپيرمنج) 

  عبارت زير با كدام گزينه همخواني دارد؟ -8

  »رود ميدر اين آزمون از نوع ناپارامتري است، نسبت به حجم نمونه حساس است، براي ارزيابي. . . . . متغيرهاي اسمي به كار «

    آزمون بديع كايب)     استيودنت t آزمونالف) 
  آزمون رگرسيون چندگانهد)    آزمون آناليز واريانسج) 

  باشد؟ مي tكدام آزمون زير آزمون تعميم يافته آزمون  -9

    Z آزمونب)       Fآزمون الف) 
  اسميرنوف -آزمون كالموگروفد)     Tآزمون ج) 
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  باشد؟ كدام عبارت مرتبط با آزمون فريدمن مي -10

  باشد اين آزمون از نوع نا پارامتريك بوده و براي ارزيابي همنوارگي متغيرهاي رتبه اي در دو نمونه مستقل و غيرمستقل ميالف) 
  رود ميآزمون تعميم يافته آزمون مك نمار است و براي مقايسه بيش از دو گروه كه وابسته باشند به كار ب) 
  رود ميبراي آزمون تغييرات يك نمونه در زمانها و موقعيت هاي گوناگون به كار ج) 
  حداقل رتبه اي باشدبراي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه اي آنهاست. مقياس در اين آزمون بايد د) 

  كدام عبارت نادرست است؟ -11

  است. t-z-fي ها Ĥزمونآزمون ميانه همتاي ناپارامتريالف) 
  گيرد در نظر مي ها نمونهو فقط وجود تغييرات را در  كند مياز عيوب آزمون مك نمار اين است كه جهت و اندازه تغييرات را محاسبه نب) 
  آزمون فريد من مناسب نيست و بهتر است از آزمون كوكرال استفاده شود ها نمونهدرصورت كوچك بودن ج) 
  .رود مي) به كار اي فاصلهنمونه رتبه اي (ويا  2واليس براي مقايسه ميانگين هاي بيش از  - آزمون كروسكالد) 

. به عبارتي فرض تساوي متغير وابسته را براي نمايد ميي متفاوت بررسي ها نمونهرا در  ها واريانساين آزمون همگني  -12

  كند ميهايي كه توسط عامل رسته اي تعيين شده اند، آزمون  گروه

    آزمون يومن وينيب)     آزمون لونالف) 
  آزمون ويلكاكسوند)      zآزمون آماري ج) 

  نيز مي گويند؟ ANOVAرا آزمون  fبه چه دليل آزمون  -13

  كند ميزيرا در هردو يكسان بودن يا نبودن در جامعه را مشخص ب)   كند ميزيرا يك عدد فرضي را با ميانگين جامعه نمونه مقايسه الف) 
  شود ميزيرا انحراف نعيار كل جامعه به عوامل اوليه آن تجزيه د)   شود ميزيرا واريانس كامل جامعه به عوامل اوليه آن تجزيه ج) 

  باشد؟ صحيح ميكدام عبارت  -14

  گيرد. مستق ميانگين يك صفت از يك نمونه، با يك عدد فرضي كه ميانگين آن صفت از جامعه است مورد مقايسه قرار مي tدر آزمون الف) 
  گيرد عدد فرضي مورد مقايسه قرار مي kي جامعه با ها نمونهمتغير از  kهتكينگ  tدر ب) 
  ها در آن اهميتي ندارد باشد و ناپارامتريك بودن داده متغيره ميي يك ها Ĥزمونهتكينگ از نوع tآزمون ج) 
  گيرد. صفت همان جامعه مورد مقايسه قرار مي kصفت از يك جامعه با  kد) 
  
  

  ي تشريحيها سؤال

  
  
  

  شامل چند بخش است؟ توضيح دهيد ها دادهروش تجزيه و تحليل  -1
  . جامعه آماري را تعريف كنيد -2
  . ي نسبتي را نام ببريدها دادهانواع  -3
  در چه مواردي كاربرد دارد؟ tآزمون  -4
  . توضيح دهيد بندي طبقهرا بر مبناي متغير  ها آزمون-5
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  APAبه روش روش نوشتن فهرست منابع  -فصل پنجم

  ها سرفصل

  نويسي در متن روش ذكر منبع �

  روش ذكر منابع و ماخذ در آخر پژوهش �
  استانداردهاي معتبر رايج براساسها  سايت روش ذكر منبع از كتب و نشريات و �

  

  مقدمه
بنابراين شرط . نمودباشد.  ميي مهم آن تحقيق ها ويژگيدر هر تحقيقي حفظ امانت داري در ارائه مطالب و هر گونه نقل قول از 

باشد.  ميدر منبع نويسي  رايجي استاندارد ها روشارائه استناد و ذكر منبع با ، استفاده از هرگونه نقل قول مستقيم يا غير مستقيم
خالصه شيوه ارائه  طور بهدر اين بخش باشد.  مي APAروش  گردد ميهاي رايجي كه اغلب براي ارائه منابع استفاده  يكي از شيوه

  .گردد ميهاي معتبر ارائه  طور سايت و همين ها ذكر منابع از كنب يا مجالت علمي و ژورنال

  

  APA روشروش نوشتن فهرست منابع به  -5
 American توسط انجمن روانشناسي امريكا يا APA روش. يك روش استاندارد براي نوشتن فهرست منابع است APA روش

Psychological Association  شود ميارائه  قواعد استناد در پايان متن و قواعد استناد منبع در متن در اين بخش. ارائه شد.  
  

   APA به روشقواعد استناد منبع در متن  -5-1

  :وقتي اثر فقط يك پديدآورنده دارد -1
  )1378نام خانوادگي، سال نشر اثر) مثل (احمدي، (

  . . . آيد مثل دكتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و نام خانوادگي افراد بدون ذكر عنوان مي
  :آورنده دارد وقتي اثر دو پديد -2

  . گول   توان واو عطف گذاشت و هم عالمت وير نام خانوادگي نفر اول هم ميبعد از . شود مينام خانوادگي هر دو نفر ذكر 
  نام خانوادگي دوم، سال نشر اثر ، يا و)نام خانوادگي نفر اول(

  )1380) يا (احمدي و اسدي، 1380مثل (احمدي، اسدي، 
  :آورنده دارد وقتي اثر سه تا پنج پديد -3

  . آيد دفعات بعدي فقط اولين نفر و كلمة ديگران مي ، درشود ميبراي اولين استناد نام همه ذكر 
  )1384(اسدي، حسني، محمدي، شايان، ارجمند،  :استناد اول :مثال

  )1384(اسدي و همكاران،  :استناد دوم
  . آيد مي"et al"در انگليسي معادل كلمه ديگران، 

   .خ نيستديگر نيازي به ذكر تاري شود مياگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره 
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  :وقتي اثري بيش از پنج مؤلف دارد -4
« آيد (حتي در اولين استناد) و به دنبال آن كلمه وقتي اثري شش مؤلف يا بيشتر دارد، فقط نام خانوادگي مؤلف اول مي

  . و سپس تاريخ انتشار اثر» همكاران
  . آيد در فهرست مراجع نام همه مؤلفان مي

  . آيد اصلي آمده است، بالفاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز مي آورنده در متن اگر نام پديد -5
  . . . )، معتقدند كه1379شفيعي و عباسي ( :مثل

  . شود ميقول (نام پديدآورنده، سال نشر، شماره صفحه) ذكر  ، در انتهاي نقلشود ميقول  اگر مستقيماً از كسي نقل -6
  گيرد.  ميو قبل و بعد از آن عالمت گيومه قرار  شود ميكلمه باشد، در داخل متن نوشته  40گر نقل قول كمتر از  ا

دهندة  هاي دانشجويي بيش از آن كه نشان ارزشيابي«توان چنين خالصه كرد كه  هاي انجام شده را مي نتايج پژوهش :مثال
  )77، ص1986دونكن، » ( . آموزشي اساتيد هستند دهندة تغييرات روش تغييرات محتوايي باشند، نشان
در اين صورت . شود مياي بيش از متن و به صورت يك پاراگراف جدا نوشته  كلمه باشد، با حاشيه 40اگر نقل قول بيش از 

  . گذاشتن عالمت گيومه در آغاز و انتهاي مطلب ضروري نيست
س از سال نشر بايد شماره فصل بيايد، كه مخفف فصل در اگر به يك فصل كامل از يك كتاب استناد شده است، پ -7
  . است «chap» و در انگليسي» ف«فارسي 

  )5،ف 1385( مجتهد زاده،  :مثال
  . شود مياستفاده  "n. d" و در انگليسي از» تا بي« گر تاريخ نشر اثري مشخص نيست، به جاي تاريخ از كلمه

  . )تا (محمدي، بي :مثال
آورنده، نام اثر را داخل گيومه  آورنده ندارد، به جاي نام خانوادگي پديد مشخص نيست يا پديد آورنده اثر اگر پديد

  . كنيم آوريم و تاريخ نشر آن را ذكر مي مي
  )1384» ها، شناسي رسانه روش(« :مثال

  . شود مينويسيم، آغاز كلمات با حروف بزرگ نوشته  اگر عنوان متني به زبان انگليسي را مي
  )Using Skills), 2002 :مثال

كه به دو يا چند متن چاپي مربوط است، در پايان متن، نام دو يا چند پديدآورنده به ترتيب  شود مياگر از متني استفاده  -8
  . شود ميحروف الفبا آمده و تاريخ نشر اثر هر كدام نوشته 

  . شوند از هم جدا مي» ؛«در اين صورت افراد با 
  )1380؛ محمدي، 1378تابنده، ؛ 1385( اكبري،  :مثال

  . شود مي، تاريخ همه آثار به ترتيب آورده شود ميهرگاه به دو يا چند اثر از يك مؤلف اشاره  -9
  )1995، 1990، 1988، 1980هاي واالس ( پژوهش :مثال

ا براي متمايز ساختن آنها، ، از حروف الفبشود مياند، اشاره  هرگاه به دو يا چند اثر از يك مؤلف كه در يك سال منتشر شده - 10
  . شود مياستفاده 
  )ب 1365الف،  1365باره (احمدي،  مطالعات انجام شده در اين :مثال

ها يكسان است، عالوه بر نام خانوادگي، نام كوچك يا حرف اول  كه نام خانوادگي مؤلفان آن شود ميوقتي به آثاري استناد  - 11
  . شود مينام كوچك مؤلفان نيز در متن آورده 
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  )1382و نيك خواه، پژمان،  1357خواه، احمد،  (نيك :مثال
  . آيد ، به جاي مؤلف نام عنوان اثر ميشود ميهاي بدون مؤلف استفاده  اگر از كتاب - 12
  )1324ناز و خورشيد آفرين و سروگل ( فلك :مثال

  . آيد كامل مي طور به نويسي   ي در منبعول شود مياگر عنوان اثر خيلي طوالني است، به ذكر چند كلمه اول آن اكتفا 
  . )1324( ناز فلك :مثال
 در انتهاي جمله عبارت ارتباط شخصي و. . . هاي دريافتي و براي هر نوع ارتباط شخصي مثل گفتگوي تلفني، مصاحبه، نامه - 13

  ). 1384خرداد  17(ارتباط شخصي، . شود ميتاريخ اين ارتباط 
  . چون قابل بازيابي مجدد براي سايرين نيست. شود ميدر فهرست منابع ذكر ن آيد، ميارتباط شخصي فقط در متن 

  . آيد طور است يعني مثل ارتباط شخصي فقط در متن مي هاي الكترونيك هم همين استفاده از نامه
ان اثر و نيز نام مترجم يا مترجمان در استناد به آثاري كه از زباني به زبان ديگر ترجمه شده است، در متن مقاله نام مؤلف يا مؤلف - 14

  .توان در متن به دنبال نام مؤلف، نام مترجم را نيز اضافه كرد اما مي. ذكر گردد و تنها در فهرست منابع نام مترجم آورده شود
  )1370، ترجمه سيف، 1971(اسكينر،  :مثال

  

   APA نويسي در فهرست مĤخذ به روش منبع -5-2

اين فهرست به ترتيب . آيد است مي فهرست آثار و اسنادي كه در متن مقاله به آنها اشاره شده ، (Reference) در بخش مراجع
در ذكر هر اثر يا منبع، . آيد و هر اثر فقط يك بار مي شود ميحروف الفباي نام خانوادگي مؤلفان آثار، بدون ذكر شماره، مرتب 

  :ه دنبال هم بيايدچهار دسته اطالعات زير الزم است كه بايد ب
  مؤلف يا مؤلفان −
  تاريخ انتشار اثر −

  عنوان اثر −

  )اطالعات مربوط به انتشار اثر (محل انتشار اثر و نام ناشر −

هاي مختلف هر يك از اين چهار دسته اطالعات، نيز با  قسمت. شوند با نقطه از هم جدا مي، اين چهار دسته اطالعات
  . شوند ويرگول از هم جدا مي

نام مؤسسات نشر، بدون ذكر انتشارات، . كند ميشوند، ذكر نام شهر كفايت  هايي كه به فارسي در ايران منتشر مي براي كتاب
  . به جز مؤسسات انتشاراتي دانشگاهي. آيد شركت، مؤسسه و مانند اينها مي

  :)يك كتاب (داراي يك مؤلف -1
   نور انتشارات دانشگاه پيام  :تهران. آموزشيمقدمات تكنولوژي . )1368(. آبادي، خديجه علي :مثال

براي تجديد چاپ (چاپ . اگر كتاب ويرايش دوم يا بيشتر باشد بايد آن را نيز پس از عنوان كتاب در داخل پرانتز ذكر كنيد
  . چندم است) اين كار الزم نيست

  . )(ويرايش سوم. روانشناسي يادگيري و آموزش :روانشناسي پرورشي. )1368(. اكبر سيف، علي :مثل
  آگاه :تهران
  . شود مينوشته ، هايي داراي دو مؤلف يا بيشتر نيز با ذكر نام تمام نويسندگان، به ترتيبي كه در اثر اصلي آمده كتاب



 87    هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح

 

  . شود مياستفاده  (inpress) اند، از كلمه زير چاپ هايي كه هنوز چاپ نشده براي كتاب
به جاي نام مؤلف، نام سازمان   در اين صورت. اند ها منتشر شده ها و نهاد سازمان هايي كه به جاي مؤلف، با عنوان كتاب -2

  :مانند. آيد مربوط مي
  :نامه آموزش و پرورش واژه. )1362(. مركز اسناد و مدارك علمي، وزارت آموزش و پرورش

  . مؤلف :تهران. فارسي ـ انگليسي، انگليسي ـ فارسي
مثل . آيد مي )author تند، پس از ذكر محل انتشار كتاب، كلمه مؤلف (در انگليسيوقتي نويسنده كتاب و ناشر يكي هس

  :نمونه باال و يا مثال زير
  . مؤلف :تهران. هاي رواني و تربيتي و فن تهيه تست گيري اندازه. )1354(. علي حيدر، هومن
  :شوند نوشته ميآورنده دارند به صورت زير  هايي كه به جاي مؤلف، ويراستار يا گرد كتاب -3

انتشارات  :تهران. مجموعه مقاالت اولين سيمينار راهنمايي و مشاوره. )1374(. آورنده) آبادي، عبداهللا (گرد شفيع :مثال
  . دانشگاه عالمه طباطبايي

  :هاي ترجمه شده كتاب -4
  :مثل. آيد ابتدا نام مؤلف يا مؤلفان كتاب، عنوان كتاب و سپس نام مترجم مي

(تاريخ . دانا :تهران. سيف)  اكبر هاي يادگيري، (ترجمه علي اي بر نظريه مقدمه. )1374(. اچ. آر و اولسون، ام. هرگنهان، بي
  . )1993انتشار به زبان اصلي 

  جزوه و بروشور -5
كه براي شوند، نظير همان اطالعاتي هستند  بروشور (دفترچه راهنما)، گزارش و مانند اينها داده مي، اطالعاتي كه براي جزوه

شوند، با اين تفاوت كه بعد از اين نوع آثار در داخل عالمت [ ] نام جزوه، گزارش، بروشور و غيره ذكر  هاي كامل داده مي كتاب
. خالصه مسائل تحصيالت تكميلي در ايران. )1374(ارديبهشت . وزارت فرهنگ و آموزش عالي، معاونت آموزشي :مثل. شود مي

  . مؤلف :تهران .] [گزارش
  هاي تخصصي هاي چاپ شده در مجله مقاله-6

  :مثل. آيد ابتدا نام مؤلف، سال انتشار و سپس عنوان مقاله و اسم مجله مي
   45 -60، 12دانشنامه، . اصول پرسشگري. )1368(. زاده، داوود محمد

  . نه نام مقاله شود ميتر چاپ  رنگ نام مجله و شماره آن پر
ولي حروف اول تمام كلمات عنوان مجله بزرگ  شود ميدر انگليسي فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب بزرگ نوشته 

  . شوند نوشته مي
  :هاي اين راهنما، برگرفته و تلخيصي است از كتاب

  دوران :تهران. (ويرايش دوم). روش تهيه پژوهشنامه. )1384(. اكبر سيف، علي −
  . انتشارات دانشگاه تهران :تهران. هاي علمي هاي استناد در نگارش شيوه. )1385(. اعظمحري، عباس و شاهبداغي،  −
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  خالصه

كه  باشد ميي يك تحقيق ها بخشين تر مهماز جمله ، گيري ذكر منابع و ماخذ در داخل متن و ارائه آنها در آخرتحقيق بعد از نتيجه
ش در هنگام استناد رو ايندر باشد.  مي APAهاي رايج در ارجاع و استناد به متون روش  يكي از شيوه. بخشد به آن تحقيق اعتبار مي

وقتي اثري شش مؤلف يا بيشتر دارد، فقط نام خانوادگي مؤلف اول . اول بايد نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار ذكر شود، به منبع
در لفين چند نفر باشندؤحال برحسب اينكه م. اثر و سپس تاريخ انتشار »همكاران« آيد (حتي در اولين استناد) و به دنبال آن كلمه مي

استناد به آثاري كه از زباني به زبان ديگر ترجمه شده است، در متن مقاله نام مؤلف يا مؤلفان اثر و نيز نام مترجم يا مترجمان ذكر 
  . دنبال نام مؤلف، نام مترجم را نيز اضافه كرد توان در متن به اما مي. گردد و تنها در فهرست منابع نام مترجم آورده شود

   



 89    هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح

 

  اي ي چهارگزينهها سؤال

  

  

  ؟شود ميبه چه صورتي نوشته  APAوقتي اثري دو پديدآورنده داشته باشد، طبق روش  -1

  شود ميفقط نام و نام خانوادگي نويسنده اول نوشته ب)   شود مينام و نام خانوادگي هردو نويسنده نوشته الف) 
  شود ميفقط نام خانوادگي پديدآورنده اول نوشته د)   شود مينام خانوادگي هردو نويسنده ذكر ج) 

  ؟شود ميوقتي اثر سه تا پنج پديدآورنده داشته باشد، اولين استناد چگونه نوشته  -2

    شود مينام همه ذكر ب)     نام سه پديدآورنده اول مي آيدالف) 
  نام اولين نفر به همراه سال نشر مي آيدد)   مي آيد نام اولين نفر و كلمه ديگرانج) 

  معادل كلمه ديگران در انگليسي كدامست؟ APAدر روش  -3

  At allب)   ALLالف) 
  الف و جد)   Et alج) 

  توان چه عالمتي گذاشت؟ ، وقتي اثر دو پديدآورنده دارد بعد از نام خانوادگي نفر اول ميAPAدر منبع نويسي به روش  -4

  نقطهب)   :الف) 
  ؛د)   واو يا ويرگولج) 

  ؟شود ميو قبل و بعد از آن از چه عالمتي استفاده  شود ميكلمه باشد در كجا نوشته  40اگر نقل قول كمتر از  -5

    ويرگول -در داخل متنب)     ويرگول - در آخرفصلالف) 
  گيومه -در داخل متند)     گيومه -در آخر فصلج) 

  ؟شود مياگر عنوان متني را به زبان انگليسي بياوريم چگونه نوشته  -6

  شود ميآغاز كلمات با حروف بزرگ نوشته ب)     شود ميهمه حروف آن با حروف كوچك نوشته الف) 
  شود ميآغاز كلمات آن با حروف كوچك نوشته د)     شود ميهمه حروف آن با حروف بزرگ نوشته ج) 

  ؟شود مينباشد، چگونه نوشته  مشخص اثري به زبان انگليسياگر تاريخ نشر  -7

     " nd "ب)   "d. n "الف) 
   "n. d " د)  "d،n "ج) 

  ؟شود مياگر تاريخ نشر اثري مشخص نباشد، چگونه نوشته  -8

    بدون تاريخب)     بي تاريخالف) 
  همه مواردد)     »بي تا«ج) 

  ؟شود مياگر از متني استفاده شود كه به دو يا چند متن چاپي مربوط است، نام پديدآورندگان با چه عالمتي از هم جدا  -9

  ؛ب)   نقطهالف) 
  ،د)   وج) 

  ؟شود ميوقتي نويسنده كتاب و ناشر يكي باشد، پس از ذكر محل انتشار كتاب، چه چيزي نوشته  -10

    ناشرب)   عنوانالف) 
  هيچكدامد)    مولفج) 

  ؟شود مياگر اطالعات مربوط به جزوه، بروشور، گزارش و مانند اينها باشد نام جزوه چگونه آورده  -11

    ؛ بين دوب)     بين دو ويرگولالف) 
  داخل كروشهد)      داخل پرانتزج) 



 هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح    90

 

   

  ؟شود مياگر كتاب ويرايش دوم يا بيشتر باشد چگونه نوشته  -12

  بعداز عنوان كتاب داخل كروشهب)     داخل گيومه بعد از عنوان كتابالف) 
  بعد از عنوان كتاب داخل پرانتزد)      بعد از عنوان كتاب بين دو نقطه ويرگول ؛ج) 

  ؟شود مياطالعات مربوط به كتاب هاي ترجمه شده چگونه آورده  APAدر منبع نويسي به روش  -13

  ابتدا نام مترجم، عنوان كتاب؛ نام مولفب)     ابتدا عنوان كتاب،مولف، نام مترجمالف) 
  ابتدا مولف، نام مترجم، عنوان كتابد)     ابتدا نام مولف، عنوان كتاب، نام مترجمج) 

  ؟شود ميبراي كتاب هايي كه هنوز چاپنشده اند از چه عنواني استفاده  -14

    در حال چاپب)   زيرچاپالف) 
  الف و جد)   In pressج) 

  ؟شود ميدر روش منبع نويسي، اطالعات مقاالت چاپ شده در مجله هاي تخصصي چگونه نوشته  -15

  ابتدا اسم مجله، نام مولف، سال انتشار، عنوان مقالهب)   ابتدا عنوان مقاله، نام مولف، سال انتشار، اسم مجلهالف) 
  اسم مجله، نام مولف، سال انتشار، عنوان مقالهابتدا د)   ابتدا نام مولف، سال انتشار، عنوان مقاله، اسم مجلهج) 

  

  

  ي تشريحيها سؤال

  
  
  چيست؟ وتوسط چه انجمني مطرح شد؟ APAروش  -1
  ؟شود ميوقتي اثر فقط يك پديدآورنده دارد چگونه به آن استناد  -2
  . شود مياگر تاريخ نشر اثري مشخص نباشد در منبع نويسي چگونه نوشته  -3
 زيرچاپ چيست؟منظور از اصطالح  -4

  ؟شود ميچگونه نوشته  APAطبق روش ، وقتي اثر سه تا پنج پديدآورنده دارد -5
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  اي ي چهارگزينهها سؤال  كليد

  

  3فصل   2فصل   1فصل 

  گزينه صحيح  شماره سؤال  گزينه صحيح  شماره سؤال  گزينه صحيح  شماره سؤال

  الف  1  د  1  د  1
  د  2  الف  2  ب  2
  ج  3  الف  3  د  3
  ب  4  ب  4  د  4
  د  5  ب  5  الف  5
  ج  6  ج  6  د  6
  ب  7  ب  7  د  7
  الف  8  د  8  د  8
  ب  9  الف  9  ب  9
  ب  10  د  10  د  10
  ج  11  الف  11  ج  11
  ب  12  ب  12  د  12
  ب  13  ج  13  ب  13
  الف  14  الف  14  الف  14
  د  15  ج  15  ج  15
  -   -   ج  16  -  -

    5فصل   4فصل 

  گزينه صحيح  شماره سؤال  گزينه صحيح  شماره سؤال

  ج  1  ج  1
  ب  2  ج  2
  ج  3  د  3
  ج  4  ج  4
  د  5  الف  5
  ب  6  ب  6
  د  7  ج  7
  ج  8  ب  8
  ب  9  الف  9
  ج  10  د  10
  د  11  د  11
  د  12  الف  12
  ج  13  ج  13
  د  14  ب  14
  ج  15  -  -

 


