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  تبیین و رویکرد علمی: فصل اول

  علم و حکمت عامیانه -1
از تأثیر محیط بر ارگانیسم اول احساس و سپس ادراك حاصل می . برخورد انسان با محیط استشناخت حاصل 

اما . اگر ادراکات حاصله سنجیده و رده بندي شده سازمان یابند به شناخت علمی یا منطقی تبدیل می گردند. شود
ولی . اکات فراتر نمی روداگر شناخت در سطح احساسی و عاطفی باقی بماند سطحی و جزئی بوده و از تجمع ادر

در صورتی که ادراکات عمیق و وسعت بیشتري پیدا کنند مقرون به واقعیت می گردند و آنگاه شناخت منطقی یا 
  .علمی دست می دهد

شناخت . است و این کار به یاري تجربه در معناي وسیع آن میسر می گردد تبیینبه زعم دانشمندان هدف علم 
استوار است و هر چه از جنبه عاطفی آن کاسته شده و بر جنبه منطقی آن افزوده می  احساسی بیشتر بر عواطف

  . گردد، به شناخت و تبیین علمی نزدیک تر می شود
زیرا در چنین شناختی بر خالف شناخت علمی نیاز به . شناخت عاطفی و سطحی را حکمت عامیانه نیز می نامند

یا (هاي شناخت علمی و حکمت عامیانه از جمله این است که علم بر کمیت از تفاوت. تجربه سازمان یافته نمی بینند
تکیه می کند و شناخت غیر علمی یا حکمت عامیانه بر اساس اعتقادات و ) بهتر بگوییم بر اطالعات قابل اثبات

  .باورها استوار است
  . کالسکه اي می کشد براي مثال رومیان معتقد بودند که الهه اي هر روز خورشید را در طول آسمان با

بعدها دانشمندان با تحقیق به این نتیجه رسیدند که حرکت ظاهري . اما هیچکدام از آنها چنین اتفاقی را ندیده بودند
این نتیجه گیري را می توان با استفاده از روش . خورشید از گردش روزانه زمین به دور خودش ناشی می شود

  .علمی مشاهده و اثبات نمود
اما در عمل و در زندگی روزمره . باید پس از حصول شناخت حسی، فرد وارد مرحله شناخت علمی بشود قاعدتاً

انسان در کمتر مواقعی پس از حصول . بین این دو فاصله می افتد یا اساساً شناخت از مرحله اول فراتر نمی رود
  .خود احساس می کندشناخت احساسی و پیدا کردن باور درباره چیزي، نیاز به آزمون آن را در 

این کار با جمع آوري اطالعات و حذف موارد استثنایی و سازماندهی . است قابلیت تعمیماز خصوصیات علم، 
اما در حکمت عامیانه شناختی که فرد بدان دست یافته ولو این که استثنایی . تجارب بیشتر، امکان پذیر می گردد

  .ی رودباشد مبنایی براي عمل و تصمیم گیري بشمار م
علم . خالصه این که روش منحصر به فرد علم، آن را از حکمت عامیانه و سایر روشهاي شناخت متمایز می سازد

منحصر به فرد است نه بخاطر اینکه با موضوعاتی متفاوت و جدید سروکار دارد و نه به خاطراین که سنت و فلسفه 
ات علمی بر شواهد قابل مشاهده، قابل تکرار و منظم و حکمت عامیانه رد شده اند بلکه به خاطر این که توضیح

از این رو ممکن است در اثر تفحص علمی، افکاري که در طی قرون پذیرفته شده بودند به دور ریخته . استوارند
  .شوند
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  انواع تبیین پدیده ها -2
یعنی تبیین عرفی،  علم یگانه روشی نیست که پدیده ها را توضیح داده و تبیین می کند دست کم سه روش دیگر

فرق اساسی روشهاي مختلف تبیین در میزان اعتمادي است که در . نیز براي این کار وجود دارد -استنادي و فلسفی
. هر یک از آنها براي منبع اطالعات یا منشا شناخت، یا روش دستیابی به شناخت، و تأثیر شناخت حاصله قایل اند

  .اسبی خواهد بود جهت مقایسه آنها با روش علمیتوضیح مختصر هر کدام از آنها فرصت من
  تبیین عرفی: الف

چنین تبیینی بر سنن و آداب . توضیح پدیده ها به صرف اینکه همیشه چنین و چنان بوده است تبیین عرفی نام دارد
نیازي سنت توجیه گر علت وجودي آن پدیده یا رفتار است و آنهایی که بدان تکیه می کنند . و رسوم استوار است
زیرا بر پایه . در میان منابع دسترسی به حقایق، سنت ها قوي ترین منبع به شمار می روند. به اثباتش نمی بینند

هر کسی که از آنها سرپیچی کند یا آنها را رد نماید ممکن . تجربیاتی که در طول قرون انباشته شده اند استوارند
ست که دلیلی بر سرپیچی یا عدم استفاده از چیزي که در گذشته توجیه آن این ا. است طرد شده و احمق جلوه کند

برخی از کارهاي روز مره مردم تکرار اشتباهات گذشتگان است و بسیاري . صحیح به نظر می رسیده وجود ندارد
  .دیگر بالعکس با یافته هاي علمی مطابقت دارند

  تبیین استنادي: ب
چنان گفته و چون او فیلسوف معتبري بود پس این گفته صحیح است، وقتی که گفته می شود مثالً ارسطو چنین و 

فقط کافی است . در تبیین استنادي نیازي به اثبات ادعایی وجود ندارد. استناد شده است) ارسطو(در حقیقت به او 
ي استناد به مرجع ضمن اینکه فرد را به درك حقیقت جدید. منبعی که بدان استناد می شود شناخته شده باشد

زیرا استناد کننده فکر می کند که . رهبري نمی کند، ممکن است از کشف حقیقتی جدید نیز جلوگیري به عمل آورد
 Horton and. (به علت موثق بودن مرجع مورد نظر، گفته اش صحیح است لذا نیازي به تحقیق و بررسی ندارد

Hunt, 1972. 4 .(نادي، زندگی بدون استفاده از آن دشوار با وجود خطرات و اثرات نا مطلوب روش تبین است
زیرا میزان اطالعات موجود به مراتب بیشتر از آن است که یک فرد بتواند همه را جذب کند لذا او ناچار . است

باید متذکر شد که استناد به منبع . است در مواقع نیاز به متخصصین مراجعه کند و به استناد گفته آنها عمل کند
لذا باید همیشه پرسید که این مرجع یا شخصی که به او استناد . ودمند است که مرجع موثق باشداطالعاتی موقعی س

  ).,Beverly etal.1987  :7(می شود در چه زمینه اي متخصص است؟ 

  تبیین فلسفی: ج
 تبیین فلسفی به شناخت کلی از جهان یا به اصطالح به جهان بینی اطالق می گردد که حاصل مجموع ادراکات و

و چون این نوع شناخت تا . می توان گفت که همه مردم به نحوي داراي نوعی جهان بینی هستند. عواطف است
اما فلسفه به معنی رسمی . حدودي بر واقعیات تکیه دارد از این رو شناخت فلسفی تا حدي حقیقی و درست است

آریان . (دقت و سنجش به کار می برندکلمه از فعالیت هاي ذهنی فیلسوفان است که در انتخاب جهان بینی خود 
  ).1356: 11پور، 
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از آنجا که همه تبیین ها به جهان و پدیده هاي موجود در آن مربوط می شود لذا تبیین فلسفی از نظر موضوعی با 
معموالً اظهارات . سایر تبیین ها فرقی ندارد بلکه با روش خاص خود که بحث و جدل است مشخص می گردد

شناخت نمودهاي واقعیت که از طریق علم و یا سایر طرق . رض شده و با بحث اثبات می گرددفلسفی درست ف
کسب می گردد، معموالً محدودند و دامنه شان چندان وسیع نیست، اما شناخت فلسفی بعلت کلیت دادن به ادراکات 

. مانا جامع بودن آن استلذا می توان گفت که یکی دیگر از خصوصیات شناخت فلسفی ه. گوناگون تعمیم می یابد
تعمیم هاي فلسفی . شناخت فلسفی از طرفی راهنماي انسان در عمل و از طرف دیگر راهنماي علم و هنر است

  .پیوسته بر حسب اکتشافات علمی و فنی جدید دامنه تازه تري می یابند
و . روش مناسبی است، جهت ایجاد و ارائه فرضیه جامع بودن و تعمیم یافتنتبیین فلسفی به علت خصوصیت 

شاید هم بزرگترین ارزش آن در شکل دادن و تصور نمودن فرضیه هاي نو است، اما منبع خوبی براي نتیجه گیري 
مثالً  نظریه تکامل را یکی از فیلسوفان یونانی در قرن ششم قبل از میالد مطرح کرده بود اما تا قرن نوزدهم . نیست

  ).,Horton and Hunt 1972:4. (دسترس نبوداطالعاتی که بتوان آن را آزمود در 

  تبیین علمی: د
دانشمندان تبیین هاي مختلفی را که در باال ذکر آنها رفت نقد می کنند و بر تبیین علمی که از روش مشاهده استمداد 

آنان . تکیه دانشمندان بر روش مشاهده از برداشتی که از شناخت دارند نشأت می گیرد. می جوید تأکید می ورزند
از این رو شناخت را می . معتقدند که بین انسان و دنیاي خارج، نوعی از ارتباط به مدد تأثیرات حسی وجود دارد

  .توان نتیجه تجربیات انسان و تأثیرات جهان فیزیکی، زیستی و اجتماعی بر حواس او تلقی نمود
دنیایی مستقل و جدا از تجربیات انسانی وجود  چنین برداشتی از شناخت، سئواالت متافیزیکی را از قبیل این که، آیا

نگرش علمی بر این فرض بنا شده است که دنیا را می توان از طریق تجربه و با استفاده از . دارد، نادیده می گیرد
تجربیات انسان به عنوان داده هایی جهت تبیین . توانایی ذهن در تجزبه و تحلیل تجربیات، مورد شناسایی قرار داد

هاي مختلف روانی، اجتماعی، سیاسی و غیره به کار گرفته می شوند، و با نظم و ترتیب یافتن به شناخت  پدیده
  .علمی تبدیل می شوند

  کارکردها و اهداف علم -3
علم با فراهم آوردن اطالعات،  .هدف اصلی علم ایجاد شناخت استبا توجه به تعریف علم می توان دریافت که 

  . بیعت و خود انسان که جزیی از طبیعت است، ارتقا می دهددانش بشري را درباره ط
 رفاهانسان به کمک علم سعی می کند، به کارها سهولت بخشد و براي خود . اما کارکرد علم بدینجا ختم نمی شود

  ... بیشتري دست و پا کند، مثالً سریعتر مسافرت کند، خانه هاي راحت تر بسازد، شبها روشنائی داشته باشد و 
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  :دو کارکرد اساسی علم*

  : به عبارت خالصه تر علم دو کارکرد دارد
کمک می کند انسان کارهایش را ) 2(کمک می کند که انسان به شناخت درباره اشیاء و حوادث دست یابد، و ) 1(

  .آسانتر به انجام رساند، و با شناختی که پیدا کرده طبیعت را کنترل کرده و به خدمت خود در آورد
ر چه علم بیشتر پیشرفت می کند و بر ابداعات صنعتی افزوده می گردد و هر چه میزان وابستگی جامعه به علم و ه

  . تکنولوژي فزونی می یابد، مقام علم نیز تغییر می کند
  :علم به عنوان نهاد اجتماعی-

از این رو، نمی . ز هستحال دیگر علم یک وسیله ي دستیابی به حقایق نبوده بلکه وسیله گردش امور جامعه نی
حال علم خود بصورت یک نهاد اجتماعی . توان از علم فقط بعنوان امري منحصر به فرد ذهنی گروه خاصی نام برد

همان طور که می دانیم نهادها بر محور نیازهاي جامعه به وجود می آیند و علم به علت تأمین طیف . در آمده است
  . هادي شده استوسیعی از نیازهاي جامعه، در واقع ن

  رهیافت علمی چیست؟
رهیافت علمی براي مردمی که به مسائل اجتماعی عالقه مند هستند چه سودمندي هایی دارد؟ چگونه می توان به 
کسب معرفت موثق درباره ي جنبه هاي تجربه بشري مانند تجربه هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و یا روانشناختی 

چگونه رهیافت علمی می تواند در فهم پدیده هایی چون تورم، بیکاري، نظام مردم  تردست یازید؟ و بطور جرئی
ساالري و دیوان ساالري، جنایت و خشونت و یا به عمل درآوردن توانایی هاي فردي به یاري پژوهشگر بیاید؟ به 

  . عبارت دیگر چرا علوم اجتماعی بخشی از خانواده ي علم به شمار می آیند

افراد غیر متخصص، روزنامه . مفهومی است که معموالً مورد سوء تعبیر و برداشت قرار می گیردعلم  علم چیست؟
نگاران، سیاست گذاران، پژوهشگران و دانشمندان، علم را به شیوه هاي گوناگون تعریف می کنند و آن را در 

ن را به معناي اساس معرفت برخی علم را تکلیف آبرومند می دانند، دیگران آ. بافتهاي گوناگون بکار می برند
  .حقیقی می گیرند، و بعضی دیگر آن را به معنی بررسی عینی پدیده هاي تجربی می دانند

اگر چه علم موضوع عینی ویژه . اولین مشکل در تعریف علم ناشی از خلط محتواي علم با روش شناسی آن است
مثالً طالع بینی موقعیت ستاره ها و حوادث گوناگون  .اي براي خود ندارد، هر مطالعه ي پدیده ها را علم نمی دانیم

طالع . در زندگی انسان را مطالعه می کند و سعی می کند بین آنها روابطی برقرار و حوادث آینده را پیش بینی کند
 حتی اگر دانشگاهی معتبر تصمیم به تأسیس گروه. بینی با این اهداف و فعالیتها در جرگه ي علوم به شمار نمی آید

طالع بینی، استخدام هیأت علمی، توسعه ي برنامه ي آموزشی و اعطاي درجه فوق لیسانس بگیرد، نمی توان طالع 
را به عنوان یک علم نمی پذیریم موضوع  ]با این ویژگیها [علت اینکه طالع بینی . بینی را رشته اي علمی دانست

  . مورد استفاده ي طالع بینی غیر علمی است روش شناسیعینی آن نیست، بلکه 
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به . آن است روش شناسیاغلب به سبب  علم نمی پذیرندعلّت اینکه دانشمندان شاخه اي از معرفت را به عنوان 
معرفتی که در حال حاضر علم تلقی می شود، ممکن است در آینده . عالوه، بیشتر محتواي علم دائماً تغییر می کند

به . علم به علت روش شناسی آن از معرفت متمایز می گردد. علم جزء یا کلیتی از معرفت نیست. غیر علمی باشد
مجموعه ي معرفت گردآوري شده با استفاده سر این متن به معنی این دلیل، ما قصد داریم کلمه ي علم را در سرا

  .بکار ببریم از روش شناسی علمی

  رهیافتهاي کسب دانش 
سه . رهیافت علمی به هیچ وجه تنها راهی نیست که مردم از طریق آن کوشیده اند محیط اطراف خود را درك کنند

  .اقتداري، شیوه ي شهودي و شیوه ي عقالنیشیوه ي : کلّی دیگر براي کسب دانش عبارتند از شیوه ي
تفاوت اصلی بین این شیوه ها نخست در روشی است که از طریق آن هر کدام به منبع و مولد معرفت اعتبار می 

؛ و )چگونه می دانی؟(؛ دوم، راهی که معرفت را به وجود آورده است )یعنی چه کسی این را می گوید؟(بخشد 
به عبارت دیگر، با تشریح این شیوه  ]2 [) چه تفاوتی را به وجود آورده؟(داشته است  سوم، تأثیري که این معرفت

  .ها چشم اندازي مقایسه اي براي ارزیابی رهیافت علمی ارائه می شود
در شیوه ي اقتداري دانش از طریق ارجاع به افرادي کسب می شود که به لحاظ منزلت اجتماعی : شیوه ي اقتداري

 . الحیت هستندیا سیاسی واجد ص

این افراد ممکن است رؤساي قبایل در جوامع ایلی، روحانیون در جوامع دینی، پادشاهان در جوامع سلطنتی و 
در هر جامعه اي، امکان دارد براي کسب معرفت درباره ي . دارندگان موقعیت هاي علمی در جوامع فن ساالر باشند
پاپ داراي اقتدار بالمنازع در  Tبراي دینداران کاتولیک. پدیده هاي گوناگون به مقامات مختلف رجوع کرد

در اختیار شوراي دانشکده ي علوم بود که در سال ) سابق(مشابه این اقتدار در شوروي . موضوعهاي دینی است
در شیوه ي اقتداري، افراد عامی اعتبار . غیر علمی بودن نظریه هاي آماري مبتنی بر احتمال را تصویب کرد 1950
 . نسبت می دهند« ا به اقتدار پدیدآورنده ي سیاسی، دینی و اجتماعی آنعلم ر

در این شیوه دانش از طریق صاحبان اقتداري فوق طبیعی نظیر پیامبران، کشیشان، خدایان و : شیوه ي شهودي
ت به تفاوت این دو حال. از این نظر، این رهیافت شبیه شیوه ي اقتداري است. واسطه هاي آنان به دست می آید

شیوه ي شهودي مبتنی بر قدرت مافوق طبیعی و جایگاه روان فیزیکی گیرنده ي معرفت . شأن آنها بستگی دارد
مثالً آداب مربوط به فرایند پیشگوي طالع بینی به منظور واداشتن افراد عامی به این باور است که طالع بین از . است

  .بسیاري به آداب و مراسم آن بستگی دارد روش شهودي تا حد. نیروي مافوق طبیعی برخوردار است
عقل گرایی مکتبی فلسفی است که اعتقاد دارد هر نوع دانشی را می توان با استفاده از قواعد : شیوه ي عقالنی

ذهن بشر می تواند مستقل از پدیده هاي ) 1: مفروضهاي اساسی عقل گرایی عبارت است از. منطقی حاصل نمود
به عبارت دیگر، . قالبهاي معرفت پیش از تجربه هاي شخصی وجود داشته اند) 2. ك کندقابل مشاهده جهان را در

  .شیوه ي عقالنی با آنچه مطابق با اصول درست است و آنچه به طور عقالنی امکانپذیر است، ارتباط دارد
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 موضوع تحقیقانتخاب : صل دومف

 مقدمه

  آنچه در اینجا اهمیت دارد آنکه . سر و کار داشته است تحقیقدر طول سالیان و از ابتداي حیات بشر،انسان همیشه با 
  .تحقیقی می تواند راهگشا باشد که براساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد

تعاریف .تحقیق در لغت به معناي درست و راست گردانیدن،پیدا کردن،یافتن یا جستجوي حقیقت آورده شده است
تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدي دانسته اند که .انندبه عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراو

در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهی .چگونگی جستجو براي یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد
. رج درنامیده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی براي سواالت مند

                                                                                                 موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند

  :تعریف تحقیق یا پژوهش

صطالح در ا.معنا کرده است"آوردن کنه مطلب رسیدن،واقع چیزي را به دست"در لغت نامه دهخدا این کلمه را 
علمی تحقیق یا پژوهش عبارت است از به کار گرفتن روشهایی منطقی و دقیق توام با طرح و اندیشه براي کشف 

پژوهنده با انجام کارهاي پژوهشی منظم سعی بر این دارد تا واقعیت هاي پیرامون خود را به صورت درست .حقیقت
ر نهایت،پاسخ سواالت خود را یافته و راه حل مشکل و و صحیح شناخته و روابط حاکم بین امور را پیدا نماید و د

                                                                                                                                               .مسئله را پیدا کند

 :خصوصیات تحقیق

تحقیق،مانند خواندن چند کتاب یا مقاله است که اغلب باید قسمت هایی از آن را تصور برخی از دانشجویان از 
در چنین مواردي دانشجو همانند یک گزارشگر عمل می کند .بخوانند و مطالبی را که قبال به ثبت رسیده باز گو کنند

بشر یا به عقیده بعضی تحقیق از کنجکاوي .که هیچ گونه مطلب مهمی به اطالعات ثبت شده قبلی اضافه نکرده است
                     .از صاحب نظران از نیاز او نشات گرفته و در طی پیشرفت منطقی و علمی تفکر،توسعه یافته است

اگر چه مراحل انجام تحقیق،دائم در معرض تغییر و اصالح قرار دارد اما داراي اصول مشخص و مستحکمی است 
  :که برخی از آنان عبارتند از

  یافتگینظام 

  .تحقیق یک امر نظام یافته است و یک محقق باید یک روند برنامه ریزي شده را در تحقیق خود به کار گیرد
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  منطقی بودن

مبتنی بر منطق و عقل بودن از دیگر خصوصیات مهم تحقیق است زیرا عقل و منطق در تمام مرحله هاي تحقیق به 
  .کار برده می شود

 ساده سازي

وقتی یک .ن یک پدیده کاربردي و عملی،در واقع به کاهش مسئولیت محقق اطالق می شودساده سازي به عنوا
تعداد عوامل موثرآنقدر زیاد است که امکان مطالعه همه آن ها وجود "محقق پدیده خاصی را مطالعه می کند معموال 

                                                . ندارد بنابراین محقق مجبور به ساده سازي و صرف نظر از برخی عوامل است

 قابلیت بازسازي

  خلق سواالت جدید

  اهداف انجام تحقیق

  شرح

پدیده مورد نظر چگونه به .یکی از اصلی ترین اهداف تحقیق،شرح پدیده هاي طبیعی یا ساخت بشر است
  وجودآمده؟ ساختمان آن چیست؟ چگونه عمل می کند؟

  یپیش بین

اگر چه شرح یک پدیده در واقع مرحله بسیار روشنگر در تحقیق است .اهداف تحقیق می باشدپیش بینی آینده از 
لذا پژوهشگران تالش می کنند تا آینده پدیده مورد نظر را پیش بینی .ولی براي کامل کردن تحقیق کفایت نمی کند

                                                      .کنند که این پیش بینی ها در شاخه هاي مختلف علوم داراي اهمیت زیادي است

  بهبود

یکی از اهداف تحقیق،پدیده هاي مختلف یا عبارت دیگر یافتن راه حل هاي مناسب براي بهبود پدیده ها به منظور 
شد تحقیق کاري بیهوده و تنها براي سرگرمی ا اگر بهبود در تحقیق نب. حل برخی از مسائل مهم زندگی بشر است

  )  34-32ص:1387رمضانی،( .تاس
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  انتخاب موضوع تحقیق

موضوع .پس از تشخیص ضرورت تحقیق،اولین مسئله اي که براي محقق وجود دارد،انتخاب موضوع تحقیق است
محقق نباید به امید .تحقیق،طرح یک مشکل است که محقق در جستجوي یافتن پاسخ و یا راه حل براي آن است

سط کار مشخص کند،یک فعالیت پژوهشی را شروع کندتجربه نشان داده انتخاب اینکه موضوع خود را در اوا
  .   موضوع ،گر چه امري ساده به نظر می رسد،ولی براي دانشجویان تازه کار امري دشوار است

  :عوامل موثر در انتخاب موضوع تحقیق

  :کنجکاوي انسان-1

به همین جهت .راي معما ها و مشکالت استانسان براي ارضا حس کنجکاوي خود به دنبال راه حل معقول ب
زیرا افرادي که با .تمایالت انسان براي پاسخ گویی به معما هاي موجود،یکی از منابع انتخاب موضوع تحقیق است

معما و یا مشکلی برخورد می کنند،تا زمان حل مشکل گرفتار نوعی تنش روانی هستند،که دائم آنها را به فعالیت 
                                                                                                                                  .ی کندبراي مشکل وادار م

  :نیاز و ضرورت-2

این نیاز ممکن است .نیاز هاي موجود هر محقق و یا جامعه اي،ممکن است او را وادار به انتخاب موضوع نماید
  .مثل پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکترا،یا آن که ضرورت هاي اجتماعی،و از این قبیل باشند.الزام باشدنوعی 

  :بضاعت علمی-3

یعنی کسانی که در رشته خاصی تخصص و .انتخاب هر موضوع تحقیقی،متاثر از بضاعت علمی محقق است
   .بیشتري دارند اطالعات داشته باشند،در انتخاب موضوع در همان زمینه آمادگی

                                       :تجربه-4

ضمن اینکه هر تجربه تحقیقی .فعالیت هاي قبلی محقق در امر پژوهش،آمادگی و انگیزه بیشتري در او ایجاد می کند
پژوهشگر  در نتیجه یکی از عواملی که می تواند در انتخاب موضوع تحقیق به.هموار کننده تحقیقات بعدي می شوند

  .کمک کند،تجربه او در زمینه مورد پژوهش است

                         :                                                                                                                            محدودیت-5

                  .می تواند در انتخاب موضوع و نوع تحقیق موثر باشدتوجه به محدودیت هاي محیطی و عوامل باز دارنده،
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در تحقیق اگر محدودیت هایی همچون کسب اجازه از مسئولین یا صرف هزینه هاي زیاد یا طوالنی شدن زمان :مثال
                                           .براي اجراي تحقیق الزم باشد،این محدودیت ها می تواند در انتخاب موضوع موثر باشد

  معیار هاي انتخاب موضوع تحقیق

  :براي انتخاب یک موضوع تحقیقی معیار هاي زیر باید مورد توجه قرار گیرد

  :موضوع تحقیق باید نو و تازه باشد-1

ق گذشتگان جهت هر تحقیق باید مسئله اي تازه را مورد بررسی قرار دهد اگر چه در بعضی مواقع تکرار تحقی
مقایسه اثرات پدیدهاي در دو محیط و یا در دو زمان الزم است،ام همیشه نمی توان به استناد این ضرورت به دنبال 

.                                                        تکرار تحقیق گذشتگان رفت،بلکه هر تحقیق باید حرفی تازه براي گفتن داشته باشد

  :ت داشته باشداولوی-2

در هر زمان مشکالت متعددي در جامعه و در پیش روي محقق است که حل همه ي آن ها و تحقیق درباره آن ها 
اینجاست که براي انتخاب موضوع تحقیق باید آن موضوعی انتخاب شود که .در زمان مشخصی،امکان پذیر نیست

                                                                                                                                            .داراي اولویت باشد

 :)دنباش جزییخیلی کلی و خیلی (محدودیت دامنه تحقیقات-3

ش اجرا یک موضوع تحقیقی نباید آن قدر کلی و مبهم باشد،که نتوان آن را اجرا کرد،و نه آن قدر جزیی باشد که ارز
،چنان که پیداست موضوع پیشرفت "بررسی عوامل موثر بر پیشرفت جامعه":موضوع کلی-1(مثال.نداشته باشد

.                                                                                                                       جامعه بسیار گسترده و کلی است

مقایسه پاداش ده هزار ریالی در مقایسه با ده هزار و یکصد ریالی براي حضور به موقع ":خیلی جزیی موضوع:2(
                                                       .این موضوع نیز چنان جزیی است که ارزش تحقیق ندارد "کارمند در محل کار

  :قابلیت اجرا داشته باشد-4

یا اینکه با شرایط موجود،از .ط در ذهن انسان است و عمال امکان اجراي آن ها وجود نداردبعضی از موضوعات فق
 .جمله امکانات و فناوري موجود،امکان انجام آن وجوئپد ندارد در این صورت چنین موضوعاتی نباید انتخاب شوند

  :داشتن بضاعت علمی-5

  .کافی داشته باشد محقق باید موضوعی را انتخاب کند که در آن زمینه اطالعات
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  :پیش بینی مشکالت و محدودیت ها-6

خسارات و -اتفاقات غیر منتظره-اجرایی-محقق باید در انتخاب موضوع به محدودیت هایی که از نظر زمانی
مشکالت در پیش رو دارد،آگاه باشد و با توجه به آن محدودیت ها موضوعی را انتخاب کند که باعث گمراهی در 

                                                                                                                                              .نتیجه گیري نشود

بعضی از تحقیقات،ممکن است فقط در زمان خاصی الزم باشند یا ارزش اجرا داشته باشند که اگر در آن زمان اجرا 
                                                                                                 .آن در زمان دیگر کاربردي نداشته باشدشود،نتایج 

  :ختصر و گویا بودن موضوعم-7

وع به عبارت دیگر موض.موضوع تحقیق باید در حد امکان ساده و بی پیرایه باشد،و هیچ مطلب مبهمی نداشته باشد
 .باید مختصر،مفید و گویا باشد

  :موضوع تحقیق نباید از بدیهیات باشد-8

اگر موضوع تحقیق در رابطه با پدیده اي باشد که از اصول مسلم و پذیرفته شده براي همه باشد،گفته می شود که 
دانند،و فعالیت زیرا پاسخ سواالت مربوط به آن را همه می .این موضوع از بدیهیات است و نباید انتخاب شود

                                                                                                        :مثال.تحقیقی در آن زمینه کاري بیهوده است

                                                                      ."بررسی رابطه میزان بارندگی و حجم آب رودخانه هاي منطقه الف"

شود،در نتیجه این  در این موضوع تحقیق،چون همه می دانند که اگر باران بیشتري ببارد آب رودخانه نیز بیشتر می
  .تحقیق یک موضوع بدیهی به شمار می آید و باید از انتخاب آن پرهیز شود

  قاعده کلی براي بیان موضوع تحقیق

 نوشته شود که سواالت زیر به روشنی پاسخ داده شوندموضوع تحقیق باید چنان 

  چه کسی؟ پژوهش در مورد چه کسی و یا چه کسانی انجام می شود-1

چه متغیر و یا متغیر هایی؟ پژوهش در مورد چه متغیر و یا چه متغیر هایی است و یا چه عواملی مورد تحقیق -2
  قرار می گیرند؟

آیا ارتباط بین دو یا چند متغیر تعیین می شود؟آیا عواملی دستکاري و چگونه؟ پژوهش چگونه انجام می گیرد؟-3
              .تاثیر آن ها اندازه گیري می شوند؟آیا مقایسه دو پدیده است؟آیا صرفا توصیف پدیده هاست؟و از این قبیل
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  کجا؟پژوهش در محدوده چه محیطی انجام می گیرد؟ -4

  ؟نجام می گیردچه وقت؟پژوهش در چه محدوده زمانی ا-5

  اهمیت موضوع

اصوال در .زمانی که محقق موضوعی را براي تحقیق برمی گزیند،یا پیشنهادي را می پذیرد،به ارزش کار واقف است
به همان نسبت که ارزش تحقیق براي محقق .این برهه از تحقیق ارزش ها در کار تحقیق بسیار دخالت دارند

یش تري براي انجام آن در خود می یابد،بنابراین اصل فراغت از ارزش ها نه باالست،به همان نسبت نیز انگیزه هاي ب
اما محقق باید بتواند،ارزش هاي اساسی تحقیق .تنها در این برهه،که در برهه ها و مقاطع دیگر تحقیق مطرح می شود

                                                                                                                   .مورد نظر را به دیگران نیز منتقل کند

بررسی زمان و نحوه ي گذران فراغت پسران دبیرستانی شهرستان کرج در "به موضوع:به عنوان مثال
                                                                                                                                     .توجه کنید"1370سال

بسیاري ممکن است این چنین تحقیق را تفننی و غیر الزم بدانند و استدالل کنند در حالی که مسائل اساسی بسیاري 
بنابراین محقق باید در آغاز .وجود دارد،چرا باید محققی زمان و نیروي خود را صرف بررسی چنین موضوعی نماید

به عنوان مثال در مورد تحقیق فوق الذکر می .ح تحقیق،در چند سطر ارزش هاي اساسی تحقیق را مطرح نمایدطر
توان گفت هیچ انحرافی فارغ از نحوه گذران فراغت جوانان نیست،هنگامی که زمان فراغت با خالء مواجه می 

نمی یابد،راهها و شیوه هاي غیر  شود،یعنی جوان سرگردان باقی می ماند و راهی براي گذراندن زمان آزادش
متعارف بسیاري در برابرش باز می شوند بنابراین هیچ جامعه سالمی نمی تواند نسبت به زمان آزاد اعضایش بی 

                                                                                                                                               .تفاوت باقی بماند

باید در آغاز،هر خواننده ي احیانا بی تفاوتی را با شور درون خود چنان آشنا سازیم که ضرورت تحقیق را بپذیرد و 
  )148-145ص:1388،ساروخانی.(اهمیت شگرف آن را در نظر بگیرد

  منابع انتخاب موضوع

ت و عالیق و تجربیات زندگی شخصی،همه ي این مسائل امور جاریه زندگی شخصی و حیات اجتماعی،مشکال
عالوه بر تجربیات و نظر .قابل توجه منبعی است که سرشار از امکاناتی براي طرح هاي تحقیق اجتماعی است

تحقیقات اجتماعی لزوما از تجربیات و عالیق محقق بر نمی .شخصی منابع فراوانی در انتخاب موضوع وجود دارد
براي یافتن موضوع باید به دنبال .ست از جست وجوي منظم براي موضوع تحقیق سرچشمه گیردخیزد؛بلکه،ممکن ا

                                       .منابع بالقوه گشت،یعنی تحقیقات منتشر شده،محققان دیگرو طرح هاي تحقیق در حال اجرا
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  منابع منتشر شده

چگونه می توان به این منابع چاپی دست .براي تحقیق پیدا می شوددر چنین مطالعاتی آراء و اندیشه هاي فراوانی 
در تحقیقات بزرگی .یافت؟ نتایج بسیاري از این تحقیقات به صورت کتاب،مقاله در مجالت علمی چاپ می شوند

حتی می توان .که به صورت کتاب در آمده اند اندیشه هاي فراوانی براي طرح هاي تحقیقی کوچک پیدا می شود
ه بررسی یکی از این یافته ها پرداخت مانند این یافته کلمن که در مدارس خصوصی تکالیف بیش تري انجام فقط ب

                                                                                                                                                         .می دهند

انجام  1980کلمن در دو مرحله،دو تحقیق در ارتباط با مدارس خصوصی و عمومی آمریکا در دهه :توضیح آن که(
در تحقیق نخست،وي نشان داد که نقش تجهیزات مدارس و مربیان به مراتب کم تر از تاثیري است که از .داد

عملکرد مدارس خصوصی و عمومی  اما در تحقیق دوم،که بر اهمیت نحوه.وضعیت خانواده محصالن می شود
ترکیب شده نشان می دهد که انضباط در مدارس کاتولیک بیش تر است اما در مقابل دانش آموزان در مدارس 

                                                                                    ).خصوصی دروس بیش تر و پیش رفته تري را فرا می گیرند

  طرح هاي تحقیقاتی جاري و اطالعات موجود

یکی از طرق یافتن موضوع،آشنایی با طرح هاي در دست انجام است؛گفتگو با محققانی که مشغول تحقیق اند تا 
  .شاید بتوان از آن تحقیقات موضوعی را براي تحقیق خود بیرون کشید

یافت؟یکی از طرق دست یابی به طرح چگونه می توان به طرح هاي جاري دست :دست یابی به طرح هاي جاري
از دانشجویان نیز می توان درباره کارهایشان پرس و جو .هاي جاري جویا شدن از تحقیقات جاري اساتید است

  .                         یکی از بهترین راهها شرکت در گردهمایی هاي دانشمندان و پژوهندگان علوم اجتماعی است.کرد

شاید .موضوع تحقیق را از مجموعه داده هاي دفاتر آماري نیز می توان پیدا کرد: ت موجوددست یابی به اطالعا
اما پیمایش هاي بزرگ .تعجب کنید که چطور می توان از داده هایی که قبال تهیه شد موضوعی براي تحقیق یافت

و از اطالعات فراوان معموال چنان گسترده اند )پیمایش کلمن در مطالعه مدرسه ي خصوصی و عمومی:مانند(ملی
                                                                .انباشته اند که می توان از هر یک از آن ها طرح هاي فراوانی بیرون کشید

  آمارهاي دولتی

نماي عناوین این اطالعات گردآوري شده نیز به صورت راه.دولت ها اصلی ترین منبع گردآوري اطالعات هستند
این داده ها .داده هاي اماري می تواند مبناي بسیاري از طرح هاي تحقیقی قرار گیرد.اطالعات آماري منتشر می شود

اگر در پی اطالعاتی راجع به شهر یا اجتماع خاصی باشید .درباره ي کل کشور یا بسیاري از بخش هاي ملی است
                                                                                                  .باید به کتاب آمار استان و شهرستان مراجعه کنید
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  معیارهاي انتخاب نهایی موضوع تحقیق

  .در انتخاب موضوع تحقیق این سه معیار را باید در نظر گرفت 

تحقیق پذیري را باید بر حسب زمان ، هزینه ، کارهـا و مهارت ها در نظر : موضوع باید قابل تحقیق باشد-1
  .                                                        هر یک از این ها باید به اندازه کافی باشد تا طرح تحقیق عملی گردد. گرفت 

  . موضوع باید واقعا مورد عالقه محقق باشد-2

گو این که شاید تکـــرار مکررات به نظر برسد ولی به هر حال هر . خت مان از جامعه بیفزاید تحقیق باید به شنا-3
تحقیقــــی باید در پی استنباط و بینــش جدیدي درباره موضوع خود باشد تا احتماال سهمی در مجموعه دانش 

  ).51ص:1389بیکر،(اجتماعــــی پیدا کند 

  :انتخاب موضوع در دو مقوله جاي بحث و تعمق دارداز دیدگاه آکادمیک معیارها و ضوابط 

  معیار اجتماعی:معیار علمی، ب:الف

  ارزش علمی داشتن-2قابل تحقیق بودن موضوع    -1. معیار علمی به دو نکته اشاره دارد

نکه از دیدگاه اجتماعی نیز موضوع تحقیق می باید به لحاظ مهم بودن مساله در جامعه انتخاب گردد و نکته دوم ای
  .در مقوله معیار اجتماعی اولویت بندي موضوعات جهت پژوهش است

بعد از آنکه به لحاظ محتوایی موضوع تحقیق مشخص گردید نوبت به تعریف نمودن موضوع در قالب ساختار دقیق 
دن محدود بیان کر:منظور از تحدید . تعریف نمودن ساختار موضوع به اصل تحدید و تدفیق بر می گردد. می باشد 

  )37ص:1381جباري،(دقیق بیان کردن موضوع است : موضوع  و منظور از تدقیق

  نحوه ي تعمیق شناخت موضوع

  .دارد دبراي این کار راههاي زیادي وجو.بعد از انتخاب موضوع الزم است اطالعات بیش تري درباره ي آن پیدا کرد

  استفاده از کتابخانه

موضوع انتخاب شده عین همان روش هاي موضوع یابی است  بسیاري از روش هاي تعمیق شناخت درباره ي
  .منتهی در این مرحله باید گزیده تر عمل کرد

  



15 

 

  استفاده از اسناد و گزارش هاي مکتوب

از بررسی اسناد و گزارشاتی که سازمان ها براي مقاصد خود تهیه کرده اند نیز می توان موضوعات فراوانی براي 
قوانین خاص،مذاکرات مجلس،سیاست هاي :تحقیقات مستلزم بررسی اسناد دولتی اندبسیاري از .تحقیق بیرون کشید

  .دوایر دولتی

  گفتگو با افراد مطلع

اما این افراد چه کسانی .یکی از بهترین طرق تعمیق شناخی درباره ي موضوع تحقیق گفتگو با افراد مطلع است
موضوع مشابهی را مطالعه می کنند،خودي ها،افراد محیطی محققان ذیربط،افرادي که :هستند؟افراد مطلع سه دسته اند

که مورد تحقیق است،دوستان روشنفکر،افرادي که در میان که در میان گذاشتن طرح و اندیشه هایتان با آن ها پر بار 
    .است

  تبدیل موضوع به مسئله قابل تحقیق

القه شما به موضوع ناشی از پیچیدگی آن و چه بسا ع.موضوع تحقیق اجتماعی باید کامال معین و تعریف شده باشد
بهترین راه بررسی نظاممند یک موضوع تقلیل آن به سواالت قابل تحقیق .طرق گوناگون اندیشه درباره آن باشد

این فرایند تبدیل اندیشه ها به سوالالت و سپس جرح و تعدیل و پیرایش آن ها و رسیدن به مسئله تحقیق . است
                                                                                                                             .و خطاستشامل یک رشته آزمایش 

   :بدین شرح است فرایندمراحل این 

  توجه به جوانب سوال برانگیز موضوع : مرحله اول 

موانعی بر سر راه اند ؟ بی هیچ هراسی با مسائل آن درگیرشوید باید همه ابعاد سخت موضوع را در نظر گرفت چه 
  .و موضوع را کامال بشکافید و سپس مساله اي که شالوده آن است بیرون بکشید 

  تعیین هدف تحقیق : مرحله دوم 

هدف بسیاري از مطالعات میدانی عمدتا کشف و بازنمایی عرصه هاي ناشناخته است گو این که در مورد این دست 
تحقیقات معموال توصیه هاي فراوانی وجود دارد اما رهنمود خاصی در پیگیري یک مساله خاص وجود ندارد وقتی 

کاوش مناسب یک موضوع گنجینه اي . طرحی عمدتا به دنبال عرصه هاي ناشناخه است هدف آن اکـتشاف است 
ی که در پی تشریح دقیق واقعیت و از اطالعات فراهم می آورد که دیگران می تواننــد از آن سود جویند طرح

شواهد است تا تصویر روشــن تري از آن ارائه داده در نتیجه درك عمیق تري از آن پیدا شود هدفش توصیف است 
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طرحی که در پی آزمون نظر خاصی در مورد علت رویدادها و شرایط فزونی یا کاهش پدیده هاست هدفش 
                                                                                                                             .                        تـــبیین است 

یکی از طــرق بیان هدف تحقیق یک موضوع این است که با خود بیندیشید وقتی تحقیق به اتمام می رسد راجع به 
؟ آیا برآنـــید وضعیت محیطی را )تبین (داد آیا برآنید بگویید علت رخـدادي چیست چه چیزي گزارش خواهید 

؟ آیا برانید شناخت جدید و اندیشه هاي جدیدي پیدا )توصیف ( که مطالعه می کنید با دقت و تفصیل نشان دهید 
                                                   ؟                    ) اکتشاف ( کنید که براي دیگــــران عجیب یا شگفت انگیز است 

  بیان موضوع به صورت یک رشته سواالت : مرحله سوم 

. بیان مسائل به صورت سوال مستلزم پاسخ دادن بدانهاست . هر سوالی که درباره موضوع وجود دارد یادداشت کنید 
مرحله بعدي ، یعنی اندیشه درباره نحوه یافتن  شما را به) با یک رشته سواالت ( طرح موضوع به صـــورت سوال 

وقتی سواالت نوشته شد بکوشید براي هر یک از آنها پاسخی پیدا کنید د رواقع این پرسش و . پاسخ آن می کشد 
پاسخ ابتدا و انتهاي طرح تحقیــق است و روش ها نیز در بین این دو قرار دارند در پاسخ به هر یک از پرسـش ها 

اینک ببینید از میان ).چه اطالعاتی باد گردآوري و تحلیل شود ( کرد به چه چیزي نیاز هست باید مشخص 
آیا پرسش دیگري نیز وجود دارد که طـرح . پرســــش ها کدام یک به بهترین وجه موضوع را مطرح می کند 

  را تحکیم نمود ؟                 موضوع باشد ؟ آیا می توان این دو پرسش را با هم ترکیب کرد و در نتیجه محور تحقیق 

  تدوین چارچوب نظري تحقیق : مرحله چهارم 

این . وقتی هدف تحقیق تبیین باشد براي یک چارچــوب نظري براي آن تدوین کنید که شامل شماري فرضیه است 
گیــرد تدوین فرضیه یکی از پاســـــخ هاي احتمالی به مساله تحقیق است که انتظار می رود مورد بررسی قرار 

چارچوب نظري مستلزم جستجو و بررســـی نظریه هایی است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تبیین موضوع 
الگو تبیینی کارگردگرایی ، الگو تبیینی (اي بسا نظریه اي گوناگونی با الگوهایتنینی متفاوتی . مورد نظر پرداختـه اند 

در اینصورت یا . موضوع را تبییــن کرده باشند ...)دي ، الگو تبیینی تضاد ، و مبــــادله ، الگــو تبیینی تعامل نما
برچسب استداللی محکم نظریه اي را که مناسبتر تشخیــــص می دهید برمی گزینیـــد یا مانند هرشی نظریه هاي 

ري از موضـــوع ارائه می گوناگونی را انتخــاب می کنید تا با تحقیق خــود نشان دهیـــد که کدامیک تبیین مناسبت
چنانچه نظریـــه اي در تبیین . فرضیه هاي آزمـون پذیري استنتاج می کنید ) یا نظریه ها(سپس از آن نظریه . کند 

به پرسش یا پرســــش ) فرضیه اي ( موضوع نیافتید اي بسا با مــرور متون تحقیقـات انجام شده پاسخی احتمالی 
بدیــــن ترتیب با . براي آن ارائه کنید ) فرضیه اي (ناگزیرید خود پاسخی احتمـــالی  هاي خود پیدا کنیــد وگرنه

تدوین چارچوب با تدوین چارچوب نظري و مشخص شدن فرضیه هاي تحقیق ، موارد مطالعه نیز تعیین می شوند 
  . اطالعات مورد نیاز و نحوه ضروري ارتباط متغیرها مشخص می شود : 
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ه مسیــر تحقیق تعیین می گردد البته باید افزودکه تحقیقات غالبــا با فرضیات مختلف یا خالصه با طرح فرضی
مطالعه هرشــی درباره بزهکاري نیز مقایسه سه نظریـــه بدیل در آن زمینه . فرضیه هاي بدیل هدایت می شوند  

)                                                                                                    57ص:1389بیکر، ترز ال(بود که با آزمون فرضیه هاي مختلف برخاسته از آن نظریه ها صورت گرفت 

   دالیل تحقیق درباره موضوعی معین        

راي ب. آن باید دلیل آن را بیان کنید ) با فرضیه هاي( بعد از انتخاب موضوع و طرح مساله تحقیق و چارچوب نظري 
حال که مساله تحقیق را مشخص کرده اید می توانید در خالل طرح تحقیق . تحقیقات دالیل مختلفی وجود دارد 

اگر طرح شما اکتشافی است احتماال به شناخت . راجع به دلیل انجام چنان تحقیقی اندیشیده ، آن را معین کنید 
باید به کارهاي قبلی و مربوط بدان تحقیق بیفزایید حوزه هاي ناشناخته کمک می کند مشاهــدات و تحلیلهاي شما 

اگر طرح شــما توصیفی است احتماال به گسترش مجموعه کارهاي آن حوزه می کشد اي بسا تحقیق شما تکرار . 
چنین همتا سازیهایی در همه . تحقیقی قدیمی باشد که در این صورت آن را تحقیق تکراري یا همتا سازي خوانند

زش و شایستگی فراوان است در این دست تحقیقات فرضیه ها را نیز مـی توان آزمود اگر مطالعه شما علوم داراي ار
چون فرضیه بر مبناي نظریه یا تبییــن . براساس فرضیه اي باشد هدف تحقیـــق تان آزمون آن فرضیه خواهـد بود 

هند گو این که شواهد یک مطالعه میدانی روابط است آزمون فرضیه یا نظریه را تایید می کند یا از اهمیت آن بکا
اکتشافی نمی تواند نظریه اي را کامال رد کند اما بعید نیست نتایج آن تبیین نظري را سخت به زیر سوال برد 
سرانجام شاید طـــرح تحقیق شما به ظهور نظریه جدیدي بکشد اي بسا بتوانید دست به تبیین جدیدي درباره علل 

)                                                  55ص:1389ترز ال بیکر،(معینی بزنید ، این همانا نظریه پـردازي است  رخـــدادها یا روابط

  اصلی این فصل منابع

 1388- انتشارات -ساروخانی،باقر،روش تحقیق در علوم اجتماعی.1

 1389-نورانتشارات دانشگاه پیام -ال،روش تحقیق در علوم اجتماعی.بیکر،ترز.2

  1381:چاپ اول.احمد جباري. مقدمه اي بر مراحل و ساختمان تحقیق علمی  -3

  1387  -انتشارات دانش -رمضانی،خسرو،روش هاي تحقیق در علوم رفتاري و علوم اجتماعی.4

  1371تهران  -انتشارات امیر کبیر-معین،محمد،فرهنگ فارسی.5
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  منابع فرعی 

- انتشارات بدر-،مریم، روش هاي تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانینادري،عزت اهللا،سیف نراقی .1
  1376تهران

  1375تهران -انتشارات فروردین-نبوي،بهروز،مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم اجتماعی.2

  1385-ساداتی،سید عباس،روش تحقیق،انتشارات توسعه و علم.3

  1387.4-انتشارات دانشگاه هرمزگان-شناسیمنشادي،مرتضی،روش تحقیق و مرجع .4

  1387-دانشگاه تهرانانتشارات  -فاخر،علی،ابزار عمومی تحقیق.5

 1388انتشارات مدیریت و برنامه ریزي-سکاران،اوما،روش هاي تحقیق در مدیریت.6

 13857-انتشارات سمت-حافظ نیا،محمد رضا،مقدمهاي بر روش تحقیق در علوم انسانی.7
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  طرح مسأله تحقیق  :فصل سوم

  مقدمه

بیان مسأله با مقدمه اي آغاز می شود و نباید چنان دور از مسأله آن را انتخاب کرد و کلی گرفت که بتوان آن را در 
مقدمه در واقع فتح بابی است براي ورود به مسأله اصلی و نوعی توجیه و استدالل . آغاز هر مطلب دیگري بیان کرد 

نباید چنان باشد که بر مطلب اصلی ـ یعنی تعریف مسأله غلبه  طول مقدمه. در جهت پرداختن به مسله مورد بررسی 
  . اندازه نوشتاري مقدمه طبعا با حجم نوشته اصلی تناسب دارد . کند و به عبارت دیگر مقدمه زائد بر متن باشد 

اصلی را در براي اطمینان از ربط مستقیم مقدمه با متن ، شاید مناسب ترین شیوه آن باشد که ابتدا مسأله : پیشنهاد 
  . قالب تعریف مسأله مشخص و تبیین کنیم ، آن گاه به تدوین مقدمه بپردازیم 

  تعریف مسأله 

در این بخش ، مطلب اصلی یا در واقع مسدله اي که قرار است در تحقیق مورد توجه قرار گیرد باز گشوده می شود 
عی ضروري از جمله مطالبی است که در این اهمیت مسأله مورد بررسی و دالیل پرداختن به آن به عنوان موضو. 

در همین مرحله است که پژوهنده تأکید می ورزد که نتایج محتمل تحقیق می . بخش مورد اشاره قرار می گیرد 
نکته اي که به نظر می . تواند بر روند فعلی امور و سیاستگذاري ها و برنامه ریزي ها مرتبط با آن ها اثر بگذارد 

  : رسد 

مسأله نباید ادعایی را مطرح کرد که در عنوان تحقیق لحاظ نشده باشد ، در این تعریف برابري محتوایی  در تعریف
 .با عنوان و سایر بخش هاي طرح پیشنهادي باید پیوسته مورد نظر باشد 

بیان یکی از مشکالتی که اغلب دانشجویان هنگام نوشتن پایان نامه با آن مواجه می شوند این است که چگونه یک 
چگونه اثبات کنند که موضوعشان قابل تحقیق است و ضرورت دارد که این تحقیق انجام .مسئله خوب بنویسند

اول اینکه یک . اولین چیزي که باید ذکر کنیم این است که نوشتن یک بیان مسئله خوب چند پیشنیاز دارد.شود
توسط یک فرد یا ( ه باشد و یا از بیروناین سوال ممکن است از تجارب محقق برآمد.سوال در ذهن محقق باشد

درگام بعدي محقق باید پیرامون مبانی نظري مسئله اي که ذهنش را مشغول . براي وي ایجاد شده باشد) موسسه
به عبارتی .به عبارتی محقق باید بر مبانی نظري مسئله اي که ذهنش را مشغول کرده تحقیق کند.کرده تحقیق کند

اول از همه محقق باید از خود بپرسد این مسئله در .ي مسئله خود تسلط کافی داشته باشدمحقق باید بر مبانی نظر
پس از مطالعه مبانی نظري مسئله . چه زمینه اي قرار می گیرد و چه کسانی در این زمینه نظریه پردازي کرده اند؟

ند و نیاز است که سوال بسیاري از سواالتی که ذهن محقق را مشغول کرده در همین مرحله پاسخ داده می شو
چه .در مرحله بعد فرد باید پیشینه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده را مطالعه کند.تحقیق مورد بازبینی قرار بگیرد
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کسانی در این زمینه تحقیق کرده اند؟بسیاري از سواالت محقق نیز در این مرحله پاسخ داده می شوند و دوباره نیاز 
در جریان کسب اطالعات نظري و تحقیقاتی و بازنگري در سوال .مورد بازبینی قرار بگیرد است که مسئله تحقیق

پس از اینکه . تحقیق،محقق سوال مورد نظر خویش را می یابد که این سوال یک مبناي نظري و تحقیقاتی دارد
ه خوانندگان انتقال محقق به یک سوال روشن و قابل آزمون رسید حال نوبت آن است که در بیان مسئله این را ب

  .دهد که سوال وي قابلیت تحقیق کردن را دارد و باید مورد تحقیق قرار بگیرد

  منظور از بیان مسئله

تشریح مفصل موضوع مورد تحقیق شامل تحقیق . منظور از بیان مسئله،طرح مسائل اجتماعی به زبان علمی است 
بر نیاز ها و چگونگی استفاده از نتایج،توضیح عوامل شامل تشریح بنیادي موضوع تحقیق،اهمیت موضوع با تکیه 

جغرافیایی،فرهنگی،مذهبی و اقتصادي با اهمیت کشور که بر موضوع،خدمات موجود در جهت کاهش شدت 
مسئله،موضع دولت درباره مسئله و نکات دیگري که متناسب با موضوع مورد تحقیق می تواند جهت ارایه شواهد 

توجه داشت که بیان مسئله عالوه بر گویایی و جامعیت در عین حال مفید و مختصر باشد  باید. بهتر آورده می شود
در بیان مسئله، مقدمه یا هر . تا دیگران را نسبت به ضرورت انجام تحقیق درباره موضوع پیشنهادي متقاعد کند

سئله،یک منشور علمی و بیان م. مطلب اضافی دیگر که به روشن تر شدن تحقیق کمکی نمی کند نباید ارائه گردد
مانیفست است که محقق در آن هدف خویش را بیان می کند؛یعنی چه چیزي می خواهد بگوید یا چه چیزي را می 

بیان مسئله،ظریف ترین،حساس ترین و شاید بتوان گفت که مشکل ترین بخش از فرایند تحقیق را تشکیل . جوید
اشته باشند و بتولنند آن را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند،به پژوهش گرانی که بر مسئله تحقیق اشراف د.می دهد

عدم دقت در روشن سازي کامل مسئله تحقیق،این . یقیندر انجام پژوهش هاي کیفی،توفیق بیشتري خواهند داشت
علت "احتمال را به وجود میآورد که تالش هاي پژوهشگر ،در مسیر انحرافی بیفتد؛مثل این که به جاي بررسی

بپردازد؛بی آنکه به تفاوت بسیار حساس بین آن دو هدف،توجه شود و یا "عوامل"شناسایی،به "ها
  .را که می تواند با آن متفاوت باشد،مورد مطالعه قرار دهد "عالقه مندي"،"انگیزش"جاي

ست که متاسفانه برخی از پژوهشگران بیان مسئله را امري ساده می پندارند و چندان توجهی به آن ندارند،در این جا
بیان مسئله به صورت یک کار سهل و ممتنع در می آید و بی آنکه محقق متوجه شود،بیان ناقص مسئله،انجام مراحل 

به هر حال،براي پرداختن به بیان مسئله،ابتدا با این پرسش پاسخ می دهیم که . بعدي را با مشکل مواجه می سازد
  ."اصوال مسئله چیست؟"

مسئله و موضوع تحقیق عبارت است از .تحقیق نقطه شروعی براي تحقیق استانتخاب موضوع و ارائه سوال 
شرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجاد سوال می کند و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن کند و کاو 

  .کند
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هنگامی .بدمسئله،مشکل احساس شده اي است که محقق به حل آن عالقه مند است و می خواهد راه حل آن را بیا
که محقق چنین احساسی پیدا می کند می توان گفت که او موضوع و مسئله تحقیق خویش را انتخاب کرده است اما 

  .احتماال از بیان آن به گونه اي که دیگران نیز آن را ادراك کنند عاجز است

دوم راهنمایی مدارس  بررسی وضعیت اقتصادي خانواده هاي کارمند،در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال":مثال
  "دولتی شهرستان تهران

معموال مسئله و موضوع تحقیق به صورت سوالی بیان نمی شود،بلکه به صورت یک جمله کامل مثبت،دقیق و 
به سخن دیگر،مسئله و موضوع پژوهش بایستی به گونه اي تنظیم و بیان شود که به طور .صریح مطرح می گردد

انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخابی باشد؛به گونه . عملی قابل بررسی و تحقیق باشد
بیان مسئله .اي که کلمات دقیقا معناي مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشند

  .روشن کند بایستی به نحوي باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها،مکان و دامنه و وسعت پژوهش را

منظور از چگونگی بررسی متغیر یا متغیر ها این است که بیان مسئله مشخص کند که در این تحقیق،هدف،توصیف 
سطحی یا مطالعه و مقایسه ي جامع و عمیق،یا بررسی روابط تقارنی و همبستگی و یا احتماال برآورد و تخمینی از 

  )41،44ص:1387،رمضانی(.روابط علت و معلولی متغیر هایی ویژه است

  آماده سازي طرح نظري بیان مسئله

  :در سه فاز صورت می گیرد 

نخست جنبه هاي گوناگون مسئله اي را که در پرسش آغازي مطرح شده است و آنطور که از خالل خواندن متون ( 
، نظرمان این عملیات مبتنی است از یک سو . و مصاحبه هاي اکتشافی به نظر مان رسیده است ، مشخص می کنیم 

رسیده است ، مشخص می کنیم این عملیات مبتنی است از یک سو ، بر شناسایی و شرح تفصیلی نگرش هاي 
این نگرش هاي گوناگون . مسئله و از سوي دیگر ، تشخیص همگرایی ها و واگرایی ها که میانشان وجود دارد 

عنوان چارچوب نظري در بسیاري از تحقیقات محل  صریحاً یا تلویحاً به نظام هاي نظري وابسته اند که می توانند به
  . استفاده باشند 

در فاز دوم کار محقق این خواهد بود که مسئله تحقیقش را یا در یک چارچوب نظري موجود طرح کند یا 
به محقق تازه کار توصیه می شود که ترجیحاً یک چارچوب نظري شناخته شده . چارچوب نظري تازه اي ابداع کند 

این انتخاب با در نظر گرفتن همگرایی هاي بارز میان پرسش آغازي ، چارچوب نظري و اطالعاتی که . ب کند انتخا
  . از مطالعات اکتشافی فراهم آمده است به عمل می آید 
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چنانچه پرسش آغازي در . در پرتو طرح نظري مسئله تحقیق ، پرسش آغازي معناي خاص و دقیقی پیدا می کند 
صورت دقیق فرمول بندي نشده باشد ، طرح نظري مسأله تحقیق فرصتی است براي  فرمول بندي ابتداي کار به 

  . مجدد پرسش آغازي در ارتباط با یک چارچوب نظري و دقیق تر گردانیدن آن 

عملیات مبتنی است بر . در فاز سوم ، کار محقق عبارت است از آشکار سازي چارچوب نظري مسئله تحقیقش 
اساسی ، و ساختار مفهومی که قضایاي را مطرح می کند ؛ این قضایا در پاسخ به پرسش آغازي حک تعریف مفاهیم 

  . و اصالح شده و در ساختمان مدل نظري صورت قطعی اش را می یابد 

وقتی قرار باشد محقق چارچوب نظري تازه اي از راه حک و اصالح چارچوب هاي نظري از پیش موجود بسازد ، 
  . یت زیادي پیدا می کند این عملیات اهم

طرح نظري مسأله تحقیق خواه ابتکاري باشد خواه از قبل موجود ، باید به روشنی تعریف شده باشد ، زیرا به عنوان 
طرح نظري مسأله تحقیق آن قسمت از مطالعات . زیرسازي براي بناي ساختمان مدل تحلیلی به کار خواهد رفت 

از ساختمان مدل تحلیلی صورت می گیرد ؛ مدل تحلیلی فرضیه هایی را که  نظري در هر کار تحقیقی است که قبل
  )86،90ص:1388کیوي،کامپنهود،. (در مقابل با واقعیات مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت توجیه می کند

  یک نمونه آماده سازي طرح نظري مسأله تحقیق 

  خودکشی 

دورکیم در این تحقیق موفق می شود موضوع تحقیقش را به شیوه اي نو و کامالً متمایز از شیوه هاي پیشین طرح 
در حالی که پیش از او خودکشی به عنوان فرجام روان پریشی ناشی از احساس تقصیر آزاردهنده تلقی می شد . کند 

ست که در اثر آن همستگی میان اعضاي جامعه ، دورکیم آن را نشانه و محصول تضعیف علقه هاي اجتماعی دان
  . کاهش یافته و فردگرایی قوت می گیرد 

دورکیم خودکشی را به عنوان نتیجه بدفرجام فرآیند نا امیدي موضوع تحقیق قرار نمی دهد ، بلکه آن را به عنوان 
دکشی ها را نمی توان با اجتماعی خو) درصد ( خاص بررسی می کند ، به نظر وي میزان »  واقعه اجتماعی « یک 

مجموع ارقام خودکشی هاي فردي که هر یک انگیزه خاصی داشته است تبیین کرد، بلکه باید آنرا با آنچه که پیکر 
وضع جامعه اي که همبستگی اعضایش از نظام دینی حاکم بر آن : اجتماعی عمیقشان را تشکیل می دهد تبیین کرد 

  . متأثر است 

این نیست که خودکشی را نمی توان از چشم انداز روانشناختی موضوع تحقیق علمی قرار بدیهی است معناي سخن 
  . داد ، بلکه آنچه دورکیم به آن تعلق خاطر نشان می دهد ، این شیوه ي بدیع طرح مسئله است 
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ی اگر دو آماده سازي طرح نظري مسأله باز می یابیم ، حت» خودکشی دورکیم سه فاز در فرآیند « با خواندن کتاب 
  . فاز آخري آن توأم بوده باشد 

دورکیم در بررسی اطالعاتی که از مطالعات اکتشافی آماریش استخراج کرده بود نظم هایی مشاهده می کند که او را 
نظم هاي آماري مشاهده . به این فکر می اندازد که خودکشی عالوه بر یک بعد فردي ، یک بعد اجتماعی هم دارد 

او در فاز اول ، نگرش هایی را مرور می کند که براي بررسی خودکشی امکان . به او القاء می کند  شده این فکر را
پذیر است ، و یکی از آنها چارچوب نظري جدیدي است که خودکشی امکان پذیر است ، و یکی از آنها چارچوب 

  . نظري جدیدي است که خودکشی را به عنوان پدیده اجتماعی مطرح می کند 

دورکیم در صدد بر می آید این نگرش اجتماعی خودکشی را مفهوم ) فاز دو ( تخاب این چارچوب نظري با ان
دورکیم خودکشی را با یگانگی اجتماعی در ارتباط می گذارد و مبانی ) فاز سوم ( پس در پی این هدف . سازي کند 

  .نظري چنین نگرشی را می سازد 

  انتخاب و تعیین حدود مسئله تحقیق 

توجه به منابع ایجاد مسئله و موضوعات تحقیقاتی ، محقق بر اساس عالقه و شوق شخصی و نیز احساس نیازي با 
عالقه او در . که خودش یا جامعه به حل مسئله اي و کشف مجهولی دارد ، می تواند یکی از آنها را انتخاب نماید 

یاد تحقیق علمی را انجام دهد ؛ توجه به انتخاب مسئله باعث می شود که با پشتکار ، جدیت و شور و شوق ز
احساس نیاز باعث می شود که امکانات و حمایت هاي مالی و بودجه اي براي تحقیق فراهم شود ؛ زیرا بدون در 

  . نظر گرفتن هر یک از آنها امکان تحقق تحقیق به شکل مطلوب بعید به نظر می رسد 

کلی و جزئی ( رسی ابعاد آن بپردازد و پس از تعیین ماهیت و مقیاس پس از آنکه محقق مسئله را برگزید ، باید به وا
مرزها و قلمرو آن را مشخص کند تا اوالً امکان تعریف جامع آن فراهم شود و ثانیاً از تداخل مسائل دیگر در ) 

به مسئله  قلمرو آن جلوگیري به عمل آید ؛ زیرا اگر جلو این تداخل گرفته نشود امکان بروز اشتباه در پرداختن
  . تحقیق پیش می آید 

ثانیاً زمینه اي که . براي تعیین حدود مسئله باید اوالً وضعیت عمومی و سپس وضعیت خاص مسئله مشخص شود 
رابعاً . ثانیاً حدود زمانی و مکانی و تشکیالتی آن بخوبی مشخص گردد . مسئله در آن قرار دارد ، معرفی شود 

هر . ن است موجب تداخل شوند، شناسایی و مرز آنها با مسئله تحقیق تعیین شود مسائل جانبی و احتمالی که ممک
مسئله تحقیقاتی مناسب داراي ویژگی هاي زیر است که محقق می تواند با توجه به آنها مسئله مورد نظر خود را 

  : انتخاب کند



24 

 

مسائلی که جنبه . ادراك کرده باشد این امر بدین معناست که محقق باید مسئله را با تمام وجود : ـ ادراکی بودن1
القایی داشته و ادراك نشده باشند ، نمی توانند توجه محقق را جلب کنند ، بعالوه این که هدف و جهت گیري 

  . تحقیق براي محقق مبهم خواهد بود 

در مسائل این امر بدین معناست که مسئله باید واحد باشد و حالت ترکیبی نداشته باشد ؛ زیرا : ـ بسیط بودن2
ترکیبی روش شناسی و دستیابی به اهداف تحقیق داراي ابهام است و هر کدام از اجزاء ترکیب روش شناسی خاص 

  . خود را می طلبد 

عالوه . مسائل کالن در تحقیق علمی حل نمی شود ؛ چون محقق فرصت و منابع مالی الزم را ندارد : ـ میکرو بودن3
  . مسائل کلی تر و ماکرو مشکل است و اندازه گیري آن امکان پذیر نیست بر این، عملیاتی کردن متغیرهاي 

مسئله تحقیق باید اصیل و جدید باشد تا بتوان با حل آن موضوع تازه اي را مطرح و علم جدیدي را : ـ نو بودن4
از به تکرار مسائل و موضوعاتی که قبالً مورد بررسی قرار گرفته و قطعیت آنها اعالم شده است نی. تولید کرد 

تحقیقات ندارند ؛ البته بجز مسائل و موضوعاتی که عنوان ثابت دارند ، ولی از متغیرهاي مکانی تأثیر پذیرفته اند یا 
  . نظریه اي را مورد آزمایش قرار می دهند 

ته از یک سو ، محققان معموالً به یک حوزه و رشته علمی و تخصصی وابس: ـ مرتبط با رشته تخصصی محقق بودن5
اند که هویت علمی خود را از آن می گیرند و از سوي دیگر با توجه به تولید فزاینده علم و تخصصی شدن حوزه 
هاي معرفتی ، یک محقق کمتر می تواند به حوزه هاي دیگر وارد شود ؛ بنابراین ، محققان ، بویژه دانشجویان 

ارتباط منطقی مسئله تحقیق و رشته تخصصی خود  تحصیالت تکمیل که پایان نامه و رساله می نویسند ، باید از
  . اطمینان یابند 

مسئله تحقیق از نظر موضوع ، مفاهیم ابعاد مجهول ، متغیرهاي اندازه گیري ، چهار چوب نظري و : ـ شفاف بودن6
  . مبناي فرضیه سازي قابل آزمایش ، باید شفاف باشد و در آنها ابهامی وجود نداشته باشد 

وع تحقیق مشخص شد، محقق باید با محدود کردن موضوع ، آن را به مسئله تحقیقی تبدیل کند؛ وقتی که موض(
براي مثال ، گفتن اینکه من می خواهم درباره ي بزهکاري ، توسعه شهري و یا ساختار خانوادگی تحقیق کنم ، کافی 

اگر می خواهید راجع به بزهکاري  براي نمونه. نیست ؛ زیرا که اینها فقط چارچوب کلی کار را فراهم می سازند 
به . تحقیق کنید باید معین کنید که کدام رفتار بزهکارانه را در کجا و در میان چه گروهی می خواهید بررسی کنید 

عبارت دیگر ، باید دامنه ي موضوع را محدود کرد و رفتارها یا فعالیت هایی را که مورد مطالعه قرار می گیرد 
کار باید موضوع تحقیقاتی را به سئوال تبدیل کرد ؛ براي مثال ، می توان پرسید آیا بین  مشخص کرد ، براي این

بزهکاري کودکان و زندگی در محیط هاي خانوادگی که بر اثر طالق از هم پاشیده اند، رابطه اي وجود دارد ؟ با این 
  . کار محقق امیدوار است که بتواند با انجام تحقق به سئوال خود پاسخ گوید 
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ارائه یک مسئله تحقیقی از یک موضوع تحقیقی ، حدود و ثغور آن را تعیین می کند و آن را قابل اجرا می سازد ؛ 
به ویژه براي کسانی که تازه شروع به کار کرده اند ، هر چه دامنه ي مسئله تحقیقی محدودتر بادش ، بهتر می توانند 

براي مثال ، مطالعه درباره ي اختالفات خانوادگی در محدوده .  روي موضوع تمرکز داشته باشند و به نتیجه برسند
  )19ص:1381طالقانی،. (ي یک خانواده براي آنان از مطالعه ي تعارضات بین ملل ، آسانتر و عملیتر است 

  دالیل و ضرورت طرح مسئله تحقیق 

باره جهان و زندگی و مسائل انسان به لحاظ برخورداري از قواي فکري و عقلی ، همواره در اندیشه و تفکر در
گوناگون آن است ؛ بنابراین ، در مقابل شناخت ها و آگاهی ها او ، ناشناخته و مجهوالت جدید مطرح می شود و به 
ذهن او خطور می کند ؛ گاه طرح این سئوال ها به شکل گیري راه حل هاي فرضی ، ذهنی و تخیلی منجر می گردد 

  این نظریه و تصورات ذهنی جدید هستند که ذهن کنجکاو و جستجوگر . می آورد و مقدمه تشکیل نظریه را فراهم 

انسان دائماً با محیط خارج ارتباط و کنش و واکنش دارد و از آن تأثیر می گیرد یا در آن تأثیر : ـ تجارب شخصی1
گترین ابعاد را شامل قلمرو موضوعات و کنش متقابل انسان با محیط متنوع است و از کوچکترین تا بزر. می گذارد 

  . با این همه ، تمامی این واکنش هاي شخصی ممکن است در طرح مسئله تحقیق مؤثر باشد . می شود

مطالعه امکان آشنایی با . انسان بطور اعم و محققان بطور اخص عالقه مند به مطالعه هستند : ـ مطالعه آثار مکتوب2
. اخت هاي دیگر دانشمندان و صاحبان آثار را فراهم می کند نظریه ها و تجارب دیگران و حاصل کاوش ها و شن

در واقع ، مطالعه راهی است براي به ورود به مخزن معلومات و قلمرو معرفتی و شناختی نوع بشر در تمام زمینه ها 
ود و در محقق با مطالعه آثار دیگران با مسائل تحقیقاتی که آنها پیشنهاد داده اند آشنا می ش. یا زمینه اي خاص 

آثار مکتوب نیز متعددند که با مطالعه آنها محقق با . صورت عالقه می تواند آنها را موضوع تحقیقات خود قرار دهد 
  . مسائل جدیدي روبرو می شود و هر یک از این مسائل می تواند به عنوان مسئله تحقیق برگزیده شود 

افزایش آگاهی و معلومات و در عین حال افزایش گفت و شنود با افراد مختلف نیز باعث : ـ منابع شفاهی3
منابع شفاهی را ممکن است سخنرانی ها ، گفتگوها ، نشست ها ، مناظره ها ، میزگردها ، . مجهوالت انسان می شود 

انسان از طریق این منابع با . برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی ، نوارهاي صوتی و تصویري ، و مانند آن تشکیل دهد 
  . ئل جدیدي روبرو می شود که می تواند مسئله تحقیق تلقی شود مسا

معموالً کسانی هستند که به مشکلی برخورد نموده در جستجوي چاره اي براي حل آنند و : ـ متقاضیان تحقیق4
براي این کار از پژوهشگران کمک می گیرند ؛ از جمله می توان از اشخاص حقیقی و نیز حقوقی نظیر سازمان هاي 

  . ولتی ، موسسات غیر دولتی و کارخانه ها ، موسسات تحقیقاتی ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نام برد د
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هر چه اهداف و طرق رسیدن به تحقیق مشخصتر باشد ، فرد بهتر می تواند پس از انجام دادن کار به مشکالت پاسخ 
و در نهایت ، میزان . مسئله کامالً روشن شده باشد  بنابراین در امر تحقیق قبل از هرگونه اقدام باید خود. گوید 

  . موفقیت محقق نیز به میزان صراحت مسئله طرح شده توسط او در اول کارش بستگی دارد 

رفتار ،گفتار و روابط . الزمه ي تحقیق علمی فقط داشتن اطالعات نیست ، بلکه مهمتر از آن داشتن یک مسئله است 
اما فرق کسی که از این اطالعات می تواند استفاده کند با کسی که . کم اطالعات هستند مردم در کوچه و بازار در ح

نمی تواند از آن بهره گیرد در این است که اولی در پی پاسخ براي یک مسئله تحقیقی است ، و دیگري صرفاً 
  )20ص:1381طالقانی،. (مشاهده گر است 

  تعیین متغیر ها و تدوین مدل هاي علّی

براي مثال علت خودکشی . عواملی که معموالً باعث به وجود آمدن پدیده اي اجتماعی می شوند ، بسیار متعددند 
مانند طالق ( ممکن است مرگ عزیزي باشد ، یا از دست دادن پایگاه اجتماعی ، اعتیاد یا تغییر در شرایط خانوادگی 

. ممکن است در ایاد پدیده ي خودکشی تأثیر داشته باشند  هر کدام از این عوامل و یا حتی عوامل ناشناخته دیگر) 
از این رو تبیین علمی حوادث ، مستلزم بر شمردن متغیرهاي . هیچکدام از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستند 

چند زیرا ماهیت مسائل اجتماعی . متعددي است و به ایجاد نظریه اي پیچیده درباره ي این پدیده ها می انجامد 
  . در ایجاد آن نقش داشته باشند ) متغیر ( متغیري است و به ندرت بتوان پدیده اي را پیدا کرد که فقط یکی دو عامل 

اگر تحقیق او از نوع . محقق در تحقیق خود به دنبال شناسایی متغیرها و چگونگی رابطه آنها با یکدیگر است 
او براي این کار نیازمند بررسی . را شناسایی و تبیین نماید توصیفی است ، می خواهد وضعیت یک شی ء یا پدیده 

صفات و ویژگی ها و به عبارتی متغیرهاي توصیفی است ؛ زیرا با شناخت آنها می تواند وضعیت مسئله را روشن 
مطالعه کند ؛ بنابراین ، محقق بر اساس بررسی هاي اولیه و نیز مطالعه ادبیات تحقیق اقدام به تعیین متغیرهاي مورد 

کرده آنها را فهرست می نماید و در قالب یک مدل تجزیه اي و تفکیکی تدوین می کند تا بدین وسیله راهنماي 
  . نظري تحقیق خود را تهیه نماید 

متغیرهاي مورد مطالعه چه در تحقیقات توصیفی و چه در تحقیقات علّی و تجربی انواع مختلفی دارد که محقق باید 
کند ؛ مثالً متغیر سن از نوع کم متصل و تعداد فرزندان کم منفصل است ، و متغیر جنس از نوع نوع آنها را مشخص 

در تحقیقات علمی غیر توصیفی محقق باید مدل هاي نظري مبین . اسمی و متغیر نحوه تدریس از نوع کیفی است 
  )22ص:1381طالقانی،.(نوع رابطه بین متغیرها را تهیه نماید 
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  نحوه بیان مسئله تحقیق و نگارش آن 

. محقق در این مرحله آماده می شود مسئله را آنطور که یافته است تعریف نموده ، اهداف تحقیق خود را بیان نماید 
آنچه در این بخش آورده می شود به . او باید این مطالب را بنویسد و در بخش تعریف مسئله تحقیق خود قرار دهد 

در بیان . تا چندین صفحه را شامل شود ) پاراگراف ( تحقیق بستگی دارد و ممکن است از یک بند ماهیت و اندازه 
  : مسئله و تعریف آن محقق باید به تکات زیر توجه کند 

ـ صورت مسئله باید به شکل سئوالی نوشته شود و از بیان آن بصورت عبارت کلی یا جمالت خبري خودداري 
ت سئوالی باعث جلب توجه محقق به مجهول و تالش براي معلوم کردن آن می شود ؛ گردد ؛ زیرا نگارش آن بصور

مثالً بجاي اینکه براي عنوان مسئله تحقیق بگوید بررسی عوامل مهاجرت روستائیان شهرستان الف بهتر است بگوید 
وامل مهاجرت عوامل مؤثر در مهاجرت روستائیان شهرستان الف کدام هستند ؟ البته کاربرد عبارت بررسی ع

روستائیان شهرستان الف براي عنوان گزارش تحقیق مناسب است ، ولی براي عنوان مسئله تحقیق که محقق چیزي 
  . درباره آن نمی داند ، مناسب نیست 

همچنین ، . ـ مسئله باید بطور واضح تعریف گردد و از کاربرد واژگان و اصطالحات مبهم و دوپهلو خودداري شود 
  . الحات و توضیحات تکراري باید پرهیز کرد تا اصل بر اختصار تؤام با وضوح و روشنی مسئله باشد از بیان اصط

یا اقدام . محقق در بیان مسئله نباید به داوري بپردازد . ـ از کاربرد اصطالحات واژگان ارزشی باید خودداري شود 
همچنین از کاربرد القاب و عبارات . و می شود به کاربرد واژه هایی کند که واقعیت را منعکس ننموده یا باعث غل

  . تکریمی بی مورد یا توهین آمیز باید خودداري شود 

اصوالً هر مسئله تحقیقی  و هر موضوع به دلیل . ـ اصطالحات و مفاهیم اختصاصی و تخصصی باید تعریف شود 
اختصاصی است که محقق  وابستگی به حوزه خاص معرفتی داراي واژگان و اصطالحات و مفاهیمی تخصصی و

بعالوه محقق باید باور کند که خیلی از . باید آنها را تعریف کند تا خواننده در ابهام و سردرگمی باقی نماند 
مفاهیمی را که او می داند و اختصاصی اوست ممکن است دیگران ـ حتی هم رشته اي هایش ندانند ؛ باید مسئله را 

  . الحات و مفاهیم نامأنوس یا مبهم را تعریف نماید از زاویه دید دیگران ببیند و اصط

براي جهت گیري بهتر تحقیق ، محقق می تواند سئوال اصلی تحقیق یا . سئواالت ویژه تحقیق باید نوشته شود 
این سئواالت ناظر بر هر یک از . سئوال مادر را خرد کرده ، از درون آن سئوال ویژه و اختصاصی را استخراج کند 

سئله یا متغیرهاي توصیفی یا علّی تهیه می شوند ؛ یعنی محقق می تواند به تعداد ابعاد و متغیرهاي مستقل یابه ابعاد م
  . تعداد متغیرهاي توصیفی سئوال ویژه تحقیق مطرح کند 
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  : محقق براي بیان مسئله تحقیق و نگارش آن باید به ترتیب زیر اقدام کند )الف

  . لی بنویسد ـ صورت مسئله را به شکل سئوا1

در واقع فلسفه ( ـ مقدمه اي کلی درباره اینگونه مسائل و ضرورت انجام دادن تحقیق مورد نظر خود بنویسد 2
  ) . تحقیق خود را توضیح دهد 

  . ـ ابعاد ، ویژگی ها و صفات و حدود مسئله مورد مطالعه را شرح دهد 3

  . ـ ادبیات و سوابق مسئله تحقیق را بیان کند 4

  . ست متغیرها و معرف هاي مورد مطالعه و مدل هاي تبیینی نظري را به شرحی که گفته شد ذکر نماید ـ فهر5

  . ـ سئواالت ویژه تحقیق را فهرست کند 6

  . ـ به هدف یا اهداف تحقیق خود اشاره نماید 7

  . ـ نتایج و دستاوردهاي پیش بینی شده تحقیق را اظهار کند 8

ام دادن اموري که براي نگارش و بیان مسئله تحقیق الزم است ، می تواند جدول کنترل محققان براي اطمینان از انج
 )Check-List  ( را تهیه نموده ، به ارزیابی آن بپردازد .  

  کنترل و ارزیابی نگارش مسئله تحقیق ) ب

  ـ آیا صورت مسئله به شکلی سئوالی نوشته شده است ؟ 1

  ه و اهمیت و ضرورت تحقیق آورده شده است ؟ ـ آیا در مقدمه توضیحی درباره مسئل2

  ـ آیا ابعاد ، ویژگی ها و حدود مسئله تحقیق بیان شده است ؟ 3

  ـ آیا ادبیات و سوابق مسئله ذکر شده است ؟ 4

  ـ آیا فهرست متغیرها و معرف ها و مدل هاي مربوط به آن تهیه و بیان شده است ؟ 5

  ن شده است ؟ ـ آیا سئواالت ویژه تحقیق تدوین و بیا6

  ـ آیا به هدف تحقیق دستاوردهاي آن اشاره شده است ؟ 7
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  ـ آیا بیان مسئله از وضوح برخوردار است ؟ 8

  ـ آیا از کاربرد واژه هاي دوپهلو ، شرطی ، ارزشی و داوري هاي ایدئولوژیک پرهیز شده است ؟ 9

  ـ آیا اصطالحات و مفاهیم بخوبی تعریف شده است ؟ 10

  تحدید و تدقیق مسئله ) ج

همان طور که می دانیم دامنه ي موضوع ها و پدیده هایی که بتوان مورد تحقیق قرار داد ، بسیار وسیع اند ، ( 
بنابراین اگر حدود و ثغور تحقیق معین نشود و در تعیین آن حدود ، دقت کافی به عمل نیاید ، محقق در بررسی 

از این رو هدف محقق در . گیر می شود که ممکن است هرگز به نتیجه نرسد سلسله علل و مسائل مختلف چنان در
به عبارت دیگر ، باید در ارائه مسئله . این مرحله از تحقیق ، روشن کردن گفتارهاي موضوع مورد بررسی است 

و تدقیق  یکی از روش هاي تحدید. مد نظر قرار گیرد ) یعنی دقت کردن ( و تدقیق ) محدود کردن ( اصول تحدید 
ارائه سئوال و تعیین اهداف : راههاي دیگر عبارت اند از . ، ارائه فرضیه است که جداگانه بدان خواهیم پرداخت 

در این است که ) ارائه فرضیه ، سئواالت تحقیقی و اهداف تحقیق ( نقطه ي مشترك همه ي این روش ها . تحقیق 
  . محدود می کنند  با عبارات دقیق بیان می شوند و حوزه ي تحقیق را

براي تحدید و تدقیق پدیده هاي مورد نظر ، معموالً قواعد مدون و راهنماي قابل دسترسی وجود ندارد و محقق 
اما با توجه به تجربیات دیگران ، پیشنهاداتی در . اغلب با تمرین و تکرار زیاد به کسب چنین مهارتی نایل می آید 

  . این زمینه می توان ارائه کرد 

  کلیت و جزئیت مسئله )د

علل موفقیت دانشجویان در « مثالًسئوال کلی . هر سئوال تحقیقی می تواند خود بخشی از یک سئوال بزرگتر باشد 
آیا میزان ضریب هوشی در امر موفقیت دانشجویان مؤثر « : می توان سئوال جزئی تري مثل » امر تحصیل چیست ؟ 

این سؤال جزئی می پردازد ، در حقیقت به نحوي به سئوال کلی پرداخته  محققی که به. را استخراج کرد « است ؟ 
در غیر این صورت ، اگر کلیت مسئله مورد توجه قرار نگیرد، جواب به . ارتباط این دو نباید فراموش شود . است 

و جواب  سئوال جزئی نتیجه بخش نخواهد بود ، باید به خاطر داشت که منظور از تحقیق ، جواب به سئوال است
  )23،25ص:1381طالقانی،.(بایستی به نحوي راهگشاي نظر یا عملی باشد 
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  تهیه طرح تحقیق ) ه

این همانا . بعد از تدوین مسأله تحقیق و تعیین موردهاي تحقیق باید شیوه هاي عملی انجام تحقیق را مشخص کرد 
رح تحقیق با نظمی منطقی و معقول تنظیم مرحله نوشتن طرح تحقیق است که برنامه طرح تحقیق است که برنامه ط

براي بسیاري از محققان نوشتن طرح تحقیق به منزله برآورد هزینه آن و درخواست کمک هزینه . و تدوین می گردد 
حال شما خواه در فکر درخواست کمک مالی باشید و خواه نباشید باید طرح . از دولت یا سازمان هاي ذیربط است 

  )66ص:1389بیکر،(اشد تحقیق تان سودمند ب

  شناسایی و تحلیل مسئله تحقیق 

در این مرحله محقق ابعاد و ویژگی هاي مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار داده ، جنبه هاي مختلف آن را مورد 
مسئله تحقیق معموالً داراي ابعاد گوناگون کمی ، کیفی ، تاریخی ، . تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهد 

، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و فردي است که بررسی آنها به شناسایی مسئله کمک می کند ؛ مثالً در  اقتصادي
  : مورد مسئله مهاجرت الزم است اقدامات زیر انجام شود 

  . ـ تاریخچه پدیده مهاجرت مورد مطالعه را از آغاز تا کنون همراه با تحوالت مربوط به آن بررسی کند 

  . را از حیث تعداد مهاجران و تحول روند آن در دوره هاي گذشته تا کنون مشخص کند ـ بعد کمی مسئله  

  . ـ گروه هاي مهاجر و نسبت هر یک را در بین مهاجران معلوم نماید 

  . ـ وضع زندگی آنها را در مقصد مهاجرت مورد مطالعه قرار دهد 

بتواند پیش فرض هاي خود را بر اساس آن شکل  ـ در خصوص دالیل مهاجرت آنها بررسی اولیه را بعمل آورد ، تا
  دهد 

  . ـ تأثیرات اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی مهاجرت را در مبدأ و مقصد بررسی نماید 

ـ نظر و مفروضات مهاجران را در خصوص تحول زندگی و اساساً اقدام آنها را به مهاجرت ، بصورت اجمال جویا 
  . شود 

جرت ناگزیر است اطالعات اولیه را در مورد هر یک از موارد مذکور گردآوري محقق براي شناسایی مسئله مها
نماید تا بتواند بر آن اشراف پیدا کرده ، شناخت الزم را بدست آورد و بر این اساس در مورد علل و عوامل آن 

  . تحقیق نماید 
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تجزیه و تحلیل آن اقدام کند و از پس از شناسایی مسئله و اطالع از کم و کیف و ابعاد آن ، محقق باید نسبت به 
  : حیث ارزش کار و عملی بودن تحقیق آن را بشرح زیر مورد ارزیابی قرار دهد 

ـ محقق باید بررسی کند که آیا تحقیق ارزش انجام دادن دارد یا خیر ؛ مثالً معلوم گرداند که موضوع جزء مسائل 
  جامعه خواهد کرد یانه ؟  حاد جامعه است و آیا دستاوردهاي او کمی به حل مشکالت

ـ محقق باید بررسی کند که آیا تحقیق از تازگی برخوردار است ؟ آیا به توسعه قلمرو معرفتی بشر در حوزه خاصی 
  که به آن تعلق دارد کمکی خواهد کرد ؟ 

ـ متغیرهاي مسئله کدامند ؟ با توجه به بررسی هاي اولیه در مورد شناخت مسئله چه فرض هایی درباره متغیرهاي 
دخیل در مسئله دارد ؟ متغیرها از چه نوعی هستند ؟ و آیا امکان سنجش آنها چه با استفاده از ابزارهاي استاندارد و 

  ؟ چه با استفاده از ابزارهاي محقق ساخته وجود دارد 

ـ آیا تحقیق ارتباط بین متغیرها را مورد سنجش قرار می دهد ؟ آیا به گونه اي هست که در پایان تحقیق بتوان به 
  کشف رابطه علت و معلولی بین متغیرها نایل آمد ؟ 

یت ـ آیا تحقیق انجام شدنی است ؟ آیا گردآوري اطالعات راجع به آن امکان دارد ؟ آیا متغیرهاي مورد مطالعه قابل
کنترل دارند ؟ آیا متغیرهاي ناخواسته و مزاحم مانع انجام دادن کار تحقیق نخواهند شد ؟ آیا مسئله در حدي هست 
که بتوان آن را همراه با کنترل و نظارت ها و مراقبت هاي الزم انجام داد ؟ آیا می توان تحقیق را در چارچوب 

  یط مسئله اجازه تحقیق در مورد آن را می دهد ؟ فرآیند روش تحقیق علمی به سرانجام رساند ؟ آیا مح

ـ آیا محقق توانایی انجام دادن آن را دارد ؟ آیا محقق از تخصص و تبحر الزم درباره مهارت هاي تحقیقاتی مورد 
نیاز برخوردار است ؟ آیا در زمینه هایی که از کاستی برخوردار است می تواند از نیروهاي متخصص و مشاور 

  ید ؟ آیا استعداد و توانایی مدیریت و رهبري کادر تحقیقاتی را دارد ؟استفاده نما

ـ آیا امکانات الزم براي انجام دادن تحقیق را در اختیار دارد ؟ آیا مجوزهاي الزم را در اختیار دارد ؟ آیا می تواند 
تواند بودجه مورد نیاز را تأمین  وسایل مورد نیاز را تهیه کند ؟ آیا زمان کافی براي انجام دادن تحقیق دارد ؟ آیا می

  نماید ؟ آیا نیروي انسانی الزم را در اختیار دارد ؟ 

ـ آیا عالقه و شوق انجام دادن تحقیق را دارد ؟ آیا در این کار مصمم است ؟ چقدر حاضر است مصایب و 
  مشکالت تحقیق را تحمل کند ؟ چقدر حاضر است ریسک کند و خطرهاي احتمالی را بپذیرد ؟ 

در . محقق با توجه به هر یک از موارد مزبور باید مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ، آن را ارزیابی نماید 
  . صورتی که پاسخ این سئواالت مثبت بود ، آن وقت می تواند در مورد انجام دادن تحقیق تصمیم بگیرد 
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  مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق 

آغاز می شود ؛ به عبارتی پژوهش در )  study( پس از انجام دادن مرحله ي مطالعه )  research( کار پژوهش 
در مرحله مطالعه محقق یافته هاي دیگران و به عبارتی نتایج . بستري از آگاهی براي کشف مجهول انجام می پذیرد 

می کند و در صورتی که  تحقیقات دیگران و نیز قضایاي کلی و نظریه هاي مرتبط با مسئله تحقیق را گردآوري
عالوه بر این ، از تجارب پژوهشی دیگران در تدوین . پاسخ مسئله خود را پیدا نکرد مرحله پژوهش را آغاز می کند 

چارچوب نظري کار خود و طراحی روش شناسی آن استفاده می کند و تکیه گاهی نیز براي استدالل در مرحله 
  . ارزیابی فرضیه ها فراهم می نماید 

  روش دستیابی به منابع و فهرست برداري از آنها  ـ

  ) 2(ـ روش دستیابی به منابع و فهرست برداري از آنها 

  ـ فواید مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق 

  منابع این فصل

  1389چاپ هفتم / انتشارات پیام نور/ روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی / نایبی ، هوشنگ / ـ بیکر ، ترزال1

انتشارات / روش تحقیق در علوم اجتماعی / نیک گوهر ، عبدالحسین / کیوي، ریمون ـ کامپنهود، لوك وان /ك .رـ 2
  1388چاپ چهارم /توتیا 

  1381چاپ ششم / انتشارات پیام نور / روش تحقیق نظري / طالقانی ، محمود/ ك .ـ  ر3

  1387/ انتشارات دانش/ روش هاي تحقیق در علوم رفتاري و علوم اجتماعی/ خسرو/رمضانی.4

  http://www.referencel.blogfa. com ـ 5 

   http://vista.irـ 6
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 پیشینه تحقیق : فصل چهارم

  مقدمه
 هر در ضروري کارهاي از یکی یعنی است؛ ادبیات و پیشینه به مربوط تحقیق،بخش مهم هاي بخش از یکی

 کاوش آنها پیشینه در توان می را علوم سرچشمه زیرا است؛ تحقیق موضوع به مربوط منابع پژوهشی،مطالعه
  )1 ،ص2006یر، دمپی(کرد
 موضوع مختلف هاي جنبه به نسبت عمیقی بینش تا کند می کمک محقق منابع،به مطالعه دارد اعتقاد دیوئی جان

 از هم و باشند تحقیق موضوع با رابطه مستقیم،در طور به که باشد منابعی از هم منابع،باید مطالعه.کند پیدا تحقیق
  )182 ص1375دالور،(دارند موضوع،ارتباط آن با مستقیم غیر طور به که باشند منابعی
 تحقیق مورد موضوع درباره که چه آن از عمیق و اکتشافی مطالعه از است اي تحقیق،چکیده موضوع سابقه از هدف

 معرفی ضمن پیشینه،محقق بررسی در.دارد وجود ها نامه پایان و مقاالت،تحقیقات و کتابها در مشابه موضوعات و
 دید معرض در قبلی هاي تحقیق با را خود تحقیق نسبت و داده نشان را خود کار هاي نوآوري گرفته، انجام کارهاي

  .کند فراهم آنان براي را مقایسه و ارزیابی الزم هاي زمینه تا دهد می قرار خوانندگان
 باید اینک و است کرده مطرح تحقیق پیشینه به توجه با را سواالتی کلی دیدگاه با و اجمال به تحقیق طرح در محقق

 شده مطرح سواالت براي مناسب هاي پاسخ یافتن محقق اصلی کار واقع در و دهد پاسخ تفصیل به سواالت این به
 مختلف ستون مطالعه پیشین هاي تئوري بررسی و نقد.سازد می مشخص را تحقیق اصلی سیر که است تحقیق در

 یا و پاسخ تواند می هم نظرات این.است اندیشمندان نظریات از یافتن آگاهی راه تحقیق،بهترین موضوع به مربوط
 یا و کند ایجاد را دیگري سواالت محقق خالق ذهن در تواند می هم و باشد محقق سواالت براي پاسخ یافتن زمینه

 که کند می کمک محقق به جدید و قدیم آثار و افکار با عمیق و وسیع آشنایی.بیافزاید ها سوال عمق و کیفیت بر
 که بیند می را چیزهایی و دهد می پرورش محقق در را انتقادي دید استعداد معرفتی بگستراند،چنین را اندیشه افق

  .گذرد نمی دیگران مخیله از که کند می طرح را هایی پرسش لذا بینند؛و نمی دیگران
  تعریف
 تمام به شود، می یاد آن از »تحقیق سابقه«  و »تحقیق ادبیات« عنوان موارد،تحت از بسیاري در که تحقیق پیشینه
 این از.کند می مراجعه آنها به محقق و دارند آن،ارتباط هاي هدف و بررسی مورد موضوع با که شود می گفته منابعی

 فراموش.داشت منظور آن پیشینه جزء توان می را پژوهش موضوع درباره قبلی بررسی و نظریه،قانون هرگونه رو،
 که مطالعات تمام  است شده قبلی،روشن مطالعات در که گیرد می انجام بدیهیهاتی مبناي بر تحقیق، هر که نکنیم
 در که همانطور و شوند می محسوب تحقیق پیشنیه آورند،جزء وجود به را تحقیق خاستگاه و بدیهیهات و ها فرض

 مبناي بر نسل، هر هاي اندیشه و است تکاملی اي کردیم،پدیده اشاره پژوهشی نگرش به مربوط هاي مقاله مجموعه
 توجه خود مواردي در محققان،حتی پژوهشی رو،فکرهاي این از.گیرند می قبلی،شکل هاي نسل هاي اندیشه

 جنبه نظر، مورد پژوهش پیشینه،به مطالعات این به توجه و آینده می وجود به قبلی مطالعات علمی تفکرات ندارند،از
  .دهد می پیوند ، قبلی هاي کوشش با را ان ، بخشیده تکمیلی
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  تحقیق پیشینه بررسی مقاصد
 به اگر تحقیق پیشینه بررسی.است پژوهش موضوع درباره موجود دانش از نقدي معموالً تحقیق پیشینه بررسی
  .سازد می متصل قبلی هاي پژوهش به را تحقیق هاي یافته و کند می کمک مسئله بیان به گیرد صورت درستی

  وتحدیدمسئله تعریف-1
 مفاهیمی به باتوجه سپس.شود می آشنا مطالعه مورد موضوع وگسترده عمده تحقیقات با پیشینه،ابتدا بابررسی محقق

  .کند راتحدیدمی تحقیق ومسئله کرده رامشخص آن فرعی هاي است،موضوع یافته موضوع این ي درباره که
  قبلی تحقیقات درچارچوب تحقیق هاي یافته دادن قرار-2

 براین.کند بیان زمینه موجوددرآن خودرابادانش تحقیق بایدرابطه محقق اي زمینه موجوددرهر دانش به افزودن براي
 چه کنونی وتحقیق داشته موردبررسی مسئله شدن درروشن سهمی چه قبلی تحقیقات کندکه می بیان محقق اساس
  .داشت خواهد موردبررسی د مسئله ي درباره دانش درگسترش نقشی

  کاري ازدوباره اجتناب-3
 گرفته صورت مشابهی اگرتحقیق.کند خوداري ناخواسته ازتکرارهاي سازدکه راقادرمی محقق پیشینه کامل بررسی

 مشابهی باروش راکه محقق یک.کند تکرار آن ازنتایج اطمینان رابراي عمدابخواهدتحقیق محقق است باشدممکن
  .اجرا،تکرارکرد یاروش مسئله باتجدیدنظردربیان تون می است نرسیده داري معنی نتایج به ولی گرفته صورت

  تر دقیق گیري اندازه هاوابزار روش انتخاب-4
 نمونه گیري،روش ابزاراندازه ازجمله قبلی درتحقیقات استفاده مورد هاي روش از توان می تحقیق پیشینه بابررسی

 مناسب تحقیق طرح تواند پژوهشگرمی اساس براین.برد پی آنها وضعف قوت نقاط شدوبه آن،آگاه وامثال گیري
 داشته رامنظور قبلی درتحقیقات مشهود شناختی روش احتمالی هاي کندونارسایی موردنظرانتخاب موضوع رابراي

  .کند برطرف را آن خود تحقیق طرح واجراي ودرتدوین
  :از اند عبارت پژوهش ادبیات و پیشینه به توجه فواید

  تحقیق؛ موضوع بر تسلط و اشراف -1
  تکرار؛ از پرهیز -2
  دوم؛ و اول دست منابع با آشنایی -3
  .تحقیق مراحل طی منفی نکات از پرهیز و مثبت نکات از برداري بهره -4

  تحقیق پیشینه آوري جمع اهمیت
 ما که آنجا از.است شده مطرح مساله بیان در که است فرضیاتی آزمون یا سواالتی پاسخ دنبال به اساساً پژوهش

 است  ممکن نیز دیگري  پژوهشگران که بدهیم احتمال باید ،همواره!!!نیستیم خاکی کره این پژوهشگر تنها یا اولین
  . باشند پرداخته ما تحقیق مساله شبیه یا عین اي مساله به که باشند داشته وجود
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 داشته متعددي مثبت پیامدهاي تواند می انان هاي سخنرانی ها مصاحبه حتی و کتابها یا تحقیقات،مقاالت به مراجعه
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله آن از که باشد

 تحقیق دیگران، دیگران،تحقیق تحقیق بیهوده تکرار بجاي تا کند آشکار ما بر را تحقیق مساله از جدیدي ابعاد -1
  .دهیم انجام اي تازه

  .کند کمک مان تحقیق فرضیات و سواالت تدقیق به -2
  .بشویم آشنا بیشتر موضوع درباره تحقیق شناختی روش ظرایف به -3
  .تکرار احتمال و کند شریک قبلی محققان تجربیات در مارا اینکه خالصه -4

 دارد تحقیق،نیاز طرح نگارش از قبل و عنوان تدوین و موضوع انتخاب از بعد و تحقیق انجام از قبل پژوهشگر یک
 را خود است،آگاهی کرده انتخاب تحقیق براي که اي مسئله و موضوع پیرامون اسناد، و مدارك به مراجعه با

 کند معین و تعریف دوباره را خود متغیرهاي و تحقیق مسئله آمده، بدست اطالعات پرتو در بتواند دهد؛تا گسترش
 هاي پژوهش مجموعه راستاي در را خود تحقیقات تا کند می کمک او به امر این.سازد مشخص را آنها هاي کرانه و

  .کند هماهنگ دیگران تحقیقاتی  دستاوردهاي با را آن و دهد قرار خانواده هم

  تحقیق پشینه بررسی فرایند
 و شده جایابی تحقیق موضوع با مرتبط اطالعات منابع باید تحقیق پیشینه تدوین و قبلی تحقیقات بررسی منظور به

  :کند طی که را زیر مراحل باید پژوهشگر منظور این براي.گیرد قرار تحلیل مورد
 براي.است تحقیق مسئله گرهاي توصیف همان واژکان کلید.تحقیق مسئله با مرتبط کلیدي واژگان کردن مشخص.1

 قرار توجه مورد را تحقیق موضوع با مرتبط و دهنده تشکیل مفاهیم تواند می پژوهشگر گرها توصیف این انتخاب
  .دهند

 دیگر عبارت به.تحقیق موضوع با مربوط هاي کتاب و ها نامه ها،چکیده نمایه جمله از اطالعاتی منابع جستجوي. 2
 توان می امر این براي.یافت دست به را مربوط پژوهشی اطالعات که را منابعی باید واژگان کلید از یک هر درباره
  .کرد بازیابی را بالقوه پژوهشی اطالعات و قرارداد نظر مورد نیز را ها داده کامپیوتري هاي پایگاه

  .تحقیق موضوع با مرتبط هاي مقاله عنوان یافتن. 3
  .نظر مورد هاي مقاله از هایی نسخه جایابی. 4
 می مطالعه مقدماتی طور به شده جایابی ها گزارش و ها مقاله از یک هر ابتدا مرحله این در.مرتبط مقاله گزینش. 5

 کنار نامربوط هاي گزارش یا و ها مقاله اساس این بر. شود مشخص تحقیق موضوع با انها رابطه میزان تا شود
  .شود می گذاشته

 برحسب و شده مشخص تحقیق مسئله با مرتبط هاي گزارش یا و ها مقاله مرحله این در.ها مقاله بندي طبقه.6
  .شود می بندي دشته آن امثال و روش،متغیرها،ابزار

  . شود می تهیه آنها از اي منابع،چکیده مطالعه از پس.چکیده تهیه. 7
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 نظر در استفاده،با مورد منابع از کاملی استفاده،فهرست مورد منابع به توجه با مرحله این در.شناسی کتاب تهیه. 8
 شناسی کتاب تدوین ضوابط ایران در تاکون که داشت توجه باید.شود می مرسوم،تهیه شناسی کتاب ضوابط گرفتن

 می جمله آن از.باشند می دسترس در امر این براي گوناگونی راهنماهاي.است نگرفته صورت »ملی معیار«صورت به
 راهنماي آن، بر عالوه.کرد اشاره) 1371حري،(نویسی گزارش آیین و) 1369سمیعی،(نگارش آیین به توان

 شده تدوین "APA"آمریکا روانشناسان انجمن توسط که شناسانی روان تربیتی علوم در پژوهشگران و روانشاسان
  .گیرد می قرار استفاده مورد شناسی کتاب تهیه در نیز است

 منتخب هاي گزارش و ها استفاده،مقاله مورد منابع شناسی کتاب تهیه با همزمان. ها گزارش و هاي مقاله نقد. 9
 قرار نظر مورد آن تحقیق طرح باید مقاله هر مورد در منظور این براي.گیرد می قرار انتقادي بررسی مورد

 مورد تحقیق هاي هدف با رابطه در آمده دست به هاي یافته و شده بررسی انتقادي طور به آن اجراي گرفته،روش
  .گیرد قرار قضاوت

 قبلی هاي پژوهش از امده دست به اطالعات براساس مرحله این در.تحقیق تجربی یا و نظري چهارچوب تدوین.10
  .میشود فراهم تحقیق تجربی یا نظري مسئله،چهارچوب با مرتبط موجود هاي نظریه و

  تحقیق پیشینه بخش گنجاندن از هدف
  :از است عبارت

  .تحقیق مسئله با قبلی هاي پژوهش اطالعات میان منطقی ارتباط برقراري. 1
  .تحقیق مسئله براي تجربی یا و نظري چارچوب به دستیابی. 2
  .گذشته هاي پژوهش در استفاده مورد تحقیق هاي روش با آشنایی. 3

  :است ضروري زیر نکات به اهداف،توجه این به رسیدن براي
  .تحقیق مسئله با مرتبط اطالعات منابع انتخاب) الف
   جزیی به کلی از مطالب ارائه) ب
  .یکدیگر با رابطه بدون و مجرد طور مطالب،به بیان از اجتناب) ج
  .منطقی هاي روند با شده،همراه سازماندهی طور به مطالب تنظیم) د
  .آنها نقد و قبلی مطالعات نتایج ارائه) ه

 پیشینه بررسی. گیرد است،پایان مهمی نکات برگیرنده در که اي خالصه ارائه بخش،با این که است بهتر
 براي چارچوبی و دهد می تحقیق،نشان هاي یافته با انها ارتباط و مهم اطالعات انتخاب در را محققان تحقیق،تواناي

 موضوع،اخرین ادبیات در که کرد توجه باید). 322،ص1367دیگران، و بازرگان( آورد می تحقیق،فراهم اجراي
  .گیرند می قرار بررسی مورد مشابه، تحقیق،تحقیقات پیشینه در و شوند می مسئله،بررسی پیرامون علمی، دستاورد

 در یابد می اختصاص موضوع پیشینه و ادبیات بر مروري به دوم نامه،فصل پایان نهایی تدوین در که این توجه با
  .کنید مالحظه را آن قبل،جایگاه مقاله هاي طرح

 کند،می می مراجعه آنها به محقق که هایی پیشینه تعداد روي از که است کافی اندازه پیشینه،همین اهمیت درباره
  .برد بررسی،پی مورد موضوع درباره او تامل نیز و زمینه مطالعات به توان
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 انها انجام براي لزومی کردند،دیگر می مراجعه پیشینه هاي بررسی به کافی حد به اگر که هایی پژوهش بسیار چه
 مطالعه خوبی به را تحقیق مسئله که کنند پیدا خود تحقیق براي مناسب هاي پیشینه توانند می محقانی.شد نمی پیدا

  .است کرده
  شود انجام باید چه آن و شده انجام چه آن تشخیص

 که آن یا شود دنبال باید کارهایی چه و شده انجام کارهایی چه تاکنون دریابد تا کند می کمک محقق منابع،به مطالعه
  .شوند کامل باید که مانده ناتمام کارهایی چه

 محققان،توسعه کار واقع در و باشد مطرح محققان کار شروع نقطه عنوان به تواند منابع،می مطالعه که این ضمن
 مختلفی هاي جنبه حتی یا.کند مشخص را موضوع انتخاب اولویت تواند می محقق همچنین.است گذشتگان کارهاي

  .کند قرارگیرد،روشن تحقیق مورد است الزم را موضوع یک از
  :باشند می زیر تحقیق،امر در یابی پیشینه هاي هدف دیگر از همچنین

 پژوهشی طریق،مطالعه این از است؛ یافته انجام دیگران توسط زمینه همان در که مطالعات با تحقیق دادن ارتباط)الف
 و کند می پیدا تکمیلی زمینه،جنبه همان در موجود هاي پژوهش به نسبت است، آمده بیرون انتزاعی وضعیت از

  .کند می حاصل دیگر،پیوند علمی هاي تالش با دیگر،تحقیق عبارت
 اند،توجه نکرده توجه آنها به قبلی هاي پژوهش که هایی جنبه به توان قبلی،می هاي پیشینه به مراجعه طریق از)ب

  .کرد رعایت را پژوهش تکاملی و نوآوري جنبه و داشت
  .گذشته هاي شکست تکرار از پرهیز و قبلی هاي پژوهش موفق هاي روش از استفاده) ج
  .قبلی هاي تحقیق تکرار و کاري دوباره از پرهیز)د
  ).12،ص1378بیانی،(زمینه همان در قبلی هاي پژوهش هاي یافته از برخورداري)و

  کنیم؟ تهیه پیشینه باید موضوعی یا مطلبی چه درباره
 مترادف اصطالحات به را تحقیق عنوان است بهتر ابتدا باید کار این براي!باشد تحقیق موضوع به مربوط باید پیشینه
 در تواند می که مهمی هاي مهارت از یکی.کنیم تهیه را)فارسی اصطالحات یا لغات فرهنگ کمک به ولو(فارسی
 آن در که اي زمینه با مرتبط نظریات با آشنایی بواسطه که است انتزاعی تفکر باشد موثر بسیار واژه کلید طراحی
 اقدام رانندگی و راهنمایی قوانین از تخلف درباره که محققی مثال عنوان به.شود می تقویت شود می انجام تحقیق

 جرائم و تخلفات از انتزاع(کجروي و انحراف با مرتبط تحقیقات که بداند باید کند می پیشینه جستجوي به
  .باشد مهم نظري لحاظ به الاقل تواند می)راندگی

  تحقیق پیشینه به مربوط منابع
  :کرد اشاره زیر امور به توان تحقیق،می پیشینه به مربوط منابع از
  .اطالعاتی هاي بانک در موجود اطالعات.1
  .بررسی مورد موضوع به مربوط هاي مقاله و ها ها،ترجمه تالیف. 2
  بررسی مورد موضوع به مربوط هاي نامه پایان. 3
  .مطالعه موضوع زمینه در موجود هاي نظریه. 4
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  .یونسکو مانند فرهنگی، و تحقیقاتی مراکز هاي سالنامه.5
  .نظران صاحب هاي تجربه.6
  ).92،ص1383دالور،(جوگر جست موتورهاي از استفاده و اینترنتی هاي سایت.7

  یابی پیشینه هاي روش
 به را کرده،آنها استخراج را بررسی مورد موضوع هاي واژه کلید که است آن پژوهش، یابی پیشینه در ترین متداول

 موجود شبکه در و آمده عمل به نظر مورد موضوع درباره آن از پیش که مطالعاتی از بدهیم؛تا اطالعاتی هاي بانک
 از توان بررسی،می مورد موضوع با مرتبط هاي کتاب منابع فهرست به مراجعه با همچنین.کنیم حاصل است،اطالع
  .شد آگاه موضوع این در قبلی متعدد مطاالعات

 صاحب از است،بسیاري مواجه بیشتر هاي محدودیت و مشکالت با مقاله و کتاب انتشار سوم جهان کشورهاي در
 رو این از.کنند نمی پیدا را آنها انتشار مختلف،فرصت هاي زمینه در مطالعاتی تجربه بودن دارا وجود نظران،با
 تحقیق،یادآوري جویی پیشنه هاي روش از یکی عنوان دورافتاده،به مناطق در ویژه افراد،به این به مراجعه ضرورت

  ).123،ص1387بیانی،(شود می
 شناسایی معینی موضوع زمینه در را مولفی یا و نباشیم شده شناخته اثر دنبال به چنانچه ها، کتابخانه به مراجعه در

 مطالعه،پیدا مورد موضوع زمینه در را آثاري توان می موضوع، حسب بر شده تنظیم هاي فیش طریق باشیم،از نکرده
 طور به کنند، می پیدا ارتباط نظر مورد مطالعه با که انها از مطالبی استخراج و منابع و کردن پیدا از پس .کرد

 را مقاله یا کتاب فیش،مشخصات همان باالي در و کنیم می یادداشت مخصوص هاي فیش روي بر را معمول،آنها
  .کنیم می نویسی،درج فهرست اصول مطابق

 قول نقل که نظرداشت در باید البته.کرد ذکر قول و نقل با و مستقیم طور به را آن جمالت توان منابع،می به استناد در
 مورد را آنها خارجی و داخلی اعتبار که دارد وظیفه منابع،محقق با مراجعه در.وشد می آورده گیومه داخل عبارات،در

  .کند کنند،خوداري نمی محقق،کمکی که منابعی یا و ضعیف و معتبر غیر منابع به استناد از و دهد قرار نظر

  تحقیق پیشینه بررسی براي اطالعاتی منابع
 و اول،مطالعات دست منابع.دوم دست منابع اول دست منابع.1:شود می تقسیم زیر دودسته به تحقیق، اطالعاتی منابع

 هاي گزارش تمام اول،حاوي دست منابع.است واقعه یک در زنده شاهد یا پرداز،محقق نظریه یه اولیه هاي نوشته
 جمله از.است فنی موارد،خیلی بعضی در و مفصل دلیل این به و است ناظر یک بیانات یا نظریه یک هاي تحقیق
 هاي نگاري اطالعات،تک بازیابی هاي نظام در یا ها مجله در شده منتشر تجربی اول،مطالعات دست منابع

  .هاست نامه پایان برخی و تحقیقی هاي اندیشمندانه،گزارش
 شده منتشر هاي ها،مقاله منابع،کتاب گونه این جمله از.است قبلی تجربی و نظري ادبیات نهاده هم دوم دست منابع

 کردن خالصه طریق موضوع،از یک درباره را موجود دانش وضع که است هایی مقاله و ها المعارف دایره در
 در -اول دست منابع از بسیاري به قلمی اي زمینه در که درسی کتاب یک همچنین.کند می اصلی،ارزیابی تحقیقات

  .است دوم دست منبع یک همچنین بخشد می وحدت -واحد چارچوب یک
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 در که شود می تاکید پیشینه بررسی در چه گر.آورد می مطلب،فراهم درباره کلی دید دوم،یک دست اطالعاتی منبع
 مثال،منابع طور به. شوند واقع مفید توانند می هم دوم دست منابع شود،ولی استفاده اول دست منابع امکان،از حد

  :کرد تقسیم زیر کلی دسته سه به توان می را تربیتی علوم و شناسی روان تحقیقات
  .ایران در یافته انتشار منابع)الف
  .خارجی منابع سایر)ب
  خارجی و داخلی اینترنتی هاي سایت) ج

  تحقیق پیشینه گزارش تنظیم
 این که کنیم سوال خود از باید دهیم می قرار استفاده مورد خود گزارش در که اي چکیده مورد هر زمینه در ما

 بندي دسته دهد انجام باید محقق هر که کارهایی مهمترین از یکی.دارد من پژوهشی کار در کاربردي چه چکیده
 مثال عنوان به.دارد بستگی  تحقیق موضوع با آن ارتباط به مالك این اعتبار.است معتبر مالك یک براساس پیشینه
 آماري جامعه داخل در تحقیق حاصل که هایی پشینه کرد،یا تقسیم تبیینی و توصیفی دسته دو به توان می را پیشینه
 دیگري بندي دسته نیز موضوعی و روشی پیشینه.آماري جوامع سایر به مربوط هاي پیشینه و است محقق نظر مورد

  .شود می محسوب پیشینه از
 ضمن محقق بندي جمع و تحلیل و تجزیه در.است پیشینه بندي جمع تحلیل و بندي،تجزیه دسته از مهمتر نکته اما

 هایی پاسخ مهمترین به باید آنها، ضعف و قوت نقاط بررسی نیز و شده انجام تحقیقات همگرایی و واگرایی بررسی
 مزیت و ها تفاوت و کند اشاره است کرده فراهم خودش تحقیق فرضیات و سواالت براي پشینه بررسی طی که

  نماید بیان مستدل صورت به تحقیقات آن با مقایسه در را خود تحقیق هاي

  گزارش یک سازي چکیده مراحل
 روشن کامل صورت به گزارش، یا مقاله مطالعه لزوم شود؛تا می مطالعه گزارش یا مقاله خالصه یا چکیده نخست. 1

  .شود
 براي مربوط هاي بخش و شود می بیشتري توجه اصلی نکات باشد،به مربوط مسئله به کافی اندازه به منبع اگر. 2

  .شوند می انتخاب سازي چکیده و دقیقتر مطالعه
 خاصی سبک اگر و شود می ضبط است محقق نظر مورد که سبکی به کارت، روي دقیقاً شناسی کتاب مشخصات. 3

  .شود می پیروي آمریکایی شناسان روان متداول سبک نباشد،از نظر مورد
 می بخشد،پیروي می سهولت برداشتن یادداشت و خواندن به که استانداري شکل ها،از مجله مقاالت اغلب
 یا سوال پیشینه، بررسی و اهمیت مسئه، بیان حاوي که اي مقدمه چکیده،: از است عبارت مطالب ارائه ترتیب.کنند

 سازي چکیده در روال،معموالً همین و ضمنی هاي گیري نتیجه با بحث یا نتایج،خالصه تحقیق، روش فرضیه،
  .شود می دنبال یادداشت هاي کارت روي اطالعات
  :مانند تحقیق هاي گزارش.کرد مطالعه سرعت با توان است،می کم انها صفحات که را تحقیقی هاي مقاله از بسیاري
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 با مرتبط هاي بخش و انداخت نگاهی باید ها مرجع گونه این به.ترند طویل ها،معموالً نگاري تک و ها نامه پایان
 .کرد مطالعه دقیق صورت به را مسئله
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 مبانی نظري تحقیق : فصل پنجم

  نظریه  تعریف
مجموعه اي به هم پیوسته از سازه ها ، مفاهیم ، تعاریف و قضایاست که به منظور تبیین و پیش بینی پدیده ها  نظریه

 نیبه نقل از محمد حس.(از طریق تشخیص روابط بین متغیرها ، یک  موارد درباره اي پدیده ها ارائه می دهند 
  )انیشربت

  چارچوب نظري  تعریف
چوب نظري از مراحل تعیین کننده روش تحقیق است که بر مبناي نظریات خاص موجود در هر رشته اي باید  چار

  .به اثبات قواعد منطقی و همبستگی بین پدیده هاي مورد مطالعه در آن تحقیق پرداخت
  مساله طرح

است؛  یاجتماع دهیپد کیبه علل وقوع  یابیدست يکننده برا تیهدا ينظر یمبان ینوع ق،یدر تحق ينظر چارچوب
 حیو تشر لیو تحل ر،یو تفس نییکشف کرد؛ و به تب دهیرا در مورد آن پد تیاز واقع یبخش ای تیتوان واقع یکه م

 يعناصر نظر اتیبه درك جزئ یشناخت يروش ها قیاز طر قیتحق يدر چارچوب نظر. بپردازد قیمورد تحق دهیپد
 شیمشاهده و آزما ده،یپد يبر رو یبا توجه به ابزار فنون خاص روش یفیو ک یو آنها را به صورت کم م؛یپرداز یم

 نییبه کشف و درك تب یهمراه با قواعد منطق قیمورد تحق يها دهیپد نیب یاستدالل منطق نیا م؛یکن یو استدالل م
شده ومصاحبه  يو منابع گردآور نیبا توجه به پرسش آغاز قیدر روش تحق يچارچوب نظر. گردد ینائل م تیواقع

به آشکار  يمدل نظر نیشود؛ و ا یم نییصورت گرفته تع قیکه با صاحبنظران قبل از انجام تحق یتخصص يها
 قیاز طر يها دهیپد نیب یپرداخته و به کشف روابط علت و معلول قیتحق قیدق يو شاخص ساز میمفاه يساز

  . کند یتوجه م یکل نیو قوان یقواعد منطق

  نظریه کاربرد
تفکر . گفت نظریه، هر چه باشد، همواره از پاره اي جهات نارساست و دقیقاً با واقعیات عینی منطبق نمی شود  باید

غالباً چنین تصور می شود که نظریه باید مقوله اي . نظري، درباره هر دیدگاهی، پاره اي مالحظات انتقادي دارد 
عده اي فکر می . در دیدگاههاي فلسفی و نظام یافته و چه  نهمهمتر از عمل تلقی شود ، چه در سطح شعور عامیا

. کنند آنچه در زمینه هاي عملی انسان را به اشتباه می اندازد ، می تواند با توجه و تکیه بیشتر بر نظریه جبران شود 
بطه را شناسینظریه جامعه . نظریه به عنوان یک مقوله با معنا بخش ضروري کاربرد عملی و در نتیجه ضرورت دارد 

بدین ترتیب نظریه اجتماعی امري ضروري می شود که نمی توان از . صریح و روشنی با عمل اجتماعی داشته باشد 
به عبارت دیگر همگی ما چه در زندگی روزمره و چه در انتخابهاي خود به درست یا به غلط ، . آن غفلت کرد 

نظر می کنیم و مدل ذهنیمان در عمل و کارما نفوذ  اظهار یدنظریه پرداز اجتماعی هستیم و در هر موردي که پیش آ
  .می کند

  ..این حال روشن است که نظریه و عمل از دو مقوله منطقی جداگانه و داراي نتایج و اهمیت متفاوتی هستند  با
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واقع دو مقوله نظریه و عمل حاصل مجموعه جریانهایی است که در یک جهان واقعی مرکب از ماده و معنی  در
متأسفانه این دوگانگی میان ماده و معنی ، یا ذهن و تن یکی از دوگانگیهاي اساسی فلسفه غربی (می افتد اتفاق 

به طور خالصه امروزه چه در علوم طبیعی و چه در علوم انسانی و ). است که از ارسطو تا به امروز ادامه یافته است 
تحت تأثیر فعالیت ذهنی ، پیوستگی شدیدي وجود  اجتماعی مسلم شده است که بین نظریه پردازي و عمل کردن در

این امر ایجاب می کند که نظریه همواره با عمل در . دارد و سازمان دادن به فکر و فعالیت ، مسأله اي نظري است 
  .و نتوان بین آن دو استقالل کاملی قائل شد  باشدارتباط 

معه شناسی ، نظریه ها در اطراف موضوعاتی رشد باب رابطه نظریه ها و تحقیقات عملی باید گفت که در جا در
موضوعاتی نظیر جرم و جنایت در شهرها ، کاهش میزان موالید . کرده اند که می توان آنها را مسائل نظریه اي نامید 

  .از این نوع مسائلند ... و همبستگی اجتماعی و 
نیست که مسائل عملی مرتبط با آن نظریه نیز عین حال یافتن راه حل نظري براي یک مسئله الزاماً به معنی آن  در

. مثالً ارائه یک نظریه منسجم درباره جرم و جنایت منجر به کاهش فوري جرایم نمی شود . باید همراه آن حل شود 
، بدین معنی است که آراي تدوین شده در یک  دوقتی می گوییم مسائل نظریه اي به راه حل منجر می شون

  .ا و داللتهاي آن پاسخگوي مسائل نظري است چارچوب نظري و تفسیره
هاي مقدماتی که به این ترتیب مطرح می شود ، ممکن است از صراحت کافی برخوردار نبوده ، حتی با پاره  نظریه

به  –اي ابهامات همراه باشد ، بعالوه ممکن است داراي ثبات نسبی ، یا بی ثباتی باشد و استخراج نظریه علمی 
یا صورت یک طرح نظري را پیدا کند و  صیفیهمچنین ممکن است حالت تو. ز آن دشوار باشد ا –معناي دقیق 

در مقابل پاره اي از نظریه ها صورت یک طرح نظري را پیدا می کنند ، طرحی که افکار . فایده عام آن کاهش یابد 
ریه اي مطلوب نظریه پردازان و مفاهیم موجود در آن به صورتی واضع تعریف شده و قابل استناد باشد ؛ چنین نظ

  .بود  اهدجامعه شناسی خو

  :اصلی نظریه  کارکرد
  .پیش بینی رخداد و قوانین و تدوین قالبی که پدیده ها در آن معنا می گیرد  –تفسیر  –تبیین  – توضیح
  .هدف عمده را دنبال می کند  2تشکیل نظریه  فرآیند

  رخدادها و پدیده هاي جامعه شناختی –فراهم آوردن قالبی براي معنا کردن وقایع  -1
  پیش بینی کردن وقایع ، رخدادها و پدیده ها در آینده اي نزدیک  -2

  :وظیفه اصلی را دارد  2نظریه علمی براي انجام چنین هدفی  هر

  اصلی علم خصایص
  کردن آن هاتوجه به روشهاي تحقیق و نتایج حاصله از پژوهش هاي عینی براي فهم وقایع و پیش بینی ) الف
توجه به معرفت بشري و نظام مفروضات مسلم موجود در هر مکتبی که می توان هم پیشنهاد دهنده تحقیقات ) ب

  )انیشربت نیبه نقل از محمد حس.(باشد و هم اصالح و تکمیل کننده پژوهش باشد 
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  نظریه  فایده
از آنها را با توجه به نظر برخی جامعه  نظریه جامعه شناختی فواید متعددي انتظار می رود که می توان بعضی از

  :شناسان به شرح زیر خالصه کرد 
  نظریه می تواند افکار جدیدي را در روند حل مسائل نظري بر انگیزد ؛   -1
  تجزیه و تحلیل و نقد هر نظریه ممکن است به نظریات تازه اي منجر گردد ؛  -2
  .اشد نظریه ممکن است الهام بخش فرضیات علمی تازه اي ب  -3

  فازهاي سه گانه طرح نظري مسئله تحقیق  
  .فاز صورت می گیرد  3سازي یک طرح نظري کاري است تدریجی که معموالً در  آماده

  مرور رویکردهاي گوناگون مسئله: فاز اول  -1
براي این کار باید فهرستی از دیدگاههاي . فاز اول کار محقق عبارت است از مرور رویکردهاي گوناگون مسئله  در

متفاوت پذیرفته شده تهیه کند ، بستگی ها و یا تضادهایی را که میانشان وجود دارد تشخیص دهد ، و چار چوب 
هر تحقیقی بر زیر ساز نظري . هد معلوم کند هاي نظري را که از دیدگاه ها آشکار یا پنهان مرجع قرار می د

به عنوان مثال ، محققانی که شکست هاي تحصیلی را چنان محصول اجتناب ناپذیر کارکرد . بنا می شود ) تئوریک(
گزینش نظام آموزش و راهنمایی جوانان بر روي صفحه شطرنج اجتماعی مالحظه می کنند ، بدیهی است که 

محققانی که معیارهاي گزینش را به . را انتخاب می کنند ) فونکسیونالیستی( گراییردچارچوب نظري تحلیل کارک
سوال می برند و نشان می دهند که این معیارها در راستاي منافع طبقات حاکم عمل کرده و امتیازات آنان را باز 

گروهی دیگر به تحلیل  .تولید می کند آنهایی هستند که نظریه بازتولید مناسبات سلطه را مرجع قرار می دهند 
  .سازمانی یا استراتژیکی تمایل نشان می دهند 

شناسایی چارچوب نظري که محققان مرجع قرار دادهاند یادداشت هاي متون خوانده شده کافی نیست ، گاهی  براي
  .الزم می شود که به اصل متن رجوع کرد 

  انتخاب یک چارچوب نظري: فاز دوم  -2
یا آن را به صورتی : در فاز دوم ، کار محقق عبارت است از انتخاب یک چارچوب نظري از دو حال خارج نیست  

کامالً نو طرح می کند یا این که آن را در چارچوب نظري اي که در جریان مطالعات اکتشافی خواندن متون کشف 
در واقع این چارچوب نظري دو .  ستاین فاز انتخاب یک چارچوب بسیار مهم ا. کرده است مطرح می کند 

  کارکرد دارد ؛ 
  .اجازه می دهد پرسش آغازي را از نو فرمول بندي یا به صورت دقیق تري بیان کرد  -
به عنوان شالوده براي فرضیه هایی به کار می رود که به اعتبار آنها محقق پاسخ منسجمی به این پرسش آغازي  -

  .خواهد داد 
در . که محقق در صدد برمی آید چارچوب نظري تازه اي طرح کند دو چندان بیشتر است فاز دوم وقتی  اهمیت
دیدیم که دورکیم چگونه چارچوب نظري مسئله اجتماعی خودکشی را طرح کرده بود و پاسخی » خودکشی« بحث 
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نظري مسئله  که بتوانیم چارچوب داگر پیش آی. به آن می داد که شناخت موجود درباره مسئله را بهتر می کرد 
تحقیقمان را به گونه اي طرح کنیم که از چارچوب هاي نظري پیشین استفاده کرده و از آنها فراتر رود ، بهتر است 

نخست براي این که باید انتخابی به عمل آورد ؛ همه چیز را نمی . جانب روشن بینی و احتیاط را از دست ندهیم 
بلند پروازي . ه همه نگرش هاي یک مسئله با هم جمع پذیر نیستند سپس براي این ک.  ردتوان هم زمان تبیین ک

متداول در میان برخی از محققان یکی این است که به بهانه کامل بودن می خواهند به هر قیمتی که شده همه 
الحظات تحقیق زیر انبوه م هاین کار باعث می شود ک. دیدگاههاي قابل اعتنا درباره مسئله اي را با هم ادغام کنند 

  .مبهم و نامنسجم غرق گردد 
بیشتر وقت ها ، همان طور که در مثال شکست هاي تحصیلی دیدیم ، محقق مسئله تحقیقش را در یک  اما

در این حالت ، کاري که محقق در این فاز دوم جستجوي چارچوب . چارچوب نظري از پیش آماده مطرح می کند 
مسئله دانستن این . گیري هوشمندانه از چارچوب هاي نظري موجود نظري باید انجام دهد محدود است به بهره 

منطقی ترین رفتار ، انتخاب آن . است که کدام چارچوب نظري براي طرح مسئله تحقیقش مناسب تر است 
چارچوب نظري است که گمان می رود با پرسش آغازي و با اطالعات فراهم آمده از مصاحبه هاي اکتشافی موجود 

  .تباط را دارد بیشترین ار
پرتو چارچوب نظري انتخاب شده براي مطرح کردن مسئله تحقیق است که پرسش آغازي صورت قطعی و  در

و همچنین مسیري که در آن پاسخی برایش جستجو خواهد شد مشخص می . معناي دقیقش را پیدا خواهد کرد 
نظري فرصت نهایی  وبد ، انتخاب چارچاگر پرسش آغازي از قبل به صورت دقیقی فرمول بندي نشده باش. گردد 

براي فرمول بندي صحیح و دادن معناي خاص و دقیق به آن است که ضمناً هدف غایی تحقیق را نیز مشخص می 
  .کند 

  :آشکار سازي چارچوب نظري مسئله تحقیق: فاز سوم -3
  :از آشکار سازي چارچوب نظري مسئله تحقیق بیان این معناست که  منظور
ه شخصی اش را در طرح مسئله تحقیق و نحوه پاسخ دادن به آن را هر چند در چارچوب نظري که با سلیق محقق

  .چارچوب نظري با خصوصیات مسئله تحقیق متناسب است . بصیرت کامل انتخاب شده جا  دارد مشخص کند 
اي نظري را در که محقق می خواهد به آشکارسازي چارچوب نظري مسئله تحقیقش اقدام کند همه ابزاره وقتی

مثالً در مثال پیشین ، بسیار مفید و بجا خواهد . اختیار ندارد و احتماالً مجبور است چند متن اضافی دیگر را بخواند 
بود که محقق متون علمی درباره مفاهیمی را بخواند که در اثر کثرت استعمال در مکالمات روزمره با آنها مأنوس 

. لیشان دور افتاده است و غالباً براي تعریف دقیق آنها حضور ذهن ندارد شده است اما از معانی دقیق و اص
اینجاست که فراگیري درس هاي نظري که به موازات فراگیري درس هاي روش تحقیق دنبال می شود ، و نیز 

  .و نظریه هاي بزرگ جامعه شناسی براي پیشرفت در کار تحقیق حائز کمال اهمیت است  تئوريآشنایی با مباحث 
سازي چارچوب نظري مسئله تحقیق یعنی شرح تفصیلی روش علمی محقق درباره موضوع تحقیق و تعریف  آشکار

دقیق مفاهیم اساسی تحقیق و بستگی هایی که میانشان وجود دارد و باالخره ترسیم ساختار مفهومی که قضایایی را 
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زیر سازي نظري تحقیق آماده می شود  کهت در پاسخ به پرسش آغازي مورد رسیدگی قرار خواهند داد همین جا اس
  .که بر روي آن ساختمان مدل نظري بنا خواهد شد و همین جا است که فرضیه عمومی تحقیق شکل می گیرد 

طور که مالحظه می شود در طرح مسئله تحقیق ، چارچوب نظري شخصی محقق است که بر مبناي آن  همان
پاسخ به آن شکل می گیرد اما نباید از نظر دور داشت که این  پرسش آغازي صورت دقیق تري پیدا می کند و

بنابراین . چارچوب نظري از نتایج مطالعات اکتشافی متأثر است و این نتایج به نوبه خود در قید پرسش آغازي است 
  .بر هم کنشی میان پرسش آغازي ، مطالعات اکتشافی و طرح نظري مسئله تحقیق بارز است 

  :ضیهنظریه و فر رابطه
. می شود که دانشمند ، کار خود را با کنجکاوي در مورد برخی از پدیده هاي جهان اطراف خود آغاز می کند  گفته

او ممکن است عالقه مند باشد که بداند چگونه فشار خون در بدن تنظیم می شود ، یا چرا یک دانه برنج از دانه 
شود ، چه عواملی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می دیگر سخت تر است ، یا چه چیزي باعث بروز سرطان می 

به همین منظور پدیده مورد مطالعه با دقت زیاد . نمایند ، یا این که چه عاملی مسیر ستاره دنباله دار را تعیین می کند 
دانشمند کلیه پدیده هایی را که . مورد بررسی قرار می گیرد و به شکل یک موضوع قابل پژوهش تدوین می شود 

او ممکن است بر پایه اطالعات موجود ، روابط درونی . مورد پژوهش وي ارتباط دارد مشخص می کند  وعا موضب
نظریه اي که از مجموعه اي از قضایاي منطقی و . بین پدیده ها را تعیین کند و با این روش نظریه اي را بپروراند 
او براي تعیین درجه اعتبار نظریه ، فرضیه هایی را .  وابسته به هم تشکیل شده است و ماهیت پدیده را بیان می کند

اغلب اوقات این فرضیه ها از . صورت بندي می کند که در واقع پیش بینی هایی در مورد رویدادهاي بعدي است 
از آن جا که نظریه این . رخ خواهد داد » ب«اتفاق بیافتد ، آنگاه حادثه » الف«اگر حادثه : آنگاه است  –نوع اگر 

پیش نیاید ، ارزش و اعتبار نظریه زیر سوال » الف«پس از واقعه » ب«پیش بینی کرده است ، پس اگر واقعه  راابطه ر
  .خواهد رفت 

ها ماهیت کلی و منطقی دارند، در حالی که فرضیه ها محدودتر و مشخص ترند و به طور نوعی تا حدي  نظریه
دانشمند باید مشخص کند که کدام پدیده . به همین دلیل فرضیه ها باید به بوته آزمایش گذاشته شوند . مجردند 
فرضیه او به تأثیر گرما در میزان رشد که  يپژوهشگر. را باعث می شود » ب«و کدام حادثه رخداد » الف«رویداد 

گیاه معینی مربوط می شود ، باید روشی را که بر آن اساس درجه حرارت و میزان رشد گیاه را اندازه گیري می کند 
، یعنی فعالیت هایی با تصورات کلی او مطابقت دارند ، مشخص کند پس از مشخص کردن این فعالیت ها ، او براي 

زمایشی را شرح می دهد ، عالوه بر این وسیله اي را که از طریق آن درجه حرارت و رشد گیاه آ خودآزمون فرضیه 
را اندازه گیري می کند توضیح می دهد و باالخره مشخص می کند که آیا میزان حرارت را به طور مصنوعی کنترل 

رارت هاي مختلف متناسب است ح رجهاو بر اساس این اطالعات می تواند میزان رشدي را که با د. می کند یا نه 
و به این . پیش بینی کند در نتیجه اجراي فعالیت هاي فوق ، اطالعات الزم جمع آوري و تجزیه و تحلیل می شود 

در صورتی که این آزمایش ، فرضیه را تأیید کند ، نظریه اي عمومی که . ترتیب فرضیه مورد آزمایش قرار می گیرد 
هر گاه فرضیه تأیید نشود ، نظریه مورد نظر مورد . ، به طور نسبی تأیید می شود فرضیه از آن گرفته شده است 
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نتیجه هر چه که باشد پژوهشگر یافته هاي خود را منتشر می کند و از آن پس اندیشیدن در . تردید قرار می گیرد 
ن نظریه ها دخالت دارد نکته قابل توجه این است که اگر چه تخیل در ساخت. مورد موضوع دیگري را آغاز می کند 

از آن جا که دانشمند مطابق فرآیندهاي . ، ولی در جمع آوري و تجزیه و تحلیل واقعیت ها هیچ سهمی ندارد 
عمل می کند ، به احتمال قوي نتیجه گیري هاي او از نظر کیفیت خیلی باالتر از ) مشاهده و آزمایش(منطقی و عینی 

دانشمندان با واقعیت ها و اعداد سرو کار . متعصبانه یک فرد عامی است  و ینینتیجه گیري هاي تخیلی ، غیر ع
  )انیشربت نیبه نقل از محمدحس.(دارند و بر این عقیده اند که اعداد دروغ نمی گویند 

  تبیین در مبانی نظري روش تحقیق علوم اجتماعی اهمیت
محقق در روش تحقیق تنها نباید به . می دهد  در لغت به معناي اندیشیدن ، آشکار ساختن ، هویدا شدن معنا تبیین

جداول و نمودارها اکتفاء کند و تحقیق خود را با تهیه جداول به پایان برساند ؛ بلکه هدفش باید تحلیل علمی داده 
  .  ها و ساختن نظریه باشد ؛ که از طریق اثبات فرضیات و مشاهدات به این امر دسترسی پیدا خواهد کرد 

از مباحث نظري است که محقق در هدایت جریان الگوي نظري در تحقیق از آن سود می برد ، محقق  در واقع تبیین
تبیین در واقع هدف نظریه و چارچوب . باید به تبیین علل پدیده ها و جستجوي روابط بین پدیده در تحقیق بپردازد 

  .نظري در تحقیق است 
در روش تحقیق مهمترین تبیینی . ودشان را از تبیین سامان دهند که به دنبال کار تعلیل هستند باید کار خ محققانی

هر پدیده را علل : الف « : که براي اثبات علت و معلول بین پدیده ها وجود دارد تبیین علمی است در تبیین علمی 
ت این علل و عوامل قابل شناخ: جستجو باید کرد پ عهاین علل و عوامل را در بطن جام: ب. و عواملی است 

راه شناخت آنان نیز روي نمودن به آنان با دیدي واقع بینانه است یعنی به دور از ارزشهاي خاص که : هستند ت
هر الگوي تبیینی با شیوه هاي متفاوتی به زندگی انسان می نگرد ؛ و هر یک از این . بتواند واقعیت را فراهم آورد 

این الگو تبیینی نوعی شیوه نگریستن است ، . رضه می کنند فرضیات خاص درباره ماهیت واقعیت پدیده را ع گوهاال
این الگو عبارت است از مدل یا طراحی بنیادي که دید ما را درباره چیزي . که ممکن است کم و بیش سودمند باشد 

نام اي از امور واقعی و قوانین بیان کرد که ب مجموعهنظم و سازمان می دهد ؛ و از طریق این الگوهاي منظم براي 
  .نظریه نامیده می شود

تبیین علمی باید از روش مشاهده استفاده کرد ؛ زیرا دانشمندان با تکیه بر روش مشاهده ، برداشتی از شناخت  در
پدیده دارند ، و معتقدند که بین انسان و دنیاي خارجی از طریق شناخت و تجربیات انسان می توان تأثیرات حسی 

نیات هدف تبیین دستیابی به نظریات است ؛ که بتواند عوامل مختلف را در انواع را شناخت ؛ و از طریق این عی
  .شرایط خاص واقعی بشناسد و انعطاف پذیر و پویا باشد 

، تعیین ترتیب ) ظاهري(ارائه تبیین علمی باید از عملیات آماري چون نمایش همبستگی حذف همبستگی، کاذب  در
  .زمان حوادث نظریه پردازي سود جست 
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  تبیین قیاسی در روش تحقیق علوم اجتماعی  رهیافت
تبیین قیاسی باید چارچوب الگوي نظري قواعد منطقی توجه کرد ، که این قوانین از روابط علت و معلول پدیده  در

در تبیین . نشأت می گیرد ؛ و همچنین از روابط مفروض و فرض یافته بین پدیده هاي مورد تحقیق شکل می گیرد 
در این . بین عناصر تأثیر گذار و موثر تحقیق توجه کرد  میقیاسی با استناد به قوانین کلی و عام می توان به تبیین عل

در این . رهیافت باید اشاره به قواعد منطقی و بهم پیوسته کرد ؛ که نوعی رابطه همبستگی با یکدیگر بیان می کند 
  :رهیافت 

  .می نامند  "متبین"وجود دارد که آن را ) به صورت گفتار محدود به مکان و زمان(اول یک واقعه ) 1
حداقل به یک قانون کلی و یک شرط وقوع نیاز ) مشخص ساختن علت آن (براي توضیح و تبیین این واقعه ) 2

  .است که مانند واقعه ، اول وجود ندارد بلکه باید آنها را جستجو کرد و یافت 
در این رهیافت باید اشاره به الگوي نظریه آزمایی کرد ؛ در این رهیافت نظریه آزمایی به دنبال این باید باشیم که  -

پدیده در دنیاي واقعی به چه نحوي خواهد بود ؛ این امر از طریق استفاده از سنجه ها و شاخص ها نشان داده می 
به خاص حرکت کرد ، آنچه را که مشاهده می کنیم باید تعیین  عامشود ؛ در این رهیافت باید در تحقیق ، از الگوي 

کننده نظریه باشد ؛ یک رشته از قضایاي مفهومی که در قالب فرضیات بیان می گردد و ماهیت رابطه دو عامل را 
به .. .بیان می کند ؛ و استنتاج می گردد ؛ و از طریق ابزار و فنون گردآوري تحقیق پرسشنامه مصاحبه مشاهده و 

جمع آوري داده ها و اطالعات پرداخته ؛ همراه با این جمع آوري باید به تحلیل و پردازش آماري اطالعات 
پرداخت ، تا معلوم گردد که تا چه حدي قضایاي آزمون پذیر بوده ، و می توان آنها را تا چه حدي تأیید کرد ؛ و در 

؛ سپس با انجام چنین فرایندهاي به ارزیابی نظریه در  ددنهایت تا چه حدي نظریه اولیه مطرح شده تأیید می گر
  .انتهاي کار تحقیق پرداخت 

  تبیین استقرائی در روش تحقیق علوم اجتماعی رهیافت
عناصر اصلی بررسی . رهیافت بر عکس تبیین قیاسی ، پدیده را از سمت الگوي خاص به عام بررسی می کند  این

از طریق درك عمقی و همدلی ناب با پدیده مورد بررسی . یین و مشاهده است پدیده هاي مورد تحقیق اکتشاف و تب
  .در این بررسی از طریق دیدگاه روش ها و ابزار کیفی باید پدیده را شناخت . باید شناخت آن پرداخت 

د به دنبال در این رویکرد بای. این رهیافت از طریق مشاهده به درك بهتري از اهمیت و معناي پدیده پرداخته ایم در
عوامل مشترکی باشیم که براي اثبات و درك و شناخت عمیق پدیده داراي نتایج مشابه می باشند ؛ در این درك با 
مجموعه اي از مشاهدات که ارتباط با مفاهیم و نظریات موجود داشته ، روبرو هستیم ؛ که باید از آنها سود جست ، 

این مساله در عمق پدیده مشاهده یافته باید مورد توجه قرار گیرد ، و و به جرح و تعدیل نظرات موجود بپردازیم ؛ 
از  اخصوصیات آن زمینه را کامالً باید درك کرد ؛ و در ارتباط با این زمینه هاي خاص باید انگیزه هاي خاص ر

ام چنین طریق پرسش از پاسخگویان جمع آوري کرد ، و به تفسیر رفتارها و انگیزه هاي رفتاري پرداخت با انج
به نقل از . (ویژگی هایی در این رهیافت اشاره به روش درونگري می کنیم که نگرش خاص را عمیقاً بیان می کند 

  )انیشربت نیمحمد حس
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  به نظریه نیاز داریم؟  چرا
ابتدائی نظریه این است که به شناخت و دانش ما نظم می بخشد زیرا نظریه ، یک پدیده را به صورتی مستقل  اهمیت

و آن را به دیگر پدیده ها یا به تعبیر دقیق تر به سلسله مراتبی از پدیده ها متصل می کند . و مجزا در نظر نمی گیرد 
را براي آزمون تجربی با نقادي استداللی خویش ارائه می دهد ؛  اياین سلسله مراتب هر چند ذهنی است اما زمینه . 

  .م اهمیت نظریه و کارکرد آن ، یک مثال فرضی می زنیم براي فه. خواه به تصریح خواه به صورت ضمنی 
کنید به شهر جدیدي رفته اید و دنبال آدرس منزل دوستتان در آن شهر هستید ، به نزدیکی محل مورد نظر می  فرض

رسید اما در داخل چند خیابان مجاور سرگردان می مانید و حتی ممکن است که یک خیابان دیگر در می آورید ، 
شما نقشه اي از شهر در دست داشته باشید ، می تواند  اام. چون شما هنوز ارتباط بین خیابان ها را نمی دانید چرا ؟ 

به شما ارتباط بین خیابان ها را به درستی نشان دهد و فهم و درك شما را از موقعیت خیابان ها افزایش دهد ، در 
رست نیست ، اما نظریه همانند نقشه مثال فرضی ما است گرچه خیلی د. این حالت شما از سرگردانی رها می شوید 

در این مثال ، هدف ما این بود که نشان دهیم ، چرا نیازمندیم یک پدیده را به دیگر پدیده ها یا به تعبیر دقیق تر به . 
ویم و بدون نظریه ، غرق در پدیده هاي جزیی و جدا از یکدیگر می ش. سلسله مراتبی از پدیده ها متصل نمائیم 

اگر از نظریه پردازي پرهیز کنیم ، با . آنها و آنها را دسته بندي کنیم  ونمی توانیم ارتباطی بین پدیده ها برقرار نموده 
در این صورت ، رخ دادن هر . حجم انبوهی از داده ها و برداشت هاي نیازمند تنظیم و تفسیر مواجه خواهیم شد 

  .مکان پذیر نیست اتفاقی محتمل است و لذا شناختی نیز ا
ممکن است که دسته بندي ها و تعمیم هایی که توسط یک نظریه ارائه می شوند ، اشتباه باشند اما به هر حال  البته

نظریه هاي بسیاري را می شناسیم که زمانی درست به نظر (امکان پیشرفت و پیشبرد کاروان علم را فراهم می کنند 
اما به هر حال سبب پیشرفت علم شده . درست نبوده اند  یااست که خیلی دقیق می رسیده اند اما بعداً معلوم شده 

  ).اند ، اصالً کاروان علم از این رهگذر گذشته و تا بدینجا رسیده است 
جمله اخیر کمابیش حقیقت دارد ، زیرا . ترتیب می توان گفت که نظریه شامل کلیه زمینه هاي جهالت ما است  بدین

ما اشتباهاتی وجود دارند و غالباً حوادث و پدیده هایی رخ می دهند که به دالیلی قابل  همیشه در  مشاهدات
گاهی اوقات اشتباه به این سبب به وجود می آید که حادثه اي اتفاق می افتد ولی با روش هاي . مشاهده نیستند 

کیل جنین تا تولد نوزاد ، به عنوان نمونه ، از زمان تش. موجود مشاهده نمی توان به چگونگی آن دست یافت 
کودك تولد یافته ، داراي تشابه زیادي با خصوصیات . حوادث بسیاري اتفاق می افتد که قابل مشاهده نیستند 

این وجه تشابه را چگونه می توان تبیین کرد ؟ در این مورد ابتدا از . یا مادر بزرگ خود است  رگوالدین و پدربز
یه وراثت عرضه شده استفاده می شود ، سپس ممکن است یک روش مشاهده تبیین آزمایشی که به وسیله نظر

مطلوب باید قدرت پیش  ریهیک نظ. درست به وجود آید که با استفاده از آن بتوان صحت و سقم نظریه را آزمود 
و هم چنین بینی دقیق داشته باشد ، به عبارت دیگر باید بتواند پیش بینی کند که چه حادثه اي اتفاق خواهد افتاد 

  .تبیین کند که چرا حادثه مورد نظر به این طریق رخ داده است 
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  :ابطال ناپذیري نظریه  علل
  .)زمین هم کروي است هم کروي نیست(حاوي تناقض بودن ) 1
  )تکراري بودن سخن مانند داروهاي خواب آور داروهایی هستند که خواب می آورند (تونولوژیک بودن ) 2
  )مانند فردا یا بارانی است یا بارانی نیست(منطقی بودن ) 3
  )داروي سرطان یافت می شود ، جانور پنج سري وجود دارد. کیمیا وجود دارد (از بودن خاصی سخن گفتن ) 4
  .)جهان نهایتاً رو به بهتر شدن می رود (در مورد آینده نامعلوم نظریه دادن ) 5
  )ردقدرت فساد می آو(کیفی و با ابهام سخن گفتن ) 6

شناسی علم است و غفلت از این خصلت بنیادي حاصل جز فدا کردن علم و غوطه ور شدن در تاریکی ها و  روش
  .آشفته گوئی هاي علم به ما نداشته است 

معتقد بود که برخی از نظریه ها که به ظاهر داراي ویژگی هاي نظریه هاي خوب علمی هستند ، در واقع فقط  پوپر
پوپر ادعا کرده است که دست کم برخی از برداشت هاي . را دارند زیرا ابطال پذیر نیستند شکل نظریه هاي علمی 

به این نقصیه هستند این مطلب را می توان با این  تالموجود در نظریه تاریخ مارکس ، روانکاوي فرویدي و آدلر مب
  :تصویر مبالغه آمیز از روانشناسی آدلر تشریح کرد 

در تصویر اغراق . ه آدلر این است که انگیزه اعمال انسان نوعی احساس حقارت است از اصول اساسی نظری یکی
مردي در همان لحظه اي که بچه اي به درون رودخانه اي می افتد در : آمیز ما ، این نظر با این حادثه تأیید می شود 

انه شود و نیز امکان دارد هیچ نجات بچه وارد رودخ رايامکان دارد وي ب. کنار آن رودخانه خطرناك ایستاده است 
چنانچه وارد رودخانه شود آدلرها براي اینکه نشان دهند چگونه نظریه شان تأیید شده است خواهند . کاري نکند 

مسلماً آن مرد به دلیل نیاز به غلبه بر احساس حقارت خود خواست نشان دهد که با وجود مخاطرات متصور : گفت 
دخانه را دارد اما اگر وارد رودخانه نشود ، آدلرها باز می توانند ادعا کنند که نظریه الزم براي رفتن در رو تشجاع

شان تأیید شده است ، زیرا مرد با نشان دادن این امر که به رغم مشاهده غرق شدن بچه ، قدرت اراده حرکت نکردن 
اگر این وصف . د غلبه کند بر احساس حقارت خو واهداز لب رودخانه را بدون کمترین دغدغه خاطر دارد می خ

اغراق آمیز شیوه کار معمول نظریه آدلر می باشد در آن صورت نظریه اي ابطال ناپذیر است زیرا با هر نوع رفتار 
  .انسان سازگاري دارد و دقیقاً به همین دلیل هیچ چیز راجع به رفتار انسان ها به ما نمی گوید 

ر صدد یافتن علت هاي اصلی این موضوع برآمد که چرا برخی از پویر در نخستین دهه هاي قرن بیستم د کارل
کارل . نظریه هاي علمی منجر به پیشرفت هایی در دانش شده اما نظریه هاي دیگر به رکود فکري منتهی می شوند 

ه نظری. فروید را نمونه آن معرفی کرد  کاويپویر ابطال پذیري را مورد نظریه هاي راکد صادق نمی دانست و روان
فروید ساختار مفهومی پیچیده اي دارد که رفتار انسان را پس از روي دادن تبیین می کند اما چیزي را پیش بینی نمی 

 ازنظریه فروید می تواند هر رفتاري را تبیین کند اما در نظر پویر دقیقاً همین ویژگی منجر به بی فایده بودن آن . کند 
هواداران نظریه روانکاوي جهت . نی هاي مذکور دقیق یا اقتصادي ندارد نظریه مذکور پیش بی. نظر علمی می شود 

تبیین و توجیح هر نوع رویداد انسانی شناخته شده ، از ویژگی هاي رفتاري فردي گرفته تا پدیده هاي بسیار فراگیر 
  . می کنند  فاجتماعی ، بر اساس این نظریه وقت و تالش زیادي صر
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ادن اینکه این نظریه منبع غنی از تفسیرهاي پس رویدادي است موجب از دست رفتن هر اما ناتوانی آنان در نشان د
نظریه روانکاوي فروید در حال حاضر بیشتر نقش تخیل ادبی را دارد تا نظریه اي . نوع سودمندي علمی آن می شود 

نی در برآوردن مالك ابطال در روانشناسی تا حدودي ناشی از ناتوا یهانحطاط این نظر. علمی در روانشناسی معاصر 
  )انیشربت نیبه نقل از محمدحس.(پذیري است 

  :هاي طرح نظري  محدودیت
ارتباط با محدودیت و انواع نظریه هاي اجتماعی گفتنی است که پژوهشگران تصریح دارند که در برابر تعدادي  در

  .شعار نظریه هاي اجتماعی و انسانی شمار معدودي نظریه وجود دارد 
پیامدهاي نارسایی تئوري این است که محقق بر اساس آن تئوري محدود به دنبال علت هایی می گردد که علت  از

  .واقعی مسئله نیستند و لذا مسئله را به طوري کامالً غلط تبیین می کنند 
 چرا که تئوري هاي موجود در علوم. پیامد نارسایی نظریه براي کشورهاي جهان سوم بیشتر است  همچنین

اجتماعی عمدتاً در کشورهاي غربی و بر اساس مسائل و روابط علی موجود و نظام ارزشی آن جوامع ابداع شده اند 
چه بسا با الگو . سوم مناسب نیست  هاناز این رو این تئوري ها همیشه براي کشف و تبیین مسائل کشورهاي ج. 

شوند یا علل اشتباه ارزیابی می شوند و نهایتاً قرار دادن آن ها برخی از علل مسائل در جهان سوم دیده نمی 
  .پژوهشگر به نتایج شناختی اشتباه می رسد 

این معضل که بگذریم کاستی دیگري در زمینه انتخاب یک چارچوب نظري است به ویژه پژوهشگران شرقی و  از
ثیر ارزش و مبانی مسلمان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر خالف تئوري هاي علمی ، کم و بیش تحت تأ

که متأثر از فرهنگ و فکر عرضه  میزاناین طور تئوري ها به هر . فکري و فرهنگی عرضه کنندگان آن ها قرار دارد 
  .کنندگانشان باشند از نگاه پژوهشگران دیگر جوامع و فرهنگ ها پذیرفته نمی شود و مورد قبول آن ها نیست 

ظریه هاي اجتماعی است یعنی تکیه بر یک عامل به عنوان منشاء و دیگر تک عاملی بودن بسیاري از ن محدودیت
  .علت تام همه تحوالت جامعه و نادیده گرفتن نقش دیگر عوامل 
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  .تهران ،یانتشارات سهام›› کندوکاوها و پنداشتها‹‹ ، 1374پور، فرامرز، عیرف
 ،یو فرهنگ یانتشارات پژوهشگاه علوم انسان 1جلد ››یدر علوم اجتماع قیتحق يروشها‹‹ ، 1375باقر،  ،یساروخان

  .تهران
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 ،یو فرهنگ یانتشارات پژوهشگاه علوم انسان 2جلد  ››یدر علوم اجتماع قیتحق يروشها‹‹ ، 1381باقر،  ،یساروخان
  .تهران

 ا،یگهر، نشرتوت کین نیترجمه عبدالحس ››یدر علوم اجتماع قیروش تحق‹‹، 1375لوك وان،  مونیکامپنهود، ر يویک
  .تهران

  23/1/91.شنبه 4.شب 10:رجوع   www.rasekhoon.netراسخون  یاطالعات رسان یموسسه فرهنگ.نترنتیا
  چاپ چهارم.گاه هادانش یکتب علوم انسان نیمطالعه و تدو.یجامعه شناس يها هینظر)1373.(غالم عباس ،یتوسل

چاپ .یو مطالعات فرهنگ یانتشارات پژوهشگاه علوم انسان.یدر علوم اجتماع قیروش تحق) 1388.(باقر ،یساروخان
  شانزدهم

گوهر،  کین نیدکتر عبدالحس: ترجمه. یدر علوم اجتماع قیروش تحق) 1388.(کامپنهود، لوك وان -مونیر ،يویک
  چاپ چهارم ا،یانتشارات توت

  .12هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی، ص پور ،فرامرز ، تکنیک رفیع. 
  .56شناسی، ص البرو، مقدمات جامعه مارتین

  .118، 98، ص1هاي تحقیق در علوم اجتماعی، ج ببی، روش ارل
  دانشگاه آزاد ساوه انیدانشجو قاتیتحق مجموعه

   1379، سال 24توسلی ، روش تحقیق ،ص ،
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 فرضیه : فصل ششم

  هیفرض فیتعر
مناسب  ي هیفرض کی نیتدو لیدل نیهم به.حل مسئله است يپژوهشگر برا يشنهادیراه حل پ قتیدر حق هیفرض
را به  هیسازد تا نظر یاست که پژوهشگر را قادر م يرومندیابزار ن هیفرض .مسئله دارد نیب یبه چگونگ یبستگ

براساس  دیرد آن با ای دییاست که تا یفرض ای یشرط ي هیقض کی هیفرض .ربط دهد هیمشاهده و مشاهده را به نظر
  .شود  شیو دانش گذشته آزما یآن و به استناد مدارك تجرب میمفاه يسازگار

  .کند  یم انیب رهایمتغ نیب يرابطه  ي نهیاست که انتظارات محقق را در زم يجمله ا هیفرض
ها در  هیفرض. است  ياست، ضرور یکه هدف آنها کشف روابط علت و معلول ییدر پژوهش ها ژهی، به و هیفرض

  .دارد  يکمتر تی، اهم تیا دهیپد کیموجود  تیوضع نییکه هدف آنها تع ییپژوهش ها
  ) 72: 1385،يدالور( 

که با موضوع مورد  یمنابع يدهد و از مطالعه  یجهت م قیمنابع مربوط به موضوع مورد تحق يبه مطالعه  هیفرض
با  يزیکند که چه چ یمشخص م هیفرض گر،یبه عبارت د. آورد  یبه عمل م يریندارند ، جلوگ یپژوهش ارتباط

 ،يدالور. ( کند  یم يریجلوگ حاصل یاطالعات ب يموضوع مورد پژوهش در رابطه است و از توجه و جمع آور
1385 :73 (  

  . شود  یم انیبت بمث يخبر يجمله  کیبه صورت  هیفرض معموال
 ریچند متغ ایدو  نیروابط ب يدرباره  یو حدس یفرض انیب کی هیفرض« : کند  یم فیتعر نیرا چن هیفرض نجریکرل

  . »است 
  ) 59: 1383حسن زاده، ( 

  هیفرض انواع
  : کنند  یم میها را به دو نوع تقس هیفرض معموال

  صفر ي هیفرض -2           قیتحق ي هیفرض -1
  قیتحق ي هیفرض
  .  کند  یاشاره م رهایمتغ نیب يبه وجود رابطه  قیتحق ي هیفرض

 ي هیرا فرض قیتحق ي هیفرض. دهد  یرا نشان م قیتحق يرهایمتغ نیب يانتظار محقق درمورد رابطه  هیفرض نیا
  .شود  یم انیصفر ب ي هیآن در مقابل فرض رایز ند،یگو یم زیخالف ن ایمقابل 

وابسته  ریمستقل بر متغ ریکند که متغ یم انیب هیفرض نیا. شود  یم انیخالف به صورت مثبت ب ای قیتحق ي هیفرض
  .تفاوت وجود دارد  ایرابطه  رهایمتغ نیب ایاثر دارد و 

  : شود  یم انیبه دو صورت ب قیتحق ي هیفرض
  بدون جهت ي هیفرض؛ جهت دار ي هیفرض
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وابسته  ریمستقل برمتغ ریجهت اثر متغ ای رهایمتغ نیاست که در آن جهت ارتباط ب يا هیجهت دار فرض ي هیفرض
  .مشخص است 

 انیرا به صورت جهت دار ب هیداشته باشد، فرض رهایمتغ نیب يرابطه  ینیب شیپ يبرا یمشخص لیمحقق دال یوقت
   .کند  یم

وابسته  ریمستقل بر متغ ریجهت اثر متغ ای رهایمتغ نیاست که در آن جهت ارتباط ب يا هیبدون جهت فرض ي هیفرض
را حدس  رهایمتغ نیب  ينتواند رابطه  یو عمل یو تجارب علم قیتحق اتیمحقق براساس ادب یوقت .ستیمشخص ن
  ) 61: 1383حسن زاده، . ( کند یم انیرا به صورت بدون جهت ب هیبزند فرض

  صفر ي هیفرض
کند  یم انیب هیفرض نیا. کند یاشاره م رهایمتغ نی، به عدم وجود رابطه ب قیتحق ي هیصفر، برخالف فرض ي هیفرض

  .تفاوت وجود ندارد ایرابطه  رهایمتغ نیوابسته اثر ندارد و ب ریمستقل بر متغ ریکه متغ
  . ندیگو یم زین يآمار ایپوچ  ي هیصفر را فرض ي هیفرض

 نیکند که ب یم انیصفر ب ي هیفرض. دهد  یرا نشان نم قیتحق يرهایمتغ نیانتظار محقق درمورد رابطه ب هیفرض نیا
. از شانس و تصادف است  یتنها ناش يمشاهده شده ا يوجود ندارد و هر رابطه  يرابطه ا چیه قیتحق يرهایمتغ

رد  ای دییتا ایصفر  ي هیفرض ياز آزمون آمار بعد. مناسب تر است  يآمار يکاربرد آزمون ها يصفر برا ي هیفرض
  ) 62: 1383حسن زاده،. ( شود  یم

  هیفرض نیتدو يها مالك
 ییو اعتبار نها.  ردیگ یمساله مورد قضاوت قرار م کیآن در  ییفقط در رابطه با کارآ نیمع هیفرض کی ینسب متیاه

 نییشده مستلزم تع نیتدو يها هی، قضاوت درباره فرض نیبا وجود ا. شود  یآزمودن آن مشخص م قیاز طر زیآن ن
)  1978) ( 1(تاکمن   .ردیگ یقرار م یابیمورد ارزش هابه آن تیبا عنا هیفرض يهایژگیاست که و ییمالکها ایمالك 

  :کرده است  يبند میتقس ریمالکها را در سه قسمت به شرح ز نیا
  .را حدس بزند  ریچند متغ ایدو  نیرابطه ب -1
  .شود انی، روشن و بدون ابهام ب يجمله اخبار کیبه صورت  -2
ریا،  یدالور علم.( وجود داشته باشد  یاتیمجدد آن به صورت عمل انیکه ، امکان ب یمعن نیقابل آزمون باشد به ا -3

100 (  

  و اصول نیها ، قوان هیفرض
پایه و اساسی براي . که یک فرضیه ، باعنایت به آزمونهاي آزمایشی و منطقی مورد حمایت قرار گرفت  هنگامی

فرضیه پس از آن که در شرایط مختلف آزمایشی و منطقی مورد . نعمیم یا یک نتیجه گیري کلی فراهم می سازد 
رضیه ، یک نتیجه کلی ، قانون و یا تفاوت بین ف. تائید قرار گرفت ممکن است به یک اصل یا قانون تبدیل شود 

  :اصل بستگی به عوامل زیر دارد 
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  يو نظر یمنطق یستگیشا
  یشیآزما طیشرا ربودنیپذ تکرار

  یشیآزما طیشرا میو ترس فیتعر
  موضوع یدگیچیپ

  واهمیت نسبی حوزه

  خوب ي هیفرض يها یژگیو
  .باشد  قیپرسش تحق حیپاسخ صر دیبا هیفرض -1
  .شود  انیو به صورت مثبت ب يخبر يجمله  کیبه صورت  دیبا هیفرض -2
  .شفاف ، ساده و قابل ادا باشد  دیبا هیفرض -3
  .شود  یو هدفمند استفاده م قیبه شکل دق یخوب از اصطالحات علم ي هیفرض کیدر  -4
  .قرار داد  یمورد بررس يرا با روش معتبر هیبتوان فرض دیبا -5
  .باشد  یمد نظر م یو معلول یمتضمن روابط عل یلیتحل يدر پژوهش ها هیفرض -6
و سخن،  شهیاند. (  دیده وندیها پ هیفرض گریمکمل به د يرهایخود را بنابر متغ ي هیفرض) در صورت لزوم (  -7

19/1/91 (  

  هیفرض منابع
توسعه  يموارد برا یشود ممکن است در برخ یم یناش یکه از کشف و شهود ناگهان ییها هیفرض: و شهود  کشف

  .باشد  دیعلم مف شرفتیو پ
نوع  نیا. ها در ارتباطند  هیبا نظر ژه،یو طیبا شرا ندیآ یمنطق به دست م قیکه از طر ییها هیفرض: و استنتاج منطق
  .خوانند  یم   یاسیها را ق هیفرض

  .هاست هیفرض ای هیفرض يسرچشمه  یاجتماع يها دهیامور و پد يموارد مشاهده  ياریدر بس: و تجربه مشاهده
  .است هیخود از منابع فرض قاتیتداوم تحق: نیشیپ قاتیتحق

دانش را  شرفتیضمن آنکه موجبات پ قیحال هر تحق نی، در عابندی یچند پاسخ م یی، سوال هاقیانجام هر تحق با
  .تازه اند ییها هیفرض يآورد که سرچشمه  یم دیچند پد ییسازد، خود  سوال ها یفراهم م
 دینما یخاص توجه م ی، به مسائل ابدی یم ژهیو يدر چارچوب هر فرهنگ ، رنگ و صبغه ا یانسان دانش: فرهنگ

و  عیتابع فرهنگ اند، هم فرهنگ وس شیها هیگفت، فرض دیروست که با نیازا. ردیپذ یم زین يا ژهیو يها نهیو زم
  .) 19/1/91مهر ،  نیطن(  یخاص و جزئ ي، هم فرهنگ ها ریفراگ

  و مشاهده هیفرض نیب تفاوت
 یاشتباه م گریکدیاوقات با  یاما گاه. وجود دارد  يدار یو مشاهدات تفاوت مشخص و معن هیفرض نیب گرچه
مناسب همانند  هیفرض کی نیتدو. ) 97 ،یدالور علم.(شود یم دهیآنچه که د ایآنچه که هست  یعنیمشاهده . شوند 
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که، راه  يا هیتواند جدا از فرض یم يمساله به دشوار کیانتخاب  رایز. مناسب است  یمساله پژوهش کیانتخاب 
هم  یراه کامل چیمساله وجود ندارد ه کیانتخاب  يبرا یرا ه کامل چیهمان گونه که ه.  ردیحل آن است صورت پذ

از افراد را قادر  یکه برخ تیتجربه و خالق يهایژگیو نیب نیهم چن. داشت  اهدوجود نخو هیفرض کی نیتدو يبرا
 نیاطالعات تدو يقبل از جمع آور هیگرچه فرض. وجود دارد  ییسازد شباهتها یمناسب م هیفرض کیبه استخراج 

  .است ریمتناسب با اتکاء به تجربه امکان پذ هیفرض کی نیتدو یول. شود  یم

  ها هیفرض آزمون
مرحله در چرخه تحقیق آزمون فرضیه براي تأیید یا رد آن است و بعد تعیین استلزامات منطقی این آزمون  آخرین

با . اگر یافته هاي تحقیق با فرضیه منطبق بود پس تأیید می شود . براي نظریه اي است که فرضیه بدان وابسته است 
  :اي از فرضیه ها بیشتر است پارهاین حال همان طور که واالس تأکید می کند آزمون پذیري 

آزمون پذیري فرضیه اي باالتر است که بتوان ابطال آن را با شمار زیادي یافته هاي تجربی منطقاً ممکن نشان  اساساً
  ) 71: ترز کر،یال ب)(  78:1971.(داد در حالی که براي تأیید آن یک یا چند یافته کافی باشد

ست باید عمالً نیز آزمون پذیر باشد ، یعنی کسب اطالعات مقتضی از وقتی فرضیه اي اساساً آزمون پذیر ا حتی
بعد از آزمون فرضیه با . مشاهده امکانپذیر و روش هاي گردآوري آن براي محقق شناخته شده و عملی باشد 

ازریابی نظریه ، نحوه تنظیم فرضیه ، روش هاي آزمون فرضیه و بررسی دقیق همه این موارد براي تأیید صحت و 
وقتی فرضیه اي رد یا قبول شد استلزمات منطقی این نتیجه . مناسبت آزمون فرضیه باید فرضیه را رد یا قبول کرد 

  .طرق مختلفی در انعکاس آزمون فرضیه در نظریه وجود دارد. گیري باید در نظریه منعکس گردد
  

  :منابع این فصل
  نور،چاپ پانزدهم یامدانشگاه پ:تهران یتی،انتشاراتو علوم ترب یدر روانشناس یقتحق ي،روش ها)1385(یدالور،عل

  تهران،چاپ سوم ي،انتشاراتدر علوم رفتار یقتحق ي،روش ها)1383(زاده،رمضان حسن
www.taninemehr.ir 
www.andisheosokhan.ir  
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 متغیرها سنجش و کردن عملیاتی و مفاهیم: فصل هفتم

  مقدمه
 منظورمان یافهماندن و توضیح براي که اند مجردي اصطالحات آنها.میکنیم استفاده مفاهیم از همواره روزمره زندگی

 حالت یعنی خوشبختی که آموزیم  می کودکی سنین از تقریبا بگیرید، نظر در را خوشبختی اصطالح مثال.میبریم بکار
 پس. میکنیم استفاده اصطالح ازین میکند ماراخوشحال که اي پدیده یا تجربه بیان براي و بودن راضی و خوشحال
  )74صفحه.1383.بیکر.)رود می بکار خاصی مواقع در که است مجردي مفهوم گویاي خوشبختی اصطالح

 رضایت تعریف. کنید در ترك را آن توانید آوردید؟می دست به را آن چطور و چیست خوشبختی بپرسید خود از اما
 بپرسیم خود از وقتی: گوید می مسئله این درباره انگلیسی فیلسوف هیل استوارت جان. کدامست مفهوم این بخش

 اشاره آن به همیشه که مفهومی خوشبختی و. بندد برمی رخت ما از خوشبختی بالفاصله یانه هستیم خوشبخت
 مفهومی بمعناي یابد می ضرورت کمتر روزمره زندگی در البته.داد توضیح بتوان بسادگی که نیست مفهومی میکنیم

 گو.میکنیم استفاده خاص هاي وضعیت یاارزیابی بیان براي اصطالح ازین بسادگی ما.کنیم توجه خوشبختی مانند
 بیان براي آن از عمدتا.است حالتی حس یا حالتی داشتن به مربوط روانشناختی اصطالحی خوشبختی اینکه

 غالبا خوشبختی که معنا بدان.میکنند استفاده ها یاسازمان گروهها افراد یامیان افراد میان اجتماعی روابط پیامدهاي
  .است اجتماعی هاي رخداد پیامد
 طریق بدین فقط خاصی تجربیات وبیان زندگی تجربه از خاصی بخش به ایست اشاره خوشحالم من اینکه گفتن
 به آنرا انتزاعی طور به میبریم بکار را مفهوم این زمانیکه است بدبختی مفهوم خوشبختی مفهوم مقابل در.میشود درك

 یعنی نامتعارف مفهومی بررسی به حال.است منطقی روابط شامل مفهوم هر عبارتی وبه میدهیم پیوند دیگر مفاهیم
 بوده اجتماعی علوم دانشمندان آن مبدع بلکه نمیرود بکار روزمره زندگی در که اصطالحی.میپردازیم پذیري اقتدار

 که ذهنی است حالتی پذیري اقتدار.است گرفته قرار توجه مورد دوم جهانی جنگ از بعد که اي پدیده تبیین براي اند
 به که وعقایدي افکار.بود آلمان نازیسم آن شکل ترین بارز. میکند استبدادي هاي رژیم پذیرش مستعد را افراد

 را پذیري اقتدار واحد مفهوم همگی.داشتند ربط بودند آن تبیین پی در دانشمندان  که رفتار نوعی به و یکدیگر
  )75صفحه.1383.بیکر. (بوجودآوردند

  :تعاریف کردن عملیاتی
  :هستند نوع سه تعاریف و کاربرد معنا فلسفی بررسی در

  عملیاتی تعاریف_اسمی تعاریف_واقعی تعاریف
 شکلی عنوان به زاویه ریاضی تعریف مانند هاست پدیده نمایی یا اساسی ماهیت به دستیابی واقعی تعریف از منظور

 تعاریفی چنین به مبتوان ندرت به منتها برآمد واقعی تعاریف پی در فلسفی لحاظ از توان می حال بااین .وجهی سه
  ماهیت یا اساس ي باره در چندانی چیز تعریف این اما کرد تعریف خوشی احساس را خوشبختی میتوان مثال. رسید
  .نمیکند بیان آن غایی



57 

 

» لذت از محرومیت یعنی بختی رنج؛بد فقدان و مطبوع لذت یعنی خوشبختی« میگوید میل استورات جان که هنگامی
 کندوکاوي بمنظور را اصطالح و اجزاي معنا که تعریفی. است اسمی تعریف بلکه نیست واقعی تعریف وي تعریف
 »ورنج درد«) مشکالت نبود(منفی ي جنبه و) لذت( مثبت ي دوجنبه از را  خوشبختی عمال. میکند مشخص فلسفی
 ولی دهیم ارائه خوشبختی ماهیت از تعریفی نمیتوانیم که میبینید است خوشبختی اسمی تعریف میل تعریف .میدانیم
  .آوریم روي است برخوردار منطقی و وضوح ازدقت که کارآمد تعریفی به میتوانیم

 آنرا بتوان تا هستند آن تعریف کردن عملیاتی پی در بلکه نیستند خوشبختی اسمی تعریف پی در فقط محققان اما
. است خوشبختی ویژگی دو ي درباره مشاهداتمان به برگشت: داد انجام میتوان کارهاییکه ازجمله کرد گیري اندازه

 جداگانه ویژگی دو بلکه نیستند هم ضد دو این البته(مشکالت ونبود خوشایند رویدادي از ناشی لذت احساس
 خوشایند رویدادي از است برده فراوانی پول آزمایی بخت در که کسی گیریم= خوشبختی مثبت بعد در مثالی)اند

  . است شده برخوردار
 آنها اند رابرده بزرگی آزمایی بخت ي جایزه مشترکا اي کارخانه کارگران از اي دسته میبینید تلویزیون در کنید فرض

 خوشحالی این میتوان چگونه.خوشبختند شدگان برنده این میکنیم تصور طبعا. خوشحالند کامال ظاهرا و لبخندمیزنند
 بااینکارها. میکند ایجاد تغییر شما  اقتصادي وضعیت در چقدر برد این شود پرسیده ازآنها اینکه گرفت؟یا رااندازه

 رفتار با را آنها رفتار عمال قضاوتمان در البته. خوشحالند کامال یا خوشحالند بسیار آنها که گرفت نتیجه توان می
 و اعمال از شماري برندگان مشاهده براي که میبینید. میکنیم مقایسه وضعیت همین در مشابه برندگان انتظار قابل

 زبان به.کردیم تعریف و تعیین برندگان خوشحالیه میزان) پذیر سنجش شواهد(  قبول قابل معرف منزله به را رفتارها
  .ایم کرده عملیاتی را خوشبختی تعریف خوشایند رویداد بعد هاي معرف تعیین با  ها تحقیق

 کردیم استفاده برندگان خوشبختی میزان هاي اندازه ي منزله به وغیره زدن لبخند نظیر ها معرف این تغییرات از ما 
 متفاوت برندگان خوشبختیه میزان. دادیم انجام داشتیم که انتظاراتی مورد این در مشاهداتمان مقایسه رابا کار این و

 و کم هاي واکنش به احتماال دهیم قرار مشاهده مورد نیز را دیگري بزرگ هاي آزمایی بخت برندگان اگر و است
 برندگان از اي پاره است ممکن.برد بکار خوشبختی هاي معرفه ي منزله به را آنها میتوان.رسیده یکسانی بیش

 مشکالتند فاقد که باشند کسانی از متفاوت آنها واکنش است ممکن باشند شخصی مشکالت گرفتار یا بوده ناخوش
  . کرد پرسوجو زندگی در مشکالت وجود ي باره در میتوان برندگان خوشحالی میزان بهتر شناخت براي.

 که چیزي این به نسبت را نظرمان) ورنج درد یا مشکالت نبود(خوشبختی دوم بعد ي درباره هایی معرفه چنین
 خوشبختی هردوبعد در شواهدي از مورد این در.میبخشد تحکیم است خوشبختی واقعا ایم خوانده خوشبختی

 چندگانه هاي معرفه از باشد تر پیچیده مفهوم هرچه ایم جسته سود چندگانه هاي معرفه ازین برخورداریم
  )78و77صفحه.1383.بیکر(. دربرمیگیرد را مفهوم ابعاد تمام آنها چراکه.بهتراست
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  :سنجش و کردن عملیاتی
 پی در اجتماعی علوم دانشمندان اما. است خوبی نسبتا شیوه این باشیم آزمایی بخت برندگان مطالعه پی در فقط اگر

 ووضعیت ها محیط از اي گسترده حیطه براي آنرا بتوان تا اند خوشبختی مفهوم کردن عملیاتی در تري عام ي شیوه
  )79صفحه.1383.بیکر(. برد بکار خاص هاي

  :خوشبختی سنجش
 اي عده گرفتند پیش در خوشبختی مفهوم گیري اندازه براي را پیمایشی ویتس کاپلو دیوید و بورن براد نورمن وقتی

 را خود کار کشید؟آنها سنجش به را »ذهنی و شخصی چنان اي پدیده«میشد چطور گرفتند ریشخند به را کارشان از
 خود اظهارات از آنها اجتماعی علوم زبان به.کردند شروع خوشبختند چقدر که مردم از ساده پرسش غالب در

 آنها.میفتند معرف این تغییرات گیري اندازه براي راهی باید سپس کنند استفاده خوشبختی معرف بعنوان پاسخگویان
 را ساده پاسخ سه سپس .رسیدند بدان »خوشبختید؟ آیا« سوال به شده بندي طبقه هاي پاسخ از اي رشته با ابداع

 به ها پاسخ سنجش از پس. »خوشبخت چندان نه«و » خوشبخت نسبتاً«، »خوشبخت کامالً«دادند قرار آنها روي پیش
 پرسش پاسخ دیگرنتوانستند عبارت به .پرداختند بودند خوشبخت بیش و کم که افرادي خصوصیات سایر بررسی

  . )80و79صفحه.1383.بیکر(سازند  مرتبط دیگر عوامل از زیادي به تعداد را خوشبختی
 ابداع دموکراسی ضد هاي اندیشه ي جاذبه درك براي اجتماعی علوم دانشمندان را پذیري اقتدار مفهوم گفتیم
 ابداع شد تاسیس آلمان فرانکفورت در 1923 در که اجتماعی تحقیقات موسسه اعضاي را مفهوم این .کردند
 کلمبیاي دانشگاه در ابتدا را کارشان شده آمریکا در واقامت آلمان ترك به مربوط آنها 1933 در هیتلر باظهور.کردند

 ي درباره مطالعات رشته یک به منتهی آنها هاي تالش.کردند دنبال برکلی کالیفرنیاي دانشگاه در بعدا و نیویورك
 دانشمندان و روانشناسان از گروهی همکاري با) آدرنو.دبلیو(طی که) مداري قوم و ستیزي یهود.(شد ها داوري پیش
. رسید خود اوج به» پذیر اقتدار شخصیت« مشهور اثر در تحقیق این. میبرد پیش را آن برکلی در اجتماعی علوم
  .کردند تعریف آن براي را بعد ونه نهادند نام پذیري اقتدار را اقتدار به عام ناپذیر تزلزل اعتقاد

 ، وصالبت قدرت ، تحجر و پرستی خرافه ، ادیشی خشک مستبدانه، تعرفی ، قدرت از پرستی،اطاعت عرف-1(
 با است ممکن که هاست نگرش از اي رشته بررسی شامل ابعاد این تعریف) جنس ، فرافکنی بدبینی، و ویرانگري

  .بایکدیگراست آنها وارتباط باشند همراه پذیري اقتدار مفهوم
 اندازه براي راهی بایستی محققان حال.میگرد پذیري اقتدار از جامعی عملیاتی تعریف تعیین به راقادر آنها کار این

 نگرش بیانگر که کرد درست هایی عبارت تحقیق گروه این  شناسان روان از لوینسون جی دانیل.یافتند می آن گیري
 ها نگرش بااین موافقت میزان تعیین ، ها عبارت این پاسخ براساس ترتیب بدین.بود فوق ابعاد از یک هر در ها

 به گاهی جوانان در مثال.بود ابعاد از یک هر هاي معرف ي مثابه به ها عبارت ازین هردسته. میشد پذیر امکان
  . میکنند ترك افکاررا این سنشان باباالرفتن اما.آورند می روي افکارناآرام
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 تربیت و عادات و رفتار کسیکه داشت انتظار نباید« عبارت یااین.است ازقدرت اطاعت معرف عبارت بااین موافقت
 آزمون با و طریق بدین محققان.میشود تلقی پرستی عرف معرف» کند برخواست و نشست آبرومند بامردم دارد بدي

 گویاي که ابعادي از هریک براي ها عبارت از اي سررشته سرانجام کار جریان در مختلف هایی عبارت کارایی
 بامیاس ها عبارت از هریک با پاسخگو مخالفت یا موافقت میزان.رسیدند توافق به است پذیري اقتدار کلی مفهوم
 بانیان.رود می شمار به پاسخگو کل نمره.شد می سنجیده)کامل مخالفت(3-تا)کامل موافقت(3= از اي درجه هفت

 به مقیاس این. نهادند نام) فاشیسم مقیاس(اف مقیاس را آن اقتدارپذیري مفهوم سنجش و کردن عملیاتی شیوه این
  )82و81و80صفحه.1383.بیکر. )است شده تبدیل ها آن ترین کاربردي و نگرشی هاي سنجش موثرترین از یکی

  :متغیرها سنجش
. آن هدف به نیل براي است ابزاري بلکه.نیست علم هدف یا نهایت اما. است علوم ي همه اصلی سنجش،مسأله

 آزمون و مقایسه براي محقق اجتماعی تحقیقات در.نیست پذیر تحقیق مناسب سنجش بدون علمی تحقیق اهداف
 سنجش هند اجتماعی محقق براي.کند استفاده ازتغییرا باید.است اجتماعی تحقیق اصلی ي وظیفه دو که ها فرضیه

 محورتالش قسمت این در.است شده تعریف عملیاتی صورت به که است متغیري تغییرات به یافتن دست درست،
  .گیرد می قرار بررسی مورد متعیر تغییرات به دستیابی براي

 تغییر که چیزي توصیف براي است اصطالحی متغیر.متغیرهاست کردن مشخص مستلزم سنجش گفتیم که همانطور
 قرار سنجش مورد اجتماعی تحقیقات در که هرچیزي براي را متغیر که است این تعریف این نتایج از یکی. میکند

 وطبقه) هستید؟ راضی چقدر زندگیتان از کال:(پرسش بااین خوشبختی مطالعه در مثال. برد بکار توان می میگیرد
 متغیر سوال بنابراین.میرسیم سنجش قابل تغییرات به»  چندان نه« ،» راضی نسبتا« ،»راضی خیلی«به ها پاسخ بندي

 متفاوتیکه هاي پاسخ با. گرفت نظر در متغیر یک توان رامی عبارتها از یک هر پذیري اقتدار مطالعه در.میرود بشمار
  )84و83صفحه.1383.بیکر. )راسنجید آنها تغییر توان می میدهند ها بدان

   متغیر و ،مفهوم سازه تعریف
 تمایز وجود این با. دارند مشابه معانی و سازه مفهوم هاي واژه. دارند سروکار متغیرها و مفاهیم، ، ها سازه با محققان

 هاي جنبه یا شباهتهاي معرف که است مشاهده قابل ي رویدادها از تجریدي یا انتزاع مفهوم. ست ا بین در مهمی
 این. است مشترك هاي ویژگی داراي که محرکهاست از اي طبقه مفهوم دیگر، عبارت به.  انهاست میان مشترك
 این ي همه معلم مدیر، اموز، دانش صلح، ، جنگ ب، کتا میز، مانند. اشخاص ها،یا رویداد ،یا هستند اشیا یا محرکها
 توجه بدان بیشتر شناسی روان و تربیتی درعلوم که ازمفاهیمی یکی. کنند می  داللت محرکها از اي طبقه به مفاهیم
 اموزان دانش و کودکان هاي رفتار برخی ي مشاهده از حاصل انتزاع مفهوم این.است» تحصیلی پیشرفت«میشود
 حساب،ترسیم مسائل ها،حل واژه خواندن مانند( اموزشگاهی تکالیف بر تسلط و یادگیري با ها رفتار این. است

 ترکیب هم در» تحصیلی پیشرفت« واژه دریک گوناگون شده مشاهده رفتارهاي.دارند همخوانی)انها اشکال،ونظایر
  . میشود بیان و شده
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 عالقه مورد رفتارکه انواع بیان براي که هستند مفاهیمی همه» صداقت«،»سازگاري«،»همرنگی«،»پرخاشگري«،»هوش«
  .است،بکارمیروند رفتاري علوم محققان

 خاص منظور یک براي اگاهانه و ارادي طور به اینکه ان و دارد نیز اضافی معنی یک اما است، مفهوم یک سازه
 هوشمندانه غیر و هوشمندانه رفتارهاي مشاهده از انتزاعی مفهوم،یعنی یک» هوش«. است شده اتخاذ یا تدوین علمی
 چیزي ان از کمتر معنی به هم و بیشتر معنی به هم و بیشتر معنی به هم علمی سازه یک عنوان به »هوش« اما. است
 استفاده نحو دو به ان از یافته نظام طور به و اگاهانه دانشمندان که ست معنا بدین ان.دارد مفهوم عنوان به که است

 مربوط ها سازه سایر به گوناگون هاي شیوه وبه وارد نظري هاي طرحواره در  واژه این اینکه، اول: میکنند
  . است وانگیزش هوش از تابعی حدودي تا تحصیلی پیشرفت که بگوییم توانیم می مثال، براي.میشود

 ازمون دادن با توانیم می.وسنجید کرد رامشاهده ان بتوان که شود می مشخص و تعریف نحوي به» هوش«اینکه، دوم
 هوش نسبی میزان بخواهیم معلمان از توانیم می اینکه یا کنیم، مشاهده را انها ،هوش کودکان به X مفروض هوشی

 اغماض اندکی با دهند می قرار مطالعه مورد که را ویژگیهایی یا ها سازه دانشمندان.بگویند ما به را خود شاگردان
 اند عبارت شناسی جامعه ،روانشناسی،و تربیتی علوم در مهم متغیرهاي از هایی نمونه. نامند می ها متغیر یا متغیر

 گیري جهت مذهبی، اضطراب،گرایش ارزو، سطح شغلی، رضایت اجتماعی، ي طبقه درامد،تحصیالت، جنسیت،:از
 تر، روشن عبارت به. پذیرد می متفاوت مقادیر  که است اي ویژگی متغیر گفت توان می.پیشرفت ،هوش، شغلی
 یک X مثال براي. میابند اختصاص ان به مقادیر یا اعداد که ست نمادي متغیر. کند می تغییر که ست چیزي متغیر
 مقادیر از مجموعه هر میتواند Xمتغیر. گیرد می تعلق ان به عددي هاي ارزش  که ست نمادي یعنی. است متغیر
 مجموعه هوش، براي.نگرش مقیاس یک یا هوش ازمون یک به مربوط هاي نمره مثال، براي.بپذیرد را بررسی قابل
 مجموعه این. دهیم می نسبت X به است شده معین خاص هوش ازمون مورد در که روشی براساس را ارقام از اي

 یک تا پایین مقدار یک از شود، می نامیده) هوشی ي بهره(هوش، گیري اندازه کالسیک هاي مقیاس در که مقادیر
  .میکند تغییر 150 تا 50 از مثال باال، مقدار

   متغیرها انواع
 ضروري متغیرها  شناسایی تحقیق هاي فرضیه ازمون ویا تحقیق هاي سوال به دادن پاسخ براي تحقیق یک در

  .کرد بندي طبقه مختلف هاي روش به توان می را ها متغیر.است

  وابسته و متغیرمستقل
 به که مستقل متغیر. شنود می تقسیم وابسته و مستقل دسته دو به دارند عهده به تحقیق در که نقشی برحسب متغیرها

 که است متغیري گویند، می نیز بین پیش و عامل فرض، پیش و محرك ایند، پیش داد، درون ، مفروض علت ان
 وابسته متغیر. شود معین دیگري متغیر با ان ارتباط یا اثر تا شود می انتخاب یا دستکاري  گیري، اندازه محقق توسط

 متغیر تاثیر تحت ان تغییرات که ست ا متغیري گویند، می نیز نتیجه و پاسخ مالك، د، دا برون ، معلول ان به که
 می قرار مشاهده مورد و گیري اندازه ، مستقل متغیر  دستکاري و گیري اندازه  اساس بر و ست ا مستقل

  )39صفحه.1387.زاده حسن.(گیرد
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  کیفی و کمی متغیر
 ان براي که است متغیري کمی متغیر.شود می  تقسیم کیفی و کمی دسته دو به گیري اندازه مبناي برحسب متغیرها

 با توان می را انها مقادیر اختالف و کنند می تغییر کمییت نظر از متغیرها این. کرد معین گیري اندازه  مبدا توان می
 میزان ، تحصیلی  د ستعدا ا ازمون نمره سن، ، وزن ، قد مانند. کرد جمع هم با را وانها کرد ثبت عدد از استفاده
 توان نمی ان  براي که ست ا متغیري کیفی متغیر. تلویزیون تماشاي ساعات میزان و خواب از محرومیت ساعات

 ارقام ي وسیله به توان نمی را انها ویژگیهاي و نیستند گیري اندازه قابل متغیرها این. کرد معین گیري اندازه مبدا
 به متغیر این از که  هایی گیري اندازه یا مشاهدات ثبت. کرد تفریق و جمع توان نمی را وانها داد نمایش ریاضی

 است معتقد) 1986(کرلینجر.وجنس چشم رنگ مو، رنگ مانند. شود می ستفاده ا کد یا الفبا حروف از اید، می عمل
 همیشه متغیرها. است متغیرها از اي شده تحریف نسبتا برداشت کیفی و کمی متغیرهاي به  متغیرها بندي تقسیم که

 1 مقدار دو  فقط تواند ومی دارد مجموعه زیر دو تنها    اگر. بود نخواهند متغیر صورت این غیر در پذیرند کمیت
 ،میزان اضطراب سطح مانند است، ارزشی چند    اگر. کنند می تغییر لذا و مقدارند یا ارزش نیز اینها بگیرد، 0و

. اوریم درمی کمیت به را ان ، افراد به...  و ها2 ، ها1، ها 0 دادن اختصاص با هم باز ، مذهبی ورجحان افسردگی،
  .است متغیرها از بسیاري کردن کمی اساس و است مهم بسیار نکته این درك

  وگسسته پیوسته متغیییر
 بین  که متغیریست پیوسته متغیر. شوند می تقسیم گسسته و پیوسته دسته دو به گیري اندازه واحد برحسب متغیرها

 و دارد وجود گیري اندازه مختلف درجات متغیرها این در. کرد انتخاب توان می را ارزشی یا نقطه هر ان واحد دو
 متغیر.هوش و یادگیري زمان وزن، قد، مانند.کند می  تعیین را درجات این تعداد گیري، اندازه ي وسیله دقت

 یا اعداد میتواند  گسسته متغیر. کرد انتخاب توان نمی را ارزشی یا نقطه هر ان واحد دو بین که ست متغیري گسسته
 براي.دهد اختصاص خود به هستند، مقیاس یک از معین و مشخص وجه یک ي کننده مشخص که را ارزشهایی

 اموزان دانش تعداد و کالس صندلیهاي تعداد. مرد یا است زن یا شخص یک ست، ا گسسته متغیر یک جنسیت مثال
  )42صفحه.1387.زاده حسن. (هستند گسسته متغیرهاي مدرسه یک

  ارزشی چند و ارزشی دو متغیر
 تقسیم ارزشی چند و ارزشی دو  دسته دو به دهند می ص اختصا انها به  که اعداي یا ارزشها تعداد برحسب متغیرها
 جنسیت مثال براي.شود می داده نسبت عدد دو یا ارزش دو فقط ان به که است متغیري ارزشی دو متغیر. میشوند
 زن به 0 عدد و مرد به 1 عدد معموال.(دهند می اختصاص 0و 1 اعداد یا مرد و زن ارزش دو ان به که است متغیري
 طبقه - شهروند غیر - شهروند  - مرده -  زنده:  از اند عبارت ارزشی دو متغیرهاي از دیگر مثالهاي ،)کند می داللت

 واقعی ارزشی دو دسته دو به تواند می  ارزشی دو متغیر. ان نظایر و معلم غیر -کارگر،معلم ي  طبقه متوسط ي
 متغیر. شود می تقسیم) پایین تحصیالت سطح -باال تحصیالت سطح مانند( ساختگی ارزشی دو و) مرد و زن مانند(

 متغیر یک ،هوش مثال براي. شود می داده نسبت عدد دو یا ارزش دو از بیش ان به که است متغیري ارزشی چند
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 حسن. (شود می بندي تقسیم هوش کم و ضعیف متوسط، ، باهوش به تواند می که است ارزشی چند
  )43صفحه.1387.زاده

  کننده  تعدیل متغیر
 کننده تعدیل متغیر  درواقع. گذارد می اثر وابسته و مستقل متغیر دو بین روابط در که متغیریست کننده تعدیل متغیر

 موجب ان تغییر که شود  مشخص تا شود می دستکاري یا گیري، ،اندازه انتخاب محقق ي وسیله به که است عاملی
 مستقل متغیر توصیف براي متغیر این. نه یا شود می)  مشاهده مورد( وابسته متغیر و مستقل متغیر بین رابطه تغییر

 فیلم تماشاي اثر مطالعه« تحقیق ،در مثال براي. اید می حساب به ثانویه مستقل متغیر یک و شود می برده بکار معینی
 تاثیر:  که بپردازد فرضیه این ازمون به محقق اگر» تهران ساله 8-12  کودکان پرخاشگري میزان بر امیز خشونت هاي

) دختر-پسر( کودکان جنسیت است، دختران از بیشتر پسران پرخاشگري برمیزان امیز خشونت  هاي فیلم تماشاي
 دبستان،بیشتر از پیش سنین در فکري هاي بازي اسباب از ستفاده ا: که فرضیه این ازمون در.است کننده تعدیل متغیر

 فکري هاي بازي اسباب از کردن میشود،استفاده کودکان هوشبهر رفتن باال باعث دبستان سنین در انها ي استفاده از
 پژوهشی طرح در متغیر یک کم دست گنجاندن.است کننده یل تعد متغیر سن و وابسته متغیر هوشبهر ، مستقل متغیر

 از که اورد بار به اي نتیجه تواند می مستقل، متغیر و متغیر دو این بین متقابل تاثیر نتیجه یعنی ، تعاملی اثر مطالعه و
  )43.44صفحه.1387.زاده حسن. (است نبوده پذیر امکان تنهایی به مستقل متغیر اصلی اثر  مطالعه طریق

  عملیاتی تعریف و تعریف
  چیست؟) Definition( تعریف تحقیق در اصطالحات و ها واژه تعاریف

  :است توجه مورد زیر نکته دو واژه، تعریف در که گفت توان می خالصه طور به
 را مطلب یک فقط مفهوم، آن از افراد همه تا شود؛ تثبیت پایدار طور به مفهوم فضاي که باشد طوري باید تعریف. 1

  ).Consistensy پایداري شرط(باشد نداشته وجود آن، از گوناگون تعبیرهاي و مفهوم تغییر امکان و بفهمند
 و صفات که معنی بدین کرد؛ بررسی سادگی به را مفهوم آن بتوان که باشد دقیق اي گونه به باید تعریف. 2

 مشخص مفهومی فضاي داراي شده، تعریف دقیقاً باید شوند، می گرفته کار به واژه یک تعریف براي که اصطالحاتی
 به را آنها نتوان دیگر، سوي از و باشند بررسی قابل تجربی نظر از سو یک از که طوري به باشند؛ صریحی و

  .نمود تعبیر گوناگون هاي روش

  تحقیق در ها واژه تعاریف بندي دسته
  :است ذیل شرح به تحقیق، در ها واژه تعاریف بندي، دسته یک در
  ).وضعی( مفهومی تعریف. 1
  اسمی تعریف. 2
  تحلیلی تعریف. 3
  اي تجزیه تعریف. 4
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  اي مرحله چند تعریف. 5
  واقعی تعریف. 6
  عملیاتی تعریف. 7

  .میپردازیم عملیاتی تعریف مورد در توضیح به ما میان این در

  عملیاتی و مفهومی هاي تعریف
 به مفهومی تعریف. کرد تعریف »عملیاتی تعریف و مفهومی تعریف« صورت دو به توان می را متغیرها و ها سازه

 و انتزاعی هاي واژه از تعریف، این در دیگر، عبارت به و دارد اشاره دیگر هاي واژه توسط واژه یک تعریف
 در را مهمی نقش و کند می کمک پدیده یک ماهیت شناسایی به تعریف، نوع این. شود می استفاده فرضی هاي مالك
 را آن بتوان تا کرده تبدیل عملیاتی تعریف به باید را مفهومی تعریف. کند می ایفا ها فرضیه تدوین منطقی فرایند

 این. کرد تعریف فکري فعالیت یا انتزاعی تفکر توانایی یادگیري، ظرفیت توان می را هوش مثال، براي کرد؛ مشاهده
  . کرد مشاهده را آن بتوان تا شود تبدیل عملیاتی تعریف به باید هوش، مفهومی تعریف

  عملیاتی تعریف
 به ،»مشاهده قابل« عبارت بیان، این در. است استوار مشاهده قابل هاي ویژگی بر که است تعریفی عملیاتی، تعریف

 یک کاري دست یا گیري اندازه در را محقق هاي فعالیت عملیاتی، تعریف. دارد اشاره عملیاتی تعریف در مهمی نکته
 محقق. است آن انجام شیوه و کار در محقق راهنماي عملیاتی، تعریف دیگر، عبارت به و سازد می مشخص متغیر،
 را آنها بتواند وي که آن از قبل باشد؛ داشته کار و سر اضطراب، یا یادگیري مثل ها سازه از سري یک با است ممکن

 این معرّف اي مشاهده قابل رویدادهاي نوع چه که بگیرد تصمیم باید دهد، قرار مطالعه مورد تجربی صورت به
 بتوانند که اعمالی و 15ها گر نشان شود، تعریف عملیاتی صورت به سازه یا مفهوم یک که زمانی. باشند می ها سازه

 که پذیرند انجام طوري باید عملیاتی تعریف. شوند می مشخص کنند، فراهم را سازه یا مفهوم آن به مربوط اطالعات
 به یکسانی نتیجه بپردازند، مطالعه مورد مفهوم یا سازه گیري اندازه به مشابه، شرایط در مختلفی گران  پژوهش اگر

 تجربی تعریف یک تنها زیرا گیرد؛ نمی صورت آسانی به ها، سازه عملیاتی تعریف که داشت توجه باید. آورند دست
  .شود می تعریف دیگري به عمدي رساندن آسیب شرایط، برخی در گري، پرخاش مثال، براي ندارد؛ وجود آنها از

  عملیاتی تعریف انواع 
  .آزمایشی عملیاتی تعریف و پذیر اندازه عملیاتی تعریف دارد؛ وجود عملیاتی تعریف نوع دو

 سازه، یا مفهوم یک گیري اندازه تا پذیرد انجام باید که عملیاتی از است عبارت :پذیر اندازه عملیاتی تعریف) الف
 این یا کرد تعریف شده، استاندارد آزمون یک در فرد نمرات با توان می را تحصیلی پیشرفت مثال، براي شود؛ میسر

 قابلیت( سنجی روان هاي ویژگی داراي که »خود از لیاقت ادراك« نامه پرسش وسیله به توان می را »خود مفهوم« که
  .کرد هارتر، تعریف نامه پرسش مانند است،) اعتبار و اعتماد
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 بروز براي ،)موجود هاي نظریه اساس بر( الزم آزمایشی شرایط ایجاد از است عبارت :آزمایشی عملیاتی تعریف) ب
 عملیاتی؛ صورت به ناکامی آزمایشی تعریف مثال، براي گیرد؛ می صورت گر پژوهش توسط که مطالعه مورد پدیده

 تعریف به توجه با. کند می برخورد مانع با هدف، یک به رسیدن براي فرد آن، در که است شرایطی از عبارت
 تجربه روش و راه عملیاتی تعریف .کرد مشخص را متغیر گیري اندازه مقیاس توان می تحقیق، در شده ارائه عملیاتی

 که انچه از روشنی تعریف بدون و است مشاهده به متکی پژوهش .سازد می مشخص را مفهوم یک سنجش یا کردن
  .)www.noorportal.netسایت وب از خنیفر حسین دکتر مقاله(یابد  نمی تحقق کرد،مشاهده مشاهده باید

 مورد هاي متغیر گیري اندازه به قادر را پژوهشگران دارد، زیرا تام ضرورت علمی پژوهش در عملیاتی هاي تعریف
 معلوم پیش از ووابسته مستقل متغیر دو هر عملیاتی تعاریف که است ضروري اي مطالعه هر در.میکند نظر
 از پس گاه.کند بیان مشخص شکل به را انتزاعی مفاهیم تا کند می وادار را محقق متغیر یک عملیاتی تعریف.شود

 ابتدا در که اي گونه به مذکور متغیر که بگیرد نتیجه است ممکن کلیدي،پژوهشگر متغیر یک کردن عملیاتی از ناکامی
 مشخص بیانی عملیاتی هاي تعریف که آنجا از.شود تعریف نو از باید و است مبهم حد از بیش شده گرفته نظر در
  .برسانند کنند، می بیان مذکور مفاهیم که را آنچه توانند می دقیقا یابند می

 وجود عملیاتی تعریف هیچ .ندارد وجود مطمئنی روش یک تنها متغیر یک عملیاتی تعریف براي اینکه آخر ينکته
 در عملیاتی تعریف یک به دستیابی براي روشی چه که بگیرد تصمیم باید پژوهشگر. کند راضی را همه که ندارد
  .است ترین مناسب او خاص پژوهشی مسئله مورد

 
  : منبع

  .83 ص.امامی سید دومینیک،ترجمه،کاووس.ویمر،جوزفآر.دي جمعی،راجر هاي رسانه در تحقیق
  1383نور پیام انتشارات. اجتماعی علوم در نظري تحقیق روش:البیکر.ترز 

  1387ساواالن نشر رفتاري علوم در تحقیق هاي روش.رمضان.زاده حسن
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  شاخص ها و مقیاس ها: فصل هشتم

  :سطوح سنجش
, لیتر, کیلو: هاي انداز گیري  که در سنجش کیفیت ها بکار میروند همانند واحدهاي کمیواحدها یا مقیاس

از این رو مقیاس هاي سنجش کیفیت ها را نسبت به این  .کیفیت ها را در سطوح متفاوتی می سنجد......متر
  :سطوح طبقه بندي میکنند

 مقیاس هاي اسمی-1

  مقیاس هاي ترتیبی-2
 مقیاس هاي فاصله اي یا متري-3

 مقیاس هاي نسبی-4

 مقیاس هاي اسمی

مقیاس ها براي سنجش کیفیت ها مقیاس هاي اسمی می باشند که بوسیله آن ها ساده ترین و ابتدایی ترین 
  :مثال یک .فقط بودن یا نبودن یک صفت سنجیده میشود فقط و

ایرنی و غیر ایرانی دسته بندي می ( "ملیت"دانشجو تشکیل شده است کیفیت وصفت 10از در کالس که-1
جا فرض بر این است که هیچ یک از دانشجویان داراي دو در این) غیر ایرانی 1نفر ایرانی و  9مثال (شوند

  .ملیت نباشند
بررسی نمود بدین ترتیب  )مذکر یا مونث( "جنس"همان تعداد از دانشجویان را می توان بر مبناي صفت -2

  ).نفر مونث 4نفر مذکر و6"فرضا (که آن ها به دو گروه مذکر و مونث تقسیم می شوند
  :وع مقیاس ها آنست کهازجمله  شروط این ن: شروط

ا طبقه بندي شوند هباید به طور صریح و واضح در یکی از گروه) درمثال ها دانشجویان(هریک از افراد -1
به عبارت دیگر کسی که در یک گروه طبقه بندي  .وهیچ یک از آن ها نباید بتواند در هر دو گروه جاي گیرد

که  "ملیت"باشد مانند مثال   صفر )از نظر آماري(دیگر احتمال طبقه بندیش در گروه  "باید قاعدتا ، شد
گفتیم دانشجویان فقط بر مبناي ایرانی یا غیر ایرانی بودنشان دسته بندي شدند ونه هم ایرانی و هم غیر 

  ).دو ملیتی(ایرانی 
و اما اگر فرض کنیم که .دانشجویان در دو گروه مذکر و مونث رده بندي شدند "جنس"همچنین در مثال 

) مانند بیشتر حلزون ها(در بین اسان ها ) دو جنسی(تعداد مخنث ها ) نظیر مواسیون(روزي در اثر تحوالتی 
طبقه بندي  "کافی نخواهد بود وشرط ) فقط مذکر و فقط مونث: (در آن صورت این رده بندي . زیاد شود 

جزء تقسیم نمود تا افراد  در چنین موردي میبایست صفت جنس را به سه رده یا. اجرا نشده است "صریح 
بنابراین مالحظه میشود که این وظیفه , بتوانند به طور صریح در هر یک از آن ها جاي گیرند) مفعول ها( 
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محقق است که رده ها و طبقات پاسخ ها را حتی االمکان طوري برگیزند تا جاي شک وتردید براي طبقه 
  .بندي باقی نگذارد

چه بسیاري از . شرط فوق نخواهند بود يدارا.... ورزشکاران ,پدران, پزشکان:  طبقه بندي هاي نظیر
از سوي دیگر باید به این نکته نیز   .پزشکان درعین حال پدر وبرخی از آن ها چه بسا ورزشکار نیز باشند

) زن و مرد(توجه داشت که تقسیم بندي یک صفت یا رده بندي پاسخ ها در کلیه موارد مانند مثال جنس 
نیز نمی توان با قاطعیت واحتمال ) زن ومرد(حتی در مورد جنس. صریح  امکان پذیر نیست "کامال  به طور

در صد ادعا  نمود که تقسیم بندي درست است زیرا این تشخیص  زن یا مرد فقط بر مبناي  صفر صد
افراد  تعدادي از) هرچند با احتمال ضعیف (ممکن است  لباس وغیره است و معرف هاي ظاهري آرایش و

  .مخنث بوده و یا تغییر ظاهر داده اند
طبقات باید طوري برگزیده شوند تا کلیه ئ افراد نسبت به  دارا نبودن یک صفت قابل بررسی  رده و -2

 )افرادي که در رده ها تقسیم بندي می شوند ( به عبارت دیگر جمع اجزاء  .باشند و نه فقط قسمتی از آنها
دانشجوي مورد بحث را ) نفر 10(مثال  ما نمی توانیم  .مساوي باشد) مورد بررسیافراد (باید با تعداد کل 

ممکن است در بین آن ها اشخاص , چه.و متوسط  تقسیم بندي کنیم ) کم در آمد(فقط به طبقات فقیر 
کم ثروت مندي نیز باشند و براي آنها در رده ها جائئ در نظر گرفته نشده است ولذا جمع  افراد با در آمد 

جامعه ئ فرضی با "مطابقت نخواهند کرد همین نکته در مورد مثال ) نفر 10(ودر آمد متوسط  با جمع کل 
  .نیز صدق می کند "تعداد زیاد مخنث ها 

به سه شق قابل تقسیم  ،وجود یا عدم وجود یک صفت: از آن جا که در مقیاس هاي اسمی فقط  دو شق-3
  .گرددمی شق خود به صورت یک صفت بررسی  هر)مخنث  زن و,مانند مرد (باشد  می 

  :مقیاس ترتیبی
به طوري که وسیله  آن می توان . مقیاس ترتیبی کمی پشرفته تر و ظریف تر از مقیاس هاي اسمی می با شد

کمتر یا بیشتر دارا بودن (همچنین شدت و ضعف نسبی آن را ، عالوه بر دارا بودن یا نبودن یک صفت کیفی
  .ی نمودنیز بررس) صفت را
در مورد دانشجویان ذکرشده درمثال یک را  "فعالیت هاي آموزشی "فرض کنیم میخواهیم صفت  :مثال دو

  :نتایج زیر را بدست آورده ایم ) سنجش(بسنجیم و پس از ارزیابی 
  یک نفر           فعالیت بسیار زیاد

  هفت نفر          فعالیت متوسط
  دو نفر             فعالیت کم
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یکه مالحظه میشود در اینجا دانشجویان مانند مقیاس هاي اسمی فقط بر مبناي دارا بودن یا نبودن بطور
نیز ) کمتر یا بیشتر فعال(طبقه بندي نشده اند، بلکه عالوه بر آن شدت فعالیت آنها   "فعالیت"صفت 

. دیان و مذاهب خود باشدمثال دیگر در این زمینه میتواند میزان پایبندي دانشجویان به ا. سنجیده شده است
در این صورت در مقیاس ترتیبی کافی نخواهد بود که سنجیده شود آیا یک شخص مسلمان است یا نه، 

بلکه تا چه حد به دین خود پاي بند است و به آن ) دارا بودن یا دارا نبودن صفت ... ( مسیحی است یا نه 
  ).شدت و ضعف(اعتقاد دارد 

ها همانطور که ازنامشان برمیاید مفعول ها به ترتیب شدت و ضعفشان نسبت به  بنابراین دراینگونه مقیاس
  .یک صفت مرتب و رده بندي میشوند 

نکته قابل توجه و در واقع نقیصه اي در مقیاس هاي ترتیبی اینست که گرچه بوسیله آنها بیشتر یا کمتر بودن 
آن مورد  "چقدر و چه اندازه بیشتر یا کمتر  "ما سنجیده میشود ا) کمتر فعال ... فعال تر  "مثال ( یک صفت 

  .توجه نیست 
بنابراین در مثال دو بر مبناي مقیاس ترتیبی مطرح نیست که یک نفر اول چقدر از هفت نفر بعدي فعال تر 

تنها نکته اي که مطرح است  آنست که عده اي در مقیاس عده  .است و این هفت نفر چقدر از دو نفر آخر
مقیاس هاي  به عبارت دیگر در. ی نسبت به عده اي که مبدا قرار گرفتند، کمتر یا بیشتر فعالنداي دیگر یعن

ترتیبی صفت همچون محوري قابل تصور است که بر روي آن یک نقطه مبدا در نظر گرفته شده و افراد یا 
فعالیت  "مثال (این مبدا میتواند در قسمت شدت محور . مفعول ها نسبت به این نقطه مبدا مرتب میشوند

  ).فعالیت کم "مثال ( واقع شده باشد و یا درقسمت ضعف محور) بسیار زیاد
فعالیت "مشخص نیست که آیا فاصله بین "مثال . اما آنچه بر روي این محور مشخص نشده، فواصل است

است؟  "کمفعالیت  "تا  "فعالیت متوسط"همان اندازه است که بین فاصله  "فعالیت متوسط"تا  "بسیار زیاد
نیز امکان، محاسبات ریاضی و ) مشخص نبودن فواصل(چقدراست؟ به همین علت ... دوبرابرآن است؟ ... 

. آماري در مقیاس هاي ترتیبی وجود ندارد و آنچه بوسیله آنها سنجیده میشود ازدقت کافی برخوردار نیست
نخستین تکوین سنجش کیفیت ها بدین ترتیب مقیاس هاي ترتیبی نیز مانند مقیاس هاي نسبی در مراحل 

ترتیبی سخن از سنجش کیفی به میان آمد و  يبا این تذکر که در واقع با ابداع مقیاس ها. قرار میگیرند
 جهشی در این راه حاصل شد و با امیدواري ها وادعا هایی در این زمینه نمایان گشت و به وسیله آن عمل

مشهورترین مقیاس هاي .اي ظریف تر ودقیق ترفراهم آمدتغییرات و رفع نقایص آن امکان تهیه مقیاس ه
  .ترتیبی، مقیاس سنجش فاصله اجتماعی یا مقیاس بوگاردوس است
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  :مقیاس هاي فاصله اي
بدین . مقیاس هاي فاصله اي درمرحله اي پیشرفته تر تکوین یافته تر از مقیاس هاي ترتیبی قرار میگیرند 

برطرف شده ) مشخص نبودن فواصل(قیاس هاي ترتیبی وجود داشت معنی که در آن ها نقیصه اي که در م
و شدت وضعف دارا بودن ، سنجید که مثال  "بر دارا بودن و دارا نبودن یک صفت  "و با آنها میتوان عالوه 

  .یک صفت را چقدر بیشتر یا کمتر از شخص دیگر داراست ) مفعول(یک شخص  "
بر مبناي مقیاس هاي فاصله اي بررسی ) مثال هاي باال(دانشجویان درصورتیکه فعالیت آموزشی  :مثال سه

  :میگردد آنگاه نتایج حاصل به شکل زیر می بود 
  :ارزیابی فعالیت آموزشی 

  بسیار زیاد: پنج         فعالیت:یک نفر            نمره
  متوسط:سه         فعالیت:هفت نفر           نمره
  کم:فعالیت         دو :دونفر              نمره

در اینجا صفت مورد سنجش همچون محوري تصور شده است که روي آن فواصل بین اجزا صفت یکسان 
  .میباشد و افراد بر مبناي آن تقسیم بندي میشوند 

  پنج..................چهار..................سه..................دو..................یک
   فعالیت کم              فعالیت متوسط         فعالیت زیاد         فعالیت بسیار زیاد   بدون فعایت           

ي را که بر مبناي آن "واحد"باید توجه داشت که یکی از شروط اساسی مقیاس هاي فاصله اي آنست که 
. ا پنج بود در مثال باال واحد اندازه گیري یک ت. فواصل بین اجزاي صفت مشخص میشود باید ذکر نمود 

در صورتی که واحد اندازه گیري مشخص نباشد نمیتوان . اما این واحدمیتواند به صورت هاي دیگرنیزباشد
  .ادعا نمود آن مقیاس فاصله اي است 

 –فعالیت زیاد  –فعالیت متوسط  –فعالیت کم  –به بدون فعالیت "اگر صفت فعالیت آموزشی صرفا  "مثال 
زیرا در آن . شود نمیتوان گفت که مقیاس سنجش یک نوع مقیاس فاصله اي استفعالیت بسیار زیاد تقسیم 

همان اندازه است که  "فعالیت زیاد  "تا  "فعالیت بسیار زیاد  "صورت مشخص نیست که آیا فاصله ي بین 
  . میباشد یا  نه "فعالیت متوسط  "تا  "فعالیت زیاد  "

  مقیاس نسبی
زیرا تنها تفاوت آنها با یکدیگر در .قع گونه اي مقیاس فاصله اي دانستمقیاس هاي نسبی را می توتن در وا

این است که در مقیاس هاي فاصله اي مبدا سنجش به طور دلخواه انتخاب می شود در صورتی که در 
به عبارت دیگر مبدا سنجش یک مبدا واقعی یا به .مقیاس هاي نسبی این مبدا سنجش همیشه صفر است

  .مطلق استاصطالح معمول صفر 
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  :در این جا ذکر چند نکته ضرورت دارد
  .مشخص شود)تومان،سال(در مقیاس هاي نسبی نیز باید واحد سنجش-1
از آنجا که مقیاس هاي نسبی از صفر شروع شده و سپس با فواصل یکسان ادامه می یابند،می توان کلیه -2

  .محاسبات ریاضی و آماري را در مورد آنها به کار برد
علت نیز کوشش می شود که حتی االمکان مقیاس هاي فاصله اي را به مقیاس هاي نسبی تبدیل  به همین-3

  .کرد
  .)وجود ندارد= - وجود دارد و :+=عالئم(مشخصات مقیاس هاي فوق الذکر در جدول زیر خالصه شده اند

  فواصل  ترتیب  نوع مقیاس
  مبدا صفر 

  مطلق
  -  -  -  مقیاس اسمی-1
  -  -  +  مقیاس ترتیبی-2
  -  +  +  مقیاس فاصله اي-3

  +  +  +  مقیاس نسبی-4

  روش تهیه مقیاس
و داشتن چنین مقیاسی به اندازه . براي اندازه گیري در سطوح مختلف به مقیاس یا وسیله ي اندازه گیري نیاز است

  .داشتن اطالعات قابل اعتماد اهمیت دارد
ما درباره ي مقیاسهاي .را مشخص می کندهر مقیاس شامل مقوالتی است که ارزشها یا معرفهاي یک متغیر 

اسمی،ترتیبی،فاصله ایو نسبی صحبت کردیم،اما تهیه مقیاس علی رغم وجود این نمونه هاي اصلی باز هم دشوار 
متغیرها همه کمی نیستند و اغلب متغیرهایی که محقق علوم اجتماعی با آنها سروکار دارد کیفی بوده و از  .است

لذا هر .پرسشنامه و مصاحبه وسایل اندازه گیري هستند.به گردآوري و سنجیده می شودطریق پرسشنامه یا مصاح
از این رو محقق مجاز نیست هر سوالی که .سوال باید جنبه اي از آن مفهوم که محقق قصد آزمون آن را دارد،بسنجد

ید دید هدف از تحقیق با.به ذهنش رسید بپرسد و یا از روي کنجکاوي چیزهایی بپرسد که ربطی به موضوع ندارد
وقتی با در نظر گرفتن اهدافمان .هر سوالی که محقق را به هدفش رهبري نکن باید از آن اجتناب نمود.چیست

پرسشنامه و یا سواالت مصاحبه را تهیه کنیم و خود را فقط به موضوع تحقیق محدود کنیم،کار تا حدي آسانتر می 
  :جهت تهیه یک مقیاس بیان می کنیم حال با توجه به این نکات پیشنهادهایی.شود
  .براي آماده کردن مقیاس باید نکات زیر را درنظر بگیریم:روش تهیه مقیاس:الف

روش معمول بر این است که ده ها یا صدها سوال پیشنهادي را انتخاب کرده و پس از آزمون آنها و حذف -1
  .میان آنها انتخاب می کنندسوال از 50یا20سواالت تکراري،بی مورد و بی اهمیت،در حدود 

براي مثال نباید بپرسید که  به نظر شما زنان از .هر سوال باید به طور وضوح یک نکته را مشخص کند،نه بیشتر-2
  مردان با هوشتر،احساساتی تر و مودب تر هستند؟
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ن موضوع را هر گروهی از سواالت باید در حول و حوش موضوع خاصی باشد و هر سوال جنبه متفاوتی از هما-3
  .براي مثال سوال فوق صرفا درباره ي طرز فکر پاسخگویان نسبت به زنان طراحی شده است.ارزیابی کند

  .آنها باید تمام جوابهاي ممکنه را براي سوال در خود داشته باشد.مقوالت جوابها را باید با دقت انتخاب کرد-4
مثال آیا در موقع وقوع زلزله .باشند)در همان سطح اسمییعنی (در بعضی مقیاس ها مقوالت می توانند بلی و خیر-5

  در روستاي خود بودید؟            بلی               خیر
اما همانطور که گفتیم اغلب نظرخواهی ها جنبه موضوعی داشته و مقوالت دوجوابه براي آنها کافی نیست و الزم 

قوالت جوابها دقیق تر باشد به همان نسبت اندازه گیري هر چه م.است که آنها در سطح ترتیبی در نظر گرفته شوند
براي مثال زنان باهوشتر از مردان .از دقت بیشتري برخوردار بوده و اطالعات بهتر و بیشتري فراهم خواهد آورد

  هستند؟
  کامال مخالفم             کامال موافقم                   موافقم                    نمی دانم                 مخالفم         

  شاخص
با استفاده از .اندازه گیري و تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر تعیین مفاهیم و متغیرها به ارائه شاخص نیز نیاز دارد

شاخصها می توان وجود یا عدم وجود مفهوم یا صفتی را در افراد یا پدیده مورد بررسی،معین و از لحاظ شدت یا 
به عبارت دیگر شاخص ها در حکم صفت هایی هستند که مفاهیم را توصیف و فضاي .دضعف رده بندي کر

تعیین شاخص براي متغیرهایی مانند سن و جنس نسبتا آسان است،اما تعیین .مفهومی آن را مشخص می سازند
ال براي به عنوان مث.شاخص براي متغیرهاي کیفی مانند میهن پرستی،یا ایمان مذهبی کاري است پیچیده و دشوار

با طرح یک سوال .بررسی مفهوم میهن پرستی باید دید که این مفهوم را با چه شاخص هایی می توان مشخص کرد
  در برار حمله به کشورتان چگونه دفاع می کنید؟. جوابها را طبقه بندي می کنیم

  .لیم خواهم شدتس-4.غمگین خواهم شد-3.فقط کمک مالی می کنم-2.مال و جان خود و عزیزانم را می دهم-1
بدین ترتیب کسی که پاسخ می دهد جان و مال خود و عزیزانم را می دهم با کسی که می گوید فقط کمک مالی می 

انتخاب شاخص به عواملی .بدین ترتیب شاخص ها با تعریف عملی ارتباط میابند.کنم نمرات مختلف می گیرند
ضمن اینکه یک مفهوم .پدیده مورد تحقیق ارتباط دارد مانند دسترسی داشتن به اطالعات،فرضیه هاي محقق و نوع

واحد مثل رفاه و یا ایمان مذهبی در هر جامعه اي بسته به ارزش ها و شرایط موجود در آن جامعه، شاخص ها و 
  .معرفهاي ویژه خود را دارد

  :انواع شاخص
شاخص هاي .یقی می نامندشاخص ها را برحسب روش انتخاب آنها تحلیلی یا تحق :شاخص تحلیلی و تحقیقی-1

مثال اگر از افراد بپرسید که ایمان مذهبی یعنی .تحلیلی آنهایی هستند که محقق با تحلیل یک واژه بدان رسیده باشد
چه، اکثر پاسخگویان انجام واجبات را معرف ایمان مذهبی ذکر می کنند،آنگاه محقق انجام این اعمال را شاخص 

  .ت دیگر شاخص هاي تحلیلی جزئی از مفهوم مورد بررسی هستندبه عبار.ایمان به شمار می آورد
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اما در انتخاب شاخص تحقیقی رابطه مستقیم و فرضیه اي در این مورد وجود ندارد بلکه محقق با مراجعه به بعضی 
صفات افراد شاخص را مشخص می کند مثال شاخص زن یا مرد بودن را می توان با مراجعه به لباس و طرز آرایش 

فتار استنباط نمود و این کار بدون نیاز به آزمایش فیزیولوژیکی امکان پذیر است و از آن جا که غیر مستقیم است و ر
  .و انتخاب آنها بستگی به استنباط محقق دارد آنها را شاخص هاي تحقیقی می گویند

گی و طرز تشخیص شاخص ها همچنین می توانند برحسب سادگی و پیچید :شاخص تعریفی،وابسته و استنتاجی-2
مثل دانشجو کسی است .آنهایی هستند که از تعریف واژه اي برمی آید:معرفهاي تعریفی:آنها به سه دسته تقسیم شوند

مشروط .براي بررسی بعضی مفاهیم به چند شاخص نیاز است:شاخص هاي وابسته.که در دانشگاه تحصیل می کند
به این نوع شاخص ها،شاخص هاي .گی وجود داشته باشدبر اینکه میان خود این شاخص ها،وابستگی و همبست

انجام واجبات،حضور مرتب در .(مثال ایمان مذهبی را می توان با معرف هاي زیر مشخص کرد.وابسته می گویند
مورد بررسی یعنی ایمان مذهبی،در صورتی اعتبار دارد که )متغیر(بنابراین شاخص هاي این واژه)مسجد،دادن خیرات

به طوري که می توان نشان داد آنهایی که داراي ایمان مذهبی هستند کسانی .بستگی وجود داشته باشدمیان آنها هم
فقط رابطه قوي بین این سه آنها .هستند که اغلب واجبات را انجام می دهند و به مسجد می روند و خیرات می دهند

  .را شاخص ایمان مذهبی می کند
که به طور مستقیم قابل مشاهده و بررسی نبوده بلکه بنا به طبیعت  معرف هایی هستند :شاخص هاي استنتاجی-3

مثال اگر نتوانیم میزان .فرضیه اي که داریم آنها را استنباط می کنیم از این رو به معرف هاي تحقیقی شباهت دارند
ه اي که دارند،ماشینی درآمد و رفاه مادي افراد را با سوال مستقیم از آنها بررسی کنیم می توانیم با مشاهده نوع خان
  .که سوار می شوند و لباسی که می پوشند ویا آشغالی که بیرون می ریزند پی به درآمد آنها برد

پیدا کردن شاخص هاي پدیده هاي اجتماعی همیشه آسان نیست مثال ممکن است  :شاخص هاي پیدا و پنهان-4
ود و در روزهاي خاص مذهبی خیرات بدهد یعنی کسی به عللی واجبات مذهبی را در ظاهر انجام دهد،به مسجد بر

نشانه ایمان ....از این رو باید گفت که با اینکه شاخص هاي آشکار یعنی انجام واجبات و .تظاهر به داشتن ایمان کند
مذهبی است،اما ممکن است در حقیقت چنین نباشد و بنابراین باید جهت تشخیص مذهبی بودن افراد،بدنبال 

بود و آنها را شاخص پنهانی ...تقیم تري مثل احتراز از لهو و لعب یا نوع دوستان صمیمی و شاخص هاي غیر مس
  .ایمان بشمار آورد

  غیرمستقیم بودن اندازه گیري 
بیشترین ایرادي که نسبت به دقت اندازه گیري در علوم اجتماعی گرفته می شود،این است که اندازه گیري ها در 

حد،غیر مستقیم است،ولی همان طور که خواهیم دید،حتی در فیزیک هم که در مقایسه علوم اجتماعی غالبا بیش از 
با علوم اجتماعی از دقت بیشتري برخوردار است همه ي اندازه گیري ها تا اندازه اي غیر مستقیم صورت می 

با مسائل علماي  با این همه علماي اجتماعی نمی توانند این مشابهت هاي ظاهري نتیجه بگیرند که مسائلسان.گیرد
فیزیک اساسا تفاوتی ندارد،بلکه اشاره به این موضوع فقط در حدي قابل قبول است که بپذیریم علم اساسا با یک 

اکنون براي آنکه نشان دهیم مساله فقط به علوم اجتماعی اختصاص پیدا نمی کند،می .چنین مشکلی مواجه است
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ماعی با آن درگیرند،به نوع ساده اي از مسائل اندازه گیري خاهیم در ضمن تشریح مشکالت خاصی که علماي اجت
  .در فیزیک اشاره کنیم

ما به طور کلی حتی یاد گرفته ایم که با توجه به یکنوع خواص فرضی که به کمیت ماده مربوط می شود،براي جسم 
تقیم صورت نمی قائل به جرم باشیم،با آنکه اندازه گیري جرم به گونه اي که ما فکر می کنیم به طور مس

کمیتهایی مانند جرم اساسا از طریقه ي عقربه اي اندازه گیري می شود که بر روي صفحه اي مندرج در .گیرد
از این فرآیند .وضعیتی استاندارد حرکت می کند و سپس از روي حرکت این عقربه جرم جسم استنباط می شود

وقتی جرمی در داخل مقیاسی فرار می گیرد :فراهم آورداندازه گیري یک تفسیر علی،تقریبا به این صورت می توان 
مقداري که مقیاس نسبت به آن جسم نشان می دهد،ممکن است در اثر عملکرد تعدادي سازه باشد که جرم مفروض 

براي مثال،اگر از مقیاس فنري در اندازه گیري استفاده شود،در این صورت .جسم فقط تعدادي از آنها به حساب آید
الف،جرم جسم ب،نیروي جاذبه زمین ج،خواص خود مقیاس :ین مقیاس می تواند از سازه هایی از قبیلعقربه ي ا

مانند خواص فنر فلزي د،خصوصیات عالی که مقیاس را قرائت می کند، و ه،از سازه هاي متفرقه دیگري متاثر شده 
 .ی آنها اساسا قابل مالحظه استباشد که به تنهایی هیچیک از آنها خود تاثیر مهمی ندارند،ولی تاثیرات جمع

حال چگونه می توان جرم جسم را از عقربه ي مقیاس استنباط کرد؟در این صورت ابتدا باید پیش فرضهایی کم و 
بیش واقعی درباره ي متغیرهاي دیگري وضع کنیم که اضافه بر جرم جسم ممکن است حرکت مقیاس را متاثر کرده 

در مورد این .تدوین کرد)) حقایق((ي از مواقع می توان بر مبناي تئوري یا براساس این پیش فرضها را در پاره ا.باشد
مثال خاص،ما فرض می کنیم که از نیروي جاذبه زمین آگاهیم و براي هر مقدار فاصله از سطح دریا هم می توانیم 

،چون اگر در این این فرض به دلیل این است که از دور تسلسل جلوگیري کنیم.یک ضریب اصالحی به کار بریم
بحثهاي تئوریک،پیش فرضهاي تئوریکی به عنوان مبدا در نظر گرفته نشوند،در آن صورت بحث دچار دور و 

این موضوع در واقع گویاي آن است که یک تئوري مناسب می تواند به فرایند اندازه گیري .تسلسل خواهد شد
عنوان مبدا در بحث،از یک دور تا دور دیگري از اندازه بنابراین در اینجا،نیروي جاذبه زمین،به .کمک موثري بکند

گیري،نسبتا ثابت فرض می شود،یعنی هر نوع اختالفی که در طول اندازه گیري در عقربه ي مقیاس مشاهده 
  .شود،مربوط به این سازه خاص نمی شود

راي حرکت عقربه ي مقیاس هم باز می تواند سازه ي موثري ب) مانند کیفیت فلز فنر(دیگر آنکه خواص خود مقیاس 
در این مورد معموال فرض می شود که وسیله ي اندازه گیري داراي خصوصیات ثابتی است و .محسوب می شود

عقربه ي این ترازوي خاص هم از طریق مقایسه با مقیاسهاي استاندارد شده ي دیگر،به طور دقیق تنظیم شده 
راستی چگونه می توان فهمید خصوصیات مقیاس .ار استاین بحث دوباره از نوعی دور و تسلسل برخورد.است

هاي استاندارد شده واقعا ثابت است؟شاید هم کسی به نحو اسرارآمیزي خصوصیات این مقیاس ها را تغییر داده 
باشد و تنها کسی هم از این امر اطالع دارد همان شخصی است که در این خصوصیات به گونه اي دخل و تصرف 

البته با توجه به این امر که خصوصیات وسیله ي .است همه ي آنها را در یک جهت تغییر دهدکرده که توانسته 
اندازه گیري را براي مدت مطالعه می توان ثابت فرض کرد،به سادگی قادر خواهیم بود که پیش فرضهایی قابل 

از این بحث چنین نتیجه .توجیهی در این معنا منطقا تدوین کنیم که چنین موردي براي ما مساله محسوب نمی شود
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می گیریم که صرفا نباید به پیش فرض هاي تئوریک اکتفا کرد،بلکه اضافه بر پیش فرض هاي تئوریک پیش فرض 
  .هایی هم باید درباره ي وسایل اندازه گیري خود تدوین کنیم

گان،نتیجه قرائت اضافه بر اینها ممکن است اختاللهاي زیاد دیگري هم بر اثر خصوصیات متفاوت مشاهده کنند
چون وقتی شخص وضعیت عقربه را با خط معینی در روي مقیاس مشاهده می کند،قضاوت او .مقیاس را متاثر کرد

تابعی است از وضعیت چشم او به اضافه تعدادي از سازه هاي روانی که در آن لحظه خاص،نمایانگر وضعیت 
امروزه سعی دارند که ابزارهاي مکانیکی و الکترونیکی را فیزیکدانان بر مبناي این آگاهی .روحی مشاهده کننده است

حتی براي احتیاط بیشتر و به منظور حذف اختاللهاي تصادفی،اندازه گیري یا مطالعه را تکرار .جایگزین انسان کنند
قوانین  این احتیاط کال این فرصت را به فیزیکدان می دهد که نهایتا بتواند اظهار کند که اختاللها براساس.می کنند

چون اگر این اختاللها به طور منظم در جهتی مجهول عمل کنند،آنگاه اندازه .شناخته شده احتماالت عمل کرده اند
  .گیري هایش دچار تورش خواهد شد و هر نوع استنباطی از این اندازه گیریها احتمال غلط بودن دارد

ار گرفته می شود،ولی متاسفانه تدوین پیش فرض در علوم اجتماعی هم دقیقا همین اصول براي اندازه گیري به ک
اولین دلیلی که می توان براي آن ذکر .هاي واقعی درباره ي اختاللها به دالیل مختلف همیشه براي ما مشکلتر است

آن است که ما تئوري هایی نداریم که بدرستی بر واقعیات متکی باشد،و بتوانیم با استفاده از آنها نیروي هاي 
  .را که می تواند موثر واقع شود مشخص کنیم) ند نیروي جاذبهمان(دیگري

دوم آنکه ما نمی توانیم در مقیاس با استانداردهاي عینی نسبت به دقت و ثبات خصوصیات وسایل اندازه گیري 
دست  یعنی،اگر ما مطالعه را تکرار کنیم و در هر دور از مطالعه نتایج متفاوتی به.خود به سادگی اطمینان حاصل کنیم

آوریم،در این صورت براي ما مشکل است که تغییرات واقعی را از تغییراتی جدا کنیم که بازده فرایند اندازه گیري 
باالخره در این مورد هم که چرا تکرار اندازه گیري در جایی که موضوع مطالعه انسان است،هم مشکلتر و هم .است

  .انی وجود دارداز فایده ي کمتري برخوردار است دالیل تجربی فراو
همین عبارت  اکنون اگر ادعا کنیم که مسائل اساسی اندازه گیري در تمام زمینه هاي علوم،مسائل مشابهی است،

بسیار ساده می تواند نسبت به بسیاري از مشکالت جدي اي که به غیر مستقیم بودن اندازه گیري مربوط می 
مستقیم بودن اندازه گیري،مفهومی نسبی است و هرچه اندازه گیري غیر .شود،علماي اجتماعی را بی توجه نگه دارد

غیر مستقیم تر باشد تعداد پیش فرض هاي آزمون نشده اي هم که باید براي آزمون دقیق تئوري الزاما باید با 
  .یکدیگر پیوند بخورد،بیشتر خواهد بود
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  نمونه گیري: فصل نهم

  مقدمه
می شود که در تحقیقات اجتماعی براي انتخاب افرد یا موارد تحقیق بکار  به روش منظم انتخاب  گفته نمونه گیري

  . دلیل نمونه گیري هم بسط معرف بودن موردهاي تحقیق است. می رود

  تاریخچه نمونه گیري

مجله آمریکایی لیترري دایجست در  .نمونه گیري در علوم اجتماعی همگام با نظرسنجی سیاسی، توسعه یافته است
اسامی افرادي را از دفترچه هاي راهنماي تلفن و فهرست اسامی دارندگان خودرو انتخاب و اقدام به  1920سال 

سردبیران این مجله در این کارت پستالها این سؤال را مطرح کرده بودند که . ارسال کارت پستالهایی براي آنان نمود
لیترري دایجست پس از دریافت پاسخها به . داداز بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوري به کدام یک رأي خواهید 

این مجله در دوره هاي بعدي . درستی پیش بینی کرد که چه کسی برندة انتخابات ریاست جمهوري خواهد بود
انتخابات ریاست جمهوري حجم نظرسنجی خود را گسترش داد و پیش بینیهاي آن در انتخابات ریاست جمهوري 

  .ست از آب در آمددر 1932و  1928، 1924سالهاي 

در این . ، این مجله براي ده میلیون نفر برگه هاي نظرسنجی فرستاد و دو میلیون پاسخ دریافت کرد1936در سال 
اما پس از برگزاري . درصد به روزولت رأي داده بودند 43درصد شرکت کنندگان به آلف لندون و  57نظرسنجی 

اشتباه سردبیران . درصد آرا پیروز شده بود 61بود و روزولت با  انتخابات ریاست جمهوري، نتایج کامالً بر عکس
آنها نمونه . دارندگان تلفن و مالکان خودروي شخصی: لیترري دایجست در چهارچوب نمونه گیري آنها نهفته بود

  .اي از افراد ثروتمند را انتخاب کرده بودند

  .ف مزیت هاي نمونه مناسب استدرابتدا مثالی از یک نمونه گیري موفق آورده می شود که معر
  :ارزش نمونه گیري خوب

نفري که در  1985ز ادر ماه نوامبر یک روز قبل از انتخاب رئیس جمهوري آمریکا در نظرسنجی که گالوب انجام داد 
  : آن شرکت می کردند این نتایج بدست آمد

  %59..........................ریگان و بوش  
  %41............................ماندل و فرارو
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رأي و ماندل و فرارو  35742852بر پایه همگانی که طی آن ریگان و بوش (  1984نتایج انتخابات ششم نوامبر  
  : چنین بود) رأي شدند 36930923صاحب 

  % 1/59.......................ریگان و بوش 
  %  9/40......................ماندل و فرارو 

نفر شرکت کننده احتمالی در انتخابات با چنین دقتی رأي  2000تواند با نظرسنجی از کمتر از  گالوپ چگونه می
  میلیون رأي دهنده را پیش بینی کند؟ 90واقعی بیش از 

موسسه نظر خواهی گالوپ از نمونه خوبی برخوردار بوده و پیمایش موثر و دقیقی از نمونه ها بدست آورده 
انتخابات گفتگو کردند و معلوم شد  درنفر واجد شرایط  3456قبل از انتخابات با  آنها در آخرین نظرسنجی.است
حوزه انتخابی سراسر کشورانتخاب شده  300این پاسخگویان از .نفر احتماأل در انتخابات شرکت می کنند 1985

  : بودند، در برگه رأي گیري مخفی گالوپ که برایشان ارائه شده بود چنین نوشته بود
و معاونش شرکت می کنید، لطفأ درمقابل نام کسی که فردا به او رأي  د فردا در انتخابات رئیس جمهورفرض کنی

پی  .سپس رأي ها را شمرد و به نتایج باال رسید .خواهید داد در برگه مخفی عالمت بزنید و در صندوق بیاندازید
باط آماري میگویند و تنبه چنین حدسی، اس. بردن به پیش بینی دقیق آنها مستلزم شناخت نمونه گیري احتمالی است

هدف نمونه گیري احتمالی هم فراهم آوردن توانایی استنباط دقیق درباره جمعیتی بزرگ است از طریق گردآوري 
  )  138ص   1385 ترزال بیکر،(. اطالعات از نمونه نسبتأ کوچک از جمعیت بزرگ

  تاریخچه نمونه گیري
مجله آمریکایی لیترري دایجست در  .همگام با نظرسنجی سیاسی، توسعه یافته استنمونه گیري در علوم اجتماعی 

اسامی افرادي را از دفترچه هاي راهنماي تلفن و فهرست اسامی دارندگان خودرو انتخاب و اقدام به  1920سال 
ا مطرح کرده بودند که سردبیران این مجله در این کارت پستالها این سؤال ر. ارسال کارت پستالهایی براي آنان نمود

لیترري دایجست پس از دریافت پاسخها به . از بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوري به کدام یک رأي خواهید داد
این مجله در دوره هاي بعدي . درستی پیش بینی کرد که چه کسی برندة انتخابات ریاست جمهوري خواهد بود

ا گسترش داد و پیش بینیهاي آن در انتخابات ریاست جمهوري انتخابات ریاست جمهوري حجم نظرسنجی خود ر
  .درست از آب در آمد 1932و  1928، 1924سالهاي 
در این . ، این مجله براي ده میلیون نفر برگه هاي نظرسنجی فرستاد و دو میلیون پاسخ دریافت کرد1936در سال 

اما پس از برگزاري . زولت رأي داده بودنددرصد به رو 43درصد شرکت کنندگان به آلف لندون و  57نظرسنجی 
اشتباه سردبیران . درصد آرا پیروز شده بود 61انتخابات ریاست جمهوري، نتایج کامالً بر عکس بود و روزولت با 
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آنها نمونه . دارندگان تلفن و مالکان خودروي شخصی: لیترري دایجست در چهارچوب نمونه گیري آنها نهفته بود
  )1385حکیم زاده، حسین، (.مند را انتخاب کرده بودنداي از افراد ثروت

  گیري ضرورت و اهمیت نمونه
کیفیت یک تحقیق نه تنها به مناسب بودن روش و ابزار تحقیق، بلکه به سودمند بودن روش نمونه گیري نیز بستگی 

عه به گونه اي که به دارد هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد، اما مطالعه تمامی جام
مطالعه تمامی جامعه از نظر هزینه و زمان مقرون به . قاعده کلی بینجامد،اگر محال نباشد دست کم عملی نیست

بنابراین محققان از یک جامعه کلی، گروهی کوچک یا زیر مجموعه اي انتخاب و داده هاي تحقیق را . صرفه نیست
هنمایی در جریان تدریس متوجه میشود که دانش آموزان از انگیزه فرض کنید معلم دوره را. جمع آوري میکنند

در . او تصمیم میگیرد که علل پایین بودن انگیزه تحصیلی را در دانش آموزان مطالعه کند. تحصیلی پایین برخوردارند
  .دانش آموز وجود دارد 300دانش آموز، در هرمدرسه  900سه مدرسه اي که به تدریس مشغول است 

به دالیل متعدد مانند کمبود . صمیم میگیرد که از مصاحبه نیمه سازمان یافته براي گرداوري داده ها استفاده کندمعلم ت
وقت، هزینه زیاد و غیر عملی بودن، او مجبور می شود که از بین کل دانش آموزان تعدادي را به عنوان نمونه 

چه تعداد از دانش آموزان را به عنوان نمونه : ه میشوداو براي انتخاب نمونه با چنبن سؤاالتی مواج. انتخاب کند
دانش آموز را براي مصاحبه انتخاب کنم خیلی زیاد نیست؟ اگر بیست دانش آموز براي  200انتخاب کنم؟ اگر 

مصاحبه انتخاب کنم، خیلی کم نیست؟ با دانش آموزان دختر مصاحبه کنم یا با دانش آموزان پسر؟ دانش آموزان 
  تحصیلی رابراي نمونه انتخاب کنم؟محققان درنمونه گیري با چنین سؤاالتی مواجه میشوندکدام پایه 

  : تعریف مفاهیم
 : را چنین تعریف کرده اند جامعهدر فعالیت هاي پژوهشی : 1

جامعه عبارتست ازهمه ي اعضاي واقعی یا فرضی که محقق عالقه مند است یافته هاي پژوهشی را به آنها تعمیم 
  . مشترك باشند ژگیعبارت دیگر جامعه به مجموعه اي از عناصر گفته می شود که داراي یک یا چند ویِ به.  دهد

یک دانشگاه و یا آسیب دیدگان از  86مورد مطالعه ي یک محقق ممکن است دانشجویان ورودي سال : بطور مثال
  .حادثه ي زلزله در یک منطقه باشد

  :گروه تقسیم می شود 2جامعه به 
جامعه اي است که حجم بسیار زیادي دارد و محقق توانایی مطالعه ي آنها را در حجم : امعه ي نامحدودج :الف

  . وسیع ندارد
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در این مثال مطالعه تمامی دانش . اثر تغذیه ي بین روز دانش آموزان بر میزان یادگیري آنها در ایران: براي مثال
  .اري بسیار دشوار است و حتی غیر ممکنآموزان ایران براي مشخص کردن اثر تغذیه ي آنها ک

و این تحقیق در صورتی قابل اجرا است که توسط یک نهاد دولتی انجام گیرد وگرنه بصورت انفرادي غیر ممکن 
  .است

براي مثال تاثیر تغذیه ي بین . جامعه اي است که پژوهشگر امکان مطالعه ي آنها را داشته باشد :جامعه ي محدود :ب
این جامعه . که جامعه فقط شامل دانش آموزان شهر تهران است ،آنها يریان شهر تهران بر یادگروز دانش آموز
  ) 54ص . روش تحقیق در علوم رفتاري و علوم اجتماعی. (و کمتر را شامل می شود 2500معموالً جمعیت 

یک . خاب استمعرض انترهر یک از واحدهاي جمعیت را که به عنوان عضوي از نمونه د :واحد نمونه اي -2
  .واحد انتخاب یا واحد نمونه اي می خوانند

ارزش جمعیتی ارزشی است که از مشاهده ومحاسبۀ همه واحدها ي تشکیل : ارزش جمعیتی یا پارامترجمعیت :3
این مقوله معموالً مستقیم در دسترس نیست واز طریق نمونه برآورد یا استنباط می  .دهندة جمعیت حاصل می شود

  .شود
 .ارزشی است که از مشاهدة واحدها ي واردشده در نمونه حاصل می شود :زش نمونه ايار: 4

یعنی میزان یکسان بودن ویژگی هاي نمونه با  -عبارت است از میزان معرف بودن آن  :معیار اصلی کیفیت نمونه: 5
  .ویژگی هاي جمعیتی که این نمونه از آن انتخاب شده است

  .فهرست یا شبه فهرستی از اعضاي یک جمعیت را چهار چوب نمونه گیري می نامند :چهار چوب نمونه گیري :6
  ) 1381 ببی،ارل،( 
  . واحدي که درباره اش اطالعات جمع آوري می شود و مبناي تحلیل را فراهم می سازد :عنصر: 7
به . ماینده ي آن جامعهاشیاء از یک جامعه ي تعریف شده به عنوان ن ،حوادث، انتخاب تعدادي از افراد :نمونه: 8

مشت نمونه ي : دیالمثل معروف می گو ضرب. عبارت دیگر نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن جامعه است
  .خروار است در انتخاب نمونه باید صادق باشد

 پژوهشگر قطره اي از خون بیمار را :مانند .فکر نمونه گیري نه جدید است و نه با زندگی روزمره بیگانه است
زیرا دالیل کافی براي قبول این مطلب که ماده ي  . آزمایش می کند و این کار را با اطمینان کامل انجام می دهد

  .ونه برداري شده آنچنان با کل خود آمیخته است که مقدار کمی از آن می تواند معرف همه ي مجموعه باشدمن
  :ونه بجاي کل جامعه استفاده می کنیمماز ن لبه چند دلی
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ونه این است که در فعالیتهاي تحقیقی به مقدار زیاد در میکی از فواید استفاده از ن :در وقت صرفه جویی: الف
زیرا در نمونه گیري حجم کمتري از افراد مورد مطالعه قرار گرفته در نتیجه کارهاي . وقت صرفه جویی می شود

  .یعتر انجام می شودرتحقیقی س
یلی که در قسمت الف بیان شد استفاده از نمونه گیري هزینه ي کمتري را در به دل :صرفه جویی در هزینه: ب

  .مقایسه با بکارگیري کل جامعه در بردارد
در هر فعالیت بخصوص تحقیقات آزمایشی احتمال ضرر وجود  :جلوگیري از خطرات و ضایعات احتمالی :ج

پیامدهاي منفی داشته  ه بسا، چیشها مشخص نیستاین احتمال ضرر از آنجا ناشی می شود که نتایج بعضی آزما .دارد
  .در نتیجه استفاده از نمونه گیري ضرر احتمالی را کاهش می دهد. باشد

یار راحت تر سمحققان برنامه ریزي براي گروهی کوچک را که عنوان نونه انتخاب کرده اند ب :برنامه ریزي آسان :د
نه آسانتر از دسترسی به کل وه دسترسی به نمکضمن این. هنداز برنامه ریزي براي جامعه ي گسترده انجام می د

  .جامعه است
دسترسی به تمام اعضاي جامعه اگر نگوییم محال است اما می توان گفت بسیار  :وصول بودن نمونهل السه: ـ ه

ه اشد آسانتر است استفاده از نمونبمشکل است در این صورت چون دسترسی به یک نمونه که نماینده ي جمعیت 
  .قابل توجیه است

در روش نمونه گیري چون میدان عمل محدودتر است پس به نیروي انسانی و محقق کمتري نیاز  :عامل انسانی: ز
  .است

آمارگیران کمتري نیاز است بنابراین اداره ي یک  هجمع آوري اطالعات از طریق نمونه ها چون ب :عامل کنترل :و
روش تحقیق در علوم اجتماعی  و علوم (  .مشکالت کمتري روبرو استو محقق با  پروژه و افراد آسانتر است

  ) 55ص . رفتاري

  :سرشماري یا مطالعه ي کل جامعه: 3
. در این روش کل جامعه مورد سرشماري قرار می گیرد و تمام اطالعات الزم از اعضا جمع آوري می شود

  .ستسرشماري یک نمونه ي کامل از این طریقه ي جمع آوري اطالعات ا
در سرشماري به کلیه ي افراد یک جامعه آماري مراجعه و از آنان در تمام مسائلی که مورد بررسی است سوال می 

  )149ص .  15 بهروز نبوي چاب.(این جامعه ي آماري ممکن است جامعه اي از انسانها باشند یا غیر انسانی. شوند
  : اصولی که به کمک آنها حجم نمونه مشخص می شود
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تحقیق انجام شده در ارتباط با تحقیق  5تا  3در هنگام پژوهش حدأقل باید به : راجعه به تحقیقات گذشتهم: الف
روش تحقیق در (  .می توان آن را مالك انتخاب قرار داد. مراجعه شود و به میانگین حجم نمونه آنها توجه کنیم

  ) 64ص . علوم رفتاري و علوم اجتماعی
 : ياستفاده از فرمول آمار: ب 

  . براي تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد

  
  :اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت

N =حجم جامعه آماري  
n =حجم نمونه  
Z = می باشد 1.96درصد برابر 95مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان.  
P =در این حالت مقدار . در نظر گرفت 0/5اگر در اختیار نباشد می توان آن را . مقدار صفت موجود در جامعه است

 .واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد

q =درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند. )q =1-p(  
d =مقدار اشتباه مجاز  

 .در نظر بگیریم 0/05دار خطاي مجاز را باشد و مق 400براي مثال اگر حجم جامعه آماري 

Z=1.96  
P=q=0.5 

 .خواهد بود 196آنگاه طبق فرمول باال حجم نمونه 

  :اگر حجم جامعه مشخص نباشد خواهیم داشت

  
گروه ( خواهد بود 384آنگاه طبق فرمول باال حجم نمونه . در نظر بگیریم 05/0براي مثال اگر مقدار خطاي مجاز 

  heghan.comgwww.moha : وب سایت).  گسترمشاوره پژوهش و انجام تحلیل آماريمحققان پژوهش 
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  انواع روشهاي نمونه گیري
هر یک . الف ـ نمونه گیري تصادفی و ب ـ نمونه گیري غیر تصادفی : براي نمونه گیري دو روش کلی وجود دارد

در زیر به طور مفصل تقسیم بندي انواع روشهاي نمونه گیري تصادفی . انواع مختلفی دارداز دو روش نمونه گیري 
  )110، ص1383حسن زاده،.(و غیرتصادفی را توضیح می دهیم

  نمونه گیري تصادفی
در نمونه گیري تصادفی، که به آن نمونه گیري احتمالی نیز می گویند، احتمال انتخاب شدن براي همه اعضاي جامعه 
. یکسان و معلوم است و هیچ عاملی جز عامل شانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه از جامعه وجود ندارد

احتمال . نمونه انتخاب شده به این شیوه معرّف جامعه است و می توان نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم داد
ـ نمونه گیري 1: وع نمونه گیري تصادفی وجود داردچهار ن.سوگیري در این نمونه گیري وجود ندارد یا کم است

، 1383حسن زاده، . (ـ نمونه گیري خوشه اي4ـ نمونه گیري طبقه اي؛ 3ـ نمونه گیري منظم؛ 2تصادفی ساده؛ 
انتخاب هر یک از این انواع نمونه ي احتمالی به ماهیت مسئله تحقیق، وجود چارچوب نمونه گیري ) 110ص

  )68،ص 1388واس، دي . (مطلوب در نمونه و روش گرآوري داده ها بستگی دارد مناسب، هزینه، سطح دقت
  ساده تصادفی نمونه گیري

در این روش، احتماأل انتخاب شدن براي همه اعضاي جامعه یکسان است و هر یک از اعضاي جامعه شناس برابر و 
ه انتخاب  یک عضو به  هیچ شکل در منظور از مستقل بودن این است ک. مستقل براي قرار گرفتن در نمونه دارد

نمونه گیري تصادفی ساده را به دو شیوه میتوان انجام داد، قرعه . انتخاب سایر اعضاي جامعه  تأثیري نداشته باشد
  .کشی و استفاده از جدول اعداد تصادفی

حجم مورد نظر  از در قرعه کشی با توجه به چارچوب نمونه گیري از میان افراد جامعه یک نمونه به  :قرعه کشی
میان افراد فهرست شده  به حکم قرعه انتخاب میکنیم، براي مثال فرض کنید محققی قصد دارد از بین دانش آموزان 

انتخاب کند محقق ابتدا باید ) به شیوه قرعه کشی(نفر را به روش نمونه گیري تصادفی  50نفري،  200یک مدرسه
را  200تا1را تنظیم کند وبه هر اسم، یکی از شماره هاي ترتیبی از فهرست الفبایی اسامی دانش آموزان مدرسه 

سپس هر یک از این شماره ها را روي کاغذ کوچکی بنویسد، آن را تا کند و در یک سبد بیندازد و . اختصاص دهد
به شماره اسامی مربوط . شماره کامل شود  50هر بار با بهم زدن سبد، یکی از کاغذها را به طور تصادفی بردار تا 

هاي انتخاب شده، اسامی افراد  گروه نمونه مورد نظر او خواهند بود البته، میتوان به جاي تنظیم فهرست الفبایی 
را روي کاغذ ) دانش آموز200(اسامی دانش آموزان و اختصاص شماره به هر یک از آنها، نام هر دانش آموز 

  . اره دانش آموز،انجام دهیمبنویسیم و قرعه کشی را براساس نام دانش آموز،نه شم
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در مواردي که تعداد افراد جامعه زیاد باشد، استفاده از روش قرعه کشی، کاري  :استفاده از جدول اعداد تصادفی
. در چنین شرایطی میتوان به جاي قرعه کشی از جدول اعداد تصادفی استفاده کرد. وقت گیر و پر زحمت است

عداد آن به طور تصادفی و به وسیله کامپیوتر و بر اساس قانون احتماالت جدول اعداد تصادفی جدولی است که ا
  . تهیه شده است و از نظم و ترتیب خاصی پیروي نمیکند

  :در استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه نکته باید توجه کرد
گتر از حجم جامعه صرف باشد و لذا از اعداد بزر) N(باید اعداد انتخاب شده کوچکتر یا مساوي  حجم جامعه  :اول

از اعداد تکراري، یعنی اعدادي که قبأل براي نمونه انتخاب شده است، نیز باید صرف نظر  :دوم. نظر میکنیم تمام
 .عمل انتخاب را باید آنقدر ادامه دهیم تا عدد مورد نظر براي نمونه انتخاب شود :سومکنیم و 

  نمونه گیري منظم یا سیستماتیک
  :این طرز نمونه گیري بیش از طریقه ي قبلی معمول است و طرز کار آن به شرح زیر استدر علوم اجتماعی 

 N=8000باید مشخص باشد؛ مثالً ) N(ـ تعداد کل جامعه ي آماري 1

 n=400ـ حجم نمونه باید تعیین شده باشد؛ مثالً 2

 N/n=8000/400=20را محاسبه می کنیم؛  N/nـ نسبت3

بیست تا بیست تا افراد را انتخاب می کنیم مثالً نفر ) نفر8000(کل جامعه ي آماري ـ حاال از روي اسامی اعضاي 4
نفر هشت هزارم وقتی ما اسامی این افراد را بیرون کشیده و در لیستی تنظیم کنیم ...بیستم ، نفر چهلم ، نفر شصتم ،

  )387و386،ص 1386رفیع پور،.(نفري را بدست آورده ایم 400نمونه ي 
تفاوت بین دو روش در این . روش نمونه گیري منظم تا حدودي آسانتر از روش نمونه گیري ساده استاستفاده از 

است که در روش نمونه گیري منظم انتخاب هر نمونه ي مستقل از انتخاب سایر اعضاي جامعه نیست، زیرا وقتی که 
کار، و با نظم معین، تعیین می اولین عضو نمونه انتخاب شد، بقیه ي اعضاي نمونه ي مورد نظر به صورت خود

الف ـ فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه : با این همه، از دو روش یاد شده باید در مواقعی استفاده کرد. شوند
اگر . در دسترس باشد و ب ـ تغییرات صفت متغیر در جامعه مورد مطالعه شدید نباشد) چارچوب نمونه گیري(

ي مورد مطالعه شدید باشد، ممکن است نمونه انتخاب شده معرّف جامعه، یعنی تغییرات صفت متغیر در جامعه 
  ) 114، ص1383حسن زاده،. (نماینده واقعی جامعه یا مشت نمونه خروار، نباشد

تناوب در : نمونه گیري سیستماتیک عالوه بر مسائل نمونه گیري تصادفی ساده با مسئله دیگري هم روبروست
نی ممکن است نوع خاصی از افراد در فاصله هاي منظمی در چهارچوب نمونه گیري یع. چارچوب نمونه گیري

اگر نسبت نمونه گیري با این فاصله منطبق گردد نمونه فقط شامل این نوع خاص می شود و به . قرار گرفته باشند
  . طور منظم از بقیه مستثنی می گردد
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به گونه اي که نام هر زنی به دنبال شوهرش آمده باشد و به عنوان مثال اگر فهرستی از زوجین تهیه کرده باشیم 
 .نمونه ي ما فقط شامل یک جنس خواهد بود) یا در این مثال هر عدد زوج دیگر(باشد  1/4نسبت نمونه گیري ما 

اگر در چهارچوب نمونه گیري تناوب وجود داشت باید یا آن را به هم بزنیم یا اینکه از نمونه گیري تصادفی ساده 
  )72،ص 1388واس،دي  . (تفاده کنیماس

  نمونه گیري طبقه اي
نمونه گیري طبقه اي وقتی بکار می رود که جامعه ي آماري داراي ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجزاء 

در چنین مواردي می بایست جامعه به طبقاتی تقسیم شود که هر یک از آنها داراي . گوناگون تشکیل شده باشد
مثالً اگر . یک نمونه گرفت) بصورت یک جامعه ي آماري خاص(باشند و سپس از هر طبقه ساخت متجانسی 

مورد نظر باشد باید اعضاي دانشگاهرا ) کارمند، کارگر، دانشجو ومعلم(بررسی مسائل کلیه ي اعضاي یک دانشگاه 
اتفاقی ساده یا  بصورت(تقسیم نمود و از بین هر طبقه یک نمونه ) چهار طبقه ي مذکور(به طبقات مختلف 

  ...)از بین کارمندان یک نمونه، از بین کارگران یک نمونه (گرفت ) سیستماتیک
نمونه گیري طبقه اي خود داراي انواع متناسب و نا متناسب می باشد در نمونه گیري طبقه اي متناسب، تعداد نمونه 

مثالً اگر اعضاي ) ند نمونه گیري سهمیه ايمان(در هر طبقه به اندازه ي نسبت آن طبقه در کل جامعه ي آماري است 
در . طبقه ي دانشجویان بیشتر از کارمندان باشد پس در نمونه نیز تعداد دانشجویان به نسبت بیشتر خواهد بود

  )388و389، ص1386رفیع پور،. (رعایت نخواهد شد) نسبت(صورتیکه در نمونه گیري طبقه اي نامتناسب این شرط 
  :چند مزیت داردنمونه گیري طبقه اي 

  ،در مقایسه با نمونه گیري تصادفی ساده، انجام روش نمونه گیري طبقه اي کم هزینه تر، راحت تر و سریعتر است
 .زیرا تعداد نمونه در داخل هر طبقه کم است

  بیان کرد نتایج تحقیق را نه تنها می توان براي کل جامعه مورد مطالعه، بلکه براي طبقات و گروههاي مختلف آن نیز
 .و تعمیم داد

 عرّف بودن نمونه، یعنی انعکاس ویژگیهاي مختلف جامعه در نمونه، اطمینان بیشتري وجود دارددر مورد م. 

  چون تغییرپذیري ویژگیهاي مورد مطالعه در درون هر طبقه کمتر از تغییرپذیري این ویژگیها در کل جامعه است، از
یش قابل مالحظه اي در دقت نمونه گیري، از لحاظ برآورد پارامترهاي این رو نمونه گیري طبقه اي باعث افزل

 .جامعه، خواهد شد

  ،در این نمونه گیري چون نسبت هر طبقه در نمونه مورد مطالعه با نسبت هر طبقه در جامعه مورد نظر برابر است
  )115، ص1383زاده،حسن . (بنابراین محقق مطمئن است که در هر طبقه تعداد نمونه کافی انتخاب می شود
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  نمونه گیري خوشه اي
در این روش کوچکترین واحدهاي تقسیم شده . این طرز نمونه گیري عموماً براي مناطق وسیع بکار گرفته می شود

مشکل روشهاي نمونه برداري تصادفی . در یک جمعیت به نام عناصر جمعیت و گروههاي عناصر را خوشه می نامند
جمعیت مورد نظر در ناحیه ي وسیعی پخش شده اند و تحت تأثیر شرایط جغرافیایی  زمانی است که نمونه گیري

اما بدون جمع آوري نمونه ها از تمام . باعث می شود جمع آوري نمونه ها در یک سطح وسیعی صورت پذیرد
ر از این وضعیت می تواند حل شود اگ. مناطق جغرافیایی ممکن است نتیجه گیري درباره ي جمعیت مشکل باشد

. نمونه گیري خوشه اي معموالً براي کاهش هزینه ها استفاده می شود. روش نمونه گیري خوشه اي استفاده شود
  :براساس نمونه برداري خوشه اي مراحل نمونه گیري بصورت زیر است

  ـ تقسیم جمعیت به خوشه هاي مشخص؛1
  ـ نمونه برداري تصادفی از خوشه ها؛2
  )244و243، ص1387علی احمد و نهایی،. (در داخل خوشه هاي نمونه گیري ـ اندازه گیري همه واحدها3

مثالً وقتی بخواهیم از بین روستاهاي یک منطقه، چند روستا را انتخاب کنیم در آن صورت آن منطقه را برروي نقشه 
حکم قرعه قسمت را به  2قسمت،  12و بعد از بین این ) قسمت 12مثالً به (به قسمت هاي مختلف تقسیم نموده 

  .برگزیده و در هر یک از آن دو قسمت مجدداً به حکم قرعه یک یا چند روستا را انتخاب می نماییم
از نقایص عمده ي این طریقه آن است که مناطق از نظر ساخت جغرافیایی و مسائل اجتماعی عموماً با یکدیگر 

عبور و بی بهره از مزایاي آب، برق، یک روستا در دشت واقع است و دیگري در کوهستان صعب ال(متفاوت اند
رفیع . (و لذا در پایان اصل مشت نمونه ي خروار عموماً با اطمینان کافی رعایت نخواهد شد...) مدرسه و

  )388،ص 1386پور،
در تقسم بندي انواع نمونه گیري تصادفی عالوه بر چهار شیوه ذکر شده دو شیوه نمونه ) 2001(کوهن و همکارانش 

با توجه به اینکه این دو شیوه . نمونه گیري مرحله اي و نمونه گیري چند مرحله اي: ز توضیح می دهندگیري را نی
نمونه گیري نوعی از نمونه گیري خوشه اي به حساب می آیند، لذا، به عنوان زیر مجموعه اي از نمونه گیري خوشه 

  .اي، در اینجا در مورد آنها بحث می کنیم

  نمونه گیري مرحله اي
در نمونه گیري مرحله اي، نمونه ها در مراحل . ونه گیري مرحله اي شکل بسط یافته نمونه گیري خوشه اي استنم

  . مختلف انتخاب می شوند، یعنی نمونه ها را از نمونه ها انتخاب می کنیم
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تصادفی همانطور که در نمونه گیري خوشه اي نیز گفته شد، محقق ممکن است تعدادي از مدارس را به طور 
موریسون . انتخاب کند، و سرانجام از داخل این کالسها تعدادي از دانش آموزان را به طور تصادفی انتخاب کند

فرض کنید محققی قصد دارد پرسشنامه اي را بر . طرز استفاده از این نمونه گیري را با یک مثال بیان می کند) 1993(
 16دانش آموزان  2000تعداد . مدرسه است اجرا کند 11اراي ساله در یک منطقه اي که د 16روي دانش آموزان 

 322بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روي حجم جامعه باید . مدرسه مشغول به تحصیل هستند 11ساله در بین 
مدرسه چند مدرسه را به طور تصادفی انتخاب می کند،  11محقق ابتدا از بین . نفر به عنوان نمونه انتخاب شوند

از بین مدارس انتخاب شده، چند کالس را به طور تصادفی انتخاب می کند، و سرانجام از داخل این کالسها  سپس
فرآیندنمونه . تعداد دانش آموزان مورد نیاز براي نمونه را انتخاب می کند و پرسشنامه ها را بر روي آنها اجرا می کند

ه به حوزه محدود و از یک نمونه بزرگ به یک نمونه گیري در این روش حرکت از کلی به جزئی، از حوزه گسترد
  )116،ص 1383حسن زاده،.(کوچک است

  نمونه گیري چند مرحله اي
در مثال گفته شده در . در نمونه گیري مرحله اي در همه مراحل نمونه گیري یک هدف مشخص دنبال می شود

از یک منطقه خاص ) ساله 16دانش آموزان (نمونه گیري مرحله اي، هدف این بود که گروه خاصی از دانش آموزان 
اما در نمونه گیري چند مرحله اي، در هر مرحله نمونه گیري هدف تغییر می کند، براي مثال، در . انتخاب شوند

مثالً دانش آموزانی که در یک منطقه خاص زندگی (مرحله اول، ممکن است نمونه براساس یک مالك جغرافیایی 
؛ )مثالً، وضعیت اقتصادي دانش آموزان(، ممکن است نمونه براساس مالك اقتصادي ؛ در مرحله دوم)می کنند

مثالً، مدارسی که دانش آموزان آن از یک حزب (درمرحله سوم،ممکن است نمونه براساس یک مالك سیاسی 
نمونه  بنابراین، در روش نمونه گیري چند مرحله اي. ، و از این قبیل انتخاب شود)سیاسی خاص حمایت می کنند

  )   117،ص1383حسن زاده،. (در هر مرحله از تحقیق تغییر می کند
  نمونه گیري غیر تصادفی

در نمونه گیري غیر تصادفی، که به آن نمونه گیري غیر احتمالی  نیز می گویند،احتمال انتخاب شدن براي همه 
معرّف جامعه نیست و نمی توان نمونه انتخاب شده به روش غیر تصادفی . اعضاي جامعه نامعین و نامعلوم است

روش نمونه گیري . احتمال سوگیري در این نمونه گیري وجود دارد. نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم داد
غیر تصادفی معموأل در تحقیق قوم شناسی، تحقیق موردي، و تحقیق عمل نگر یا اقدام پژوهی مورد استفاده قرار 

اگر محققی بخواهد : براي مثال. تمالی در پژوهشهایی با مقیاس کوچک استفاده میشوداز نمونه گیري غیراح. میگیرد
تحقیقی بر روي دانش آموزان یک کالس خاص، یا معلمان یک مدرسه انجام دهد، بدون اینکه قصد تعمیم یافته 

  .ه کندهاي تحقیق را داشته باشد می تواند از روش نمونه گیري غیر تصادفی در انتخاب نمونه استفاد
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روشی ساده و فاقد پیچیدگی است، اگر قصد تعمیم نتایج : با وجود معایبی که دارد داراي  چند مزیت نیز است 
رانداشته باشم از نظر هزینه مقرون به صرفه است و روش کامأل مناسبی است، و در مطالعات مقدماتی یا اجراي 

ی موارد نمونه گیري غیر تصادفی تنها روش انتخاب در برخ. مقدماتی پرسش نامه هاي تدوین شده کاربرد دارد
براي مثال، اگر محققی بخواهد در مورد افرادي که به بیماري ایدز مبتال هستند تحقیق کند، تهیه فهرست . نمونه است

ین در دقیق افراد مبتال دشوار یا غیر ممکن است، لذا پافشاري در استفاده از نمونه گیري تصادفی عاقالنه نیست، بنابرا
چنین مواردي الزم است از نمونه گیري تصادفی و آرمانی اجتناب کنیم و به استفاده از نمونه گیري غیر تصادفی 

نوع عمده از نمونه  چهارنمونه گیري تصادفی داراي تقسیم بندي هاي زیادي است، اما در اینجا . رضایت دهیم
گیري هدفمند  نمونه. 3نمونه گیري سهمیه اي . 2س نمونه گیري در دستر. 1: گیري غیر تصادفی بر می شماریم

 .نمونه گیري شبکه اي.4

  نمونه گیري در دسترس.1
نمونه هاي دسترس پذیر نیز از جمله انواع نمونه گیري غیراحتمالی رایج است که باید آن را با احتیاط و فقط براي .

در این شیوه با . کمتر از هر تکنیک دیگري استاحتمال معرف بودن نمونه در این تکنیک . مقاصد خاص به کار برد
درخواست روزنامه از خوانندگان براي پر کردن پرسشنامه . هر کسی که مایل به پاسخگویی است مصاحبه می شود

هر چند با این . مندرج در روزنامه و پست کردن یا نظرسنجی تلفنی مراکز تلویزیونی مصداق چنین نمونه هایی است
با هزینه کمی نمونه بسیار بزرگی به دست آورد اما حجم بزرگ نمونه غیر معرف بودن آن را جبران تکنیک می توان 

این نوع نمونه گیري براي آزمون مقدماتی پرسشنامه یا تحقیقات اکتشافی براي اطالع از دیدگاههاي . نمی کند
دي (.ودن چیزي جز خود نمونه بودمختلف و طبقه بندي انواع آنها مناسب است ولی نمی توان با آن مدعی معرف ب

  ...............................................)1388واس،
  نمونه گیري سهمیه اي .2

نمونه گیري سهمیه اي یکی دیگر از تکنیک هاي غیراحتمالی رایج است که هدف آن ارائه ي نمونه ي معرف بدون 
: ی شود با افرادي که خصوصیات معینی دارند مصاحبه کننداز مصاحبه گران خواسته م. انتخاب تصادفی افراد است

سهمیه ها به گونه اي تعیین می . به آنها سهمیه ي انواع خاصی از افراد داده می شود که باید با آنها مصاحبه کنند
 براي سهمیه بندي. شود که نمونه ي نهایی معرف خصوصیاتی باشد که سهمیه بندي براساس آنها انجام گرفته است

مشخص کرده، سپس توزیع این ) مثالً سن(باید خصوصیاتی را که در پی معرف بودن نمونه بر حسب آن هستیم 
ساله  30تا  20درصد جمعیت  20مثالً چنانچه . متغیر را در جمعیت پیدا کنیم و مطابق آن توزیع سهمیه بندي کنیم

  . نی خواهد بوداز این گروه س) درصد 20(نفر  200نفري  1000هستند در نمونه ي 
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نفر از این گروه  10نفر باشد هر مصاحبه گر باید با  50نفر و سهم هر یک  20بدین ترتیب اگر تعداد مصاحبه گران 
مثالً سن، جنس، (می توان با سهمیه بندي همزمان چند خصیصه مختلف . مصاحبه کند) نفر 50درصد  20(سنی 

 30تا  20بنابراین براي هر مصاحبه گر سهمیه ي زنان مجرد . یدبه سهمیه بندي کامالً پیچیده اي رس) وضع تأهل
 دي.(ساله و همچنین سایر ترکیب هاي این سه متغیر سهمیه اي تعیین می شود 30تا  20ساله، زنان متأهل 

  )1388واس،
معه، در نمونه گیري سهمیه اي را نمونه گیري بعدي نیز می نامند، زیرا در آن سعی می شود ترکیبی از عوامل جا

  :نمونه گیري سهمیه اي چند مزیت دارد. نمونه نیز وجود داشته باشد
 از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است. 

 انجام نمونه گیري ساده و سریع است. 

 توزیع ویژگیهاي نمونه مشابه توزیع ویژگیهاي جامعه است. 

 121، ص1383حسن زاده،.(ممکن است نتایج مناسب داشته باشد(  

همیه بندي غیر تصادفی محسوب می شوند، چه مصاحبه گران می توانند هر کسی را که با معیار تکنیک هاي س
این گزینش دلخواه به اریب شدن نتایج می انجامد، چه مصاحبه گران مایل . خاص مورد نظر منطبق است برگزینند

مشکل دیگر مشخص نبودن دقیق . )مانند دوستان(به انتخاب کسانی اند که مصاحبه با آنها ساده تر و راحت تر است 
و نکته آخر این است که چون نمونه گیري تصادفی نیست برآورد کردن دقت نمونه  . نسبتها در جمعیت است

  )1388واس،دي  .(سهمیه اي امکان پذیر نمی گردد
  نمونه گیري هدفمند.3

از نمونه گیري غیر تصادفی است  نمونه گیري هدفمند، که به آن نمونه گیري قضاوتی و نظري نیز می گویند، نوعی
در این نمونه گیري محقق سعی می کند با استفاده از قضاوت، داوري شخصی و تالش . که موارد استفاده متعدد دارد

از نمونه گیري هدفمند معموالً در . سنجیده نمونه اي انتخاب کند که در حد امکان معرّف جامعه مورد مطالعه باشد
  :ی کنندموارد زیر استفاده م

یعنی، هنگامی که فهرست عناصر  .در شرایطی که مشخص کردن جامعه مورد مطالعه غیر ممکن یا پرهزینه باشد
براي مثال، پیدا کردن فهرست کاملی از معتادان تزریقی کاري غیر ممکن، پرهزینه و . جامعه قابل دسترسی نباشد

  .بسیار دشوار است
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مثال، محققی که قصد دارد در مورد تأثیر کاربرد راهبردهاي مدیریت زمان براي . انتخاب نمونه ها از موارد خاص
بر بهره وري سازمانی تحقیق کند، ممکن است تنها سازمانهایی که در این زمینه موفق بوده اند را انتخاب کند یا 

  .ممکن است هم سازمانهایی که در این زمینه موفق بوده اند و هم موفق نبوده اند را انتخاب کند
براي مثال، محققی که قصد دارد درمورد خانواده هاي مسئله . انتخاب مجموعه اي از موارد براي تحقیقات عمیق

آفرین تحقیق کند باید براي شناسایی مالکهاي الزم براي انتخاب چنین خانواده هایی، از نظر و قضاوت متخصصان، 
تخاب چنین خانواده هایی وابسته به نظر، قضاوت و داوري مطمئناً ان. به ویژه جامعه شناسان خانواده، استفاده کند

  .متخصصان خواهد بود
وقتی که محقق در تحقیقات کیفی، براي ایجاد و توسعه نظریه، به جمع آوري، رمزگردانی و .درتحقیقات کیفی

  .گیري می کندتحلیل داده ها در طی یک فرایند پیوسته اقدام می کند، به طور تدریجی در مورد حجم نمونه تصمیم 
. بنابراین در نمونه گیري هدفمند، همانطور که از نامش معلوم است، انتخاب نمونه براي هدف خاصی انجام می شود

براي مثال، محقق ممکن است فقط مدیران کم تجربه را انتخاب کند، زیرا قصد دارد استرس را در بین این گروه 
انگیزه را انتخاب کند، زیرا قصد دارد علل پایین بودن انگیزه یا  یا ممکن است فقط دانش آموزان کم. مطالعه کند

لذا، نمونه گیري هدفمند، نمونه گیري سودار یا اریب . کمبود انگیزه را در بین این گروه از دانش آموزان مطالعه کند
  )122و121، ص1383حسن زاده،(.است و نمونه انتخاب شده نمی تواند معرّف باشد

  یا گلوله برفی شبکه اينمونه گیري .4
نمونه گیري شبکه اي، که به آن نمونه گیري زنجیري یا گلوله برفی نیز می گویند، نوعی از نمونه گیري هدفمند 

قیاس نمونه گیري شبکه اي به نمونه گیري گلوله برفی به این دلیل است که وقتی گلوله برفی را روي برف . است
در نمونه گیري شبکه اي یا گلوله ي برفی نیز عضوي از یک شبکه اجتماعی . می غلتانند، حجم آن افزایش می یابد

عضو دیگر را معرفی می کند و همین طور آن عضو نیز عضو دیگر را معرفی می کند، بدین ترتیب حجم نمونه به 
  :از نمونه گیري شبکه اي در موارد زیر استفاده می کنند. صورت شبکه اي و زنجیره اي انتخاب می شوند

براي مثال، شناسایی معتادان تزریقی یا  .در شرایطی که شناسایی جامعه مورد مطالعه یا نفوذ به آن دشوار باشد
در این شرایط می توان با شناسایی یک یا چند نفر از آنها، اسامی یا . نفوذ به گروه جنایتکاران کار دشواري است

  .گروه مورد نظر نفوذ کرد آدرس سایر افراد گروه را شناسایی کرد و یا به داخل
وقتی که با عضوي از یک شبکه اجتماعی . براي تعیین شبکه هاي اجتماعی طبیعی مانند شبکه هاي دوستی

در این . برخورد می کنیم، می توانیم از او بخواهیم تا اعضاي دیگر شبکه اجتماعی یا روابط بین آنها را تعیین کند
  .ترسیم کرد، یا با اعضاي شبکه مصاحبه کردروش می توان نگاره ي گروهی اعضا را 
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براي مثال، تحقیق درمورد زنان آسیب دیده یا افراد  .در شرایطی که موضوع مورد مطالعه موضوع حساسی است
  .داراي فساد اخالقی که از حساسیت اجتماعی و اخالقی خاصی برخوردارند

سپس . افراد مورد نظر براي تحقیق را شناسایی می کند بنابراین، در نمونه گیري شبکه اي محقق ابتدا تعداد کمی از
روشن است که .از این افراد به عنوان رابطه یا مخبر براي شناسایی یا دسترسی به افراد دیگر گروه استفاده می کند

، 1383حسن زاده،. (نمونه انتخاب شده با استفاده از این روش، معرّف جامعه نیست و ممکن است سودار باشد
  )123و122ص

  انواع روشهاي برآورد حجم نمونه
سؤالی که محقق دیر یا زود . در بحث نمونه گیري گفته شد که چهارمین مرحله نمونه گیري تعیین حجم نمونه است

باید براي آن پاسخی پیدا کند این است که چند واحد را باید به عنوان نمونه انتخاب کند؟ پاسخ دادن به این سؤال 
از طرف دیگر، اگر نمونه خیلی . ا اگر نمونه خیلی بزرگ باشد، امکانات، هزینه و زمان تلف می شوداهمیت دارد، زیر

در اینجا سعی . به هر حال، محقق باید در تحقیق حجم نمونه را برآورد کند. کوچک باشد، دقت نتایج کم می شود
  .می شود دو روش رایج برآورد حجم نمونه توضیح داده شود

  :منابع

  1385تحقیق نظري در علوم اجتماعی، ترز ال بیکر، دانشگاه پیام نور، روش : 1
  http//:www.blogsky.comاز سایت  31/1/91، نمونه گیري،تاریخ مراجعه1385.حکیم زاده، حسین :2
  ) 54ص . روش تحقیق در علوم رفتاري و علوم اجتماعی.(:  3
  ) فاضل، رضا ، ببی،ارل، )1(روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی:(4
  )149ص .  15 مقدمه اي بر روش تحقیق علوم اجتماعی از بهروز نبوي چاب: 5
  گروه محققان پژوهش گسترمشاوره پژوهش و انجام تحلیل آماري ( : .6

  heghan.comgwww.moha: وب سایت
  ، چاپ دهم،  1390روش تحقیق در علوم رفتاري، حسن رمضان زاده، :   7
  .،پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نشر نی،چاپ یازدهم 1388دي واس، دیوید،:   8
  .،کندوکاوها و پنداشته ها، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ شانزدهم 1386رفیع پور، فرامرز،:   9

، توصیفی جامع از روشهاي تحقیق، انتشارات تولید دانش، 1387علی احمدي،علیرضا و نهایی، سعید وحید،:  10
  .چاپ ششم
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  اعتبار و پایایی : فصل دهم
  مقدمه

  »داریم؟ را آن سنجش قصد که سنجیم می را چیزي همان واقعا آیا« یعنی اعتبار خالصه طور به
 تطابق بر سنجش اعتبار .باشند اعتبار داراي باید روند می بکار انتزاعی مفاهیم کشیدن بیرون براي که هایی پرسش
 آزمون براي که است سنجش ابزار خواص از اعتبار خالصه. دارد بستگی آن سنجش تجربی هاي معرف با مفهوم

 بین ضروري ي رابطه«  تر مهم بسیار موضوع اعتبار در آید میان به سنجش ثبات پاي پایایی در اگر. بریم می بکار
  .آید می ن میا به »معرف و مفهوم
 واکنش همان مشابه هاي وضعیت در یعنی( باشد پایایی داراي مقیاسی بسا اي. نیستند هم مترادف پایایی و اعتبار

 اعتبار آزمون براي .ندارد ارزش است اعتبار بی اما پایایی داراي که سنجشی. نباشد برخوردار اعتبار از اما) سربزند
 گیرد می صورت آن سنجش براي مشخص هایی معرف و مفهوم بین همبستگی تعیین با که دارد وجود هایی روش

  ).86 ،صفحه1385 ال،بیکر،.ترز. (پردازیم می سازه اعتبار معیار، اعتبار محتوا، اعتبار آزمون سه تشریح به اینجا در
  اعتبار
 به بررسی مورد پدیده از پیش را تصویر شده گرداوري هاي داده آیا که است رایج مسأله این به اعتبار ي قضیه
 این اند؟ بررسی مورد ي قضیه بر دال شواهدي واقعا شود، می ادعا که آنچنان ها داده این آیا .نه یا دهند می دست
 گیرند می سرچشمه بسته کار به هاي روش از شده گرداوري هاي داده رسد نظر به که شود می مطرح زمانی مسأله

 جهت پژوهشگري چنانچه ).24صفحه ،1376 مکانیل، پاتریک،. ( است گرفته قرار بررسی مورد که آنچه از نه و
 کند ادعا بخواهد آن سنجش با و کند رجوع آن اهمیت کم و ناقص هاي شاخص از یکی به تنها متغیر یک سنجش

 مورد ابزار و گفته گزاف به سخنی است، داده قرار سنجش مورد دارد که زوایایی  جوانب کلیه از را متغیر آن که
 بیگانگی خود از میزان پژوهشگري چنانچه مثال عنوان به .نیست برخوردار الزم محتوایی و اعتبار از او سنجش
 در را گویه این و »ام شده خسته ام روزانه کار یکنواختی از من«  که سنجد گویه این با تنها کار محیط در را کارگران

 محیط در را خودبیگانگی از محتواي که نماید ادعا تواند نمی هرگز دهد قرار گیري اندازه مورد خیر و بلی سطح دو
 با تنها را بیگانگی زیرا. است داده قرار سنجش مورد آن زوایاي و ابعاد از اي عمده بخش یا و آن ابعاد کلیه در کار
 در الزم تجربه که نظران صاحب و خبرنگاران .سنجید توان نمی کار محیط در یکنواختی احساس شاخص یک

 تأیید مورد را) نامه پرسش( ابزار محتواي اعتبار توان می که هستند افرادي ترین صالح و بهترین دارند متغیر سنجش
 در اجتماعی هاي متغیر ویژه به متغیر یک مختلف ابعاد و زوایا دانیم می که طوري همان البته .دهند قرار تکذیب و

 مسأله بعاد و زوایا کلیه خود اي چندگویه نامه پرسش با که کند ادعا تواند نمی پژوهشگري هیچ که اند وسیع حدي
 این هاي پدیده کلی طور به یا و اجتماعی مسائل دانیم می که طوري همان بلکه است، داده قرارد توجه مورد را

 محتواي درستی نسبی طور به که است راهی یافتن پژوهشگر هدف نیز اینجا در و هستند نسبی مسائل هستی، جهان
  ).1140 صفحه ،1388 ، کامران فریدون،. (برساند اثبات به را خود ابزار
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   اعتبار قابلیت
 گیري اندازه و مشاهده قابل مستقل طور به متغیرها که صورتی در( مفاهیم براي هایی شاخص و متغیر کردن پیدا

 انتخاب هاي شاخص آیا که پرسید باید گرفت صورت کار این که وقتی .است تحقیقی کار ضروریات از) نباشند
 به اند؟ مفاهیم کننده منعکس مناسبی طور به ها شاخص آیا و هستند، نظر مورد مفاهیم و متغیرها گویاي شده

 می اجتماعی علوم زبان در .گیرند می اندازه بگیریم اندازه خواهیم می که را آنچه واقعاً ها شاخص آیا دیگر عبارت
 ممکن .است بودن مذهبی ي نشانه خیرات دادن آیا مثالً است؟ برخوردار اعتبار از سنجش و گیري اندازه آیا گویند
 قابلیت یعنی نداند؛ متغیرها واقعی نمایانگر را ها شاخص و باشد نداشته رضایت متغیرها انتخاب از محققی است
  :است اهمیت حائز نظر 2 از شکاکیتی چنین. بکشد سؤال زیر را معرفها اعتبار

  .کند انتخاب بیشتر دقت با را شاخص کوشد می وي -1
 باخبر آنها از نیز را خواننده تواند می شود، می آشنا خود ي مطالعه نظر مورد مشکالت و ها محدودیت با او -2

  .کند
 محقق که پیمایشی تحقیقات در اما دارد حضور تحقیق مراحل ي همه در ها شاخص و متغیرها اعتبار قابلیت مشکل
 اعتبار کند سعی باید احوال همه در محقق .است شدیدتر مراتب به مشکل این کند، تهیه پرسشنامه است مجبور
  .کند بازبینی را آنها نباشد کننده قانع اطرافیانش یا خود براي اگر و بیازماید را ها شاخص یا و متغیر
. کرد مشورت کارشناس و نظر صاحب افراد با یا کرده رجوع مشابه مطالعات به توان می اعتبار قابلیت افزایش جهت

 و اطالعات، کامل گردآوري به اقدام از قبل آزمایشی طور به اطالعات آوري جمع و مقدماتی ي مطالعه همچنین
  ).57 صفحه ،1380 طالقانی،(باشد  مؤثر یافته صحت و اعتبار قابلیت باالترین در تواند می آنها ارزیابی

  محتوا اعتبار
 آیا که است جدي پرسش این طرح و آن معناي پرتو در مفهوم سنجه دقیق بررسی اعتبار آزمون روش ترین اصلی
 صوري اعتبار تعیین روش دقیق، بررسی و توجه نوع این .نه یا سنجد می را نظر مورد مفهوم واقعاً سنجش ابزار
   »گویند می نیز »ذهنی« اعتبار بدان گاه که(  است
 ارزیابی مورد را اجتماعی ي پدیده یک تغییرات آنها طریق از داریم قصد که هایی گویه ظاهري یا و صوري اعتبار
 قرار سنجش مورد باشند، می ارتباط در پدیده با اي گونه به که افرادي و گویان پاسخ نظر از استفاده با دهیم، قرار
 سطح توانست شده ارائه آزمون کنید می فکر حد چه تا: شود پرسیده آزمون از پس دانشجویان از اگر مثال .گیرد می

 ارزیابی خوب بسیار و خوب سطح در را آن میزان آنها درصد50  از بیش و کند؟ ارزیابی درست را شما معلومات
  ).137 صفحه ،1388 کامران،( ایم  یافته دست سواالت صوري اعتبار به ما کنند،
...) و ها پرسش ها، مقیاس ها، آزمون( تجربی هاي معرف که است پرسش این طرح محتوا اعتبار آزمون دیگر روش
 دانشجو گزینش امتحان سواالت تهیه پی در گیریم. نه یا هستند مطالعه مورد اصلی مفهوم معناي حوزه کامل معرف

 مختلف هاي بخش از یک هر از که است آزمونی محتواست اعتبار داراي که آزمونی .هستیم امریکا تاریخ رشته در
 یعنی) اریب بودن انتخابی(  باشد کرده گیري نمونه بیش و کم آمریکا تاریخ درس ي دربرگیرنده معنایی ي حوزه
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 نمونه اعتبار غالبا محتوا اعتبار نوع این. باشد دبیرستانی درسی کتب و تاریخ دروس کامل محتواي معرف واقعاً
 این. باشد گرفته صورت مختلف هاي حوزه از دقیقی گیري نمونه که است آن مقصود چه شود، می خوانده گیري
 کاریز. گیرند می قرار تربیتی روانشناسان و آزمون کنندگان ابداع استفاده مورد اي گسترده طور به گیري نمونه اعتبار
 یک هر براي زیادي هاي پرسش آزمون تهیه در است بهتر گیري نمونه اعتبار تعیین منظور به که کند می تأکید وزر

  ).88: 1389 بیکر،(کرد  مطرح محتوا حوزه هاي بخش از
  معیار به وابسته اعتبار

 با داوطلبان بتوانند گزینش مسؤالن که است این دالیل از یکی گیرد؟ می صورت دانشجو گزینش امتحان چرا
 پیشرفت از مناسبی سنجش دانشجو گزینش امتحان دانند می کجا از گزینش مسؤالن اما. برگزینند را استعداد

 با زیادي ارتباط دانشجو گزینش شده معلوم که سؤال این پاسخ بود؟ خواهد دانشگاه در دانشجویان تحصیلی
 گزیش امتحان اعتبار دیگر اعتبار به. معیار اعتبار از است اي نمونه این. دارد دانشگاه در دانشجویان علمی پیشرفت
 کرد، تعیین دارد دانشگاه در تحصیلی موفقیت با زیادي ارتباط آن پیامد که این دادن نشان با توان می را دانشجو

: بگیرد صورت سنجش نوع دو است الزم مورد این در. است گزینش امتحان اعتبار معیار تحصیلی موفقیت یعنی
 در معمول روال. است مرتبط آزمون با صرفا که معیاري و) تجربی هاي شاخه از اي رشته( آزمون خود سنجش

 با معموال که تحصیلی پیرفت معیار بین باال مثال در. است معیار با سنجش همبستگی از استفاده معیار اعتبار تعیین
 همبستگی) دانشجو گزینش امتحان(  دانشگاه در تحصیل توانایی از اولیه سنجش و شود می سنجیده دانشکاه معدل
 که است این است اجتماعی علمی تحقیقات از بسیاري رویاروي معیار اعتبار مورد در که اي مسأله .شود می گرفته
  )  88 صفحه ،1389 بیکر، ال،.ترز. (نیست ممکن مناسب معیار تعیین غالبا

  :سازه اعتبار
 تأیید براي آن در که است تجربه بر مبتنی اعتبار نوعی اعتبار این. تجربی شواهد یافتن بر است مبتنی معیار اعتبار
 باید هم آزمون خود اعتبار تر نظري مفاهیم مورد در اما. شوند می متوسل مشاهده قابل شواهد به سنجش اعتبار
 مفاهیم باره در هایی فرضیه ساختن بر است مبتنی سازه اعتبار .است سازه اعتبار خصیصه امر همین. باشد تر نظري
  .اولیه سنجش با آن نتایج همستگی تعیین و ها فرضیه این آزمون و سنجش مورد

  :زنند می اي ساده نسبتا مثال اعتبار این توضیح براي و رزلر کارمینز
 هایی فرضیه توانید می. کنید معین را سنجش این اعتبار برآیند و اید آورده بعمل نفس عزت از سنجشی شما گیریم

 در که محصالنی نفس عزت کنید فرض اگر مثال. بسازید مؤثرند نفس عزت تغییر بر احتماال که عواملی مورد در
 توانید می آنگاه کنند نمی شرکت آن در که است محصالنی از بیشتر کنند می شرکت برنامه فوق هاي فعالیت

 بدانید شواهدي به یافتن دست وسیله را مدرسه ي برنامه فوق هاي فعالیت در شرکت میزان و نفس عزت همبستگی
  .است بوده نفس غزت سنجش و مقیاس دهنده نشان که
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  :تجربی اعتبار
 بدون و تصادفی کامال متغیر سنجش جهت را خود نظر مورد هاي شاخص یا و ها گویه پژوهشگر است مسلم آنچه

 و اندیشمندان دیگر که تحقیقاتی و تجربیات نظرات، به متکی بیشتر بلکه. کند نمی ارائه تجربی و نظري پشتوانه
 مورد را پدیده همان که پژوهشگري شیوه با را خود شیوه تجانس پژوهشگر چنانچه .اند داده ارائه پژوهشگران

 از را خود پارامترهاي سنجش معنادار همبستگی مثال(برساند اثبات به است سنجیده را آن روایی و داده قرار سنجش
 است نموده ارائه قبلی پژوهشگر که دیگري هاي گویه طریق از پارامترها همان سنجش با خود، هاي گویه طریق
  :کند عمل تواند می شیوه2 به پژوهشگر اینجا در لذا است یافته دست مالکی یا و تجربی اعتبار به) دهد نشان
  بین،  پیش اعتبار سنجش -همزمان، ب اعتبار سنجش -الف
  .همزمان اعتبار) الف

 مورد ابزار یعنی. شود می اجرا همزمان طور به شاخص یک سنجش جهت ممکن ابزار دو همزمان اعتبار سنجش در
 به پایلوت طرح یک اجراي طریق از است شده سنجیده قبال آن روایی که دیگري ابزار با مقایسه در پژوهشگر نظر
 ضریب است آمده بدست آزمون دو از که نمراتی یعنی آزمون دو نتایج بین سپس و کنند می اجرا همزمان طور

  .شود می گیري نتیجه و بحث ضرایب این بودن معنادار مورد در نهایتا شود، می گرفته همبستگی
 روانشناس یک طریق از که سنجی اضطراب یک نتایج با ساخته محقق سنج اضطراب آزمون یک نتایج چنانچه مثال
 توان می آید بدست آزمون دو هاي یافته بین قوي همبستگی رابطه یک و گیرند قرار مقایسه مورد شده ارائه قبال
  .است اعتبار میزان چه داراي نظر این از ما آزمون که کرد ادعا
  :بین پیش اعتبار) ب

 را خاصی وقایع بینی پیش توان تحقیقاتی طرح یک اجراي نتیجه در محقق که دارد زمانی بر داللت بین پیش اعتبار
 بینی پیش نتایج چنانچه کند؛ می مقایسه وقایع رخداد نتایج با را انتظار مورد بینی پیش نتایج نتیجه در .کند می پیدا
 انجام تحقیقی پژوهشگر انتخابات از قبل مثال .گذارد می صحه بینی پیش اعتبار به باشد نزدیک وقایع رخداد با شده
 از پس .داد خواهند اختصاص خود به را آرا از درصدي چه کاندیدها از یک هر که است کرده بینی پیش و داد

 یک همبستگی این چنانچه .کند می مقایسه خود هاي بینی پیش با را ها گزینش نتایج همبستگی ضریب انتخابات
 صفحه ،1388 کامران،(هستند  برخوردار بین پیش اعتبار از استفاده مورد ابزار دهد، نشان را معنادار و قوي رابطه
138.(  

   پایایی
 وسیله یک اگر اینکه از است عبارت شود می تعبیر نیز اعتمادپذیري و ثبات دقت، اعتبار، به آن از که ابزار پایی

 نتایج گیرد، می قرار استفاده مورد دیگر مکان یا زمان در مشابه شرایط در صنعتی متغیر سنجش براي که گیري اندازه
 سنجش و تکرارپذیري خاصیت از که است ابزاري معتبر پایایی ابزار دیگر عبارت به شود حاصل آن از مشابهی

  .باشد برخوردار یکسان نتایج
  :دارد منفی تأثیر سنجش ابزار روایی و پایایی بر زیر موارد
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  .ندارند یکسان تعریف که ضروري هاي واژه و اصطالحات نشدن تعریف -1
  ...و پرسشنامه تکمیل روش پرسگري، کار روشهاي تحقیق، هاي هدف به نسبت پرسشگران توجیه عدم -2
  ... و عالیق سواد، سن، جنس، نظر از گویان پاسخ همگونی و تجانس عدم -3
 زمانی نظر از پرسشگري فضاي و محیطی شرایط شود سعی باید که پرسشگري اجراي هاي زمینه و شرایط تغییر -4
  ).44 صفحه ،1389 ناصر، فام، اژدري. (باشد یکنواخت مکانی و

گیري هر آنچه بینی آن در اندازه گیري، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیش پایایی یک ابزار اندازه  
اکثر سازندگان آزمون و محققان اگر ضریب . گیري، یک امر اساسی است این کیفیت، در هر نوع اندازه. گیرداندازه می

. شوندناراضی می 0/ 70کنند اما از ضریب کمتر از ایت مییا بیشتر را به دست آورند، احساس رض 90/0پایایی
پایایی تا . هر چه طول آزمون بیشتر باشد، پایایی آن بیشتر است. پایایی یک آزمون تا حدي تابع طول آزمون است

هایی که در آزمون  ضریب پایایی با افزایش گستردگی یا ناهمگنی آزمودنی. حدي تابع ناهمگنی گروه نیز است
تر باشد، شود، همگنگیري میاي که اندازهگیبر عکس، هر چه گروه نسبت به ویژه. یابدکنند، افزایش میت میشرک

  ]345، ص1384بیابانگرد، اسماعیل، [.ضریب پایایی کمتر خواهد بود

  : برآورد پایایی

ها را در مورد افراد گروه نمونه در یک زمان و گیريدر این روش تمام محاسبات و اندازه: پایایی مجدد یا بازآزمایی
دهیم و قاعدتا نباید اختالفی بین در مورد همان گروه در زمانی دیگر انجام می هفته 4تا  2در فاصله  اجراي مجدد آن

   .داشته باشدنتایج به دست آمده وجود 

هاي مختلف  در این طریق، به جاي اینکه تنها به یک روش توسل جوییم، از راه: هاي همتااجراي فرم -1
غالبا براي . کنیمدست آمده، اختالفات و اشتباهات را تصحیح می دهیم و به کمک نتایج بهگیري را انجام میاندازه

   ].159، ص 1371نبوي، بهروز ،  [.شودمیهاي مختلف استفاده بندي انجام این منظور از طبقه
ها، دو نوع آزمون که تقریبا معادل هستند،  در این روش: )روش فرمم هاي معادل( هاي موازيپایایی آزمون -2

هاي دو آزمون مشابه، باید  پاسخنی کوتاهی روي یگ گروه و آزمودنی اجرا می شود در فاصله زماشود و ساخته می
 : این روش محدودیت دارد از جمله اینکه .همبستگی زیاد داشته باشد

  .  ساختن دو نوع آزمون که کامالً معادل هم باشند کاري است بسیار مشکل) 1
ی زیاد روبرو است از آن جمله، عدم انگیزه پاسخ اجراي دو نوع آزمون براي یک هدف با مشکالت اجرای) 2 

  .گویان به دو نوع سوال می شود

هومن، (از جمله اینکه این روش براي تست هاي سرعت مناسب نیست . این روش نیز محدودیت هایی دارد
، زیرا دو نیمه چنین آزمون هایی را می توان دو اندازه مستتتقل از میزان سرعت افراد در پاسخ دادن به سوال )1371
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دست می آید از اعتبار الزم برخوردار هاي خصوصی دانست و به همین جهت نتیجه اي که از این نوع تست ها ب
  )1370براهنی، (نیست 

زیرا اگر فرض بر این باشد که دو نیمۀ . روش تصنیف را می توان مشابه روش فرمول هاي معادل تلقی کرد
  . در واقع هر آزمون یک فرم آزمون هستند که در دیگري ادغام شده است. آزمون باید معادل باشند

در این روش دو نوع آزمون که تقریباً معادل و هم ارز  هستند، ساخته می شود و در : روش فرم هاي معادل) 3
سپس یا استفاده از محاسبه ي ضریب هم بستگی . فاصله ي زمانی کوتاهی روي یک گروه آزمودنی اجرا می شوند

  : جمله اینکهاین روش نیز محدودیت دارد، از . میان دو آزمون می توان میزان ضریب اعتبار را مشخص کرد

 . ساختن دو نوع آزمون که کامالً معادل هم باشند، کاري است بسیار مشکل )1

اجراي دو نوع آزمون براي یک هدف مشکالت اجرایی زیادي روبرو است از آن جمله، عدم انگیزه پاسخ  )2
  . گویان به دو نوع سوال می شود

به دو قسمت مساوي تقسیم شده سپس  در این روش، یک آزمون واحد بعد از اجرا: دو نیمه کردن آزمون -3
اهللا،  نجفی، حبیب [.گردد که ضریب همبستگی دو آزمون باید باال باشدهاي آماري محاسبه می با توجه به فرمول

     ]62، ص1386
  . بهترین راه دو نیم کردن این است که سواالت فرد یک گروه و سواالت زوج نیز یک گروه دیگر را تشکیل دهند

+  2ضریب اعتبار   r 
 r 2/1  2/1ضریب همبستگی دو نیمه آزمون با یکدیگر  

r =

2r
1
2

1
2

1 + r
1
2

1
2

 

ارزش هاي معمولی براي محاسبه ضریب اعتبار هر آزمون، استفاده از فرمول : روش استفاده از مشخصه هاي آماري -4
 . فرمول این چنین است. هایآماري است، که در اینجا می توان به فرمول معروف کودر ریچاردسون اشاره کرد

 r= ضریب اعتبار 

  n= تعداد سواالت 
  St= انحراف استاندارد کل آزمون 

 I  =Siانحراف استاندارد سوال 

 

r =
n

n − 1
S

2
t − ∑ S

2
i

S
2
t

 

  . روش کودر ریچاردسون براي بررسی همانی درونی آزمون نیز به کار می رود
یکی از روش هاي محاسبه ي اعتبار و اعتماد ملی پرسشنامه ها محاسبه آلفا : مورد روش محاسبه آلفا -5

تعداد پرسش ها  kدر این رابطه . محاسبه ي این شاخص با استفاده از رابطه ي زیر امکان پذیر است. کرونباخ است
نزدیکتر  1هرچه این شاخص به . ا استام و سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسشه-iانحراف معیار پرسش  Siو 
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شود به معنی همبستگی درونی باالتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود، بدیهی است در مورد پایین بودن مقدار 
  .آنها بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن افزایش خواهد یافت

  : عوامل مؤثر در اعتبار یک آزمون

  :اعتبار، عوامل زیر را می توان مورد توجه قرار دادبراي افزایش 

 . افزایش تعداد سواالت یک آزمون باعث افزایش میزان اعتبار آن می شود -1

 . اگر سوال هاي یک آزمون متجانس و همگون باشند، میزان اعتبار باال می رود -2

 . اال می برندگافزودن سوالهایی که از نظر دشواري در حد متوسط باشند، میزان اعتبار را ب -3

افزودن سوال هایی که افراد را از نظر ویژگی هاي مورد اندازه گیري به خوبی از همدیگر متمایز سازد،  -4
 . باعث باال رفتن اعتبار آزمون می شود

  .حذف سوال هاي ناهمگن، باعث افزایش اعتبار آزمون می شود -5
  

  منابع این فصل
 انتشارات ،1389 هفتم چاپ نایبی، هوشنگ دکتر: ترجمه اجتماعی، علوم در نظري تحقیق روش ال،.ترز بیکر،. 1

  1383 نور پیام دانشگاه
  1386 نور پیام انتشارات ،1381 دوم چاپ تحقیقاتی، پروژه تنظیم و تهیه عملی راهنماي نامر، فام، اژدري. 2
  نور پیام دانشگاه انتشارات ،1380 سوم چاپ نظري، تحقیق روش محمود، طالقانی،. 3
  استادیار انتشارات ،) نویسی پروپوزال( پژوهشی هاي طرح تدوین روش فریدون، کامران،. 4
  کوهرنگ انتشارات ثالثی، محسن: ترجمه ،1356 چاپ سال اجتماعی، علوم در تحقیق روش پاتریک، نیل، مک. 5
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  روش هاي جمع آوري اطالعات: فصل یازدهم
  مقدمه

که در مقدمه ذکر شد از روشهاي مختلفی در جهت جمع آوري اطالعات در تحقیقات علوم اجتماعی همان گونه 
استفاده می شود و همچنین دسته بندي هاي متفاوتی از سوي پژوهشگران و نویسندگان عرصه علوم اجتماعی 
صورت گرفته است که در این تحقیق سعی شده است روشهاي پر کاربرد در تحقیقات علوم اجتماعی علی 

  .اسی با بیانی موجز به گونه اي که جامع و مانع باشد ذکر شودالخصوص جامعه شن
  :به طور کلی این تحقیقات خود در دسته عمده قرار می گیرند که عبارتند از

  تحقیقات اسنادي -1
  تحقیقات میدانی -2
  تحقیقات آزمایشی -3
  تحقیقات تاریخی -4
  )مونوگرافی( تحقیقات توصیفی -5

  آوري اطالعات مسائل و مشکالت روش هاي جمع
به طور کلی محققان با دو مشکل اساسی در راستاي جمع آوري اطالعات براي پژوهش هاي خود روبرو هستند که 

  .شتابزدگی -2آشفتگی آغاز   -1: عبارتند از
  آشفتگی آغاز -1

ه را بررسی آنچه از آن به عنوان آشفتگی آغاز یاد می شود آن است که پژوهشگر می داند که می خواهد فالن مسئل
مثال می خواهد افت تحصیلی . کند اما نمی داند چگونه و یا حتی از کجا اطالعات مورد نیاز خود را جمع آوري کند

او می . دانش آموزان دوره راهنمایی در مناطق مختلف را بررسی کند اما نمی داند پژوهش خود را کجا شروع کند
ارد که از همان ابتداي تحقیق و جمع آوري اطالعات الزم قدم در خواهد تحقیقی کارگشا انجام دهد اما بیم آن د

اما این آشفتگی نباید مایه ي نگرانی باشد بلکه بالعکس نشانه داشتن روح علمی است که ممکن است . بیراهه نهد
  ).7: 1385کیوي، ( براي هر فردي اتفاق بیفتد

  شتاب زدگی -2
ید از آن پرهیز کند شتابزدگی است که اکثر دانشجویان علوم آنچه یک پژوهشگر در عرصه ي علوم اجتماعی با

اجتماعی در امر پایان نامه ي تحصیلی ممکن است به امر شتاب زدگی دچار شوند و این عارضه خود موجب شکل 
  :شروع بد در اکثر پایان نامه هاي آنان می شود که عبارتند از 3گیري 

  کتاب زدگی یا آمار زدگی) الف
  فرضیه ها بن بست در) ب
: 1385کیوي، ( بکار بردن روش هاي نا مناسب جمع آوري اطالعات مورد نیاز و کلمات دهن پر کن و تو خالی) پ
7.(  

  :در ذیل به شرح مختصر هر یک از این موارد می پردازیم* 
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  کتاب زدگی یا آمار زدگی) الف
ه یا داده هاي آماري در اثر شتاب زدگی عارضه ایست که از بلعیدن سریع و حریصانه ي مقدار زیادي کتاب، مقال

این امر زمانی بر افراد مستولی می گردد که دانشجو یا پژوهشگر مبتدي به امید یافتن جمله . پژوهشگر به بار می آید
اي در یک پاراگراف یا اشاره اي در یک نمودار که مضمون تحقیق او را به طور معجزه آسایی روشن کند، در ذهن 

: که این مسئله خود موجب به وجود آمدن پیامد هایی چون. مار و ارقام در هم و بر هم انباشته می کندخود تلی از آ
 ).8: 1385کیوي، ( درماندگی، سردرگمی و حتی سرخوردگی محقق می شود

  بن بست در فرضیه ها) ب
و این عارضه  عارضه ي دیگري است که یک پژوهشگر شتاب زده در امر جمع آوري اطالعات دچار آن می شود

هنگامی پیش می آید که محقق قبل از تدوین فرضیه هاي تحقیق و قبل از آنکه دقیقا بداند در جستجوي چیست، 
بارها از دانشجویان شنیده : مثال. شتاب زده به جمع آوري اطالعات و انتخاب و آماده سازي فنون تحقیق می پردازد

رد فالن مسئله بپردازند بدون آنکه هنوز فرضیه ي اصلی آنها شده که می خواهند به جمع آوري اطالعات در مو
  ).9: 1385کیوي، ( معلوم باشد

معایب این پیشامد آن است که در اینصورت محققان معموال به نتایجی می رسند که نه تنها فاقد ارزش علمی است 
 ).10: 1385کیوي، ( بلکه به طور ملموسی مایه ي سرخوردگی خود پژوهشگر نیز می شود

  به کار بردن روشهاي نامناسب جمع آوري اطالعات و کلمات دهن پر کن و تو خالی) پ
این نقص معموال بین پژوهشگران تازه کاري مشاهده می شود که مرعوب محافل دانشگاهی و تصوري که از علم 

  :دو خصیصه بارز این چالش عبارتند از. دارند شده اند
  کامل ابهام -2بلند پروازي کامل      -1

اگر سوالی از شخصی که تحقیق خود را بر همین سیاق تدوین کرده است درباره ي یکی از مفاهیم آن شود، خود 
محقق از جمله هایی که در تحقیق خود آورده چیزي دستگیرش نمی شود، یعنی در فهم همان مسائلی که خود 

می گیرد که اندکی بعد وي متوجه عاریتی نگاشته است دچار مشکل می شود، از جانب خواننده هم این فهم شکل 
  ).11 -10: 1385کیوي، ( بودن تحقیق صورت گرفته می شود

  مطالعات اسنادي
در مطالعاتی که محقق نمی تواند تماسی مستقیم با پدیده هاي اجتماعی یا به طور کلی جامعه ي مورد مطالعه داشته 

ستفاده می کند که این دسته از تحقیقات را تحقیقات باشد در جمع آوري اطالعات از اسناد و مدارك و کتب ا
  .اسنادي یا کتابخانه اي می نامیم

) کتب موجود در کتابخانه( در این نوع تحقیقات از اسناد، مدارك، یافته هاي مکتوب، یادداشت ها، رساالت کتابها
جع و سایر کتب مربوط به موضوع مهم ترین منبع مورد توجه در این دسته از مطالعات کتابهاي مر. استفاده می شود

تحقیق در کتابخانه ها است در این نوع تحقیقات براي جمع آوري اطالعات از ابزاري تحت عنوان فیش بهره می 
  ).105: 1386وثوقی، ( گیریم و اصطالحا این شیوه را فیش برداري می گوئیم
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  :ودفیش مورد استفاده در تحقیقات کتابخانه اي به دو نوع تقسیم می ش
  فیش موضوعی) فیش ماخذ     ب) الف
  فیش ماخذ) الف

فیشی است که مشخصات کتاب، مقاله یا مدرك مورد استفاده در تحقیقات را بر روي آن می نویسیم و از قطعه 
سانتی متر می توان یک فیش ماخذ که حاوي نکاتی به قرار زیر است تهیه  8و عرض  12کاغذ یا مقوایی به طول 

  :نمود
-4) در صورتی که کتاب از زبان خارجی به فارسی ترجمه شده باشد( نام مترجم -3نام کتاب   -2نویسنده   نام -1

 -8سال انتشار   -7)  در صورتی که کتاب دو یا چند بار به چاپ رسیده باشد( چاپ -6نام انتشار   -5محل انتشار  
  تعداد صفحات -9...)  قطع جیبی، وزیري و( قطع

محقق . تاب نایاب است بایستی نام کتابخانه یا مکانی که کتاب در آنجا یافت می گردد نیز ذکر شوددر مواردي که ک
پس از ارائه ي طرح تحقق و انتخاب جامعه مورد مطالعه و انجام مراحل مقدماتی باید کلیه ي ماخذ و منابعی را که 

صات هر یک را بر روي یک فیش در ارتباط با موضوع مورد تحقیق وي وجود دارد، جمع آوري کند و مشخ
بدین ترتیب در ارتباط با موضوع تحقیق ده ها و گاهی صدها فیش ماخذ جمع آوري می گردد که منابع آنها . بنویسد

  ).106 -105: 1376وثوقی، ( به ترتیب خاصی مورد استفاده قرار می گیرد
  فیش موضوعی) ب

  .د استفاده قرار می گیردفیشی است که براي استخراج محتواي کتب و مقاالت مور
سانتی متر که در این  10و عرض  15در مقطع هاي مختلف تهیه می شود ولی رایج ترین آنها فیشی است به طول 

نوع فیش محتواي کتب و مقاالتی را که به عنوان تحقیق قبال از طریق فیش ماخذ شخص کرده ایم بر حسب 
عی وارد می کنیم و بدین ترتیب می توانیم در پایان موضوعات اصلی و موضوعات فرعی در فیش هاي موضو

مرحله ي جمع آوري اطالعات، عصاره ي منابع استخراج شده را به صورت صدها و هزاران فیش موضوعی داشته 
 ).106: 1376وثوقی، ( باشیم

  تحقیقات میدانی
سازمان یا اجتماع و یک گروه، : تالشی است براي درك و شناخت نحوه ي عمل یک واحد اجتماعی تام نظیر

به عبارت دیگر روشی است که محققان سعی می کنند با شرکت در زندگی روزمره یک واحد . مناسبات درونی آن
سپس با دقت به مشاهده جریان امور . اجتماعی و آمیزش با مردم آن می کوشند تغییري در محیط ایجاد نکنند

 ).4: 1389بیکر، ( نند تا به درك آن محیط نائل آیندبپردازند و مشاهدات خود را یادداشت کنند و سعی ک

  پیشینه تحقیقات میدانی
این نوع تحقیقات در عرصه ي علوم اجتماعی و مخصوصا جامعه شناسی ابتدا خاصه مردم شناسان بود و در ابتدا 

اصول تحقیق را منحصر به شناسایی اقوام بیگانه و ناشناخته بود که پس از مدتی دانشمندان علوم اجتماعی همان 
براي مطالعه ي گروه هاي نزدیک و آشنا به کار بردند چرا که عالوه بر انتخاب روش میدانی براي مسائل اجتماعی 

  ).27: 1389بیکر، ( نقش خود محقق و چگونگی استفاده وي نیز از این روش حائز اهمیت بسیار است
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  انواع مشاهدات میدانی
عی انواع متفاوتی از مشاهدات میدانی مورد توجه قرار گرفته است که در ذیل همواره توسط پژوهشگران علوم اجتما

به مهمترین آنها در تحقیقات جامعه شناسی که به گونه اي پر کاربرترین هم به شمار می آید و هر یک را به تفصیل 
  :شرح می دهیم

  مطالعات یا تحقیقات پیمایشی -1
  مصاحبه -2
  پرسشنامه -3
  مشاهده -4
  عه مورديمطال -5
  نمونه گیري و نقش آمار -6
  :مطالعات پیمایشی -1

از آنجا که در این ). 3: 1389بیکر، ( معموال افراد با تحقیقات پیمایشی به صورت انتخابات و نظر سنجی آشنایند
  .درس در فصل مستقلی به این نوع مطالعات پرداخته می شود، لذا از شرح آن در این قسمت خودداري می گردد

  :مصاحبه -2
فن تماس شخصی و حضوري میان پژوهشگر و یا پرسشگر با اعضاي جامعه ي مورد بررسی در جهت کسب 

  ).26: 1375محسنی، ( اطالعات مورد نیاز در طرح هاي پژوهشی است
  انواع مصاحبه

ه براي هر یک از پاسخگویان پرسشها به صورت منظم و یکنواخت مطرح می شود و نکت: مصاحبه هاي منظم -1
اما اطالعاتی که گرداوري می شود به آسانی به . مهم در این نوع مصاحبه آن است که مصاحبه انعطاف پذیر نیست

  ).37: 1387کوئن، ( صورت جدول هاي مقایسه پذیر در می آید و کارهاي بعدي پژوهشگر را راحت تر می کند
یري قابل توجهی برخوردارند و مصاحبه شونده مصاحبه کننده و اصوال مصاحبه از انعطاف پذ: مصاحبه هاي آزاد -2

نیز تا حدودي از آزادي کامل بهره مند است در این روش پرسش ها را به راحتی می توان به تفصیل توضیح داد و 
  ).38 -37: 1387کوئن، ( به پاسخ هاي مهم و معنی داري دست یافت

خ هایی که از این دو نوع مصاحبه حاصل می تفاوت این دو نوع مصاحبه در آن است که اغلب مقایسه ي پاس _
  ).38: 1387کوئن، ( شود کار بسیار دشواري است

 نکات و اصول الزم الرعایه در مصاحبه

  :در مصاحبه باید اصولی رعایت شود که مهم ترین آنها عبارتند از
  .وجود وحدت رویه در تمامی مصاحبه ها -1
  ...).مصاحبه شونده از نظر آداب، رسوم، زبان و وضع اجتماعی وضرورت آشنایی مصاحبه کننده با گروه  -2
  .انجام مصاحبه در وقت مناسب -3
  .بیان سواالت صریح و روشن -4
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  ).26 -25: 1375محسنی، ( رعایت بی طرفی و فقدان پیش داوري از سوي مصاحبه کننده -5
  :بهترین مخاطبان براي انجام یک مصاحبه

  :مخاطبان خوبی براي یک مصاحبه باشند که عبارتند از سه سنخ از اشخاص می توانند
  .هیئت علمی دانشگاه ها، محققان کار آزموده و کارشناسان خبره در مسئله ي موضوع تحقیق: نخست

شاهدان عینی، یعنی افرادي که به لحاظ موقعیت شغلی یا مسئولیت هایشان شناخت خوبی از مسئله : دومین سنخ
  .دارند

  ).63 -62: 1385کیوي، ( تی هستند که موضوع تحقیق به آنها مربوط می شودجماع: سومین سنخ
  :هدف هایی که این روش براي آنها مناسب است

مثال اینکه نظام : تحلیل معنایی که کنشگران نسبت به اعمالشان و رویدادهایی که با آنها روبرو هستند می دهند -1
  ارزش هایشان کدام است؟

، داده هایش، بازتاب هایش، دیدگاه هاي مربوط به آن، نظام )مثل طالق( قیق اجتماعیتحلیل یک مسئله ي د -2
  ...هاي روابط و

  ).205: 1385کیوي، ( بازسازي فرایند تجربیات یا رویدادهاي گذشته -3
  :مزایاي عمده ي روش مصاحبه

  .عناصر تحلیلی عمیقی را می توان گردآوري کرد -1
ضعیف روش مصاحبه اجازه می دهد تا شهادت ها و تعبیر و تفسیرهاي مخاطبان انعطاف پذیري و رهنمودهاي  -2

  ).206: 1385کیوي، ( را جمع آوري کرده و در عین حال آنان را در بیان مطالب با فکر و زبان خودشان آزاد گذاشت
  پرسشنامه

و اصولی معین تدوین  عبارت است از دسته اي از سواالت که بر اساس هدف هاي مطالعه بر طبق رعایت موازین
  ).26: 1375محسنی، ( می گردند که هدف از آن اخذ اطالعات در مورد مسئله ي مورد پژوهش است

به عبارت دیگر این روش عبارت است از مطرح کردن یک سري پرسش براي مجموعه اي از پاسخگویان که غالبا 
درباره ي وضعیت اجتماعی، : از جمله( ومعرف یک جمعیت وسیع ترند و حاوي اطالعاتی در مورد هویت پاسخگ

شغلی و خانوادگی، عقاید، ایستارهایشان راجع به مسائل دنیوي و معنوي، انتظارات و آگاهی هایشان در مورد یک 
  ).200: 1385کیوي، ( می باشد...) مسئله و

  انواع پرسشنامه
پاسخ هایی که پاسخگو می دهد تکمیل  در صورتی که پرسشگر پرسشنامه را بر مبناي: پرسشنامه ي غیر مستقیم -1

  .کند، پرسشنامه غیر مستقیم است
: 1385کیوي، ( هنگامی که شخص پاسخگو، خود شخصا پرسشنامه را تکمیل کند: پرسشنامه ي غیر مستقیم -2

201.(  
  نکات الزم الرعایه در پرسشنامه ها

  .توجه به هدف پژوهش -1
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  .صداقت پرسش ها -2
  .ویژگی ها و شرایط پاسخگویان توجه به انگیزه ها، -3
: 1375محسنی، ( یک پرسشنامه زمانی داراي اعتبار است که خوب تدوین، تنظیم و بسیار با دقت تکمیل گردد -4

27.(  
  :هدف هایی که این روش براي آنها مناسب است

  .توضعیت و شیوه ي زندگی آن جمعیت، رفتارها و ارزش ها و عقاید آن جمعی, شناخت یک جمعیت -1
تحلیل یک پدیده ي اجتماعی که تصور می شود بر پایه ي اطالعاتی که از افراد جمعیت مورد نظر به دست آید  -2

  .استفاده از یارانه در تدریس: بهتر شناخته می شود، مثال
  ).201: 1385کیوي، ( و به طور کلی در مواردي که الزم است از افراد زیادي پرسش شود -3

  سشنامهمزایاي عمده روش پر
  .امکان تبدیل بسیاري از داده ها به کمیت هاي مورد نظر و سپس تحلیل همبستگی هاي میان آنها -1
  ).201: 1385کیوي، ( این روش موجب تامین نظرات مجموع پاسخگویان می شود -2

  محدودیت ها و انتقادات وارده بر روش پرسشنامه
  .سنگین بودن عملیات و باال بودن هزینه ي روش -1 
سطحی بودن پاسخ ها که اجازه تحلیل پاره اي از فرایندها نظیر تحول کار به بهره کشی یا مفاهیم ایدئولوژیکی  -2

  .عمیق را نمی دهد
  .منفرد ساختن پاسخگویان که مستقل از روابط شبکه ي اجتماعی شان مالحظه می شوند -3
  ).202: 1385کیوي، ( آسیب پذیري نسبی قابل اعتماد بودن روش -4

  محدودیت ها و انتقادات وارده بر روش مصاحبه
انعطاف پذیري روش ممکن است مایه ي نگرانی کسانی شود که بدون رهنمودهاي فنی دقیق نمی توانند کار  -1

  .کنند
انعطاف پذیري روش ممکن است این شبهه را ایجاد کند که هرآنچه بی درنگ به ذهنش می رسد بر زبان جاري  -2

  ).206: 1385کیوي، ( در جهت ربط منطقی پاسخ هایش با پرسش هایش کوششی به عمل آورد کند بدون آنکه
  مشاهده

فنی است که به گونه اي منظم با انتخاب، مراقبت و نظاره ي دقیق و گزارش رفتار و ویژگی هاي موجودات زنده، 
( ت اما وسایل و فنونی دیگر نظیر اشیا و پدیده هاي اجتماعی در رابطه است که در اینجا چشم مهم ترین ابزار اس

  ).26: 1375محسنی، ( در مشاهده ي رفتار انسانی استفاده می شود...) طراحی و, ماهواره ها، عکس، فیلم
  انواع مشاهده

این روش مبتنی بر مطالعه ي اجتماعی در یک دوره ي زمانی نسبتا طوالنی با : مشاهده ي توام با مشارکت -1
  .آن است مشارکت در زندگی مردم
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نیم رخی کامال متفاوت با روش قبل داشته و محقق در این روش در زندگی گروه : مشاهده ي بدون مشارکت -2
  ).209: 1385کیوي، ( موضوع مشاهده مشارکت نمی کند بلکه آن را از بیرون مورد مطالعه قرار می دهد

  :هدف هایی که روش مشاهده براي آنها مناسب است
  :دي متفاوتند، اما به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره نموداین هدف ها تا حدو

...) نهادها، ژست ها و شیوه هاي زندگی و: نظیر( روش مشاهده به طور اعم براي تحلیل هاي غیر گفتاري -1
  .مناسب است

دکان در گروه رفتار کو: نظیر( روش مشاهده به طور اخص براي مطالعه ي رویدادها همانطور که تولید می شوند -2
: 1385کیوي، ( مناسب است...) هاي همبازي، رفتار سربازان در جبهه، رفتار مشتریان در فروشگاه هاي بزرگ و

210.(  
  مزایاي عمده ي روش مشاهده

  .فهم مستقیم رفتارها و رویدادها در موقع بروز و تولد آن -1
  .برنیانگیخته است و نسبتا فی البداهه اندجمع آوري اطالعات براي تحلیل بعدي که محقق آنها را  -2
: 1385کیوي، ) (دروغ گفتن با زبان آسان تر است یا با بدن؟( صادقانه تر بودن رفتارها نسبت به گفتار و نوشتار -3

210- 211.(  
  محدودیت ها و انتقادات وارده بر روش مشاهده

  .گروه ها به عنوان مشاهده گر وجود دارددشواري هایی در روش مشاهده مستقیم براي قبوالندن خود در  -1
  .همواره اشتباهاتی در به خاطر سپردن رفتارها از سوي محقق ممکن است روي دهد -2
: 1385کیوي، ( مسئله ي تفسیر مشاهدات، که ممکن است گاه بسیار صورت گیرد و گاه بسیار پیچیده اما پوچ -3

211.(  
  مطالعات موردي و یک مثال از این مطالعات

یکی از شیوه هاي رایج تحقیقات میدانی مطالعات موردي است که پژوهشگر به ثبت و ضبط کامل جزئیات موضوع 
مورد نظر می پردازد و همچنین ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه را مورد بررسی قرار می دهد که چنانچه مطالعه 

بع بایگانی شده را نیز مد نظر قرار دهد و نیز می ي موردي با رخدادهاي پیشین پیوند داشته باشد پژوهشگر باید منا
تواند با تمام کسانی که در وقوع یک پدیده نقش داشته اند در صورت دسترسی صحبت نمایند و از آنها اطالعات 

  ).38: 1387: کوئن( تهیه کنند
  )موردي( یک مثال از مطالعات میدانی

پیش در منطقه اي رایج بوده است تحقیق کند، باید به آن سال  20پژوهشگري که می خواهد در مورد آئینی که در 
منطقه سفر کند و با هر کس که اطالعاتی از موضوع دارد صحبت نماید و به دقت موارد مورد نظر خود را بررسی 
کند و افزون بر این مدارك بایگانی شده را که در مکاتبات قدیمی نگاشته شده است را نیز مد نظر قرار دهد و در 

  ).38: 1387کوئن، ( قیق خود به آنها نیز استناد کندتح
  مطالعات نمونه گیري و نقش آمار در این مطالعات



103 

 

در صورتی که پژوهشگر گروه خاص یا جمعیتی را در نظر بگیرد و بخواهد درباره ي اعتقادات و ارزش ها و جبهه 
حبه و پرسش از هر یک از افراد آن جمعیت نظر اعضاي آن به تعمیم هایی دست یابد این پژوهشگر می تواند با مصا

: مثال( به خالصه اي یک پارچه از افراد مورد بررسی دست یابد، اما اگر جامعه ي مورد نظر بیش از حد بزرگ باشد
. در این صورت مصاحبه با همه ي چنین افرادي امکان پذیر نیست) سال در یک کشور پر جمعیت 60مردان باالي 

ر به کمک علم آمار اغلب نمونه هایی را که نماینده ي آن جمعیت باشد را انتخاب و اگر به همین جهت پژوهشگ
هدف او دستیابی به نتایج تعمیم پذیر باشد جمعیت نمونه وي باید نماینده ي بخش بزرگی از جمعیت باشد یا 

مونه اي از افراد ساکن اگر بخواهیم ن: براي مثال. حداقل ویژگی هاي عمومی آن جمعیت را در مجموع داشته باشد
: در یک بازپروري را بررسی کنیم، باید مطمئن شویم که نمونه ها، ویژگی هاي کل جمعیت مورد مطالعه از جمله

سن، نژاد، جنس، سطح تحصیالت، نوع جرم، مدت محکومیت و سابقه ي جرم و همه ي متغیرهایی که در این 
  ).37 -36: 1387کوئن، ( مطالعه مهم هستند را دارا باشند

  نقش آمار در مطالعات نمونه گیري
مطالعات نمونه گیري رابطه اي مستقیم با آمار داشته و در بسیاري از مراحل جهت تعیین نمونه از روش هاي آماري 
در مطالعات نمونه اي استفاده می گردد به طوري که اگر اندکی در مطالعات نمونه گیري چالشی به چشم بخورد این 

  ).262: 1375ساروخانی، ( ز مطالعات آماري ناقص می باشدچالش حاصل ا
  اهداف مطالعات میدانی

بسیاري از دانشمندان سایر روش هاي جمع آوري اطالعات را سطحی، غیر شفاف و غیر واقعی می دانند و معتقدند 
به عمق آن نفوذ که تنها با مطالعات میدانی و این روش از جمع آوري اطالعات است که می توان از سطح جامعه 

  ).6: 1389بیکر، ( کرد
پژوهشگران مهم ترین هدف این مطالعات را مطالعه ي دقیق و گذر از سطوح غیر حقیقی و نمایشی جامعه در 

  ).264: 1375ساروخانی، ( دستیابی به علل اصلی پدیده ها می داند
  نکات الزم الرعایه در مطالعات میدانی

  :مسائل ذکر شده صورت گیرند تحقیقات میدانی باید با توجه به
  .بودجه ي طرح پژوهشی -1
  .شرایط گروه مورد بررسی -2
  .وقت و امکانات در اختیار پژوهشگر -3
  ).266: 1375ساروخانی، ( اهداف بررسی -4

  فواید مطالعات میدانی
  .سهولت سوال و جواب به ویژه در روش هاي مصاحبه و پرسش -1
  .پدیده ي مورد بررسی امکان توضیحات بیشتر در مورد -2
  .هزینه ي کمتر -3
  .آزادي عمل پاسخگو در پاسخ دادن یا نوشتن -4
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  .سهولت استخراج اطالعات و انعطاف پذیر بودن -5
  .امکان افزایش تعداد نمونه ها و کسب اطالعات تجربی و متنوع -6
  ).27: 1375محسنی، ( امکان مشاهده ي بیشتر واقعیات -7

  وارده بر مطالعات میدانینقایص و انتقادات 
  .عده اي  معتقدند که حضور مصاحبه گر در روش مصاحبه مانع صداقت عمل مصاحبه شونده می گردد -1
  .عدم درك برخی از پرسش ها توسط پاسخگو در روش پرسشنامه -2
  .خطر تعمیم نتایج حاصل از موارد خاص به کل جامعه در روش مشاهده -3
  ).27 -26: 1375محسنی، ( دشواري سنجش در روش مطالعه ي موردي توصیفی بودن اطالعات و -4

  مطالعات آزمایشی
براي تبیین بهترین دسته از مطالعات ابتدا به تعریف آزمایش از دایره المعارف علوم اجتماعی تالیف دکتر باقر 

  : ساروخانی می پردازیم
جهت شناخت بهتر و سنجش فرضیه اي صورت عمل یا سلسله اعمالی که به منظور شناخت پدیده اي در : آزمایش

آزمایش رکنی اساسی در جهت شناخت قوانین یا رابطه اي منتظم بین پدیده هست و از طریق آزمایش . می گیرند
  ).261: 1375ساروخانی، ( است که تسلط بر قوانین طبیعی صورت پذیر شده است

د وارد کردن علل یا متغیراتی چند در جریان کار اندیشه و بینش کسانی را می رساند که در صد: آزمایش گرایی
  ).262: 1375ساروخانی، ( تحقیقند و در پی سنجش نتایج حاصله از ورود متغیرها بر جریان کارند

  انواع مطالعات آزمایشی
  .آزمایش در آزمایشگاه -1
  ).20: 1389بیکر، ( آزمایش در محیط طبیعی -2

  آزمایش در آزمایشگاه
در کار تحقیقی در آزمایشگاه باید موقعیتی ویژه پدید آورد و متغیر یا متغیرهایی . نواع آزمایش استمهمترین نوع از ا

چند برگزیده سپس با دستکاري منظم و حساب شده به بررسی متغیر یا متغیرهاي مستقل و واکنش متغیرهاي وابسته 
  ).262: 1375ساروخانی، ( پرداخت

  آزمایش در محیط طبیعی
هنوز معلوم نیست که این . ق بسیاري از پدیده ها مستلزم انجام آزمایش در همان محیط واقعی استمطالعه ي دقی

دست از تحقیقات تا چه اندازه موفق بوده است، این نوع آزمایش همانند آزمایش در آزمایشگاه مستلزم برقراري 
  ).20: 1389بیکر، ( شرایط خاص است

  اهداف مطالعات آزمایشی
وامل به وجود آورنده ي یک پدیده یا اثبات یا رد یک نظریه در مورد یک امر، که تحت کنترل بودن بررسی علل یا ع

  ).29 -28: 1375محسنی، ( از ابزارهاي اصلی این روش براي نیل به همین مقاصد است
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هدف این مطالعات به خصوص در مطالعات اجتماعی مطالعه ي شرایط شخصی و اجتماعی خاصی است که 
  ).262: 1375ساروخانی، (شوند یک فرد در برابر فشارهاي اجتماعی به ایستد یا اینکه تسلیم شود موجب می

  نکات الزم الرعایه در مطالعات آزمایشی
  .مشاهده دقیق یک متغیر تابع -1
  .وارد کردن یک متغیر مستقل و دستکاري منظم آن -2
  ).262: 1375ساروخانی، ( آزمایشکنترل تمام عوامل بیرونی و درونی تاثیر گزار در  -3
افراد مورد نظر از اینکه در موقعیت آزمایشگاهی قرار دارند آگاهند و ممکن است رفتاري غیر طبیعی داشته  -4

  ).23: 1375محسنی، ( باشند
  موقعیت آزمایشگاهی با موقعیت طبیعی تفاوت دارد از این رو باید ضریب انحراف را در نظر گرفت -5
  ).263 -262: 1375 ساروخانی،( 

  یک نمونه از مشاهدات آزمایشی
مثال یک پژوهشگر که می خواهد تاثیر وسایل ارتباط جمعی را بر روي سطح یادگیري دانشجویان بسنجد در شرایط 

به این . یکسان دانشجویان مورد آزمون را در دو گروه آزمایشی تحت شرایط کنترل شده مورد مطالعه قرار می دهد
ه کنترل به درس هایی گوش می دهند که در انتقال آنها از هیچ یک از وسایل ارتباطی استفاده نمی شرح که گرو

اما گروه آزمایش آن دسته از دانشجویان را شامل می شود که از وسایل ارتباطی سمعی و بصري استفاده می . شود
شایان ذکر . ورد سنجش قرار می دهدبه این ترتیب پژوهشگر اثر وسایل ارتباط جمعی را برسطح یادگیري م. کنند

  ).33: 1387کوئن، ( است که گروه ها از هر نظر شبیه به هم انتخاب می شوند
  انتقادات وارده بر روش آزمایشی

  :اما این روش خود با مسائلی بسیار مواجه است که اهم این مشکالت این چنینند
  .به منظور آزمایش و شناخت نتایج موجود نیست در جامعه شناسی کالن، امکان تغییر حتی موقت یک نظام، -1
فردي که در جریان آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد از وضع خود آگاهی دارد بنابراین حالت و رفتار طبیعی  -2

  .نخواهد داشت
محیط آزمایش انسان بر خالف کوشش ها بسیار غیر طبیعی است و این محیط با واقعیت فاصله اي قابل توجه  -3
( رد و به تبع نتایج حاصل از این تحقیقات نیز صوري هستند یعنی از درجه ي واقعیت پایین تري برخوردارنددا

  ).263 -262 -261: 1375ساروخانی، 
  مطالعات تاریخی

یکی از مطالعاتی است که در حوزه ي علوم اجتماعی از اهمیت در خور توجهی برخوردار است و تالش می کند 
تاریخ اجتماعی حوزه هاي مختلفی نظیر اقتصاد، هنر، . را از منظر جریان هاي تاریخی بنگرد رویدادهاي اجتماعی

  .حقوق و سایر مسائلی که بر واقعیات اجتماعی تاثیر می گزارد در بر می گیرد
از نیمه ي دوم قرن بیستم توجهی دو سویه مهم از جانب جامعه شناسان به مطالعات تاریخی و مهم از جانب تاریخ 

 -1: شناسان به مسائل جامعه شناسی صورت گرفت که به خصوص این مطالعات در سه زمینه رشد بیشتري پیدا کرد
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رابطه ي مردم با جهان مادي و  -3رابطه ي مردم با دولت و حکومت،  -2رابطه مردم با مردم در زندگی روزمره، 
  ).42: 1388موسی پور، ( معنویشان

  )ک نگاريت _مونوگرافی( مطالعات توصیفی
در این مطالعات سعی بر آن است که توصیفی با درجه ي اطمینان باال از مسئله ي مورد بررسی در جامعه ي مورد 

  .نظر پژوهشگر ارائه گردد
یکی از مطالعات بسیار مهم توصیفی مونوگرافی یا تک نگاري است که معموال براي مطالعه ي جوامع محدود مورد 

به . عبارت دیگر تک نگاري توصیفی است ژرف و همه جانبه از یک ده یا خانواده یا طایفه به. استفاده قرار می گیرد
عنوان مثال در تک نگاري یک ده، اوضاع اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی، نهادها، هنجارها و به طور کلی همه ي 

  ).108: 1386وثوقی، ( جزئیات زندگی مردم روستا مورد بررسی قرار می گیرد
  فصلمنابع این 

دکتر هوشنگ نایبی، چاپ هفتم دي ماه : ، روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی، ترجمه ي)1389( بیکر، ترز ال -1
  .، انتشارات دانشگاه پیام نور89
  .1، درآمدي بر دایره المعارف علوم اجتماعی، چاپ سوم، انتشارات کیوان، جلد )1375( ساروخانی، باقر -2
غالم عباس توسلی و رضا فاضل، چاپ بیست و : ی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس، مبان)1387( کوئن، بروس -3

  .یکم، انتشارات سمت
  .، مقدمات جامعه شناسی، چاپ دوازدهم، انتشارات دیدار)1375( محسنی، منوچهري -4
  .لوم، مجموعه ي مقاالت علوم اجتماعی، چاپ دوم، انتشارات موسسه ي فرهنگ ع)1388( موسی پور، ابراهیم -5
   .، جامعه شناسی، چاپ نوزدهم، انتشارات بهینه)1386( نیک خلق، علی اکبر -وثوقی، منصور -6
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  روش تحقیق پیمایشی: فصل دوازدهم
  مقدمه

تحقیق پیمایشی عبارت است از جمع آوري منظم اطالعات درباره افراد ، گروهها و اجتماعات از طریق مصاحبه 
براي اخذ داده ها به طور مستقیم و تعبیر و تغییر نتایج حاصله به طریق آماري، ) غیرحضوري(و یا پستی ) حضوري(

. در پیمایش ممکن است براي تعمیم یافته ها به کل جمعیت آماري از نمونه ي آماري ، اطالعات جمع آوري نشود 
در بعضی . کرد مثل بررسی هاي نظرخواهی ، و اگر جمعیت کوچک باشد از همه ي افراد می توان اطالعات کسب 

عالوه بر . مواقع ، بدون قصد تعمیم ، از قسمت اعظم جمعیت ، گروه یا اجتماعی اطالعات جمع آوري می شود
  )1377طالقانی، .(اینها تحقیق پیمایشی می تواند به عنوان روش مطالعه موردي نیز به کار گرفته شود

  علم و هنر پیمایش ها
  ابعاد خالق پیمایش ها

شاید تصور کنید هر کسی می تواند یک رشته سواالت را . است پیمایش چندان خالق به نظر نیایدبه ظاهر ممکن 
پشت سر هم قطار کند اما هرکس نمی تواند یک رشته سوال طرح کند که اوالً اطالعات دقیق مورد نظر محقق را 

ثالثاً کلیتی یکپارچه باشد و آنقدر براي فراهم آورد و ثانیاً آشکارا معناي یکسانی براي تمام پاسخگویان داشته باشد و 
توانایی خلق پیمایشی که داراي . پاسخگویان گیرایی داشته باشد که پاسخ هاي سطحی و گمراه کننده بدان ندهند

سواالت باید چئنان دقیق و بی ابهام باشند که محقق بتواند با . این معیارها باشد در وهله اول خود نوعی هنر است
اگر سواالت دقیق و بی ابهام باشند سنجش هاي معتبر مفاهیم مورد مطالعه . مورد نظر خود را بسنجدانها مفاهیم 

طرح . خواهند بود وگرنه بی فایده و بیهوده خواهند بود، پس طرح سواالت در پیمایش مرحله اساسی است 
واالت به بار می آورند سواالت مستلزم چنان خالقیتی است که شکاف بین سنجش مورد نظر محقق و سنجش که س

طریقه اجراي پیمایش چه به شکل شفاهی با مصاحبه و چه کتبی باید پرسشنامه اي که به .تا حد امکان کم گردد
  )1383نایبی ، . (پاسخگو ارائه می شود باید خالق باشد

. سازي می نامند جایگاه طرح پیمایش در مدل تحقیق در مرحله بعد از تنظیم فرضیه هاست که واالس آن را ابزار 
و اندام هاي حسی مجهز ) مانند بینایی(دو نوع ابزاري که واالس تصریح می کند عبارتند از اندام هاي حسی انسان 

به ابزار هاي فنی در نوع اول به بهترین وجه در مشاهده با مشارکت تجلی می یابد که در آن ابزار اصلی محقق چشم 
. که پرسشنامه یا مصاحبه به گردآورنده حسی اصلی داده ها کمک می کند  و گوش اوست و در نوع دوم در پیمایش

پیمایش ها عموماً از پرسش صرفی چون مردم به چه کسی راي می دهند یامذهب نشانه چیست فراتر رفته ، جویاي 
سوال علت راي دادن به بک نامزد خاص و میزان مذهبی بودن مردم می شوند  برعکس مشاهده گري که در خیابان 

پرسیدن کسی در خیابان را درباره پرسیدن نشانی جایی می داند اما محقق میدانی واقعاً نمی داند چه سوالی و چرا 
. اما فقط همین نیست که داده هاي پیمایشی را کم و بیش علمی تر از داده هاي مشاهده می کند. پرسیده شده

ت کامالً خاصی اند در مصاحبه اي هم که حول و حوش در پی اطالعا. پیمایش ها متمرکزتر و سنجیده تر هستند
  .یک موضوع است باز همواره در پی کسب اطالعات خاصی اند
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شهرت پیمایش ها و . همچنین پیمایش ها غالباً مبتنی بر نمونه هاي بسیار دقیق تري از تحقیقات مشاهده اي هستند 
هاي آن ها به جمعیتی بزرگتر سرانجام این که پدرش هاي نظر سنجی ها عمدتاً متکی است بر توانایی تعمیم یافته 

یعنی اگر چنین پیمایشی بارها و بارها . پیمایش را می توان چنان ترتیب داد که سطح پایایی آن ها کامالً باال باشد
 تحلیل داده هاي پیمایشی متکی است برنوعی منطق علمی که بر. برسد) پاسخ ها(تکرار شود باز به همان نتایج 

در انواع خاصی از پیمایش هاي مبتنی بر داده هاي . روابط و تغییر روابط و در اثر ورود عوامل جدید استوار است
پانل، یعنی جایی که همان پاسخگویان درچند مقطع زمانی مورد پیمایش قرار می گیرند می توان بعد از زمان را 

  )1383 نایبی ،. (دقیقاً مشخص کرد و تحلیل هاي خاصی بعمل آورد
  پیمایش در چه زمینه اي مناسب است؟

پیمایش ها داده هاي مفیدي براي دامنه بزرگی از . بی شک پیمایش عام ترین روش تحقیق در علوم اجتماعی است
پیامد پیمایش براي محقق . موضوعات تحقیقی پدید می آورند و از قابلیت انواع گسترده اي از تحلیل ها برخوردارند

خ هاست که غالباً گزینه هاي ثابت پرسش ها هستند و از مجموع آن ها می توان براي سنجش رشته اي از پاس
اصل و اساس داده هاي گردآوري شده در تحقیق . خصوصیات و نگرش گروه هاي اجتماعی معینی سود جست

براي نشان  پیمایشی شکل پاسخ هایی است که از پاسخگویان زیادي گردآوري شده است این پاسخ هاي کلی عمدتاً
دادن گرایشات و نگرش هاي ذهنی و همچنین معرفهاي ظاهري وضعیت هاي اجتماعی و شخصی پاسخگویان 

تحقیقات پیمایشی عمدتاً روشی است براي محققانی که در پی شناخت و بررسی الگوهاي کلی حیات . است
الً به نامزدهاي انتخاباتی یا مث(اجتماعی اند یا براي محققانی که در پی توصیف واکنش هاي اجتماعی کلی 

با این . اگر اهداف تحقیق تان از این دست باشد پس پیمایش بهترین انتخاب شماست. هستند) سیاستهاي اجتماعی
محور پیمایش ها نگرش ها و افکار و . همه نباید فراموش کنیم که روش پیمایش هم محاسنی دارد و هم معایبی

اما در علوم . ندگی و طبقاتی است که افراد را از هم متمایز و مشخص می گردانداطالعاتی درباره اوضاع و احوال ز
نیل به درك . اجتماعی پدیده هاي دیگري هم براي مطالعه و راههاي دیگر هم براي تحقیق این پدیده ها وجود دارد

مثالً مردم یک کشور . یستکل فرهنگ یک گروه آنقدر که با زندگی در میان آنها ساده است با مصاحبه با آنها ساده ن
آیا این راه . انجام دهید) اهالی جزیره باي در اندونزي(برآیند پیمایش درباره بالیایی ها . خارجی را در نظر بگیرید

چه چیزي . احتماالً خیر احتماالً شما نمی دانید چه سواالتی از آن ها بپرسید. درستی براي شناخت کامل آنهاست
براي چنین مطالعه اي تحقیق میدانی بهتر است . یا نحوه پرسش درست از آنها کدام استبراي آنها اهمیت دارد 

  )1383نایبی، . (گویی که بعد از شناخت بیشتر آنها شاید بتوان از شیوه مصاحبه رسمی هم سود جست
 

  موارد استفاده
اي موارد استفاده فراوانی همانطور که از تعریف پیمایش بر می آید این شیوه تحقیق و جمع آوري اطالعات دار

از آنجایی که پیمایش هم به طریق حضوري و هم غیر حضوري و هم به صورت منظم و هم غیر منظم و هم . است
داراي کاربردهاي گسترده اي . براي تعمیم علمی، و یا در مطالعه موردي و سرشماري عمومی به کار گرفته می شود

ر متخصص و یا متخصصین و در زمینه هایی مانند پرونده دادگاهها ، روش پیمایش همچنین توسط افراد غی. است
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افراد . به کار گرفته می شود... پرسشنامه استخدامی ادارات ، پرس و جوي پزشکان از بیماران، مدارك پلیسی و 
ن خود مثالً افرادي از اطرافیا. عادي نیز در زندگی روزمره از این روش براي جمع آوري اطالعات سودمی جویند

با وجود این همه تنوع محققان علوم اجتماعی ... می پرسند که شغل آنها چیست ، آیا متاهل اند اهل کجا هستند و 
  :موارد استفاده از روش پیمایش را در دو مقوله بزرگ جاي می دهند

وردي یا در این نوع تحقیقات ، هدف محقق توصیف پدیده ي م: جمع آوري اطالعات در تحقیقات توصیفی) الف
درباره تقسیم بندي افراد به . در این حالت محقق به جمع آوري اطالعات. توصیف واقعیات ، عقاید و نظرهاست

و یا ) مثالً براي مشخص کردن اینکه چه تعداد افراد از فالن سیاست دولت حمایت می کند(لحاظ متغیر خاصی 
می ) ابطه ي بین میزان تحصیالت و داشتن باورهاي سنتیمثالً ر(متغیرهاي مختلف  براي تغییر روابط بین متغیرها 

  .پردازد
از آنجا که این روش بیشتر توسط جامعه شناسان مورد استفاده قرار : جمع آوري اطالعات در تحقیقات تبیینی) ب

ی استفاده بنابراین از این روش در تحقیقات تبیین. می گیرد و جامعه شناسان معموالً به تحقیقات تبیینی می پردازند 
به عبارت دیگر ، از روش پیمایش نه تنها می توان براي کسب واقعیات سود جست بلکه می توان با . می کنند

پرداخت و ) روابط بین متغیرها(استفاده از اطالعات جمع آوري شده با این روش ، به مطالعه روابط بین واقعیات  
  )1377طالقانی ، . (نیز دست زدبه تجزیه و تحلیل علت و معمولی و آزمون فرضیه ها 

  :مزایا و محدودیتها
بزرگترین مزیت روش پیمایش همان . روش پیمایش را روش مشاهده غیر مستقیم یا مشاهده پهنانگر نامیده اند

به کمک این شیوه می توان با پرس و جو از تعداد کمی از افراد که نمونه نامیده می . خاصیت پهنانگري آن است
قابلیت تعمیم یافته ها با این روش امکان مطالعه موارد دیگر را نیز . رات جامعه بزرگتري دست یافتشوند ، به نظ

که استفاده از روش تخقیق در مورد آنها ناممکن می نماید فراهم می کند سایر روش ها مانند مشاهده ، از چنین 
روش مشاهده زیر پوشش قرار داد و در ان صورت فقط تعداد کمی از افراد را می توان با . قابلیتی برخوردار نیستند 

وانگهی انعطاف پذیري این روش و موارد استفاده متنوع اش ، آن را قابل استفاده در . نیز یافته ها قابل تعمیم نیستند
  .این نیز خصوصیتی است که سایر روش ها از آن بی بهره اند . موارد گوناگون می سازد

اوالً در این روش ، برخالف . گی عمده اش یعنی اتکا به پهنانگري ناشی می شودمحدودیت بزرگ این روش از ویژ
مشاهده محقق از دسترسی به رفتار و پدیده ها در حالت طبیعی آن محروم است و به علت احتمال تغییر عقاید طی 

پویا . پویا نیست به عبارت دیگر روش پیمایش. زمان، تحقق فقط به اطالعات موجود در زمان مطالعه دست می یابد
اما سایر . برطرف کرد) یعنی پیمایش در زمان هاي مختلف(نبودن این روش را می توان با طرح مدل تحقیقی طولی 

معموالً براي رفع محدودیتهاي این روش آن را با دیگر روش هاي جمع آوري . محدودیتها به جاي خود باقی است
  )1377طالقانی ، . (اطالعات تلفیق می کنند

  وش هاي تعیین محتواي پیمایش هار
قبل از طراحی پیمایش ، گروه ها باید تمام روش هاي ممکن براي تعیین محتواي آن را بررسی کند و روش هایی را 

  : مطلوب ترین روش ها عبارتند از. به کار گیرد که به بهترین نحو اهداف پیمایش را تامین کنند
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  مصاحبه هاي توسعه اي-1
  ونیگروه هاي کان -2
  پیمایش قبلی سازمان -3
  معیارها و شاخص هاي مشخص ، منابع بایگانی ، ادبیات علمی  -4
انجام مصاحبه هاي فردي با کسانی که اطالعات دارند، مصاحبه با مدیران عالی یا افراد : مصاحبه هاي توسعه اي-1

  . متنفذ
احبه هاي فردي به یک روش محبوب تبدیل شده به دلیل داشتن هزینه مالی کمتر در برابر مص: گروه هاي کانونی -2

کسانی همچون پژوهشگران بازاریابی که اولویت هاي مشتري را می سنجند یا پژوهشگرانی که بدنبال پیدا کردن . اند
  . عوامل موفقیت در عملیات تبلیغاتی اند از این روش استفاده می کنند

توسط سازمان انجام شده اند منابع عالی براي طراحی محتواي  پیمایش هایی که قبالً: پیمایش هاي قبلی سازمان  -3
  . پیمایش جدید می باشند

یک گروه پیمایش ممکن است تصمیم بگیرند از پرسش هاي مربوط به : معیارها و شاخص هاي منتشر شده -4
  .شاخص ها یا پیمایش هاي موجود در تحقیقات منتشر شده استفاده کنند

شکل سازمانی مثل تعدیل نیروي انسانی ، غیبت کارکنان انگیزه انجام یک پیمایش سازمانی یک م: منابع بایگانی  -5
است در چنین مواردي گروه پیمایش می تواند از اطالعات با ارزش در باره آن مشکل را از اطالعات آماده و موجود 

  .بدست آورد) منابع بایگانی شده(در سازمان 
بهره گیري از یافته هاي علمی و نظري بعنوان رهنمودي براي تعیین محتواي : نظریه ها و یافته هاي علمی  -6

  )1379اعرابی، ایزدي . (پیمایش کیفیت پیمایش را افزایش می دهد و باعث گسترش محتواي پیمایش می شود
  :مراحل روش تحقیق با استفاده از پیمایش

ضوع و تبدیل سوال بزرگ به سوال کوچکتر و تحقیق به شیوه پیمایش ، مثل هر روش دیگر ، با محدود کردن مو
پس از بیان اهداف ، بهتر . مسئله تحقیق شروع می شود که در آن اظهار دقیق اهداف از قدمهاي ضروري اولیه است 

تعریف مفاهیم، متغیرها و ارائه شاخصها به دنبال تعیین اهداف . است که یک طرح تحقیقاتی مقدماتی تهیه می شود
تهیه . پس از آن جامعه آماري مورد مطالعه و حجم نمونه و روش نمونه گیري تعیین می شود. باید ذکر شوند

همچنین باید چگونگی و حجم پرسشنامه در . پرسشنامه یا سواالت راهنما در روش پیمایش از ضروریات است
ازماندهی محقق باید روش کدگذاري و مقوله بندي سواالت را مشخص کند چگونگی س. طرح گنجانده شود 

اطالعات جمع آوري شده و امادگی آنها براي پردازش توسط کامپیوتر در فرمهاي مخصوص ثبت داده ها را باید از 
اینکه پس از پردازش توسط کامپیوتر میانگینها ، نمودارها، و جدول ها چگونه باید تهیه شوند نیز . پیش تعیین کرد

تبیینی است باید پس از تهیه جداول به تحلیل داده هاي  اگر هدف تحقیق تجزیه و تحلیل. باید مشخص شود
. چگونگی نوشتن گزارش  ارائه نتایج ، آخرین مرحله تحقیق پیمایشی است. جداول دو یا چند متغیري پرداخته شود

  )1377طالقانی ، (
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  کاربردهاي پیمایش در سازمان 
  اثربخشی تغییرات سازمانیارزشیابی میزان  -3بهبود ارتباطات  -2جمع آوري اطالعات -1

  پیمایش هایی که بخوبی هدایت شده اند به سازمان این امکان را می دهند که : جمع آوري اطالعات
اطالعاتی دقیق درباره طیف گسترده اي ازمسائل جمع آوري کند، اغلب هیچ روش دیگري براي جمع 

مهم دیگر آن جمع آوري اطالعات ویژگی . آوري کاراتر و اثربخش تر اطالعات دلخواه وجود ندارد
انعطاف پذیري آن است و از پیمایش هاي سازمانی می توان براي دستیابی به اهداف متعدد مثل ارزشیابی 

 .نیازهاي کارکنان، دیدگاه ها، روحیه، انگیزه ها استفاده کرد

 بین بخش هاي مختلف یک پیمایش می تواند بعنوان ابزاري قدرتمند براي بهبود ارتباطات : بهبود اطالعات
بویژه براي ایجاد ارتباطات رو به باالاز کارکنان سطوح پایین به سمت مدیران . یک سازمان عمل کند 

 .هستند

  یک سازمان باید به بازبینی تغییرات بزرگ و موفقی که انجام شده اند : بازنگري و ارزیابی تغییرات سازمان
مثالً بسیاري از شرکتها در حال جایگزینی روش سازماندهی . یا اثر برنامه ها و سیاست هاي خود بپردازد

 )1379اعرابی، ایزدي، (کار گروهی بجاي کار فردي هستند 

  :تدوین پرسش هاي مناسب
طراحی پرسش هاي خوب کاري فراتر از امالي صحیح کلمات و رعایت کامل قواعد دستور زبان فارسی است 

پرسشها باید به گونه . پاره اي قواعد اساسی و پایبندي به رعایت آنهاستطراحی چنین پرسشهایی نیازمند آگاهی از 
تفاوت موجود در محتواي . البته راه کامل و بهینه براي نوشتن پرسش وجود ندارد. اي باشند که ابهام نداشته باشند

د آنچه را که می همواره بای. پیمایش هدف از اجراي پیمایش و سح پاسخ دهندگان از این قواعد به شمار می رود
بردبرن .( خواهیم بپرسیم نه آنچه که دیگران می خواهند بدانند باید از خود بپرسیم که چه چیزي می خواهیم بدانیم 

  )1988و سادمن، 
در . پرسشهاي ساده و کوتاه طراحی کنیم و همواره واضح باشند هرچه طوالنی تر باشند پاسخگویی دشوارتر است

وال کنید یکی از خطاها این است که پرسشی نوشته شود که بیش از یک موضوع مهم هر پرسش از یک موضوع س
  . را سوال کند که اصطالحاً پرسش دو منظوره گفته می شود

  .از مفاهیم نا آشنا و نامفهوم خود داري کرد: استفاده از زبان و کلمات مناسب 
هتر از پرسشهاي کلی هستند زیرا پاسخ معموالً پرسشهاي مشخص و خاص ب. پرسش باید دقیق و مشخص باشد 

  )1379اعرابی و ایزدي، . (هاي خاص تري را می طلبد
  شرایط وضرورت هاي ظهور پیمایش

حتی زمانی که این اطالعات .اغلب پیمایش ها به این دلیل انجام میشوند که تنها راه  بدست اوردن مورد نیاز هستند
پژوهش پیمایشی ممکن است روشی اسان تر، کم خرج تر و دقیق تر .از طریق سایر روش ها نیز قابل دسترسی باشد

  .     براي بدست اوردن اطالعات مورد نیاز محقق باشد
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  :دالیل حمایت افراد یا سازمانها از روش پیمایشی
  .قصد انها تحت تأثیر قراردادن ،نفوذ یا متقاعد کردن مخاطبانشان است

  .ایجاد یا بهبود بخشیدن به محصول یا خدمتی است که براي مردم تهیه کرده اند هدف انها
هدف انها پیش بینی یا درك رفتار انسان هاست،چرا که مسئله ي مورد نظر فعالیت دانشگاهی یا حرفه اي و شغلی 

  )،ب نقل از اینترنت1380:39الرك وستل،.(انهاست
و فعاالن ،سیاستمداران و اگهی دهندگان درفرایند تصمیم گیري شرکت هاي بازرگانی،گروههاي مصرف کنندگان 

بارز ترین نمونه ي استفاده از پیمایش را زمان انتخابات میبینیم که براي .روزانه ي خود از ان استفاده می کنند
  .چگونگی درك مردم از نامزدها صورت میگیرند

  :منابع این فصل
  1389چاوشی نشر نی چاپ چهارم ترجمه حسن » جامعه شناسی «گیدنز ،آنتونی  .1
ص .1377انتشارات دانشگاه پیام نور : روش تحقیق نظري در رشته علوم اجتماعی-طالقانی،محمود .2

118،119،132.  
انتشارات دانشگاه پیام نور : روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی  –ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی  .3

  .179،180،182،215ص  -1383
 1379ترجمه اعرابی و ایزدي  –پل رزن فلد ، استفانی بوت کیولی  -ماري دي، تامس -زجک ئی، ادوارد د .4

  .57تا  53و ص 42تا  30و ص  21تا  18دفتر پژوهشهاي فرهنگی ص 
  ، به نقل از اینترنت 39: 1380الرك و ستل ،  .5
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  روش تحلیل محتوا: فصل سیزدهم
  مقدمه
 کلیه به اسنادي روش. باشد می اجتماعی علوم پژوهش در اسنادي روش به مربوط هاي تکنیک از محتوا تحلیل

  . شود می برآورده متون و اسناد بررسی و تحلیل  مطالعه، با پژوهش هدف ها آن در که شود می گفته متدهایی
 تحلیل از استفاده با کوشد می و پردازد می محتوا آنالیز و تحلیل به تکنیک این پیداست، محتوا تحلیل نام از چنانچه

  .است شده نامیده محتوا تحلیل نام تحت آنچه حال این با. کند استخراج متن مورد در را هایی داده
  محتوا تحلیل ي تاریخچه
 به که گردد می بر هفدهم ي سده اواخر در الهیات مطالعات به ارتباطات محتواي تجربی کندوکاو اولین ي تاریخچه

  ).13 ،1373 کریپندورف،. (شود می مربوط ها روزنامه در غیرمذهبی مطالب گسترش به نسبت کلیسا نگرانی
. است شده انجام سوئد در هیجدهم قرن در که است محتوایی تحلیل مکتوب، مطالب کمی تحلیل مستند مورد اولین

 سرودهاي عنوان تحت ناشناسی شاعر که است مذهبی سرود 90 شامل اشعاري مجموعه روي بر بررسی این
 تضعیف به متهم زودي به ولی ماند می مصون دولتی سانسور از اشعار مجموعه این. کند می منتشر صهیون

 سر بر علمی اي مجادله. گیرد می قرار مخالف گروهی دستاویز و شود می دولتی کلیساي ارتدوکس روحانیت
 اشعار این در رفته بکار مذهبی نمادهاي مجادله این سري یک. گیرد می اشعار این مضمون نبودن یا بودن خطرناك

 آنها بین تفاوتی و شمرد می بر رسمی شعر کتاب در را نماد بهمان نیز دیگر طرف و شمرد می بر را
  ).14 ،1373 کریپندروف،(یابد نمی
 گسترده محتواي تحلیل براي طرحی) 1911( وبر ماکس ،1910 در آلمان شناسی جامعه انجمن گردهمایی اولین در

 نظریه روي) 1913( مارکف ایام همان در. پوشد نمی عمل جامه گوناگونی دالیل به که کند می پیشنهاد مطبوعات
 کند می منتشر اونژین پوژن پوستکین منظوم رمان از اي نمونه از آماري تحلیلی و کند می کار نمادها و زنجیره

  ).14 ،1378 کریپندورف،(
 هاي روزنامه ي مطالعه به علمی ي رشته چند. نشد محدود ارتباطات علوم و مطبوعات ي عرصه به محتوا تحلیل

 در بار اول مطالعه این. اند پرداخته شده منعکس معروف نشریات عناوین در که صورتی به پژوهی دانش در خود
 سپس و شناسی جامعه خور در تر کامل بطور سپس و گرفت صورت) rainoff , 1929( روسیه در فیزیک ي رشته

  )17 ،1378 کریپندورف،. ( یافت ارائه نگاري روزنامه
  محتوا تحلیل تعریف

   :کند می تعریف چنین خالصه طور به را محتوا تحلیل رایف دانیل
 ها مقوله آن بین روابط تحلیل و قواعد، براساس خاص  )هاي مقوله( طبقات در ارتباطات محتواي و قاعده قراردادن«
 که کند می معرفی پژوهشی تکنیکی را محتوا تحلیل کریپندورف . )4 ،1381 رایف،. (»آماري هاي آزمون از استفاه با
 سایر همانند را تحلیل این هدف او. رود می بکار آنها متن مورد در ها داده از معتبر و تکرارپذیر استنباط منظور به

 کریپندروف،. (داند می عمل راهنماي و واقعیت تصویر نو، بینشی شناخت، آوردن فراهم پژوهشی هاي تکنیک
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 مقداري و منظم عینی تشریح براي که است تحقیقی تکنیکی محتوا تحلیل و تجزیه: برلسون برنارد ).25 ،1378
  )78تا74 ،2536نژاد معتمد. (رود می کار به ارتباطات آشکار محتواي
  محتوا تحلیل هاي ویژگی

 از باید باشد، دور شخصی هاي ورزي غرض و ها گیري جهت از و داشته علمی ارزش محتوا تحلیل اینکه براي
 می معرفی بودن کمی و بودن آشکار بودن، منظم بودن، عینی ویژگی چهار باره این در. نماید پیروي مشخصی قواعد
  :شود

  :بودن عینی. 1
 همان دیگر محققان اگر که طوري به نماید می اشاره روشن و دقیق قوانین و قواعد از استفاده به خصوصیت این

 ها گر تحلیل از مستقل باید نتایج پس آورند؛ می دست به مشابهی نتایج کنند، تحلیل دوباره روش، همان با را محتوا
  .است نتایج بازسازي و بازبینی قابلیت ي دهنده نشان خصلت این. آید دست به نتایج همان مجدد، تکرار با و باشد

  :بودن مند نظام. 2
 بررسی براي که هایی مقوله و واحدها اساس بر باید محتوا در موجود عناصر تمام که کند می بیان خصوصیت این
 را عناصر از برخی یا بگذارد کنار بهدلخواه محتوا از را عناصري نباید محقق و شوند تحلیل اند، شده گرفته نظر در

  .نماید تحلیل
  :بودن کمی. 3

 بررسی استنباطی و ذهنی هاي جنبه جانشین و کند می جدا معمولی ي مطالعه یک از را محتوا تحلیل ویژگی، این
 کند معلوم باید گر تحلیل ویژگی، این مطابق. نیست ارزیابی قابل دقیق مقیاس با که است نظري هاي تحلیل و ها

 می مقداري، تحلیل بر عالوه. اند شده تکرار متن در تعداد چه به و همه از بیش نمادهایی و مضامین و کلمات چه
 و است چگونه عناصر و مفاهیم ارتباط که کند می مشخص تحلیل نوع این. نمود استفاده همبستگی تحلیل از توان
 آیا دیگر، بیان به دفع؟ یا کنند می جذب را یکدیگر شده ذکر مفاهیم آیا. دهد می پیوند هم به را ها آن عواملی چه

   دارند؟ را الزم تسلسل ارتباط مفاهیم
  :بودن آشکار. 4

 و شخصی استنباط هرگونه از و شود توجه روشن و آشکار پیام یا متن به باید محتوا تحلیل در که است این منظور
  ).38 ،1387 دانشگاه، و حوزه ي فصلنامه. (گردد جلوگیري محتوا ي درباره گر تحلیل فردي هاي داوري پیش

  محتوا تحلیل کاربرد
 صرفاً ماهیت به توجه با. آورد می فراهم تحقیق حین در کردن مقایسه براي که است امکانی در محتوا تحلیل ارزش
 هاي ارزش گویاي حال، هر به اما کمتر؛ دیگر برخی و باشند گویا تر بیش برخی، است ممکن محتوا، تحلیل آماري

 یا ابزار از اي گستره بلکه نیست؛ وسیله یک محتوا تحلیل بنابراین). 1384،90 بریجت، و گیل. (هستند فرهنگی
 ارتباطات کاربردي وسیع میدان در انطباق قابل و مختلف بسیار شکل، نظر از ولی است؛ ابزار یک تر مشخص طور به

  ).38 ،1375 باردن،. (است
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 در را محتوا تحلیل کاربردهاي کاملی بندي تقسیم در مطبوعات، محتواي تحلیل و تجزیه کتاب در معتمدنژاد دکتر
  :دهد می جاي کلی ي دسته دو

 شناسی جامعه و ادبی نقد شناسی، روان سیاسی، علوم شامل که اجتماعی علوم مختلف هاي رشته کاربرد) الف
  .است

  .جمعی ارتباطات در محتوا تحلیل کاربرد) ب
  :شود می تقسیم دسته پنج به جمعی ارتباطات در محتوا تحلیل کاربرد

  :از اند عبارت که آن خصوصیات و پیام محتواي. 1
  .سازد می آسان بیش و کم را متن ادراك و مطالعه که است خاصی عوامل تشخیص یعنی محتوا، خوانایی -
  .آن مخصوص ساخت سازي آشکار و محتوا پایدار هاي ویژگی تفکیک یعنی محتوا، هاي ساخت -
  :دهنده پیام مشی خط و اندیشه. 2

  ابزاري و نموداري: است جنبه دو داراي »دوسوالپول« نر به بنا ارتباطی، پیام هر
  :نموداري

 پیام، ي فرستنده ایدئولوژي و عاطفی حالت خصیت، آن در که معنا بدین. دارد نموداري ي جنبه پیام طرف یک از
 باالخره و ها گرایش و ها رویه دقیق طور به توان می ارتباطی، هاي پیام تحلیل با. شود می بیان او آگاهی بدون حتی

  .ساخت آشکار را تلویزیونی ي شبکه هر یا و رادیویی ي فرستنده هر روزنامه، ه خاص ي اندیشه
 و رسانه چند یا یک در خاص موضوعی و رویداد خبري پوشش ها، رسانه ایدئولوژي بررسی توان می مثال براي

  .کرد ذکر را رسانه عملی هاي رویه با شده اعالم هاي رویه ي مقایسه
  :ابزاري

 نفوذ اعمال و گذاري تاثیر ي وسیله و ابزار عنوان به که معنا بدین. است آن بودن ابزاري ارتباطی پیام دیگر ي جنبه
 مشی خط و استراتژي سازي، انگیزه نفوذگذاري، مقاصد روش، این در. شود می گرفته کار به گیرنده، پیام روي بر

 هاي شیوه و اهداف توان می تجاري هاي آگهی بررسی با مثال براي. دهند می قرار نظر مورد را پیام
  ).57-51 ،1356 معتمدنژاد،. (نمود کشف را مخاطبان بر تاثیر تولیدکنندگانبراي

  :گیرنده پیام جهت در تحقیق. 3
. آورد می پدید متعددي ابهامات و ها پیچیدگی نظري، لحاظ از و است شده گرفته کار به کم بسیار تحقیق نوع این

 نفوذ از که آن از بیش ها، آن محتواي تحلیل طریق از جمعی ارتباط وسایل ي درباره ارزش با اطالعات کسب امکان
 وسایل پیام محتواي با مخاطبان نزدیکی و همبستگی از شود، ناشی گیرندگان پیام ي اندیشه در ها پیام تاثیر و

  .آید می پدید ارتباطی
  :توده فرهنگ در تحقیق. 4

 فرهنگی تحول مثل. اورد می پدید صنعتی جدید ارتباطی وسایل که است اي تازه محیط شناخت معناي به امر این
 تحول چگونگی توان می مختلف، هاي دوره در ارتباطی وسایل هاي پیام ي مقایسه با محتوا تحلیل کمک به که

  ).68-61 ،1356 معتمدنژاد،. (ساخت مشخص را توده فرهنگ
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  :ارتباطی وسایل جهت در تحقیق. 5
 ارتباطی وسایل اجتماعی هاي نقش. کنند می جستجو جامعه در را وسایل این هاي نقش که است تحقیقاتی منظور

. یابند می انعکاس ها آن محتواي در مستقیم طور به و دارند قرار آن تکنیکی خصوصیات شدید تاثیر تحت خود که
 در با و کنند می منتشر که مطالبی به توجه بدون ها پیام محتواي ارتباطی، وسایل جهت در تحقیقات دیگر نوع در

  )70-44 ،1356 معتمدنژاد،. (شوند می تحلیل برند می کار به که بیانی طرز گرفتن نظر
  محتوا تحلیل اهداف

  :اند ساخته مشخص محتوا تحلیل براي را اصلی هدف پنج دومینیک، و ویمر
 یا یک در ارتباطی، محتواي با خاصی هاي مجموعه هاي ویژگی تحقیقات، این در: ارتباطات محتواي توصیف. 1

  .گیرد می قرار مطالعه مورد اجتماعی، هاي دگرگونی نیز و زمانی مقطع چند
 فراتر با محتوا، تحلیل مطالعات برخی در: اي رسانه تولیدکنندگان اهداف یا ها سیاست درباره ها فرضیه آزمون. 2

 استنتاج ها، رسانه محتواي کنندگان تولید ایدئولوژي یا و ها انگیزه ویژگی، درباره ها، رسانه سطحی صور از رفتن
  . گیرد می صورت هایی

 یا پدیده،صفت گروه، نمایش محتوا، تحلیل مطالعات از بسیاري در: واقعیت جهان با ها رسانه محتواي مقایسه. 3
  .شود می   ارزیابی است، آمده دست به واقعی زندگی از که استانداردي با قیاس در خاصی، ویژگی

 این هدف اقلیت، و خاص هاي گروه برخی اي رسانه تصویر کشف: جامعه در خاصی هاي گروه تصویر ارزیابی. 4
  .محتواست تحلیل از نوع

 ارزیابی به تواند نمی مستقیماً محتوا تحلیل دومینیک، و ویمر نظر به: ها رسانه آثار درباره هایی استنتاج انجام. 5
 گیري اندازه را مخاطبان بر ها رسانه اثر توان می ها، روش سایر با همراه روش این با ولی بپردازد، ها رسانه تاثیر
  ).24-20 ،1384 دومینیک، و ویمر. (کرد

  محتوا تحلیل انواع
 که محتوا تحلیل کیفی روش. شود می ذکر کیفی و کمی دوگونه محتوا، تحلیل هاي تقسیم ترین جدي از یکی در

 مسایل بهتر اجراي براي غالباً است، شده تعریف پیام در که هایی ویژگی نبودن یا بودن اساس بر نتایج استنباط گاهی
 اند داده قرار تردید مورد را فرض این کیفی فنون حامیان. است گرفته قرار توجه مورد کاربردي -اجتماعی علوم در
 حذف یا وجود است ممکن گروه، این نظر از. آنهاست اهمیت نشانه  لزوماً ها شاخص فراوانی گیري نتیجه براي که

  )22 ،1373 هولستی،. (باشد داشته بیشتري اهمیت دیگر خصوصیات نسبی فراوانی از اسناد، در واحد صنعتی
 بودن کمی خاطر همین به و است استوار بررسی مورد متن و کیفیت کردن کمی بر کمی محتواي تحلیل اساس

 بر ارتباطی هاي فرآورده تحلیل و تجزیه روش، این در درواقع. شود می محسوب محتوا تحلیل ویژگی بارزترین
 جمله از. است متصور هایی مزیت کردن کمی براي طبعاً.شود می انجام درصدها و فراوانی و ارقام و آمار ي پایه
 نظیر هایی توصیف از ،»ممکن بارِ 30 از بار 27« یا »درصد45« نظیر شود، می بیان عدد با که هایی توصیف که این

 آماري هاي روش که است این دیگر، مزیت. دهند می ارائه تري دقیق اطالعات »همیشه تقریبا« یا »نصف از کمتر«
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 کیفیت اصالح براي بلکه ها، یافته دقیق تلخیص و بخشیدن دقت براي تنها نه را، را ابزار از توانی پر ي مجموعه
  )21 ،1380 هولستی،. (سازند می فراهم استنتاج و تفسیر

 اي دوگانه هاي ویژگی کمیت، و کیفیت که دارند نظر اتفاق گیري، اندازه پردازان نظریه ي همه هولستی نظر به
 احتمال به شود می واقعی امور به که هایی ارجاع که گفت باید. دارند قرار مستمر خطی طول در بلکه نیستند،
 ادعا این اما است، کیفی ادعایی که خودکشی به مربوط فرضی هاي یادداشت تا یابد می مصداق واقعیت در بیشتري

 هاي برري ترین دقیق از بسیاري صریح، غیر خواه صریح طور به خواه عالوه به...  نیست کمی بعد یک فاقد هم
 اولیه انتخاب چگونگی به احتماالً امر این. کنند می استفاده شمارشی غیر هاي روش از خود مختلف مراحل در کمی

. کند استفاده توأمان یکدیگر، تکمیل براي کمی، و کیفی هاي روش از باید محتوا گر تحلیل. است مرتبط ها مقوله ي
. شود می آگاه اطالعاتش مفاهیم از پژوهشگر، که رویکردهاست این بین رفتن جلو و عقب با زیاد، احتمال به
  ).24 ،1380 هولستی،(

  محتوا تحلیل مراحل
 اصلی مرحله سه شامل تجربی، و شناختی جامعه بررسی هر همانند را محتوا تحلیل مختلف مراحل) 1374(باردن

  :داند می
  ابتدایی تحلیل. 1
  تحقیق اولیه مواد آوردن دست به. 2
  تفسیر و استنباط نتایج بررسی. 3

  :شود می تبیین اینگونه محتوا تحلیل مراحل کلی طرح یک در
  تحقیق هاي فرضیه و ها سؤال مساله، هدف، طرح)  1  
  تحقیق واحد انتخاب)  2  
  تحقیق هاي زیرمقوله و ها مقوله ساختن)  3  
  گیري نمونه نحوه و مطالعه مورد جامعه تعیین)  4  
  ها داده آوري جمع نحوه و کدگذاري)  5  
  کدگذاران کدگذاري صحت و کنترل)  6  
  تحقیق روایی و پایایی)  7  
  آماري هاي آزمون)  8  
  ها داده تحلیل و تجزیه)  9  

  گزارش نوشتن و گیري نتیجه و خالصه)  10
  

  ) :تحقیق هاي فرضیه و ها سؤال مساله، هدف، طرح( محتوا تحلیل اول مرحله تشریح
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 به است الزم نمود، مشخص را تحقیق موضوع خود نظر مورد مطالعاتی زمینه به توجه با محقق آنکه از پس   
 و سؤاالت تدوین. کند بیان واضح طور به را مسئله و پرداخته خود پژوهش فرعی اهداف و اصلی هدف تعریف
  .است تحقیق انجام در پژوهشگر اولیه اقدامات مهمترین از یکی نیز تحقیق هاي فرضیه
  ) :تحقیق واحد انتخاب( محتوا تحلیل دوم مرحله تشریح

 مضمون،پاراگراف جمله، واژه، تواند می که هستند »مشاهده واحدهاي« معموالً اي مطالعه هر در تحلیل واحدهاي    
  .باشد مطلب کل یا و

 باید محقق موارد، این در. کرد تبیین یا توصیف توان می را تحلیل واحد یک از بیش ها، بررسی از برخی در   
  .آورد  دست به خواهد می را نتایجی چه تحلیل واحدهاي از یک کدام خصوص در که کند بینی  پیش

  ) :تحقیق هاي زیرمقوله و ها مقوله ساختن( محتوا تحلیل سوم مرحله تشریح
 اند ارتباط در ها فرضیه با اصل در ها مقوله. واحدهاست سپس و درست هایی مقوله داشتن به محتوا تحلیل موفقیت   
 وقتی. اند شده ترجمه ها شاخص یا ها معرف قالب در که هستند ها فرضیه همان گفت توان می مواردي در و

  .داد قرار تحلیل و تجزیه هاي مقوله در باید را آنها شدند، تعریف روشنی به مطالعه هاي فرضیه
 و گیرند می قرار کار اساس ها رسانه محتواي تحلیل در که هستند عناوینی یا ها سرفصل ها، مقوله حقیقت، در  

  .شوند می بندي طبقه مختلف واحدهاي برحسب
 محتوایی تحلیل هر سرافرازي یا سقوط و است محتوا تحلیل روش بخش مهمترین سازي مقوله است معتقد برلسون

 تحلیل هیچ بنابراین. است نهفته ها مقوله در تحلیل و تحقیق جوهر چون. است مربوط آن هاي بندي مقوله به هم
  ).100 ،1375 سروستانی،. (باشد خود هاي بندي مقوله نظام از بهتر تواند نمی محتوایی

  ها مقوله انواع
 است ممکن که دارد وجود خاص موضوعی به نسبت مطلب یک در که است نگرشی منظور:  نگرش با مرتبط مقوله

  .باشد طرف بی و مخالف موافق،
 هاي اندیشه بیان در گوناگون عالئم و کلمات انتخاب در ها انسان که است اي شیوه منظور:  سبک به مربوط مقوله
  .برند می کار  به خود
  ... و ورزش اجتماع، سیاست، حوادث، همچون متن، در خاص موضوعی بازیابی:  موضوعی مقوله
  .است پیام فرستنده کلی طور  به یا و گوینده یا نویسنده ارزشی هاي قضاوت منظور:  ها خواسته یا ارزش مقوله
 تحلیل براي شناسی روان نظر از شخص معمولی خصوصیات شامل مقوله این:  خصوصیت و توانایی مقوله

  .هاست شخصیت
  ) :گیري نمونه نحوه و آماري جامعه تعیین( محتوا تحلیل چهارم مرحله تشریح

 نمونه به نیازي پژوهشگر بنابراین نیست، مقدور آماري جامعه تمام به دسترسی امکان محتوا، تحلیل در که آنجا از
 ،)Accidental( اتفاقی گیري نمونه جاي به لذا. ندارد) Non-Probabilitt Sampling( غیراحتمالی گیري
 Simple Random( ساده احتمالی گیري نمونه از تواند می پژوهشگر آن، نظایر و) Quoto( سهمی

Sampling (نماید استفاده.  



119 

 

  ) :ها داده آوري جمع نحوه و کدگذاري( محتوا تحلیل پنجم مرحله تشریح
 براي فقط دستی صورت به ها داده آوري جمع امکان و است مواجه اطالعات از انبوهی با محتوا تحلیل که آنجا از 

 شوند آوري جمع و کدگذاري صورتی به تحقیق هاي داده است الزم بنابراین، است، پذیر امکان محدود تحقیقات
 کرد، استفاده آن از توان می که رایانه جامع هاي برنامه از یکی. باشند محاسبه و شمــارش قابل رایانه توسط که

 Statistical( "اجتماعی علوم براي آماري مجموعه" نام به اجتماعی علوم براي که است آماري افزاري نرم بسته

Package For Social Siences (آن به اختصار به که است شده طراحی Spss افزار نـرم این در. گویند می 
 محاسبات گوناگون، هاي برنامه طریق از و کرده برنامه وارد کمی صورت به را خود اطالعات تواند می پژوهشگر

  .دهد انجام را الزم آماري
 اجزاي و عناصر به شده آماده مواد گیرد،تفکیک می صورت تحلیل و تجزیه نوع هر براي عموما که اقدامی اولین

 شود می تقسیم کوچک پیش از بیش واحدهاي به نظر مورد ،مجموعه محتوا تحلیل و تجزیه است،در مختلف
 و شود شمرده که محتوا از بخش کوچکترین دیگر عبارت به) 14 ،1383 مهر، محمدي از نقل به 2536 معتمدنژاد(

  )35 ،1368 باد،( شود می نامیده کدگزاري واحد گیرد تعلق بدان امتیاز
 برقرار بیشتري توافق کدگذاران میان بتوان تا است ضروري ها واحد این تعیین براي مشخص هاي تعریف و قواعد

  )234 ،1384دومینیک، و ویمر. (رساند حداقل به را شخصی داوري و کرد
  ) :کدگذاران کدگذاري صحت و کنترل( محتوا تحلیل ششم مرحله تشریح

 تایپ همچنین و کدگذاري صحت از است الزم آماري، آزمون گونه هر انجام از قبل و ها داده آوري جمع از پس 
  .شود اصالح محاسبات انجام از قبل است، داده رخ اشتباهی اگر تا شد مطمئن رایانه در ها داده

  
  ) :تحقیق روایی و پایایی( محتوا تحلیل هفتم مرحله تشریح
  تحقیق روایی و پایایی

 نیز محتوا تحلیل به اگر است، اجتماعی تحقیق هر در علمی روش اساسی هاي پایه از یکی عینیت که آنجا از 
 اعتماد تحقیق هاي یافته به بتوان تا شود رعایت دقیقاً آن در عینیت جنبه باید بنگریم، علمی روش یک صورت به

 به بتوان تا قرارگیرد دقیق بازبینی مورد باید ،)ها مقوله( تحقیق متغیرهاي گیري اندازه و سنجش بنابراین،. داشت
  .کرد اعتماد تحقیق دستاوردهاي

 مقوله کدگذاري به اعتماد براي آید، می دست به محتوا تحلیل طریق از تحقیق هاي داده که هایی پژوهش تمام در 
 محاسبه جداگانه تحقیق، مقوله هر براي) پایایی( اعتماد قابلیت ضریب است الزم عینیت، اصل رعایت نتیجه در و ها

   و است مهمتر همه از آن مورد دو که دارد بستگی عامل چند به ضریب این. شود
  : از اند عبارت

  ها آن بودن مانع و جامع و تحقیق هاي مقوله عملیلتی تعاریف روشنی -1
  ها داده کدگذاري کار در کدگذاران مهارت و دقت -2
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 براي) William Scott( اسکات ویلیام که فرمولی از اعتماد، قابلیت ضریب محاسبه براي که این ذکر به الزم
 محاسبه هاي روش دیگر از کرده، ارائه اسکات که روشی. کرد استفاده توان می است، کرده ارائه اسمی مقیاس
 این بر و گیرد می نظر در ضریب محاسبه در را ها زیرمقوله تعداد که زیرا است، تر اعتمادمناسب قابلیت ضریب
  .باشد می تر دقیق شده، محاسبه ضریب اساس
  ) :آماري هاي آزمون( محتوا تحلیل هشتم مرحله تشریح

 در شده  گرفته کار  به مقیاس گرفت نظر در باید اما کرد، استفاده سنجش مختلف سطوح از توان می محتوا تحلیل در 
  .نیست متغیرها ماهیت از انعکاسی ضرورتاً) نسبی و اي فاصله ترتیبی، اسمی،( کدگذاري

 کتاب برابر دو الف کتاب که نیست معنی بدین باشد، ب کتاب در کلمه این برابر دو الف کتاب در »عشق« کلمه اگر 
  .است عاشقانه ب

  ) :ها داده تحلیل و تجزیه( محتوا تحلیل نهم مرحله تشریح
 با نیز و دهد پاسخ تحقیق سؤاالت به شده  آوري  جمع هایی داده از استفاده با تا کوشد می پژوهشگر قسمت، این در

 نیاز مورد هاي جدول تنظیم و تهیه. دهد ارائه علمی و آماري دالیل ها، آن رد یا اثابت در تحقیق هاي فرضیه بررسی
 پذیر امکان سهولت به اي رایانه هاي برنامه از استفاده با تحقیق، هاي فرضیه بررسی و سؤاالت به پاسخ منظور  به

 متغیرهاي تواند می ها آن از یک هر به مربوط نمودارهاي نیز و بعدي دو و بعدي تک جداول ترسیم با محقق. است
  .یابد دست مربوطه نتایج به و نموده تحلیل یکدیگر با مقایسه در نیز و جداگانه طور به را تحقیق
  ) :گزارش نوشتن و گیري نتیجه و خالصه( محتوا تحلیل دهم مرحله تشریح
  گیري نتیجه و خالصه

 قابل و ساده کامالً ایی شیوه به و پرداخته ها داده پردازش از حاصل نتیجه بیان به روشن طور به محقق بخش این در 
 باالیی اهمیت از بخش این نگارش در آنچه. کند می تشریح را حاصله نتایج مخاطبان عموم براي درك

 باید بخش این مطالب دیگر عبارت به. نمودارهاست و جداول ترسیم و ارقام و آمار ذکر از پرهیز برخورداراست
 اطالعات به ها داده تحلیل و تجزیه نتایج کل ممکن میزان کمترین در و باشد مخاطبان عموم براي برداري بهره قابل

  .شود ارائه و تبدیل
  محتوا تحلیل هاي محدودیت و امتیازات
  :شمرد برمی محتوا تحلیل براي را امتیازها این آسابرگر

  است؛ آسان نسبتا آن براي مطلب کردن پیدا.  1
  ؛)کند نمی متأثر را مردم بنابراین( است نامحسوس.  2
  کرد؛ کمی توان می را آن از آمده دست به هاي داده.  3
  ) 156 ،1383 آسابرگر،. (گذشته وقایع با هم دارد کار و سر جاري وقایع با هم.  4
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  :محتوا تحلیل هاي محدودیت
  :از عبارتند که دارد، نیز هایی محدودیت محتوادارد، تحلیل که امتیازاتی همه وجود با
  ) 158 ،1383 آسابرگر،( نیست؛ آسان گیري، اندازه واحد یک کردن پیدا.  1
  باشد؛ مخاطبان بر محتوا تأثیر ي درباره نظر اظهار مبناي تواند نمی تنهایی به.  2
  شود؛ می محدود تحلیل در رفته کار به تعاریف و ها مقوله چارچوب به خاص محتوایی تحلیل یک هاي یافته. 3
  دارند؛ ربط تحقیق موضوع به که هایی پیام برخی فقدان.  4
  )225 ،1384 دومینیک، و ویمر. (است گیر وقت غالبا محتوا تحلیل.  5

  محتوا تحلیل هاي پژوهش نمونه
  روزولت و هیتلر هاي سخنرانی محتواي تحلیل
 دوم جهانی جنگ از قبل روزولت و هیتلر سخنرانیهاي در ارزشی شعارهاي محتواي تحلیل به تحقیقی در وایت

 و احساسی ابزار ار هیتلر که بود این او تحلیل از آمده دست به نتیجه. است نموده مقایسه هم با را آنها و پرداخته
 هستند، عقالنی بیشتر که اقتصادي مسایل طرح با روزولت صورتیکه در کرد، می استفاده مردم احساسات تحریک

  ).1382 پور، رفیع(دهد قرار تاثیر تحت آنچنان را خود مردم توانست نمی
  منابع این فصل

  سروش انتشارات تهران، نایب، هوشنگ ترجمه محتوا، تحلیل): 1378(کلوس کریپندورف،. 1
  سروش نشر تهران، علوي، بروجردي مهدخت ترجمه اي، رسانه هاي پیام تحلیل): 1381(دیگران و دانیل رایف،. 2
 انتشارات تهران، امیري، زاده ساالر نادر ترجمه انسانی، و اجتماعی علوم در محتوا تحلیل): 1373( هولستی،. 3

  طباطبایی عالمه دانشگاه
  اجتماعی ارتباطات علوم دانشکده انتشارات: نژاد معتمد کاظم) 2536(مطبوعات محتواي در تحقیق روش. 4
 انتشارات تهران، سرخابی، دوزي یمنی محمد و آشتیانی ملیحه ترجمه محتوا، تحلیل): 1374(لورنس باردن،. 5

  بهشتی شهید دانشگاه
  1387تابستان ،55شماره ،14سال انسانی، علوم شناسی روش دانشگاه، و حوزه ي فصلنامه. 6
 ،انتشارات امامی سید کاوس ترجمه: دومینیک آر جوزف ویمر، دي راجر)1384(جمعی هاي رسانه در تحقیق. 7

  سروش
 و مطالعات مرکز تهران، همکاران، و کریمیان رامین ارتباطات، الفباي): 1384( ادمز؛ بریجت، و دیوید گیل،. 8

  ها رسانه تحقیقات
  اجتماعی و ارتباطی علوم دانشکده انتارات تهران، مطبوعات، محتواي در تحقیق روش): 1356( معتمدنژاد،کاظم،. 9

 تهران، امیري، زاده ساالر نادر ترجمه دوم، چاپ انسانی، و اجتماعی علوم در محتوا تحلیل): 1380( هولستی،. 10
  طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات

 قدس آستان تهران، زاده، کاظم بیژن ترجمه ، اجتماعی علوم در تحقیق هاي روش): 1371( پیتر، اتسلندر،. 11
  رضوي
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  ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز اجاللی، پرویز ها، رسانه تحلیل هاي روش): 1383( آرتور؛ آسابرگر،. 12
 مرکز ،31 ،شماره سوم سال پژوهش، پیام محتوا؛ تحلیل در »تحلیل واحد« نقش): 1383( غالمرضا، مهر محمدي. 13

  سیما و صدا اي برنامه سنجش و مطالعات تحقیقات،
  تهران دانشگاه ،1375 زمستان ،8شماره اجتماعی، علوم ي فصلنامه اهللا، رحمت سروستانی، صدیق. 14
 ،انتشارات امامی سید کاوس ترجمه جمعی، هاي رسانه در تحقیق): 1384( دومینیک آر جوزف ویمر، دي راجر. 15

  .سروش
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  تحلیل داده ها : فصل چهاردهم 
  مقدمه

 گاهی اصطالح، در)78،1385آریان پور،(.است "تحلیل و تجزیه" و "تحلیل" معناي به لغت در "Analysis" واژه
 در... . و "تبیینی تحلیل" ،"توصیفی تحلیل": گویند می مثالً نامند؛ می تحلیل همان اختصار به را تحلیل و تجزیه
تحقیق دلیل اصلی طرح ریزي .است ها داده تحلیل و تجزیه شامل بعدي گام ها، داده گردآوري از پس تحقیق، فرآیند

ه یافته ها یافته ها است که این نتیجه گیري از طریق تجزیه وتحلیل داده ها ٸوگرد آوري اطالعات نتیجه گیري وارا
امکان پذیر است تجزیه وتحلیل فرآیندي است  که از طریق آن کل فر آیند تحقیق تا دست یابی به نتیجه هدایت 

ي مختلف تجزیه وتحلیل استفاده می کند،روشی هاي مختلف محقق براي تأیید فرضیه مطرح شده از روشها.میشود 
  :تجزیه وتحیل به صورت زیر طبقه بندي شده است 

  
  تجزیه وتحلیل توصیفی                                              
                                         کمی                   

  تجزیه وتحلیل مقایسه اي                                                                               
  

  )علی(تجزیه وتحلیل تبیینی                                                       تجزیه وتحلیل    
  
  

  تجزیه وتحلیل توصیفی                                             کیفی                 
  )علی(تجزیه وتحلیل تبیینی                                               

                                                             
  تجزیه وتحلیل تفسیري                                                                         
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  :]Quantitative Analysis)[7( کمی تحلیل و  تجزیه
 تحلیل ابزار. باشد شده گیري اندازه کمی تجربی هاي معرف طریق از مفاهیم که دارد کاربرد شرایطی در کمی تحلیل
 استدالل هاي روش از یکی کمی تحلیل.کاویم می بیرون از را واقعه کمی تحلیل در. است آماري هاي تکنیک کمی،

 یا ابطال براي را تجربی شواهد استدالل این. است آماري استداللی کمی تحلیل. است علمی فرضیات باب در تجربی
 توانیم می حتی و است تئوریک تحلیل نیازمند کمی تحلیل نتیجه. دهد می قرار ما اختیار در مسئله نظري حل راه قبول

  .کنیم معناکاوي را آن
 آن نیازمند معنایی، بسندگی به دستیابی و تحلیل تکمیل منظور به محقق. نیست کیفی تحلیل از نیاز بی کمی تحلیل
 در.نماید می تر روشن را کمی هاي یافته معنایی بار کیفی تحلیل. سازد همراه کیفی تحلیل با را کمی تحلیل که است
 قرار استفاده مورد مد و میانه استاندارد، انحراف واریانس، میانگین، مانند توصیفی هاي آماره توصیفی، تحلیل سطح

  ).1387،139ساعی ،(رود می کار به چندمتغیري آماري هاي تکنیک تبیینی، تحلیل سطح در. گیرد می
  :)Qualitative Analysis( کیفی تحلیل و  تجزیه

 کمی تحلیل هاي روش از یک هیچ احتماال است، معطوف فردي هاي صفت به بیشتر توجه که مواردي در کلی طور به
 هاي داده است ممکن البته هستند؛ کیفی هاي داده نوع از شده گردآوري هاي داده کیفی، تحلیل در.آیند نمی کار به

 تحلیل هر مهم نیاز پیش.کرد استفاده کیفی تحلیل منطق طبق ها داده این از باید صورت این در باشند؛ نیز کمی تجربی
 تکلیف شروع از قبل باید است، کیفی هاي داده تحلیل و تجزیه و آوري جمع در عمده ابزار محقق که آنجا از کیفی؛

 کند تالش باید محقق که است آن ها ویژگی این ترین مهم. باشد ها ویژگی برخی داراي بررسی، مورد مسئله یا
 و دهد کاهش کند ایجاد تداخل ها داده تحلیل و تجزیه در است ممکن که را مفروضاتی یا ها، دیدگاه ها، داوري پیش

 کمتر تحقیق هنگام در را خود شخصی هاي تادیدگاه کند می کمک محقق به ویژگی این. شود آگاه ها آن از حداقل یا
  .)140،1387ساعی ،(دهد قرار بررسی مورد هست که گونه همان را پدیده یک و داده دخالت

  :تعریف انواع تجزیه و تحلیل کمی وکیفی 
  )Descriptive Analysis( توصیفی تحلیل و تجزیه

 با را شده آوري جمع هاي داده پژوهشگر باشد، کمی صورت به تحلیل و تجزیه اگر تحلیل، و تجزیه نوع این در
 توصیفی تحلیل و تجزیه در دیگر، عبارت به. کند می بندي طبقه و خالصه توصیفی، آمار هاي شاخص از استفاده

 کمک به سپس و کند می خالصه فراوانی توزیع جدول تنظیم و تهیه با را شده آوري جمع هاي داده ابتدا پژوهشگر
. کند می خالصه را ها آن توصیفی آمار هاي شاخص سایر از استفاده با  سرانجام، و دهد می نمایش را ها آن نمودار

 انحراف و میانه  میانگین،: از اند عبارت توصیفی آمار هاي شاخص ترین پرمصرف حال عین در و ترین معروف
  .)292،1386دالور،(استاندارد

 تحلیل در موجود، متغیرهاي از یک هر صفات چگونگی توصیفی تحلیل در باشد، کیفی تحلیل و تجزیه اگر ولی
ساعی (گردد می تحلیل آن اجتماعی هاي زمینه از جدا واقعه یا متن معانی نظام سطح، این در. شود می تشریح

،141،1387(.  
  



125 

 

  :)Comparative Analysis( اي مقایسه تحلیل و تجزیه
 قرار تحیل و تجزیه مورد توصیفی صورت به شده آوري جمع اطالعات اینکه بر عالوه اي مقایسه تحلیل و تجزیه در
 آماري شاخص آیا که است این است مطرح تحلیل و تجزیه این در که سؤالی. شوند می مقایسه یکدیگر با گیرند، می

– توصیفی آمار شاخص چند یا دو که معنی این به است؟ دیگر آماري  شاخص از تر کوچک یا تر بزرگ شده محاسبه

 یا دو در شما است ممکن مثال، عنوان به. شوند می واقع مقایسه واریانس ،مورد و استاندارد ،انحراف میانه میانگین،
 اختالف ریاضی درس در کالس دو این تحصیلی پیشرفت بین که سازید مشخص و کنید مقایسه ریاضی کالس چند
 آماري آزمون یک از استفاده با را کالس دو میانگین که مندیم عالقه دیگر عبارت به خیر؟ یا دارد وجود داري معنی

 گفته وقتی شرایطی چنین در  دارد؟ وجود داري معنی آماري اختالف ها آن بین آیا که سازیم مشخص و کنیم مقایسه
 اعتبار داراي پژوهش یافته که است این منظور دارد، وجود داري معنی تفاوت کالس دو میانگین بین که شود می

  ).293،294،1386دالور،علی (نیست تصادف یا شانس از ناشی است آمده دست به که آنچه و است
  )Causal Analysis( تبیینی یا علّی تحلیل و تجزیه

 و تجزیه در که است هایی روش همانند شده برده کار به آماري هاي شاخص یا ابزار علّی، کمیِ تحلیل و تجزیه در
 تحلیل و تجزیه در که است این در روش دو این بین عمده تفاوت. گیرد می قرار استفاده مورد اي مقایسه تحلیل
 یا رد با پژوهشگر در و گیرد می قرار برسی و بحث مورد وابسته و مستقل متغیرهاي بین معلولی و علت روابط علّی،
  .)294،1386دالور،(پردازد می معلولی و روابط رد یا تأیید به آماري هاي فرض تأیید
 تاریخی - اجتماعی هاي زمینه که شود می انجام شکل این به کاوي علت و تبیین باشد، کیفی تحلیل و تجزیه اگر

 در. شود می تبیین کلی، قانونی قالب در واقعه و. شود می تحلیل تئوري هدایت با و مطالعه واقعه یا متن بر تأثیرگذار
  .)141،1387ساعی،(شود می استفاده قانونی - قیاسی تبیین قاعده از سطح این

  )Qualitative Analysis( تفسیري تحلیل و تجزیه
 از متأثر کمی تحلیلی هاي روش به واکنش در تحلیل، این. نامند می نیز تفهمی یا تأویلی تحلیل و تجزیه را تحلیل این

 و پردازد می او اجتماعی رفتارهاي و انسان تفسیر به مند اراده و مختار انسان پایه بر و آمد وجود به دگم گرایی تجربه
 کشف را آن باید که است پنهانی و زیرساختی انگیزشی و ارادي و فکري مبانی یک داراي رفتاري هر است معتقد
. هستند معنادار ماهیتاً افراد اجتماعی هاي کنش و ها پدیده که است آن تفسیري تحلیل فرض پیش« بنابراین،. نمود

 نهفته معناي دادن نشان و کردن بازگو درصدد تجربی شواهد تحلیل هاي روش از یکی مقام در تفسیري تحلیل اساساً
  ).142،1387ساعی ،(است زمینه درون واقعه یا متن در

 شده گردآوري تحقیق اصلی سئوال مبناي بر که است اطالعاتی دقیق تحلیل و تجزیه حاصل مطلوب، گیري نتیجه
 می تحلیل و تجزیه در اساسی سئوال چهار اند نشده تغییر هنوز اما است، یافته سازمان و شده آوري جمع اطالعات،

  .باشد محقق راهنماي تواند
  بودید؟ پرسیده سئوالی چه-1
  یافتید؟ چه-2
  رسیدید؟ نتایجی چه به-3
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  است؟ صادق گروهی یا افراد چه ي درباره و کجا در نتایج-4
  پرسیدید؟ سئوالی چه-1

 کرده فراموش محقق است ممکن داشتیم؟ سئوالی چه بیاوریم خاطر به که است این قدم اولین تحلیل، و تجزیه براي
 از قبل دهد رخ سادگی به اهداف کردن فراموش که است آور تعجب و است بوده چه تحقیق از هدفش که باشد
 خاطر به را بوده موثر شما در تحقیق براي انگیزه ایجاد در که را عواملی است بهتر کنید جمه را هایتان یافته اینکه
 محدود طرز. هستند تحقیق اهداف و ها فرضیه دارد وجود تحقیق موضوع ي درباره که گفتارهایی واضحترین آورید
 یک با فقط شما کنیدتحقیق نگاه خود ي فرضیه به و آورید خاطر به را ها فرضیه به خود، تحقیقی ي مسئله کردن
  .باشد داشته ربط کلی موضوع به که داد ارائه طوري را نتایج باید رو این از دارد کار سرو کلی موضوع از جنبه

  یافتید؟ چه -2
 مسلماً کند می پیدا ربط کلی موضوع و تحقیق اهداف با شما ي فرضیه و آورید خاطر به را اصلی سئوال وقتی

 بصورت ا آنهار باید و است آماده نمودار و جدول بصورت ارقام و آمار بصورت دارید سروکار آن با که اطالعاتی
 یافته سپس و کنیم بازنویسی واضح عبارات قالب در را جدول در موجود تفسیرهاي و تعبیر یعنی کنید بیان عبارت

 ارائه را تحقیق ضعف نقاط و محدودیتها و ارزیابی را ها داده و دهیم ارتباط ها فرضیه و تحقیق اهداف به را ها
  .دهیم

  رسیدید؟ نتایجی چه به-3
 به را ساده اظهارات این سپس. کرد بیان را ها یافته باید ابتدا است مرحله دو داراي خوب گیري نتیجه یک

  :کنید توجه تحقیق یک از گیري نتیجه ي درباره مثالی به تا داد ربط تر کلی موضوعات
 تر بیش که آنهایی که است آن از حاکی ها داده شد انجام دانشگاه دانشجوي از نفر 30 مورد در که اي مطالعه در

 اینکه وجود با حال این با دارد وجود استثناهایی که حالی در گیرند می بهتر نمرات قوي احتمال به کنند می مطالعه
 مثل دیگري عوامل که رود می احتمال گذارد می تاثیر امتحان نتایج روي بر شود می مطالعه صرف که زمان مدت

 را استثنا وجود توان می و گذارد می تاثیر امتحانی نمرات در مطالعه به عادت چگونگی و تغذیه نوع هوشی، ضریب
 کسب ها داده به مراجعه با توان می که را نتایج محتملترین قبیل این از گیري نتیجه یک. ادانست آنها تاثیر از ناشی
 کند می بیان آن با را ها داده ي رابطه و پردازد می تر کلی موضوعات به سپس دهد می ارائه و کند می خالصه کرد
 با و هستند مطالبی چه حاوي شدند ارائه نمودارها و جدول در گونه بدان ها داده که کنید بیان باید گیري نتیجه در

 در و شده خالصه فقط ها داده شوند نمی تایید یا رد هدف یا موضوع گیري نتیجه در دهید ارتباط تحقیق موضوع
  .شود می ارائه کلمات قالب

  است؟ صادق گروهی یا افراد چه ي درباره و کجا در نتایج-4
 داده جواب جامع هم و محدود طور به تواند می هم اند صادق کسی چه مورد در ها یافته که سئوال این به پاسخ
 است آن ي نماینده نمونه آن که جمعیتی و است گرفته قرار مطالعه مورد که اي نمونه به ها یافته طرفی از شود

 محدودیت نوع این است صادق خانواده آن مورد در کنید می تحقیق خانواده یک ي درباره مثالً اگر شود می محدود
 تحقیق دیگر طرفی از. شود می ارجاع ها داده به فقط تعبیر نوع این در شود می ناشی داشتید نمونه انتخاب در که
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 موضوع به آن از حاصله استنباطات و نتایج از برخی رو این از افزاید می تحقیق موضوع از ما درك به یافته انجام
 جامع تعبیر طرف به محدود تعبیر از محقق عمل در است نتایج جامع تعبیر معنی به این کند می پیدا ربط بزرگ

. ( شود می اشاره شود می حاصل نتایج از که وسیعتري استنباطات به سپس و نمونه از حاصله ابتدا کند می حرکت
  ) N1 ،1371. طالقانی
 تحلیل رشته یک براي هایی داده موارد اي پاره در دارد وجود کلی ي طریقه و موجود هاي داده به دستیابی راههاي

 خام صورت به یا موجود رسماً ها داده این است محققان دسترس در جدید تحقیقات انجام براي شدند گردآوري
 دارند وجود خام و پراکنده صورت به ها داده دیگر موراد در. کنند تحلیل را آنها توانند می دیگر محققان و اند

 داده چه ببینید باید محقق مورد این در است نکرده گردآوري واحد ي مجموعه یک بصورت را آنها کسی منتهی
 مسئله به پاسخ براي ها داده این از استفاده و اند مناسب تحقیق موضوع براي یک کدام و خورد می درد به هایی

 تطبیق بررسی آن استراتژي که ماند می بازي یک به حدي تا ها داده تحلیل)  1385،219. بیکر. ( است تحقیق
 میان در الگوها ترین، دقیق ها، فرضیه تایید دنبال به ها داده تحلیل در محقق است آن هاي فرضیه با شواهد

 در اما کرد مستدل را ها یافته وجه بهترین به باید سپس است خاصی متغیرهاي میان رابطه ترین محکم متغییرها،
 ها فرضیه که کند بیان خود گزارش در باید صورت این در نباشد محقق ادعاي به منطبق شواهد اگر ها داده تحلیل
 دستیابی به نسبت همان به فرضیه دو در شواهدي به دستیابی غالباً که است تذکر به الزم اند نگرفته قرار تایید مورد

  .) 1385،233بیکر،( است اهمیت با آن تایید در شواهدي به
حله در تحلیل داده  داده هاي جمع آوري شده به هر شیوه اي که جمع آوري شده باشند داده هاي خام اند اولین مر

  .ها آماده سازي داده هاست که در سه مرحله به ترتیب زیر انجام می گیرد
    
  ها داده گذاري کد                                         

  انتقال به کامپیو تر                      مراحل آماده سازي داده ها
                                                     

  تصحیح داده ها                                                      
  .که قال طرح  در این فصل ودر این درس نیست.هریک از مراحل باال خود مستلزم طی مراحل دیگري است 

یل چیست به عبارت دیگر باید دیدي کلی از نحوه انجام تحلیل براي تحلیل داده ها  با ید دانست که هدف از تحل
  .ودلیل  آن به دست آورد 

  ها داده تحلیل و تجزیه و متغییرها گیري اندازه سطوح
  ) :Nominal Scale(  مقیاس اسمی.1 

 نبودن یا بودن فقط سطح این وسیله به. است ها کیفیت سنجش براي سطح ترین ابتدایی و ترین ساده مقیاس سمی
  .شود می سنجیده صفت یک
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  : خصوصیات
 دارا یا بودن دارا براساس صرفاً آماري جامعه افراد که صورتی به. ندارد وجود اولویت براساس ها داده تنظیم امکان.1

  . شوند می بندي طبقه صفت یک نبودن
 هیچ یا گروه دو هر در تواند نمی یک هیچ و باشد داشته تعلق گروه دو از یکی به تنها آماري جامعه افراد از یک هر.2

   گیرد قرار گروه دو از کدام
 را ثروت شهر، یک افراد آماري جامعه در مثال صفت از بخشی نه باشد بررسی قابل ها گروه در باید صفت کل.3

  کرد ارزیابی روش این با توان نمی
  :)Ordinal Scale(  ترتیبی مقیاس.2

  .هستند مقیاس  اسمی از تر پیشرفته اندکی ترتیبی مقیاس
  : خصوصیات

 نسبی ضعف و شدت کیفی، صفت یک نبودن دارا یا بودن دارا بر عالوه آماري جامعه افراد مورد سطح در این در.1
  . کند می بررسی نیز را صفت بودن بیشتر یا کمتر مانند

  . کنند می فراهم ها ترتیب و ها اولویت تعیین با را ها داده تنظیم امکان مقوالت به منسوب اعداد این سطح در.2
 که اسمی سطح برخالف( است ترتیب و اولویت براساس بندي رده و ها صفت بودن معادل غیر و تمایز بر اصل.3

  .)هاست مقوله بودن ارزش هم ها آن اصلی ویژگی
  : )Interval Scales(  اي فاصله سطح.3

  .دماسنج مانند است مساوي درجات با سطحی اي، فاصله سطح
  : خصوصیات

   دارد وجود) پائین به باال از و باال به پایین از( جهت دو در آماري جامه افراد بندي رده امکان.1
   است پذیر امکان ها داده مقایسه درجات بودن مساوي علت به.2
 آماري، جامعه افراد در آن ضعف و شدت و صفت یک نبودن دارا یا بودن دارا بر عالوه اي فاصله مقیاس در.3

  .سنجید افراد بین را صفت یک بودن کمتر یا بیشتر میزان توان می
  ): Ratio Scales( نسبی مقیاس.4

 که است این اي فاصله مقیاس با آن تفاوت تنها. دانست اي فاصله مقیاس از اي گونه واقع در توان می را مقیاس نسبی
 »مطلق صفر« معمول اصطالح به یا واقعی مبدأ یک سنجش، مبدأ. باشد-می واقعی صفر نقطه داراي نسبی مقیاس
  .بود خواهد واقعی صفر سنجش مبدأ افراد، درآمد و سن یا و روستا یک جمعیت سنجش در مثال براي است؛
  پارامتري آماري هاي آزمون

 و دهد می نشان را عددي پارامتري خصوصیات که توصیفی آمار:دارد وجود پارامتري آماري هاي آزمون دسته دو
 بین تشخیص .باشد می تحلیل هاي داده بر مبتنی استنتاج طریق از گویی پیش و بینی پیش موجب که استنباطی آمار
  .گیرد می صورت یکدیگر با ارتباط در متغیرها تعداد به توجه با آنها
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  تحلیل انواع متغیرها
  : تحلیل یک متغیري.1

متغیري است که شامل توصیف یک مورد بر حسب یک متغییر است به ساده ترین شکل تحلیل کمی ،تحلیل یک 
ویژه توزیع صفاتی که این متغییر را تشکیل می دهند ،براي مثال اگر بخواهیم جنسیت را بسنجیم ،بررسی میکنیم که 

منظور  چه تعداد از آنها مرد وچه تعداد زن هستند در واقع تحلیل یک متغییري عبارت است از تحلیل یک متغیر به
توصیف ،توزیع فروانی ، میانگین وسنجه هاي پرا کندگی که از خصوصیات تحلیل یک متغیري هستند واینها ست 

  ) .293،1390ببی،(که این نوع تحلیل را به تحلیل دو متغیري وچند متغیري متمایز می کند
  زیع فروانیتو                                                                   

  گرایش مرکزي                                           مراحل تحلیل یک متغیري
                                                                     

  پراکندگی                                                                          
وتعداد د فعاتی را که صفات گوناگون یک متغییر در یک نمونه مشاهده می شوند ،توزیع  توصیف: توزیع فروانی 

توزیع فراوانی به طور معمول با جدول نمایش داده می شود که در آن هر متغییري با عد د و در .فروانی می نامند 
نی وهیستوگرام ونمودار میله روش هاي جایگزین را می توان از نمودار ستو.صدي از کل موارد نشان داده می شود 

  .اي که با نگاه به آن فهم داده ها به آسانی صورت می گیرد استفاده کرد
عالوه بر گزارش کردن توزیع کلی مقادیر که گاهی به آن فراوانیهاي حاشیه اي یا حاشیه ها می :گرایش مرکزي 

  .ه دهدٸزي ارا گویند محقق باید داداه هاي خود را به شکل متوسط یا سنجش گرایش مرک
میانگین .اصطال حی دو  پهلو که به طور کلی یک گرایش مرکزي معمولی یا عادي را بیان می کند :متوسط 
 . مثالهاي مشخصی از متوسط هاي ریاضی هستند ) مد(میانه،نما

اگر .متوسطی است که با تلخیص مقادیر چند مشاهده وتقسیم آنها بر تعداد مشاهدات حاصل می شود :میانگین 
 .خواهد شد 6/3رابگیرید میانگین نمره شماfباشد و شما در این درس نمره 4اکنون میانگین نمرات ده درس شمره 

نفر پروتستان 1000اگر یک نمونه شامل .متوسطی است که معرف بز رگترین مقدار یا صفت مشاهده شده است :نما 
 .مایی به شمار می رود پروتستان مقوله ن.نفر یهودي با شد  33نفر کاتولیک ،و275،

به .تقسیم می کند ) با تعداد یکسان در هر گروه(مقدار صفتی است که جامعه را به دو گروه با حجم یکسان :میانه 
براي مثال .عبارت دیگر میانه مقدار صفتی است که در مجموعه مرتب شده مقادیر صفت در وسط قرار می گیرد 

 ).39میانگین (است 20باشد میانه ،سال 16،17،20،54،88،اگر سن پنج نفر 

ساده ترین سنجه پراکندگی  دامنه .عبارت است از توزیع مقادیر پیرامون یک مقدار مرکزي ،مانند میانگین :پراکندگی
  .است یعنی فاصله اي که باالترین وپایین ترین ارزش را ازهم جدا می کند

معیار شاخص تفاوت مقادیر در مجموعه اي از داده "اساپیچیده تر پراکندگی است و اس "سنجه نسبتا:انحراف معیار 
هر قدر انحراف معیار باالتر باشد ،پراکندگی داده ها بیشتر است وهر قدر انحراف معیار پایین تر باشد بدان .هاست 

 .معنا ست که داده ها به هم نزدیک ترند
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بنابراین سن .مانند سن یا در آمد .دهند  متغییري است که صفات آن یک رشته پیوسته را تشکیل می:متغییر پیوسته 
باشد وحتی می تواند به کسري از سالها تجزیه شود ...و21،22،23،24سن یک گروه از افراد می تواند شامل 

برعکس این نوع متغیر ،متغیر گسسته مانند جنسیت یا وابستگی مذهبی است که صفات آن تکه ها ي نا پیوسته را .
 .تشکیل می دهد

بر .مانند جنسیت یا وابستگی مذهبی .متغیري که صفات آن جداي از یکدیگر یا ناپیوسته هستند  :سته متغیر گس
بنابراین سن یک متغییر پیوسته .عکس آن متغییرهاي پیوسته هستند که یک صفت برصفت بعدي سایه می افکند 

 .مورد جنسیت این امتداد وجود ندارد امتداد میابند در حالی که در ...و21،22،23صفات به طور پیوسته از .است 

  : چارت و نمودار
 در را انتخاب هاي فرصت و دهند می نشان ما به را متغیرها و شاخص درصدهاي و ها فراوانی تحقیق، در نمودار
 یا ها فراوانی تمام عدد که است آماري توصیف از اي خالصه جدول ها آن مهمترین از. دهند می قرار ما اختیار
  : از اند عبارت کند می تر آسان را متغیرها بین مقایسه که نوشتاري هاي انتخاب. دهد می ما به را ها کمیت

 و x محور در متغیرها بندي طبقه دهد می نشان را ترتیبی و اسمی متغیرهاي توزیع تصویر این:  اي میله نمودار*
  .دارند قرار y محور روي در فراوانیها

  .است متغیر توزیع نماینگر که شکلی کردن مصور براي) :  ستونی نمودار(  هیستوگرام*
 نمایانگر شکلی تا کنیم می متصل هم به را هیستوگرام اي میله انتهاي خطی ي وسیله به که زمانی:  فراوانی منحنی*

  .است فراوانی منحنی آید می بوجود است پراکندگی
  .دهد می نشان کل از بخشی عنوان به را متغیر فراوانی یا ها کمیت نمودارها این:  اي دایره نمودار*
 یا خط دو تالقی از که اي نقطه عنوان به را فراوانی یا کمیت میانگین نمودار این:  استاندارد انحراف خطاي نمودار*

  .دهد می نشان را است، استاندارد انحراف ي دهنده نشان و آید می بوجود میله
 درصد داراي که فراوانیها و ها کمیت از تري بیش جزئیات نمودار این:  Boxand whiskerplot نمودار*

 این از خارج که کمیتی هر)  نودم پنجم، و هفتاد پنجاهم، پنجم، و بیست دهم،(  دهد می نشان را هستند متفاوتی
  .داد نشان را آن تر دقیق بصورت توان می باشد داشته اهمیت و بوده رنج

 .فهمید توان می آسانتر و سریعتر آماري نمودارهاي و چارتها توسط را ها کمیت و فراوانیها
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  :تحلیل دو متغیري .2
است که در آن دو متغییر )تحلیل دو متغیري (برعکس تحلیل هاي یک متغیري ، مقایسه زیر گروهی شامل نوع 

توصیف است  "عمدتاتوصیف است هدف از مقایسه زیر گروهها نیز"هدف از تحلیل یک متغییري صرفا.وجود دارد 
اما عنصر مقایسه به آن اضافه می شود بنابراین تحلیل یک متغیري ومقایسه زیر گروهی به توصیف افراد مورد 

  . مطالعه تمرکز دارد وتحلیل دو متغیري بر متغیرها تمرکز دارد 
یک جد ول در صدي ساده سا ختن .تحلیل دو متغیربه  طور همزمان به منظور تعیین ارتباط تجربی بین آنها : تعریف

تحلیل دو متغیري ارتباط دو متغییر .یا محاسبه یک ضریب همبستگی ساده مثالهایی از تحلیل هاي دو متغیري هستند 
  ) .294،1390ارل ببی،(با یکدیگر را محاسبه می کند

ان بز هکار تر از همبستگی بین متغییرها مورد توجه عموم پژوهشگران است در ارتبا ط مثالهایی از قبیل آیا پسر
دختران هستند ؟آیا سن در مشارکت اجتماعی تأثیر دارد ؟روشهاي متعددي جهت تحقیق در اتباط بین این متغییر ها 

 ضریب آماري اصطالح به و ارتباط شدت و مسیر ارزشیابی مانند ارتباطات این سنجش مهم، ي جنبه. وجود دارد 
 خواه متغیرها بین خطی ارتباطی که هستند تصور این مبین آن عام موارد در همبستگی ضریب باشد می همبستگی

 خط به اندازه چه تا ارتباط اینکه یعنی همبستگی شدت و درجه تحقیق در بنابراین دارند وجود منفی خواه و مثبت
  .کرد بررسی توان می است نزدیکتر راست

  :تحلیل چند متغیري . 3
 بین ارتباط در سوم متغیر تاثیر به است بهتر نخست دارند کار سرو متغیر دو از بیش بین ارتباط به متغیره چند تحلیل

 روش این شد طرح همکارانش و الزارفلد پل توسط ابتدا متغیره چند تحلیل روش باشیم داشته نظر متغیر دو
 84-97:  1982(  مارش بوسیله روشن طور به که باشد می مرحله چند حاوي که است تکنیک رشته یک و مجموعه

(  
  : از عبارتند مراحل این اند شده بندي فرمول

  ) تحصیالت سطح و درآمد سطح(  سازید برقرار ارتباط متغیر دو بین-1
  ) مردان و زنان(  سوم متغیر ارزش براساس کنید تقسیم کوچک قسمتهاي به را هایتان داده-2
  .کنید بررسی)  زنان میان در سواد و مردان میان در سواد(  ها گروه زیر از یک هر براي را اصلی متغیر دو ارتباط-3
  .کنید مقایسه اولیه همبستگی با را مجموعه زیر هر در آمده بدست همبستگی-4

)  صفر نظم با احتماالت جدول) (  اول مرحله(  ابتدایی جدول شوند، عرضه جدولی بصورت وقتی موارد این
  .شود می داده نشان متغیر دو بین مثبت دار معنی ارتباط یک که مواردي در مثال براي شود می نامیده

 آمده دست به متغیري تاثیر تحت عمل در آن حاصل چون باشد کاذب ي نتیجه یک است ممکن نتیجه این وجود با
 تنظیم)  مشروط جدول(  اي جداگانه جدول این بنابراین است نیامده حساب به و نداشته دخالت محاسبات در که
 ارتباط جدول دو اگر. گیرد قرار آزمون مورد)  باال سوم مرحله(  اصلی متغیر دو بر را متغیر این تاثیر تا شود می

 می باقی اصلی ارتباط یعنی شوند، می نامیده سنجی باز دهند نشان مشابه صورت به را اولیه متغیر دو بین دار معنی
 همبستگی)  باشد متغیر دو بین صفر عدد با همبستگی(  ندهند نشان دار معنی ارتباط 4 جدول از کدام هیچ اگر ماند
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 باعث واقع در شده وارد اولیه سنجش براي متغیر دو رابط عنوان به که سوم متغیر یعنی است کاذب اولیه و اصلی
 متغیر اثر در که است متغیري یعنی باشد می میانجی متغیري ، آزمون متغیر یا است شده متغیرها بین همبستگی

 مشروط هاي جدول از یکی اگر دهد می قرار تاثیر تحت نیز را تابع متغیر خود ي نوبه به و کند می تغییر مستقل
 یک تداعی به نسبت را محدودیتی وقت آن ندهد نشان را رابطه این دیگري و دهند نشان را متغیر دو همبستگی

 چند تحلیل دهد می رخ همبستگی آن ضمن در که است خصوصیتی کننده ایجاد یا رساندو می اصلی متغیر جفت
 بیان را افتد می اتفاق آنچه صرفاً که است این آن محدودیت اما باشد می متغیرها تحلیل در مناسبی روش متغیري

  .کند نمی بیان را چیزي است سهیم ارتباط این در وچه میزان چگونه سوم متغیر اینکه مورد در و کند می
  :منابع
 ششم چاپ ، رایانه، انتشارات جهان  فارسی، به انگلیسی فرهنگ).1385.(دیگران و منوچهر پور، آریان.  
 ،دوم چاپ  سمت، انشارات اجتماعی، علوم در تحقیق روش).1378( .علی ساعی.  
 ،چاپ  نور، پیام دانشگاه انتشارات  تربیتی، علوم و شناسی روان در تحقیق هاي روش )1386.(علی دالور 

   اول،
  )نور پیام ،ترجمه هوشنگ نایبی ،انتشارات اجتماعی علوم در نظري تحقیق روش . )1388 .( زال تر ، بیکر 

 .،چاپ ششم

 روش تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه رضا فاضل،انتشارات سمت،چاپ هفتم).1390.(ببی ،ارل. 
 

 سطوح سنجش(اینترنت( 

  
WWW.http//wikipedia.com 
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  آزمونهاي آماري : فصل پانزدهم
  

  آمار استنباطی و آمار توصیفی
در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی هاي عمومی پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصیفی 

بنابراین هدف آمار توصیفی یا . مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد
descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از سرشماري تمامی عناصر جامعه است.  

پژوهشگر با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک  inferentialدر آمار استنباطی یا 
براي تجزیه و تحلیل داده ها و . دتخمین و یا آزمون فرض آماري، آماره ها را به پارامترهاي جامعه تعمیم می ده

  .آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش هاي آمار استنباطی استفاده می شود
پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص بدست امده از یک نمونه 

nبراي مثال میانگین جامعه یا . تائی از جامعه آماره نامیده می شودμ  چون میانگین . پارامتر مهم جامعه است یک
است در  μ که آماره برآورد کننده پارامتر xجامعه همیشه در دسترس نیست به همین خاطر از میانگین نمونه یا 

  .بسیاري موارد استفاده می شود
  آزمون آماري و تخمین آماري

قاله پژوهشی یا یک پایان نامه پژوهشی عنوان شد در یک م-همانطور که در بخش روش نگارش یک مقاله علمی
اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوي پرسش درباره پارامتر . باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شود

باشد، براي پاسخ به سواالت از تخمین آماري استفاده می شود و اگر حاوي فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر 
  .ون آماري آن به کار می رودکرده باشد، آزمون فرضیه ها و فن

سپس باید توزیع آماره . هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماري با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود
بر اساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده هاي بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون . مشخص شود

وجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست هاي کتاب سپس مقدار بحرانی با ت. محاسبه می شود
در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و . آماري محاسبه می شود

  .در ادامه این بحث موشکافی می شود. نتایج تحلیل می شود
روش هایی که با : که براي این آزمون بیان شده عبارت است از تعریف هایی: آزمون فرض و آزمون معنی دار بودن

  )، انتشارات دانشگاه تهران191منصور فر، کریم، ص . ( استفاده از آن ها می توان فرضی را رد یا قبول کرد
  : آزمون یک دامنه و دو دامنه

وجهی نکنیم مثل مثال قبل اگر هدف اصلی آزمون تفاوت بین دو مقدار مورد نظر باشد و به جهت تغییرات آن ت
.( در غیر این صورت یعنی اگر جهت تغییرات صفت مورد نظر باشد آزمون یک دامنه است. آزمون دو دامنه است
  ...)،  انتشارات 224-196منصور فر، کریم، ص 
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  :آزمون کاي اسکویر
این آزمون . یش می دهندنما x2آزمون کاي اسکویر یکی از آزمون هاي غیر پارامتري است که آن را با عالمت

توسط فیشر ارائه شده و قادر است تا به سنجش آماري معنی داري تفاوت بین فراوانیهاي مشاهده شده و فراوانیهاي 
این آزمون نشان می دهد که آیا تفاوت موجود بین مقادیر فوق از . مورد انتظار بدست آمده از یک جامعه بپردازد

در محاسبه کاي اسکویر فرض می شود که . تفاوت عمدتا بر اساس شانس می باشدنظر آماري معنادار است یا این 
چنانچه  spssاما پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار . ارتباطی وجود دارد (x,y)بین دو متغیر مورد بررسی 

در .طه وجود دارددرصد بین دو متغیر راب 95باشد می توان قضاوت کرد احتمال % 5سطح معنی داري کوچکتر از 
اما اگر سطح معنی داري محاسبه شده . این صورت فرض صفر که به عدم وجود رابطه تاکید می کرد رد می شود

فرمول . درصد بین متغیر رابطه وجود دارد 99باشد در این صورت می توان ادعا کرد که به احتمال % 1کوچکتر از 
  :کاي اسکویر به شرح ذیل است

X = ∑ ( ° فراوانی مورد انتظار می = fفراوانی مشاهده شده = °fشاخص کاي اسکویر =  X :این معادله در (
  .باشد

  :شرایط استفاده از آزمون کاي اسکویر
  .براي استفاده از آزمون کاي اسکویر شرایط ذیل باید صدق کند

  .داده هاي مشاهده باید به صورت تصادفی گردآوري کرده شده باشد) 1
  .د موجود در نمونه باید مستقل از هم باشندکلیه موار) 2
زمانیکه این شرط تحقق پیدا نکند می توان از . باشند 10حتی االمکان هیچ یک از خانه هاي جدول نباید کمتر از ) 3

طریق ادغام منطقی برخی از گروه ها و گروه بندي مجدد، تعداد فراوانی هر یک از خانه ها را افزایش داد تا شرط 
مورد را براي هر یک از گروهها یا خانه هاي جدول دو بعدي که  5البته برخی از آماردانان تعداد . ق یابدفوق تحق

  .قرار است براي کاي اسکویر محاسبه شود کافی میدانند
درصد فراوانی مورد انتظار خانه هاي اینگونه جداول کمتر  20اما آنچه که مسلم می باشد این است که نباید بیش از 

  .باشد 5از 
مورد  50تعداد نمونه باید به اندازه کافی بزرگ باشد بهتر است حجم نمونه در اینگونه تجزیه و تحلیل حداقل ) 4

آمار کاي اسکویر می تواند براي یک متغیر ترتیبی نیز بکار گرفته شود به عنوان مثال ممکن است محققی . باشد
در . سسه را نسبت به یک سیاست مورد بررسی قرار دهدبخواهد تا عکس العمل چهار گروه از کارکنان یک مو

خانه اي تشکیل دهد که در یک طرف جدول گروه کارکنان واحدهاي  16چنین مواردي او می تواند جدول تقاطعی 
تولید، فروش، بازاریابی و بخش تحقیق و توسعه و در طرف دیگر بازتاب آنها نسبت به سیاست فوق در چهار گروه 

  .متوسط عالقمندي زادي مقوله بندي کند عدم عالقمندي
زمانی که بخواهیم ارتباط دو متغیر مانند جنسیت و رضایت شغلی را با همدیگر بسنجیم یا بخواهیم اطالعات خود 
را بر اساس یک متغیر سومی نیز طبقه بندي کنیم به عنوان مثال اگر بخواهیم رابطه جنسیت و رضایت شغلی را 
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باید به عنوان متغیر ) منطقه ( در اینجا متغیر سوم . بدست آوریم) شهر و روستا ( منطقه  بطور جداگانه براي دو
  .کاربرد نوشته نشده است. کنترل در نظر گرفته شود

  :ضریب همبستگی پیرسونآزمون 
ضریب همبستگی پیرسون از روشهاي پرکاربرد جهت تعیین میزان رابطه دو متغیر محسوب گردیده است و با 

این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله اي یا نسبی مورد استفاده . نمایش داده می شود rعالمت 
چنانچه مقدار بدست آمده مثبت باشد به معناي این . در نوسان است -1و + 1قرار می گیرد و مقدار آن همواره بین 

عبارت دیگر با هر گونه افزایش در مقدار یک  به. است که تغییرات در هر دو متغیر بطور هم جهت اتفاق می افتد
منفی باشد بیانگر این نکته است که دو  rاما چنانچه مقدار . و برعکس. متغیر مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می یابد

یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر دیگر کاهش می یابد و . متغیر در جهت عکس همدیگر حرکت می کند
دار بدست آمده براي ضریب همبستگی صفر باشد به معناي این است که هیچگونه رابطه اي بین دو اگر مق. برعکس

باشد نشان دهنده  -1باشد بیانگر همبستگی مثبت کامل و اگر برابر با + 1دقیقا برابر  rاگر مقدار . متغیر وجود ندارد
همبستگی وجوئ دارد که توجه به آنها  دو نکته در رابطه با ضریب. ي همبستگی کامل منفی بین دو متغیر است

نکته ي اول اینکه وجود همبستگی بین دو متغیر به معناي این نیست که آنها داراي اثرات : بسیار ضروري است
به عنوان مثال . زیرا ممکن است هر دو تحت تاثیر عامل دیگري باشند. مساوي هستند و یا یکی علت دیگري است

نمی توان نتیجه گرفت که دلیل زیاد . و رضایت شغلی رابطه ي منفی وجود داشته باشد اگر بین میزان غیبت از کار
زیرا ممکن است که غایب بودن خود باعث احساس عدم رضایت شغلی . بودن غیبت و عدم رضایت شغلی است

است که این دومین نکته در مورد همبستگی ساده این . باشد و یا هر دو تحت تاثیر عامل دیگر قرار گرفته باشند
، روشهاي اماري، انتشارات ) 1369. (همبستگی نشان می دهد که چقدر ارتباط خطی بین دو متغیر وجود دارد

  )118تهران، ص 
براي محاسبه ي همبستگی بین دو مجموعه داده که به صورت ترتیبی قرار دارند : ضریب همبستگی اسپیر من

توسط چارلز اسپیر من ابداع گردیده است زمانی  1900اوایل ضریب همبستگی اسپیر من که در .استفاده می شود
باشد و یا اینکه مقادیر اصلی ) 1و2و3و(...مورد استفاده قرار می گیرد که داده ها به صورت رتبه اي متوالی نا پیوسته 

بیشترین مقدار به  1براي اینکار رتبه . به رتبه تبدیل کرد و بعد ضریب همبستگی رتبه اي اسپیر من را محاسبه نمود
در این رتبه بندي اگر در بین مقادیر اصلی دو یا چند مورد داراي . به مقدار بعدي و الی آخر داده می شود  2رتبه 

مقادیر مساوي باشند در این صورت رتبه هاي مربوط به آن ها با همدیگر جمع شده و بر تعداد آنها تقسیم می گردد 
ضریب همبستگی اسپیر من که آن را . براي مقادیر فوق در نظر گرفته می شود و میانگین بدست آمده به عنوان رتبه

در نوسان است و از لحاظ سطح سنجش نیز ترتیبی و از نوع   -1و + 1نمایش می دهد همواره بین  rsیا  pبا 
داد طبقات اگر تع. به همین دلیل براي محقق مهم نیست که کدام مستقل و کدام یک وابسته باشد. متقارن می باشد

گی مبستزیاد باشد و موارد رتبه بسیار کم باشد و داده ها به صورت رتبه اي متوالی ناپیوسته باشند باید از ضریب ه
  .اسپیرمن استفاده کرد
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  آزمون هاي آماري پارامتري و غیر پارامتري
آمار پارامتریک . آمار پارامتریک که در خالل جنگ جهانی دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتریک قرار می گیرد

به عنوان مهمترین پیش . مستلزم پیش فرض هایی در مورد جامعه اي که از آن نمونه گیري صورت گرفته می شود
ت اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچ گونه فرضی فرض در آمار پارامتر که فرض می شود که توزیع جامعه نرمال اس

به همین خاطر بسیاري از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس هاي کیفی سنجیده شده و فاقد . در مورد توزیع نیست
  .هستند از شاخص هاي آماري ناپارامتریک استفاده می کنند (Free distribution )توزیع  

اگر متغیرها از نوع . حت تاثیر مقیاس سنجش متغیر ها و توزیع آماري جامعه استفنون و آمار پارامتریک شدیدا ت
اگر متغیرها از نوع فاصله اي و نسبی باشند در . اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهاي ناپامتریک استفاده می شود

ده می شود در غیر صورتیکه فرض شود توزیع آماري جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهاي پارامتریک استفا
  .اینصورت از روشهاي نا پارامتریک استفاده می شود 

  :پیش فرض هاي آزمون پارامتري
را زمانی می توان مورد استفاده قرار داد که پیش فرض هاي ذیل در خصوص داده هاي  T.Fآزمونهاي پارامتري

  :پیش فرض ها عبارتند از . مورد استفاده بررسی صادق باشد
  .یک جامعه نرمال انتخاب شده باشند مشاهدات از -1
اگر گروههاي مورد بررسی اندازه . اطالعاتی که با هم مقایسه می شوند باید تقریبا واریانس یکسانی داشته باشند  -2

در جامعه نمونه بزرگ حتی اگر واریانس یک گروه . یکسانی داشته باشند در اینصورت این فرض چندان مهم نیست
  .شد باز هم می توان از آزمونهاي پارامتري استفاده کرددو برابر دیگري با

  .داده هاي گردآوري شده داراي مقیاس فاصله اي یا نسبی باشند  -3
. اگر اطالعات جمع آوري شده این  سه شرط را نداشته باشند می توان داده هاي فوق را به غیر پارامتري تبدیل کرد 

روش عمده براي تبدیل داده هاي پارامتري به غیر پارامتري رتبه . نمود و از روشهاي آماري غیر پارامتري استفاده
  .بندي آنهاست

یکی از تکنیک هاي آماري موثر و پرکاربرد در . نیز می گویند  Fیا آزمون  ANOVAتحلیل واریانس که به آن 
  . ه استتحقیقات اقتصادي اجتماعی علوم تربیتی روانشناسی مدیریت و حتی کشاورزي بیولوژي و غیر

زمانی که محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین هاي بیش از دو معامله بپردازد براي این منظور در این گونه 
به عنوان مثال اگر بخواهیم تفاوت درآمد بین سه . استفاده می گردد fتحقیقات از روش تحلیل واریانس یا آزمون 

این روش . یا تحلیل واریانس استفاده می کنیم fاز آزمون گروه شغلی کارمند کشاورز و کارگر را بررسی کنیم 
  .تفاوت معنی دار بودن درآمدهاي گروههاي شغلی سه گانه را از طریق مقایسه درآمدهاي آنها بررسی می کند

  :آزمون هاي غیر پارامتري
فاصله اي دارند باید از  همانطور که قبال بحث گردید آزمونهاي پارامتري عالوه بر اینکه نیاز به داده هایی از نوع

نرمال بودن توزیع در جامعه و داشتن واریانس یکسان در مواردي . برخی پیش فرضهایی اولیه نیز برخوردار باشند
  .که دو یا چند جامعه با هم مقایسه قرار می گیرند از جمله این پیش فرضها محسوب می شود
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ح نبوده و زمانی که داده ها در سطح اسمی و یا ترتیبی اما در آزمون هاي ناپارامتري چنین پیش فرضهایی مطر 
باشند و یا در صورتی که گروههاي مورد مطالعه از واریانس نا برابر و یا از چولگی برخوردار باشند باید از آزمون 

تري متمایز این آزمونها از ویژگی هایی برخوردار هستند که آنها را از آزمونهاي پارام. هاي غیر پارامتري استفاده کرد
. کرده و به دلیل سادگی و کاربرد آنها در تحلیل متغیرهاي کیفی جایگاه ویژه اي در تحقیقات اجتماعی یافته است

  :عمده ترین ویژگی هاي این آزمونها را می توان به ظرح زیر خالصه کرد
بودن جامعه و یا برابري  این آزمونها هیچکدام از پیش فرضهاي مطرح شده در آزمونهاي پارامتري نظري نرمال) 1

واریانس گروهها را مبنا قرار نمی دهد و حتی در صورت صادق نبودن مفروضات فوق در خصوص داده هاي 
فاصله اي به منظور استفاده از آزمونهاي پارامتري امکان تبدیل داده هاي فوق به داده هاي غیر پارامتري و رتبه اي و 

  .محاسبه آزمونها ناپارامتري وجود
از آنجا که در بین آزمونها از مقادیر رتبه اي و حتی داده هاي اسمی استفاده می گردد و بنابراین محاسبه آنها کار )2

  .ساده اي است درحالی که امکان استفاده از آزمونهاي پارامتري براي تحلیل چنین داده هایی وجود ندارد
دلیل ان نیز این است که با . باالتري برخوردار نمی باشد این آزمونها در مقایسه با آزمونهاي پارامتري از دقت) 3

تبدیل داده هاي فاصله اي به مقادیر رتبه اي فواصل واقعی موجود در بین داده ها به فواصل بین رتبه ها تبدیل شده 
دیر رتبه به عبارت دیگر با تبدیل مقادیر اصلی و واقعی به مقا. و در این فرآیند بخش از اطالعات ناپدید می گردد

  .اي بدلی از واقعیت ساخته می شود و این بدل بدست آمده و به جاي واقعیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
در علوم رفتاري ما تحقیق را بدین منظور انجام می دهیم که معلوم کنیم فرضیه اي که از نظریه هاي رفتاري بدست 

ي را که به گمان ما در چهارچوب یک نظریه داراي اهمیت است وقتی فرضیه ا. آورده ایم قابل قبول  است یا نه
  .عنوان کردیم شروع می کنیم به جمع آوري اطالعات تجربی که براي تعیین قابل قبول بودن آن فرضیه ما الزم است

ریه تصمیم ما درباره ي معنی آن داده ها ممکن است منجر به پذیرفتن ،رد کردن یا اصالح فرضیه مورد نظر ما و نظ
براي اینکه به یک تصمیم عینی در مورد تایید یا عدم تایید یک . اي گردد که فرضیه ما از آن استخراج شده است

در اینجا . فرضیه بوسیله ي مجموعه اي از داده ها برسیم باید روشی عینی براي قبول یا رد یک فرضیه داشته باشیم
کات الزم در مورد روشی علمی این است از طریقی به نتایج تاکید روي عینی بودن به این دلیل است که یکی از ن

این روش عینی بایستی . علمی برسیم که همگانی بوده و بوسیله ي هر محقق کارآمد دیگري نیز قابل تکرار باشند
مبتنی بر اطالعات به دست آمده از تحقیق و با قبول این ریسک باشد که ممکن است تصمیم ما در مورد فرضیه 

در اینجا ما این .روش عینی ذکر شده معموال شامل یک دسته اعمال قدم به قدم است. ه نادرست باشدوضع شد
  .اعمال را به ترتیب عملکرد آنها می آوریم

  .(H).خود اعالم کنید (NULL HYPOTHESIS))صفر(فرضیه پوچ )1
از میان . ود انتخاب کنیدبراي آزمودن فرضیه پوچ خ) همراه مدل آماري مربوط به آن( یک آزمون آماري ) 2

آزمونهاي آماري گوناگون که احتمال دارد براي امتحان فرضیه ي شما مناسب باشند آزمونی را انتخاب کنید که مدل 
  .آن بیشترین تطابق را باشد این تحقیق شما داشته باشد

  .براي تحقیق خود مشخص کنید (N)و یک حجم نمونه  (a)یک سطح معنی دار ) 3
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  .پیدا کنید (H0)نحوه توزیع نمونه گیري آزمون آماري را تحت ) 4
  .را معین کنید H0باال ناحیه رد کردن  4و3و2بر اساس بندهاي ) 5
  .مقدار آزمون آماري را با استفاده از داده هاي نمونه خود محاسبه کنید) 6

  :آزمون آماري پارامتري و غیر پارامتري
ی است که مدل آماري آن برخی شرایط معین را درباره پارامترهاي جامعه اي که یک آزمون آماري پارامتري آزمون

  :شرایط زیر.) نمونه ها از آن گرفته شده است وضع میکند
یعنی انتخاب هر موردي از میان جامعه ي آماري براي قرار دادن . مشاهده هاي ما باید مستقل از یکدیگر باشند) 1

  .شانس انتخاب شدن هر یک از موارد دیگر در نمونه ما ایجاد کند آن در نمونه ما نباید اخاللی در
  .مشاهده هاي ما نباید از جامعه ي آماري که دراي توزیع نرمال هستند بیرون کشیده شده باشند) 2
یا در حاالت خاص باید دراي نسبتهاي واریانس ( این جامعه هاي آماري باید داراي واریانس برابر باشند ) 3

  .)شندمشابهی با
اندازه گیري شده باشند بطوري که  (interval scale)ماغیرهاي مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصله اي ) 4

و در مورد . را انجام داد...) جمع تقسیم بدست آوردن میانگین و غیره و ( بتوان روي مقادیر آنها اعمال ریاضی 
  .ق اضافه می گرددشرط دیگري نیز به شرایط فو) fآزمون(تجزیه ي واریانس 

میانگین بدست آمده از این جامعه هاي آماري نرمال و داراي واریانس همگن باشند یعنی باید ترکیبات خطی ) 5
  .اش است مربوط به ستون ها و ردیف هاي جدول باشند یعنی که تاثیرات باد مقداري جمع پذیري باشند

به . عناصر از مدل آمار پارامتري هستند) مشخص می کند که مقیاس سنجش را 4به استناي شرط ( تمام شرایط باال 
استثنا فرض ممکن بودن واریانس ها این شرایط را معموال در جریان انجام تحلیل آماري آزمون نمی کند بلکه این 

هستند که پذیرفته می شود درستی یا نادرستی آنها معنی دار بودن عبارات نتیجه گیري ما ) پیش فرضهایی( شرایط  
  .را درکاربرد آزمونهاي آماري پارامتري معین می کنند

وقتی دالیلی موجود باشد که نشان دهد اطالعات جمع آوري شده واجد شرایط ذکر شده هستند درآن صورت یقینا 
چنین انتخابی از . براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شود Fیا آزمون  Tباید از آزمونهاي پارامتري از قبل آزمون 

توانمندترین آزمونها براي رد . ن جهت مطلوب است که آزمونهاي پارامتري در صورت مفروضات آنها رعایت شودآ
  .وقتی که باید آنرا رد کنیم می باشیم H0کردن 

یک آزمون اماري  غیر پارامتري آزمونی است که مدل آماري آن شرایط خاصی را در مورد پارامترهاي جامعه اي که 
البته برخی مفروضات درمورد بیشتر آزمون هاي غیر . آن استخراج شده است وضع نکرده استنمونه ي ما از 

مثال اینکه مشاهدات ما از یکدیگر مستقل اند و اینکه پیوستگی داشتن در متغیر تحت مطالعه ما .پارامتري وجود دارد
  .زمون هاي پارامتري هستنداما این مفروضات به مراتب کمتر ضعیف تر از مفروضات مربوط به آ. مستقر است

نیز الزم نیست که به نیرومندي ) مقیاس سنجش( عالوه بر آن در آزمونهاي آماري غیر پارامتري سطح اندازه گیري 
بیشتر آزمونهاي غیر پارامتري را می توان به اطالعاتی که در سطح مقیاس ترتیبی باشند به . آزمونهاي پارامتري باشد
  .آزمونها نیز قابل کاربرد به اطالعاتی در سطح مقیاس نامی هستند کار برود و بعضی از این
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در این سنجش ما معیارهاي گوناگونی که بایستی در انتخاب یک آزمون آماري براي تصمیم در مورد یک فرضیه 
  :تحقیق رعایت شوند مورد بحث قرار داده ایم این معیارها عبارتند از 

  توان آزمودن) الف
  .مدل آماري که آزمون آماري بر آن مبتنی است به اطالعات جمع آوري شده مربوط به تحقیق قابلیت کاربرد) ب
  توان کارآمدي) ج
  .سطح اندازه گیري که در تحقیق بدست آمده است) د

  :محاسن آزمون هاي آماري غیر پارامتري
یست مگر اینکه ماهیت باشد راهی جز استفاده از آزمونهاي غیرپارامتري ن =5Nاگر حجم نمونه به کوچکی  -1

  .معلوم باشند توزیع جامعه تحت مطالعه دقیقاً
نمونه هایی از آزمونهاي آماري غیر پارامتري وجود دارند که مناسب تجزیه و تحلیل نمونه هایی هستند که از  -2

داده هایی مشاهدات بدست آمده از چند جامعه ي مختلف هستند هیچ یک از آزمون هاي غیر پارامتري نمی توانند 
  .مگر اینکه یک رشته مفروضات غیر واقعی رائه شدند. از این نوع را تجزیه و تحلیل کنند

آزمون هاي غیرپارامتري گوناگونی وجود ندارند که براي تجزیه و تحلیل داده هایی که بصورت رتبه هستند و  -3
بدین معنی که محقق ممکن . تند مناسبندهمچنین داده هایی که نمرات به ظاهر شمارشی آنها قوت رتبه را دارا هس

بدون این که بتواند بگوید . است فقط بتواند بگوید که آزمودنی هاي تحقیق او از فالن خصیصه کم یا زیاد دارند
 Bاز آزمودنی Aمثال در مطالعه ي متغري مانند اضطراب ما شما میتوانیم بگوییم که آزمودنی . چقدر کمتر یا زیادتر

یا حتی اگر بتوان آن را بصورت . بیشتر است Aچقدر از  Bولی نمی دانیم که میزان اضطراب مضطرب تر است 
چنین داده هایی را می توان با روشهاي غیر پارامتري تجزیه و تحلیل کرد و برعکس .مثبت یا منفی طبقه بندي کرد

  .آزمونهاي پارامتري براي این نوع داده ها مناسب نیستند
  .امتري از نظر یادگیري و کاربرد به مراتب ساده تر از آزمونهاي پارامتري هستندآزمونهاي غیر پار -4

  :آزمون آرایش تصادفی براي دو گروه نمونه مستقل
آزمون آرایش تصادفی براي دو گروه نمونه مستقل یک آزمون غیر پارامتري قوي و مفید براي معنی دار : کارکرد

این آزمون مقادیر عددي را به کار . کوچک باشند است 2nو  1nوقتی که بودن تفاوت بین میانگین و گروه مستقل 
می گیرد و بنابراین یافته ها باید حداقل در سطح مقیاس فاصله اي باشند با استفاده از از آزمون آرایش تصادفی می 

  .  معلوم کنیم H0توانیم احتمال قطعی وقوع مشاهدات خود را در تحت 
در مورد ضریب . مال بودن توزیع و یا برابري واریانس در جامعه آماري خود بگذاریمبدون اینکه فرض را بر نر

براي محاسبه این . است) 2(همبستگی پارامتري، قیاس مرسوم تعیین همبستگی ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون
  .مقدار آماري الزم است که نمرات ما در سطح قیاسی با فاصله برابر باشند

مشاهده شده را بسنجیم نه تنها باید فرض نوع مقیاس را رعایت کنیم بلکه باید  rدار بودن مقدار اگر بخواهیم معنی 
اگر براي یک . آماده باشند) دو متغیره( این فرض را در نظر بگیریم که نمرات از یک جامعه آماري با توزیع نرمال 
در آن . بودن غیر واقع بینانه جلوه کنددسته از داده ها فرض مقیاس اندازه گیري رعایت نشود با فرض نرمال 
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صورت می توانیم یکی از مقادیر ضریب همبستگی ، غیرپارامتري و آزمون مربوط به معنی دار بودن آن ها را در این 
مقادیر غیرپارامتري همبستگی هم براي داده هاي در سطح مقیاس نامی و هم . بخش عرضه می کنیم انتخاب نماییم 

برخی از آزمون ها فرض می کنند که متغیرهاي تحت بررسی داراي پیوستگی . یبی وجود دارددر سطح مقیاس ترت
زیربنایی هستند، ولی برخی دیگر از آن ها حتی رعایت چنین فرضی را نیز ایجاب نمی کنند عالوه بر آن محقق 

و آزمون هاي غیر خواهد دید که به خصوص با گروههاي نمونه کوچک محاسبه مقادیر همبستگی غیر پارامتري 
می ) پیرسون(پارامتري مربوط به آنها به مراتب آسانتر از محاسبه مقادیر همبستگی پارامتري نظیر ضریب همبستگی 

  .باشد
  :خالصه آزمون هاي پارامتري

در پیشتر پژوهش هایی که . براي آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود: تک نمونه  tآزمون
قیاس  انجام می شوند جهت بررسی فرضیه هاي پژوهش و تحلیل سواالت تخصصی مربوط به آن ها از  مربوط با

. براي آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود: وابسته tمون آ.این آزمون استفاده می شود
مدیریت یا زمانی که نمرات یک کالس براي مثال اختالف میانگین رضایت کارکنان یک سازمان قبل و بعد از تعبیر 

  .با پیش آزمون و پس آزمون سنجش می شود
براي دو نمونه مستقل فرض  tدر آزمون . جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود: دو نمونه مستقل tآزمون

گین نمره نظرات می شود واریانس دو جامعه برابر است براي نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میان
  .پاسخ بر اساس جنسیت درخصوص هر یک از فرضیه هاي پژوهش استفاده می شود

به ما این توانایی را می دهد که میانگین تمام جامعه هاي فرد را یکجا آزمون  Fآزمون: یا آنالیز واریانس Fآزمون 
( عوامل اولیه آن تجزیه نماییم بر این اصل استوار است که واریانس کل جامعه را به  Fنماییم اساس آزمون 

  ).، روشهاي آماري، انتشارات تهران211-213، ص 1369منصورفر، کریم،
 tدر آزمون . دو نمونه جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود tاین آزمون نیز مانند آزمون : ولچ tآزموت 

نظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین براي نمونه به م. ولچ فرض می شود واریانس دو جامعه برابر نیست
  .نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هریک از فرضیه هاي پژوهش استفاده می شود

یعنی دو جامعه بر اساس میانگین چندین . براي مقایسه چند میانگین از دو جامعه استفاده می شود: هتلینگ tآزمون
بین دو میانگین یا دو نسبت انجام می پذیرد و چنانچه  tر تمامی حاالت آزمون به طورکلی د. صفت مقایسه شوند

مگر اینکه باز دو به . به سادگی امکان پذیر نیست tبخواهیم بیش از دو جامعه را وارسی کنیم دیگر به کمک آزمون 
در این . مشکلی است دو مقایسه شود ولی این کار در صورتی که تعداد جامعه مورد مقایسه زیاد باشد خود کارِ

منصورفر، کریم، (یا آنالیز واریانس می توان میانگین چند جامعه را مقایسه نمود  Fصورت باید با استفاده از آزمون 
  ).، انتشارات تهران200ص . 1369روشهاي آماري، س

. استفاده می شوداز این آزمون به منظور بررسی اختالف میانگین چند جامعه آماري : (ANOVA)تحلیل واریانس
براي نمونه جهت بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس سن تحصیالت در 

  .خصوص هر یک از فرضیه هاي پژوهش  استفاده می شود
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از این آزمون به منظور بررسی اختالف چند میانگین از چند جامعه : (MANOVA)تحلیل واریانس چند عاملی
  .استفاده می شود آماري

بخواهیم اثر یک یا چند متغیر کمکی  MANOVAچنانچه در : (MANOCOVA)تحلیل واریانس چند عاملی
  .را حذف کنیم استفاده می شود

  .براي محاسبه دو مجموعه داده استفاده می شود: ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون
  .ین دو جامعه استفاده می شودنیز مرسوم است و جهت مقایسه میانگ Uبه آزمون : ویتنی-مان

نیز  Hبه آزمون . از این آزمون به بررسی اختالف میانگین چند جامعه آماري استفاده می شود: والیس-کروسکال
  .والیس معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است-آزمون کروسکال. مرسوم است

فرض بدلیل آن است که توزیع متقارن . ال قرار می گیرددر این آزمون شکل توزیع مورد سو: آزمون تقارن توزیع
  .نیست

  .جامعه نیز قابل تعمیم است Kجهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می شود و براي : آزمون میانه
  :یو مان ویتنی wآزمون 
توان کار برد  ویتنی را می-مان uوقتی که یافته هاي در حد مقیاس ترتیبی به دست آمده باشد آزمون هاي : کارکرد

این آزمون یکی از . تا معلوم شود که آیا دو گروه مستقل از یک جامعه آماري مشترك بیرون کشیده شده اند یا نه
قوي ترین آزمون هاي غیر پارامتري و یکی از مفیدترین جانشین هاي آزمون پارامتري است که براي محققی که می 

وقتی که مقادیر به دست آمده پایین تر از سطح مقیاس فاصله اي اجتناب کند و یا  tخواهد از مفروضات آزمون
  .هستند وسیله تجزیه و تحلیل مناسبی است

  : رگرسیون خطی ساده
در رگرسیون خطی یا ساده یا یک متغیري، تنها تاثیر یک متغیر مستقل را بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار می 

  ).42، ص 1370، چاپ spssوم رفتاري عبدي، عباس، آزمون هاي آماري در عل.( گیرد
  : F,Tآزمون مقایسه میانگین هاي مستقل 

و داده هاي متغیر مستقل یا ) فاصبه اي و نسبی( چنانچه داده هاي مربوط به متغیر وابسته از نوع کمی با مقیاس 
مقایسه میانگین ها باشد براي بررسی تفاوت ها می توان به ) اسمی و ترتیبی( گروه بندي از نوع کیفی با مقیاس

براي این منظور دو . پرداخت و معنی دار بودن تفاوت هاي موجود بین طبقات یا گروه ها را مورد بررسی قرار داد
چنانچه متغیر مستقل یا متغیر گروه بندي تنها دو گروه . وجود دارد fو آزمون tروش پرکاربرد تحت عنوان آزمون

 tهیم درآمد زنان و مردان را با هم مقایسه کنیم در این صورت باید از آزمون داشته باشد و به عنوان مثال اگر بخوا
 fکاربرد نخواهد داشت و باید از آزمون tاما اگر تعداد گروه ها بیشتر از دو باشد در اینصورت آزمون . استفاده کرد

به عنوان مثال اگر بخواهیم میزان درآمد . ( نیز معروف است استفاده شود ANOVAکه به تحلیل واریانس یا 
  .)استفاده کنیم Fگروههاي شغلی کارگر ، کارمند و کشاورز را با همدیگر مقایسه کنیم باید از آزمون 
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  :انتخاب آزمون مناسب براي مقایسه میانگین ها
از آنجا که گروه هاي . عمده ترین آزمون هاي آماري براي مقایسه میانگین گروه ها می باشد Tو  Fآزمون هاي 

مورد بررسی ممکن است مستقل یا همبسته باشند بنابراین هر یک از آزمون هاي فوق به دو بخش  مستقل و 
مستقل یا  T,Fتصمیم گیري در خصوص اینکه در چه مواقعی باید از آزمون هاي . همبسته تقسیم می شوند

براي این منظور از درخت تصمیم گیري در . همبسته استفاده کرد مهم ترین مسئله در تحلیل داده هاي کمی است 
بر اساس این . شکل ارائه شده است که به محقق کمک می کند تا مناسب ترین آزمون آماري را انتخاب و بکار گیرد

. هاي الزم را ارائه دهد قادر به انتخاب آزمون مناسب خواهد بودنمودار اگر محقق تنها دو سوال را مطرح و پاسخ 
اولین سوال این است که آیا گروههاي مورد مطالعه مستقل هستند یا همبسته از پاسخ هر یک از سواالت فوق آزمون 

  .مناسب براي آنها در شکل آمده است
ی داري تفاوت هاي بین میانگین هاي درخت تصمیم گیري در مورد انتخاب آزمون مناسب براي بررسی سطح معن

  ).213، روش هاي اماري، انتشارات دانشگاه تهران، ص 1369منصور فر، کریم،) ( روش هاي پارامتري( گروه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آیا گروه هاي مورد بررسی مستقل هستند یا همبسته اند؟

 چند گروه یا متغیر را می خواهید با همدیگر مقایسه کنید؟

 همبسته اند مستقل اند

 دو گروه سه گروه و بیشتر دو گروه سه گروه و بیشتر

  مستقل tآزمون   مستقل Fآزمون   مستقل tآزمون   مستقل Fآزمون 
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  :پیش فرضهاي آزمون پارامتري
را زمانی می توان مورد استفاده قرار داد که پیش فرض هاي ذیل در خصوص داده هاي  F,Tآزمونهاي پارامتري 

  :این پیش فرضها عبارتند از. مورد بررسی صادق باشد
  .مشاهدات از یک جامعه نرمال انتخاب شده باشند -1
اي مورد بررسی انداز اگر گروهه. اطالعاتی که با هم مقایسه می شوند باید تقریبا واریانس یکسانی داشته باشند -2

در جامعه نمونه بزرگ نیز حتی اگر واریانس یک . یکسانی داشته باشند در این صورت این فرض چندان مهم نیست
  .گروه دو برابر دیگري باشد باز هم می توان از آزمون هاي پارمتري استفاده کرد

اطالعات جمع آوري شده این سه شرط را اگر . داده هاي گردآوري شده داراي مقیاس فاصله اي یا نسبی باشند -3
. نداشته باشند می توان داده هاي فوق را به غیر پارامتري تبدیل کرد و از روشهاي اماري غیر پارامتري استفاده نمود

  .روش عمده براي تبدیل داده هاي پارامتري به غیر پارامتري رتبه بندي کردن آنهاست
نیز می گویند یکی از تکنیک هاي آماري موثر و پرکاربرد در  fنیا آزمو ANOVAتحلیل واریانس که به آن 

زمانی که . تحقیقات اقتصادي اجتماعی علوم تربیتی روانشناسی مدیریت و حتی کشاورزي بیولوژي و غیره است
بپردازد براي این منظور در این ) یا نمونه( محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین هاي بیش از دو جامعه 

  . استفاده می گردد fحقیقات از روش تحلیل واریانس یا آزمون گونهت
  r s:ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن

از همه ي مقادیر آماري مبتنی بر رتبه ها ،ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن قدیمیترین آنها و شاید بهترین :کارکرد
نشان داده می شو د و آن آماره r sدر اینجا با . ی گویندنیز م)رp)این مقدار آماري اي  که آن را .آنها تا به امروز باشد

اي است براي نشان دادن هبستگی اي که فرض می کند هر دو متغیر تحت بررسی حداقل در سطح مقیاس ترتیبی 
فرض :توجیه. است به طوري که افراد یا اشیاء تحت بررسی را می توان در یک سري ترتیبی رتبه بندي کرد

و متغیر رتبه بندي شده باشند مثال ممکن است یک گروه دانشجو را بر حسب رتبه ي آنها در نفربر حسب دNکنید
کنکور ورودي دانشگاه  ردیف کنیم و سپس در پایان سال اول دانشگاه نیز همان عده را بر حسب معدل آنها مجددا 

 X1،X2،X3،...،Xnاگر رتبه ي این عده بر حسب رتبه ي کنکور براي.رتبه بندي کنیم

می توانیم یک روش همبستگی رتبه ا ي . باشدY1،Y2،Y3،...Ynو رتبه ي آنها بر حسب معدل سال اول و ترتیب 
  .ها بکار ببریمYها و Xرا براي تعیین رابطه ي احتمالی بین 
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  متغیر ضریب همبستگی بر حسب سطح سنجشتصمیم گیري در مورد انتخاب آزمون مناسب براي بررسی سطح معنی داري جدول 

Y     متغیر وابسته  
Xمتغیر  مستقل 

  اسمی
  فاصله اي یا نسبی  ترتیبی

  چندگانه  دو گانه

  اسمی
  ضریب فی، الندا  دوگانه

  ضریب چوپروف،
V تتا،   کرامر، النداV کرامر،  

  ضریب فی، الندا
  

  چندگانه
  ضریب چوپروف،

V کرامر، الندا  
  ضریب توافقی پیرسون،

V کرامر  

  ترتیبی
  فی،ضریب 

  کرامر Vیا 

 Bکندال تائو 
براي جداول (

  ،)توافقی مربع
 Cکندال تائو 

براي جداول (
 ،)توافقی مستطیل

ضریب همبستگی 
رتبه اي اسپیرمن، 

  ضریب گاما

مقادیر فاصله اي 
به رتبه اي تبدیل و 
ضریب همبستگی 
رتبه اي اسپیرمن یا 

 Cیا  Bکندال تائو 
  .محاسبه شود

    فاصله اي یا نسبی

مقادیر فاصله اي 
به رتبه اي تبدیل و 
ضریب همبستگی 
رتبه اي اسپیرمن یا 

 Cیا  Bکندال تائو 
  .محاسبه شود

ضریب همبستگی 
  پیرسون

Reference: L. E. (1998), ''Appropriate Analysis'', Journal of Agricaltural Education. 
Vol. 39, No.2. pp.1-10.  109: 1382کالنتري،اصالح شده بوسیله دکتر خلیل  
  :Tضریب همبستگی رتبه اي کندال

یک شاخص وجودهمبستگی  مناسب براي ) خوانده می شود تاو(Tضریب همبستگی رتبه اي کندال یا :کارکرد
یعنی این که اگر یافته هاي مربوط به دو متغیر . براي آنها بکار می رود  r sهمان توع یافته هایی است که 

xوyس ترتیبی باشد به طوري که  بتوان را نمره ي آزمونی را روي دو متغیر حداقل در سطح مقیاxوy رتبه بندي
مقیاسی است براي نشان دادن میزان ارتباط یا همبستگی بین دو گروه  مرات مربوط به آن Tدر چنین صورتی . نمود

  . دو متغیر
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ز از نظر معنی دار بودن قابل نیTمقدار r sمشخص شده است بنابراین مانند H0توضیح نمونه گیري زیرتحت 
  .را می توان به یک ضریب همبستگی سهمی تعمیم دادtاین است که r sبراي Tیک مزیت .سنجیدن است

  :منابع
  .آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم. ،)1384(آذر، عادل  -1
  .دیریت، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهمآمار و کاربرد آن در م). 1386(آذر، عادل  -2
  .در شرکت ذوب آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد CRM بکارگیري نرم افزار). 1385(حبیبی،آرش  -3
  .روش هاي تحقیق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم). 1378( سرمد، زهره و دیگران -4
آمار علوم انسانی براي آمادگی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، انتشارات پوران ). 1386( فرجی، نصرااله -5

  .پژوهش
  .روشهاي آماري، انتشارات دانشگاه تهران. )1369(منصورفر،کریم،  -6
  .1370آزمون فرضیه در علوم رفتاري، نشرحنانه، چاپ  .)1370(عبدي، عباس، -7
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  نحوه ي تدوین گزارش تحقیق: فصل شانزدهم
  

  تحقیق گزارش ضرورت و ریفتع -1
 از آمده بدست نتایج از محققی هر. است علوم پیشرفت در اساسی بسیار هاي پایه از یکی تحقیق که است بدیهی
 راه در نتیجه در کند، می روشن را مبهمی نکته و شکافد می را اي مسئله خود براي و برد می بهره خود تحقیق
 نیز دیگر مندان عالقه و محققان دانشمندان، براي او هاي یافته که نیست تردیدي. دارد می بر قدمی علم پیشبرد
 دیگران با را خود هاي یافته باید بنابراین،. یابند آگاهی ها یافته این به نسبت خواهند می نیز دیگران و است جالب

 عمل خود سلیقه به تواند می تحقیق گزارش تهیه در محقق. کند گزارش را خود تحقیق باید یعنی گذارد، میان در
 را، الزم مطالب از برخی او که است ممکن اما. بنویسد است مفید دیگران براي کند می فکر که را آنچه یعنی کند،

 ، تحقیق گزارش تهیه براي ، اساس این بر. ندهد را کافی اطالعات خواننده به و بگذارد ناگفته ناخواسته، یا خواسته
 مختلف، علوم در تحقیق گزارش ارائه شیوه است ممکن چه اگر. است شده پیشنهاد راهنماهایی و العمل دستو

 تمام شامل باید تحقیق گزارش اینکه آن و داشت بیان آنها تمام براي توان می را کلی اصل یک ولی باشد متفاوت
  .یابد در را آن از آمده دست به نتایج و تحقیق تا کند می یاري را خواننده که باشد مطالبی
 اگر. است آمده دست به آن از که نتایجی و تحقیق اجام جریان انعکاس براي است اي وسیله تحقیق گزارش
  .شود می کاسته نیز تحقیقات بهترین نتایج ارزش از حتی نشود، تهیه خوب تحقیق گزارش
  :نهایی گزارش مطالب مفصل رئوس و اجزا -2

  :مقدماتی مطالب یا پیشگفتار -الف
  الرحیم الرحمن... ا بسم صفحه  -1
  )دارد بر در را زیر موارد و است جلد روي شبیه(  عنوان صفحه  -2
  سازمان موسسه، دانشگاه، آرم -1-2
  )دکتري ، ارشد کارشناسی کارشناسی، درجه براي(  نامه پایان -2-2
  تحقیق عنوان -3-2
  راهنما استاد -4-2
  ) باشد داشته وجود اگر(  مشاور استاد -5-2
  )محقق کامل نام(  نگارش -6-2
  ....-....تحصیلی سال -7-2
  ) آنها امضاء محل با داور و مشاور ، راهنما استادان اسامی شامل و باشد شده خواسته اگر(  تاییدیه صفحه  -3
  )لزوم صورت در( دانی قدر  -4
  )اجمالی نتایج و تحقیق، روش ها، فرضیه یا سواالت اهداف، ، عنوان شامل، صفحه 2 حداکثر(  چکیده   -5
  محتوا فهرست  -6
  )باشد داشته وجود اگر(  جدولها فهرست  -7
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  )باشد داشته وجود اگر(  ها نمودار و شکلها فهرست  -8
  :گزارش اصلی سازمان -ب

  تحقیق طرح یا مسئله:  اول فصل
  مسئله بیان  -1
  تحقیق انجام ضرورت و اهمیت  -2
  تحقیق اهداف  -3
  کلی اهداف -1-3
  )جزئی یا ویژه(  اختصاصی اهداف -2-3
  ... ) و مزاحم ، کننده تعدیل وابسته، مستقل، متغیر، نوع ذکر با(  مطالعه مورد متغیرهاي  -4
   تحقیق هاي فرضیه یا و تحقیق ویژه سواالت  -5
  تحقیق هاي متغیر و مهم اصطالحات تعریف  -6
  ) نظري(  مفهومی تعاریف -1-6
  ) عملی(  عملیاتی تعاریف -2-6

  تحقیق ي پیشینه یا ادبیات: دوم فصل
  ) فصل این تدوین ضرورزت و اهمیت مورد در صفحه 2 حداکثر(  مقدمه  -1
  )تحقیق هاي متغیر به توجه با(  تحقیق موضوع به مربوط متون و ها نظریه بررسی  -2
  تحقیق موضوع با ارتباط در شده انجام تحقیقات  -3
  کشور داخل در شده انجام تحقیقات -1-3
  کشور از خارج در شده انجام تحقیقات -2-3
  ) صفحه 2 حداکثر(  شده انجام تحقیقات و متون بررسی از کلی گیري نتیجه  -4

  آنها تحلیل و تجزیه و ها داده
  )تحقیق هاي فرضیه یا سواالت از یک هر تحلیل و تجزیه ي نحوه مورد در مختصر بیان( مقدمه-1
  ) تحقیق هاي فرضیه یا ویژه سواالت از یک هر براي(  ها داده توصیفی تحلیل تجزیه  -1
  ) تحقیق هاي فرضیه یا ویژه سواالت از یک هر براي(  ها داده استنباطی تحلیل و تجزیه  -2

  پیشنهادها و گیري نتیجه خالصه،: پنجم فصل
 تحلیل و تجزیه شیوه و تحقیق روش ، ها فرضیه یا سواالت اهداف، ، عنوان شامل و صفحه 2 حداکثر(  خالصه -1

  ) ها داده
  ) تحقیق هاي فرضیه یا سواالت تحلیل و تجزیه مختصر نتایج بیان(  نتایج   -1
 نتایج با تحقیق هاي فرضیه یا سواالت از یک هر نتایج بین  ارتباط برقراري(  نتایج تفسیر و بحث  -2

  )دوم فصل در شده قید دیگر تحقیقات
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  تحقیق هاي محدودیت  -3
  محقق کنترل و اختیار در -1-4
  محقق کنترل و اختیار از خارج -2-4
  ها پیشنهاد  -4
  تحقیق نتایج بر مبتنی -1-5
  تحقیق تجارب بر میتنی -2-5
  دیگر محققان براي -3-5
  مرجع مطالب یا شناسی کتاب -ج
  ) APAامریکا، شناسان روان انجمن انتشارات راهنماي یا دستورالعمل و الفبا حروف طبق(  منابع فهرست  -1
  ...) و ها نامه معرفی ها، داده آوري گرد ابزار ي نمونه(  ها پیوست  -2
  ) باشد شده خواسته اگر(  انگلیسی خالصه  -3

  :یابد می تشکیل زیر هاي بخش از علمی ي پژوهشنامه
  عنوان   •
  ) است وابسته آن به که سازمانی و(  مولف  •
  چکیده  •
  مقدمه  •
  روش  •
  نتایج  •
  بحث  •
  ) منابع(  مراجع  •

 اما باشد، پیوست یا شکل، جدول، مانند دیگري هاي قسمت شامل است ممکن پژوهشنامه ها، بخش این بر عالوه
  .دهیم می توضیح مختصر طور به را بخشها از هریک ، حال. هستند بخش هشت همان اصلی هاي بخش
 اصلی مضمون خالصه طور به باید عنوان. دهد نشان را تحقیق اصلی مفهوم باید پژوهشنامه عنوان. پژوهشنامه عنوان
 باید ضمن در.  باشد جذاب و دهد نشان را ها آن بین ي رابطه و تحقیق مورد نظري مسائل یا متغیرها و تحقیق
  .باشد کلمه 15 تا 10 بیت عنوان کلمات تعداد. باشد گویا و کوتاه
 سطر در شودو می ذکر مولفان یا مولف نام پژوهشنامه، عنوان زیر در).  است وابسته آن به که سازمانی و(  مولف

 نام گرفتن قرار ترتیب. آید می است کار به مشغول آن در مولفان از یک هر که دانشگاهی یا موسسه نام آن زیر
 میزان اگر. باشد تحقیق انجام در آنان مشارکت میزان با متناسب باید معوال یکدیگر دنبال به محققان یا مولفان

  .گیرند می قرار هم دنبال به الفبا ترتیب به آنان اسامی است، یکسان تحقیق اجراي در افراد همهی مشارکت
 نوع هدف، خالصه، طور به چکیده در. نامند می چکیده را تحقیق نتایج و راحل از فشرده بسیار خالصه. چکیده

 گزارش چکیده براي. آید می ها یافته و نتایج گیري، اندازه ابزار آنها، انتخاب ي نحوه و ها آزمودنی تحقیق، طرح
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 تا 75) اي کتابخانه و بازنگري و مروري( نظري مقاالت چکیده براي و کلمه 120 تا 100 تجربی تحقیقات هاي
  .است شده پیشنهاد کلمه 100

 سه یا دو در باید را شده ذکر موارد. شود می آغاز معرفی یا مقدمه بخش پژوهشنامه چکیده از پس بالفاصله. مقدمه
 دالیل و است گرفته انجام تحقیق در آنچه از روشنی تصویر و داد توضیح منسجم و فشرده صورت به پاراگراف
  . گذاشت خوانندگان اختیار در را ان توجیهی

. شوند می معرفی تحقیق اجراي ي نحوه و ها داده تحلیل و آوري جمع روش پژوهشنامه از بخش این در. روش
  :شامل یابد می تشکیل فرعی بخش چند از روش بخش

  ..) و گیري نمونه ي شیوه ، ها ویژگی تعداد،( تحقیق در کنندگان شرکت یا ها آزمودنی  -
  ...)و ها پرسشنامه و ها آزمون ابزار، و آالت ، ها دستگاه(  تحقیق ابزار و وسیله  -
 تدبیر اعمال شیوه ها، متغیر تعریف ها، گروه تشکیل ي نحوه تحقیق اجراي مراحل تمام(  اجرا شیوه  -

  ... )و آزمایشی
  ) شکل ترسیم با گروهی درون یا گروهی بین تحقیق هاي طرح از استفاده صورت در(  تحقیق طرح  -

. شود می ارائه است آمده دست به آنچه ار مفیدي و مختصر و کالمی توصیف ها یافته یا نتایج بخش در. نتایج
 نیز الزم آماري اطالعات است شده استفاده تفسیرنتایج و تحلیل براي) استنباطی یا توصیفی( آمار از اگر همچنین
 جهت و اطمینان، سطح ، آزادي ،درجه آزمون مقداري. شود می ذکر ها فرضیه تایید عدم یا تایید. شوند می گزارش

  .شوند می قید نیز اثر
 با  شوندو می تفسیر و تبیین نتایج یا ها یافته گویند، می نیز گیري نتیجه و بحث آن به که بحث بخش در. بحث

  .یابند می پیوند آن، تجربی و نظري سوابق یعنی ، نحقیق موضوع به مربوط ادبیات
. آیند می است شده اشاره آنها به متن در که مطالبی به مربوط اسناد فهرست منابع یا مراجع بخش در). منابع( مراجع

 مراجع فهرست در اند گرفته قرار استفاده مورد یا و شده استناد آنها به متن در که را منابعی و مراجع تمامی باید
 متن در که اثري هر و باشد، نشده اشاره آن به پژوهشنامه متن در که بیاید فهرستمراجع در نباید موردي هیچ. بیایند

 و الفبا حروف طبق مراجع. شود ذکر مراجع فهرست در باید نیز است شده استناد یا اشاره آن به پژوهشنامه
  .شوند فهرست APA دستوالعمل

 با راحتی به و دهند می ارائه وار خالصه و کم فضاي یک در و دقیق طور به را نتایج که است این ها جدول فایده
 میان تعامل یا متقابل کنش و متغیرها تاثیر روشنی به شکلها دیگرف سوي از. یابند می مطابقت آماري هاي تحلیل

  .کند درك راحتی به را نتایج از حاصل اصلی مفاهیم تا نماید می کمک خواننده به دهندو می نشان را آنها
  تحقیقی ي پروژه در نگارش آیین رعایت -3

 این مطالب: ( گیرد می انجام شکل این به معموال مطالب بندي طبقه ، شود می نوشته فارسی زبان به که تحقیقاتی در
: 1370 نراقی سیف و نادري  ،159_150: 1374 طاهري، ،42_41: 1362 آریانپور: است مولف سه از ترکیبی قسمت

215_224(  
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  .نقطه آن از پس و رقم اول، تقسیم در
1.    
2.    
3.    
4.    

  .نقطه آن از پس و ابجد حروف دوم، تقسیم در
  .الف
  .ب
  .ج
  .د

  .پرانتز یا کمان نیم آن از پس و رقم سوم، درتقسیم
1(    
2(    
3(    
4(    

  .پرانتز یا  کمان نیم آن از پس و ابجد حروف چهارم، درتقسیم
  )الف
  )ب
  )ج
  )د
  )210: 1389 فام، اژدري(

  گذاري نشانه -4
 کند می کمک خواننده به مطالب فهم و درك در ها نشانه این دارد زیادي اهمیت مطالب درنوشتن گذاري، نشانه
  :از عبارتند گیرند می قرار استفاده مورد و هستند معمول بیشتر که هایی نشانه
  ( . ) نقطه
  : رود می کار به زیر موارد در نقطه

  .شد التحصیل فارغ امسال علی:  مثل امري، و خبري هاي جمله پایان در  .1
  پرورش و آموزش جاي به پ.آ: مثل ها مخفف و اختصاري عالئم از بعد  .2
  .2. 1. ب. الف: مثل ابجد، حروف و اعداد از پس  .3
  )211: 1389 فام، اژدري(

  )؟( سؤال عالمت
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  :رود می کار به موارد این در
 نمی گذاشته مستقیم غیر سؤال از پس سؤال عالمت اي؟ رفته بازار به آیا: مثل سؤالی ي جمله هر از پس  .1

  .ام رفته بازار به آیا پرسید من از علی شود،
 این شاگردان تعداد: مثل گذارند می پرانتز داخل در را سؤال عالمت شک، یا گمان و حدس رساندن براي  .2

  .است) ؟( نفر 120کالس
 چگونه کتاب، من: مثل. گیرد می قرار است، جمله جزو خود و دارد سؤالی معنی که عنوانی پایان در  .3

  .ام خوانده را کنیم؟ مطالعه
  )211: 1389 فام، اژدري(

  (!) تعجب عالمت
  :کاربرد موارد

  !بکند را کار این او است ممکن چطور: مثل آور، تعجب مطلب پایان در  .1
  !عزیز میهنان هم: مثل نظر، مورد مطلب اثبات و بخشیدن استحکام براي  .2
  !بزنی دست مبادا! داري نیرویی عجب: مثل آور، تعجب یا تأکید یا هیجانی جمالت پایان در  .3
  )211: 1389 فام، اژدري(

  ) -(تیره یا فاصله خط
  :کاربرد موارد

  3-2-1: مثل متن، تقسیمات دادن نشان براي  .1
  اید؟ رفته تهران به شما آیا -تهران به دیروز من: مثل فکر، در ناگهانی تغییر دادن نشان براي  .2
  .نخواندم را درسم من -من -من: مثل زبان، لکنت یا تردید دادن نشان براي  .3
 -تهران اتوبوس ،1343خرداد -اردیبهشت: مثل کلمات، و اعداد تواریخ، میان ، »به« و »تا« و »از«  جاي به  .4

  تبریز
  )212: 1389 فام، اژدري(

  )ــ( بزرگ تیره یا فاصله خط
 عالمت این از توضیح، انتهاي و ابتدا در بدهیم بیشتري توضیح را اي کلمه یا موضوع یک بخواهیم که مواقعی در

 در که صورتی در است بدیهی. است(=)  مساوي عالمت معادل مواردي چنین در بزرگ ي تیره. کنیم می استفاده
  .شود می گذارده نقطه دوم ي فاصله خط جاي به شود تمام جمله توضیح، انتهاي

  )172: 1372 نبوي،(
  )،( ویرگول

  :کاربرد موارد
  .است کرده رشد هنر و علم صنعت، لحاظ از ما ي جامعه: مثل جمله، قسمتهاي یا ها واژه تفکیک براي
  .شود می استفاده ویرگول از جمله، خوانی روان در ساختن آسان براي
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  )212: 1389 فام، اژدري. (کنیم می استفاده ویرگول از هستیم، مکث به ناچار جمله، یک خواندن در که موقعی
  ( : ) نقطه دو

  :کاربرد موارد
  ... :فرماید می) ع( علی حضرت: مثل. مستقیم قول نقل از قبل  .1
  :از اند عبارت مدیریت انواع: مثل. موضوع یک هاي قسمت کردن بیان براي  .2
  : عزیز پدر: مثل نامه، عنوان از بعد  .3
  .مدارس مدیریت: آموزشی مدیریت: مثل. مقاله یا کتاب فرعی و اصلی عنوان بین  .4
  )212: 1389 فام، اژدري. (ظهر از بعد 5:30: مثل. دقیقه و ساعت رقم بین  .5

  ) ؛(  ویرگول نقطه
  .کنیم استفاده آن از توانیم می کنیم، جدا هم از را آنها نخواهیم و باشند ارتباط در هم با جمله چند وقتی
 قوي ي اراده چون و هستم؛ خوشحال حاال شدم، قبول کنکور در بود، باال من دبیرستانی هاي نمره چون: مثل

: 1389 فام، اژدري. (کردم صرفنظر تفریحات خیلی از جهت این از و شدم؛ قبول هم ارشد کارشناسی در داشتم،
212-213(  
  (...) نقطه سه
  .گذاریم می نقطه سه و ننوشته را بقیه کنیم، می ذکر را آن از قسمتی مطلب، یک از که موقعی  .1
 رسیده اتمام به... و مداري وظیفه استبدادي، هاي حکومت ي دوره: مثل. شده حذف ي کلمه چند جاي به  .2

  .است
  )213: 1389 فام، اژدري. (شود می حذف اي جمله از قسمتی وقتی  .3

  پرانتز یا( )  دوکمان
 امیر صدارت دوران( دارالفنون تأسیس زمان از پرورش و آموزش: مثل رود می کار به مطلبی ي اضافه توضیح براي
  )213: 1389 فام، اژدري. (است آمده در رسمی صورت به) کبیر

  »...«گیومه
: فرماید می) ع( علی حضرت: مثل) مستقیم قول نقل. (شود می نقل کسی از مستقیما که سخنی ختم و شروع در
»............«  

  ... از است عبارت »مدیریت« اصطالح: مثل تاکید، مورد کلمات و تازه اصطالحات ختم و شروع در
. عمومی مدیریت کتاب از »مدرسه مدیریت«: پنجم فصل: مثل کتاب، یک هاي فصل و ها مقاله عنوان ذکر هنگام

  )213: 1389 فام، اژدري(
  کلمات
 اصطالحی عبارات، یا کلمات آن آنکه مگر نشود گرفته کار به بیگانه عبارات و کلمات که است خوب

)Techuical Terms (،کلمات و عبارات، گونه این ذکر زیرا است، بهتر آن از پرهیز ، صورت این غیر در باشند ، 
  . رود می شمار به نمائی خود و غرور، مظاهر از یکی
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  جمالت
 کلمه ده در آنرا نباید ، آورد کلمه هشت در را معنائی توان می اگر ، شود نگاشته واژه ممکن حداقل با باید ها جمله
 یا خبر بر مقدم را مبتدا توان می ، پیشین جمالت با جمله هماهنگی براي دوم و ، اهمیت حسب بر اول.  نمود بیان
  . آورد فعل بر مقدم را اسم یا ، اسم بر مقدم را فعل نیز و ، مبتدا بر مقدم را خبر

  اجتماعی تحقیق نگارش مورد در نکته چند -5
 انتقال براي باید نگارش که معنا بدان شود آغاز خوب نگارش با باید خوب اجتماعی تحقیق نگارش  •

  .کند تحمیل او به را مطلبی بخواهد که این نه گیرد، صورت مخاطب با ارتباط کردن برقرار و تحقیق گزارش
  .است بسیار اهمیت حائز تحقیق گزارش نگارش در خود هدف و مخاطب داشتن نظر در  •
 خود آن از گویی که دیگران هاي اندیشه و مطالب ارائه یعنی ادبی سرقت -کنید پرهیز ادبی سرقت از  •

 دیگري عالئم یا گیومه از باید قطع طور به دهید، می قرار استفاد مورد را دیگران کلمات "دقیقا هرگاه. شماست
 شخص هاي ایده یا  کلمات که هنگامی. اید کرده نقل دیگري شخص از را مطلب دهید نشان که کنید استفاده
  .دهید ارائه منبع آن از کاملی شناسی کتاب استناد باید کنید، می تفسیر و تغییر را دیگري

  .باشد آن اجراي و  تحقیق طرح از شرحی شامل باید تحقیق گزارش  •
  .باشد تفصیل و طول بدون اما دقیق باید ان گیري نتیجه و روشن باید مرحله هر در گزارش تحلیل  •
 در و هماهنگ را کننده تایید مطالب بپردازند، جزئیات به باید محققان خوب، هاي گزارش نگارش براي  •

  .دهند ارائه روشنی و صریح هاي گیري نتیجه و کنند، ادغام هم
  منابع این فصل

 تدوین و مطالعه سازمان تهران، ،1390. فاضل رضا ترجمه/ اجتماعی علوم در تحقیق هاي روش:  ارل ببی،  -1
  هفتم چاپ) سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب

  هفتم چاپ ، تهران ساواالن، نشر ،1387 رفتاري، علوم در تحقیق هاي روش: رمضان زاده، حسن  -2
 ، دانشگاهی جهاد انتشارات ،1369 تابستان ، جعفر ،سید الدبونی سامی مترجم/ پژوهش فن: احمد شلبی،  -3

  اول چاپ ، تهران
  1354 زیبا، هنرهاي دانشکده تهران، نویسی، نامه پژوهش و پژوهش حسین، امیر آریانپور،  .4
  1353 ناشر؟، تهران، نویسی، گزارش جمشید، کیش، صداقت  .5
 هاشمی، میر مالک میرزایی، خلیل ترجمه نویسی، نامه پژوهش و پژوهش ،)مؤلف(  هالت اي کریستین  .6

  1379 روش، انتشارات تهران، ،)اول چ( پور فاطمی رضا حمید
 چاپ فروردین، کتابخانه انتشارات تهران، اجتماعی، علوم در تحقیق روش بر اي مقدمه بهروز، نبوي،  .7

  1372 سال یازدهم،
 1386 نور، پیام انتشارات تهران، تحقیقاتی، پروژه تنظیم و تهیه عملی راهنماي ناصر، فام، اژدري  .8
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  منابع فهرست
  .118 ،98ص ،1ج اجتماعی، علوم در تحقیق هاي روش ببی، ِرلا

  .1386 نور پیام انتشارات ،1381 دوم چاپ تحقیقاتی، پروژه تنظیم و تهیه عملی راهنماي نامر، فام، اژدري
  .23/1/91.شنبه 4.شب 10:رجوع   www.rasekhoon.net راسخون رسانی اطالعات فرهنگی موسسه.اینترنت

  .تهران نشرسمت، فاضل، رضا ترجمه» 1اجتماعی علوم در تحقیق روشهاي‹‹  ،1381 ارل، ببی،
  .337 ص اول، چاپ ،1384 دوران، تهران، تربیتی، علوم و شناسی روان در تحقیق هاي روش اسماعیل؛ بیابانگرد،
  .345 ص تربیتی، علوم و شناسی روان در تحقیق هاي روش اسماعیل؛ بیابانگرد،

  .222 ص اول، چاپ ،1378 رهیافت، تهران، شناسی، روان و تربیتی علوم در سنجش و تحقیق هاي¬روش احمد؛ بیانی،
  .1389 هفتم چاپ/ نور پیام انتشارات/  اجتماعی علوم در نظري تحقیق روش/  هوشنگ ، نایبی/ ترزال ، بیکر
  .1383 نور پیام دانشگاه انتشارات ،1389 هفتم چاپ نایبی، هوشنگ دکتر: ترجمه اجتماعی، علوم در نظري تحقیق روش ال،.ترز بیکر،

  .1389-نور پیام دانشگاه انتشارات-اجتماعی علوم در تحقیق ال،روش.بیکر،ترز
  .1565 ص اول، چاپ ،1370 معاصر، فرهنگ تهران، پزشکی، روان – شناسی روان جامع فرهنگ اهللا؛ نصرت پورافکاري،

  .83 ص.امامی سید دومینیک،ترجمه،کاووس.ویمر،جوزفآر.دي جمعی،راجر هاي رسانه در تحقیق
  .نایبی هوشنگ دکتر ترجمه ؛ اجتماعی علوم در نظري تحقیق روش ؛ بیکر. ال ترز

  .1383نور پیام انتشارات. اجتماعی علوم در نظري تحقیق روش:البیکر.ترز 
  .چهارم چاپ.ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه.شناسی جامعه هاي نظریه)1373.(عباس غالم توسلی،
  .تهران نشرسمت، ››شناسی جامعه نظریات‹‹  ،1375عباس، غالم توسلی،

  .13857-سمت انتشارات- انسانی علوم در تحقیق روش بر رضا،مقدمهاي نیا،محمد حافظ
  .1387ساواالن نشر رفتاري علوم در تحقیق هاي روش.رمضان.زاده حسن
  .سوم تهران،چاپ رفتاري،انتشارات علوم در تحقیق هاي ،روش)1383(زاده،رمضان حسن
  .http//:www.blogsky.com سایت از 31/1/91مراجعه گیري،تاریخ نمونه ،1385.حسین زاده، حکیم
  .پانزدهم چاپ ، اجتماعی علوم در تحقیق روش بر اي مقدمه ؛ نبوي بهروز دکتر
  .نظري تحقق روش ؛ طالقانی محمود دکتر

  .153 ص هشتم، چاپ ،1379 ویرایش، تهران، تربیتی، علوم و شناسی روان در تحقیق روش علی؛ دالور،
  .پانزدهم نور،چاپ پیام دانشگاه:تهران تربیتی،انتشارات علوم و روانشناسی در تحقیق هاي ،روش)1385(دالور،علی

  .تهران نشرنی، نایبی، هوشنگ ترجمه ››اجتماعی تحقیقات در پیمایش‹‹  ،1376اي،.دي دواس،
  .یازدهم نی،چاپ نشر انتشارات نایبی، هوشنگ ترجمه اجتماعی، تحقیقات در ،پیمایش 1388دیوید، واس، دي

  .1381 ششم چاپ/  نور پیام انتشارات/  نظري تحقیق روش/ محمود ، طالقانی/  ك.ر
 چهارم چاپ/ توتیا انتشارات/  اجتماعی علوم در تحقیق روش/  عبدالحسین ، گوهر نیک/  وان لوك کامپنهود، ـ ریمون کیوي،/ ك.ر

1388.  
  .شانزدهم انتشار،چاپ سهامی شرکت انتشارات ها، پنداشته و ،کندوکاوها 1386فرامرز، پور، رفیع
  .تهران سهامی، انتشارات ››پنداشتها و کندوکاوها‹‹  ،1374فرامرز، پور، رفیع
  .12ص اجتماعی، علوم در تحقیق خاص هاي تکنیک ، ،فرامرز پور رفیع

  .1387/ دانش انتشارات/ اجتماعی علوم و رفتاري علوم در تحقیق هاي روش/ خسرو/رمضانی
  .1387  -دانش انتشارات - اجتماعی علوم و رفتاري علوم در تحقیق هاي رمضانی،خسرو،روش

  . 54 ص. اجتماعی علوم و رفتاري علوم در تحقیق روش
  .دهم چاپ ،1390 زاده، رمضان حسن رفتاري، علوم در تحقیق روش
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  .1385 نور، پیام دانشگاه بیکر، ال ترز اجتماعی، علوم در نظري تحقیق روش
  .رضا فاضل، ، ببی،ارل،) 1(اجتماعی علوم در تحقیق هاي روش

  .67-55 ،صص1385سیزدهم، چاپ آگه، انتشارت مجازي والهه بازرگان سرمد،عباس رفتاري،زهره عاوم در تحقیق روشهاي
  . 1385-علم و توسعه تحقیق،انتشارات عباس،روش ساداتی،سید
  .شانزدهم چاپ.فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات.اجتماعی علوم در تحقیق روش) 1388.(باقر ساروخانی،
  .تهران فرهنگی، و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات 1جلد ››اجتماعی علوم در تحقیق روشهاي‹‹  ،1375 باقر، ساروخانی،
  .تهران فرهنگی، و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات 2 جلد ››اجتماعی علوم در تحقیق روشهاي‹‹  ،1381 باقر، ساروخانی،

  .1388انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، -اجتماعی علوم در تحقیق ساروخانی،باقر،روش
  .1388ریزي برنامه و مدیریت انتشارات-مدیریت در تحقیق هاي سکاران،اوما،روش

  .248 ص اول، چاپ ،1380 سخن، تهران، رفتاري، علوم در تحقیق هاي روش پاشا؛ حسن شریفی،
  .نور پیام دانشگاه انتشارات ،1380 سوم چاپ نظري، تحقیق روش محمود، طالقانی،

  .ششم چاپ دانش، تولید انتشارات تحقیق، روشهاي از جامع توصیفی ،1387وحید، سعید نهایی، و احمدي،علیرضا علی
  .1387-تهران دانشگاه انتشارات -تحقیق عمومی فاخر،علی،ابزار

  .استادیار انتشارات ،) نویسی پروپوزال( پژوهشی هاي طرح تدوین روش فریدون، کامران،
  .تهران نشرتوتیا، گهر، نیک عبدالحسین ترجمه ››اجتماعی علوم در تحقیق روش‹‹ ،1375 وان، لوك ریمون کامپنهود، کیوي
 چاپ توتیا، انتشارات گوهر، نیک عبدالحسین دکتر: ترجمه. اجتماعی علوم در تحقیق روش) 1388.(وان لوك کامپنهود، - ریمون کیوي،
  .چهارم
  .آماري تحلیل انجام و پژوهش گسترمشاوره پژوهش محققان گروه

  .56ص شناسی، جامعه مقدمات البرو، مارتین
  . 1379 سال ،24،ص تحقیق روش ، توسلی ساوه، آزاد دانشگاه دانشجویان تحقیقات مجموعه

  .1371 تهران - کبیر امیر انتشارات-فارسی معین،محمد،فرهنگ
  .)149 ص.  15 چاب نبوي بهروز از اجتماعی علوم تحقیق روش بر اي مقدمه
  .1381:اول چاپ.جباري احمد.  علمی تحقیق ساختمان و مراحل بر اي مقدمه

  .کوهرنگ انتشارات ثالثی، محسن: ترجمه ،1356 چاپ سال اجتماعی، علوم در تحقیق روش پاتریک، نیل، مک
  .1387.4-هرمزگان دانشگاه انتشارات-شناسی مرجع و تحقیق منشادي،مرتضی،روش

  .1376تهران- بدر انتشارات- انسانی علوم در آن ارزشیابی چگونگی و تحقیق هاي روش ،مریم، نراقی اهللا،سیف نادري،عزت
  .159 ص دهم، چاپ ،1371 فروردین، تهران، اجتماعی، علوم در تحقیق روش بر اي¬مقدمه بهروز؛ نبوي،

  .1375 تهران-فروردین انتشارات- اجتماعی علوم در تحقیق روش بر اي نبوي،بهروز،مقدمه
  .62 ص اول، چاپ ،1386 احسن، تهران، شناسی، روان و تربیتی علوم در تحقیق هاي روش اهللا؛ حبیب نجفی،

  .1354 زیبا، هنرهاي دانشکده تهران، نویسی، نامه پژوهش و پژوهش حسین، امیر آریانپور،
  .ششم چاپ ، رایانه، انتشارات جهان  فارسی، به انگلیسی فرهنگ).1385.(دیگران و منوچهر پور، آریان

  .ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز اجاللی، پرویز ها، رسانه تحلیل هاي روش): 1383( آرتور؛ آسابرگر،
  .رضوي قدس آستان تهران، زاده، کاظم بیژن ترجمه ، اجتماعی علوم در تحقیق هاي روش): 1371( پیتر، اتسلندر،

  .1386 نور، پیام انتشارات تهران، تحقیقاتی، پروژه تنظیم و تهیه عملی راهنماي ناصر، فام، اژدري
  .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات تهران، سرخابی، دوزي یمنی محمد و آشتیانی ملیحه ترجمه محتوا، تحلیل): 1374(لورنس باردن،

 .فتمروش تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه رضا فاضل،انتشارات سمت،چاپ ه).1390.(ببی ،ارل

 .،چاپ ششم نور پیام ،ترجمه هوشنگ نایبی ،انتشارات اجتماعی علوم در نظري تحقیق روش . )1388 .( زال تر بیکر،
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، انتشارات دانشگاه 89دکتر هوشنگ نایبی، چاپ هفتم دي ماه : ، روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی، ترجمه ي)1389( بیکر، ترز ال
  .پیام نور
  .سروش ،انتشارات امامی سید کاوس ترجمه: دومینیک آر جوزف ویمر، دي راجر)1384(جمعی هاي رسانه در تحقیق

  .179،180،182،215ص  -1383انتشارات دانشگاه پیام نور : روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی  –ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی 

دفتر پژوهشهاي فرهنگی ص  1379ترجمه اعرابی و ایزدي  –ی پل رزن فلد ، استفانی بوت کیول -ماري دي، تامس -جک ئی، ادوارد دز
  .57تا  53و ص 42تا  30و ص  21تا  18

  .هفتم چاپ ، تهران ساواالن، نشر ،1387 رفتاري، علوم در تحقیق هاي روش: رمضان زاده، حسن
   اول، چاپ  نور، پیام دانشگاه انتشارات  تربیتی، علوم و شناسی روان در تحقیق هاي روش )1386.(علی دالور،
  .سروش ،انتشارات امامی سید کاوس ترجمه جمعی، هاي رسانه در تحقیق): 1384( دومینیک آر جوزف ویمر، دي راجر

  .سروش نشر تهران، علوي، بروجردي مهدخت ترجمه اي، رسانه هاي پیام تحلیل): 1381(دیگران و دانیل رایف،
  .اجتماعی ارتباطات علوم دانشکده انتشارات: نژاد معتمد کاظم) 2536(مطبوعات محتواي در تحقیق روش

  .1، درآمدي بر دایره المعارف علوم اجتماعی، چاپ سوم، انتشارات کیوان، جلد )1375( ساروخانی، باقر
  .دوم چاپ  سمت، انشارات اجتماعی، علوم در تحقیق روش).1378( .علی ساعی،
  .اول چاپ تهران، ، دانشگاهی جهاد انتشارات ،1369 تابستان ، جعفر ،سید الدبونی سامی مترجم/ پژوهش فن: احمد شلبی،

  .1353 ناشر؟، تهران، نویسی، گزارش جمشید، کیش، صداقت
  .تهران دانشگاه ،1375 زمستان ،8شماره اجتماعی، علوم ي فصلنامه اهللا، رحمت سروستانی، صدیق

  .118،119،132ص .1377انتشارات دانشگاه پیام نور : روش تحقیق نظري در رشته علوم اجتماعی-طالقانی،محمود

  .1387تابستان ،55شماره ،14سال انسانی، علوم شناسی روش دانشگاه، و حوزه ي فصلنامه
  .سروش انتشارات تهران، نایب، هوشنگ ترجمه محتوا، تحلیل): 1378(کلوس کریپندورف،

 ،)اول چ( پور فاطمی رضا حمید هاشمی، میر مالک میرزایی، خلیل ترجمه نویسی، نامه پژوهش و پژوهش ،)مؤلف(  هالت اي کریستین
  .1379 روش، انتشارات تهران،

  .غالم عباس توسلی و رضا فاضل، چاپ بیست و یکم، انتشارات سمت: ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس)1387( کوئن، بروس

  .1389ارم ترجمه حسن چاوشی نشر نی چاپ چه» جامعه شناسی «گیدنز ،آنتونی 

  .ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز تهران، همکاران، و کریمیان رامین ارتباطات، الفباي): 1384( ادمز؛ بریجت، و دیوید گیل،
  .، مقدمات جامعه شناسی، چاپ دوازدهم، انتشارات دیدار)1375( محسنی، منوچهري

 و مطالعات تحقیقات، مرکز ،31 ،شماره سوم سال پژوهش، پیام محتوا؛ تحلیل در »تحلیل واحد« نقش): 1383( غالمرضا، مهر محمدي
  .سیما و صدا اي برنامه سنجش

  .اجتماعی و ارتباطی علوم دانشکده انتارات تهران، مطبوعات، محتواي در تحقیق روش): 1356( معتمدنژاد،کاظم،
  .انتشارات موسسه ي فرهنگ علوم، مجموعه ي مقاالت علوم اجتماعی، چاپ دوم، )1388( موسی پور، ابراهیم

  .1372 سال یازدهم، چاپ فروردین، کتابخانه انتشارات تهران، اجتماعی، علوم در تحقیق روش بر اي مقدمه بهروز، نبوي،
   .، جامعه شناسی، چاپ نوزدهم، انتشارات بهینه)1386( نیک خلق، علی اکبر -وثوقی، منصور

  .طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات تهران، امیري، زاده ساالر نادر ترجمه انسانی، و جتماعیا علوم در محتوا تحلیل): 1373( هولستی،
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 عالمه دانشگاه انتشارات تهران، امیري، زاده ساالر نادر ترجمه دوم، چاپ انسانی، و اجتماعی علوم در محتوا تحلیل): 1380( هولستی،
  .طباطبایی
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