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درس روش تحقیقَ
دکتر رشادت جو
َ
مفهوم تحقیق
از زبان عربی گرفته شدددو ه به ی ری دگدددروگی بررنی بردگدددی ه بازنگ یم فرورد عدرو ه رو وا ی
هادگی هاق رتمفرورد نفرسی .
برای یش ص بررن ک یگق رت نای رن یی رانو.
ه گس م 8391ی تحقرق دا فرآ رو نستجگی یرظم
علم ) (Scienceاز بلده ی الترن  Scientiaبه ی ری رانستن ا آگاوی گرفته شو اگت.
دانشمند ) (Scientistکسی است که کار خود را با کنجکاوی در مورد پدیده های جهان در اطراف
خود آغاز می کند؛ به عنوان مثال چگونه فشار خون تنظیم می شود؟

یا چرا سرطان ایجاد می

شود؟ سپس پدیده برر سی و به شکل یک مو ضوع قابل پژوهش تدوین می شود ،اطالعات جمع
آوری شده ،نظریه پردازی می شود و برای تعیین درجه ی اعتبار نظریه ،فرضیه ها شکل می گیرد
که پیش بینی هایی در مورد رویدادهای بعدی استتت؛ نظریه ماهیت ک ی و منیقی دارد ،در لا ی
که فرضیه محدودترو مشخص تر است.
روش تحقیق )(Methodology
ک گراد ی تحقرق تی رو ه ا در یی شددگر .به
هگددرله ا طر قه ی ت ررن ا ن ایر اگددت به ونگنه
عبادت ر نری دهش تحقرق وهادوگب عدلرات ا اقوایات نسدددتجگگرا انه برای تحقق ووژ هشهوجی نهت
ا هاگخ رارن به گؤال وای تحقرق دا فراوم یی برو.
آزیگرن فرضره
روش شناسی
ونگننی گررآهدی شگاوو ه تبو ل آن وا به افته وا اگت؛ ا ن گؤال به رار وا ونگنه گررآهدی یی شگر ه
یگدر تفسرر قراد یی گرررم. Anderson & Burns, 8313
یاورت علم تحقرق ه دهش علدی
یرابع شراخت
منابع شناخت
 -8تجربه
 -2یرنعمیقام صالحرت راد
 -9اگتوالل
1

Dr Reshadatjoo

 -4دهش علدیمتحقرق
Experience
گه نقص رادر:
 8شوت تاثرر ک ده وار رد ک فرر به ه شگرهای ش صرتی ه فرر گلگژ کی اه بستنی رادر
 2وده ورر با تجربه به رگت ندی آ و
 9رانج حاصل از تجربه یدکن اگت رانج یبتری بر عقل گلرم ا عرژ باشو ه اعتباد وروانی نواشته باشو
اگتوالل
اگتوالل قراگی  deductiveاز بل به نر یی دگرم ادگطگ
وده گراد وا به رهد خگدشرو یی ورخرو
زیرن گراد اگت
زیرن به رهد خگدشرو یی ورخو
اگتوالل اگتقرا یinductive
اگتوالل اگتفرا ی  8011فرانسرس برکن
یشاوو اگاس علم اگت
ور گراد ای به تا به حال یشاوو شو به رهد خگدشرو یی ورخو
برابرا ن وده گراد واماز ندله زیرن به رهد خگدشرو یی ورخرو
با یطال ه یگادر نر ی به فرضره ه رد نها ت به ت درم بلی یی دگرم.
ایا اگترتاج ناقص راد م
ده کرر اگتقرا ی  -قراگی
تربرب دهش قراگی ادگطگ ه اگتقرا ی برکن اگت
ابتوا با اگتفار از یشاووات فرضره توه ن یی شگر ه گپس با اگتفار از اگتوالل قراگی به بادبرر ه آزیگن
فرضره وا یی هررازر
ا ن ده کرر رهگانه اگاس دهش علدی نو و اگت هراده ن آنرا یطرح برر
ا ن دهشها رد تگگ ه علم گهم ز اری راشترو از ندله بران فرضره وا ی تگگ ه یرطقی فرضره وا هتگضرح ه
تفسرر افته وای علدی ه تربرب انها رد ک وادوگب یفهگیی
دهش علدیمتحقرق
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تعریف تحقیق از دیدگاه کر ینجر(:)0791
بردگی یرظمی برترل شو ی تجربی ه انتقاری قضا ای فرضی ردباد ی دهابط احتدالی برن هو و وای
طبر ی اگت.
تحقیق سه ویژگی دارد:
 -8یرظمی برترل شو ه یبتری بر النگی اگتاللی – قراگی اگتی رد حالی به تجربه با تصارژ ه شانس
گرهباد رادر.
ه آزیگن گا ر ن قراد یی گررر.
 -2تحقرق تجربی اگت ه ودگاد عقا و یگدر بردگی
 -9تحقرق خگر اصالح گر اگت.
رد هاقع تحقرق تربربی از تجربه ه اگتوالل اگتی هس بایلتر اگت.
گودوین( )0771روش های دانستن را به دو دسته تقسیم کرده است:
دهش وای غرر علدی
دهش وای علدی
ا ف -روش های غیر ع می دانستن
 -0روش سرسختی )(Tenacity
رد ا ن دهش فرر عقرو ای دا بگدبگدانه ه گرگ تانه قبگل یی برو.
 -2روش مرجع )(Reference
ه یگدر قبگل اگت.

باهد ه عقا و افرار ر نر برای فرر اعتباد رادر

ا ف -روش های غیر ع می دانستن
 -3روش پیشینی (مقدم بر تجربه) – خرد گرایی )(Rationalism
رد ا ن دهش تیبرو بر هذ رش ه گازگادی با اگتوالل اگت.
 -4روش ع م
ی تبرتر ن دهش رانستن اگت ه یر ت آن ا ن اگت به عرری اگت.
ب -روش های ع می دانستن(بر اساس مفروضه های اص ی در شیوه های تفکر دانشمندان
 -0جبرگرایی و اکتشاف پذیری )(Determinism & Discoverability
ده واروای نهان از قگاعو خاصدددی هررهی یی بررو ه از ا ن ده نظم هذ ر ه هرج برری هذ رنو ه تصدددارفی
نرسترو.
 -2عینیت و تکرار )(Objectivity & Replication
ک یشدداوو ی عرریی به گددارگی با ردنه ای از اطدررانی تگگددط برج از ک یشدداوو گر یی تگانو یگدر
قراد گررر.
بردگی
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ب -روش های ع می دانستن
 -3نتایج مبتنی بر داده ها )(Data driven
 -4سؤاالت تجربی (تجربی نگری) )(Empirical question
ارگرری به هگرله ی یشاوو ا تجربه ی یستقرم؛ گؤاالت تحقرق اهلرن یرحله ی ک طرح هشهوشی اگت
ه حقا ق از طر ق هاگخ به گؤاالت تجربی به شرگ ی علدی به رگت یی آ و.
کوهن( )2110دو ویژگی دیگر برای ع م میرح می کند:
اصل امساک گری )(Parsimony
ه از هرچروگی تبررن وا بم
رد تبررن هو و وا با و به شرگ صرفه نگ انه ه اقت صاری عدل برر
بررم مبا حواقل یفاورم ه یتغرروا به حوابثر قودت تبررن برگدددرم  .رد هاقع نظر ه ی گدددار بر نظر ه ی
هرچرو برتری رادر.
اصل عمومیت /ک یت /تعمیم پذیری )(Generality
گ ی یحقق رد ت درم ه گسترش یشاووات خگر به گا ر حگز وا.
ع م چیست؟
ره ر وگا از طرژ برلررجرم 8391یطرح شو اگت:
 -0دیدگاه ایستا )(Static
علم ف الرتی اگدددت به اطالعات یرظم رد یگدر نهان فراوم یی برو ه باد یحقق بشدددق حقا ق نو و ه
افرهرن بر بونه ی اطالعات یگنگر ا گت؛ فر ضرات نو وی قگانرن ه نظر ه وای نو و برا گاس اطالعات قبلی
اگت.
 -2دیدگاه پویا )(Dynamic
هضد رت یگنگر رانج یهم اگدتی ایا ا رکه یبرا ی برای هشهوج برشدتر ه نظر ه ی علدی نو و تلقی یی
شددگر؛ رد ا ن ر وگا بر حل یسددیله تیبرو یی شددگری نه بر هاق رت وا ه یجدگعه ای از اطالعات .به ا ن
ر وگا ی ر وگا ابتشافی ) (Heuristicا خگرابتشافی ) (Self-discoveryنرر گفته یی شگر.
روش ع می
ه ده واروای نهان ا گت ه ق ضره وای
رد ن ستجگی هی بررن به قاعو ه نظم یگنگر رد هو و وا
اصلی دهش علدی آن اگت به تحت وه شرا ط خاصیی هو و دخ یی روو .رد علگم فرر کی ه ز ستی هی
بررن به نظم ه قگاعو بسددراد داحت تر از علگم انسددانی ه انتداعی اگددتی ز را دفتاد آریی هرچرو اگددت ه
عگایل بسرادی رد ا جار آن رخالت رادر.
هدف های ع م
هدف اساسی ع م چیست؟
بدک به بهبگر زنوگی بشر؟
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تبررن هو و وای طبر ی؟
.......
تدوین نظریه
تعریف نظریه ) (Theoryاز دیدگاه کر ینجر:
ه گراد وای به وم یرتبط اگت به از طر ق یش ص بررن
یجدگعه ای از گاز وامیفاورم ی ت اد ق
از هو و وا ادائه یی
دهابط برن یتغرروای با ووژ تبررن ه هرج برری هو و وای ک ر وگا یرظم
برو.
اهداف فرعی ع م
تگصرق )(Description
تبررن )(Explanation
هرج برری )(Prediction
برترل )(Control
یسئله ه اودرت ه ضرهدت تحقرق
راه های تج ی مسأ ه
 هنگر شکاژ ه خالء رد رانج یگنگر هنگر نتا ج ضو ه نقرض ا عوم یطابقت نتا ج هشهوج وا لرهم تبررن ک هاق رتویژگی ها و ضوابط انتخاب موضوع:
عالقه یحقق
بو ع بگرنمنگآهدی
ویژگی ها و ضوابط انتخاب موضوع
هشهوج هذ ر بگرنمیاورت فلسفی ه نظام ادزشی آن طگدی باشو به قابل تحقرق باشو
شرا ط هشهوج هذ ر نبگرن:
 یگضگع هشهوج یحوهر نشو باشو؛ ایکان انواز گرری هو و وای یگدر نظر هنگر نواشته باشو؛ شرا ط ایکان تحقرق رد فاصله ی زیانی یگدر نظر یحقق فراوم نباشو.ویژگی ها و ضوابط انتخاب موضوع
اودرت ه اهلگ ت
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تگانا ی یحققمتسلط به یگضگع – تسلط به رانج ز ربرا ی
یرابع یاریمهگا لی بگرنهی نررهی انسانی
یرابع اطالعاتی
به صرفه بگرنمتحلرل ور ره
راه های پیداکردن موضوع تحقیق
تجربه وای فرری
ده واروای عاری ه غررعاری زنوگی
گفتنگ با رهگتان
یطال ه ی دهزنایه وا ه یجله وا
ردگررشون با یسائل شغلی
یشاوو ی ده واروا
نقو یقاالت یرتشرشو ه هروابررن ی ا ب آن وا
انجام یطال ات Follow - up
انجام تحقرقات تکدرلی
یشگدت با اگتاران
فصل  0پایان نامه
مقدمه ی تحقیق (دیباچه /پیشگفتار /پیشنگار و)...
یحقق تالش یی برو با ادائه ی یطالبی برای خگانرو :
ذوررت یراگبی دا رد دابطه با بلرت یگضگع ا جار برو؛خگانرو دا با یبانی ه بلرات یگضگع یگدر نظر آشرا برو؛
اه دا برای فهم یطالبی به رد ها ان نایه آیو ی آیار برو
حواقل 8صفحه ه حوابثر 9صفحه.
بیان مسأ ه ی تحقیق
یسددیله ی تحقرق با و ک یسددیله ی علدی باشددو؛ یسددیله ی علدی ک رغوغه ی ذوری ا هاق ی اگددت به
نرازیرو به هاگخ از طر ق فرآ رو تحقرق علدی رادر.
یساله تحقرق گگالی اگت به رد ذون هرهوشنر دانع به ک هو و یشکل ا بحران انتداعی شکل گرفته
اگت.
یحقق با و بوانو وه بادی دا یی خگاوو ا با و انجام روو
بیان مسأ ه ی خوب تحقیق باید شامل اطالعات زیر باشد:
اودرت یسیله
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یحوهربررن یسیله رد ک حگز ی ت صصی
اطالعات بلی رد باد تحقرقات انجام شو
یشکالت گازیان یگدر نظر
وهاد وگبی برای ادائه نتا ج تحقرق
ویژگی های یک بیانیه مسأ ه ی تحقیق(پرسش آغازی)
هاضحی دهشنی صر حی یحوهر هشفاژ باشو؛
یحقق دا به گگی فرضره گازی ووا ت برو؛
خالی از راهدی وا ه قضاهت وای غرر علدی باشو؛نهت گرری وای اخالقیی ادزشیی فلسفی ه عرفانی نواشته
باشو؛
ویژگی های یک بیانیه مسأ ه ی تحقیق(پرسش آغازی)
 .4حالت هرج برری بلی ه بران دهزنایه ای نواشته باشوه ارعاوای غررقابل بردگی ه آزیگرن علدی دا یطرح
نکرو؛
 .5بر ره یتغرر بلی تیبرو شگر؛
 .0ایکان انواز گرری یتغرروا هنگر راشته باشو؛ یسیله ی تحقرق قابل انواز گرری باشو.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
هرراختن به تحقرق رد وه زیرره ای از اودرت برشتری برخگدراد اگت؛
وه رگتاهدروا ی رد هی رادر؟
وه گگری از ا ن تحقرق برر یی شگر؟
وه بسانی گگر یی برنو؟
ادزش علدی تحقرق ورست؟
وه بادبرری رادر؟ وه ورری نصرب نای ه ی علدی ه رانشناوی ا ران یی شگر؟
ورا انجام تحقرق ضرهدت رادر؟
ورا رد ا ن یقطع زیانی با و تحقرق شگر؟
انجام تحقرق وه تیثرری رد هرشبرر علم یو ر ت رادر؟
ا ن تحقرق وه خالء علدی دا هر یی برو؟
اهمیت تحقیق از دو دیدگاه میرح می شود:
از نظر جایگاه و ارزش ع می مسأ ه
با بردگی اربرات یربگطی هو واد یی گررر؛ هشهوشنر با و بتگانو
تحقرق خگر دا به اثبات برگانو.
ر و نو و به یسیله دا یطرح برو؛
7

با تگنه به نظر ه وای یگنگری اودرت

Dr Reshadatjoo

نای خالی نظر ه وای علدی یطرح یی شگر؛
ه اگر نظر ه هررازی شو اگتی یحقق یی تگانو آزیگن یول ا تئگدی
برو.

ه ا بسط ه گسترش آن وا دا یطرح

اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی
ادائه ی خالصدده ای از نگشددته وای صدداحب نظران ه خبرگان آگا به یگضددگع دا یهم یی رانرو ه خگاگددتاد
تحقرق بر دهی ا ن یسائل وسترو؛
ادائه ی آیاد ه ادقام از ده واروا ه تیبروی به به هگرله ی یت صصان ه صاحب نظران یی شگر؛
تیثرر انجام تحقرق رد حل یسائل ب ج وای ی تلق مرهلتیی صر تیی بازدگانی ه از وده یهدتر فرورنی ؛
ا جار تحگل ه حل یشکالت یو ر تی گازیان وا.
چهارچوب نظری تحقیق(مبانی ع می،مدل مفهومی)

Theoretical framework

یبرا ی اگددت به هشهوشددنر بر اگدداس آن ردباد ی دهابط برن یتغرروا ه عگایلی به رد ا جار یسددیلهی یهم
تش رص رار شو انوی فرضره گازی یی برو؛
بر یبرای وهادوگب نظریی هشهو شنری عگایل ه یتغرروای یؤثر بر ی سیله ی تحقرق دا شرا گا ی ه فر ضره
گازی یی برو؛
اگتگاد یی گررر؛
وهادوگب نظری تحقرقی یبرا ی اگت به تدام تحقرق بر دهی آن
ک شددبکه ی یرطقیی تگگد ه افتهی تگصددرق شددو ه بایلی برن یتغرروا ی اگددت به از طر ق فرآ رووا ی
ه هرشرره تهره یی شگر.
یانرو یصاحبهی یشاوو ی بردگی اربرات یگضگع
براساس نوع رویکرد تحقیق ،چهارچوب نظری دو کاربرد دارد:
نظریه آزمایی
تگگددط نظر ه هررازان قبلی یطرح
رد ا ن ده کرری فرضددره وای تحقرق برآیو از نظر ه ای اگددت به
حکم وهادوگب نظری تحقرق دا رادر.
شو اگت؛ رد ا ن نا نظر هی
نظریه پردازی
رد ا ن نا وهادوگب نظری تی رو شو ای هنگر نوادری بلکه ندگنه وا بردگی یی شگنوی تجر ه ه تحلرل یی
گررنو ه نظر ه از آن وا اگترتاج یی شگر.
اهداف
اهداف خالصه آنچه که بایستی با انجام میا عه به آن دست یافت را بیان می کند
اهداف پس از شناسایی دقیق مسئ ه ،متغیرها ،دامنه میا عه و پیشینه تحقیق به طور روشن بیان
می شود.
دو دسته هدف:
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اهداف ک ی )(General objectives
اهداف اختصاصی )(Specific objectives
هدف ک ی
ووژ بلی تحقرقی ودان یگضگع اصلی اگت؛ برشتر هقت وای ووژ بلی ودان عرگان تحقرق اگت؛ رد ووژ
بلیی یحقق به وده ی نربه وای یتغرروا ه اب ار تحقرق اشاد یی برو.
اهداف اختصاصی
یی
ک ووژ بلی دا به ورو ووژ اختصدداصددی
از بطن ووژ بلی بررهن یی آ و؛ ی دگال
ووژ وای
شددکررم ه رد اصددل به نربه وا ا یتغرروای حاصددل از ووژ بلی تگنه رادر؛
به طی یی
ه رد یقا سه با ووژ بلی بر شترنو؛ قوم وا ی
اخت صا صی عرری ترنو ه از نظر ت وار
ودان اوواژ اختصاصی تحقرق وسترو.
بررم تا به ووژ بلی برگرمی
ه شگی وای ووژ تحقرق یراگب
ووژ با و ادزشدرو باشو مهرج هها افتار نباشو
یرطقی باشومبو هرات علدی دا یگدر ترر و قراد نووو
قابل تحقرق باشو
هاقع بررانه باشومتگانا ی علدییزیانیی...
دهشن رقرق ه قابل ردک باشومف ل دفتادی راشته باشو
گگاالت تحقرق
بر اگاس اوواژ تحقرق نگشته یی شگنو.
انواع سؤاالت تحقیق
سؤاالت تعریفی )(Definitional question
یثال :افسررگی وه ی را ی رادر؟ نربه وای ی تلق افسررگی ورست؟
سؤاالت توصیفی )(Descriptive question
یثال :تاد چه ی گریا ه ی انتداعی ورست؟ النگوای ی تلق گریا ه ی انتداعی ورست؟
انواع سؤاالت تحقیق
سؤاالت مربوط به مقدار ،فراوانی و شدت )(Amount, Frequency, Intensity question
یثال :فراهانی اضطراب رد برن رانج آیگزان

وقود اگت؟

سؤاالت همبستگی یا همپراکنش )(Correlational & Covarriation question
یثال :دابطه ی برن فقر ه بروکادی ورست؟
انواع سؤاالت تحقیق
9
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 .1سؤاالت مقایسه ای یا تفاوتی

)(Comparative & Differentional question

یثال :آ ا بهر هدی یو ران آیگزش ر و ه آیگزش نو و یتفاهت اگت؟
سؤاالت مربوط به اندازه گیری )(Measurment question
یثال :بهتر ن ابراد برای انواز گرری وگش رد دهگتاوای بشگد ورست؟
فرضیه های تحقیق
فرضددرهی حوس ز ربانه ه احتدالی یبتری بر رانج ا تجربه رد یگدر علت ه ا دا حل ک یسددیله م ا هاگددخ
ک گؤال اگت؛
فرضرهی دابطه ی فرضی برن ره ا ورو یتغرر اگتی به به صگدت گراد ای قابل آزیگن ادائه یی شگر؛
برن ره ا ورو یتغرر اگت.
فرضرهی بران حوگی ه فرضی رد یگدر دهابط احتدالی
دو نوع فرضیه داریم:
فرض تحقرق Research hypothesis
مفرض خالژ ا فرض نا نر ن H8 / H2/HA
فرض آیادی Statistical hypothesis
مفرض هگچ ا فرض صفر Null/ H1
به عوم دابطه ی برن یتغرروا ا شاد
فر ضره ی تحقرق ودر شه یثبت نگ شته یی شگر ه فر ضره ی صفر
یی برو؛ رد هاقع فرض صفر یی گگ و یتغرر یستقل بر یتغرر هابسته تیثرر نوادر.
فرضیه ی تحقیق به دو لا ت نوشته می شود:
نهت راد )(Directional
بوهن نهت )(NonDirectional
معموال روابط به 3شکل بررسی و بیان می شوند:
میا عه ی اثر متغیرها بر یکدیگر
میا عه ی رابیه ی بین متغیرها
میا عه ی تفاوت بین متغیر ها
چهار نوع قا ب برای فرضیه سازی وجود دارد:
فرضیه های مقایسه ای
تفاهت ه نقج اثر ره ا ورو یتغرر بر ک ا ورو یتغرر ر نر بردگی یی شگر.
گددبک یو ر تی تفگ ضددی رد یقا سدده با گددبک یو ر ت یشددادبتی رد افرا ج بهر هدی یرابع انسددانی تاثرر
برشتری رادر.
گالیت دهانی رانج آیگزان هدزشکاد ه غرر هدزشکاد یتفاهت اگت.
چهار نوع قا ب برای فرضیه سازی وجود دارد:
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فرضیه های رابیه ای(همبستگی)
ودبستنی ا دابطه ی برن یتغرروا بردگی یی شگر.
بهر هدی بادبران دابطه هنگر رادر.
یثال :برن گاختاد گازیانی ه یرران
چهار نوع قا ب برای فرضیه سازی وجود دارد:
فرضیه های ع ی(ع ت و مع و ی)
به رنبال بشق ه ت ررن دابطه ی علت ه ی لگلی برن ره ا ورو یتغرر به باد یی دهر.
یثال :تدربر برج از حو تصدرم گرری رد گازیانی یگنب باوج دضا ت شغلی بادبران یی شگر.
یصرژ گرناد باعث گرطان د ه یی شگر.
طالق باعث افت تحصرلی یی شگر
چهار نوع قا ب برای فرضیه سازی وجود دارد:
فرضیه های توصیفی
ه ض رت ک یتغرر خاص بران یی شگر ه ارعای خا صی رد آن یطرح نر ست؛ رد قالب فر ضره وای آیادی
قابل بران نر ستروی ز را با یحا گبه ی شاخص وای آیادیی به داحتی یی تگان فهدرو به آ ا فر ضره تی رو ا
در شو اگت.
یثال :برج از  51ردصو هشهوشنران یرابر تحقرقاتی هابسته به رهلتی از باد خگر دضا ت نوادنو.
برن یرران شاری ه صواقت علدی رانشجگ ان رانشنا آزار هاحو علگم ه تحقرقات تهران با یرران هرشرفت
تحصرلی آنها دابطه یثبت هنگر رادر.
برن رانشجگ ان رانشکو فری ه رانشکو یو ر ت از نظر یرران شاری ه صواقت علدی ه هرشرفت تحصرلی
تفاهت ی راراد هنگر رادر.

یفهگم –گاز –یتغررر
یفهگم )(Conceptتجر ویمانتراعی از ده واروای قابل یشاوو به ی رژ شباوتها ی یران انهاگت
گاز ) (Constructک یفهگم اگت به به طگد آگاوانه برای یرظگد خاصی طراحی شو
انت اب نایی خاص برای ک یفهگم
از یفهگم تا یشهگر شکاژ ا خال هنگر رادر به گاز آنرا هر یی برو
گطح انتراعی یفاورم با کو نر یتفاهت اگت ی به یفاوردی به گطح انتراعی باالتری رادنو گاز یی گگ رو
یتغرر ) (Variableه شگی اگت به یقار ر یتفاهت یی هذ رر.ورری اگت به تغررر یی برو
11
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متغیر و انواع آن
یتغرر ک یفهگم اگت به برج از ره ا ورو ادزش ا عور به آن اختصاص رار یی شگر  .ه شگرهای دا به
هشهوشنر یشاوو ا انواز گرری یی برو یتغرر نایرو یی شگر.
انواع متغیر
برلسب مبنای و والد اندازه گیری:
کمی(مبنای اندازه گیری دارد):
پیوسته Continuous
گسسته Discrete
یثال :ندر ی ردس د اضیی ندر ی وگش
کیفی(ویژگیهای آنها را نمی توان با ارقام ریاضی نمایش داد)
دو ارزشی
چند ارزشی
یثال :هرخاشنریی اخالقی فرورد
متغیر کمی
یتغرر بدی ی یتغرری اگت به از نظر بدی تغررر یی برو ه تفاهت وای ناشی از ا ن تغرررات دا با اگتفار از
عور ثبت یی برو ه آنها دا یی تگان با وم ندع برر.
یتغرر برفی به یتغرری اطالق یی شگر به تفاهتهای ناشی از تغرررات آنها برفی اگت ه برای ثبت آنها
یدکن اگت از دهشهای ر نری غرر از عور اگتفار شگر.

برحسب نقشی به رد تحقرق به عهو رادنو:
یتغرر یستقل
یتغرر هابسته
یتغرر ت و ل بررو
یتغرر برترل
یتغرر یراحم
ا ف -متغیر مستقل Independent variable
12
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یتغرری اگت به تگگط هشهوشنر انواز گرری ی رگتکادی ا انت اب یی شگر تا تاثرر
ا دابطه آن با یتغرر هابسته انواز گرری شگر.
اگایی ر نر آن،:درون داد،ع ت ،پیش آیند ،محرک ،پیش فرض،پیش بین،عامل ،فعال
در تحقیقات ازمایشی متغیر مستقل به دو دسته تقسیم میشود:
ا ف)متغیر عم ی یا فعال
ب)متغییر ویژگی یا هویتی تقسیم می شود
متغیر وابسته ))Dependent Variable
آن ورری اگت به یحقق یی خگاوو یطال ه اش بروی انواز گرری بروی تگصرق برو ه...؛ ه ودچررن
یتغرری اگت به یحقق رنبال عگایل یؤثر بر آن اگت.
یتغرر هابسته یتغرری اگت به یشاوو ا انواز گرری یی شگر تا تاثرر یتغرریستقل بر آن ی لگم ه یش ص
شگر.
اگایی ر نر آن :یتغرر هاگخ ی برهن رار ا یالک ینترجه ی ی لگل اگت .

یتغرر ت و ل بررو  :یتغرری اگت به به یرظگد تگصرق یتغرر یستقل ی رری به باد برر یی شگر ه
رهیرن یتغرر یستقل اگت به به خاطر ت ررن تاثرر آن رد ودبستنی برن اهلرن یتغرر یستقل ه یتغرر
هابسته انت اب شو یگدر تجر ه ه تحلرل قراد یی گررر.
یتغرر برترل  :وده یتغرر وای یگنگر رد ک شرا ط تحقرقی ا رد ک ش ص دا ندی تگان ودریان یگدر
یطال ه قراد رار .یتغرروا ی به تاثرر آنها بر یتغرر هابسته خرثی ا حذژ شگر یتغرروای برترل نایرو یی
شگنو.
یتغرر یراحم  :به ک یتغرر یفهگیی اطالق یی شگر به تحت تاثرر یتغرروای یستقل ی ت و ل بررو ه
برترل قراد رادر ه بر یتغرر هابسته تاثرر یی گذادر.
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تعریف متغیرها به دو دسته تقسیم می شوند:
تعریف نظری )(Theoretical definition
ت ر ق یفهگم با اگتفار از گا ر هاز وا ا یفاورم
از بتاب وای یرنعی را رة الد ادژ وا ه ...گرفته یی شگر.یثل ت ر ق دوبری نفگذ رد افرار برای ت قق
اوواژ
تعریف عم یاتی )(Operational definition
یرظگد یحقق از یتغررمبه عرگان یثال بروکادی رد تحقرق یربگطه؛ رد هاقع به ی رای نحگ ی گرجج ه
انواز گرری یتغررمبه عرگان یثال بروکادی تگگط یحقق یی باشو.
ت ر ق یتغررر با اگتفار از عدلرات با دفتادوا ی به برای یشاوو ه انوازگرری یتغررر صگدت یی گررر.
هرگشرایه ورو عایلی دوبری باسمBass 8315
تعاریف عم یاتی
یتغرر وا ی نظرر وگش ه اضطراب به رد نرر افرار ی تلق رادای ت اد ق یتفاهت اگت با ستی با تگنه به
شرگ ای به یگدر انواز گرری قراد یی گررنو ا ن عدل با عرا ت به ووژ تحقرق انجام یی شگری ت ر ق ه
یش ص شگنو.
برلررجر م 8399ت ر ق عدلراتی دا به رگته ره تقسرم یی برو.
الق – گرجشی
ب -آزیا شی

ت ر ق عدلراتی از نگع گرجشی به ت ر فی اطالق یی شگر به از طر ق آن شرگ انواز گرری یتغرر ی لگم ه
یش ص یی شگر .به عرگان یثال یگفقرت تحصرلی دا یی تگان از ی ول ندر وا ا با اگتفار از آزیگنهای
اگتانوادر شو ت ر ق برر.
رد ت ر ق عدلراتی آزیا شی نحگ رگتکادی یتغرروا ه ا شرگ رخل ه تصرژ رد آن یش ص یی شگر .به
عرگان یثال ی تشگ ق دا یی تگان با تگضرح ا رکه ونگنه آزیگرنرها تشگ ق شو انو ت ر ق برر.

یالحظات اخالقی :دعا ت یسائل اخالقی ه تضدرن حقگق انسانی آزیگرنرها کی از عدو تر ن یسائل رد
هشهوشهای آیگزشی ه هرهدشی اگت.
عوم یشادبت رد هشهوج
راشتن اگم یست اد
انتظاد هذ رش یسئگلرت به هگرله هشهوشنر
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اهمیت و ضرورت بررسی ادبیات تحقیق
اودرت عدو ی برقرادی ادتباط برن تحقرق یگدر نظر
اگت؛
ا جار وهادوگب اردابی یراگب؛
تهره ی داوبرروا ه دهش وای تحقرق یراگب؛
دابطه ی رهگگ ه برن فرضرات ه گؤاالت ه بردگی اربرات

با تحقرقات گذشددته ه یرتبط با یگضددگع

هنگر رادر.

اهداف بررسی ادبیات و پیشینه ی تحقیق
یحوهربررن یسیله ی تحقرق
انت اب دهش شراگی تحقرق
انتراب از رهباد بادی
قرارارن افته وای تحقرق رد وهادوگب تحقرقات قبلی
بدک به توه ن گؤاالت ه فرضره وای تحقرق
بدک رد تفسرر ه بادبرر افته وای تحقرق
منابع اطالعاتی
منابع دست اول
 یقاالت یجالت علدیگرادش برفرانسهای علدی
 تکرناد های انو شدروانهب ضی از قسرهای دگاله وا ه ها ان نایه وامنابع دست دوم
 بتاب وا را رة الد ادژ وایفاالت یرهدی
فرآیند بررسی ادبیات و پیشینه ی تحقیق Literature Review Process
تگنه به عرگان تحقرق ه یش ص بررن هاژ وای بلروی
نستجگی یرابع اطالعاتی
افتن عرگان یقاله وای یرتبط با یگضگع تحقرق
نا ابی نس ه وا ی از یقاله وای یگدر نظر
انت اب ه گر رج یقاله یرتبط
فرآیند بررسی ادبیات و پیشینه ی تحقیق Literature Review Process
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طبقه بروی یقاله وا براگاس دهشی یتغرروا ه ابراد گررآهدی
تهره ی وکرو
تهره ی اطالعات بتابشراگی
نقو یقاله وا ه گرادش وا
توه ن وهادوگب نظری ه ا تجربی تحقرق
دهش نستجگ ه ارراشت بررادی از یقاله وا
بوام یرابع؟
وه نکاتی ارراشت شگر؟
 8فرضره ا اوواژ تحقرق
 2نای ه ه ندگنه هشرگ ندگنه گرری
 9ابراد انواز گرری هشرگ انرا
 4دهشهای تجر ه ه تحلرل رار واه اطالعات
 5نتا ج هنقو تحقرق
روش تحقیق
از ممدهش تحقرق ی انی خاص ه یتدا ری رد یتگن علدی اگترباط یی شگر
رد یگادری وم “دهش تحقرق” ه “نگع تحقرق” یترارژ یرظگد شو انو.
دهش تحقرق به ی رای ده کرر وستی شراگی میانرو دهش فلسفیی دهش علدیی (.....
دهش تحقرق به ی رای یکاتب فکری ه دهش وای تحلرل طبر ت ه نای ه میانرو تجربه گرا یی اثبات گرا ی
ی ابطال گرا یی طبر ت گرا یی یکانرک گرا یی دفتادگرا یی تیه ل گرا یی فهم گرا یی هو وادشراگیی ....
دهش تحقرق به عرگان ک فرآ رو نظام یرو برای افتن هاگخ ک هرگج ا دا حل ک یسیله
“روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای
بررسی واقعیتها ،کشف مجهوالت و دستیابی به راه لل مشکالت است”.
رگته بروی انگاع تحقرق
دهشهای تحقرق دا با ی رادوای ی تلقیرگته بروی یی بررو به به ندگنه وا ی ازآنها اشاد یی بررم .
ا ف -براساس زمان جمع آوری داده ها
گذشته ننر Retrospective
آ رو ننر Prospective
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ب  -بر اساس نوع داده هایی که جمع آوری می شوند
بدی Quantitative
برفی Qualitative
ج -براساس موقعیت جمع آوری داده ها
تحقرق آزیا شناوی laboratory R.
تحقرق یروانی field R.
د -طبقه بندی تحقیق بر اساس هدفResearch by purpose
“یرران بادبرر یستقرم افته وا ه ردنه ت درم هذ ری آنها وقود اگت؟
با و تگنه راشت به طبقه بروی تحقرقات براگاس نگع ووفشان ضرهدتاً به ی رای هنگر یرزوای یش ص ه
رقرقی برن انگاع تحقرقات نرستی بلکه ابثر ا ن تحقرقات رد ک ایتوارقراد رادنو ه با وم هابستنرهای
یفهگیی رادنو .برای یثالی تحقرقات برراری ز ربرا ی برای تحقرقات بادبرری اگت.
 -0تحقیقات بنیادی (پایه) Basic R
رد ا ن نگع تحقرقاتی یسیله از حگز انرا ی هاق ی ناشی نشو اگت.
ووژ اگاگی ا ن نگع تحقرقات آزیگن نظر ه وای تبررن دهابط برن هو و وا ه افرهرن به یجدگعه رانج
یگنگر رد ک زیرره خاص اگت.
تحقرقات برراری به بشق قگانرن ه اصگل علدی یی هررازر ه ردصور تگگ ه یجدگعه رانسته وای یگنگر
ردباد اصگل ه قگانرن علدی اگت.
هابسته به زیان ه یکان نرست
 -2تحقیقات کاربردی Applied R
تحقرقا ت بادبرر ی تحقرقاتی وسترو به نظر ه وای قانگندرو های اصگل ه فرگنی به رد تحقرقات ها ه توه ن
یی شگنو دا برای حل یسائل انرا ی ه هاق ی بکاد یی گررر.
ا ن نگع تحقرقات برشتر بر یگثرتر ن اقوام تابرو رادنو هعلتها دا بدتر یگدر تگنه قراد یی رورو.
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ووژ عدلی و سترو ه تیبرو آنها بر تییرن گالیت ه دفا تگر ی یررم

رد ن ستجگی ر گترابی به ک
اگت؛
اطالعات دانع به برنایه د ریی طرح ه تگگ ه ی ف الرت وای انرا ی یی روو؛
رگتگدال دل ه داوردا یی روو؛
قائم به زیان ه یکان اگت؛
ووفج حل یسیله اگت؛
دابطه تحقرقات ها ه هبادبرری
تحقرقات ها ه هبادبرری رهگر ک هرگگتاد نرسترو.بلکه باوم دابطه ای یتقابل رادنویبه گگنه ای به غالبا
ردتحقرقات بادبرری یاصگل علدی توه ن شو ردتحقرقات ها ه ی یبرای بادبرری شون قراد یی گررنو.
 -9تحقرقات ادز ابی
Evaluation Res.
ا ن نگع تحقرقات یفرآ روی نهت ندع آهدی هتجر ه هتحلرل اطالعات برای تصدرم گرری وسترو.
آ ا گرستم نو و گفادشات بهتراز گرستم قبلی اگت؟
آ ا رگتنا  ATMنو و به قردت آن یی ادزر؟
Research &Development
 -4تحقرق هتگگ ه
ووژ اصلی تالش وای تگگ ه هتحقرق ترظرم ا آزیگن نظر ه نرست یبلکه تگگ ه یحصگالت ه ا فرآ رووای
نو و اگت .
ابتوا یگق رت نای رری یش ص یی شگر ه بر اگاس افته وای هشهوجی طرح ا برنایه وا توه ن ه تگلرو یی
شگر.
تالش وای تحقرق هتگگ ه ردنهت تگگ ه یحصگل خاص ی دگال برحسب اوواژ یبادبران هزیان تکدرل
بسراد هگرع انو.
ورخه تحقرق هتگگ ه به طراحی یحصگالت ییطابق با برنایه بلی بسب هباد شربت یی انجایو.
با هنگر هر ور ره بگرن ورخه  R & Dدشو ه تگگ ه آ رو گازیان دا تضدرن یی برو.
 -5تحقرق عدلی Action Res
ووژ از انجام ا ن تحقرق یحل یسائل بسب هباد یو ر ت ازطر ق بادبرر دهش علدی اگت .ا ن تحقرق
یربگط به یسائل خاص یی شگر هرد ک یحرط ه ش به انرا رد
یی آ و.
ووژ اهلرهماصلی تحقرق عدلی ی حل ک یساله خاص اگت هنه بدک به تگگ ه نظر ه وای علدی ه ا
ت درم نتا ج نرست.
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یگدر باهی ردآیگزش یو ر ت یندگنه ای از بادبرر نتا جی اگت به ایکان رادر ازتحقرق عدلی به رگت آ و.
ه -بر اساس نحوه ی جمع آوری داده ها
تگصرفیمغرر آزیا شی Deceptive
آزیا شی Experimental
و -طبقه بندی تحقیق بر لسب روش جمع آوری داده ها
تحقرق تاد ی
 - 2تحقرق تگصرفی
 - 9تحقرق هردا شی مزیرره ابی
دهش تحلرل یحتگا
 - 5تحقرق یروانی
 - 0یگدر با هی
 - 9تحقرق ودبستنی
 - 1تحقرق تجربی مآزیا شی
 - 3تحقرق علّی -تطبرقی
 -8-2تحقرق تاد ی
شایل یطال ه یردک هشرح ده واروای یربگط به گذشته
اگت.ووژ از آن یدگرون به نتا جی بر آیو از علل هرال ل
خاص هودچررن تاثرر دهنو ده واروای گذشته اگت یبه
یی تگانو به دهشن بررن ده واروای برگنی ههرج برری
هقا ع آ رو بدک ندا و.
 - 2-2تحقرق تگصرفی
ووژ یتگصرق نرء به نرء ک یگق رت ا ک دشته شرا ط اگت .
تحقرق تگصرفی ی شایل ندع آهدی اطالعات برای آزیگن فرضره ا هاگخ به گگاالت یربگط به هض رت
ف لی یگضگع یگدر یطال ه یی شگر.
غرض از ا ن گگنه تحقرق ی هاگ نگ ی به هرگج وا ی یانرو “وقود؟”ی”وه بسی ؟”یه”وه اتفاقی رادر یی
افتو؟”
یی باشو.
 -9-2تحقرق هردا شی مزیرره ابی

19

Dr Reshadatjoo

هردا ج دهشی رد تحقرق انتداعی اگت به فراتر از ک تکررک خاص رد گررآهدی اطالعات اگت.ور ورو
ی دگال از هرگشرایه اگتفار یی شگر یایا فرگن ر نری ازقبرل یصاحبه ییشاوو هتحلرل یحتگا ....وم به باد
یی دهنو.
 -4-2دهش تحلرل یحتگا
ی را شراگی آیادی یباحث گراگی اگت.
تحلرل علدی هرام وای ادتباطی اگت .
دهشی به یرظگد رگترابی به ه شگی وای ی تلق هرام اگت.
تکررکی هشهوشی اگت برای تشر ح بدی ینظام یرو هعرری یحتگای آشکاد هرام.
 -5-2تحقرق یروانی
ا ن نگع تحقرق بردگی وای علدی غرر آزیا شی وسترو به
وو فشان بشق دهابط هت ا یل برن یتغرروای نای ه شراگی یدهان شراگی یآیگزشی رد گاختادوای
انتداعی هگازیانی هاق ی اگت.
هشهوشنر رد ا ن یطا ل ه ابتوا یگق رت انتداعی ا یؤگسه ای دا ردنظر یی گررر هگپس دهابط برن ننرش
وایادزش وا یاردابات هدفتادوای افرار هگره وای یگنگر رد یگق رت دا یطال ه یی برو.
یگدر با هی
یگدروای ی تلق بردگی شو یگپس با تجر ه هتحلرل نتا ج به رگت آیو از ور یگدر یتالش یی شگر تا
قانگندروی وای بلی تری حاصل شگر.
رد ا ن دهش گ ی یی شگر با یشاوو تدایی نگانب ک هو و یلدگس هبردگی فرآ رووای آن ردا دتباط
با گا ر
هو و وا یشراختی نایع از آن بوگت آ و.
یگدر باهی به عرگان دهش آیگزش نرر یطرح اگت .
ا ن دهش یبه ”دهش وادهادر” نرر یشهگد اگت.
 -9-2تحقرق ودبستنی
ووژ اصلی آن اگت به یش ص شگر آ ا دابطه ای برن ره ا ورو یتغرر بدی مقابل گرجج هنگر رادر
هاگر ا ن دابطه هنگر رادر انواز هحو آن وقود اگت؟
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نکته یهم :
تحقرق ودبستنی ورگر ک دابطه علت هی لگلی دا دهشن ندی برو یبلکه صرفاهنگر ک دابطه دا تگصرق
یی برو.
ندگنه وا ی از تحقرقات ودبستنی
دابطه برن بهر هدی هگاختاد هظرفه مباد
دابطه برن اضطراب ه
اگتفار از ک آزیگن اگت وار برای هرج برری یگفقرت رد شغل
 -1-2تحقرق علی مآزیا شی
رد تحقرقات آزیا شی دابطه علی برن ره یتغرر بردگی یی شگر.
تحقرقات علی غالبا از طر ق طرح وای آزیا ج صگدت
یی هذ رر.
با تگنه به نگع برترل یتغرروا به انگاع :
“- 8یروانی “
“- 2آزیا شناوی”
تقسرم یی شگنو.
-8-1-2آزیا ج یروانی
هشهوشی رد ک یگق رت هاق ی به رد آن ک ا ورو یتغرر یستقل تحت شرا ط به رقت برترل شو
مردحو یقوهدآن یگق رت تگگط آزیا شنر یگدررگتکادی قراد یی گررر هاثرات ا ن رگتکادی ثبت هبردگی
یی شگر .
یر ت وای آزیا ج یروانی
یتغرروا تاثرر قگی تری از یتغرر رد حالت آزیا ج آزیا شناوی رادنو.
برای یطال ه تاثرر هرچرو دهان شراختی هانتداعیی فرآ رووا هتغرررات رد یگق رت وای یشابه
باهاق رت
یراگب وسترو .
برای آزیگن نظر ه هوم برای افتن هاگخ هرگج وا ی بسراد یراگبرو.
قابلرت بادبرر آنها ردانگاع گسترر ای از یسائل ایکان هذ ر اگت.
یحوهر ت وای آزیا ج یروانی
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ی لگم نرست ک یتغرر یستقل ا برشتر دا یی تگان رگتکادی برر هتغررررار.
ضرهدت وای عدلی یگق رت هشهوج به نحگی وسترو به رددهابط با یساله خاصی به یطا ل ه یی
شگر یی تگان آزیا ج یروانی انجام رار.
-2-1-2آزیا ج آزیا شناوی
نگعی هشهوج اگت به ردآن هاد انس ههرابروگی تقر با تدام یتغرر وای یستقل تاثررگذاد احتدالی بریساله
یگدر یطال ه ردحواقل ننهواشته یی شگر.ا ن ایر با یحوهر گازی هشهوج به ک یگق رت فرر کی نوا
ازیگق رت عاری زنوگی هبا رگتکادی ک ل ورو یتغرر یستقل تحت شرا ط بایال یش ص یبرترل شو
انجام یی گررر.
 -81تحقرق علّی -تطبرقی
ردا ن دهش یتغرر یستقل ا علت رگتکادی ندی شگر ز راقبال اتفاق افتار اگت یانرو نرسرت یرر هزن
به ندی تگان آن دا رگتکادی ندگر.
ردا ن تحقرق یگره وا برحسب ک یتغرر هابسته با وم یقا سه یی شگنو.ا ن گرهوها قبل از ا ن به یطال ه
شگنو
از لحاظ ک یتغرر با وم تفاهت رادنو.
ندگنه وا ی از یطال ات یت ادژ علی  -تطبرقی
تاثرر آیگزش بادآیگزی گرهرگتی برعدلکرر شغلی رد ها ان شج یاوه اهل باد ک گرهرگت
-2تاثرر هنگر هالو ن یسن ردیرران غربت بادیرو
تاثرر نرسرت ردیگفقرت شغلی فادغ التحصرالن بادشراگی یو ر ت بازدگانی
دابطه تحقرقات تگصرفییعلی هیطال ات ابتشافی

ردخت تصدرم گرری برای انت اب دهشهای تحقرق
بوایرن دهش برای تحقرق
بااگتفار از ردخت تصدرم گرری گؤاالت ز رداهاگخ رار هبر اگاس ا ن هاگ ها دهش یراگب دا برای
تحقرق خگر انت اب بررو.
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آ ا تالش یحقق برای برقرادی ک دابطه علت –ی لگلی اگت ؟ اگر آدی یتحقرق ا علی  -تطبرقی اگت ا
تجربی.
آ ا علت یگدر ارعا میتغرر یستقل به هگرله یحقق رگتکادی یی شگر؟ آ ا برترل ا رکه وه بنررر هوه
گرفته انوتگگط یحقق صگدت یی گررر؟ اگر آدی ی تحقرق تجربی اگت ؛اگرنه تحقرق علی – تطبرقی اگت.
اگر شدا به گؤال  8هاگخ نوار ا و یگؤال ب وی ا ن اگت به آ ا یحقق یی بگشو ک دابطه دا برقرادبرو ا
از ک دابطه برای هرج برری اگتفار برو؟ اگر آدی ی تحقرق از نگع ودبستنی اگت  .اگرنه ی تحقرق ا
تگصرفی اگت ا تاد ی .
اگریحقق ردحال تگصرق شرا ط نادی مردزیان تحقرق اگت ییطال ه ا تحقرق احتداال تگصرفی اگت اگرنه
یاحتداال تاد ی اگت.
یرابع
دهشهای تحقرق رد علگم دفتادی ربتر زور گریو ه بازدگان
دهشهای تحقرق رد یو ر ت اهیاگکادان ترنده ربتر صائبی

23

