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  يمعمار در قيتحق: اول فصل
  

 در قيتحق روند باره در سپس و شده دهآورق يتحق اتيخصوص و هايويژگ ف،يتعار مورد در يتيكل ابتدا فصل نيا در
را مي توان در موارد زير  يمعمار قيتحق روش از هدفبطور كلي  .آمد خواهد يحاتيتوض آن يهايويژگ و يمعمار

 :خالصه كرد
 يمعمار در قيتحق خچهيتار و يكل حالت در قيتحق مفهوم با ييآشنا )الف
 گريكدي با آنها رابطه و روشها يبند طبقه ق،يتحق يعمل يروشهايا  افتهايره با ييآشنا) ب

      به اطالعات يبند جمع و ليتحل و اطالعات يبند طبقه عات،اطال يآور جمع يها هيرو شناخت )ج
  به صورت كاربردي و قابل استفاده يدانشگاه جيرا يارهايمع طبق منابع از استفاده و قيتحق طرح نيتدو منظور

  
  تحقيق فيتعر -1-1

 ت،اطالعا از يريگ بهره با و قانونمند يصورت به تا شود يم كوشش آن قيطر از كه است ينديافر قيتحق •
 .ديآ دست به يا دهيپد از تر قيعم فهم اي يا مسئله اي يمشكل حل راه ،يسئوال پاسخ

      از شناخت شيافزا منظور به اطالعات، ليتحل و يآورجمع مندقانون نديافر كي قيتحق و پژوهش •
 .دشبا يم ميهست ارتباط در آن با كه ييها دهيپد

 در يانتقاد و يتجرب -شده كنترل - افتهي نظام است ينديافر يعلم روش) 1374 نجريكرل( فيتعر طبق •
  .كند يم تيهدا هيفرض و هينظر لهيوس به را ها دهيپد نيا نيب ياجتماع روابط كه يعيطب يها دهيپد مورد

 :كرد اشاره ريز موارد به توان يم آنجمله از كه دارد ييهاييژگو قيتحق انجام
 . شود يم آغاز مسئله اي پرسش كي اب قيتحق -1

 ) موضوع رمبهميغ و روشن انيب. (دارد ازين هدف از يروشن يبند دسته به قيتحق -2
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 طور به مسئله حل راه كه ستين گونه آن قيتحق. (است يخاص روند يزير برنامه ازمندين قيتحق -3
  ق،يتحق ژةيو سئوال به بسته و است شده يزير برنامه دقت به روند كي بلكه دينما ظهور ياتفاق
 ).رفت خواهد كار به يگوناگون يمتدها و ها طرح

 .شود يم ميتقس يرتريپذ كنترل موضوعات زير به ياصل موضوع قيتحق در -4
 . شود يم تيهدا قيتحق ژةيو فرض اي سئوال موضوع، لةيوس به قيتحق -5

 .رديپذ يم را يقطع يها فرض شيپ ق،يتحق -6
 متفاوت افراد يستيبا و  بودهن افراد يشخص منظر و يرا از متاثر يعني است ينيع امر كي قيتحق -7

  .باشند داشته آن از واحد يبرداشت
 تيرعا با بتوان ديبا را قيتحق جينتابدان معني كه  .داشته باشد يريپذ تكرار و يريپذ ميتعمقابليت  -8

 كه است رشيپذ قابل يصورت در قيتحق كي نيهمچن داد ميتعم بهمشا موارد به يآمار حيصح اصول
 سهيمقا از تا داد انجام را قيتحق همان بتوان گريد يزمانها و مكانها در يعني باشد داشته تكرار تيقابل
  .ديآ بدست قانون كي مشابه يياجرا يها تيموقع

 ريز موارد به توان يم قيتحق يهايويژگ رگيد از. دارد آمدي و رفت اي و يگردش روندي تاًيماه قيتحق -9
 يم ياتيعمل فيتعار از استفاده  و يطلب تخصص ،انجام در ييبايشك و صبر ،يطلب دقت :كرد اشاره
  .باشد

 روزمره سخنان در )پژوهش(تحقيق  كلمةچرا كه نيست؟  تحقيقدر اين خصوص بايد دقت داشت كه چه چيزي 
 در ريز موارد گفتبايد  نحاليا با .واقفند آن يقيحق يمعن به مردم از يكم تعداد كه شده برده كار به عدهقا يب چنان
 :دنريگ ينم قرار قيتحق انجام فيتعر

  .ستين اطالعات يآور جمع تنها قيتحق -1
عالمه  دربارة ياديز البمط من و فرستاد كتابخانه به قيتحق انجام يبرا را ما معلم،”: ديگو يم آموز دانش كي

 را قيحقا يآور جمع اي اطالعات گرفتن و كتابخانه به رفتن آموز دانش نياممكن است “ .گرفتم ادي طباطبايي
 كه ستين يزيچ قطعاً اما ؛منبع از استفاده در افتني مهارت ديشاو  باشد اطالعات افتني ديشا نيا. دآور شمارب قيتحق
 .شود ادي قيتحق عنوان تحت آن از

 .ستين گريد متني به منبعي از مطالب انتقال تنها قيتحق -2
  .ستين اطالعات يجو و جست تنها قيتحق -3
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  قيتحق يها هدف -1-2
  :برشمرد آنها عمده از توان يم را ريز موارد كه رديگ يم صورت يمختلف اهداف با قيتحق انجام

  ها دهيپد نيب طرواب كشف -1
 ممكن ها دهيپد كه چرا است مختلف يها دهيپد نيب روابط كشف يعلم روش اهداف از يا عمده بخش   

  باشد نداشته وجود يمعلول و علت روابط اما باشند داشته گريهمد با يظاهر يهمبستگ است
  روابط و ها دهيپد نييتب -2

  ها دهيپد معلول و علت روابط اثبات
  دادهايرو ينيب شيپ -3

  .است خاص يهاتيموقع در دادهايرو ينيبشيپ توان آوردن بدست شدهياد مورد دو بر عالوه محقق هدف
  دادهايرو اثرات كنترل -4

 

   تحقيق انجام  مراحل -1-3
كردن  طي نيازمند درست شيوه به تحقيق انجام
 گسستن قدم اولين. باشد مي اصولي و منطقي روند
 نيا. است ها داوري پيش غلبه بر و يذهن سوابق از

 ساختني مبنا بر مگر بود نخواهد يعمل گسستن
 كي است محتمل محقق نظر به كه ييفرضها شيپ

 كه يوقت مگر دانست يعلم توان ينم را هيقض
 اثبات تجربه راه از را آن ينادرست اي يدرست بتوان

 و جدا يعلم قيتحق روش در مرحله  سه نيا .ردك
 كمك با عكس بر بلكه ستندين گريكدي زا مستقل
  .شوند يم ليتكم گريكدي متقابل

  

  

  

 پرسش آغازي

و استخراج سوابق جمع آوري  
موضوع شينه پي  

طرح نظري مسئله 

 مقايسه با
 واقعيات

 مشاهده و جمع آوري اطالعات

 تحليل اطالعات

 نتيجه گيري

 گسستن

 ساختن مدل تحليلي ساختن
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  قيتحق نديافر -1-4

 نيتدو را) قيتحق يها سئوال اي ها هيفرض( ها گزاره از يا مجموعه ديبا شناخت، كسب منظور به حقيقت انجام در
 را محقق و كرده تيهدا را تحقيق نديافر ،كار نيا. آورد فراهم را آنها پاسخ اي داد قرار آزمون مورد را آنها سپس كرد،
 به “ها ناشناخته” دربارة توان يم آن قيطر از كه است ينديافر قيتحق. دهد يم ياري شناخت آوردن بدست در

 آنها ليتبد و شواهد يگردآور يچگونگ از نديافر نيا در. كرد كسب را الزم شناخت آن به نسبت و پرداخت جستجو
 ريتفس مورد و شود يگردآور ها داده چگونه” كه سئوال نيا .شود يم ادي “يشناس روش” عنوان تحت ها، افتهي به

  .است قيتحق يشناس روش به مربوط ،“ابدي كاهش مكنم حداقل به آنها از حاصل ابهام كه يطور به رد،يگ قرار

  

  قيتحق روش كاركرد -1-5

 يروابط در را آنها و كند يم مشخص را اطالعات از استفاده شيوه و كنترل را مطالعات ق،يتحق روش اي يمتدولوژ
 نيا پس در ميمفاه تا ديگشا يم يراه آورد، يم فراهم را خام اطالعات شيپاال لةيوس. دهد يم يجا يمنطق

 نديافر. انجامند يم دانش گسترش و بسط به كه نديآ يم رونيب يجينتا اي جهينت ان،يپا در و شوند آشكار اطالعات
 .است آن دهندة ليتشك ياجزا يابيارز همراه به كپارچهي يتالش كامل

 :قيتحق روش عمدة كاركرد دو 
 اطالعات آوري جمع كنترل و كردن كتهيد -1

  آن از ميمفاه استخراج و اكتساب از پس اطالعات لكنتر -2

 يضرور ها داده مفهوم و يمعن از روشن يآگاه. شود يم درك “ها داده ريتفس” عبارت از كه است يزيچ همان نيا
 .داشت نخواهد وجود هم يپژوهش باشد، نداشته وجود ها داده از يدرست درك كه يصورت در. است

  

 يعلم قيحقت روش عمدة مراحل -1-6
 قيتحق موضوع انتخاب -1
                           مسئله انيب -2
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 قيتحق نهيشيپ -3
 )ها سئوال/هيفرض/هدف( مسئله يها گزاره انيب -4
 آنها سنجش اسيمق و رهايمتغ كردن مشخص -5

 يريگ اندازه ابزار نييتع -6
 نمونه حجم و نمونه ،يموردبررس جامعه كردن مشخص -7

  قيتحق انجام روش خابانت -8
 ها داده يگردآور -9

 ها داده صيتلخ و ميتنظ -10

 جينتا استخراج و ها داده ريتفس و ليتحل -11
  ها افتهي اشاعه و گزارش نيتدو -12
  

  يمعمار در قيتحقضرورت  -1-7
 است يساختمان مصالح و ها فرم تحول آن نمونه كه است داشته وجود يمعمار خيتار در هموارهدر معماري  قيتحق
 در. ساهايكل در حائل يقوسها مين تحول مانند. است رفتهيپذ صورت مشابه يها نمونه مشاهده و خطا و آزمون با كه

 و ساخت يها ستميس بهبود جهت در خيتار طول در آنان اتيتجرب و معماران يتالشها اگرچه گفت توان يم واقع
 ينوع به كه آنجا از نحاليا با است، متفاوت ميشناس يم دانشگاهي قيتحق فرايند عنوان به ما امروزه آنچه با ساز
 است گرفته صورت معماران توسط آن يساز نهيبه هدف با يساختمان يها ستميس ياجرا و انتخاب در خطا و يسع
 شيپ يساز نهيبه و تكامل سمت به و داشته وجود يمعمار يكارها در همواره جستجو و قيتحق ذات گفت توان يم

 ياصل موضوع مثال عنوان به .است بوده متفاوت روز مسائل به توجه با زين يمعمار قيتحق وضوعاتم. است رفته
 يروشها ،يرفتار -ياجتماع مسائل1970 و 1960 دهه در و يا سازه و يمياقل مطالعات 1950 دهه در قيتحق
   .است بوده يانرژ و يطراح
 نيا .داد يم اختصاص خود به را يمعمار قاتيتحق از يمهم بخش ،آن به مربوط مباحث و يداريپا 1980 دهه در

 رشد و دانشگاهها و سساتؤم در آن يبرا شده گرفته نظر در بودجه شيافزا و قيتحق گسترش با مقارن دوره
 تمطالعا تاينها .آورد حساب به يمعمار قيتحق ييطال دوره شروع را آن ناوت يم ينوع به و بوده يا حرفه مجالت
  : است داشته كرديرو رييتغ ريز موضوعات جهت در رياخ دهه دو در يمعمار

   يداريپا        يانرژ
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  يطراح نقد و هينظر         يمعمار خيتار

  يشكن ساختار          يخيتار آثار حفاظت   

 در قيتحق نيهمچن و فتهگر صورت روز مسائل به توجه با قيتحق اهداف و موضوعات رييتغ گفت توان يم اكنون
 گروت،( گرفت قرار مدنظر...  و يسنج ازين يطراح از شيپ و افتي يشتريب نقش و تياهم زين يمعمار يطراح مورد

 تواند ينم ييتنها به معمار كي گريد ،يمعمار با مرتبط يها تخصص و ها نهيزم گسترش به باتوجه. )1386 وانگ،
 مناسب ساخت و يطراح واقع در و دهد انجام يفرد بصورت را يطراح و بوده ها تخصص و مسائل تمام يپاسخگو

 رديگ صورت ستيبا يم چگونه گروه نيا نيب تعامل نكهيا. باشد يم متخصصان گروه يهمفكر و يهمكار ازمندين
  . است قيتحق انجام ازمندين آن به دنيرس كه ستا يموارد از
 يليد زين انيكارفرما قيسال تاينها و يجهان تعامالت ، دانش سطح شيافزا و كاربران گروه يگستردگ يطرف از
 توان يم يكل روط به. كند يم انينما شتريب را ازهاين نيا شناخت و درك جهت قيتحق انجام لزوم كه ستيگريد

 پاسخ در. باشند داشته مناسب يتيفيك شوند يم ساخته و يطراح كه ييساختمانها تا دارد وجود قيتحق به ازين گفت
 فهيوظ كه گفت ديبا دانند يم هايطراح شدن كساني و تيمحدود جاديا باعث را يمعمار در قيتحق انجام كه يبرخ

 قيتحق لذا و است شيخو يذهن ييايپو و تيخالق با قيقتح از شده مشخص يچارچوبها در يطراح معمار
   .كند ينم جاديا خالق يطراح پروسه انجام در يتيمحدود

است توسط صاحب نظران  دانش ديتول هدف با افتهي سامان يجو و جستكه همان  يمعمار در قيتحق فيتعر
 هدف با افتهي سامان يجستجو را قيتحق يمعمار در قيتحق يروشها كتاب در گروت ندايل. مختلف ارائه شده است

 خاص، اطالعات به توجه آن روند در يعني باشد افتهي سامان ستيبا يم جستجو نيا. است كرده فيتعر دانش ديتول
  .رديپذ صورت محقق خودآگاه تجربه براساس آنها ارائه و ليتحل ،يبند دسته

  )ميگرد يم چه دنبال( خاص العاتاط به توجه                                        

  اطالعات يبند دسته    افتهي سامان يجستجو عناصر

  اطالعات ليتحل                                        

  جينتا ارائه                                        

 ييگرا ليتقل قيمصاد از است ممكن خاص اطالعات به توجه كه گفت ديبا خاص اطالعات به توجه لزوم حيتوض در
 از چراكه ستا ييگرا ليتقل يدرصد يدارا يقيتحق هر كه است ريناپذ اجتناب مسئله نيا رشيپذ اما ديآ حساب به
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 انتخاب و ماست ازين مورد كه ميكن يم يبند دسته و برداشت انتخاب، را يخاص اطالعات ما يطيمح اطالعات انبوه
 زين دانش ديتول خصوص در. است گريد يروشها جينتا حذف يمعنا به قتيحق در زين خاص قيتحق روش كي

 نياديبن يها يتئور و اتينظر ديتول يمعنا به صرفاً دانش ديتول كه رسد يم نظر به يضرور حيتوض نيا آوردن
 در ترويكامپ نقش ،يساختمان يفرمها مصالح، ساختمان، يها يژگيو مثل زين كوچك ياسهايمق در تواند يم و بودهن

 يكل يندهايفرا و اصول در ها رشته ريسا با يمعمار نهيزم در قيتحق تيكلالبته  .باشد مطرح زين...  و يطراح پروسه
  .باشد يم كساني بايتقر

  

   :قيتحق انواع -1-8

  :قيتحق انجام هدف لحاظ از قاتيتحق يبند ميتقس - 1-8-1
 ميتقس يقيتطب توسعه، و قيتحق ،يكاربرد ،ياديبن دسته چهار به قيتحق انجام هدف يبند ميتقس لحاظ از قاتيتحق
  :شوند يم

   Basic )نظري/يهپا( بنيادي هاي     پژوهش) الف

 واقعي و اجرايي حوزه از آنها، مسئله و گيرند     مي انجام ها          نظريه توسعه و پااليش ايجاد، منظور به بنيادي هاي     پژوهش
 دانش عهمجمو به افزودن و كلي هاي          نظريه آزمون ها،         پژوهش نوع اين اساسي هدف. (١٩٩٢,Gay) شود نمي ناشي
 توسعه درصد و پردازند مي علمي اصول و قوانين كشف به بنيادي هاي پژوهش. است خاص زمينه يك در موجود

  ). 79 ،1376ديگران، و بازرگان. (هستند ها     واقعيت درباره موجود هاي    دانسته مجموعه

  : هستند زير هاي ويژگي داراي بنيادي هاي پژوهش
  كلي هاي شناخت كسب -1
  اطالعات جامع ضبط و ثبت -2
  ها روش از تركيبي استفاده -3
 ) 49 ،1371 اتسلندر،( بودن طوالني -4

  
   Applied كاربردي هاي  پژوهش) ب
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 هاي پژوهش در كه هايي   فن و ها        اصل ها، قانون ها،  نظريه آنها در كه هستند هايي  پژوهش كاربردي، هاي  پژوهش
 بر بيشتر ها، پژوهش نوع اين. شوند مي گرفته كار به واقعي و اجرايي يلمسا حل براي شوند مي تدوين بنيادي

   .(Gary,٩,١٩٩٢) دهند مي قرار توجه مورد كمتر را ها علت شناسايي و دارند تأكيد ها اقدام موثرترين

   كاربردي و بنيادي هاي    پژوهش مقايسه
 پژوهشگران. دارند پژوهش شناسي روش به نسبت گوناگوني هاي گيري جهت بنيادي، و كاربردي پژوهشگران

 اما. دارند نقص بي هاي    پژوهش انجام در سعي و داشته تأكيد پژوهش در علمي باالي استانداردهاي رعايت بر بنيادي
 قالب در را پژوهش و كرده كاربردي و سريع هاي  نتيجه به دستيابي فداي را علمي دقت گاه كاربردي، پژوهشگران
. كنند مي برقرار تعادل ،))كاربردي نيازهاي(( و)) دقت(( بين و سازند مي محدود كند مي ايجاد شرايط، كه هايي        محدوديت

 هم با پژوهش نوع دو اين ريز جدول در. است پيامدها از آگاهي و پژوهش از عميق دانشي نيازمند تعادلي چنين
  ) 72 ،1389 نيومن،( اند شده مقايسه

  
  كاربردي شپژوه  بنيادي پژوهش

 ديگران وسيله به و است بخش رضايت پژوهشگر براي پژوهش،-1
  .گيرد مي قرار قضاوت مورد

 و داوران حاميان، وسيله به و است شغل يك از پژوهش،بخشي-1
  .گيرد مي قرار قضاوت مورد كارفرمايان

 ها        پشتيبان و كارفرما تقاضاي به محدود پژوهش، هاي مسئله -2  . شوند مي انتخاب زيادي آزادي با پژوهش هاي   موضوع و ها مسئله-2
  . هستند

 قرار قضاوت مورد علمي اصول مطلق رعايت وسيله به پژوهش-3
  . هستند مدنظر علمي استانداردهاي باالترين و گيرد مي

  . هادارند   نتيجه كاربرد به بستگي علمي استانداردهاي و دقت-3

 عالقه مورد هاي          حوزه به ها     يافته تعميم توانايي بر اصلي دغدغه -4  . است پژوهش دقت و دروني منطق رعايت اصلي دغدغه-4
  . دارد تأكيد پژوهش دينفعان

  . است كاربردي هاي نتيجه و علمي هاي    بازده داشتن هدف،-5  . است نظري و بنيادي دانش به كمك پژوهش، هدف-5
 چاپ علمي اي        مجله در ها   نتيجه كه شود مي حاصل وقتي موفقيت،-6

  .باشند داشته علمي جامعه درون در ديگر افراد بر تأثيري و شوند
 پژوهش حاميان وسيله به ها         نتيجه كه است حاصل وقتي موفقيت،-6
  .شوند استفاده ها    گيري تصميم در

  )23، 1391،يخاك( برديكار و بنيادي هاي    پژوهش سهيمقا: 1 شماره جدول

     پژوهش سازوكارهاي كه است اين شود مي حاصل كاربردي و بنيادي هاي    پژوهش مقايسه از كه اساسي نكته
 چون و چند بنيادي، پژوهش در پژوهشگر كه حالي در كند، مي تعيين و دهد مي شكل روز نيازهاي را كاربردي
  .كند مي تعيين را خود علمي جستجوي
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   كاربردي و بنيادي هاي  ژوهشپ رابطه
 اصول كاربردي، هاي         پزوهش در. دارند متقابل اي     رابطه هم با و نيستند هم از جداي كاربردي و بنيادي هاي  پژوهش
  .گيرند  مي قرار شدن كاربردي مبناي اي،   پايه هاي      پژوهش در شده تدوين علمي

   Research and Development=R&D اي   توسعه و تحقيق هاي پژوهش )ج
 و كاال( محصول توسعه بلكه نيست، ها  نظريه آزمون يا هئارا ،)R&D( اي توسعه و تحقيق هاي  پژوهش اصلي هدف

 امتحان) كاربردي( واقعي شرايط در تكميل از پس محصول R&D در معموالً. است جديد هايفرايند با) خدمات
 ،R&D ي    چرخه. شود مي انجام آنها بر) كارآمدي( بخشي اثر خاص ميزان يك به رسيدن تا الزم هاي                 اصالح و شده
 ،R&D چرخه بودن هزينه پر وجود با. انجامد    مي شركت كار و كسب كلي ي     برنامه با مطابق محصول، طراحي به
  )24، 1391،يخاك( .سازند    مي امكانپذير را سازمان آتي توسعه و رشد ها،   پژوهش نوع اين

   تطبيقي هاي   پژوهش) د
 دادن قرار هم برابر در و بوده كردن مقايسه و دادن تطبيق معناي به ،(comparison) واژه آكسفورد، فرهنگ در

 و موضوع قلمرو، بايد تطبيقي پژوهش يك در. است آنها بين هاي   تفاوت و ها    شباهت درباره قضاوت و افراد و چيزها
  : شود  مي تقسيم كلي دسته دو به تطبيقي هاي      پژوهش .شود مشخص تطبيق ابعاد

 .اند گرفته قرار مطالعه مورد ويژه تحليل تكنيك يك با كه پديده چند يا دو مقايسه -1
خاكي، ( اند   شده حاصل خاصي تحليلي هاي  شيوه بكارگيري با كدام هر كه پديده يك مختلف آثار مقايسه -2

1391 ،25(.  

  زمان اريمع گرفتن نظر در اب تحقيقات بندي تقسيم -1-8-2
 در را تيواقع و رديگ يم صورت خاص زمان كي در صرفا كه است يكل يپژوهشها شامل :يمقطع قاتيتحق) الف
  .دهد يم قرار يبررس مورد  زمان خاص برهه كي

   يطول مطالعات در .رديگ يم صورت يزمان مقطع چند در كه هستند يقاتيتحق يطول قاتيتحق :يطول قيتحق) ب
 مورد يعل ابعاد به توجه با اعماق در را يا دهيپد اي و كرد مطالعه يوصف طور به و سطح در را يا دهيپد توان يم

  .ديسنج را ها دهيپد حركت آهنگ و نوع اي و  داد قرار مطالعه
  
  :ژرفايي ميزان معيار به توجه با اتقتحقي بندي تقسيم -1-8-3
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 در آماري جامعه كل تا گاه وگيرند مي صورت وسيع جمعيتي روي به كه  هستند  تحقيقاتي: پهنانگر مطالعات) الف
  .شود مي مطالعه پژوهش نوع اين
    بدنبال و داده قرار بررسي مورد عمقي بصورت را تحقيق موضوع  كه هستند تحقيقاتي :ژرفانگر مطالعات) ب

  . باشند مي ها پديده ذهني و ارزشيي، كيف هاي جنبه

  وسعت معيار به توجه با تحقيقات بندي تقسيم -1-8-4 
 داراي تحقيقات نوع اين گيرد برمي در را يوسيع  جامعه كه تحقيقاتي منظور: كالن سطح در تحقيقات) الف

  :دنباش مي زير موارد قبيل از خصوصياتي
  .باشند متكي اسنادي مطالعات يا مدارك و اسناد بر اكثرا -
 ميگيرند نظر در تحقيق واحد عنوان به را  جامعه  كل كه معني اين به دارند گرايانه ساخت ديدگاهي -

 خاص تركيب  رد كه آيند مي پديدعناصر از تعدادي از مجموعه يا كل هر كه پذيرند مي نيز را نكته اين اينكه ضمن
  .گيرند مي قرار مجموعه آن

 متغيرها عمدي و منظم ستكاريد عبارتي به  است غيرممكن آزمايش كار معموال تحقيقات نوع اين در -
  .امكان پذير نيست عموماً

 عموما ينمحقق و گيرد مي صورت بزرگ گروههاي روي بر كه است تحقيقاتي منظور :ميانه سطح در تحقيقات) ب
  تاريخ از استفاده و شناسي مردم دستاوردهاي ،ميداني آزمايش :برند مي سود روش چند از تحقيقات اين در

 نامكا تحقيقات اين. متمركزند افراد بين مناسبات و كوچك گروههاي روي بر مطالعات اين :خرد تحقيقات) ج
  .گيرد مي صورت بيشتري سادگي به آنان در متغيرها كنترل و و هستند دارا را كلمه دقيق معناي به آزمايش

  )قيتحق طرح( دراهبر -1-9
 شرح مبدا كه سازد يم روشن را مقصد به مبدا از قيتحق حركت ريمس كه است اي يعمل برنامه :قيتحق طرح
    كه دارد وجود ييها هيرو و مراحل مقصد و مبدا انيم در .است قيتحق آن جينتا شرح مقصد و قيتحق تسئواال

 يشخص مفروضات تابعص، خا قيتحق طرح هر انتخاب. نديآ وجود به قيتحق انيجر در اي باشند نيمع توانند يم
 آن از يذهن يالگو اي ميراداپا جستجو، سامانه عنوان تحت كه آنهاست درك يچگونگ و ها تيواقع تيماه از محقق

 توجه با يموضوع هر چراكه است مرتبط پژوهش موضوع تيماه به گريد طرف از قيتحق طرح انتخاب. شود يم ادي
 هر كه كرد عنوان توان ينم گرچه. است موضوع همان يبرا يصخا قيتحق روش يريبكارگ ازمندين خود تيماه به
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 و تموضوعا نيب يكي به يكي تناظر توان ينم و است قيتحق بلقا خاص قيتحق روش كي با الزاما يموضوع
  .دارد يعتمادترا قابل و معتبرتر پژوهش تيقابل يخاص روش با يموضوع هر نحاليا با كرد، برقرار قيتحق يروشها

 تفاوت درمورد. باشد يم يفيك و يكم بخش دو به راهبردها نيا كيتفك ق،يتحق يراهبردها يبند ميتقس نيمهمتر
 قيتحق موضوع از پژوهشگر و است يرونيب تيواقع يكم ميپارادا در كه گفت توان يم  يفيك و يكم يها ميراداپا

 قيتحق موضوع با تعامل در را محقق و يدرون را تيواقع ˛ يفيك قيتحق كهيحال در شود يم گرفته نظر در مستقل
، است نظر مورد دهيپد يعلم نيتب دنبال به كه است ياسيق ينديفرآ، يكم ميپارادا، يشناخت روش سطح در .نددا يم
  .كند يم نييتب را دهيپد بر موثر چندگانه عوامل كه است يياستقرا ينديفرآ مستلزم، يفيك ميپارادا كهيحال در

  )28، 1386و وانگ،  گروت(  يفيك و يكم يراهبردها تفاوت: 2 شماره جدول

 هستند قاتيحقت از ياريبس كه است نيا دهد يم يرو يفيك و يكم دسته دو به ها ميپارادا ميتقس در كه يمشكل
      تكامل مرحله دو در وگانهد يبند ميتقس نيا ليدل نيهم هب. رنديگ ينم بهره وهيش دو نيا از يكي از الزاما كه
 آن سمت كي و يذهن يروشها آن سر كي كه شود يم يفيط به ليتبد دوگانه محور كي يبجا ابتدا كه ابدي يم

  قرار مختلف يها تيذهن و تينيع بادرصد مختلف يها ميپارادا انتها دو نيا نيب و رديگ يم قرار ينيع يروشها
 باشد يم مهايپارادا گروه گانه سه يبند ميتقس ابداع مها،يپارادا يفيط يبند ميتقس از تركامل مرحله كي. رنديگ يم

 مورد اليذ است گرفته قرار اشاره مورد گروت ندايل يمعمار در قيتحق يروشها كتاب در كه آن از نمونه كي كه
  :رديگ يم قرار اشاره

  پژوه آزاد و گرا عتيطب ˛ گرا اثبات پسا: گانه سه يها ميپارادا – گروه چارچوب
 يشناخت يهست مفروضات يبعض در كه شود يم ليتشك جستجو سامانه يتعداد از دلم نيا در ميپارادا – گروه هر
   .كند ينم ليتحم را يا بسته چارچوب و خاص نظم كه است نيا مدل نيا تيمز.دارند شتراكا يشناخت معرفت و

 يفيك  يكم  پرسش  مفروضات

 انيپاسخگو دگاهيد حاصل و هچندگان يذهن، تيواقع
 قيتحق متعدد

 مستقل و واحد، ينيع تيواقع
 )ابژه( محقق از

 ست؟يچ تيواقع تيماه
 يهست

 يشناخت

 قيتحق موضوع با محقق تعامل
 موضوع از محقق استقالل

 قيتحق
 موضوع و محقق رابطه
 ست؟يچ قيتحق

 معرفت
 يشناخت

 زمان هم و هيسو دو يريگ شكل يياستقرا نديفرآ
 عوامل

 يمعلول و علت ياسيق نديفرآ  ستيچ قيتحق نديفرآ
 روش
 يشناخت
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 :دهد يم نشان را ميپارادا گروه دسته سه نيا يشناس معرفت و يشناس يهست سهيمقا از يا خالصه ريز جدول

 پژوه آزاد  )گرا عتيطب( ساختارگرا/  يريتفس  گرا اثبات پسا ˛ گرا اثبات  ياصل يباورها

 يهاارزش يمبنا چندگانه يها تيواقع
 ياقتصاد، يفرهنگ- ياسيس، ياجتماع

 تيمعلول و يتيجنس-يقوم

 و چندگانه ساختار با يها تيواقع
 ياجتماع

 در شناخت قابل تيواقع كي
 احتمال محدوده

 تيماه يشناخت يهست
 تيواقع

، انيپاسخگو و محقق انيم يتعامل ونديپ
 است يخيتار و يماعاجت يامر دانش

 و محقق انيم يتعامل ونديپ
 جاديا هاارزش يآشكارساز، انيپاسخگو

 ها افتهي و جينتا

 به محقق است مهم تينيع
 سمت بدون و ينيع صورت

 و كنترل را ها تيواقع يريگ
 كند يم مشاهده

 تيماه( يشناخت معرفت
 و يشناس رابطه، دانش

 )يشناختن

  )32، 1386و وانگ،  گروت( گانه سه يها ميپارادا گروه سهيمقا: 3 شماره جدول

  قيتحق تيفيك سنجش -1-10
 دارد، قيتحق انجام تيفيك و يدرست سنجش يبرا وهيش آن خاص يارهايمع به ازين يقيتحق وهيش هر كه ييآنجا از
. گردد يابيارز خود سنجش خاص اريمع با شده انجام قاتيتحق از كي هر تا شود نيتدو ييچهارچوبها ستيبا يم لذا

 يكاربرد ،يريپذ قيتصد شامل رنديگ يم قرار استفاده مورد قيتحق انجام تيفيك سنجش يبرا كه يكل اريمع چهار
 جدول. شوند يم دهينام مختلف نيعناو با مختلف يها ميپارادا در آنها از كدام هر كه است يطرف يب و ييايپا بودن،

  : است داده حيتوض را ييگرا عتيطب زين و گرا اثبات پسا/ اثباتگرا ميپارادا دو در قيتحق تيفيك سنجش يارهايمع ريز

 ييگرا عتيطب ييگرا اثبات پسا/  ييگرا اثبات  اريمع

 ˛ شوندگان مصاحبه با ها داده كنترل يرياعتبارپذ
 يآور جمع متعدد منابع از استفاده يبند مثلث

 اطالعات

  يدرون اعتبار
 از حاصل يها دهيپد و پژوهش يها داده يارز هم

 آنها

 يريپذ قيتصد

  يريپذ انتقال
 ها شباهت شناخت يبرا متن شرح

  يرونيب اعتبار
 ميتعم تيقابل

 بودن يكاربرد

  يريپذ ااتك
 ها داده از انتظار مورد يها يداريناپا يريردگ تيقابل

  ييروا
 ندينما جاديا ثبات با جينتا ديبا ابزارها

 ييايپا

 يبازتابندگ نيتمر ˛ ها داده يبند مثلث يريپذ دييتا
 پژوهشگر توسط

  ريپذ تينيع
 گام كي پژوهشگر ˛ ريپذ تكرار ˛ روشن يها روش

 دريگ يم فاصله قيتحق موضوع از
 يطرف يب

  )35، 1386و وانگ،  گروت( قيتحق تيفيك يارهايمع يا سهيمقا ليتحل: 4 شماره جدول
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  :حال به تشريح اين معيارهاي قضاوت در گروه پارادايمهاي مختلف خواهيم پرداخت
  گرا اثبات پسا/  گرا اثبات ميپارادا گروهدر  تيفيك يهااريمع) الف
  :يدرون اراعتب

  .دهد يم پوشش يخوب به را قيتحق موضوع ˛ پژوهش ياصل مراحل و ميمفاه ايآ كه است نيا ياصل موضوع
 وجود سئوال نيا باشد، شده استفاده پرسشنامه ابزار از ساكنان تيرضا سنجش يبرا قيتحق در اگر  مثال  عنوان به

 يريگ اندازه يواقع طور به را مسكن دارانبر بهره تيرضا تواند يم يمند تيرضا نامهپرسش كي حد چه تا كه دارد
 طرح پرسش انيم يمنطق رابطه و مسكن از يمند تيرضا در شاخص روشن فيتعر ازمندين سئوال نيا پاسخكند
  .است هيپا فيتعار و شده

  :يرونيب اعتبار
 اي باشد يم ميتعم قابل تر بزرگ يها طيمح به مطالعه جينتا ايآ كه نياز استعبارت سنجش اريمع نيا ياصل پرسش 
  ر؟يخ
 نيا حد چه تا  باشد، شده آزموده سرد يمياقل يهايويژگ  با يكشور در يخاص مصالح ييكارا زانيم اگر مثال يبرا
  باشد؟ يم استفاده و ميتعم قابل گريد يكشورها يبرا جينتا

  : ييوار 
 مكان در مشابه طيشرا در قيتحق اگر كه معنا نيبد شود يم مرتبط ها افتهي اي ها سنجش يداريپا به ييروا مفهوم

 در الذكر فوق قيتحق مورد در مثال عنوان به  ر؟يخ اي ديرس خواهد جينتا همان به ايآ ،شود انجام گريد زمان اي گريد
 تا دارد كار و سر يثابت نسبت به يكيزيف مشخصات با قيتحق نيا كه آنجا از  يساختمان خاص مصالح خصوص

 زين  خاص مصالح آن به مربوط اطالعات است يباق شكل همان به يساز هيشب و آزمون يكيزيف طيشرا كه يزمان
  .ندبما داريپا كامال ديبا
 از حاصل جينتا با ساكن ي نمونه تيجمع از قيتحق جينتا كه رود يم انتظار مسكن از يمند تيرضا مثال در اي

  .باشد كساني بعد هفته دو اي كي در قيتحق تكرار
 هفاصل  در اگر اما .است پرسشنامه ييناروا دهنده نشان داريناپا جينتا و قيتحق ييروا نشانه مشابه جينتا مورد نيا در
 از حاصل جينتا در رييتغ ،شود  جاديا يمسكون مجموعه تيريمد در مثال عنوان به ياساس راتييتغ  تريطوالن يزمان

  .ستين ييروا عدم ليدل به جينتا در يداريپا انزيم صورت نيا در و نبوده  انتظار از دور قيتحق تكرار
  : يريپذ تينيع
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 يم محقق مقصود نيا به لين يبرا كه است قيتحق نديفرآ پژوهشگردر دخالت اي بالقوه يريگ تسم حذف هدف
 پژوهش نديفرآ و حاصل تا  كند  دهااستف گريد قيدق يابزارها اي پرسشنامه مثل شده استاندارد يابزارها از ستيبا

  . باشد  ريپذ امكان گريد پژوهشگر توسط جينتا آزمون و مطالعه تكرار جهينت درو بوده شده  كنترل كامال
  :گرا عتيطب پژوهش سامانه در تيفيك يهااريمع) ب
  :است يديكل يها يژگيو نيا يدارا ميپارادا نيا در تيفيك سنجش يارهايمع

  گانهي تيواقع يجا به چندگانه اتيواقع صيتشخ  -
  ستين ممكن شهيهم جينتا ميتعم نكهيا فرض  -
  ابدي نيتكو قيتحق ضمن در تواند يم قيتحق روش نكهيا درك  -
  رنديگ يم قرار گريكدي ريتاث تحت قيتحق موضوع و محقق نكهيا به اعتقاد  -

  :است كرده يمعرف ريز شرح به را ارهايمع نيا به افتني دست مختلف يها هيو، رايگو
 قيتحق يريپذ قيتصد يكل اريمع معادل كه است قيتحق موضوع به نگر لك يكرديرو يريپذ اعتبار :يريپذ اعتبار

 كه است انيپاسخگو كنترل و)  جستجو منابع تنوع( يبند مثلث ˛ يريپذ اعتبار به حصول مهم راه دو. باشد يم
 يگردآور  يبيترك و هچندگان يروشها از استفاده زين و گران جستجو تعدد  اطالعات متعدد منابع از دهااستف با ياول

 و انيپاسخگو توسط آن ريتفس و اطالعات كنترل .سازد يم اعتمادتر قابل زين و  تركنترل قابل را را جينتا ،اطالعات
  كننده نييتع ˛ ايوگ نظر از كه  است يگريد روش زين است شده كسب هاآن از قيتحق اطالعات كه ييگروهها

  / است قيتحق يريپذ اعتبار زانيم

 گريد طيشرا اي مكان در مطالعه كي جينتا كاربرد امكان يمعنا به  يريپذميتعم مانند يريپذ انتقال :يريپذانتقال
 يستيبا ژوهشگراني، پدانيم يهايريگ اندازه ودنب خاص زين و مشاهده ابزار از استفاده بودن يشخص ليدل به. است
 يجزئ و كامل صورت به همطالع طيشرا فيتوص يريپذانتقال شرط. باشند محتاط خود مشاهدات ميتعم به نسبت
  . رديبگ يدرست ميتصم جينتا يريپذانتقال مورد در بتواند ديجد تيموقع و قيتحق طيشرا سهيمقا با خواننده تا است

 از نانياطم ياصل راه ايگو نظر از .است قيتحق يها داده در ياديبن يداريپا وجود يمعنا به يريپذ اتكا :يريپذ اتكا
 ليتحل و ريتفس ˛ يگردآور يندهايفرآ تمام ثبت روش ˛يريگ يپ و يبررس. است يريگيپ و يبررس يريپذ اتكا

 در مردم تيفعال يالگوها ثبت ينمودارها و ها يطراح ˛ ها ادداشتي ي مشاهده و مصاحبه شامل كه است اطالعات
  .باشد يم رهيغ و اتينشر از قيتحق روزانه يها ادداشتي و ساختمان كي



     دكتر جهان بخش -دكتر ليتكوهي -دكتر عامري                                              معماري روش تحقيقجزوه 
                        

٢٦ 
 

 از امر نيا كه باشند ريپذ دييتا ديبا ˛تينيع بر ديتاك يجا به محقق ريتفاس و العاتاط يا،گو نظر از: يريپذ دييتا
 قيتحق اطالعات يآور جمع به اقدام مختلف يراهها از كه مختلف پژوهشگران زين و متعدد منابع   از استفاده قيطر
 مفروضات ستيبا يم پژوهشگر موضوع يساز شفاف يبرا نيهمچن) يبند مثلث(.شد خواهد ممكن كنند، يم

 در را قيتحق انيجر در آمده وجود به نگاه رييتغ گونه هر و قيتحق سئوال نيتدو بر آنها ريتاث و خود يشناخت معرفت
 به ينگاه چهيدر چه از قمحق كه بداند خواننده تا دينما منعكس...) نامه، انيپا مقاله، كتاب،( خود قيتحق جهينت

  .)ييگرا بازتاب( است پرداخته نظر مورد موضوع



     دكتر جهان بخش -دكتر ليتكوهي -دكتر عامري                                              معماري روش تحقيقجزوه 
                        

٢٧ 
 

  
  پژوهش ساختار :دوم فصل

  
 و شده آغاز قيتحق سئوال و موضوع از ساختار نيا. رديگ يم قرار فيتوص مورد پژوهش يكل ساختار فصل نيا در

 يا نكته. رديگ يم قرار فيتوص و اشاره مورد بيترت به..... ها، هيفرض ات،يادب مرور شامل يبعد يقسمتها و مراحل
 قابل و يكاربرد ممكن حد تا فصل نيا مطالب است شده يسع كه است نيا رديگ قرار توجه مورد ستيبا يم كه

  .باشد انيدانشجو يبرا يعمل استفاده

  

  قيتحق موضوع انتخاب -2-1
  .است قيتحق موضوع انتخاب دارد وجود محقق يبرا كه يا مسئله نياول ˛ قيتحق ضرورت صيتشخ از پس

  است آن يبرا يحل راه و يپاسخ افتني يجستجو در محقق كه مشكل كي طرح قيتحق موضوع
  عنوان                موضوع)                 حوزه( نهيزم                 دهيا

       

  

  :قيتحق موضوع انتخاب در موثر عوامل -2-1-1
   انسان يكنجكاو

   ضرورت و ازين
   يعلم بضاعت

 و تخصص يخاص رشته در كه يكسان يعني است محقق يعلم بضاعت از متاثر يقيتحق موضوع هر انتخاب
  .دارند يشتريب يآمادگ نهيزم همان در موضوع انتخاب در باشند داشته اطالعات

   تجربه

SubjecTitle 
Field

Or 

Area 

Idea 
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 نوع و موضوع انتخاب در تواند يم بازدارنده عوامل و يطيمح يها تيمحدود به توجه  ها تيمحدود
  .باشد موثر قيتحق

  :قيتحق موضوع انتخاب يارهايمع-2-1-2
  باشد تازه و نو ديبا قيتحق موضوع-
  باشد داشته تياولو مشابه موضوعات به نسبت-
  )نباشد يجزئ يليخ و يكل يليخ(  باشد داشته تيمحدود يمطلوب حد در قيتحق دامنه -
  باشد داشته اجرا تيقابل-

  باشند داشته را الزم يعلم بضاعت  آن انجام يبرا قيتحق ياجرا ميت -
   باشد  ايگو و مختصر ستيبا يم قيتحق موضوع -
  باشد اتيهيبد از دينبا قيتحق موضوع -

 نظر در را يكار چه انجام كه پرسد يم محقق از ،است قيتحق ييغا اهداف مجمل يبند دسته موضوع كه آنجا از
 حداكثر با ستيبا يم كه است آن مسئله اي موضوع ،يقاتيتحق پروژه هر محور و كانون گفت توان يم لذا و دارد
 زير به پژوهش يكل طهيح ليتبد ،موضوع انتخاب يكاركردها نيمهمتر از گريد يكي . شود انيب صراحت و دقت

 هر قلب. افتيدر يروشن به را يپژوهش كار ريمس و هدف توان يم بيترت نيا به.است رتريپذ كنترل يها موضوع
 قيتحق نديفرآ در ازين نياول اشتباه، از يخال و قيدق انيب و موضوع روشن درك و است آن موضوع ،يقيتحق پروژة
  .  است

  آن هاي ويژگي و تحقيق عنوان -2-1-3
  : مانند باشد، داشته ويژگيهاي بايد تحقيق عنوان هر

 و اختصار صراحت، نظير هايي  ويژگي داراي و كند ارايه تحقيق ي حوزه از روشن و دقيق شناختي) الف
  . باشد سادگي

  .رود كار به منظم صحيح بايد تحقيق عنوان در آمده هاي كلمه) ب
 ديگر، سخن به. شود تنظيم و تهيه علمي، معيارهاي به توجه با ها     قعيتوا پرتو در بايد تحقيق عنوان) ج

  . دهد ترجيح گرايي آرمان بر را گرايي واقع تحقيق، عنوان انتخاب در بايد پژوهشگر
 آگاه آمد، خواهد پيش آن باره در كه هايي      ابهام و ها حدس به عنوان، انتخاب هنگام بايستي پژوهشگر) د

 )109-108 ،1391،يخاك. ( بگيرد نظر در بندي جمله در را اآنه و باشد
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  ستند؟ين مناسب پژوهش يبرا يموضوعات چه
 رونيب يبرا يفكر تالش و كشمكش محقق در و ندارند خود ذات در را “ها داده ريتفس” به ازين كه يموضوعات) الف
 تياهم حائز ريز نكات مطلب نيا حيتوض در. تندسين مناسب پژوهش انجام يبرا ندكن ينم جاديا را ميمفاه دنيكش
 :باشند يم

 حوزة دربارة شتريب چه هر شناخت يبرا اطالعات يآور جمع. ستين شما آموزش پژوهش، از هدف •
 را آن موضوع حل قالب در شما كه هاست داده از يكهكشان در كاوش با متفاوت كامالً دانش از يمشخص

 .دينيگز يم بر
 شيافزا مثالً. (ستين يمناسب يپژوهش موضوع هاست، داده از يسر دو نيب سهيامق هدفش كه يموضوع •

 ...). تا...  از سال صد طول در مردان با سهيمقا در شاغل زنان تعداد

 يموضوع عنوان به آنها انيم ارتباط دادن نشان منظور به ها داده از يسر دو انيم يهمبستگ بيضر صرف افتني
 ياصل هدف كه است نهفته يثانو علت كي يهمبستگ بيضر هر پس در راكهچ. تسين يرفتنيپذ قيتحق يبرا

 را پژوهشگر كار ارزش آنچه اما دهد يم نشان را رهايمتغ نيب ارتباط وجود آمار واقع در باشد يم پژوهش انجام
 تسئواال پاسخ افتني. است درست يريگ جهينت و بحث و ارتباط نيا وجود علت ليتحل و هيتجز كند يم مشخص

 خود به افت،يدر را يهمبستگ علت كه يزمان را محقق فكر از يبخش كه است قيتحق ارتباط، نيا علل كيتفك و باال
 نيا حيتوض در. ستندين مناسب پژوهش يبرا شوند، يم ختم نه اي يآر يها پاسخ به كه يموضوعات. كند يم مشغول
 زين ريخ اي يار پاسخ به دنيرس ،ستين كننده قانع يستگهمب بيضر صرف افتني كه علت همان بهگفت ديبا مطلب

  .رسد ينم نظر به كننده قانع قيتحق جهينت عنوان به

  

  مسئله انيب -2-2
 مطرح يكل اطالعات هيپا بر و قيدق روشن، صورت به نيشيپ اطالعات اساس بر ستيبا يم مسئله ،مسئله طرح در

 »است پژوهش نديفرآ كل بخش نيمهمتر و نيدشوارتر« مسئله طرح و ييشناسا) 2000( نجريكرل نظر طبق. گردد
 مشخص و محدود ديبا مسئله ياسيق يها پژوهش در شود توجه آن بودن يعمل به ديبا مسئله اي موضوع طرح در

 نامحدود و يكل اريبس يها سئلهم باشد فيتعر قابل ياتيعمل و ينيع صورت به آن يها اصطالح و ها مفهوم و باشد
 و باشد داشته يگذار هيسرما يبرا يكاف ارزش و تياهم ديبا مسئله ضمناً كند ينم افتيدر يمناسب پاسخ معموالً
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 دارد وجود ياندك اطالعات اي ندارد وجود ياطالعات نظر مورد نهيزم در كه دينما متقاعد را رندهيگ ميتصم اتيه بتواند
  )147 ص 1388 ييرزايم. (افزود خواهد موجود شناخت كرهيپ به ديجد زيچ اي و است اشتباه موجود اطالعات اي و

  .اندازديب جا را دارد را آن حل قصد كه يا مسئله يخوب به بتواند ديبا سندهينو كه است نيا ديآ يم نظر به مهم آنچه

  مسئله انيب هاي ويژگي -2-2-1
 اي حاشيه مسايل از آن جداسازي و مسئله كردن محدود شامل و است ممكن علمي دقيق زبان به ،مسئله خوب بيان
 مارشال. (دهد نشان را آن اهميت كه كند بيان اي گونه به را مسئله بتواند بايد پژوهشگر) 23 ،1375 اتسلندر،. (است

 وجود بر واقعي هاي  دليل تا كند سعي بايد پژوهشگر تحقيق، مسئله شناسايي در همچنين) 34 ،1377 ديگران، و
 در كندكاو با معموال است داده رخ نظر مورد ي    مسئله آن در كه دهد نشان را شرايطي و كند، عرضه را مسئله
  : كرد پيدا را زير اتاطالع توان مي است شده بيان خوب كه اي   مسئله گوناگون هاي  اليه

   مسئله اهميت: الف
  تخصصي ي    حوزه يك در مسئله محدودشدگي: ب
   شده انجام هاي  پژوهش ي  درباره كلي اطالعات: ج
   تحقيق هاي  نتيجه ي  ارايه براي چارچوبي: د
  ) جامعه( سازمان نيازهاي: ه
   دادن بهبود براي مديريت نظر مورد قلمروهاي: و
  . كنند ومحدودتر مشخص را آنها هايشان     نظريه با بايد پژوهشگران كه نظري لمروهايق: ز
 (١٩٩٢,٣٣,Sekaran) مرتبط متغيرهاي تمامي دادن نشان: ح

 قرار وقتي اما. برسد نظر به تر    آسان آنها رعايت شود، گرفته نظر در جداگانه وقتي ها      ويژگي از يك هر است ممكن
 وادار را پژوهشگر و نخواهدبود، آساني كار شود، گرفته نظر در مسئله يك ي درباره ها  ويژگي اين از اي مجموعه باشد
 طرح كي .است اساسي شرط ذهني، هاي     پيشداوري از شدن رها كار، اين براي. سازد روشن را هايش هدف تا كند مي

  : ليقب از؛ شوند شروع ياستفهام يها واژه نيا با كه دهد پاسخ ييها پرسش به بتواند ستيبا يم مناسب مسئله
  شود؟ انجام يكسان اي يكس چه مورد در پژوهش ؟يكس چه -1
  ؟ييرهايمتغ اي ريمتغ چه -2
 عوامل ايآ شود؟ يم نييتع ريغمت چند اي دو نيب ارتباط ايآ شود؟ انجام چگونه پژوهش چگونه؟ -3

 از و هاست دهيپد فيتوص صرفاً ايآ است؟ دهيپد دو سهيمقا ايآ شوند؟ يم يريگ اندازه آنها ريتاث و يدستكار
  .ليقب نيا
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  رد؟يگ يم انجام يطيمح چه ةمحدود در پژوهش كجا؟ -4
  ) 7 ص 1376 ˛ همكاران و ينادر(  رد؟يگ يم انجام يزمان ةمحدود چه در پژوهش وقت؟ چه

 مسئله قالب در را پژوهش موضوع اتيادب در موجود ينظر يها دگاهيد و ها مفهوم ستيبا يم پژوهش مسئله انيب
 و مدارك اسناد ،ليدال ،مستندات اساس بر را وعموض تياهم و ودهنم مجتمع شود پرداخته آن به است قرار كه يا

 يآرمان تيوضع با موجود تيوضع اول درجه در كه داد نشان ستيبا يم مسئله تياهم اثبات يبرا . دده نشان آمار
 پژوهش كه گردد مطرح ديبا منظور، نيا يبرا .ندارد وجود طيشرا بهبود يبرا يقبول قابل حل اهر زين و دارد فرق
 را موضوع ةناشناخت ابعاد حد چه تا ديافزا يم يبشر دانش حوزه به چقدر تا اي كند يم حل را يمشكل چه نظر مورد
  )149 ص ،1388 ييرزايم( كند يم روشن

 موجود يها هينظر ژهيو به مسئله و موضوع به مربوطه اتيادب از ستيبا يم ،مسئله يارزشمند اثبات يبرا بنابراين
 پژوهش يها نهيشيپ يحت و يمقدمات يها مطالعه از برآمده كه موجود يها تيواقع نيهمچن و نظر مورد حوزه در

 اي ها مشاهده به توان ينم صرفاً نظر مورد مسئله يارزشمند اثبات يبرا كه شود دقت ديبا. جست سود هستند
 به موجود اتيادب ستيبا يم بلكه. نمود سهيمقا هم با را ها داده از دسته دو صرفاً اي كرد اتكا يشخص يها تجربه
 شناخت به مشكل حل كه نمود اثبات يدانيم اي ياسناد از اعم قيدق يمقدمات يها مطالعه با و شود گرفته كار

 .كند يم كمك جامعه در يمهم مشكل حل به اي كند يم كمك ها تناقض حل به ديافزا يم موجود
   مسئله انتخاب در ممكن خطاهاي -2-2-2

  :شوند    مي دچار زير كلي اشتباه چهار به مسئله انتخاب هنگام پژوهشگران و دانشجويان است معتقد دالن
 . كنند مي انتخاب شتابزده را اي  مسئله گوناگون، هاي  جنبه تحليل و تجزيه بدون -1

 . نمايند  مي مسئله بانتخا به اقدام ،مسئله با مرتبط علمي هاي      نظريه بررسي بدون -2

 . كنند مي مشخص را تحقيق اجراي روش پژوهشي، مسئله انتخاب از قبل -3

 )107-106 ،1391،يخاك. ( كنند     مي توصيف كلي را آن ،مسئله متغيرهاي روشن و دقيق تعريف جاي به -4

   تحقيق ي مسئله انيب ارزيابي معيارهاي -2-2-3
  : داد پاسخ آيد مي پي در كه هايي پرسش به بايد تحقيق طرح در آمده مسايل ارزيابي براي

  است؟ شده بيان تحقيق ي  پيشينه به توجه با آن هاي       ويژگي و گستردگي آيا -1
  كند؟ مي تعيين را پژوهش ي   دامنه ،مسئله بيان شيوه آيا -2
 است؟ شده بررسي زير مالك با مسئله اهميت آيا -3

   امور اجراي در نو ي شيوه يك به دستيابي :الف
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   نظريه يك تدوين براي بودن موثر: ب
   علمي هاي    نظريه گسترش و بخشيدن عموميت: ج
   سازمان و جامعه مسايل به گويي پاسخ: د
   تحقيق در شناسي روش توسعه: ه

  است؟ پذير امكان مسئله براي ها     فرضيه ارايه امكان آيا -4
 )106، 1391خاكي، (  است؟ پذير امكان مسئله متغيرهاي عملياتي تعريف آيا -5

  مقاله و پژوهش ساختار در مسئله انيب نقش -2-2-4
 انيب رينظ وابسته هم به اما زيمتما عناصر و اجزاء كه است ينديفرآ و ساختار آن از حاصل مقاله جهينت در و پژوهش
 و كرده مشخص و فيتعر هم امتداد در را... ج،ينتا ات،يفرض ،)نهيشيپ و ينظر يمبان از اعم( موجود اتيادب ،،مسئله

 يپرسش اي مسئله حيتوض واقع در كه مسئله انيب .دده يم قرار پژوهش مورد تيوضع بهبود يراستا در را پژوهشگر
 كل تواند يم شود طرح يدرست به اگر ،شود يم  انجام آن به پاسخ اي حل يراستا در مقاله و پژوهش كل كه است

 يها هيفرض و ها پژوهش اهداف، شود، يم مطرح كه يا مسئله نيب چراكه .دينما همراستا و كپارچهي را نديفرآ نيا
 اتيجزئ نيا يبند جمع و سازند يم آشكار را مسئله كي اتيجزئ ها هدف اصل در. دارد وجود متقابل ارتباط پژوهش
 در يعمل و محدود صورت به مسئله طرح انيپا در كه يپژوهش يها پرسش. شود يم مسئله به پرداختن به منجر

 .ندساز يم ياتيعمل را ها هدف اصل در نديآ يم

 بدون و كوتاه ˛قيدق" :دنباشي خاص صفات واجد ديبا قيتحق در موثر نقش  يفايا يبرا  پژوهش يهاپرسش
 از محقق قصد كه است نيا كرد توجه آن به ديبا كه يا نكته. "يقيحق و جا به ،مناسب ه،نانيب واقع ،يعملابهام،

 اي دارد وجود آنچه واقع در و باشد ها دهيپد نيتب اي ميتفه ديبا يفلسف اي ياخالق يداور يجا به قيتحق پرسش
  باشد مطالعه موضوع آن رييتغ و يدگرگون

  :پژوهش نهيشيپ -2-3
 تا پرداخت موضوع سابقه مررور به ستيبا يم آن تيماه و مسئله انيب و عنوان موضوع، شدن مشخص از پس

  .اند دهيرس يجينتا چه به و داده انجام يپژوهش اقدامات چه پژوهش موضوع مورد در گرانيد شود مشخص

  ) مسئله( موضوع عملي – علمي كاوي پيشينه و يابي پيشينه ضرورت -2-3-1
 ها، كتاب در كنكاش اين. است موضوع درباره شده انجام يكندوكاوها حاصل و جهينت واقع در موضوع سابقه مرور
 قسمت ناي ديگر، سخن به. است يابيدست قابل ها كتابخانه و سايت در ها نامه پايان و ها   پژوهش گزارش ها، مقاله
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 زمينه در ديگران سازماني و دانشگاهي هاي   پژوهش و ها نوشته با را خواننده كه است مهمي اطالعات دربرگيرنده
 پژوهش  مسئله و موضوع حوزه در موجود هاي      آگاهي بر علمي، پژوهش يك اساس. كند مي آشنا پژوهش مسئله
 و كميت لحاظ از خصوص نيا در مطالعه چگونگي لذا است، آمده مفراه قبلي پژوهشگران توسط كه است استوار
  . ديآ يم حساب به قيتحق در پژوهشگر مهارت و توانمندي از اي  نشانه كيفيت

 تجزيه و بندي    دسته شناسايي، را پژوهش موضوع كاربردي – نظري سابقه خود پژوهش براي بايستي پژوهشگر هر
 بايد گيرد مي انجام كه علمي پژوهش هر چراكه باشد داشته توجه مسئله حوزه در ياصل هاي مفهوم به و نمايد تحليل

 تواند   مي جديد پژوهش هر قبال در پيشين هاي       پژوهش. باشد استوار پيشين هاي  پژوهش هاي نتيجه و اركان پايه، بر
  : باشند داشته را زير وضعيت دو

  جديد پژوهش اصلي مسئله و موضوع با مستقيم ارتباط: الف
  جديد پژوهش اصلي مسئله و موضوع با مستقيم غير ارتباط: ب

 – نظري هاي        پژوهش دستاوردهاي مستندترين و روزترين به ترين، اصيل ترين، مرتبط كند سعي بايد پژوهشگر هر
 بررسي را او نظر مورد پژوهش مسئله ي                مرحله چه تا ديگران كه دريابد و كند شناسايي را قبلي پژوهشگران كاربردي

 توسط شود انجام خواهد       مي كه پژوهش مسئله از بعدهايي چه ديگر سخن به. اند      شده نزديك آن به يا اند كرده
  : كند استفاده زير نابعم از توان     مي كار اين براي. است نشده هايي                   بخش چه و شده بررسي ديگران

  تخصصي هاي     مجله و ها            كتاب •
  اينترنت شبكه در تخصصي هاي سايت •
  )147، 1391خاكي، (  شده انجام هاي نامه پايان •

   عملي و علمي كاوي پيشينه و يابي پيشينه فرايند -2-3-2
  : شود روبرو زير احتمالي شرايط با شگرپژوه شد خواهد باعث عملي و علمي كاوي پيشينه و يابي پيشينه

  . شود نمي يافت مناسبي حل راه مسئله براي پيشينه در) الف
  . است مبهم همچنان مسئله از بعدهايي) ب
  . دارد وجود مناسبي حل راه مسئله براي پيشينه در) ج
. بگيرد تصميم خود كار ادامه ارهدرب تا كند مي كمك پژوهشگر به شد گفته كه وضعيتي سه اين از هريك
  . باشد زير شرح به تواند مي او هاي     گزينه

  . دهد ادامه را پژوهش فرايند) الف
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 با را پژوهش تواند مي حالت، اين غير در. دهد ادامه را كار بايد لذا ارزشمندند مسئله نشده حل بعدهاي) ب
   كند آغاز جديدي مسئله

 بايد لذا دارد اعتبار دستاوردهايشان و اند يافته ارزشمندي پاسخ ،مسئله براي ديگران اينكه به توجه با) ج
  .كند شروع جديدي مسئله با را پژوهش

  : است شده داده نشان ريز شكل در شد داده شرح كه هايي وضعيت
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1391،148خاكي، ( پيشينه كاوي علمي و عملي  نقش پيشينه يابي و

سفارش خاص يك 
استاد/كارفرما  

جذاب بودن پيشنهادات 
 پژوهشگران

ها،تهديدات  فرصت
 و واقعيات سازماني

ها و  عالقه
هاي ناشي از  سئوال

برداشت كلي از ابعاد يك 
 مسأله قابل بررسي

گيري از انواع منابع در  بهره
ها، مراكز گردآوري  كتابخانه

هاي   اسناد و سازمان
 تخصصي موردنظر 

فراهم آوري پيشينه تحقيق 
در سه سطح جهاني ، ملي و 
 سسازماني

هاي  گيري از سايت بهره
 اينترنتي

براي مسأله راخ حل مناسبي وجود   بعدهايي از مسأله همچنان مبهم است شود حل مناسيي يافت نمي براي مسأله راه  

ايي براي جستجوي روشهاي اجر
هاي پيشنهاد  حل بكارگيري راه

 شده از سوي ديگران

 تعريف دوباره از مسأله اوليه

 شروع فرآيند تحقيق
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   موضوع كاوي پيشينه و يابي پيشينه هاي هدف -2-3-3

 چه مسئله حل براي و) نظري پيشينه( اند گفته چه نظر مورد موضوع درباره ديگران بفهميم اينكه براي جستجو
  )151-1391،149خاكي، ( . برساند انجام به را زير ايه  هدف تا كند    مي كمك را پژوهشگر) عملي پيشينه( اند  كرده

  پژوهش ي     مسئله با قبلي هاي      پژوهش دستاوردهاي ميان منطقي ارتباط برقراري -1

 نظر به مرتبط غير نخست، برداشت در است ممكن گيرند      مي صورت خاص حوزه يك در كه گوناگوني هاي    پژوهش
  . كرد برقرار رابطه آنها بين مؤثر، بندي جمع يك با بايد و رسند

  نظري) مباني( چارچوب به دستيابي -2

 طراحي خود يا كند انتخاب را نظري چارچوب كه بود خواهد قادر پژوهشگر اجرايي، هاي    مدل هاو  نظريه بررسي با
  . كرد سازي فرضيه مسئله درباره بتوان آن با تا كند

  گذشته هاي  پژوهش در استفاده مورد پژوهش هاي روش شناسايي -3

 در و شود مي آشنا رفته كار به گوناگون هاي روش با ،مسئله حل عملي هاي گزارش و ها   پژوهش بررسي در پژوهشگر
  .اند بوده ناكارآمد يا كارآمد هايي روش چه بايد      مي

  مسئله در مؤثر متغيرهاي اهميت درجه تعيين -4

 فراهم را اطالعاتي سازي، فرضيه براي شوند مي استخراج نظري چارچوب از كه آنها، بين هاي هرابط و مهم متغيرهاي
 يك هر كه است شده دربرگرفته متغير زيادي تعداد توسط دهد  مي رخ سازمان قلمرو در كه مسئله هر. آورند مي

 روي بر پژوهش هدف به توجه با را آنها درجه و اهميت توان مي و دارند پژوهش مسئله با خاصي ارتباط و نسبت
 مفيد بندي طبقه اين در تواند مي آيد مي فراهم پژوهش، پيشينه بررسي از كه اطالعاتي لذا داد، نشان پيوستار يك
  .كند پذير امكان را ها فرضيه پذيري آزمون و بگذارد اثر نظري چارچوب تكامل و توسعه بر نهايت در و باشد

  مسئله با ارتباط در جديد نظري يها حوزه كردن پيدا -5
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 از بايد بلكه ، است شده انجام كارهايي چه كه باشد آن دنبال به تنها نبايد پژوهشگر پيشينه، بررسي جريان در
 درباره كمتري هاي پژوهش كه شوند مي يافت يي ها   موضوع معموال. شود آگاه نيز شده گرفته ناديده پژوهشي مسايل

 آنها درباره خالق و مانند كم برداشتي به است ممكن يابي پيشينه جريان در پژوهشگر يك و است هشد انجام آنها
  .سازد ضروري را مسئله دوباره ارزيابي كه يابد دست

  بيهوده هاي روش كارگيري به از پرهيز -6

 رفته كار به خاص اي    مسئله هدربار هاييكساني        روش بيش و كم كه شود مي روبرو پژوهش چندين با گاهي پژوهشگر
 كه باشد اي  كننده قانع دليل تواند مي امر اين اند، نكرده ارايه را معناداري و مؤثر هاي نتيجه آنها همه و است
  .باشد شده ناشي ها روش ناكارآمدي از است ممكن ها پژوهش اين مناسب هاي  نتيجه

  سئلهم و موضوع حوزه در شناسي روش بر آگاهي -7

 برده كار به هاي  شيوه و ها آزمودني گيري، اندازه ابزار و وسايل انواع اجرا، هاي روش ي  درباره تواند مي منابع بررسي
 و اصالح به منابع، در پژوهش شيوه از و بدهد، پژوهشگر به مناسبي هاي ديدگاه گذشته، در پژوهشگران توسط شده
  .يابد ستد خود پژوهش مسئله معنادار تغيير

  شده انجام هاي پژوهش تكرار از پرهيز -8

 پرتو در بتوان كه است ارزشمند وقتي پژوهشي هر لذا دارد، زمان و هزينه صرف به نياز ، پژوهش هر انجام
 گرفته انجام اي بيهوده كار حالت اين غير در كرد، شناسايي را جديدي هاي    ديدهگاه آن، هاي  نتيجه و دستاوردهاي

  . دهد مي كاهش را چرخ دوباره اختراع خطر پژوهش پيشينه بررسي لذا است

  شده انتخاب مسئله اهميت به نسبت آگاهي افزايش -9

 بر آگاهي لذا كند، مي بيان را مسئله آن اهميت درجه اند،  گرفته انجام مسئله يك حل براي كه هايي   پژوهش بررسي
 مسئله” كه دهد مي نسبي اطمينان پژوهشگر به كاربردي، هاي ژوهشپ و نظري هاي تالش اين دستاوردهاي

 شرط به نكته اين البته. (است شده توجه آن به پژوهشگران سوي از و بوده برخوردار اي   ويژه اهميت از او“ پژوهش
 از اي پاره در وگونه باشد برخوردار الزم اعتبار و اهميت از بررسي مورد نظري ادبيات و كاربردي پيشينه كه است آن

 است ممكن پژوهنده.)ناميد“ واگير بيماري” را آن توان مي كه اند كرده فراگير حالت چنان هايي موضع دانشگاهها،
 نداشته روشني ديدگاه دارند، دخالت آن در كه متغيرهايي درباره است ممكن اما كند، مشخص را خود مسئله بتواند
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 كمك آنها، كردن عملياتي و متغيرها تعريف تشخيص، نظر از را پژوهشگر تنها نه پژوهش، پيشينه بررسي. باشد
 و ابتكاري هاي پژوهش به كه هنگامي حتي دهد، مي ياري نيز متغيرها ارتباط چگونگي تشخيص در بلكه كند مي

 نقطه پيشين، هاي وهشپژ زيرا شود، پرهيز آنها تكرار از تا شوند بررسي گذشته كارهاي بايد باشد، نياز اصلي و نوين
 دقيق بررسي گذشته، اين از. داد گسترش را آنها هم و بود متكي ها آن بر بايد هم كه است كارهايي براي آغازي

 تفسير به ها، داده تحليل براي مناسب مدل تشخيص نظر از تواند مي عالقه مورد زمينه يك در اصلي هاي پژوهش
 و دهد قرار پژوهشگر اختيار در را ارزشي با رهنمودهاي و مفيد كاربردهاي و كند كمك پيشين، هاي يافته

  ).1391،151خاكي، (  .سازد روشن را مسئله درباره موجود هاي  شكاف و تنگناها ها، همپوشاني

 اي موضوع اي و خود مسئله اي موضوع خصوص در شده انجام يهاپژوهش پژوهشگر موضوع سابقه مرور قسمت  در
 يقيتحق  چه يكس چه كه دينما گزارش ستيبا يم پژوهشگر بخش نيا در واقع در كند يم گزارش را مرتبط مسئله

 نهيشيپ .است افتهي دست يجينتا چه به مختصر صورت به و داده انجام يروش چه با و  هيفرض چه با ،عنوان چه با را
  :رديگ يم انجام بخش دو  در پژوهش

  جهان در شده انجام يها پژوهش -1

  رانيا در شده انجام يها پژوهش -2

 يم دهد، يم شرح پژوهشگر قسمت نيا در كه يا نهيشيپ با  به توجه  با  حاضر پژوهش انجام  علت اي هيتوج تاًينها
 پس ،است شده انجام او مسئله اي موضوع مورد در  يمشابه يكارها اگر كه دهد پاسخ پرسش نيا به ستيبا

 را موجود يكارها يستيبا پرسش نيا به پاسخ يبرا.دارد يهيتوج چه آنها با سهيمقا در و گرفته انجام چرا او پژوهش
 نيشيپ يكارها با سهيمقا در را خود كار اي و بپردازد آنها  اشكاالت اي كمبودها و نواقص به  ، ردهك نقد و يبررس ديبا
 .دينما هيتوج يشناخت روش ثيح از

  : كند كمك زير هاي    هدف به دستيابي در را پژوهشگر تواند مي پژوهش پيشينه بررسي

 . شده انجام هاي    پژوهش اطالعات به دستيابي -1

  آنها بودن مهم غير يا همم تعيين و مربوط متغيرهاي به دستيابي -2
 .  مشخص تخصصي زمينه يك در معين پژوهش يك كاربردهاي و ها نتيجه بر آگاهي -3
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 تنظيم را هايي  فرضيه آنها با است مايل خويش، پژوهش براي پژوهشگر كه متغيرهايي بين رابطه فهم -4
 . كند تدوين و

  پژوهش هاي    داده و آماري جامعه با مناسب تحليلي و مفهومي هاي      مدل شناسايي -5
 ) مسئله تحديد اصل( پژوهش مسئله جديد نگارش و كردن محدود -6

 پژوهشگر است بهتر كه شد خواهيم متوجه منابع بررسي از پس باشد، شده تعريف ضعيف و مبهم اي   مسئله اگر
 و ضعيف صورتي به را آن و كند پژوهش كلي اي          ئلهمس درباره كه اين نه كند  بررسي تر محدود دامنه در را مسئله
  . دهد پاسخ ناقص

  موضوع سابقه مرور انجام يعمل روند -2-3-4

 ميبدان ميخواه يم اكنون .شود يم محسوب قيتحق يراهنما خط عنوان به يآغاز پرسش شد ذكر كه همانطور
 نيا .ميمائيبپ قيتحق مسئله ينظر نيتدو يبرا را قيتحق دانيم چگونهو ردهك عمل اطالعات كسب يبرا چگونه
  .است يليتكم ياكتشاف روش چند و ياكتشاف يها مصاحبه ˛ متون خواندن اتيعمل شامل ياكتشاف روند

   خواندن )الف

 و مطالعه نيا. شود يم حاصل خواندن قيطر از اول درجه در موجود يباورها و اطالعات حد از رفتن فراتر ييتوانا 
 كند يم كمك محقق به ديجد و ميقد شمنداندان و شمندانياند آثار و كارفا با قيعم و عيوس ييآشنا شامل خواندن

 يانتقاد ديد يمعرفت نيچن و .رود فراتر موجود ريتفاس و اطالعات مرز از و  داده گسترش را شيها شهياند افق كه
 ارچوبهچ به نسبت را خود قيتحق موضوع تيموقع تواند يم محقق خواندن قيطر از. دهد يم پرورش را محقق

   .كند نييتع يروشن به شده شناخته يفكر يها

  :باشد يم يضرور ريز نكات تيرعا متون خواندن كار به يسازمانده يبرا

  :متن ابانتخ اريمع- 1

  :رنديگ قرار توجه مورد ستيبا يم ريز يارهايمع مطالعه مورد متون انتخاب در

  يآغاز پرسش با متن ارتباط-
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  متون خواندن برنامه يمنطق ابعاد-

  ها داده يريتفس و يليتحل يمبان به توجه-

  گوناگون يها نگرش به توجه-

  خواندن فواصل در نظر تبادل و يشخص تفكر زمان داشتن نظر در -

  : متن كي يسينو دهيچك -2

  آن مختلف يقسمتها انيم كه يارتباطات  و آن ياصل دهيا يآشكارساز از است عبارت متن كي يسينو دهيچك
  .شود انينما سندهينو يفكر وحدت كه ينحو به است برقرار

  : متون سهيمقا -3

 به را شده خوانده متون ديبا را آنها قيتحق كار ادامه يبرا ييراهها يابيرد و تفكر عناصر دنيكش رونيب منظور به
 اند شده ميتقس يفرع اريمع سه به به آنها ار كي هر كه ياصل اريمع دو برحسب متون كرد، سهيمقا گريكدي با دقت
  :رنديگ يم قرار سهيمقا مورد

  يانتخاب يدگاههايد:  اول اريمع

   موجود يدگاههايد انيم ييهمگرا)  الف

   موجود يدگاههايد انيم ييواگرا) ب

  موجود يدگاههايد بودن متكامل) ج

  محتوا:  دوم اريمع

  :گردد  صمشخ آنها در ريز اتيخصوص ستيبا يم روشن و منظم طور به محتواها از درست استفاده يبرا

  ) دارد وجود اگر(  آنها انيم آشكار يهماهنگ) الف

  ) دارد وجود اگر( آنها انيم آشكار يناهماهنگ)  ب
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  بودنشان متكامل)  ج

  ياكتشاف يها مصاحبه )ب

 يبرا يرچوبچا متون خواندن. كند كمك قيتحق  مسئله ينظر نيتدو به تواند يم ياكتشاف يها مصاحبه و متون 
 ديد از كه موضوع از ييايزوا تا شود يم باعث ياكتشاف يها مصاحبه انجام و كند يم فراهم ياكتشاف يها مصاحبه
  . گردد اشكار شيبرا است مانده پنهان محقق

 ˛ تفكر يها نهيزم افتني يبرا ياكتشاف يها مصاحبه كه است نيا رديگ قرار توجه مورد ستيبا يم كه يا نكته
 نيتدو شيپ از يها هيفرض ينادرست اي يدرست به يدگيرس يبرا نه رود، يم كار به قيتحق يها هيفرض و ها دهيا

 .موجود  يطرحها اعتبار آزمودن نه است قيتحق مسئله طرح نينو ياه وهيش كشف يبرا  مرحله نيا نيهمچن. شده
  : كرد تيرعا را ريز طيشرا ديبا ياكتشاف مصاحبه در

  است؟ ديمف يكسان چه با مصاحبه-

  كرد؟ عمل آن به ديبا چگونه ست؟يچ ها مصاحبه موضوع-

  كند؟ غلبه محقق يذهن سوابق و ها يداور شيپ بر   ندبتوا  در تا كرد يبردار بهره ها مصاحبه از ديبا چگونه

  :يمفهوم اي ينظر ارچوبهچ -2-4

 نيا .شود يم استفاده يحيترج يكرديرو ارائه اي پژوهش يكل خطوط ميترس يبرا يمفهوم اي ينظر ارچوبهچ از
  .شود يم ليتشك ها هدف و روابط كاركردها، رفتارها، ها، روش با مرتبط يها مفهوم از يا مجموعه از ارچوبهچ

 خصوص در كه عوامل و رهايمتغ روابط از يمنطق برداشت كند يم كمك خوانندگان به ينظر ارچوبهچ واقع در
 يانجيم هينظر نوع كي ينظر بچهارچو گفت توان يم. باشد داشته اند شده فرض مهم و مناسب نظر مورد مسئله
 جمع ،يشناس روش -اتيادب مرور هدف، ،مسئله طرح( رينظ پژوهش اي مطالعه يها جنبه همه  با  تواند يم كه است
  .است ارتباط يدارا ميمفاه از يا مجموعه توسط پژوهش تيهدا آن فهيوظ و داشته ارتباط) ها داده ليتحل و يآور

 قالب در رگيهمد با ها آن ارتباط و رهايمتغ هيكل آن در كهشود يم طرح يريمتغ چند هيفرض كي ينظر چارچوب در
 يم پس گردند يم مطرح و استخراج منفرد يها هيفرض ،ارتباط نيا بر يمبتن آنگاه و گردد يم مشخص ينمودار
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 و استخراج ها هينظر از ها هيفرض آن در كه آزما هينظر ياسيق يها مطالعه در خصوصا ينظر ارچوبهچ گفت توان
  . رددا  ياتيح و مهم  ينقش رنديگ يم قرار آزمون مورد

 به را رهايمتغ نيب ارتباط ستيبا يم رود يم كار به آزما هيفرض اي ياسيق يها پژوهش در ينظر ارچوبهچ يوقت
 يكنترل گر، ليتعد يرهايمتغ وابسته، و مستقل يرهايمتغ نيب روابط چارچوب، نوع نيا در دهد نشان يمنطق صورت

 نحوه و نديآ يم ينمودار قالب در آنگاه و شود يم داده حيتوض يمنطق و يعلم وهيش به گر مداخله اي نامربوط يحت و
  .گردد يم مشخص و ذكر نامربوط يرهايمتغ مهار اي كنترل نحوه يحت و گريكدي به آنها ارتباط

 گريهمد با آنها بيترك نحوه و ميمفاه د،يعقا  از يساختار ينظر ارچوبهچ گفت توان يم يبند جمع عنوان به
 مورد مسئله اگر يحت زند يم ونديپ هم به و بيترك هم با را پژوهش نهيشيپ از حاصل ديعقا و ها هينظر هك است
 مورد مسئله با ارتباط در است الزم و است مفهوم كي يدارا حداقل شك بدون هم باز باشد هينظر كي فاقد ما نظر
  .شود فيتوص اي نييتب يبررس

  :قيتحق مسئله ينظر طرح يعمل روند -2-4-1

 يآغاز پرسش در كه يا مسئله يبررس با كه است ينظر انداز چشم اي نگرش ،قيتحق مسئله ينظر طرح از منظور
  :رديگ يم صورت فاز سه در معموالً  و داشته  يجيتدر يروند پروسه نيا. شود يم رفتهيپذ شده طرح

  گوناگون يها نگرش مرور: اول فاز

 يآغاز پرسش در  كه يا مسئله گوناگون يها جنبه ،ياكتشاف يها مصاحبه و شده خوانده متون در تامل از پس
  .گردد يم مشخص ،است برقرار آنها انيم كه يوابطر زين و  شده  طرح

   ينظر چارچوب كي انتخاب: دوم فاز

 نو كامالً يصورت به را آن اي:دارد انجام امكان روش دو به كه ينظر چارچوب كي انتخاب از است عبارت محقق كار
 است، كرده كشف متون خواندن و ياكتشاف مطالعات انيجر در كه يا ينظر چارچوب در نكهيا اي كند يم طرح
  .كند يم مطرح

  :دارد كاركرد دو ينظر چارچوب
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  .كرد انيب تر قيدق صورت به اي يبند فرمول نو از را يآغاز پرسش دهد يم اجازه -

 يآغاز پرسش  به يمنسجم پاسخ محقق آنها اعتبار به كه رود يم كار به ييها هيفرض يبرا شالوده عنوان به -
  .داد واهدخ

  قيتحق مسئله ينظر چارچوب يساز آشكار: سوم فاز

 حيتوض و قيتحق انجام در محقق كرديرو كردن مشخص قيتحق مسئله ينظر چارچوب يساز آشكار از منظور
  .است يانتخاب چهارچوب خصوص در او انتخاب

  . رديپذ يم صورت يليتحل مدل ساختن  مرحله هس نيا يط از پس

 كه پژوهش انجام يبعد مرحله با را محقق ،قيتحق مسئله ينظر طرح نيتدو از پس كه است ييلوال يليتحل مدل
  .كند يم متصل گريكدي به است اطالعات ليتحل و مشاهده

 مشاهده از حاصل يها داده ليتحل و يآور جمع منظم كار در محقق يراهنما كه باشد يصورت به ديبا يليتحل مدل
  .باشد نديآ يم قيتحق كار ادامه در كه ....   اي

 تاينها كه را ييرهايس خط و ها نشانه يعمل صورت به كه است قيتحق مسئله ينظر طرح يعيطب دنباله يليتحل مدل
 و ميمفاه از يليتحل مدل. كند يم مرتبط گريكدي به شد خواهند گرفته نظر در ليتحل و مشاهده كار ياجرا يبرا

 يم ليتشك را يمنسجم يليتحل چارچوب مجموعاً و دارند يتنگاتنگ ارتباط هم با كه است شده ليتشك يها هيفرض
  .دهند

  

  :يساز مفهوم -2-5

  .است يواقع يامر شناختن يبرا يانتزاع  يساختار جاديا يساز مفهوم 

 محقق نظر از كه آنچه به فقط بلكه رديگ ينم قرار استفاده مورد  نظر مورد تيواقع وجوه همه منظور، نيا يبرا
  .است همراه نشيگز با همواره يساز مفهوم نيبنابرا.شود يم توجه شود يم داده صيتشخ موضوع ياصل تيماه
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 به كه  موضوع يها شاخص نييتع سپس و نمود نييتع را موضوع ابعادديبا ابتدا اساس نيا بر مفهوم ساختن يبرا
  .داد انجام را ندشو يم يريگ اندازه ابعاد نيا آنها كمك

 مشاهدات اساس بر و يتجرب طور به كه يعمل ميمفاه هستند، :هستند يبند ميتقس قابل دسته  دو بر ميمفاه
 يم ساخته يانتزاع استدالل راه از كه يدستگاه ميمفاه  و دنشو يم ساخته  دهش يآور جمع اطالعات اي ميمستق
   دنشو

 ابعاد بتوان آنها كمك به كه است ييها شاخص فيتعر مفهوم، كي ساختن كه گفت توان يم يبند جمع عنوان به
  .كرد يريگ اندازه را مفهوم

 ها شاخص -2-6

 رتبصو است ممكن شاخص هستند يريگ اندازه قابل و ييشناسا قابل كه هستند مفهوم از يابعاد ينيع يها نشانه 
 درباره ياطالعات كه باشد يا دهيپد هر يكل بطور اي شود ابراز دهيعق كي اي جمله كي ، داللت كي نشانه، كي

  .دهد يم ما به يساز مفهوم موضوع

 

 

 

     مفهوم

 

 

  

  

  

1بعد   

 

2بعد   

 

3بعد   

 مولفه

 مولفه

لفهمو  

 مولفه

 مولفه

 شاخص

 شاخص

 شاخص
 شاخص

 شاخص

 شاخص

 شاخص

 شاخص

 شاخص
 شاخص

 شاخص
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  .كنند يم استفاده)  مشخصات(  واژه از گريد يبعض و ) يژگيو(  واژه از)  شاخص(  واژه يجا به مولفان از يبرخ

  :دارد وجود مفهوم ساختن يبرا وهيش دو

  .سازد يم منفرد يعمل ميمفاه كه است يياستقرا وهيش يكي

  .سازد يم يدستگاه ميمفاه كه است ياسيق وهيش يگريد

   منفرد يعمل مفهوم) الف

 يآور جمع گرانيد كه ياطالعات اي ميمستق مشاهدات يمبنا بر يتجرب طور به كه است يمفهوم مجزا يعمل مفهوم
 الزم عناصر توان يم كه استياكتشاف مرحله يها مصاحبه و مطالعات خالل از واقع در شود يم ساخته اند كرده
  .كرد  فراهم را يساز مفهوم نيا يبرا

   يدستگاه مفهوم) ب

 بر آن يبنا و بوده  ياسيق و يبيترك يدستگاه ميمفاه ،هستند يياستقرا و يليتحل مجزا يعمل ميمفاه كهيحال در
 يفكر ارچوبهچ يانتزاع مفهوم نيا موارد اغلب در. است استوار دارد وجود نظام كي ياجزا انيم كه يروابط منطق

  . شود يم دهينام (Paradigme) الگو كه دارد يتر يكل

  :باشد ريز طيشرا يدارا ستيبا يم مناسب شاخص كي

  .باشد داشته يبررس مورد ريمتغ با يمناسب و يمنطق ارتباط يستيبا شاخص: بودن مرتبط) الف

  .رديدربرگ را ريمتغ از ياديز بخش امكان حد تا: شمول گسترش) ب

  يابهام يب و صراحت) پ

  ينظر تناسب) ت

  يريپذ رشيپذ) ج

  يريپذ سنجش) چ
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 :هيفرض -2-7

 است حدس ينوع هيفرض. شود يم دهينام هيفرض قيتحق مسئله به ييپاسخگو يبرا پژوهشگر يشنهاديپ حل راه 
  .است قيتحق شيآزما و ينظر يمبان درباره شده يآور جمع اطالعات از پژوهشگر فهم و درك دهييزا كه

  پژوهش هاي    (Hypothesis) فرضيه -2-7-1

 هر. است اوليه مسئله يك حل   راه عنوان به پژوهشگر تجربه يا نظري دانش بر مبتني و برآمده حدس يك فرضيه،”
. شود   مي ارايه آزمون قابل اي   گزاره صورت به كه دانست متغير دو بين احتمالي رابطه يك دربرگيرنده بايد را فرضيه

(Sekaran,1992,73)  ”ًپاسخ مانند را آن توان مي و شوند مي بيان اخباري هاي جمله شكل به ها فرضيه معموال 
 را ها نظريه) قياسي( جزء به كل فرايند يك در ها هفرضي) 31 ،1375 ساده،( كرد تلقي)  مسئله( پرسش به پژوهشگر

 . (Leary, 1995,12) .دهند مي جهت ها   واقعيت با شدن درگير سوي به

 نيز سفر باشد تر   مطمئن و هموارتر راه چه هر. است“ مسافرت” با“ راه” رابطه مثل پژوهش، با فرضيه رابطه
 اين. است بالتكليف و سرگردان پژوهشگر ندارد فرضيه كه پژوهشي در بنابراين شود، مي خطرتر بي و تر راحت
  : كرد دنبال زير قالب دو در توان  مي را رابطه

 متغيرهاي ميان كه هايي رابطه. است پژوهش فرايند پيشبرد در پژوهشگر راهنماي پژوهش، ي  فرضيه) الف
 كاري چه يا چيزي چه دنبال و دهد انجام كاري چه دباي كه كند مي روشن پژوهشگر براي شود مي مطرح مسئله
 اولي. دارد مي بيان را آن پيگيري چگونگي فرضيه كند، مي روشن را پژوهشگر ي وظيفه ،مسئله اگر پس. باشد

 انجام را آن بايد چگونه كه كند مي مشخص دومي و دهد انجام را كاري چه بايد پژوهنده كه كند مي مشخص
  . دهد

 و جزيي موردهاي كلي، هاي  رابطه آن از پژوهشگر تا شود مي باعث علمي هاي فرضيه و مسايل ميان هرابط) ب
  : داريم زير گونه به اي فرضيه كه هنگامي مثال براي. آورد بيرون را خاصي عملي

   ].دارد وجود رابطه آموزشي هاي دوره در شركت به او تمايل و فرد سازماني جايگاه بين [  

( . كنند مي شركت بيشتر افرادي چه آموزشي، هاي    دوره در كه دريابد تواند مي فرضيه اين آزمون با پژوهشگر
  )1391،125خاكي، 
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   تحقيق در فرضيه نقش -2-7-2

  : مانند دارد گوناگوني كاركردهاي پژوهش، فرايند در فرضيه

 . دهد  مي سامان را پديده يك در موثر متغيرهاي بين رابطه درباره پژوهشگر هاي  حدس فرضيه، -1

 . كند مي تعيين را پژوهش اجرايي هاي   فعاليت مجموعه فرضيه، -2

 . سازد مي مشخص ها   گزاره آزمون براي را نياز مورد هاي داده ماهيت فرضيه، -3

 . كند مي تعيين داند مي ضروري كه را هايي  مشاهده نوع و ها واقعيت تا كند مي كمك پژوهشگر به فرضيه -4

 . كند مي تعيين را نياز مورد گيري     نمونه طرح همچنين و را ها    واقعيت بودن نامربوط يا مربوط فرضيه، -5

 . شوند مي انتخاب فرضيه براساس آماري هاي   آزمون -6

 وقت رفتن هدر مايه گردآوري، گونه اين اما كرد گردآوري اطالعات توان مي هم فرضيه يك داشتن بدون -7
 .شود     مي پژوهش مسئله ماندن پاسخ      بي سرانجام و

 . آورد مي فراهم پژوهش هاي نتيجه گزارش تهيه براي چارچوبي فرضيه، -8

. دارند عهده به را پژوهش هدايت ها، فرضيه: گفت بايد ها، فرضيه نقش از نهايي ارزيابي در گذشت آنچه به توجه با
  )1376 دالور،(

   خوب فرضيه يك كلي هاي ويژگي -2-7-3

 .باشد داشته وجود آن بررسي امكان و بوده پذير آزمون بايد فرضيه -1
  ]بودن مسئله چارچوب در [. باشد هماهنگ پژوهش موجود هاي فرضيه ساير با بايد فرضيه هر -2
 تحقيق هدف از خارج مسايل به نه باشد داشت تمركز پژوهش مسايل بر بايد فرضيه -3

 با آزمونش كه آن باشد، مطرح مسئله حل براي فرضيه دو اگر. (شود ينتدو اقتصادي ديد با بايد فرضيه -4
 .) شود داده ترجيح ديگري بر تراست  صرفه به اقتصادي معيارهاي

 تر پيچيده هاي فرضيه بر است تر ساده كه اي فرضيه باشد، يكي فرضيه چند كنندگي تبيين قدرت و توان اگر -5
 . دارد برتري

 داشته كننده پشتيباني هاي  فرضيه به كمتري بستگي و باشد داشته منطقي وحدت و جامعيت بايد فرضيه -6
 . باشد

 . باشند پذير سنجش راحتي به بايد فرضيه متغيرهاي -7
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 و ها استنتاج كه اي فرضيه. باشد داشته دربر زيادي هاي  نتيجه آزمونش كه باشد اي گونه به بايد فرضيه -8
 ها  توصيف است نشده پژوهش قبالً كه هايي  موضوع درباره بتوان آن با و دكن تبيين را بيشتري هاي       واقعيت

 )84-85 ،1373هومن،. (است بهتر آورد عمل به بيشتري هاي  بيني پيش و

  : هيفرض منابع -2-7-4

  .شود يم اشاره آنها از يموارد به ليذ در كند استفاده يمتعدد منابع از تواند يم محقق هيفرض انيب يبرا

  شهود و كشف -1

  :هستند يخاص يها يژگيو يدارا شود يم يناش يناگهان شهود و كشف از كه كه ييها هيفرض

  ستندين روزمره خاص هيتجر از يناش -

   ندارند پژوهش يطوالن سابقه به ازين ضرورتا -

  شوند ينم منبعث محض منطق و خرد – شهياند لذا -

  .نديآ ينم دست به صرف كوشش و تالش با -

   تسيضرور آنها شيپاال و بوده ژرف يذهن از يبرخوردار مستلزم ييها هيفرض نيچن

  استنتاج و منطق -2

 يم زين ياسيق ها هيفرض نيا. هستند ارتباط در ها هينظر با نديآ يم دست به منطق قيطر از كه ييها هيفرض
  .خوانند

   تجربه و مشاهده -3

  نيشيپ قاتيتحق -4

   فرهنگ -5
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 نهيزم و دينما يم توجه يخاص مسائل به ابندي يم ژهيو يا صبغه و رنگ فرهنگ، هر وبچارچ در يانسان دانش
 و عيوس فرهنگ هم و اند فرهنگ تابع زين شيها هيفرض گفت ديبا كه نروستيا از رديپذ يم زين يا ژهيو يها

   يجزئ و خاص يها فرهنگ هم و ريفراگ

  : يساز هيفرض اصول -2-7-5

   صراحت اصل -1

  .باشند شده فيتعر دقت به ميمفاه باشد ابهام فاقد و حيصر روشن، ديبا هيفرض هر

   ارزش از فراغت اصل -2

   دقت اصل -3

  .باشند بدور يهيبد امور و اتيكل از باشند مشخص و قيدق ديبا ها هيفرض

   يريپذ پژوهش اصل -4

 بودنش نادرست اي درست ديبا كه است يا گمانه است، يموقت يا هيقض ه،يفرض.  باشد يبررس قابل ديبا هيفرض
  .رديگ قرار قيتحق مورد

   تحقيق هاي فرضيه انواع-2-7-6

 و علت” پيوستگي داراي متغير دو كنيم ادعا كه اين. است متغيرها و ها مفهوم بين ارتباط و پيوند بيانگر فرضيه، يك
 نوع برخوردارند ها حالت اين از غير باطيارت از يا كرده پيروي همديگر متقابل تغييرات از يا هستند“ معلولي
  . كنند مي تعيين را ما هاي  فرضيه

 اشاره“ توصيفي” و“ علي” ،“همبستگي” هاي   فرضيه به كه اند كرده بندي طبقه گوناگون معيارهاي با را ها فرضيه
  : كنيم مي

   همبستگي هاي فرضيه) الف
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. است متغير چند يا دو بين“ همبستگي جهت” و“ رابطه يزانم و وجود” بررسي پي در فرضيه، نوع اين در پژوهشگر
 نشان ها جهت از بعضي در را متغير چند يا دو همزمان تغييرات (Cove rational Relation) همبستگي رابطه
“ جهت بي” و“ دار  جهت” گوناگون هاي       حالت در كنند،   مي حكايت همبسته تغييرات از كه هايي       فرضيه معموال. دهد مي

  . شوند مي ساخته

 هيچ پژوهشگر، و شود    مي انجام همزمان متغير، دو بين تغييرات هستند، همبستگي رابطه داراي كه هايي    فرضيه در
 اعتبار” كه فرضيه اين مثال، براي. ندارد اختيار در است معلول كدام و علت متغير كدام كه اين از اطالعي نوعي

 همزمان است، برخوردار چشمگيري اعتبار از كه شخصي دهد مي نشان ،“كند مي تغيير قيممست قدرت با اجتماعي
 علت به شخص، اين“ اعتبار” كه دهد نمي نشان فرضيه اين ليكن، هست، نيز كافي سياسي نفوذ و قدرت داراي

  . اوست اعتبار علت به بودنش قدرتمند يا باشد مي او بودن قدرتمند

   ]معلولي – علت [ (Causal Relation) علي هاي   فرضيه) ب

 را خاصي فرضي) هاي  علت( علت پديده، يك تغيير در يا كنيم بيان را پديده يك وقوع علت خواهيم مي كه هنگامي
  . ايم   برداشته گام علي ي  رابطه قلمرو در حالت اين در گيريم، نظر در

 تغيير باعث معين، جهت يك در متغير يك تغيير كند بيان فرضيه يك كه شود  مي مطرح علي هنگامي رابطه يك
  : است زير شيوه به علي فرضيه كلي حالت. شود   مي ديگري خاص جهت در ديگر متغير

  “ شود مي (Y) تغيير باعث ،(X) تغيير”

 به علت كه متغيري منطقي، نظر از و نيست دارد بستگي متغيرها همزماني به كه متقابل تغييرات بيانگر علي، رابطه
 روش بهبود” اگر مثال براي. باشد نظر مورد متغير بر مقدم نيز زماني نظر از بايد است اي    پديده آمدن وحود

 بتوان تا باشد وري    بهره بر مقدم نظر مورد روش زماني، نظر از بايد شود، قلمداد“ وري بهره افزايش” علت ،“مديريت
 نكرده دخالت نظر مورد پديده رخداد در ديگري عوامل كه است آن شرط به ادعا اين البته. كرد فرض علي را رابطه
  . باشند

   معلولي و علت رابطه هاي ويژگي

  : كنيم مي اشاره آن از هايي   نمونه به كه سازد مي جدا ها   رابطه نوع از را آن كه دارد خاصي هاي  ويژگي علي، رابطه
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 به. آيد وجود به فرضيه يك در متغيرها بين مستقيم، غير يا قيممست طور به تواند مي علي رابطه: تأثير چگونگي) اول
  . باشد داشته اثر خود معلول بر مستقيم غير يا مستقيم طور به تواند مي علت يك كه معني اين

 ديگر متغير علت چند از يكي يا علت تنها متغير يك كه داد نشان توان مي علي رابطه يك در: ها علت تعداد) دوم
  )134-1391،127خاكي، ( . ستا) معلول(

  .شود يم نيتدو متفاوت صورت دو به هيفرض يكل حالت در

 انيب بشناساند، آنرا تواند يم كه مفهوم كي و دهيپد كي انيم يا رابطه ينيب شيپ صورت به هيفرض: اول صورت
  .شود يم

 يم مشخص ميمفاه آن كه يا دهيپد نوع دو اي مفهوم، دو انيم يا رابطه ينيب شيپ صورت به هيضفر: دوم صورت
  .دهد يم ارائه كنند

  : ميكن يم مرور شود تيرعا ديبا هيفرض ساختن با ارتباط در نكته چند

  .باشد يهيبد دينبا هيفرض -1

  .باشند متعارض گريكدي با دينبا قيتحق هيفرض -2

  .باشند گريكدي مترادف دينبا قيتحق يها هيفرض -3

  .باشند برخوردار يريپذ قيتحق و يريپذ آزمون يها يژگيو از ها هيفرض -4

  .باشند دهيسنج و مدلل ها هيفرض -5

  .باشند برخوردار يكاف صراحت و دقت از -6

  .باشند داشته يمنطق يگانگي قيتحق مسئله ينظر طرح با و كيارگان رتباطا گريكدي با ديبا ها هيفرض -7

  رهايمتغ -2-8

  :ريمتغ فيتعر-2-8-1
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 . باشد ريپذ رييتغ قيتحق كي در كه يفيك اي يكم عنصر اي يژگيو صفت، هر -1

 داشته) پراكندگي( واريانس و بپذيرد را گوناگوني عددي هاي ارزش و كند تغيير آن مقدار تواند مي كه چيزي متغير
 در يا كنترل مشاهده، تواند مي را آن هاي    ويژگي پژوهشگر كه است متغير يك دارد وجود كه چيز هر بنابراين باشد،
 ديگر مشاهده به مشاهده يك از يا ديگر فرد به فرد يك از اواند مي متغير) 113 ،1373 هومن،. (كند دخالت آنها

 يعني است، متغير يك x لمثا براي شود داده نسبت آن به هايي   ارزش و اعداد و كند اختيار را گوناگوني مقدارهاي
 مانند ها،  مقدار از اي   مجموعه تواند مي x متغير. دهيم نسبت آن به عددي مقدارهاي توانيم  مي كه است نمادي
 در توانند مي ها مقدار اين). 93 ،1375 كرلينجر،( كند اختيار را“ نگرش طرز” يا“ هوش” آزمون يك هاي        نمره
  )1391،38خاكي، ( . باشند داشته فرق شخص، يك يا چيز يك براي گوناگون هاي   زمان

  رهايمتغ يژگيو-2-8-2

  .باشند يفيك اي يكم توانند يم رهايمتغ

 است يعدد ريمتغ آن ارزش ،يفيك ريمتغ و است يعدد آن ارزش و مقدار كه...  و وزن رآمد،د سن، مثل يكم ريمتغ
 محقق.است يفيك و يذهن ريمتغ نيا ميسنج يم ازدواج به نسبت ها انسان يتلق طرز اي نشيب يوقت مثال يبرا

 آن ييروا و تر قيدق قيتحق كار تا سازد ريپذ شاخص شتريب چه هر را يكم يرهايمتغ كه هست آن صدد در همواره
 و قيدق چنان ها شاخص گرانيد توسط قيتحق همان تكرار صورت در كه است آن ييروا از منظور .دهد شيافزا را

  .ديآ دست  به يمشابه جينتا كه باشند مندرج

  :شد قائل رهايمتغ يبرا ياساس يژگيو دو توان يم مجموع در

  بودن ريپذ سنجش -1

   بودن ريپذ رييتغ -2

  :رهايمتغ انواع -2-8-3

 عدم علت به گاه بنديها،    دسته اين از اي  پاره در. كرد بندي     دسته گوناگون معيارهاي براساس توان مي را متغيرها
 متغيرها از هايي نمونه به دنباله در. شود  مي ايجاد هايي  همپوشاني و همديگر متغيرهاهز انواع دقيق تفكيك امكان
  . شود مي اشاره
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   مستقل متغير) فال

 توسط شدن دستكاري يا دخالت انتخاب، از بعد كه است اجتماعي يا فيزيكي محيط از             ويژگي يك مستقل متغير
 صاحبنظران، اي   پاره نظر در. شود مشاهده) وابسته( ديگر متغير روي بر تأثيرش تا پذيرد مي را مقدارهايي پژوهشگر،

 است متغيرها ميان معلولي و علت رابطه تبيين آنها، هدف كه است هايي پژوهش ويژه ه،وابست و مستقل متغير اصالح
 تغيير. ندارند معنا فيزيكي غير هاي  حوزه در متغيرها اين كه است اين عموممي باور). 44 ،1376 ديگران، و بازرگان(

 متغير تجربي، آزمايش هر در ابراينبن آورد،  مي وجود به وابسته متغير در قانونمندي تغييرات مستقل، متغير يك
 براي) ويژه پيامد يك وقوع از الزم شرط( فرضي يا احتمالي علت كه است (St imulus) محرك همان مستقل،
 نتيجه و (x) مقدمه بين ،(y) آنگاه ،(x) گوييم مي وقتي. باشد احتمالي معلول تواند مي كه است وابسته متغير همان
(Y) 39-1391،38خاكي، (  .ايم ساخته قراربر شرطي ارتباط نوعي(  

   (Dependent) وابسته متغير) ب

 بررسي پژوهش در بايد و است آن تغييرپذيري بيني پيش يا تشريح پژوهشگر، هدف كه است متغيري وابسته، متغير
 معموالً. كرد پيدا سئلهم براي را هايي حل راه يا ها  پاسخ مؤثر، عوامل تحليل و تجزيه و شناسايي با توان  مي. شود

 با وابسته، متغيرهاي(Sekaran,1992,69) .هستند عالقمند متغير اين گيري اندازه و مقدار تعيين به پژوهشگران
 تغيير يا روند    مي بين از يا شوند،  مي ظاهر مستقل متغيرهاي كيفيت و كميت در تغيير يا برداشتن ميان از كردن، وارد
  ) 1371،84 بست،( كنند     مي

   (Moderator) گر تعديل متغير) ج

 و است ثانوي مستقل متغير واقع در كه رود مي كار به مستقل متغير از نوعي توصيف براي گر تعديل متغير اصطالح
 انتخاب گر تعديل متغير منظور بدين بداند، بايد وابستته متغير و اصلي مستقل متغير با ارتباط در را آن اثر پژوهشگر

 بخواهد پژوهشگر اگر. نه يا دارد تأثير وابسته و اصلي مستقل متغير بين رابطه بر متغير اين آيا شود معلوم تا شود مي
 وسيله به Y و X رابطه ماهيت كه بداند طرفي از و كند بررسي را Y مشاهده مورد متغير و x مستقل متغير بين رابطه
 متغير يك عنوان به را z متغير تواند مي خود نهاييي تحليل و تجزيه رد كند   مي تغيير) گر  تعديل( Z مانند سومي متغير
 دخالت بدون كه است شيمي در كاتاليزور نقش شبيه پژوهش در گر       تعديل متغير نقش. آورد حساب به گر تعديل

 نيسخ به)  126-127 ،1373 هومن،. (برود پيش چگونه شيمياي واكنش كه كند مي تعيين واكنش در مستقيم
 مورد رابطه و. وابستهاست متغير و مستقل متغير بين رابطه در قوي تأثيري داراي كه است سومي متغير ديگر،
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 به مشروط وابسته متغير و مستقل متغير اثر هرگاه. دهد  مي تغيير را وابسته و مستقل متغيرهاي بين اوليه انتظاراصلي
 )1391،40خاكي، (  كند    مي بازي را گري      لتعدي نقش واقع در سوم متغير آن شود، ديگري متغير

   (Intervening)گر  متغير مداخله) د

 و دارند وجود ذهن در فقط و نيستند پذير   مشاهده مستقيم طور به كه) دروني( ذهني هايفرايند دادن نشان براي
 اين به پژوهشگران معموالً. رود     مي كار به گر  مداخله متغير اصطالح كرد، احساس يا شنيد، ديد، را آنها توان نمي

 درك ها    پديده كنش روي از توان  مي را گر    مداخله متغيرهاي تأثير. دارند توجه نظر مورد وابسته متغير بر متغيرمستقل
 تحليل در دباي گذارد مي اثر پژوهش بيروني و دروني اعتبار بر كه آن دليل به تأثيرگذاري نوع اين به لذا كرد كنترل و

  ).45، 1376 ديگران، وبازرگان ( شود اشاره پژوهش نهايي

  
  
  

  مستقل. م  گر مداخله. م  وابسته. م  
  

    
  
  

   گر تعديل. م                                                              
  

  )1391،42خاكي، (  وابسته و گر   مداخله گر، تعديل مستقل، متغيرهاي بين رابطه 1 شماره شكل

   ]شده مهار گر مداخله [   (control) كنترل متغير) ـه

 از اي  پاره اثر پژوهشگر بنابراين كرد، بررسي يكديگر بر را متغيرها تمام اثر همزمان توان نمي پژوهش يك در
 متغير متغيرها نوع اين. ندك مي خنثي يا كنترل كنند    مي مداخله وابسته و مستقل متغيرهاي رابطه در كه را متغيرهايي

  )  44 ،1376 ديگران و بازرگان. (شود  مي ناميده كنترل

 تنوع نيروي كار  هم افزايي خالق   اثر بخش سازماني

هاي      تجربه
 مديريتي
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 اثر كه حالي در رود  مي ميان از كنترل متغيرهاي اثرهاي كه است آن در گر      تعديل با كنترل متغيرهاي تفاوت
 لذا شود، نمي كنترل متغيرهاي به اي   ارهاش ها   فرضيه بيان در كه داشت توجه بايد شود مي بررسي گر     تعديل متغيرهاي

 ،1373 هومن،( است شده خنثي يا حذف چگونه آنها اثر و بوده چه كنترل متغيرهاي كه شود مشخص است الزم
 توانند  مي كه اين يا دارند تأثير متغير دو هر بر يا متغير يك بر كه كند كنترل را متغيرهايي فقط بايد پژوهشگر) 128
  )1391،42خاكي، ( . كند بازي را گر  مداخله متغير نقش ر،متغي دو بين

   (Categorical)) اي   مقوله( گسسته متغير) و

 و اسمي متغيرها، باشنداين دارا مشخص محدوده يك در را خاصي مقدارهاي توانند مي فقط كه هستند متغيرهايي
  )بودن مرد يا زن( جنسيت: مانند هستند، ترتيبي

   (Continuous) پيوسته متغير) ز

 و سن مانند اند گيري اندازه قابل نسبي يا اي   فاصله سطح در و باشند دارا را مقداري هر توانند مي كه هستند متغيرهايي
  )43-1391،42خاكي، (  وزن

   متغيرها بين ارتباط-2-8-4

 را آنها بايد نيز طرفي از و كند بررسي را آنها بتواند تا كرده عملياتي را خود پژوهش متغيرهاي بايد پژوهشگر
 داده متغيرها از يك هر براي كه شرحي براساس. دهد تعميم را پژوهش از حاصل هاي  نتيجه بتواند تا سازد مفهومي

  : داد نمايش زير شكل در توان مي را متغيرها اين بين رابطه شد،

  

  

  

  

  )1391،43خاكي، (  مستقل وابسته، متغير بين رابطه: 2 شماره شكل

گر متغيرهاي مداخله    متغيرهاي وابسته

 متغيرهاي مستقل

گر متغيرهاي تعديل  

 متغيرهاي كنترل



     دكتر جهان بخش -دكتر ليتكوهي -دكتر عامري                                              معماري روش تحقيقجزوه 
                        

٥٥ 
 

 اثرش آن، دستكاري و تغيير با كند مي سعي پژوهشگر كه است فعال متغيري مستقل، متغير تجربي، تحقيق يك در
 يا حذف را ديگر اي پاره اثرهاي و كند بررسي را گر تعديل متغيرهاي از اي  پاره اثر و كند مشاهده وابسته متغير در را

 دهنده نشان كنترل، و گر تعديل مستقل، متغيرهاي تأثير و نفوذ زير ههموار گر مداخله متغير. كند كنترل و خنثي
 متغيرهاي و گيرد مي قرار بررسي مورد گر تعديل و مستقل متغيرهاي فقط متغير سه اين ميان از. هستند ها علت

  ). 132-133 ،1373 هومن،( شود مي خنثي يا حذف كنترل

  رهايمتغ يريگ اندازه يهااسيمق-2-8-5

 ممكن صورت كي به آنها يهمه يريگ اندازه كه گردديم مشخص شدند، ييشناسا قيتحق يرهايمتغ كه يزمان
  :شوديم ميتقس دسته چهار به هااسيمق. باشدينم

  ياسم) الف

   يارتبه) ب

  يافاصله) ج

  ينسبت )د

  (Nominal)  ياسم اسيمق) الف

. رنديگيم قرار دسته كي در ياژهيو صفت نظر از افراد ياسم اسيمق در. "كردن ينامگذار" يعني ياسم عبارت
 تاهل تيوضع و تيجنس. است يمبتن داديرو اي افراد مشترك يهايژگيو بر اسيمق نوع نيا در يبند طبقه مالك

  .روديم شمار به ياسم اسيمق نوع از زين

  (Ordinal))يبيترت( يارتبه اسيمق) ب

- رتبه ياژهيو صفت لحاظ از را اياش اي افراد كه است ياسيمق يارتبه اسيمق. "دادن بيترت" يعني يبيترت عبارت
  )47 ،1376 ديگران، و بازرگان( .كنديم يبند

  (Interval)  يافاصله اسيمق) ج
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 آن بر عالوه. سازديم مشخص زين را آنها نيب يفاصله بلكه كند،يم انينما را اياش بيترت تنها نه يافاصله اسيمق
 مساوي هاي   فاصله دهنده نشان اعداد، بين مساوي هاي        فاصله سطح، اين در. ندارد وجود صفر مبدا اسيمق نيا در
. است معني داراي اعداد، بين فاصله و ترتيب همبستگي اي،   فاصله سطح در. است گيري اندازه مورد هاي  صفت بين

  )46 ،1376 دالور،(

  (Ratio)  ينسبت اسيمق) د

 در اي نقطه يعني .باشديم يقيحق صفر ارزش يدارا اسيمق نيا. است يريگاندازه اسيمق نيترقيدق ينسبت اسيمق
 تفاوت توان مي مقياس اين با) 48 ،1373 هومن،. (است گيري اندازه مورد ويژگي كامل فقدان نمايانگر كه سطح
 .كرد مقايسه هم با را هاآن نسبي اهميت و اعداد ميان

  :ها مفهوم اي رهايمتغ فيتعر-2-8-6

 يبرا است وابسته و مستقل يرهايمتغ صراحت زانيم است مطرح پژوهش يرونيب اعتبار بحث در كه يمباحث از يكي
 رتصو به ممكن حد تا ستيبا يم ها مفهوم اي رهايمتغ باشند، تكرار قابل و ميتعم قابل پژوهش يها افتهي نكهيا

  .شوند يم ارائه ياتيعمل و يمفهوم اي ينظر صورت دو به پژوهش در ها فيتعر. گردند فيتعر روشن و حيصر

  يمفهوم اي ينظر فيتعر )الف

 شمول، دامنه ر،يمتغ اي مفهوم كي يفضا و يمعن آن يط و مطرح تيقاطع با رهايمتغ اي ها مفهوم فيتعر نيا در
 ستيبا يم رهايمتغ فيتعار نيا در. گردند يم ذكر رشيپذ قابل و صمشخ ييها صفت لهيوس به اصول و قواعد
 يها يژگيو يدارا يستيبا لذا باشد نداشته وجود ها آن از گوناگون ريتفس اي رييتغ امكان و  داشته داريپا و ثابتفيتعر
  :باشد ريز

  شمول جهان  و جامع -1

  روشن و حيصر ابهام يب -2

  يينامع تضاد عدم -3

  تسلسل عدم -4
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  يسلب نه شود مطرح يجابيا صورت به مثبت انيب -5

   ياتيعمل فيتعر )ب

 و سنجش نحوه نييتع و يريگ اندازه و سنجش قابل يرهايمتغ به يانتزاع يها مفهوم ليتبد به ياتيعمل فيتعر
  .گردد يم مشخص آن بعادا و سنجش يها راه ياتيعمل فيتعر در نيبنابرا شود يم گفته رهايمتغ نيا يريگ اندازه

 يميتصم باشد قرار كه  يزمان ژهيو به دارد ضرورت ياتيعمل فيتعر كردن مشخص ها داده يآور جمع هنگام در
  . باشد داشته  وجود ييهايدگيچيپ اي و ابعاد ،ريمتغ اي مفهوم مورد در اي و گردد اتخاذيمطلب ينادرست اي يدرست درباره

 مفهوم نيا از يدرك يفرد هر. است متفاوت و متنوع اريبس آن دامنه شود يم صحبت ييبايز درباره يوقت المث يبرا
  .رديگ صورت آن ياتيعمل فيتعر ستيبا يم ها داده يآور جمع از شيپ نيبنابرا باشد داشته

 انجام يبرا.دارد دوجو دو نيا نيب يهماهنگ و رديگ يم صورت ينظر اي يمفهوم فيتعر اساس بر ياتيعمل فيتعر
 يكل طور به و ها يژگيو ها، صفت ها، شاخص .گردد مشخص ريمتغ يها شاخص ستيبا يم ياتيعمل فيتعر كي

 است يزيچ آن شاخص شوند يم دهيسنج و مشاهده آنها واسطه به اي اساس بر نظر مورد ريمتغ كه هستند واقع امور
 اي محسوس صورت به اي كرد ثبت د،يسنج را زيچ آن رخداد توان يم آن با و است يگريد زيچ معرف اي نشانگر كه

  .داد نشان ملموس
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  قيتحق يراهكارها :سوم فصل

  

 با قيتحق روش كتاب از فصل مطالب تيكل. رديگ يم قرار فيتوص مورد قيتحق يروشها اي راهكارها فصل نيا در
 انتها در. شود يم هيتوص انيدانشجو به آن كامل مطالعه كه است شده گرفته يخاك دكتر يسينو نامه انيپا كرديرو
 .رديگ يم قرار ددجم اشاره مورد يمعمار قاتيتحق در استفاده تكرار به توجه با يخيتار و يفيك قيتحق وهيش دو زين

 پيمايشي پژوهش، مقطعي هاي پژوهش، پژوهي اقدام پژوهش، ارزيابانه پژوهششامل  كمي هاي پژوهش انواع
 تطبيقي – علي پژوهشو  علي هاي پژوهش، همبستگي پژوهش ، پژوه مورد، محتوايي تحليل پژوهش، )يابي زمينه(

 ادبي نوع [ ژانر تحليل، ]كاوي سخن [ گفتمان تحليل، گفتگو تحليل، تاريخي پژوهششامل  كيفي هاي پژوهشو 

  .مي باشند شناسي پديدارو  شناسي قوم هاي هشپژو، روايتي هاي پژوهش، هرمنوتيكي تحليل، ]

  :قيتحق يروشها انواع

. دارند را خود خاص هاي  ويژگي و ماهيت يك هر گيرند مي قرار پژوهشگران روي پيش كه هايي  مسئله و ها پرسش
  : شود روبرو زير ابستهو هم به و بعدي دو سئوال با پژوهشگر تا شوند مي باعث ها مسئله متفاوت هاي ويژگي

 يا كيفي يا كمي پژوهشي با را آن توان  مي آيا است؟ بررسي قابل پژوهشي نوع چه با نظر، مورد مسئله )1
  كرد؟ مطالعه و بررسي تركيبي

 روشي چه بايد است شده داده تشخيص مسئله حل براي مناسب كه پژوهشي نوع به توجه با )2
 پي را هايي      مرحله و ها  گام چه بايد ديگر سخن به كرد؟ طي حل راه و پاسخ به يدنرس براي را) يفرايند(
  )1391،163خاكي، ( . رسيد جواب به تا گذاشت سر پشت پي در

   تحقيق كلي انواع

 با. است مسئله يك براي حلي       راه يا پرسش يك پاسخ به دستيابي براي روشمند و سيستماتيك تالشي پژوهش، هر
 ها     پژوهش اين آنها، چگونگي پايه بر توان     مي لذا دارند، گوناگوني هاي   ماهيت ها، مسئله و ها  پرسش كه، اين به توجه
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 درجه و ها    يافته مستقيم كاربرد ميزان” بر چيز هر از قبل بندي طبقه نوع اين در ديگر سخن به. كرد بندي طبقه را
  )“Gay & et al, 1992,8. (شود مي توجه ديگر شرايط در آنها يپذير تعميم

 در ها پژوهش اين بيشتر بلكه نيست، آنها انواع بين دقيقي و مشخص مرزهاي ايجاد معناي به ها  پژوهش بندي    طبقه
 بندي هطبق قابل گوناگون، معيارهاي براساس تحقيق، هاي روش. دارند مفهومي وابستگي هم با و بوده امتداد يك
  : كرد تقسيم كلي دسته سه به را آنها توان مي دارند تحقيق انواع كه كلي هاي         ويژگي و ماهيت براساس هستند، شدن

  كمي )1
 كيفي )2

 ]كيفي+  كمي [ تركيبي )3

  : است آمده زير جدول در كيفي و كمي هاي     پژوهش هاي ويژگي

  كيفي پژوهش  كمي پژوهش
  اجتماعي واقعيت از سازه ايجاد  عيني هاي پديده گيري اندازه
  رويدادها و تعاملي هايفرايند بر تمركز  سنجش قابل متغيرهاي بر تمركز
  .است كليدي ،)درستي( اصالت  است كليدي امري تحقيق، پاياني
  .دارند آشكار حضور ها، ارزش  دارد بودن ارزش از عاري ادعاي
  اند   يتموقع به محدود  هستند تحقيق زمينه از مستقل

  هست نياز كم هاي   آزمودني يا موردها به  .دارد نياز زياد هاي   آزمودني به
  .شود مي درگير پژوهش مورد پديده با پژوهشگر  .است پژوهش مورد پديده از جداي پژوهشگر

  )164، 1391خاكي، ( پژوهش هاي كمي در مقايسه با پژوهشهاي كيفي 

 تا سازند مي متراكم را آنها كه دارند كاربرد ها داده سازي خالصه در كمي، پژوهش در ها داده به مربوط ها فن بيشتر
 موضوع گوناگون بعدهاي ديدن امكان آنها با و هستند ها      داده ساز غني كيفي، هاي                روش اما ببينند، را بزرگتر تصوير

 كامل كيفي يا مطلق كمي توان مي نه را ها  پژوهش از اي پاره (Rajin,1994,92). دارد وجود بيشتر، روشني با
  )165، 1391خاكي، ( . كرد قلمداد
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  كمي هاي تحقيق انواع -3-1

  : مانند ندردا انواعي و كنند مي استفاده عددي هاي داده از كمي هاي پژوهش

  (Evaluation) ارزيابانهتحقيق ) الف

) 1( آموزشي روش آيا: كه اين درباره گيري تصميم. است گيري تصميم براي حل راه ايجاد پژوهش نوع اين هدف
 دستگاه آيا يا است؟ قبلي سيستم از بهتر سفارشات پردازش جديد سيستم آيا يا است؟) 2( آموزش روش از موثرتر
   ارزد؟  مي آن قيمت به جديد پرينتر

 ديگر پديده مقابل در و“ ارزش با” يا است“ خوب” اي   هپديد آيا: كنيم تعيين كه نيست اين ارزيابانه پژوهش در هدف
 از گيري تصميم براي كار راه يك انتخاب آن، از هدف و نيست ارزيابانه پژوهش مظيفه اين ،“ارزش بي” و است“ بد”

 (gay,10,1992) است ديگر كار راه چند يا دو ميان

   (Action Research) پژوهي اقدام تحقيق )ب

 به عملي پژوهش اوقات، اغلب در. آيد  مي در اجرا به ويژه محيط يك در و بوده خاص مسايل براي پژوهش نوع اين
 حل عملي، پژوهش اوليه هدف. ندارد كاري نه، يا هستند ديگري محيط هر در تعميم قابل حاصل هاي  نتيجه كه اين
 دهد مي نشان سوييرا و سمت پژوهش نوع اين. عملي هاي    نظريه ي  توسعه به كمك نه و است خاص ي مسئله يك
 در. شود دنبال است بيشتر تعميم قابليت نتيجه در و بيشتر كنترل آن     ويژگي كه پژوهشي كار يك با تواند مي كه

  . دارد آن فرايند در مهمي نقش مدير، عملي پژوهش

 است ممكن پژوهش هاي    نتيجه گرچه اند،  كرده اجرا را آن كه است كساني به محدود عملي، پژوهش ارزش معموالً
 متخصصين عالقه مورد پژوهش اين. كند كمك هستند رو روبه مشابهي موقعيت يا وضعيت با كه ديگري افراد به

 ريزي  برنامه تغيير” ايجاد براي را آن و است (Organization Development) سازماني بهبود و توسعه
 و منظم فرايند يك به پژوهش نوع اين بيشنر. برند مي كار به سازمان يك وري هبهر افزايش منظور به“ شده

خاكي، (  .دارد نياز مستمر اصالح و ارزيابي به تغيير، فرايند جريان در كه شود مي تبديل خطا و آزمون ي آگاهانه
1391 ،166(  

   مقطعي تحقيقات )ج
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 در. گيرند مي پيش در را) كاري( مديريتي – سازماني دنياي از سريع داريتصويربر شيوه ها پژوهش نوع اين
 و ترين ساده مقطعي پژوهش معموال. پردازند مي مشاهده به زمان از نقطه يك در پژوهشگران مقطعي، هاي پژوهش

 مقطعي هاي پژوهش ندبيي نمي را اجتماعي تغييرات يا ها فرايند كه است اين آن عيب اما است گزينه رين هزينه كم
خاكي، (. دارند پژوهش به توصيفي رويكرد با را سازگاري بيشترين اما باشد تبييني يا توصيفي اكتشافي، تواند مي

1391 ،166(  

   (Survey)) يابي زمينه( پيمايشي تحقيق )د

 به videre فعل از (vey) پسوند و شده مشتق“ ماوراء“ و“ باال” معني به super واژه از (sur) التين زبان در
”  كردن استنباط و درك را چيزي” يا“ ديدن را چيزي ماوراي” معني به كه است آمده“ كردن نگاه” يا“ ديدن” معني
 و“ مطالعه” عنوان به آن از دورتر هاي  گذشته در و است شده ترجمه“ پيمايشي” به فارسي زبان در واژه اين. باشد مي

  . ستا شده    مي ياد“ بررسي”

 پيش براي ها سنجي نظر متننند. شود مي استفاده“ ها    سنجي نظر” براي معموال كه است تحقيق در روشي پيمايش،
 نگرش يا خاصي شرايط توصيف آن هدف و است پرسشنامه با اطالعات گردآوري از فراتر روش اين. انتخابات بيني
 مصاحبه قبيل از ديگري ابزارهاي اما شود   مي استفاده امهپرسشن از پيمانش براي چند هر. است چيزي درباره اي عده

  . رود  مي كار به هم..  مشاهده و) ساختمند( مشخص تسئواال با شده ريزي برنامه

. گويند مي“ ويژگي ماتريس” را آن كه هاست   داده از منظم و ساختمند مجموعه به دستيابي پيمايشي، روش ويژگي
 مجموعه به اطالعات اين گذاشتن هم كنار با و شود مي گردآوري بررسي مورد متغير سببرح داده از ماتريس، هر

 لذا است، ساختمند هاي داده ماتريس تهيه راه ترين  ساده پرسشنامه، كه آنجا از. رسيم مي ها داده از ساختمندي
  )168-167، 1391خاكي، (  .است پيمايشي تحقيق در استفاده مورد ابزار ترين  رايج

   (Content Analysis) محتوايي تحليل تحقيق) هـ

 نكهيا به توجه با نحاليا با است يفيك قيتحق يروشها جز يمحتو ليتحل پژوهش كه ندمعتقد نيمتخصص از يبرخ
 محتوا، تحليل. است شده داده قرار يكم قيتحق يروشها جز است، شده اخذ يخاك دكتر كتاب از حاضر يبند ميتقس

 آثار و پيام صدور هاي  علت پيام، كننده صادر هاي انديشه و ها    گاه        ديد كه پيام، گوناگون هاي    ويژگي كه است روشي
 ديگر سخن به) 230 ،1379 عزتي،. (گيرد  مي بكار گوناگوني هاي پيام منظم عيني تحليل و تجزيه براي را، پيام
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 تحليل كاربرد) 315 ،1377بيكر،. (است پيام آشكار محتواي ينيع و مند      نظام كمي، تشريح براي كه پژوهش نوعي
 محتوا تحليل برابر در كه مهمي پرسش. است.... ارتباطي هاي   پيام و سياسي مباحث آماري، معناشناسي در محتوا،
 هولستي،( ؟سازد مي متمايز اسنادي هاي بررسي ديگر از را محتوا تحليل روش هايي      ويژگي چه كه است آن داد قرار

1373، 15 (  

 عموميت و بودن سيستمي عينيت، هاي    ويژگي بر تنوع، از گذشته دارند وجود محتوا تحليل روش از كه هايي تعريف
  : از عبارتند ها        ويژگي اين دارند، توافق

  بودن عيني •

  . گيرد انجام مشخص هاي     روش و احكام اصول، براساس بايد پژوهش فرايند از مرحله هر

  بودن سيستمي •

 به فقط كه را هايي     تحليل شرط، اين. گردد مشخص ثابتي كاربردي اصول براساس محتوا رد و پذيرش ي دايره
  . كند مي طرد هستند پژوهشگر هاي    فرضيه تأييد براي اطالعات گردآوري دنبال

  بودن عمومي •

 با ارتباط بدون محتوا، ي درباره خاص توصيفي اطالعات. باشند هداشت نظري ارتباط هم با ها   يافته كه اين يعني(
، 1391خاكي، (  .)ندارد چنداني ارزش پيام، ي گيرنده و فرستنده هاي        ويژگي يا) متن( اسناد هاي           ويژگي ديگر
168-169(  

   (Case Research) پژوهي مورد) و

 پردازند، مي تحليلي واحدهاي يا افراد از بسياري هاي ويژگي سيبرر به پژوهشگر يك طولي، و مقطعي پژوهش در
 اي مجموعه دقت به پژوهشگر يك حالت، دو هر در متعدد، زماني هاي بازه طول در چه يا زماني ي بازه يك در چه

 در. شوند     مي بيان يزن اعداد زبان به معموالً كه كند مي گيري اندازه ها  مفهوم بسياري        درباره را ها ويژگي از مشترك
 توانند        مي موردها. پردازد     مي زماني دوره يك طول در ويژگي زيادي تعداد عميق بررسي به پژوهشگر پژوهي، مورد
 تر،  مفصل پژوهش اين هاي داده معموال. باشند جغرافيايي واحدهاي يا ها،                 رويداد ها،        جنبش ها،        سازمان ها،         گروه افراد،
 مورد و كيفي پژوهش. شود مي اندكي موردهاي به مربوط كيفي هاي  داده شامل اغلب، و است تر گسترده و تر متنوع
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 موردها از عميق دانش پايه بر واقعيت دنبال به كيفي، هاي         روش همه چند هر نيستند، يكديگر معادل پژوهي،
   (Ragin, 1994,92). هستند

 موردها از معدودي تعداد مقايسه يا مورد دو يا يك مفصل مطالعه به است ممكن پژوهشگر يك پژوهي مورد در
 استفاده (Logic of analytic) تحليل منطق از پژوهي مورد. شود متمركز عامل چندين روي بر و بپردازد،

 به و كند مي انتخاب تشريح، براي را كليدي دمور چند يا يك علت پژوهشگر پژوهش، نوع اين در رو اين از. شود مي
 را موردها اين خاص (Context) زمينه پژوهشگر پردازد، مي) آنها يا( آن درباره مفصل پژوهش به تحليلي صورت

 از داده گردآوري به پژوهشگر. كند مي بررسي را آن اجزاي) بندي صورت( يافتن شكل چگونگي و گرفته نظر در
 ها پژوهي مورد. آيد برمي موردها يا واحدها انبوه در الگويي جستجوي به سپس و پردازد مي متعدد واحدهاي يا موردها

 هايفرايند و ها ساختار يا( كالن، سطح به) انفرادي صورت به افراد اقدامات يا( خرد، سطح بين پيوند در پژوهشگر به
  )171، 1391خاكي، (  .كنند    مي كمك) اجتماعي وسيع مقياس

   (.Correlation Res) همبستگي تحقيق) ز

) سنجش قابل( كمي متغير چند يا دو بين اي رابطه آيا شود مشخص كه است آن اصلي هدف همبستگي، پژوهش در
  است؟ چقدر آن حد و اندازه دارد وجود رابطه اين اگر دارد؟ وجود

. شوند مي ارزيابي هستند مرتبط مسئله با رود       مي تصور كه متغيرهايي از تعدادي همبستگي، هاي   پژوهش در
 بودن علي تعيين براي. شوند نمي بيشتر بررسي و شده حذف ندارند، زيادي وابستگي شود معلوم كه متغيرهايي

( . دارد وجود تجربي يا تطبيقي – علي هاي     پژوهش به نياز دارند، زيادي وابستگي كه متغيرهايي بين هاي  رابطه
  )171، 1391كي، خا

   علي هاي تحقيق) ح

 اثر بخواهد است ممكن پژوهشگر مثال براي شود، مي بررسي متغير دو بين علي ي     رابطه آزمايشي هاي  پژوهش در
 فرضيه و مسئله تعريف براي توان مي اكتشافي هاي پژوهش از بداند، كاال يك فروش ميزان بر را بندي بسته ي    شيوه
 و گرفته، انجام فروش كجا در كه اين تحليل و تجزيه براي توان  مي توصيفي هاي       پژوهش از. كرد استفاده يساز

 تبليغاتي ي   برنامه يك به نسبت مشتريان نگرش يا چيست؟ خاص كاالهايي فروشان    خرده يا خريداران هاي      ويژگي
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 ديگران، و ونوس. (داد نشان را معلولي و علت ي  رابطه توان مي ،علي هاي  پژوهش از استفاده با اما كرد، استفاده
1375، 70 (  

 نوع به توجه با. پذيرد مي انجام (Experimental Design) آزمايشي طرح شيوه با علي هاي   پژوهش معموالً
  .شوند مي تقسيم“ آزمايشگاهي” و“ ميداني” انواع به آزمايشي هاي       پژوهش متغيرها، كنترل

   (Casual Comparative Method) تطبيقي –علي پژوهش) ر

 مقايسه شيوه از دهند،   مي ارايه را گوناگوني هاي        روش تجربي پژوهش و تطبيقي -علي هاي   پژوهش كه حالي در
 دو هر و سازند ربرقرا را معلولي و علت هاي   رابطه تا كوشند      مي روش دو هر كه كرد درك توان مي آنها بهتر ومقابله

 يعني [“ علت” تجربي پژوهش در كه است اين آنها بين در اصلي اختالف. اند گروهي هاي  مقايسه دربرگيرنده
 قرار كه ]معلول [ تفاوت و شود مي ناميده رفتار ]است تفاوت كننده ايجاد شود مي تصور كه هايي ويژگي يا ها فعاليت
  . شود مي دهنامي وابسته متغير ندهد يا دهد رخ است

 در مستقل متغيرهاي. است افتاده اتفاق قبالً زيرا شود، نمي دستكاري مستقل، متغير تطبيقي، – علي پژوهش در
 – مرد( جنسيت مثال، طور به. كرد دستكاري را آنها توان نمي كه هستند متغيرهايي تطبيقي، – علي هاي پژوهش

 در). هست دستكاري امكان كه وجودي با( كرد وارد جسمي يا فيزيكي صدمه و كرد دستكاري توان   نمي را ،)زن
 از قبل ها  گروه اين. شوند مي مقايسه هم با وابسته متغير يك حسب بر آزمايش هاي  گروه تطبيقي، – علي پژوهش

 و ويژگي، يك داراي گروه يك اعضاي شايد. دارند متفاوت هم با متغير يك نظر از شود آغاز پژوهش كه اين
 توسط تواند نمي و نبايد)  مستقل متغيرهاي( گروهها بين تفاوت حالت، هر در. باشند ويژگي آن بي ديگر گروه اعضاي

 در كه هايي   كنترل همان است، افتاده اتفاق قبالً مستقل متغير چون ديگر سويي از. شود) كنترل( تعيين پژوهشگر
 معلولي و علت هاي رابطه كنترل، و دستكاري نبود لحاظ به داد انجام توان نمي را شود مي اعمال تجربي پژوهش يك

 وقت به آنها انجام و ارزان بسيار كه است اين تطبيقي – علي هاي    پژوهش امتياز. هستند سست بسيار شده برقرار
 به است ممكن تطبيقي– علي هاي پژوهش در شده آشكار معلولي – علت هاي  رابطه آن بر افزون. دارد نياز كمي
 نظر در بايد چنين هم. گردد منجر شود مي گرفته نظر در ها      يافته رد يا تأييد براي كه) آزمايشي( تجربي هاي  شپژوه
 بررسي منظور به كه هاي پژوهش. نيست پذير      امكان آنها دستكاري كه دارند وجود مهمي متغيرهاي كه داشت
 باشند، تطبيقي – علي صورت به بايد شوند مي انجام قيتموف در جنسيت يا هوش اقتصادي، اجتماعي، وضع تأثيرات

  . كرد دستكاري توان نمي را متغيرها اين از يك هيچ زيرا
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 متغير چند يا يك بر را آن تأثير و نمايد مي دستكاري را مستقل متغير يك حداقل پژوهشگر تجربي، پژوهش يك در
 تابع گروه هر به نست يعني“ بگيرد چه كي” كند مي تعيين پژوهشگر ديگر سخن به. كند مي مشاهده وابيسته

 و شونده آزمون هاي گروه) تابع( وابسته هاي    گروه) .گيرد انجام اقدامي چه( شود؟ اعمال رفتاري چه بايد) وابسته(
 جدا ها  روش ديگر از را تجربي پژوهش كه است ويژگي تنها مستقل، متغير دستكاري. شوند مي ناميده كنترل

 آزمايش اجراي از قبل آزمون، مورد هاي گروه گيري شكل كه است اين مطلوب وضعيت تجربي، پژوهش در .سازد مي
 متغير جز به البته مهم، متغيرهاي تمام در امكان حد تا ها گروه شود مطمئن كند مي تالش پژوهشگر باشد، اتفاقي
 هم با وابسته متغير عملكرد نظر از ها روهگ معين، دوره يك آخر در اگر. باشند مساوي شرايط در نظر مورد مستقل
  )180-179، 1391خاكي، ( . داد نسبت مستقل متغير به را اختالف اين توان مي باشند، داشته اختالف

   پژوهش روش انتخاب در خصوص گيري تصميم -3-1-1

  :كند نتخابا را خود پژوهش روش آنها براساس و داده پاسخ را زير تسئواال تواند  مي پژوهشگر

 اگر است؟ متغيرها بين معلولي – علت رابطه يك شناخت براي پژوهشگر تالش آيا )1
 . دهيد پاسخ 3 پرسش به نه، اگر. تجربي يا است تطبيقي – علي يا پژوهش آري،

 توسط كنترل آيا شود؟ مي دستكاري پژوهشگر وسيله به) مستقل متغير( علت آيا )2
 . است تطبيقي – علي پژوهش نه، اگر است، تجربي ژوهشپ آري، اگر گيرد؟ مي انجام پژوهشگر

 هشگر.پژو آيا كه است اين بعدي پرسش ايد، داده خير پاسخ 1 پرسش به شما اگر )3
 همبستگي نوع از آري، اگر كند؟ استفاده بيني پيش براي رابطه يك وجود از يا كند برقرار رابطه كوشد  مي

 . تاريخي يا است توصيفي يا پژوهش نه، اگر. است همبستگي نه اگر. است

 يا توصيفي يا است، پژوهش زمان در جاري شرايط توصيف حال در پژوهشگر اگر )4
 .است تاريخي

  

  (Qualitative) كيفي هاي تحقيق -2- 3

 حاصل كردن كمي يا و آماري هاي داده طريق از آن اي يافته كه شود مي گفته هايي تحقيق به كيفي هاي   تحقيق
 كمي غير توصيف جهت است تالشي. دارد كار و سر ها توصيف و نمادها و ها        تعريف مفاهيم، معاني، با و است نشده
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 معاني تفسير و تعبير ارايه بر سعي همچنين و جزئيات به توجه با اجتماعي كوچك هاي گروه و حوادث ها، موقعيت از
 استوار فرض اين بر كيفي تحقيق. بخشند مي حوادث و ودخ زندگي به عادي و طبيعي هاي موقعيت در انسانها كه

 ستا درك قابل استقرار وسيله به كه دهد مي تشكيل را روابط از تنيده هم در كليتي اجتماعي متقابل كنش كه است
(175,2005,Payne)   

  (historical) تاريخي تحقيق) الف

 به رسيدن تاريخي، پژوهش از هدف. است گذشته به مربوط رويدادهاي شرح و درك بررسي، تاريخي پژوهش
 روشن به تواند مي كه بوده گذشته رويدادهاي روند تأثير همچنين و خاص داليل و ها      علت از برآمده هايي نتيجه
 ها  پژوهش ديگر انواع از كمتر تاريخي هاي پژوهش. نمايد كمك آينده وقايع بيني پيش و كنوني رويدادهاي كردن
 با را) اداري برتوسعه استخدامي هاي مشي خط تأثير مانند( خاص هايي    موضوع و مسايل بعضي شوند، مي انجام
 انواع ساير مانند تاريخي پژوهش يك اجرايي هاي مرحله معموًال. فهميد توان مي بهتر گذشته هاي تجربه تحليل

 حالت اين غير در باشد، ستوارا فرضيه بر بايد تجربي پژوهش يك همانند تاريخي پژوهش يك. است پژوهش
  )185، 1391خاكي، ( . شود  مي تبديل گنج پيداكردن براي هدف   بي جستجوي به پژوهش

   (Dialogue) گفتگو تحليل) ب

 نظم كه است مستمر يفرايند چونان اجتماعي روابط درباره تجربي، معيارهاي با تحقيق پژوهش، اين از هدف
 و زباني ارتباطات تمامي در كه كند مي عمل مبنا اين بر گفتگو تحليل. كند مي نگهداري و دتولي را معنادار اجتماعي

 اظهارات تفسير ها، كنش بستر و موقعيت تحليل و تجزيه كار به كنشگران مستقيم، غير يا مستقيم زباني، غير
 امور با مسايل كردن نگهماه و خودشان اظهارات موثر و فهم قابل مناسب، فضاي كردن فراهم شان،  مخاطبان
 برقرار ارتباطات آنها طريق از كه است رسمي ها رويه بر بيشتر تأكيد روش اين در ديگر سخن به اند،  مشغول ديگران

  )186-185، 1391خاكي، ( . آيند مي وجود به خاص هاي موقعيت و شوند مي

 ]كاوي سخن [ (Discourse) گفتمان تحليل) ج

  ] يادب نوع [ ژانر تحليل) د

   (Hermenutic) هرمنوتيكي تحليل) ذ
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   (Narrative) روايتي هاي پژوهش) ر

 با كوشد مي محقق. است استوار شود مي بيان مورد درباره يا موضوع از كه روايتي و گفتار بر روايتي هاي پژوهش
 و كرده آوري  جمع عموضو درباره كه هايي     گزارش داشته، فرد با كه گفتگوهايي داده، انجام كه مطالعاتي كمك
 را مطالعه موضوع با رابطه در او وضعيت و فرد زندگي چگونگي اند،  كرده ابراز ديگران يا فرد خود كه را هايي تجربه

/ شفاهي تاريخ/روايتي هاي   مصاحبه/ بيوگرافي/  اتوبيوگرافي: مانند دارند انواعي روايتي هاي پژوهش. كند توصيف
  )187، 1391اكي، خ(  ....... عمومي خاطرات

   (Ethnographic) شناسي قوم هاي پژوهش) ز

 اين. بشناسيم آنها اجتماعي فرهنگي زمينه و بافت در را ها گروه و افراد تا كنند مي كمك شناسي قوم هاي پژوهش
 را عاملت هاي شيوه گوناگون اقوام هاي    ويژگي به توجه با كه كند كمك ايران در مسئوالن به تواند مي پژوهش نوع

 )187، 1391خاكي، ( . هست نياز اجرايي، مديران براي ها، پژوهش نوع اين كنند، اجرا را ها  برنامه و تنظيم

   (Phenomenology) شناسي پديدار) ح

 ها   پديده)) بود(( درباره آگاهي چندان و كند ترسيم را واقعيت نمودهاي تا كوشد مي پژوهشگر پژوهش، نوع اين در
  دارد وجود گوناگون تفسيرهاي شناسي، پديدار از. است مطرح نمودها "از آگاهي" و نيست مطرح

   كيفي پژوهش روش انتخاب چگونگي براي هايي  پرسش -3-2-1

  : شود برگزيده مناسب روش دارند، وجود كه كيفي پژوهش هاي روش انواع بين از تا كنند مي كمك زير هاي پرسش

  دانم؟ مي مطالعه دمور موضوع درباره چيزي چه )1
  عالقمنم؟ مطالعه مورد موضوع و ميدان در تحقيق كندوكاو به آيا )2
  چيست؟ ام  مطالعه نظري زمينه پيش )3
  دارم؟ اختيار در تحقيق اجراي براي منابعي چه )4
 )188، 1391خاكي، (  دارم؟ كل به نمونه از را ام مطالعه هاي يافته تعميم قصد آيا )5
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  يعمارم در يفيك قيتحق -3-3

 كه اند پرداخته يفيك قيتحق روش حيتوض به يمعمار در قيتحق يروشها كتاب در وانگ ديويد و گروت ندايل
كتاب روشهاي تحقيق در معماري نوشته گروت و  7خالصه فصل ( :رديگ يم قرار اشاره مورد اليذ آن از يا خالصه
  )203-173، 1386وانگ، 

 يمعمار حرفه از يقيعم يها ليتحل و ها فيتوص » يعلم تجربه داستان ،يمعمار « عنوان تحت كتابش كاف دانا
 يزندگ در معماران از ياريبس كه را ييندهايفرآ و ها تعامل  يفيك قيتحق وهيش از استفاده با او. است كرده ارائه

   .است داده شرح را كنند يم تجربه يا حرفه روزمره

  قيتحق گونه نيا در معنا و ريتفس نقش بر حال نيع در و داند يم يتجرب تيواقع را خود قيتحق ينظر يمبنا كاف
 و ياجتماع طيمح درباره انهيگرا اثبات يها شهياند رد دارد، تياهم يفلسف نظر از  او يبرا آنچه .كند يم ديتاك

  .ستا روزمره يزندگ يفضا تيفيك و ياجتماع تعامل ،يمكان يمعان ر،يتفس به اعتقاد

 .شود يم شامل نظر مورد بحث موضوع به گرا عتيطب -يريتفس كرديرو كه دارد يروش چند يتيماه ،يفيك قيتحق
 و آگاهانه استفاده و مردم دگاهيد از ها دهيپد ريتفس اي فهم يراب تالش آنها، يعيطب طيشرا در ها دهيپد مطالعه
  .باشد يم قيتحق وهيش نيا يهايويژگ از يتجرب يها داده يگردآور

   يفيك قيتحق ياصل يهايويژگ-3-3-1

   يعيطب مكان بر ديتاك )الف

 منفك يمكان تعلقات و روزمره يزندگ طيمح از مطالعه مورد موضوع كه است نيا يعيطب مكان به توجه از منظور
 .شود يمن

   معنا و ريتفس بر ديتاك )ب

 در پژوهشگر نقش به مصاحبه، و مشاهده ،يتجرب يها تيواقع بر قيتحق يگذار هيپا بر عالوه قيتحق وهيش نيا 
  .شود يم ياريبس توجه ها داده فهم و ريتفس

  خود يشخص طيشرا از انيپاسخگو فهم به توجه )ج
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 فهم يچگونگ آن اساس كه هستند مطالعه مورد دهيپد/ طيراش از يكل يريتصو ارائه دنبال به يفيك قاتيتحق
  .است انيپاسخگو

   چندگانه ريتداب از استفاده )د

 هم در و كپارچهي از يا مجموعه يابداع بيترك. است كرده يمعرف يابداع بيترك را يفيك تحقق يژگيو نيا نيدنز
  .كند يم شنهاديپ مسئله كي يبرا را ييها ل راه ،يواقع طيشرا در كه است ياعمال از دهيتن

  )هوبرمان و لزيما و كرسون يج از برگرفته(: يفيك قيتحق روش گريد يها يژگيو از يا خالصه

  باشد يم قيتحق بستر از) مانع و جامع افته،ي سازمان( يكل ييآشنا كسب هدف: ينگر كل

 انجام يدانيم كار بر ديتاك با مردم روزمره يزندگ طيمح با مداوم و قيعم تماس در يفيك قيتحق: مداوم تماس
  .شود يم

 يشتريب شيگرا قيتحق روش و ينظر ميمفاه نهيزم در  قيتحق يراهبردها ريسا از يفيك قيتحق: بودن نامحدود
  .ورزد يم اجتناب ينيع و شناخت قابل يها تيواقع از معمول طور به و دارد بودن نامحدود به

  : سنجش يابزار نقش در محقق

 استفاده كمتر يشيمايپ يها نامه پرسش رينظ استاندارد، يها يريگ اندازه از ينسب طور به قيتحق وهيش نيا در چون
 .كند يم عمل دهيسنج ياصل ابزار نقش در قيتحق نديفرآ در پژوهشگر نيبنابرا شود يم

  : واژگان قيطر از ليتحل

 يم قرار استفاده مورد كمتر قيتحق وهيش نيا در يآمار و يفيتوص ،يعدد يها يريگ اندازه نكهيا به توجه باچون
  .شود يم استفاده يتيروا يابزارها با اي يريتصو شينما صورت به ها اژهو ليتحل از رد،يگ

  :يرسم ريغ و يشخص نگارش

 يفيك يهاپژوهش نگارش وهيش ،يهمبستگ اي يتجرب يها پژوهش نهيزم در يعلم مجالت معمول وهيش مقابل در
  .دهد كاهش را خواننده و سندهينو انيم فاصله تواند يم كه است يرسم ريغ و يشخص نگارش معموال
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  : يفيك قيتحق كرديرو سه -3-3-2

     يا نهيزم يها هينظر-

   ينگار مردم-

   ييگرا ريتفس-

  : يا نهيزم يها هينظر -3-3-2-1

 را ها داده ط،يمح يعيطب طيشرا كه دهد اجازه تصورها و باورها ارائه از فارغ كه است آن يپ در محقق روش نيا در
 ييتوانا سنجش يبرا توان يم هينظر نيتدو از پس برسد نيتكو به ها داده انيم از يا هينظر سپس كند نييتع
  .داد قرار مطالعه مورد زين را گريد مشابه يها طيمح ،آن ينييتب

 همزمان طور به كه است يتعامل و ليتكم قابل متمركز، ينديفرآ از استفاده ،يا نهيزم قيتحق مهم يها يژگيو
  .شود يم شامل را نگاشت و)  ها داده ليتحل(  يگذار كد ها، داده يگردآور

  : ينگار مردم -3-3-2-2

 با ينگار مردم كهيحال در است مختلف يها طيمح به ميتعم قابل ينييتب هينظر ديتول يا نهيزم اتينظر هدف
 اعتبار با ينگار مردم پژوهش. ندك يم متقاعد مطلوب حد در را خود مخاطبان خاص، طيشرا قيعم و كامل حيتشر
 شهير هيپا بر ينگار مردم.سازد يم متقاعد مطلوب حد در خاص طيشرا قيعم و كامل حيتشر در را مخاطبان خود،
 يزندگ از مردم ريتفس يچگونگ فهم يبرا تالش و خاص يفرهنگ بستر كي در محقق تعمق به ،يشناخت مردم يها

 هخرد تيوضع رامونيپ يالديم ستميب قرن در ينگار مردم مطالعات از ياريبس. دهد يم يا ژهيو تياهم روزمره
  . است يغرب يكشورها در يجهان يها فرهنگ

  ينگار مردم يكل يها يژگيو

  مطالعه مورد طيمح اتيجزئ در نگر كل اكتشاف -

  )نشده يكدگذار( نشده داده سازمان يها داده به اتكا -
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  يليتحل و يمورد نمونه يمعدود تعداد اي كي بر تمركز -

 يانسان اعمال يكاركردها و يمعان به دادن تياهم -

  تمركز اطالعات يآور جمع در )محسوسنا مشاهده( مشاركت مشاهده خصوصا مشاهده تي

   اطالعات يگردآور يمبنا عنوان به يمشاركت ةمشاهد بر اتكا شاخص -

  :ييگرا ريتفس كرديرو -3-3-2-3

  روش نيا شاخص تيفيك است گرفته نشات دگريها و هوسرل چون يلسوفانيف يشناس داريپد سنت از ييگرا ريتفس
 نيب يدكارت موجود شكاف كردن پر يبرا تالش و »مردم دگاهيد از روزمره يزندگ يها تجربه ةديچيپ يايدن فهم «

  .است معنا و ماده و ينيع و ذهن

 رگرايتفس محقق شوانت نظر از . ندنه يم ارج يواقع يايدن از يذهن تجربه يبرتر و يندگيپا بر روش، نيا طرفداران
 نظر از. كند دايپ يمناسب حل راه انسان يذهن تجربه از ينيع ريتفس دانش نيتدو يبرا كه است چالش نيا ريدرگ

 توسط شده يط نديفرآ از آمده بدست يمعنا از يقرائت استنتاج نافتي الدنب به قيتحق وهيش نيا در جستجوگر شوانت،
  .است مطالعه مورد افراد

 در معمول ريتداب و ندهايفرآ از يمتنوع لسلهس نيمب ييگرا ريتفس و ينگار مردم يهاپژوهش ،يا نهيزم يها هينظردر
   :باشد يم ريز موارد شامل كه است يفيك پژوهش

  قيتحق انجام نديفرآ -3-3-3

 نيب پژوهش انجام يابتدا در واقع در. هستند يتعامل كرديرو ازمندين زين يا نهيزم يها هينظر اشتراوس دهيعق به
 : دارد وجود يا چرخه و يتعامل حركت ريز مرحله چهار

 ها داده يگردآور )الف

 )كدگذاري(داده ها  صيتلخ) ب

 ها داده شينما )ج
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 نتيجه گيري و تأئيد )د

  .داشت خواهد وجود يتعامل حركت 4 تا 2 مراحل نيب مرتباً زين ها داده يآور معج از پس و

   ها داده يگردآور )الف

 نيا ريتداب كه كند يم استفاده اطالعات يراو جمع در ها وهيش اعانو از يفيك قيتحق شد ذكر كه گونه همان
  :است شده فهرست ريز جدول در يگردآور

  يملتعا ريغ  يتعامل  ريتداب

   قيعم يها مصاحبه  مصاحبه

   ياصل نكات كشف يبرا مصاحبه

   يشغل يها نهيشيپ

  

   آزمون يبرا شده تيهدا يها بحث   نمونه يها گروه

  كوچك يها گروه

 يها پرسش نيتدو يبرا كنندگان مشاركت كمك
  درست

  

   گانه چند يبند دسته  ها شيمايپ

  ) ها يباز(  يريتصو يها شيمايپ

  

   يمشاركت ريغ مشاهده  يمشاركت مشاهده  مشاهده

  رفتارها انيجر شرح

  دادهايرو فهرست

  يدانيم يها ادداشتي

  بناها و ها ساخته دست

  يگانيبا اسناد

   ها ساخته دست بر يمبتن ريتفس  

   ياسناد ريتفس

  )192، 1386گروت و وانگ، ( روشهاي گرد آوري داده ها 
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  )يكدگذار( ها داده صيتلخ) ب

 اريبس آن در كنترل قابل يها دهيبر به ها داده صيتلخ است، اطالعات از ياديز حجم ازمندين يفيك ليتحل چون
  .نوشت آنها كنار در يادداشتي اناًياح و كرد يكدگذار را آنها ديبا كه. است مهم

 شده فكر شيپ از هيرو طبق را آنها ستيبا يم باشند، دسترس قابل و مرتب هم ندهيآ در ها دهيبر نيا نكهيا يبرا
  .كرد يكدگذار و و منظم يا

   ها داده شينما )ج

 جينتا حجم شود، چاپ...  نامه، انيپا كتاب، مجله، در است قرار جينتا كه نيا به توجه با...  جدول، نمودار، صورت به
 تمام كه يجدول: ها داده كنترل جدول... ( كم، مقاله اد،يز يا حرفه يگزارشها و نامه انيپا كتاب، مثالً است متفاوت

  )شود يم آورده آن در وار تميآ و خالصه صورت به قيتحق جينتا

   دييتا و يريگ جهينت )د

 يم صورت ها افتهي يابيارز و جينتا نيتدو و انجام الگوها ييشناسا ،شدند صيتلخ و يكدگذار ها داده كه يزمان
 و ريپذ تكرار معتبر، ،يفيك يها داده از افتيدر قابل ميمفاه  كه كرد توجه ستيبا يم قيتحق جينتا نيتدو در .رديگ

  .باشند درست

 توسط كه دهد يم نشان را يفيك قيتحق روش در معنا ديتول يبرا استفاده قابل ريتداب از يفهرست ريز جدول
  . است شده ارائه هوبرمان

  يفيتوص كرديرو

  ها موضوع الگوها، به توجه

  بودن يياجرا به جهتو

  يبند دسته

  يساز استعاره

  يگر شمارش

  ها سهيمقا/ ها مقابله انجام  يليتحل كرديرو
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  ارهايمع كيتفك

  كل در اجزا گنجاندن

  عوامل شناخت

  رهايمتغ انيم روابط به توجه

  مصاحبه اريمع افتني

  ينييتب كرديرو
  مدارك از يمنطق يا رهيزنج ساخت

  ينظر/ يمفهوم جامانس جاديا

  ها داده تيفيك نييتع كرديرو

   ها نمونه كنترل

  پژوهشگر راتيتاث كنترل

   ينگر جانبه همه

  مدارك به دادن وزن

  ناالگوها به توجه كرديرو

  يا هيحاش يمعان كنترل

  متعدد يها نمونه از استفاده

  توجه جالب نكات يجستجو

   يمنف مدارك يجستجو

  ها نيتب آزمون كرديرو

  آنگاه -اگر يها آزمون انجام

  كاذب روابط حذف

  ها افتهي ساخت باز

  همسنگ در ها حيتوض كنترل

  آگاهان از بازخورد گرفتن  بازخوردها آزمون كرديرو

  )196-195، 1386گروت و وانگ، ( تدابير براي توليد معنا 
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  :كرد خالصه ريز ولجد در توان يم را يفيك قيتحق روش ضعف و قوت اطنق مجموع در

  ها ضعف  ها قوت

 طيشرا نگر كل و يغن يها تيفيك به پرداختن تيظرف
  يواقع يزندگ

  ها داده از يعيوس حجم با مواجهه

 در ليتعد امكان و ها هيرو و يطراح در يريپذ انعطاف
  پژوهش شرفتيپ ياثنا

  .شود نيتدو گام به گام يندهايفرآ اي راهنما كمبود

 تيفعال و ها ساخته دست نديفرآ و يمعان به تيحساس
  انسان يها

 پسا يذهن يالگو توسط تواند يم يفيك يها داده اعتبار
  .شود يتلق ريپذ ديترد گرا اثبات

  )199، 1386گروت و وانگ، ( نقاط قوت و ضعف روش تحقيق كيفي در معماري 

  

  (mixed method approach) تركيبي  تحقيقات -3-4

 مطالعه يك در كيفي و كمي اطالعات تركيب و تحليل آوري، جمع براي است اقداماتي مجموعه تركيبي، پژوهش
 و كمي تحقيق يك هاي يافته دسته دو هر سنجش طريق از تحقيقات اين. تحقيق مسئله شناخت منظور به واحد
 قادر ما طريق اين از ديگر، بيان به. دهد ئهار پديده يك از پيچيده تصويري تواند مي كيفي تحقيق يك هايفرايند
. بخشيم غنا را خود پژوهش معين، پديده يك مورد در اطالعات متفاوت انواع ادغام يا وتلفيق آوري  جمع با هستيم

 نقاط سازي خنثي و ديگر روش محكم جوانب با پژوهشي روش يك قوت نقاط تركيب حاصل بخشي بهبود اين
  . است ها آن ضعف

 يك و دهد قرار توجه مورد كامل طورر به را ديدگاه دو هر عقاليي هاي جنبه شود مي تالش تركيبي يقتحق در
 كه است رويكردي تركيبي تحقيق روش در. يابد دست تحقيق مشكالت از بسياري براي كاربردي و ميانه حل راه

  . راردهدق نظر مد را چندگانه هاي گيري موضع و رويكردها ها،   ديدگاه كند مي تالش
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. بگذارد اثر تحقيق جريان در آنها تحليل و تجزيه مرحله و ها  داده آوري   جمع تحقيق، طرح بر تواند مي تركيبي چنين
 نمونه اعضاي كردن مشخص در كيفي بخش به توانند مي كمي هاي     داده تحقيق طرح مرحله در مثال عنوان به

 ابزاري و مفهومي گسترش طريق از توانند مي كيفي هاي  داده ق،تحقي طرح مرحله در بالعكس و كنند زيادي كمك
 از اجتناب و پايه اطالعات تهيه در توانند مي كمي هاي داده ها، داده آوري  جمع مرحله در. كنند مطالعه كمي بخش به

 آوري جمع مرحله رد ديگر طرف از. كنند ايفا موثري نقش) برتر پايگاه داراي افراد با گفتگو صرفاً( نخبگان سوگيران
 ها، داده تحليل و تجزيه مرحله طول در. كند كمك داده آوري جمع جريان تسهيل به واند مي كيفي هاي داده ها، داده
 تحليل و تجزيه مرحله طول در همچنين نمايند، آسان را كيفي هاي داده پذيري تعميم برآورد توانند مي كمي هاي داده
  . كنند ايفا نتايج به اعتباردهي و توضيح تشريح، تفسير، در موثري نقش توانند مي كيفي هاي   داده ها، داده

 تصوير يك كسب هدف با مطالعه يك در كيفي و كمي هاي روش از سيستماتيك ادغام يك تركيبي تحقيق روش
 كه شوند امادغ يكديگر در طوري بايد ها        روش تركيبي تحقيق در. باشد   مي پديده يك از عميق فهم و كامل
 تركيبي تحقيق روش. كنند بازيابي تركيبي شكل در بتوانند را هايشان    رويه و اوليه ساختار كيفي و كمي هاي روش
 اي   مرحله چند برنامه يك با يا مطالعه يك در هم با را كيفي و كمي هاي  داده محقق، آن در كه است تحقيق نوعي

 تحقيق نوع يك تركيبي تحقيق روش. باشد    مي تحليل و آوري جمع احلمر شامل كه كند مي تركيب مطالعه يك در
 تركيب هم با را تحقيق كيفي و كمي هاي رهيافت از عناصري تحقيق، محققان از گروهي يا محقق آن در كه است
 هاي  هدف انجام براي استنباط هاي تكنيك و تحليل ها،      داده آوري جمع كيفي، و كمي نظرات نقطه از استفاده. كند مي

) 189-188، 1391خاكي، ( . همديگر با محققان همكاري و فهم به بخشيدن عمق نمودن، گسترده در تر     وسيع
 :دارند هايي قوت و ها ضعف تركيبي تحقيقات هاي  روش

  : ها تيمز

 . روند كار به اعداد به دادن معنا يبرا توانند يم ها تيروا و ريتصاو واژگان، -1

  .روند بكار ها تيروا و ريتصاو واژگان، كردن قيدق يبرا انندتو يم اعداد -2
  .هستند مند بهره همزمان طور به يفيك و يكم يها  روش قوت نقاط از ها وهيش نيا -3
 اي روش كي به محقق رايز داد پاسخ تر كامل طور به يتر گسترده تسئواال به توان يم -4

  . ستين محدود واحد افتيره
 گريد روش ضعف نقاط بر آمدن فائق يبرا روش كي قوت اطنق از تواند يم محقق -5

  . كند استفاده
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 كي مورد در كه روش دو قيطر از آمده دست به جينتا سهيمقا قيطر از توان يم -6
  . كرد فراهم يكل يريگ   جهينت يبرا يشتريب و تر محكم شواهد اند رفته بكار موضوع

  .ابدي يم شياافز جينتا يده ميتعم قدرت ها روش نيا كاربرد با -7
 عمل و هينظر يبرا كه يتر كامل دانش يفيك و يكم يها  روش همزمان كاربرد -8

  . كند يم فراهم است، يضرور
 . گرفت يم قرار غفلت مورد واحد روش كي كاربرد صورت در كه دهيپد كي مختلف يها جنبه - 9     

  : ها بيع

 است قرار كه يزمان بخصوص يفيك و يكم روش دو از استفاده تنها محقق كي يبرا )1
 .است دشوار روند، بكار همزمان طور به روش دو نيا

 مناسب يا گونه به چگونه بداند و باشد داشته يآگاه متعدد يها روش از يستيبا محقق -1
  . كند بيترك را ها آن

  . است بر نهيهز -2
  .است ريگ وقت -3
  . دارد وجود قيتحق شدن يسطح امكان -5

 اجازه محقق به و سازد يم آسانتر را او كار, الزم يروش يابزارها به محقق ساختن مجهز با يبيترك يها روش
 اعتبار شيافزا تيقابل يبيترك يها    روش از استفاده. نديبب را مطالعه مورد موضوع از يشتريب يها جنبه و ابعاد دهد يم
 يبيترك يها روش كاربرد حال نيع در اما. ديافزايب ها افتهي نيا يغنا و عمق بر تواند يم و دارد را ينظر يها افتهي

 يها وهيش از است بهتر گريد روش ضعف بردن نيب از يبرا روش كي كاربرد يجا به گاه و ستين سودمند شهيهم
 قاتيتحق انواع همه در ها روش نيا. ميكن استفاده روش آن يها ضعف بردن نيب از يبرا روش همان از يگريد

 مناسب روش از يستيبا يبررس مورد مسئله و موضوع به توجه با كه است نيا ادشنهيپ نيبنابرا و ندارد يكارآمد
  . گرفت بهره نظر مورد مسئله قيعم و قيدق يبررس يبرا

 افتهي نظام مطالعه با و باشد يم ها    تيواقع كشف و شناخت يبرا خود خاص يها ارزش يدارا قات،يتحق نوع سه هر
 به ينيمع هيزاو از قاتيتحق سه از كي هر. نديآ يم     حساب به يعلم يها  روش شما در خود طالعهم موضوع يها       دهيپد
 در محدود شناخت به يفيك قاتيتحق رها،يمتغ سطح در عيوس شناخت به يكم قاتيتحق يعني نگرند، يم دهيپد كي

 يآور جمع يبرا قاتيتحق گونه سه هر. زدرداپ يم ها دهيپد شناخت به جنبه دو هر از يبيترك قاتيتحق و ها دهيپد عمق
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 يعلم يشناخت روش مشتركات يدارا و كنند   يم استفاده يمستندساز و مصاحبه و مشاهده از خود ازين مورد اطالعات
  )190-189، 1391خاكي، ( . هستند

 حيتشر مورد وهيش دو نيا شوند يم انجام يفيك و يخيتار – يريتفس وهيش دو به شتريب يمعمار قاتيتحق كه آنجا از
  :رديگ يم قرار جداگانه

   يخيتار -يريتفس قيتحق -3-4-1

 خانه مفهوم در اديز رييتغ از يحاك كه كند يم ذكر را  يجينتا»  خانه«  عنوان تحت يا مطالعه در يفورت انيآدر
  جان يب يكالبد منزله به خانه يطراح يچگونگ دادن نشان يبرا  قيتحق  نيا.است 1950 تا 1850 يها سال نيب

 يمكان خانه" فيتعر مثال عنوان به . دهد يم قرار يبررس مورد را خانه با رابطه در موجود يبرداشتها كه  هشد انجام
 مجزا كامالً مفهوم دو به را كار محل و خانه و آمد بوجود شدن يصنعت  يپ دركه ".است كار جز به يتيفعال هر يبرا
  .كرد ليتبد

 يريگ جهت با دهيچيپ نهيزم از يكالبد – ياجتماع يا دهيپد يجستجو عنوان به خاص طور به يريتفس قيتحق
 ليتشك و يابيارز مدارك، يسازمانده و يآور جمع  جستجو، به كه شود يم فيتعر نگر كل و يتيروا – ينييتب
  .است مهم و يديكل يا نكته ها داده ريتفس نديفرآ نيا در لذا و دارد ازين آنها از باور قابل و نگر كل يتيروا

  : كرد خالصه ريز  جدول  بيترت به توان يم را ها تيفعال نيا

  تيروا  يابيارز  يسازمانده/ شناخت  مدارك/ ها داده

  ها نوشته دست
  نشده چاپ/ شده چاپ

  ها سرگذشت

  فيتوص  فيتوص  منابع شناخت

  ها روزنامه
  نشده منتشر يصوت يها نمودار

  ها ادعانامه/ كاركردها

  داستان يزير طرح  ليتحل  اطالعات يگردآور

  حكومت يها هصورتجلس
  ها سازمان و ها شركت مدارك

 سازمان/ يآور جمع
  ها داده يده

    سنجش
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  مكاتبات
  يادار/ يشخص يها نامه

  خاطرات يها دفترچه

  داستان  يابي قتيحق/ يابيارز  يبردار ادداشتي

  يشخص مدارك
  عكس
  ها ساخته دست
  منظره و طيمح يالگوها

  ها ساختمان
  يدست عيصنا و يهنر يكارها

    اطالعات يبند دسته  مشاهده

 نيا شتريب در و ندارد ييمجزا مراحل يريتفس قيتحق يمحتوا داشت توجه ديبا)137، 1386(تحقيق تفسيري :  منبع
  .روند يم شيپ يمواز مراحل نيا موارد

   يخيتار يريتفس قيتحق در ليتحل و تيروا: راهبرد -3-4-2

 را ها افتهي ق،يتحق انجام روند در و بدهد يتيروا يصورت قيتحق يها افتهي به تناوب به ديبا  روش نيا در پژوهشگر
 نيا يبرا ييراهها چه كه است نيا شود يم مطرح كه يسئوال حال .دهد سازمان يتيروا يا وهيش و يليتحل يذهن با
   شود؟ يم باور قابل و يقو يخيتار تيروا ييها راه چه از و دارد وجود يخيتار تيروا

 افتهي اعتبار گفت توان يم واقع در دادهاستيرو ريتفس و شرح نحوه دارد ياديز تياهم قيتحق وهيش نيا در آنچه
  .شود يم  دهيسنج  آنها وقوع انيجر در دادهايرو شرح با يخيتار يها

 جهان « رانآ نگووديكال كه را آنها منسجم يدرون ارتباطات اي دهد، رييتغ را ها داديرو بيترت دينبا يخيتار تيروا
  .سازد مخدوش ده،ينام » يخيتار گانهي

  )  دانتو آرتور(  يتيروا يها جمله از يساختار منزله به خيتار دهيا -1

 و دهد يم شرح را يخيتار نوشته و تفكر تيماه كه است يتيروا يعبارت معادل  يخيتار نوشته فيتعر دانتو ديد از
  .دارد خود در را مجزا يزمان تيموقع دو ضرورت كه است يا جمله آن

   يخيتار يها تيروا يبرا يادب يها استعاره -2

   يخيتار تيروا در فهم و ليتخ نقش -3
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 در و مهم ريغ مطالب كردن رها ،يزير برنامه ،كردن ساده نش،يگز حال در شهيهم نگار خيتار است معتقد نگووديكال
 يريتصو شكل به محتوا جاديا مسئول يخيتار محقق لذا و است مهم او نظر از كه است ييزهايچ گرفتن ارياخت

  .دادهيرو عيوقا ييبازنما صرفا نه و  است انههنرمند

 او، يتيروا -يليتخ تيفعال محصول و كند يم فايا ياساس ينقش سندهينو فهم ئ ليتخ هدف نيا به دنيرس راه در
  .است محكم و اعتبار با يدانش يتيفعال نيچن يعمل جهينت انسان، ليتخ تيحقان ليدل به بلكه ست،ين يفيضع دانش

  اثبات و ليتحل -4

 كند ينم نيتضم را قيتحق انجام يريپذ باور و صحت خود يخود به تيروا و يخيتار ليتخ گونه، داستان خيتار
  . ستين گونه افسانه يداستان تينها در يخيتار تيوار كي چراكه

 حيصح تيروا  كه يمعن نيبد. باشد يخيتار گانهي جهان از يبخش ديبا يخيتار تيروا  كه كند يم انيب نگووديكال
 يم دانند، ينم ريپذ تجربه انزم و مكان  با ينهمگ ازمندين را خود كه گونه افسانه يها داستان خالف بر يخيتار
  .باشند برخوردار يويژگ نيا از ستيبا

 ديبا نگاران خيتار. دانند يم يضرور يخيتار قيدق تيروا يبرا را كنترل فهرست وجود و اثبات به ازين وگراف بارزان
 مثال ارائه و اسناد دييتا ازمندين  امر نيا كه  كنند همراه يعقل فهم قابل يهااستدالل با را ييادعا هر يها يابيارز
  .است متعدد يها

  :گردند يم ريز موارد شامل خيتار يموضوع ريتفس روش 4 اي يريتفس رشنگ چهار 

   خيتار يعلم نييتب -

  مطلق روح حركت منزله به خيتار -

   ييگرا ساختار -

   ييساختارگرا پسا -

   ريفراگ قانون دهيا: خيتار يعلم نييتب -3-4-3
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  و  ها دهيپد يعيطب رفتار انيم يتفاوت كه خيتار ريفراگ قانون با  كه است خيتار يعلم ريتفس شگامانيپ از يكي همپل
 كي رفتار .دارند مصداق مورد دو هر در يعموم نيقوان .شود يم شناخته ست،ين قائل ياجتماع يها دهيپد رفتار

 كيتفك يول. است شده شناخته كامل طور به امروزه كه است ينيقوان ريتاث تحت ارهيس كي همچون يعيطب ءيش
  .است تر مشكل يانسان علوم يكاف شرفتيپ عدم ليدل به يبشر جامعه به مربوط ريفراگ نيقوان

 به قادر ها تيروا نكهيا ليلد به او نظر از. ميا افتهين دست يواقع كامالً يخيتار يها تيروا به هنوز همپل نظر از
 ارياخت در را ييها واره شرح توانند يم فقط ستند،ين كنند يم نييتب كه ييها دهيپد ريفراگ نيقوان كامل صيتشخ

  .دهند قرار خوانندگان

 كوچك يها ينيب شيپ تنها كه است معتقد و كند يم ينف را اسيمق بزرگ ينيب شيپ امكان پوپر، كارل مقابل در
 مكمل اس،يمق -كوچك يمعلول و علت تيروا بر ديتاك .اند يابي دست قابل ياجتماع علوم ةحوز در اسيمق –
 ولهيو اتينظر ،يمعمار يطراح در يعل تفكر مثال .است همپل يخيتار تيروا ريفراگ قانون يالگو يبرا يديمف

  .باشد يم لودوك

  : مطلق روح حركت منزله به خيتار -3-4-4

 ذهن اي يآگاه يجيتدر تكامل را خيتار و  شده گرفته هگل افكار از كه است خيتار از يگريد يريتفس كرد،يرو نيا
  .داند يم يجمع

 جامعه كي افراد  تمام  يها يآگاه كه است بشر يفرد يها يآگاه از يا مجموعه يجمع يآگاه تر، روشن يانيب به
 مجموع از شيب يكل يها يآگاه حاصل كه است نيا شود يم افزوده آن به آنچه. شود يم شامل واحد زمان در را

 و رديگ يم قرار است فهم قابل فرد يبرا كه زمان روح از يتر بزرگ گستره در شهيهم واحد، موضوع كي .اجزاست
 خيتار در ردكيرو نيا. است نهفته است اجزا جمع حاصل از شيب يزيچ كه يجمع يآگاه تيفيك روح، واژه مفهوم در

  .است داشته ياريبس نفوذ يالديم ستميب قرن ازآغ يمعمار

   يخيتار/ يريتفس  قيتحق يابيارز -3-4-5

  :رديگ يم قرار اشاره مورد اليذ كه شود يم استفاده شواهد از يا مجموعه از يخيتار يريتفس قاتيتحق يابيارز يبرا

  گر نييتع شواهد )الف
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 از دادها،يرو خيتار. دهد قرار گانهي يخيتار يفضا و زمان در را مطالعه موضوع كه است نيا سند كي ياصل تياهم
 را خيتار صيتشخ امكان كه يشناس باستان ريتداب زين و نديآ يم حساب به شواهد كننده نييتع آشكار يها گونه
  .ندگر نييتع اسناد نيا يها گونه گريد از زين آورند يم فراهم

   يا نهيزم شواهد )ب

 استفاده يا نهيزم شواهد عنوان به ساخت انسان عناصر از متن به موضوع دادن ربط يبرا لباغ ،يمعمار قيتحق در
  .شود يم

 ياستنباط شواهد )ج

 با را يموضوع توان يم ،يمنطق بحث يها وهيش  اي يعقل ريتفس با دادها،يرو خيتار ادن قرارد هم كنار با گاه
  .نباشد ريپذ امكان محكم صددرصد يونديپ يبرقرار  است ممكن اگرچه داد ونديپ گريد يموضوع

   يا خاطره شواهد )د

 قرار نظر مد را ها خاطره ،يكنون يها داديرو دادن قرار هدف يجا به ،يخيتار -يريتفس پژوهش در مصاحبه انجام
 بر يمبتن اطالعات آوردن دست به و دادهايرو خيتار چون ييها داده نييتع به تواند يم خاطرات يگردآور. دهد يم

 يها تيواقع از را خود استنباط كننده مصاحبه نكهيا ليدل به اطالعات يگردآور نوع نيا  .شود منجر نهيزم و متن
 يژگيو به يدايز زانيم به شده يگردآور يا خاطره شواهد اعتبار. دارد زين ياستنباط سرشت كند يم انيب گذشته

 و داشته رياخ يها سال در كه ياعتبار كند، يم فايا مطالعه موضوع با رابطه در كه ينقش شونده، مصاحبه يها
  ها، داده يابيارز و يسازمانده شناخت تداب.دارد يبستگ شواهد ليتكم در او يها هگفت ريتاث زانيم

  

  ليتحل/ يابيارز  يسازمانده اريمع  ها داده انواع ييشناسا

  اعتبار  پژوهشگر ذهن  هيثانو/ هياول

  يرونيب/ يدرون  يدرست و صحت  

  نقد  نظم عالقه به  نشده منتشر/ شده منتشر
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  )1386،152گراف،/تاش و بارزان(ها، سازماندهي و ارزيابي شناخت داده:  منبع

  

  ياسناد/ يكل

  

  

  منطق

  صداقت

  يخودآگاه

  ها يژگيو

  ياجتماع يها شيگرا

  

  ابهام زدايي  ليتخ  اتينشر/ ها كتاب

  مخاطبان  نيعناو يمبنا بر يگردآور  يخصوص/ يعموم

  يا محاوره/ يرسم

  

  زمان يمبنا بر

  دروني منطق يمبنا بر

  تفاوت ميان اكنون و بعد

    نظم  يابي قتيحق

      ها كاتالوگ

  واقعيت در مقابل اميد  يبردار ادداشتي  ها المعارف رهيدا

  اندازه از شيب كردن ساده    منابع

  سمت گيري  رويدادها) رابطه(  ها اطلس

  قاديخود انت  تاليف  مرجع يها كتاب

  تفاسير جايگزين    يگاهشمار

  تاييد و اثبات  ي روزانهها ميتقو

  محدوده/مقياس

  همدلي

  ساكن
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   ييگرا ساختار -3-5

 يفرهنگ آثار در گاه متفاوت، ياه فرهنگ در چرا كه است نيا د،يگو ينم پاسخ هگل يجمع روح كه يسئوال
 يفرهنگ يها سامانه از خود ليتحل در اشتراوس يلو كلود كه است يسئوال نيا .كند يم بروز يسبك يها شباهت
 و يفرهنگ توسعه دگاهيد نيا در .است يعل خيتار خ،يتار به اشاره از اشتراوس يلو منظور .است كرده مطرح متفاوت
  .است يكيزيف يضرور ستما جهينت سبك در شباهت

  

   ييساختارگرا پسا -3-6

 مثال يبرا. است گرفته قرار سئوال مورد ليتبد خود و خودگردان اتكاء، خود منظم نظام دهيا ،ييساختارگرا پسا در
 گفتمان از يا شبكه همچون يا دوره هر و روند يم و نديآ يم يخيتار يها دوره كه است باور نيا بر فوكو شليم
 بيترت به شود، يم دهيفهم ها گفتمان از يگريد  شبكه نهمچو كه گريد يا ورهد با فقط كه است فهم قابل ها

  .است ينيگزيجا قابل

به انسان . تواند غير تاريخي بودن آن باشد و اينكه به سوژه اعتقادي نداردهاي پسا ساختارگرايي ميترين ويژگيمهم
هاي مسلط حت هر يك از گفتمانداند كه تاي ميانسان را به عنوان ابژه. كندگري عاقل و آگاه نگاه نميمانند كنش

  .در هر زماني يا مكاني است

. كنندكه ساختار گرايان بدان اعتقاد دارند، پسا ساختارگرايان اين ايده را تضعيف مي) هاي دوتاييتقابل(دوگانگي 
. نيمبراي مثال ساختار گرايان معتقدند كه در پس هيچ سطحي، عمقي وجود دارد كه بايد به آن برسيم و توصيف ك

بينيم همين واقعيت است و آنچه مي. اما پسا ساختار گرايان معتقدند كه در پس هيچ سطحي عمقي وجود ندارد
دانند، هيچ معني را شناور و سيال مي. ها هستندثباتي، چند آوايي و در حال تغيير بودن معناي نشانهمعتقد به بي

يعني بسته به . سيال هستند... د اخالق نيكي، بدي، خير و شر و براي مثال در مور. واقعيت و حقيقت نابي وجود ندارد
هاي عقالني، عينيت، قطعيت، و آنها دست از تالش براي رسيدن به بنيان. كنندجامعه و زمان و مكان تغيير مي

 هاي متعدد و متعارض هستند و تمايل به تكثرحقايق جهان شمول برداشته و به جاي آن درصدد دفاع از گفتمان
بنابراين با . گيردهاي تاريخي را پي نميپسا ساختار گرايي با حال سر و كار دارد و گذشته. گرايي و پلوراليسم دارند

  .بردمي سئوالكليه اديان الهي كه به يك اصول و مبنايي اعتقاد دارند، اين مبنا قرار دادن را زير 
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 محصول را تيواقع و دهد يم قرار سئوال مورد خود يدخو به را يشناخت معرفت يها ارزش ييگرا ساختار پسا
 دنبال به آن يجا به و كند يم ينف ييمحتوا تيواقع منزله به را يانسان سرشت فوكو، .داند يم آن عيمط و گفتمان
  .است تاريخ بيولوژي يا الهيات، با تقابل در يا مرتبط گفتمان از هايي گونه يطراح

 گوناگون نيعناو در كه داند يم تفكر ستد و داد يفرهنگ نيتكو هيشب يزيچ منزله به را گفتمان ييگرا ساختار پسا
 از يا شبكه ن،يتكو نيا جهينت .شوند يم حفظ يحيتلو توافق مورد يها نگرش راه از نيعناو نيا .است شده عيتوز
 يها حرفه اي هنرها ات،يادب دتوان يم يفرهنگ نيتكو يها نهيزم .كند يم فيتعر را يخيتار يا دوره كه است يمعان
  .باشد دوره هر

 مطرح انسان يحت ييگرا كثرت سرشت، چون ييواحدها با كه هستند يگفتمان يها موضوع يبعض شاخص، نيعناو
 ييپساساختارگرا راهبرد نيبنابرا .داند يم يغرب  متاخر دگاهيد گفتمان محصول را انسان سرشت فوكو .شوند يم
  :معناست دو واجد يريگ موضع نيا .رديگ يم نظر در هست كه گونه همان را زمان زا يمقطع ،يخيتار نييتب

پسا ساختار گرايي غير تاريخي ( .دهد ينم شرح يقبل طيشرا اساس بر را مفروض طيشرا ،ييساختارگرا پسا: ياول 
 .)است و با حال سر و كار ندارد

 غذا، ،يقو روابط زبان،(  مثل رديگ يم نظر در شمول نجها را انسان تيواقع نظام ييساختارگرا كهيحال در: يدوم
پسا  ندارد يتوجه كند، يم دييتا را تيانسان كه ييها تيواقع مند نظام انتقال به ييساختارگرا پسا... )  لباس

) دورنمايي براي تاريخ بشريت قائل شدن(پذيرد و هيج فرا روايتي هاي متعدد و متعارض را ميساختارگرايي گفتمان
  .را ندارد

 هر و  است يفرهنگ/ ياجتماع گفتمان يابيارز صورت به زين معماران از يخيتار يابيارز هر راهبرد نيا در نيبنابرا 
  .است آن معرف يها گفتمان هيتجز مستلزم تيواقع هر فهم  كه است دهيچيپ يتيواقع با يموضوع ،يخيتار دوره
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  قيتحق نجاما يابزارها: چهارم فصل

  

 گرفته قرار اشاره مورد يكاربرد بطور رديگ يم قرار محققان ازين مورد قيتحق انجام يبرا كه ييابزارها فصل نيدرا
 طرح حسب بر آن از پس و دارد اطالعات يآور جمع به ازين اول درجه در قيتحق انجام يبرا محقق هر. است
 لذا. دهد قرار ليتحل و هيتجز مورد را آمده بدست يها داده و اطالعات ستيبا يم است كرده انتخاب كه يقيتحق
 يها داده ليتحل و هيتجز روش و آن حجم و نمونه و جامعه انتخاب ها، داده يآور جمع يچگونگ چون يميمفاه

  .رديگ يم قرار حيتوض مورد فصل نيا در حاصب

  اطالعات يآور جمعهاي ابزار

  :موما به سه روش زير انجام مي گيردجمع آوري اطالعات و داده ها ع

 مشاهده

 مصاحبه -

  پرسشنامه -

  

   مشاهده -4-1

 و تفاهم از سرشار ييفضا تواند يم شونده مصاحبه و گر مصاحبه انيم تعامل و ارتباط ليدل به مصاحبه، روش
 شونده مصاحبه  از را حيصح و اعتماد قابل اطالعات نيشتريب  صورت نيا در و ردهك جاديا دو آن انيم يهمكار
 در سهولت آمده، دست به اطالعات اعتبار اطالعات، كنترل امكان به توان يم مشاهده روش محاسن از.آورد بدست
   مشاهده بيمعا .كرد اشاره اطالعات آسان و قيدق يابيارز و  اطالعات يآور جمع
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   اطالعات ريتفس و ريتعب در محقق يذهن تصورات ريتاث -

  شونده مصاحبه بر گر مشاهده حضور ريتاث -

   مشاهده دامنه تيمحدود -

   محدود كاربرد -

  گر مصاحبه ذهن در جينتا يفراموش -

   اطالعات بودن يانحصار -

  : مشاهده تياهم

 نيمترمه. است قيتحق يهاابزار و اطالعات يآور جمع يها وهيش نيتر پركاربرد و نيتر يعيطب ن،يبهتر از مشاهده
  .كند يم يبررس را قيتحق مورد دهيپد ميمستق بطور كه است نيا مشاهده روش مثبت يويژگ

  :رديگ يم قرار استفاده مورد ريز موارد يبرا عموما مشاهده

 ها داده يدستكار امكان و دارند يجا انهيم و كالن يشناس جامعه سطح در خصوصاً ياجتماع يها دهيپد يهنگام -
  .ستين سريم

  ريز موارد شامل ستين فراهم مصاحبه امكان محقق يبرا كه چنانست مطالعه مورد موضوع كه يهنگام -

   كودكانمانند ندارند مصاحبه امكان كه ييگروهها ) الف

   زبان مشكل وجود  مانند باشد شتهندا وجود يگريد روش زا استفاده امكان عمالً يوقت ) ب

  .كند يم يخوددار يليدل هر به درست يها پاسخ ارائه از پاسخگو  كه يطيشرا در) پ

  مشاهده  مراحل 

 انجام يبرا.شود يم ينيبازب ينيع ياه تيواقع با يليتحل مدل آنها يط كه است ياتيعمل مجموع شامل مشاهده
  :دهد پاسخ ريز پرسش سه به ديبا محقق ،ياجتماع اتقيتحق در خوب مشاهده كي
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   كند؟ مشاهده چگونه كند؟ مشاهده كجا كند؟ مشاهده را زيچ چه

   كند؟ مشاهده را زيچ چه -1

 شاخص با كه است ييها داده سئوال نيا پاسخ دارد؟ ازين ها داده كدام به شيها هيفرض نآزمود يبرا محقق كي
  )يفرازبان -يزبان -يحركت -ييفضا: ( از عبارتند كه اند شده نييتع ييها

   ييفضا يها شاخص -

  مطالعه مورد يفضا يلبدكا و يمكان يهايويژگ

  )  يانيربيغ(  يحركت يها شاخص -

 .گردد يم محسوب يحركت يها شاخص زمره در كند  بروز مشاهده مورد افراد جانب از يحركت اي رفتار عمل، هر
  تا  دباش بدور تصنع  از و شده  انجام يانحراف چيه بدون مشاهده تا رديپذ صورت دقت تينها اب يستيبا حركات ثبت
  .پرداخت آن ميتعم  به بتوان

   يزبان يها شاخص -

 برداشت به تا كرد تالش ستيبا يم كه است قيتحق مورد يها شاخص نيمهمتر از يكي كالم اي سخن يتوامح
  .شد آگاه دهندگان پاسخ گروه در جيرا يها ارزش از و ديرس  آن از يدرست

  :يفرازبان يها شاخص -

 جمله بر خاص ديتاك  اي هيتك كالم آهنگ گران،يد سخن كردن قطع گفتن، سخنآهسته اي بلند رينظ زبان فرا رفتار
  .است برداشت قابل مشاهده قيطر از  صرفا  كه است يا ژهيو يمعناها بر دال يهمگ...  و  خاص يا كلمه اي

   كند؟ مشاهده كجا -2

   قيتحق دانيم) الف

 و سازمان ق،يتحق ييايجغراف منطقه ق،يتحق يزمان دوره. كند يم نييتع را قيتحق دانيم حدود خود قيتحق موضوع
  .شود نييتع حاًيصر ستيبا يم همه .... و كرد مراجعه آنها به ديبا كه يكنشگران
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   يريگ نمونه) ب

 ينم صرفه به مقرون اي و بوده ممكن ريغ اي رنديگ قرار مطالعه مورد جامعه اعضاء يتمام نكهيا امكان قيتحق هر در
 در. رديگ يم انجام مطالعه، مورد تيجمع از يكوچك يها نمونه اي ها گروه يرو معموالً يعلم مطالعات لذا باشد

 نمونه يها يژگيو در بتوان را مطالعه مورد يتيجمع يها يژگيو كه است نيا است، تياهم حائز آنچه نمونه انتخاب
  .كرد مطالعه

  كند؟ مشاهده چگونه-3

 يقيتحق طرح  بتواند تا باشد داشته منظم يصورت مشاهده كه است نيا مشاهده نحوه خصوص در مسئله نيمهمتر 
 با اي ياسيق ،يمنطق -يذهن يكرديرو با تواند يم يزير برنامه نيا.دهد شكل  درست يزير برنامه  يدارا و منظم
  : ديبا مشاهده هر انيجر در .باشد ها وهيش  نيا از يبيترك اي رديپذ تحقق يتجرب صورت به و تيواقع به توجه

  .باشد شده مشخص قايدق قيتحق هدف -1

  .باشد شده هيته منظم صورت به كار طرح -2

  .شود ادداشتي منظم ورتص به مشاهده انيجر -3

 يدرست به بتواند ديبا محققكه يمعن نيبد.شود انجام يدرست به ستيبا يم مشاهده مورد رفتار از درست استنتاج -4
  .شود روشن شيبرا عمل يمعنا تا  كند يابيباز را رفتار يعلّ شبكه

 قرار مشاهده مورد الزم تيجمع مقطع هر در و شده دهيبرگز معنادار يزمان مقاطع ستيبا يم زين يزمان لحاط از -5
   ستين ممكن همواره انجام تا آغاز از واقعه كي ةمشاهد چراكه رديگ

 نظرات و ديعقا انعكاس انسان رفتار كه يمعن نيبد رديگ قرار توجه مورد ستيبا يم رفتار و دياعق تنافر اي تطابق -6
 داشت توجه ديبا اما كرد ثبت را افراد دهيعق آن قيطر از و رفتار توان يم مشاهده با موضوع نيا رشيپذ با اوست،

  ستين نيچن شهيهم كه

  : مشاهده انواع -4-1-1

  نامحسوس  مشاهده )الف
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 يم را قيتحق مورد افراد و رديگ يم قرار آن پشت در محقق كه شود يم استفاده ييها نهييآ از موارد از ياريبس در
  .شود يم مطالعه مورد رفتار شدن تر يعيطب موجب امر نيا. ننديب ينم را او آنها اما نديب

   فعال مشاهده )ب

  .كند ادداشتي را آن جينتا تا آورد يم ديپد يا ژهيو طيشرا و پردازد يم رهايمتغ يدستكار به خود محقق

   وستهيناپ مشاهده )ج

 فاصله در سپس و كند يم مطالعه زمان كي در را ينسل محقق و رديگ ينم صورت وستهيپ مشاهده وهيش نيا درنظ
  .شود يم تكرار مجدداً لعهمطا نيمع يزمان

  آزاد ةمشاهد )د

 مشاهده حال نيا در دريگ قرار مطالعه مورد ديبا كه است يتيجمع با ييآشنا همشاهد نيا از هدف عام يمعنا در
  .شود متبادر پژوهشگر ذهن به يديجد يها هيفرض شود يم موجب و بوده منظم ريغ و افتهينا ساخت

 روزانه يها ادداشتي  مثال عنوان به است ها انسان رفتار يعلم شناخت مشاهده نوع نيا از هدف خاص يمعنا در
  .است مشاهده از يا گونه خود روزانه عادات و يزندگ خصوص در افراد

   ميمستق مشاهده )هـ

 به يبهتر جهينت معموال  اتفاقات و راتييتغ انيجر در محقق ميمستق حضور ليدل به هاتيواقع  ميمستق شاهدهم
 اي يخيارت يها دهيپد مطالعه در مثال عنوان به چراكه ستين فراهم همواره يامكان نيچن اگرچه داشت خواهد همراه
 يم خوانده ميمستق ريغ مشاهده مشاهده، صورت نيا در كهكرد استفاده روش نيا از توان ينم دافرا گذشته هعمطال
  .شود يم گفته هم ياسناد مطالعه بدان كه شود

  يدانيم مشاهده )و

 يم كه رديگ يم صورت عهجام طيمح  در يعني يعيطب حالت در يشگاهيآزما مشاهده خالف بر مشاهده نوع نيا
   .رديگ صورت منفعل اي فعال و شده كنترل صورت دو به تواند
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  : يكانون مشاهده )ز
  ..باشد يم خاص يفرد اي واحد  ،رفتار از خاص يبعد يرو بر مشاهده تمركز مشاهده نيا هدف

 دارد افراد بر يرگذاريتاث و نفوذ در يسع و رفته فراتر تيواقع ساده فيتوص از: مشاركت با همراه مشاهده )ح

 جاديا  يپ در و كرده استفاده وهيش  نيا از ...  و يميتفه يشناس جامعه ل،يتاو،يشناس داريدپ چون ييروشها نمله
  .رديپذ يم صورت ها دهيپد فهم با همراه نييتب وهيش نيا در. ندتهس قيتحق مورد افراد و محقق نيب يهمدل

  رايپذ مشاهده )ط

  .دينما اعمال آن بر يريتاث نيكوچكتر نكهيا بدون است تيواقع انيجر ناظر صرفاً محقق

  شده كنترل مشاهده )ي

  : است صورت دو به

   دانيم در شده كنترل مشاهده -1

 محقق مشاهده نيا در .يتصنع و يشگاهيآزما يفضا نه رديگ يم صورت يعيطب طيمح در مشاهده نوع نيا
  دهندگان پاسخ واكنش  راتييتغ يجيتدر اعمال با  يعني دهد يم قرار يدستكار مورد را يرونيب و يدرون يرهايمتغ
  .سنجد يم را واكنش و كنش نيب قيدق رابطه و كند يم يبند رده را

  شگاهيآزما در شده كنترل مشاهده -2

 را كننده مختل عوامل و گرفته صورت شگاهيآزما دركه چرا است برخوردار كنترل زانيم نيشتريب از مشاهده نوع نيا
  ياه ريمتغ با آنان رابطه و شوند يم دهيسنج دقت به وهيش نيا در ياساس يرهايمتغ. دده يم قرار مطالعه تحت
  .ديآ يم دست به قايدق)  معلول(  وابسته

  : است موثر مشاهده در كه يعوامل

  گر مشاهده تعصبات و يشخص التيتما: الف -

  گر مشاهده يفرد يها يژگيو: ب -
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   يطيمح عوامل: پ -

  ) گر مشاهده تخصص(  گر مشاهده يآگاه زانيم: ت -

  

  مصاحبه -4-2

 مختلف يروشها به كه باشد يم مصاحبه روش از استفاده ق،يتحق در ها داده ياور جمع يروشها انواع از گريد يكي
  :رديگ يم صورت

   مصاحبه انواع -4-2-1

   منظم مصاحبه )الف

 علت به .شود يم ارائه انيپاسخگو توسط يمشخص يها پاسخ و شده نييتع شيپ از تسئواال مصاحبه، نوع نيا در
  نحاليا اب است آزاد مصاحبه از تر راحت مدهآ دست به اطالعات ليتحل و هيتجز امكان تسئواال بودن مشخص

 دنبال به شتريب محقق مصاحبه نيا در .كرد استفاده روش نيا از توان ينم قيعم اطالعات يآور جمع يبرا
  .است يكم اطالعات

  آزاد مصاحبه )ب

 تئواالس به يازين وهيش نيا در. باشد يم ياديز انعطاف يدارا و  بوده ساختار بدون و يرسم ريغ مصاحبه نيا
 يم شونده مصاحبه يها زهيانگ و باورها ،احساسات با رابطه در ياطالعات به و ستين شده نييتع قبل از و مشخص

  .پردازد يم اطالعات يآور جمع به قيعم و يفيك صورت به محقق .افتي دست قيطر نيا از توان

  
  پرسشنامه - 3- 4
  نامهپرسش انواع - 1- 3- 4
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   بسته يها پرسش )الف

 ريخ اي يآر تواند يم فقط جوابها محدوده او و ابدي يم ليتقل حداقل به پاسخگو يآزاد زانيم ها، سئوال نوع نيا در
   يمنف اي مثبت: دارند حالت دو ها جواب ها سئوال نوع نيا در .باشد

  باز يها پرسش )ب

  .كند انيب را ديآ يم ذهنش به كه  يحاتيتوض و كلمات يتمام كامل، يآزاد با واندت يم پاسخگو باز يها سئوال در

   دام يها پرسش )ج

  .رنديگ يم يجا پرسشنامه در شده داده يها پاسخ صحت آزمون جهت كه شود يم اطالق ييها پرسش به

  يجواب چند يها پرسش )د

 كه را ها پاسخ از كي هر گردد يم درخواست پاسخگو از و  شود يم يطراح اوتمتف پاسخ چند سئوالهر  يبرا
  : از عبارتند يپرسشگر وهيش نيا اشكاالت .دينما مشخص عالمت با داند يم درست

   ييالقا يها پاسخ -1

   بسته يها پاسخ -2

   تعداد و يفراوان نيب يتساو رابطه ياحتمال رفتن نيب از -3

   ميمستق ريغ يها پرسش )هه

 نكهيا احتمال ،رديگ صورت يقيتحق محله كي در يقوم گروه دو پرتنش روابط درباره  باشد قرار اگر مثال عنوان به
 تا كرد استفاده ميمستق ريغ يها سئوال از ستيبا يم لذا و بوده كم دهند پاسخ تسئواال به صداقت با انيپاسخگو

  .است فرافكن يها پرسش آن انواع از يكي  كه باشند اعتماد قابل شتريب جينتا

   يسبب مدرج يها پرسش )و
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 ياطالعات بلكه شود شناخته...   و فكر طرز عمل، كي مختلف علل تنها نه تا شود يم دهيكوش ها سئوال نوع نيا در
 يم مشخص را ياصل عوامل هم كه بوده يبعد چند پرسشها نيا .ديآ دست به زين عمل ضعف و شدت به نسبت
  .كند يم مشخص را آنها ريتاث شدت اي بيضر و كي هر تياولو هم  و كنند

   ييشناسا يها پرسش )ز

  ....و شغل ل،يتحص جنس، سن، مثل شوند يم مطرح پاسخگو تيهو رهدربا كه شود يم اطالق ييها سئوال به

  .دهند يم قرار پرسشنامه آغاز در معموال را ها سئوال پيت نيا

  : دارد وجود زيمتما وهيش دو پرسشنامه ساخت در

   يفيق وهيش -1

 جهت ژهيو و ياصل تسئواال سمت به منظم طور به يعموم يها سئوال از كه شوند يم ميتنظ چنان ها سئوال
  .رديگ يم صورت يده

  )  معكوس فيق(  وارونه فيق وهيش -2

   روند يم شيپ يعموم تسئواال يسو به آرام آرام و شوند يم مطرح  ويژه و خاص يها سئوال ابتدا

 بتواند شده يطراح پرسشنامه كه است نيا داشت توجه آن به ديبا كه يا نكته روشها نيا از كدام هر از استفاده با
 يطراح لذا. بسنجد و شده ايجو يدرست به قيتحق ياساس مسائل و محورها مورد در را دهندگان پاسخ دگاهيد

 جينتا رد،ينپذ صورت ياصول و درست پرسشنامه يطراح اگر چراكه است برخوردار ييبسزا تياهم از پرسشنامه
 پرسشنامه ميتنظ نحوه خصوص در يمطالب موضوع نيا تياهم به توجه با. بود اهدنخو استناد و اعتماد قابل قيتحق
  : شد خواهد آورده

  پرسشنامه يطراح -4-3-2

 مستقل، ريمتغ( ميكن ستيل ميكن يريگ اندازه ميخواه يم كه ييرهايمتغ ستيبا يم ابتدا پرسشنامه يطراح يبرا
 يريگ اندازه جهت را يتسئواال سپس و ...)شغل، ت،اليتحص جنس، سن، :يا نهيزم يرهايمتغ گر، مداخله وابسته،

 :باشد يم ريز صورت به پرسشنامه مطالب بيترت. ميكن يم ميتنظ مطالعه يهدفها با رابطه در آنها
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 قيتحق هدف + كوتاه مقدمه -1

 يا نهيزم اطالعات به مربوط تسئواال-2

 وابسته ريمتغ به مربوط تسئواال-3

 مستقل ريمتغ به ربوطم تسئواال-4

 گر مداخله ريمتغ به مربوط تسئواال -5

 پرسشنامه استخراج -4-3-3

 ديبا محقق پژوهش، مورد افراد عملكرد و نگرش از يآگاه سنجش جهت استاندارد پرسشنامه كي به يابيدست يبرا
 :بگذارد سر پشت آن يطراح در را ريز مراحل

 پرسشنامه هدف نييتع-1

 پرسشنامه يدرخت ارنمود رسم-2

 يدرخت نمودار يازگذاريامت -3

 آن يگذار ازيامت و يدرخت نمودار اعتبار نييتع-4

 تسئواال بانك نييتع -5

 تسئواال يظاهر اعتبار نييتع -6

 تسئواال ييايپا و ييمحتوا اعتبار نييتع -7

 تسئواال يينها انتخاب -8

 پرسشنامه شناسنامه هيته-9

 يدرخت نمودار رسم -4-3-4
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 : باشد يم ريز موارد شامل يا پرسشنامه قاتيتحق در يدرخت نمودار دنيكش تيمز سه

 .شود يم پرداخته قيتحق موضوع رامونيپ موارد همه به و وديم مشخص قيتحق مورد موضوع مختلف ابعاد -1

 .دباش يم تر ساده يدرخت نمودار ييانتها يها شاخه يرو از پرسشنامه يطراح -2

 يبند ميتقس از و قيتحق ژهيو اهداف اول يبند ميتقس. گردند يم مشخص زين طرح يرهايمتغ و ژهيو اهداف -3
 .باشند يم طرح يرهايمتغ بعد به دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يگذار نمره -4-3-5

 است بهتر بعادا نيا يگذار ارزش يبرا و هستند يمتفاوت يها ارزش يدارا پرسشنامه موضوع با مرتبط مختلف ابعاد
 .رديگ انجام الزم يگذار ارزش يدرخت نمودار يپرسشنامه،رو هيته از قبل

 جلسات در نظر تبادل و بحث مانند شود يم استفاده يمتفاوت يروشها از يدرخت نمودار مناسب يگذار ارزش يبرا
 صورت ساقه طرف به شهير از ديبا يازگذاريامت كه است ذكر به الزم. نظر صاحب افراد ييراهنما و قيتحق گروه
  .شود يم نييتع يدرخت نمودار در آن به مربوطه شاخه ازيامت به توجه با سئوال هر ارزش و رديپذ

 عنوان

A 

B 

C 

A١ 

A٢ 

B١ 

B٢ 
C١ 

C٢ 

 متغيرهاي طرح اهداف ويژه تحقيق
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 تسئواال يظاهر اعتبار نييتع -4-3-6

 :باشند ريز اتيخصوص واجد يظاهر شكل لحاظ به ديبا شود يم انتخاب كه يتسئواال

 .باشند كوتاه امكان حد تا-1

 باشند موضوع با مرتبط-2

 باشند نداشته ابهام-3

 باشد نداشته يمنف فعل است بهتر-4

 باشد يقسمت چند اي دو دينبا -5

 باشند كننده القا دينبا تسئواال -6

 .نباشد انيپاسخگو يها تيقابل از فراتر تسئواال سطح -7

 تسئواال ييايپا و ييمحتوا اعتبار نييتع -4-3-7

 جامعه از يكوچك درحجم را نظر مورد شنامهسپر ستيبا يم محقق ،تسئواال ييايپا و ييمحتوا اعتبار نييتع يبرا
 با سئوال .دينما نيمع را تسئواال ييمحتوا اعتبار و ييايپا آن براساس و )Pretest( دهد قرار آزمون مورد پژوهش
 :باشند يم ريز اتيخصوص يدارا باال اعتبار

عنوان)١٠٠٠(

A )٥٠٠(  

B )٣٠٠(  

C )٢٠٠(  

A١ )٢٠٠(  

A٢ )٣٠٠(  

B١ )١٥٠(  

B٢ )١٥٠(  

C١ )١٠٠(  

C٢ )١٠٠(  
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 دارند سئوال از يكساني برداشت انيپاسخگو همه-1

 .است سئوال طراح برداشت بر منطبق ها آن برداشت-2

 شود يم پرداخته باال ييايپا و اراعتب درجه با تسئواال انتخاب به يمقدمات مطالعه وpretest جهينت اساس بر
 .شود يم مشخص يينها پرسشنامه تسئواال

 پرسشنامه شناسنامه -4-3-8

 ت،سئواال نوع و تعداد اهداف، همچون پرسشنامه يكل مشخصات آن در كه است يا مجموعه پرسشنامه، شناسنامه
 روابط و تسئواال تك تك انتخاب يعلم يها پشتوانه و ليدال نيهمچن و گردد يم انيب ها آن ييايپا و اعتبار
 وهيش و يمقدمات مطالعه مشخصات تينها در و شود يم ذكر سئوال هر به ربوطم يها نهيگز اي ها آن نيب يمخف
 .گردد يم انيب آن اطالعات ليتحل و هيتجز

 اجرا نحوه لحاظ از پرسشنامه انواع -4-3-9

  رو رودر قيطر به پرسشنامه •

 يتلفن پرسشنامه 

 يپست پرسشنامه 

 يا انهيرا پرسشنامه 

 يكيالكترون پست پرسشنامه 

 وب صفحات از استفاده با پرسشنامه اي ينترنتيا امهپرسشن 

 يايمزا از .دارد تيارجح روشها ريسا بر يجهات از رودررو پرسشنامه ،پرسشنامه ياجرا مختلف يروشها نيب از
 جامعه به آسان يدسترس پاسخگو، فرد العمل عكس و رفتار نحوه ثبت امكان به توان يم رو، در رو پرسشنامه

 يم پرسشگر نكهيا ضمن. كرد اشاره است افتهيدر را قيتحق منظور و سئوال پاسخگو نكهيا از نانياطم و هدف
 )يدانيم يكدگذار(كند يبند دسته كار ضمن را ها پاسخ اي بخواهد يشتريب حيتوض خاص يها پاسخ يبرا تواند
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 :شوند يم ميتقس ريز دسته سه به شده سنجش يمحتوا لحاظ از پرسشنامه انواع

 يموضوع نهيزم در پژوهش مورد افراد در موجود يها يآگاه سنجش دنبال به محقق: يسنج يآگاه 
 .باشد يم خاص

 .باشد يم خاص يموضوع قبال در پژوهش مورد افراد عملكرد نييتع دنبال به محقق: يسنج عملكرد 

 عبارت نگرش. خاص يموضوع نهيزم در پژوهش مورد افراد در موجود نگرش يبررس: يسنج نگرش 
 .بخصوص يحركت مقابل در خاص يالعمل عكس اي عمل به ليتما ،يآمادگ ينوع از است

 ينگرش تسئواال يكل اتيخصوص -4-3-10

 .باشد زيانگ جانيه و جذاب جالب، ديبا سئوال -

 به نداشت دادن پاسخ به يا عالقه پاسخگو و بوده اديز پاسخگو دانم ينم و نامصمم يها سخپا تعداد اگر -
 .است بوده اشتباه سئوال طرح نحوه كه معناست نيا

 .نمود استفاده يمنطق و ياستدالل تسئواال از دينبا است ياحساس امر كي نگرش كه آنجا از -

 شود اجتناب يمنف در يمنف تسئواال از باز تسئواال در -

 گردد زيپره يدوبخش تسئواال از -

 گردد زيپره مشهور جمالت و المثل ضرب از -

 را نظر مورد ييكارا شهيهم اديز استنتاج به پاسخگو واداشتن اي و مبهم ريغ روشن، جمالت از استفاده -
 داشت خواهدن

 به آنكه نه بپردازد، نظر اظهار و شهياند به شيخو معمول و يشخص عادت طبق پاسخگو كه است خوب -
 لسوفيف يها حالت دچار سئوال هر ردمو در اي و شدينديب يزندگ يبرا يديجد فلسفه الساعه خلق شكل
 .شود مابانه
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 ريغ جمالت از و اجتناب ميمستق جمالت از تواند يم كند، مشخص را قيتحق هدف نخواهد محقق اگر -
 .دكن استفاده ميمستق

 هر به است قرار كه ييها سئوال تعداد است بهتر. باشند داشته يمنطق تعادل ت،سئواال مخزن است بهتر -
 .شوند برابر بايتقر بپردازد، نگرش ياصل وجوه از كي

 .شود يم استفاده ميمستق ريغ يها روش از معموال نگرش، سنجش يبرا -

 ينگرش عبارات بانك -4-3-11

 است ينگرش عبارات بانك يطراح ها، نگرش سنجش يبرا قدم نياول 

 يبررس مورد موضوع با ميمستق ريغ صورت به كه هدف جامعه زبان از يجمالت و عبارات نامكا حد تا 
 .شوند مشخص دارند ارتباط

 .باشند داشته يعاطف بار ها جمله است بهتر 

 يسنج نگرش يها اسيمق -4-3-12

 به زيآنال در استفاده يبرا يعدد يها شاخص به افراد نگرش ليتبد يبرا كه هستند ييها روش اغلب ها اسيمق
 جمله از. باشند برخوردار يكاف اعتبار و ييايپا برابر، فواصل و يخط تحال تجانس، از ستيبا يم كه روند يم كار
 ،)ها جفت سهيمقا روش(ترستون اسيمق شامل رنديگ يم قرار استفاده مورد قاتيتحق در شتريب كه يياسهايمق
 اسيمق ،يگروه يها تفاوت ،ترستون اسيمق كه باشند يم )نگار زانيم ليتحل(گاتمن اسيمق و كرتيل اسيمق
 اي و نگرش راتييتغ مطالعه به گاتمن اسيمق و نگرش يها يتئور كشف اي نگرش يريگ شكل يالگو ،كرتيل

 . پردازند يم نگرش كي ساخت مراتب سلسله

 در يا خالصه دارد كاربرد يمعمار قاتيتحق در اسهايمق ريسا از شتريب كرتيل اسيمق فوق ياسهايمق نيب از
 :آمد خواهد اسيمق نيا خصوص

 :مراحل 

 ينگرش يها عبارت بانك نيتدو -
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 يها نهيگز از يكي با عبارت، هر مورد در را خود نظر كه شود يم خواست در هدف جامعه از يگروه از -
 كنند مشخص شده داده

 دهندگان پاسخ ياجتماع-يفرهنگ تيموقع و سواد سطح به بسته و محقق نظر اساس بر ها نهيگز تعداد -
 .شود شامل زين را يخنث نقطه تا باشد فرد آنها تعداد كه است بهتر يول .باشد داشته قسمت 9 تا 4 تواند يم

( يدرون يهمسان زيآنال و) item Analysis(ها عبارت يتحل روش از استفاده با نهيگز هر به پاسخ اعتبار -
internal consistency (استفاده مورد دارند را يهمبستگ نيشتريب كه يعبارات و شوند يم دهيسنج 

 .رنديگ يم قرار

 البته. شد خواهد انتخاب دارند كل ازيامت با را يهمبستگ نيشتريب كه سئوال 18 كرت،يل كيكالس روش در -
 .كرد انتخاب را يكمتر يها عبارت توان يم طرح ياجرا نحوه و طيشرا به توجه با

  

 يريگ نمونه يها روش و نمونه جامعه، -4-4

 يپژوهش يها افتهي است مند عالقه محقق كه يفرض اي يواقع اعضا همه از است ارتعب (Population) جامعه
 .باشد جامعه كل معرف كه  است جامعه نيا از يبخش (Sample) نمونه و دهد ميتعم آنها به را

 يقيتحق كار انجام يبرا را افراد از نمونه كي ديبا لذا كرد يبررس را موردنظر جامعه افراد تمام توان يم بندرت
 .شود يم استفاده (Volunteer Samples) داوطلب يها نمونه از موضوع نيا يبرا كه كرد انتخاب

 مورد واژه از معموالً ،يفيك قيتحق يها گزارش در. شود يم گفته يآزمودن نمونه، افراد به معموالً يكم قاتيتحق در
(Case) شود يم استفاده كننده شركت اي.  

  : جامعه يجا به نمونه از استفاده ليدال

   نهيهز و وقت در ييجو صرفه -1

   ياحتمال عاتيضا و خطرات از يريجلوگ -2

   آسان يزير برنامه -3
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   نمونه بودن الوصول سهل -4

 تيقابل زانيم كه يمعن نيبد باشد يم جامعه (Validity) اعتبار دارد تياهم اريبس يريگ نمونه در كه يموضوع
 چه تا جامعه يعني افراد، از يبزرگتر گروه به شيآزما در كننده شركت نمونة كي مطالعة از حاصل يها افتهي ميتعم
 به را خود نمونه ديبا يكم پژوهشگران هدف نيا به دنيرس جهت. باشد يم استناد قابل يآمار لحاظ از و ممكن حد

 نمونه يخطا كنترل با نيمچنه .باشد برخوردار يمناسب حجم از ديبا نمونه نيا و ودهنم انتخاب يتصادف صورت
 از) استاندارد نحرافا مثآلً( گريد يآمار شاخص اي نمونه نيانگيم نيب فاوتت كه  (Sampling Error) يريگ

  .داد شيافزا را قيتحق كار نانياطم بيضر است، جامعه مقدار

 :باشد يم ريز موارد شامل يريگ نمونه يدرست يابيارزش يبرا يكل مالك چهار

 .شد خواهد داده ميتعم آن به جينتا كه يا جامعه از يروشن فيتوص ارائه. 1

 شامل كند تكرار را وهيش همان بتواند گريد پژوهشگر كي كه يطور به كامل، اتيجزئ با يريگ نمونه وهيش انيب. 2
 .ييايجغراف منطقة و نمونه حجم ؛)رهيغ و الوصول سهل ،يا طبقه ساده، يتصادف( يريگ نمونه نوع

 آن از نمونه كه يگريد شده ثبت مدارك اي ها شاخص ها، فهرست( يريگ نمونه چهارچوب نمودن مشخص. 3
 .است شده انتخاب

 در بوده قصد كه يتعداد به كننده شركت نمونه نسبت (Completion Rate) ليتكم نرخ كردن مشخص. 4
  .كنند شركت پژوهش

   يريگ نمونه يها روش -4-4-1

   ياحتمال ريغ يريگ نمونه يها روش-

   ياحتمال يريگ نمونه يها روش-

  .ستين كساني نمونه انتخاب در جامعه و اعضاء همه حضور شانس احتمال ،ياحتمال ريغ يريگ نمونه روش در -1

  .شود يم استفاده قيتحق يتامقدم يها يبررس در شتريب وهيش نيا از

   يراحتماليغ يريگ نمونه يها روش انواع -4-4-2
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   يقضاوت يريگ نمونه )الف

  .شود يم انتخاب نمونه عنوان به پژوهشگر قضاوت يمبنا بر جامعه از يبخش روش نيا در

   يگروه اي يانباش يريگ نمونه) ب

  .كند يم انخاب است الوصل سهل مطالع يبرا كه جامعه از قسمت آن محقق

    ياحتمال يريگ نمونه يها روش -4-4-3

 يبرا يكساني و مشخص شانس جامعه اعضاء اي عناصر از كي هر آن در كه است يروش ،ياحتمال يريگ نمونه
  .باشند داشته نمونه گروه در انتخاب

  (Simple Random Sampling) ساده يتصادف يريگ نمونه) الف

 در شدن انتخاب يبرا جامعه افراد تمام كه اند شده انتخاب يقيطر به شده فيتعر جامعة از كه افراد از گروه كي 
 نداشته يريتأث چيه گريد افراد انتخاب در نمونه يبرا فرد كي انتخاب. اند داشته مستقل و يمساو شانس نمونه
 به ميتعم قابل اركميبس يخطا با كه دهد يم پژوهشگر به ياطالعات كه است نيا روش نيا عمده ازيامت. باشد
 .هستند بزرگتر جامعه

 ديبا جامعته اعضاء از كدام هر ميكن انتخاب را ييتا  n يا نمونه كي ميبخواه اگر ييتا N جامعه درك: المث

  .باشد احتمال 

n :نمونه حجم   

N :جامعه   

   (Systematic Sampling) كيستماتيس اي  دار نظام  يريگ نمونه) ب

 موجود زين موردنظر جامعه اي دسترس در جامعه فهرست و باشد بزرگ يليخ شود، انتخاب ديبا كه يا نمونه اگر
 يتصادف يصورت به افراد روش نيا در. باشد يم ساده يتصادف يريگ نمونه از تر ساده دار نظام يريگ نمونه باشد،
  .رديگ يم صورت آنها نيب از نمونه انتخاب سپس و شوند يم يگذار شماره
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 يم ستيل را افراد ابتدا ميكن انتخاب را نفر 100 دانشگاه انيدانشجو از نفر  2000 انيم از ميخواه يم ديكن فرض

 هر از يعني  فرمول طبق كه ميآور يم بدست  فرمول طبق را P مقدار سپس ميكن

 مرحله در و دباش كمتر 20 از كه ميكن يم انتخاب يطور دلخواه به عدد كي بعد. شود انتخاب ديبا نفر كي نفر 20
 به 75 بعد و 55 يبعد و 35 يبعد فرد است 15 اول عدد اگر مثال يبرا ميكن يم اضافه تا ستيب تا ستيب بعد
  . شوند تمام ها شماره تا آخر يال يترتب نيهم

  (Stratified Sampling) يا طبقه يتصادف يريگ نمونه) پ

 جامعه يموارد نيهمچن و نباشد متجانس و همگن اختس يدارا جامعه كه رود يم بكار يوقت يا طبقه يريگ نمونه
 يم انتخاب جامعه افراد تعداد نسبت به يتصادف نمونه كي طبقه هر از سپس و شوند يم ميتقس مختلف طبقات به را

 نمونه در يكاف صورت به جامعه خاص يها رگروهيز كه شود انتخاب يا گونه به نمونه كه داشت توجه ديبا .شوند
 .باشند داشته حضور

 هستند ليتحص به مشغول ريز صورت به مختلف يها دانشكده در كه دانشگاه كي دانشجو 2000 انيم از: مثال
  .است نفر 400 زين آن نمونه كه دهد يم انجام يقيتحق كار يمحقق

   نفر 600 هيپا علوم دانشكده

   نفر 800 يانسان علوم دانشكده

   نفر 400 يمهندس دانشكده

   نفر 200 يپزشك دانشكده

   اول مرحله

  

  .شود انتخاب ديبا نفر كي دانشجو نفر 5 هر ازاء به
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 ساده يتصادف روش به توان يم نمونه افراد انتخاب يبرا ها دانشكده از كدام هر شده مشخص هيسهم به توجه با
  .نمود انتخاب را نمونه افراد

  : شود يم انجام صورت دو به يا طبقه يريگ نمونه

   (Proportional Stratified Sampling): ينسبت يا طبقه يريگ نمونه -1

 دارد وجود ميتعم امكان روش نيا در .است جامعه از ياتورينيم يا نمونه ،يريگ نمونه نيا از كه قبل مثال مطابق
  .ندارد وجود گريهمد با مختلف طبقات سهيمقا امكان اما

  (Non‐proportional Stratified Sampling): ينسبت ريغ يا طبقه يريگ نمونه -2

 ينسبت ريغ يا طبقه يريگ نمونه شوند انتخاب يمساو اندازه به طبقه هر از كه باشد يصورت به نمونه حجم اگر
  .ستين مناسب جينتا ميتعم  يبرا اما مناسب جامعه كي درون ها گروه سهيمقا يبرا. شود يم گفته

  (Cluster Sampling) يا هخوش يتصادف يريگ نمونه) ت

 جامعه كه است يزمان آن كاربرد موارد است خوشه اي دسته كي بلكه ستين فرد ،يريگ نمونه واحد روش نيا در 
 افراد تك تك انتخاب از تر آسان گروه انتخاب كه يمواقع اي است شده ليتشك جداگانه يها دسته از رشيپذ مورد
  .باشد

  :شود يم انجام تصور دو به يا خوشه يريگ نمونه
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   يا مرحله تك يريگ خوشه -1

  .شود يم عمل ساده يتصادف روش به ها گروه انتخاب از بعد

   يا مرحله چند يا خوشه يريگ نمونه -2

  .رديگ يم انجام محقق نظر طبق يا هيسهم يريگ نمونه) ت

  : نمونه حجم نييتع-4-4-4

 آن در كه است كوكران فرمول با نمونه حجم محاسبه رود يم كار به نمونه حجم نييتع يبرا كه  يشرو
p و قبلي مطالعات از استفاده با متغير صفت بتنس برآورد q = 1 – p چنانچه. است p  توان مي نباشد دسترس در 
  برابر% 95 سطح در اطمينان براي كه است اطمينان قابليت ضريب برابر نيز Z .كرد اختيار 0/  5 مساوي را آن
  .باشد يم  96/1

d نظر در 0/  2 تا 0/  0 5 بين  عموما است  يشيپيما تحقيقات در) مجاز اشتباه( مجاز خطاي ميزان كه 
  )187، حجازي بازرگان، سرمد،  .(شود مي گرفته

  :باشد يم ريز بصورت ستين مشخص جامعه حجم كه يمواقع يبرا فرمول نيا

             Z 2 pq 

n   =          

              d 2  

  :باشد نامعلوم جامعه حجم كهيصورت در نمونه حجم محاسبه يبرا كوكران فرمول

                          NZ 2 pq            

n   =          

         Nd   2 +Z 2 pq     
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    شود مي استفاده نيز زير فرمول از تصادفي گيري نمونه در ، نياز مورد نمونه دقيق اندازه برآورد براي همچنين

  ) 79 ، 1381 ، شو لمي و لوي( 

   : لهمعاد اين در

 Z   =96/1% = 95 سطح در اطمينان براي اطمينان قابليت ضريب    

 N  =جامعه اندازة    

vx

   آزمون پيش در متغيرها واريانس مقدار بيشترين ،  xمتغير نسبي واريانس=   2

   شده پذيرفته خطاي مقدار=  ∑

  براي تعيين حجم نمونه كوكرانجدول نمونه گيري  -4-4-5

در مواردي كه واريانس جامعه يا در صد مورد نياز در اختيار نداشته باشيد مي توان از اين جدول براي برآورد حجم 
سبه كنيد حتما كمتر از اوكران نيز محنمونه استفاده كرد اين جدول حداكثر تعداد نمونه را مي دهد و آگر با فرمول ك

  . بايد باشد 

s=نمونه         N=حجم جامعه     

 NS  NSNSN SN S 

1010 10080280162800 260 2800 338 

1514 11086290165850 265 3000 341 

2019 12092300169900 269 3500 246 

2524 13097320175950 274 4000 351 

3028 1401033401811000 278 4500 351 

3532 1501083601861100 285 5000 357 

∑
≥

−+
222

22

)1(N

N

vz
vzn

x

x
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4036 1601133801811200 291 6000 361 

4540 180118  4001961300 297 7000 364 

5044 1901234202011400 302 8000 367 

5548 2001274402051500 306 9000 368 

6052 2101324602101600 310 10000 373 

6556 2201364802141700 313 15000 375 

7059 2301405002171800 317 20000 377 

7563 2401445502251900 320 30000 379 

8066 2501486002342000 322 40000 380 

8570 2601526502422200 327 50000 381 

9073 2701557002482400 331 75000 382 

9576 2701597502562600 335 100000 384 

  جدول مورگان براي تعيين حدودي حجم نمونه

  

  يآمار ها ليتحل انواع -4-5

  

  : اند  گونه دو بر يآمار يها ليتحل

   يفيتوص ليتحل -4-5-1

 مورد گروه به را حاصل يها      جهينت پژوهشگر ق،يتحق نوع نيا در. است يفيتوص يها پژوهش ژهيو ،يفيتوص ليتحل
 ديبا پژوهشگر ن،يبنابرا آورد، ينم عمل به مزبور گروه از خارج يريگ جهينت گونه چيه و دهد يم ميتعم يبررس
 به ها دهيپد سهيمقا وهيش با پژوهشگر ،يفيتوص ليتحل در. بپردازد آنها فيتوص به و كند يبررس را مربوط يها     داده
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 دهد، يم دست به ،يبررس مورد گروه تيماه درباره يارزشمند اطالعات و پردازند   يم آنها يآمار فيتوص
 انسيوار و استاندارد انحراف انه،يم ن،يانگيم( است يفيتوص يآمار شاخص همان استفاده، مورد يآمار يها  شاخص

  )253، 1391،يخاك(  ).

   ياستنباط ليتحل -4-5-2

 جامعه( بزرگتر گروه كي از) نمونه( كوچك گروه كي انتخاب و يريگ نمونه با ياستنباط ليتحل در رپژوهشگ همواره
 جامعه يها     يژگيو ييشگويپ و برآورد به نمونه، از حاصل اطالعات و ها داده با پژوهشگر. دارد كار و سر ياصل) يآمار
 نمونه در پژوهشگر يها  مشاهده از حاصل يها جهيتن)) ميتعم(( ،ياستنباط ليتحل از هدف. پردازد يم پژوهش مورد
 به نمونه، در....اريمع انحراف ن،يانگيم نما، آوردن دست به با پژوهشگر يعني. باشد يم ياصل جامعه به خود يانتخاب
 بر پژوهشگر. كنديم اقدام جامعه نيانگيم جامعه، انهيم جامعه، نما يعني ياصل جامعه به مربوط يها  ارزش برآورد
 نيتأم ياستنباط آمار از ازين مورد يآمار يها      كيتكن و پردازد يم هيفرض آزمون به نمونه، در حاصل ارزش يمبنا
 يها  ارزش از استفاده با جامعه يها   ارزش برآورد) 1: (پردازد يم ها    داده ليتحل به روش دو از پژوهشگر و شود يم

  )  1375 ساده،( ها     هيفرض آزمون) 2( نمونه

  : شود يم استفاده آمار نوع دو از ياستنباط ليتحل در

  (Parametric) يپارامتر آمار) الف

 دو يپارامترها يبرا ها آزمون رفتار مثال يبرا. كنند يم فرض جامعه عيتوز درباره را ينيمع ساختار ،يپارامتر آمار در
 دو سهيمقا و جامعه كي نيانگيم ي     درباره ييها تنباطاس يبرا ودنتياست t آزمون اند،  گونه نيا از پواسون يا جمله

 ليتحل و هيتجز و ونيرگرس يها      مدل يبرا ها استنباط انس،يوار درباره ييها  استنباط يبرا F و يها   آزمون ن،يانگيم
( . دهند   يم ليكتش را نرمال جامعه از ييها نمونه پاسخ، يها    اندازه كه هستند فرض نيا يمبنا بر همه انس،يوار
  )254، 1391،يخاك

   (NonParametric) يناپارامتر آمار )ب

 اصطالح. است معتبر جامعه عيتوز يها  شكل از يتر   عيوس دامنه يبرا كه است استنباط يها وهيش از ،يناپارامتر آمار
 ،يچگال يها  يمنحن نيمع يپارامتر شكل كي به ها وهيش نيا كاربرد كه شود يم جهينت تيواقع نيا از ،يناپارامتر

 يها داده ساده يها جنبه يبعض ،يپارامتر آزمون يها آماره ها   فرض آزمون در. ندارد يازين نرمال يها  عيتوز مثل
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 يعدد) يا    رشته يها يفراوان( يبيترت يها    رابطه ها،           اندازه يها    عالمت مثل دهند،  يم قرار استفاده مورد را نمونه
 امد،يپ كي عنوان به دهد، ينم يرييتغ آنها در اسيمق كردن كوچك اي بزرگ ندارند، الزم ها اندازه يبرا را دار يعنم

 ليدل نيا به كرد، نييتع پژوهش جامعه عيتوز شكل به توجه بدون توان يم را يناپارامتر آزمون آماره كي صفر عيتوز
  )254، 1391،يخاك(  .شوند يم دهينام زين " (Distribution – free) عيتوز آزاد يها   آزمون"

  (Data Analysis) شده يآور جمع اطالعات ليتحل و هيتجز -3-5-3

 يابزارها و ها وهيش يريبكارگ با كه ييها داده آن در كه است يا مرحله چند ينديفرآ ها، داده ليتحل و هيتجز
 تا شوند يم پردازش تينها در و يبند دسته و يكدبند صه،خال اند   آمده فراهم يآمار) جامعه(نمونه در يگردآور
 هم ها داده ند،يفرا نيا در. ديآ فراهم ها هيفرض آزمون منظور به ها داده نيب ها ارتباط يبرقرار و ها     ليتحل انواع امكان

 و استنتاج اطالعات آنها از ،يآمار گوناگون يها كيتكن با و شوند        يم شيپاال يتجرب جنبه از هم و ينظر لحاظ از
 يگردآور يبرا رفته بكار يابزارها ها، هيفرض تيماه پژوهش، مسئله پژوهش، نوع به توجه با. شوند يم داده ميتعم

 و هيتجز يبرا ها، داده يساز آماده يها وهيش انواع در. دارند وجود گوناگون ليتحل و هيتجز يندهايفرآ..   اطالعات،
  )241-240، 1391،يخاك( : شود يم اشاره آنها به كه دارد وجود يمشترك يها    مرحله ل،يتحل

   ها داده كردن آماده) الف

 يبعد اتيعمل يبرا را آنها ديبا لذا هستند، نامنسجم و پراكنده شوند، يم يآور جمع گوناگون يابزارها با كه ييها داده
 مهم اريبس يعدد ريغ يرهايمتغ يبرا يكدبند است، طبقه هر به) حرف( نمره كي نييتع ،يكدبند. كرد يبند طبقه
 يهدف يبرا ديبا ها داده (Chauri & et al,1995,97). شوند يكدگذار و است ممكن هم يعدد يرهايمتغ. است
  : دارد وجود مهم جنبه دو ها داده يساز آماده در. شوند ميتنظ است نظر در كه

 چه و ديدار ارياخت در يوتريكامپ برنامه نوع چه د،يبكن ديخواه يم چه ها داده با ديبدان ديبا كار شروع از قبل
 وتريكامپ حافظه در را آنها اي ديكن يم وارد ها برگه در يدست صورت رابه ها داده. كند بروز است ممكن يمشكالت

 اي نفر هر يها مشاهده به مربوط ييها فيرد و رهايمتغ از يستون با سيماتر صورت رابه ها داده معموال د،يزير يم
 (Data matrix) ها داده سيماتر آن به و كنند يم وارد Excell اي Spss چون ييافزارها نرم در واحد هر
  : داد انجام ديبا كار دو ها داده كردن آماده يبرا. نديگو يم

    (Data Reduction) ها داده يساز خالصه )ب
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 يصورت به ها داده ليتبد و ميتنظ تينها در و ها ابهمش حذف تمركز، انتخاب، ها، داده كردن خالصه از منظور
 به را آنها بتوان تا شود يم رداخته÷ ها داده در موجود اضافات زدون و پالودن به مرحله نيا در. است تر فشرده
 خالصه از منظور كه داشت توجه ديبا. آورد عمل به را يينها يريگ جهينت و كرد يسازمانده و درآورده نظم
  )241، 1391،يخاك( . ستين يكم يها     داده آنهابه ليتبد طفق ،يساز

   (Data Display) ها داده شينما )پ

 آنها كمك به كه يطور به است، ها      داده از افتهي سازمان يها مجموعه ساختن ظاهر ها،  داده عرضه از منظور
 آن مانند و ها شبكه نمودارها، ها، سيماتر وانت يم يفيك يها     داده عرضه يبرا. آورد عمل به يريگ جهينت بتوان
 كه يطور به شود يم ميتنظ افتهي سازمان اطالعات صورت به ها، داده ها، وهيش نيا از استفاده با. برد نام

 به يريگ جهينت آنها از و برد يپ ها داده از حاصل يها    تيواقع به يآسان به تواند يم آنها به يابيدست با پژوهشگر
، 1391،يخاك( . دهد دست به را يينها يريگ جهينت و پرداخته يشتريب يها داده عرضه به كه نيا اي ورد،آ عمل
241(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )242، 1391،يخاك( فرايند تجزيه  و تحليل داده ها 

ها آوري داده جمع   ها تجزيه تحليل داده    تفسير نتايج

 تحليل

اسخ پآيا به سئوال تحقيق 
 داده شده است؟ 

ها براي تجزيه و تحليل  آماده سازي داده  

ها   ويرايش داده-1  

مناسب سازي سئواالت بي پاسخ -2  

كد گذاري -3  

ها  بندي داده طبقه-4  

ها  ايجاد پرونده داده-5  

: آمار توصيفي  

ميانگين -1  

انحراف معيار -2  

همبستگي -3  

فراواني پراكندگي-4  

برقراري عليت -5  

برازش نيكويي 
: ها   داده  

روايي -1  

پاياني-2  

: آزمون فرض  

ارزيابي -1  

استنباط آماري-2  

دستكاري تجربي-3  
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   ها داده ليتحل و هيتجز انواع -4-5-4

 يها روش از است كرده نيتدو كه يا هيفرض دييتأ اي رد درباره يريگ        ميتصم و مسئله به ييگو    پاسخ يبرا پژوهشگر
 ميتقس گونه سه به توان يم را ليتحل و هيتجز گوناگون يها روش كند، يم استفاده تواند يم ليتحل و هيتجز گوناگون

  . كند توجه خود پژوهش رد آنها به ديبا پژوهشگر كه دارد ييها     شرط ك،ي هر از استفاده كه كرد

  :از عبارتند ليتحل و هيتجز گونه سه

   (Discriptive analysis) يفيتوص ليتحل و هيتجز) الف

 و خالصه يفيتوص يآمار يها شاخص از استفاده با را شده يگردآور يها داده پژوهشگر ل،يتحل و هيتجز نوع نيا در
 و هيته با را شده يگردآور يها داده ابتدا پژوهشگر ،يفيتوص ليتحل و هيتجز در گر،يد سخن به كند، يم يبند طبقه
 از استفاده با سرانجام و دهد يم شينما را آنها نمودار كمك به سپس و كند يم خالصه يفراوان عيتوز جدول ميتنظ
 بارتندع يفيتوص آمار يها شاخص نيپركاربردتر و نيمعروفتر. كند يم خالصه را آنها يفيتوص آمار يها  شاخص ريسا
 دايپ وان يم يآمار يها كتاب در را كي هر شرح كه (Mode) مد و (Madin) انهيم ،(Mean) نيانگيم: از

  )251-250، 1391،يخاك( . كرد

  (Comparative analysis) يا سهيمقا ليتحل و هيتجز  ) ب

 شوند، يم سهيمقا زين گريكدي با شوند يم يگردآور كه نيا بر عالوه اطالعات ،يا سهيمقا ليتحل و هيتجز در
  : كه است نيا ليتحل و هيتجز نوع نيا در ياصل پرسش

  است؟ گريد يآمار شاخص از كوچكتر اي بزرگتر شده، محاسبه يآمار شاخص ايآ

 (Causal analysis) يعل ليتحل و هيتجز) پ      

 و هيتجز در كه است ييها  روش همانند شده، برده كار به يآمار يها     شاخص با ابزار ،يعل ليتحل و هيتجز در
 يمعلول و علت يها رابطه ،يعل ليتحل و هيتجز در كه تفاوت نيا با رديگ يم قرار استفاده مورد يا سهيمقا ليتحل
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 علت يها رابطه وجود درباره آن، دييتأ اي رد با پژوهشگر و شود يم يبررس وابسته و مستقل يرهايمتغ نيب
  )251، 1391،يخاك( . كند يم قضاوت يومعلول

  ) ليمتاتحل( يمقدمات ليتحل از رفتن فرا

 پس يعال يها ليتحل و هيتجز يبرا. كرد ميتقس يعال و يمقدمات بخش دو به توان يم را ليتحل و هيتجز نديفرآ
  : داد انجام را ريز يها تيفعال ديبا ،يمقدمات يها  ليتحل از

  رهايمتغ نيب يها رابطه يساز آشكار -1
  نشده ينيب شيپ يها جهينت يبررس -2
  انتظار مورد يالگوها از تر فيضع ييالگوها افتني -3
  انتظار مورد رابطه از تر   يقو يا رابطه كردن دايپ -4
  متضاد يها جهينت به يدگيرس -5
  ها رابطه كنترل -6

   تحقيق در آنها كاربرد و آمار يها ليتحل -4-5-5

 آوردن دست به يبرا ها پژوهش كه ييها پرسش تيماه هب توجه با پژوهش، در استفاده مورد يآمار يها فن كاربرد
 كار به آنها درباره ديبا يآمار يها  فن نيا كه ييها داده تيماه گريد ييسو از. دارد تفاوت اند  شده طرح آنها جواب
 و است شده يريگ اندازه ينيمع سطح در فقط كه است ييها داده مناسب ،يآمار كيتكن هر. هستند گوناگون زين رود

 از ها  داده نيا كه كند نيمع بتواند ديبا كند ليتحل چگونه را خود يها داده كه رديبگ ميتصم كه آن از شيپ پژوهشگر
  )191، 1373هومن، ( . هستند ينوع چه

  :يقيتحق كار گزارش هيته

 محقق و رديپذ ينم خاتمه شده يآور جمع اطالعات ليتحل و هيتجز افتني انيپا با محقق يپژوهش يها كوشش
   يپژوهش يها افتهي از جامعه ياعضا كردن مطلع از است عبارت آن كه دارد عهده به زين يگريد تيمسئول

  .باشد شده ليتشك ريز يالگو بخش چهار از ديبا باشد، شده ميتنظ و هيته منظور هر به كه يپژوهش گزارش هر
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  تهيه گزارش كار تحقيقي: پنجم فصل

  

  .لي با نحوه تهيه گزارش كارهاي تحقيقي آشنا خواهيم شداجمادر اين فصل بطور 

  

   مسئله انيب و مقدمه: اول مبحث -5-1

  

  :  مقدمه -5-1-1

  : باشد ريز تسئواال يپاسخگو ديبا خوب مقدمه

   ست؟يچ پژوهش ياجرا يمنطق ياجرا ليدل) الف

   ؟دارد وجود يپژوهش طرح و مسئله نيب يمنطق ارتباط چه) ب

  است؟ كرده دايپ ارتباط يقبل يها پژوهش به پژوهش نيا چگونه) ج

 ياصل بخش 3 از مقدمه كه است صورت نيا به است شده شنهاديپ مقدمه نوشتن يبرا كه ييروشها نيبهتر از يكي
 طور به لسئوا اي مسئله دوم بخش در است، قيتحق سئوال اي و يكل مشكل حيتوض اول بخش شود، يم ليتشك

 حل يبرا حاضر قيتحق كه يروش اي و حل راه زين سوم بخش در و رديگ يم قرار حيتشر مورد خاص و محدود
 است يكل و يعموم يا مسئله كيتراف مشكل مثال عنوان به. رديگ يم قرار حيتشر مورد است كرده انتخاب مسئله

 محقق مطالعه مورد محدوده در كيتراف مشكل مقدمه ومد بخش در. رديگ يم قرار حيتشر مورد اول بخش در كه
 حيتشر مورد است دهيبرگز مسئله نيا با مواجهه يبرا محقق كه يطرح آخر قسمت در تاينها و شود يم داده حيتوض
  .رديگ يم قرار



     دكتر جهان بخش -دكتر ليتكوهي -دكتر عامري                                              معماري روش تحقيقجزوه 
                        

١١٥ 
 

  مسئله انيب -5-1-2

 انجام از ا ر يهدف چه واقع در كه كند يم نييتع  و  كرده حيتشر را قيتحق هدف محقق مسئله نايب قسمت در 
 از گريد يكي. است يزيچ چه يجستجو در قيتحق انجام در  تر ساده انيب به. است داده قرار نظر مد  قيتحق
 است يانتخاب موضوع خصوص در قيتحق انجام لزوم و تيهما ديايب مسئله انيب قسمت در ستيبا يم كه يمسائل
  .رديگ قرار حيتشر مورد ستيبا يم كه

  

  موضوع سابقه مرور :دوممبحث  -5-2

  

 از يا خالصه ذكر بر عالوه گرپژوهش است بهتر..  شود يم آورده شده انجام قاتيتحق از يا سابقه قسمت نيا در 
  .. كند انيب است كرده مطالعه كه ييها پژوهش بيمعا درباره را خود ديعقا شده انجام قاتيتحق

  : ديباش داشته توجه ريز تسئواال به ديبا قيتحق موضوع به مربوط منابع مطالعه ميتنظ در

  .هستند پژوهش ضوعمو با رابطه در شده انجام يها پژوهش ايآ) الف

   است؟ شده يخوددار يضرور ريغ اتيجزئ ذكر از ايآ) ب

   گرفتند؟ قرار دييتا مورد شده برده بكار يها روش و ها افتهي پژوهش، يريگ جهينت ايآ) ج

   است؟ شده داده نشان نظر مورد پژوهش شده انجام يها پژوهش نيب يمنطق ارتباط ايآ) د

   است؟ شده انجام يميقد صورت هب گذشته منابع مطالعه ايآ) هـ

  

  قيتحق روش: سوم مبحث -5-3
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  قيتحق روش -5-3-1

 توسط عموما كه يا نكته. كند مشخص را قيتحق انجام يبرا رفته بكار روش عنو ستيبا يم محقق قسمت نيا در
 قيتحق انجام روش با اطالعات ياور جمع يروشها كه است نيا رديگ يم قرار اشتباه مورد تر تجربه كم نيمحقق

. باشد ينم قيتحق انجام روش از يدرست فيتوص "يا كتابخانه قيتحق روش" مثال عنوان به و باشد يم متفاوت
 لذا. قيتحق انجام روش نه است اطالعات ياور جمع يابزارها از يكي يا كتابخانه منابع يبررس و مطالعه هچراك

 انرا مراحل و وهيش از يدرست فيتوص است، كرده انتخاب قيتحق يبرا كه يا وهيش به توجه با ستيبا يم محقق
   .دهد ارائه

  ها يآزمودن -5-3-2

  .دهد يم شرح را آنها انتخاب يچگونگ و يگروه صورت به آنها بيترك ها، يآزمودن هيلك محقق قسمت نيا در

  .اند داشته مشاركت قيتحق در يآزمودن نفر چند كه كند مشخص ديبا گزارش از تقسم نيا گريد عبارت به

 اي اند داشته اركتمش قيتحق در داوطلبانه ها يآزمودن ايآ و اند شده انتخاب چگونه و هستند ينكسا چه عده نيا
 معرض در  را آنها ردهك ميتقس گروه چند به را ها يآزمودن است ناچار  قيتحق يها وهيش از يبرخ در محقق. ريخ

  گروه درنيگ يم قرار مستقل ريمتغ معرض در كه گروه كي ،يگروه دو طرح در .دهد قرار يمختلف يرهايمتغ
  . شوند يم دهينام  كنترل  گروه رنديگ ينم قرار ريمتغ نيا  ضمعر در كه گريد گروه و  شيآزما

  يدانيم يها داده يآور جمع و يريگ اندازه ابزار -5-3-3

 پرسشنامه، مانند شود يم يآور جمع اطالعات آنها، ياجرا قيطر از كه شود يم اطالق يليوسا اي لهيوس به ابزار
 در يمطالب نيهمچن .شود آورده انتخابشان ليدال و آنها به راجع يتيكل ستيبا يم قسمت نيا در كه... مصاحبه،
  .شود آورده آن ييايپا و ييروا و تست شيپ انجام پرسشنامه، هيته و استخراج نحوه خصوص

  : باشد ريز تسئواال مانند يتسئواال يپاسخگو ديبا محقق نيهمچن قسمت نيا در

 ها يآزمودن ايآ اند؟ داده انجام مدت چه در را يپژوهش يها تيفعال ها يآزمودن است؟ شده انجام كجا در پژوهش
  ... باشند؟ نداده ادامه آخر تا را خود مشاركت كه داشته وجود
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  ها هيفرض -5-3-4

 و شده انجام قاتيتحق مطالعه از پس محقق پژوهش يآت جينتا درباره پژوهشگر انتظارات از است عبارت هيفرض
 صورت به مشخص و نيمع يها مالك به تيعنا با را يپژوهش سئوال روشن و قيدق صورت به مسئله نيتدو
. كند يم فيتعر ياتيعمل صورت به است كرده انيب هيفرض رد كه ييرهايمتغ محقق سرانجام .كند يم انيب هيفرض

 انجام است ممكن و آن يدرست اثبات نه است هيفرض آزمون پژوهش ياصل كار كه است نيا توجه قابل مسئله
  . ستين حيصح شده فيتعر هيفرض كه برسد جهينت نيا به قيتحق

  

  بحث و جينتا  :چهارم مبحث -5-4

    

  پژوهش يها افتهي -5-4-1

 شده برده كار به يآمار يها آزمون و وابسته ريمتغ فيتعر از است عبارت آن يمحتوا كه پاراگراف كي با بخش نيا
 ،يآمار جينتا شامل قيتحق يها افتهي آن از پس و شود يم شروع شده، يآور جمع اطالعات ليتحل و هيتجز در

  .شوند يم وردهآ..... جداول، و نمودارها ارقام، و اعداد

  ها افتهي درباره بحث -5-4-2

 است يا وابسته يرهايمتغ تعداد برابر ها پاراگراف تعداد معموال  كه است شده ليتشك پاراگراف چند از بخش نيا
. آنها جينتا ريتفس و ها داده ليتحل و هيتجز و جينتا از است عبارت پاراگراف هر يمحتوا. دارد وجود پژوهش در كه

   شود ذكر آنها  نآمد بدست ليدال و ها افتهي يمعن ديبا ها داده ريتفس در كه است نيا توجه قابل نكته

  ها تيمحدود -5-4-3

 و ريتفس باشد داده كاهش را پژوهش يها افتهي يريپذ ميتعم  تيقابل است ممكن كه يعوامل هيكل ديبا محقق
 قرار حيتوض مورد را جينتا  و قيتحق انجام بر ها تيمحدود ريتاث ستيبا يم سندهينو نيهمچن .كند يبند فهرست

  .دهد
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   يريگ جهينت: پنجم مبحث -5-5

  

 انيپا در و شود يم آورده آمده دست به جينتا و اجرا روش ه،يفرض مسئله، فشرده يليخ صورت به بخش نيا در
  .شود يم يبند فهرست اند شده حاصل ها داده ليتحل و هيتجز اساس بر كه يجينتا

 هينظر جمله از كار ينظر يمبنا بر يمبتن آن از شتريب بلكه ج،ينتا و ها افتهي بر يمبتن تنها نه نگارش بخش نيا در
 در و استنباط و ادراك قوه بر يمبتن آن از مهمتر و پژوهش نهيشيپ و ينظر چارچوب در شده مطرح ييبنا ريز يها
  .است محقق و سندهينو آگاهانه و يمنطق استدالل جهينت

 از پس و  كرده ريتفس  دارد وجود نظر مورد موضوع درباره كنون تا آنچه به توجه با را خود يها افتهي و جينتا نگارنده
  .كند يم نييتب را ها آن ها فتهاي نيا گرفتن نظر در

 ديجد روابط گزارش و و كشف شناخت، يبرا يروش نييتب .است پژوهش يها هدف از يكي نييتب يعلم پژوهش در
 ،يخيتار  ،يياستقرا اي ياسيق تواند يم نييتب .است مطالعه مورد يها دهيپد گوناگون يها جنبه  مورد در شده آشكار

  .باشد يشناخت روان اي يشناخت جامعه اي

 با را آنها خود يها افتهي و جينتا كردن خالصه با كند يم تالش پژوهشگر يريگ جهينت قسمت در يساختار لحاظ از
 نيا در .دينما استدالل   آنها  درباره  و مطرح را آنها نيب يناهمخوان اي يهمخوان علت و زند ونديپ پژوهش اتيادب

  .دهد يم ارائه راستا نيا در يشنهاداتيپ و كرده ليتبد يواقع يدار يمعن به را يآمار يدار يمعن راستا،

 شناخت دامنه بر افزون و پرداخته خود پژوهش از حاصل ديجد شناخت  حيتوض به  دتوان يم  سندهينو زين انتها  در
 و داده حيتوض را  رهيغ و نيشيپ شده مطرح يها هينظر از آن تيحما اي خود كار يعمل و ينظر يكاربردها موجود،
  . دينما يمعرف

  پيشنهادها و راهكارها -5-5-1
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 ،رديگ يم انجام يريگ جهينت و رسد يم انيپا به )يعمل و يكاربرد پژوهش ژهيو به (يا مطالعه اي پژوهش يوقت
 يها اقدام ياستار در تواند يم ،است مطالعه جينتا و ها افتهي بر يمبتن كه  خود يريگ جهينت اساس بر پژوهشگر

  .دهد ارائه كاربران و انيمجر زان،ير برنامه يبرا را ييها هيتوص يعمل

  : منابع -5-5-2

 آنها از خود قيتحق انجام در محقق كه است يمقاالت و گزارشها ،ها كتاب از  يستفهر شامل قيتحق گزارش منابع
 اطالعات هيكل يستيبا يم منابع فهرست در. كند يم ميتنظ و هيهت ييالفبا ورتص به را آنها كه است كرده استفاده

  .شود گنجانده منابع يكتابشناس

 متن داخل يده رفرنس( هاروارد به توان يم آنجمله از كه شود يم انجام يمختلف يهاصورت به عموما يده رفرنس
 آورده الفبا بيترت به منابع مقاله ياانته در و شود يم آورده )صفحه سال، سنده،ينو( پاراگراف هر از پس آن در كه
 يم آورده مقاله يانتها تا 1 از يگذار شماره آن در كه شود يم باز يا كروشه پاراگراف هر از پس( ونكوور ،)شود يم

 است نيا توجه قابل نكته .كرد اشاره...  و )رديگ يم صورت منابع يمعرف ها شماره بيترت به مقاله يانتها در و شود
 نحوه برسد، چاپ به آن در يپژوهش كار جهينت است قرار كه يمنبع اي و مجله فرمت به توجه با ستيبا يم كه

 حتما قيتحق مطالب و مدارك يآور جمع نيح ستيبا يم سندهينو جهت نيا به. كرد مشخص را يده رفرنس
 قادر گريد سندهينو مطالب حجم شيافزا و زمان گذشت از پس رايز دهد انجام كامل و دقت به را انها يگذار رفرنس

 ستيبا يم لذا. داشت خواهد دنبال به سندهينو يبرا را يمشكالت امر نيا و بود نخواهد مربوطه رفرنس ياداوري به
 تا نمود ادداشتي را....  و صفحه چاپ،شماره نوبت انتشارات، نشر، خيتار سنده،ينو نام، شامل منبع كامل مشخصات

  .داد انجام را يگذار منبع يراحت به نبتوا مقاله ميتنظ يانتها در

   ميضما -5-5-3

 داده دستورات متن، از خارج حاتيتوض ،يآمار جداول ده،ش يآور جمع اطالعات مجموعشامل است ممكن مهيضم
  .باشد خام اطالعات اي ها يآزمودن به شده

  

  :ارشد يكارشناس نامه انيپا كي قيتحق روش فصل از يا نمونه -5-6
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 شده آروده اليذ فصل نيا از يا نمونه نامه، انيپا قيتحق روش فصل نگارش نحوه با انيدانشجو يعمل ييآشنا يبرا
 يروشها يتمام اماالز و بوده انيدانشجو ييآشنا جهت صرفا شده آورده نمونه كه است نيا توجه حائز نكته است
  .شود ينم شامل را ها نامه انيپا يتمام در قيتحق

   تحقيق روش و نوع -5-6-1

 تحقيق هدف اگر.  شوند مي بندي دسته ها داده گردآوري چگونگي و هدف مبناي بر اجتماعي علوم در تحقيقات
 تحقيق ، باشد خاص زمينه يك در موجود دانش مجموعة به افزودن و ، ها پديده بين روابط تبيين ، ها نظريه آزمون

 روابط تبيين با و ، كند مي رد يا تعديل ، تائيد را آنها  ، بررسي را ها ظريهن تحقيقات نوع اين.  است بنيادي نوع از
 توسعة درصدد 1 بنيادي تحقيقات ، اهداف اين با.  پردازد مي علمي اصول و قوانين كشف به ، ها پديده ميان

 در كاربردي شدان توسعة تحقيقات هدف چنانچه.  است علمي قوانين و اصول دربارة موجود هاي دانسته مجموعة
 دانش علمي كاربرد سمت به كاربردي تحقيقات واقع در.  است 2 كاربردي نوع از تحقيق  ، باشد خاص زمينة يك

  )  79:  1383 ، ديگران و سرمد(  شود مي هدايت

  .شود يم آورده شده عنوان نوع سه نيب از شما پژوهش نوع قسمت نيا در

 تحقيق.  است همبستگي – توصيفي نوع از تحقيق اين ، ها داده گردآوري چگونگي مبناي بر ، ديگر سوي از
.  است بررسي مورد هاي پديده يا شرايط كردن توصيف آنها هدف كه است روشهايي مجموعة شامل توصيفي
(  باشد گيري تصميم فرايند دادن ياري يا موجود شرايط بيشتر شناخت براي "صرفا تواند مي توصيفي تحقيق اجراي

 روابط يا شرايط به و كند مي تفسير و توصيف هست كه را آنچه ، توصيفي تحقيق) .  81:  1383 ، ديگران و مدسر
 درجه در آن توجه.  دارد توجه گسترش حال در روندهاي يا مشهود آثار ، جاري هايفرايند متداول، عقايد ، موجود
 مورد شود مي مربوط موجود شرايط به كه نيز را گذشته ارآث و رويدادها "غالبا چند هر ، است حال زمان به اول

  ) .  125:  1381 ، بست(  دهد مي قرار بررسي

 براساس متغيرها ميان رابطة تحقيق نوع اين در.  است همبستگي تحقيق ، توصيفي تحقيق روشهاي انواع از يكي
   : كرد تقسيم دسته سه هب هدف حسب بر توان مي را همبستگي تحقيقات.  شود مي تحليل تحقيق هدف

                                                            
١ - Basic Research 
٢ - Applied Research 
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 در موجود متغيرهاي دو به دو رابطه بررسي مطالعه اين هدف:  متغيري دو همبستگي مطالعه – الف
  .   است تحقيق

 توجه با وابسته متغير چند يا يك تغييرات بيني پيش رگرسيون تحليل هدف : 3 رگرسيون تحليل – ب
  .  است)  بين پيش(  مستقل متغيرهاي تغييرات به

 ، متغيري دو همبستگيهاي مجموعة از تحليلي چنين در:  كواريانس يا همبستگي ماتريس تحليل -  ج
 و سرمد(  شود مي استفاده كواريانس يا همبستگي ماتريس نام به جدولي از نظر مورد متغيرهاي بررسي براي

  ) .  91 – 90:  1383 ، ديگران

  .شود يم آورده شده انعنو انواع نيب از شما پژوهش نوع قسمت نيا در

   تحقيق دامنة -5-6-2

 5 تحليل كانون ، 4تحليل سطح:  شامل تحقيق دامنة.  شود مشخص نيز تحقيق  دامنة بايد اطالعات گردآوري از قبل
  .  است 6تحليل واحد و

 عاتاطال و نظري مفاهيم تحليل براي محقق كه است قلمروي و سطح بيانگر تحليل سطح : تحليل سطح – الف
 قابل سطح آن در تنها شده استنباط نتايج يا و استخراجي حلهاي راه كه طوري به ، كند مي انتخاب شده آوري جمع
 علمي اعتبار فاقد تحليل براي انتخابي سطح از تر پايين يا باالتر سطوح در آمده دست به نتايج تعميم و ، باشد تعميم
 به اجتماعي علوم تئوريهاي و ، دارد سازماني و گروهي ، فردي سطح سه تحليل ، شمول حوزة افراد مبناي بر.  است
 شود مي تحليل كالن و ، ميانه ، خرد سطح سه در "معموال نيز اخص طور به سازماني تئوريهاي و ، اعم طور

  )  1371 ، ميرزايي(

  .شود يم آورده شده عنوان انواع نيب از شما پژوهش ليتحل سطح قسمت نيا در

                                                            
٣ - Regression Analysis 
٤ - The Level of Analysis 
٥ - The Focus of Analysis 
٦ - The Unit of Analysis  
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 و كانون عنوان به را آنها پژوهشگر كه است حاد ويژگي چند يا يك از عبارت تحليل كانون : تحليل كانون – ب
 ، اهرنجاني ميرزايي(  دهد مي قرار كانون اين حول را خود اصلي هاي فرضيه و ، است داده قرار خود تحليل محور
1371  (  

  .شود يم آورده شده عنوان انواع نيب از شما پژوهش ليتحل كانون قسمت نيا در

 محقق كه واحدي شود؛ مي گردآوري آن از اطالعات كه است واحدي تحليل واحد : تحليل واحد -  ج
 اين با) .  41:  1381 ، دواس(  است فرد تحليل واحد پيمايشي تحقيق در "غالبا.  كند مي توصيف را آن خصوصيات

 و ،)  كشورها ، ملتها(  بزرگ اجتماعات ، سازمانها ، ها برنامه ، گروهها ، نيست افراد به منحصر تحليل واحد حال
  ) . 112:  1381 ، بيكر(  گيرند مي قرار تحقيق مورد نيز مصنوعات

  .شود يم آورده شده عنوان انواع نيب از شما پژوهش ليتحل واحد قسمت نيا در

   اطالعات گردآوري روش -5-6-3

 روشهاي اشتباه به گاه ، آن اهميت دليل به و ، است تحقيق ساسيا مراحل از يكي نياز مورد اطالعات گردآوري
 محقق آن طي كه است يفرايند آغاز اطالعات گردآوري مرحلة.  نامند مي تحقيق روشهاي را اطالعات گردآوري

 ضيهفر و  پردازد مي آن تحليل و بندي طبقه به سپس و كند مي آوري جمع را اي كتابخانه و ميداني هاي يافته
  ). 162:  1381 ، نيا حافظ(  دهد مي قرار ارزيابي مورد را خود شدة تدوين هاي

 روشهاي و اي كتابخانه روشهاي ؛ كرد تقسيم طبقه دو به توان مي كلي طور به را اطالعات گردآوري روشهاي 
  .  ميداني

 از بخشي در آنها از بعضي در ولي ، گيرد مي قرار استفاده مورد علمي تحقيقات تمامي در اي كتابخانه روشهاي
 اي كتابخانه "ماهيتا ، روش حيث از تحقيق موضوع آنها از بعضي در و شود مي استفاده روش اين از تحقيق فرايند
  .  است اي كتابخانه تحقيق هاي يافته بر متكي انتها تا آغاز از و است

 يعني تحليل واحد با است ناگزير اطالعات آوريگرد براي محقق كه شود مي اطالق روشهايي به ميداني روشهاي
.  كند جمع را خود نياز مورد اطالعات و كند برقرار ارتباط آن مانند و ، موردها ، سازمانها ، انسان از اعم ، افراد
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 مصاحبه روش ، 7)  پيمايشي(  اي پرسشنامه روش:  از عبارتند ميداني اطالعات گردآوري معروف و متداول روشهاي
  ) . 164:  1381 ، نيا حافظ(  تركيبي روشهاي و ، تصويري و صوتي روشهاي ، آزمون روش ، مشاهده وشر ،

  .شود يم آورده الزم حاتيتوض شده عنوان انواع نيب از اطالعات يگردآور روش به توجه با قسمت نيا در

   اطالعات گردآوري ابزارهاي -5-6-4

 گردآوري از محقق هدف و سند نوع به توجه با ابزارها اين:  اي تابخانهك روش در اطالعات گردآوري ابزار – الف
 مورد اطالعات آوري جمع براي اي كتابخانه تحقيق در كه ابزاري ترين عمده. است متفاوت آن نوع و ، اطالعات
 ، نيا حافظ(  كروكي و نقشه ، اطالعات استخراج پرسشنامه فرم ، جدول ، فيش:  از عبارتند گيرد مي قرار استفاده
1381  :172  . (  

  : از عبارتند ميداني اطالعات گردآوري معروف و متداول ابزارهاي:  ميداني روش در اطالعات گردآوري ابزار -  ب
  . تصويري و صوتي ابزارهاي مشاهده، اطالعات ثبت ابزار ، مصاحبه اطالعات ثبت ابزار ، پرسشنامه

 رينط يحاتيتوض آن خصوص در و شود يم آورده شده عنوان انواع نيب از اطالعات يگردآور ابزار قسمت نيا در
  . شود يم آورده....  و ابزار يينها فرمت به يابيدست روند و نحوه ابزار، نيا از استفاده علت

                                                            
٧ - Survey 
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  )337، 1391خاكي، ( نمودار انواع مقاالت 

 انواع مقاله

اجتماعي-عمومي  

 انتقادي اجتماعي استداللي

تخصصي-پژوهشي  

 مروري پژوهشي

يدانيم يشگاهيآزما  تحليلي فرا ياستدالل   

يانتقاد ينظر   
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