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 روش تحقیق

پردازد و  ها( می ها )پدیده شود که در جریان آن محقق به شناخت ناشناخته به فرآیندی اطالق می تحقیق:

 آورد. و این تحقیق شناخت مقتضی را به دست می

 فرآیند است: از گذشته تا حال بوده و در آینده نیز ادامه دارد.

 آوریم شناخت است و نه بیشتر آنچه به دست می

 کند تا به حقیقت برسد. راهی است که محقق از یک مبدأ تا یک مقصد طی میروش: 

 

 

 

با بررسی کوتاه نحوه شکل گیری اندیشه های علمی وسیر آن تا روزگار معاصر در می یابیم که این سیر به 

ویژگی  طور کلی به دوره های تاریخی متفاوتی تقسیم بندی می شود. در زیر به این دوره ها اشاره می کنیم و

 های هر دوران را بررسی می نماییم. 

 اریخی شکل گیری علمدوره های ت

قبل از میالدی بوده است. دوره اساطیری قبل از  066دوره اسطوره باوری: این دوره تا حدود  -1

پیدایش فلسفه بوده است. در این دوران اسطوره پردازی تمام تالش بشر برای شناخت محسوب می 

 مبدأ مقصد

 

 روش

 ابزار  وسایل
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ران توضیح وقایع طبیعی براساس نیروهای ماوراء طبیعه صورت می گرفت. در شده است. در این دو

این دوران انسان قادر نبود طبیعت را با خود طبیعت پاسخ دهد. از آنجا که در شناخت طبیعت ناتوان 

بود علت همه رخدادهای طبیعی را به موجودات فرا زمینی که قابل مشاهده نبودند نسبت می داد. لذا 

میت ، میت زلزله، رخداد ناگوار الهه ای به نام میت بوجود آورده بود به طور مثال میت سیلبرای هر 

 میت مرگ و .. وجود داشت. لذا هزاران سال انسان به دنبال شناخت علت رخدادها نبود.، درد

میالدی طول کشید. از ابتدای  4قبل از میالد تا قرن 066دوره فلسفه ورزی: این دوره حدودا از -2

دوران به تدریج شیوه تفکر نوینی به نام تفکر فلسفی آغاز شد. تفکر فلسفی نوعی تفکر است که  این

درصدد فهم امورو وقایع طبیعی بر اساس موازین عقلی است. مهم ترین ویژگی این دوره این بود که 

نی توضیح کم کم علت رخدادهای زمینی را از آسمان به زمین آوردند و دیگر علت را با عوامل فرازمی

نمی دادند. لذا در زمان متفکران یونان باستان از جمله سقراط افالطون و به خصوص ارسطو علوم 

مختلف بوجود آمد و برای اولین بار توسط ارسطو علوم مختلفی که قبال توسط پیش متفکران بوجود 

 آمده بود توسط وی دسته بندی شد.

میالدی به طول انجامید. در  14تا  4ود قرن دوره قرون وسطی)عصر تاریکی(: این دوره از حد -3

این دوره بشر در مسیر شناخت حقیقت و علم سیر نزولی یافت و متوقف شد. در این دوره به دلیل 

دانش جدا از مذهب و آموزه های کلیسا ، حاکمیت کلیسا بر همه شئون زندگی از جمله علم و دانش

کلیسا در مخالفت بود شدیدا سرکوب و منکوب میشد  معنایی نداشت. هر آموزه علمی که با آموزه های

 لذا در قالب مذهب و آموزه های کلیسا حقیقت به مردم ارائه می شد.
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میالدی با از بین رفتن حاکمیت کلیسا  10تا 14دوره رنسانس)دوره نوزایی(: به تدریج از قرن  -4

اختراع صنعت چاپ و سوم  دو، که می توان آنرا به سه علت دانست یک اختراع قطب نما، از جامعه

کشف باروت  باعث اضمحالل کلیسا شد. لذا فلسفه ازکلیسا فاصله گرفت و در مرحله بعدعلم به 

هر ، معنای خاص کلمه شکل گرفت. در این دوران علم معنایی تجربی به خود گرفت. در این دوره

خه شد و رشته های گونه بررسی پدیده های طبیعی بر پایه مشاهدات تجربی بود. علم شاخه شا

 مختلف علمی مستقل از هم رشد کردند. 

تحقیق علمی عبارت است ازتالش کاوش گرانه ای که با آداب خاصی به منظور  تعریف تحقیق علمی:

 گسترش قلمرو معرفتی و شناختی بشر انجام شده وشناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد.

 اهداف تحقیق علمی

می را باید شناخت و کسب معرفت یا به عبارت دیگر معلوم کردن مجهوالت و حل هدف اصلی تحقیق عل

 مساله و یافتن پاسخ برای آن دانست. در شکلی عملیاتی تر می توان اهداف تحقیق علمی را موارد ذیل دانست:

، بررسی و ارزیابی نظریه ها: از آن جایی که نظریه های علمی حاصل تحقیقات تجربی هستند -1

بیرونی متعددی دارند و باید مورد آزمایش قرارگیرند تا در صورت موفق بودن پایه های آن ها مصادیق 

 محکم تر شود. بنابراین تعدادی از تحقیقات علمی با هدف آزمایش نظریه ها انجام می شود. 

ارائه نظریه جدید: مطالعه یک مورد خاص چنانچه در زمان ها و مکان های مختلف مشمول  -2

و از تکرار تحقیق نتایج یکسان و مشابه بدست آید امکان طرح نظریه جدید بدست می آید تکرار شود 

 و محقق می تواند به روش استقرایی بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات خود نظریه جدیدی ارائه دهد.
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ارائه راه حل برای مشکالت: بعضی از تحقیقات علمی جنبه کاربردی دارند و هدف از اجرای  -3

 ل مساله یا مشکلی است که تحقیق به خاطر آن ها انجام می شود. مثال: علل تورم در جامعهآن ها ح

بیشتر حالت مبنایی دارند و به ، تحقیقات انجام شده با هدف ارزیابی نظریه ها یا ارائه نظریه جدید نکته:

 تحقیقات کاربردید هم گفته می شود و به تحقیقاتی که برای حل مشکل انجام می گیر تحقیق بنیادیآن ها 

 می گویند. 

 

 ویژگی های تحقیق علمی

 :تحقیق علمی که فرایند کشف مجهول است از ویژگی های ذیل برخوردار است

تحقیق علمی باید بر مسائلی تاکید کندکه هنوز در قلمرو معرفتی بشر قرار  توسعه ای بودن: -1

ورت کار جدیدی انجام نخواهد شد و نگرفته است یا ابهام هایی درباره آن وجود دارد در غیر اینص

 چیزی به معلومات بشر افزوده نمی شود.

تحقیقات علمی باید امکان پذیر و قابل اجرا باشد. یعنی بتوان ماهیت قابلیت بررسی داشتن:  -2

آن را شناسایی نمود. بنابراین تحقیقاتی که ماهیت تجربی یا اجتماعی دارند باید امکان مشاهده و اندازه 

 شته باشند.گیری دا

روش علمی یک روش منظم است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این  نظم داشتن: -3

 مراحل عبارتند از: 



 

 

 دکتر طبیبی -جزوه روش تحقیق

5 

د( تحلیل  ، ج( گردآوری اطالعات، ب(طرح فرضیه، الف( انتخاب موضوع و طرح مساله

 ه( نتیجه گیری  ، اطالعات

حدود انجام می شود تا امکان تحقیقات علمی معموال در قلمروهای م قابلیت تعمیم داشتن: -4

مشاهده و مطالعه وجود داشته باشد.با این حال این قلمرو محدود به گونه ای انتخاب می شود ، کنترل

که نتایج بدست آمده به کل جامعه تعمیم پذیر باشد. بنابراین محقق بایدبا رعایت ضوابط خاصی به 

گفته می شود. جامعه نمونه با روش های آماری  مطالعه بخشی از جامعه بپردازد که به آن جامعه نمونه

 انتخاب می شود به نحوی که معرف کل جامعه مورد مطالعه باشد.

سعی ، از آن جایی که در هر تحقیق علمی برای کشف حقیقت تالش می شود واقعی بودن: -5

و از امور  این باشد که اطالعاتی را که جمع آوری می کند ابتدا واقعی و سپس حقیقی باشد باید محقق

ذهنی و تخیلی پرهیز نماید. به عبارت دیگر کشف حقیقت مستلزم در اختیار گرفتن داده ها و اطالعات 

 واقعی است.

 

 تحقیق انواع

 ترین مهم. اند گرفته نظر در آن براى را گوناگونى انواع و کرده تقسیم مختلفى هاى صورت به را تحقیق

 هاى نظریه ارائه منظور به بنیادى تحقیق.  است کاربـردى و بنیادى نوع دو به آن تقسیم، تحقیق بندى تقسیم

 پروراندن هدف با تحقیق نوع این. پذیرد مى صورت مختلف هاى زمینه در عـلوم گسترش و علمى جدید

 در ها یـافـتـه ایـن کـاربـرد به و گیرد مى صورت کلى قواعد یا اصول کشف طریق از عـلمى هـاى نـظـریـه

 اغلب و آزمایشگاهى هاى موقعیت در معموال تـحـقـیقات نوع این. شود مى توجه کمتر واقعیت و عمل صحنه
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 نوع این انجام به که هستند دانشمندانى جـمـلـه از شـنـاسـان روان. شـود مـى انجام حیوانات روى بر

 .هستند عالقمند بیشتر تحقیقات

 نوع این. شود مى انـجام الزم تدابیر اتخاذ و تمشکال و مسائل سریع حل منظور به کاربردى تـحـقیقات

 در، دیگر عبارت به. آید مى بر گوناگون مشکالت حل صدد در بنیادى تحقیقات هاى ازیافته استفاده با تحقیق

 بر کاربردى تحقیق، بنابراین، آزماید مى عمل صحنه در را بنیادى تحقیق هاى یافته محقق، کاربردى تحقیق

 است معطوف عـملى مـسـایـل و واقعى هاى پدیده سمت به بیشتر، دارد نظرى جنبه که ىبنیاد تحقیق خالف

 .شود مى انجام... و آاجتماعى سیاسى واقعیات با رویارویى در و آزمایشگاهى غیر شرایط در و

 تحقیق و تکوینى تـحـقـیق دوگونه به را تحقیق، کلى بندى تقسیم یک در، نظران صاحب از دیگر بـرخـى

 یافتن صدد در که شود مى اطالق تحقیقى به تکوینى تحقیق، دیدگاه این از. اند کرده تقسیم( تکاملى) اى سعهتو

 به که است تحقیقى، تکاملى یا اى توسعه تحقیق ولى، است تحقیق موضوع یا پدیده یک ایجاد و تکوین علت

 نوع این.  است کرده طى کنون تا ودخ تولد ازآغاز پدیده یا موضوع یک که است مسیرى و فرآیند فهم دنبال

 چنین چرا و سرگذاشته پـشـت را مـسـیـرى چـه نـظـر مورد پدیده، که کند معلوم تا است آن بر تحقیق

 .است کرده طى را مسیرى

، تاریخى تحقیق گانه سه اشکال از یکى صورت به تحقیقى مطالعات همه که دارند عقیده دیـگر بـرخـى

 آنچه، تاریخى تحقیق، دیـدگـاه ایـن از. بـود خـواهـد ها آن از اى مجموعه یا تجربى قتحقی و توصیفى تحقیق

 و تجزیه، ثبت، بررسى شامل تحقیق نوع این دیگر عبارت به، کند مـى تـوصـیـف است داشته وجود که را
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 عوض شناخت به، گذشته شناخت ضمن محقق، آن کمک به تا است گذشته رویدادهاى تفسیر و تـحـلیل

 .شود نایل آینده وضع بینى پیش به نیز حدودى تا و موجود

، توصیف شامل نیز تحقیق نوع این. کند مى توصیف هست که را آنچه دیدگاه این از نیز توصیفى تـحـقیق

( متغیرهاى) عوامل میان روابط تا شود مى سعى تحقیق نوع این در .است موجود شرایط تحلیل و تجزیه و ثبت

 عوامل بین موجود روابط کردن مشخص صدد در محقق نیز تجربى درتـحـقیق. شـود کشف نشده کارى دست

 متغیرهاى و عوامل کنترل و کـارى دست امکان تجربى درتحقیق که تفاوت این با، است مختلف متغیرهاى و

 .دارد وجود نظر مورد پدیده یا تحقیق موضوع در دخیل

 همه بررسى کـه انـد بـرده نام را تحقیق از زیادى انواع، تحقیق روش درس نظران صاحب و دانـشـمـندان

 در تحقیق، دیگر عبارت به. کرد اشاره تحقیق اصلى نـوع سه به توان مى بندى جمع دریک، نیست ممکن ها آن

 .باشد داشته وجود تواند مى زیر اشکال از یکى به خاص طور به سیاسى علوم و عام طور به اجتماعى علوم

 تشافىاک تحقیق (1

 توصیفى تحقیق(2

 تبیینى تحقیق (3

 آگـاهـى آن درباره که است وضعیتى شناخت، اکـتـشافى تـحـقـیـق در اصـلـى هـدف :اکتشافى تحقیق

 با که است اطالعاتى به دستیابى دنبال به محقق، تحقیق نوع این در، دیگر عبارت به، ندارد وجـود الزم هـاى

 نیازمند تحقیقى هر تعریف بااین، این بنابر. بـشـنـاسـد خـوبـى به را تحقیق موضوع تواند مى ها آن کمک
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 تحقیقات انجام براى است اى زمینه اکتشافى تحقیق یـعـنـى اسـت اکـتـشـافـى مـطـالـعـات سرى یک انجام

 .تر گسترده و تر مهم

 نوع این در هـا آن ـظـرن به، اند نامیده نیز برآوردى تحقیق را اکتشافى تحقیق، نظران صاحب از بـرخـى

 دادن دست به تنها آن هدف بلکه گیرد نمى قـرار آزمون مورد و شود نمى پیشنهاد اى فرضیه هیچ، تحقیق

 در بلکه، دانست آن حقیقى معناى به تحقیق توان نمى را اکتشافى تحقیق.  است خاص مساءله یک از برآوردى

، بـراین بـنـا. شود مى محقق هاى اندیشه و ها دیدگاه به بخشیدن وسعت باعث که است مطالعه نوعى عـوض

 مساءله مورد در اطالعات آورى جمع نه و است تحقیق هاى فرضیه به کردن رسیدگى نه اکتشافى تحقیق وظیفه

، محقق که است خاصى مساءله یا مختلف هاى پـدیـده بـهـتـر درک بـراى مناسب زمینه ایجاد بلکه، تحقیق

 شود انجام مـختلفى هاى صورت به است ممکن اکتشافى تحقیق.  است مورد درآن افىکـ اطـالعـات فاقد

 ...و نظران صاحب و اساتید با مشورت، افراد با مصاحبه، مختلف هاى نوشته و متون خواندن: مانند

 کردن توصیف ها آن از هدف که است هایى روش مجموعه شامل توصیفى تحقیق :توصیفى تحقیق

 طریق از نظر مورد پـدیده معرفى و توصیف، تحقیق نوع دراین.  است بررسى مورد هاى یـدهپـد یـا پـدیـده

 در است ممکن محقق، تحقیق از نوع دراین. پـذیرد مـى صورت پدیده آن حدود و ابعاد، ها ویژگى شمردن بر

 ایـن بین وابطر بررسى به ولى برآید خاص موضوع یا پدیده یک در دخیل مـتغیرهاى و عوامل شناسایى صدد

 موجود وضع شناسایى، تـوصیفى تحقیق در هدف، دیگر عبارت به. پردازد نمى ها آن نوع تشخیص و عـوامـل

 . مختلف متغیرهاى و عوامل بین موجود ط رواب نوع بررسى یا آن درباره قضاوت نه، است
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 نیز و ها همبستگى، روابط توضیح و کشف پى در الزاما محقق، توصیفى تحقیق یک در، بـنـابـراین

 گزارش و توصیف جهت در بیشتر او توجه بلکه، نیست رویدادها و حوادث بینى پیش و ها فرضیه آزمودن

 که دانست باید البته، دارد وصفى جنبه بیشتر که است اطـالعاتى اساس بر وقایع و ها موقعیت از نویسى

 تـحـقـیـق از نـوع این تعریف به وگاهى دارندن نظر اتفاق توصیفى تحقیق دقیق مفهوم مـورد در نظران صاحب

 اینجا در. شود مى، تجربى و تاریخى تحقیقات جز تحقیق انواع همه شامل که دهند مى وسعت اندازه آن تـا

 یک، پدیده یک خصوصیات منظم و واقـعى، عـیـنـى تـوصـیـف: از اسـت عـبـارت توصیفى تحقیق از منظور

 . موضوع یک یا و موقعیت

 روابـط کردن پیدا صدد در، شود مى گفته نیز علمى تحقیق آن به که تحقیق نوع ایـن :تبیینى یقتحق

 علوم در کلى طور به یا سیاسى عـلوم در که نماند ناگفته البته. است مختلف متغیرهاى بین معلولى و عـلـت

 از مسامحه طور به اعىاجتم علوم در یعنى ـ نیست مطرح قـطعى اى گونه به على روابط بررسى، اجتماعى

 سـیـاسـى و اجتماعى هاى پدیده مورد در زیـرا ـ آیـد مـى مـیـان بـه سـخـن مـعـلـولـى و علت روابط

. شود مى بیان احـتـمـال از درصـدى با همواره روابط نوع این بلکه یافت دست على رابطه بـه تـوان نـمـى

 زیادى متغیرهاى و عوامل تاءثیر تحت معموال اجتماعى و سىسـیا هاى پدیده شودکه مى ناشى آنجا از امر این

 گـفته، دیـگـر عبارت به، است خارج اجتماعى علوم محقق یک عهده از ها آن همه شـنـاسـایـى که دارند قرار

 واقع در شد ارائه تحقیق از که تـعـریفى. اسـت حاکم اجتماعى هاى پدیده بر( متغیرى چند اصل) که شود مى

 و فرضیه، سؤال گانه سه کلى مراحل که است تحقیق از نوع دراین تنها زیرا، است تبیینى تحقیق ازندهبر تنها

 تحقیق یک انجام براى توانایى کسب باید سیاسى علوم پژوهشگر یک اصلى هدف، بنابراین. دارد وجود آزمون

 . باشد آن تبیینى نوع از
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 انتخاب عنوان تحقیق

ک آن پیامی را منتقل می کنیم. اگر یک عنوان به خوبی طرح شود می تواند عنوان عبارتیست که ما به کم

پیام را به خوبی به مخاطبان انتقال دهد و یا معنایی نزدیک به مقصود مورد نظر محقق را در نزد پیام گیر 

 برانگیزد.

به عبارت  عنوان تحقیق باید به خواننده درک مستقیم و جامعی از مفهوم و محتوای پژوهش منتقل کند.

 گویای این باشد که تحقیق پیش رو درباره چیست؟ در کجا انجام شده؟ و چه کسانی را در بر می گیرد؟، دیگر

و بخش ، بهتر است عنوان به دو بخش تقسیم شود؛ به گونه ای که بخش اول بیانگر موضوع مورد بررسی

 افراد و یا مورد مطالعه باشد. ، دوم بیانگرمکان

 1356وه خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران در سال مثال: بررسی شی

 1311مثال: مقایسه حسابداری تعهدی با نقدی در شهرداری تهران سال 

 مثال: بررسی تاثیر نرم افزارهای جدید در  حسابداری نوین در ایران

 ویژگی های یک عنوان خوب

 عنوان تحقیق باید کوتاه و مختصر باشد و مفاهیم زائد در آن نباشد. -1

 اصطالحات به کار رفته در آن ابهام نداشته باشد و واژه ها معانی روشنی داشته باشد. -2

به طور کامل محتوای اصلی تحقیق را نشان دهد به عبارت دیگر درک مستقیم و جامعی از  -3

 موضوع تحقیق را داشته باشد و بطور کلی جامع و مانه باشد.
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 قابلیت اجرا داشته باشد. -4

 چه به صورت مستتر دارای زمان و مکان باشد.چه به صورت مستقیم و  -5

 حتی االمکان دارای قضاوت و ارزش گذاری نباشد. -0

 محدود کردن عنوان تحقیق

ضروری است حد و مرزی را برای موضوع مورد تحقیق معین کنیم تا بدانیم تا کجا و به چه میزانی باید 

د کار و فعالیت محقق معلوم گردد تحقیق کنیم. محدود کردن تحقیق از این جهت ضروری است که حدو

همچنین وسعت دید او مشخص گردد و دریابد مباحث را چگونه تحت ضابطه و کنترل درآورد و در جمع 

 آوری اطالعات روی چه مسائلی تکیه کند.

در واقع برای اینکه تحقیق علمی نتایج درستی داشته باشد باید موضوع را هم از بعد زمان و هم از بعد 

 دود کنیم.مکان مح

مطالعه چنین اموری ، نکته: پدیده های اجتماعی اموری پیچیده و غالبا مربوط و وابسته به هم می باشند

مستلزم آن است که مساله را به کوچکترین واحد ممکن محدود و  حدود آن را نیز مشخص سازیم تا کنترل 

دد نتیجه تحقیق نیز به مراتب دقیقتر عوامل خارجی در آن میسر باشد. هر چه مساله مورد تحقیق محدود گر

 خواهد بود.

 :از عبارتند تحقیق عنوان انتخاب هنگام اشتباهات رایج

 .کنند می انتخاب زده شتاب آن، مختلف های جنبه تحلیل بدون را عنوانی -1
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 .کنند می انتخاب به اقدام تحقیق، عنوان به مربوط منابع مطالعه بدون -2

 .کنند می مشخص را تحقیق اجرای روش تحقیق، عنوان انتخاب از قبل -3

 .کنند می توصیف کلی صورت به را آن ،عنوان در موجود مفاهیم روشن و دقیق تعریف جای به -4

 موضوع مطلوبیت چگونگی تعیین

 به بایستی می خیر، یا است مفید و مطلوب نموده انتخاب که را عنوانی که دریابد پژوهشگر آنکه جهت

 :دهد اسخپ زیر های پرسش

 است؟ روشن کامالً مسأله آیا و است؟ کلی اندازه از بیش عنوان آیا: 1 پرسش

 در کوشد می پژوهشی کمتر شوند؛ می متمرکز رشته یک از محدودی زمینه بر پژوهشی مطالعات بیشتر

 .کند تحلیل را رشته کل واحد، مطالعه یک

 و تعیین دقیقاً مسئله در موجود مفاهیم و داد؟ قرار بررسی مورد را مسئله توان می واقعاً آیا: 2 پرسش

 اند؟ شده تعریف

 با توان نمی کم دست یا ندارد پاسخی شده مطرح پرسش که دلیل این به صرفاً است ممکن عنوان یک

 آیا که است آن دیگر مالحظه قابل نکته. باشد نامناسب تحقیق برای داد، پاسخ آن به موجود اطالعات و وسایل

 .خیر یا است، پذیر تعریف پیشنهادی عهمطال مفاهیم

 چی؟ که فرضیه اثبات صورت در که پرسش این به پاسخ دیگر عبارت به است؟ مهم مسئله آیا: 3 پرسش
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 دارای نتایج آیا اینکه یعنی کند؛ تعیین را طرح کاربرد قابلیت باید پژوهشگر مطالعه، یک اجرای از پیش

 می دانشی رشته، این موجود اطالعات به نتایج آیا که است ینا پرسش نخستین. نظری یا است عملی ارزش

 یا است، دانشگاهی تحقیقی مطالعه، از منظور آیا چیست؟ مطالعه واقعی منظور که است این دوم پرسش افزاید؟

 مدیریت؟ به گزارشی ارائه یا مجله، در ای مقاله نامه، پایان

 اند؟ تعمیم قابل مطالعه نتایج آیا: 4 پرسش

 باشد داشته اهمیتی جاری، تحلیل بر افزون یعنی – باشد داشته عملی ارزش پژوهشی طرح است قرار اگر

 .داد تعمیم نیز دیگر وضعیتهای به را آن بتوان باید یعنی باشد؛ داشته بیرونی اعتبار یا روایی باید –

 است؟ چقدر کرد تحقیق صرف باید که زمانی و هزینه: 5 پرسش

 هزینه برآورد. است طرح یک انجام کننده تعیین عامل تنها پژوهشی مطالعه یک هزینه موارد از بسیاری در

 پیش الزم تسهیالت دیگر و تجهیزات وسایل، تمام از دقیق فهرست تهیه. گیرد صورت باید کار ابتدای همان در

 تعیین نزما مدت در که شوند طراحی نحوی به باید پژوهشی مطالعات. است ضروری پژوهشی طرح شروع از

 .برسند پایان به شده

 پژوهش انجام برای الزم مهارت و توانائی و شده؟ فراهم مسئله این برای نظری چارچوب آیا: 0 پرسش

 دارد؟ وجود
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 فصل اول: )کلیات تحقیق(

که تحت عنوان کلیات نامگذاری می شود به عنوان بنیان و شالوده ی تحقیق به حساب ، فصل اول تحقیق

این فصل تالش می شود ارکان کلی و اساسی به طور مختصر آورده شود. در واقع چشم اندازی  می آید. در

است که نشان می دهد که محتوای این تحقیق چه می باشد این فصل دارای اقدامات نظام یافته ای به شرح ذیل 

 است:

مورد عنوانی که  عبارت است از اینکه محقق ابتدا باید حداقل به اندازه دو پاراگراف در مقدمه: -1

 انتخاب کرده است توضیح بدهد. 

مسئله مجهولی است که محقق به روشن کردن آن عالقه مند است. محقق درصدد  بیان مساله : -2

مهمترین مسئله ، است تا راه حلی برای آن بیابد. پس از تعیین یک عنوان کامل و جامع در پژوهش

ن محقق را اشغال کرده و باعث شده که محقق به تدوین بیان مسئله است. یعنی بیان شرایطی که ذه

، صورت مساله باید برای محقق روشن شود. چرا که حل مساله، کندوکاو بپردازد. در قسمت بیان مساله

نیازمند شناخت خود مساله می باشد. در بیان مساله مجهوالت و ناشناخته ها شرح داده می شود و 

صفات و حدود ، ویژگی ها، م تبدیل شود. همچنین ابعادمشخص می گردد که چه چیزی باید به معلو

 شناخته می شود.، مساله مورد مطالعه
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صورت مساله باید به طور واضح تعریف گردد. اصل براختصار توام با روشنی و وضوح 

است.پژوهشگر ضمن بیان یک یا چند بند به طور خالصه ماهیت مسئله ای را که می خواهد بررسی 

کند. برای استناد و توضیح مسئله خود به برخی پژوهش های قبلی اشاره می کند و کند را بیان می 

تالش می کند تا مسئله تحقیق را در چهارچوب مباحث متعارف و علمی در آن زمینه قرار دهد. انواع 

مقاالت تخصصی و حتی مقاالت متفرقه در نشریات غیر تخصصی در ، آمار، اشارات به مباحث نظری

 ورت می گیرد. این قسمت ص

تحقیق مساله ویژگیهای  

 . باشند تعریف قابل عینی گونه به آن متغیرهای و باشد مشخص و محدود باید  مساله - الف

 . باشد شده مطرح مهمی موضوع باید تحقیق مساله در-ب

 . باشد جدیدی موضوع باید تحقیق مساله-پ

 محیطی شرایط و امکانات و محقق تخصصی زمینه و دانش با باید تحقیق مورد مساله -ت

 . باشد هماهنگ

در این قسمت محقق باید به دالیل اهمیت و ضرورت  بیان ضرورت و اهمیت تحقیق: -3

 انتخاب عنوان اشاره کند. در این بخش محقق باید از دوجنبه به بیان ضرورت تحقیق بپردازد. 

ه های مشارکت علمی در این قسمت محقق باید به زمین الف. ضرورت و اهمیت علمی یا نظری:

خود اشاره کند. به عبارت دیگر باید بیان کند که در چه عرصه ای یا کدام بعد از زمینه مورد 

بررسی قرار است مشارکت کند و یا چه مجهولی قرار است روشن شود یا کدام سوال پاسخ داده 
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چه کمکی به شود. سپس ارزش علمی این فعالیت را بیان کند. به دیگر سخن: انجام این کار 

 پیشرفت علم می کند.

در این قسمت محقق باید به زمینه های مشارکت  ب. ضرورت و اهمیت اجتماعی یا عملی:

اجتماعی یا عملی خود اشاره کند. به عبارت دیگر محقق باید نشان دهد که انجام این کار چه 

 کمکی به پیشرفت جامعه، رفع موانع و مشکالت زندگی مردم می کند.

در تحقیقات هدف گذاری پژوهش از اهمیت بسیاری برخوردار است.  ن اهداف تحقیق:بیا -4

اگر پژوهش بدون هدف گذاری آغاز شود پس از مدتی سرگردانی، محقق مجبور است پژوهش 

خود را مجددا هدف گذاری کند. لذا با توجه به مراحل طوالنی و گاه خسته کننده تحقیق، 

های خود را به طور دقیق و معین مشخص کند. هرچه هدف ضروری است که محقق ابتدا هدف 

 های پژوهش صریح تر و دقیق تر مشخص شوند یافته ها دقیق تر و خردتر حاصل می شوند.

ژوهش حکم موتور محرک خودرو تحقیق است. قوای محرکه محقق در پژوهش هدف در پ

که ممکن است چندان  اهداف است. ترسیم هدف های کلی، یافته های کلی به همراه می آورد

مورد استفاده محقق قرار نگیرد، لذا در اینجا محقق دو دسته اهداف را برای پژوهش اراده می 

 دهد:

در خصوص هدف اصلی باید اظهار داشت که هدف اصلی معموال  هدف اصلی یا کلی: .الف

که در منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. در این جاست که محقق مشخص می سازد 

این پژوهش درصدد است چه چیزی را مشخص سازد و به دنبال چه چیزی است. یا قصد تعیین 

 چه چیزی را دارد. این هدف معموال در راستای عنوان پژوهش و موضوع انتخابی است.
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این اهداف در چارچوب عنوان انتخابی یا مسئله مورد نظر با نگاه به  ب. اهداف فرعی یا جزیی:

فاهیم اصلی تحقیق شکل می گیرد. محقق با بیان این اهداف دقیقا تصریح می کند که متغیرها و م

 در این تحقیق چه چیز انجام می شود و چه چیز انجام نمی شود. 

 در اینجا اهداف به گونه ای تدوین می شوند که مبتنی بر آن سوال های تحقیق طرح می شوند.

محقق به طرح سوال می پردازد. در این  پس از مشخص شدن اهداف تحقیقسوال تحقیق: -5

قسمت محقق با توجه به رویکرد بیان مساله و یا موضوع شیوه ارائه صورت می گیرد. به عبارت 

دیگر، هنگامی که پژوهشکر به دنبال بیان روابط بین متغیرهاست و شکل روابط و جهت آنها مورد 

 نظر است.

 

 

 : پژوهشی سوالهای انواع

 صیفیتو های سوال. الف

 گونه دراین. است رویداد و وضعیت ، پدیده یک توصیف پی در صرفا ها سوال از دسته این

 «است؟ چقدر» و «چیست» ، «باشد؟ می چه» ، «؟ است چگونه» کلمات از معموال ها سوال

 برنامه در شرکت به معلمان مندی عالقه میزان: »  نمایید توجه ها مثال این به.  شود می استفاده

 «؟ چیست نماز به نسبت متوسطه دوره آموزان دانش نگرش« »  ؟ است چقدر پژوهنده معلم

 «؟ است چگونه آموزان دانش این خانوادگی و فردی ی ها ویژگی»  همچنین

 ای رابطه های سوال. ب
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:  مانند.  میگیرد قرار سوال مورد مطالعه تحت متغیرهای بین ای رابطه وجود ها سوال نوع این در

 ای رابطه «چه» یا«  ؟ دارد وجود ای رابطه آنها غذایی عادات و سالمندان حافظه میزان نبی آیا» 

 «دارد؟ وجود افراد قیافه و خالقیت بین

 تفاوتی های سوال. ج

 به ها سوال از دسته این.  گیرند می قرار مطالعه مورد متغیرها های طبقه یا سطوح ها تفاوت گاهی

 نظر از متغیر، از ای طبقه یا سطح چند یا دو بین آیا نمایند خصمش تا روند می بکار منظور این

 مذهبی رفتارهای به تقید و بندی پای میزان آیا: »  مثال ؟ نه یا دارد وجود اختالفی( وابسته) دیگر

 حل سرعت میزان بین آیا» یا«  ؟ است یکسان کشور شمال و مرکزی مناطق آموزان دانش والدین

 . «؟ دارد وجود تفاوت راهنایی دوره در پسران و دختران مسئله

 قبلی تجارب اساس بر که هستند ای بخردانه و سنجیده حدسهای ها فرضیه:  حققت فرضیه -6

 :از است عبارت آن های ویژگی. آیند می بدست دیگران تحقیقات مطالعه راه از یا و محقق

 . باشد گهماهن شده شناخته علمی حقایق و غقلی شواهد با باید فرضیه - 1

 . باشد پذیر آزمون باید فرضیه -2 

 . شود بیان اصطالحات ترین ساده با و باشد ابهام بدون باید فرضیه – 3

 . کند می بینی پیش را(  متغیر)  پدیده چند یا دو بین رابطه عمدتا فرضیه –4

 ؟ دارد وجود ای رابطه y و  x بین آیا:   سئوال                  مثال

 . یابد می افزایش نیز x  ، y  رفتن باال با(  الف:  ها فرضیه                

 . یابد می کاهش  x ، y رفتن باال با(  ب                               
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                                (                         دارد رابطه y با x. )  کند می پیدا تغییر نیز  x  ، y تغییر با(   ج                             

 در را خود جای ها پدیده شدن کمی پی در که است مفهومی متغیر: پژوهش متغیرهای -7

 به متفاوتی مقادیر تواند می که است ای پدیده متغیر تعریف طبق. کرد باز معلولی – علی تحقیقات

 عدد یا ارزش یاچند  دو زا بیش آن  به که است مفهومی متغیر، دیگر عبارت به.  بگیرد خود

 پژوهش که را  هایی ویژگی. باشد می گیری اندازه یا  مشاهده   قابل و شود می  داده  اختصاص

 تحقیقات در مباحث ترین مهم از متغیرها. نامند می متغیر کند، می گیری اندازه یا مشاهده گر

   .باشند می انسانی -اجتماعی

 متغیرها نامگذاری

: کرد نامگذاری را متغیرها باید داریم سروکار ها داده تولید و متغیرها مشاهده با هک هایی پژوهش در

 متغیرها نامگذاری. شود رعایت باید آزمایشی، پژوهشهای در ویژه به ها، فرضیه آزمودن در امر این

  :شود می انجام ذیل دسته پنج به توجه با

 ( Independent variable ) مستقل متغیر ـ

 ( Dependent variable ) ابستهو متغیر ـ

 ( Moderator vartiable ) کننده تعدیل متغیر ـ

 ( Control vartiable ) کنترل متغیر ـ

 ( Intervening vartiable ) گر مداخله متغیر ـ

 پژوهش متغیرهای انواع
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 و کمی متغیرهای دسته دو به کنند اختیار توانند می که مقادیری نوع براساس تحقیق متغیرهای

 :از عبارتند تحقیق در آنها نقش براساس متغیرها انواع اما شوند می تقسیم کیفی

 پژوهشگر وسیله به تجربی های پژوهش در که است متغیری مستقل متغیر : مستقل متغیر -۱

 .شود بررسی دیگری پدیده روی بر آن( رابطه یا) تاثیر تا شود می دستکاری

 بررسی مورد آن بر مستقل متغیر( رابطه یا) تأثیر که است متغیری وابسته، متغیر : وابسته متغیر -۲

 تغییرات که است آن درصدد مستقل متغیر دستکاری با پژوهشگر دیگر عبارت به. گیرد می قرار

 .نماید مطالعه وابسته متغیر بر را حاصل

 متغیر. گیرد می ارقر وابسته متغیر و مستقل متغیر بین رابط عنوان به متغیر این : میانجی متغیر -۳

 قابل به توجه با. بگذارد اثر وابسته و مستقل متغیر رابطه شدت یا جهت بر تواند می میانجی

  باشد داشته را زیر نقش سه تواند می متغیر این پژوهشگر هدف یا متغیر این بودن سنجش

 نیز پژوهشگر و باشد گیری اندازه و سنجش قابل میانجی متغیر اگر : کننده تعدیل متغیر -۳-۱

 تعدیل متغیر. گویند کننده تعدیل متغیر آن به کند وارد مدل در و بسنجد را آن اندازه بخواهد

 موثر تواند می وابسته و مستقل متغیرهای رابطه میزان یا رابطه جهت بر که است متغیری کننده

 مستقل متغیر گاهی دهکنن تعدیل متغیر به. است گیری اندازه و مشاهده قابل متغیر این اثرات. باشد

 یادگیری و تدریس روش رابطه بررسی در جنسیت متغیر نمونه برای. گویند نیز فرعی

 .است کننده تعدیل متغیر یک آموزان دانش

 اثرات بخواهد پژوهشگر و باشد گیری اندازه و سنجش قابل میانجی متغیر اگر :کنترل متغیر -۳-۲

 همه اثرات پژوهش یک در در چون. گویند کنترل غیرمت آن به کند حذف مدل در و کنترل را آن
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 های کنترل یا آماری کنترل طریق از را متغیرها برخی اثرات پژوهشگر نیست، بررسی قابل متغیرها

 متغیر را است حذف قابل پژوهشگر توسط آنها اثرات که متغیرها اینگونه. کند می خنثی تحقیقی

 مدیر، پارس سایت از بازاریابی مدیریت دانشجویان ترضای بررسی در نمونه برای. گویند کنترل

 .است شده حذف سایت از کاربران مندی رضایت در تحصیلی گرایش متغیر اثرات

 مداخله متغیر یک به نباشد حذف قابل و سنجش قابل میانجی متغیر اگر : گر مداخله متغیر -۳-۳

 و مشاهده قابل اما دارد تاثیر وابسته یرمتغ بر نظری دیدگاه از گر مداخله متغیر. شود می تبدیل گر

 است کردن خنثی قابل آن اثرات نه و شود محسوب کننده تعدیل متغیر عنوان به تا نیست سنجش

 .شود محسوب کنترل متغیر عنوان به تا

 می تدوین ها فرضیه اساس این بر و میشوند تقسیم خاص نوع سه به متغیرها روابط معموال

 :گردند

 .یکدیگر( بر متغیرها اثر)  معلولی و علت ابطهر بررسی( الف

 . متغیرها بین مقایسه و تفاوت بررسی( ب

 ( . متغیرها بین رابطه) متغیرها بین شدت و همبستگی بررسی( پ

 از استفاده اینحال با ، نمایند می توصیه علمی های درپژوهش فرضیه ارائه به صاحبنظران چه اگر

 وجود پژوهش راهبری امکان نیز فرضیه داشتن بدون.  نیست یالزام ها پژوهش تمام در فرضیه

 . دارد

 واقعیت شناخت ها آن هدف که ها سرشماری مانند عمومی های پیمایش و اکتشافی های پژوهش

 تحقیقی های سوال ها پژوهش این در.  دارند وضعیتی چنین است، موجود وضعیت و ها
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 پژوهش از برخی در.  باشد نمی فرضیه ارائه به ینیاز ، سوال وجود با شودو می فرضیه جایگزین

 . بپردازد پژوهشی فرضیه هم و سوال ارائه به هم که رود می انتظار پژوهشگر از نیز ها

در این بخش میبایست محقق به تعدادی از کتاب ها یا مقاله هایی که در : پژوهشسابقه  -8

اید تحقیق محقق با نوشته های قبلی خصوص عنوان تحقیق نوشته شده است اشاره کند. البته نب

تطابق کامل داشته باشد. شیوه کار بدین صورت است که پس از ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده 

کتاب و سال انتشار کتاب به عنوان کتاب اشاره می شود و ضمن توضیحی در مورد کتاب یا مقاله 

 ط نویسنده بیان می کنیم.مورد نظر، تفاوت تحقیق حاضر را با نتایج گرفته شده توس

 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق: دوم فصل

 ها آن از و ترکیب را مدارک و اسناد هنرمندانه محقق تحقیق، نظری تدارک در: تحقیق نظری تدارک

 .دهد می ارائه تحقیق کردن فرموله برای جدید ای مجموعه

 Review of literature تحقیق ادبیات مرور

 استفاده. کنیم می صحبت محققان زبان از دوم فصل در اما زدیم می حرف خودمان زبان از ما لاو فصل در

 .ماست آن از که آید می دست به محصولی ها آن مباحث ترکیب با اما است بوده قبالً که اسنادی از

 تحقیق هیممفا و متغیرها مستندات ارائه دوم فصل جزء ترین مهم فصل، اجزای سپس و داریم مقدمه یک ما

 .است

 خاص و جزئی موضوع یک به انتزاعی و کلی و عام موضوع یک از دوم فصل انتهای در: کردن فرموله

 (.شود می مشخص اینجا مکانی و زمانی و مفهومی قلمرو) رسیم می
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در این فصل ابتدا مروری بر پیشینه متغیرها ابتدا در جهان و سپس در ایران خواهیم داشت. بخش بعدی 

 مفهومی است که در این بخش یه بررسی مفهوم متغیرها، انواع آنها و ویژگی های متغیرها می پردازیم.مرور 

 ذکر می شود. نظران صاحب شده اثبات های دیدگاه است که در این بخش نظری پس از این دو بخش مرور

 مسئله یا موضوع و شده انتخاب عنوان به توجه با محقق تحقیق، از بخش این در: نظری چهارچوب

به عبارت  .پردازد می موجود مدارک و اسناد بر مبتنی بحث، با مرتبط نظری مباحث برخی طرح به موردتحقیق

 دیگر یکی از نظریه ها را به عنوان چراغ راه خود انتخاب می کند.

در انتهای فصل دوم مدل مفهومی تحقیق قرار دارد که د راین بخش به وسیله نمودار و اشکال هندسی 

 رابطه بین متغیرها رو فرموله می کنیم.

 روش تحقیق: ومس فصل

 در این فصل متناسب با عنوان انتخابی توسط محقق روش صحیح برای انجام تحقیق معرفی می شود.

 :Survey Method پیمایشی روش

 عقاید شناخت و گیری اندازه برای مند روش و یافته سازمان اقدامات از ای مجموعه پیمایشی روش: تعریف

 و است جامعه روانی – ذهنی گیری جهت مبین آن نتایج که است آن از بخشی یا جامعه یک در موجود عمومی

 و کمی ارتقای ونیز آن با مرتبط عوامل و عمومی های نگرش وضعیت توصیف برای توان می آن دستاوردهای از

 .است میدانی روش یک پیمایش نمود، استفاده سازمان یک یا جامعه کیفی

 :پیمایش عام کارکردهای
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 اقتصادی و سیاسی وضعیت حتی جامعه، فرهنگی و اجتماعی وضعیت دریافت -1

 روندها، شناسایی و ها تناقض ها، تنش ها، حساسیت خیز، حادثه و بحرانی نقاط وخیزها، افت شناسایی -2

 انسانی توجه کانون

 افکار سنجش: عمومی افکار تصویر ارائه -3

 و سنجی اولویت نیازسنجی،) مخاطبان متنوع و متفاوت های ذائقه ها، اولویت عالیق، ،نیازها بررسی -4

 (هستند پیمایشی های روش از همه پژوهی مخاطب

 اجراشده های برنامه و ها سیاست نتایج و پیامدها ارزیابی -5

. است لفمخت های پدیده خصوص در گوناگون های داده از منظم ساختی و مشخص انتظام دارای پیمایش

 ها ویژگی با متغیر یک به متعلق داده هر که است ها داده از ماتریسی آوردن دست به است، پیمایش حاصل آنچه

 .است موردبررسی واحد هر با ارتباط در خود صفات و

 .است آمده برآورد و بینی پیش آزمایش، مداقه، بررسی، انتقاد، مطالعه، معنی به پیمایش لفظ

 .است مختلف ابعاد با شده کمی منظم، اطالعات به یابی دست پیمایش مشخصه

 .هست هم ها مقیاس و مصاحبه اما است، پرسشنامه پیمایش روش اصلی تکنیک

 قبلی ی مرحله بنیان بر مگر گیرد نمی شکل ای مرحله هیچ دارد، پلکانی نظم یک پیمایش

 :پیمایش تاریخچه
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 و بهداشت ی حوزه در ها پیمایش اولین. است آغازشده بعد به 1912 سال از شده انجام های پیمایش اولین

 شده ارتباطات و اجتماعی علوم عرصه وارد بعدازآن. است شده گرفته کار به اقتصاد ی عرصه در سپس و درمان

 به اقتصادی و اجتماعی مطالعات مرکز به پزشک یک توسط پیمایش اول، جهانی جنگ از بعد آمریکا در. است

 .شد گرفته کار

 ارائه به و کرد ایجاد مردم سنجی افکار برای نام این به ای موسسه دایجست، لیتدری 1126 سال در

 .پردازد می پیمایشی روش با خود تحقیقات

 تأسیس ای موسسه خودش دایجست، موسسه از الگوبرداری با آمریکایی استاد گالوپ، دکتر 1134 سال در

 .شود می اسی سازمان از قسمتی و کند می هایی پیشرفت و

 .است پیمایش آن روش ترین مهم و الزارسفلد آن مسئول راکفلر، بنیاد

 ایران در پیمایش

 نتایج بعد به 1353 سال از. گرفت صورت صداوسیما تحقیقات مرکز توسط ایران در ها پیمایش اولین

 .شد ارائه روش این بر مبنی مستمر های سنجش

 پیمایش آموزش ازجمله شود می گذاشته تلفیمخ های پایگاه ،1353 سال در شیراز اجالس

 مرکز نظیر. شدند پیمایشی روش با افکار سنجش به مربوط های فعالیت وارد مرکز چند نیز انقالب از  پس

 ....و دانشگاهیان افکار سنجش ملی مرکز ، افکار سنجش ملی
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 تکنیک تحقیق: 

در درون روش برای دستیابی به اهداف  ای است که حرکت محقق را تکنیک ابزار راه رفتن است. وسیله

 کند. در پیمایش دو تکنیک وجود دارد: تسهیل می

 م.یسروکار دار ییپاسخگو یا توانمند برایپرسشنامه: با جامعه باسواد  -1

خاص  یها یا افراد با گرفتاریمطلوب ندارد و  ییپاسخگو یا سواد الزم برای ییمصاحبه: جامعه توانا -2

اطالعات از جامعه  یآور جمع یاست برا یرا ندارند. مصاحبه ابزار ییاسخگوپ یزمان الزم برا یشغل

به اهداف  ییحاصل از آن در جهت پاسخگو یها افتهیکه  یو جمع ی، گروهیبه شکل انفراد یآمار

 ق باشد.یتحق

a. از جانب  یشتریشود و دخالت ب یشونده هماهنگ م مصاحبه آزاد: فقط محور بحث با مصاحبه

 شود. یشونده اداره م ان مصاحبه توسط مصاحبهیرد. جریگ یصورت نمکننده  مصاحبه

b. مشخص  یها سؤال یکننده، هم دارا ا مصاحبهیاست که در آن محقق  یا شده: گونه تیمه هداین

 دهد. یشونده م ت بحث را به مصاحبهیهدا یار الزم برایمصاحبه و هم اخت یبرا

c. ار یطور مشخص در اخت مصاحبه به یها است که در آن سؤال یا شده: گونه تیبسته، هدا

 دهد. یها پاسخ م ز در چارچوب همان سؤالیشود و او ن یشونده قرار داده م مصاحبه

 

 است یسه جزء اصل یپرسشنامه دارا

 سه بخش است. یاست که خود دارا یاصل یکار و تابلو ی(: لوگویشانیمقدمه )پ -1

a. عنوان و هدف 

b. ستین یذکر نام ضرور»ن مطلب که یعنوان ا» 

c. تشکر از افراد 

تواند در ابتدا و هم در انتها باشد. مثل سن، جنس و ....  ی: هم میفرد یها یژگیمرتبط با و یها سؤال -2

 نیر ایشود و در غ یسؤاالت ذکر م یت داشته باشد در ابتدایق اهمیدر تحق یفرد یها اگر شاخص

 د.شو یگفته م یا مشخصه یها ها، سؤال ن سؤالیصورت در انتها. به ا
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 قیمرتبط با اهداف تحق یها سؤال -3

a. دانشی 

b. (ی، باوری)اعتقاد نگرشی 

c. ها و رفتارها( العمل )عکس یرفتار یها سؤال 

 

 پرسشنامه یها تعداد سؤال

 را جدا را نوشت( یفرد یها یژگیتوان و یسؤال )م 23تا  11عموم:  ای عامه یبرا

 33تا  23جامعه کارشناس )باسواد(:  یبرا

 96تا  33ا نخبگان: ی ک حوزهیمتخصصان 

 136مطالعات خاص: حداکثر 

 

ها روشن و بدون ابهام  ر طرح شود. سؤالیک متغیده باشد و در هر سؤال یچید از ساده به پیب سؤاالت بایترت

 طرح شود.

 :آماری جامعه

توان بر مبنای  میگویند. هر عضو را  جمعیتی که در یک یا چند ویژگی مشترک هستند. هر عضو جامعه آماری را یک عنصر می

 بندی کرد. )قشربندی( ها یا صفاتش دسته ویژگی

 گویند. گیری می شود، چارچوب نمونه ها ایجاد می به مجموعه آحاد جامعه آماری و فهرستی که از اسامی آن

 

 گیری: نمونه

مطالعه کند. به تواند کل جامعه را  های زمانی، مکانی، دسترسی، مالی، انسانی .... نمی محقق به دلیل محدودیت

 کند. بخشی از جامعه را انتخاب و آن را مطالعه می همین جهت

 

های جامعه را دارا باشد و بتوان پارامترهای آن را به جامعه تعمیم داد را  ای که تمامی ویژگی نمونه معرف: نمونه

 گویند. نمونه معرف می

 

 برآورد حجم نمونه:
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 دو شیوه برآورد وجود دارد:

ل برآورد حجم نمونه. در این جدول رابطه مستقیم بین میزان خطا و حجم نمونه وجود از طریق جداو -1

 دارد

 کنیم: محاسبه حجم نمونه: از طریق فرمول به حجم نمونه دست پیدا می -2

a. مورگان 

b. کوکران 

 

 ی حجم نمونه چقدر باشد گوید دامنه گوید حجم نمونه چقدر باشد، می ای نمی هیچ فرمول حجم نمونه

 

 وکران:فرمول ک

 
nحجم نمونه :  tها : نسبت درصد احتمال صحت داده  Nحجم جامعه آماری : 

pاحتمال وجود صفت موردنظر در جامعه موردبررسی :  qاحتمال عدم وجود صفت : 

 شود ها استخراج می از جدول درصد احتمال صحت داده dو برحسب آن اندازه  tمیزان 

 

 Content analysis methodروش تحلیل محتوا: 

ریشه در زندگی شخصی ما دارد، مانند چراغ راهنمایی که با دیدن چراغ سبز تفسیرمان گذر از چراغ است. 

کند ارسطو است که  ی تحلیل محتوا صحبت می مند داده است. اولین فردی که درباره تحلیل محتوا تحلیل نظام

گوید برای درک پیام گوینده از طریق زبان باید  کند. ارسطو می در کتاب ارغنونش ابزار معرفت انسانی را بیان می

 ابزار معرفت انسانی داشته باشیم.

شود برای فهمیدن حاالت  پس از ارسطو نظریات زیباشناسی تحلیل محتوا را ادامه دادند. در این نظریه گفته می

یم. این عقیده تا به آنجا جای او بگذار یک هنرمند در هنگام ایجاد یک اثر هنری باید با دیدن اثر خودمان را به

 پیشرفت که تبدیل به روش تحلیلی شد که آن را هرمنوتیک نامیدند.
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شود. زمانی که به متون مقدس شک برده شد که  شناسی دیده می در مرحله بعد، آثار تحلیل محتوا در زبان

 کردند.دستاوردهای انسانی هستند دانشمندانی با استفاده از تحلیل محتوا این نظریه را رد 

در دانشگاه رن پاریس، در زمینه تحلیل  1111شناسی نیز بنجامین بوردون، روانشناس فرانسوی در سال  در روان

 هایی برداشت.  محتوا قدم

 کند. شناسی می و درنهایت پروفسور توماس لهستانی برای اولین بار تحلیل محتوا را وارد مباحث جامعه

کند که در آن از روش تحلیل  های آن را منتشر می لیغات سیاسی و تکنیکهارولد السول، کتاب تب 1129در سال 

 کند. های رادیو کشورهای درگیر جنگ جهانی اول استفاده می محتوا برای تحلیل برنامه

 کشاند. ، پل الزارسفلد تحلیل محتوا را به حوزه سینما می1134در سال 

اولین تعریف از تحلیل محتوا توسط برنارد برلسون ارائه شود و  ، اولین کتاب تحلیل محتوا نوشته می1150سال 

 کند. عنوان یک تکنیک یاد می شود. او در تحلیل خود از تحلیل محتوا به می

کند که تحلیل محتوا روش است و  شده و تصویب می اولین اجالس تحقیق در ارتباطات تشکیل 1109سال 

 های خاص خودش را دارد. تکنیک

های خاص  کند، تحلیل محتوا روش است، تکنیک تحقیق در ارتباطات تصویب میاجالس  1199در سال 

توان  خودش را دارد، کمی و کیفی است، منظم است و از تجهیزات کامپیوتری برای تسهیل در انجام آن می

 استفاده کرد.

مقداری منظور بررسی منظم، عینی و  : تحلیل محتوا تکنیکی است تخصصی به1150تعریف برلسون در سال 

 محتوای آشکار ارتباطات.

 

 Qروش 

گیری جایگاه نظریه یا  روشی است که برای اندازه Qویلیام استیفن سون است. روش  Qپدیدآورنده روش 

های  تعمیم نیست. روشی برای ارزیابی دیدگاه مکتب در نزد افراد است. روشی برای ذهن کاوی است که قابل

 سرآمدان جامعه است.

گونه یا  4کنیم که تعداد افراد محدود است. حجم نمونه پایین است و حداقل  ش استفاده میجایی از این رو

 نفر امکان دارد. 166تیپ فکری در میان نمونه وجود دارد. حجم نمونه حداکثر تا 

 این روش دو تکنیک دارد
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 کنیم.  با ساختار: یک نظریه یا تکنیک )ابعاد مختلف( در جامعه را ارزیابی می -1

 کنیم تا در انتها به یک نظریه دست پیدا کنیم. ها را ایجاد می ها یا معرفه ساختار: مجموعه از سؤالبدون  -2

توانیم در اختیار  ها را به دو روش می سؤال باید داشته باشیم. که این سؤال 120تا  01در روش ساختاری بین 

 نمونه قرار دهیم

 ای Qهای  استفاده از کارت -1

 های هنجاری مطبوعاتی برای نظاماستفاده از پرسشنامه:  -2

ای باشد که بر پایه جدول توزیع فراوانی نرمال  گونه باید ابعاد هریک از باورها را بیرون بیاوریم. باید توزیع به

 باشد.

کنیم. مثالً در  یابیم، یک سری معرف ایجاد می خواهیم در تحقیق به آن دست برای هرکدام از سطوحی که می

 ر سردبیران نشریات کشور برای چهار سطح مثال سنجش نوع تفک

 لیبرال -1

 آمرانه -2

 مسئولیت اجتماعی -3

 ای توسعه -4

 92دهنده این تیپ فکری در سؤال شونده باشد(، و جمعاً  ای که نشان معرف )سؤال یا گزینه 11برای هر سطح 

. و از تحلیل ها را بر اساس باور خود بچیند شوند که کارت شود از سؤال شونده خواسته می کارت تهیه می

 آید ها نتایج زیر به دست می کارت

 ها از مکاتب دیگر نیز مورد تائید فرد است کدام گزاره -

 آید. های جدید برای ارائه یک دیدگاه به دست می پیشنهادها و ارائه -

 های یک مکتب را هم نیز معرفی کند. تواند سرگروه می -

 

 روش دلفی

 رفته اما. آمد پدید نیاز این ساختن برآورده برای ابتدا در است سرد جنگ دستاوردهای از یکی که دلفی روش

 مسائل حل برای است، متخصصان از نظرسنجی انجام بر مبتنی که روش این انجام سازوکار به توجه با رفته

 دانسته ارتباطی فرآیندی را روش این جدید های برداشت در. آمد کار به بغرنج امور در گیری تصمیم و پیچیده

 اعضای تک تک مواجهه با رودررو متقابل کنش بدون پیچیده، مساله یک حل برای گروه دهد می اجازه که اند

 مانند متعددی های رشته در و یافته بسیاری کاربردی ابعاد دلفی روش اکنون هم. برسد توافق به گروه،
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 ایران در روش این. است دهاستفا مورد ای منطقه و شهری ریزی برنامه همچنین و سیاست، صنایع، بازرگانی،

 کارشان که افرادی تمامی اخیر سالهای طی امور شدن پیچیده به توجه با آنکه حال. نیست شده شناخته چندان

 منطقه ملی، های سازمان مدیران مانند افرادی. نیستند نیاز بی دلفی روش از است ریزی برنامه و گیری تصمیم

 .شهر اسالمی شوراهای اعضا و شهرداران محلی، و ای

 از یکی و گردد برمی میالدی 1156 دهه به آینده بینی پیش برای علمی ابزاری عنوان به دلفی روش پیشینه اما

 دفاعی پیچیده مسائل درباره پژوهشی به روش این کاربرد آغاز. است( Cold War) سرد جنگ دستاوردهای

 رند شرکت در( Norman Dalkey & Olat Helmer) هلمر اوالف و دالکی نورمن که گردد برمی

(RAND )فکر خزانه عنوان به که (Think tank )به 1106 دهه نیمه از دلفی روش. دادند انجام کرد، می عمل 

 .است شده شناخته علمی جوامع در مهم علمی روش یک عنوان

 :است زیر شرح به دلفی روش اجرای

 یک های پرسش از ای مجموعه به پاسخ در شود یم خواسته آنان از و شوند می انتخاب کنندگان شرکت( الف

 .دارند عرضه را خود نشان و نام بی های بینی پیش یا ها توصیه پیشنهادها، افکار، موضوع، به بسته پرسشنامه

 می دریافت را کنندگان شرکت همه های پاسخ (Median) میانه مانند اول دوره بازخورد کننده شرکت هر( ب

 گروه های پاسخ میانگین با ناسازگاری یا سازگاری شدت ساختن مشخص برای ییپاسخگو دوم دور و کند

 .گردد می آغاز

 چرا اینکه ساختن مشخص برای همچنین و گروه پاسخ میانه برحسب کنندگان شرکت به بازخورد دیگر بار( پ

 .شود می داده نیستند، موافق ها پاسخ میانه با کنندگان شرکت برخی

 .گویند می پاسخ دوباره کنندگان شرکت اقلیت، افکار لدالی بروز از پس( ت

 یک از بعد معموالً افکار( Convergence) همگرایی هرچند شود، تکرار تواند می( ت) و( ب) مراحل( ث

 .یابد نمی افزایش خیلی مرحله دو این انجام از دور

 

   تحقیق منابع فهرست نگارش و تدوین چگونگی
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 و راهنما اساتید تایید و نظر اخذ و دقیق بررسی منظور به است ضروری ، تحقیق منابع اولیه شناسایی از پس

 و اصول از تحقیق منابع فهرست گزارش تدوین. گردد تهیه شده شناسایی منابع از کاملی فهرست ، مشاور

 .گیرد قرار عزیز دانشجویان توجه مورد است الزم که کند می تبعیت خاصی قواعد

 

 نابعم فهرست اصلی ارکان

 :است زیر شرح به اصلی رکن چهار دارای شده شناسایی منابع از یک هر عمومی مشخصات و آدرس

 اثر، آمدن پدید در دخیل افراد سایر خانوادگی نام و  نام ، اثر عنوان اثر، آورنده پدید نام و خانوادگی نام

 .اثر انتشاراتی مشخصات

 چند ذکر با باشد اینترنتی صفحه یا مقاله ، کتاب ورتص به شده شناسایی منابع است ممکن که آنجایی از

 .گردد می بیان یک هر نگارش چگونگی مثال

 کتاب( الف

 بیست  ، همدانی موسوی باقر محمد سید ،ترجمه المیزان، تفسیر ، حسین محمد سید ، طباطبایی:  1 مثال

 .1310 ، اسالمی انتشارات دفتر:  قم ، جلد

 .1351 صدرا، انتشارات:  قم ، پنجم چاپ ، گفتار بیست ، مرتضی ، مطهری:  2 مثال

 .ق1410 دارالقلم،: دمشق ، القرآن الفاظ مفردات الراغب، االصفهانی،:   3 مثال

 .1391  ، اسراء نشر:  قم ، دوم چاپ ، قرآن در قرآن ، عبداهلل ، آملی جوادی:  4 مثال

 : تذکر چند

 ، تا بی نا، بی: جا بی الگوی از باشد؛ نامشخص کتاب یانتشارات مشخصات عناصر از یک هر چنانچه( 1

 .گردد می استفاده

 .گردد می آغاز کتاب نام با آدرس جمله باشد، نویسنده نام فاقد کتابی چنانچه( 2
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 البته. گردد نمی ذکر  نویسنده نام نوشتن در آن مانند و االسالم حجه ، مهندس ، دکتر چون القابی( 3

 برای که امام و  عالمه لقب مانند ندارد اشکالی نام آن ذکر ، باشد شده معروف خاصی نام اب ای نویسنده چنانچه

 .شود می برده کار به( ره) خمینی امام حضرت و طباطبایی عالمه

 :شود می عمل زیر صورت به ، باشد نویسنده یک از بیش دارای کتابی چنانچه( 4

 شکل به سوم و دوم نفر نام البته. گردد می ذکر نفر سه هر یاسام ؛ باشد نفر سه تا نویسندگان تعداد اگر -

 .شود می نوشته فامیل و اسم  کردن جا به جا بدون و عادی

 نویسندگان سایر جای به و شده نوشته اول نویسنده نام تنها باشد، نفر سه از بیش نویسندگان تعداد اگر -

 .شود می استفاده  "دیگران و"  کلمه از

 مقاله( ب

 نحوه با ولی کند می تبعیت اصلی الگوی از چه اگر شده شناسایی مقاالت فهرست و آدرس ننوشت

 :دارد زیر شرح به تفاوتهایی کتاب آدرس نگارش

 شروع صفحه( تاریخ) شماره ، دوره ، نشریه نام ، مترجم نام " مقاله عنوان " نویسنده نام و خانوادگی نام

 .خاتمه صفحه و

 صص( 1392 پاییز) پنجم شماره ، دوم سال ، حج میقات " مکه در قرامطه فتنه" یعقوب ، جعفری: 1 مثال

45-35. 

 نشریه  " الکترونیک دولت پدیده:  ها دولت کارآمدی و اطالعات فنآوری " اسماعیل ، جهانبین: 2مثال

 .25 -32 صص( 1313 پاییز) سیزده مسلسل شماره ، مربیان

  آن مشخصات و آدرس باشد شده منتشر روزنامه یک در مجله ایج به ، شده شناسایی مقاله اگر همچنین

 :شود می نوشته زیر شکل به

 23 ، کیهان روزنامه " رو پیش های چالش و مربیان و اولیا انجمن کارکردهای تحلیل " ، گالیا ، توانگر -

 .1316 مهر
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 آدرس جمله باشد، شده تنظیم آن نویسنده نام ذکر بدون و روزنامه خود وسیله به  نظر مورد منبع چنانچه

 :کنید توجه زیر مثال به. شود می شروع مقاله نام با منبع

 .1316 مهر 23 ، اطالعات روزنامه "خوشبخت مردان ، باهوش زنان" -

 

 اینترنتی منابع( ج

 : کرد عمل توان می شیوه دو به اینترنتی منابع فهرست نوشتن هنگام به

 به مراجعه با تواند می محقق ، باشد شده نقل خاصی مجله یا کتاب از ، نظر مورد مطالب که صورتی در. 1

 .نماید ارائه ، شد بیان که شکلی به را اصلی منبع آدرس ، منبع اصل

 آدرس ، باشد شده ایجاد سایت صاحب و مدیر وسیله به اینترنتی، منبع در مندرج مطالب که صورتی در. 2

 :شود می نوشته زیر شکل به آن

 تاریخ یا مطلب درج تاریخ "مطلب عنوان" سایت صاحب یا نویسنده نام و خانوادگی نام:  لیاص ارکان

 (URL) سایت آدرس سایت، به مراجعه

 

 


