
:  موضوع جلسه 

مفاهيم بنيادين حتقيق علمي

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی(  
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معرفی استاد

نام استاد:

دکتر امیر خانلري

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Khanlari@ut.ac.ir

نام دستیار:

حمیدرضا معصومی

کارشناس ارشد مهندسی فناوري اطالعات

@Yahoo.com٩٢Mcse.Hamid
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اهداف آموزشی بخش  

 ويژگي هاي علم به طور عام و نيز علوم انساني و بويژه رشته  با آشنايي
مديريت به طور خاص

 اين حوزهنقش حتقيقات علمي در و  جايگاه علوم انساني درک 

 با مباحث فلسفي و زيربنايي علمآشنايي

ضرورت پيوند فلسفه و علم و نياز علم به مباحث بنيادين و  درک
فلسفي

آشنايي با فرايند و مراحل کلي اجنام طرح حتقيق
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تعریف علم

به علم .سنتنندا مقابل در دانسنت يا ناآگاهي مقابل در آگاهي :عامه 
Knowledge دانش مفهوم

جتربي علم معني به علم .مشاهده و آزمايش بر مبتني يافته هاي  :خاص
Science

هاي قابل اثبات دانستنیعلم عبارت است از 
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تقسیم بندي علم

وجود پيچيده اي موضوع که است ماده مطالعه مورد موضوع :جتربي علوم 
 .است قطعی نتايج و ندارد

تنها انسان كه آجنا از و است انسان مطالعه مورد موضوع :انساني علوم 
 دارد دخالت او رفتار در ...رواني و روحي مختلف جنبه هاي و ندارد مادي جنبه

  .است پيچيده بسيار

 و قطعي نتايج آزمايشي هاي روش از استفاده عدم دليل به انساني علوم در
.داردن %١٠٠

دسته دو به نسبت متفاوتي هاي ويژگي که رياضيات مثل :نظري علوم 
.دارد قبلي
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پارادايم ھاي اصلي تحقیق

 بيشتر در علوم جتربي(کّمي )..................... پوزيتويست(اثبات گرايي(

علوم انساني(کيفي ............................................. تفسيرگرايي(
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ویژگی هاي علم

 ًبايد علمي تبيني هاي و است استداللي و عقالني كار يك علم اساسا 
 تقدير و سرنوشت رسوم، عادات، الهام، بر است ممكن عقايد .باشد بامعنا
 .باشد استوار منطقي داليل بر بايد علم اما .باشد متكي

بر علم بناي :است افتاده اتفاق پيش از معنوي و مادي عوامل نتيجه علم 
 نقش و دارد قبلي علتي جهان در پديده اي هر كه است استوار فرض اين

  .هاست آن منطقي فهم و پديده ها قبلي علت هاي تعيني و تشخيص علم
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ویژگی هاي علوم انسانی

در بايد خود انساني علوم دانشمند .هستند منطقي انساني علوم 
.دباش منطقي رفتار، گوناگون اشكال درك

صرفاً  و دارد داليلي رويدادي هر وقوع .هستند جبري انساني علوم 
 .نيست تصادفي

چه هر اجتماعي نظريه يك .هستند كلي انساني علوم 
.است سودمندتر باشد پذيرتر تعميم
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ویژگی هاي علوم انسانی

علوم دانشمند .مي كنند پيروي امساك گر اصل از انساني علوم 
  .آورد دست به را تبيني قدرت حداكثر متغيرها حداقل از بايد انساني

روش بايد انساني علوم دانشمند .هستند تخصصي انساني علوم 
 .كند مشخص را خود خاص اندازه گيري

ديگري دانشمند هر .تكرارپذيرند انساني علوم پژوهش هاي 
 و تكرار را پژوهش اين بتواند بايد خويش فكري زمينه از صرف نظر

.كند كسب مشابهي نتايج
حتول پذيرند و تغيير انساني علوم.  

 يا .نيستند جاويدان و ابدي انسان به مربوط نظريه هاي از يك هيچ تقريباً 
 آن جانشني جديدي نظريه  يا و مي سازند بي اعتبار را آن مداركي و داليل

 .مي شود
9



انتقادات وارده بر علوم انسانی

است اهميت كم و جزئي امري قواعد گونه اين بيان كه شود ادعا است ممكن 
.باخبرند آن از همگان و

دشوار اما الوصول سهل موضوعات

قواعد علمي اثبات

  دقيق جزئيات و اطالعات به نياز
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انتقادات وارده بر علوم انسانی

چنني بگويند و بگذارند نقيض و ضد موارد روي انگشت است ممكن منتقدين 
.نيست درست كل در مشاهداتي

انساني علوم ماهيت

انساني علوم مفاهيم بودن چندبعدي

انساني علوم پيشرفت و حتول
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انتقادات وارده بر علوم انسانی

قواعد، اين ثبت و مشاهده اندركار دست افراد كه كنند استدالل دارد امكان 
.دهند جلوه وارونه را يافته ها مي توانند بخواهند، كه صورتي در

علوم همه بر انتقاد

شناسايي هاي تکنيک و ابزارها

حتقيقات در اخالق
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منابع شناخت: علم 

 شيوة استناد به مقام صالحيت دار(Authorization)

تشخيص خبرگي، در دسترس بودن خبرگان

 سير و سلوك(شيوة شهود(       (Mystical Mode)

)نامنظم(افراد خاص، زمان خاص
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منابع شناخت: علم 

 جتربه شخصي(شيوة خرد گرايانه  ((Rationalistic)

نبود اطالعات کامل، عقالنيت محدود

روش علمي (Scientific Method) 

منظم، قابل اتکا
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تعریف تحقیق

  مند نظام ,شده ريزي برنامه فرايندي حتقيق
)systematic ( حقايق يافنت براي اعتماد قابل و
 )ابهام رفع( مسايل عميق فهم يا )مساله حل(

.است
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اهداف تحقیق علمی

اتفاق جهان در كه رويدادهايي يا اشياء بررسي و مشاهده :توصيف 
مشتريان رضايت اندازه گيري و توصيف مثل مي افتد

كه بي نظمي هايي همچنني و ترتيب و نظم شناسايی :نظم كشف 
 و خدمات کيفيت ارتباط مثالً  دارد وجود بررسي مورد پديده در گاهي

مشتريان وفاداري و رضايت
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اهداف تحقیق علمی

و ,دهی عميمت ,شده كشف نظم بندی صورت :قوانني و نظريه ها بندي صورت 
اينشتني نسبيت نظريه نيوتون، جاذبه قانون مثل نظريه و قانون به تبديل سراجنام

 و ويژگي ها بني همبستگي كه هستند منطقي و كلي عباراتي علمي قوانني و نظريه ها
  .مي كنند مشخص را مختلف رويدادهاي
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پیاز تحقیق
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مراحل روش علمی: علم 

پي بردن به مسئله

جستجوي پيشينه

تدوين فرضيه

مشاهده و آزمون فرضيه

پذيرش، رد و يا تعديل فرضيه
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مراحل تفصیلی اجراي طرح تحقیق علمی

انتخاب موضوع حتقيق  -١

)سوال ها/ فرضيه / هدف (بيان گزاره هاي  مسئله  -۴

مقدمه مقاله ..... بيان مسئله -٢

پيشينة حتقيق  -٣    
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مراحل تفصیلی اجراي طرح تحقیق علمی

مشخص كردن متغيرها و مقياس سنجش آنها  -۵

تعيني ابزار اندازه گيري  -۶

مشخص كردن جامعة مورد بررسي، منونه و حجم منونه  -٧

انتخاب روش حتقيق -٨
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مراحل تفصیلی اجراي طرح تحقیق علمی

تنظيم و تلخيص داده ها  -١٠

گردآوري داده ها    - ٩ 

حتليل داده ها و نتيجه گيري -١١

تدوين مقاله و اشاعة يافته ها  -١٢
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خالصه درس
در اين بخش مفاهيم اوليه حتقيق در مورد تعاريف، ويژگي ها و ضرورتهاي توجه به علم بحث 

:دسته تقسيم مي شوند سهعلوم به طبق مباحث مطروحه . گرديد

موضوع مورد مطالعه ماده است و هيچ موضوع پيچيده اي وجود ندارد و راحت : ـ علوم جتربي ١
.است

و تنها جنبه مادي ندارد موضوع مورد مطالعه انسان است و از آجنا كه انسان : ـ علوم انساني ٢
در علوم انساني . در رفتار او دخالت دارد بسيار پيچيده است... جنبه هاي مختلف روحي و رواني

.نيست مانند علوم جتربي% ١٠٠نتايج قطعي و 
.علوم نظري که با دو دسته قبل تفاوت دارد -٣

علوم انساني به دليل تفاوت با علوم جتربي مورد انتقاداتي واقع شده است که البته با توجه به 
.ماهيت خاص آن قابل توجيه است

حتقيقات علمي با سه هدف توصيف، کشف نظم و تبيني نظريات و قوانني علمي صورت مي 
.گيرد

مراحل کلي اجنام حتقيقات شامل پي بردن به مسئله، جستجوي پيشينه، تدوين فرضيه، 
مشاهده و آزمون فرضيه، رد، تعديل يا عدم رد موقت فرضيه است که البته به طور 

.مرحله کلي است ١٢تفصيلي شامل 
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منابع تکمیلی

 درآمدي بر مکاتب علم : چيستي علم، )١٣٨۴(چاملرز، آلن اف
، ترجمه سعيد زيبا کالم، چاپ ششم، تهران، شناسي فلسفي

.انتشارات سمت

 هاي روش،  )١٣٨۴(سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازي
.، تهران، انتشارات آگاهحتقيق در علوم رفتاري

   مرکز , ، تهرانروش حتقيق در مديريت، )١٣٧٩(خاکي، غالمرضا
.انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

    مباني نظري و علمي پژوهش در علوم ، )١٣٧۵(دالور، علي
.انتشارات  سمت, ، چاپ سوم، تهرانانساني و اجتماعي

24



:  موضوع جلسه 

انتخاب موضوع مقاله و بيان مساله حتقيق

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی(  
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معرفی استاد

نام استاد:

دکتر امیر خانلري

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Khanlari@ut.ac.ir

نام دستیار:

حمیدرضا معصومی

کارشناس ارشد مهندسی فناوري اطالعات

@Yahoo.com٩٢Mcse.Hamid

26

mailto:Khanlari@ut.ac.ir
mailto:Hamid.Mcse92@Yahoo.com


اهداف آموزشی

آشنايي با منابع و رويکردهاي مختلف انتخاب موضوع حتقيق

 پي بردن به اهميت مسأله به عنوان محرک و آغاز کننده طرح
حتقيقاتي 

 آگاهي نسبت به نحوه تعيني موضوع حتقيق از مسائل موجود

آشنايي با اصول نگارش صحيح بيان مسأله حتقيق
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رویکردهاي انتخاب موضوع تحقیق

رویکرد مساله محور

موضوع تحقیق      مساله

رویکرد ابزار محور

موضوع تحقیق    ابزار
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)مساله محور(منابع موجود براي انتخاب موضوع 

مسائل دنیاي واقعی

توجه به مسائل و مشکالت سازمانها، افراد و جامعه پیرامون

استفاده از تجارب فردي محقق؛

تفکر و تجزیه و تحلیل تجربیات شغلی و اجتماعی

فکر کردن به تجارب قبلی و زمینه هاي مورد عالقه
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)ابزار محور(منابع موجود براي انتخاب موضوع 

استنتاج از نظریه ها و فرضیات موجود و مطرح؛

تطبیق مدلها، چارچوبها، نظریه هاي با محیط پیرامون

استفاده از متون مربوط به موضوع تحقیق؛

بهره گیري از پیشنهادات سایر تحقیقات

30



 استادان، مدیر مؤسسه، همکاران، یا افراد خانواده(کمک گرفتن از دیگران(

مطالعۀ کارهاي تحقیقی دیگران و ارتباط دادن آنها با عالیق و انگیزه هاي دیگر خود

فکر کردن به یک عنوان و جستجو در مورد آن

چند پیشنهاد براي یافتن موضوع مناسب  
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کوئیز
مورد استفاده  نمی تواندکدامیک از موارد زیر براي انتخاب موضوع تحقیق 

قرار گیرد؟

استنتاج از نظریه ها و فرضیات موجود) الف

تجارب شخصی و فردي محقق) ب

موضوع تحقیقات دیگر) ج

متون مربوط به موضوع تحقیق) د
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مسأله تحقیق

.رابطه موجود بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار می دهد•

اگر یک مسئله علمی باشد، همواره شامل دو یا چند متغیر خواهد  •
.بود
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ویژگی هاي مسأله تحقیق

بیان کننده یک رابطه بین دو یا چند متغیر؛١.

قابل آزمون بودن، با متغیرهایی قابل اندازه گیري؛٢.

محدود بودن و قابلیت سنجش دامنه و اثر؛٣.

روشنی و نبود ابهام ؛۴.

موضع اخالقی یا آرمانی نداشتن؛۵.

34



کوئیز
؟نیستکدامیک از موارد زیر جزء ویژگی هاي مسأله علمی 

مسئله باید به صورتی روشن، بدون ابهام و معموالً به صورت سئوالی ) الف
.بیان شود

.مسأله باید پیچیده بوده و براي افراد غیر علمی ملموس نباشد) ب

.مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سؤال قرار دهد) ج

.باید امکان جمع آوري اطالعات براي پاسخ گویی به آن وجود داشته باشد) د
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نمودار استخوان ماهی

زير ساخت 
تکنولوژي

عدم تطابق سيستم ها و ساختارافراد) دانش، نگرش(آمادگي

قانوني، ( عوامل محيطيآمادگي فرهنگي
..)سياسي و

عدم اعتماد عدم تطابق استراتژي
افراد

شکست 
پروژه هاي 

جتارت 
الکترونيک
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روش استخوان ماهی -تبدیل مسأله به موضوع تحقیق

موضوع 

مسأله 
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شرایط انتخاب موضوع

عالقۀ پژوهشگر
تنها انگیزاننده در بسیاري از موارد

عامل شناخته شدن و پیشنهادات کاري

بدیع بودن
عدم تکرار کارهاي گذشته

دانش افزایی مقاله

پژوهش پذیر بودن
قابلیت بحث و بررسی

قابلیت جمع آوري اطالعات
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شرایط انتخاب موضوع

اهمیت و الویت

در مقایسه با سایر موضوعات و ریشه هاي مساله مورد بررسی

توانایی پژوهشگر
توانایی در پیشبرد کار تحقیقاتی از ابتدا تا انتها
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شرایط انتخاب موضوع

منابع مادي
دقت در گستردگی کار تحقیقات از نظر موضوعی و مکانی

منابع اطالعاتی
هماهنگی با ارائه دهندگان اطالعات قبل از شروع به کار

به صرفه بودن
در مورد پروژه هاي اجرایی  
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بدیع یا اصیل بودن تحقیق یعنی چه؟

باشند بدیع و اصیل حدي تا یا کامالً باید تحقیقاتی مقاالت.

پی طرح یک بودن اصیل به توان می کجا از چه؟ یعنی بودن اصیل  
برد؟
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منابع دانش افزایی مقاالت علمی

موضوع تحقیق

متدلوژي تحقیق

مکان تحقیق
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مثال در مورد انتخاب موضوع

امتیازبه صرفه بودنعملی بودناولویتتوانایی منابع مالیاهمیت منابع اطالعاتیشکل حلعالقهعنوان پژوهش

بررسی و اولویت بندي 
عوامل حیاتی موفقیت 

تجارت الکترونیک در صنعت 
نشر ایران

55351453334

بررسی تاثیر اعتماد بر 
موفقیت تجارت الکترونیک 

در صنعت نشر ایران

32331423223

بررسی تاثیر دانش و نگرش 
افراد بر موفقیت تجارت 

الکترونیک در صنعت نشر 
ایران

32331423324
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کوئیز

کدامیک از موراد زیر جزء ویژگی هاي مثبت موضوع تحقیق نمی باشد؟
محدودیتهاي زمانی نداشته باشد) الف
اولویت باالیی برخوردار باشد) ب
مورد عالقه پژوهشگر باشد) ج
صرفه اقتصادي داشته باشد) د
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تدوین عنوان مقالهشرایط

سوالی؛/ موضوع به صورت یک جمله مثبت١.

عدم استفاده از کلمات زائد و بدون نقش؛٢.

آزمون پذیر بودن و متغیرهاي اصلی؛٣.

)جامعه آماري/ مکانی/ زمانی/ ماهیتی( محدود بودن موضوع ۴.
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بیان مساله

این مرحله با بررسی اجمالی پیشینه تحقیق انجام می پذیرد.

 تحقیق مرتبط مورد بررسی قرار گیرد 5در این مرحله الزم است حدود.

 از ) مقدمه مقاالت(در تحقیقات مورد بررسی توجه به بخش بیان مساله
.اهمیت باالتري برخوردار است
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کوئیز
بیان مسأله در کدامیک از بخش هاي مقاله قرار دارد؟

پیشینه تحقیق) الف

متدولوژي و روش تحقیق) ب

مقدمه) ج

تجزیه و تحلیل داده ها) د
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محتواي بیان مسأله

مقدمه. 1
ورود به بحث در یک پاراگراف 

مثالً ضرورت تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی

ویژگی هاي مسأله. 2
مثالً ریسک باالي این پروژه ها 

ابعاد یا گستردگی مسأله. 3
مثالً چندبعدي بودن این پروژه ها
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محتواي بیان مسأله

محیط مسأله. 4
توضیح در مورد محل انجام تحقیق

عوامل احتمالی بروز مسأله. 5
توضیح در مورد ریشه هاي نمودار استخوان ماهی

نتایج حل مسأله. 6
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محتواي بیان مسأله

اهمیت و ضرورت حل مسأله. 7
دالیل انتخاب موضوع از بین شاخه هاي مختلف نمودار استخوان ماهی

پیامدهاي ناشی از عدم حل مسأله. 8

چگونگی حل مسأله. 9
متدلوژي تحقیق به طور کلی
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سایر موارد
در این بخش بهتر است در مورد ساختار مقاله و بخش هاي مختلف آن 

.توضیح داده شده و معرفی کلی گردد

 the plan for the article is as follows. We first present CLV concept and its 
applications and what are its key drivers. Next, we present several modeling 
approaches that have been adopted to calculate CLV. This is followed by a 
detailed discussion of RFM as model used in this work. Then, we present 
clustering outputs and strategies suggested to treat with each customer cluster. 
We end the article with concluding remarks.
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خالصه درس
تشخيص مسئله غالباً با يك بررسي مبهم يا كلي در اين باره . اين فصل با ضرورت اجنام هر نوع پژوهش از يک مسئله آغاز مي شود

كه چيزي كه بايد باشد نيست شروع مي شود يا ممكن است با اين احساس كه عامل يا عواملي مانع رسيدن به هدفي 
:ويژگي هاي مسئله اي كه بتوان به صورت علمي به آن پاسخ داد عبارتست از. هستند آغاز شود

.ـ مسئله بايد همبستگي بني دو يا چند متغير را مورد سؤال قرار دهد ١

.ـ مسئله بايد به صورتي روشن، بدون ابهام و معموالً به صورت سئوالي بيان شود ٢

.بايد امكان جمع آوري اطالعات براي پاسخ گويي به آن وجود داشته باشد. ـ با استفاده از روش هاي موجود قابل آزمون باشد ٣

به طور کلي دو رويکرد ابزار محور و مساله محور براي انتخاب موضوع حتقيق وجود دارد که هر يک داراي مزايا و معايب خاصي 
.البته بر روي رويکرد مساله محور اتفاق نظر بيشتري وجود دارد. است

محقق براي انتخاب موضوع حتقيق عالوه بر عالقمندي خود به موضوع مي بايست کليه محدوديت ها و توانايي خود و محيط 
. حتقيق را درک منوده و در صورت قابليت اجنام بدان مبادرت منايد

بيان . در هر حتقيقي که صورت مي گيرد الزم است تا مسآله حتقيق که نقطه محرک و آغازين حتقيق است به خوبي بيان شود      
در مقاالت مستخرج از کارهاي . مسأله معموالً در قسمت کليات حتقيق و در فصل اول گزارشات حتقيق گنجانده مي شود

. حتقيقي نيز معموالً در بخش مقدمه يا در قسمتي جداگانه به اين موضوع پرداخته مي شود
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منابع تکمیلی

 هاي حتقيق در روش،  )١٣٨۴(سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازي
.، تهران، انتشارات آگاهعلوم رفتاري

مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و ، )١٣٧۵(دالور، علي
.انتشارات  سمت, ، چاپ سوم، تهراناجتماعي
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:  موضوع جلسه 

بررسي ادبيات موضوعي و پيشينه حتقيق 

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی(  
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معرفی استاد

نام استاد:

دکتر امیر خانلري

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Khanlari@ut.ac.ir

نام دستیار:

حمیدرضا معصومی
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اهداف آموزشی

درک اهميت و اهداف بررسي پيشينه حتقيق

 آشنايي با انواع منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي

آشنايي با اصول نگارش پيشينه حتقيق

آشنايي با تدوين و استخراج چارچوب نظري حتقيق
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هدف از بررسی پیشینه تحقیق

نشاندھنده تسلط و اشراف محقق بر موضوع١.

بیان کننده اھیمت موضوع٢.

كاري دوباره از جلوگیري ٣.

مسألھ تحدید و تعریف ۴.

تحقیق روش انتخاب و مشابھ پژوھشھاي انجام روشھاي با آشنایي ۵.

گذشتھ تحقیقات چارچوب در یافتھ ھا دادن قرار و نظري چارچوب تدوین ۶.
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کوئیز
بررسي پیشینھ تحقیق بھ کدامیک از موارد زیر کمک مي کند؟

جلوگیري از دوباره کاري) الف

محدود کردن مسالھ ) ب

انتخاب روش تحقیق) ج

ھمھ موارد) د
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فرایند بررسی پیشینه تحقیق

كشف و شناسایي كلید واژگان مرتبط: گام اول

:منابع تعیین کلید واژگان

متغیرھاي تحقیق، زمینھ تحقیق، ابزارھاي تحقیق

:شیوه ھاي جستجو

پیشینھ تحقیق/ جستجو براي ادبیات نظري

ترکیبات مختلف جستجو
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فرایند بررسی پیشینه تحقیق

دستیابي و انتخاب منابع مربوط بھ كلید واژگان: گام دوم

تعیین مرتبط بودن منابع

نحوه ذخیره سازي منابع
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فرایند بررسی پیشینه تحقیق

مطالعھ و فیش برداري: گام سوم

مطالعھ ھدفمند منابع

نقل قول مستقیم یا مفھومي
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فرایند بررسی پیشینه تحقیق

گزارش دھي منابع مور استفاده: گام چھارم

از عمومي ترین موارد شروع و بھ اختصاصي ترین موضوعات ختم مي شود.

 تنھا بیان بعضي مطالب بھ صورت پشت سر ھم نیست، باید حالت نقدگونھ داشتھ

.باشد

چھ کسي بھ چھ ھدفي، با چھ داده ھایي چھ نتایجي بدست (معرفي پژوھش )الف•
)آورده است؟

از نظر گزاره ھا و روش تحقیق، نتیجھ گیري چگونھ بوده است؟ : نقد پژوھش) ب•
آیا در این پژوھش مي توان از آن بھره گرفت؟
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کوئیز
کدامیک از جمالت زیر در مورد نگارش پیشینھ تحقیق صحیح است؟

در بررسي پیشینھ، تحقیقات گذشتھ بھ صورت تیتر وار گزارش مي ) الف
.شود

بھ دلیل عدم اشراف محقق در این مرحلھ از تحقیق، انتقاد از تحقیقات قبلي ) ب
.منطقي نمي باشد

گزارش پیشینھ از مطالب اختصاصي شروع و با عمومي ترین مطالب ) ج
.خاتمھ مي پذیرد

.بررسي پیشینھ با چارچوب نظري تحقیق تکمیل مي شود) د
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اجزاي فصل دوم گزارشات تحقیق

:فصل ادبیات نظري و پیشینھ تحقیق شامل

ادبیات نظري موضوع

 پیشینھ تحقیقات داخلي و خارجي(پیشینھ موضوع(

چارچوب نظري تحقیق
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فرایند بررسی پیشینه تحقیق

تدوین چارچوب نظري تحقیق: گام پنجم

متغیرھاي مرتبط با موضوع پژوھش باید بھ روشني شناسایي و مشخص شوند.

 روابط مھمي كھ بین متغیرھا بر پایة نظریھ ھا تصویر شده اند، باید در تحقیق بیان
.شوند

 اگر در پژوھشھاي پیشین روابط بررسي شده باشند باید بھ مثبت یا منفي بودن این
.روابط در چارچوب نظري اشاره شود

باید چھارچوب نظري را طي یك نمودار نمایش داد.
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دسته بندي مقاالت مرجع

)JCR )Journal Citation Reportمقاالت ١.

)ISI )Institute for Information Sciencesمقاالت ٢.

)IEEEمثل (ISIکنفرانس ھاي بین المللي ایندکس شده ٣.

)International(پژوھشي بین المللي -مقاالت علمي۴.

پژوھشي داخلي-مقاالت علمي۵.

ترویجي-مقاالت علمي۶.

تخصصي -مقاالت علمي٧.

)کتابچھ/پوستري/شفاھي(ملي / مقاالت کنفرانس ھاي بین المللي٨.
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)شبکه پايگاه ھا(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://daneshyar.net

http://dlp.ut.ac.ir
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)مجالت معتبر(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://search.ebscohost.com

http://search.proquest.com
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)مجالت معتبر(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://www.sciencedirect.com

http://www.emeraldinsight.com
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)مجالت معتبر(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://onlinelibrary.wiley.com

http://www.springerlink.com
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)مجالت معتبر(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://www.tandfonline.com

http://online.sagepub.com

Taylor & Francis
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)کنفرانس ھاي معتبر(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://portal.acm.org

http://ieeexplore.ieee.org
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)مجالت فارسي معتبر(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://١٧٢.١۶.۶۴.٢۴٨/namamatn/easysearch.aspx

http://www.magiran.com

http://www.ensani.ir
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)کنفرانس ھاي معتبر فارسي(پايگاه ھاي اطالعات علمي 

http://www.civilica.com
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)فارسي رایگان(پایگاه اطالعات علمي 
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)بین المللي رايگان(پايگاه ھاي اطالعات علمي 
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Directory of Open Access Journals 
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خالصه درس
 منظور از بررسي پيشينه حتقيق، بررسي و کنکاش در کارهاي حتقيقي گذشته اي است که توسط محققان داخلي و خارجي

بررسي پيشينه به هدف نقد حتقيقات گذشته صورت مي گيرد تا جايگاه حتقيق حاضر به خوبي روشن . صورت گرفته است
شود، مساله حتقيق محدود شود، روش حتقيق مناسب انتخاب شود، حتقيق در چارچوب حتقيقات گذشته قرار گيرد و تا حد 

. امکان از دوباره کاري جلوگيري شود

:فرايند اجنام بررسي پيشينه شامل مراحل زير است

كشف و شناسايي كليد واژگان مرتبط

دستيابي به اسناد و مدارك مربوط به كليد واژگان

 انتخاب اسناد و مدارك مرتبط

 مطالعه و فيش برداري

نقد مقاله ها و گزارش

تدوين چارچوب نظري حتقيق

    نگارش پيشينه حتقيق که معموالً شامل فصل دوم گزارشات حتقيقي مثل پايان نامه هاست به دو بخش عمده تقسيم مي
.بخش اول ادبيات موضوع و بخش دوم پيشينه حتقيق: شود

 آنچه به عنوان خروجي مرحله بررسي پيشينه حتقيق مورد توجه بوده و الزم است تا در انتهاي گزارش پيشينه حتقيق مورد
در اين چارچوب محقق با توجه به حتقيقات گذشته اي که در قسمت پيشينه . اشاره واقع شود چارچوب نظري حتقيق است

مورد اشاره واقع شده است چارچوبي تهيه  مي کند که راهنماي ادامه حتقيق بوده و در واقع در متدولوژي حتقيق مورد استفاده 
.در اين چارچوب بر اساس بررسي پيشينه متغيرها و نحوه ارتباط آنها پيش بيني مي شود. قرار مي گيرد
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:  موضوع جلسه 

تعيني گزاره ها، متغيرها و مقياس هاي سنجش

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی(  
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اهداف آموزشی

آشنايي با انواع گزاره ها ونحوه تدوين آنها

آشنايي با نحوه استخراج متغيرها

آشنايي با انواع متغيرهاي حتقيق و جايگاه آنها

آشنايي با مقياس هاي سنجش مختلف متغيرها
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انواع گزاره ھاي تحقیق

 اصلی و فرعی(اهداف(

سواالت تحقیق

فرضیات تحقیق
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کوئیز
گزاره هاي حتقيق شامل چه مواردي است؟

مسأله، اهداف، فرضيات) الف

اهداف، سوأالت، فرضيات) ب

سوأالت، مسأله حتقيق، اهداف) ج

مسأله، سوآالت، فرضيات) د
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انواع اهداف تحقیق

ق یتحق یهدف کل

2 یهدف فرع 3 یهدف فرع  1 یهدف فرع

 1.1 یهدف فرع
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 ین اهداف فرعییتع یمبان

)قيابعاد مساله حتق(ق يحتق يرهايمتغ١.

يريط اندازه گيشرا٢.

نه حتقيقيزم٣.
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مشخصات اهداف تحقیق

:مشخصات هدف هاي حتقيق

روشن باشد١.

باشد يمنطق٢.

باشد يريقابل اندازه گ٣.

:)Action Verbs(ان شده باشد يب يبا افعال حرکت۴.

... منودنينيکردن، مشخص کردن، تب ي کردن، بررسينيتع

...ح دادنيدرک کردن، باور کردن، ترج: ير حرکتيافعال غ
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قیمثال اهداف تحق

:يهدف کل•

و عملکرد کارکنان دانشکده مديريت يت شغلي رضاني رابطه بينيتع

:ياهداف فرع•

کارکنان دانشکده مديريت يت شغليزان رضاي مينيتع١.

زان عملکرد کارکنان دانشکده مديريتي مينيتع٢.

کارکنان دانشکده  يکار ييو توانا يت شغلي رضاني رابطه بينيتع٣.
مديريت

کارکنان دانشکده مديريت يل کاريو متا يت شغلي رضاني رابطه بينيتع۴.
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مثال اھداف تحقیق
:هدف اصلي حتقيق

مديريت ارتباط با مشتريان در بانک هاي جتاري خصوصي کشور با  ارزيابيتدوين مدلي فرايندي براي  
)  ترکيب روش هاي کيفي و کّمي(رويکردي آميخته 

اهداف فرعي 

 شناسايي شرايط پيش زمينه و تأثيرگذار بر اجراي مديريت ارتباط با مشتريان در بانک هاي جتاري
خصوصي

 در بانک هاي جتاري خصوصي مديريت ارتباط با مشتريان شناسايي فرايندها و اقدامات اصلي

 مديريت ارتباط با مشتريان بانکي شناسايي پيامدها و نتايج اجراي فرايند

 مديريت ارتباط با مشتريانمنتخب در زمينه چند بانک آسيب شناسي  

 ارائه راهکارهاي عملياتي براي بهبود فرايندهاي ارتباط با مشتريان در بانک هاي جتاري خصوصي
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فرضیات تحقیق

.قيک مساله حتقياست درباره حل  يه حدس عاملانه ايفرض: فرضيه ها•

ف منود ير تعريا چند متغي دو نيب يمنطق يتوان به منزله رابطه ا يه را ميفرض•
.شود يان مير بيآزمون پذ يکه به صورت جمله ا
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قیتحق يه هایمثال فرض

کارکنان دانشکده مديريت رابطه مثبتي  يکار ييو توانا يت شغلي رضانيب
.وجود دارد

و غيبت کارکنان دانشکده مديريت رابطه منفي وجود  يت شغلي رضانيب
.دارد

بااليي دارند يت شغليکارکنان دانشکده مديريت رضا.

هستند ييعملکرد باال يکارکنان دانشکده مديريت دارا.
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ألهبیان گزاره هاي مس

:فرضيه با سوال فرق

فرضيه و سوال داراي کّمي حتقيقات و سوال داراي کيفي حتقيقات 
.هستند

فرضيه ولي شود مني بيان دار جهت صورت به حتقيق هاي سوال 
.است دار جهت ترجيجاً  حتقيق

به سوال آزمون ولي است طرفه يک آماري آزمون با فرضيه آزمون 
.است طرفه دو صورت
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کوئیز
کدام جمله صحيح است؟

.فرضيات جهت دار بوده و از آزمون آماري دوطرفه استفاده مي کنند) الف

.فرضيات بدون جهت بوده و از آزمون آماري يک طرفه استفاده مي کنند) ب

.سوأالت جهت دار بوده و از آزمون آماري دوطرفه استفاده مي کنند) ج

.سوأالت جهت دار بوده و از آزمون آماري يک طرفه استفاده مي کنند) د
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ألهبیان گزاره هاي مس

:حتقيق سواالت انواع

 الکترونيک جتارت هاي پروژه موفقيت بر عواملي چه :توصيفي سواالت
مؤثرند؟

 هاي پروژه موفقيت  و کاربران اعتماد بني اي رابطه چه :اي رابطه سواالت
دارد؟ وجود الکترونيک جتارت

 از تر موفق IT صنعت در الکترونيک جتارت هاي پروژه آيا :مغايرتي سواالت
است؟ صنايع ديگر
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مشخص کردن متغیرها و تعریف آنها

 فرد به فرد يك از تواند مي كه است كميتي متغير
 مختلفي مقادير ديگر مشاهده به مشاهده يك از يا ديگر

.كند اختيار

 مشخص و پژوهشي سواالت يا ها فرضيه بيان از پس
.كنيم تعريف را حتقيق متغيرهاي بايد متغير، كردن
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تعريف مفهومي. ١
)مانند فرهنگ لغت. (تعريف يك مفهوم با استفاده از مفاهيم ديگراست

تعريف عملياتي. ٢
عبارت از مشخص كردن فعاليت هاي محقق براي اندازه گيري يا دستكاري يك  

.متغيراست، متغير عملياتي راهنما و دستورالعمل پژوهشگر است

تعريف عملياتي اندازه پذير  -١
جتربي-تعريف عملياتي آزمايشي -٢

مشخص کردن متغیرها و تعریف عملیاتی متغیرها
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)ادامه(مشخص کردن متغیرها و تعریف عملیاتی

:تقسيم بندي متغيرها بر اساس نقش آنها در حتقيق

متغير مستقل١.

متغير وابسته٢.

متغير تعديل كننده٣.

:متغير كنترل۴.

كنترل هاي آماري) كنترل هاي حتقيقي         ب) الف

)مزاحم(متغير مداخله گر۵.

متغير مياجني۶.
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رابطۀ متغیر مستقل و متغیر وابسته

عملکرد کارکنان رضایت کارکنان

متغیر وابستھ متغیرمستقل
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رابطة متغیر مستقل و وابسته ھمراه با متغیر تعديل كننده

مھارت کارکنان کیفیت آموزش ضمن خدمات

متغیر وابسته متغیرمستقل
زمينه حتصيالتي

متغیر تعدیل کننده
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رابطۀ متغیرهاي مستقل،میانجی، تعدیل کننده و وابسته

ھم افزایي خالق تنوع نیروي كار

متغیر وابستھ متغیرمستقل

اثربخشي سازماني

میانجيمتغیر

t١t٢t٣: زمان

تخصص مدیریتي

متغیر تعدیل كننده
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انواع مقیاس ها

مثل جنسيت، تأهل): گروه بندي(اسمي•

سلسله مراتب سازماني): طبقات و ترتيب(رتبه اي•

، آزمون مهارتIQ): تعيني فاصله ها( فاصله اي•

سن): صفر مطلق( نسبتي•
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سطوح ارزیابی

مبناي صفر واقعی فاصله ترتیب
/رتبه یا سطح
نوع مقیاس

خیر خیر خیر اسمی

خیر خیر بله رتبه اي

خیر بله بله فاصله اي

بله بله بله نسبتی
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کوئیز
بهترين مقياس براي سنجش متغير وزن کدام است؟

اسمي) الف

رتبه اي) ب

فاصله اي) ج

نسبتي) د
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خالصه درس
يعني . گزاره های مسأله که شامل اهداف، فرضيه ها و سؤاالت حتقيق است از مطالعه بررسي پيشينه حتقيق استخراج مي شود

پژوهشگر بر اساس گزاره هاي حتقيقات قبلي و اشرافي که بر موضوع حتقيق پيدا مي کند، گزاره هاي حتقيق خود را مشخص 
.  تعيني گزاره هاي حتقيق خود باعث محدود منودن دامنه مسأله حتقيق است. مي منايد

بيان اهداف حتقيق به خصوص در پژوهشهاي کيفي که امکان بيان گزاره هاي ديگر حتقيق وجود ندارد از اهميت بااليي برخوردار 
عنوان حتقيق تعيني کننده هدف کلي . اهداف کلي حتقيق و اهداف فرعي حتقيق: اهداف شامل دو دسته عمده هستند. است

در بيان هدف حتقيق از عباراتي کنشي چون، تعيني کردن، مشخص کردن استفاده مي شود نه . حتقيق محسوب مي شود
در واقع اهداف . پس از تعريف هدف کلي، اهداف فرعي استخراج  مي شود. کلماتي مثل تصور کردن، درک کردن، ترجيح دادن

.  فرعي اهدافي هستند که دستيابي به اهداف کلي را محقق مي سازند

از حلاظ (فرضيه حدس بخردانه اي که محقق در مورد رابطه بني متغيرها مي زند و معموالً به صورت جمله اي خبري و جهت دار 
:فرق سوأل با فرضيه به دو صورت است. بيان مي گردد) مثبت يا منفي بودن

سوأل هاي حتقيق به صورت جهت دار بيان مني شود ولي فرضيه حتقيق ترجيجاً جهت دار است.

 آزمون فرضيه با آزمون آماري يک طرفه است ولي آزمون سوال به صورت دو طرفه است.

هر چند . گرچه محقق مي تواند از سوأل يا فرضيه به جاي هم استفاده کند ولي ترجيح بر اين است که حتقيق داراي فرضيه باشد
.در بعضي حتقيقات از هر دو آنها استفاده شده و در بعضي ديگر مثل حتقيقات کيفي تنها به بيان اهداف اکتفا مي گردد
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منابع تکمیلی

 هاي حتقيق در علوم روش،  )١٣٨۴(سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازي
.، تهران، انتشارات آگاهرفتاري

روش شناسي پژوهش كمي )١٣٨٣(دانايي فرد، حسن؛ سيد مهدي الواني، و عادل آذر ،
.انتشارات صفاررويكردي جامع، تهران، : در مديريت

مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، چاپ سوم، )١٣٧۵(دالور، علي ،
.انتشارات  سمت, تهران
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:  موضوع جلسه 

ابزارهاي اندازه گيري و جمع آوري داده ها

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی(  
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معرفی استاد

نام استاد:

دکتر امیر خانلري

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Khanlari@ut.ac.ir

نام دستیار:

حمیدرضا معصومی

کارشناس ارشد مهندسی فناوري اطالعات

@Yahoo.com٩٢Mcse.Hamid
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اهداف آموزشی

 آشنايي با روشهاي مختلف جمع آوري داده

آشنايي با نحوه تدوين پرسشنامه

آشنايي با انواع مقياس هاي پرسشنامه

آشنايي با روشهاي سنجش کيفيت ابزارها
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ابزارهاي اندازه گیري

oمشاهده
oبررسي مدارک و اسناد
o مصاحبه
oپرسشنامه
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مشاهده -ابزارهاي اندازه گیري

oثبت فراواني
oثبت مدت
oثبت فاصله ميان دو رفتار
o ثبت ترتيب ظهور
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مصاحبه -ابزارهاي اندازه گیري

oساختاريافته

oساختارنيافته

oنيمه ساختار يافته

110



مدارك و اسناد -ابزارهاي اندازه گیري

oآمار رسمي و غير رسمي

oمدارک و اسناد سازماني

oمنابع علمي
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پرسشنامه -ابزارهاي اندازه گیري

oساختاريافته

oساختارنيافته

oنيمه ساختار يافته
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کوئیز
قابليت استفاده براي كم يا بي سوادان و كودكان و بيماران از مزاياي 

کداميک از ابزارهاي گردآوري داده است؟

مشاهده) الف

مصاحبه) ب

پرسشنامه) ج

همه موارد) د
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 اصول اساسی طراحی پرسشنامه 

oاصل صراحت

oاصل بي طرفي

oاصل اختصار

oاصل متييز

oاصل همگني
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نمونه عملی طراحی پرسشنامه تحقیق
/سؤال

فرضیه تحقیق 

متغیر 

مفهوم/ 
سؤال اختصاصیشاخصمؤلفهبعد

کارکنان 
داراي 

رضایت 
شغلی هستند

رضایت 
شغلی

کار

پيچيده بودن -ساده

 روتني يا غير تكراري
بودن 

ارزشمندي

روابط با  
سرپرست

 تخصص و
شايستگي

باهوش بودن

دسترسي آسان

 توانايي اجنام امور
تخصصي مربوطه 

دانش كاري كافي

سرسختي و تعصب

عدم قبول خطاي خود

تا چه اندازه مديرتان به 
راحتي خطاي خود را مي 

پذيرد؟

روابط با همکاران

كفايت حقوق و مزایا

عادالنه

توان خريد كاالي ضروري

 توان خريد كاالي لوكس

تناسب با حق فرد

 با حقوقم تنها مي توامن
.كاالهاي ضروري را خريد كنم

 با حقوقم مي توامن
.كاالهاي جتملي را خريد كنم

ارتقاء
 مناسب بودن

 استمرار

منظم بودن
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انواع سواالت

برحسب اطالعات

 درباره سوابق، مشخصات و موقعيتها(پرسشهاي شناسايي، اطالعاتي يا مشخصه اي(

 اعمال و جتارب گذشته و حال(پرسشهاي فعاليتي(

 هدف و قصد از اجنام کار(پرسشهاي مربوط به قصد و نيت(

 ميزان شناخت و دانش درباره موضوع(پرسشهاي دانشي(

اندازه گيري جهت گيري و گرايش( پرسشهاي گرايشي، جهتي، اعتقادي(

 از پاسخگو مي خواهد مساله اي را ارزشيابي کند(پرسشهاي ارزشيابي(

بر حسب ترکيب

 در مورد مفاهيم و متغيرهاي ساده(پرسشهاي ساده(

 در مورد مفاهيم و متغيرهاي پيچيده(پرسشهاي مرکب(

 پاسخگو بايد فقط به موارد مطرح شده پاسخ دهد(پرسشهاي بسته(

 بدون محدوديت پاسخ مي دهند(پرسشهاي باز(

 مقوالت مشخص ولي انتهاي پرسش باز است(پرسشهاي تلفيق(
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نکات مورد توجه در تنظیم پرسشنامه

oمديريتي جديد هاي استراتژي درباره( مبهم سواالت از پرهيز 
کنيد؟ مي فکر چه سازمان در

oمشارکتي مديريتي سبک آيا( کننده هدايت سواالت از پرهيز 
)داريد؟ بيشتري عمل آزادي که تفويضي يا دهيد مي ترجيح را

oسيستم تأثيرات با رابطه در شما نظر( پرسشها ساده بيان 
MRP چيست؟ بازاريابي بخش حتول در(
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نکات مورد توجه در تنظیم پرسشنامه

oيک ايجاد به قادر سازمان مدير آيا( وجهي چند سواالت از پرهيز 
  حسابداري سيستم يک برقراري و مديريت اطالعات سيستم
)باشد؟ مي صنعتي

oارزيابي جديد فرمهاي بکارگيري با شما آيا( منفي سواالت از خودداري 
)نيستيد؟ موافق عملکرد

oبا آيا( مقاومت کننده ايجاد يا حساسيت محرک سواالت از اجتناب 
)هستيد؟ موافق خود مدير اجرايي سياستهاي
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انواع مقیاسها

oمقياس ليکرت

oافتراق معنايي

oمقياس ثرستون

oمقياس گامتن

oمقياس بوگاردوس
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لیکرت -انواع مقیاسها

گرايش به مرکز؛ نظرسنجي خبرگان: مقياس ليکرت

٢٣   ١۴۵

کامالً           موافقم   نظري ندارم  مخالفمکامالً مخالفم
موافقم

   زيادمتوسطکمخيلي کم
خيلي زياد
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)مقیاس اوزگود(افتراق معنایی  -انواع مقیاسها

نامنظم.......................................... منظم

بي سواد........................................ با سواد

بد اخالق................................. خوش اخالق
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ثرستون -انواع مقیاسها

مجموعه اي از گويه ها براي سنجش برخي مفاهيم؛ سوال از (مقياس ثرستون 
)خبرگان

رفتار تئوري مديريتروش حتقيقآمار
سازماني

خالقيت دانشجويان را افزايش مي دهد

در محيط کاري قابل کاربرد است
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نتايج يکسان >>شرايط يکسان 
همبستگي: بازآزمايي

همبستگي: روش موازي

براون -اسپيرمن: تنصيف

ريچاردسون -کودر

آلفاي کرونباخ

)(RELIABILITY)پایایی  : (مشخصات فنی ابزار 
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کوئیز
پايايي پرسشنامه هايي که سواالت دو گزينه اي دارند با کداميک از روش ها 

سنجيده مي شود؟

آلفاي کرونباخ) الف

ريچاردسون–روش کودر ) ب

روش اسپيرمن براون) ج

هيچکدام) د
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)(VALIDITY)روایی  : (مشخصات فنی ابزار 

بر اساس قضاوت افراد آگاه و مطلع( ظاهري(

توان سنجش ميزان وجود اندازه صفت( محتوايي(

پيش بني و همزمان)/ اثربخشي يک ابزار در پيش بيني رفتار يک آزمودني در يک موقعيت خاص( مالکي

 سنجشگر اجزاي متغير به تناسب سهم هر قسمت در کل ساختار متغير(سازه اي(
تفاوت هاي گروهي

تغييرات طي زمان

اعتبار همگرا و واگرا ابزارها

اعتبار عاملي

.يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد و رابطه معکوس بني اين دو ضروري نيست
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کوئیز
تفاوت هاي گروهي با کدام روش روايي سنجيده مي شود؟

اعبار عاملي) الف

اعتبار محتوايي) ب

اعتبار سازه) ج

اعتبار مالکي) د
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خالصه درس
در اين بخش در مورد روش هاي جمع آوري اطالعات شامل مشاهده، مطالعات کتابخانه اي، پرسشنامه، و مصاحبه و مزايا و معايب 

.هر يک از آنها توضيحاتي ارائه گرديد

هر محققي قبل از شروع حتقيق و هنگامي که به موضوعي ويژه براي حتقيق عالقمند شده است، ناگزير از مراجعه به کتابخانه 
با مطالعه کتابها، مقاله ها و حتقيقات ديگران که در حوزه موضوع مورد عالقه محقق است مي تواند موضوع . خواهد بود

.   حتقيق خود را بهتر بشناسد و ابعاد آن را ببيند و هدف يا هدفهاي حتقيقي خود را خالص تر و رساتر سازد

گاه يک محقق مي تواند داده هاي بدست آمده از حتقيقات قبلي را مبناي حتقيق خود قرار دهد و آنها را در سطح يا محيطي ديگر   
.مورد حتليل قرار دهد

نكته مهم آن . مصاحبه يكي از روش هاي جمع آوري داده است كه در آن به صورت حضوري از افراد يا گروهي ار آنان پرسش مي شود
آنچه مصاحبه را به صورت هاي مختلف طبقه بندي . است كه سواالت مصاحبه از پيش انديشيده شده و تعيني شده است

مصاحبه را يكي ازروش هائي دانسته اند که امکان دريافت پاسخ در . مي كند ميزان انعطاف پذيري آن و يا نحوه اجراي آن است
آن بيش از روش هاي ديگر است، زيرا در هنگام مصاحبه امكان حتريك آزمودني براي دادن پاسخ وجود دارد و نيز مي توان در صورت 

.ابهام با توضيح موضوع راروشن ساخت

مشاهده از روش هاي جمع آوري داده است كه در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشيا و پديده ها با استفاده از ويژگي هاي 
افراد از    منظور از مشاهده ثبت دقيق متام جوانب بروز حادثه ويژه يا رفتار و گفتار فرد يا. گوناگون آنها مالحظه و ثبت مي گردد

.مي باشد) كمك گرفنت از ابزار خاص(راه حواس و يا ساير راههاي ادراكي 

پرسشنامه شامل دسته اي از پرسش هاست كه برطبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي يه افراد ارائه مي شود 
کسب اطالعات معني در مورد   هدف از ارائه پرسشنامه. و پاسخگو بر اساس تشخيص خود جواب ها را در آن مي نويسد

بزرگ بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه يكي از داليل مهم براي استفاده از پرسشنامه است که . موضوعي مشخص است
كيفيت تنظيم پرسشنامه در بدست آمدن اطالعات صحيح و درست و قابل . امكان مطالعه منونه هاي بزرگ را فراهم مي آورد

بر اساس نحوه اجراي پرسشنامه و نيز نوع سواالت پرسشنامه مي توان آنرا به دسته هاي . تعميم بسيار با اهميت است
127.  متفاوتي تقسيم منود



منابع تکمیلی

 هاي حتقيق در ،  روش)١٣٨۴(سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازي
.علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه

   مرکز انتشارات , ، روش حتقيق در مديريت، تهران)١٣٧٩(خاکي، غالمرضا
.دانشگاه آزاد اسالمي
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روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی( 

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی( 

:موضوع جلسه
نمونه و روشهاي نمونه گیري, جامعه

:موضوع جلسه
نمونه و روشهاي نمونه گیري, جامعه
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معرفی استاد
:نام استاد•

دکتر امیر خانلري

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Khanlari@ut.ac.ir

:نام دستیار•

حمیدرضا معصومی

کارشناس ارشد مهندسی فناوري اطالعات

@Yahoo.com۹۲Mcse.Hamid
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اهداف آموزشی

آشنايي با تعاريف و مفاهيم مرتبط با جامعه و منونه آماري حتقيق•

آشنايي با نحوه تعيني روش منونه گيري•

آشنايي با روشهاي تعيني حجم منونه•
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:جامعه

 محقق دارد اشاره چیز هایی یا وقایع و افراد کل به
  جامعه .بپردازد آنها درباره تحقیق به می خواهد

  مورد واحد نوع و بررسی هدف به توجه با آماري
.شود تعریف مختلف گونه اي به می تواند مشاهده
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ویژگی هاي تعریف جامعه آماري 

:باید آماري جامعه تعریف

 و جامع

 باشد مانع .

 و زمانی نظر نقطه از که شود بیان چنان باید تعریف این 
 در و گیرد بر در را مطالعه مورد واحدهاي همه مکانی
 به نباید که واحدهایی شمول از آن به توجه با ضمن

.آید بعمل جلوگیري شود، پرداخته آنها مطالعه

133



چارچوب جامعه آماري

 آن بین از که است آماري جامعه اعضاي همه از فهرستی 
  .شود می انتخاب آماري نمونه

مدیریت دانشکده کارکنان حقوقی لیست مانند
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کوئیز

منظور از چارچوب نمونه گیري در تحقیق چیست؟

نوع نمونه گیري) الف

اندازه ي نمونه     ) ب

فهرست کامل افراد جامعه     ) ج

فهرست کامل افراد نمونه) د
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نمونه آماري

  که است آماري جامعه از کوچکی مجموعه ي      
 آن مطالعه با که است آن از بخشی بر مشتمل
 آماري جامعه کل به را نتایج می تواند پژوهشگر

.دهد تعمیم
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روش هاي گردآوري داده ها درباره جامعه

افراد کامل شمارش طریق از داده ها گردآوري

گیري نمونه طریق از داده ها گردآوري  
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 مزایاي نمونه گیري

کامل سرشماري به نسبت بودن صرفه تر با

نیاز مورد زمان بودن کوتاه و عمل سرعت

و گردآوري در بیشتر دقت طریق از داده ها کیفیت 
آنها استخراج
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اشتباهات رایج در گردآوري داده ها

  اشتباهات نمونه گیري

  اشتباهات غیر نمونه گیري
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 اشتباهات نمونه گیري

 واسطه به که است اشتباهاتی از عبارت   
 جاي به( جامعه افراد از معدودي مشاهده

 با را اشتباه نوع این .می دهد رخ )شماري تمام
 کاهش توان می مناسب گیري نمونه روش

.داد
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 اشتباهات غیر نمونه گیري

 از عواملی واسطه به که است اشتباهاتی از عبارت       
 آن مشاهده عدم نامناسب، گیري اندازه ابزار جمله
 قرار مشاهده مورد باید که جامعه افراد از تعداد

 نا استخراج یا ها آزمودنی پاسخ عدم  گرفته اند،یم
 هم اشتباهات نوع این .دهد می رخ ها داده مناسب

 درشمارش هم و دهد رخ تواند می گیري نمونه در
.جامعه افراد کامل
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کوئیز

به کمک روش مناسب نمونه گیري کدام نوع اشتباه را  
می توان کاهش داد؟

اشتباهات غیر نمونه گیري) الف

اشتباهات نمونه گیري) ب   

مورد الف و ب     ) ج   

.بستگی به نوع تحقیق دارد) د  
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يرینمونه گ يانواع روشها

یاحتمال يرینمونه گ يروشها  

یر احتمالیغ يرینمونه گ يروشها
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 یروش هاي رایج نمونه گیري غیر احتمال

 نمونه گیري در دسترس

 نمونه گیري هدفمند

o نمونه گیري قضاوتی

o نمونه گیري سهمیه اي

 نمونه گیري گلوله برفی
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 یروش هاي رایج نمونه گیري احتمال

  نمونه گیري تصادفی ساده

 نمونه گیري سیستماتیک

 نمونه گیري طبقه اي

 نمونه گیري خوشه اي

 نمونه گیري چند مرحله اي  
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 نمونه گیري تصادفی ساده

 جامعه افراد از یک هر به گیري نمونه نوع این در
 انتخاب نمونه در شودتا می داده مساوي احتمال

  ساده تصادفی گیري نمونه هاي روش .شود

 کشی قرعه  

 تصادفی اعداد جدول از استفاده  
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ساده يرینمونه گ

A
X
H

J U Y I L     
K M 
Y
T 

S

F C
D

B N
Z

U PO

V

H D,
P N, ,
LY
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نمونه گیري سیستماتیک

 یک از n حجم به نمونه یک انتخاب يبرا         
 حجم بر را جامعه حجم ابتدا ، N حجم به جامعه
 گیري نمونه فاصله تا می کنیم تقسیم نمونه

 چنان تصادفی عدد یک سپس .شود مشخص
 فاصله مساوي کوچکتریا که می کنیم انتخاب
 جمع با .است نمونه اولین این .باشد گیري نمونه
 ، گیري نمونه فاصله با اول نمونه شماره کردن

....و شود می مشخص بعدي نمونه
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شرایط استفاده از نمونه گیري تصادفی ساده یا      
 نمونه گیري سیستماتیک 

  فهرست کامل افراد جامعه  مورد مطالعه در
دسترس باشد

  تغییرات صفت متغیر در جامعه مورد مطالعه
.شدید نباشد
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 نمونه گیري طبقه اي

 در مطالعه مورد جامعه هاي واحد روش، این در
 همگن تر متغیر صفت نظر از که طبقه هایی

 در آنها تغییرات تا می شوند گروه بندي هستند،
 از یک هر از آن از پس .شود کمتر گروهها درون
  . شود می انتخاب نمونه تعدادي ها طبقه
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نمونه گیري طبقه اي

 نظر در مالك عنوان به يمتغیر طبقه بندي، براي
 مورد متغیر صفت با که می شود گرفته

 بر نمونه حجم .باشد داشته بستگی مطالعه
 تقسیم آنها بین طبقه هر جمعیت اساس

.می شود
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يطبقه ا يرینمونه گ

A

H
L
K
Y
T S

C
D

B
N

Z

O

V

0.25

V B,
P M D J, , ,

S Y,

Q

0.25

0.25

0. 50 J M

Y
P

I

0.25

0.50
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 نمونه گیري خوشه اي

 مورد جامعه افراد کامل فهرست که صورتی در
 جامعه افراد می توان  نباشد، دسترس در مطالعه

 میان از سپس .کرد خوشه بندي دسته هایی در را
 اعضاي تمام  و آورد بعمل نمونه گیري خوشه ها

 قرار مطالعه مورد شده انتخاب خوشه هاي
  .می گیرند
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نمونه گیري خوشه اي

OR

EFG

AB

LM

CD

JK

STU

HI
NOP

OR
CD EFG
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  يت ساکنان شهرك اکباتان از خدمات شهریرضا یبررس

1فاز 

3فاز 

4فاز 

2فاز 
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دانش آموزان سال چهارم   یاضیشرفت ریپ یبررس
دبستان در شهر تهران

چهارم  يت کالسهایجمع1.
)دبستان33کالس موجوددر  83(

کالس  20شامل  ينمونه ا.2
)دانش آموز 561(

ن یا يهمه اعضا یاضیشرفت ریپ.3
شود یم يریکالس اندازه گ 20

جیم نتایتعم

کالسها یانتخاب تصادف
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نمونه گیري چند مرحله اي

 سلسله به توجه با جامعه افراد روش، این در
 انواع از ، کوچکتر به بزرگتر واحدهاي از مراتبی

 این در می شوند، انتخاب جامعه واحدهاي
 پراکندگی از شده انتخاب نمونه هاي روش

.هستند خوردار بر جامعه در بیشتري
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ينمونه گیري چند مرحله ا  

OR

EFG

AB

LM

CD
JK

STU

HI

NOP

AB
CD STU

 از خوشه ها يرینمونه گ:مرحله اول 

C T B,  ,

از اشخاص داخل خوشه ها  يرینمونه گ:مرحله دوم
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کوئیز

براي اجراي کدام نوع نمونھ گیري فھرست کامل افراد جامعھ 
مورد نیاز است؟

تصادفي ساده ) الف
سیستماتیک) ب
خوشھ اي    ) ج
الف و ب) د
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تعیین حجم نمونه آماري
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ن حجم نمونه ییدقت و تع

):استاندارد يخطا (دقت

  يهایژگیبرآورد به و یکیزان نزدیاشاره دارد به م
d= |µ-Χجامعه یواقع |
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ن حجم نمونهییدقت و تع

 دیبا نمونه حجم باشد الزم يشتریب دقت چقدر هر  
 جامعه يریرپذییتغ که یهنگام ژهیو به باشد بزرگتر
.باشد ادیز خودش يآمار

 يخطا باشد کمتر يآمار جامعه در اختالف چقدر هر 
 نمونه حجم به يازین جهینت در .بود خواهد کمتر اریمع

  .ستین بزرگتر
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ن حجم نمونهیینان و تعیسطح اطم

:نانیاطم سطح

  ما يها برآورد که مطمئنیم چقدر ما که کند یم مشخص
.است درست واقعا يآمار جامعه يبرا

آن هیپا بر که است ياعتماد سطح انگریب نانیاطم اصل در  
 حجم يها آماره براساس ما يبرآوردها یمیبگو می توانیم

.است درست نمونه

است نمونه حجم شیافزا نانیاطم و دقت شیافزا الزمه.
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یشیر آزماین حجم نمونه در پژوهش غییتع

که درآن 

z = مقدارمتغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان

d = تفاوت میان پارامتر جامعه و برآورد آن که مقدار اشتباه
.  مجازاست

d= |µ-Χ |
pqZNd

pqNZ

n
٢

٢

٢

٢

٢

)١( 






٢

٢٢

٢

d

z

n
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که پارامتر جامعه  ین نمونه وقتییتع
نسبت باشد

که درآن 

P = برآورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطالعات
.است q=۱-pقبلی و 

٢

٢

٢

d

pqz

n
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کوئیز

در دسترس  ) p(چنانچه در تعیین حجم نمونه نسبت موفقیت 
نباشد میزان آن چقدر خواهد بود و چه تأثیري بر حجم نمونه  

دارد؟

.و میزان حجم نمونه بهینه خواهد بود 0.7مقدار ) الف

.و میزان حجم نمونه کمینه خواهد بود 0.3مقدار ) ب

.و میزان حجم نمونه بیشینه خواهد بود 0.5مقدار ) ج

.و میزان حجم نمونه بهینه خواهد بود 0.6مقدار ) د
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 ل نمونهیتعد

 این غیر در ، است مناسب نمونه اندازه باشد،      >/05 اگر
.کنیم می تعدیل زیر فرمول با را آن صورت

نمونه مناسب اندازه=                                        

 در جامعه، یک میانگین درباره فرض آزمون براي نمونه حجم
 شده تدوین جدول هاي از منظور این براي آزمایشی پژوهش هاي

.شود می استفاده کوهن وسیله به

N

n

N

n

n

٠

٠

١ 
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براي تعیین حجم نمونه)Roscoe(قوانین راسکو 

براي 500 از کمتر و 30 از بیشتر نمونه هاي حجم 
.هستند مناسب پژوهش ها اکثر

تقسیم فرعی گروه هاي به باید نمونه که مواردي در 
 )بزرگترها/کوچکترها- مونثها/مذکرها( شوند

.است الزم طبقه هر براي 30 نمونه حداقل

چند باید نمونه حجم چند متغیري پژوهش هاي در  
  مورد متغیرهاي تعداد )برابر10 ترجیحاً( برابر

.باشد مطالعه

آزمایشی کنترلهاي با ساده تجربی پژوهش براي 
  با موفق پژوهش )شده جفت مانند( شدید

.است میسر نیز 20 تا 10 کوچکی به نمونه هایی
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کوئیز

معلولی حجم نمونه در چه -در تحقیقات از نوع علت
صورتی مناسب خواهد بود؟

30نمونه اي با حجم بیش از ) الف

برابر تعداد متغیرهاي تحقیق 30حجم نمونه ) ب

برابر تعداد متغیرهاي تحقیق 10حجم نمونه ) ج

خواهد  150بر اساس فرمول هاي مورد نظر برابر با ) د
.شد
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عوامل موثر در انتخاب روش نمونه گیري

نظر مورد پژوهش درباره قبلی دانش میزان

کارایی-تعمیم پذیري( پژوهش اصلی هدف  –
 داخل در فرعی تر دسته هاي از بیشتر آگاهی
 اگر حتی( سریع اطالعات کسب –آماري جامعه

)باشد اعتماد قابل غیر

هزینه به مربوط مالحظات  
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خالصه درس
یکی از سواالتی که هر پژوهشگر در فرایند تحقیق باید به آن پاسخ دهد این است که آیا باید داده هاي کل افراد جامعه و 

جمعیت آماري را مورد بررسی و سرشماري قرار دهد یا نمونه اي از آن را با رعایت اصول و قواعد انتخاب کند و پس از 
بررسی و تحلیل داده ها و ویژگی هاي نمونه انتخاب شده در مورد جامعه آماري قضاوت کند و نتایج را تعمیم دهد؟

یکی از راهاي جمع آوري .  جامعه آماري عبارتست از مجموعه اي از افراد یا واحدها که داراي حداقل یک صفت مشترك باشند
طریقه دیگري که براي گردآوري داده ها وجود دارد، انتخاب نمونه اي از . داده سرشماري کامل از این جامعه آماري است

بدون تردید در این روش با توجه به اینکه در مورد همه اعضاي . افراد جامعه و جمع آوري داده هاي مورد نیاز از آنهاست
.جامعه به گردآوري داده پرداخته نمی شود در نتیجه نهایی آن اشتباهاتی رخ دهد

:روش هاي نمونه گیري به دو دسته عمده تقسیم می شوند

روش هاي تصادفی

روش هاي غیر تصادفی یا قضاوتی

:روش هاي مختلفی را می توان براي نمونه گیري تصادفی استفاده نمود که عبارتند از

نمونه گیري تصادفی ساده

)سیستماتیک(نمونه گیري منظم 

نمونه گیري طبقه اي

نمونه گیري خوشه اي

نمونه گیري چند مرحله اي

همچنین در این فصل فرمول هایی نیز براي تعیین حجم نمونه ارائه گردید که متناسب با نوع تحقیق و اطالعات در دسترس 
خطاهاي ناشی از نمونه گیري نیز تشریح گردید تا محققان با آشنایی با آنها تا حد . محقق می توان از آنها بهره گرفت

.امکان از آنها بپرهیزند
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روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی( 

روش تحقیق مقاله نویسی: نام درس
)سمینار اصلی( 

:موضوع جلسه
)1(انواع روش هاي تحقیق 

:موضوع جلسه
)1(انواع روش هاي تحقیق 
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اهداف آموزشی

  نظر از چه تحقیق انواع با دانشجویان که است آن بخش این هدف
 انواع با و شده آشنا ها داده گردآوري نحوه نظر از چه و کاربرد
 تا شوند آشنا گیرند می قرار ها بندي دسته این در که هایی روش

  آنها تحقیق با که مناسبی روش خود آتی تحقیقات در بتوانند
  قسمت این در البته .نمایند انتخاب درستی به را دارد مناسبت

  مدیریت حوزه در که باشد روشهایی بر تأکید که است شده سعی
.شود اجتناب غیرکاربردي روشهاي مورد در بحث از و دارند کابرد
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انواع تحقیق از نظر هدف

تحقیق بنیادي•

تحقیق کاربردي•

تحقیقات بنیادي

مبنایی براي

تحقیقات کاریردي حل مساله
واقعی 

ارائه راه 
حل

نیازهاي نظري و مفهومی
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جمع آوري  نحوهتحقیقات بر اساس انواع 
داده

آزمایشی غیر تحقیقات

آزمایشی تحقیقات
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روش هاي تحقیق غیر آزمایشی 
)توصیفی(

             بررسی مورد هاي پدیده یا شرایط توصیف ها آن هدف که است هایی روش مجموعه 
 یا موجود شرایط بیشتر شناخت براي صرفاً تواند می توصیفی تحقیق اجراي .باشد می

 و توصیف هست که را آنچه توصیفی، تحقیق .باشد گیري تصمیم فرایند به دادن یاري
 مشهود آثار جاري، فرایندهاي متداول، عقاید موجود، روابط یا شرایط به و کند می تفسیر

.دارد توجه گسترش حال در روندهاي یا
 به که نیز را گذشته آثار و رویدادها غالباً چند هر است، حال زمان به اول درجه در آن تمرکز 

.دهد می قرار بررسی مورد شوند، می مربوط موجود شرایط
 دنبال به تحقیق نوع این گیرند می قرار تحقیقات از دسته این در مدیریتی تحقیقات بیشتر

:باشد می دست این از سواالتی یافتن
 موفقیت بر مؤثر عوامل باشد؟ می چگونه x سازمان در کارکنان انگیزشی تغییرات میزان

 صورت چه به سازمان وري بهره با کارکنان انگیزش بین رابطه چیست؟ ERP هاي پروژه
است؟
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تحقیق پیمایشی

  فن یک از فراتر که است تحقیق در روشی )survey( پیمایش         
  یا و توصیفی اکتشافی، آن هدف و است داده گردآوري در خاص

 .شود می  استفاده پرسشنامه از آن در عمدتاً چند هر است تبیینی
  آماري جامعه یک هاي ویژگی توزیع بررسی براي پیمایشی تحقیق

   .گیرد می قرار استفاده مورد
  ،“است؟ چگونه موجود شرایط ماهیت" چون سواالتی به پاسخ براي
  .گیرد قرار استفاده مورد "دارد؟ وجود رویدادها میان اي رابطه چه"

  یا و شود گردآوري زمان مقطع یک در تواند می ها داده روش این در
.شود جمع مختلف هاي زمان در و زمان طول در اینکه
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)Correlation( تحقیق همبستگی
 دو بین اي رابطه آیا شود مشخص که است آن هدف همبستگی تحقیق در        
 اندازه دارد وجود رابطه این اگر و دارد وجود )سنجش قابل( کمی متغیر چند یا
 یک شناسایی است ممکن همبستگی مطالعه از هدف است؟ چقدر آن حد و

.باشد ها بینی پیش انجام در روابط بکارگیري و آن، نبود یا رابطه
 در بازیگر متغیرهاي تعداد که رود می بکار هنگامی پژوهش روش این        

 کنترل تجربی، تحقیق روش طریق از که طوري به باشد، زیاد آزمایش موقعیت
 بینی پیش زمینه در که تحقیقاتی مانند نباشد پذیر امکان آنها دستکاري و

.گیرد می صورت خدمت دوره طول در کارکنان موفقیت
 در را آنها فیمابین روابط و متغیر چند ارزیابی و سنجش روش این همچنین         

 .سازد می مقدور واقعی شرایط در و ویژه اي لحظه
  بررسی را متغیرها بین روابط و همبستگی درجات صرفاً پژوهشی روش این

 و علّت روابط الزاماً پژوهش از روش این در که است ذکر شایان البته .کند می
 کدام شود مشخص که است آن هدف فقط بلکه شود نمی شناسایی معلولی

 همگام منفی یا مثبت جهت در نسبی طور به دیگر متغیر کدام با متغیر
  .است
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انواع تحقیقات همبستگی

 هدف متغیري دو همبستگی مطالعات در :متغیري دو همبستگی مطالعه 
  .است تحقیق در موجود متغیرهاي دو به دو رابطه بررسی

 چند یا یک تغییرات بینی پیش هدف رگرسیون تحلیل در :رگرسیون تحلیل  
  .است مستقل متغیرهاي تغییرات به توجه با وابسته متغیر

 مجموعه از تحقیقات برخی در :کوواریانس یا همبستگی ماتریس تحلیل  
 نام به جدولی در بررسی مورد متغیرهاي متغیري دو هاي همبستگی

 این جمله از .شود می هاستفاد کوواریانس یا همبستگی ماتریس
 عاملی تحلیل در .است ساختاري معادالت مدل و عاملی تحلیل تحقیقات

  مکنون متغیرهاي به رسیدن یا ها داده از اي مجموعه تلخیص هدف
 بر مبتنی ساختاري روابط آزمودن ساختاري معادالت مدل در و )سازه(

.است موجود تحقیقاتی هاي یافته و ها نظریه
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نمونه همبستگی
A: r = .٩۵ B: r = .۶٠

E: r = -.۴٠

C: r = ١.٠٠

F: r = -١.٠٠D: r = -.۶٠

I: r = .٠٠H: r = .٠٠G: r = .٠٠
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نمونه  رگرسیون

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

۶٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠

فروش

هزار دالر

آکهي تلوزيوني

Y=٨۵.۴+٢۵.٣X١
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نمونه تحلیل عاملی اکتشافی

عامل 

مشتری مداری  وفاداری مشتری  اداره امور مشتریان  بازارگرایی 

C١ .٣۶٣ .۴۶٧ .۴٢۵ .٢٢٢

C٢ -.١٠٩ .١٧۶ .٨٩۴ -.٠٠٨

C٣ .٠۶٠ .۵٧۴ -.٠۵٢ .۵۵٩

C۴ .١٨۴ .٨۵١ .١۴٨ -.٠١٨

C۵ .٠۵٣ .۴٧٢ .۵۵٣ .١١٨

C۶ .۶٣۶ .١٩٢ -.٠۶۵ .٣٧٩

C٧ .۵٣٧ .٢۶۴ .٢۶٣ .۵٣۶

C٨ .١٩٨ .۶٨٩ .١۵١ .٢٢٢

C٩ .۶٢١ .۵٢٧ .٠۶۶ .٠٩٣

C١٠ .٧۵٣ .٠٨٠ .١٠٩ .٢٠۶

C١١ .٢٣٢ .٠٢۶ .١٨٠ .١٨٠

C١٣ .٢٨٢ .۵١٩ .٠۵٠ .۴٣٢

C١۴ .۴٢۴ -.٠۴٩ .۶٧١ .۴١۵

C١۵ .۴٧٠ .۴٢٣ .٣٧٩ -.١٧٧

C١۶ .٠٣٣ .٠۵٨ .٠٩۵ .٧۵٩
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)SEM(نمونه معادالت ساختاري
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)Action Research( اقدام پژوهی

 از پس آن طی که است دمینگ PDCA چرخه با معادل پژوهی اقدام طالعهم 
  به ریزي برنامه این شده، ریزي برنامه مساله حل براي موقعیت تعریف
 مورد رافحان صورت در و شده بررسی حاصله نتایج آید، می در اجرا مرحله

  .گیرد می قرار اصالح و بازبینی
 اقدامات وسیله به که تیمسه این دنبال به تحقیق روش این از استفاده اب

  به مساله حل نتایج گیرد می قرار بازبینی مورد و گرفته صورت که متعددي
  .یابد بهبود مستمر طور

 پژوهش هاي جنبه به پژوهشگر توجه و نیست فرضیه اثبات دنبال به روش این
 همین به .فنی هاي استدالل بر نه است استوار عملی استدالل اساس بر

  .برد می بهره کیفی و کمی روشهاي از ترکیبی از منظور
 بکار تولید نوین هاي روش بکارگیري مورد در تواند می مثال طور به روش این

.پرسنل آمورش مختلف هاي روش یا و رود
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کوئیز
کدام یک از عبارات زیر درباره ي تحقیق اقدام پژوهی صحیح می باشد؟

.این نوع تحقیق بر استدالل فنی استوار است نه بر استدالل عملی) الف

.در این نوع تحقیق فقط از روش هاي کمی تحقیق استفاده می شود) ب

در تحقیق اقدام پژوهی پژوهشگر می تواند بر اساس نتایج به دست ) ج
.آمده تعدیل یا تغییر الزم را بالفاصله به عمل آورد

با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت هاي ناملموس ولی  ) د
.معین مربوط به اقدام ها و عملیات مدیریتی را مشخص کرد
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)Case Study(بررسی موردي
 با ارتباط در ملموس پدیده یک جوانب تمامی مشاهده با که شود می سعی روش، این در

  .آید فراهم ها پدیده آن از جامعی شناخت مرتبط هاي پدیده دیگر
 اجتماعی، مؤسسه یک گروه، یک فامیل، یک فرد، یک است ممکن مطالعه مورد واحد این

 محقق مطالعه، مورد واحد محدودیت علت به تحقیقات نوع این در .باشد جامعه یک یا
 تغییرات روال مهم، متغیرهاي از عمیق و دقیق بررسی و مطالعه به تا بود خواهد قادر

.یابد دست نظر مورد مراحل در آنها هاي واکنش و کنش و
 از دست این هاي یافته توان نمی مطالعه، مورد واحدهاي تعداد در محدودیت خاطر به البته

 زمینه این در آنکه مگر داد تعمیم است آن به متعلق که گروهی به را ها پژوهش
 اساس منطقی و صحیح طور به ها نمونه انتخاب و مناسب و پیگیر تحقیقات بخصوص،

.باشد کار
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کوئیز
بهترین روش تعیین  ) Case Study(در مطالعه ي موردي 

نمونه کدام است؟

تصادفی ساده ) الف

تصادفی سیستماتیک) ب

خوشه اي) ج

نمونه گیري الزم نیست) د

190



مقایسه اي - تحقیق علّی
 نظر مورد نتایج و اطالعات آن در که تجربی هاي پژوهش با مقایسه در         

 علّی تحقیق روش در آید، می بدست اي شده کنترل و جاري شرایط تحت
 یا خاص شرایط و عوامل بین روابط بررسی و کشف دنبال به پژوهشگر

 از حاصل نتایج مطالعه طریق از داده رخ یا داشته وجود قبالً که رفتار نوعی
 و علّت روابط وجود امکان بررسی پی در پژوهشگر دیگر، عبارت به .آنهاست
 به آنها قبلی زمینه و موجود نتایج مطالعه و مشاهده طریق از معلولی

:مانند است، عمل یا پدیده وقوع علّت یافتن امید

افراد پرسنلی هاي پرونده بررسی با کارکنان خدمت ترك علل بررسی )الف

سازمانها در مشتري با ارتباط مدیریت هاي پروژه شکست دالیل بررسی )ب
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کدام دسته از تحقیقات توصیفی با هدف توصیف  
شرایط یا پدیده هاي مربوط به نظام هاي مدیریتی 

انجام می شود؟

اقدام پژوهی   ) ب        پیمایشی )الف

مقایسه اي -علی) همبستگی          د) ج
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روش هاي تحقیق آزمایشی

 .شود می استفاده متغیر چند یا دو بین معلولی-علت ارتباط ایجاد جهت آرمایشی هاي روش از 
                                                                                              تصرف و دخل نظر مورد متغیرهاي در کننده آزمایش آزمایشی، تحقیقات در عبارتی به

 نوع این در .پردازد می وابسته متغیر تغییرات در آن تأثیرات مشاهده به سپس و کند می
 معقول حدي در تا کند کنترل هم را دیگر مربوطه متغیرهاي باید کننده آزمایش تحقیقات،

 شده تصرف و دخل متغیرهاي از واقع در وابسته متغیر در حاصله تغییرات که شود مطمئن
.شود می ناشی

:باشند می زیر هاي ویژگی داراي تحقیقات این کلی طور به
شود؛ می دستکاري مستقل متغیرهاي .1
شود؛ می کنترل و شده داشته نگه ثابت وابسته متغیر جز به متغیرها سایر .2 

.شود می مشاهده وابسته متغیر بر مستقل )هاي( متغیر تأثیر .3
 هاي تفاوت آنها طریق از و گیرند می قرار نظر مورد گواه و آزمایشی هاي گروه منظور، این براي

  .شود می کنترل ها آزمودنی میان
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گروه شاهد و کنترل
  و تجربی گروه نام به یکی گروه نوع دو تحقیقات، از دست این در         

  .دارد شرکت گواه یا شاهد گروه نام به دیگري

  و تعداد نظر از چه را گروه این امکان حد تا که کرد سعی باید         
  تجربی گروه محقق، .کرد انتخاب برابر مختلف خصوصیات نظر از چه
  که صورتی در دهد، می قرار مطالعه مورد عامل نفوذ معرض در را

  حال، این در و دارد می نگه دور به عاملی چنین نفوذ از را شاهد گروه
  گروه با مقایسه در تجربی گروه در که را تغییراتی چگونگی یا تفاوتها

.کند می مطالعه و مشاهده پیوندد می وقوع به شاهد
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کوئیز
نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر از ویژگی هاي تحقیق آزمایشی 

سایر متغیرها به جز ) ب.     متغیرهاي مستقل دستکاري می شوند) الف
.متغیر وابسته ثابت نگه داشته می شوند

. تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود) ج

براي برقراري رابطه ي علت و معلولی بین دو متغیر نه بیشتر، می توان ) د
.از تحقیق آزمایشی استفاده کرد
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کنترل متغیر ناخواستهروش هاي 
 دوري براي اي شیشه دیوارهاي از استفاده مثل تجربی محیط از نامربوط متغیر کامل حذف )الف

.صدا از
 افراد از گروههایی یا جفتها انتخاب با محقق روش این در :موردها یا ها نمونه کردن همانند )ب

 گروه عنوان به آنها از گروه یک تعیین و یکسان تقریباً یا همانند هاي ویژگی داشتن با
.کند کنترل را نامربوط متغیرهاي مطلوبی حد تا تواند می شاهد، نام به دیگر گروه و تجربی

 واریانس و میانگین اساس بر شاهد و تجربی گروه به ها آزمودنی تقسیم :موردها موازنه )ج
 از حیث این از یکسان و یکنواخت برابري اما .نامند می موردها کردن موازنه را برابر تقریباً
 تفاوت میزان چه اینکه مورد در باید محقق بنابراین .است ممکن غیر آماري مباحث لحاظ

 محدودیت عنوان به را نکته این نیز خود گزارش در و بگیرد تصمیم داند می برابر تقریباً را
.کند ذکر خود تحقیق در کنترل از خارج

 کنترل آماري هاي تکنیک و ها روش از استفاده با روش این در :کوواریانس تحلیل و تجزیه )د
.گیرد می صورت

 به است تصادفی کامالً ها آزمودنی گزینش و انتخاب روش این از استفاده با :تصادفی روش )ه
 توان می طریق این از .است مساوي آزمودنی یا مورد هر براي انتخاب شانس که نحو این
 حداقل به یا کرد حذف را ناخواسته و نامربوط متغیرهاي و تعصبات از مؤثر اي گونه به

 متغیرهاي کنترل و گروهها کردن برابر براي روش مؤثرترین حاضر حال در مذکور روش .رساند
.است تجربی تحقیقات در مزاحم
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کوئیز

کدام یک از موارد زیر در زمره ي تحقیقات توصیفی نمی 
باشد؟

همبستگی                                ) پیمایشی                     ب) الف
اقدام پژوهی) دآزمایشی              ) ج
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خالصه درس
به طور کلی تحقیقات علمی بر اساس چگونگی . تشخیص روش مناسب تحقیق یکی از گام هاي اساسی تحقیق به شمار می رود

از نظر اهداف و تحقیقات آزمایشی و تحقیقات غیر آزمایشی و : جمع آوري داده ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند
با در نظر گرفتن ارتباط درونی بین علم و . يتحقیق کاربردو  تحقیق بنیادي: شرایط اجرا به دو دسته کلی تقسیم می شوند

بین تحقیق بنیادي . نتیجه گرفته می شود که تحقیق بنیادي و کاربردي نه تنها متضاد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند ،کاربرد
.این دو بوسیله یکدیگر تغذیه می شوند. و کاربردي ارتباط نیرومند و آشکار دیگري نیز وجود دارد

:به دسته هاي زیر تقسیم می شود)غیر آزمایشی(تحقیق توصیفی

تحقیق پیمایشی•

تحقیق همبستگی•

اقدام پژوهی•

بررسی موردي•

مقایسه اي -تحقیق علّی•

، محقق معموالً در پی مقایسه اثرات وجود یک عامل )آزمایشی(از طرفی در تحقیقات تجربی . که هر یک به تفصیل بیان گردید
در این دست از تحقیقات، دو نوع گروه یکی به نام گروه تجربی . ویژه با عامل دیگر یا با عدم اثر آن در شرایط خاصی است

البته باید سعی کرد که تا حد امکان این گروه را چه از نظر تعداد و چه از . و دیگري به نام گروه شاهد یا گواه شرکت دارد
محقق، گروه تجربی را در معرض نفوذ عامل مورد مطالعه قرار می دهد، در . نظر خصوصیات مختلف برابر انتخاب کرد

صورتی که گروه شاهد را از نفوذ چنین عاملی به دور نگه می دارد و در این حال، تفاوتها یا چگونگی تغییراتی را که در گروه 
.تجربی در مقایسه با گروه شاهد به وقوع می پیوندد مشاهده و مطالعه می کند
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