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 پژوهش چیست؟ 
 

بازگویی و بازنگری پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و سامانمند برای یافت، 

های موجود برای دست  ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته پدیده

رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در  کار می ها به یافتن به راهکارهای عملی و فناوری

« پاسخ دادن به آن»و دیگر « یافت پرسش پژوهش»دهد. پژوهش در دو بعد  های علمی ارائه می مجله

 .باشد می

 :تحقیق یا پژوهش دیگر تعریف

 دیگر عبارت به سوال یک به پاسخگویی یا مساله یک حل در علمی روشهای کاربرد از است عبارت تحقیق

 .جدید دانش یک گسترش و قضاوت یا تصمیم اتخاذ ، اطالعات آوری جمع برای راهی است تحقیق
 

 
 

 

  :فرایند پژوهش علمی

 نتایج تائید یا رد فرضیه یا فرضیه ها  –گرداوری داده ها  –تدوین فرضیه  –شناخت وبیان مساله 

 :در تحقیق علمی کامپیوترقش آمار و ن

به نظر می رسد نقش آمار در تحقیقات آنقدر زیاد و روشن می باشد که برخی از تازه واردین به قلمرو 

تحقیق را یکسان می پندارند. در صورتی که آمار یک ابزار اساسی برای نمونه گیری، تحقیقات، آمار و روش 

 پژوهش مورد استفاده قرار می گیردداده ها و نتیجه گیری در  جمع آوری و اندازه گیری
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 نقش آمار در تحقیقات

واردین به قلمرو به نظر می رسد نقش آمار در تحقیقات آنقدر زیاد و روشن می باشد که برخی از تازه 

تحقیقات، آمار و روش تحقیق را یکسان می پندارند. در صورتی که آمار یک ابزار اساسی برای نمونه گیری، 

اندازه گیری، جمع آوری، ارزشیابی و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق است. تحقیق، بدون استفاده از آمار و 

انجام بسیاری از تحقیقات علمی بدون بهره گیری از  روش های آماری نمی تواند علمی و کامل باشد. حتی

آمار امکان پذیر نیست. آمار فقط به محاسبه برخی از شاخص ها محدود نمی شود، بلکه نقش وسیع تری در 

 .تحقیقات به عهده دارد که در زیر به صورت فشرده بیان می گردد

تمام افراد جامعه از نظر ویژگی مورد بررسی امروزه به دلیل وجود جوامع بزرگ و عمالً نامحدود، مطالعه  

مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیادی است و عمالً هم امکان پذیر نیست. لذا محقق ناچار است ضمن 

حفظ محدوده و قلمرو جامعه مطرح، به جای بررسی تمام افراد جامعه تعداد بسیار محدودی از آنها را به 

زمانی سریع تر به نتیجه برسد و هم از نظر هزینه ارزان تر باشد و با  گونه ای انتخاب کند تا هم از نظر

ضریب اطمینان باالیی نتایج آن با جامعه مرجع مطابقت داشته باشد. بدین جهت، گرایش به اجرای 

 .تحقیقات نمونه ای ضرورت پیدا می کند

گویند از سؤاالت بسیار مهمی است تعداد افراد مورد نیاز در یک مطالعه تحقیقاتی که به آن حجم نمونه می  

 .که آمار پاسخ آنرا با فرمول های خود می یابد

نحوه انتخاب افراد نمونه از جامعه نیز باید به گونه ای باشد که خصوصیت معرف جامعه اصلی بودن را حفظ 

ه از روش های را به همراه داشته باشد. بدین منظور استفاد « مشت نمونه خروار بودن» کند و بتواند ویژگی 

 د.پیدا می کن نمونه گیری که زیرمجموعه ای از علم آمار است ضرورت

همچنین روش های جمع آوری اطالعات شامل ارسال پستی پرسشنامه، مصاحبه، حضور آمارگیر و ... بخش  

 .دیگری از علم آمار می باشد

ناگزیر باید به طبقه بندی و استخراج پس از آن، چون با انبوهی از داده های جمع آوری شده مواجه هستیم 

ت قابل استفاده و جداول آماری که به آن جداول توزیع فراوانی می گویند روی آورد تا اطالعات و مشاهدا

 د.بهره برداری شو

محاسبه شاخص های مرکزی نظیر میانگین، میانه، نما و نیز درصدها، نسبت ها و میزان ها و شاخص های  

ه تغییرات، انحراف معیار و ... و تشکیل جداول توزیع فراوانی جهت توصیف جامعه مورد پراکندگی چون دامن

 .بررسی الزامی است که آمار توصیفی را پایه گذاری می کنند

از طرفی دیگر، مطالعه روابط بین دو متغیر که با استفاده از ضریب همبستگی و خط رگرسیون میسر می 

 .اری محسوب می شودگردد، بخش دیگری از تکنیک های آم

آمار تحلیلی یا آمار استنباطی که با بهره گیری از آزمون های آماری به رد یا تأیید فرضیه تحقیق می پردازد 

 .قسمت دیگری از علم آمار را تشکیل می دهد

باالخره در آخرین مرحله تحقیق یعنی گزارش نویسی تحقیق، بیان نتایج تحقیق با استفاده از جداول توزیع 

راوانی و روش های نموداری مناسب و نیز ارائه برآوردهای نقطه ای و فاصله ای که از دیگر تکنیک های ف

 .آماری است آنرا برای عموم ساده و قابل فهم می کند

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 نقش کامپیوتر در تحقیقات

افزوده می کامپیوتر نیز چون آمار کاربرد زیادی در تحقیقات علمی دارد و روز به روز بر دامنه ی کاربرد آن 

شود. تأثیر کامپیوتر در تحقیقات به سرعت و دقت و صرفه جویی در منابع و تجهیزات می انجامد. استفاده از 

 .کامپیوتر معموالً از مراحل اجرایی تحقیق یعنی از مرحله جمع آوری اطالعات به بعد شروع می شود

کرد و در استفاده از نیروی انسانی ماهر و  با استفاده از کامپیوتر می توان انجام تحقیقات را سهل و ساده

متخصص صرفه جویی نمود. صرفه جویی در نیروی انسانی موجب صرفه جویی در هزینه ها نیز می شود. 

عالوه بر آن موجب می شود تا دقت محاسبات به طور بسیار چشمگیری باال رود. مخصوصاً به دلیل آنکه 

 شودوقت گیر و طوالنی دارد چنانچه دقت زیاد در آنها اعمال ن آزمون های آماری نیاز مبرمی به محاسبات

 .زحمات انجام شده بیهوده خواهد بود

از طرفی دیگر، امروزه با وجود شبکه های کامپیوتری و نیز پایگاه های اطالعاتی علمی، مطالعه و بررسی 

سریع و دقیق به تاریخچه ی تحقیقات انجام شده در اقصی نقاط جهان قابل دسترسی بوده و دستیابی بسیار 

موضوع تحقیقاتی را ممکن می سازد. در نهایت همه محاسبات آماری که در قسمت قبل بیان شد به وسیله 

کامپیوتر قابل انجام است. باالخره با استفاده از برنامه های کامپیوتری می توان بازبینی و کدگذاری داده ها و 

دقت باالیی انجام داد. زیرا برنامه ها قادرند هر متغیری را به گونه ای  نیز ورود آنها را به بانک اطالعاتی با

 .دلخواه تعریف کنند تا مقادیر ورودی آنها را با اعمال شرایط و محدودیت هایی کنترل کنند

 انواع پژوهش:

 دسته بندی انواع روش تحقیق

ها و ماهیت مقادیر  در مدیریت را معموالً با توجه به هدف، روش های گردآوری داده روش تحقیقانواع 

های پژوهش براساس هدف به دو دسته پژوهش بنیادی و پژوهش کاربردی  کنند. روش تقسیم بندی می

ضافه کردن به شوند و هدف آنها ا شود. مطالعات بنیادی با طراحی الگو و مدلسازی شناخته می تقسیم می

شود با استفاده از دستاوردهای مطالعات بنیادی به حل یک  های کاربردی کوشش می علم است. در پژوهش

های کمی، کیفی و  ها نیز به پژوهش های پژوهش براساس ماهیت داده مساله کاربردی پرداخته شود. روش

های علمی وجود  قابل تقسیم هستند. البته باید دقت کنید مرز شفافی بین انواع پژوهش هش آمیختهپژو

ندارد. روش پژوهش یک پیوستار است و همیشه انواع رویکردهای مختلف پژوهشی در آن دخیل هستند. در 

 .این مقاله کوشش شده است تا تعریف روشنی از انواع روش تحقیق ارائه شود

 تحقیق بر اساس هدفانواع روش 

البته زهره سرمد معتقد است  .براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند

تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و توسعه.  :پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند

 .نوع تحقیق کاربردی است با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک

 

 

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir

https://parsmodir.com/db/research/research.php
https://parsmodir.com/db/research/mix.php


 
 

 
 

 انواع تحقیق براساس هدف

ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و  پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده: تحقیق بنیادی

نماید.  پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می ها می ها و نظریه ساخت یا آزمایش تئوری

پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک  هدف اساسی این نوع

یک نمونه تحقیق بنیادی ” بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی“زمینه خاص است. برای مثال 

د. است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باش

ای  کند و بر پایه مطالعات کتابخانه های استدالل عقالنی و قیاسی استفاده می تحقیق بنیادی نظری از روش

کند و بر پایه روشهای  های استدالل استقرائی استفاده می شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش انجام می

 .شود میدانی انجام می

نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال  پژوهشی است که با استفاده از :تحقیق کاربردی

ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام  رساندن رفتارها، روش

شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان  می
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” بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی“ر یک زمینه خاص است. برای مثال انتزاعی و کلی اما د

 .یک نوع تحقیق کاربردی است

 انواع روش تحقیق بر اساس روش گردآوری داده ها

 :سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند

 تحقیق توصیفی 

 تحقیق آزمایشی 

 :دسته است ۵تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 

 تحقیق پیمایشی 

 تحقیق همبستگی 

 تحقیق پس رویدادی 

 اقدام پژوهی 

 مطالعه موردی 

 تحقیق شبه آزمایشیتحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و 

 
 

 
 

 تحقیق توصیفی

تحقیقات آزمایشی مختص علوم تجربی است و در مدیریت جایگاهی ندارد. بنابراین روش تحقیق توصیفی یا 

 .غیر آزمایشی توضیح داده شده است

 تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی

تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل تحقیقات پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی 

 .است …موردی و 

 (Survey Research) تحقیق پیمایشی
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ها  دگاهها، باورها، نظرات، رفتارها، انگیزهآوردن اطالعاتی در باره دی روشی است برای بدست تحقیق پیمایشی

یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه این روش آماری است که از راه انجام تحقیق و پژوهش علمی 

توان روشی علمی در تحقیقات اجتماعی قلمداد کرد که شامل،  شود. همچنین پیمایش را می میسر می

های بزرگتری از  ها یا مجموعه العات درباره افراد، خانوادهآوری اط روشهای منظم و استاندارد برای جمع

ها و  آوری داده توان هم به ابزار استفاده برای جمع گروههای مختلف جامعه است. در حقیقت پیمایش را می

 .گیری از آن ابزار تلقی کرد های بکار گرفته شده هنگام بهره هم به فرایند

یژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع و

می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای 

که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به دودسته تقسیم می 

 :شود

  پیمایشی مقطعیتحقیقات 

 تحقیقات پیمایشی طولی 

 تحقیق پیمایشی مقطعی

بر گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی  (Cross Sectional) روش مقطعی

خاص داللت دارد. برای مثال بررسی میزان عالقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک 

 .مقطعی هستند-مدیریت در دوره کارشناسی ارشد تحقیقات پیمایشی رشته خاص. بیشتر تحقیقات

ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان )یک روز، یک هفته،  روش مقطعی به منظور گردآوری داده

گیری از جامعه انجام می شود. اینگونه پژوهش به توصیف جامعه براساس یک یاچند  یک ماه( از طریق نمونه

پردازد. برای مثال به منظور بررسی میزان عالقه دانشجویان کارشناسی مدیریت به ادامه تحصیل  متغیر می

در شاخه های مختلف مدیریت می توان از روش تحقیق پیمایشی به شیوه مقطعی استفاده کرد. در 

ی تحقیقات مدیریت، مطالعات مقطعی به منظور شناخت ماهیت و میزان تغییرات که نمایانگر سطوح سن

 .مختلف است انجام می شود

 تحقیق پیمایشی طولی

، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در  (Longitudinal) در روش تحقیق طولی

سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیالت »طول زمان سنجیده شود. برای مثال 

که به  تحقیقات تحولی .«ن فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائیبررسی تحول مهارت های زبا»یا « تکمیلی

 .بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند

در تحقیقات پیمایشی طولی داده ها در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان 

تغییرات در طول زمان پی برده شود. بررسی روند فرایندها، بررسی شده و به رابطه این متغیرها از نظر 

بررسی یک گروه ویژه یا بررسی یک گروه منتخب در این نوع مطالعه استفاده می شود. این مطالعات در 

ساله انجام می شود. این مطالعات نیاز به زمان و هزینه باالیی دارند و برای  ۱۰ساله یا  ۵طول یک زمان 

 .ارشد مدیریت مناسب نیستند دانشجویان دوره
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 تحقیق همبستگی

رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل  (Correlational Research) تحقیق همبستگیدر 

ر اساس متغیرهای مستقل باشد می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته ب

به متغیر وابسته متغیر مالک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق 

همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس 

 :هدف به سه دسته تقسیم می شود

ررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات همبستگی دو متغیری: هدف ب

دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و 

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در 

 عملکرد

در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر مالک براساس یک یا چند متغیر  :تحلیل رگرسیون

پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر مالک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده 

 گانهمی شود. اگر بررسی یک متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چند

(Multiple)  استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از

 .استفاده می شود (Multivariate) رگرسیون چند متغیری

تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در 

مبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده جدولی به نام ماتریس ه

 .است. تحلیل عاملی و حل معادالت ساختاری از این دسته هستند

 تحقیق پس رویدادی

ای نیز گویند. تحقیق  مقایسه-رویدادی تحقیق علی پس (Ex-Post Facto) به تحقیق پس رویدادی

ه می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می رویدادی به تحقیقی گفت پس

دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس 

 .رویدادی می گویند

موضوع به روش در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک 

میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی 

دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر 

ماهیت و روش گردآوری داده  پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس

 .پیمایشی است-ها، یک پژوهش توصیفی

 انواع روش تحقیق براساس ماهیت داده ها

 .تحقیقات می توانند براساس ماهیت داده ها به تحقیقات کمی، کیفی و آمیخته تقسیم شوند
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 انواع تحقیق از منظر نوع داده

مصاحبه است. تحقیق کیفی عبارت از مجموعه مهمترین ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات کیفی 

نحوی  های پژوهشی( است، که هرکدام به هایی )چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت فعالیت

ترتیب، از اطالعات  دهند. بدین حقیق یاری میت مورد موضوع ٔ  محقّق را در کسب اطالعات دست اول، درباره

شود. در تحقیقات کمی نیز معموالً  شده حاصل می بندی ادراکی و طبقه های تحلیلی، آوری شده، توصیف جمع

( …های مالی، حجم فروش، سودآوری و  از ابزار پرسشنامه یا داده های واقعی )مانند داده های صورت

است که هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی انجام نیز تکنیکی  روش تحقیق آمیخته .شود می استفاده

 .می شود

 مراحل پایان نامه نویسی 

 انتخاب موضوع پایان نامه 

 انتخاب استاد راهنما و مشاور 

 تکمیل فرم انتخاب موضوع پایان نامه و ارائه به مدیر گروه 

  زیر نظر استاد راهنما و مشاور و ارائه پرپوزال به گروه تخصصی پروپوزالتکمیل 

 تصویب پرپوزال در گروه تخصصی و ارسال به پژوهش دانشکده 

 صدور کد برای پایان نامه 

 نگارش پایان نامه 

 گی دفاع و داوری پایان نامهاعالم آماد 

 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه 

 ثبت نمره نهایی 

برای تهیه یک پایان نامه مورد تایید نکاتی در خصوص مطالب باال و رفع ابهامات میدهیم تا دانشجویان 

بل استفاده بتوانند بهترین موضوعات را انتخاب و پایان نامه ایی ارایه دهند که برای آینده کشور مفید وقا

باشد.ارایه یک پایان نامه معتبر در سطح بین المللی باعث میشود تا اختراعات و نو آوری های خوبی انجام 

 .شود

 انتخاب موضوع پایان نامه- ۱

احتماالً زمان زیادی را صرف این پروژه خواهید کرد، به همین خاطر ضروری است که موضوعی را انتخاب 

زدگی و کسالت شما  مند هستند، یعنی موضوعی که پس از مدت کوتاهی باعث دل قهکنید که واقعاً به آن عال

ی زمانیِ خاص  ی موردنظرتان بیاندیشید. شاید این سوژه، یک مؤلف، نظریه، بازه نگردد. سعی کنید به سوژه

اهید ی تحقیق در خصوص موضوع موردنظرتان را چگونه انجام خو و غیره باشد. به این فکر کنید که ادامه

های آکادمیک خودتان مشکل دارید، شاید الزم باشد مروری اجمالی  داد. اگر با فکر کردن راجع به عالقمندی

ی کارشناسی خود داشته باشد و ببنید آیا موضوع خاصی وجود دارد که به بررسی آن تمایل  بر دروس دوره

دانشجویان باید توجه داشته  .مع باشدداشته باشید یا خیر. عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جا

ماهه و حداکثر یک ساله به  ۶باشند دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل 

 .اتمام برسد
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موضوع پایان نامه باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط .موضوع پایان نامه تکراری نباشد

با توجه به اینکه  .نامه باید با رشته تحصیلی و گرایش تخصصی دانشجو مرتبط باشدموضوع پایان . باشد

 یان بایدنگارش مقالـه را از شروعنمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد، دانشجو ۲حداکثر 

موضوعی را انتخاب نمایند مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مدنظر قرار دهند و به تحقیق بپردازند و 

دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که  .که امکان استخراج مقاله را داشته باشد

 .شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد برای دریافت کمک هزینه

 انتخاب استاد راهنما و مشاور- ۲

مورد نظر از تخصص کافی برخورداراند را به عنوان استاد راهنما انتخاب کرده و  یکی از استادان که در زمینه

پروپوزال خود را با ایشان درمیان بگذارید. در این جلسه بجز فرم کامل شده پیشنهادیه الزم است تا سابقه 

ذ دانشجو تحقیق را بطور کامل نزد ایشان ارائه کنید. همچنین اطمینان حاصل کنید که از نظر ظرفیت اخ

ایشان بتوانند شما را بعنوان دانشجوی خود قبول کنند. به این نکته توجه داشته باشید که الزم است حداقل 

یکی از استادان راهنما و یا مشاور، استاد تمام وقت یا نیمه وقت واحد باشند و ظرفیت خالی داشته باشند.در 

همچنین مشاور صنعتی خود با ایشان مشورت کنید. صورت جلب نظر استاد راهنما، در مورد استاد مشاور و 

دانشجو قبل از هماهنگی با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی 

و مشاوره ایشان اطالع حاصل نماید و همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز موظف هستند قبل از امضای فرم 

ه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال فرم و فرستادن به سقف پذیرش خود توج

پرهیز نمایند. ” دانشجو به حوزه معاونت پژوهشی و یا در نوبت قرار دادن و ایجاد وقفه در کار دانشجو جدا

بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه مسئولیت تاخیر در ارائه پرپوزال و عواقب کار متوجه 

تادان مربوطه و دانشجو خواهد بود. ارسال رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی، و تصویر آخرین اس

مدرک تحصیلی در هریک از موارد فوق برای استادان راهنما و مشاوری که برای اولین بار با واحد همکاری 

ارت ملی، صفحه اول می نمایند الزامی است. مطابق با مقررات سازمان تآمین اجتماعی بایستی تصویر ک

شناسنامه ،صفحه اول دفترچه بیمه، آخرین حکم کار گزینی این دسته از اساتید به کارشناس تحصیالت 

تکمیلی تحویل داده شده و همچنین جهت پرداخت حق الزحمه شماره حساب بانکی ایشان به امور پژوهشی 

 .اعالم گردد
 

 :های مهم در انجام پایان نامه توصیه

بار استاد راهنمای خود را مالقات کنید و گزارش پیشرفت ارائه کنید. بر اساس قانون، دانشجو  ای یک هفته

موظف است هر دو ماه یک گزارش پیشرفت کار نیز به دانشکده ارائه کند. وقت زیادی بر روی مطالعه سابقه 

از تجربه دیگران بهره ببرید  کند تا راه خود را بهتر انتخاب کنید، تحقیق قرار دهید. این کار به شما کمک می

و از دوباره کاری پرهیز کنید. برای این منظور در کتابها، مقاالت چاپ شده در مجالت، مقاالت چاپ شده در 

کنید  تمام مطالبی را که تهیه می .جستجو کنید . . .های تحقیق و  مجموعه مقاالت کنفرانس، گزارش

از آن کمک بگیرید. در هنگام تهیه گزارش نهایی باید مرجع شماره گذاری کنید تا بعدا در فهرست مطالب 
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ها، نمودارها و مطالب خاص را در همان محل ذکر کنید و در فهرست مطالبی که در  ها، جدول تمامی شکل

اید منابع را با فرمت مصوب دانشگاه لیست کنید. مقاالت تهیه شده را به استاد راهنمای  انتهای گزارش آورده

بندی  در اولین زمان ممکن فصل .دهید و نظر ایشان را در بهبود روند مطالعه تاریخچه جویا شویدخود ارائه 

پروژه خود را به استاد راهنما پیشنهاد و پس از انجام اصالحات مکتوب کنید. این کار به انجام تحقیق شما 

ری بکنید. چرا که باید رسید فک برای اثبات صحت آنچه در تحقیق خود به آن می .دهد نظم و انضباط می

 .های واقعی و یا یک مدل بجز مدل خود مقایسه کنید نتایج تحقیق خود را با داده

چند کتاب در مورد شیوه نگارش و ادبیات گزارش نویسی مطالعه کنید. رعایت موارد دستوری نگارش پایان 

 .در تایپ گزارش خود نکات تایپ را رعایت کنید .نامه را دست کم نگیرید

 تکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه-۳

دانشجو می بایست عنوان پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه خود با رعایت موارد ذکر شده دربند انتخاب 

پایگاه های موضوع پایان نامه پیشنهاد نماید. جهت اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان نامه به سایت به 

مرتبط مراجعه وموضوع پایان نامه و کلمات کلیدی عنوان پایان نامه خود را جستجو نمائید. از نتایج حاصل 

از جستجو پرینت گرفته و ضمیمه فرم تصویب موضوع پایان نامه نمائید. بعد ازتایید موضوع پیشنهادی پایان 

هفته دانشجو اقدام به تالیف و آماده سازی  ۲نامه توسط مدیرگروه مربوطه می بایست ظرف مدت حداکثر 

پرپوزال زیر نظر اساتید راهنما و مشاور نموده وجهت مطرح شدن در شورای تخصصی گروه به مدیرگروه 

 .مربوطه تحویل دهد

 ارائه پرپوزال -۴

پرپوزال، فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید 

استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل: بیان مساله، 

 تکمیل بخش هر در دهش ذکر توضیحات اساس بر و کامل طور به را …اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و 

همین فرم می باشد و فرمت آن برای کلیه  نامه، پایان موضوع تصویب مبنای که است ذکر به الزم. نماید

ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ  رشته ها یکسان است. پروپوزال یا طرح تحقیق ، پیش نویس پ

موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال ، شما به معرفی 

ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته ، و نتایجی   کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع ، ذکر پ

 به یا و دارید آن از که هدفی بر بنا پروپوزال شکل  که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید.

 که کنید انتخاب طوری را خود نامه پایان عنوان. باشد متغیر قدری تواند می شما تحصیلی رشته مقتضای

خواهید انجام دهید. زمان و مکان نیز در آن آمده باشد. از  وده اما بخوبی بیان کند که چه کاری را میب کوتاه

 .هایی مانند بررسی، ارائه و ارزیابی در ابتدای عنوان خودداری نمایید ذکر عبارت

د پروژه از وب سایت دانشگاه دریافت کنید و آن را به دقت تکمیل کنید. در این فرم باید ثابت فایل پیشنها

کنید که این تحقیق باید انجام شود، شما بهترین فرد برای انجام این تحقیق هستید، این زمان بهترین زمان 

احتمالی بسیار شفاف  برای انجام این تحقیق است، موضوع تحقیق بسیار شفاف است، روش تحقیق و نتایج

 به دقت تکمیل کنید و از راهنماییهای پروپوزال را  است و به چه امکانات و زمانی نیاز دارید. تمامی قسمت

در بیان تاریخچه تحقیق حتماً تعدادی از  .های مختلف پروپوزال آمده است کمک بگیرید که در عنوان بخش
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کنید. به منظور ذکر نمونه حتماً از فرمت استاندارد مرجع های اخیر را ذکر  های انجام شده در سال تحقیق

دادن استفاده کنید.فایل پروپوزال خود را برای تایید اولیه برای مدیر گروه ایمیل کنید و تایید اولیه را اخذ 

 .کنید

ید. فرم را پروپوزال را به تصویب استاد راهنما و استاد مشاور برسانید و نسبت به تایید کمیته گروه اقدام نمای

به مدیر گروه تحویل دهید. به منظور بررسی سطح کمی و کیفی پرپوزالها و تایید آنها، جلسات کمیته 

تخصصی گروهها در هرنیمسال طبق یک برنامه زمانبندی مشخص بــرگزار می گردد. و صورتجلسه نیز 

کمیته تخصصی گروه  توسط کمیته تخصصی گــروه مربـوطه تنظیم می شود. پس از طرح پرپوزالها در

پروپوزال های به تصویب رسیده جهت طرح در شورای تحصیالت تکمیلی به حوزه معاونت پژوهش ارسال 

می گردد. حوزه معاونت پژوهش از دریافت پروپوزال دانشجویانی که ظرفیت اساتید راهنما یا مشاور آنها پر 

 .باشد نمی قبول قابل طرف از و اسکن – فکس –امضاء اساتید به صورت کپی . است جدا معذور است

تمام پروپوزال می باست به  .پرپوزال ناقص و بدون امضاء اساتید راهنما و مشاور تحویل گرفته نخواهد شد

 .صورت درست تایپ شود

 :عدم تحویل پرپوزال در زمان مقرر

گر متوجه دانشجو در صورت عدم تحویل پرپوزال در زمان مقرر، مسئولیت آن درزمان تحصیل و تبعات دی

 .خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطالع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست

 :نحوه دریافت فرم پرپوزال

دانشجویان جهت دریافت فرم پرپوزال می بایست پس از مراجعه به وب سایت واحد، در قسمت فرم های 

 .زال کلیک نموده و مبادرت به دانلود آن نمایندمربوط به پایان نامه، بر روی لینک فرم پرپو

 تصویب پروپوزال

تصویب  ( الف  تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه: مراحل تصویب پرپوزال به شرح زیر است

 (اولیه

شورای پژوهشی دانشکده ، شورایی است که ) تصویب نهایی ( تصویب در شورای پژوهشی دانشکده ب

پرپوزال هـا و درخواستهای دانشجویانهر هفته برگزار می گردد. بدیــهی است در خصوص تصویب نهایی 

 .موضوع پرپوزال پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده قطعیت یافته و قابل تغییر نیست

 :موارد خاص و تغییرات احتمالی

گزاری جلسه در مرحله پس از تصویب موضوع در شورای پژوهشی دانشکده و قبل از اخذ کد شناسایی و بر

 دفاع،چنانچه الزم باشد تغییراتی در عنوان پایان نامه یا اساتید راهنما و مشاور صورت پذیرد می بایست

 :بصورت زیر اعمال شود

چنانچـه تغـییرات جزئی در عنوان پایان نامه مد نظـر باشد، الزم است مراتب طـی فرم : تغییرات جزئی

دیر گروه رسیده باشد اعالم و تغییرات در عنوان پرپوزال دانشجو منظور مربوطه که به تایید استاد راهنما و م

 .شود. تایید نهایی با شورای پژوهشی دانشکده می باشد

چنانچه موضـوع پایان نامه بطـور اساسـی تغییر نماید ، الزم است پرپوزال جـدید تنظیـم و : تغییرات کلی

ان نیز در فرم مربوطه اعالم شود در اینصورت اگر تغییری پس از تاییـد در گـروه تخصصـی، علت تغییر عنو
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در وضعیت اساتید راهنما و مشاور ایجاد نشود، فقط ابالغیه جدید برای دانشجو صادر خواهد شد تایید نهایی 

 .با شورای پژوهشی دانشکده می باشد

 :تغییر استاد راهنما و مشاور فقط در موارد خاص

ر حکم برای استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد از مراحل متعددی با توجه به اینکه فرآیند صدو

عبور می کند و پس از صدور حکم، فرد مذکور به عنــوان هــدایت کننده پایان نامه از نظر دانشگاه 

امــکان پذیــر نیست و در ” شنــاخته می شود ، امکان واگذاری این مسئـــولیت به افراد دیگر اساسا

شرایط خــاص می بایست این جا بجایی با ارائه دالیل روشن و قابل دفاع به تایید شورای پژوهشی دانشکده 

برسد. لذا چنانچـه الزم باشد اساتید راهـنما یا مشاور تغییر نمایند چه در صورت تغییر عنوان پایان نامه و 

یا مشـاور به تاییـد گروه رسیده و چه در صورت عدم تغییر آن می بایست انصراف کتبـی استاد راهنما 

موافقت استاد راهنما یا مشاور جدید طـی فرم مربوطه از طـرف گروه اعالم ، تا نسبت به صدور احکام جدید 

اقدام شود. در صورتیکه به علت عدم دسترسی به استاد راهنمـا یا مشاور به عـلت مسافرت طوالنی یا فرصت 

 صورتجلسه توان می کتبـی انصـراف جـای به نباشد، استاد از انصراف اخذ امکـان …مطالعـاتی یا فـوت و 

توضیح علت تغییر استاد راهنما یا مشاور و معرفی استاد جـدید را نیز مالک عمل قـرار داد. در  بر مبنی گروه

صورت استفاده از استادان جدید ارسال احکام کارگزینی هیات علمی به همراه رزومه کامل تحصیلی، 

 . موزشی و پژوهشی ایشان الزامی استآ

 :افزایش سنوات تحصیلی

در صورت نیاز دانشجو به سنوات تحصیلی بیشتر از سقف مجاز در خصوص پایان نامه ، علت افزایش سنوات 

طی نامه ای با تایید استاد راهنما و مدیر گروه به حوزه پژوهشی اعالم شود. تایید نهایی با شورای پژوهشی 

 .باشد دانشکده می

 :اخذ کد و دریافت نامه کدینگ-۵

پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده ، پروپوزال های مربوطه جهت ثبت در سایت پایان نامه های 

درصورت خالی بودن ظرفیت اساتید کد پایان  .دانشگاه آزاد واخذ کد به کارشناس پژوهش ارسال می گردد

هفته  ۲بایست جهت اطالع از کد ودریافت نامه های کدینگ  نامه برای دانشجو اخذ می گردد دانشجو می

 .پس از برگزاری شورای پژوهشی دانشکده به واحد پژوهش مراجعه نماید

 .ماه پس ازتاریخ دریافت کد مجاز به دفاع می باشد ۶دانشجو  توجه:

 نگارش پایان نامه-۶

دانشجویانی که پرپوزال آنها تصویب شده پس از تأئید نهایی پرپوزالها در شورای پژوهشی دانشکده، اسامی 

است به همراه کد پایان نامه آنها در برد تحصیالت تکمیلی اعالم می گردد. و احکام اساتید راهنما و مشاور 

صادر می گردد. پس ازاعالم اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده است ،دانشجویان 

ارد ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایان نامه خود مذکور میتوانند با رعایت مو

نمایند. مطالعه کامل فایل مذکور و تنظیم صفحات پایان نامه بر این اساس ضروری است.در صورت عدم 

 هر نگارش از پس است رعایت موارد مطرح شده، مجلد پایان نامه از دانشجو تحویل گرفته نخواهد شد. الزم

تحویل داده شود.  مشاور و راهنما استاد تأییدبه و بررسی جهت کار، پیشرفت گزارش نامه پایان فصول از یک
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پس از پایان نگارش کلیه فصول پایان نامه، تحویل یک نسخه از پایان نامه تایپ شده جهت بررسی و اعالم 

موارد خواسته شده در فرم تعهد اصالت نظر و رفع نواقص احتمالی به استاد راهنما و مشاور ضروری است. 

پایان نامه و صورتجلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو، عنوان پایان نامه و سایر موارد بایستی به صورت تایپ 

 .شده، قید گردند

 اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع-۷

ال در گروه تخصصی می توانند از پایان نامه ماه پس از تاریخ تصویب پروپوز ۶دانشجویان کارشناسی ارشد 

ماه  ۶خود دفاع نماینــد. توجه به این نکته ضروری است که دفاع دانشجو از پایان نامه قبل از موعد مقرر 

ممنوع است. پس از تایید نهایی پایان نامه بوسیله استاد راهنما و مشاور و انجام اصالحات اولیه ، دانشجو می 

 .از پایان نامه نماید ۷به وب سایت واحد اقدام به دانلود فرم اعالم آمادگی دفاع فرم شماره  تواند با مراجعه

توجه : شرط الزم در خصوص دفاع از پایان نامه ،اعالم نمره کلیه واحدهای درسی دانشجویان ترم 

 .آخر و اقدام جهت اخذ و یا تمدید واحد پایان نامه می باشد

راهنما و مشاور در فرم اعالم آمادگی دفاع مبنی بر بال مانع بودن برگزاری جلسه  پس از تأئید و امضای استاد

دفاعیه، دانشجو بایستی با مراجعه به مدیر گروه جهت انتخاب داور و با مراجعه به کارشناس پژوهش 

 .دانشکده جهت صدور ابالغیه داور و دریافت فرم داوری پایان نامه اقدام نماید

 تعیین تاریخ دفاع

پس ازاعالم نظر داور ،مدیرگروه مبادرت به اعالم و تعیین تاریخ دفاع دانشجو می نماید که می بایست توسط 

توجه : در صورتیکه اساتید راهنما ، مشاور و یا . کارشناس پژوهش دانشکده در جدول زمانبندی ثبت شود

اهنگی با ایشان ،تاریخی را که داور عضو هیأت علمی واحد تهران غرب نیستند الزم است دانشجو پس از هم

می توانند در واحد جهت شرکت در جلسه دفاعیه حضور داشته باشند به اطالع مدیر گروه برساند. تاریخ فوق 

تنها پس از بررسی کارشناس پژوهش دانشکده جهت عدم تداخل با جلسات دفاعیه سایر گروهها رسمیت 

 اس پژوهش دانشکده جهت تأئید تاریخ دفاع ،یک نسخهمی یابد. دانشجو بایستی هنگام مراجعه به کارشن

CD  حاوی محتوای پایان نامه خود را تحویل و فرم های الزم جهت شرکت در جلسه دفاعیه را از ایشان

 .دریافت نماید

 :توصیه های مهم در جلسه دفاع

دقیقه  ۳الی  ۲دقیقه است. توجه داشته باشید که در حدود  ۲۰زمان شما برای ارائه مطالب خود فقط 

دقیقه( به لزوم انجام تحقیق و تاریخچه تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه کار خود بپردازید  ۵)حداکثر 

هایتان بپردازید. نتیجه  اسالید( و باقیمانده زمان را به توضیح در مورد روش کار خودتان و یافته ۳)حداکثر 

پایان نامه است که همگی مایل به شنیدن آن های شما مهمترین قسمت  گیری و بحث در مورد یافته

 .هستند

صفحه اول پاور پوینت، صفحه عنوان باشد و قبل از شروع جلسه در حال نمایش باشد تا حاضرین با عنوان، 

محقق، استاد راهنما و سایر مطالب سمینار بیشتر آشنا شوند. در صورتی که برای شما امکان دارد، بهتر است 

استفاده کنید تا مشکالت عدم تطبیق فونت و نرم افزار برای شما پیش نیاید. در این حالت از رایانه خودتان 

فرض ویندوز استفاده کنید.  های زیبایی که موجود است بجای فونت پیش توانید در متون فارسی از فونت می

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



ها را با رایانه  ترلدر صورتی که امکان استفاده از رایانه خودتان میسر نیست، حتماً چند ساعت قبل این کن

 .محل سمینار کنترل کنید

 نمونه ساختار پایان نامه 

است. محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت  ”معرفی پژوهش“ عنوان این فصل

 :هایی داشته باشد. اما معموالً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است

 طرح کلیات پژوهش در حدود یک پاراگراف :مقدمه

 :بیان مساله پژوهش

 شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک پژوهش-

   ضرورت و اهمیت انجام پژوهش-

 شجام کار و توجیه لزوم انجام پژوهچرایی ان-

 وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها-

 د.ی پژوهش در این قسمت آورده می شوجنبه نوآور-

ا ی و اصلی آرمانی، اهداف ترتیب به قسمت این در  پژوهش به دنبال انجام آن است.آنچه   ش:اهداف پژوه 

 .کلی، ویژه و یا اختصاصی و نیز کاربردی بیان می شود

 مسیری برای اجرای پژوهش  :سؤاالت پژوهش

 مسیری برای اجرای پژوهش :فرضیه های پژوهش

 .و به تفکیک ذکر می شوددامنه موضوعی و مکانی پژوهش در این قسمت   :دامنه پژوهش

 امکانات و محدودیت های پژوهشگر 

 ژه ها و مفاهیم پژوهش تعریف نظری و عملیاتی وا 

 فصل دوم پایان نامه 

 پژوهش پیشینه  است دراین فصل به سابقه تاریخی، مبانی نظری و ”ادبیات پژوهش“ عنوان این فصل

مطالب ارائه شده در این فصل همه باید . دارد ربیشت کار و زیاد وقت صرف به نیاز که شود می پرداخته

مبانی و یا چارچوب نظری  .استناد داشته باشد و معموال از گذشته دور و نزدیک شروع و به آینده می رسد

 .باید به مفاهیم و متغیرها و ارتباط مشترک آنها با هم بپردازد

   فصل سوم پایان نامه 

است . در این فصل روش پژوهش  ”ابعاد و راهکارهای آنمراحل انجام پژوهش و “ عنوان این فصل

تشریح می شود. این فصل، فصلی کوتاه و در عین حال فوق العاده مهم است. عمده ی مطالب این فصل 

 .برگرفته از پیشنهاد پژوهش است

 معرفی محتوای فصل حداکثر در یک پاراگراف :مقدمه 

  نوع پژوهش 

  محیط پژوهش 

 زمان انجام پژوهشاشاره به مکان و 
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معرفی جامعه آماری، اشاره به حجم ) بیان تعداد (  :جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

 نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا

 شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند :متغیرهای پژوهش 

 ابزار جمع آوری داده ها و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش  :پژوهش ابزار گردآوری داده های 

از نظر  را ابزار گردآوری اطالعاتبه بخشی برخواهید خورد که باید حتما  صل سوم پایان نامهفحین نوشتن 

 پایایی و روایی بسنجید. 

های فصل روش  دانید که از ابزار مختلفی، که متداول ترین آن پرسشنامه است، برای گردآوری داده می

زار تا زمانی که دو ویژگی مهم پایایی و روایی را نداشته باشند قابل اعتماد شود. اما این اب تحقیق استفاده می

 ها اطمینان کرد. توان به نتایج آننیستند و نمی 

 ها انتخاب کرده بنابراین الزم است ابتدا با این مفاهیم آشنا شوید و بعد بدانید ابزاری که برای گردآوری داده

 ی بسنجید. اید را چطور از نظر این دو ویژگ

 روایی به چه معناست؟

گیرند، در مرحله اول باید از روایی یا اعتبار ها مورد استفاده قرار می  ابزاری که برای جمع آوری داده

(Validity .برخوردار باشند و در مرحله دوم باید پایایی یا اعتماد داشته باشند ) 

تواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه چه حد می روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا 

 گیری کند. 

مقصود از روایی این است که ابزاری که برای اندازه گیری مورد نظر انتخاب شده است ویژگی و خصوصیتی 

دهد  که ابزار برای آن طراحی شده است را دارد یا خیر. به عبارت دیگر مفهوم روایی، به این سوال پاسخ می

 سنجد.  ار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میکه ابز

 دهیم.  با یک مثال این موضوع را بیشتر توضیح می

های آن  کنید ولی پرسش استفاده می« تعهد سازمانی کارکنان»فرض کنید از ابزار پرسشنامه برای ارزیابی 

 در حال ارزیابی است. « رضایت شغلی کارکنان»رسد  اند که به نظر میطوری طراحی شده 

تعهد »ی مور نظر که در اینجا نتایج به دست آمده از این پرسش نامه روایی ندارد چرا که خصیصه 

 بوده ارزیابی نشده است. « سازمانی

ها باید روایی داشته باشند بدین معناست که چه پرسشنامه شود ابزار گردآوری داده بنابراین وقتی گفته می 

خواهید مصاحبه کنید یا ارزیابی خود را با مشاهده حضوری انجام دهید باید چیزی  چه می کنید تهیه می

شود مرتبط با هدفی باشد که پیش گرفته اید در غیر این صورت نتیجه نهایی از ارزش  که سنجیده می

 خاصی برخوردار نخواهد بود. 
   

 های تعیین روایی یا اعتبار روش

 روش اعتبار صوری

گیری این است که آیا ابزار در ظاهر به درستی متغیر مورد رین روش برای بررسی روایی ابزار اندازه تساده 

 دهد یا خیر.  مطالعه را مورد سنجش قرار می
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توان فقط اعتبار صوری را برای نتیجه گیری معتبر دانست چرا که شکل ظاهری هرچند به طور کلی نمی 

کند آیا ابزار انتخاب  کند بلکه این روش مشخص مینهایی را مشخص نمی ابزار صحت و اعتبار نتیجه گیری 

 شده مناسب با هدف پژوهش است یا خیر. 

شود:  شود و به این سواالت پاسخ داده می مثال در روایی صوری، ساختار ابزار از نگاه گروه هدف بررسی می

ست؟ آیا افرادی که قرار است به ابزار پاسخ آیا ابزار طراحی شده به صورت ظاهری با هدف مطالعه مرتبط ا

دهند، با عبارات و جمله بندی ابزار موافق هستند؟ آیا برداشت افراد غیر متخصص )گروه هدف( همان 

 برداشتی است که مورد نظر محقق است؟ 
   

 روایی محتوی

رود پاسخ چنین سواالتی داده شود: شود، انتظار میمعموال وقتی یک ابزار از نگاه روایی محتوی بررسی می 

های این ابزار، آیا ابزار طراحی شده همه جوانب مهم و اصلی مفهوم مورد اندازه گیری را در بر دارد؟ آیا سازه 

 کند؟ همان چیزی را که باید بررسی می
   

 روش اعتبار مالکی

 سنجد.  های خاص می آزمودنی در موقعیتاین روش، کارآمدی یک ابزار اندازه گیری را در پیش بینی رفتار 

ها با هم متفاوتد و  شود. این مالک در روش اعتبار مالکی، عملکرد فرد در آزمون با یک مالک مقایسه می

 شوند:  شامل چهار نوع مختلف می
   

 اعتبار پیش بین

سنجد و آنچه ادعای پیش بینی  ها را می های آزمودنی که برخی ویژگی ی نمرهاین اعتبار از بررسی رابطه 

 آید.  آن را دارد به دست می
   

 اعتبار همزمان

مالک پژوهش در اعتبار همزمان این است که آیا دو یا چند گروه از افرادی که در پژوهش مورد نظر مورد 

 های پیش بینی شده متفاوت هستند یا خیر.  اند بر اساس شیوهارزیابی و سنجش قرار گرفته 
   
 یی همگراروا

 گیرد. میزان ارتباط و همبستگی میان سوال مربوط به یک حیطه با همان حیطه را در بر می 

اعتبار همگرا همچنین میزان ارتباط نمرات در یک ابزار سنجش را با نمرات در ابزارهای دیگری که همان 

هایی که سازه  نمرات آزمونکند. اگر همبستگی بین های مشابه را دارند اندازه گیری می سازه یا سازه 

 گیرند باال باشد، آزمون دارای اعتبار همگرا است. واحدی را اندازه می 
   

 اعتبار تمایز

 ها داللت دارد. این روش روایی به همبستگی ضعیف بین سواالت مربوط به یک حیطه با دیگر حیطه 
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یگر باید کمتر از ضریب همبستگی آن های د توان گفت که ضریب همبستگی یک سوال با حیطهاینطور می 

 های مربوط به خودش باشد.  سوال با حیطه

های نامرتبط تمایز قائل در واقع با استفاده از یک ابزار باید بتوان میان سازه مورد اندازه گیری و دیگر سازه 

کنند پایین باشد،  های متفاوتی را اندازه گیری می هایی که سازه شد. بنابراین اگر همبستگی بین آزمون

 آزمون درای اعتبار تشخیصی یا تمایزی است. 
   
   

 پایایی به چه معناست؟

( را داشته باشند بدین Reliabilityها باید ویژگی پایایی یا )شود ابزار گردآوری داده  وقتی گفته می

ه دست آمده اختالف معناست که اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتیجه ب

 چندانی مشاهده نمی کنیم. 

دهند.  بسیار مهم است که بدانیم ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما می

 شود.  برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می

نا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر این ضریب یک است به این مع ۱دامنه ضریب پایایی از صفر تا +

شود و اغلب در صورت مشاهده،  دهد. هرچند پایایی کامل به ندرت دیده می باشد پایایی کامل را نشان می

 کنند.  به نتایج حاصل شک می
   

 روش های سنجش پایایی

 (Test-Retestروش باز آزمایی )

پایایی، سواالت آزمون در دو نوبت و تحت شرایط مشابه به یک گروه واحد داده در این روش برای سنجش 

 . شوند می مقایسه هم با حاصل نمرات و شود می

در نهایت ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای دو آزمون برآورده شده تا چگونگی شباهت امتیازات 

کند که متغیرها یا  باز آزمون فرض می -آزمونمشخص شود و بعنوان ضریب پایایی به کار رود. روش 

 مفاهیم مورد اندازه گیری و همچنین خصوصیات آزمون شوندگان در طول دوره تغییر نخواهند کرد. 
   

 (Equivalenceروش موازی یا آزمون های همتا )

 شامل فرم هر که شود می داده مشابه گروه یک به موضوع یک مورد در جداگانه فرم دو روش، این در 

 سواالت آزمون است.  از تعدادی

به عبارتی، دو آزمون معادل در مورد یک مفهوم یا متغیر به خصوص تهیه شده و در فاصله کوتاهی به یک 

های متعادل  شود. ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از این دو فرم برابر با پایایی فرم گروه واحد داده می

 است. 
   

 (Split-halfه کردن آزمون )روش تصنیف یا دونیم

 شود. در این روش یک آزمون به دو نیمه تقسیم شده و رابطه همبستگی بین دو نیمه آزمون سنجیده می 
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های صحیح های غلط و کد یک به پاسخ  این آزمون معموال برای متغیرهای دو حالتی که کد صفر به پاسخ

ا و سختی سواالت باید با هم مشابه باشند و از آنجا که رود. در این روش، محتوشود به کار می داده می 

 بایست روش ضریب همبستگی به کار رود.  تعداد سواالت ابزار به دو قسمت تقسیم شده است می
   

 (Kuder-Richardsonریچاردسون )-روش کودر

های  پاسخهای همگنی ) ثبات بین سواالت( هستند که نسبت  این روش شامل دو آزمون است که آزمون

ها به شکل  هایی که پاسخ آندهند و برای آزمون صحیح به غلط را در هر سوال یا آزمون مد نظر قرار می 

 شود مفید است.  صحیح یا غلط بیان می
   

 (Cronbach Alphaروش آلفای کرونباخ )

تعیین پایایی  در دانشگاه استنفورد روش آماری ضریب آلفا را برای حل مشکل ۱۹۵۱کرونباخ در سال 

 های چند سوالی ابداع کرد. آزمون 

ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که در بیشتر مطالعات از آن  روش پایایی آلفای کرونباخ معمول

 سنجند. هایی است که یک سازه را می شود و معرف میزان تناسب گروهی از آیتم استفاده می 

ی است که فقط به انجام یک بار آزمون نیاز دارد تا برآوردی از های سنجش پایایاین روش یکی از روش 

پایایی آزمون را فراهم کند. در کل، ضریب پایایی آلفای کرونباخ زمانی مفید است که سواالت به صورت 

 رود. غلط طرح نشده باشند و جهت سنجش ثبات درونی سواالت به کار می -صحیح
   

 SPSS افزار نرم با پایایی تعیین

 فوق های روش از یکی با پایایی تعیین برای که است افزارهای تحلیل آماری نرماز جمله  spssنرم افزار 

 گیرد. روش آلفای کرونباخ( مورد استفاده قرار می  اغلب)

 را انتخاب کنید.  Scallی گزینه  Analyzeهای پرسشنامه را وارد کنید و سپس از منوی ابتدا باید داده 

 Reliabilityرا انتخاب کنید که با انتخاب آن یک پنجره با عنوان  Reliability Analysisسپس گزینه 

Analysis  شود. باز می 

روش سنجی پایایی مورد  Modelقسمت ( انتقال دهید. در itemsمتغیرها را از پنجره اول به پنجره دوم )

کلیک  OKهای دیگر( را انتخاب کنید سپس روی نظرتان را )مثال آلفای کرونباخ یا دو نیمه کردن و روش

 کرده و نتایج ضریب پایایی پرسشنامه را در خروجی مشاهده کنید. 
   
 
 

 روش گردآوری داده ها و مراحل انجام پژوهش

 روش تحلیل داده ها 

 تحقیق های یافته تحلیل و تجزیه یا  فصل چهارم پایان نامهنگارش  

 معرفی محتوای فصل : مقدمه
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 جداول و نمودارهای توصیفی :(توصیف داده ها )آمار توصیفی

متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط  : (آزمون فرضیه ها یا طرح سؤاالت )آمار استنباطی

 .ارایه می شود

 …بررسی ضریب تاثیر :پژوهشمدل اولیه و نهایی 

 .خالصه مطالب ارایه شده :خالصه مطالب

 فصل پنجم

می باشد. توجه داشته باشید که در این فصل استنادی در کار  نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتبا عنوان 

 .نیست و آن چه ارائه می دهید، صرفا برگرفته از یافته های شما طی این پژوهش است

پنجم با هدف بحث ونتیجه گیری تدوین می شود. این فصل دارای چندین محور می  به طور اجمال، فصل

 .باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد

 :بررسی های تحقیق و تفسیر نتایج

 :در این بخش به بحث و نتیجه گیری به صورت زیر بپردازید

 .به تفسیر یافته های خویش بپردازید و دستاوردهای خود را برشمارید-

شخص کنید آیا یافته های شما پاسخ الزم را به فرضیات مطرح شده در پیشنهاد پژوهش تان داده است یا م-

 .خیر؟ تفسیر خود را در این باره شرح دهید

یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران که در این زمینه پژوهش کرده اند، مورد مقایسه قرار -

افته های شما با یافته های دیگر پژوهشگران هم خوانی و یا اختالف دهید. مشخص کنید که تا چه حد ی

دارد. حتما در قسمت بحث و هنگام مقایسه یافته های خود با یافته های دیگر پژوهشگران، الزم است بدان 

پژوهش استناد کنید. در قسمت پایانی بحث نیز نتیجه گیری خود را با توجه چهار عامل مهم یعنی، جمع 

فته های پژوهش، آینده نگری، تعمیم و پیشنهاد ارائه دهید. در قسمت نتیجه گیری هیچ گونه بندی یا

 .استنادی در کار نیست و جمالت باید با دقت خاص و پیوند مطالب تدوین شود

 :پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

به منظور راهنمایی  دراین بخش، انتظار می رود که چند عنوان مربوط با عنوان با عنوان و پژوهش خود-

دانشجویان دیگر مطرح سازید.دقت کنید که این عناوین نباید با محورهای پایان نامه یا رساله شما بی ارتباط 

 .باشد. عنوانی را که مطرح می سازد باید از ساختار علمی مناسب برخوردار باشد

 :محدودیت های پژوهش

ن یک واقعیت دچار کندی می شود. در ارائه یک حرکت به سوی هر هدفی، توسط محدودیت ها به عنوا-

گزارش از یک پژوهش مثل پایان نامه محقق سعی می کند با بیان محدودیت هایی که بر سر راه تحقیق 

 .دارد )داشته است ( به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادالنه ای داشته باشد

 : ه محقق قرار داردمحدودیت های احتمالی که برسر را-

 (اسناد  کمبود منابع علمی )کتاب ها ، مجالت تخصصی ، مدارک

 ... ( کمبود منابع مالی )شخصی ، سازمان کارفرما و

 رسئولین در جامعه اماری با پژوهشگعدم همکاری م
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 انتخاب موضوع ***

 : نمود توجه ذیل موارد به باید تحقیقاتی عنوان انتخاب جهت

 پاسـخ  یـا  و مشـکل  حـل  راسـتای  در بایـد  تحقیـق  عنـوان  : پـژوهش  عنـوان  بـودن  جدیـد  1-

 شده حل کامل طور به که باشد سؤالی به

 . باشد

 . باشد سادگی و اختصار ، صراحت دارای باید مناسب تحقیق عنوان یک 2-

 . آن در گرایی آرمان جای به تحقیق عنوان در گرایی واقع وجود 3-

 چرایــی ، موضــوع چگــونگی ، موضــوع چیســتی نظیــر مجهــوالتی بایــد تحقیــق عنــوان 4-

 . باشد دارا را اجرا مکان ، موضوع

 و وی عالقـه  میـزان  ، گـر  پـژوهش  تخصصـی  توانـایی  بـه  بایسـتی  موضـوع  هـر  انتخـاب  در 5-

 کرد توجه آن اجرای جهت مادی منابع نیز

 اگـر . باشـد  نیـز  صـرفه  بـه  مقـرون  و بـوده  گـر  پـژوهش  عالقـه  مـورد  بایـد  تحقیـق  موضـوع  6-

 پژوهش و تحقیق کار نباشد عالقمند محقق

 . کند می رها کاره نیمه را

 عنــاوینی اوقــات گــاهی . باشــد دســترس در بایــد تحقیــق انجــام جهــت اطالعــاتی منــابع 7-

 قبالً یا که شوند می انتخاب دانشجویان توسط

 آن در پــژوهش انجــام بــه ضــرورتی اســتفاده محــدودیت دلیــل بــه ویــا شــده انجــام پــژوهش

 دربارها » در . شود نمی احساس حیطه

 کــاربرد کــه نمــود توجــه بیشــتر موضــوعاتی بــه بایســت مــی تحقیــق موضــوع یــک انتخــاب

 مصرف بیشتربرای اهمیت و داشته بیشتری

 . باشد داشته کنندگان

 علمـی  روش از اسـتفاده  بـا  یعنـی  . باشـد  پـذیر  پـژوهش  اساسـاً  بایـد  پژوهشـی  عنـوان  یـک  8-

 . پرداخت مکشکل آن حل به بتوان

 . نشود استفاده مخفف کلمات از آن در و نبوده طوالنی المقدور حتی باید عنوان 9-

 باشـد  داشـته  ارزش جامعـه  بـرای  بایـد  و باشـد  علمـی  ارزش دارای بایـد  تحقیـق  موضـوع  11-

 زمان و امکانات و هزینه نباید کل در و

 . کرد تلف رابیهوده

 

 

 مساله تعریف***

 و سـازد  برجسـته  را سـوال  یـا  مشـکل  یـک  کـه  میشـود  ارایـه  جهـت  ایـن  بـه  معمـوالً  مسـاله  بیـان 

 .کند تبیین را پژوهش یک انجام ضرورت

 :باشند داشته خود در را زیر عناصر باید خوب مساله بیان یک
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 .کند اشاره علم در موجود شکافی به .1

 

 ایـن  در پـژوهش  انجـام  کـه  سـازد  مشـخص  تـا  دهـد  نشـان  را بررسـی  مـورد  مسـاله  اهمیـت  .2

 .است بوده الزامی حیطه

 .دهد شرح را مطالعه مورد مساله حدود و صفات و ویژگیها ابعاد، .3

 .کند بیان را تحقیق مسئله سوابق و ادبیات .4

 .کند ذکر شد گفته که شرحی به را مطالعه مورد معرفهای و متغیرها فهرست .5

 .کند فهرست را تحقیق ویژه سواالت .6

 .کند اظهار را تحقیق شده بینی پیش دستاوردهای و نتایج .7

 .باشد آتی پژوهشهای راهنمای .8

 

 

 

 

 پژوهش سؤاالت یا پژوهش های فرضیه***

 منـابع  مطالعـه  طریـق  از ، پژوهشـی  مسـأله  مـورد  در الزم آگـاهی  کسـب  از پـس  گـر  پـژوهش 

 که دارد آمادگی ، خود گذشته تجارب و

 انتظـارات  فرضـیه  دیگـر  عبـارت  بـه  . کنـد  بیـان  یـا  بنـدی  صـورت  خـودرا  پژوهشـی  ی فرضـیه 

 یا درستی هنوز که است گر پژوهش علمی

 در .شــود مــی بیــان پژوهشــی فرضــیه صــورت دو بــه فرضــیه . نیســت معلــوم آن نادرســتی

 از پژوهشی فرضیه جای به پژوهشها برخی

 .گردد می استفاده پژوهشی سوال

 ، صـفر  فرضـیه  در . شـود  مـی  بیـان  دار جهـت  یـا  صـفر  شـکل  دو از یکـی  بـه  آمیاری  فرضییه 

 می بینی پیش دار معنی ارتباط یا تأثیر عدم

 .شود

HO : μ1 = μ2 = μ3 

H1: μ1≠ μ2 ≠ μ3 

 هـیچ  کـه  نمایـد  مـی  بینـی  پـیش  فرضـیه  ایـن  . شـود  مـی  آزمـون  آمـاری  نظـر  از کـه  ای فرضـیه 

 0 ( صفر فرضیه H ( تفاوتی یا رابطه گونه

 اخـتالف  یـا  رابطـه  هرگونـه  کـه  کنـد  مـی  بیـان  صـفر  فرضـیه  اساسـاً  . نـدارد  وجـود  هـا  گـروه  بـین 

 ، گیری اندازه طریق از شده مشاهده

 . است گیری نمونه در اشتباه ویژه به تصادفی رویدادهای وقوع درنتیجه

 H ( .کنـد  مـی  بینـی  پـیش  را مختلـف  ی هـا  آزمـودنی  بـین  تفـاوت  یـا  رابطـه  وجـود  معمـوالً 

 1 ( تحقیق فرضیه
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 : است زیر شرح به فرضیه آزمون مراحل

 تحقیق و صفر های فرضیه بیان 1-

 بحرانی عددی یا ) آلفا ( داری معنی سطح تعیین 2-

 ) آماری آزمون ( مناسب آماره تعیین 3-

 آماره بحرانی مقادیر تعیین 4-

 آماره عدد با بحرانی عدد مقایسه 5-

 فرضیه قبول یا رد 6-

 

 :میپذیرد انجام زیر حالت سه از یکی در متغیرها بین روابط چگونگی مطالعه

 متغیـر  چنـد  یـا  یـک  بـر  متغیـر  چنـد  یـا  دو تـاثیر  تفـاوت  مقایسـه  و بررسـی  دنبـال  بـه  محقـق )1

 .است

 .است متغیر چند یا دو بین همبستگی میزان مطالعه پی در محقق)2

 .است متغیر چند یا دو بین معلولی و علت رابطه تعیین و کشف دنبال به محقق)3

 

 

 :تحقیق انجام در فرضیه نقش

 .شود جهتدار موضوع به مربوط ادبیات و منابع مطالعه)1

ــگر)2 ــبت را پژوهش ــه نس ــای ب ــوقعیتی جنبهه ــدار و م ــاله معنی ــژوهش مس ــتر پ  حساس

 .مینماید

ــیه)3 ــث فرض ــود باع ــا میش ــق ت ــاله محق ــژوهش مس ــر را پ ــرده درک بهت ــهای و ک  روش

 .نماید تعیین بهتر را اطالعات جمعآوری

 ارائــه آن از نتیجهگیــری و شــده جمعــآوری اطالعــات تفســیر بــرای را چــارچوبی فرضــیه)4

 .میدهد

 :میپذیرد انجام زیر حالت سه از یکی در متغیرها بین روابط چگونگی مطالعه

 متغیـر  چنـد  یـا  یـک  بـر  متغیـر  چنـد  یـا  دو تـاثیر  تفـاوت  مقایسـه  و بررسـی  دنبـال  بـه  محقـق )1

 .است

 .است متغیر چند یا دو بین همبستگی میزان مطالعه پی در محقق)2

 .است متغیر چند یا دو بین معلولی و علت رابطه تعیین و کشف دنبال به محقق)3

 تحقیق روش***

 :شوند می بندی دسته مالک دو به توجه با تحقیق های روش

 تحقیق هدف اساس بر )الف

 )ماهیت و روش( ها داده گردآوری نحوه اساس بر )ب
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 آن انواع و متغیرها****

 داده اختصــاص آن بــه عــدد یــا ارزش چنــد یــا دو از بــیش کــه اســت مفهــوم یــک متغیــر

 ویژگیهایی به متغیر دیگر عبارت به .میشود

 عـدد  یـا  ارزش چنـد  یـا  دو و .کـرد  انـدازهگیری  یـا  مشـاهده  را آنهـا  میتـوان  کـه  میشـود  اطـالق 

 ارزش یا عدد .نمود آنها جایگزین را

 حالـت  بـه  حالـت  یـک  از یـا  دیگـر  فـرد  بـه  فـرد  یـک  از تغییـر  نشـاندهنده  متغیـر،  بـه  داده نسـبت 

 .است دیگر

 

 

 متغیرها انواع

 متغیر ماهیت حسب بر متغیرها طبقهبندی )الف

 کیفی و کمّی متغیر 1-

 ممکـن  انـدازهگیری  ایـن  .شـود  انـدازهگیری  یـا  مشـاهده  میتوانـد  کـه  اسـت  مفهـوم  یـک  متغیـر 

 .شود انجام کمّی یا کیفی صورت به است

 مقـادیر  اخـتالف  و میکنـد  تغییـر  کمّیـت  نظـر  از کـه  میشـود  اطـالق  متغیـری  بـه  :کمّـی  متغیـر 

 . کرد ثبت عدد از استفاده با میتوان را آن

 مبــد  و واحــد آنهــا بــرای اســت توانســته انســان کــه هســتند متغیرهــایی کمّــی، متغیرهــای

 .سن وزن، قد، :مانند کند، معین اندازهگیری

 مختلـف  میزانهـای  بـین  تغییـرات  و اخـتالف  کـه  میشـود  اطـالق  متغیـری  بـه  :کیفیی  متغییر 

 از است ممکن آن ثبت برای و است کیفی آن

 پژوهشــگر، دیگــر عبــارت بــه .شــود اســتفاده عــدد بــردن کــار بــه از غیــر دیگــری روشــهای

 و ندارد را کیفی متغیر اندازهگیری توانایی

 یـا  مشـاهدات  ثبـت  بــرای .دهــد نمــایش ریاضـی  ارقـام  وسـیل   بـه  نمیتوانــد را آن ویژگیهـای 

 عمل به متغیر این از که اندازهگیریهایی

 جنس و چشم، رنگ مو، رنگ :مانند .میشود استفاده کد یا الفبا حروف از میآید،

 پیوسته و گسسته متغیر 2-

 ماهیـت  .میشـوند  مشـخص  ارزش، یـا  عـدد  وسـیل   بـه  متغیرهـا  شـد،  ذکـر  قـبالً  کـه  همـانطور 

 که دارد این به بستگی ارزشها و اعداد

 .گسسته یا است پیوسته موردنظر متغیر

 و مشــخص وجــه یــک کننــده مشــخص کــه را ارزشــهایی یــا اعــداد میتوانــد گسســته متغیــر

 خود به هستند، مقیاس یک از معین
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 زن یــا شــخص یــک :اســت گسســته متغیــر یــک جــنس مثــال، عنــوان بــه .دهــد اختصــاص

 دیگری ارزش نوع هر اختصاص .مرد یا است

 یـک  نیـز  فوتبـال  تـیم  یـک  بازیکنـان  تعـداد  .نیسـت  امکانپـذیر  ارزش نـوع  دو ایـن  بـین  ، 2،

 1 داشتن امکان فقط زیرا است، گسسته متغیر

 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 5 نه و دارد وجود بازیکن 11 / .بازیکن نفر 7

 انتخـاب  میتـوان  را ارزشـی  یـا  نقطـه  هـر  آن واحـد  دو بـین  کـه  اسـت  متغیـری  پیوسـته،  متغیـر 

 -اندازه مختلف درجات متغیر این در .کرد

 بــه .میکنــد تعیــین را درجــات ایــن تعــداد انــدازهگیری، وســیل  دقــت و دارد وجــود گیــری

 -می و است پیوسته متغیر یک وزن مثال، عنوان

 و بـدن،  چـاقی  درصـد  پـرش،  ارتفـاع  یـا  طـول  زمـان،  قـد،  .باشـد  بینهایـت  تـا  صـفر  بـین  توانـد 

 پیوسته متغیرهای خون هموگلوبین سطح

 .هستند

 چندارزشی و دوارزشی متغیرهای 3-

 دو بـه  میشـود،  داده اختصـاص  آنهـا  بـه  کـه  عـددهایی  یـا  ارزشـها  تعـداد  اسـاس  بـر  متغیرهـا 

 )ب دوارزشی، )الف :میشوند تقسیم دسته

 .ارزشی چند

 نسـبت  عـدد  دو یـا  ارزش دو فقـط  آن بـه  کـه  میشـود  اطـالق  متغیـری  بـه  :دوارزشیی  متغییر 

 ارزش دو دارای که جنس مانند میشود، داده

 اسـتفاده  دیگـری  اعـداد  یـا  یـک  و صـفر  اعـداد  از آنهـا  ثبـت  بـرای  میتـوان  و اسـت  مـرد  و زن

 شاغل ، حیات و مرگ مرد، و زن مانند .کرد

 شاغل غیر

11 

 داده اختصـاص  آن بـه  دوارزش یـا  عـدد  دو از بـیش  کـه  اسـت  متغیـری  :چندارزشیی  متغییر 

 که هوش و تحصیل سطح مانند میشود،

 معینـی  ارزش یـا  عـدد  میتـوان  آنهـا  درجـات  از یـک  هـر  بـه  و هسـتند  مختلفـی  درجـات  دارای

 .داد اختصاص را

 رابطه حسب بر متغیرها بندی طبقه )ب

 وابسته متغیر 1-

 یـا  برونـداد  پاسـخ،  متغیـر  متغیـر،  ایـن  .اسـت  محقـق  توجـه  مـورد  اصـلی  متغیـر  وابسـته،  متغیـر 

 رفتار از وجهی از است عبارت و است مالک

 تـا  میشـود  انـدازهگیری  یـا  مشـاهده  وابسـته،  متغیـر  .اسـت  شـده  تحریـک  کـه  ارگانیسـم  یـک 

 مشخص و معلوم آن بر مستقل متغیر تأثیر
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 .کنــد پیشــبینی و تشــریح را وابســته متغیــر تغییرپــذیری کــه اســت آن محقــق هــدف .شـود 

 -می پیشبینی مستقل متغیر طریق از متغیر این

 .شود

 مستقل متغیر 2-

 یـا  تـأثیر  تـا  میشـود  انتخـاب  یـا  دسـتکاری  انـدازهگیری،  پژوهشـگر  وسـیل   بـه  مسـتقل،  متغیـر 

 متغیر .شود معین دیگری متغیر با آن ارتباط

 متغیــر و مقدمــه متغیــر، ایــن دیگــر عبــارت بــه .اســت وابســته متغیــر پیشــفرض مســتقل

 متغیر آزمایشی، تحقیق در .است نتیجه وابسته،

 دیگـری  متغیـر  بـر  آن تغییـرات  تـأثیر  تـا  میشـود  دسـتکاری  آزمایشـکننده  وسـیله  بـه  مسـتقل 

 و مشاهده است، شده فرض وابسته که

 حســاب بــه وابســته متغیــر در نوســان یــا تغییرپــذیری دیگــر، عبــارت بــه .شــود انــدازهگیری

 .میشود گذاشته مستقل متغیر

 تعدیلکننده متغیر 3-

 تــأثیر وابســته متغیــر و مســتقل متغیــر رابطــه بــر کــه اســت متغیــری تعدیلکننــده، متغیــر

 متغیر( سوم متغیر حضور یعنی، .دارد اقتضایی

 .میدهد تغییر را وابسته، و مستقل متغیرهای بین اصلی انتظار مورد رابط  )تعدیلکننده

 گر مداخله متغیر -۴

ــر ــداخلهگر، متغی ــری م ــت متغی ــه اس ــانی از ک ــه زم ــای ک ــتقل متغیره ــروع مس ــه ش  ب

 این زمان تا و میکنند وابسته متغیر بر تأثیرگذاری

ــابراین، .میشــود ظــاهر تأثیرگــذاری، ــوعی بن ــت ن ــا موقــت حال ــانی بعــد ی ــرای زم ــر ب  متغی

 .دارد وجود مداخلهگر

 : دهیم می ارایه را متغیر از تعریف دو ما پژوهش یک در

 مبـانی  اسـاس  بـر  کـه  کنـیم  مـی  معرفـی  را متغیـر  تعریـف  ایـن  در :متغیـر  مفهـومی  تعریـف 

 منبع ذکر با و شود می تعریف پژوهش نظری

 ایـن  از منظـور  پـژوهش  ایـن  در کـه  کنـیم  مـی  بیـان  مـا  تعریـف  ایـن  در :عملیـاتی  تعریـف 

 اندازه برای که ابزاری از که است ای نمره متغیر

ــر گیــری ــه شــده، اســتفاده متغی ــژوهش ایــن در مــثال .اســت آمــده دســت ب  از منظــور پ

 پرسشنامه از که است ای نمره پرخاشگری

 .است آمده دست به اهواز پرخاشگری

 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

مفهـــومی و عملیـــاتی تعریـــف شـــوند. بـــه صـــورت  متغیرهـــای پـــژوهشدر هـــر پژوهشـــی بایـــد 

ــازه ــا را مـــی سـ ــا و متغیرهـ ــف    هـ ــرد. تعریـ ــاتی تعریـــف کـ ــومی و عملیـ ــه دو صـــورت مفهـ ــوان بـ تـ
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هــای دیگــر اشــاره دارد. تعریــف مفهــومی درک کلــی       مفهــومی بــه تعریــف یــک واژه توســط واژه    

ــی       ــدوین منطقـ ــد تـ ــی در فراینـ ــش مهمـ ــرده و نقـ ــاد کـ ــه ایجـ ــورد مطالعـ ــده مـ ــت پدیـ از ماهیـ

ــی  فرضــیه ــا م ــا ایف ــد ه ــوان آن     .کن ــا بت ــرد ت ــدیل ک ــاتی تب ــف عملی ــه تعری ــد ب ــومی را بای ــف مفه تعری

ــی         ــر ویژگ ــه ب ــت ک ــی اس ــاتی تعریف ــف عملی ــع تعری ــرد. در واق ــاهده ک ــاهده    را مش ــل مش ــای قاب ه

را  مقیـــاس ســـنجش متغیـــرهـــای پرسشـــنامه و  هـــا همـــان گویـــه اســـتوار اســـت. ایـــن ویژگـــی

 .دهند تشکیل می

پــذیر و تعریــف عملیــاتی    بــرای تعریــف متغیرهــای پــژوهش بایــد بــین تعریــف عملیــاتی انــدازه        

ــدازه      ــاتی ان ــف عملی ــد. در تعری ــل ش ــاوت قائ ــی تف ــذیرد      آزمایش ــام پ ــد انج ــه بای ــاتی ک ــذیر، عملی پ

ــدازه ــا ان ــکار     ت ــود آش ــر ش ــازه میس ــا س ــوم ی ــری مفه ــیگی ــود م ــی  .ش ــوش را م ــثالً ه ــین  م ــوان چن ت

ــره     ــت از نم ــارت اس ــه عب ــرد ک ــف ک ــت         تعری ــه بدس ــتانفورد ـ بین ــده اس ــراز ش ــون ت ــه در آزم ای ک

ــی ــی    م ــه م ــان پرداخت ــه بی ــی ب ــاتی آزمایش ــف عملی ــد. در تعری ــرا    آی ــه اج ــد ب ــگر بای ــه پژوهش ــود ک ش

ــاتی     ــف عملیـ ــرای تعریـ ــثالً بـ ــردد. مـ ــاهر گـ ــی ظـ ــرایط آزمایشـ ــه شـ ــا اینکـ ــی درآورد تـ “ آزمایشـ

 .را مورد نظر قرار داد“ ممانعت آزمودنی از نیل به مقصد معین“توان  می“ ناکامی

 تعریف مفهومی

ــومی  ــف مفهـ ــاس     Conceptual definition تعریـ ــر براسـ ــک متغیـ ــف یـ ــه تعریـ ــاره بـ اشـ

مفــاهیم دیگــر جهــت فهــم آن متغیــر دارد. در ایــن تعریــف معمــواًل بــه یــک نویســنده صــاحب            

 .دهند نظر ارجاع می

خواهیـــد در زمینـــه متغیـــر انگیـــزش مطالعـــه کنیـــد. ابتـــدا بایـــد  بـــرای مثـــال فـــرض کنیـــد مـــی

ــرد          ــک فـ ــزش از یـ ــامع از انگیـ ــف جـ ــک تعریـ ــابراین یـ ــت بنـ ــزش چیسـ ــوم انگیـ ــدانیم مفهـ بـ

ــاحب ــی  ص ــر را م ــت         نظ ــرو و جه ــار، نی ــه رفت ــه ب ــاط دارد ک ــدهایی ارتب ــه فرآین ــزش ب ــیم: انگی نویس

 .(۱۹۹۰دهد )مزلو،  می

 اتیتعریف عملی

ــاتی ــف عملیـ ــدازه Operational definition تعریـ ــی انـ ــورد   یعنـ ــاهیم مـ ــردن مفـ ــذیر کـ پـ

ــل درک      ــی قابـ ــورد بررسـ ــر مـ ــوم متغیـ ــا و مفهـ ــومی، معنـ ــف مفهـ ــه تعریـ ــه بـ ــا توجـ ــه. بـ مطالعـ

ــی ــدازه        م ــل ان ــی قاب ــورد بررس ــر م ــد متغی ــاتی بای ــف عملی ــتفاده از تعری ــا اس ــال ب ــود. ح ــری و  ش گی

 .سنجش شود

متغیــر انگیــزش را فهمیــدیم ولــی ایــن متغیــر کــاماًل انتزاعــی اســت و          بــرای مثــال مــا مفهــوم   

توانیــد آن را در میــان کارکنــان بــه صــورت مســتقیم مشــاهده کنیــد. بنــابراین بایــد ایــن             نمــی 

تـــوانیم تعریـــف عملیـــاتی انگیـــزش را اینگونـــه بیـــان   پـــذیر کنـــیم. پـــس مـــی مفهـــوم را را انـــدازه

نشـــاط در محـــل کـــار، احســـاس افتخـــار بـــه  کنـــیم: حضـــور بـــه موقـــع در محـــل کـــار، شـــادی و

 … ای از امور در منزل و شغل، انجام پاره

 تبدیل تعریف عملیاتی به پرسشنامه
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ــر             ــر متغی ــنجش ه ــرای س ــرد ب ــه ک ــر را ارائ ــر متغی ــاتی ه ــااریف عملی ــگر تع ــه پژوهش ــس از آنک پ

ــی    ــت م ــه بدس ــدین گوی ــه     چن ــن گوی ــت ای ــافی اس ــون ک ــد. اکن ــرح     آی ــوالی مط ــورت س ــه ص ــا ب ه

 .بطوریکه بتوان با طیف لیکرت به آنها پاسخ دادشوند 

ــر           ــورت زی ــه ص ــزش ب ــنامه انگی ــواالت پرسش ــد. س ــه کنی ــزش توج ــال انگی ــاتی مث ــف عملی ــه تعری ب

 :خواهد بود

 (شوید؟ )خیلی کم تا خیلی زیاد چه میزان در محل کار به موقع حاضر می –

 چه میزان در محل کار خود احساس شادی و نشاط دارید؟ –

 کنید؟ از اینکه در این شغل فعالیت دارید احساس افتخار میچقدر  –

 ای از امور کاری را در منزل خود انجام دهید؟ آیا تمایل دارید پاره –

 .دقت کنید پرسشنامه به همین سادگی قابل طراحی است

 تبدیل پرسشنامه به تعریف عملیاتی

کننــــد. یعنــــی اول  مــــیدانشــــجویان و پژوهشــــگران ایرانــــی از مهندســــی معکــــوس اســــتفاده 

ــی   ــه م ــنامه را تهی ــی       پرسش ــاتی م ــومی و عملی ــف مفه ــرام تعری ــه س ــد ب ــد بع ــد کنن ــن  .رون در ای

ــاحب      ــراد ص ــه اف ــتناد ب ــا اس ــنامه را ب ــلی پرسش ــاد اص ــورت ابع ــد    ص ــد. بع ــومی کنی ــف مفه ــر تعری نظ

ــد      ــه درآوری ــورت گوی ــه ص ــد را ب ــر بع ــه ه ــوط ب ــواالت مرب ــر    .س ــک متغی ــر ی ــابراین اگ ــوال  ۵بن س

ــته  ــامل    داش ــاتی آن ش ــف عملی ــد تعری ــت ابتــدا        ۵باش ــد بهتــر اس ــت کنی ــد. دق ــه خواهــد ش گوی

ــه ــه      مقول ــن مقول ــپس ای ــد. س ــایی کنی ــر را شناس ــورد نظ ــه م ــلی مطالع ــای اص ــه    ه ــتناد ب ــا اس ــا را ب ه

ــد  ــف نمایی ــر تعری ــابع معتب ــی    .من ــه م ــما را مطالع ــق ش ــه تحقی ــردی ک ــرای ف ــه ب ــل  بطوریک ــد قاب کن

ســـنجش هـــر مقولـــه شناســـایی کنیـــد. بطوریکـــه پـــس از هـــایی بـــرای  درک شـــود. ســـپس گویـــه

 .ادراک آن مقوله بتوان آن را مشاهده کرد و مورد سنجش قرار داد

 

 

 

 
 

 گیری نمونه روشهای و آماری نمونه ، جامعه***

 کـه  شـود  مـی  اطـالق  ی هـا  پدیـده  کلـی  طـور  بـه  یـا  و اشـیاء  افـراد،  مجموعـه  بـه  آمـاری  جامعـه 

 کلیه به را خود مطالعه نتیجه تواند می محقق

 مــی شناســایی مشــترک صــفت چنــد یــا یــک بــا تحقیــق آمــاری جامعــه .دهــد تعمــیم آنهــا

 جامعه گسترده حجم سبب به موارد بیشتر در .شود

 ایـن  در .نیسـت  پـذیر  امکـان  آنهـا  تـک  تـک  مطالعـه  و جامعـه  آحـاد  کلیـه  بـه  مراجعـه  آمـاری، 

 از بخشی که است ناگزیر محقق صورت
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 آمــاری جامعــه تمــامی بــه را بررســی نتیجــه و داده قــرار مطالعــه مــورد را آمــاری جامعــه

 آماری جامعه از بخشی به مراجعه .دهد تعمیم

 .نامند می گیری نمونه روش را آن همه شناسایی جهت

 هــای ویژگــی و صــفات کلیــه نمونــه بخشــی کــه اســت پــذیر امکــان زمــانی کــار ایــن انجـام 

 را آن بتوان و باشند دارا را آماری جامعه

 اطــالق آمــاری جامعــه از بخشــی بــه آمــاری نمونــه پــس .داشــت محســوب جامعــه نمایشــگر

 آماری جامعه صفات و ها ویژگی که شود می

 قضـاوت  آمـاری  جامعـه  دربـاره  بخـش،  آن مطالعـه  بـا  بتوانـد  محقـق  و باشـد  داشـته  خـود  در را

 قابل باید آماری نمونه حال درعین .کند

 .باشد فراهم محقق توسط آن مطالعه امکان و بوده دسترسی

 گیری نمونه و نمونه حجم برآورد روشهای

 محققـین  اکثـر  کـه  اسـت  پـژوهش  یـک  انجـام  در مهـم  و اساسـی  گـامی  نمونـه  حجـم  بـرآورد 

 سروکار آن با خود مطالعه شروع در

 نتـایج  اسـت  ممکـن  شـود،  گرفتـه  نظـر  در الزم میـزان  از کمتـر  نمونـه  حجـم  چنانچـه  .دارنـد 

 جامعه مورد در آن از شده استنباط

 بـه  نمونـه  از حاصـل  نتـایج  کـارگیری  بـه  و تعمـیم  امکـان  و نبـوده  برخـوردار  کـافی  دقـت  از

 توجه باید اما .باشد نداشته وجود جامعه

 منطبـق  تصـمیم  اتخـاذ  بـرای  تضـمینی  نیـز  بـزرگ  حجـم  بـا  نمونههـای  در همـواره  کـه  داشـت 

 .ندارد وجود واقعیت بر

 نمونه حجم تعیین روشهای

 نمونه حجم برآورد فرمولهای از استفاده

 مورگان جدول از استفاده

 مستقل متغیرهای تعداد اساس بر نمونه حجم تعیین

 ، Stata ، SAS ........ افزارهییای و نییرم از اسییتفاده بییا نمونییه حجییم تعیییین

PASS __ 
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 مسـاوی  شـانس  دارای جامعـه  اعضـای  تمـام  روش ایـن  در :سیاده  تصیادفی  گییری  نمونیه 

 فرد هر انتخاب احتمال ..هستند انتخاب برای

 از n/N. نمونـه  روشـهای  .باشـد  جـایگزینی  بـدون  هـم  جـایگزینی  بـا  هـم  توانـد  مـی  روش ایـن 

 با است برابر نمونه عنوان به جامعه

 تصادفی اعداد جدول از استفاده کشی، قرعه روش از استفاده :تصادفی گیری

 کامـل  فهرسـت  :کـه  گـردد  مـی  اسـتفاده  زمـانی  روش ایـن  از :سیسیتماتی   گییری  نمونیه 

 عالقه مورد صفت تغییر .باشد اختیار در جامعه

 .نباشد شدید مطالعه مورد جامعه در متغیر

 نمونـه  فاصـله  سـپس  گـردد  مـی  انتخـاب  تصـادفی  شـیوه  بـه  نمونـه  عضـو  اولـین  روش ایـن  در

 با دیگر اعضای و شده محاسبه گیری

 .گردند می انتخاب مشخص فاصله

 نمونه حجم/مطالعه مورد نمونهجمعیت اندازه = نمونهگیری فاصله

 از نیسیتند  دسیترس  در اعضیا  همیه  کیه  بیزر   جوامی   در :خوشیهای  نمیونهگیری 

 از بعد آن انجام برای .گردد می استفاده روش این

 انتخـاب  تصـادفی  بطـور  منطقـه  چنـد  هـم  از جـدا  منطقههـای  بـه  جمعیـت  کـل  بنـدی  تقسـیم 

 منطقههای در موجود افراد کلیه میشوند

 .میکنند پیدا شدن انتخاب شانس شده انتخاب
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 طبقـه  هـا  ویژگـی  سـری  یـک  اسـاس  بـر  را جمعیـت  روش ایـن  در :ای طبقیه  گییری  نمونیه 

 نوع هیچ طبقات این که کنند می بندی

 داشـته  اختصـاص  طبقـات  از یکـی  بـه  فقـط  و فقـط  فـرد  هـر  یعنـی  باشـند  نداشـته  همپوشـانی 

 گیری نمونه روش از استفاده با سپس باشد

 پایـان  در و کنـیم  مـی  انتخـاب  را نیـاز  مـورد  نمونـه  طبقـات  ایـن  از کـدام  هـر  از سـاده  اتفـاقی 

 پارامتر تا ریزیم می هم روی را ها نمونه

 کنیم برآورد را جمعیت

 :ای مرحله چند گیری نمونه

 صــورت بــه منطقــه کــه زمــانی .اســت ای خوشــه گیــری نمونــه از دیگــری نــوع روش ایــن

 را گیری نمونه توان می ٬ شد انتخاب تصادفی

 کلیـه  آدرس اسـت  ممکـن  کننـده  مطالعـه  مثـال  عنـوان  بـه  .داد ادامـه  نیـز  منطقـه  داخـل  در

 کنند می زندگی منطقه یک در که را افرادی

 چنـد  ای خوشـه  گیـری  نمونـه  روش در .کنـد  مـی  انتخـاب  تصـادفی  صـورت  بـه  را نفـر  11

 ٬ افراد این بین از بنابراین باشد داشته مرحله

 نمونـه  .شـود  مـی  تهیـه  بـار  دو از بـیش  مواقـع  بعضـی  در و دوبـار  گیـری  نمونـه  فهرسـت  ای

 تحقیقات در مواقع از برخی ای خوشه گیری

 گیـری  نمونـه  واحـد  عنـوان  بـه  کـالس  از تحقیقـات  نـوع  ایـن  در رود مـی  کـار  بـه  آموزشـی 

 .شود می استفاده

 احتمالی غیر گیری نمونه

 در نمونههــای از پژوهشــگر نمــونهگیری، نــوع ایــن در :)دسییترس در(آسییان نمییونهگیری

 این های یافته .میکنند استفاده دسترس

 نداشـته  را تعمـیم  جهـت  الزم قابلیـت  نتـایج  و شـده  سـوگیری  دچـار  اسـت  ممکـن  تحقیقـات 

 .باشد

 بنــدی ســهمیه جامعــه ابتــدا محــدود هدفمنــد روش ایــن در :ای سییهمیه گیییری نمونییه

 اساس بر نمونه اعضای دوم مرحله در و شده

 .شوند می انتخاب بودن دسترس در یا هدف
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 شـود  مـی  خواسـته  کننـدگان  مشـارکت  اولـین  از روش ایـن  در:برفیی  گلولیه  گییری  نمونیه 

 در را آنها و کرده برقرار ارتباط دیگران با که

 .دهند مشارکت تحقیق

 اسـاس  بـر  یـا  و خـود  قبلـی  اطالعـات  اسـاس  بـر  پژوهشـگر  :هیدف  بیر  مبتنیی  گییری  نمونیه 

 برای خود شخصی داوری از معینی هدفهای

 .کند می استفاده نمونه انتخاب

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 عـده  آرای اسـاس  بـر  کـه  بینـی  پـیش  بـرای  تعـاملی  و منـد  نظـام  روش :دلفیی  گییری  نمونیه 

 است متکی مستقل کارشناسان از ای

 دادهها تحلیل و تجزیه شیوههای انواع***

 کمی تحلیل و تجزیه :ب کیفی تحلیل و تجزیه :الف

 :دارد موثر کاربرد زیر موارد در )عقالنی و منطقی(کیفی تحلیل

 روش مــوثرترین و روش تنهــا واقــع در کــه کیفــی تحقیــق دادههــای تحلیــل و تجزیــه در)1

 .است تحلیل و تجزیه

 .آماری تحلیلهای نتایج کنترل در)2

ــه تحقیــق طرحهــای مقــدماتی مطالعــات در)3  مســاله، تعریــف و کــار ســازماندهی منظــور ب

 .آن مانند و فرضیهها

 :کمی تحلیل و تجزیه شیوه

 آمــار از اســتفاده بــا تحلیــل و تجزیــه)2 توصــیفی آمــار از اســتفاده بــا تحلیــل و تجزیــه)1

 استنباطی

 توصیفی آمار***

 در گـر  پـژوهش  بـه  کـه  شـود  مـی  گفتـه  آمـاری  هـای  روش از دسـته  آن بـه  توصـیفی  آمـار 

 و تفسیر و توصیف کردن، خالصه بندی، طبقه

 در کـه  هـایی  روش .کنـد  مـی  کمـک  شـده،  آوری جمـع  اطالعـات  طریـق  از ارتبـاط  برقـراری 

 به توان می را شده برده کار به توصیفی آمار

 هـای  شـاخص  -2 هـا،  فراوانـی  توزیـع  و نمـودار  ترسـیم  -1 :نمـود  تقسـیم  عمـده  گـروه  سـه  -

 3 و )نما یا مد ، میانه ، میانگین(مرکزی

ــاخص ــای ش ــدگی ه ــه(پراکن ــرات دامن ــه( تغیی ــا، داده دامن ــانس ه ــراف و واری ــار انح  معی

 .).........و

 مرکزی های شاخص

 مقــدار میــانگین محاســبه بــرای .اســت مرکــزی شــاخص تــرین پرکــاربرد میــانگین :میییانگین

 آنها تعداد بر و کرده جمع را ها نمونه تمام

 .کنیم می تقسیم

 

 کــرده مرتــب بــزرگ بــه کوچــک از را هــا داده ابتــدا میانــه آوردن دســت بــه بــرای :میانییه

 به را گیرد می قرار مرکز در که ای داده سپس

 آن از مشــاهدات ) نیمــی( درصــد 51 کــه اســت شاخصــی میانــه .کنــیم مــی معرفــی میانــه

 آن از مشاهدات ) نیمی ( درصد 51 و کوچکتر

 .هستند بزرگتر
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 تعریـف  از کـه  همـانطور  دارد؛ را فراوانـی  بیشـترین  کـه  هاسـت  داده از مقـداری  :مید  ییا  نمیا 

 اهمیت ها داده نوع نما در است مشخص

 مجمـوع  در .دارد کـاربرد  کمـی  هـای  داده هـم  و کیفـی  هـای  داده بـرای  هـم  بنـابراین  نـدارد 

 نمی اختیار در زیادی اطالعات شاخص این

 .شود نمی گزارش تنهایی به معموال و گذارد

 پراکندگی های شاخص

 کوچــک و تــرین بــزرگ اخــتالف :تغییییرات ی دامنییه R ی دامنــه .دهــیم مــی نمــایش

 با را آن و نامیده تغییرات ی دامنه را داده ترین

 .است پراکندگی شاخص ترین ساده تغییرات،

ــاخص :اسییتاندارد انحییراف ــراف ش ــتاندارد انح ــم اس ــرین مه ــاخص ت ــدگی ش  پراکن

 یک ،)معیار انحراف یا( استاندارد انحراف.است

 انحــراف اساســا، .شــود مــی گــزارش هــا پــژوهش در غالبــا کــه اســت پراکنــدگی شــاخص

 که است انحرافی میزان از ای اندازه استاندارد،

ــد خــود میــانگین از توزیــع یــک هــای نمــره  دادن نشــان اســتاندارد، انحــراف منطــق .دارن

 .است میانگین از مورد هر فاصله میزان متوسط

 اسـتاندارد  انحـراف  مقـدار  چـه  هـر  کـه  اســت صــورت بــدین اســتاندارد انحــراف مقــدار تفسـیر 

 هم میانگین از نمرات پراکندگی باشد، بیشتر

 عالمت با را استاندارد انحراف .است بیشتر S یا Sd .میدهند نشان

 بیـان  را هـا  داده ی همـه  پراکنـدگی  میـزان  کـه  پراکنـدگی  هـای  شـاخص  از یکـی  :وارییانس 

 پراکندگی بیان برای .است واریانس کند، می

 نظــر در مرکــزی هــای شــاخص از یکــی پیرامــون را هــا داده انحــراف میــزان بایــد هــا داده

 بررسی برای مرکزی شاخص بهترین .بگیریم

 داده ی همـه  میـانگینِ  از انحـراف  مجـذورِ  میــانگینِ .اسـت  میـانگین  هــا، داده انحـراف  میـزان 

 .نامند می واریانس را ها

 تـر  پـایین  چـارک  و بـاالتر  چـارک  بـین  تفـاوت  از نصـفی  ، چـارکی  انحـراف  :چیارکی  انحیراف 

 چارک بنابراین، .است اعداد توزیع در

 آن تـر  پـایین  اعـداد،  از درصـد  75 کـه  اسـت،  پـنجم  و هفتـاد  صـدک  عـددی  توزیـع  هـر  بـاالتر 

 صدک تر پایین چارک .گیرند می قرار

 انحـراف  محاسـبه  .گیرنـد  مـی  قـرار  آن پـایین  اعـداد،  از درصـد  25 کـه  اسـت،  پـنجم  و بیسـت 

 چارک از تر پایین چارک تفریق با چارکی

 چـارکی  انحـراف  اگـر  .شـود  مـی  تقسـیم  دو عـدد  بـر  نتیجـه  سـپس  و گیـرد  مـی  صـورت  بـاالتر 

 .هستند نزدیک هم به اعداد باشد، کوچک

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 داشـته  بیشـتری  پراکنـدگی  اعـداد  کـه  دهـد  مـی  نشـان  باشـد،  بـزرگ  چـارکی  انحـراف  اگـر  ولـی 

 .اند

 استنباطی آمار***

 در نمونــه، در شــده کشــف وفرآینــدهای الگوهــا آیــا کــه کنــد مــی مشــخص اســتنباطی آمــار

 بنابراین، .خیر یا دارد کاربرد هم آماری جامعه

 و تحقیــق آمــاری جامعــه بــه مربــوط پارامترهــای و هــا ویژگــی بــه راجــع اســتنباطی آمــار

 .باشد می متغیرها و مفاهیم بین ارتباط کیفیت

 و ای مقایســه تحلیــل و تجزیــه در اســتنباطی آمــار از کــه گفــت تــوان مــی ترتیــب، بــدین

 .شود می استفاده )همبستگی– علی( ای رابطه
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 استنباطی آمار آزمونهای***

 گـروه  یـک  از دسـتآمده  بـه  اطالعـات  تحلیـل  و تجزیـه  جهـت  اسـتفاده  مـورد  آمـاری  آزمونهـای 

 جامعه به آن تعمیم و )نمونه(کوچک

ــورد ــر م ــا نظ ــه ب ــه توج ــاس ب ــدازهگیری مقی ــا، ان ــه متغیره ــروه دو ب ــک" گ  و "پارامتری

 پارامتریک، آزمونهای .میشوند تقسیم "ناپارامتریک"

 حــداقل کــه میپردازنــد نســبی و فاصــلهای مقیــاس ســطح در اطالعــات تحلیــل و تجزیــه بــه

 .است واریانس و میانگین آنها آماری شاخص

 اسـمی  مقیـاس  سـطح  در اطالعـات  تحلیـل  و تجزیـه  بـه  ناپارامتریـک،  آزمونهـای  کـه  حـالی  در

 آماری شاخص که میپردازند رتبهای و

 .است نما و میانه آنها

 استنباطی آمار پارامتری  آزمونهای )الف

 پرکــاربردترین از t آزمــون .کــرد اشــاره واریــانس تحلیــل آزمــون و t، حقیقــت در یــا توزیــع

 آزمون به میتوان پارامتریک آزمونهای

 شـرایط  در نمونـه  دربـاره  کـه  فرضـیههایی  آنهـا  از اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  توزیعهـا  از خانوادهـای 

 .میشود آزمون است، ناشناخته جامعه

ــع(آزمــون ایــن اهمیــت ــادر را پژوهشــگر کــه اســت آن در )توزی ــا میســازد ق  نمونههــای ب

 جامعه درباره اطالعاتی )نفر 2 حداقل(کوچکتر

 توزیعهــا از خانوادهــای شــامل z ( توزیــع دارای نمونهــای هــر کــه میکنــد فــرض اینطــور و

 آزمون .آورد دست به t آزمون برخالف(است

 11 [آزادی درجـات  محاسـبه  طریـق  از توزیـع  ایـن  شـکل  و اسـت  خـود  بـه  مخصـوص  t تـابع 

 توزیع دیگر عبارت به .میشود مشخص ]

 نزدیکتـر  طبیعـی  توزیـع  بـه  کنـد  پیـدا  افـزایش  آزادی درجـات  هرچـه  و اسـت  آزادی درجـات 

 درجات هرچه دیگر سوی از .میشود
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ــد، کــاهش آزادی  انــدازه از تــابعی نیــز آزادی درجــات خــود .میشــود بیشــتر پراکنــدگی یاب

 بیشتر نمونه تعداد هرچه .هستند انتخابی نمونه

 دوگروهــی و یکگروهــی تکمتغیــری پژوهشــهای در میــانگین تحلیــل و تجزیــه بــرای میتــوان

 آزمون از .است بهتر باشد t چند و

 .کرد استفاده دوگروهی متغیری

 مقایسـه  هـم  بـا  را )نمونـه  دو از بـیش (میـانگین  دو از بـیش  اهـد بخو پژوهشـگری  کـه  زمـانی 

 .کند استفاده واریانس تحلیل از باید کند،

 نیـز  اسـت  نظـر  مـورد  نمونـه  دو میانگینهـای  مقایسـه  وقتـی  حتـی  پژوهشـگران  برخـی  و اسـت 

t آزمون از فراگیرتر روشی واریانس تحلیل 

 هــر و دارد وجــود واریــانس تحلیــل بــرای متنــوعی طرحهــای .میکننــد اســتفاه روش ایــن از

 طلب را خودش خاص آماری تحلیل یک

ــد ــه از .میکن ــن جمل ــا ای ــوان طرحه ــه میت ــل ب ــاملی تحلی ــانس یکع ــل(واری ــانس تحلی  واری

 واریانس، متقاطع عاملی تحلیل و )یکراهه

 اشــاره ... و چنــدمتغیری و یکمتغیــری کوواریــانس تحلیــل چنــدمتغیری، واریــانس تحلیــل [

 11 [.کرد

 استنباطی آمار ناپارامتری  آزمونهای )ب

 آزمونهــای از بایــد میشــوند، اجــرا رتبهـای  و اسـمی  مقیاســهای ســطح در کــه پژوهشــهایی در

 تحلیل و تجزیه برای ناپارامتریک

 نــوع براســاس کــه دارد وجــود امــر ایــن بــرای زیــادی آزمونهــای .شــود اســتفاده اطالعــات

 نمونه دو همسویی برازش، نیکویی(تحلیل

 K همســویی و مســتقل نمونــه K بــه دســت میتــوان انــدازهگیری مقیــاس و )وابســته نمونــه

 همسویی وابسته، نمونه دو همسویی مستقل،

 بــرای اســتفاده مــورد آزمونهــای از .زد انتخــاب χ، دقیــق آزمــون نمــار، مــک تغییــر آزمــون

 2 آزمون به میتوان اسمی سطح در پژوهشها

 ســطح در پژوهشــها بــرای اســتفاده مــورد آزمونهــای از .کــرد اشــاره کــاکرن آزمــون و فیشــر

 – کولموگروف آزمونهای به میتوان رتبهای

17 

 آزمــون اســمیرونف، U ... و فریــدمن عــاملی دو واریــانس تحلیــل آزمــون ویتنــی، – مــان

 آزمون میانه، آزمون عالمت، آزمون توزیع، تقارن

 12 [.کرد اشاره [

 پارامتری  آزمونهای خالصه

 در .شــود مــی اســتفاده جامعــه یــک میــانگین پیرامــون فــرض آزمــون بــرای : نمونییه تیی 

 آزمون t لیکرت مقیاس با که هائی پژوهش بیشتر
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 بـه  مربـوط  تخصصـی  سـواالت  تحلیـل  و پـژوهش  هـای  فرضـیه  بررسـی  جهـت  شـوند  مـی  انجـام 

 .شود می استفاده آزمون این از آنها

 بـرای  .شـود  مـی  اسـتفاده  جامعـه  یـک  از میـانگین  دو پیرامـون  فـرض  آزمـون  بـرای  : وابسیته 

 آزمون t رضایت میانگین اختالف مثال

 بـا  کـالس  یـک  نمـرات  کـه  زمـانی  یـا  مـدیریت  تغییـر  از بعـد  و قبـل  سـازمان  یـک  کارکنـان 

 .شود می سنجش آزمون پس و آزمون پیش

 دو میـانگین  مقایسـه  جهـت  :مسیتقل  نمونیه  دو t شـود  مـی  فـرض  مسـتقل  نمونـه  دو بـرای 

 آزمون t آزمون در .شود می استفاده جامعه

 تفــاوت بــودن دار معنــی بررســی منظــور بــه نمونــه بــرای .اســت برابــر جامعــه دو واریــانس

 اساس بر دهندگان پاسخ نظرات نمره میانگین

 .میشود استفاده پژوهش های فرضیه از یک هر خصوص در جنسیت

 آزمـون  در .شـود  مـی  اسـتفاده  جامعـه  دو میـانگین  مقایسـه  جهـت  نمونـه  دو t مـی  فـرض  ولـچ 

t آزمون مانند نیز آزمون این :ولچ t آزمون 

 بــودن دار معنــی بررســی منظــور بــه نمونــه بــرای .نیســت برابــر جامعــه دو واریــانس شــود

 بر دهندگان پاسخ نظرات نمره میانگین تفاوت

 .میشود استفاده پژوهش های فرضیه از یک هر خصوص در جنسیت اساس

 جامعـه  دو یعنـی  .شـود  مـی  اسـتفاده  جامعـه  دو از میـانگین  چنـد  مقایسـه  بـرای  : هتلینیگ 

 آزمون t مقایسه صفت چندین میانگین براساس

 .شوند

 .شـود  مـی  اسـتفاده  آمـاری  جامعـه  چنـد  میـانگین  اخـتالف  بررسـی  منظـور  بـه  آزمـون  ایـن  از

 واریانس تحلیل )ANOVA(: نمونه برای

 اســاس بــر دهنــدگان پاســخ نظــرات نمــره میــانگین تفــاوت بــودن دار معنــی بررســی جهــت

 از یک هر خصوص در تحصیالت یا سن

 .شود می استفاده پژوهش های فرضیه

 مـی  اسـتفاده  آمـاری  جامعـه  چنـد  از میـانگین  چنـد  اخـتالف  بررسـی  منظـور  بـه  آزمـون  ایـن  از

:)MANOVA( چندعاملی واریانس تحلیل 

 .شود

ــر بخــواهیم ــا یــک اث ــد ی ــر چن ــیم حــذف را کمکــی متغی  در چنانچــه MANOVA کن

:)MANCOVA( چندعاملی کوواریانس تحلیل 

 .شود می استفاده

 داده مجموعــه دو همبســتگی محاســبه بــرای :پیرسییون گشییتاوری همبسییتگی ضییریب

 .شود می استفاده

18 

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 ناپارامتری  آزمونهای خالصه

 اسـتفاده  جامعـه  یـک  میـانگین  پیرامـون  فـرض  آزمـون  بـرای  : نمونیه  تی   عالمیت  آزمیون 

 .شود می

 اسـتفاده  جامعـه  یـک  از میـانگین  دو پیرامـون  فـرض  آزمـون  بـرای  : زوجیی  عالمیت  آزمیون 

 .شود می

 از تفــاوت نســبی اخــتالف آن در کــه اســت زوجــی عالمــت آزمــون همــان : ویلکاکسییون

 .شود می لحاظ میانگین

 :ویتنیی -میان  U .شـود  مـی  اسـتفاده  جامعـه  دو میـانگین  مقایسـه  جهـت  و اسـت  موسـوم  نیـز 

 آزمون به

 میــانگین اخــتالف بررســی منظــور بــه آزمــون ایــن از :والیییس-کروسییکال H موســوم نیــز

 آزمون به .شود می استفاده آماری جامعه چند

ــالیز پارامتریــک روش معــادل والــیس-کروســکال آزمــون .باشــد مــی ویتنــی-مــان  واریــانس آن

 آزمون تعمیم و است U .است عاملی تک

 پارامتریــک روش معــادل آزمــون ایــن :فریییدمن k بــه تصــادفی صــورت بــه تیمــار n بلــوک

 آن در که است عاملی دو واریانس آنالیز

 .اند شده داده تخصیص

 مشـاهده  توزیـع  بـا  نظـری  توزیـع  یـک  مقایسـه  بـرای  : بیرازش  نیکیوئی  χ² .اسـت  موسـوم  نیـز 

 یا دو-خی آزمون به و شود می استفاده شده

 متغیرهـا  روابـط  براسـاس  را نظـری  مـدل  یـک  پژوهشـگر  آن در کـه  سـاختاری  معـادالت  مـدل 

 بهره ازمون همین از است کرده ترسیم

 تبــع بــه اکنــون .شــود مــی گرفتــه LISREL .کــرد اســتفاده ســهولت بــه آن از تــوان مــی

 مانند افزارهایی نرم توانمندی افزایش

 بـا  نظـری  توزیـع  یـک  مقایسـه  بـرای  بـرازش  نیکـوئی  آزمـون  نـوعی  : اسیمیرنف -کولمیوگروف 

 .است شده مشاهده توزیع

 فـرض  .گیـرد  مـی  قـرار  سـوال  مـورد  توزیـع  شـکل  آزمـون  ایـن  در : توزیی   تقیارن  آزمیون 

 .نیست متقارن توزیع که است آن بدیل

 اسـتفاده  جامعـه  دو میانـه  مقایسـه  جهـت  : میانیه  آزمیون  k .اسـت  تعمـیم  قابـل  نیـز  جامعـه 

 برای و شود می

 مــی اســتفاده ارزشــی دو متغیرهــای دربــاره زوجــی مشــاهدات بررســی بــرای : نمییار میی 

 .شود

 آزمون Q در نمار مک آزمون تعمیم :کوکران k .است وابسته نمونه
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ــرای :اسییپیرمن همبسییتگی ضییریب ــه دو همبســتگی محاســبه ب ــه داده مجموع ــه ک  ب

 __.شود می استفاده دارند قرار ترتیبی صورت
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