
پیشگفتار

مرجعیت، سنت، خانواده، تواندمی، هادانشدر زندگی شخصی و سازمانی خود متکی به انواعی از دانش هستند. مأخذ این هاانسانهمه 
براساس انواعی از هاانسانشعور متعارف خود انسان باشد؛ به عبارت دیگر ما طورهمینشنیداري، دیداري و هايرسانهدوستان، 

به هادانشاین يهمه. اگرچه در نگاه پست مدرنیست، دهیممیمتفاوتی دارند به زندگی دنیوي خود ادامه هايخاستگاهکههاتئوري
ادعاي برتري کند، اما در تواندمیاز مأخذ دانش بشري نکدامهیچ، یعنی اعتبارندبیکه اعتبار دارند به همان اندازه نیز اياندازههمان 

) پژوهش علمی، تنها طریق معتبر دستیابی به تئوري پدیده است. گراییاثباتمعادل با پارادایم مدرنیست (

اتکا به سایر جايبههاانسانشود. بنابراین، اطمینانقابلهایییافتهمنجر به تواندمی، کندمیکه طی مندينظامپژوهش علمی بنا به روش 
ادامه بحث از مبانی دست پیدا کنند که در دنیاي تجربی جواب داده باشد. بدونهایییافتهمأخذ دانش بشري بهتر است با پژوهش به 

مراحل فرآیند پژوهش علمی را مورد بررسی قرار کندمی) تالش گراییاثباتفلسفی دانش، این کتاب براساس پارادایم مدرنیست (
ستوار است:است و بر سه استراتژي زیر ا"پژوهش کمی"اما محور بحث در این کتاب 1دهد.

)یابیزمینهاستراتژي (طرح) پیمایش (-1
(طرح) همبستگیاستراتژي-2
استراتژي (طرح) تجربی-3

، سؤالاست. هر کدام از این سه استراتژي از حیث شدهسازماندهیبنابراین ، در این کتاب مباحث حول این سه استراتژي پژوهش کمی 
با هم دارند. هاییتفاوتهدف و طرح پژوهش 

دنیاي پژوهش را به شکل نسبتاً جدیدي توانمیمقدمه قصد داریم، پیاز فرآیند پژوهش را قدري بازسازي کنیم. بر این اساس با این 
ترسیم کرد. (پیاز فرآیند پژوهش را ببینید).

توان ادعاي برتري اثبات گرایی را تعدیل کرد و گفت: دانش . مولفان معتقدند که براي توجه به دغدغه هاي پست مدرنیست، می 1
حاصل از فرآیند پژوهش علمی در سنت مدرنیست نیز می تواند یکی از انواع دانش باشد که فرایند دقیق علمی را طی می کند.
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پیاز فرآیند پژوهش
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واقعیت استراتژي

تئوري داده
بنیاد

تراتژياس
تجربی

ايتوسعه

پارادایم
پست 

مدرنیست

تطبیقی

پارادایم
آشوب

پارادایم
فمنیست

کاربردي
قیاس

کیفی

میدانی

پارادایم
پارادایمتفسیري

اثبات گرایی پارادایم
انتقادي

کمی

بنیادي

استقرا

ايکتابخانه
پارادایم

پیچیدگی
یابیارزش

-قیاسی
استقرایی

ترکیبی
آزمایشگاهی

استراتژي
تاریخی

استراتژي
هايشیوه

ترکیبی
استراتژي

اقدام
پژوهی

تبیین و
بینیپیش

استراتژي
مطالعه

موردي

و فهماکتشاف

توصیف

3

7

4

1
2

5
6

8

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



اي پژوهشرویکرده-3پژوهش               هايگیريجهت-2مبانی فلسفی پژوهش  -1
پژوهشهاياستراتژي-6نوع پژوهش                              -5صیغه پژوهش         -4

هادادهگرداوري هايشیوه-8اهداف اصلی پژوهش         -7

براساس پیاز فرآیند پژوهش:

به شرح زیر متصور شد:توانمیرا هاپژوهشنوعی مبناي فلسفی دارند؛ و مبانی فلسفی هفتگانه هاپژوهشيهمه
گراییاثباتپارادایم )1
پارادایم تفسیري)2
پارادایم تئوري انتقادي)3
فمینیستهاينگاه)4
تئوري آشوب)5
تئوري پیچیدگی)6
مدرنیستپستنگاه )7
اصلی داشته  باشند:گیريجهتچهار توانندمی، شوندمییی که در هر کدام از مبانی فلسفی فوق انجام  هاپژوهش
يبنیاد)1
کاربردي)2
ارزشیابی)3
ايتوسعه)4
 ي فوق ممکن است براساس رویکردهاي زیر انجام شوند:هاپژوهشهر کدام از
) تطبیقی4استقرایی             -) قیاسی3)قیاسی                2استقرایی                )1
 ممکن است:شوندمییی که براساس چهار رویکرد باال انجام هاپژوهشنوع ،
) ترکیبی        باشند.3) کیفی                 2کمی   )1
 که ممکن است سه حالت کلی زیر را به خود دهدمیصبغه پژوهش را نشان شودمیمحیطی که این سه نوع پژوهش در آنها انجام ،

بگیرد.
پژوهش آزمایشی-3پژوهش میدانی           -2ايکتابخانهپژوهش -1
 ،زیر انجام شود:هايطرح(هاياستراتژيبراساس تواندمیهر سه حالت کلی فوق (
استراتژي پیمایش )1
استراتژي همبستگی)2
)اندکمیاستراتژي تجربی (هر سه )3
تئوري داده بنیاد)4
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نگاريقوم)5
)اندکیفیتاریخی (هر سه )6
ترکیبیهايشیوه)7
اقدام پژوهی)8
)اندترکیبیمطالعه موردي (هر سه )9
گیرندمیبهره هادادهگردآوري هايشیوهتریناصلیزیر به عنوان هايشیوهاز هادادهفوق براي گردآوري هايژياسترات:
مشاهده)1
مصاحبه)2
نامهپرسش)3
اسناد و مدارك)4

ما این پیاز پژوهش را در برگیرد. ايهمهدر دست تألیف است  که تالش دارد مؤلفانالزم به ذکر است: کتاب جامعی، توسط یکی از 
، نظرات پژوهشگران تردیدبیکتاب، صرفاً بر سه استراتژي کمی تأکید دارد و استراتژي کیفی و ترکیبی در جلد دوم ارائه خواهد شد. 

ب، مورد استفاده قرار خواهد گرفتبعدي کتاهايچاپدر بازنگري 

خذ کسب دانشآم

است. همچنین شما صاحب دانشی شدهمنتقلالدین و دیگران به شما ، از طریق وایدآموختهآنچه در مورد جهان اجتماعی بخش اعظم
، اطالعات ایدکردهتلویزیونی که مشاهده هايبرنامهو هافیلم، ایدخواندهو مجالتی که هاکتاب. ایدآموختههستید که از تجربه شخصی 

تن در مورد جهان اجتماعی استفاده کرده باشید. اجازه و ممکن است که شما از شعور متعارف براي آموخانددادهمشخصی به شما انتقال 
پژوهش که مأخذ دانش زندگی اجتماعی و سازمانی شما است مورد تأمل قرار دهیم . هايجانشیندهید؛ قبل از تعریف پژوهش، 

پژوهش ممکن است به شرح زیر باشند:هايجانشین

، دانش سازمانی و اجتماعی را به شما هارسانه، تلویزیون و دیگر هاابکتممکن است والدین، معلمان، استادان، خبرگان، : 2مراجع.1
. در اینجا گویدمیانتقال دهند. ممکن است چیزي را به عنوان واقعیت بپذیرید؛ زیرا مأخذ آن که در جایگاه مرجعیت قرار دارد چنین 

.ایدپذیرفتهرا به عنوان مبناي دانش "مرجعیت"شما 
. سنت نوع خاصی از مرجعیت است؛ یعنی مرجعیت گذشته کنیدمیاستناد "سنت"واقع به دانش مبتنی بر شما در بعضی م: 3سنت.2

) چنین بوده است.هاگذشته، زیرا همیشه (از پذیریدمیسنت بدان معناست که شما چیزي را به عنوان واقعیت 
ل عادي یا شعور متعارفتان استوار است.بخشی از آگاهی شما نسبت به جهان اجتماعی، مبتنی بر استدال:4شعور متعارف.3

2.Authorities
3.Tradition
4.Common sense
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؛ مأخذ مهم اطالعاتی در مورد زندگی اجتماعی و دهدمیمجالت، نمایش هايمقالهو هاروزنامه، هافیلمآنچه تلویزیون، : هارسانه.4
.روندمیسازمانی به شمار 

آن را ایدکردهیا تجربه ایددیدهاً آن را گاهی چیزي در زندگی اجتماعی یا سازمانی شما رخ داده، که اگر شخصتجربه شخصی:.5
"5پژوهش"اما دانش حاصل از ]3:2000-4نیومن [. بنابراین تجربه شخصی، مأخذ مهم دانش افراد است کنیدمیواقعیت قلمداد 

چیست؟

افزایش یابد. به موردمطالعهبه فرایندي اشاره دارد که براي گردآوري و تحلیل داده استفاده شود تا فهم ما نسبت به موضوع ”پژوهش“
اصلی زیر تشکیل شده است:گامسهطور کلی پژوهش از 

طرح یک پرسش-1
براي پاسخ به آنهادادهگردآوري -2
ارائه پاسخی به آن-3

"ت.اسحلیراهخاص که مستلزم ايمسئلهبراي بررسی یافتهسازمانو اندنظامچنین تعریف کرد: فعالیتی توانمیپژوهش را "بنابراین 

براي مسائل موجود در محیط کاري است. از این رو نخستین هاییپاسخدارد که هدفش یافتن هاییگامپس پژوهش ، اشاره به مجموعه 
که نیازمند به تئوریک) است خألمسائل در سازمان و شناسایی واضح و روشن مسائلی (از جمله هايحوزهگام در پژوهش، شناخت 
بعدي از جمله: هايگاما مسائلی که نیاز به بررسی دارند، به طور واضح مشخص شدند، آنگاه یمسئلهوقتی مطالعه و اصالح هستند. 

مسئلهاقدام اصالحی ضروري، يارائه؛ در نهایت با شودمیدر پیش گرفته مسئلهبر مؤثرو تعیین عوامل هاداده، تحلیل هادادهگردآوري 
.شودمیحل 

.شودمیتا مسائل را حل کنیم؛ پژوهش نامیده کنیممیکه به مدد آن تالش در نهایت این فرایند کلی

یا راهکارهایی دارند که به مدد آنها هاییروشبهپژوهش قلمداد شده است) اشاره هاياستراتژي(بعضاً معادل 6پژوهشهايشیوه
، 7استراتژي پیمایش"دارد. کانون تمرکز این کتاب؛  هادادهتحلیل هايرویهو همینطور اشاره به شودمیمطالعات پژوهشی انجام 

.شوندمیهر سه از نوع پژوهش کمی محسوب رداست که "و همبستگی8آزمایش

چرا پژوهش اهمیت دارد؟

افزایدمیپژوهش به دانش ما -1

هر حوزه علمی را ارتقا دهد:ايپایهزیر دانش هايروشبهپژوهش ممکن است 

5.Research knowledge
6.Survey strategy
7.Correlation strategy
8.Experiment strategy
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بر مؤثر. براي مثال، پژوهشگري ممکن است در پی شناخت عوامل کندمیر باب یک پدیده  را پر موجود در دانش دخألهاي.1
.کندمیرا در دانش موجود پر خألباشد و اگر ادبیات فعلی پژوهش ، به آن نپرداخته، پژوهشگر این "سازمانیتفاوتیبی"

. اگر پژوهشگر براي کندمیدید، دانش قبلی بشر را تکرار جهايسازمانیا هاآزمودنیاز طریق آزمون نتایج پژوهش قبلی بر .2
. واحد تحلیل را این بار کارکنان رده پایین انتخاب کند و یا پژوهش را در سازمان "سازمانیتفاوتیبی"بر مؤثرشناخت عوامل 

دیگري انجام دهد، دانش قبلی را تکرار کرده است.
. اگر پژوهشگر بر دهدمیرا بسط "سازمانیتفاوتیبی"يپدیدهید، دانش نسبت به جدهايفعالیتو هاایدهبا گسترش پژوهش به .3

را "سازمانیتفاوتیبی"است) متمرکز شود، دانش نسبت به قرارگرفتهمدنظر سازمانیدرون( در وهله اول عامل سازمانیبرونعوامل 
بسط داده است.

را گسترش "سازمانیتفاوتیبی"نسبت به پدیده هانگاه، اندشدهراندهحاشیه که به کنندگانیمشارکتبا کسب دانش از آزمودنی و .4
تروسیعرا "سازمانیتفاوتیبی". اگر پژوهشگر به بررسی دیدگاه زنان در سازمان بپردازد، گستره دانش تولیدي در مورد دهدمی

کرده است.
کاربردهاي ضمنی براي مدیران تفاوتیبی. اگر انجام پژوهش در باب ددهمیقرار تأثیري جدید، عمل افراد را تحت هاایدهبا ایجاد .5

تأثیربردارند آن پژوهش، عمل مدیران را تحت هاییگامتفاوتیبیداشته باشد و مدیران براساس رهنمودهاي پژوهش براي کاهش 
قرار داده است.

دهدمیعمل را بهبود ينحوهپژوهش -2
.دهندمیقرار تأثیررا تحت هامشیخطهاپژوهش-3
.دهدمیپژوهش را ارتقا هايمهارتپژوهش، -4

انواع پژوهش

متداول و معمول در محیط کار است؛ گاهی مسئلهچهار هدف متفاوت را دنبال کند. گاهی هدف پژوهش ، حل یک تواندمیپژوهش 
ي کاربردي و بعضاً هاپژوهشهادي بررسی اثرات پیشنپژوهشخاص است و گاهی اوقات هدف ايحوزههدف آن، ارتقاء دانش در 

خاص متداول درون سازمان، انجام مسئلهبراي حل هایشیافتهتوسعه سر پژوهش قبلی است. وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج 
. اما زمانی که پژوهش براي افزایش دانش و درك ما از مسائل خاص که شودمی، چنین پژوهشی، پژوهش کاربردي نامیده شودمی

. ( همچنین شودمینامیده 1ايپایهپژوهش بنیادي یا ،شودمیو چگونگی حل آنها، انجام افتدمیسازمانی اتفاق هايمحیطماً در عمو
مختلف هايحوزهدر ایجاد دانش در حاصل از این نوع پژوهش،هايیافته.) نامندمینیز 2را پژوهش محضهاپژوهشگونهاین

.کنندمیمدیریت کمک 

، و زمانی نامندمی، آن را پژوهش ارزشیابی شودمیي کاربردي انجام هاپژوهشهايتوصیهارزیابی اثرات پژوهش براي بررسیوقتی،
پژوهش مبناي شناسیروش. برخی از متون نامندمی3ايتوسعه، آن را پژوهش شودمیکه دانشی از حوزه بنیادي یا کاربردي توسعه داده 

1.Basic and fundamental research
2.Pure research
3.Developmental research
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بنیادي، کاربردي، ارزشیابی و يویژهپژوهش چهار کار اندمدعی؛ یعنی انددادهپژوهش قرار هايویژهکار را بنديتقسیماین نوع 
از دو کار ویژه اصلی براي پژوهش یعنی، کار ویژه بنیادي و کاربردي شناسیروش) ولی اساساً در ادبیات 2001توسعه دارد (جنکس 

د.ف قرار دارطیسخن گفته شود که در دو سر یک

کاربردي-: پیوستار پژوهش بنیادي 1-1شکل 

پژوهش کاربرديپژوهش بنیادي                                                                         
هدف غایی

بسط دانش در مورد فرایندهاي سازمان و مدیریت
با هاآندر مورد فرایندها و رابطه شمولجهاناصولایجاد

نتایج سازمانی
و ارزشمند است.معناداربه طور کلی براي جامعه هایافته

بستر پژوهش
 دهندمیدانشگاهیان انجام.
 شودمیانتخاب موضوع و اهداف به وسیله پژوهشگر تعیین.
.زمان پژوهش منعطف است

هدف غایی
 فراروي سازمان و مدیریتمسئلهبهبود درك نسبت به
 مسئلهراي بحلیراهیافتن
پژوهش عملی بوده و براي مدیران سازمان معنادار و هايیافته

ارزشمند است.
بستر پژوهش

دهندمیانجام هاسازمانو هم دانشگاهیانهم.
 شودمیاهداف پژوهش با مذاکره با کارفرما تعیین.

.مقیاس زمانی معین و مشخص است
2000: 3مأخذ : ساندرز و همکاران 

ي بنیادي، کاربردي و ارزشیابیهاپژوهشقایسه : م1-1جدول 

ارزشیابیکاربرديبنیاديهاویژگی
این نوع پژوهش در پی تولید مسئلهماهیت 

يپدیدهدانش جدید در مورد 
اجتماعی است تا نوعی اصول 
علمی تدوین کندو به مدد آنها 

.بپردازدهاپدیدهبه تبیین 

مسئلهاین نوع پژوهش در پی درك 
راي بخواهدمیعی است و اجتما

دست زدن به اقدام اصالحی به 
گذاران، رهنمودهاي مشیخط

موثقی را ارائه دهد.

این نوع پژوهش در پی ارزشیابی 
نتایج آزمون انجام شده براي حل 

اجتماعی است.مسئلهیک 

تولید دانش جدید از جمله کشف هدف پژوهش
نتایج بینیپیشروابط و ظرفیت 

نوعتحت شرایط مت

دانش مورد نیازي که بتواند تأمین
گذرانی که در مشیخطفوراً براي 

مسئلهپی حذف یا کاهش یک 
اجتماعی هستند، مفید واقع شود.

نوعی حسابداري اجتماعی صحیح و 
ارائه شده براي هايبرنامهدقیق از 

اجتماعی ارائه مسئلهحل یک 
.دهدمی

راهم و فهافرضیهبراي تدوین توجه به تئوري
یا رد نتایج از تائیدکردن قرائن، 

.کندمینوعی تئوري استفاده 

یک هايپویاییبراي موشکافی 
تئوري تکیه نوعیبهنظام اجتماعی 

.کندمی

ز امورد ارزشیابیمسئلهبه تناسب 
.کندمیتئوري استفاده 
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فرضیه، آزمونتنظیم تئوري، فنون مناسب
، فنون گرداوري بردارينمونه
(مشاهده مستقیم، مصاحبه هاداده

)، گیرياندازه، پرسشنامه، مقیاس 
یا رد تائید، هادادهآزمون آماري 

هافرضیه

فردي هايکنشدر پی دسترسی به 
یا آفریناننقشاست و آنچه 

از زمان ايلحظهبازیگران در 
مورد اندیشندمیو کنندمیاحساس 

و براي آزمون دهدمیبررسی قرار 
قطعی ارائه هايتبیین، هافرضیه

.دهدمی

از همه فنون متداول مناسب استفاده 
.کندمی

1991: 18مأخذ: مایلر 

اهمیت پژوهش براي مدیران

تا:کندمیرا کمک ايحرفهآن مدیران هايشیوهبه طور خالصه، آگاهی نسبت به پژوهش و 

مسائل مختلف را در محیط کاري، تشخیص داده و حل کنند.-1
پژوهش خوب را از بد تمیز دهند.بتوانند-2
وضعیت را تبیین و مدنظر داشته باشند.یکبرآنها چندگانهو اثرات مؤثرپیوسته، عوامل -3
آگاه شوند.هاتصمیمرا محاسبه کنند و به خوبی از نتایج محتمل و مختلف هاریسک، گیريتصمیمدر -4
بر یک وضعیت جلوگیري کنند.نفعذيهايگروهاز اثرات -5
برقرار کنندمؤثريبا پژوهشگران و مشاوران دعوت شده به سازمان، ارتباط -6

ي پژوهش علمیهاویژگی

ویژگیهاي اصلی پژوهش علمی عبارتند از:

12هدفمندي.1

دقت مندي.2
13پذیريآزمون.3

14تکرارپذیري.4

15دقیق بودن و قابلیت اعتماد.5

12.Purposiveness
13.Testability
14.Replicability
15.Precision and confidence
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16عینی بودن.6

17پذیريتعمیم.7

18مانعیت و جامعیت.8

هدفمندي

. محور مطالعه، افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان است که سازمان کندمیبا هدفی معین براي پژوهش آغاز راخودر پژوهشگر کا
را به راههاي متعددي کمک خواهد کرد. افزایش تعهد کارکنان به معناي ترك خدمت کمتر، غیبت کاري کمتر و احتماالً افزایش 

دارد.هدفمنديمنافعی را در بردارد. بنابراین پژوهشگر کانون توجه براي سازماناین موارد قطعاًيهمهسطح عملکرد است؛ 

دقت مندي

اشاره به دقت عمل، به دقت مندي یک پژوهش هدفمند بیفزاید. دقت منديتواندمیمعتبر، شناسیروشمبانی تئوریک جامع و مانع و 
نی پژوهشگر از تعداد اندکی از کارکنان در سازمان (براي مثال ده الی وسواس به خرج دادن در پژوهش دارد. در پژوهش تعهد سازما

را برشمارند.شودمیعواملی که باعث افزایش تعهد آنها نسبت به سازمان خواهدمیدوازده نفر) 

پذیريآزمون

تعهد يحوزهبلی انجام شده در ي قهاپژوهشتصادفی از کارکنان سازمان را انتخاب کرد و در مورد اينمونهکهاینپژوهشگر بعد از 
را با انجام هافرضیه، آنگاه این کندمییی را در مورد ارتقاء تعهد کارکنان نسبت به سازمان تدوین هافرضیهسازمانی مطالعاتی انجام داد، 

.کندمییا رد تائیدي اطالعاتی گرداوري شده هادادهآماري خاص بر روي هايآزمون

تکرارپذیري

که این امر حادث شود اياندازهشود. تا تائید، گیردمیانجام وقتی که پژوهش در شرایط مشابه مکرراًي وي باید هافرضیهون نتایج آزم
. به عبارت دیگر؛ براي اینکه مشخص کندمیحائل)، پژوهشگر نسبت به علمی بودن پژوهش خود اعتماد بیشتري شوندمی(نتایج تکرار 

"تکرارپذیري"شوند. بنابراین تائیدنشده و باید در سازمانهاي دیگر نیز تائیدبر حسب شانس و احتمال ي وي صرفاً هافرضیهشود 

ویژگی دیگري از پژوهش علمی است.

16.objectivity
17.Generalizability
18.Parsimony
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دقیق بودن و قابلیت اطمینان

ه عبارت دیگر: دقیق پژوهشی مبتنی بر نمونه، چقدر به واقعیت نزدیک هستند. بهايیافته، اشاره به این مطلب دارد که 19دقیق بودن
.دهدمیعالم واقع وجود دارند، انعکاس آن طور که درموردمطالعهي هاپدیدهبودن، میزان دقت نتایج مبتنی بر نمونه نسبت به 

برآوردهاي ما صحیح باشند، اشاره دارد؛ یعنی صرف دقت در پژوهش کافی نیست، بلکه این موضوع کهاینبه احتمال 20قابلیت اطمینان
درصد احتمال خطا 5گفت که نتایج حاصله صحیح هستند و فقط توانمیاطمیناندرصد 95حائز اهمیت است که بتوانیم بگوییم با نیز

.شودمیپژوهشی یاد 21وجود دارد. این امر به عنوان سطح اطمینان مشهور است و بعضاً از آن به عنوان صحت

عینی بودن

ي واقعی باشند هادادهباید عینی باشد؛ یعنی متکی بر حقایق حاصل از شودمیحاصل هادادهتحلیل استنتاجی که از تعبیر و تفسیر نتایج
ذهنی و احساسیهايارزشنه مبتنی بر 

پذیريتعمیم

اشاره دارد. واضح است که هرچههاسازماندر سایر پژوهشی حاصل در یک محیط سازمانی، هايیافتهکاربرديگسترهبه پذیريتعمیم
ایجاد شده به وسیله پژوهش بیشتر باشد، پژوهش براي کاربردي کردن چنین دانش پژوهشی، هايحلراهکاربردي بودن يدامنه

بیشتري داشته باشد، سودمندي و ارزش آن بیشتر است.پذیريتعمیمخواهد بود.هرچه پژوهش، قابلیت سودمندتر

مانعیت و جامعیت

که بتوانیم تعداد متغیرها را به شودمیپژوهشی وقتی محقق هايمدلن است. مانعیت و جامعیت در پژوهشگراهايدغدغهیکی از عمده 
حداقل ممکن کاهش دهیم به طوري که ضمن کوتاه شدن مسیر پژوهش به ارزش و اعتبار آن خدشه وارد نشود. مانعیت و جامعیت را 

به صورت مانع و جامع توانمیق کرد. بنابراین، مدل تئوریک پژوهش را آن محقبر مؤثرو عوامل مهم مسئلهبا درك کامل از توانمی
پژوهش تدوین کرد.يپیشینهمنظم و نامنظم با افراد در محیط کار و بررسی هايمصاحبهاز طریق 

چارچوب علمی پژوهش

نتایج بررسی را طی کرد، به عنوان و استنتاج منطقی از هافرضیهاین روش که با ایجاد یک چارچوب تئوریک آغاز و مراحل تدوین 
مشهور شده است."قیاسی-ايفرضیه"رویکرد 

19.Precision
20.Confidence
21.Accuracy
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ي علم: ارکان سازنده2-1شکل 

.شودمیفرایند استخراج نتایج از تحلیل منطقی که جنبه قطعی دارد، قیاس نامیده 

قیاسی-ايفرضیهرویکرد 

یقیاس-ايفرضیهدر رویکرد ايمرحلهفرآیند هفت 

.گیرندمیو بررسی قرار موردبحثقیاسی پژوهش در قسمت زیر -ايفرضیهموجود در رویکرد ايمرحلهفرآیند هفت 

)مسئلهمشاهده (شناخت -1
بررسی ادبیات پژوهش (مبانی تئوریک، مبناي تئوریک)-2
تدوین تئوري-3
سازيفرضیه-4
هافرضیهگردآوري اطالعات: آزمون -5
تحلیل اطالعات-6
نتاج)(استگیرينتیجه-7

تعیین مساله

ازنگري دانش تئوریک (پژوهش بنیادي) یا ب
بکارگیري یافته ها (پژوهش کاربردي) یا 
بررسی اثرات (پژوهش ارزشیابی) یا توسعه 

پژوهش هاي قبلی (پژوهش توسعه اي)

چارچوب تئوریک، 
(شبکه روابط بین عوامل)

فرضیه ها

طرح پژوهش

تفسیرداده ها

تحلیل داده ها

گردآوري داده ها

یم، سازه ها و تعارف مفاه
عملیاتی

مشاهده (آغاز پژوهش)
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مشاهده

برخی از رفتارها، کهاینتغییرات خاصی در حال وقوع است یا کندمیاست که براساس آن، فرد احساس "مشاهده"نخستین مرحله 
و احساسات در محیط، یا بهتر بگوییم در محل کار (به طور مبهمی) در حال آشکار شدن است.)هانگرش

تئوریک)بررسی ادبیات پژوهش (مبانی تئوریک، مبناي

. این باشدمیگردآوري اطالعات اولیه، مستلزم جستجوي اطالعات براي آگاهی و اطالع بیشتر نسبت به آنچه پژوهشگر مشاهده کرده 
با تنی چند از افراد در محل کار یا مشتریان انجام شود. بدین طریق اطالعات در مورد آنچه در غیررسمیاز طریق گفتگوي تواندمیامر 

.شودمیاست و چرایی وقوع آن گردآوري حال وقوع

تئوري سازي

آنها در تشریح چرایی وقوع تأثیرگذاريتا میزان نقش یا گیرندمیدر این مرحله، متغیرهاي بسیار مهم، بررسی و مورد آزمون قرار 
فرآیند تنظیم تئوري در .دهدمیمتغیرها را نشان تأثیرگذارينحوي 22هاهمبستگیيشبکهگونگی حل آن مشخص شود. و چمسئله
.گیردمیقرار موردبحثبه تفصیل 3فصل 

سازيفرضیه

؛ یعنی، بعد از گیرندمیاز طریق فرایند استقرایی شکل هافرضیه. گاهی اوقات،شودمینامیده "23پژوهش قیاسی"، هافرضیهآزمون 
.شوندمیي جدیدي تدوین هارضیهفو براساس آنها، شودمیبه طور خالق ایجاد هاییبینش، هادادهگردآوري 

هافرضیهگردآوري اطالعات:آزمون 

شود. به عبارت دیگر، گردآوري گردآوري هافرضیهمتغیر موجود در ي اطالعاتی در مورد هر هاداده، باید هافرضیهبعد از تدوین 
، نیاز است.هافرضیهي اطالعاتی علمی بیشتري براي آزمون هاداده

هادادهتحلیل 

، اندشدهتدوینیی که هافرضیهتا مشاهده شود آیا شوندمیي گردآوري شده به صورت آماري تحلیل هاداده، هادادهتحلیل يمرحلهدر
یا خیر.شوندمیتائید

: استنتاجگیرينتیجه

استنتاج ، فرآیند رسیدن به نتایج پژوهش از طریق تعبیر و تفسیر نتایج حاصله از تحلیل اطالعات است.

22.Network of associations
23.Deductive research

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



مدیر و پژوهشگريرابطه
به طور خالصه، مدیران باید هنگام به کارگیري پژوهشگران یا مشاوران، اطمینان حاصل کنند که:

و انتظارات طرفین واضح و روشن هستند.هانقش-1
خاص، مشخص هستند.هايمحدودیتو اندواضحمربوط به سازمان هايفلسفهارزشی و هايسیستم-2
خود پژوهشگران و بین پژوهشگران و کارکنان در سازمان وجود دارد طوري که کارکنان با نوعی حسن تفاهم بین-3

پژوهشگران همکاري خواهند کرد.
فرآیند انجام پژوهش

فرآیند پژوهش2-1نمودار 

1995: 30مأخذ: سکاران 

1
مشاهده:

سالهتعریف حوزه یکلی م

2
گرد آوري داده هاي 

اولیه:مصاحبه و بررسی پیشینه 
پزوهش(ادبیات پژوهش)

3
تعریف مساله روشن 
کردن مساله(سوال 

)پژوهش

4
چارچوب 
تئوریک

تعیین و 
نامگذاري 

متغیرها

5
ه هاتدوین فرضی

7
گردآوري،
تحلیل و 

اده تفسیر د
ها

8
ا،پاسخ به استنتاج، تایید فرضیه ه
سوال پزوهش

6
طرح 

پژوهش
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پژوهشمسئلهقلمرو کلی 

ی در هایحوزه) 2) مسائل فعلی موجود در محیط سازمانی که باید حل شود. (1(چنین موضوعاتی ممکن است شامل موارد زیر باشد: 
پژوهش بنیادي دارد تا به خوبی نوعیبهموضوع تئوریک یا مفهومی که نیاز )3سازمان که مدیر معتقد است باید بهبود داده شوند. (

صورت تجربی پاسخی براي آنها بیابد.به خواهدمیپژوهشی که یک پژوهشگر هايپرسش) برخی 4مشخص و درك شود. (

به شرح زیر نام برد:توانمیدر محیط سازمان مورد توجه قرار دهد را تواندمیاز قلمرو کلی که مدیر هایینمونه

.اندتفاوتبیکارکنان نسبت به اهداف سازمان -1
نوعی نفاق سازمانی، در فرهنگ سازمان وجود دارد.-2
نباشند.اثربخش، شدهبینیپیشور که آموزشی آن طهايبرنامهشاید -3
نیست.بخشرضایتحجم فروش یک کاال -4
ند مسیر ترقی را طی کنند.توانمیسازمانی نهاياقلیت-5
نگرانی دائمی تبدیل شده است.نوعیبهدفاتر حسابداري يروزانهتراز -6
.شودنمیمدیران طراحی شده، به کار گرفته ياستفادهسیستم اطالعاتی جدید که براي -7
را به وجود آورده است.ايعدیدهحل مسائل، مسائل جايبهاجراي ساعات کاري منعطف -8

گردآوري اطالعات: بررسی ادبیات پژوهش

زیر پاسخ دهد:هايسؤالهر پژوهشگري براي انجام مرور ادبیات پژوهش، باید به 

منظور از مرور ادبیات پژوهش چیست؟

و دیگر مستنداتی است که وضعیت گذشته و حال هاکتاب، هافصلنامههايمقالهه مدونی از خالص24بخش مروري بر ادبیات پژوهش
و ضرورت مطالعه کندمیساماندهی هاییموضوع؛ ادبیات پژوهش را به کندمیرا توصیف موردمطالعهاطالعات در باب موضوع 

.کندمیپژوهشگر را مستند موردنظرموضوع پیشنهادي 

:کهنایجملهددي مرور ادبیات پژوهش ضروري است؛ از بنا به دالیل متع

. افزایدمیي آنها چگونه به ادبیات موجود هاپژوهشادبیات پژوهش خود را مستند کنند تا نشان دهند که پژوهشگران ، باید-1
متقاعد سازد که از ادبیات فعلی بنابراین هر پژوهشگري باید ادبیات موجود  را مستند کند تا کمیته پژوهشی سازمان یا دانشکده خود را 

آنها را خالصه کند.تواندمیموضوع اطالع دارد و 

24.Literature review
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پژوهشی نشان دهند و يکمیتهجدید به پژوهشگران ممکن است با مرور ادبیات، شواهدي دال بر ضرورت انجام پژوهش-2
د.پژوهش قرار دهنيکمیتهرا در اختیار موردمطالعهدر باب موضوع هایافتهجدیدترین 

یی هاپژوهشو تحریر ايکتابخانهپژوهشی خود در استفاده از مأخذ هايمهارتپژوهشگران ممکن است با مرور ادبیات پژوهش، -3
دهیسامانکه پژوهشگران دیگر، چگونه ادبیات خود را آموزدمیمروري تقویت کنند. پژوهشگر با مرور ادبیات پژوهشی 

.اندکرده
و اینترنتی مهارت در جستجو و یافتن سریع ايرایانهاطالعاتی هايپایگاهدبیات پژوهش با انتخاب پژوهشگران با انجام مرور ا-4

.کنندمیمطالب را در خود تقویت 

در مرور ادبیات پژوهش در پژوهش کمی و کیفی وجود دارد؟هاییتفاوتچه 

کیفیدر گستره و استفاده از ادبیات پژوهش در پژوهش کمی وهاتفاوت: 2-1جدول 

پژوهش کیفیپژوهش کمیهاتفاوت
جم ادبیات مورد استفاده در ح

ابتداي پژوهش
بسیارکمزیاد

استفاده از ادبیات در ابتداي 
پژوهش

توجیه یا مستند کردن ضرورت انجام 
پژوهش

ایجاد خردمایه براي جهت حرکت پژوهش 
یا هاسؤال(یعنی بیانیه هدف غایی و 

)هافرضیه

کردن ضرورت انجام توجیه یا مستند
پژوهش

شدهتعییناز قبل هايبینیپیشیا رد تائیداستفاده از ادبیات در انتهاي پژوهش
براساس ادبیات پژوهش

موجود در هايیافتهحمایت یا اصالح 
ادبیات

2005: 80مأخذ: کرسول 

پنجگانه در انجام مروري بر ادبیات پژوهش کدامند؟هايگام

کلیدي مورد استفاده براي جستجوي ادبیات پژوهش؛هايواژهشناسایی و تعیین .1
اینترنتی؛ هايسایتوبیا هاکتابخانهاطالعاتی موجود در هايپایگاهیافتن ادبیات در باب موضوع پژوهش از طریق .2
ارزیابی انتقادي و انتخاب ادبیات براي مطالعه؛.3
ادبیات انتخابی به شکل یک نمودار؛دهیسازمان.4
ادبیات براي گنجانیدن در گزارش پژوهش؛تحریر .5

هاکلیدواژهشناسایی .1
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هاکلیدواژهشناسایی .1

پژوهش مسئلهاین عنوان اولیه همان عنوان رسدمییک عنوان اولیه براي پژوهش خود انتخاب کند که به نظر تواندمی: پژوهشگر لفا
است. زیر عنوان اصلی و فرعی پژوهش را باید بعد از تدوین چارچوب مفهومی مشخص کرد.

جهت کلی پژوهش را مشخص کند؛ براي مثال چه عواملی تواندمیکلی مطرح کند که پاسخ به آن سؤالیک تواندمیپژوهشگر :ب
با تأمل پژوهشگر مورد جستجو بیشتر قرار گیرد.تواندمیسؤالاین هايپاسخ؟ مؤثرندبر فساد اداري 

، استفاده کند.کنندمیش خود استفاده ی که پژوهشگران در گزارهایواژهاز تواندمی: پژوهشگر پ

پژوهش پیدا کنند.مسئلهمرتبط با عنوان هايواژهمختلف هايالمعارفدایرةبا مراجع به تواندمی: پژوهشگران ت

بیابند در باب فساد اداريهاییکتابکتابخانه هايقفسه: پژوهشگران ممکن است به کتابخانه دانشکده یا دانشگاه مراجعه کنند و در ث
مورد نیاز براي جستجو بیشتر را پیدا کنند.هايواژه، هاکتابو با نگاه به فهرست مطالب 

یافتن مأخذ ادبیات پژوهش .2
ی داوري شده را در دسترس کاربرانشان هایمقاله"jstir ،Emerald ،EBSCO؛Sciencedirect"اطالعاتی معتبر نظیر هايپایگاه
:آیدمییافتن ادبیات استفاده از مأخذ زیر مفید به نظر ؛ بنابراین دردهندمیقرار 

ي تخصصیهاکتابخانهاستفاده از 1-2

نیز ادبیات پژوهش در حوزه Proquest ،Jstor ،Sageنظیر هاییسایتمختص رشته مدیریت است ، یا Emeraldبراي مثال سایت 
دسترسی  دارند.هاپایگاهبه این ایرانهايدانشگاهي هاکتابخانهمدیریت را دارند. بسیاري از 

استفاده از مأخذ دست اول و دست دوم2-2

ي اصلی را در هاایده، یا انددادهافرادي است که خود پژوهش را انجام يوسیلهمآخذ دست اول که شامل ادبیات گزارش شده به .1
.اندکردهآن پژوهش، براي اولین بار مطرح 

)، دایرة المعارف و هانامهدارد که مأخذ دست اول را تلخیص کرده است. هندبوك ها (دست مأخذ دست دوم اشاره به ادبیاتی .2
.کنندمیي دیگران را مرور هاپژوهشی که هایمقاله

جستجوي انواع ادبیات پژوهش.3
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تا مأخذ خام اولیهايخالصهمآخذ مروري بر ادبیات پژوهش از مأخذ بنديطبقه2-1شکل 

2005: 85خذ: کرسول مأ
: محاسن و معایب استفاده از اینترنت ، به عنوان مأخذ مرور ادبیات پژوهش2-2جدول 

معایب محاسن
 ها از دیدگاه خبرگان سایتوبي موجود در هاپژوهشکیفیت

ارزیابی نشده است.
ممکن است، بدون سرقت ادبی سایتوبي موجود در هاپژوهش

شده باشد.
 باشد.برزمانودشوارپژوهشی ممکن است یافتن مطالعات
 ی، ممکن است به طریقی قابل استفاده ساماندهی یا سایتوبادبیات

تلخیص نشده است.
 جدید بوده سایتوبفصلنامه الکترونیکی تمام متن موجود در

) و از نظر تعداد معدودند.کارندتازه(

،مانی آن را جستجو هر زتواندمیزیرا پژوهشگر دسترسی مطالب آسان است
و بیابید.

از اطالعات در مورد بیشتر موضوعات را داراست.ايگستره، سایتوب
مسئلهدر مورد تواندمیکه پژوهشگران کنندمیایجاد ايشبکهها، سایتوب

پژوهشی و موضوع پژوهشی خود با آن شبکه ارتباط برقرار کنند.
اطالعات جدید است.نوعاً سایتوبي قرار داده شده در هاپژوهش
ايواژهبه سادگی با استفاده از یک موتور جستجو و هر توانمیها را سایتوب

را جستجو کرد.
 شدهچاپبه صورت سایتوبفوراً از توانمیمطالعات پژوهشی منتخب را

به دست آورد.

ایده هایی که نخستین بار 
مطرح شده است

ایده هایی که نخستین بار 
مطرح شده است

مأخذ خام اولیه
مقاله هاي موجود در وبسایت ها،

خبرنامه هاي انجمن هاي حرفه اي،
مقاله هاي ارائه شده در کنفرانس هاپیش نویس 

مأخذ منتشره نمایه شده
مقاله هاي کنفرانس ها، رساله هاي آموزش محور

، مقاله هاي انجمن هاي حرفه اي، و محوررساله هاي پژوهش 
انتشارات دانشگاهی و دانشکده اي

مقاله هاي فصلنامه اي
مقاله هاي داوري نشده، داوري شده در سطح

لی و منطقه ايبین المللی، م
کتاب ها

مطالعات پژوهشی، مطالعات نظري و مروري
خالصه نامه ها

استانداردهاي پایین دایره المعارف ها، مرورهاي پژوهشی، دست نامه ها و چکیده ها
تضمین کیفیت

استانداردهاي پایین 
تضمین کیفیت
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ارزیابی انتقادي و انتخاب ادبیات پژوهش.4

آیا مأخذ مناسب و معتبرند؟1-4

یا با موضوع پژوهش پژوهشگر متناسب هستند؟آ2-4

مناسب بودن مأخذ یافته شده را با پژوهش خود تعیین کند.تواندمیپژوهشگر براساس معیارهاي زیر 
متناسب بودن عنوان پژوهش-1
و مکان آزمونهاآزمودنیمتناسب بودن -2
پژوهشسؤالو مسئلهمتناسب بودن -3
متناسب بودن قابلیت دسترسی-4
ادبیات پژوهشسازماندهی-5
مآخذبنديفایلکپی کردن، دانلود کردن و 1-5
هاپژوهشو تحریر چکیده برداريیادداشت2-5
تدوین چارچوب مفهومی (نقشه ادبیات پژوهش) 3-5

ادبیات پژوهشينقشهاز اينمونه: 2-2شکل 

ضرورت ارتقاء اعتماد عمومی به 
سازمان هاي دولتی

اه مدیریتگناه مدیریت دولتیگناه اقتصادگناساناه جامعه شنگن

پاسخگویی سیاسیرضایت مندي شهروندان

آیا تغییر در پاسخگویی عمومی اعتماد 
مطالعه پیشنهاديعمومی را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟

) عنوان اصلی پژوهش:1
ارتقاء اعتماد عمومی

) عنوان فرعی پژوهش:2
عمومیتبیین نقش پاسخگویی 

یافتن خالء مطالعاتی

هشمبناي تئوریک پژو

مبناي تئوریک

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



مفید باشد:تواندمیبه طور کلی رهنمودهاي زیر در هنگام تدوین نقشه ادبیات 

 شناسایی کنید. این عنوان را در راس نقشه ادبیات قرار  دهید.گرفتهشکلابتدا عنوان اصلی پژوهش (که با مطالعه ادبیات موجود (
اصلی پژوهش در ادبیات موجود وجود دارد، شناسایی کنید. (ممکن است پیشاپیش شناسایی هاينگاهمختلفی که به عنوان هاينگاه

اصلی مطرح کند).هاينگاهمطرح شده به عنوان هاينگاهاز انواع بنديطبقهخود نوعی سازيمفهومیا پژوهشگر با شده باشند 
 مختلف به هاينگاهرا به عنوان مبناي تئوریک انتخاب کنید (توجه کنید که بعضاً ممکن است هانگاهیا ترکیبی از هانگاهیکی از

نباشد. در این حالت پژوهشگر ممکن است، هانگاهبنديتقسیمم نشده باشد و پژوهشگر هم قادر به انجابنديطبقهموضوع مورد بررسی 
کند و در یک دسته خاص کار خود را آغاز کند.بنديدستهمتغیرها را 

 کنید. همچنین در هر باکس مأخذ کلیدي متناسب با هر عنوان ذکر کنید.گذارينامهر باکس (جعبه) را
باشد؛ زیرا ترتفصیلینسبت به برخی دیگر هاشاخهطوح نقشه ادبیات را به صورت تفصیلی کنید. ممکن است برخی از تا حد ممکن س

کنید، چون حوزه اصلی پژوهش شما است.ترجزئیرا ايشاخهادبیات موجود آن بیشتر است. بعضاً ممکن است 
 مطالعه "نشان دهید. ممکن است در انتها با کسی تحت عنوان زایدافمیمطالعه پیشنهادي خود را که ادبیات موجود را گسترش یا

قرار دهید."پیشنهادي
تحریر بخش مروري بر  ادبیات پژوهش-6
 پژوهشگر باید براي درج کامل مأخذ ادبیات از سبک مناسب (در انتهاي متن) استفاده کند. درون متن نیز از سبک مناسب بهره

عی مطالب درون بخش ادبیات را حساب شده و براساس سبکی خاص انتخاب کند.اصلی و فرهايعنوانگیرد و همین 
 خاصی در هاياستراتژيانتهایی بخش ادبیات پژوهش هايبیانیهپژوهشگر باید در خصوص حجم بخش مرور ادبیات، نوع مرور و

پیش گیرد.
سبک نگارش ادبیات پژوهشنامهدست1-6

"دست نامه"و شکل کلی آن براساس نوعی هاشکلانتهاي متن، درون متن، عناوین، جداول، در نوشتن ادبیات پژوهش باید مراجع 

براي یک هاشکلعناوین و ساخت جداول و گذارينامنگارش تدوین شوند. این دست نامه، ساختاري براي استناد درون متنی، 
.کندمیگزارش پژوهشی علمی فراهم 

رهنمود سبن نگارش در مدیریت است. سبک ترینمعمول) 2001یرایش پنجم (آي. پی. اي و25دست نامه انجمن روانشناسی آمریکا
ي دیگري نیز هانامه. دست هاستنامهدست) نیز از جمله دیگر 2003نگارش شیکاگو، (ویرایش پانزدهم، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 

) سبک متداول است.APAوجود دارد. در ایران نیز سبک اي .پی . اي (

تحریر بخش مرور بر ادبیات پژوهشهاياستراتژي2-6

، باید سه عنصر دیگر را مدنظر قرار دهد:کندمیبه موازاتی که پژوهشگر ادبیات پژوهش خود را تحریر 

25.Publication Manual of American Psychological Association
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حجم مرور بر ادبیات پژوهش)1
نوع مرور بر ادبیات پژوهش)2
گیرينتیجهبیانیه )3

انواع تحریر بخش مروري بر ادبیات پژوهش

و براي مستند کردن آن نام نویسندگان را قید کندمیدر این سبک، پژوهشگر یک موضوع را مشخص :26یمرور موضوع.1
قرار موردبحثي اصلی یا نتایج اصلی حاصل از مطالعات و نه جزئیات هر مطالعه را هاایده. در این رویکرد، پژوهشگر فقط کندمی
.دهدمی
. شودمینسبتاً مفصل، از هر مطالعه تحت عنوان مطالعاتی مشخص، ارائه ايخالصهدر این رویکرد،: 27هاپژوهشتکتکمرور .2

. در این رویکرد پژوهشگر با شودمیظاهر هارسالهطورهمینو کنندمیکه ادبیات را خالصه هافصلنامههايمقالهدر نوعیبهاین شکل 
، طوري که محورهاي کندمیرا زیر عناوین فرعی سازماندهی هاخالصهو زندمیرا بهم گره هاخالصهاستفاده از جمالت ارتباطی 

و اصلی آنها را انعکاس دهد.مطالعاتی

نتایج اولیه بررسی ادبیات پژوهش

مسئلهتعریف -1

مسئلهعناصر اصلی بیانیه 1-1

عبارتند از:مسئلهعناصر اصلی بیانیه 

موضوع اصلی و فرعی پژوهش-1
پژوهشمسئله-2
مسئلهيمطالعهتوجیه -3
مسئلهدر دانش موجود نسبت به خأل-4
.شوندمیمخاطبان که از پژوهش منتفع -5

26.Thematic Review of the literature
27.Study  by study review of literature
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مسئلهتدوین بیانیه ينحوه2-1

به صورت زیر اقدام کرد.. رد جدول زیر نحوه تدوین همراه با مثالی ارائه شده است.توانمیمسئلهبراي تدوین بیانیه 

پیوند بحث با مخاطبانیک و عملیخألهاي تئورتوجیه مسئله پژوهشمسئله پژوهشموضوع

حوزه 
پژوهشی

نوعی دغدغه
نوعی مسئله
 چیزي که نیاز

به راه حل دارد

 قراین از ادبیات
پژوهش

قراین تجارب عملی

هاي موجود آنچه در تئوري
مفقود است یا در عرصه 

حلی ندارد.عمل فعالً راه

  ، چگونه به پژوهشگران
ران مشی گذاورزان و خطاندیشه

کند.عمومی و سازمانی کمک می

صمیمیت 
سازمانی

 تعامالت مخرب
بین کارکنان و بین 

کارکنان و مدیر

هاي گذشته پژوهش
به پدیده صمیمیت 

اند سازمانی توجه نکرده
(شکاف در پژوهش)

هاي متعددي گزارش
از برخوردهاي ناشایست 
یعنی کارکنان و بین 
کارکنان و مدیر ارائه 

شده است.

نوعی تئوري صمیمیت هب
سازمانی نیاز داریم تا 
تعامالت سازنده در سازمان 

ایجاد کند.

 مبنایی براي ارزیابی تعامالت
کند.سازنده فراهم می

 به مدیران در جهت ایجاد فضاي
کند.دوستانه سازمانی کمک می

 به کارکنان در برقراري ارتباط با
همکاران یاري می رساند

با دخل و تصرف مو لفان2005: 71مأخذ: کرسول 

پژوهشمسئلهفرآیند توجیه 3-1

به تجارب شخصی، تجارب کاري و پیشنهادهاي پژوهشی پژوهشگران دیگران استناد کرد.توانمیمسئلهبراي توجیه اهمیت تمرکز بر 

2005: 68مأخذ: کرسول 

مسأله پژوهش

چگونه اهمیت مطالعه این مسأله را توجیه کنیم

ش در پژوهش کیفی نظیر پژوه
روایتی استفاده می شود.

تجارب کاري پیشنهادهاي پژوهشگران دیگرتجارب شخصی

ی در پژوهش کمی و همینطور کیف
ود.م پژوهی استفاده می شنظیر اقدا

در پژوهش کمی و کیفی نظیر پژوهش تجربی، 
ده می شود.همبستگی و مطالعات تئوري داده بنیاد استفا
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در پژوهش کمی و کیفیمسئلهتفاوت 4-1

ند به انجام پژوهش کمی است که حل آن مستلزم انجام موارد زیر باشد.نیازممسئلهدر صورتی 

سنجش متغیرها.1
)آوردرهمتغیرها بر یک نتیجه (تأثیرارزشیابی .2
محلیهايتبیینیا هاتئوريآزمون .3
کاربرد نتایج بر روي تعداد زیادي از افراد.4

:نیازمندايمسئلهبر این اساس اگر حل 

در پژوهش است.کنندهمشارکتافراد هايدیدگاهآموختن در مورد -1
زمان نیاز دارد.درگذربه ارزیابی یک فرایند -2
.اندیشدمیدر پژوهش کنندگانمشارکتهايدیدگاهي مبتنی بر هاتئوريبه تولید -3
وهش پژوهشی است . باید دست به انجام نوعی پژهايمکاندر پی کسب اطالعات مفصل در مورد تعداد اندکی از افراد یا -4

)2005:65کیفی زد (کرسول 
موضوع پژوهش: عنوان اصلی و فرعی-2
هدف غایی پژوهشيبیانیه-3
.بیانیه هدف را در یک جمله بنویسید
 باشد.فهمقابلآغاز کنید تا براي خواننده "هدف غایی این پژوهش"بیانیه را با کلماتی نظیر
 است، آنرا در بیانیه هدف "هدف غایی این پژوهش آزمون یک تئوري"با بیان این عبارت کهکنیدمیاگر از یک تئوري استفاده

غایی معرفی کنید.
 براي استفاده از متغیرها بیانیه هدف غایی سه گزینه انتخابی وجود دارد: دو یا چند متغیر را بهم ارتباط دهید؛ دو گروه یا چند گروه

یا "مقایسه کردن"یا "ارتباط دادن"هايواژهر واحد را توصیف کنید. از را از حیث یک متغیر وابسته با هم مقایسه کنید یا یک متغی
آیا متغیرها به هم ارتباط داده خواهد شد، با هم مقایسه خواهد شد یا توصیف خواهد شد، کهاینبراي نشان دادن "توصیف کردن"

استفاده کنید.
 را تعیین کنید.گرمداخلهنترل یا یرهاي مستقل و وابسته و هر نوع متغیر ک، متغکنیدمییا مقایسه دهیدمیاگر متغیرها را به هم ارتباط
.ترتیب متغیرها را رعایت کنید: ابتدا مستقل، سپس وابسته و در انتها متغیرهاي کنترل یا تعدیل گر را مورد استفاده قرار دهید
2005:128و مکان انجام پژوهش را ذکر کنید.(کرسول هاآزمودنی.(
پژوهشهايسؤال-4

هاسؤالراهنماي تدوین 

 را مطرح کند.سؤالیک
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آغاز کنید."چرا"یا "چه"، "چگونه"هايواژهرا با سؤال
.متغیرهاي مستقل، وابسته و تعدیل گر یا کنترل را مشخص کنید
 اده کنید.توصیف کردن، مقایسه کردن یا ارتباط دادن براي نشان دادن کنش یا پیوند میان متغیرها استفهايواژهاز
و مکان پژوهش را نشان دهید.هاآزمودنی

.ايمقایسههايسؤالو ايرابطههايسؤالتوصیفی، هايسؤالوجود دارد: سؤالدر پژوهش کمی سه نوع 

توصیفیهايسؤال

غیر ممکن است یک . این متکندمیي توصیفی استفاده هاپژوهشاز سؤالآزمودنی به یک متغیر یا هايکنشپژوهشگر براي شناخت وا
باشد.گرمداخلهمتغیر مستقل، وابسته یا 

ه مثال زیر توجه کنید:ب

تا چه حد شهروندان نسبت به خدمات شهري شهرداري تهران رضایت دارند؟

ايرابطههايسؤال

. اندیشندمید نسبت به یک متغیر واحهاآزمودنیهايکنشدر بیشتر مطالعات پژوهشی، پژوهشگران به چیزي بیش از درك وا
غالباً انواع مختلف متغیرها دریک مطالعه را نظیر هاسؤال. این متغیرنددر پاسخ به میزان و حجم رابطه بین دو یا چند ايرابطههايسؤال

ین متغیر مستقل بيرابطهحالت،ترینمتداول. دهندمیمتغیرهاي مستقل به متغیرهاي وابسته یا متغیرهاي وابسته به متغیرهاي کنترل ارتباط 
و وابسته است. به مثال زیر توجه کنید.

و جهانگردي ارتباط دارد؟گرديایران) با یادگیري سازمانی (متغیر وابسته) در سازمان مستقلمتغیرتا چه حدي هوشمندي سازمانی (

ايمقایسههايسؤال

(متغیر وابسته) دست به مقایسه دو یا چند گروه بزند. یک نتیجهتغییرات در متغیر مستقل برتأثیرپژوهشگر ممکن است براي فهم 
، پژوهشگر در وضعیت یک گروه هاپژوهش. و در این کنندمیاستفاده ايمقایسههايسؤال(استراتژي تجربی) از هاآزمایش

. مثال زیر را در نظر بگیرید:کندنمیايمداخلهو در شرایط گروه دیگر کنندمیکاريدست

.اندمتفاوت) از حیث توانمندي علمی (متغیر وابسته) 2) و آزاد (گروه 1دولتی (گروههايدانشگاهانشجویان تا چه حدي د
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ي کمی و کیفیهاپژوهشپژوهش در هايسؤالهدف غایی و هايبیانیهتفاوت بین 

مختلف در پژوهشهايجهت: تمایز میان 2-3جدول 

اهداف پژوهشي پژوهشهافرضیهپژوهشهايسؤالهدف غایی
که کندمیمطرح هاییسؤالجهت کلی پژوهش

باید پاسخ داده شود.
ی در مورد هایبینیپیش

.سازدمیانتظارات 
که باید کندمیاهدافی مطرح 

تحقق یابند.
یک یا چند هدفیک یا چند گزارهسؤالیک یا چند یک یا چند جمله

نوعاً پژوهش کمیمیپژوهش کپژوهش کمی و کیفیپژوهش کمی و کیفی
"جداگانه از پژوهشبخشبعد از بررسی پیشینه پژوهش یا در "انتهاي مقدمهانتهاي مقدمه

2005: 116کرسول :خذأم

یک اثر داراي یک نویسنده-1
 در این زمینه 1380(زادهرجب. مثال: آیدمیاگر نام نویسنده بخشی از جمله متن است، تاریخ اثر به دنبال نام نویسنده داخل پرانتز (

: مشکل اصلی تولید کشور، عدم استفاده از مدیریت علمی است.داردمیاظهار 
 مثال: کتاب جدیدي که به تازگی شودمیاگر نام نویسنده بخشی از جمله متن نباشد، نام نویسنده و تاریخ انتشار داخل پرانتز قید .

.پردازدیم) به تبیین این موضوع 1380انتشار یافته است (الوانی 
.اگر نام نویسنده و سال انتشار جمله در متن باشند، قرار دادن نام نویسنده و سال انتشار در پرانتز الزم نیست

پژوهشی در این زمینه انجام داده است.1979طوسی در سال 
 ه و سال انتشار دوباره ذکر شود. ، الزم نیست تا انتهاي پاراگراف نام نویسندشودمینام برده اينویسندهاگر در یک پاراگراف از

) خاطر 1380ي سازمان دولتی، انتشار یافته است، الوانی (هاتئورييفلسفهفقط نام وي کافی است. در کتابی که به تازگی در مورد 
که...کندمیکه ... (بعد از چند جمله در همان پاراگراف) الوانی همچنین به این نکته اشاره کندمینشان 

یک نویسنده دو نویسنده ذکر جايبه، ولی شودمیبه سبک یک اثر داراي یک نویسنده نوشته داراي دو نویسنده:یک اثر -2
.شودمی
نوشتار فقط نام يادامه. اما در شودمیبراي نخستین بار، نام تمامی نویسندگان قید یک اثر داراي سه تا پنج نویسنده:-3

.شودمیدرج "سایرین"یا "دیگران"دنبال آن همکاران یا و به شودمیخانوادگی نویسنده اول ذکر 

. در ادامه نوشتار اگر به این اثر اندپرداخته) به بررسی این موضوع 1380،خداداد حسینی، انواري رستمی، پرویزیان و آذر (فرددانایی
اشاره شود باید چنین نوشت:

.اندکردهاشارهدر این مورد نیز ) در بررسی خود به ذکر نکاتی 1380و همکاران (فرددانایی
کافی است (ولی در مؤلفداراي شش نویسنده یا بیشتر باشد ذکر نخستین اگر اثري یک اثر داراي بیشتر از پنج نویسنده:-4

فهرست مأخذ ذکر تمامی نویسندگان ضروري است) .
)1370احمدي و همکاران (مثال:
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نام خانوادگی دو نویسنده مشابه است باید نام کوچک یا حرف اول نام اگرآثاري که نام خانوادگی آنها مشابه است: -5
کوچک نویسنده نیز قید شود.

در پژوهش خود...)1378و سید رضا حسینی ()1376سید محمود حسینی (مثال: 

آثار را به ترتیب تاریخ انتشارکندمیدر چند اثر خود به یک مطلب اشاره اينویسندهاگر : مؤلفدو یا چند اثر، توسط یک -6
درون پرانتز باید جاي داد.

مدیریت دولتی (براي يزمینهدوم انتقال در يدهه)؛ در بیشتر آثار منتشر شده در 1377،1376، 1378، 1379آار الوانی (يهمهدر مثال: 
.خوردمی) نوعی تجانس به چشم 1380،1376فردداناییمثال 

. کنندمیمتمایز ساختن این آثار از حروف الفبا استفاده براي نویسنده در یک سال: دو یا چند اثر: یک نویسنده یا چند -7
1372و آذرنیا فردداناییب 1370الف 1370زادهحسندولتی (دهیسازمانبحران مشروعیت يزمینهانجام شده در هايبررسیمثال:
، پ)1372ب، 1372الف، 

هاسازماننام نویسنده یا نویسندگان نام جايبهموارد گونهایندر :رسندمیه چاپ یا نهادها بهاسازمانآثاري که به نام -8
.شودمیذکر 
) در گزارشی به ...1379ایران (وريبهرهمرکز مطالعات مدیریت و مثال:

)1379ایران وريبهرهنیروي انسانی منتشر شده است (مرکز مطالعات مدیریت و وريبهرهیا در پژوهشی که به تازگی در زمینه 
نیروي انتظامی جايبهتوانمیاز مخفف آن استفاده کرد. براي مثال توانمی، شودمیاگر در ادامه نوشتار دوباره به این منبع اشاره 

جمهوري اسالمی ، ناجا به کار برد.
، بلکه نام شودنمینویسندگان قید ، نام نویسنده یاشودمیمعمول در آثار ترجمه شده که در متن ذکر به طورآثار ترجمه شده:-9

در کنار نام نویسنده ، نام مترجم را نیز قید کرد.توانمی، ولی شودمیمترجم یا مترجمان در فهرست منابع درج 
)1371طوسی (يترجمه)، 1976سایمون (مثال:

ه، کتاب و ...) بیاورد باید : ابتدا اصل اثر اگر الزم است از مطلبی که در اثر دیگري قید شده، نویسنده آن را در اثر خود (مقال-10
را نام ببرید و سپس به مآخذ دست دوم اشاره کنید.

) به قرار زیر است: (توجه: در فهرست مآخذ فقط مآخذ دست 4صفحه1380فردداناییتعریف کاتور از توسعه پایدار (به نقل از مثال: 
.)شودمیذکر 1380فردداناییدوم، یعنی 

دخل و تصرف همراه با است از آثار نویسندگان دیگر یا خود نویسنده مطلبی عیناً نقل شود، باید آن مطلب بدوناگر الزم-11
نوشت:توانمیصفحه اثر اصلی قید شود که شماره صفحه آن را به دو صورت 

است که نیاز نسل ايتوسعهتوسعه پایدار "پایدار شده است که به نظر مهمترین تعریف این است: يتوسعهتعاریف متعددي از .1
)4، صفحه1379(محرم نژاد، "توان نسل آینده را براي برآورد نیازهایشان به مخاطره اندازد.کهاینحاضر را برآورده ساخته بدون 

:کندمیتعریف گونهاینتوسعه پایدار را )1379محرم نژاد (.2
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)4(صفحه "است که .....ايتوسعهپایدار يتوسعه"

40ولی اگر بیش از شودمیکلمه باشد، درون گیومه قرار داده 40نکته حائز اهمیت است که اگر مطلب نقل شده کمتر از ذکر این 
.شودمیو شماره صفحه فقط در انتهاي آن قید شودمیکلمه باشد  آن را با حاشیه بیشتر از متن و به صورت پاراگراف چند نوشته 

چگونگی تدوین فهرست مآخذ

ونگی تدوین فهرست مآخذ فارسیالف) چگ

، تهران، انتشارات سمت.دولتیمشیخطو تعیین گیريتصمیم)، 1369الواتی، سید مهدي، (مثال:

اگر کتاب ویرایش شده 

)، مدیریت عمومی (ویرایش سوم). تهران: نشر نی1379الوانی، سید مهدي، (مثال: 

یک کتاب و دو نویسنده:-2

)، گفتارهایی در تئوریهاي سازمان دولتی، تهران: انتشارات صفار1380، حسن(فرداناییدالواتی ، سید مهدي؛ مثال: 

:اندکردهمنتشر هاسازمانآثاري که -3

، تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان.وريبهره)، مفاهیم 1374بنیاد مستضعفان و جانبازان (مثال: 

دارد: گردآورندهنویسنده ، جايبهآثاري که -4

نیروي انسانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتیوريبهره)، 1375ب علی، داوود (گردآورنده)،(محمثال: 

از یک مجموعه که به وسیله افراد مختلف نوشته شده ولی یک فرد یا سازمانی ايمقالهاگر به ذکر فصلی از یک کتاب یا -5
در کار. در مرکز آموزش مدیریت دولتی يروحیهرتأثی). 1370: کاشانیان، منصور (شودمیگردآوري کرده است پرداخته 

تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.)105-118مبانی رفتار سازمانی و انگیزش (صفحه يدربارهی هایمقاله(گردآورنده) 
آثار ترجمه شده:-6

جمان) تهران: انتشارات صفار (تاریخ ، مترفرددانایی). تئوریهاي سازمان دولتی (سید مهدي الوانی، حسن 1379دنهارت، آر.بی (:مثال
)1995انتشار به زبان اصلی 

جزوه و بروشور :-7

مؤلفدر آموزش عالی. تهران: سازيخصوصی). تجارب 1374آموزش عالی (ریزيبرنامهموسسه پژوهش و مثال: 

:هافرهنگها و المعارفدایره-8
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یریت، تهران؛ انتشارات صفار،) ، فرهنگ جامع مد1379، حسن (فردداناییونوس، داور؛ مثال:

:هارسالهو هانامهپایان-9

دکتري:يرساله

دکتري چاپ نشده يرسالهآموزش عالی ایران. مؤسساتو هادانشگاه)، طراحی یک الگوي اقتضایی براي 1378حسینی، حیدري ، (
دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:يرساله

نامهپایانآنان. وريبهرهیی بر میزان هاپژوهشار سازمانی سازمانهاي پژوهشی و ساختتأثیر). بررسی 1376داوود، سروري، (-
کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبایی

:هامقالهي هاخالصهیا هاچکیدهآثار حاوي مجموعه -10

تهران: مرکز مطالعات مدیریت و )، مشارکت کارکنان ، خالصه مقاالت  همایش ملی مشارکت. 1370ماهدي: احمدي، صفدر، (مثال
ایران.وريبهره

آثار زیر چاپ: -11

در مدیریت: رویکرد جامع به تئوري پردازي. تهران: انتشارات صفار.اجتهاد، حسن (زیر چاپ) فردداناییمثال:

:هامقاله

: داراي یک نویسنده:شدهچاپهايمقاله-1

68-74، 2سعه علوم مدیریت. فصلنامه مدیریت، )، نقش زمان در تو1370زاهدي، شمس السادات، (مثال:

: داراي دو نویسنده یا بیشتر:شدهچاپهايمقاله-2

-32، 26و 25)، مدیریت دولتی از نگاه تئوري انتقادي، فصلنامه مطالعات مدیریت، 1380، حسن (فردداناییالوانی، سید مهدي؛ مثال
13.

تخصصی:هايمجلهزیر چاپ در هايمقاله-3

الگوي مناسبی براي کشورهاست. فصلنامه مطالعات مدیریتزنیمحک، حسن، (زیر چاپ)، نظام ملی نوآوري: آیا فردناییدا: مثال

:غیرتخصصیدر مجالت شدهچاپهايمقاله-4

:هانامهو خبرهانامههفته، هانامهماه
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126-135، بهمن و اسفند)، بوروکراسی و نبود آن، تدبیر ص 1375خانی، علیرضا ، (مثال: 

:هاروزنامهدر شدهچاپهايمقاله-5

9). نقش رایانه در مدیریت حج، ایران، صفحه ماهدي3، 1380روابط عمومی سامان حج و زیارت، (مثال:

10اجتماعی ایران،صفحه هايمسئولیت)، مدیریت امنیت خصوصی و ماهدي3، 1380(محمدتقیپورخلیل، 

: بدون ذکر نام نویسندههاروزنامهوهانامهدر خبرشدهچاپهايمقاله-6

بنیاد مستضعفان و وريبهره، آبان) نامه تخصصی 1380؟ (معضلو صنایع، یک ضرورت یا یک هاشرکتمدیریت دولتی در مثال: 
.12، ص 99جانبازان انقالب اسالمی، 

ترجمه شده:هايمقاله-7

10-11، صفحه 3نامه مدیریت دولتی، شماره ، مترجم)، فصلفرددانایی)، روحیه (حسن 1376گراول، آر. دي (

ب) چگونگی تدوین منابع انگلیسی

:نویسندهیک: کتابیک.1

:مثال

Drucker, P. F. (1954). The prac ce of management. New York: Harper & Brothers.

بیشتریانویسندهدو: کتابیک. 2

:مثال

Peters, T. and Aus n, N. (1985). A Passion for excellence the leadership difference. New York:
Random House.

استشدهقیدنهادهایاهاسازمانآنمؤلفیانویسندهکههاییکتاب. 3

:مثال

Office for Na onal sta s cs. (1995). 30 Years of Regional trends. London: Sta onery office,

افرادوسیلهبهکهاستمختلفیفصولیاهامقالهازايمجموعهصورتبهکههاییکتابیا،اندشدهیراستاريوکههاییکتاب،4
اندکردهگردآوريراآننفرچندیایکولیاست،شدهنوشتهمختلف

:مثال
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Hassard, J; P'ym, D. (Eds). (1992). The theory and philosophy of organiza ons. London:
Routledge.

یاوافراديیافردوسیلهبهوشدهنوشتهمختلفافرادوسیلهبهکهمختلفهايمقالهازايمقالهیاکتابیکازفصلیارائه. 5
:مثال. استشدهگردآوريسازمانهاي

Morgan, G. (1992). Paradigm diversity in organiza onal research, in J. Hassard and D. Pym (Eds).
The theory and philosophy of organiza ons (PP. 1-13). London: Routledge

نداردخاصینویسندهکههاییکتاب. 6

Mintel Marke ng intelligence. (1998). Designerwear: Mintel Marke ng intelligence Report.
London, Mintcl international Group Itd.

:شدهترجمهيهاکتاب. 7

:مثال

Laplaee, P.S. (1951). A philosophical essay on probabili es (F. W. Trusco  F. L. Emory, Trans).
New York: Dover orginal work published (814.(

بورشوروجزوه. 8

:مثال

Research and training center on independent Living (1993). Guildlines for reporting and writing
about people with disabili es (4 thed). (Brochure]. (awrence, ks; Author.(

:فرهنگهاوهاالمعارفدائرة. 9

:مثال

Sadie,s (Ed.). (1980). The new Grove dic onary of music musiciansand (6 thed, vols. 120).
London: Mecmillan.

:هانامهپایانوهاالهرس،10

دکتريرساله: مثال

Azarnia, N. (1990). Restora on of public Administra on Unpublished Doctroral Disserta on,
MIRT university.
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ارشدکارشناسیيرساله:مثال

Morgan, R. (1983). The effects of organiza onal Structure in innova on climate. Unpublished
master's thesis, MIRT university,

هستندهامقالهيهاخالصهیاهاچکیدهمجموعهحاويکههاییکتاب. 11

:مثال

Wilson, M. (1990). BPR in public sector. Symposium Abstracts, 77, 370.

:چاپزیرهايکتاب. 12

Waldo, M. (in press). Public Administration in the information area. San Francisco: Jossey- Bass.

هامقاله

):نویسندهیکداراي(تخصصیهايمجلهدرشدهچاپهايمقاله. 1

:مثال

Sco , G. M. (1995). Downsizing, business process reengineering, and quality improvement
plans: How are they related? Informa on strategy: the Execu ve Journal, 11,3-17.

:بیشتریامؤلفدو: تخصصیهايمجلهدرشدهچاپهايمقاله. 2

Clark. II, Stoddard, D.B. (1996). Interorgania onal business process redesign: Journal of
Management informa on system, 13, 29-28

تخصصیهايمجلهدرچاپزیرهايمقاله. 3

:مثال

Davenport, T. H., Nohria, N. (in press). Case management and the integration of labor. Sloan
Management Review.

:هانامهخبروهانامههفته،هانامهماه: غیرتخصصیمجالتدرشدهچاپهايمقاله. 4

:مثال

Hammer, M. (1993, October 12). How process enterprises really work. Science, 195, 25

:هاروزنامهدرشدهچاپهايمقاله. 5
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:مثال

Roberts (1998, October 10). BAE sells property Wing for 30 lm. the Daily Telegraph, p

نویسندهذکربدون: هاروزنامهوهانامهخبردرشدهچاپهايمقاله. 6

:مثال

Guardian, (1992). Fraud trail at Britannia theme Dark. The Guardian, D, 4

اهمیتحائزاینترنتیاسنادبهاستنادشیوهاینترنتدرموجوداطالعاتازمدیرانودانشجویانپژوهشگران،گستردهاستفادهبهتوجهباو
:اولبخش. زیمپردامیالکترونیکمنابعتدوینيشیوهبهبخشایندر. است

: اولبخش

.باشندمیزیرشرحبهکهگیردقرارمدنظربایدجزچهارالکترونیکمنابعبهاستناددر: الکترونیکمنابعبهاستناداصلیاجزا

.گیرندمیاز عالئم زیر بهره گیرندنمی(فوري در دسترس) قرار on-lineکهیهایرسانهدادننشانبراي:رسانهنوع.١

[CD-ROM])فشردهسکدی(•

[DVD])دیجیتالیویدئوییدیسک(•

[Magnetic Tape]) مغناطیسیانوار•

Diskette)دیسکت(•

Computer File) ايرایانهيپرونده(•

:شوندمینوشتهزیرهايصورتبهمعموالًاست،شدهآمدهروزاطالعاتکهتاریخی.٢

Last update Jan 2000

Updated 3 Jan 2001

Last revised 20 Apr 2002.

گوفر،وب،جهانیشبکهشامل) راستبهچپاز(اینترنتمختلفخدماتبهدسترسینشانینوشتنکلیشیوه: دسترسینشانی.3
استزیرشرحبهتلنتپرونده،انتقالیپروتکل

پروتکلنامسایتناممسیرنام/ فایلنام|فرعیهايفایلنام
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<http://www.hlc-bns.ca>وبجهانیشبکهدردسترسینشانی•

<gopher://stp.sTd.com/11/obi>گوفرشبکهدردسترسینشانی،

<telnet:// pac.carl.org>پروندهانتقالپروتکلشبکهدردسترسینشانی•

سرورلیستخدماتطریقازدسترسینشانی،

<Listserv @ uhuprml.uh.edu>

دسترسدرآناهايشبکهطریقازدسترسینشانی،

dialog / livery 1ain ' s Encylopecia ( file 182)

دشومیقیدزیرشرحبهکندمیمشاهدهرااطالعاتپژوهشگرکهتاریخی: مشاهدهتاریخ.4

]8/12/1379[]1999feb30[

سال، ماه، روزسال،ماه،روز

:مثال

Daft, R."Organization Theory". New York: Prentic-Hall, 2000. 18 Feb 2001. [online] .
<h p://www14. Da . cdat>.(20 Apr 2002].

اجزا

online:رسانهنوع-١

<http://www.Daft. eda>:دسترسینشانه-2

Feb 2001 18: شدنروزآمدتاریخ-3

اثرمشاهدههچتاریخ-4

شودمیاستفادهخاصفرديشخصیخانهصفحهیاHomepageدرموجوداطالعاتبهکهزمانی-1

التین

Goodman, Faul. [Home Page). 17 Feb 2000. [online]. <h p://www.Good.com>. [20 Jan 2002].

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



اجزا

GoodmanوPulناموخانوادگینام-1

]Honne epage[خانهصفحه-2
feb 2000 16انتشارتاریخ-3

]online[رسانهنوع-4
http://www.good.comنشانی دسترسی   -5

[jun 2002 20]تاریخ مشاهده: -6

فارسی
]فوري در دسترس[.1379اسفند ]خانه-صفحه[.محمدحسیناحمدي، -

>http:/www.Ahmad.com<]15/11/1380[

شودمیاستفادهخاصهاديمرکزیانسازمان،خانه-صفحهیاHome Pageدرموجوداطالعاتبهکهزمانی-2

التین

Productivity Study Center. [Home Page). Iran Management 2 Sep 1999. [online].
http://www.IMPSC.com> <,

فارسی

)دسترسدرفوري(. خانه-صفحه. (ایرانوريبهرهومدیریتمطالعاتمرکز-

).1382/5/3 [>http://www.IMPSC.com<

عنواننویسنده،نامخانوادگی،نام. کنیداستفادهچنینانیدتومیصورتآندرباشدرسالهیانامهپایاناستفادهموردمنبعاگر-3
تحصیلیرشتهومقطع،"رسالهیانامهپایان

)اثرمشاهدهتاریخآخرین<. رسانهانواع. دفاعسالدانشگاه،نام

Noble, Geylan. Managing Synergic Momentum: A Grounded Theory of The Management of
Public-Private Portherships. Ph.D Thesis in Management. School of Management. University of
Wollongong. [online]. 2002 <h p://www.Library.low.edu.au Thesc/index.html>. [2 Feb 2002]

کنیداستفادهزیرشکلبهدتوانیمیصورتآندر،باشدمیمقالهمجموعهیاکتابشماياستفادهموردمنبعکهدرصورتی-4

نوع). (بودنموجودصورتدر(ویرایشآخرینتاریخ. اثرانتشارتاریخناشر،: نشرمحل. کتابعنوان. مؤلفنامخانوادگی،نام
مشاهدهتاریخآخریندسترسینشانه). رسانه
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Padidit, Naresh, R."Grounded Theory. "New York: Willey Publshing. 1999. 20 Feb 2000. [online].
<http://www.jave.eda/sses/Q R htmls.

.کنیداستفادهزیرشرحبهتوانیدمیصورتآندرست،هامقالهچکیدهشمااستفادهموردمنبعکهدرصورتی-5

><. رسانهانواع،هاصفحهمارهشسال،وماهشماره،،هادورهمجله،نام). چکیدهواژهقید. ("مقالهعنوان"مؤلف،نامخانوادگی،نام

)دسترسینشانه

)مشاهدهتاریخآخرین(

Prather Char;esw. "How is Your Climate Innovation"

(Abstract]. Journal of Public Administra on Review, vol. 20

No. 14, Dec 1998:p. 140- 152. [online]

<h p://www.Public.com>.[2002]

نامخانوادگی،نامکنیداستفادهتوانیدمیزیرشکلبهاست،سمینارهایاکنفرانسمقالهشمااستفادهموردمنبعکهدرصورتی-6
شمارهویرایش،آخرینیاانتشارتاریخ). سالوماهروز،برگزاريتاریخومحل. (همایشیاسمینارهاعنوان. "مقالهعنوان". نویسنده

). انهرسانواع،هاصفحه

]مشاهدهتاریخآخرین[>دسترسینشانه<

Frazmand, Ali. "Accountability in Public Sector." 5 th ASPA Annual Conference (Florida: April 18-
20 2000), 18 Feb 2001. [online], <h p://www.ASPX.com>. [20 Apr 2002].

صورتآندراست،یافتهانتشاردسترسدرفوريالمعارفدایرةیکدرکهاستايمقالهشماياستفادهموردمنبعکهدرصورتی-7
یاانتشارتاریخدسترسدرفوريالمعارفدایرةنام"مقالهعنوان". مقالهنویسندهنامخانوادگی،نام: کنیداستفادهزیرشکلبهتوانیدمی

مشاهدهتاریخ. (یدسترسنشانه. رسانهانواع. هاصفحهشمارهویرایش،آخرین

Linstead, Stephen. "Orgaization as Reply: Henri Bergson and Causal. Organization Theory".
Encyclopedia Canadian online, Apr, 2001. [online] h p://www.thinking.net.html>. (18 Aga
2001).

دستبهسازمانییاشخصیهايخانه-صفحهیاهايسایتطریقازکهاستیهایمقالهشمااستفادهموردمنبعکهدرصورتی-8
یاانتشارتاریخخانه،-صفحهیاسایتنام. "مقالهعنوانمقالهنویسندهنامخانوادگی،نامکنیداستفادهزیرشکلبهتوانیدمی،ایدآورده

]مشاهدهتاریخ[دسترسینشانهرسانه،نوع. (شدنروزآمدتاریخآخرین

Bourgon, Jecelyne. "Innorvation and the Public Sector. "Canadian Center for management
levelopinent." 18 Apr 1999, [online]. <h p://www.ccmd-ccg.ac/about/new room.htm>.
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ضرورت مبانی تئوریک و چارچوب مفهومی

ه مورد پژوهش مطالعه شده است، براي مثال منظر سیاسی، اجتماعی، وقتی پژوهشگر مبانی تئوریک (منظرهاي مختلفی که پدید
فرهنگی، اقتصادي، مدیریتی و...) و مبناي تئوریک (یکی از منظرها یا ترکیبی از آنها) را تعیین کرد، درون آن مبناي تئوریک پیشینه 

، مسئله. این چارچوب مفهومی خاستگاه دکنمیو براساس آن نوعی چارچوب مفهومی تدوین دهدمیقرار موردمطالعهپژوهش را 
و بیانیه هدف غایی پژوهش است.سؤالموضوع، 

مسئلهبر مؤثرچارچوب مفهومی، مدلی مفهومی است از چگونگی تئوري پردازي در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل 
.اندشدهتعریف 

متغیرها

هايزماندر توانندمیی که هایارزشمتفاوت و متغیري به خود بگیرد. هايرزشاتواندمیاست که ايپدیدهیک متغیر، هر نوع 
یا اشخاص مختلف متغیر هاپدیدهدر زمان مشابه براي توانندمیشخص مشابه، متغیر باشند یا ارزشهایی که یاپدیدهمختلف براي یک 

را ببینید.3-1در کار و انگیزش هستند. شکل از متغیرها، نمرات درسی دانشجویان، میزان غیبت هایینمونهباشند. 

:تعریف متغیر3-1شکل 

2005: 119مأخذ: کرسول 

انواع متغیرها

.گیردمیقرار موردبحثدر این فصل، انواع چهارگانه متغیرهاي اصلی به شرح زیر 

نیز مشهور است)28متغیر وابسته (که به متغیر معیار یا مالك.1
شهور است)نیز م29کننده بینیپیشتغیر متغیر مستقل (که به م.2
30کنندهتعدیلمتغیر .3

28.Criterion variable
29.Predictor variable
30.Moderate Variable

)یک متغیر( یک خصیصه یا صفت

متغیر است
(می تواند براي افراد مختلف ارزش هاي

متفاوتی به خود بگیرد)

می تواند اندازه گیري شود
ا بر وعی ابزار یا سنجش شود ی(می تواند بر اساس ن

اساس یک ابزار مشاهده و ثبت شود)
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متغیر وابستھ     متغیر مستقل                                          

فاصلھ ی قدرتارزشھای مدیریتی

31گرمداخلهمتغیر .4

قرار خواهد گرفت.موردبحثتجربی هايطرحمتغیرهاي نامربوط که روابط علی و معلولی را برهم میزند در فصل پنجم در بخش 

متغیر وابسته:

کند. بینیپیشمتغیر وابسته را تشریح و تغییرپذیريگر آن است که متغیر وابسته ، متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر است. هدف پژوهش
به عبارت دیگر، این متغیر، متغیر اصلی است که به طور دائمی در پژوهش ساري و جاري است. از طریق تحلیل متغیر وابسته (براي مثال، 

. پژوهشگر قصد دارد این متغیرها را شودمیایجادمسئلهراي ی بهایحلراهیا هاپاسخ) امکان یافتن گذارندمیتأثیرچه متغیرهایی بر آن 
در آورد.گیرياندازهقابلسایر متغیرهاي تأثیرگذار بر آن را به صورتی کمی و طورهمینو 

متغیر مستقل:

یر وابسته وجود داشته ؛ یعنی وقتی متغدهدمیقرار تأثیریک متغیر مستقل، متغیري است که متغیر وابسته را به صورت مثبت و منفی تحت 
. به عبارت دهدمیباشد، متغیر مستقل نیز وجود دارد و افزایش در متغیر مستقل، متغیر وابسته را نیز به همان مقدار افزایش یا کاهش 

کاريستد. براي ایجاد روابط علی، متغیر مستقل شودمییا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته تغییرپذیريدیگر، 
.شودمی

رابطه بین متغیر مستقل (موفقیت محصول جدید) و متغیر وابسته (قیمت سهام در بازار)

قدرت)يفاصلهمدیریتی) و متغیر وابسته (هايارزشبین متغیر مستقل (يرابطه

31.Intervening variable

متغیر مستقل                                              متغیر وابستھ             

قیمت بازاری سھامموفقیت محصول جدید
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:کنندهتعدیلمتغیر 

) کنندهتعدیلاقتضایی دارد؛ یعنی حضور متغیر سوم (متغیر تأثیریر وابسته ، متغیري است که بر رابطه متغیر مستقل و متغکنندهتعدیلمتغیر 
.دهدمیمورد انتظار اصلی بین متغیرهاي مستقل و وابسته را تغییر ايرابطه

(سواد والدین)کنندهتعدیل)  و وابسته (توانایی خواندن) به همراه متغیر هاکتابرابطه بین متغیرهاي مستقل (تعداد 

(مهارت فنی و مدیریتی) کنندهتعدیلسازمانی) و اثربخشی(تنوع نیروي کار)، وابسته (رابطه بین متغیر مستقل 

متغیر مستقل                                     متغیر وابسته           

متغیر تعدیل کننده            

اثربخشی سازمانیتنوع نیروي کار

یمهارت فنی و مدیریت

متغیر مستقل                                     متغیر وابسته           

متغیر تعدیل کننده            

توانایی خواندنتعداد کتابها

سواد والدین
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کنندهتعدیلتفاوت بین متغیر مستقل و متغیر 

و ابهام شود. چه موقع متغیري مستقل و چه موقع متغیري تعدیل گر است، دچار سردرگمی کهاینتمیز دادن ممکن است فرد در 
آنها بر متغیر تأثیرگذاريبستگی به نحوه تواندمیکنندهتعدیلدر مورد عنوان گذاري متغیر به صورت مستقل، وابسته و گیريتصمیم

داشته باشد.

گرمداخلهمتغیر 

تأثیرگذاريو تا زمان کنندمیبر متغیر وابسته تأثیرگذاري، متغیري است که از زمانی که متغیرهاي مستقل شروع به گرمداخلهمتغیر 
به عنوان گرمداخلهوجود دارد. متغیر گرمداخله. بنابراین، نوعی حالت موقت یا بعد زمانی براي متغیر شودمیآنها بر متغیر وابسته ظاهر 

متغیرهاي مستقل بر أثیرتو تشریح سازيمفهومو به گرددمی، آشکار و ظاهر کندمیتابعی از متغیرهاي مستقل که در هر وضعیتی عمل 
تراوش متغیر مستقل است.گرمداخلهمتغیر گیريشکل؛ بنابراین کندمیمتغیر وابسته کمک 

سازمانی)اثربخشیخالقانه) و وابستگی (افزاییهم(گرمداخلهرابطه بین متغیر مستقل (تنوع نیروي کار)، 

اثربخشی(مهارت فنی و مدیریتی) و وابسته (کنندهتعدیلخالق) افزاییهم(گرهمداخلرابطه میان متغیر مستقل (تنوع نیروي کار) ، 
سازمانی)

زمان

تنوع نیروي 
کاري

هستمتغیر واب لتقمتغیرمس

اثربخشی 
سازمانی

گرمداخلهمتغیر

t1t2t3

هم افزایی خالقانه

انههم افزایی خالق تنوع نیروي 
کاري

هستمتغیر واب متغیرمستقل

مانیاثربخشی ساز

گرمداخلهمتغیر

t1t2t3زمان

تیمهارت فنی و مدیری

متغیر تعدیل کننده
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وجود دارد را مشاهده کرد. متغیر مستقل نوسان یا کنندهتعدیلو گرمداخلهکه بین متغیر مستقل، هاییتفاوتتوانمیاکنون به سادگی 
که به پژوهشگر شودمیبه عنوان تابعی از متغیرهاي مستقل ظاهر در زمان گرمداخلهغیر ؛ و متکندمیتغییر در متغیر وابسته را تبیین 

) بر الوقوعمحتمل، اثري عارضی (کنندهتعدیلکند؛  و متغیر سازيمفهومبین متغیرهاي مستقل و وابسته را يرابطهتا کندمیکمک 
، متغیر کندمیکه متغیر مستقل ، نوسان در متغیر وابسته را تشریح و توجیه بین دو متغیر دارد. در شرایط مختلف، زمانیيرابطه

و متغیر مستقل در کنندهتعدیل، در حالی که متغیر کندنمیمتغیر مستقل تبیین شده چیزي اضافه يوسیلهبه نوسانی که قبالً به گرمداخله
فرض شده بین دو متغیر يرابطهحضور نداشته باشد، کنندهتعدیلقتی متغیر ؛ یعنی، واندتعاملیتشریح نوسان یا وایانس، داراي نوعی اثر 

.ماندنمیپایدار 
انواع چهارگانه متغیر مستقل3-2شکل 

نام متغیر
گیري متغیر اندازه
شده

متغیر کنترل
متغیر کاربست 

(آزمون)
متغیر تعدیل گر

یک متغیر مستقل که در تعریف
یک پژوهش 

شود.یگیري ماندازه

نوع خاصی از متغیر 
مستقل که از طریق 

هاي آماري یا طرح رویه
شود.پژوهش خنثی می

متغیر مستقلی که به وسیله 
کاري پژوهشگر دست

شود.می

متغیر مستقل خاصی که با 
دیگر متغیر مستقل 

شود و بر متغیر ترکیب می
گذارد.وابسته تأثیر می

گیري نوع اندازه
متغیر

اي یا پیوسته همتغیر طبق
که در پژوهش 

گیري یا مشاهده اندازه
شود.می

متغیري که به طور مستقیم 
شود؛ گیري نمیاندازه

هاي بلکه از طریق رویه
هاي آماري یا طرح

شود.پژوهش خنثی می

اي که به نوعی متغیر طبقه
طور فعال به وسیله 

کاري پژوهشگر دست
شود و بر روي دو یا می

شود.ون میچند گروه آزم

اي یا یک متغیر طبقه
گیري پیوسته که اندازه

شود یا به موازات می
تعامل با دیگر متغیرها 

شود.مشاهده می

در کدام 
استراتژي پژوهش

آزمایشیآزمایشیآزمایش همبستگیآزمایش و پیمایش

مثال
گیري عملکرد اندازه

مدیر براساس یک 
آزمون؛ با سنجش 

یک ها براساسنگرش
پیمایش

غالباً اشاره به متغیرهاي 
شناسی نظیر سن، جمعیت

جنسیت، سطح اقتصادي 
و اجتماعی دارد.

روشنایی داخل اتاق کار: 
یک گروه از روشنایی 

کافی برخوردار است و 
دیگري از روشنایی 

کمتر؛پژوهشگر کارکنان را 
دهد ها اختصاص میبه اتاق

و سپس میزان نور اتاق را 
کند.دستکاري می

شناسی متغیرهاي جمعیت
نظیر سن، جنسیت، سطح 

اجتماعی؛ - اقتصادي
متغیري است که 

شود. نظیر گیري میاندازه
فرهنگ سازمان که نقش 

تعدیل گر در تأثیر یک 
متغیر مستقل بر یک متغیر 

کند.وابسته ایفا می
با دخل و تصرف مولفان2005: 122مأخذ: کرسول 
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مفهومیمبانی تئوریک و چارچوب

از روابط بین ايشبکهمبنایی است که طرح کلی است که طرح کلی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب، "چارچوب مفهومی"
. اندشدهپژوهش، شناسایی يپیشینه، مشاهدات و یا بررسی هامصاحبهمتغیرهایی است که براساس نتایج 

پژوهش و چارچوب مفهومی این يپیشینهبین بررسی يرابطهآیند پژوهش است. مهمی در فرايمرحلهبنابراین، چارچوب مفهومی، 
يپیشینه: یعنی ، بررسی سازدمیپژوهش مبناي منسجمی براي تدوین یک چارچوب مفهومی را فراهم يپیشینهکه بررسی است 

. این امر سازدمی، معین اندشدهتعییني قبلی هاپژوهشهايیافتهيوسیلهپژوهش متغیرهایی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و به 
روابط. چارچوب مفهومی، دهدمیبراي مدل تئوریک تشکیل ايپایهشود) سازيمفهومتواندمیمنطقی که پیوندهاي(به اضافه سایر 

.کندمیهت روابط را تبیین مشخص و ماهیت و جاندکردهیی را که این نوع روابط را تعیین هاتئوريبین متغیرها را برقرار و نوع 

اجزا و عناصر چارچوب مفهومی

پنج ویژگی اساسی وجود دارد که باید در چارچوب مفهومی مدنظر قرار گیرند.

متغیرهاي پژوهش به صورت واضح و روشن تعیین و عنوان گذاري شوند..1
. این امر باید براي روابط مهمی که وجود آنها بین شوندمیباید مطرح شود چگونه دو یا تعداد بیشتري از متغیرها به یکدیگر مرتبط .2

متغیرها تئوریزه شده، انجام شود.
بحث گزارش "قبلی، تئوریزه شود، باید نوعی شاخص در بخش هاپژوهشهايیافتهاگر ماهیت و جهت روابط بتواند براساس .3

مثبت یا منفی باشد.تواندمینشان دهد، روابط "پژوهش
ي قبلی هاپژوهشهايیافتهاز توانندمیهااستدالل، ارائه شود. رودمیچرا وجود این روابط را انتظار کهاینباید شرحی واضح از .4

استخراج شوند.
کند.رؤیتطرح ترسیمی از چارچوب مفهومی باید ارائه شود طوري که خواننده بتواند روابط تئوریزه شده را .5

تدوین چارچوب مفهومی

3-13مثال يمسئلههش در مورد اطالعات مورد نیاز پژو

چارچوب مفهومی براي مثال 
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3-13مثال : ترسیم چارچوب مفهومی 3-9نمودار

: اندخوردهگرهکه چگونه پنج ویژگی اساسی چارچوب مفهومی در مثال فوق به هم بینیدمیاکنون 

شخص شدند.متغیرهاي وابسته و مستقل براساس چارچوب مفهومی شناسایی و م-1
ضمن بحث در مورد روابط بین متغیرها ، مطرح شد که چهار متغیر مستقل با متغیر وابسته ارتباط دارند و متغیر مستقل عدم -2

رابطه بین کارکنان مرکز کنترل پرواز و خدمه کابین ارتباط طورهمینتمرکز با دو متغیر دیگر؛ یعنی رابطه بین خدمه کابین و 
دارد.

عدم تمرکز با دو متغیر مستقل مطرح رابطه طورهمینرتباط هرکدام از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته و ماهیت و جهت ا-3
شده در بند قبلی مطرح شد.

، به صورت منطقی مطرح شد.هارابطهدالیل این -4

هافرضیهتدوین 

در نظر گرفت.هاییمالكباید هافرضیهبراي تدوین 
باشد؛پذیرآزمونفرضیه باید -1
فرضیه باید همبستگی یا رابطه بین دو متغیر را بیان کند؛ -2
فرضیه باید مبتنی بر نوعی تئوري باشد (داراي خردمایه تئوریک باشد)؛ -3
فرضیه باید روشن ؛-4

نارتباط بین کارکنان کابین خلبا

کز کنترلو مرارتباط بین خلبان

عدم تمرکز گرایی

کارکنان کابین خلبانآموزش 

وابستهمتغیرهاي متغیرهاي مستقل

کاهش ایمنی در پرواز
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فرضیه باید فارغ از مفاهیم ارزشی و اخالقی باشد.-5
فرضیه باید دقیق و اختصاصی باشد؛-6

:هافرضیهتعریف 

تا بتوان از آن نتایج منطقی شودمیاعتقادي نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته آنکهبیت یا اصلی که اغلب فرضیه عبارت است از حال
هومن [آنها را معلوم ساخت،  آزمون. توانمیکه نزد ما معلوم است یا هاییواقعیتبدین ترتیب مطابقت آن را با وکرداستخراج 
1374:61[

فرضی (به طور منطقی) ايرابطهبه عنوان تواندمیفرضیه است.مسئلهزیرکانه در مورد حل یک به عبارت دیگر، فرضیه، نوعی حدس
در چارچوب هاهمبستگیيشبکه. این روابط بر مبناي اندشدهبین دو یا چند متغیر تعریف شود که در قالب عبارات قابل آزمون مطرح 

ستند گاهی خردمایه فرضیه، حدس فرد و در برخی موارد مطالعات گذشته، مفهومی استواراند؛ بنابراین داراي یک نوع خردمایه ه
شده به وسیلۀ پژوهشگران پیشین است.ارائهي هاتئوريمفهومی دیگر پژوهشگران و بعضاً هايچارچوب

:هافرضیهي مختلف هاشکل

ي اگر... آنگاههافرضیه

.کنندمیصی استعالجی کمتري استفاده کارکنانی که از سالمتی بیشتري برخوردارند، از مرخمثال:  

ي جانشینهافرضیهي صفر و هافرضیه

که همبستگی بین دو داردمی؛ یعنی، بیان کندمیصفر، نوعی گزاره حکمی است که رابطه قطعی و دقیق بین دو متغیر را بیان يفرضیه
که داردمی. به طور کلی، فرضیه صفر بیان باشدمیي صفر تفاوت در میانگین دو گروه در جامعه مساوکهاینمتغیر مساوي صفر است یا 

بین دو گروه وجود ندارد.دارمعنی) بین دو متغیر وجود ندارد. یا هیچ تفاوت دارمعنی(هیچ نوع رابطه

ي جانشینهافرضیهي صفر و هافرضیه: 3-4شکل 

فرضیه جانشینفرضیه  صفرنوع فرضیه
گونههیچري که آزمون در یک جامعه آماهدف غایی

ا تفاوت وجود  ندارد.یرابطهتغییر، 
که ممکن است صادق باشد اگر ايفرضیه

ا یرابطهفرضیه صفر رد شود؛ نوعی تغییر ، 
.کندمیتفاوت را پیشنهاد 

بین ... وجود ايرابطهتفاوت (یا گونههیچزبان خاص فرضیه
ندارد.

، "پایین"، "باالتر"داراي بار هايگزاره
ترمطلوب، "ترمثبت"

را هافرضیهپژوهشگران چگونه 
.کنندمیآزمون 

آزمون فرضیهآزمون فرضیه

2005:131: کرسول مأخذ
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هافرضیهرهنمودهایی براي نوشتن 

متغیرها را به صورت منظم بیان کنید: مستقل، وابسته، کنترل
متغیرهااگرکنید؛بیانصریحصورتبهراهاگروه،کنیدمیمقایسههمباراهاگروهتانفرضیهدراگر
کاهشیاافزایشنظیر(تانهایگروهدرانتظارموردتغییراتمورددرو. کنیدتصریحرامتغیرهابینرابطهدارند،ارتباطهمبا

کنید.زمونآرابینیپیشاینآماريهايرویهازاستفادهباآنگاه. دهیدارائهبینیپیشنوعی ) تفاوتوجودعدمیا
ایناماکنیدمطرحاطالعاتیپژوهشمکانوکنندگانمشارکت(هاآزمودنیمورددراستممکن
کندمیتکرارراهدفتانبیانیهدرمندرجاطالعاتاگرنباشدضرورياستممکناطالعات.

مدیریتیيهاپژوهشدرهافرضیهآماريتبیین

مطالبازکهکسانیبرايآماريمنطقوهاروشاصطالحاتفهمیدنورودمیشماربهنپژوهشگرامهمابزارهايازیکی"أمار"
ی هایمحدودیتاز شواهد آن گیرينتیجهآماري و هايروشکاربرد دروجود،اینبا. داردزیادياهمیت،کنندمیاستفادهپژوهشی

هايمحدودیتو هافرضپیشبه کار برد، مگر اینکه هادادهیل وجود دارد که باید آنها را شناخت. یک روش آماري را نباید در تحل
به روشنی درك کرد.دهدمیکاربردي آنها را تشکیل زیربناياساسی که 

؛ دسته اول،؛ فرضیاتی هستند که به کمک فنونی غیر از آمار آزمون شوندمیي پژوهشی در مدیریت به دو دسته تقسیم هافرضیه
در مورد چگونگی کاهش هزینه در سازمان باشد و این فرضیه به کمک یک تکنیک پژوهش در ل، اگر فرضیهگردند؛ به عنوان مثامی

غیر آماري است.يفرضیهخطی) صحت یا سقم آن آزمون گردد، یک ریزيبرنامهعملیات (مثل 

را هافرضیهاست. این دسته از رپذیامکانه کمک فنون آماري که صرفاً آزمون آنها بگرددمییی را شامل هافرضیهدسته دوم؛ 
رفتاري نامید.-ي مدیریتیهاپژوهشتوانمیرا هاپژوهشگونهاینرفتاري و –مدیریتی هايفرضیه

مدیریتی-ي رفتاريهاپژوهشعناصر اساسی در 

ودن آنها به کار گرفته ي پژوهش و متغیرهایی که براي آزمهافرضیهدارد: مدیریتی دو عنصر اصلی وجود-در طرح پژوهش رفتاري
را به هافرضیهجدید باشند. متغیرها، يمطالعهگذشته منتج شوند و انگیزه طرح هاپژوهشممکن است از نظریات و هافرضیه. شوندمی

دار آن از کند. متغیر، خصیصه فرد یا شیئی است که مقگیرياندازهکه پژوهشگر رفتاري بتواند آنها را مشاهده و دهندمیصورتی نشان 
)1366تغییر کند ؛ (کرلینجر و پدهازور تواندمییک فرد به فرد دیگر و یا از عضوي به عضوي دیگر 

. این نوع فرضیه که در شودمی. فرضیه نامیده کندمیبین دو (چند) متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان رابطهکهايجملهعبارات یا 
.شودمینامیده "فرضیه پژوهشی"گر در زمینه روابط بین متغیرهاي پژوهشی است انتظارات پژوهشيدهندهنشانواقع 

فرضیه تدوین شده باید داراي چند ویژگی باشد:
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در قالب یک جمله خبري بیان گردد.معموالًفرضیه باید واضح و بدون ابهام و -1
فرضیه باید قدرت تبیین داشته باشد.-2
تغیرها را بیان کند.مورد انتظار بین ميرابطهفرضیه باید -3
فرضیه باید قابل آزمون باشد.-4

ي زیر تشریح هافرضیهبا بیان هادیدگاهاز زوایاي مختلفی انجام گیرد که این تواندمیي پژوهشی هافرضیهچگونگی برخورد آماري با 
:شوندمی

است.50مدیران در ایران حداقل پذیريمسئولیتينمرهمتوسط : 1فرضیه 

درصد کارکنان سازمان الف از کار خود راضی هستند.60ش از بی:2فرضیه 

بین میزان ارضاي نیازهاي اساسی کارکنان سازمان الف و عملکرد آنها ارتباط وجود دارد.:3فرضیه 

ندارد.غیرمتمرکزهیچ تفاوتی با روش اثربخشیروش آزمون متمرکز مدیران از نظر : 4فرضیه 

.گرددمیانسانی مدیران هايمهارتموجب افزایش ي  ضمن خدمت هادوره: 5فرضیه 

.مؤثرندعوامل نگهدارنده هرزبرگ به طور یکسان بر تمایل به ترك خدمت (ترك خدمت بالقوه) :6فرضیه 

کشور مساوي است.هايخانهارزشیابی کارکنان در تمامی کارهايروشنسبت رضایت از :7فرضیه 

کشور از توزیع نرمال برخوردار است.يهاسازمانبلوغ کارکنان در :8فرضیه 

ي استنباطیهافرضیهي توصیفی در مقابل هافرضیه

ک چنانچه تمام یشمارهاز آن بحث  کرد توصیفی یا استنباطی بودن آنهاست. در فرضیه توانمییی که در اینجا هافرضیهيعمدهتمایز 
يفرضیهک یفرضیهمحاسبه گردد. این پذیريمسئولیتو متوسط نمرة قرار گیرند پذیريمسئولیتمدیران در ایران مورد آزمون 

توصیفی است. همچنین اگر براي آزمون فرضیه شماره دو نسبت  افراد راضی با مراجعه به تمام کارکنان سازمان الف مشخص گردد، 
یک فرضیه توصیفی خواهد بود.

ي تک متغیره در مقابل دو یا چند متغیرههافرضیه

با هافرضیه. اما در بیشتر نامیممییی را تک متغیره هافرضیهفقط با یک متغیر واحد سر و کار داریم، چنین 2و 1ر دو فرضیه چون در ه
هاییفرضرا هافرضیهي سه و چهار و پنج که اشاره شد داراي دو متغیر هستند. این هافرضیهدو یا چند متغیر روبرو هستیم . هر یک از 

.وییمگمیدو متغیره 

ي تجربیهافرضیهي همبستگی در مقابل هافرضیه

که از یک طرف میزان ايگونهبهبراي بررسی فرضیه سوم ممکن است تمامی نمونه  از پرسنل سازمان (الف) را مورد پرسش قرار دهیم. 
این متغیرها هیچ گیرياندازها  در کنیم . در اینجگیرياندازهنیاز اساسی ارضا شده آنها و از طرف دیگر میزان عملکرد هر شخص را 
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را هافرضیهگونهاین. کنیممیکنترلی نداریم. در این موقعیت پژوهش، ما فقط دو متغیر را بدون آنکه بر آنها کنترل داشته باشیم مشاهده 
.خوانیممیي دو متغیره از نوع همبستگی هافرضیه

که هر کنیممیدو متغیر مورد نظر کنترل داریم. با روش اختصاص تصادفی معین در مقابل براي یافتن پاسخی براي فرضیه چهار، بر هر
مقصود این نیست که ما آزادي کامل داریم؛ بلکه روش اختصاص تصادفی آزمودنی در متغیر (گروه) باید چه ارزشی داشته باشد. البته 

که آزمایشگر متغیر (گروه) مسئلهخواهد بود. به چنین زغیرمتمرکمتمرکز و هايگروهفنی است که هدف آن برابري و مقایسه پذیري 
.شودمیفرضیه تجربی گفته کندمیکاريدسترا 

مستقلهايگروههمتا در مقابل هايگروهي پژوهشی با هافرضیه

را در متغیر بهبود هااندازهاز ايمجموعه، 5مقایسه کنید. در فرضیه شماره 5يشمارهچهار را با موقعیت فرضیه يشمارهحال فرضیه 
توانمیي همان متغیر را در پس آزمون در اختیار داریم. بنابراین هااندازهاز ايمجموعهانسانی در زمان پیش آزمون و هايمهارت

وط به است، با این تفاوت که در مجموعه مرب4مربوط به فرضیه شماره هايمجموعهدرست مانند هااندازهگفت که این دو مجموعه از 
ايگونهبهفرضیه پنج، مستقل از یکدیگر نیست، بلکه وابسته به یکدیگر است. یعنی در اینجا دو گروه آزمودنی که هریک جداگانه 

آن هر آزمودنی از لحاظ یک باشد در اختیار نداریم. ما در اینجا فقط یک گروه آزمودنی واحد داریم که درشدهبرگزیدهتصادفی 
شده است.گیرياندازهمتغیر واحد دو بار

پارامتریک در مقابل ناپارامتریکهارضیهف

مقیاس متغیرها و توزیع آماري جامعه (نمونه) پژوهش است. اگر متغیرهاي فرضیه از نوع تأثیرفنون آماري پارامتریک شدیداً تحت 
توانمیرا هافرضیه.لذا این دسته از گیردمیم باشند، آزمون آنها صرفاً به کمک فنون ناپارامتریک در آمار انجاايرتبهاسمی و 

یا نسبی باشد.ايفاصلهمتغیرها،گیرياندازهخواند. چنانچه سطح "ناپارامتریک"

هايروشي هفت و هشت، صرفاً از نوع ناپارامتریک هستند. چرا که باید براي آزمون تساوي نسبت رضایت از هافرضیهواضح است که 
دو یا -از آزمون کاي"برخوردار بودن بلوغ پیروان از توزیع نرمال"دو  و براي آزمون -ونی کايهمگاز آزمون "ارزشیابی 

آزمونهاي ناپارامتریک هستند.ترینمعروفاسمیرنف استفاده کرد که از -کالمگروف

ي آماريهافرضیهي پژوهشی به هافرضیهتبدیل 

مند کردن پژوهش در آزمون کردن فرضیه است که به آن آزمون فرض آماري هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماري، توان
تائید، قویاً قابل زنیممیي نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه هادادهآماري از هايفرضگویند. به طور کلی هدف آزمون 

)1371پارامتر جامعه است. (آذر شامل ادعایی درباره مقدار یک نوعیبهاست یا خیر. این حدس بنا به هدف پژوهش 

ي آماريهافرضیهجدید براي تبدیل فرضیه پژوهشی به ايقاعده

کران داشته باشد. کران در دیبالزوماً که فرضیه کندمیرا متوجه این نکته ظریف ايخوانندهتوجه به فهرست ناقص زیر،ذهن هر 
ي یک دامنه صادق است.هافرضیهي دو دامنه و هم در هاضیهفرریاضی مفهوم تساوي (=) است. این قاعده هم در 



طرح پژوهش:

پژوهشگر يمداخلهپژوهش عبارتند از: محل انجام مطالعه (محیط مطالعه) ، نوع مطالعه، میزان موضوعات و مسائل مربوط به طرح 
در مورد گیريتصمیمطورهمینطالعه (میزان دخالت پژوهشگر)، مدت مطالعه (افق زمانی) سطح تحلیل (واحد تحلیل) و در م

متغیرها، گیرياندازهينحوهي اطالعاتی) هاداده(شیوه گردآوري هاداده)، چگونگی گردآوري بردارينمونهنمونه (طرح 
).هاداده(تحلیل هافرضیهبراي آزمون هادادهچگونگی تحلیل 

طرح پژوهشنمودار 

1995مأخذ : سکاران 

پژوهش کمیهاياستراتژي
پژوهش پیمایشهاياستراتژي

پیمایش هايطرح) پژوهش کمی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است. هايطرح(هااستراتژيپژوهش پیمایش یکی از انواع 
، هانگرشتا کندمییک نمونه یا کلیت جامه اجرا که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روي ی پژوهشی دارد هایرویهاشاره به 

ي کمی و عددي را با استفاده از هادادهجامعه را توصیف کند. در این رویه، پژوهشگران پیمایش هايخصیصهافکار،رفتارها یا 
، و با استفاده از فنون آماري کنندمیضوري) گردآوري حهايمصاحبهپستی) یا مصاحبه (نظیر نامهپرسش(نظیر نامهپرسش
را با استفاده از ارتباط دادن هاداده. همچنین معناي کنندمییا فرضیه را آزمون هاسؤالرا توصیف و هاسؤالهايپاسخهايرونده

)2005. (کرسول کنندمینتایج آزمون آماري با مطالعات پژوهشی گذشته تفسیر 

هدف پژوهش

اکتشافی
توصیفی
آزمون فرضیه ها

پژوهشنوع

برقراري
روابط علی
همبستگی
 تفاوتهاي گروهها

یا رتبه ها و ...

میزان مداخله محقق

یدادها حداقل : بررسی رو
در وضعیت طبیعی

 حداکثر: دستکاري و یا
کنترل و یا شبیه سازي

محیط پژوهش

ساختگی
طبیعی

اندازه گیري متغیرها و تدوین
ا)هسنجه ها (اندازه گیري کننده 

تعریف عملیاتی
سنجه ها
مقیاس گذاري
طبقه بندي
کد گذاري

واحد تحلیل

افراد
زوج ها
گروه ها
سازمان ها
فرهنگ ها
صنعت ها
کشورها

طرح نمونه گیري

 تصادفی/ غیر
تصادفی

) حجم نمونهn(

افق زمانی

تک مقطعی
چند مقطعی

شیوه هاي گرآوري داده ها

مشاهده
مصاحبه
پرسش نامه
ابزار فیزیکی
مطالعه اسناد و مدارك

درك اولیه ي داده ها-1

برازش داده ها-2

آزمون فرضیه ها-3

بیانیه

مسأله



آزمون میانگین یک جامعه:

1 : μ = μ: μ ≠ μ
2 : μ ≥ μ: μ < μ: μ ≤ μ: μ > μ3

آزمون مقایسه دو گروه مستقل از نظر میانگین

1 : μ = μ: μ ≠ μ
2 : μ ≥ μ: μ < μ: μ ≤ μ: μ > μ3

دو جامعه:هاينسبتايمقایسهآزمون 

1 : = P: ≠ P
2 : ≥ P: < P: ≤ P: > P3

:آزمون ارتباط یا عدم ارتباط: = 0: p ≠ ارتباط وجود ندارد:yو xبین دو متغیر 0

ارتباط وجود دارد:   Yو xبین دو متغیر 

آزمون برخوردار بودن جامعه از یک توزیع آماري

: = fe: ارتباط وجود ندارد:yو xبین دو متغیر ≠

ارتباط وجود دارد:   Yو xبین دو متغیر 



ژوهش پیمایشمراحل انجام پ

پژوهشی شما است؟مسئلهتعیین کنید، آیا پیمایش بهترین طرح پژوهشی براي حل .1
را (براساس ادبیات پژوهش) تعیین کنید.هافرضیهیا هاسؤال.2
و نمونه را تعیین کنید.بردارينمونهجامعه، چارچوب .3
د.را تعیین کنیهادادهگردآوري هايرویهطرح پیمایش (طولی یا مقطعی) و .4
یک ابزار را پیدا کنید یا خود آن را تدوین کنید..5
ابزار را اجرا کنید..6
پاسخ داده شود.هافرضیهیا هاسؤالرا تحلیل کنید، تا هاداده.7
گزارش پیمایش را تحریر کنید..8

استراتژي پژوهش همبستگی

که به کندمیرا تعیین هادادهاز ايموعهمجنوعی آزمون آماري است که گرایش یا الگوي دو (یا بیشتر) متغیر یا "همبستگی"
. در حالتی که فقط دو متغیر وجود دارد، این بدان معناست که دو متغیر واریانس کنندمینحوي سازگار و منطقی با هم تغییر 

متغیر را کینمرهیا فرد یا متغیر دیگر امتیاز کینمرهبا دانش در مورد توانمی، بدان معنا است که 32مشترك دارند؛ با هم تغییري
کرد.بینیپیش

مراحل انجام پژوهش همبستگی
.کندمیپژوهش را حل مسئلههمبستگی به بهترین نحو مطالعهتعیین کنید آیا -1
) را تعیین کنید.کنندگانمشارکت(هاآزمودنی-2
کنید.کننده)شناسایی یا تدوینگیرياندازه) دو یا چند سنجه (کنندگانمشارکتبراي هر آزمودنی (-3
را گردآوري کنید و تهدیدهاي بالقوه را شناسایی کنید.هاداده-4
را تحلیل کنید و نتایج را نمایش دهید.هاداده-5
نتایج را تفسیر کنید.-6

اهداف پژوهش: اکتشافی،توصیفی،آزمون فرضیه

م گیرند.انجاهافرضیهیا توصیفی باشند و یا به قصد آزمون ، در ماهیت اکتشافیتوانندمیهاپژوهش

پژوهش اکتشافی

که پژوهشگر با آن روبرو است اطالعات زیادي وجود ايپدیدهکه در مورد شودمیزمانی یک پژوهش به صورت اکتشافی انجام 
در اختیار ندارد.اندشدهچگونه مسائل مشابه یا موضوعات پژوهشی در گذشته حل کهاینندارد یا اطالعاتی در مورد 

32 . Co-vary



طرح پژوهش:

پژوهشگر در يمداخلهپژوهش عبارتند از: محل انجام مطالعه (محیط مطالعه) ، نوع مطالعه، میزان موضوعات و مسائل مربوط به طرح 
در مورد نمونه (طرح گیريتصمیمطورهمینطالعه (میزان دخالت پژوهشگر)، مدت مطالعه (افق زمانی) سطح تحلیل (واحد تحلیل) و م

هادادهمتغیرها، چگونگی تحلیل گیرياندازهينحوهي اطالعاتی) هاداده(شیوه گردآوري هاداده)، چگونگی گردآوري بردارينمونه
).هاداده(تحلیل هافرضیهبراي آزمون 

طرح پژوهشنمودار 

1995مأخذ : سکاران 

پژوهش کمیهاياستراتژي

پژوهش پیمایشهاياستراتژي

هدف پژوهش

اکتشافی
توصیفی
آزمون فرضیه ها

پژوهشنوع

برقراري
روابط علی
همبستگی
 تفاوتهاي گروهها

یا رتبه ها و ...

میزان مداخله محقق

یدادها حداقل : بررسی رو
در وضعیت طبیعی

 حداکثر: دستکاري و یا
کنترل و یا شبیه سازي

محیط پژوهش

ساختگی
طبیعی

اندازه گیري متغیرها و تدوین
ا)هسنجه ها (اندازه گیري کننده 

تعریف عملیاتی
سنجه ها
مقیاس گذاري
طبقه بندي
کد گذاري

واحد تحلیل

افراد
زوج ها
گروه ها
سازمان ها
فرهنگ ها
صنعت ها
کشورها

طرح نمونه گیري

 تصادفی/ غیر
تصادفی

) حجم نمونهn(

افق زمانی

تک مقطعی
چند مقطعی

شیوه هاي گرآوري داده ها

مشاهده
مصاحبه
پرسش نامه
ابزار فیزیکی
مطالعه اسناد و مدارك

درك اولیه ي داده ها-1

برازش داده ها-2

آزمون فرضیه ها-3

بیانیه

مسأله



ي کمی و کیفی مدعی است که تفاوت اصلی بررسی کمی و کیفی در آن است که هاپژوهشپیرامون آثار جدید منتشره
متمرکزند.34ي کیفی بر اکتشاف و درك موضوعهاپژوهش، و پردازندمی33بینیپیشي کمی به تبیین و هاپژوهش

پژوهش توصیفی

. براي مثال توصیف یک کالس شودمییت انجام متغیرها در یک وضعيهایژگیوبررسی توصیفی به منظور تعیین و توصیف 
اند، ترکیب جنسی قرارگرفتهترنییپايهاردهو افرادي که در اندشدهدرس در قالب درصد افرادي که در سال، شاگرد ممتاز 

به هاسازمان، ماهیاتاً توصیفی باشند . مطالعات توصیفی در توانندمیي دروس مدیریت هادورهسنی و تعداد يبندگروهکالس، 
يسابقهشغلی، يردهي یک گروه از کارکنان، براي مثال، سن، سطح تحصیلی، هاویژگیو توصیف هاویژگیمنظور آگاهی از 

مشابهی دنبال هايرویهي سازمانهایی که هاویژگی. همچنین مطالعه توصیفی براي درك شودمیخدمت یا کار در سیستم انجام 
.گیردمی، صورت کنندمی

پژوهش آزمون فرضیه

یا هاگروهي بین هاتفاوتتا ماهیت روابطی خاصی را تبیین کند یا کندمیتالش معموالًست، هافرضیهمطالعاتی که متضمن آزمون 
استراتژي همبستگی و استراتژي تجربی تواندمیاستقالل دو عامل یا بیشتر را در یک وضعیت تبیین کند. بنابراین، استراتژي مناسب 

)2005. (کرسولدهندمیاشد که در کنار استراتژي پیمایش سه استراتژي اصلی پژوهش کمی را نشان ب

نوع پژوهش: علی در برابر غیر علی

) بررسی 1995پژوهش، بررسی علّی مورد نیاز است یا غیر علّی. (سکاران يمسئلهپژوهشگر باید مشخص کند که براي پاسخ به 
علت و معلولی معین، ضرورت داشته باشد. در این حالت هدف يرابطهکه برقراري نوعی شودمیم نوع اول (علّی) هنگامی انجا

تبیین علّی است که انواع مختلفی به خود گیرد.
به مندعالقه. وقتی پژوهشگر شودمیرا تبیین کند، آنگاه این بررسی، بررسی علّی نامیده ايمسئلهعلت خواهدمیوقتی پژوهشگر 

.شودمینامیده "پژوهش همبستگی"، این بررسی باشدمی، شوندمیمرتبط مسئلهتعیین متغیرهاي مهمی که به تبیین و 
میزان دخالت پژوهشگر در پژوهش

میزان دخالت پژوهشگر،ارتباط مستقیمی با این موضوع دارد که بررسی مورد نظر علّی است یا از نوع همبستگی. پژوهش 
هاي. در پژوهشگیردمیمان همراه با حداقل دخالت پژوهشگر در جریان طبیعی حوادث صورت همبستگی در محیط طبیعی ساز

تا متغیرهاي خاصی را دستکاري کند. به کندمیمعلولی است، پژوهشگر تالش -روابط علتتائیدعلّی که هدف برقراري یا 
را بر متغیر وابسته بررسی کند.کاريدستطوري که بتواند اثرات چنین 

معلولی بتواند از طریق دستکاري -برخی موارد پژوهشگر ممکن است حتی بخواهد محیط جدیدي ایجاد کند تا روابط علتدر
یا رد کند.بنابراین ، درجات مختلفی از دخالت پژوهشگر در دستکاري و کنترل تائیدمتغیرهاي خاص و کنترل دقیق سایر متغیرها 

ژوهشی طبیعی و هم در محیط پژوهش ساختگی وجود دارد.متغیرها در پژوهشهاي علمی هم در محیط پ

33.Exploration & prediction
34.Exploration & understanding



مکان پژوهش: طبیعی،ساختگی

.گیرندمیانجام یعیرطبیغآزمایشگاهی هايمکانطبیعی و پژوهشهاي علّی در هايمکاني همبستگی همواره در هاپژوهش

انجام شده براي برقراري هايبررسی.وندشمینامیده 35، مطالعات میدانیشوندمیانجام هاسازماني همبستگی که در هاپژوهش
. مطالعات تجربی کنندمیطبیعی فعالیت معلولی با استفاده از همان محیط طبیعی که در آن، کارکنان به صورت –روابط علّی 

، ندکمی، همانطور که در ابتداي بحث گفته شد پژوهشگر در جریان طبیعی رویدادها دخالت نجایا. در شودمینامیده 36میدانی
.شودمیکاريدستچون متغیر مستقل 

است که در آن یعیرطبیغ، مستلزم ایجاد محیطی ساختگی و شودمیمعلولی انجام -یا رد روابط علتتائیدیی که براي هاآزمایش
شده، به دقت براي واکنش نسبت به محرك دستکاريهاآزمودنی) و 1995(سکاران شوندمیعوامل نامربوط شدیداً کنترل يهمه

اشاره دارد.37آزمایشگاهیيتجربه، این نوع پژوهش به شوندمیانتخاب 

هافرهنگو هاسازمان،هاگروه، هازوجواحد تحلیل : افراد،

و حتی جامعه هاسازمان،هاگروهدو نفري،هايگروهکه حرکت از فرد به دهدمیهمانطور که پرسش پژوهش،موضوعاتی را نشان 
و جامعه تغییر هاسازمان،هاگروهدو نفري، هايگروهاز فرد به تواندمیموازات این حرکت، واحد تحلیل نیز ، به گیردمیصورت 

کند.

افراد به عنوان واحد تحلیل4-17مثال 

به عنوان واحد تحلیلهازوج4-18مثال 

به عنوان واحد تحلیلهاگروه4-19مثال 

به عنوان واحد تحلیلهابخش4-20مثال 

صنعت به عنوان واحد تحلیل4-21ال مث

کشورها به عنوان واحد تحلیل4-22مثال 

(طولی)ايدورهافق زمانی: پژوهش مقطعی و پژوهش 

طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک ي اطالعاتی یکبار درهادادهنوعی بررسی که در آن 
.شوندمینامیده "رسی مقطعیبر"، شودمیپژوهش گردآوري 

35.Field studies
36.Field experiement
37.Lab experiments



4-23مثال 

ي اطالعاتی از کارکنان بانک گردآوري شده است . هادادهپژوهشی مسئلهبین مهر تا اسفند سال گذشته براي بررسی یک 
نه قبل از این، گردآوري شده و نه بعد از این گردآوري خواهد شد.مسئلهي مربوط به این هاداده

یا چند مقطعی)(طولی ايدورهي هاپژوهش

زمانی به منظور پاسخ به یک پرسش يبرههرا در چندین هاپدیدهدر برخی از موارد،پژوهشگر ممکن است بخواهد افراد یا 
پژوهشی مورد بررسی قرار دهد. براي مثال، پژوهشگر ممکن است بخواهد رفتار کارکنان را قبل و بعد از تغییر در مدیریت عالی 

زمانی مختلف يبرههي اطالعاتی در دو هادادهچون نجایا، طوري که اثرات تغییر روي رفتار را بداند. در مورد بررسی قرار دهد
ايدورههايبررسیی، هایبررسی(طولی) است. چنین ايدوره، بررسی مقطعی نیست، بلکه نوعی بررسی شوندمیگردآوري 

در مورد متغیر وابسته باید در دو برهه از زمان گردآوري شوند.هاداده، پژوهش سؤال؛ یعنی براي پاسخ به شودمینامیده 38(طولی)

الفسناریوي

چگونهاما. استارزشمندتالشیقطعاًشود،واقعمؤثراگراما،کندمیتحولنوعیدچاررامدیرانرویکرداینگرفتنپیشدر
؟شودمیواقعمؤثرکهشدمطمئنتوانمی

بسناریوي

38.Lorgitadiral studies

زیرتشویقیهايطرحها،شرکتکهدهدمینشانزیرگزارشدهد؟میانجاماقداماتیچهغیبتازجلوگیريبرايهاشرکت
)1995: 115سکاران: (دهندمیقراراستفادهموردغیبتکاهشبرايرا
روزانهپاداشدادن٪14
نقديرداختپ٪39
) دادنتشخیص(غیرماديهايپاداش٪39
دادنجایزه4%
هااستراتژيسایرازاستفاده4%

:هاشرکتدیدگاهازغیبتکاهشدرتشویقیهايطرحایناثربخشی
اثربخشبسیار٪22
اثربخشحديتا٪66
اثربخشیبدون٪12

پرداختينحوهدارد،اهمیتآنچهبلکهکنیدمیپرداختدستمزدوحقوقچقدرسازمانارشدمدیرانبهکهنیستمهمیادز
تاشودتنظیمعملکردشانوپاسخگوییينحوهبراساسارشدمدیرانقراردادهاياگرکهاستمدعیکلوکالیندلی. استآن

)1995: 115اسکاران(.داشتخواهدبهتريعملکرداقتصادلکحتیوهاسازمانکنونی،پرداختهاينظام



تشویقی باعث عدم غیبت کارکنان شده هايطرحاز یککدامپی برد که توانمی؟ چگونه گویدمیاطالعات باال چه چیزي به ما 
؟ آیا اندبودهاثربخشیبسیار هاياستراتژياندداشتهاظهار هاشرکتدرصد از 22که اندبودهتشویقی خاصی هايطرحاست؟ چه 

یا دو طرح خاص و غیبت در کار نوعی رابطه علّی مستقیم وجود دارد؟بین یک طرح تشویقی

به دست آورد.39تجربیهايطرحيریکارگبهبا توانمیحاصل از سناریوي (الف و ب) را هاسؤالپاسخ به 

استراتژي پژوهش تجربی

متغیرهاي مستقل و وابسته را ایجاد کند. معلولی بین-که پژوهشگر بخواهد رابطه علتشودمیزمانی از پژوهش تجربی استفاده 
متغیر مستقل) استثناءبه(گذاردمیتأثیریا متغیر وابسته آوردرههمه متغیرهایی که بر کندمیاین بدان معناست که پژوهشگر تالش 

سبب یا سبب احتمالی متغیر متغیر مستقل مشودمی، گفته گذاردمیتأثیررا کنترل کند. آنگاه وقتی متغیر مستقل بر متغیر وابسته 
معلولی احتمالی هستند.-پژوهش کمی براي ایجاد روابط علتهايطرح، بهترین شوندمیکنترل هاآزمایشوابسته است. چون 

مراحل انجام پژوهش تجربی

پژوهشی است؟مسئلهتعیین کنید آیا طرح تجربی بهترین طرح براي حل .1
معلولی را آزمون کنید.-تعليرابطهرا تعیین کنید تا هافرضیه.2
) را تعیین کنید.کنندگانمشارکت(هاآزمودنییک واحد آزمایش را انتخاب و .3
یک آزمون (کاربست) تجربی (آزمایشی) را انتخاب و آن را اعمال کنید..4
نوع طرح تجربی را انتخاب کنید..5
آزمایش را اجرا کنید..6
را سازماندهی و تحلیل کنید.هاداده.7
)2005هش تجربی را تهیه کنید (کرسول یک گزارش پژو.8

تحلیل علّی در برابر تحلیل همبستگی

گاهی اوقات ممکن است مدیران تنها به دانستن روابط بین متغیر وابسته و مستقل اکتفا نکنند. ممکن است بخواهند بدانند کدام 
متغیر مستقل مسبب متغیر وابسته است.

یا کدام متغیر باعث ایجاد استرس در شودمیداند چه عواملی باعث کاهش فروش براي مثال ، یک مدیر ممکن است بخواهد ب
بداند کدام متغیر خاص، سبب خواهدمی، بلکه کندنمی. در این موارد، مدیر به دانستن روابط بین متغیرها اکتفا گرددمیکارکنان 

تغییر متغیر وابسته شده است.

ي مهمی است که هاهمبستگیبه تعیین روابط و مندعالقهت از این جهت که اولی پژوهش همبستگی از طرح آزمایشی متفاوت اس
که در آنجا حوادث و رویدادها به صورت طبیعی و گیردمیدر محیطی صورت و پژوهشکندمینوسان در متغیر وابسته را تشریح 

به جدا ساختن متغیري که باعث تغییر در تجربیهايطرح. برعکس، دهندمیساختگی تحمیلی رخ هايمحدودیتگونههیچبدون 

39.Experimental designs



. بنابراین، یک طرح تجربی کندمیو پژوهشگر در جریان طبیعی رویدادها به میزان زیادي دخالت کنندمیمتغیر وابسته شده کمک 
.طلبدمیدقیق و اندیشمندانه هاياستراتژي، 

بب متغیر ب است و این احتمال وجود ندارد که متغیر ب بتواند علّی باید مطمئن شد که متغیر الف مسيرابطههمچنین در برقراري 
.کندمیمسبب متغیر الف شود. مثال زیر این موضوع را تشریح 

از طریق فلش ها ترسیم کرد.5-1به صورت نمودار توانمیگفتگو بین پژشک و بیماران را 

: تفاوت بین اثرات علّی و همبستگی 5-1نمودار 

گذاردمیتأثیرهاریهبر  پزشک: استعمال دخانیات
طلبدمیاستعمال دخانیات  ي ضعیفهاریهبیمار: 

ریه  را ضعیف کرده است پزشک :استعمال دخانیات
می گذارد.تأثیرهاریهبر  بیمار :استعمال دخانیات

شودمینیست که موجب هاریهضعف و شودمیاگر پزشک الزم است براي بیمار اثبات کند که استعمال دخانیات موجب سرطان 
و آنهایی که کنندمیي ضعیف ، همیشه دخانیات استعمال نهاریهافراد دخانیات را استعمال کنند، باید نشان دهد، افراد داراي 

یر باید سه شرط زيهمه، شودمیمتغیر الف موجب متغیر ب کهاینتائید، داراي ضعف ریه هستند. براي کنندمیاستعمال دخانیات 
محقق شوند:

هم الف و هم ب باید همزمان با هم عمل کنند (براي مثال وقتی یکی افزایش می یابد دیگري نیز همزمان باال یا پایین برود.).1
الف (اگر عامل علّی فرض شود) باید مقدم بر ب باشد. به عبارت دیگر، نوعی ترتیب زمانی وجود داشته باشد که براساس آن .2

پس ب به وقوع بپیوندد.ابتدا الف و س
هیچ نوع متغیر دیگري نباید باعث تغییر در متغیر وابسته ب شود..3

گفت براي ایجاد روابط علّی در یک محیط سازمانی که در آنجا چندین متغیر وجود دارند که ممکن است با متغیر توانمیبنابراین 
رد تا بتوان ادعا کرد که متغیر الف و فقط متغیر الف موجب متغیر ب وابسته همزمان با هم عمل کنند باید برخی متغیرها را کنترل ک

.شودمی

ي هاآزمایشکه شوندمییی که در یک محیط ساختگی یا غیر طبیعی انجام هاآزمایشتجربی دو گونه هستند: هايطرح
.شودمیانی نامیده ي میدهاآزمایشکه شوندمییی که در یک محیط طبیعی انجام هاآزمایشآزمایشگاهی گویند و 

آزمایش آزمایشگاهی و آزمایش میدانی

تجربی یا آزمایش آزمایشگاهی هايطرح، شوندمیمعلولی اعمال –ها براي برقراري روابط علت کاريدستزمانی که کنترل ها و 
اهیم را بررسی کنیم.استفاده می کنی، اجازه دهید معانی این مفکاريدستبه اجرا در می آیند. چون از واژه ي کنترل و 



کنترل

، این احتمال وجود دارد که برخی عوامل دیگر، براي مثال شودمیمعلولی بین دو متغیر الف و ب فرض -وقتی نوعی روابط علت
عامل (د بر ب) احتماالًتأثیرالف و میزان تأثیرقرار دهد. در این حالت، تعیین میزان تأثیرعامل د نیز متغیر وابسته ب را تحت 

ناممکن خواهد بود.

از منشی هاي ايمجموعهرایانه براي يزمینهبراي مثال ، مدیر واحد توسعه منابع انسانی ممکن است دوره ي آموزشی خاصی در 
باعث تسریع در آموختن کار این کارکنان تواندمیجدید برگزار کند تا براي معاونت نیروي انسانی ثابت شود که چنین آموزشی 

قبلی در زمینه زبان دیگري در باب پردازش يتجربهد. در عین حال، برخی از منشی هاي جدید ممکن است به علت جدید گرد
ثابت کند که دوره آموزشی به تنهایی آموختن کارها تواندمیکلمات، کارهاي خود را سریع تر  یاد بگیرند. در این مرود، مدیر ن

رابطهاینکهاستعاملیخودکلمات،پردازشزمینهدرقبلی منشی ها يتجربهر. چون یا خیکندمیتسریع را براي امور منشیگري 
دیگرزبانيزمینهدریادگیرندهقبلیتجربهآنگاهشود،ارزیابییادگیريبرآموزشخالصاثراستالزماگر. زندمیهمبررا

کلمات،پردازشزبانآنيزمینهدرکهافراديرويبرزمایشآانجامطریقازتواندمیامراین. شودکنترلبایدکلماتپردازش
خواهیدبعديمطالبدروزندمیهمبررامعلولیوعلتيرابطهکهاستعاملیکنترلمعنايبهاین. شوداجراندارند،آشنایی

مستقلمتغیردستکاري* گیردمیصورتمهماینچگونهکهدید

صرفاکاريدست. گیردصورتبایدخاصیهايکاریدستوابسته،متغیریکرويبرمستقلمتغیریکعلیتأثیربررسیبمنظور( 
مثال،براي. کندمیایجادوابستهمتغیربرتأثیرشارزیابیبرايرامستقلمتغیرازمختلفیسطوحپژوهشگرکهاستاینمعنايبه

معرضدروتولیدخطدرکارکنانچرخشحاصلتولیدي،ناوریهايفازعمیقدانشکهکندآزمونراتئورياینخواهدمیاگر
وچرخش"یعنیمستقلمتغیرتواندمیآنگاهاست،ايهفتهدودورهیکطیدرمختلفهايسیستمبرابردرکارکناندادنقرار

واردکاربهچرخشیصورتهبراتولیدکارکنانازگروهیکتواندمییعنیکند؛کاريدستراکارکناندادنقرارمعرضدر
جزییصورتبهتواندمیرادیگرگروهیکودهدقرارايهفتهدويدورهیکطیدرسیستمهاهمهیمعرضدروکند

دهدادامهخودکارطبیعیروندبهسومگروهدهداجازهودهدچرخش

مزاحممتغیرهايکنترل

گروههاهمتاسازي

آندقیقتوزیعومخليهاویژگیتعیینطریقازمختلفهايگروه"همناسازي"،"مزاحمايمتغیرهکنترلهايراهازیکی
کهطوريگیرد،قرارزن5بایدگروههردرآنگاه. داردوجود-زنبیستعضو،60بیناگرمثال،براي. گروههاستبینویژگیها

گروههرکهطوريشود،تقسیمگروهچهاربینتواندمیجربهتوسنعواملطورهمین. شودتوزیعگروهچهاربینجنسیتاثرات
،شوندمیتقسیمگروهچهاربینمزاحمعواملوقتیزیرا. باشدداشتهتجربهوسنجنسیت،عواملزمینهدرافرادازمشابهترکیبی

باشدمیبمتغیرعلتتنهاییبهالفمتغیرکهگفتبراحتیبتوانشاید

سازيتصادفی

تصادفیصورتبه) شوندتعبیرپیشازکهاینبدون(گروهچهاردرافرادازنفر60دادنقرارمزاحممتغیرهايکنترلروشدیگر
.باشدبرخوردارمعینومساويشانسازگروهچهاراینازکدامهردرگرفتنقراربرايتواندمیعضوهریعنیاست؛
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متغیر مستقل با وابسته تاثیرگذار هستند، با يرابطهینان کند که اگر این متغیرها واقعاً بر بنابراین،تصادفی سازي می تاوند ایجاد اطم
، اثرات مخل آنها را کنترل کرده ایم.هاگروهتوزیع این اثرات بین 

مزیت هاي تصادفی سازي

، شدهکنترلي هاویژگیيزمینهتفاوت بین همتاسازي و تصادفی کردن آنست که در همتاسازي افراد به صورت آگاهانه و دقیق در
، در حالی که در تصادفی کردن، پژوهشگر انتظار دارد که فرآیند تصادفی سازي، عوامل مزاحم را براساس شوندمیهمتاسازي 

توزیع کند و نیاز ندارد به طور خاص نگران هر نوع عامل مزاحم باشد.هاگروهقوانین توزیع نرمال بین 

آزمون) هستند. روایی کاريدستنترل متغیرهاي مزاحم (از طریق فرآیند همتاسازي یا تصادفی اسزي و تجربی در پی کهايطرح
تا که سازدمیعلّی واقعی یک متغیر بر روي متغیر دیگر دارد؛ یعنی روایی درونی این نکته را خاطر نشان تأثیر، اشاره به 40درونی

بگوید متغیر مستقل الف موجب تغییري در متغیر وابسته ب شده است.دهدمیچه حدي انجام پژوهش به پژوهشگر اجازه 

موضوعات اخالقی در پژوهش و آزمایش آزمایشگاهی

:شوندمیاخالقی محسوب ي غیر هاآزمایشزیر در هنگام چنین هايرویه

ره)اعمال فشار بر افراد براي مشارکت در پژوهش (از طریق اجبار، بکارگیري فشار اجتماعی و غی
 می برد.سؤالبی ربط که شان آنها را زیر هايسؤالپرسیدن
 به وسیله نوعی گمراهی زیرکانه در جهت هدف واقعی پژوهشهاآزمودنیفریب دادن
تحمیل استرس ذهنی و جسمی
.عدم اجازه به آنها تا هرگاه میخ واهند خود را از پژوهش کنار کشند
آنها را دوست نمی کنندگانمشارکتیا هدفی که کنندگانمشارکتقاصد به کارگیري نتایج پژوهش در جهت خالف م

دارند.
 کنترلهايگروهدریغ کردن مزایا از

تجارب آزمایشگاهیپذیريتعمیم

سازمانی تعمیم داد؟ به عبارت هايمحیطواقعی یا هايمحیطبه توانمیي آزمایشگاهی را هاآزمایشتا چه حدي نتایج حاصل از 
به طور قطعی تواندمیمعلولی دست یافت، آیا -رابطه علتنوعیبهر پژوهشگر بعد از انجام یک آزمایش آزمایشگاهی دیگر، اگ

معلولی در محیط سازمانی صادق است؟-رابطه علتبگوید که همان 

آزمایش در محیط طبیعی

که در آن رویداد ها به شودمیانجام ازمایش میدانی، آن طور که از نامش پیداست، نوعی آزمایش است که در محیط طبیعی 
. بنابراین، در آزمایش میدانی، شودمیی روي یک گروه یا چند گروه اعمال هایآزمونصورت طبیعی اتفاق می افتند و همزمان 

مون ها گیرند و نه آزقرار هاگروهبه صورت تصادفی در توانندمیهاآزمودنیحتی کنترل متغیرهاي مزاحم ممکن نیست؛ زیرا نه 
شوند.کاريدستکماکان توانندمی

40.Internat validity
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روایی بیرونی

نتایج یک بررسی علّی به سایر افراد، حوادث یا محیط ها اشاره دارد و روایی درونی به میزان پذیريتعمیمروایی بیرونی به میزان 
تایج ممکن است قابلیت تعمیم بیشتري به ي میدانی، روایی بیرونی بیشتري دارند (نهاآزمایشاطمینان ما به اثرات علّی ، برمیگردد. 

سازمانی مشابه داشته باشد) اما از روایی درونی کمتري برخوردارند.هايمحیط

موازنه روایی درونی و بیرونی

ي بنابراین بین روایی درونی و برونی نوعی موازنه وجود دارد. اگر خواهان روایی درونی باال هستند، باید میل به روایی برونی کمتر
تا روابط علّی را در یک کنندمیدر ابتدا تالش معموالًداشته باشید و برعکس، براي حصول اطمینان از وجود هر دو، پژوهشگران 

علّی را در یک يرابطهتا کنندمیگردید، تالش تائید، بیازمایند و وقتی رابطه برقرار یا شدهکنترلمحیط آزمایشگاهی کامالً 
آزمون قرار دهند.آزمایش میدانی مورد 

بر روایی درونیمؤثرعوامل 

. تهدیدات هفتگانه اصلی روایی درونی عبارتند از اثرات گذر شوندمیعوامل احتمالی به عنوان تهدیداتی علیه روایی درونی مطرح 
، برگشت 45هاآزمودنی، سوگیري در انتخاب 44گیرياندازه، اثرات کاربرد ابزار 43، اثرات آزمون42هاآزمودنی، تحول 41زمان

.کنیممیکه در زیر آنها را تشریح 47هاآزمودنیو افت 46آماري

اثرات گذر زمان

قرار دهند ممکن است به طور غیر تأثیررابطۀ متغیر مستقل یا متغیر وابسته را تحت توانندمیرویدادهاي ( یا عوامل) معینی که 
معلولی -علتيرابطهتوانندمیر مسیر زمانی اجراي آزمایش رخ دهند، دکهاینمنتظره همزمان با اجراي آزمایش ظهور کنند و یا 

بگذارد.تأثیربین دو متغیر را بره م زند و در نتیجه بر روایی درونی 

هاآزمودنیاثرات تحول در 

وش کننده، اثرات کی دیگر از متغیرهاي غیر قابل کنترل نیز مخدوش شود. این عامل مخدیوسیلهبه تواندمیمعلولی -نتایج علت
. این اثرات تابعی از فرایندهاي عمل کننده ي (بیولوژیکی و روانی) درون پاسخ دهندگان شودمینامیده هاآزمودنیتحول در 

است که نتیجه ي گذر زمان هستند.)

41.Effexts of history
42.Maturation
43.Testing
44.Instrumentation
45.Selection
46.Statistical regression
47.Morality
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اثرات آزمون

ابتدا میزانی از متغیر وابسته تغیین . یعنی شودمینوعی پیش آزمون داده هاآزمودنیبه معموالًک آزمون، براي آزمون اثرات ی
. شودمی، اجرا شودمینامیده 49و بعد از آزمون، بخش دوم که پس آزمونشودمیآنگاه آزمون اعمال 48. (پیش از آزمون)شودمی

پیش . در عین حال، امر مسلم آن است که پاسخ دهندگانی که شودمیبه آزمون نسبت داده تفاوت بین ننمرات پیش و پس آزمون 
اثر مخروبی بر تواندمیقرار گیرد و این امر تأثیرشان در پس آزمون تحت هایپاسخآزمون در مورد آنها اعمال شده ممکن است 

روایی درونی داشته باشد.

گیرياندازهاثرات ناشی از بکارگیري ابزار 

متفاوت آزمون در تأثیرات ممکن است نه به خاطر ، مأخذ دیگر تهدید روایی درونی است. این اثرگیرياندازهاثرات کاربرد ابزار 
بین پیش آزمون و پس آزمون باشد.گیرياندازهپایان آزمایش، بلکه به علت نوعی تغییر در ابزار 

هاآزمودنیسوگیري در انتخاب 

تهدید دیگري علیه تواندمیآزمایش و کنترل هايگروهبراي هاآزمودنیانتخاب نادرست یا عدم استفاده از همتاسازي در انتخاب 
روایی درونی باشد.

برگشت آماري

که اعضا انتخاب شده براي گروه آزمایش در ابتداي امر در مورد متغیر وابسته از نمرات دهدمیاثرات برگشت آماري هنگامی رخ 
بسیار باال یا پایین برخوردارند.

پیشبهنسبتآزمونپسازآنهادارند؛میانگینطرفبهحرکتبهادترزیتمایلنوعیباالبسیارهايتواناییدارايافرادهمینطور
نظر،موردخاصمتغیریکبهتوجهباگیرندمیقرارطیفانتهايسردودرکهافراديبنابراین. گیرندمیتريپاییننمراتآزمون

رواییعلیهدیگريتهدیدنیزآماريبرگشتيدهپدیاینرو،ایناز. دهندانعکاسرامعلولیعلتيرابطهخالصاثرندتوانمین
. استدرونی

آزمودنیهاافت

آزمایشرفتنپیشموازاتبهدوهریاکنترلیاآزمایشگروهاعضاءیاافرادافتازناشیمعلولی-علترابطهبردیگرمخلاثر( 
دورازکهکسانیزیرا،شودمیدشوارگروههابینيمقایسه،کندمیتغییرگروههابینزمانطیهاگروهترکیبوقتی. است

استآزمونازناشیشده،مشاهدهاثرازچقدرگفتتوانمینبنابراینزنند،همبررانتایجاستممکن،شوندمیخارجآزمایش
شدهخارجدورازدافراازشوندمینخارجآزمایشدورازکهکسانی؛گرددمیبرشده،خارجدورازاعضاماهیتبهچقدرو

.)ببینیدرازیرمثال. اندمتفاوتکامال

48.Prectest
49.Postest

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



شناسایی تهدیدات علیه روایی درونی

.دادقرارتوجهموردرادرونیرواییبرکنندهتهدیدعواملتوانمیاکنون

مشارکتیرهبريکهنددارمیاظهاررفتهاعضاسایرسراغبهمنتظرهغیرطوربهدموکراتیکگروهعضودووقتی: زمانگذراثر)1
. بردمیباالراگروهاعضاهمههايروحیهامرایندارد؛قرارباالحددرنیزآنهاگروهدرعملکردواستباالآنهاگروهدر

مدیریتخاصشرایطعلتبهاندازهچهتاواقداماینازناشیحدچهتاروحیهافزایشکهکردمشخصاستدشواربنابراین
.استبودهمشارکتی

باشد،داشتهروحیهبراثراتیآزمودنی،درتحولوضعیتیچنیندرکهداردوجودتردیدوشکجاي: آزمودنیهادرتحولاثر) 2
.باشدنداشتهروحیکاهشیاافزایشدرتأثیريگونههیچاستممکنتنهاییبهعاملاینچون

آزمونازناشیاثراتبنابراین،. کندمیحساسآزمونپسبهنسبتاردهندگانپاسخاحتماالآزمونهاپیش: آزموناثر) 3
يهمهبینآزموناثراتشود،دادهآزمونپسهموپیشهمگروههاهمهبهاگرحال،عیندر. باشدداشتهوجودتواندمی

کنترل،گروهباآزموناثراتکردنآشکاربرايتواندمیآزمایشهايگروهازکدامهرهايآزمونپسوشودمیخنثیگروهها
دچارآزمون،پیشطریقازگروهآزمونپسنمراتبنابراین،وبودنشدهدادهآزمون،پیشکنترلگروهبهمتأسفانه،. شوندمقایسه
ازفادهاستاثر. شودمقایسهکنترلگروهباتواندمینواقعیطوربهحتیآزمایش،گروهنمراتبنابراین،. بودشدهسوگیرينوعی
است،شدهاستفادهپرسشنامهنوعیکازاعضاءيهمهبرايآزمونازبعدوقبلروحیه،گیرياندازهبرايچون: گیرياندازهابزار
طوربههاگروههمهبرايافراد: افرادوهاگروهانتخابدرسوگیري. نکندسوگیريایجادابزاراینکهداشتانتظارتوانمی

نشده،مطرحمشخصطوربهاگرچه: آماريبرگشت. کندسوگیريایجادگزینشیچنینرودمینانتظار،اندشدهانتخابتصادفی
انتخابنرمالتوزیعدارايجامعهیکازتصادفیطوربهآزمایشدرکنندهمشارکتاعضاهمهکهکردفرضتوانمیولی
اثراتشدند،خارجآزمایشدورازگروهدواعضاءچون: هاودنیآزمافت. شودنمیمشاهدهآماريبرگشتنوعیلذا،اندشده

.)دهدمیقرارتأثیرتحترادرونیرواییشدنی،خارجدورازچنین

کمیمورديهايبررسیدردرونیروایی

توانمینچراکهشودروشندرستیبهبایددارد،وجودتهدیداتیشدهکنترلکامالآزمایشگاهیآزمایشیکدرحتیاگرچه
حتیکرد؟استخراجعلىروابطمورددرنتایجیکنندمیتوصیفخاصزمانیکدررارویدادهاکهمورديهايبررسیاز

کاريدستوگیرندقرارکنترلوآزمایشهايگروهدرتصادفیصورتبهاعضاءشود،طراحیدقیقتجربیپژوهشیکاگر
است.دیگريعاملمسببعاملکدامدقیقطوربهگفتتوانمیندهد،نشانرااحتمالیعلىروابطآزمون،دقیق

بر روایی بیرونیمؤثرعوامل 

در حالی که روایی درونی بر این نکته متمرکز بود که آیا علت تغییر در متغیر وابسته، آزمون است یا عامل غیر مربوط دیگر؟ 
. میزان تفاوت بین محیط آزمایش و محیط واقعی که کندمیدیگر اشاره ايهمحیطدر هایافتهپذیريتعمیممسئلهروایی بیرونی، به 

.گذاردمیتأثیربه آن تعمیم داده شود، بر روایی بیرونی طرح تجربی هایافتهرودمیانتظار 

چه موقع طرح هایی تجربی ضروري هستند؟

ازعبارتندشوندمشخصبایدکهیهایسؤال
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متغیردرنوسانعلتعنوانبهکههمبستگیهایییاشود،مشخصعلیروابطاستضروريآیا. 1

بهتجربیهايطرحگیرد،صورتبایددومیاگرکرد،تعیینبایدراشودمیگرفتهنظردروابسته

.نیستندنیازموردواقعیطور

حائزدرونیرواییصرفأاگردو؟هریابیرونییااستدرونیرواییبهنیازيآیااست،اهمیتحائزعلىروابطتعییناگر. 2
آنگاهاست،ترمهممعیاريپذیريتعمیماگردهد؛پاسخمسئلهبهتواندمیشده،طراحیدقیقتجربیطرحیکاست،اهمیت

گیردصورتآزمایشگاهیبررسییکبایدابتدااند،اهمیتحائزهماندازهبهدوهراگرباشد؛ضروريتواندمیمیدانیآزمایش
.شودانجاممیدانیآزمایشنوعیآندنبالبهو

تجربیطرحیکجايبهآیااستاولیهشرطپیشنوعیهزینه،اگر؟شودمیمحسوبمهمیعاملهزینهبررسی،انجامدرآیا. 3
قرار داد؟استفادهموردپیشرفتهکمترتجربیطرحیکتوانمیترپیشرفته

ر مورد نحوه بکارگیري طرح تجربی: تصمیم گیري د5-4نمودار 

1995: 195مأخذ : سکاران 

ست؟آیا تعیین اثرات علی ضروري ا

اآري و آیخیر

است.روایی درونی نسبت به روایی بیرونی مهمترر است.تعمیم پذیري نسبت به روایی درونی مهمتتند.هم روایی درونی و هم روایی بیرونی حائز اهمی

اجرا و انجام آزمایش آزمایشگاهیاجرا و انجام آزمایش میدانییدانیابتدا آزمایش آزمایشگاهی سپس آزمایش م

ی محدودیت استآیا هزینه نوع

بلهخیر

راستفاده از طرح آزمایشی ساده تتهاستفاده از طرح آزمایشی پیشرف

ه کنید.الزم نیست از طرح تجربی استفاد
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تجربی و روایی درونیهايطرحانواع 

50طرح پیش و پس آزمون با یک گروه آزمایش

به یک گروه آزمایش (بدون گروه کنترل) ممکن است یک پیش آزمون داده شود و سپس در معرض نوعی آزمون قرار گیرد و 
) نشان 5-5به صورت نمودار در نمودار (توانمییک پس آزمون نیز به آن داده شود. این عمل را اثرات آزمون گیريزهاندابراي 

بعد از آزمون را نشان قبل و قبل و بعد از آزمون دارد که گیرياندازهاشاره به وضعیت متغیر مورد Oداده؛ در این شکل 
گیرياندازهبه وسیله توانمیي یک گروه یا آزمون آزمایشی است. در این جا، اثرات آزمون را نشانگر مواجههXو دهدمی

تفاوت بین پیش و پس آزمون به دست آورد. در عین حال، توجه کنید که اثرات آزمون و استفاده از ابزار ممکن است روایی 
نیز هاآزمودنیسط داده شود، اثرات گذر زمان و تحول در درونی را مخدوش سازد. اگر آزمایش به بیش از یک دوره ي زمانی ب

ممکن است نتایج را مخدوش سازد.

گروهنمره پیش آزمونآزموننمره پس آزمون
xگروه آزمایش

)−اثر آزمون = (

طرح پس آزمون با یک گروه کنترل و آزمایش

گیردمی، اولی در معرض نوعی آزمون قرار شوندمیزمایش و یک گروه کنترل تشکیل تجربی از یک گروه آهايطرحبرخی از 
آزمایش و کنترل)هايگروه، (یعنی نمرات پس آزمون شودمیو دومی خیر. اثرات آزمون با ارزیابی تفاوت در نتایج، مشخص 

: طرح پس آزمون با یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش5-3جدول 

هگروآزموننتایج
Xگروه آزمایش
گروه کنترل-
)−اثر آزمون = (

آزمایشوکنترلگروهیکباآزمونپسوپیشطرح

پسوپیشمعرضدردوهر) کنترلگروهیکوآزمایشگروهیک(گروهدو. استشدهدادهنشان) 5-4(جدولدرطرحاین
. خیردومیآنکهحال،گیردمیقرارآزموننوعیمعرضدراولیکهاستآنگروهدوبینتفاوتتنها. گیرندمیقرارآزمون
پسوپیشمعرضدرگروهدوهر. دهدنشانراآزمونخالصاثراتتواندمیآزمونپسوپیشنمراتبینتفاوتهاگیرياندازه

تحولزمان،گذراثرکهداشتانتظارتوانمیبنابراین،؛شوندمیانتخابتصادفیصورتبهگروهدوهرو،گیرندمیقرارآزمون
.باشندشدهکنترل،گیرياندازهابزارازاستفاهوآزموناثرآزمودنیها،در

50. Pretest and Posttest group design



: طرح پیش  و پس آزمون با یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش5-4جدول 

گروهپیش آزمونآزمونپس آزمون
xگروه آزمایش

گروه کنترل
])(-)([اثر آزمون : 

سالمونگروهیچهارطرح

برايکنترلگروهدووآزمایشگروهدو،شودمیتوصیهتجربیهايطرحدردرونیرواییبهنسبتاطمینانحصولبراي
هموپیشهمکنترلگروهیکوآزمایشگروهیکبه،ودشمیدادهنشان) 55(جدولدرکهطورآن. کنیدانتخابآزمایش

آنمختلف،روشچندبهتواندمیآزموناثراتجاایندر. شوددادهآزمونپسفقطدیگرگروهدوبه. شوددادهآزمونپس
بیابددستیکسانیتقریباًنتایجبهمختلفيمحاسبههردرپژوهشگرکهحديتا. شودمحاسبه.شده،دادهنشانشکلدرکهطور
عنوانبهکهطرحاین. دهدمیافزایشراآننتایجوتجربیطرحدرونیرواییامر،این. دهدنسبتآزمونبهرااثراتتواندمی

درونیرواییمشکالتکمترینازکهاستطرحهايازیکیوترینجامعاحتماالاست،مشهورسالمونگروهیچهار"طرح
. استبرخوردار

سالمونگروهیچهارطرح: دولج

گروهپیش آزمونآزمونپس آزمون
X1.آزمایش
کنترل.2-
X3.آزمایش
کنترل.4-

تجربی جدیدهايطرح
طرح کامالً تصادفی

نگارة  یک طرح کامالً تصادفی5-12جدول 
تعداد مسافران استفاده مسیر

وبوس قبل از کننده از ات
آزمون

تعداد مسافران استفاده کننده از آزمون
اتوبوس بعد از آزمون

مسیر9گروه اول 
مسیر9گروه دوم 
مسیر9گروه سوم 



طرح بلوك بندي تصادفی

نگارة یک طرح بلوك بندي تصادفی5-13جدول 

مسکونیهايحوزهعامل بلوك بندي: اهش کرایهک
حوزة سالمندانمرکز شهرنشینحومه نشین

ریال50
ریال70

ریال100

ايمقایسهطرح پژوهش 

روز هفتهحوزه مسکونی
شنبه/جمعهآخر هفتهوسط هفته

حومه نشین
شهرنشین

مناطق سالمندان

طرح چند عاملی

معلولی بین یک متغیر مستقل و متغیر وابسته سخن گفته شد. طرح -علتيرابطهآزمون يزمینهتجربی در هايطرحتا این جا از 
. به سازدمیشده مستقل روي متغیر وابسته در یک زمان، کاريدستو یا چند متغیر ات دچند عاملی پژوهشگر را قادر به آزمون اثر

شوند و اثرات تک تک یا مشترك آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.کاريدستبه طور همزمان توانندمیعبارت دیگر، دو آزمون 

)33: نگارة یک طرح چند عاملی (5-15جدول 

یه اتوبوسنرخ کاهش کراانواع اتوبوس
5%7%10%

اتوبوس سریع السیر
اتوبوس استاندارد

اتوبوس عادي
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آشنایی با اصطالحات

نیازمند قدري تامل است.53و سنجش52، آزمودن51گیريهاندازدر حوزة تدوین سنجه هاي پژوهش سه اصطالح : 

گیرياندازهتعریف 

یا صفات اشیا و افراد تعیین می گردند و مقدار آن ویزگی ها یا صفات به صورت عدد یا رقم گزارش هاویژگی، گیرياندازهدر 
یک شخص یا یک شی، چه مقدار از یک ندکمیعبارت است از فرآیندي که تعیین گیرياندازه"گفت: توانمی. بنابراین شودمی

)1991، 54، به نقل از گی1385(سیف "ویژگی برخوردار است.

که صفتهایی از آنها را به صورت کمیت ايگونهبهدر برگیرنده قواعدي است براي نسبت دادن اعداد به اشیاء یا افراد گیرياندازه
نشان دهد.

تعریف آزمون

مجموعهبههمما. بریمنمیکاربهايگزینهچندسؤالايمجموعهیعنی،أنمتداولومحدودنیمعبهتنهاراآزموناصطالح
هايسؤالوپاسخکوتههايسؤالبههمگفت،خواهیمآزمونغلطصحیحوکردنیجوروايگزینهچندعینیهايسؤال

به. رودمیکاربهنیزنامهپرسشنظیرسازمانیوروانییريگاندازهدیگرهايشیوهبرايآزموناصطالحاینها،برعالوه. تشریحی
وجودمحدودیتیگونههیچعمالسازمانیوروانیيهاویژگیتمامیگیرياندازهبرايآزموناصطالحکاربرددرکلیطور

آزمونسازمانیکیاگروهیکیافردیکسازمانییاروانیيهاویژگیازیکیگیرياندازهبرايکهوقتیتعریفاینبا. ندارد
.گویندمی55آزمودنفعالیتاینبهشودمیاستفاده

سنجشتعریف

. داردتريگستردهمفهومگیرياندازهوآزمودنازسنجش. استسنجشاصطالحآزمونوگیرياندازهبهنزدیکدیگراصطالح
مورداطالعاتگردآوريبرکهشودمیتعریفنديفرآیصورتبهواستکلیاصطالحیکسنجش") 2001(نیتکوگفتهبهبنا

،)مضمونبهقریب(گیردمیقراراستفادهموردسازمانیيهامشیخطوسازمانیهايبرنامهکارکناندربارهیگیريتصمیمنیاز
فنونووسایلنجشسدراماپذیرد،میصورتآزمودنشودمیانجامآزمونازاستفادهباصرفاگیرياندازهکهوقتیبنابراین
وارسی،فهرستبندي،درجهمقیاسپرسشنامه،آزمونبهتوانمیآنهاجملهاز. رودمیکاربهاطالعاتگردآوريبرايمختلفی

کرد.اشارهمختلفهايموقعیتدرعملکردمشاهدهمصاحبه،شفاهیامتحانتحقیقی،پروندهآزمایشگاهی،کار

51.Measurement
52.Testing
53.Assessement
54.Gay
55.Testing
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مشاهدهوگیرينمونهراههاییهمهگیرندهبردرسنجشزیرااست،گیرياندازهوآزمودنازتريکلیاصطالحسنجشبنابراین،
هموگیرياندازههمکه،استاینآزمودنوگیرياندازهوسنجشمیاندیگرتفاوت. استهايتواناییودانشها،مهارت

شودنمیحصرمنکمیتبهالزاماسنجشامادارند،سروکارکمیتباعموماآزمودن

متغیرهاگیرياندازه

ایجاد گیرياندازهاز لحاظ فیزیکی به کمک برخی از ابزارهاي مشخص سنجید، مسائلی در زمینه توانمییی را که هاپدیده
کرد. این موضوع گیرياندازهبه سادگی با خط کش یا نوار مدرج، توانمی. براي مثال، طول و عرض میز یک اداره را کنندمین

کف دفتر اداره نیز صادق است.گیرياندازهدر مورد 

تعریف عملیاتی

و عملیاتی سازي سازيمفهومدو فرآیند یعنی: گیرياندازههم پژوهشگران کمی و هم کیفی در حوزه )2000:158به گفته نیومن (
اشاره به مدل تحلیلی دارد.ومین فرآیند د. بنابراین اولین فرآیند، اشاره به چارچوب مفهومی و دهندمیرا انجام 

ابعاد و مولفه هاي مفهوم انگیزه موفقیت طلبی6-2نمودار 

مفهوم

لبیانگیزه توفیق ط

1بعد 2بعد 3بعد  4بعد 5بعد 

مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه مؤلفه

مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه

رعشق ورزیدن به کاتبی میل به استراحینجستجوي چالش هاي بینابعالقمند به بازخورد هدافناشکیبایی در عدم  تحقق ا

دائما در حال کار پشتکار علیرغم موانع
حتی اگر اشتباهات کوچکی  

نمی  رخ دهد دست از کار
کشد

یک شغل چالشی را به شغل 
ح  تکراري و یکنواخت ترجی

می دهد

یک شغل چالشی را به  
یک شغل بسیار چالشی  

ترجیح می دهد.

براي دریافت بازخورد  
فوري بی قراري می  

کند.

در مورد نحوة انجام  
کارش بارخورد می  

خواهد

کار کردن با افراد کند  
و ناکارآمد را  دوست  

ندارد.

هیچ نوع  
سرگرمی ندارد

حتی در خانه نیز  
به کار می اندیشد

استراحت تمایل  به
زیادي ندارد.
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چه تعریفی عملیاتی نیست؟

چه تعریفی عملیاتی نیست نیز براي وي حائز کهاینهمان اندازه که مهم است پژوهشگر بداند چه تعریفی عملیاتی است، درك 
.کندنمی، معنا و کلمات مترادف یک مفهوم را توصیف اهمیت است. یک تعریف عملیاتی 

تعریف عملیاتی مفهومی مرکب از ارائه سوابق، پی آمدها یا مفاهیم وابسته به مفهوم نیست؛ بلکه صفات بنابراین، واضح است که
ه حائز اهمیت است زیرا اگر . یادآوري این نکتکندمیکرد توصیف گیرياندازهبتوان آن را کهاینقابل مشاهده ي مفهوم را براي 

پژوهشگر مفهوم را به طور صحیح تعریف عملیاتی نکند یا آن را با مفاهیم دیگر اشتباه کند،  آنگاه سنجه هاي معتبري نخواهد 
نخواهد داشت و پژوهش وي علمی نخواهد بود. اکنون که مشخص شد "صحیح و مناسب"ي هادادهداشت. این بدان معناست که 

را تعریف عملیاتی کرد."یادگیري"مفهوم دیگري را یعنی مفهوم توانمیعملیاتی است و چه تعریفی عملیاتی نیست، چه تعریفی 

: ابعاد ، مولفه ها و مفهوم یادگیري6-3نمودار 

مفهوم

یادگیري

1بعد 2بعد  3بعد 

مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه مؤلفه

دركبکارگیري یادآوري

ه پاسخ به سوال ها ب
طور صحیح

ارائه مثال هاي 
مناسب

یادآوري مواد درسی بعد 
از گذشت مدت زمانی

حل مسائل بکارگیري 
مفاهیم یادآوري و درك

تلفیق مطالب با مسائل 
مربوط
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تعریف عملیاتی محرومیت

56: تعریف و تصریح مفاهیم: پایین آمدن از نردبان انتزاع6-4نمودار 

با دخل و تصرف مولفان13: 59، ترجمه نایبی 1991مأخذ واس، 

56.Assertiveness scale

محرومیت

اجتماعی سیاسی جسمانیروانی اقتصادي

فقدان نقش هاي اجتماعی  
ارزشمند

فقدان مهارت هاي  
اجتماعی

فقدان مهارت هاي  
اجتماعی

مشخص کردن معنی نقش  
هاي ارزشمند

مشخص کردن معنی  
مهارت هاي اجتماعی

مشخص کردن اجزاي 
انزواي اجتماعی

پرسش هایی براي تشخیص  
نقش هاي پاسخگو مانند:

جنس-1
شغل-2
وضعیت تأهل و غیره-3

پرسش هایی براي  
تشخیص مهارت هاي  

پاسخگو مانند:
مقیاس هاي برون  -1

گرایی/ درون گرایی
مقیاس جرأت-2

سنجه هاي انزواي  
اجتماعی مانند:

تعداد دوستان-1
مراوده با وابستگان-2
زمان هایی که  تعداد سا-3

در آنها عضویت دارد.
مراوده با همسایگان-4

تعریف اسمی

ابعاد

مؤلفه ها

تعریف  
عملیاتی

شاخص ھا



گیرياندازهمقیاس ها و 

هامقیاس

مختلف هايبهروشبه وسیله آن افراد را براساس متغیرهاي مورد نظر تواندمیابزار یا سازو کاري است که پژوهشگر 57مقیاس
کند، یا بنديطبقهي که فقط افراد را براساس متغیرهاي خاص و به طور کلی کلی باشد، طورتواندمیتفکیک کند. مقیاس 

ابزار خوب و مناسبی باشد تا افراد را براساس متغیرها با میزان هاي مختلفی از پیچیدگی تفکیک کند. چهار نوع مقیاس تواندمی
61، و نسبی60ايفاصله،  59، ترتیبی58اساسی وجود دارد: اسمی

مقیاس اسمی
خاص قرار دهد.هايگروهموضوعات را در طبقات یا دهدمیاسمی، مقیاسی است که به پژوهشگر اجازه مقیاس 

مقیاس اسمی:يدربارهعملیات مجاز آماري و ریاضی 
که بیشتر از دیگر طبقات ايطبقهیعنی ]تعیین نما[شمارش فراوانی، یعنی تعداد موردهاي درون هر  طبقه. عملیات مجاز آماري: 

دارد.عضو
سیف [انجام هیچ یک از چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در این مقیاس میسر نیست.عملیات مجاز ریاضی:

1385:45[

مقیاس ترتیبی
، بلکه طبقات دهدمیي کیفی بین طبقات مختلف را نشان هاتفاوتکه کندمیبنديطبقهمقیاس ترتیبی نه تنها متغیرها را به روشی 

اولویت بندي کرد، مقیاس ترتیبی هاویژگیبراساس برخی از توانمی. براي هر متغیري که کندمیشی معنادار ربته بندي را به رو
.گیردمیمورد استفاده قرار 

ي شغلهاویژگی: 6-1جدول 

رتبه بندي اهمیتویژگیهاي شغل
:کندمیاین شغل فرصت هاي زیر را فراهم 

-----تعامل با دیگران-1
-----مختلفهايمهارتاده از استف-2
-----انجام کار از ابتدا تا انتها-3
-----خدمت به دیگران-4
-----کار کردن به صورت مستقل-5

57.Scale
58.Nominal
59.Ordinal
60.Interval
61.Ratio



اینبا. مجازنداسمیمقیاسازبیشتريعملیاتمقیاسایندر: اسمیمقیاسيدربارهریاضیوآماريمجازعملیات
. نیستندمجازنیزمقیاسایندرگیرياندازهخوبمقیاسیکنیازموردعملیاتاین،وجود

.اسپیرمنايرتبههمبستگیضریبمحاسبهدرصدها،محاسبهمیانه،محاسبهنما،تعیینفراوانی،شمارش:آماريمجازعملیات

).1385: 46سیف(نیستمیسرمقیاسایندرتقسیموضربتفریق،جمع،اصلیعملچهارازیکهیچ:ریاضیمجازعملیات

ايفاصلهمقیاس

در. دهدانجامدهندگانپاسخازشدهگردآورييهادادهرويبرمعینیمحاسباتتادهدمیاجازهپژوهشگربهايفاصلهمقیاس
تفکیکمانعوجامعهايمجموعهدرآنهابنديطبقهوسیلهبهراهاگروهکیفیطوربهتادادمیاجازهفقطاسمیمقیاسکهحالی
معیارانحرافومیانگینتادهدمیاجازهپژوهشگربهايفاصلهمقیاسکنیم،بنديرتبهراآنهادادمیاجازهترتیبیمقیاسوکنیم

. کندمحاسبهرامتغیرهرموردپاسخهادر

ي شغلهاویژگی: 6-2جدول 

کامالً 
مخالفم

کامالً موافقمبی نظرممخالفم
موافقم

شغل وجود دارد، براي من حائز اهمیت اند:فرصت هاي زیر که در
12345الف) تعامل با دیگران

12345مختلفهايمهارتب) استفاده از 
12345ج) انجام یک کار از ابتدا تا انتها

12345د) خدمت به دیگران
12345هـ) کار کردن به طور مستقل

دروهستندبرابرواحدهابینفاصلهمقیاس،ایندرکهآنجااز:ايفاصلهمقیاسرهدرباریاضیوآماريمجازعملیات
غالبوآماريمحاسباتهمهلذااست،برخوردارراگیرياندازهخوبمقیاسیکمهمویژگیهايازیکیمقیاسایننتیجه

.دادانجامتوانمیآندرریاضی

همبستگیضریبواسپیرمنايرتبههمبستگیضریبمعیار،انحرافانگین،میمیانه،نما،محاسبه:آماريمجازعملیات
پیرسونگشتاوري

.نیستمجازتقسیموضرباست،مجازتفریقوجمع:ریاضیمجازعملیات



نسبتیمقیاس

یکبرابردر(طلقمصفرنقطهیککهمعنابدین،سازدمیرفعراايفاصلهمقیاسدرمعیناختیاريمبدأنقطهنقصنسبتیمقیاس
تفاوتهامیزانفقطنهنسبتیمقیاساین،بنابر. استگیرياندازهمقیاسدرمعناداريينقطهنقطه،اینکهدارد) اختیاريمبدأنقطه
.دهدمینشاننیزراهاتفاوتهاينسبتبلکه،کندمیگیرياندازهرامقیاسروينقاطبین

در این مقیاس همه عملیات آماري و ریاضی مجاز است.ه مقیاس نسبی:عملیات مجاز آماري و ریاضی دربار

ايفاصله: نمونه مقیاس 6-4جدول 

کامالً 
مخالفم

کامالً موافقمبی نظرممخالفم
موافقم

تا خود و توانایی هایم را دهدمی.شغلم به من فرصت 1
بیازمایم.

12345

12345.تسلط بر این شغل مدتی طول می کشد.2
12345.انجام این شغل فی نفسه ارضا کننده است.3
با توجه به مدت زمانی که صرف شغلم می کنم با .4

م آشنایی کامل دارم.هایمسئولیتوظایف و 
12345

هاسنجهانواع

62عملکردهايسنجه

هوشمنديآزمونمدیریتی،موفقیتآزمونریتی،مدیمهارتآزموننظیرعملکرديهايسنجهازمدیریکتواناییسنجشبراي
ستجهها،ازبرخیبنابراین. کنندمیسنجشراخودمهارتیاموفقیتآزموندریافتباآزمودنی. شودمیاستفادهمدیریتی

.کنندمیگیرياندازهرا"عملکرد"

63نگرشیهايسنجه

وهمبستگیتجربی،يهاپژوهشدرکهکمیيهادادهازمتداولیشکلکرد،گیرياندازهراافرادنگرشتوانمیاوقاتگاهی
افراداحساساتخواهندمیکهکنندمیاستفادهنگرشیهايسنجهاززمانیپژوهشگران،گیرندمیقراراستفادهموردپیمایش

. کنندگیرياندازهرامدیرانجابجاییبهنسبتمنفیومثبتيهانگرشسنجشمثالبراي(سازمانیموضوعاتبهنسبت

62.Performance measures
63.Attitudinal measures
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64رفتاريمشاهدات

یالیستجکیکرويبررارفتارينمراتوکردمشاهدهرارفتارتوانمیخاص،رفتارهاییمورددرهادادهگردآوريبراي
بروشوندمیمشاهدهافرادرفتارآندیدنبرايوشودمیثبترفتاریکآنبراساسکهابزاريانتخاببا. کردثبتامتیازاتبرگه
.گیردمیشکلرفتاريمشاهده،شودمیدادهقرارآنهاامتیازاتلیستجکروي

65واقعیاطالعات

درعددييهادادهازمتشکلسازمانیمستنداتباواقعیاطالعات. استموجودسازمانیاسناددرنیزعدديیاکمیيهاداده
مختلفمالیهايشاخصمورددرواقعیاطالعاتازمملوبهاداراوراقبورسسازمان. استسازمانمداركواسناد

)2005-168کرسول(ستهاشرکت

تدوین مقیاس

نقطه روي مقیاس درجه بندي، پایایی 9یا 7به 5که مقیاس پنج نقطه اي مطلوب است و افزایش نقاط از دهدمینشان هاپژوهش
.شودمی). اکنون به تعدادي از مقیاس هاي مورد استفاده در مدیریت اشاره 665197(المور و بکسدهدمیدرجه بندي را بهبود ن

ي مدیریتهاپژوهشمقیاس هاي رتبه بندي و نگرش سنجی معمول در 

مقیاس رتبه بندي ترسیمی

زیر، تا با گذاشتن یک عالمت روي نقطه ي مناسب روي خط مانند مثالکندمیدر اینجا، نمودار ترسیمی به پاسخ دهنده کمک 
پاسخ خود را نسبت به یک پرسش خاص نشان دهد.

؟کنیدمیروي یک مقیاس از عدد صفر تا ده سرپرست خود را چگونه رتبه بندي 

64.Behavioral measures
65.Factual information
66
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(آیتم)سؤالمقیاس رتبه بندي بر مبناي 

لیکرتمقیاس

الف، بی نظر، ماوفق و کامالً  ) نشان داده شده، به طور خاص از مبناي کامالً مخالف، مخ6-7این مقیاس ، همانطور که در مثال (
.کندمیموافق استفاده 

تفاوت معنایی

و و پاسخ دهندگان شودمیهفت نقطه اي نشان داده معموالًدر این جا تعدادي از صفات دو قطبی متضاد روي یک طیف 
کلماتی توانندمیتضاد . صفات دو قطبی مدهندمینگرشهاي خود را نسبت به یک فرد، شیء یا حادثه براساس این صفات نشان 

سرد را نمایش دهند.-ضعیف، گرم-بد، قوي-نظیر خوب

)آزمون برازش سنجه ها (روایی و پایایی6-5نمودار 

پایایی آزمون مجدد (بازآزمایی)

پایایی آزمون هاي موازي

ي سوالهاپایایی پیوستگی منطقی پاسخ ها

پایایی دو نیمه کردن آزمون

ثبات

طقی  پیوستگی من
هاپاسخ

پایایی (صحت در  
اندازه گیري)

برازش داده ها

روایی (آیا آنچه مورد نظر است  
اندازه گیري می کند)

رواییروایی مالکیروایی منطقی

واگرا همگرا واگرا همگرا روایی صوري
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روایی

به 1385:418. سیف (کندمیاصطالحی است که به هدفی که آزمون براي تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره "روایی"
"یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده هاي نتایج سنجش") مدعی است روایی2000:73ل از لین و گرانالین نق

آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف گردد. (سیف ينمرهبه صورت توافق بین توانمیاست . یا روایی را 
)2001:132به نقل از کاپالن و سالوزو 1385:418

و 68، روایی معیار67روایی را تحت سه عنوان کلی گروه بندي کنیم: روایی محتويهايآزمونتوانمیبراي وضوح موضوع، 
.دهدمیي این سه را پیشاپیش نشان هاویژگیاز ايخالصه6-6، جدول 69روایی سازه

ي روایی هاي مختلفهاویژگی: خالصه 6-6جدول 

گی تعیین روایی با روایی یابیچگونقصد و منظورنوع روایی
محتوا

بینیپیش

یک آزمون معرف هايسؤالتا چه حد کهاینتعیین 
. اندشدهمحتوایی هستند که براي سنجش آن تهیه 

تعیین این موضوع که نمرات یک آزمون تا چه اندازه 
دیگري را که آزمون مالك نام دارد، نمرات آزمون

.کنندمیبینیپیش

آزمون و هايسؤالعیین میزان مطابقت بین از راه ت
محتواي مورد نظر

ضریب همبستگی بین نمرات آزمونی که تعیین رواي 
آن مورد نظر است و نمرات مالك که بعد از گذشت 

به دست می آیند.بینیپیشمدتی از اجراي آزمون، 
مالکی

سازه

یريگاندازهتعیین این موضوع که یک آزمون با وسیله همزمان
گیرياندازهجانشین مناسبی براي آزمون یا وسیله 

دیگري هست یا خیر؟
یا سازه هایی که زیر بناي هاویژگیتعیین تعداد ماهیت 

نمره آزمون یا حوزه آزمون را تشکیل دهند.

ضریب همبستگی بین نمرات آزمودنی که تعیین 
روایی آن مورد نظر است و نمرات مالك که همزمان 

یند.به دست می آ
تعیین همبستگی آزمون با سایر آزمونهاي روا-1
تمایز سنی-2
تحلیل عوامل-3
همسانی درونی (سازگاري منطقی درونی)-4

1385: 432مأخذ: سیف 

روایی محتوا

هايسؤالمورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع هايسؤالکه نمونه کندمیبه این مطلب اشاره "روایی محتوا"
از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. هرچه آزمون از این لحاظ بهتر باشد، داراي روایی بیشتري است.توانمیت، که ممکن اس

67.Content Validity
68.Criterion-related validity
69.Construct validity
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روش تعیین روایی محتوا

روش آماري براي تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض براي تعیین روایی محتوایی یک آزمون از گونههیچ
آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدف هاي برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده هايسؤالباره که قضاوت متخصصان در این

.شودمی

روایی صوري

آزمون تا چه حد هايسؤالکه کندمییکی از مشتقات روایی محتوایی است. روایی صوري به این مطلب اشاره "روایی صوري"
) گفته اند که اصطالح 2001:154. مورفی و دیوید شوفر (اندشدهآن تهیه گیرياندازهبراي در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که

.شودمیمی رسد گفته دهندمیروایی صوري به درجه اي از منطقی بودن که یک آزمون به نظر کسانی که به آن جواب 

روش تعیین روایی صوري

،  یعنی رودمیاست، همان روشی که براي تعیین روایی محتوا به کار از آنجایی که رواي صوري نوع خاصی از روایی محتوایی
استفاده از نظر متخصصان ، در اینجا نیز براي تعیین روایی صوري قابل استفاده است.

روایی مالکی یا وابسته به مالك

، متمایز شودمیآنها بینیپیشانتظار که سنجه مورد نظر، افراد را براساس معیاري که شودمیوقتی ایجاد "روایی وابسته به مالك"
، انجام شود.گرددمیآن طور که در زیر تشریح 71یا روایی پیش بین70از طریق ایجاد روایی همزمانتواندمیسازد. این امر 

باید ؛ یعنی کندمیروایی همزمان موقعی وجود دارد که مقیاس، افرادي که مشخص است نسبت به یکدیگر متفاوتند از هم متمایز 
در آزمون، نمرات متفاوتی بگیرند.

.دهدمیروایی پیش بین، توانایی آزمون یا سنجه براي ایجاد تفکیک بین افراد، در خصوص یک سنجه که در آینده رخ 

روش تعیین روایی پیش بین

پیش بین را باید با آن کننده یا بینیپیشاز آنجا که در روایی پیش بین، همیشه نوعی مالك مورد نظر است که نمرات آزمون 
.شودمیمقایسه کرد، به آن روایی مالکی نیز گفته 

روش تعیین روایی همزمان

گیري متغیر پیش بین، عالوه بر این متغیر مالك نیز موجود است، در حالی که در تعیین در تعیین روایی همزمان یا هنگام اندازه
ده اندازه گیري می شود.روایی پیش بین، چنان که دیدیم، متغیر مالك در آین

70.Concurrent Vakuduty
71.Predictive validity
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روایی سازه (مفهومی)

روایی سازه داللت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدي با تئوري هایی که آزمون بر اساس آنها 
تشریح می طراحی شده، سازگاري دارد. این روایی از طریق روایی همگرا و روایی واگرا (تشخیصی) ارزیابی می شود که در زیر

شود.

روایی همگرا: زمانی ایجاد می شود که نمرات بدست آمده از دو ابزار مختلف، همان مفهومی که به میزان زیادي به آن مرتبط می 
شوند، بسنجد.

روایی تشخیصی: زمانی ایجاد می شود که دو متغیر که بر اساس تئوري پیش بینی می شود همبستگی نداشته باشد، نمرات بدست 
ه حاصل از سنجش آنها به طور تجربی همین امر را تایید می کند.آمد

روش تعیین روایی سازه

براي تعیین روایی سازه، نخست باید سازه با مغیر مورد نظر را تعریف کرد. این متغیر به صورت یک سازه در نظامی از مفاهیم قرار 
ه هاي دیگر در رابطه خواهد بود.خواهد داشت که در آن نظام این سازه، به طریقی منطقی، با ساز

انواع روایی-6-7جدول 

روایی
آیا سنجه، به قدر کفایت مفهوم را اندازه گیري می کند.روایی محتوایی

آیا خبرگان تایید می کنند که سنجه ها آنچه را که به نام گرفته اندازه گیري می کند؟روایی ظاهري
تمایز عمل می کند که به پیش بینی یک متغیر مالك کمک کند؟آیا سنجه به روشی مروایی معیار

آیا سنجه به روشی تمایز ایجاد می کند که به پیش بینی متغیر مالك در زمان حال کمک کند؟روایی همزمان
د؟آیا سنجه افراد را به نحوي از هم تفکیک می کند که به پیش بینی یک متغیر مالك در آینده کمک کنروایی پیش بین

آیا سنجه، مفهوم را بر اساس تئوري ها انعکاس می دهد؟روایی سازه
آیا دو ابزار، مفهوم مورد نظر را طوري اندازه گیري می کنند که همبستگی باالیی با هم داشته باشد؟روایی همگرا
همبستگی ضعیفی دارد؟آیا سنجه یا متغیري که انتظار می رود با متغیر مورد نظرمان نامرتبط باشد، روایی واگرا
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انواع روایی و نحوه اندازه گیري آنها:6-8جدول 

چگونگی تعیین رواییچه چیزي اندازه گیري می شودانواع روایی
روایی محتوا

روایی مالکی

روایی سازه

چگونه سوال ها همه سوالهاي ممکن در دسترس 
را به خوبی بازنمایی می کنند؟

ت حاصل از ابزار با یک نتیجه (ره چگونه امتیازا
آورد) مرتبط می شود؟

چگونه امتیازات حاصل از ابزار یک نتیجه آینده 
را پیش بینی می کند؟

چگونه امتیازات حاصل از ابزار معنادار است؟

هدف از امتیازات حاصل از ابزار چیست؟ آیا می 
توان با اطمینان آنها را تعمیم داد؟

یا سوال ها بازنماي حوزه مورد بررسی از خبرگان بپرسید آ
هستند؟

یک نتیجه را انتخاب کنید و امتیاز را به آن ارتباط دهید؟
یک نتیجه آتی را انتخاب کنید و امتیازات ابزار را با آن 

ارتباط دهید؟
از رویه هاي آماري نظیر ارتباط دادن امتیازات با دیگر 

ابزار، امتیازات، بررسی همبستگی میان سوال هاي یک
آزمون یک تئوري بر اساس امتیازات ابزار، از رویه هاي 

غیرآماري نظیر بررسی ارزش هاي ماهوي در تغییر امتیازات 
استفاده کنید؛ تناسب امتیازات با هدف پژوهش بررسی 

کنید؛ یا پیامدهاي احتمالی اجتماعی را مدنظر قرار دهید.

2005: 165کرسول مأخذ: 

یپایای

"درستی و خوب بودن"و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیري را نشان می دهد و به ارزیابی 72نجه، ثبات پایانی یک س
یک سنجه کمک می کند.

ثبات سنجه ها

یک سنجه براي حفظ ثبات در طی زمان (علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخ دهندگان) شاخصی "توانایی"
یب پذیري کم آن در برابر تغییرات است. این توانایی نشان دهنده مناسب بودن ابزار اندازه گیري است زیرا هر زمان از ثبات و آس

که اندازه گیري صورت گیرد نتایج یکسان حاصل می شود. براي آزمون پایانی سنجه ها دو راه وجود دارد.

73پایانی باز آزمون

مشابه براي بار دوم را پایانی آزمون می گویند. یعنی، هنگامی که پرسش نامه حاوي ضریب پایانی بدست آمده با تکرار یک سنجه
چند سوال (جهت اندازه گیري یک مفهوم) روي مجموعه اي از پاسخ دهندگان اجرا می شود، و بعد از چند هفته همین پاسخ 

هوش فردي را می سنجد ، نتایج آن روي آن فرد در زمان هاي مختلف یکسان باشد!ثبات اشاره به این نکته دارد که اگر آزمونی1
73 Test-retest reliability
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ت آمده در دو سطح زمانی، ضریب باز آزمون دهندگان براي بار دوم پرسش نامه را جواب دهند، آنگاه همبستگی بین نمرات بدس
بهتر است و بنابراین ثبات سنجه در طی زمان بهتر است."پایانی آزمون مجدد"گویند. هر چه این ضریب باالتر باشد، 

پایانی به شکل موازي

ایانی به شکل موازي ایجاد زمانی که پاسخ هاي دو سنجه، مفهوم مشابهی را که در حد باالیی بهم مرتبط می شوند انعکاس دهند، پ
شده است.

سازگاري منطقی درونی سنجه ها

سازگاري منطقی درونی سنجه ها شاخصی است از تجانس بندها در سنجه که مفهوم را انعکاس می دهند. به عبارت دیگر، بندها 
ي کنند به گونه اي که پاسخ باید با یکدیگر به عنوان یک مجموعه عمل کنند و به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه گیر

دهندگان معناي کلی یکسانی را براي هر یک از مولفه ها قائل شوند.

پایانی سازگاري منطقی بین سوال ها

این پایانی، نوعی آزمون از سازگاري منطقی پاسخ هاي پاسخ دهندگان به همه سوال ها در یک سنجه با یک پرسش نامه است تا 
سنجه هاي مستقلی از یک مفهوم هستند، با یکدیگر همبستگی خواهند داشت.حدي که سوال ها یا بندها،

پایانی دو نیمه کردن سوال ها با بندهاي پرسش نامه

پایانی دو نیمه کردن، همبستگی بین دو نیمه یک سنجه را نشان می دهد. برآوردهاي پایانی دو نیمه کردن بر اساس نحوه دو نیمه 
د. بنابراین تقریبا در همه موارد، آلفاي کرانباخ می تواند به عنوان شاخص نسبتا کاملی از پایانی کردن پاسخ ها متغیر می باش

هماهنگی منطقی درونی مدنظر قرار گیرد.

پایانی بین ارزیابان

می کنند هماهنگی منطقی قضاوت چند ارزیاب در مورد این که چگونه یک پدیده را می بینند یا چگونه پاسخ ها را تعبیر و تفسیر 
نیز سنجه اي از پایانی است. این نوع پایانی (بین ارزیابان) وقتی مناسب است که داده هاي اطالعاتی بدست آمده از طریق، مشاهده، 
آزمون هاي تصویري یا مصاحبه نامنظم، به طور عینی تعبیر و تفسیر شوند. وقتی نسبت به سنجه حاصله اطمینان بیشتري وجود دارد 

ن ارزیابان باال باشد.که پایانی بی
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انواع پایانی و جوانب آن-6-9جدول 

تعداد زمانهاي اجرانوع پایانی
تعداد گونه هاي مختلف 

ابزار
تعداد افرادي که اطالعات ارائه می دهند

آزمون مجدد-پایانی آزمون

پایانی به شکل موازي

پایانی به شکل موازي و 
پایانی آزمون ازمون مجدد 

ی بین ارزیابانپایان

پایانی سازگاري منطقی 
درونی

دو بار در دو فاصله 
مختلف

هر ابزار یک بار اجرا 
می شود.

دو بار در دو فاصله 
مختلف

ابزار یک بار اجرا می 
شود.

ابزار یک بار اجرا می 
شود.

یک نوع ابزار

دو ابزار از یک مفهوم یا 
متغیر مشابه 

دو نوع ابزار از یک مفهوم 
یر مشابه یا متغ

یک نوع ابزار

یک نوع ابزار

هر مشارکت کننده در پژوهش دو بار ابزار 
را تکمیل می کند.

هر مشارکت کننده در پژوهش دو بار ابزار 
را تکمیل می کند.

هر مشارکت کننده در پژوهش دو بار ابزار 
را تکمیل می کند.

بیش از یک فرد رفتار مشارکت کنندگان 
را مشاهده می کند.

ر مشارکت کننده یک بار ابزار را تکمیل ه
می کند.

2005: 163کرسولمأخذ: 

مناسب بودن (برازش) سنجه ها

سوال هاي روایی و پایانی براي انتخاب و ارزشیابی یک آزمون یا ابزار-6-10جدول 

زمان انتخاب یا ارزشیابی یک ابزار در پی آن باشید که
رواییپایانی

یا آزمون آن را بازبینی کرده است؟آیا صاحب ابزار -1
اگر چنین کرده، چه شکلی از پایانی گزارش شده است؟-2
آیا نوع پایانی مورد استفاده مناسب بوده است؟-3
ارزش پایانی گزارش شده (ضرایب) چقدر بوده است؟-4
آیا ضرایب، مثبت یا باال بوده است؟-5

کرده است؟آیا صاحب ابزار یا آزمون آن را بازبینی-1
اگر چنین کرده، چه شکلی از پایانی گزارش شده است؟-2
آیا نوع پایانی مورد استفاده مناسب بوده است؟-3
ارزش(ضرایب) پایانی گزارش شده چقدر بوده است؟-4
آیا ضرایب، مثبت یا باال بوده است؟-5

2005: 166کرسول مأخذ : 
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اده هایافتن ابزار یا تدوین ابزار گردآوري د

) ابزاري 3) ابزار آماده اي را بیابید و آن را بومی کنید. 2) ابزار را تدوین کنید. 1براي دستیابی به یک ابزار سه راه کار وجود دارد: 
را بیابید و آن را به طور کامل مورد استفاده قرار دهید.

گام ها در تدوین یا ساخت یک ابزار-7-1جدول 

: طرح ریزي1مرحله 
دف غایی آزمون و گروه هاي هدفبیان ه
شناسایی و تعریف قلمرو آزمون
مروري بر ادبیات پژوهشی مربوط به سازه یا متغیر
داده سوال هاي باز به گروه هدف
تغییر پاسخ هاي سوال هاي باز
نوشتن اهداف
انتخاب فرمت (شکل) بندهاي ابزار

: ساخت ابزار3مرحله 
تدوین جدول مشخصه ها
موزش به تولیدکنندگان بندهاي ابزاربکارگیري و آ
نوشتن مجموعه اي از بندها
اعتبارسنجی محتوا
ارزشیابی کیفی کامل از بندها
تدوین بندهاي جدید با تجدید نظر شده

: ارزشیابی کمی2مرحله 
آماده کردن ابزار براي نخستین آزمون آزمایشی
اجراي نخستین آزمون آزمایشی
محاسبه پایانی
تحلیل بندها
بازنگري در ابزار
آماده کردن براي دومین آزمون آزمایشی

: اعتبارسنجی4مرحله 
اجراي دومین آزمون آزمایشی
تحلیل بندها
تکرار گام هاي بازنگري، اجراي آزمایشی و تحلیل بندها
آغاز اعتبارسنجی
اجراي داده هاي اعتبارسنجی
تداوم اعتبارسنجی

1983بنسون و کالركمأخذ: 

براي یافتن یک ابزارجستجو 

به مقاله هاي پژوهشی مندرج در فصلنامه هاي مدیریتی مراجعه کنید.-1

جلوي هزاران پرسش نامه استاندارد است.ERICپایگاه هاي اطالعاتی نظیر -2

ر زمینه دستنامه هاي اندازه گیري سازمانی داخلی و خارجی فراوانی وجود دارد که حاوي پرسش نامه هاي استانداردي د-3
متغیرهاي مدیریتی سازمانی است.
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معیارهاي انتخاب یک ابزار خوب براي گردآوري داده ها

زمانی که ابزاري یافت شد، می توان بر اساس معیارهاي زیر، خوب بودن آن را ارزیبی کرد:

فت؟آیا طراحان آن اخیرا ابزار را تدوین کرده اند؟ و آیا می توان به جدیدترین گونه آن دست یا
سال از عمر آن گذشته به روز نیست. طراحان معموال به صورت دوره اي ابزارهاي خود را بازنگري می کنند و شما 5ابزاري که 

باید نسخه نهایی آن را دریافت کنید.
خوبی آیا ابزار به طور گسترده اي به وسیله پژوهشگران بازنگري شده است؟ استفاده مکرر به وسیله دیگر پژوهشگران شاخص

از تایید آن ابزار به وسیله دیگران است؟
 آیا مقاله هاي مروري درباره آن ابزار، وجود دارد. اگر وجود دارد، بدان معناست که دیگر پژوهشگران ابزار را ابزار مناسبی

دیده اند و مستند کردن آن را ارزشمند دانسته اند؟
ه هاي گذشته از ابزار وجود دارد؟ (به فصل ششم مراجعه کنید)آیا اطالعاتی در مورد روایی و پایانی نتایج استفاد
(به فصل دوم مراجعه کنید) آیا رویه ثبت داده ها با سوال ها و یا فرضیه هاي پژوهش شما متناسب است؟
(به فصل ششم مراجعه کنید) آیا ابزار حاوي مقیاس هاي اندازه گیري قابل قبول است؟

ذ گردآوري داده هاانواع شیوه ها، مکان ها و مآخ
با داده ها را می توان به شیوه هاي مختلف، در مکان هاي مختلف و از منابع مختلف گردآوري کرد. شیوه هاي گردآوري داده ها 
عبارتند از مصاحبه هاي رودررو، تلفنی، مصاحبه با استفاده از رایانه و پرسش نامه ها که ممکن است شخصی، یا ارسال از طریق 

و یا الکترونیک باشد و دیگر شیوه ها عبارتند از: مشاهده افراد، رویدادها، ضبط و نمایش آنها بوسیله فیلم همچنین پست عادي 
فنون جالب دیگري نظیر، آزمون هاي فرافکنی براي گردآوري داده ها وجود دارند.

یده ها به صورت طبیعی رخ می دهند یا در از جهت مکانی، داده ها را می توان به شیوه هاي مختلف در محیط طبیعی که در آن پد
محیط هاي آزمایشگاهی که در آنجا متغیرها، کنترل و دستکاري می شوند یا در منازل پاسخ دهندگان، خیابان ها و یا گردشگاه ها 

گردآوري کرد.
ه، پنل افراد پاسخ دهنده از مآخذ گردآوري داده ها را می توان دست اول یا دست دوم نامید. افراد و گروه هاي (کانون) برگزید

جمله مآخذ دست اول هستند که پژوهشگر ممکن است در مورد موضوعاتی خاص، افکار و نظرات آنها را بررسی کند.
مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده افراد و پدیده ها، سه شیوه عمده گردآوري داده ها در پژوهش پیمایشی، همبستگی و تجربی 

هستند.
مصاحبه

ا ممکن است بسیار رسمی و ساختارمند و با استفاده از پرسش هاي استاندارد، براي هر پاسخ دهنده باشد یا ممکن است مصاحبه ه
شامل مکالمات غیر رسمی و غیر ساختارمند باشد. در بین این دو، موضع هاي واسطه اي نیز وجود دارد.

) 1) مصاحبه ها را به سه دسته تقسیم می کنند: 2000: 243اران (گونه شناسی هاي مختلفی از مصاحبه ها وجود دارد. ساندرز و همک
) مصاحبه هاي بدون ساختار. برخی دیگر از صاحب نظران (هیلی 3) مصاحبه هاي نیمه ساختارمند 2مصاحبه هاي ساختارمند 

) مصاحبه هاي غیراستاندارد 2د ) مصاحبه هاي استاندار1) مصاحبه ها را به 1994؛ هیلی و راولینسون 1993؛ هیلی و راولینسون 1991
) مصاحبه هاي 1) به گونه شناسی متفاوتی اشاره کرده اند: 1987) بر اساس کار باونی و واتس (1993تقسیم کرده اند؛ رایسون (

) مصاحبه هاي مطلع2پاسخ دهنده 
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فرایند مصاحبه ساختارمند-7-2جدول 
مرحله آغازین

احوال پرسی
به بحثسوال هاي حاشیه اي ورود

مرحله پرسیدن سوالها
پرسیدن سوال ها
گوش دادن
ثبت کردن
مدیریت زمان مصاحبه
مدیریت آهنگ مصاحبه
حفظ تفاهم

مرحله پایانی
قدردانی
(طرح سوالهاي پیگیري) پیگیري

2004: 167توماس مأخذ: 

یانواع مصاحبه هاي کیف-7-2نمودار 

مصاحبه هاي کیفی

یک به یکیک به چند

در رومصاحبه رو مصاحبه تلفنیمصاحبه با گروه کانون
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رابطه انواع مصاحبه با هدف و استراتژي پژوهش

رابطه انواع مصاحبه هاي پژوهشی و انواع پژوهش ها-7-3جدول 
تبیینیتوصیفیاکتشافی

ساختارمند

نیمه ساختارمند

عمیق

است.) نشان دهنده استفاده بیشترتوجه کنید که (*

الزامات انجام مصاحبه
تفاهم طرفینی-1

نمایش تخصص، اشتیاق و ایجاد اعتماد و اطمینان براي پژوهشگر حائز اهمیت است. مدیري که تعدادي پژوهشگر را از خارج به 
وهشگران باید سازمان دعوت می کند، می تواند توانایی ها و استعداد و خصوصیات شخصیتی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. پژ

قبل از این که بتوانند کار خود را در سازمان آغاز کنند، نوعی حسن تفاهم یا متقاضی پژوهش برقرار کنند و اعتماد وي را جلب 
کنند و مجوز آغاز کار پژوهشی را از وي دریافت کنند.

نحوه پرسیدن-2
کلی به جزیی (قیفی):

بدون سوگیري:
مرور پاسخ ها در حین مصاحبه:

مک به پاسخ دهنده تا در مورد موضوعات بیندیشد:ک
یادداشت برداري:

مصاحبه هاي رو در رو و مصاحبه هاي تلفنی
مصاحبه هاي تلفنی

مصاحبه با کمک اینترنت
پرسش نامه

گزینه پرسش نامه اشاره به مجموعه سوال هاي از قبل تدوین شده دارد که پاسخ دهندگان، پاسخ هاي خود را درون دامنه اي از 
هاي معین انتخاب می کنند.

زمان استفاده از پرسشنامه
) بسیاري از افراد از پرسشنامه براي گردآوري داده ها استفاده می کنند بدون این که سایر 2000: 279به اعتقاد ساندرز و همکاران (

ته یا مصاحبه هاي عمیق در نظر بگیرند.شیوه هاي گردآوري داده ها نظیر منابع دست دوم، مشاهده، مصاحبه هاي نیمه ساختار یاف
محتواي پرسش ها

بهتر است بین چهار نوع محتواي پرسش تمایز قایل شد: رفتار، اعتقادات، نگرش ها و خصیصه ها.
اگر رفتار افراد مورد نظر است باید پرسش هایی تدوین کرد که مشخص کند افراد چه م یکنند، بسته به مساله پژوهش این نوع -1

ش ها می تواند اطالعات سودمندي فراهم کند.پرس
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. اگر اعتقادات (باورها) (این که افراد چه چیزي را درست و چه چیزي را نادرست می دانند) مورد نظر است باید از انواع 2و3
افراد درست پرسش هاي کامال متفاوتی استفاده کرد. کانون توجه پرسش هاي مربوط به باورها و اعتقادات تعیین چیزي است که 

می دانند نه تعیین صحت اعتقاداتشان و پرسش هاي مربوط به اعتقادات از پرسش هایی که در پی تعیین نگرش پاسخ دهندگان 
است، متفاوت است.

پرسش هاي مربوط به خصیصه ها براي کسب اطالعات از خصوصیات پاسخگو است. چنین پرسش هایی معموال در مورد سن، -4
غل، قومیت، وضع تاهل و مانند اینهاست. براي مثال در پژوهش هاي سازمانی می توانند در مورد سطح جنس، تحصیالت، ش

تحصیالت تعداد فرزندان، میزان درآمد و ... سوال هایی مطرح کرد.

انواع پرسش نامه
پرسش نامه حضوري-1
پرسش نامه پستی-2
پرسش نامه تلفنی-3
نتی)پرسش نامه هاي الکترونیک (اینتر-4
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طراحی پرسش نامه
اصول طراحی پرسش نامه-7-3نمودار 

1995: 180سکاران مأخذ: 

اصول جمله بندي-1
محتوا و هدف پرسش-2
جمله بندي پرسش نامه-3
نوع و شکل پرسش ها-4

سوال هاي باز در برابر سوال هاي بسته
ه بندي شده اند.سواالتی که بصورت مثبت و منفی جمل

پرسش هاي دوبخشی
پرسش هاي مبهم

مصاحبه

پرسش نامه

توالی  
سوال ها

اطالعات شخصی نوع و شکل سوال ها جمله بندي و زبان مورد  
استفاده

محتواي و هدف غایی  
پرسش

جمله بندياصول

روایی و پایایی مقیاس ها و مقیاس گذاري کد گذاري طبقه بندي

اصول
اندازه گیري

آزمون برازش 
داده ها

اجراي
شنامهپرس

راهنماي تکمیل
پرسشنامه

مقدمه درخواست پاسخ
از پاسخ دهندگان

طول و اندازه
پرسش نامه

ظاهر
پرسش نامه

شکل کلی

مشاهده

شیوه هاي گرد  
آوري اطالعات
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پرسش هایی که مستلزم رجوع به تجارب گذشته است.
پرسش هاي هدایت کننده

پرسش هاي داراي بار عاطفی
عرف جامعه

طول پرسش نامه
توالی پرسش ها-5

اي کلی به سوال هاي جزئی و از سوال توالی پرسش ها در پرسش نامه باید طوري باشد که پاسخ دهنده راهنمایی شود از سوال ه
) نامگذاري گردید، 1966هاي ساده به دشوار، سیر پاسخ دهی را طی کند. این روش از کل به جزء که به وسیله فتینگر . کتز (
حرکت آرام و گام به گام پاسخ دهنده در مسیر پاسخ دادن به سوال ها در پرسش نامه را تسهیل می کند.

امه اي یا اطالعات شخصیداده هاي شناسن-6
داده هاي شناسنامه اي که اطالعات شخصی یا سوال هاي جمعیت شناسی نیز نامیده می شود، حاوي اطالعاتی نظیر سن، سطح 

تحصیالت، وضعیت تاهل و درآمد است. تا زمانی که مطلقا ضرورتی ندارد باید از درخواست نام پاسخ دهنده اجتناب کرد.
اصول اندازه گیري

هر کلی یا ترکیب پرسش نامهظا
درخواست تکمیل پرسش نامه

پاسخ دهنده عزیز
این پرسش نامه براي بررسی جنبه هاي زندگی کاري طراحی شده است. اطالعاتی که شما ارائه می دهید ما را کمک خواهد کرد 

د تصویري درست از نحوه تجربه تا کیفیت زندگی کاریمان را بهتر درك کنیم. زیرا شما یکی از کسانی هستید که می توانی
زندگی کاریتان به ما ارائه دهید؛ از شما تقاضا می شود به پرسش ها با صداقت و بی پرده پاسخ دهید.

پاسخ شما به صورت کامال محرمانه حفظ خواهد شد. فقط اعضاي تیم پژوهش به اطالعاتی که شما ارائه می دهید، دسترسی 
ینان از محرمانه ماندن پاسخ خها و اطالعات ارائه شده توسط شما، یک شماره شناسایی براي خواهند داشت. به خاطر حصول اطم

هر پاسخ دهنده قرار داده ایم. این شماره فقط به وسیله ما براي پیگیري اقدامات الزم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شماره ها، 
هیچ کس دیگري قرار نخواهد گرفت.نام ها و پرسش نامه ها به غیر اعضاي تیم پژوهش در دسترس

خالصه اي از نتایج پژوهش بعد از تحلیل داده ها به صورت پستی براي شما ارسال خواهد شد. به خاطر همکاري و اختصاص وقت 
خود، بسیار سپاسگذاریم. از شما و سازمانتان به جهت مساعدت در تقویت این کار پژوهشی صمیمانه قدردانی می نماییم.

یم احترام با تقد
امضاي پژوهشگر

نام پژوهشگر
سازماندهی پرسش ها، شیوه پاسخ دهی و رهنمودهاي الزم

سایر شیوه هاي گرده آوري داده ها
مشاهده

مشاهده ساختارمند
نوعی مشاهده سینماتیک است و ساختار از قبل تعیین شده اي دارد. بر اساس این نوع مشاهده، پژوهشگر رفتار افراد را کمی می

کند. آنچه انتخاب این نوع مشاهده عامل تعیین کننده است، سوال و اهداف غایی پژوهش است.
مشاهده گر غیرفعال
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پژوهشگر می تواند بدون این که تالش کند تا بخشی الینفک از سیستم سازمانی درآید، در نقش یک پژوهشگر تمام عیار به 
کن است در گوشه اي از اداره بنشیند و نحوه گذراندن وقت مدیر را ببیند و گردآوري اطالعات بپردازد. براي مثال، پژوهشگر مم

ثبت کند. این فعالیت در یک دوره زمانی انجام می شود.
مشاهده گر فعال

پژوهشگر می تواند نقش یک مشاهده گر فعال را نیز بازي کند. در اینجا، پژوهشگر وارد سازمان یا مکانی پژوهشی می شود و به 
وي از تیم کاري درمی آید. براي مثال، اگر پژوهشگر می خواهد پویایی هاي گروهی در سازمان هاي کاري را بررسی صورت عض

کند، ممکن است در نقش کارمندي وارد سازمان شود و در حالی که بخشی از سازمان کاري و گروه هاي کاري درآمده پویایی 
ي انسان شناسانه بدین روش صورت میگیرد.هاي درون گروه ها را مشاهده کند. بیشتر پژوهش ها

مشاهدات منظم و نامنظم
براي ثبت مشاهدات، فرم هایی را می توان به صورت خاص طراحی کرد. در عین حال اگر مشاهده گر، ایده هاي قطعی از جنبه 

مشاهده می گردد ثبت می هاي خاصی که می خواهد در حین مشاهده بر آنها متمرکز شود، ندارد. اما به طور خاص هر چیزي که
کند، چنین بررسی، نوعی پژوهش مشاهده اي نامنظم است.

سوگیري در بررسی هاي مشاهده اي
برخی از منابع اطالعاتی خاص

گروه هاي کانون (ارزیاب)
روه هاي ارزیاب گروه هاي ارزیاب، نسبتا کم هزینه اند و می توانند در چارچوب زمانی کوتاه، از اطالعات موثقی فراهم آورند. گ

نوعا مرکب از هشت تا دوازده عضو همراه با یک رییس اند که به صورت تصادفی انتخاب می شوند و در مورد یک موضوع، یا 
کاالهایی خاص تصمیم هاي مهمی اتخاذ می کنند.

پنل هاي (داور ارگانهاي) پویا و ایستا
یک دوره زمانی بررسی شود، بررسی هاي پنلی بسیار مفید هستند. براي مانی که اثر تغییرات یا برنامه هاي خاص باید در طی ز

بررسی پژوهشی، چند نفر به عنوان اعضا پنل به کار گرفته می شوند. براي مثال، اگر اثرات یک آگهی پیشنهادي براي یک مارك 
و مارك مورد نظرشان، مورد ارزیابی خاص قهوه باید سریعا ارزیابی شود، اعضا پنل می توانند در معرض آگهی قرار داده شوند 

قرار گیرد.
منابع غیر مداخله اي

منبع مهم دیگر اطالعات، منابعی غیر از افراد انسانی هستند. براي مثال، ساییدگی و فرسودگی فصلنامه هاي موجود در کتابخانه 
هاي دانشگاه ها می تواند نشانه خوبی از استفاده عمومی از آنها باشد.

ترکیبی گردآوري داده هاشیوه هاي 
چون تقریبا همه شیوه هاي گردآوري اطالعات از میزانی سوگیري برخوردارند، گردآوري اطالعات از طریق روش هاي چندگانه 

و از مآخذ چندگانه به دقت عمل پژوهش می افزاید.
عناصر نمونه برداري

جامعه را انتخاب و نتایج حاصل از آن را به جامعه تعمیم می پژوهشگران در استراتژي هاي کمی پژوهش به نوعی نمونه اي از یک 
دهند. در این زمینه می بایست چندین واژه را تعریف کردك جامعه، جامعه هدف یا چراچوب نمونه گیري، نمونه، عضو جامعه، 

آزمودنی (مشارکت کننده)
جامعه
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وردارند که آنها را از دیگر گروه ها متمایز می کند جامعه اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترکی برخ
). ممکن است جامعه مرکب از استادان رشته مدیریت باشد که همگی در رشته مدیریت در دانشگاه هاي ایران 2005: 358(کرسول 

کند که وي می تدریس و پژوهش می کنند یا جامعه به گروهی از افراد، رویدادها و پدیده هاي مورد بررسی پژوهشگر اشاره 
خواهد آنها را مطالعه کند.

جامعه هدف
پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمی کنند، زیرا نمی توانند همه اعضا آن جامعه را شناسایی کنند یا نمی توانند 

برداري نامیده می فهرست اسامی آنها را بدست آورند. بنابراین در عمل پژوهشگران جامعه هدف را (که بعضا چارچوب نمونه 
شود) مطالعه می کنند.

به عبارت دیگر جامعه هدف، فهرستی از همه اعضا جامعه است که نمونه اي از آن استخراج می شود. در صورتی که اعضاي 
سازمان محیط زیست باید مورد مطالعه قرار گیرند، فهرست حقوق کارکنان آن سازمان میتواند جامعه هدف باشد.

دف در فراهم آوردن فهرستی از هر عضو جامعه سودمند است. ولی اسناد معرف جامعه هدف همیشه تازه و بروز اگرچه جامعه ه
نیستند.

عضو جامعه آماري
عضو جامعه آماري جزئی از کل جامعه آماري است.

نمونه
نمونه، زیر مجموعه اي از جامعه است. در برگیرنده برخی از اعضا منتخب جامعه است.

تفاوت بین جامعه، جامعه هدف یا چارچوب نمونه برداري و نمونه-8-1شکل 

2005: 359کرسول مأخذ: 

جامعه گروهی از افراد که داراي خصیصه ي مشترکی اند که آنها را از دیگر گروه 
ها متمایز می سازد.

چارچوب نمونه برداري: فهرست واقعی واحدهاي جامعه هدف یا
نمونه برداري است که از طریق آن نمونه انتخاب می شود.

نمونه: گروهی از آزمودنی ها (مشارکت 
کنندگان) در یک پژوهش است که از 
جامعه هدف انتخاب شده است و 
پژوهشگر قصد دارد نتایج آن را به جامعه 

هدف تعمیم دهد.
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آزمودنی (مشارکت کنندگان)
یک مشارکت کننده (آزمودنی)، عضوي از نمونه است. همان طور که عضوي از جامعه است.

نمونه برداري
برداري، فرایند گزینش و انتخاب تعدادي از اعضاي جانعه است. طوري که پژوهشگر با بررسی نمونه، و درك خصوصیات نمونه

با ویژگی هاي آزمودنی هاي نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به عناصر جامعه خواهد شد. ویژگی هاي جامعه از قبیل 

امعه)، (میانگین ج (انحراف معیار در جامعه) و (واریانس جامعه) پارامترهاي جامعه نامیده می شوند.2
اهمیت استفاده از نمونه برداري

شی که مستلزم گردآوري دالیل استفاده از نمونه به جاي گردآوري اطالعات از کل جامع نسبتا واضح است. در بررسی هاي پژوه
اطالعات از صدها یا حتی هزاران عضو هستند گردآوري اطالعات یا آزمون و یا بررسی هر عضو به طور علمی غیرممکن است. 

حتی اگر موارد ذکر شده ممکن باشد، زمان، هزینه و سایر منابع انسانی مانع عمده اي بر سر راه پژوهش هستند.
به دالیل زیر صورت می پذیرد:بنابراین اصول نمونه برداري

قوانین علمی باید داراي کلیت باشند تا بتوان آنها را در همه مواردي که موضوع پژوهش در آنها مصداق پیدا می کند، بکار -1
برد.

نمونه برداري موجب تسهیل و تسریع کار پژوهش، صرفه جویی در وقت، هزینه و نیروي پژوهش می شود.-2
یش ها، خود آزمایش یا مشاهده به شکلی در پدیده مورد مطالعه تاثیر می کند و حتی سبب ضایع شدن آن مورد در برخی آزما-3

بخصوص می شود.
: 165-166به گونه کلی بررسی یک نمونه (به سبب کنترل بیشتر) موثرتر و کارآمدتر از بررسی یک گروه بزرگتر است (هومن -4

1374(
معرف بودن نمونه

ضا اشتباهات در نمونه برداري صورت می گیرد. مهمترین اشتباهات می تواند به شرح زیر باشد:بنابراین بع
انتخاب افرادي جهت نمونه، تنها به این دلیل که در دسترس پژوهشگر هستند.-1
ر ندارند. اشتباه بدتر در انتخاب آزمودنی ها (مشارکت کنندگان) انتخاب افرادي است که حتی در یک جامعه مناسب قرا-2

پژوهشگران این نوع انتخاب را صرفا به خاطر سهولت کار انجام می دهد. به عبارت دیگر واحد تحلیل باید مدیران باشند ولی 
کارکنان مورد مطالعه قرار می گیرند.

ی می کنند این در برخی مواقع تعیین و شناسایی یک نمونه مناسب، مستلزم صرف وقت و هزینه است. به همین دلیل عده اي سع-3
عمل را از راهی کوتاه یا به اصطالح میان بر انجام دهند. اما روش انتخاب یک نمونه از جامعه می تواند کلیت پروژه پژوهشی را در 
معرض انتقاد قرار دهد. اگر یافته هاي یک پژوهش به افراد دیگري به غیر از آنهایی که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تعمیم 

: 117-119د، پژوهش انجام شده چیزي به جز صرف انرژي و هزینه نخواهد بود (براي مطالعه بیشتر مراجعه کنید به دالور نباش
1384.(

نمونه برداري احتمالی و غیراحتمالی: معرفی و تفاوت ها
مالی، اعضاي جامعه به عنوان دو نوع طرح نمونه برداري وجود دارد: نمونه برداري احتمالی و غیراحتمالی. در نمونه برداري احت

آزمودنی هاي نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برخورارند. در نمونه برداري غیراحتمالی اعضاي جامعه به عنوان آزمودنی 
) تفاوت هاي این دو استراتژي 8-1هاي نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی براي انتخاب شدن برخوردار نیستند. (جدول 

لی نمونه برداري را نشان می دهد.اص
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تفاوت هاي بنیادي بین نمونه برداري احتمالی و غیراحتمالی-8-1جدول 
نمونه برداري غیراحتمالینمونه برداري احتمالی

انتخاب آزمودنی ها
فرصت مشارکت
بازتابندگی (انعکاس گري) جامعه
قابلیت کاربرد نتایج

ساختارمند و نظام مند
شانس مساوي

معرف
قابل تعمیم

غیر ساختارمند
شانس نامساوي

نامعرف
مطالعه گروه خاص

2000: 146جنکس خذ: مأ

گونه شناسی استراتژي هاي نمونه برداري-8-2شکل 

نمونه برداري احتمالی-1

یا محدود (یا نمونه برداري تصادفی پیچیده) باشند.نمونه برداري احتمالی می تواند ماهیتا نامحدود (یا نمونه برداري تصادفی ساده) 
. نمونه برداري احتمالی ساده یا نامحدود1

در طرح نمونه برداري تصادفی نامحدود، که عموما به نمونه برداري تصادفی ساده مشهور است، هر عضوي در جامعه براي انتخاب 
ست.شدن به عنوان یک آزمودنی از شانس مساوي و معین برخوردار ا

. نمونه برداري احتمالی پیچیده یا محدود2

خوشھ ای
ی سادهتصادف

سیستماتیک

تصادفی و طبقه اي
)قشري(

احتمالی

استراتژي هاي نمونه برداري

در دسترس

غیر احتمالی

هدفمند

سهمیه ايخبرگان قضاوتی

خوشه اي چند  
مرحله اي
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پژوهشگر به جاي طرح نمونه برداري (نامحدود) تصادفی ساده، می تواند از چندین طرح نمونه برداري (تصادفی محدود) تصادفی 
نسبت به طرح پیچیده استفاده کند. این شیوه نمونه برداري تصادفی نوعی طرح نمونه برداري جایگزین پایا و بعضا کارآمدتري

نمونه برداري نامحدود ارائه می دهد.
. نمونه برداري سیستماتیک1-2

عضو جامعه انتخاب می شوند.nو 1امین عضو جامعه به صورت تصادفی از بین nدر نمونه برداري سیستماتیک، هر 
مثال: نمونه برداري سینماتیک

گرش هاي آنها نسبت به طرح جدید تکریم ارباب رجوع بدانید. زمان و بیمار دارید و می خواهید ن1500شما جامعه اي متشکل از 
منابع مالی کافی براي گردآوري داده ها از همه آنها با استفاده از پرسش نامه ندارید. محاسبات شما از حجم نمونه نشان می دهد 

یم می گیرید از نمونه برداري سیستماتیک نفري از حیث سطح طمینان و دقت مناسب است. بر این اساس تصم300که اندازه تقریبا 
استفاده کنید. ابتدا باید نسبت نمونه به کل جامعه را بدست آورید.


300 1
1500 5

نسبت نمونه به کل جامعه هدف 
1
کنید.است. این بدان معناست که شما باید از هر پنج نفر از جامعه هدف یکی را اتخاب 5

براي اینکه نقطه آغازین انتخاب یعنی، نخستین نفر را مشخص کنید از یک عدد تصادفی استفاده کنید. چون نسبت نمونه 
1
است 5

توانید ، یکی را می 5-4نفر نخست انتخاب شود. بر این اساس اگر از صفر شروع کنید بین 5بنابراین اولین فرد انتخاب باید از بین 
نفر شما مشخص شود. اگر عدد 300تا می شمارید تا 5تا 5انتخاب کنید. وقتی نفر نخست را به طریق تصادفی انتخاب کردید 

بود آنگاه می توانید بقیه را به شرح زیر انتخاب کنید.2تصادفی انتخابی شما 
37232722171272

نفر ادامه دهید.300را تعیین این کار
. نمونه برداري احتمالی طبقه اي2-2

اگرچه نمونه برداري به برآورد پارامترهاي جامعه کمک می کند، ولی ممکن است انواعی از گروه هاي فرعی معینی از اعضا در 
شند.جامعه وجود داشته باشند که انتظار رود در مورد یک متغیر پارامترهاي مختلفی دارا با

. نمونه بردااري احتمالی طبقه اي متناسب و نامتناسب1-2-2
وقتی جامعه به شیوه هاي صحیحی طبقه بندي گردید، می توان نمونه اي از اعضا هر طبقه را با استفاده از نمونه برداري تصادفی 

تواند نسبت به تعداد عناصر در هر طبقه ساده یا نمونه برداري سیستماتیک، استخراج کرد. آزمودنی هاي استخراجی از هر طبقه می 
متناسب یا نامتناسب باشد.

. نمونه برداري خوشه اي3-2
در نمونه برداري خوشه اي، گروه ها یا خوشه هایی از اعضا، از گروه هایی که بین اعضاي آنها نوعی عدم تجانس وجود دارد، 

اي مثال انتخاب تعدادي از اعضاي جامعه در شیوه نمونه برداري براي مطالعه انتخاب می شوند. این شیوه با شیوه هاي دیگر بر
ام عضو در nتصادفی ساده یا طبقه بندي جامعه و سپس انتخاب اعضا از هر طبقه در نمونه برداري تصادفی طبقه اي یا انتخاب هر 

دم تجانس درون گروهی و جامعه در شیوه سیستماتیک متفاوت است. وقتی پژوهشگر چند گروه در اختیار دارد که داراي ع
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تجانس بین گروهی هستند، آنگاه می توان از طریق گردآوري اطالعات از هر کدام از اعضا در خوشه ها یا گروه ها به نمونه 
برداري تصادفی خوشه اي دست زد.
مثال: نمونه برداري خوشه اي

TOMیمایش مصاحبه اي در مورد استفاده آنها از آقاي حق جو می خواهد نمونه اي از شرکت ها را انتخاب کند تا از طریق پ

دانشی کسب کند. چون نمی تواند از همه این شرکت ها بازدید و با افراد مصاحبه کند، تصمیم می گیرد یا چهار شرکت در چهار 
بود. به حوزه جغرافیایی منتخب از یک گروه بندي خوشه اي مصاحبه کند. فهرست کامل همه حوزه هاي جامعه هدف وي خواهد

و سومین  و ... . با استفاده از نمونه برداري 1، دومین 0هر حوزه (خوشه) یک شماره اختصاص می دهد. نخستین حوزه عدد 
تصادفی چهار حوزه (خوشه) انتخاب شد.

هرست نمونه آقاي حق طلب همه شرکت هاي درون خوشه هاي منتخب بودند. به اعتقاد او دفترچه تلفن شرکت ها می تواند ف
مناسبی از همه شرکت ها در هر خوشه را نشان دهد.

فن نمونه برداري تصادفی خوشه اي در پژوهش هاي سازمانی خیلی معمول نیست. زیرا آن طور که در مورد کمیته فوق الذکر 
طور طبیعی فعالیت مطرح گردید، انتخاب چندین باره اعضا در چندین خوشه، میسر است. به عالوه، خوشه ها یا گروه هایی که به 

می کنند و براي نمونه انتخاب می شوند نظیر ساکنان، خریداران، دانشجویان، از نوعی عدم تجانس بیشتري بین اعضاي جامعه 
آماري خود برخوردار نیستند.

. نمونه برداري خوشه اي تک مرحله اي و چند مرحله اي1-3-2
اي بحث شد و گفته شد که در این نوع نمونه برداري، جامعه به خوشه ها تا اینجا در مورد نمونه برداري خوشه اي تک مرحله

یاگروه هاي مناسب تقسیم می شود و آزمودنی هاي نمونه، به صورت تصادفی از تعدادي خوشه ها یا گروه هاي مورد نیاز، انتخاب 
سی قرار می گیرند.می شوند و همه عناصر از خوشه اي یا گروه ها انتخاب شده به صورت تصادفی مورد برر

مثال: نمونه برداري چند مرحله اي
تایی از خانواده ها در شهرهاي تهران و تبریز 400یک سازمان متولی پژوهش هاي بازاریابی از شما می خواهد تا با نمونه اي 

مسافرت و مصاحبه با پژوهشی انجام دهید. اگر جامعه هدف خانواده هایی که کارت ملی دریافت کرده اند باشند؛ زمان و هزینه
خانوار براي شما دشوار خواهد بود. نمونه برداري خوشه اي می تواند برخی از مشکالت فراوري شما را مرتفع سازد.400

در نخستین مرحله حوزه جغرافیایی (تهران و تبریز) به حوزه هاي فرعی (شهرها) تقسیم می شود. اینها جامعه هدف شما را تشکیل 
ز تخصیص یک عدد به هر حوزه فرعی، با استفاده از نمونه برداري تصادفی ساده تعداد کوچکی از شهرها انتخاب می دهد. بعد ا

می شوند. چون هر مورد (خانوار) در یک شهر مستقر است هر کدام از شانس مساوي برابر قرار گرفتن در نمونه نهایی برخوردارند. 
نیز به حوزه هاي جغرافیایی کوچکتري (بخش ها) تقسیم می شوند که جامعه چون شهرهاي منتخب نیز بزرگ هستند، این شهر

). در این مرحله نیز بر اساس نمونه برداري تصادفی ساده تعدادي بخش انتخاب می 2هدف بعدي شما را تشکیل می دهند (مرحله 
خانوار براي 400و به طور تصادفی شود. در نهایت بر اساس بخش هاي منتخب، به هر خانوار یک شماره تخصیص داده می شود 

مصاحبه انتخاب می شوند.
نمونه برداري ناحیه اي4-2

زمانی که پژوهش به جوامع آماري در حوزه هاي جغرافیایی معین نظیر بخش ها، مجموعه هاي شهري یا مرزهاي خاصی در یک 
نمونه برداري ناحیه اي، شکلی از نمونه برداري خوشه محل مربوط می شوند، نمونه برداري ناحیه اي مورد استفاده قرار می گیرد. 

اي در یک ناحیه است.
نمونه برداري مضاعف (دوباره)5-2
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زمانی که براي گردآوري برخی اطالعات اولیه مورد نظر، نمونه اي از یک جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و بعدا نمونه اي 
نمونه "به صورت تفصیلی مورد استفاده واقع می شود، چنین طرح نمونه برداري، فرعی از این نمونه تصادفی براي بررسی موضوع

نامیده می شود."برداري مضاعف
ویژگی هاي یک طرح نمونه برداري خوب

طرح نمونه برداري باید منجر به یک نمونه معرف خاص شود.-1
طرح نمونه برداري باید منجر به یک خطاي نمونه برداري اندکی شود.-2
طرح نمونه برداري باید در بستر منابع مالی پژوهش پایا باشد.-3
طرح نمونه برداري باید طوري باشد که سوگیري سیستماتیک را بتواند به بهترین طریق کنترل کند.-4
داشته باشد طرح نمونه برداري باید طوري باشد که نتایج مطالعه نمونه با سطح معقولی از اطمینان قابلیت کاربرد و تعمیم -5

).2004: 58(کوساري 

نمونه برداري غیر احتمالی-2
به طور کلی در همه این طرح ها تاکید شده است که در طرح هاي نمونه برداري غیرتصادفی، عناصر یا اعضاي درون جامعه از 

هیچ گونه احتمال مساوي انتخاب شدن به عنوان آزمودنی هاي نمونه برخوردار نیستند.
برداري در دسترسنمونه1-2

همانطور که از نامش پیداست، نمونه برداري در دسترس متضمن گردآوري اطالعات از اعضایی از جامعه است که براي ارائه 
اطالعات به راحتی در دسترس قرار دارند.

نمونه برداري هدفمند2-2
، گاهی اوقات ممکن است پژوهش ایجاب کند به جاي بدست آوردن اطالعات از کسانی که به راحتی در دسترس قرار می گیرند

که اطالعاتی از افراد یا گروه هاي خاص بدست آورده شود، یعی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطالعات مورد نظر 
پژوهشگر تدوین پژوهشگر هستند. زیرا آنها تنها افرادي هستند که می توانند چنین اطالعاتی ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که

کرده مطابقت دارند.
نامیده می شود و دو نوع عمده آن عبارتند از نمونه برداري "نمونه برداري هدفمند"چنین نوعی از طرح هاي نمونه برداري، 

قضاوتی و سهمیه اي که تشریح خواهند شد.
نمونه برداري قضاوتی1-2-2

خاب می شوند که براي ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند.در این نوع نمونه برداري، افرادي براي نمونه انت
نمونه برداري سهمیه اي2-2-2

نمونه برداري سهمیه اي شکلی از نمونه برداري طبقه اي متناسب است که در آن، بر اساس نسبت از قبل تعیین شده اي از افراد از 
ما بر مبناي نوعی نمونه برداري در دسترس صورت می گیرد.گروه هاي مختلف نمونه برداري می شوند. ا

به طور خالصه: دو نوع عمده طرح هاي نمونه برداري غیرتصادفی وجود دارد: نمونه برداري (در دسترس) و نمونه برداري هدفمند. 
عاتی سریع و به موقع مورد نیاز از لحاظ تعمیم پذیري، نمونه برداري در دسترس از لحاظ پایایی برخوردار است، اما زمانی که اطال

است، تنها راه کار پایا است. نمونه برداري هدفمند به دو طرح تقسیم می شود: طرح نمونه برداري قضاوتی و سهمیه اي. اگرچه 
نمونه برداري قضاوتی از لحاظ تعمیم پذیري داراي نوعی محدودیت است، ولی ممکن است زمانی که جامعه محدود است که می 
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ند اطالعات مورد نیاز را ارائه دهد، بهترین طرح نمونه برداري باشد. اگرچه نمونه برداري سهمیه اي از لحاظ تعمیم پذیري توا
خیلی پایایی ندارد، ولی به علت هزینه و زمان اختصاصی کمتر به خود، اغلب مورد استفاده قرار می گیرد.

حتمالیطرح هاي نمونه برداري احتمالی و غیرا-8-4جدول 
محاسن و معایبشرح آنطرح نمونه برداري

نمونه برداري احتمالی
نمونه برداري تصادفی ساده-1

نمونه برداري سیستماتیک-2

نمونه برداري تصادفی طبقه اي -3
(قشري)

متناسب
نامتناسب

نمونه برداري خوشه اي-4

نمونه برداري ناحیه اي-5

(دوباره)نمونه برداري مضاعف-6
نمونه برداري غیراحتمالی

نمونه برداري در دسترس-7

نمونه برداري قضاوتی-8

نمونه برداري سهمیه اي-9

 همه اعضاي جامعه مدنظر قرار می گیرند و هر عضو
براي انتخاب شدن به عنوان آزمودنی از شانس مساوي 

برخوردار است.
 هرnطه تصادفی ام عنصر در جامعه با شروع از یک نق

در جامعه هدف انتخاب می شود.
 ابتدا جامعه به طبقه هاي مجزا تقسیم می شود؛ سپس

آزمودنی ها به یکی از دو شکل زیر استخراج می شوند:
نسبت به تعداد کل آنها در جامعه آماري
 بر اساس معیار دیگري به غیر از تعداد کل جامعه

آماري
 تجانس اند ابتدا گروه هایی که داراي نوعی عدم

تعیین می شوند؛ آنگاه برخی از آنها به صورت تصادفی 
انتخاب می شوند. همه اعضا در هر گروه که به صورت 
تصادفی انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند.

 نمونه برداري خوشه اي درون یک حوزه یا محل
خاص

 همان نمونه یا یک زیرمجموعه اي از نمونه، دوبار
عه قرار می گیرد.مورد مطال

 بیشتر افرادي که بسادگی در دسترس قرار می گیرند
به عنوان آزمودنی انتخاب می شوند.

 آزمودنی ها بر پایه تخصصشان در آزمودنی هاي
مورد بررسی انتخاب می شوند.

 آزمودنی ها به راحتی از گروه هاي هدف بر اساس
درصد یا سهمیه اي از پیش تعیین شده، انتخاب می 

شوند.

تعمیم پذیري باالي یافته ها
 به مانند نمونه برداري طبقه اي (قشري) کارامد

نیست.
 در صورتی که جامعه هدف در دسترس باشد

استفاده از آن آسان است.
.احتمال نوعی تورش در آن وجود دارد
.در بین طرح هاي تصادفی کارامدترین است

.جامعه هدف براي هر طبقه ضروري است
ر کافی معرف طبقه هاي کم تعداد است.به قد
 در مناطق جغرافیایی مختلف هزینه گردآوري

اطالعات پایین است.
 در میان سایر طرح هاي تصادفی از حداقل پایایی

برخوردار است.

 از اثربخشی هزینه برخوردار است. براي اخذ
تصمیم ها در مورد مکان هاي مختلف مفید است.

العات مفصل تري در مورد موضوع پژوهش اط
ارائه می دهد.

.سریع، ساده و کم هزینه است
.به هیچ وجه قابل تعمیم نیست

 .گاهی اوقات تنها شیوه مفید براي بررسی است
تعمیم پذیري آن مورد سوال است.

 در جاهایی که مشارکت گروهی اقلیت در یک
بررسی حائز اهمیت زیاد است مفید می باشد.

م ندارد.به سادگی قابلیت تعمی
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رهنمودهایی براي انتخاب طرح هاي نمونه برداري5-8شکل 

آیا معرف بودن نمونه براي بررسی، حائز اهمیت است؟

بله خیر

یکی از طرح هاي  
نمونه برداري

یکی از طرح هاي نمونه برداري
غیر احتمالی را انتخاب کنید.

اگر هدف پژوهش عمدتاً اگر هدف پژوهش عمدتاً

تعمیم  
پذیري 

است

سنجش پارامتر  
هاي پراکندگی  
در گروه هاي  
فرعی جامعه  

است.

گرد آوري 
اطالعات در  
یک ناحیه  
خاصی است

گرد آوري 
اطالعات بیشتر  

زیر از یک 
مجموعه از یک  

نمونه است.

بدست آوردن  
اطالعات سریع  

است سواي  
اینکه پایانی  
داشته باشد

بدست آوردن  
اطالعات مربوط  

به گروه هاي  
خاص در دسترس  

است.

نمونه  
برداري 
تصادفی  

ساده انتخاب  
کنید.

نمونه  
برداري 

سیستماتیک  
انتخاب  

کنید.

اگر هزینه  
کافی نیست  
نمونه برداري  

اي  خوشه
برگزینید

نمونه برداري  
ناحیه اي  
برگزینید

نمونه برداري  
مضاعف 

انتخاب کنید

نمونه برداري  
ساده انتخاب  

کنید.

آیا نیاز به پاسخ  
هاي گروه اقلیتی  

دارد؟

در جستجوي اطالعاتی هستید که  
فقط اندك متخصصانی می توانند  

ارائه دهند.

آیا همه گروه هاي فرعی  
ي دارند.تعداد عنصر مساو

بله خیر

نمونه برداري تصادفی خوشه  
اي نامتناسب انتخاب کنید.

نمونه برداري تصادفی  
خوشه اي برگزینید

نمونه برداري قضاوتی  
انتخاب کنید.

نمونه برداري سهمیه اي  
انتخاب کنید.
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دقت و اطمینان در تعیین اندازه نمونه
پس از بحث در مورد طرح هاي نمونه برداري تصادفی و غیرتصادفی، اکنون پژوهشگر باید توجه خود را به دومین جنبه طرح 

ی اندازه نمونه متمرکز سازد. به طور کلی در تعیین اندازه نمونه عواملی نظیر هدف غایی پژوهش، روش پژوهش، نمونه برداري، یعن
امکانات مالی و زمانی پژوهش، حجم جامعه ها در (هدف)، نحوه کنترل متغیرهاي ناخواسته، میزان تاثیرپذیري متغیر وابسته از  

دید متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه مادر (هدف) و میزان روایی و پایایی مستقل؛ درصد خطاپذیري در نتایج، ناهمگونی ش
وسایل اندازه گیري متغیر وابسته تاثیر دارند.

دقت
دقت به این نکته اشاره دارد که تا چه حد برآورد پژوهشگر (بر اساس نمونه) به ویژگی واقعی جامعه نزدیک است. معموال 

مونه، می تواند پارامترهاي جامعه را درون یک دامنه تخمین بزند.پژوهشگر بر اساس برآورد ن
دقت تابعی از تغییرپذیري توزیع نمونه برداري میانگین نمونه است. یعنی اگر پژوهشگر نمونه ها مختلفی از یک جامعه انتخاب و 

توزیع شده اند و از نوعی پراکندگی میانگین هر کدام را محاسبه کند، درخواهد یافت که همه آنها متفاوتند، به صورت نرمال
برخوردارند.

اطمینان
در حالی که دقت اشاره به میزان نزدیکی برآورد آماره هاي نمونه با پارامترهاي جامعه دارد، اطمینان داللت بر این دارد با چه 

اطمینانی برآرود پژوهشگر در مورد جامعه صدق خواهد کرد.
وردحجم نمونه، دقت و اطمینان در برآ

زمانی که اندازه بزرگ نمونه ضروري است
در تعیین اندازه نمونه باید عوامل متعددي را مدنظر قرار داد. به عنوان یک اصل، در شرایط زیر انتخاب نمونه با اندازه بزرگ، 

ضروري به نظر می رسد:
زمانی که در پژوهش، متغیرهاي کنترل نشده زیادي وجود دارد.-1
بینی تفاوت یا همبستگی پایین است.هنگامی که پیش -2
زمانی که گروه هاي انتخاب شده باید به زیر گروه هاي دیگر تقسیم شوند.-3
زمانی که جامعه مورد نظر بر اساس متغیرهاي مورد مطالعه نامتجانس است.-4
زمانی که وسیله پایایی براي اندازه گیري متغیر وابسته وجود ندارد.-5

برداري و اندازه نمونهاهمیت طرح نمونه 
) قواعد زیر را براي تعیین حجم نمونه پیشنهاد می کند:1975راسکو (

مناسب است.500و کمتر از 30براي بیشتر بررسی ها، حجم نمونه بزرگتر از -1
نمونه براي هر طبقه در جاهایی که نمونه ها باید به نمونه هاي فرعی (مردان/ زنان، غیرارشد/ ارشد) تقسیم شوند، حداقل حجم -2

عضو ضروري است.30
برابر) و به 10در پژوهش هاي چند متغیره (از جمله در تحلیل هاي رگرسیون چندگانه) حجم نمونه باید چند برابر (ترجیحا -3

بزرگی تعداد متغیرها در پژوهش باشند.
تا 10پژوهش موفق با نمونه هاي داراي حجم براي پژوهش تجربی ساده با کنترل هاي آزمایشی شدید (زوج هاي جفت شده) -4

نیز میسر است.20
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گزارش کتبی پژوهش
گذاري و کند تا واقعیات و دالیل ارائه شده در گزارش را اولویتگیرنده (مدیر، پژوهشگر) کمک میگزارش کتبی، به تصمیم

اي خاص اجرا کند. اي از مسألهر در هر حوزههاي نهایی پژوهش را با هدف رفع فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب اموحلراه
براي تحقق این هدف، گزارش کتبی باید بر موضوعات زیر متمرکز شود. 

هدف گزارش کتبی پژوهش
مند و دقیق است. بنابراین ضروري است پژوهشگر هدف پژوهش ریزي و اندیشیدن نظامتحریر گزارش یک پژوهش، مستلزم برنامه

هدف پژوهش گزارش پژوهش را منظم کند. را بداند، تا براساس 
اصول تدوین گزارش کتبی پژوهش 

رغم این واقعیت که گزارش کتبی تابعی از هدف و مخاطب آن است بر تدوین هر گزارش کتبی، اصولی حاکم است. بنابراین علی
، "وضوح و ورنشی"مکتوب هستند. هايو باید هر دو مدنظر قرار گرفته باشد. ولی چند ویژگی اساسی، جزء الینفک همه گزارش

ارتباط مناسب مطالب از "، "سازماندهی معنادار پاراگراف"، "تأکید درست بر جوانب مهم"، "مختصر بودن، پیوستگی مطالب"
، همگی براي یک گزارش خوب حائز "تمرکز بر موضوعی خاص"و "گزینش مناسب کلمات"، "موضوع به موضوع دیگر

اهمیت اند.
دهی محتواي گزارش پژوهشیجاد یک خط داستان براي سازمان: ا11-1شکل 

هاي اصلی گزارش پژوهشبخش
.عنوان گزارش پژوهش 1
.فهرست مطالب2
.چکیده3
.فصل مقدمه (کلیات پژوهش)4

شود: مقدمه پژوهش شامل موارد زیر می
)موضوع پژوهش1
)بیانیه مسأله 2
)هدف غایی3
)سؤال پژوهش4

: سوال پژوهش من چیست؟1گام 

سوال پژوهش من پاسخ به : 2گام 
چیست؟

هدي مرا به آن پاسخ چه شوا: 3گام 
رهنمون می سازد؟
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مبناي تئوریک پژوهش.مبانی و5
شناسی پژوهش.فصل روش6

هاي گردآوري شناسی پژوهش شامل جزئیات طرح پژوهش، نظیر جامعه و نمونه، متغیرها و ابزار مورد استفاده، شیوهفصل روش
شود. ها و فنون تحلیل داده میداده

جامعه و نمونه1-6
-گیريخوانندگان اجازه دهد نسبت به هر دو آگاهی داشته باشند و نتیجهشود تا به جامعه و نمونه پژوهش به طور مفصل تشریح می
پذیري آنها حاصل شود. هاي آنان در مورد روایی و پایایی نتایج و تعمیم

هاي) مورد استفادهگیري کنندههاي (اندازهمتغیرها و سنجه2-6
شوند. یعنی، در ابتدا متغیر مستقل پژوهش تشریح و توصیف میهاي مورد استفاده در بعد از تعیین جامعه و نمونه، متغیرها و سنجه

شود. اگر سنجه متغیري از منابع منتشرشده دیگري احذ شده، مأخذ آن سنجه باید مشخص و هر متغیر به طور مختصر تعریف می
شود. ارائه شود. باید شرحی مختصر از روایی و پایایی سنجه توسط فردي که آن سنجه را تدوین کرده ارائه

هاي گردآوري اطالعاتشیوه3-6
ها باید مورد بحث قرار گیرد. هاي گردآوري دادهها، شیوهبعد از تشریح و تعیین متغیرها و سنجه

هافنون تحلیل داده4-6
به تفصیل شود. اگر فنون نسبتاً جدیدي مورد استفاده قار گرفته باشدها به صورت مشخص ارائه میدر این بخش فنون تحلیل داده

هاي بعدي را دنبال کند. ارائه گردد تا خواننده قادر باشد تحلیل
.بخش نتایج7

ها و تفسیر آنها متمرکز است. ي اساسی نتایج تحلیلبخش نتایج بر دو نکته
.بخش بحث و تفسیر نتایج 8

ها و علت تأیید یا رد آنها را به طور ید فرضیهطور تأیشود. و همیناین بخش بر تشریح معنا و تفسیر نایج در بخش پیشین متمرکز می
-ها، شیوهبرداري، سنجهاي نظیر نقص طرح نمونههاي منطقی و سنجیدهتوان به علتها را میکند.  عدم تأیید فرضیهمفصل ارائه می

بت داد. نامه و نظایر آن نسدهندگان، طرح پرسشها، کنترل متغیرهاي اساسی، سوگیري پاسخهاي گردآوري داده
هاي الزم را به عمل ها و استنتاجها را مطرح کند و براساس آنها اشارههاي مربوط به یافتهي استداللبخش بحث و تفسیر باید همه

ها و مسیرهایی است ي یافتهآورد. چنانچه پژوهش موردنظر از نوع بنیادي باشد، این بخش دربردارندة رهنمودهایی حتمی درباره
توان در قلمرو این پژوهش انجام داد. چنانچه پژوهش کاربردي باشد، در پی این بخش، بخش دیگري بنام میکه در آینده

آید. ي اجراي آنها میپیشنهادها و نحوه
ي اجراي آنها پیشنهادها و نحوه

شود. در این بخش ارائه میحل پیشنهاديبر پایۀ نتایج استخراج شده در بخش پیشین چند راه جایگزین براي حل مسأله و نیز راه
شود. هاي له علیه براي کاربرد پیشنهادها همراه با هزینه و سایر مطالب مربوط به طور مفصل در اینجا بحث میهمچنین دیدگاه

گیرد. چگونگی به کارگیري این پیشنهادها همراه با دالیل مربوط مورد بحث قرار می
.سایر عناصر گزارش پژوهش9
زارشبخش خالصه گ

کند و نیز به طور هایی را که در پایان کار به دست آمده است برجسته میبخش خالصه در گزارش پژوهش، سؤال اصلی و پاسخ
پردازد. البته حجم آن می تواند به دو صورت کوتاه و نسبتاً مشروح باشد. ها میخالصه به پیشنهادها و کاربري

قدردانی و تشکر
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مأخذ
هاپیوست

نمودارها
نکات پایانی: ارزشیابی پژوهش

ارزشیابی کیفی پژوهش کمی
هم در حین پژوهش و هم در پایان پژوهش باید کیفیت پژوهش را مورد بررسی قرار دهید.

). 2005:273توان معیارهایی را مورد استفاده قرار داد (کرسول در ارزشیابی کیفیت پژوهش کمی می
ها و بحث استفاده کرده است. )یافته5)طرح پژوهش 4ها و متغیرها )فرضیه3بیات پژوهش )مرور اد2)مسأله پژوهش 1از پنج معیار 

) جزییات این معیارها را ببینید.11-2در جدول شماره (
:معیارهایی براي ارزشیابی پژوهش کمی11-2جدول 

مسأله پژوهش
 آیا بیان شده است؟
 آیا واضح است؟
 آیا کامل و صحیح است؟
ک دارد یا عملی؟ آیا ارزش تئوری

بررسی ادبیات پژوهش
 آیا مبانی تئوریک مشخصی دارد؟
آیا مبناي تئوریک مناسبی انتخاب شده است؟
 آیا چارچوب مفهومی دارد؟
 آیا چارچوب مفهومی دارد؟
 آیا چارچوب عملیاتی دارد؟
 .آیا استنادها و مأخذ به نحو صحیح ارائه شده است

ها و متغیرهافرضیه
ها هستند؟اند و چه نوعی از فرضیها دقیق تدوین شدههفرضیه
دهد؟ گر، تعدیل و کنترل ررا نشان میآیا پژوهش متغیرهاي مستقل، وابسته، مداخله
 آیا تعریف عملیاتی متغیرها ارائه شده است؟
پذیري نتایج نداشته باشد؟ یمکنندگان، تجارت آنها یا تعمآیا اثرات مزاحم کنترل شده است طوري که سوگیري تأثیر بر مشارکت
اند. آیا متغیرهاي خاصی دستکاري شده

طرح پژوهش
 آیا طرح پزوهش مشخص شده است؟
ها روا و پایا هستند؟ آیا نمرات حاصل از سنجه
اند؟ ها به درستی انتخاب شدهآیا آماره

ها و بحثیافته
ها با مسأله متناسب هستند؟ آیا یافته
دار و مهم هستند؟ یها معنآیا یافته
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کنند و با نتایج مطالعه سازگار هستند؟ گیري را گزارش میآیا بخش بحث، نتیجه
کند؟ آیا بخش بحث، تفاسیر معقولی را چرایی تناسب یا عدم تناسب با انتظارات ارائه می
 دهد؟ میآیا بخش بحث، رهنمودهاي ضمنی معقولی در مورد استفاده خواننده از نتایج را ارائه

2005:273مأخذ: کرسول 
ارزشیابی فرآیند پژوهش

یکی از نکات دیگري که در ارزشیابی کیفیت پژوهش باید مدنظر قرار داد ارزیابی فرآیند پژوهش است. کرسول براساس جدول 
جزییات معیارها 11-3تواند مفید باشد. جدول ) معیارهایی را براي ارزشیابی فرآیند پژوهش مطلع کرده است که می11-3شماره (

دهد. را نشان می
: چک لیست ارزشیابی فرآیند یک پژوهش کمی11-3جدول 

عنوان پژوهش
دهد؟ آیا متغیرهاي مستقل و وابسته را انعکاس می-
دهد؟ ها یا رابطه بین متغیرها را نشان میآیا مقایسه میان گروه-
دهد؟ کنندگان و مکان پژوهش را نشان میآیا مشارکت-

بیانیه مسأله 
دهد؟ انگیز سازمانی را نشان میآیا نوعی موضوع بحث-
آیا پژوهشگر با ذکر قرائنی نشان داده که این موضوع حائز اهمیت است؟ -
هایی وجود دارد که این موضوع بحث انگیز از حیث ادبیات پژوهش و قرائن تجربی مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا شاخص-
هش با رویکرد کمی متناسب است؟ آیا مسأله پژو-

بررسی ادبیات پژوهش
آیا مبانی تئوریک به طور واضح مشخص شده است؟ -
آیا مبناي تئوریک زیر مبناي پژوهش مشخص شده است؟ -
آیا براساس مبناي تئوریک منتخب مطالعات در مورد متغیرهاي مستقل و وابسته به نحوي روشن مرور شده است؟ -
کند؟ ات پژوهش در پایان نشان داده چگونه پژوهشگر ادبیات موجود را بسط یا تقویت میآیا مرور ادبی-
آیا چارچوب مفهومی به نحو مناسب تدوین شده است؟ -
آیا چارچوب عملیاتی به نحو مناسب تدوین شده است؟ -
آیا سبک مناسب براي تحریر ادبیات استفاده شده است؟ -

هاي پژوهشهدف غایی پژوهش، فرضیه و سؤال
آیا هدف غایی براساس چارچوب مفهومی تدوین شده است؟ -
ي هدف غایی را مشخص کرده است؟ آیا پژوهشگر بیانیه-

دهد؟ هاي مورد مطالعه را نشان میي آنها و افراد و مکانآیا بیانیه هدف غایی روشن است و آیا متغیرها، رابطه
اند؟ ههاي پژوهش مدون شدها یا سؤالآیا فرضیه-
اي هستند که خواننده را به درك پژوهش کمک کند. هاي پژوهش حاوي عناصر عمدهها یا سؤالآیا بیانیه هدف و فرضیه-
ها یا سؤال مشخص کرده است؟ آیا پژوهشگر یک تئوري یا تبیین ا براي فرضیه-

هاگردآوري داده
هاي پژوهش را ذکر کرده است؟ نهاي طی شده براي دسترسی به افراد و مکاآیا پژوهشگر گام-
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برداري احتمالی دقیق مورد استفاده قرار داده است؟ آیا نوعی استراتژي نمونه-
گیري متغیرها تعیین کرده است؟ آیا پژوهشگر ابزارهاي خوب، معتبر و پایا براي اندازه-
د؟ اند که سوگیري و خطاها درون پژوهش تزریق نشونآیا ابزارها طوري اجرا شده-

ها و نتایجتحلیل داده
گیري سازگارند؟ ها و متغیرها و مقیاس اندازهها، فرضیههاي منتخب براي تحلیل با سؤالآیا آماره-
آیا واحد تحلیل براي حل مسؤله پژوهش مناسب است؟ -
اند؟ ها بازنمایی شدهها به حد کفایت در جداول و شکلآیا داده-
هش پاسخ داده و مسأله پژوهش را حل کرده است؟ هاي پژوآیا نتایج به سؤال-
آیا نتایج به وسیله قرائن اثبات شده است؟ -
کنندگان در پژوهش محدود شده است؟ ها از نتایج به جامعه مشارکتپذیريآیا تعمیم-

تحریر پژوهش
آیا ساختار کلی پژوهش با موضوعات قابل طرح در پژوهش سازگار است؟ -
م سازمانی به نحو دقیق تعریف شده اند؟ آیا اصطالحات عل-
اند؟ گذاري شدهآیا متغیرها به نحوي منطقی در سراسر پژوهش نام-
طرفانه دارد؟ آیا متن تدوینی پزوهش منظري بی-
آیا متن تدوینی با مخاطبان موردنظر متناسب است؟ -
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