
 

 چکیده

 ISI نمایشی کوتاه و مختصر از اطالعاتی است که در یک متن دانشگاهی، پژوهشی و یا مقاالت (Abstract) چکیده یا ابسترکت

برای خواننده قرار داده می شود. محتوای یک چکیده فشرده اما تشریح کننده است و خواننده با خواندن چکیده مقاله پی خواهد برد که 

کند و  /رساله است که خواننده را به مطالعه آن عالقمند می نامه چکیده بخشی از پایانچه مطالبی در متن اصلی پوشش داده شده است. 

 :باید در عین کوتاه بودن پاسخگوی دو پرسش باشد  یزاند. چکیده مقالهگر یا از آن می

 ؟  حل کدام است  راه -2                   ؟  مشکل چیست .1

  :چهار بخش اصلی در متن چکیده وجود دارد

است که فاصله ای را چرا ما به مسئله ی حاضر اهمیت می دهیم؟ در تحقیقات انجام شده چه موضوعی بوده  : انگیزه و بیان مسئله

 ایجاد کرده است؟

 

 2۲دانش آموز مصاحبه کردیم،  1۱دقیقا شما چه کاری کردید تا به نتیجه رسیدید؟ ) مثال: با  : روش ها / رویه ها / راهکار ها

 .(اثر ادبی را تجزیه و تحلیل کردیم ۲آزمایش را انجام دادیم، 

 

و محصول کاری که با روش بیان شده انجام شده است چه چیزی یافته اید / یاد به عنوان نتیجه  : نتایج / دستاوردها/ محصوالت

 .گرفته اید/ ایجاد کرده اید

 

در پایان با توجه به مسئله ای که بیان کردید، برزگترین یافته ی شما برای درک بهتر و پیشبرد موضوع  : نتیجه گیری / مفاهیم

 تحقیقاتی چه بوده است؟

 :زیر باید رعایت شود چکیده نکات در نگارش 

  .، آشنا با معنی و روشن باشد ها و عبارات سلیس در نوشتن چکیده باید سعی شود متن مزین به کلمه

  ./ اشاره به جداول و نمودارها باید اجتناب شود /رساله باید به تنهایی مستقل و گویا باشد در چکیده از ذکر منابع نامه چکیده جدا از پایان

  .در انتهای چکیده آورده شودکلمات کلیدی 

 نامه/رساله هستند. کلمات کلیدی راهنمای نکات مهم موجود درپایان

  .در چکیده اهداف و موارد بررسی شده باید مورد توجه قرار گیردو .چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد

  .ها، نتایج و پیشنهادات متمرکز شود فرضیهها،  ها( و اصطالحات جدید یا نظریه تأکید روی اطالعات تازه )یافته

 کلمه می باشد. ۲تا  4کلمه و تعداد کلمات کلیدی بین  033حداکثر تعداد کلمات چکیده باید 

 .اگر شما یک مقاله علمی را می نویسید، توصیه می شود که نوشتن چکیده آخرین کاری باشد که انجام می دهید

 تعریف تحقیق
 آقای حسین دهنوی در تعریف تحقیق در کتاب خود به نام روش تحقیق چنین آورده است: –تعریف لغوی تحقیق 

تحقیق درلغت، به معنی وارسی کردن، بررسی ، کشف حقیقت، کوشش علمی و اندیشیدن توام با طرح و نقشه برای کشف حقیقتی >>

ام اعمالی که ما را به یک حقیقت مجهول می آن چیزی که در تعریف لغوی تحقیق مشهود است کشف حقیقت و انج <<مجهول است.

 رساند و آن حقیقت مجهول است که  پایه تحقیق را شکل می دهد. 

 ( و قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل.systematicتحقیق فرآیندی است برنامه ریزی شده ، هوشیارانه، نظام مند) 

یجه ی آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر و مظرح شده در موضوع تحقیق به تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نت

دست می آید. آنچه که در تعریف تحقیق مقداری مهم است و در بسیاری از تعاریف تحقیق دیده شده است این است که تحقیق را یک 

 ری اعمال منظم رو به جلو حرکت کند.سری اعمال منظم تشکیل می دهند یعنی کسی که می خواهد تحقیق کند باید بایک س

جان بیست معتقد است که بین اصطالح تحقیق و روش های علمی تفاوت وجود دارد و اشاره دارد که تحقیق دارای فرآیند رسمی تر و 

 عمیق تر در اجرای روش تحلیل علمی است.

ش های علمی است و نیز بر به کار بردن روش های از این تعریف برآورد می شود که تحقیق دارای یک فرایند رسمی تر نسبت به رو

 علمی در تحقیق تاکید شده است.



 

هدف تحقیق عبارت است از پاسخگویی به یک مساله یا حل یک مشکل و محقق می کوشد دیده های موجود را مورد بررسی قرار دهد 

 صل آن ، مجموعه واحد و یگانه ای گردد. تا مسائل جدیدی بیابد. آنگاه یافته های خود را طوری به هم مربوط سازد که حا

نکته جدیدی که در این تعریف دیده می شود این است که گفته شده است در آخر یافته های خودرا به هم متصل می کند و یک 

 مجموعه ای واحد را تشکیل میدهد.پس در طول تحقیق قسمت های مختلف باید مبتنی بر یک هدف دنبال شوندوآن هم مساله ایست

 که تحقیق به خاطر آن انجام می گیرد.

در اصطالح علمی تحقیق عبارتست است ازاعمال روش های توام با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقتی به کار میرود.ودر این جا 

 روش های خاص در انجام تحقیق مد نظرگرفته شده است.

 به قرار زیر است:برای این واژه تعاریف گوناگون ارائه شده است.که برخی از آنها 

 تحقیق مطالعه حقیقت است.

 تحقیق مجموعه قواعد ومقرراتی است که به آدمی می آموزدچگونه باید حقایق مربوط به یک زمینه را جستجو کند.

 تعریف:ما تحقیق میکنیم تا نکات نامفهوم و ناشناخته بحث را کشف کنیم یا مسئله ای که با آن روبه رو هستیم را حل کنیم. 

 واع تحقیقات علمیان

 گروه دو به هدف براساس علمی تحقیقات. شود می بندی تقسیم روش و ماهیت نیز و هدف یعنی دومبنا براساس علمی تحقیقات

  کاربردی تحقیقات -2 بنیادی تحقیقات -1: شود می تقسیم

 گیر وقت تحقیق، این ویژگیهای از. شود می نظری مدلهای و حقایق علمی، قوانین تولید به منجر تحقیقات این نتایج: بنیادی تحقیقات 

 می تقسیم دسته 2 به تحلیل روش اساس بر بنیادی تحقیقات. شود می انجام ها دانشگاه و علمی مراکز توسط و است بر هزینه و

 می آوری جمع... و مصاحبه و مشاهده آزمایش، روشهای از استفاده با اولیه اطالعات تحقیق این در: تجربی بنیادی تحقیقات -1:شود

 در: نظری بنیادی تحقیقات -2. شود می تبدیل علمی های نظریه به وبعد شود می تحلیل و تجزیه آماری روشهای از استفاده با و شود

 از استفاده با و میشود آوری جمع قبلی دانش و ذهنی خالقیت بر تکیه وبا ای کتابخانه روش از استفاده با اولیه اطالعات تحقیق این

.                                                                                                     شود می تولید علمی های نظریه قیاسی و منطقی تحلیل روشهای

 مورد انسان سطحزندگی ارتقای جهت در آوردیم بدست بنیادی تحقیقات کهاز معلوماتی از استفاده با تحقیقات این: کاربردی تحقیقات

 توسط و درآمدزاست و شود می انجام بنیادی تحقیقات از تر سریع که است این تحقیق این ویژگیهای از. گیرد می قرار استفاده

 با که ای توسعه تحقیقات -1: میشود تقسیم دسته 2 به کاربردی تحقیقات. میشود انجام ها وکارخانه دولتی و خصوصی سازمانهای

 تولید منظور به موجود سیستم ظرفیت ارتقای با: عادی رویکرد با ای توسعه تحقیقات. یکدیگرند از مجزا استراتژیک و عادی دوریکرد

 طراحی به: استراتژیک رویکرد با ای توسعه تحقیقات و شود می انجام کنندگان مصرف نیاز به پاسخگویی برای کاالوخدمات بیشتر

 در کنندگان مصرف تقاضای به پاسخگویی برابر در قابلیتها افزایش منظور به سنتی های سیستم جای به کارآمدتر های سیستم

 سیستم درمان به که است این ای توسعه تحقیقات با تحقیقات این تفاوت: عملی تحقیقات -2. آنان زندگی سبک به توجه با بلندمدت

 به یا و ارتقا به ای توسعه تحقیقات در ولی برگردد خدمات و کاال تولید برای خود طبیعی شرایط به سیستم که تا پردازد می نظر مورد

 .  پردازد می ها سیستم جایگزینی

-۲ علّی -4همبستگی -0توصیفی -2تاریخی -1:میشود تقسیم دسته 5 به روش و ماهیت مبنای بر علمی تحقیقات  

 ویژگیها،عقایدوسایر صفات، شناخت به:یابی زمینه -1: کرد بندی تقسیم گروه 4 یا 0 به توان می را توصیفی تحقیقات( آزمایشی)تجربی

 پرداخته عمیق صورت به مختلف جهات از مورد یک مطالعه به: موردی -2.پردازد می انها به مراجعه طریق از جامعه یک افراد مسائل

 -0. داد جای تحقیق این در توان می هم نگاری قوم تحقیق.بپردازد واکنشها علت تحلیل و تجزیه به ویژگیها توصیف بر عالوه تا میشود

 تحقیقات. پردازد می دار نظام صورت به فضاها و متنها مطالب، محتوای کیفی و عینی توصیف و تحلیل و تجزیه به محقق: محتوا تحلیل

 یک در تغییر جهت: مثبت.است منفی و مثبت شکل دو به که.شود می انجام متغیرها بین رابطه از اطالع کسب برای: همبستگی

 متغییر یک در تغییرات جهت: منفی. دارند کاهش یا افزایش یا تغییرات دیگر عبارت به باشد همسو تغییردرمتغییردیگر جهت متغییربا

  کاهش با افزایش یعنی نیست همسو دیگر متغییر در تغییر جهت یا

(: رویدادی پس)علی تحقیقات. باشد می منفی صورت به هم گاهی نیست خطی صورت به همیشه همبستگی نمودار. روبروست دیگری

 می انجام آن علت درباره تحقیق دهد می رخ ای حادثه که آن از پس یعنی دارد بستگی حادثه روز به علتها کشف روش این در

. گردد بازسازی وواقعه شود اوری جمع اسنادومدارک باید شروع در دو هر برای داردزیرا مشابهت تاریخی تحقیقات با علی تحقیقات.شود



 

 درروند( ب)تدریس روش بر الف تدریس روش: مثل دارد تاکید ومعلول علت بین رابطه شناخت بر تجربی تحقیقات در: تجربی تحقیقات

    . است بهتر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

  :تجربی تحقیق یک شرایط ضروری

 متغیرهایانتخاب جفتها به صورت تصادفی برای کمتر شدن  تصادفی اتخاب( ب     حذف متغیرهای مزاحم در آزمایش:کنترل( الف

 آن بایدنتایج پس است ومعلول علت بین روابط کشف تجربی تحقیق اصلی طرح:تعمیم قابل( ه     تکرارآزمایش(ج   غیرقابل کنترل

         تعمیم قابل

  :مزاحم متغیرهای انواع    

 آزمایش اجرای به ابتدا... و معناها با ها نامه پرسش طریق از باید محقق: آزمون پیش اجرای-2 زمانانجام تحقیق با رخدادهای هم -1

  گیری اندازه وسایل و ها روش در تغییر-0. دهد انجام شاهد و آزمایش گروهی دو بر را آزمون پیش بعد شود مشخص نقایص بکندتا کار

 آخر تا ندارد وجود تضمینی شاهد و آزمایشی گروههای افراد یا آزمودنیها یعنی: آزمودنیها افت -۲ فیزیولوژیک و روانی تغییرات-4

                        .باشند ما همراه تحقیق

  :مزاحم متغیر کاهش راههای  

 حذف و مشابه خصایص با جفتها انتخاب: کردن همتا-2 دارند یکسانی وخصایص جنس که آزمودنیهایی حذف یعنی: متغیر حذف-1

 در اولیه تفاوتهای یعنی: واریانس تحلیل -4.  باشند برابر وشاهد آزمایشی گروه در آزمودنیها یعنی: کردن تراز وهم معادل -0 آنها

        نشود اعمال گروه انتخاب در محقق نظر: تصادفی گزینش -۲ برود بین از آماری روشهای با آزمایش و شاهد گروههای

     :تجربی تحقیق اجرای طرحهای و روشها   

 مستقل متغیر معرض در شوند می انتخاب متجانس صورت به که افرادی یعنی:آزمون پس( الف:آزمودنی گروه یک بااستفاده آزمایش-1

 ابتدا یعنی: آزمون پس و آزمون پیش(ب.گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد ونتایج آید می عمل به آزمون آنها از وبعد گیرند می قرار

 با نتایج و شود می گرفته آزمون مجددا و میگیرند قرار مستقل متغیر تاثیر تحت پس آید می عمل به آزمون مستقل متغیر تاثیر از قبل

 گروه)الف گروه دو به تصادفی صورت به متجانس افراد(: آزمایشی و شاهد) ازدوگروه استفاده با آزمایش-2. شوند می بررسی یکدیگر

 گروه دو به: ازآزمون پس از استفاده( الف: است انجام قابل صورت دو به آزمایش این. شوند می تقسیم( شاهد گروه)ب و( آزمایش

. آید می عمل به آزمون هردوگروه از وبعد گیرد می قرار مستقل متغیر تاثیر تحت آزمایشی گروه سپس تقسیم شاهد و آزمایش

 قرار مستقل متغیر تاثیر تحت آزمایشی گروه بعد آید می عمل به آزمون دوگروه هر از ابتدا: آزمون از پس و آزمون پیش از استفاده(ب

 استفاده( الف: گروه چند از استفاده با آزمایش-0. شود می مقایسه یکدیگر با ونتایج آید می عمل به آزمون هردوگروه از بعد و گیرد می

 دو آنگاه شود می انجام آزمون از پیش آزمایشی گروههای از دریکی. شود می شاهدتقسیم دوگروه و آزمایشی گروه دو که: گروهی 4 از

 مقایسه طرفه دو واریانس طریق از و آید می عمل به آزمون گروهها همه از پس گیرند می قرار مستقل متغیر تاثیر تحت آزمایش گروه

 آنها از نیمی آنگاه شوند می تقسیم متجانس گروه یک از بیش تصادفی شیوه به آزمودنیها: چندگروهی آزمون پس طرح( ب. شود می

 پیش از استفاده( ج   گیرد می قرار بررسی مورد نتایج و آید می عمل به آزمون آنها از پس گیرند می قرار مستقل متغیر تاثیر تحت

 تحت وهمگی آید می عمل به آزمون ازآنها بعد شوند می تقسیم متجانس گروه سه از بیش به آزمودنیها: چندگروهی آزمون وپس آزمون

               .شود می بررسی ونتایج آید می عمل به آزمون آنها از وبعد متغیرمستقل تاثیر

 می سعی محقق اینجا در شود می انجام گروه چند یا متجانس گروه یک با که روش این: آزمون تکرار روش از استفاده با آزمایش -4

 داشته وجود متعددی متغیرهای که شود می انجام زمانی روش این دهد قرار مستقل متغیرهای تاثیر تحت متعدد را آزمایشی گروه کند

  .باشند برخوردار مختلفی سطوح از نظر مورد متغیر ثانیاً باشد

 :آن ویژگیهای و علمی تحقیق

 علمی تحقیق قواعد و ویژگیها :ب علمی تحقیق فلسفه و مفهوم :الف 

 نمی رعایت را علمی تحقیق یک اداب و تشریفات :الف اما؛ کاوشند، حال در مشکالت حل و سوالها یافتن برای انسانها همه :مقدمه

 ه واژ این بنابر .کنند نمی اضافه ای تازه مطلب بشر شناسی معرفت حوزه در و هستند تکراری معموال :ج .دارند فردی کاربردی :ب .کنند

 .دارد خاص اطالق "علمی تحقیق" واژه اما دارد عام واژه تحقیق

 :است زیر کلی مشخصات دارای تحقیقات این :علمی تحقیق فلسفه و مفهوم :الف



 

 تحقیق سپس و نماید جانبه همه ارزیابی را بررسی مورد مسأله باید پژوهشگر :خاص تشریفات و آداب از بودن برخوردار 1.

 گزارش تدوین به نسبت کار پایان در بتواند مهمتر همه از و باشد درست آن تحلیل و وتجزیه گردآوری روشهای و طرح آن بابت مناسب

 )سیستماتیک و یافته نظام صورت به( .نماید اقدام آن انتشار و تحقیق

 و بیفزاید بشر معرفت و دانش حجم بر و نماید کشف خلقت جهان در را ای تازه مطلب باید تحقیق :معرفت قلمرو توسعه 2.

 .نماید معلوم را مجهولی

 و واقعیت و مصداق ذهن خارج در بتوان تحقیق از حاصله نتیجه از یعنی :ذهن بیرون در تحقیق و نتیجه از حاصل شناخت 3.

 .کرد پیدا خارجی ازای مابه

 کشف هدف با یافته نظام طور به خاصی آداب با که ای کاوشگرانه تالش از است عبارت علمی تحقیق :چیست علمی تحقیق

 . باشد داشته خارجی مصادیق آن از حاصل شناخت و شده انجام نوع بشر معرفتی قلمرو گسترش منظور به مجهولی

 به بشر نیاز دارد؟ آن دادن انجام به نیازی چه بشر اساساً و شود می انجام علمی تحقیق چرا :علمی تحقیق فلسفه

 :کرد بیان زیر شرح به میتوان را علمی تحقیقات

 و حوادث پی در بداند خواهد می انسان )کودکان کنجکاوی و ولع و حرص مثل( است جستجوگر فطرتا انسان :انسان فطری نیاز - 1

 مند عالقه کل بطور و بداند آنها ویژگیهای و ها پدیده و اشیاء ماهیت از خواهد می او دارد عواملی وجود و نیرو چه جهان های پدیده

 .هاست ناشناخته کشف به

 اکولوژیک سیستم سه از عضوی انسان .روبروست گوناگونی مسائل با خود حیات دوران در انسان :حیاتی نیازهای به پاسخگویی 2

 از اگاهی و حیات مظاهر از یک هر با خود روابط تنظیم به ناچار زندگی ادامه برای انسان .است طبیعوت ماوراء و انسانی اجتماعی،

 خود زندگی بهبود آنهابرای استفاده و به دستاوردها دستیابی جهت طبیعت عالم و خلقت جهان رموز کشف به نیاز همچنین و آنهاست،

 .آن بهبود و زندگی نیازهای تأمین برای انسان عهده بر است ای وظیفه عناصر و عوامل این کشف است،

 با و است محدود بشر معلومات دایره برعکس و است نامحدود معلوماتش بر بشر مجهوالت دامنه :بشر مجهوالت و معلومات دایره

 مجهوالت جدید مجهوالت، کشف و علمی تحقیقات توسعه با چون .شود می بزرگتر نیز دایره مجهوالت معلومات توسعه و زمان گذشت

 گردد می نمایان بشر برای

 از عبارتند بشر معرفتی  حوزه .

 دارند واگرایی خصلت :الف ها حوزه این مادی علوم حوزه 0 - اجتماعی و انسانی علوم حوزه 2  -ماوراءالطبیعه و علوم الهی حوزه 1 :

 به هه هر :ب .بینیم می کمتر را علمی رشته های برگردیم بشر تاریخ هر چه به گذشته معرفتی حیطه و قلمرو گسترش علت به یعنی

 تولید پرتو در روند این که بینیم را می جدید های رشته زایش و تکثیر و قدیم های رشته تجزیه اثر در شوند می تر نزدیک کنون زمان

 به معلومات دامنه شدن بزرگ و بشر شناختی و معرفتی قلمرو توسعه با :ج .یافت خواهد ادامه مستمر ای پدیده صورت به بیشتر علم

 .دارد فزاینده روند نیز مجهوالت  حجم و شود می بیشتر نیز الت  مجهو دامنه طورهمزمان

 کردن روشن( مجهول آن برای یافتن پاسخ و مسأله حل عبارتی به و مجهول کردن معلوم :اولیه هدف :الف :علمی تحقیق هدف

 دستیابی :غایی هدف :ب )خاص مسئله

 .دارد شمول جهان خصلتی که است کلی علمی قضایای عبارتی به و کلی معلومات به

 :از عبارتند عمدتاً علمی کلی قضایای و معلومات

 .معلولی است و علت روابط و علم مبانی کننده تبیین عمدتا و مسلم امور جزو که :علمی قوانین و اصول 1.

 نظایر و افکار و ها،حاالت پدیده و اشیاء نظیر واقعیتها ابعاد و ویژگیها ماهیت، بیان به و :دارد توصیفی جنبه که علمی حقایق 2.

 .پردازد می آن

 :شود می تقسیم ذیل انواع به و است عالم در ها متغیر یافته نظام روابط کننده منعکس که مدلها 3.

 .دهند می قرار رابطه در یکدیگر با را مفهومی متغییرهای :مفهومی مدلهای :الف

 - .آورند می در نمایش به تصویر قالب در را پارامترها و ها متغییر طرحها و ها نقشه مثل :گرافیکی مدلهای :ب

 شیمی ریاضی، علوم در و هستند باالیی قطعیت دارای دهندو می قرار رابطه در را پارامترها و متغییرها که فرمولهایی :ریاضی مدلهای :ج

 .شود می مشاهده مادی علوم و فیزیک ،



 

 ای یافته نظام رابطه که پارامترهایی و متغییرها و نمادها دارای .هستند ریاضی مدلهای شبیه شکلی لحاظ از :ریاضی شبه مدلهای :د

 و آمار در شده گرفته بکار ریاضی شبه فرمولهای و مدلها مثل .شود نزدیک واقعیت به است ولی ممکن د ندار قطعیت آنها نتایج اما دارند

 .. و مدیریت و اقتصاد جغرافیا مانند انسانی علوم

 رفتاری و ریزی برنامه الگوهای تیپ طرحهای نظیر :کاربردی مدلهای :ه

 برخورداری و مکرر های تأیید صورت در و شوند آزمایش باید و ندارند قطعیت ولی دارند یافته تعمیم و کلی ماهیتی که هایی نظریه 4.

 )علمی امور نویس پیش نظیر( .گیرند می خود به علمی اصول و قانون حقایق، شکل و شوند می مسلم تبدیل امور به الزم استحکام از

 :است ذیل شرح به علمی تحقیق هدف عملیاتی و تر واقعی شکل در :از است عبارت علمی پژوهش اولیه هدف

 مختلفی مبانی از که است تحقیقاتی کار عشرو برای خوبی مبنای علمی های نظریه :ها نظریه و ها گزاره ارزیابی و بررسی الف

 .هستند تجربی تحقیقات حاصل گاه :ب .دارند عقالنی و ذهنی مبانی گاه :الف :گیرد می سرچشمه

 و دهد بروز جدید نظریه طرح، تدوین در است ممکن خاص مورد یک خصوص در تحقیق با :جدید نظریه و کلی گزاره ارایه ب

 .دهد ارائه را جدید نظریه خود تحقیقات از اساس نتایج حاصل بر استقرایی روش به محقق

 انجام :بنیادی تحقیق مشکل حل یا و توسعه جهت تحقیق یعنی دارند کاربردی جنبه علمی تحقیقات از برخی :مشکل حل ج

 مبنایی حالت در بیشتر نظریه ارائه نظریه یا  ارزیابی هدف با تحقیقات

 علمی تحقیق روش آموزش از هدف

 جهت علمی موازین رعایت با حقایق و واقعیتها به دستیابی یادگیری :مجهوالت کشف و حقایق به وصول روش فراگیری الف

  ها ناشناخته و الت مجهو به پاسخ

 خصوص در خصوصی و دولتی نهادهای و سازمانها نیاز به توجه با :تحقیقاتی های پروژه اجرای برای الزم مهارت کسب ب

 تحقیق به آشنا و ای حرفه و ورزیده محققان به نیاز امر این در مالحظه قابل شده تخصیص داده های بودجوه و کاربردی تحقیقات

 .است حرفه آموختن مثابه روش تحقیق آموختن که کرده ایجاد را کار و کسب و شغلی زمینه و شود می صمشخ علمی

 و ارشد کارشناسی مقطع در بویژه اصیل تحقیقی کار یک انجام :تحصیلی های نامه پایان تهیه برای الزم مهارت کسب ج

 - دکتری

 علمی تحقیق قواعد و ویژگیها :ب

 باره در هایی ابهام یا نگرفته قرار بشر معرفتی قلمرو در هنوز که کند تأکید مسائلی به باید علمی تحقیق : بودن ای توسعه -1

 دارد. وجود آن

 باشد. اجراء قابل و پذیر امکان باید علمی تحقیق : داشتن بررسی قابلیت -2

 رساند. انجام به آنرا ترتیب و نظم رعایت با بتوان که شود انتخاب ای گونه به علمی تحقیق نو هر باید : داشتن نظم  -0

 . است تبحر و تخص از پژوهشگر برخورداری مستلزم علمی تحقیق دادن انجام : طلبی تخصص  -4

 داشته وجود مطالعه و مشاهده ، کنترل امکان تا میشود انجام محدود قلمروهای در معمو علمی تحقیقات : تعمیم قابلیت -۲

 . باشد پذیر تعمیم جامعه کل به آمده بدست نتای که میشود ای انتخاب گونه به محدود قلمرو این حال این با باشد

 در دقت رعایت پژوهش، مورد ی پدیده از واقعی شناخت آوردن دست به و نتایج صحت از اطمینان منظور به : طلبی دقّت -6

 .است ضروری مطلوب امری صحت از اطمینان و کار مختلف مراحل

 . باشد داشته حقیقت و واقعیت میکند آوری جمع که را اطالعاتی تحقیق هر در که نماید سعی باید محقق : بودن واقعی -۱

 گونه هر از و باشد خالی بررسی مورد مسئله از ذهنش تحقیق دادن انجام و ع شرو هنگام به باید محقق : تجاهل قاعده -8

 . پرهیزنماید تحقیق کار در عجوالنه قضاوت و پیشداوری

 .باشد بردبار و صبور بسیار باید محقق : طلبی صبر -9

 است جا الزم دو در تحقیقاتی کار در شجاعت . است جسارت و جرأت نیازمند علمی تحقیق : طلبی جرأت -11

 ارائه یا نوشتن هنگام در دوم می اید پیش جریان تحقیق در که تهدیدهایی موانع و مشکالت با برخورد در اول

 . آن نتایج اظهار و تحقیق گزارش



 

 داشته حضور تحقیق مراحل کلیه در واحدی مدیریت است گروهی،الزم تحقیقات در : واحد مدیریت به نیاز -11

  .ببرد پیش منظم صورت به را تحقیق مراحل بتواند تا باشد

 از دارد؛ را خود خاص عقاید و باورها آرزوها، ها، آل ایده بنابراین و است انسان محقق : طرفی بی اصل رعایت  -12

 را محقق باالی همت آنها، تاثیرپذیری از جریان تحقیق داشتن نگه دور و وابستگیها این از شدن جدا رو این

 .کند رها مسائل این قید از را خود تحقیق باید ناچار که کند می طلب

 را ای نظریه ارائه توانایی شده حاصل نتایج اسا بر و کار انتهای در باید محقق : تحقیق بودن اجتهادی -13

 .باشد داشته دهد، توضیح را حقیقت و واقعیت چگونگی که

 دست اطالعات و ها سرچشمه بر آن اتکای علمی پژوهش ویژگی ترین برجسته : اول دست اطالعات بر اتکا -11

 .است اول

 : علمی توسعه نیازهای پیش

 .بدهد بها تحقیقاتی کارهای به که باشد سطحی در جامعه فرهنگ یعنی : تحقیق فرهنگ وجود  -1

 .تحقیقاتی فنون از مطلع و ماهر محقق نیروی داشتن : محقق وجود -2

 .خصوصی یا دولتی سازمانهای طرف از کافی و ضروری مالی منابع تخصی : بودجه تامین -0

 .تحقیقاتی موسسات پشتیبانی یعنی : الزم سازمان وجود -4

 .نیست پذیر امکان ابزارالزم بدون علمی تحقیق : تحقیقاتی ابزار وجود -۲

 ...و نقلیه وسیله و مسکن مثل فکری و زمانی از اعم : محقق برای الزم فراغت -6

 تشویق را محققان نموده، تسهیل را علمی تحقیق که کرد پیدا سازمان ای گونه به باید : اجرایی و مالی مقررات و ضوابط -۱

 .نماید ترغیب و

 .حکومتی نهادهای توسط تحقیقاتی فعالیتهای از پشتیبانی : ملی سطح سیاسی ی اراده -8

 (()) موضوع تحقیق 

اولین مسأله ای که برای محقق وجود دارد، انتخاب موضوع تحقیق است. موضوع تحقیق، یک طرح مشکل است که محقق 

در جست جوی یافتن پاسخ و یا راه حل آن است. محقق نباید به امید این که موضوع خود را در اواسط کار مشخص کند، 

انتخاب موضوع، گرچه امری ساده به نظر می رسد، ولی برای یک فعالیت پژوهشی را شروع کند، تجربه نشان داده که 

 دانشجویان تازه کار، امری دشوار است 

 (())عوامل مؤثر در انتخاب موضوع تحقیق  

  الف( کنجکاوی انسان

انسان برای ارضای حس کنجکاوی خود، به دنبال راه حل معقولی برای معماها و مشکالت است. به همین جهت، تمایالت 

انسان برای پاسخ گویی به معماهای موجود، یکی از منابع انتخاب موضوع تحقیق است؛ زیرا افرادی که با معما و یا مشکلی 

عی تنش روانی هستند که همواره آنها را به فعالیت برای حل مشکل برخوردی می کنند، تا زمان حل مشکل، گرفتار نو

 .وادار می کند 

  ب( نیاز و ضرورت

نیازهای موجود هر محقق و یا جامعه ای، ممکن است او را وادار به انتخاب موضوع کند. این نیاز، ممکن است نوعی الزام 

  .رشد و دکتراباشد؛ مثل پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ا

  ج( بضاعت علمی

انتخاب هر موضوع تحقیقی، متأثر از بضاعت علمی محقق است؛ یعنی کسانی که در رشته خاصی تجربه و اطالعات داشته 

  .باشند، در انتخاب موضوع در همان زمینه، آمادگی بیشتری دارند

  د( تجربه

تری در او ایجاد می کند؛ ضمن این که هر تجربه تحقیقی، فعالیت های قبلی محقق در امر پژوهش، آمادگی و انگیزه بیش



 

  .هموار کننده تحقیقات بعدی می شود

  ه( محدودیت ها

 توجه به محدودیت های محیطی و عوامل باز دارنده، می تواند در انتخاب موضوع و نوع تحقیق، مؤثر باشد؛ 

 (())معیارهای انتخاب موضوع تحقیق   

  و تازه باشدموضوع تحقیق، باید نو  -1

هر تحقیق، باید مسأله ای تازه را مورد بررسی قرار دهد. اگر چه در بعضی مواقع، تکرار تحقیق گذشتگان جهت مقایسه 

اثرات پدیده ای در دو محیط و یا در دو زمان، الزم است، اما همیشه نمی توان به استناد این ضرورت، به دنبال تکرار 

  .قیق، باید حرفی تازه برای گفتن داشته باشدتحقیق گذشتگان رفت؛ بلکه هر تح

  اولویت داشته باشد -2

در هر زمان، مشکالت متعددی در جامعه و در پیش روی محقق است که حل همه آنها و تحقیق درباره آنها در زمان 

ای اولویت مشخصی، امکان پذیر نیست. در این صورت، برای انتخاب موضوع تحقیق، باید موضوعی انتخاب شود که دار

  .باشد

 محدودیت دامنه تحقیق )نه خیلی کلی باشد و نه خیلی جزئی( -3

یک موضوع تحقیقی، نه باید آن قدر کلی و مبهم باشد که نتوان آن را اجرا کرد و نه آن قدر جزئی باشد که ارزش اجرا 

 نداشته باشد. 

  قابلیت اجرا داشته باشد -1

هستند و امکان اجرای آنها وجود ندارد و یا این که با شرایط موجود، مانند بعضی موضوعات، فقط در حد ذهن انسان 

 امکانات و فن آوری جدید، امکان انجام آنها وجود ندارد. در این صورت، چنین موضوعاتی، نباید انتخاب شوند 

  اشتن بضاعت علمید -5

  .باشد محقق باید موضوعی را انتخاب کند که در زمینه آن، اطالعات کافی داشته

  پیش بینی مشکالت و محدودیت ها -6

محقق در انتخاب موضوع، باید به محدودیت های زمانی، اجرایی، اتفاقات، خسارت ها و مشکالت، در پیش رو دارد، آگاه 

  .باشد و با توجه به آن محدودیت ها، موضوعی را انتخاب کند تا باعث گمراهی در نتیجه گیری نشود

 ن موضوع مختصر و گویا بود -7

موضوع تحقیق، باید در حد امکان، ساده و بی پیرایه باشد و هیچ مطلب مبهمی نداشته باشد و به عبارت دیگر، موضوع 

  .باید مختصر، مفید و گویا باشد

 تعریف ضرورت موضوع تحقیق؛
تا چه حد برای دیگران مفید کند نتایج این تحقیق تا چه حد برای محقق و نیز عبارت است از  مجموعه اطالعاتی که مشخص می

 میباشد به عبارت دیگر،نتایج این تحقیق منشا چه دستاوردها و آگاهی های جدیدی است.

 هنگام نوشتن ضرورت موضوع تحقیق به چه نکاتی باید توجه کرد؛

دیگران  خواهد ،مشخص کنداین پژوهش چه موردی را برای دیگران خواهد کرد و یا چه موردی اطالعات جدیدی در اختیار اوال

 گذاشت.

،نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.در این زمینه باید معلوم شود که نتایج ثانیا

 حاصل از این پژوهش چگونه در قسمتهای مختلف آموزش،خدمات و مدیریت به طور اعم تاثیر خواهد داشت.

 ه قابل بررسی است؛ضرورت تحقیق از دو جنب

ضرورت بیان از جنبه علمی)نظری(:پژوهشگر باید بتواند با توجه به دانش و ادبیات موجود ضرورت پرداختن با مساله پژوهش را بیان ( 1

 کند.باید نشان دهد که تحقیق مذبور از دیدگاهی جدید و خالقانه به مساله نگاه می کند.



 

ی آمار رویدادها و یی:می توان از صاحبنظران و مدیران درباره ضرورت پژوهش سوال کرد.ارائهبیان ضرورت از جنبه کاربردی و اجرا (2

تاکیدی که بوسیله متخصصان و صاحبنظران می شود بیان کننده این است که پژوهش مورد نظر از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار 

 است.

 صورت میگیرد؛ ))مکان((و  ))زمان((ضرورت تحقیق با رویکرد با دو مولفه 

بنابراین گاهی موضوعاتی مهم هستند؛اما ضروری نیستند.ای نکته حائز اهمیت است که در تحقیق و فرایند آن میلیون ها موضوع ویژه 

 ای هستند که ضرورت انجام پیدا می کنند.

دانند و خواستار تحقیق بر روی این یهای صاحبنظران و خبرگان آگاه که موضوع را ضروری مای از نوشتهمی توان از طریق ارائه خالصه

 مساله هستند،ضرورت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره آن استدالل کرد.

ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تاکیدی که بوسیله متخصصان و صاحبنظران در یک زمان خاص یا مکان خاص صورت می گیرد بیان 

رورت خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر تاثیر انجام تحقیق درحل مسائل بخشهای جامعه  کننده این است که تحقیق مورد نظراز ض

 و ایجاد تحول در یک جامعه خاص یا حل مشکالت دریک مکان خاص بیان می شود. 

 اهمیت تحقیق

ضوعی فاقد ارزش و اهمیت کافی در انتخاب موضوع تحقیق یا پایان نامه  باید به اهمیت مساله توجه جدی شود ، تا اگر مو           

 .صرف نشود.باشد ، بابت تحقیق آن وقت و هزینه اضافی 

 صفحه باید ارائه و دالیل مهم بودن آن بیان شود.  2یا  1.۲اهمیت  موضوع تحقیق ارائه شده عموما در 

نماید که در چه زمینه ای از اهمیت پژوهشگر اهمیت تحقیق خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده ، بیان می کند و باید مشخص 

                                                                                                                                                                                                                    بیشتری برخوردار است.

می پرسند که    اساتید از دانشجویان همواره اهمیت و ضرورت انجام یک تحقیق دلیل اصلی و محوری برای اقدام به یک تحقیق است. 

اهمیت و ضرورت تحقیق من چیست؟ این سؤال به طور قطع نشان دهنده این مطلب است که دانشجو خودش موضوع تحقیق را 

می توانست در مورد ضرورت و اهمیت انجام تحقیق خود صحبت کند. اما واقعا اهمیت و ضرورت یک  انتخاب نکرده وگرنه به راحتی

 تحقیق به چه معناست؟                                                                

اهمیت تحقیق سخن می گوییم، معموال اهمیت و ضرورت تحقیق را به معنای یکدیگر بکار می برند که اصال درست نیست. وقتی از 

 .یعنی بیان می کنیم که این تحقیق از نظر چه ابعاد و مؤلفه هایی مهم است

 :  در یک نگاه کلی، اهمیت تحقیق از دو بعد قابل بررسی است

 : از باب نظری -1

دالیل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان پژوهشگر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، 

 .کند. او برای این کار، باید نشان دهد که تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خالقانه به مسائل نگاه می کند .

 بیان اهمیت موضوع تحقیق، باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیق را نسبت به نظریه های موجود و یا شرایط موجود، به اثبات برساند .

غلب پژوهشگران در مطالعات خود، متوجه جای خالی موضوعی می شوند و تحقیق مزبور باید این کمبود را جبران کند. اگر تحقیق در ا

مورد یک تئوری یا مدل است، در آن صورت، تحقیق می تواند آزمون مهمی از آن تئوری باشد و یا امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم یا 

ژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسش های خود را همانند پرسش هایی که آنها در تحقیقات پیشین به اصولی استفاده کند که پ

از گروه های متفاوت جامعه و زمان دیگری جمع آوری می شود. از این رو نتایج حاصل از  گرفته اند ، تنظیم کند ولی داده ها کار

 .د.تحقیق، می تواند موجب گسترش تئوری پیشین گرد

 به این مثال توجه کنید
تحلیل محتوای مجالت ورزشی ایران موضوعی است که بسیار مورد توجه متخصصان ارتباطات در ورزش بوده است. حال فرض کنید 

دانشجویی با این عنوان که قصد دارم محتوای روزنامه های ورزشی ایران را مورد مطالعه قرار دهم ، به من مراجعه کند. مسلما از او 

هم پرسید تحقیق شما از چه نظر اهمیت دارد؟ این تحقیق که تا کنون بارها انجام شده است؟ چرا فکر می کنی انجام این تحقیق خوا

 مهم است؟



 

 نتایج که آید می نظر به کشور، ورزش مدیریتی ساختار و اجتماعی  اگر او پاسخ دهد که با توجه به شرایط امروز اقتصادی، فرهنگی و

مه ها را در شرایط فعلی مورد بررسی قرار روزنا محتوای که دارم تمایل دلیل همین به باشد، داشته تفاوت فعلی شرایط با قبلی تحقیقات

 دهم .

 به نظر من دلیل ایشان برای اهمیت انجام تحقیق تا حد زیادی قانع کننده است .

 -2 از باب عملی ) کاربردی ( :

معموال تحقیقات برای جامعه از ابعاد مختلفی اهمیت دارد. مثال نتایج تحقیق می تواند کدام مشکل جامعه را حل کند؟ یا در کدام 

 سازمانها می تواند مورد استفاده قرار گیرد ؟ 

 بطور خالصه اهمیت موضوع و مسئله تحقیق باید : 

 مسئله نظری یا کاربردی کمک می کند موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد و به حل یک-1

 موضوع پیشنهادی جدید است و قبال انجام نشده است-2

 موضوع پیشنهادی جدید نیست، اما رویکرد پژوهشی و نگاه به آن نو است-0

 در طرح موضوع و ارائه آن، پژوهشگر ابتکار و خالقیت به خرج داده است-4

 ستموضوع تحقیق از دانش نظری قوی برخوردار ا-۲

 حاصل مطالعه انجام شده به دانش مفید و مورد استفاده برای ذینفعان می افزاید-6

 هدفها، دالیل انجام  تحقیق به روشنی و به طور منطقی بیان شده است-۱

 اهمیت مسئله تحقیق به روشنی و در قالب جمالت علمی بیان شده است-8

 داده استپژوهشگر فهم درستی از موضوع و مسئله تحقیق به دست -9

 تحقیق انجام شده می تواند مشکلی از مشکالت جامعه را مرتفع نماید-13

 اهداف تحقیق

 شناسایی اهداف تحقیق:

درشروع به کار تحقیق ، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی ، باید هدف محقق ، از مساله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است روشن 

بودن موضوع تحقیق ، موجب خواهد شد که پس از پایان کار تحقیق ، از نتیجه ای که بدست آمده است باشد. بی هدفی ، ابهام وگنگ 

 (.66رضایت نداشته باشیم) نبوی،بی تا : 

 پیدا کردن یک هدف برای تحقیق:

را مشخص کنیم. برای این معموال بعد از نگارش بیان مساله، باید هدف از تحقیق  پروپزال یا فصل اول پایان نامه، اما در جریان نگارش

کار الزم است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از این مطالعه به چه 

 .نتایجی دست پیدا کنیم

 .ی بپردازدهدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد، تا در آنجا به داور»در تعریف هدف گفته اند: 

 :نوشتن اهداف تحقیق مشخصا دارای فایده های زیر است

         کنه می تعیین و تعریف را شما مطالعه تمرکز مورد  محدوده. 

         کنه می مشخص شفاف بطور دارید، را آنها سنجش قصد که را متغیرهایی. 

         کنه می روشن دارید، سروکار آن با که را مختلفی مراحل. 

         کنه می محدودتر را تحقیق دامنه. 

 در نظر داشت: چند ویژگی اساسی را باید در مورد

 صراحت: هر هدف باید بطور روشن و صریح عنوان گردد. -

 ایجاز : هر هدف تحقیق باید در حدود یک سطر مطرح شود. -

 نیز مجموعه ای منتظم و بهم پیوسته فراهم آورند.عدم تناقض: هدفهای تحقیق باید با یکدیگر سازگار باشند و در کل  -



 

تعدد مطلوب: نباید تصور رود که با یک تحقیق تمامی مسائل جامعه مطرح ، تحلیل و در نهایت حل خواهند شد.تعداد اهداف هر  -

 تحقیق باید در حد اعتبار ، زمان ، نیروی انسانی و سایر امکانات باشد.

 باید قابل پژوهش و عملی باشند. تحقق پذیری: هدفهای یک تحقیق -

 که بدین گونه عمل می شود: تقسیم بندی اهداف تحقیق معموال 

 را مشخص می کنیم. منظور از هدف کلی، همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آن را داریم.« هدف کلی»اول 

پایان نامه به اجزای کوچک  «هدف کلی»یم یا شکستن تحقیق بیان می شود. این اهداف از تقس« اهداف جزئی یا اختصاصی»گونه دوم 

 را قدم به قدم مشخص می نماید.« هدف کلی»تر به دست می آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به 

 اهداف تحقیق را چطور بنویسیم؟

 هدف باید مشخص و قابل تشخیص باشه. 

 هدف باید قابل دسترس باشه. 

  خودتون باشهنحوه دستیابی به هدف باید تحت کنترل . 

 شود: ها اشاره می های متعددی داشته باشند که در زیر به چند نمونه از آن اهداف شما باید ویژگی

         :کند مبهم باشد به طوری که خواننده از خواندن متن شما متوجه نشود  اگر جمالتی که اعداف شما را بیان می روشن باشد

قابل اجرا ارزش جلوه خواهد کرد. ست به چه نقاطی رسید، احتمال زیاد در ذهن او کار شما کمبعد از انجام این پژوهش دقیقا قرار ا

اهدافی که قرار است پژوهش شما به آن برسد اگر قابلیت اجرا شدن در صنعت را داشته باشد بسیار مورد توجه سازمان مورد نظر  باشد:

سنگ »یار بزرگ نشان از عدم شناخت کافی محقق است. به زبان خودمانی مسلما انتخاب اهداف بس قابل دسترس باشد: گیرد. قرار می

 «.ی نزدن است بزرگ نشانه

 تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی باید بر اساس مالک های مشخص صورت پذیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

 برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد. اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و منظور محقق را بطور کامل -

اهداف صریح و روشن بیان شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست باید مشخص شود که دقیقا چه چیزی باید اندازه گیری  -

 شود.

اهداف درقالب های قابل اندازه  اهداف باید قابل اندازه گیری باشند. تحقیق به روش علمی بر پایه اندازه گیری استواراست و بیان -

 گیری کار مطاله را ساده تر می سازد.

پروپزال اهداف خوبی بنویسید، توصیه های زیر را  پایان نامه یا تنظیم و نوشتن برای اینکه موفق شوید در جریان نگارش

 در نظر داشته باشید:

 توصیه می شود:

 ستفاده نمائیدبه هنگام تنظیم اهداف اختصاصی ازالگوی ویژه ای ا -

 هدف یا هدف هایی را برای تعیین نمودن ارزش کمی موضوع انتخاب کرده و بنویسید. -

 هدف یا هدف هایی را برای روشنگری در مورد موضوع انتخاب کرده و بنویسید. -

 هدف یا هدف هایی را برای تعیین علل احتمالی موضوع بنویسید. -

 که یک هدف کاربردی در زمینه نحوه بکارگیری نتایج بنویسید.در مطالعات کاربردی پیشنهاد می شود  -

 انتخاب،تعریف و بیان مساله

فعالیتهای تحقیقاتی خود را بر پایه آن شکل   رکن اصلی هر تحقیق علمی را این مرحله تشکیل می دهد . زیرا محقق کلیه

و محقق متوجه میشود که ناشناخته و مجهول او چیست و چه   میدهد .در این مرحله مساله تحقیق مشخص میشود

چیزی را باید معلوم کند.دراین قسمت شما با نحوه بیان تحقیق آشنا می شوید.وظیفه محقق در این قسمت ارائه مطالبی 

وع است تا بدان وسیله گروه آموزشی ویا پژوهشی تصمیم گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق را متقاعد سازد که موض

  .انتخاب شده از اهمیت و کفایت الزم برای انجام تحقیق برخورداراست

  مرحله انتخاب تعریف و بیان مساله دارای اقدامات نظام یافته زیر است:

  طرح مساله تحقیق و تعیین حدود آن-



 

  مطالعه ادبیات و سوابق مساله تحقیق-

  شناسایی و تحلیل مساله تحقیق-

 نگارش آنتشریح مساله تحقیق و -

  تحقیق خوب دارای ویژگیهای زیر است:

میکرو بودن : در حد توان - بسیط بودن : تک باشد و حالت ترکیبی نداشته باشد- ادراکی بودن : یعنی قابل درک باشد

                                                                           .                         شفاف بودن : ابهام نداشته باشد- مرتبط با رشته تخصصی محقق بودن- نو بودن - محقق باشد

هر محققی پس از برخورد با مساله ، انتخاب موضوع و تدوین عنوان پژوهش، ضروری است تا به بیان مساله و تبیین آن 

ی و پژوهش تبدیل نماید، تا از این بپردازد . به عبارت دیگر، محقق باید موضوع تحقیق خود را به یک مساله قابل برررس

طریق هم خود و هم دیگران بدانند که او دقیقا به دنبال بررسی چه مساله ای می باشد. وجود مساله ای که دارای ارزش 

 پژوهش کردن باشد.

 روش دستیابی به سوابق و ادبیات مساله:

  الف( روش دستیابی به منابع و فهرست برداری از آنها

  فیش برداریب (مطالعه و 

 بیان مساله

 پرسش های اساسی- تعریف عملیاتی و مفهومی اجزاء مساله -تعریف مساله- مقدمه

 مقدمه

دور از مساله انتخاب کرد و کلی گرفت که بتوان آن را درآغاز هر  چنان نباید و شود می آغاز ای مقدمه با مساله بیان   

 .مطلب دیگری بیان کرد

 

 تعریف مساله

بخش، مطلب اصلی یا درواقع مساله ای که قرار است در تحقیق مورد توجه قرار گیرد باز گشوده می  در این     

شود.اهمیت مساله مورد بررسی و دالیل پرداختن به آن به عنوان موضوعی ضروری از جمله مطالبی است که در این بخش 

ورزد که نتایج محتمل تحقیق می تواند بر روند مورد اشاره قرار می گیرد. در همین مرحله است که پژوهنده تاکید می 

  .فعلی امور و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مرتبط با آن ها اثر بگذارد

 نحوه بیان مساله تحقیق و نگارش آن

  در بیان مساله و تعریف آن محقق باید به نکات زیر توجه کند : 

  الف ( صورت مساله باید شکل سوالی داشته باشد.

  مساله باید روشن و بدون ابهام باشد.ب( 

  ج(از کاربرد اصطالحات و واژگان ارزشی خودداری شود .

  د ( صحیح باشد.مساله درحد کنترل پذیر مطرح شود.

  ه (سواالت ویژه تحقیق باید نوشته شود .

 تعریف منطقی و عملیاتی اجزای مساله

توافق دارند و صرف نظر از اینکه در چه بستر نحوی مورد استفاده غرض از تعریف منطقی ، تعریفی است که همگان بر آن 

                                                                 قرار می گیرد ، پیوسته دامنه معنایی آن یکی است .                                                                              

ریف عملیاتی ناظر بردامنه ویژه ای از معنا و مفهوم است که پژوهشگر برای تحقیق خود بر می گزیند تا بتواند بر اما تع

 .مبنای آن جریان پژوهش را به طور روشن دنبال کند

  جدول کنترل و ارزیابی نگارش مساله تحقیق:

   ؟ است سوالی شکل به مساله صورت آیا       1



 

  است؟ داده تحقیق ضرورت و اهمیت و له مسا درمورد ضیحیتو مقدمه آیا       2

  ؟ است شده بیان تحقیق مساله حدود و ویژگیها ، ابعاد آیا       3

  شده است ؟ ذکر مساله سوابق و ادبیات آیا       1

  ؟ است شده ذکر آن به مربوط مدلهای و ها ومعرف متغیرها فهرست آیا       5

  ؟ است شده بیان و تدوین تحقیق ویژه سواالت آیا       6

  ؟ است شده اشاره آن های دستاورد و  تحقیق هدف به آیا       7

  ؟ است برخوردار وضوح از مساله بیان آیا       8

  اصطالحات و مفاهیم به خوبی تعریف شده است ؟ آیا        9

 است. شده پرهیز ایدئولوژیک داوریهای و ارزشی شرطی، ، پهلو دو ی ها واژه کاربرد از آیا   11

 چهار چوب نظری

چارچوب نظری، نوعی مبانی نظری هدایتگر برای دستیابی به علل وقوع یک پدیده اجتماعی یا مسئله تحقیق است که به 

تشریح  توان واقعیّت یا بخشی از واقعیّت را در مورد آن پدیده کشف کرد تا محقّق به تبیین، تفسیر، تحلیل وکمک آن می

های شناختی به درک جزئیات عناصر نظری پدیده مورد تحقیق بپردازد. محقّق در چارچوب نظری تحقیق، از طریق روش

های مورد تحقیق، همراه با قواعد منطقی به کشف و درک تبیین واقعیت منتهی پردازد. این استدالل منطقی بین پدیدهمی

 گرددمی

ساده این گونه تعریف کرد :چهارچوب نظری تحقیق عبارتست از نظریه ای که از سوی می توان این اصطالح را با بیانی 

پژوهشگر،مناسب با مسئله پژوهش تشخیص داده شده و طبعا توسط وی جهت تحلیل داده ها براساس اصول و قواعد آن 

 نظریه انتخاب شده باشد.

 نظریفواید چارچوب 

 دهد.نظری مناسب، اجازه فریب حُسن تصادفات پدیده را نمی چارچوب   -1

 .کندمی هدایت مناسب ادبیاتی الگوی سمت به را ما نظری، چارچوب   -2

 .کند کشف را هاپدیده بین روابط از دسته یک تواندمی تجربی مشاهدات و هدایت طریق از مناسب نظری چارچوب   -3

 تحقیق و مفاهیم مرتبط با آن ها شفاف سازی ابعاد وزوایای مسئله -1

 راهنمایی پژوهشگر در حین پژوهش برای گرد آوری اطالعات ارزشمند و موثر در شناخت و تحلیل -5

 ارائه الگوی منسجم به منظور چگونگی تحلیل داده ها و اطالعات گرد آوری -6

 های دستیابی به چارچوب نظری منطقی راه

های نظری موجود در تبیین مسائل  های چارچوب ها و نارسایی رو شدن که با محدودیت از روبه اندیشمندان عرصة علوم اجتماعی پس

اند. آنان  جدید پژوهشی، پیشنهادهایی به منظور حل این مشکل و دستیابی به چارچوب نظری مناسب برای هر مسئله، ارائه کرده

های موجود تنها یکی  ای از میان نظریه حدود کند، زیرا گزینش نظریههای موجود، م معتقدند که لزومی ندارد پژوهشگر خود را به نظریه

تواند در این زمینه به صورت ابتکاری، چارچوب نظری جدیدی  های دستیابی به چارچوب نظری پژوهش است، بلکه پژوهشگر می از راه

 .ارائه کند و آن را در فرایند پژوهش به بوتة آزمایش بگذارد

  «ای انتخاب کنند. ترجیحاً چارچوب نظری شناخته شده»کنند که،  کار توصیه می نظران به محققان تازه صاحبدر عین حال، 

در مجموع مهمترین کارکرد چارچوب نظری این است که به تحقیق جهت می بخشد و ذهن محقق را نسبت به وجوه مشخصی از 

ساس و هشیار می سازد. به این ترتیب او در همان مراحل اولیه تحقیق چند پدیدهء مورد مطالعه یا بافتی که آن را احاطه کرده است، ح

گام نخست را به سرعت طی می کند. در نتیجه ضمن آنکه در وقت و انرژی محقق صرفه جویی خواهد شد، و پژوهش مورد نظر سامان 

مهارتی است که باید محقق به آن مجهز  و انسجام بیشتری خواهد داشت. البته انتخاب چارچوبی نظری مناسب برای هر پژوهش خود

 .باشد. به بیانی دیگر، باید پیوند مفهومی و معنایی مشخصی بین مسأله تحقیق، پرسش های محقق و چارچوب نظری برقرار باشد



 

 تدوین فرضیه:
به فعالیتهای تحقیقاتی  می دهد چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند وفرضیه سازی یکی از مراحل حساس و مهم تحقیق را تشکیل 

 جهت می دهند.

پس از انتخاب و تعریف و تبیین مسئله باید محقق تصویری ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را ارائه دهد تا بر 

ی و پیشنهادی در مورد اساس آن تالش خود را آغاز کند و از صحت آن اطمینان حاصل نماید. بنابراین اقدام به تدوین قضیه های فرض

 تحقیق می کند و در مورد چگونگی متغیر یا پدیده و روابط آنها با یکدیگر توضیح می دهد.

فرضیه ها به محقق کمک می کند تا از بین راه های رسیدن به مقصد تنها چند راهی که آسان تر و نزدیک تر به مقصد می رسد را 

 انتخاب کند.

 :دنابع زیر پدیدار می شود که ممکن است به صورت انفرادی و یا ترکیبی باشفرضیه ها در ذهن محققان از م

معلومات پیشین که در قالب گزاره های نظری مثل حقایق. مفاهیم و مدل ها و غیره وجود دارند و درشکل ادبیات نظری پژوهش  1-

 تدوین می شود.

 تجربیات دیگران مثل سوابق پژوهشی وتجربی آنها که درباره موضوع یا مشابه آن وجود دارد. 2-

 تجربیات پژوهشگر که به طور اتفاقی در محیط واقعی یا آزمایشگاهی با آن روبرو می شود. 0-

 به کارگیری از نظرات آنان.تعامل و گفتگو و مصاحبه با دیگران به ویژه صاحب نظران و اساتید مربوط به موضوع مطالعه و  4-

 مفهوم و تعریف فرضیه:

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهییت. چگونگی و روابط بین پدیده ها. اشیا و متغیرها که محقق را در 

 تشخیص نزدیک ترین و آسان ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.

 درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد.فرضیه گمان و حدسی موقتی است که 

 فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی و تجربه های محقق پدید می اید.

تمام تصورات ذهنی که برای پژوهشگر به وجود می آید و نسبت به آن اگاهی دارد در واقع فرضیه ها هستند که در ذهن او نقش می 

 ا به سمت آن جهت می دهد تا تالش خودش را برای حل مسئله به کار گیرد.بندد و ذهن پژوهشگر ر

 تفاوت بین فرضیه با نظریه و قوانین:

شامل قضایای کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می توانند مصادیق زیادی داشته باشند ولی  "نظریه و قوانین عمدتا

حقیق است که از قضایای کلی ناشی می شود ولی در قلمرو یک تحقیق خاص شکل می فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مسئله ت

 گیرد.

بنابراین محقق نمی تواند فرضیه خود را در تحقیق مورد نظرش به صورت قضیه کلی بیان نماید هر چند که فرضیه های خود را از 

ا به مسئله تحقیق خود یعنی همان مطالعه موردی محدود قضایای کلی کشف می کند ولی باید مفاهیم و اصطالحات مربوط به فرضیه ر

 کند.

 نقش فرضیه در تحقیق علمی:

یافته های علمی دانشمندان هر یک در پی یک فرضیه و حدس و گمان علمی مقدور شده است. آنها ابتدا به صورت بندی فرضیه اقدام 

 کرده اند و سپس در مورد آن به تحقیق پرداخته اند.

 پیگیری و انجام دادن امور تحقیق به محقق جهت می دهد و باعث می گردند که:فرضیه ها ضمن 

 مطالعه منابع مربوط به تحقیق جهت دار شود و از مطالعه منابعی که ربطی به موضوع ندارد جلوگیری شود. 1-

 پژوهشگر را نسبت به جنبه های موقعیتی و معنی دار مسئله پژوهش حساس تر می نماید. 2-

 فرضیه باعث می شود تا محقق مسئله پژوهش را بهتر درک کند و روش های جمع اوری اطالعات را بهتر تعیین نماید. 0-

 فرضیه چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از آن ارائه می دهد. 4-

ارند زیرا تحقیق علمی تالشی است برای معلوم کردن مجهول یا حل تحقیقات علمی از هر نوعی که هستند نیاز به تدوین فرضیه د

 مسئله و مجهول ممکن است از رابطه بین پدیده ها. اشیا و متغیرها باشد.

 در تحقیقات علمی محققان ناگزیرند نسبت به ساختن و پردازش فرضیه اقدام کنند. 



 

االت. شرایط. ویژگی های اشیا و اشخاص . موقعیت ها. پدیده ها و درتحقیقات توصیفی فرضیه ها برگرفته از تصویرحدسی از وجود ح

 رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد. صفات. ویژگی اشیا و پدیده را توضیح می دهد.

در تحقیقات علی و همبستگی فرضیه از وجود رابطه صحبت می کند چه رابطه های همبستگی و چه رابطه های علی که برگرفته از 

 علت و معلولی هستند.رابطه 

در تحقیقات علی بسته به موضوع وابعاد و اهمیت . محقق میتواند یک یا چند فرضیه را انتخاب کند و برای علت یک پدیده چند متغیر 

را را مورد توجه قرار دهد و برای هر یک فرضیه ای تدوین نماید و سپس فرضیه ها را اولویت بندی نماید و از بین آنها مهمترین آن 

 انتخاب و آزمایش کند. 

 در چه مواردی امکان تدوین فرضیه وجود ندارد:

طرح هایی که ماهیت مطالعاتی دارند و بر پایه اطالعات و معلومات پیشین و دست دوم تهیه می شوند مانند تهیه و تدوین  1-

 دایرةالمعارف ها.

طالعات دست دوم و یا ذوقی و هنری بوده و یا هر دو جنبه برخی پژوهش های کاربردی که از جنس طراحی هستند و متکی بر ا 2-

 مطالعاتی و هنری را داشته باشد مانند طرح های آمایشی. تدوین استراتژی ها وغیره.

تحقیقاتی که هیچ گونه دانش و معلومات نظری یا تجربی پیشین برای مسئله و موضوع آنها وجود ندارد و برای اولین بار کشف می  0-

آزمایشگاهی بوده و به طور تصادفی توسط محقق کشف می شود و از ارزش باالیی هم برخوردار است مانند  -تجربی "دتاشود و عم

 .کشف نیروی جاذبه با افتادن سیب از درخت

 متغیر : تعریف 

ارزشهای متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطالق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و 

 متفاوتی داشته باشدو قابل اندازه گیری است .

 طبقه بندی انواع مختلف متغیرها :

(متغیرهای  5 ( متغیر های دو یا چند ارزشی 1    ( متغیر بر اساس نقش 3  (متغیر بر اساس رابطه 2   (متغیر بر اساس ارزش1

 جانبی

 :   ارزش براساس متغیر ها ( 1

 مانند قد ، وزن ، سن ، تعداد ، نمرات درسی ، درآمد ، طول و ارتفاع  متغیرهای قابل اندازه گیری:الف (متغیرهای کمی یا 

 سانتی متر(35/12)      اعشار پذیرندسن  که  –طول , وزن مانند  پیوسته(:) متغیرهای کمی متصل-

که اعشار پذیر نیستند .      دانش آموزانتعداد تعداد کالسها یا ) گسسته( : مانندتعداد فرزندان و  متغیرهای کمی منفصل-

3-2-1 

اندازه این متغیر ها را نمی توان به شکل ریاضی و آماری نشان داد ، بلکه به عنوان کد و نشانه  ب(متغیرهای کیفی :

 خوش خلقی ، کوشا بودن ، شجاعت ، اطاعت که محققان توانسته اند آنها را بصورتاستفاده می شوند. متغیر هایی مثل 

 ن متغیر ها خود به چند دسته قابل طبقه بندی هستند. رتبه و درجه بندی اندازه گیری کنند .ای

مثال : طیف رتبه ای ارزش 

 متغیر:

 

، یعنی هم ارزش کیفی به خود میگیرند و هم مقادیر کمی  بین کمی و کیفی قرار دارنداین متغیر  ج (متغیرهای دو وجهی :

 می توانند قبول کنند مانند : مدرک تحصیلی و در آمد 

 متغیرها براساس رابطه ای که با یکدیگر دارند به سه گروه تقسیم مشوند. :  (متغیر بر اساس رابطه 2

منشاء بروز پدیده ها میشوند  دیگر تاثیر میگذارند.نقش علت را به عهده میگرند و بر متغیرهای  الف(متغیرهای مستقل :

ومعموال محقق در جستجوی رابطه بین دو عامل یا متغیر است و تشخیص تاثیر متغیر مستقل بر متغیر تابع و میزان آن از 

  اهداف عمده تحقیق محسوب می شود.

 خیلی زیاد 5 زیاد 1 متوسط 3 کم 2 خیلی کم 1

     



 

اثیر آن را بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار متغیری که پژوهشگران آن را دستکاری یا انتخاب می کنند تا تبعبارت دیگر 

دهند.مثال: تحقیقات بازاریابی نشان می دهند که ارائه یک محصول جدید به بازار بر قیمت سهام شرکت در بازار تاثیر 

 دارد.

 این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل هستند . ب( متغیرهای تابع یا وابسته :

تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می کند.درحقیقت متغیر  متغیر وابسته:متغیری که تحت

وابسته متغیری است که مورد پیش بینی است درحالی که متغییر مستقل متغیری است که پیش بینی از روی آن صورت 

 و علمی های فعالیت بسامد بین.) است آن در پذیری تغییر بینی پیش یا تشریح محقق هدف که متغیری.   می گیرد

 د و میزان استفاده آن ها از اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد.( مشه واحد علمی هیات اعضای پزوهشی

 میگیرند .تابع قرار گاهی متغیری است که گاه به عنوان متغیر مستقل و  ج( متغیرهای میانگر یا واسطه:

 

 

متغیرمستقل                        متغیر واسطه)میانگر(                      متغیرتابع                                                                       

 )وابسته(

 

 رابطه بین یک متغیر مستقل با یک متغیر تابع به یکی از الگوهای زیر قابل پژوهش است:

 الف ( رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر تابع .

         مانند الگوی پخش پول به عنوان یک منبع مالی با الگوی پخش جمعیت در فضای جغرافیایی                تمرکز جمعیت                    

 تمرکز پول

 ب ( رابطه یک متغیر مستقل با چند متغیر تابع : 

 ج ( رابطه چند متغیرمستقل با یک متغیر تابع : 

 د( رابطه چند متغیر مستقل با چند متغیر تابع :
 متغیرها بر اساس نقش :  -0

  .ی :که همان متغیرهای مستقل هستندلّالف(متغیرهای ع

ممکن است  که ب( متغیرهای توصیفی : مبین صفات و ویژگیهای یک پدیده هستند و درواقع وضع آن را توضیح می دهند

 از نوع کمی یا کیفی باشند مانند وضع سنی، وضع تحصیلی ، وضع سواد.خصوصیا ت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه.

 بر اساس گزینه :انوع متغیر های تحقیق 

 مانندجنسیت که )زن یا مرد(، سواد )بی سواد یا باسواد (متغیر های دو گزینه ای)دو ارزشی( :  -

بیش از دوعدد یا گزینه را به خود میگیرند .مانند سطح تحصیالت ) ابتدایی، متغیر های چند گزینه ای )چند ارزشی(:  -

 راهنمایی،متوسطه ، کاردانی، کارشناسی و....(

این متغیرها موضوع اصلی تحقیق را تشکیل نمدهند بلکه در صحنه تحقیق به شکل های مختلف متغیر های جانبی :  -4

 دارند و محقق اقداماتی را در مورد آنها انجام می دهد که عبارتند از :حضور 

این متغیر عاملی سومی است که محقق انتخاب و اندازه گیری و یا دستکاری می کند تا مشخص متغیر های تعدیل کننده : -4-1

ر تفاوتی بین متغیر هوش و معدل شود که آیا تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل و تابع می شود یا خیر. مثال اگ

دانشگاهی دانشجویان پسر و دختر وجود داشته باشد در اینجا جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده می تواند مورد بررسی قرار 

 گیرد . 

همه ی متغیر های موجود در یک شرایط تحقیق یا در یک شخص را نمی توان همزمان مورد مطالعه قرار  متغیر کنترل:  -4-2

داد.گاهی اوقات متغیرهایی یافت می شود که تاثیر برخی از آن ها را درتعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته باید خنثی 

مثال پیشرفت تحصیلی  کرد و ثابت نگه داشت این متغیر ها که تاثیر آن ها خنثی یا حذف می شود را متغیر کنترل می گویند.

افزایش 

 نقدینگی

 تورم افزایش قدرت خرید



 

هوش دانش آموزان متغیر سوادند بیشتر از کسانی است که والدین آنها سواد ندارند . در اینجا  دانش آموزانی که والدین آنها با

 است. کنترل

پژوهشگر در فرایند پژوهش معموال رابطه بین متغیر مستقل را که قابل مشاهده است با متغیر : یا مزاحم   مداخله گرمتغیر  -4-3

کند.اما بین متغیر مستقل و وابسته و مشاهده پذیر، متغیر دیگری وجود دارد که وابسته که آن هم قابل مشاهده است مطالعه می 

قابل کنترل نیست و نمی توان آن را گر  اثر متغیر مداخله قابل مشاهده نیست بلکه از روی تاثیر متغیر مستقل قابل استنباط است.

خود دچار مشکل می شوند نسبت به  هدف هایر نیل به بچه هایی که دمستقل از متغیر های دیگر و به طور مستقیم مشاهده کرد. 

  پرخاشگرترند .بچه هایی که در دسترسی به هدف های خود با مشکل رو برو نمی شوند ، 

 پرخاشگر)متغیروابسته (------ ناکامی ) متغیر مزاحم ( ----هدف )متغیر مستقل(                                             

 گیری )مقیاس متغیر( مقیاس اندازه 

قابلیت اندازه گیری آن است. برای اندازه گیری یک عنصر نیاز به مقیاس اندازه گیری وجود ، یکی از ویژگیهای متغیر 

کار الزم  دارد. مقیاس اندازه گیری کمک می کند تا شما امکانی را برای اندازه گیری یک متغیر تعریف نمائید. برای این

 است با مقیاسهای اندازه گیری متداول و مرسوم آشنا شوید. 

 چهار دسته عمده از متغیرها عبارتند از: 

م متفاوتند اما بین گروهها ه با کیفی نظر از که است طبقه با گروه جند یا یک  مقیاس اسمی: این مقیاس شامل

 ندارد ارزش که شود گرفته نظر در ای شماره طبقه یا گروه هر برای است ممکن. ندارد وجود ارجحیتی هیچگونه

 . دارند شناسائی یا "کد "جنبه بلکه

مقیاس رتبه ای: این مقیاس نسبت به مقیاس اسمی خصوصیت اضافه ای دارد که در بین گروهها از نظر متغیر مورد نظر 

وهها هم یکسان نیستند. گروهها نسبت برتری وجود دارد اما این برتری قابل سنجش و مقایسه با سایر گروهها نیست . گر

  به هم روی پله های یک نردبان قرار گرفته اند. 

مقیاس فاصله ای: در این مقیاس فاصله بین گروهها با هم مساوی در نظر گرفته شده است. اما صفر در این مقیاس فقدان 

نمایانگر اختالف مشابه در خصوصیت مورد خاصیت مورد نظر اندازه گیری نیست. اختالف مساوی بین هرجفت از اعداد 

  اندازه گیری است.

مقیاس نسبی: در این مقیاس خصوصیت اضافی آن است که صفر دلیلی برای فقدان خاصیت مورد اندازه گیری است و در 

 نتیجه نسبت بین اعداد در این مقیاس همان نسبت مقدار خاصیت مورد اندازه گیری است. 

ی فوق بتدریج از مقیاس اسمی به مقیاس نسبی افزایش می یابد و شما باید همیشه از قویترین قدرت و برتری مقیاس ها

   مقیاس برای سنجش استفاده نمائید. 

 یک مقیاس خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد: 

مناسب : برای اندازه  -جامع : بتواند تمام موارد متغیررا شامل شود.  -علمی : بر گرفته ومتناسب با اصول علمی باشد.  -

 گیری آن متغیر باشد. 

رده های کافی : موردی را  -غیر قابل جمع : رده های مشترک نداشته باشد.  -قوی : تالش شود قویترین مقیاس باشد.  -

 فراموش نکرده باشیم. 

 باشد. عملی : قابلیت انجام داشته  -رده های تعریف شده : گروهها و رده های آن تعریف شده باشند.  -

 انواع فرضیه در تحقیقات همبستگی و تجربی :

 این فرضیه ها به دو نوع تقسیم می شوند : 
     (H3( و فرضیة صفر )H1فرضیة تحقیق ) 

فرضیة تحقیق از احتمال وجود رابطه، اثر و یا تفاوت بین متغیرها خبر می دهد. این فرضیه ها به دو نوع جهت دار و بدون جهت تقسیم 

 می شوند.

 فرضیة صفر که به فرضیه آماری یا پوچ نیزموسوم است وجود رابطه، اثر یا تفاوت بین متغیرها را رد کرده و انکار می کند. مثال :



 

 فرضیة تحقیق جهت دار : به نظر می رسد کارایی معلمان آموزش دیده بیشتر از معلمان آموزش ندیده است. -1

 د بین آموزش معلمان و کارایی آن ها رابطه وجود دارد.فرضیة تحقیق بدون جهت : به نظر می رس  -2

 در همین مثال : به نظر می رسد بین کارایی معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده رابطه ای وجود ندارد.(H3) فرضیة صفر -3

طبقه بندی آن ها  اگرچه محقق، فرضیة تحقیق را مطرح می کند و درصدد آزمایش آن است، پس از گردآوری اطالعات و داده ها و

عمالً           فرضیة صفر را مورد آزمایش قرار می دهد؛ زیرا روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها قادر به آزمون فرضیة صفر می 

  باشند.

 مطالعة چگونگی روابط بین متغیر ها در یکی از سه حالت زیر انجام می پذیرد :

وت تأثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر است؛ مانند تفاوت تأثیر دو روش تدریس بر محقق به دنبال بررسی و مقایسة تفا الف(

 شاگردان.

 محقق در پی مطالعة میزان همبستگی بین دو یا چند متغیر است؛ مانند  بررسی همبستگی مشکالت روانی و گرایش به اعتیاد. ب(

 دو یا چند متغیر است؛ مانند تأثیر عامل هوش در پیشرفت تحصیلی. محقق به دنبال کشف و تعیین رابطة علت و معلولی بین ج(

 ویژگی های فرضیه خوب :

 فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد؛ الف(

 فرضیه باید بتواند پاسخ مسالة تحقیق را بدهد؛ ب(

 فرضیه باید قابلیت حذف حقایق نامرتبط با مسالة تحقیق را داشته باشد؛ ج(

 باید شفاف، ساده و قابل فهم باشد؛فرضیه  د(

 فرضیه باید قابلیت آزمون را داشته باشد؛ ه(

 فرضیه نباید با حقایق و قوانین مسلّم و اصول علمی تأیید شده مغایرت داشته باشد؛ و(

 فرضیه نباید از واژه ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند؛ ز(

 فرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد؛ ح(

 ضیه باید به صورت جملة خبری باشد؛فر ی(

 فرضیه ها باید مختص مسألة تحقیق باشند؛ ک(

 باید بین فرضیه ها و سؤال های ویژه تناظر صوری و محتوایی وجود داشته باشد. ل(

 منظور از تناظر صوری این است که : 

 مربوط به آن قرار گیرد.الف: به تعداد سؤال های فرعی، فرضیه تدوین شود.  ب: هر فرضیه در مقابل سؤال 

 فرضیه ارزیابی و نگارش تدوین، شیوه

 داشتن نظر در با باید فرضیه نوشتن براى او. نماید مى فرضیه تدوین به اقدام محقق مسأله، تعریف و تحقیق ادبیات مطالعة از پس

 نیاز که باشد اندازه آن به باید ها فرضیه تعداد. کند مشخص را خود هاى فرضیه تعداد مطالعه، مورد متغیرهاى نیز و تحقیق ویژة سؤاالت

 حال، عین در. آید به دست متغیرها بین روابط یا پدیده از کاملى و واقعى شناخت ها فرضیه آزمون نتایج از و دهد پاسخ را تحقیق

 در. باشند همسو و هماهنگ و دهند تشکیل را سیستم یک و کلى واحد یک مجموعاً که شوند تنظیم اى گونه به باید متعدد هاى فرضیه

 تعداد رو، این از باشد؛ مورد چندین تا یک از است ممکن ها فرضیه تعداد آن، مقیاس و قلمرو و تحقیق ماهیت به بسته علمى تحقیقات

 .است مهم آن ها بودن هماهنگ و یافتگى نظام انسجام، بلکه نیست مهم آن ها

 که: کند تدوین شکلى به کوتاه و روان ساده، به صورت را آن ها باید محقق نیاز، مورد هاى فرضیه تعداد تخمین از پس

 باشد؛ اشیاء و ها پدیده وضعیت چگونگى یا متغیرها بین رابطه وجود مبین (1

 کند؛ بندى صورت خبرى جملة شکل به را آن (2

 تابع متغیر در شغل مستقل متغیر تأثیر به مربوط فرضیة مثالً نماید؛ استفاده رسد مى نظر به عبارت از جمله آغاز در تواند مى (3

 در ،x شهرستان روستایى هاى گاه سکونت در درآمدزا شغلِ کمبود عامل رسد مى به نظر: کند تدوین شکل این به تواند مى را مهاجرت

 .دارد تأثیر شهرى گاه هاى سکونت        به روستائیان مهاجرت



 

 ارزیابى به زیر جدول نظیر جدولى تشکیل با آن گاه کرد بندى صورت و تدوین را خود تحقیق هاى فرضیه یا فرضیه محقق که آن از پس

 هاى واژه تعریف هرچند شود، تعریف فرضیه تخصّصى و اختصاصى هاى واژه است الزم که است این توجه قابل نکتة. پردازد مى آن ها

 .ندارد ضرورتى رود، مى به کار فرضیه در که متداولى یا عادى

 تعریف مفهومی

.))تعریف مفهومی تقریبا همان شوند می  نامیده  مفهومی  کنند تعاریف می  توصیف  از دیگر مفاهیم  را با استفاده  مفاهیم  که  تعاریفی

 (Lary ,199۱)  شرحهایی است که معموال در فرهنگ واژه ها آورده می شود و کاربرد خاصی در امر تحقیق ندارند((

 ن کار معانی متعدد یک لغت محدود می شود و معنی مورد نظر شما در آن مشخص می شود. که معموال با ای

تعریف مفهومی شامل اصطالحات ابتدایی و استنتاجی است ، بدین معنا که نه درست هستند نه نادرست و نمادهایی هستند که ممکن 

  است به عنوان یک فرآیند ارتباطی و پژوهشی، مفید باشند یا نباشند.

 ویژگیهای تعریف مفهومی :

. تعریف باید روشن و واضح باشد و هر کس معنای واحدی از آن کسب کند و اگر معنا ابهام داشته باشد هر فرد به شیوه خاص خود 1

  آن را متوجه شده و معنا می کند.

زمانی به هدفهای مورد نظر نرسد سازمان نگوییم که اگر سا  . بهتر است تعریف مثبت بیان شود. یعنی مثال در تعریف اثربخشی2

  موردنظر خود نائل  هدفهای  به  سازمان  که  یا میزانی  از درجه  است  عبارت  اثربخش نیست بلکه اینطور تعریف کنیم که اثربخشی سازمان

 آید.  می

ه عنوان سازمانی که کیفیت .نباید متسلسل باشد.یعنی نباید جزیی از خود چیز مورد تعریف را در بر گیرد.تعریف بوروکراسی ب0

 بوروکراسی دارد و تعریف قدرت به عنوان کیفیتی که در اشخاص مقتدر)قدرتمند(وجود دارد موجب افزایش ارتباط نمی شود. 

تعریف مفهومی فقط برای اینکه معانی واژه های تحقیق مشخص شود مفید است ولی در نشان دادن نحوه سنجش متغیرها 

  منظور باید تعریف مفهومی تبدیل به تعریف عملیاتی شود.مؤثر نیست. برای این 

 تعریف عملیاتی

دهد،  هایی برای کاربرد تجربی مفاهیم به دست می گیری را که مالک های اندازه کند و روش پذیر می تعریف عملیاتی، مفاهیم را لمس

 یم هر متغیر را چطور اندازه گیری کنیم. کند. بطور خالصه با این تعریف مشخص می کنیم که ما قصد دار طرح و خالصه می

تعاریف عملیاتی سطح مفهومی را با سطح تجربی مشاهده پیوند می زند و پژوهشگر را قادر می سازد که با استفاده از داده های اولیه که 

یاتی می گویند.برای آنکه پدیده همواره به صورت واقعیتهای مشاهده پذیر در اختیار اوست ، پژوهش را اجرا کند این گونه تعاریف را عمل

مورد تعریف را در دامنه تجربه پژوهشگر قرار دهید ،باید چه کاری انجام دهید،و چه چیز را مشاهده کنید . بدین ترتیب ،معنای یک 

عملیاتی اندازه تعریف  دو نوع تعریف عملیاتی وجود دارد:  مفهوم به گونه کامل و جامع از طریق تعریف عملیاتی آن مشخص می شود.

 پذیر و تعریف عملیاتی آزمایشی

عبارت است از عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازه گیری یک مفهوم یا سازه میسر شود. برای مثال تعریف عملیاتی اندازه پذیر: 

را می توان به وسیله ی « خودمفهوم »پیشرفت تحصیلی را می توان با نمرات فرد در یک آزمون استاندارد شده تعریف کرد. یا این که 

 که دارای ویژگی های روان سنجی )قابلیت اعتماد و اعتبار( است تعریف کرد.« ادراک لیاقت از خود»پرسشنامه ی 

عبارت است از ایجاد شرایط آزمایشی الزم )بر اساس نظریه های موجود( برای بروز پدیده ی مورد مطالعه تعریف عملیاتی آزمایشی: 

 هشگر صورت می گیرد.که توسط پژو

 Measurement Scales متغیرها گیری اندازه مقیاس انواع

 که شود می باعث مطالعه مورد متغیر گیری اندازه برای مناسب سطح انتخاب. کرد گیری اندازه مختلف سطوح در توان می را متغیر یک

 منظور توان می متغیرها گیری اندازه برای مقیاس یا سطح چهار کلی طور به. باشند مطالعه مورد واقعیت گویای گردآوری مورد ها داده

 .نسبتی مقیاس و ای فاصله مقیاس ای، رتبه مقیاس اسمی، مقیاس: داشت

  Nomial Scale اسمی مقیاس -1

 یا تقدم هیچگونه که است متمایز مقوله دو حداقل شامل مقیاس این. رود می کار به ای مقوله متغیرهای گیری اندازه برای اسمی مقیاس

 جنسیت، متغیر برای مثالً. گرفت درنظر خاصی ترتیب توان نمی اسمی مقیاس های مقوله میان دیگر عبارت به. ندارد وجود آن در تأخر

 .داشت منظور ای ویژه ترتیب توان نمی مقوله دو



 

  Ordina Iscale ای رتبه مقیاس -2

 سلسله نظر از فقط متغیر صفت مختلف حالتهای تفاوت و بوده پیوسته که رود می بکار متغیرهایی گیری اندازه برای ای رتبه مقیاس

: مراتب در را افراد و برد بکار را ای رتبه مقیاس توان می کنکور های رتبه تعیین برای مثالً. باشد ساختن نمایان قابل افراد وضع مراتب

 .باشد می نگرش متغیر رود می بکار آنها برای ای رتبه مقیاس که متغیرهایی جمله از. کرد بندی دسته آخر رتبه تا دوم اول، رتبه

  Interval Scale ای فاصله مقیاس -3

 وسیله به. کرد گیری اندازه هستند اختیاری مبدأ دارای که را کمی متغیرهای توان می آن وسیله به که است مقیاسی ای فاصله مقیاس

 این اما. کرد معین توان می نیز را مطالعه، مورد متغیر صفت نظر از آنها، تفاوت بلکه کرد بندی رتبه را افراد توان می تنها نه مقیاس این

 هوش متغیر چه. شود می استفاده ای فاصله مقیاس از عملکرد ارزیابی هوش، گیری اندازه برای مثالً. باشد نمی مطلق صفر دارای مقیاس

 .باشد نمی صفر مقدار دارای

  Ratis Scale نسبتی مقیاس -1

 برخوردار مساوی های فاصله از و بوده مطلق صفر مبدأ دارای که است مقیاسی است، گیری اندازه سطح باالترین که نسبتی، مقیاس

 دیگر فرد به نسبت فرد یک در متغیر صفت مقدار بیشی از حاکی که کرد تعیین را نسبتی توان می مقیاس این مقدار هردو برای. است

 .باشد مطالعه مورد

 فنون مرسوم اندازه گیری:

 مقیاس هایی که به طور کلی در پژوهش های مدیریت به کار می روند به دو دسته تقسیم می شوند.

مقیاس رتبه بندی نموداری و مقیاس رتبه بندی تفکیک شده مرسوم ترین مقیاس های رتبه بندی هستند و مقیاس لیکرت و مقیاس 

 های مشهور مقیاس های نگرشی هستند.های اختالفی معنی شناختی نیز گونه 

 APAو منبع نویسی بر اساس فرمت  یمتن شیوه ارجاع درون

 

APA از عبارت   American Psychological Associationشده است و امروزه  )انجمن روانشناسی امریکا( اقتباس

 .رود شیوه مأخذ نویسی در جهان به شمار می ینتر مرسوم

 APAقواعد استناد منبع در متن به روش 

 :دارد دآورندهی( وقتی اثر فقط یک پد1

 (10۱8، احمدی، سال نشر اثر( مثل )خانوادگی)نام 

 :دارد دآورندهیوقتی اثر دو پد( 2

 گول.   ویرواو عطف گذاشت و هم عالمت  توان مینفر اول هم  خانوادگیشود. بعد از نام  هر دو نفر ذکر می خانوادگینام 

 دوم، سال نشر اثر( خانوادگینفر اول( ، یا و ] نام  خانوادگی) نام  

 (1083و اسدی،  احمدی( یا  )1083، اسدی،  احمدیمثل )

 :دارد دآورندهیوقتی اثر سه تا پنج پد( 0

 آید. شود، در دفعات بعدی فقط اولین نفر و کلمه دیگران می استناد نام همه ذکر می اولینبرای 

 (1084استناد اول: )اسدی، حسنی، محمدی، شایان، ارجمند، مثال: 

 ( 1084استناد دوم: ) اسدی و همکاران،

 :بیش از پنج مؤلف دارد اثریوقتی ( 4

و « همکاران» استناد( و به دنبال آن کلمه اولینآید )حتی در  مؤلف اول می خانوادگیدارد، فقط نام  بیشترشش مؤلف یا  اثری وقتی

 شار اثر.انت تاریخسپس 

 آید. * در فهرست مراجع نام همه مؤلفان می

 آید. در متن اصلی آمده است، بالفاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز می دآورندهیاگر نام پد( ۲ 

 (، معتقدند که ...10۱9) عباسیل: شفیعی و امث

 .شود سال نشر، شماره صفحه( ذکر می، دآورندهیقول )نام پد نقل انتهایشود، در  قول می نقل کسیاز  مستقیماً( اگر  6



 

 .گیرد شود و قبل و بعدازآن عالمت گیومه قرار می کلمه باشد، در داخل متن نوشته می 11قول کمتر از  اگر نقل(  ۱

دهنده تغییرات  که نشان بیش از آن دانشجوییهای  ارزشیابی»چنین خالصه کرد که  توان میشده را  های انجام مثال: نتایج پژوهش

 (1986دونکن، « ) هستند. اساتید آموزشیدهنده تغییرات روش  محتوایی باشند، نشان

فصل در  فمخفکامل از یک کتاب استناد شده است، پس از سال نشر باید شماره فصل بیاید ، که  فصل کی( اگر به  8  

 است.   (chap) انگلیسیو در « ف» فارسی

 ( ۲،ف108۲مجتهد زاده ، مثال: )

به  دآورندهیمتن، نام دو یا چند پد پایانمربوط است، در  چاپیشود که به دو یا چند متن  استفاده می متنی( اگر از  9   

 شود. نشر اثر هرکدام نوشته می تاریخترتیب حروف الفبا آمده و 

 شوند. از هم جدا می« ؛»* در این صورت افراد با 

 (1083، محمدی؛ 10۱8؛ تابنده، 108۲، اکبریمثال: ) 

ساختن  متمایزشود، از حروف الفبا برای  اند، اشاره می هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف که در یک سال منتشرشده( 13 

 شود. ها، استفاده می آن

 ب( 106۲الف،  106۲، احمدی) باره نیشده درا مثال: مطالعات انجام

، نام کوچک یا حرف خانوادگیها یکسان است، عالوه بر نام  مؤلفان آن خانوادگیشود که نام  استناد می آثاریبه  وقتی( 11

 .شود اول نام کوچک مؤلفان نیز در متن آورده می

 (1082، پژمان، خواه کیو ن 10۲۱، احمد، خواه کیمثال: )ن

 آید. مؤلف نام عنوان اثر می یجا شود، به بدون مؤلف استفاده می یها اگر از کتاب( 12

 (1024) لسرو گو  آفرین خورشیدناز و   مثال: فلک

 نویسی    در منبع ولیشود  است، به ذکر چند کلمه اول آن اکتفا می طوالنی* اگر عنوان اثر خیلی 

 آید. طور کامل می به

 (.1024ناز )  مثال: فلک

های  دریافتی و ... در انتهای جمله عبارت ارتباط  مصاحبه ، نامهبرای هر نوع ارتباط شخصی مثل گفتگوی تلفنی، ( 10

 (.1381خرداد  17شود.)ارتباط شخصی،  شخصی و تاریخ این ارتباط می

شده است، در متن مقاله نام مؤلف یا مؤلفان اثر و نیز نام مترجم   در استناد به آثاری که از زبانی به زبان دیگر ترجمه( 14

توان در متن به دنبال نام مؤلف، نام مترجم را  د و تنها در فهرست منابع نام مترجم آورده شود. اما مییا مترجمان ذکر گرد

 نیز اضافه کرد.

 (10۱3، ترجمه سیف ، 19۱1مثال: )اسکینر ، 

  APAنویسی در فهرست مأخذ به روش   منبع

آید. این فهرست به ترتیب  است می شده  ها اشاره فهرست آثار و اسنادی که در متن مقاله به آن (،Referenceدر بخش مراجع )

آید. در ذکر هر اثر یا منبع، چهار دسته  می بار کیشود و هر اثر فقط  نام خانوادگی مؤلفان آثار، بدون ذکر شماره، مرتب می الفبایحروف 

 یاید:اطالعات زیر الزم است که باید به دنبال هم ب

 ( مؤلف یا مؤلفان1

 ( تاریخ انتشار اثر2

 ( عنوان اثر0

 ( اطالعات مربوط به انتشار اثر ) محل انتشار اثر و نام ناشر(4

 (:یک کتاب )دارای یک مؤلف( 1

 مثال:

 نور   پیام: انتشارات دانشگاه  . تهرانآموزشی  تکنولوژی  (. مقدمات1068آبادی، خدیجه. ) علی

 :شوند صورت زیر نوشته می دارند به گردآورنده  یا ویراستارمؤلف،  یجا بههایی که  کتاب( 0



 

راهنمایی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه  سمینار اولین(. مجموعه مقاالت 10۱4(. )گردآورنده، عبداهلل ) آبادی مثال: شفیع

 طباطبایی.

 شده: ترجمه یها کتاب( 4

 آید. مثل: عنوان کتاب و سپس نام مترجم می ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان کتاب،

انتشار به  تاریخ(.تهران: دانا. )سیف  اکبر های یادگیری، )ترجمه علی ای بر نظریه (. مقدمه10۱4هر گنهان، بی.آر و اولسون، ام. اچ.)

 (.1990 یاصل زبان

 ( جزوه و بروشور5

 یها شوند، نظیر همان اطالعاتی هستند که برای کتاب داده می ها نیمانند ااطالعاتی که برای جزوه ، بروشور )دفترچه راهنما(، گزارش و 

 شود. مثل: ذکر می غیرهنوع آثار در داخل عالمت ] [ نام جزوه، گزارش، بروشور و  نیشوند، با این تفاوت که بعدازا کامل داده می

. تهران:   ]گزارش [. ایراندر  تکمیلی تحصیالتل (. خالصه مسائ10۱4 اردیبهشت. )آموزشی، معاونت عالیوزارت فرهنگ و آموزش 

 مؤلف

 تخصصیهای  شده در مجله  های چاپ مقاله( 6

 آید. مثل: ابتدا نام مؤلف، سال انتشار و سپس عنوان مقاله و اسم مجله می

 4۲-63،  12. دانشنامه، پرسشگری(. اصول 1068محمد زاده، داوود. )

 APAی  متن به شیوه نکات ارجاع درون ینتر مهم

نویسنده  های یدهعقاید و ا کننده یاندر موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب: انشاء یا نگارش نویسنده است: ب

مطلب  /شده  اسقول غیرمستقیم از نویسنده دیگر است )اقتب قول مستقیم از نویسنده دیگر است )رونویسی شده(؛ نقل متن است؛ نقل

 (شود میشده و با انشاء جدید بیان   خوانده دیگرینویسنده 

مستقیم یا  یها قول تعدد نقل .باید دقت نمود عمده متن باید انشاء نویسنده باشد« تألیف »  شود یوقتی روی جلد متنی نوشته م

 .مطلب است گردآوریدهنده  غیرمستقیم نشان

قول مستقیم برای بیان یک تعریف از یک نویسنده معتبر استفاده  طورمعمول نقل  مستقیم باید بسیار دقت نمود: به یها قول در نقل

   .قول مستقیم در متن وجود داشته باشد شود؛ نباید تعدد نقل

 استناد به اینترنت

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. 

BMJ. 199۲; 013: 108۱-93. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. 

Accessed September 26, 1996 

 شود در انتها تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می ،در استناد به منابع اینترنتی 

 ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                                                            

 مقدمه 

  کار پژوهش پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز می شود. به عبارتی پژوهش در بستری از آگاهی برای کشف مجهول انجام می

لعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه این تحقیق یا موضوعات مشابه بررسى پیشینه تحقیق، مطاپذیرد.  

انجام داده اند. در بررسى پیشینه، محقق مى خواهد بداند دیگران در این باره چه کرده اند، تا کجا پیش رفته اند و چگونه کار کرده 

شین قرار دهد و در ضمن از روش ها و نتایج آن تالش ها در حل مسئله اند، تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تالش هاى پی

خود استفاده کند. اگر دیگران مسئله اى را که محقق در صدد حل آن است، پیش از او به بهترین شکل ممکن حل کرده باشند، 

ا روش قابل قبولى نداشته است، مى پرداختن به چنین تحقیقى کار بیهوده و لغوى خواهد بود. اما اگر آن مسئله هنوز حل نشده ی

 تواند براى حل آن با روش مقبول، دست به کار شود.

  به طور کلی مطالعه ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله برای محقق دارای فواید زیر است : 

 1-  .به این ترتیب نسبت به موضوع اشراف زیادتری پیدا می کند و بر اطالعات وی در زمینه موضوع مورد مطالعه افزوده می شود 

 2- .بر اساس آگاهی از معلومات به دست آمده اقدام به دوباره کاری و تکرار نخواهد کرد 



 

 0- یر تحقیق آشنا خواهد شد.از روش کار دیگران آگاهی خواهد یافت و با مسائل و مشکالت مس 

 4-  مطالعه ادبیات و سوابق مسئله به محقق کمک خواهد نمود تا متغیرهای مورد نظر در مطالعه را بهتر شناسایی کند و روابط

 علت و معلولی آن ها را با توجه به تجارب گذشته در قالب مدل های نظری تبیین نماید.

 ۲- تی که از واقعیت در ذهن او شکل می گیرد، ساده تر بتواند فرضیه های تحقیق خود تجارب گذشته و شناسایی متغیرها و تصورا

  را تدوین نماید.

 6-  مطالعه درباره مسئله و تنظیم و تدوین ادبیات و مباحث نظری و قضایای کلی آن به محقق کمک می کند تا تکیه گاه محکمی

تحلیلی، تاریخی، علمی و -و استنتاج به ویژه در تحقیقات توصیفیبرای استدالل منطقی در مرحله بررسی و ارزیابی فرضیه ها 

 همبستگی پیدا نماید

 ۱- بررسی ادبیات موضوع تحقیق منجر به شناسایی مسائل بیشتر و جدیدتر شده و پژوهشگر ایده های جدیدی از پژوهشهای

 دیگران بدست می آورد.

 8-گران و نیزگزاره های نظری مربوط به پژوهش را فراهم می آورد.مطالعه ادبیات و پیشینه،امکان بررسی و نقد کارهای دی 

 :روش دستیابی به منابع وفهرست برداری از آن ها 

 1-    .استفاده از فهرست مقاالت -2استفاده از کتاب شناسی ها؛ این منابع در سازمانهای دولتی و غیر دولتی وکتابخانه هاست 

 ؛ براساس حروف الفباء

 0- ها که گنجینه معارف  استفاده از کتابخانه -4که حاوی اطالعاتی در باره کتابها و مقاالت منتشرشده است.  یه هااستفاده از نما

 ؛بشری هستند

 ۲- ۱استفاده از چکیده ها؛ -6 ؛در مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و سازمانهای مسئول امور تحقیقاتی  استفاده از فهرست تحقیقات- 

 ؛استفاده از مجموعه مقاالت

  8- مصاحبه با محققان و -مصاحبه با استادان و صاحب نظران  ب-که به دو صورت انجام می گردد:الف استفاده از روش مصاحبه

 صاحبان آثار

 9- که روزنامه ها ،جراید،تصاویر معمولی و معمولی و ماهواره ای ،نقشه ها،فیلمها و نوارها از منابع مهم  استفاده از آرشیوها ؛

 مطالعاتی محقق هستند.

 13-  سیستم -الف  :  که عبارتند از استفاده از سیستم های اطالع رسانی رایانه ای  ROM-CD   سیستم -ب؛  on.line ؛ ج- 

  سیستم شبکه اینترنت؛

 تم الف:سیسCD-ROM این سیستم ترکیبی است از یک دستگاه رایانه دارای دیسک گردان، یک نفر اپراتور و دیسک ها یا ؛

 دیسکت های حاوی اطالعات که اپراتور به وسیله رایانه آن ها را بازیابی می کند.

 ب: سیستم on.line  این سیستم شبیه ؛CD-ROM  سیستم است با این تفاوت که رایانه به طور زنده از طریق پایانه های رله

کننده به مراکز و پایگاه های بزرگ اطالعات علمی جهان متصل است. در این سیستم معموال اطالعات به صورت دو جانبه مبادله 

 می شوند. اصطالحا به این عمل  می گویند.

  یه این سیستم شبج: سیستم شبکه اینترنت؛on.line  سیستم  است با قابلیت اطالع رسانی بسیار وسیع و به صورت چند

  جانبه است. این سیستم کار پست الکترونیکی را نیزانجام می دهد.

 درتحقیقتوجه به اشتباهات زیر و سعى در پرهیز از آن ها مى تواند از بروز نقص هاى مختلف ازجمله موارد مذکور 

  جلو گِیری کند.

 1اعتماد افراطى بر منابع دست 0 . تنبلى و شتابزدگى در جست و جوى منابع؛2 عریف دقیق مسئله و مفاهیم کلیدى آن. عدم ت .

  دوم؛

 4تنظیم ناصحیح فهرست 6 . ثبت اطالعات زیاد در برگه هاى یادداشت؛۲ . تأکید بر نتایج تحقیقات و غفلت از روش ها و ابزارها؛ .

  منابع؛

 ۱ تحقیقات، روش ها، مسائل و نتایج آن ها پیش از فهم درست آن ها.. قضاوت در باره  

 :درمطالعه ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق دو  مورد اهمیت اساسی دارد 



 

 1- مطالب مورد نظرکه این مطالب باید:الف( مرتبط با موضوع پژوهش باشد. ب(نتایج تحقیقات دیگران به عنوان سابقه موضوع لحاظ

 یف استاندارد برای اصطالحات مورد استفاده در پژوهش گردد.ج(یافتن تعر

  2- مشخصات منابع و مآخذ: الف( حتی المقدور دست اول باشد. ب(مرتبط با هدف و موضوع پژوهش باشد.ج( حتی المقدور از نظر

 زمانی جدید تر باشد. د(معتبر و آکادمیک باشد.) مثل مجالت علمی نمایه شده بین المللی(

 گیرى خاتمه و نتیجه  

  غفلت از اهمیت پیشینه خسارت هایى همچون: محروم شدن از تجربیات گذشتگان، عدم اشراف بر موضوع تحقیق، خامى و

نپختگى تحقیق، تکرار بیهوده و اتالف سرمایه هاى کالن مادى و انسانى، و موارد دیگر را به دنبال خواهد داشت. از سوى دیگر، 

  فایده یا کم فایده و گاه مانند نبودن آن است. بررسى ناقص و ضعیف پیشینه نیز بى

 

 روش نگارش مقاله علمی

 

 :انواع دسته بندی مقاالت بر اساس محتوای اطالعات مقاله 

 الف: مقاله تحقیقی )پژوهشی(

 برگرفته از تحقیقی است که به تازگی پایان یافته است به عبارتی دیگر متکی بر یافته های تحقیقاتی است.        

 :مقاله تحلیلی )نظری(ب

دراین  .مقاله ای است که مولف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین ،نظریه خاصی را درحوزه کار خود مطرح می نماید      

است نظریه قبلی را گسترش دهد یا آن را به شکل دیگری بیان نموده ویا مورد تامل وتردید  نوع مقاله نویسنده ممکن

 قرار دهد .

 مروری :ج:مقاله 

 به تحلیل کالن وارزیابی انتقادی نوشته هایی می پردازد که قبال منتشر شده است .     

 د:مقاله گردآوری :

صرفا به گرداوری وانعکاس نقطه نظرهای مختلف مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد ودر واقع     

 کارتازه ای ارائه نمی کند.

 :اجزای مقاله 

 فهرست ومنابع  -8بحث   -7نتایج   -6مواد وروش ها    -5مقدمه  -1کلیدواژه   -3چکیده   -2عنوان    -1    

 عنوان :

 فشرده ای منضبط از مطالب متن است . -

عنوان باید مختصر، گویاوجذاب باشد تا بتواند عالوه برایجاد انگیزه مطالعه در خواننده او را در انتخاب مقاله مورد  -

 دهد . نیازش یاری

 نشان دهنده یافته جدید باشد . -

 عنوان نباید عینا در چکیده تکرار گردد . -

 کلمه باشد . 11تا  7تعداد کلمات عنوان بین  -

 نباید حتی یک کلمه از عنوان در چکیده تکرار گردد. ISIطبق معیارهای  -

 همکاری درج می گردد. درصفحه عنوان مقاله به دنبال عنوان پژوهش نام مولف یا مولفا ن متناسب بامیزان -

 چکیده:

،نتیجه  چکیده یک مقاله درواقع یک مقاله کوچک است ومثل یک مقاله کامل شامل قسمت های مقدمه ،متدولوژی       

گیری وبحث روی مقاله است . چکیده به به خواننده کمک میکند تابه سرعت ازمحتوای مقاله آگاه شود .چکیده 



 

 251تا 111ن نکات اصلی باشد .حداکثر طول چکیده در بین مجالت متغیربوده ومعموال بین هرچندکوتاه است اما باید متضم

 کلمه است .

 کلیدواژه ها :

دراین قسمت کلمات کلیدی ذکرمیشوند .مولفان باید به بخش چکیده وکلمات کلیدی توجه ویژه ای داشته باشند        

ر برخی ازبانکهای اطالعاتی استفاده می شود .طبق معیارهای چراکه از واژگان کلیدی برای طبقه بندی مقاله ها د

ISI مورد می باشد . 5تا 3تعدادکلیدواژه ها ی یک مقاله بین 

 مقدمه :

پیوند میان نویسنده وخواننده ازطریق مقدمه صورت میگیرد بنابراین ضروری است که مقدمه روان وجذاب      

 ودربرگیرنده سه مساله ذیل باشد:

  قبال  چه کارهایی دراین زمینه انجام شده     -    

 خالصه ای از یافته های قابل بحث درگذشته که محقق را وادار به انجام این مطالعه کرده است.     -     

 کاری که محقق می خواهد انجام دهد.     -     

  نکاتی که باید هنگام نوشتن مقدمه مد نظرقرارگیرد:

 دمه ازعام به خاص است.همواره سیرارائه مطلب درمق -

 کل مقاله باشد.  6/1صفحه یا  2مقدمه نباید طوالنی باشد، بهتراست حجم مقدمه حداکثر  -

هنرو تکنیک نوشتن یک مقاله خوب دراین است که نویسنده درمقدمه به خوبی تاکیدنماید چگونه فرضیه راتهیه  -

 کرده وارتباط مطالعات قبلی با تحقیق خودرا مشخص نماید.

 درمقدمه به نتایج حاصل از مطالعه اشاره نگردد. هرگز -

 جمالتی که به کار خودنویسنده اشاره میکند باید دروجه گذشته باشندو تاحدامکان از افعال معلوم استفاده شود .  -

 روشها )روش تحقیق( و مواد

بیان شود به نحوی که  بخش روش قلب پژوهشنامه ومطالعه است. این قسمت باید به طورتخصی و با جزئیات کامل     

درمطالعه حاضر چه کاری را  از چه طریقی وبه   "محققان دیگر نیز بتوانند آن را انجام دهند . دراین قسمت به سوال 

 پاسخ می دهد .   "وسیله چه ابزاری انجام داده اید 

 نتیجه :

 نتیجه جوابی است که به  مسئله داده ایم .درنتیجه ،مقدمه چینی ،ارجاع ودلیل را نمی اوریم .  -

هدف نگارش نتیجه پاسخگویی به سواالت تحقیق است ولی شرح یافته هایی را نیز شامل می شود که در فرضیات  -

 وجود نداشته ومحقق ضمن اجرا ی پژوهش به انها دست یافته است 

ایج آزمون های اماری ذکر این نکته مهم که چه فرضیه هایی تاییدشده است وکدامیک تایید درضمن گزارش نت -

 نشده است ضرورت دارد .

 نتایج باید با مقدمه همخوانی داشته باشد  -

 ازارائه نتایج غیرضروری که تاثیر چندانی بر بحث ندارند باید پرهیز گردد . -

 بیان نتایج باید از توالی منطقی پیروی کند . -

 داده های مهم درقالب جدول ونمودار اشاره شوند. -

 بحث :

 دراین قسمت باید به سوال های ذیل پاسخ داد:

 این نتایج به دست آمده چه معنایی دارد ؟  -1

 نتایج بدست آمده جه کاربرد هایی دارد؟ -2

 نگارش بحث دشوارترین قسمت مقاله است و نیاز به تفکر دقیق دارد . 



 

 باید به آنها توجه کرد:نکاتی که در نوشتن بحث 

 خالصه یافته های مهم دریک پاراگراف در ابتدای بحث آورده شود . -

 نتایج با کارهای قبلی مقایسه گردد . -

 کاربردهای علمی وبالینی یافته ها به بحث گذاشته شود . -

زمینه پژوهش مشکالت ونقاط ضعف پژوهش همراه با پیشنهادهایی برای پژوهشگرانی که می خواهند درآینده در  -

 فوق کارکنند بیان گردد.

 وسرانجام درانتهای مقاله می توان از کسانی که در تهیه مقاله کمک نموده اند سپاسگزاری نمود. -

 فهرست منابع :

 دراین قسمت فهرست آثار واسنادی که در متن مقاله اشاره شده ، می آید .    

 )متدولوژی(روش شناسی تحقیق 

توصیفی محقق در پی توصیف و گزارش نویسی از واقعیتها و موقیتها بر اساس اطالعاتی که در پژوهش  توصیفی: روش

 صرفا جنبه وصفی دارد 

 انواع روش توصیفی

 روش شناسی مردمی -3مطالعه موردی  -2تک نگاری  -1

 روش تاریخی

 .صورت می پذیرد . تحقیق تاریخی بر موضوع معینی که در گذشته و در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است

 انواع روش تاریخی

 تحلیل کارکردی روش تحلیل تاریخی -2روش تحلیل شباهتهای ساختاری  -1

 روش تحلیل شباهتهای ساختاری

 مقایسه تاریخی دوموضوع از لحاظ ساختاری و کارکردی مبتنی بر تاثیر متقابل بطور همزمان

 روش تجربی )آزمایشی( (2( روش تحلیل کارکردی    1

  نواع روش های تجربی )آزمایشی(ا

 آزمایشی البراتوری : توانائی کنترل شرایط فیزیکی و اجتماعی محیط

 :توانائی برررسی رفتارعادی آزمودنیها در محیطهای واقعی اجتماعی می باشدآزمایشی میدانی 

 و سته :عدم توانائی کنترل و دستگاری محقق جهت آزمون رابطه متغیر مستقل و وابآزمایش طبیعی 

 روش پیمایشی:

:  شناخت و مطالعه میزان تغییرات عوامل . این روش .در صدد پاسخگوئی به سه سئوال عمده و اساسی در تحقیق می 

 باشد

 نوع رابطه بین عوامل یا متغیرها ؟رابطه یکسویه/دوسویه/فقدان رابطه-1

 تاثیر بی/ معکوس یا مستقیم/مثبت متغیرها یا عوامل بین همبستگی جهت-2 

 شدت همبستگی بین عوامل یا متغیرها-0

 پیمایش تحلیلی )پیمایش های ربطی(-2پیمایش توصیفی )پیمایشهای آماری ( -1انواع روش پیمایشی:

 :تداومی یا طولی تحقیقات-2:  تحقیقات مقطعی یا عرضی: -1:     انواع پیمایش توصیفی

 روش مصاحبه های مکرر یا پانل:

 تبلور افکار عمومی در طول دوره های انتخاباتی.تبلیغات و بحرانهای سیاسی در تحلیل مکانیزمهای-

 نظر سنجی در تحلیل پدیده ها ی اقتصادی ) تحرک شغلس /تحرک اجنماعی /تبلیغات بازرگانی (-2

 سنجش تغییرات خالص )متغیرها ی آزمایشی (و ناخالص )تشخیص دهنده ها (بکمک جدول تغییر و تبدیل-3

 الت پانلمسائل و مشک



 

 هزینه زیاد اجرای روش پانل در زمانهای متوالی-1

 استمرار پژوهش حفظ و همکاری مستمر پاسخگویان در زمان طوالنی و یافت جهت نمونه یا نمایا-2

 شرطی شدن و سوگیری پاسخگویان حتی پرسشگران در روش پانل-3

 افت جمعیت نمونه ناشی از پیامدهای جمعیتی )مرگ ومیر /مهاجرت(-1

Trend study روش روند پژوهی 

این روش در مورد استفاده از نمونه های متعدد که با ویژگیهای مشابه در طول زمان گرد اوری شده اند برای غلبه بر مسائل 

 و مشکالت روش پانل استفاده می شود

 طیف ها 

  ابزارهای ویژه ای را در در بررسی های انسانی و اجتماعی سنجش دیدگاهها ونگرش ها از امور کیفی هستند که

 چهارچوب مقیاسهای مختلف برای اندازه گیری متغیرها طلب می کنند .

  محققان علوم اجتماعی و انسانی سعی نموده اند برای سنجش نگرشها ، تمایالت ، گراشها و آرزوها اقدام به طراحی

 و ابداع ابزارهایی بنمایند که به عنوان طیف شهرت دارند . 

  انواع طیفها : 

  بوگاردوس 

  لیکرت 

   گاتمن 

 طیف بوگاردوس 

 . بوگاردوس این طیف را که به طیف فاصله اجتماعی معروف است در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی طراحی کرد 

  بر اساس این طیف سعی می گردد میزان پذیرش یا طرد یک فرد یا گروه به وسیله افراد یا گروه های دیگر مورد

 سنجش قرار گیرد . 

 این طیف را شدت و ضعف ، عالقه و جاذبه تشکیل میدهد . اساس 

در این طیف سه وضعیت با هفت درجه وجود دارد که فرد می تواند تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به فرد یا موضوعی در 

 یکی از درجات طیف مشخص کند  

 

 

 

 



 

 طیف لیکرت 

 را در وزارت کشاورزی آمریکا بر عهده داشت این مدیریت بخش بررسیهای افکار عمومی  1909لیکرت که از سال

 طیف را ارائه داد .

  این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار

 پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را درباره آن مشخص نماید 

 لف کشیده میشود  طیف از گرایش کامالً موافق تا گرایش کامالً مخا. 

 

 

 

 طیف گاتمن 

  درصد خطا در کل نمونه ، بتواند  13این طیف محقق را قادر می سازد که از نمره پاسخگو با دقت و با حداکثر

 عبارات مورد تایید پاسخگو را دریابد .

  عبارات مقیاس گاتمن دارای ویژگی های ترتیب پذیری و تجمع پذیری است یعنی اینکه عبارتها از ترتیب منطقی

برخوردار بوده در آغاز عبارتی قرار می گیرد که مبین شدیدترین حالت گرایش مثبت یا منفی باشد و در عبارت 

 بعدی به تدریج از شدت آن کاسته می شود .  

 

 نمونه گیری

نمونه گیری محقق تعدادی از افراد یک جامعه مشخص و تعین شده را برای برررسی انتخاب می کند که بدلیل صرفه جوئی در وقت در 

 و هزینه کمتر محقق دست به نمونه گیری می زند.

 مفاهیم اساسی در نمونه گیری

 samplesize( حجم نمونه  sample3     ( نمونه آماری  universe2      (جامعه آماری 1

:به هر مجموعه ای که کامال تعریف شده از عناصر یا واحدهایی می باشد که برای آنها بر آورد باید صورت جامعه آماری 

 گیرد جامعه آماری می نامیم 

: فهرست کامل واحدهای نمونه گیری که از آنها باید نمونه انتخاب گردد را چارچوب نمونه گیری می چارچوب نمونه گیری

 نامند

 نواع نمونه گیری بر دو نوع می باشدا

 ( نمونه گیری غیر احتمالی  2( نمونه گیری احتمالی          1

نمونه احتمالی نمونه ای است که در آن هر فرد جامعه شانس و فرصتی برابر و یا معین برای انتخاب شدن را  نمونه گیری احتمالی:

 دارند

 ن دارندانتخاب نمونه احتمالی به مدد عامل شانس شد

 انواع نمونه گیری احتمالی

 نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری خوشه ای -0نمونه گیری خوشه ای  -2نمونه گیری تصادفی ساده -1



 

نمونه گیری تصادفی ساده :      ب: نمونه گیری تصادفی با ارقام تصادفی       ج: نمونه گیری تصادفی ساده سیستماتیک  د: نمونه -الف

 گیری غیر احتمالی )اتفاقی( : نمونهو   ای ای) چند مرحله گیری خوشه ی طبقه بندی شده     ه:) نمونهگیری تصادف

 انواع نمونه گیری اتفاقی :

گیری را به کل  :چه تعداد از افراد را بعنوان نمونه جامعه آماری باید انتخاب نمود تا بتوان حاصله از این نمونهحجم نمونه 

 داد؟جامعه آماری تعمیم 

گیری  (  نمونه  3گیری تعمدی یا قضاوتی     (  نمونه2های در دسترس(     نمونه گیری اتفاقی آسان )نمونه (1

  ای سهمیه

 تعریف مفاهیم و متغیرها

 تعریف متغیر و تقسیم بندی انواع آن

علمی یکی از  مفهوم و متغیر دو عنصر هستند که در اغلب تحقیقات حضوری تام و تمام دارند. در تحقیق به روش

  حساسترین اقدامات تعریف صحیح و مناسب از این دو عنصر می باشد.

 متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید:

 گونه متغیر خواهیم داشت: 2چنانچه اهداف تحقیق مد نظر قرار گیرند 

 سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد متغیر مستقل: آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر 

 متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند 

عیت شناسی یا دموگرافیک :مثل سن ، وجنس وضعیت تاهل و ... متغیر کمی: و آن متغیری است که با جم ای زمینه متغیر 

 ت که کیفیت صفات با آن معرفی می شود. )مثال(عدد نمایش داده می شود. متغیر کیفی: این متغیری اس

 متغیری را که از ترکیب دو یا چند متغیر به وجود می آید می نامند.: مرکب متغیر 

 مقیاس ها عبارتند

  مقیاس فاصله ای:                     مقیاس نسبی: مقیاس رتبه ای:               مقیاس اسمی           

 یک مقیاس خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد:      

 .باشد علمی اصول با ومتناسب گرفته بر:  علمی 

 .               شود شامل متغیررا موارد تمام بتواند :  جامع

 .باشد متغیر آن گیری اندازه برای:  مناسب

 باشد.                     مقیاس قویترین شود تالش:  قوی

 جمع : رده های مشترک نداشته باشد.غیر قابل 

 رده های کافی : موردی را فراموش نکرده باشیم.      

 ده های تعریف شده : گروهها و رده های آن تعریف شده باشند.                               ر

 عملی : قابلیت انجام داشته باشد.

 نمونه گیری

یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند جامعه آماری به کلیه عناصر و افرادی که در جامعه آماری: 

 میگویند.

 اجتماعی از دو گروه استراتژی استفاده  میشود: -برای سنجش ذهنیت مردم و افراد انسانی در پژوهش های انسانی

 جامعه می باشند و دارای صفات و : در این استراتژی بخشی از افراد جامعه ی آماری که نماینده کلاستراتژی نمونه گیری -1

 کل جامعه تعمیم داده می شود.ویژگی های مشترکند به عنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفته و نتایج به 

 در این استراتژی تمام افراد جامعه مورد مراجعه، پرسش و بررسی قرار میگیرند. :استراتژی تمام شماری -2

 



 

 مفهوم نمونه

را میتوان به طور کامل مورد مطالعه و بررسی قرار داد ولی در جوامع بزرگ تعداد مشخصی از افراد را انتخاب  جامعهدر جوامع کوچک، 

 جامعه را مطالعه کرده و شاخص ها و اندازه های آماری آن را محاسبه می کند. و با مطالعه این جمع محدود، صفات و ویژگی های

جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنی با نمونه عبارت است از تعدادی از افراد 

 افراد جامعه برخوردار باشند.

 نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند انجام می پذیرد.

 

 روش های انتخاب نمونه

در این روش تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن را دارا می : روش انتخاب  احتمالی یا اتفاقی )روش تصادفی(-1

 باشند.

 .تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن را ندارند: در این روش روش وضعی و غیر احتمالی-2

 

 انواع نمونه و روش های انتخاب آن

نتایج نمونه گیری تصادفی عبارت است از انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها به گونه ای که بتوان (: ی)روش تصادفیروش احتمال-1

حاصل را با احتساب اندازه های خطا )که با استفاده از روشهای آماری تعیین می شوند( به یک جامعه بزرگ تعمیم داد. نمونه گیری 

که شامل نمونه های احتمالی  ده از روش های آمار استنباطی است بر سایر روشها ترجیح داردتصادفی به این علت که اساس آن استفا

 ساده، نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده، نمونه گیری گروهی یا خوشه ای و نمونه گیری مکانی میباشد.

استفاده می شود. کلیه افراد جامعه مورد  : در تحقیقات توصیفی زمینه یاب، همبستگی، علی و تجربیالف( نمونه های احتمالی ساده

مطالعه با هم مشابهت دارند محقق پس از تعیین حجم نمونه از طریق قرعه کشی یا جدول اعداد تصادفی یا روش سیستماتیک اقدام به 

 گزینش می کند.

نیستند استفاده از روش اتفاقی  : در جامعه ای که افراد آن از تجانس و همگونی برخوردارب(نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده

ساده مناسب نیست و از روش طبقه بندی استفاده می شود. یعنی افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی 

 تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند.

ست از انتخاب واحد تحلیل و به عبارتی واحد اصلی مطالعه از طریق طی چند مرحله : عبارت اج(نمونه گیری گروهی یا خوشه ای

 نمونه گیری پیوسته.

این روش را از آن جهت که در چند مرحله انجام می گردد و واحد تحلیل در مرحله پایانی انتخاب می شود، روش نمونه گیری 

 روش خوشه ای و گروهی می گویند.چند مرحله ای و از آنجا که در سطوح مختلف انجام می شود 

 روشهای بر آورد حجم نمونه )تعیین حجم نمونه( 

سوالی که در جریان تحقیق پیش می آید ، این است که محقق چه تعداد از افراد جامعه مورد مطالعه را         می تواند به عنوان نمونه 

د باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطر نتایج حاصل و اشخصهای محاسبه تعیین کند یا به عبارتی حجم و تعداد افراد نمونه چند نفر بای

 شده را به جامعه مورد مطالعه تعمیم دهد. محقق             می تواند به یکی از دو روش زیر نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام کند:

ا در نظر گرفتن عواملی شخصا نسبت به بر آورد در این روش از تخمین شخصی استفاده می شود ؛ یعنی اینکه محقق بروش اول : 

 حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از جامعه اقدام می کند؛ در تخمین حجم نمونه توسط محقق عوامل زیر در نظر گرفته می شود :

 حجم و اندازه جامعه که به آن اشاره گردید: -1

چه جامعه از همگونی و یکدستی بیشتری برخوردار باشد  میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات در جامعه یعنی هر -2

و افراد بیشتری دارای صفات مشترک باشند ، حجم کمتر نمونه نیز می تواند معرف باشد یعنی بین میزان تجانس و همگونی 

تر باشد افراد جامعه با حجم نمونه رابطه معکوس وجود دارد هر چه تجانس بیشتر باشد حجم نمونه کمتر و هر تجانس کم

 حجم نمونه بیشترخواهد بود.



 

امکانات ، مقدورات و زمان بین این عوامل و حجم نمونه رابطه مستقیم وجوددارد یعنی هر چه اینها بیشتر باشند محقق می  -0

 تواند حجم نمونه را بیشتر افزایش دهد و هر چه حجم نمونه بیشتر افزایش یابد درجه اعتبار و معرف بودن نمونه برای جامعه

 افزایش می یابد.

 حد نصابهای زیر نمونه ای از این موارد است:

 نفر است  03در تحقیق همبتسگی حداقل حجم نمونه  -1

 نفر است. 1۲در تحقیق علی و آزمایشی حداقل نمونه  -2

 نفر است. 133در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی حداقل حجم نمونه  -0

 نفر است. ۲3تا  23برای نمونه گیری می باشد حداقل نمونه هر طبقه بین در تحقیقاتی که نیاز به طبقه بندی جامعه  -4

در این روش برای بر آورد حجم نمونه از تکنیکها و روشهای آماری استفاده می شود منتها محقق برای انجام دادن آن به  روش دوم :

ا دارد ، نیاز دارد مثال باید وضعیت توزیع یک یا چند دانستن اطالعات و پارامترهایی درباره جامعه ای که قصد انتخاب نمونه از آن ر

صفت را که مورد مطالعه است در جامعه بداند یعنی بداند چند درصد جامعه آن صفات را دارند و چند درصد فاقد آن هستند همچنین 

 باید با انحراف استاندارد جامعه و با استفاده از روشهای آماری حجم نمونه را بر آورد کند.

 حضات مربوط به بر آورد حجم نمونه مال

 محقق باید در هنگام برآورد حجم نمونه به نکات زیر توجه و آنها را رعایت نماید:

الف( تعداد مواردی که به عنوان حجم نمونه محاسبه می شود در واقع به عنوان حد نصاب و حداقل نمونه مورد نیاز شناخته می شود؛ 

اره بدهد، بهتر است محقق نمونه خود را بیش از حداقل افزایش دهد تا بدین وسیله بر اعتبار نتایج بنابراین اگر امکانات تحقیق اج

 تحقیق خود بیفزاید؛ زیرا بهتر می تواند فرضیه صفر را رد کند.

جامعه  ب( در هنگام محاسبه حجم نمونه مورد نیاز، محقق ممکن است تنها با یک صفت رو به رو نباشد و بخواهد چند صفت را از

مطالعه کند. در این صورت، باید از طریق فرمولهای یاد شده حجم نمونه مورد نیاز برای هر صفت را جداگانه محاسبه کند. سپس باید 

 اعداد به دست آمده را با یکدیگر مقایسه نماید. آنگاه عددی را به عنوان حداقل حجم نمونه انتخاب کند که از همه بزرگتر باشد.

طور نیست که محقق برای برآورد حجم نمونه به پارامترهای جامعه و وضعیت توزیع صفت در آن دسترسی داشته باشد،  ج( همیشه این

-بلکه ممکن است اساسا این موارد برای آن تعیین نشده باشد، بنابراین، وی ناچار است به نحوی به آنها دسترسی پیدا کند. یکی از راه

گمانه زدن است، بدین معنا که محقق می تواند به صورت گمانه ای یا استفاده از روش نمونه  های قابل دسترسی، استفاده از روش

گیری خوشه ای یا مکانی بخشهایی از جامعه را بررسی و وضع توزیع صفت یا واریانس آن را در آن مشخص نماید. آنگاه اقدام به برآورد 

 حجم نمونه بر اساس آنها بکند. 

ت که گاهی اوقات به دالیل گوناگون محقق امکان دسترسی به فرد نمونه را ندارد و عواملی نظیر عدم آگاهی و د( تجربه نشان داده اس

همکاری فرد نمونه در تکمیل و ارسال پرسش نامه و انجام دادن مصاحبه، موانع دولتی، ناامنی محیطی، بیماری، مهاجرت، فوت و 

محقق باید برای چنین رویدادی پیش بینی الزم را به عمل آورد.در غیر این صورت حوادث دیگر مانع از دست یافتن به وی می شود. 

 حجم نمونه کاهش خواهد یافت و کار تعمیم را دچار مشکل خواهد کرد. 

ه( با توجه به اینکه نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای هزینه بر و زمان اجرای آن طوالنی است، توصیه می شود محقق به طور 

 ده ای تعداد خوشه ها یا مراحل را کاهش دهد.سنجی

و( در تحقیقات توصیفی زمینه یاب و پیمایشی و نیز تحقیقاتی که نمونه گیری آنها از نوع طبقه بندی احتمالی است، بهتر است محقق 

 حجم و تعداد نمونه را بیشتر در نظر بگیرد.

 

 روش های جمع آوری اطالعات

 وجود:استفاده از اطالعات و مدارک م (1

در برخی تحقیقات اطالعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. 

بدین صورت که محقق بدنبال اطالعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع آوری اطالعاتی که از قبل تهیه 



 

 ثبت احوال ؛ و... ( موجود است اقدام کند شده اند و در پرونده های ) درمانگاهی ؛ بیمارستانی؛

مزایا: به واسطه موجود بودن اطالعات ارزان است. در وقت صرفه جویی می شود. مهمترین مزیت آن امکان 

 ارزیابی روند موضوع مورد بررسی در گذشته است که در مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است.

اطالعات از اشکاالت عمده این روش است. گاهی مالحظات اخالقی مانع از معایب: ناقص بودن و دردسترس نبودن 

دستیابی به اطالعات مورد نظر می باشد. قدیمی و کهنه بودن اطالعات هم ممکن است در برخی موارد مطرح 

 باشد.

 مشاهده: (2

 با ها پدیده و اشیا زنده موجودات مشخصات رفتار آن در که است اطالعات آوری جمع های روش از:مشاهده     (0

بروز  جوانب تمام دقیق ثبت مشاهده از منظور. گردد می ثبت و مالحظه آنها گوناگون های ویژگی از استفاده

حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا افراد از راه حواس و یا سایر راه های ادراکی ) کمک گرفتن از ابزار خاص ( می 

 باشد. مشاهده منظم در تحقیق ضروری است بنابراین مشاهده باید:

ق و منظم ثبت به هدف تحقیق مربوط باشد برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنیم شده باشد به طور دقی

 شودمیزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسی باشد

 .شود می انجام مشارکتی غیر و مشارکتی صورت دو به مشاهده 

مزایا: امکان بررسی جزئیات موضوع وجود دارد. می توان صحت اطالعات جمع آوری شده را با وسائل دیگر   (4

ای مناسب است. در زمان کوتاه اطالعات زیادی بدست می آید و آزمایش کرد .برای جمع آوری اطالعات زمینه 

 اعتبار علمی اطالعات باالست.

معایب: حضور مشاهده گر می تواند بر روند فعالیت مورد مشاهده تاثیر گذار باشد. تمایالت شخصی مشاهده گر و 

گذار باشد. عوامل محیطی بر میزان توانائی او در مشاهده و ثبت دقیق فعالیت مورد مشاهده ممکن است تاثیر 

نوع و روش گرد آوری اطالعات موثر است. استاندارد کردن و طبقه بندی اطالعات مشکل است ) بویژه در ثبت 

رفتار انسانی ( .مشکالت اخالقی در مشاهده اعمال شخصی وجود دارد. برای نمونه های زیاد وقت گیر و پر هزینه 

 است.

  مصاحبه (۲

ی جمع آوری اطالعات است که در آن به صورت حضوری یاغیر حضوری از افراد یا مصاحبه یکی از روش ها (6

 گروهی ار آنان پرسش می شود. مهمترین انواع مصاحبه  عبارتند از :

مصاحبه با انعطاف ناپذیریا  (3(مصاحبه با انعطاف پذیری متوسط یا منظم 2(مصاحبه انعطاف پذیر یا آزاد 1

 پرسشنامه همراه با مصاحبه :

 نکات مهم در موردانجام مصاحبه: (۱

 شونده مصاحبه شخص زبان ا تکلم 

 ها پاسخ گذاری ارزش و بندی طبقه روش و اهداف با گر مصاحبه آشنائی

 گر مصاحبه شخصی تمایالت ندادن دخالت

 همه برای یکسان شرایط ایجاد
  

-امکان روشن کردن مفهوم سواالت --بیمارانمزایای مصاحبه:قابلیت استفاذه برای کم یا بی سوادان و کودکان و  (8

 در مقایسه با مشاهده بدست آمدن درصد بیشتری از پاسخ ها -

 است تر ناقص وقایع ثبت مشاهده روش با مقایسه در :الف :  وقت گیر و پرهزینه    ب:  معایب مصاحبه  (9

  پرسشنامه (13



 

پرسشنامه شامل قسمتهای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه  (11

 افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد. 

 :  بسته پرسشنامه (2:   باز پرسشنامه(1 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه :  -

   الکترونیک پرسشنامه: پستی پرسشنامه:  مصاحبه با همراه پرسشنامه :ساس نحوه اجرا طبقه بندی بر ا 

 وجودپرسش (2بتدای پرسشنامها در واضح و جذاب ، رسا مقدمه یک داشتن(1 نکات مهم در طراحی پرسشنامه:   (12

 ابهام از خالی و فهم قابل های

 دوپهلو گیرو وقت و طوالنی های پرسش از خودداری (3

 و تجزیه و بندی طبقه سادگی(3   ارزان و ساده (2(عدم نیاز به شحص مصاحبه کننده    1 مزایای پرسشنامه: 

 تحلیل

 ارائه  امکان (3          سوال مفهوم نکردن درک (2استفاده برای بی سوادان       قابلیت عدم :معایب پرسشنامه 

 خود از فرد توسط کاذب تصویر

 خصوصیات یک پرسش:

اعتبار صوری : بدین مهنا که صوال قادر به اندازه کیری موضوع مورد پرسش باشد.به تعبیر دیگر مقیاس اندازه گیری 

 متغیرتحت مطالعه باشد.

 جواب آنرا داند. انتظار دانستن پاسخ : باید سوال طوی طرح شود که انتظار داشته باشیم پاسخگو ،

 و تنها به یک مطلب اشاره کند. روشن و صریح : سوال باید بدون ابهام باشد

 بی آزار : به مسائل خصوصی افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلی خود آنها.

 منصفانه: داللت بر معنا و مفهوم خاصی ننماید و آزمودنی را به موضع خاص نکشاند.

 سنجش سواالت پرسشنامه از طریق طیف بندی

 

آمار ، روش علمی است که برای جمع آوری ، تلخیص ، تجزیه و تحلیل ، تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی 

 مشاهدات بکار گرفته می شود  

 شود.آمار در دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی بحث و بررسی می 

آمار توصیفی : یعنی محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن ، بعبارتی 

 توصیف کل جامعه از طریق محاسبه پارامترها

به  امار استنباطی : آماری که در آن محقق ابتدا آماره ها را محاسبه و سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آنها را 

 پارامترهای جامعه تعمیم می دهد 

 

ها،  ها با استفاده از آمارهای توصیفی است. در تحلیل توصیفی، داده توصیف یا تلخیص داده ها،  اولین مرحله تحلیل داده

 روند.  ی بررسی وضع یک گروه یا یک موقعیت بکار میصرفاً برا

 اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها برای تبیین علت از عهده آمارهای توصیفی خارج است. 

 

بینی  آمارهای استنباطی با تبیین روابط سرو کار دارند . بر اساس رفتار و وضعیت گروه نمونه ، رفتار جامعه آماری پیش

شود .  می  

 شوند:  آمارهای استنباطی به دو گروه تقسیم می

 آماری پارامتریک 

 آمارهای غیرپارامتریک 



 

 

 فرضیه هایی هستند که در آنها از متغیرهای نسبی یا فاصله ای استفاده شده و توزیع جامعه )و یا نمونه ( نرمال می باشد •

 

  فرضیه هایی هستند که متغیرهای موجود در آنها دارای مقیاس اسمی یا رتبه ای می باشند یا این که بر اساس شواهد

 موجود ، محققان نمی توانند فرض نرمال بودن جامعه ) نمونه ( را بپذیرند

 

 آزمون آماری و تخمین آماری

  یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شوددر 

اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سواالت از تخمین آماری استفاده می 

 اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری به کار می رود.شود و 

 

 آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان 

 آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است  مهمترین پیش فرض در

اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که 

 با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع هستند از شاخصهای آمارا ناپارامتریک استفاده می کنند.

 

 :ش فرضهای استفاده از آزمونهای پارامتریک پی

 توصیف متغیرها براساس مقیاس فاصله ای یا نسبی انجام گرفته باشد. - 1

 هر یک از موارد مشاهده شده مستقل باشد. انتخاب یک مورد به انتخاب هیچ مورد دیگر وابسته نباشد. -2

 هنگامی که حجم نمونه کم باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.واریانس نمونه برابر یا تقریباً برابر باشد. این مطلب  -3

 

 :شروط داده های پارامتریک 

 داده های پارامتریک باید دارای دو شرط باشند تا بگوییم که آنها داده های پارامتریک می باشند : 

     دارای توزیع نرمال باشند. -1

 مقیاس داده ها ، فاصله ای یا نسبی باشند -2

 

 تحلیل آمار پارامتریک و ناپارامتریکتفاوت 

فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها ازنوع اسمی و  -1

ترتیبی باشند حتماً از روشهای ناپارامتریک استفاده میشود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای ونسبی باشند در صورتیکه 

 ود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده میشودفرض ش

 

 آمار پارامتریک، برای سنجش فرضیه هایی که متغیر آنها کمی است استفاده می شود.  -2

انحراف معیار  متغیرهای کمی به علت کمی بودن و واحد پذیر بودن از این ویژگی برخور دارند که آنها را میانگین پذیر و     

 پذیر می کنند و به دلیل همین ویژگی معموال برای استفاده آزمون های پارامتریک، پیش فرض هایی الزم است .

 



 

آمار ناپارامتریک : برای سنجش فرضیه ها با متغیرهای کیفی ، استفاده می شود. این آزمون ها که از آن ها با عنوان  -3

به هیچ پیش فرض خاصی نیاز ندارند. جهت تبدیل متغیرها می توان   می شود، نیز یاد« آزمون های بدون پیش فرض»

متغیرهای کمی را به کیفی تبدیل نمود و آنها را با آزمون های ناپارامتریک مورد ارزیابی قرار داد ولی عکس این عمل 

 .تریک بیشتر استامکان پذیر نمی باشد. ضمناً سطوح دقت در آزمون های پارامتریک از آزمون های ناپارام

 

 محاسبه روشهای غیر پارامتری معموال آسان است. -1
 

 توزیع نرمال ندارند و دارای مقیاس اسمی یا رتبه ای می باشند ،داده های ناپارامتریک  - 5

 

. کرد اعمال آنها درباره توان نمی را پارامتری روشهای که برد بکار هایی داده مورد در توان می را ناپارامتری روشهای -6

 . باشد ترتیبی یا اسمی ها داده گیری اندازه مقیاس که است مواردی در وضعیت این

 

در روشهای ناپارامتری الزم نیست که فرض کنیم متغیر تصادفی جمعیت دارای توزیع احتمال خاصی است. این روشها  -7

 احتمال توزیع برای را  نیست که شکل خاصی بر مبنای توزیع نمونه گیری هستند، اما در شکل توزیع نمونه گیری الزم

 .کنیم فرض جمعیت

 در را آن توان می صورت آن در برد بکار ضعیف گیری اندازه مقیاس یک مورد در بتوان را پارامتری غیر روش یک اگر -8

 . برد بکار نیز قویتر مقیاسهای مورد

 ناپارامتریک بیشتر است .سطوح دقت در آزمون های پارامتریک از آزمون های  -9
 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج

 

 

 

 

 

پس از آنکه محقق اطالعات و داده ها را گرد آوری و طبقه بندی نمود وارد مرحله تجزیه و تحلیل داده ها که دارای اهمیت زیاادی مای   

 باشد می شود چون نشان دهنده تالشها و زحمات فروان گذشته اوست. 

محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطالعات و داده هاا را در مسایر هادف تحقیاق      در این مرحله

 مورد بررسی قرار می دهد .

 انواع شیوه های تجزیه . تحلیل داده ها

مادارک و اطالعاات را ماورد     شیوه تجزیه و تحلیل کیفی : در این روش محقق با استفاده از عقل و منطق و اندیشه باید اسناد ، -1

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و حقیقت را کشف و درباره فرضیه ها اظهار نظر نماید . مثل تحقیقاتی که در حوزه ادیاان و  

مذاهب و متون تاریخی و ادبی و... انجام می پذیرد .)برای مثال می توان بین متغییر مستقل ظلم و ستم با متغیار تاابع ساقوط    

 ت رابطه عقالنی برقرار کرد(حکوم

شیوه تجزیه و تحلیل کمی: این شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد در مورد اطالعات و داده های کمای و   -2

 اندازه گیری به کار می رود .

 استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد .



 

مفاهیمی از قبیل پراکندگی و نظایر آن تشاکیل مای دهاد و در     "استفاده از آمار توصیفی : آمار توصیفی را عمدتاالف( تجزیه و تحلیل با 

 واقع ویژیگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می شود .

ری و تشکیل جداول توزیع فراوانی می کند و در اینجا محقق پس از استخراج اطالعات اقدام به خالصه کردن و طبقه بندی داده های آما

 اگر بخواهد تجزیه و تحلیل را به کمک را یانه انجام دهد به آن برنامه می دهد .

برای نمایش نحوه توزیع صنعت در نمونه یاجامعه ، روشهای گوناگون تصویری وجود دارد که باعث درک سریع تر خوانناده یاا بینناده از    

 واقعیت می گردد .

 روش است که به اختصار پنج روش آن عبارتند از : 12ی متداول نمایش تصویری و نحوه توزیع صفت در جامعه شامل روشها

 روش نمودار ستونی ساده و ترکیبی -1

 روش نمودارهای چند ضلعی ساده و ترکیبی -2

 روش منحنی برای داده های تراکمی و تجمعی   -0

 روش دایره ای ساده و ترکیبی -4

 روش نمودار مثلثی -۲

 استفاده از رایانه در تجزیه و تحلیل داده ها باعث صرفه جویی در وقت برای ترسیم اشکال و نمودارهای جالب می شود . "اطبع

 بعد از مرحله تصویر سازی محقق می تواند اطالعات آماری شامل میانگین ، میانه ، پراکندگی و....را محاسبه و تزیه و تحلیل نماید .

 قسیم جمع کل داده ها بر تعداد آنها حاصل می شود .میانگین یا معدل که از ت

 میانه یعنی اگر داده ها و نمره ها به طور صعودی یا نزولی مرتب شده باشند نمره وسط میانه است .

نناده  پراکندگی شامل دامنه تغییر ، انحراف استاندارد و واریانس می باشد که دامنه تغییر ساده ترین اندازه پراکندگی اسات کاه بیاان ک   

 تفاوت بین بزرگ ترین و کوچک ترین نمره تئزیع است .

انحراف استاندارد یا انحراف معیار به محاسبه انحراف از میانگین هریک از نمره هاا بساتگی دارد و واریاانس جامعاه در حقیقات مجاذور       

 انحراف معیار آن است .

 . یعنی نمره های تا چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند . واریانس  شاخصی است که نشان دهنده تفاوتها و پراکندگی نمره هاست

واریانس و انحراف استاندارد هرچه بزرگتر باشند پراکندگی بیشتر و برعکس هر قدر کمتر باشد پراکندگی کمتر است . وازآنهاا مای تاوان    

 به عنوان مالکی برای مقایسه گروه های مختلف یا موقعیت فردی خاص استفاده کرد .

 طبیعی یک منحنی قرینه ای است یعنی اکثر نمره ها در وسط انباشته شده است منحنی 

 ب( تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی:

در این تحلیل همراه نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گاروه بازرگ تاری باه ناام جامعاه       

 تعمیم داده شود .

 از مدلهای آماری همبستگی وآزمونها به شرح زیر می باشد :برخی 

 همبستگی:

رابطه همبستگی به بررسی ارتباط بین دو یا چند متغییر می پردازد . اگر افزایش و کاهش یکای باعاث افازایش و کااهش دیگاری شاود       

گی منفی است و اگر هایچ رابطاه ای باین    همبستگیمثبت است ،مثل افزایش درآمد با افزایش تقاضای خرید و اگر بالعکس باشد همبست

 آن دو وجود نداشته باشد همبستگی صفر است .

 SPSSتوصیه می شود برای محاسبه ضریب همبستگی جهت سادگی کار و سرعت انجام آن از برنامه های کامپیوتری مثل 

 .استفاده شود

 توصیفی آمار از استفاده با تحلیل و تجزیه

نمایش هندسی و تصویری ، جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیعآمار توصیفی: آمار توصیفی را معموالً مفاهیمی از قبیل: 

  دهند.و نظایر آن تشکیل می اندازه های پراکندگی، اندازه های گرایش به مرکز، توزیع

های گیرد یا درواقع ویژگیورد استفاده قرار میآمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه م

 گردد.موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می



 

 روشهای متداول برای نمایش تصویری نحوه توزیع صفت در جامعه:

 روش هیستوگرام یا نمودارهای ستونی ساده و ترکیبی .1

 گون یا نمودارهای چندضلعی ساده و ترکیبیروش پلی .2

 ش منحنی برای داده های تراکمی و تجمعیرو .3

 روش قطاعی یا شعاعی و دایره ای ساده و ترکیبی .1

 روش نمودار مثلثی .5

 روش منحنی نمایش سریهای زمانی .6

 روش نمایش فضایی و پراکندگی پدیده در فضا در شکل نقشه های جغرافیایی تراکمی .7

 نقشه جغرافیانمایش ترکیبی ستونی و نشانه ای پراکندگی پدیده در فضا روی  .8

 نمایشهای تخیلی و تصویرسازی متناسب با بزرگی و کوچکی پدیده در فضا .9

  هانمایش سلسله مراتبی و روابط یک سویه و یا دو سویه پدیده .11

 نمودارهای هرمی برای نمایش ساختمان جمعیت .11

  نمودارهای تصویری برای نمایش شکلی پدیده ها .12

طبعاً استفاده از رایانه در تجزیه وتحلیلل   .را یا بادست یا با رایانه انجام دهدمحقق می تواند کار تصویرسازی توزیع صفت 

 داده ها باعث ساعتها صرفه جویی در وقت محققان برای ترسیم اشکال و نمودارهای جالب می شود.

  ماید.بعد از مرحله تصویرسازی، محقق می تواند اندازه های گرایش به مرکز را برای داده های آماری محاسبه ن

 اندازه های گرایش به مرکز

 معرف نحوه همگرایی توزیع صفتند. و  اندازه های گرایش به مرکزعمدتاً شامل میانگین، میانه و نما هستند

 .میانگین از تقسیم حاصل جمع نمره ها بر تعداد آنها بدست می آیدن: میانگی

 در توزیع نمره ایست که بیشتر از بقیه نمره ها تکرار شده باشد و به آن مد نیز گفته می شود اندازه گرایش به مرکز، نما، :نما

پارامتری است که فراوانی مقادیر یا توزیع نمره ها را به دو گروه تقسیم می کند و خود، نمره میانی را تشکیل می دهد، میانه  میانه:

 مرتب شده باشند، نمره وسط میانه است یعنی اگر داده ها و نمره ها بطور صعودی یا نزولی

 اندازه های پراکندگی

 این اندازه ها عبارتند از : دامنه تغییر، انحراف استاندارد و واریانس

  ترین اندازه پراکندگی است که مبین تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین نمره توزیع است.دامنه تغییر ساده :دامنه تغییر

انحراف استاندارد یا انحراف معیار یک اندازه پراکندگی است که به موقعیت نسبی هر نمره در توزیع فراوانی  :انحراف استاندارد

 .واقع انحراف استاندارد به محاسبه انحراف از میانگین هر یک از نمره ها بستگی دارد در؛ بستگی دارد

ها را نشان می دهاد، یعنای اینکاه    هاست و تغییرپذیری نمرهنمرهواریانس شاخصی است که نشان دهنده تفاوتها و پراکندگی  :واریانس

واریانس درحقیقت مجذور انحاراف معیاار آن اسات و از فرماول زیار       ها تا چه اندازه ناهمگونند و تا چه حد با یکدیگر تفاوت دارند.نمره

 شود:.محاسبه می

هاا در وساط انباشاته    یعنی اکثار نماره   ؛زنگ یا زنگوله داردای است که شکلی شبیه منحنی طبیعی یک منحنی قرینه :منحنی طبیعی

دنباله نسبتاً طویلی بوجود می آید. منحنی طبیعی یک منحنی فراوانی است که نماره هاای    ،شده است، به طوری که در انتهای دوطرف

ب انحراف اساتاندارد تقسایم بنادی    گیرد. در صورتی که نمره ها برحسمتصل روی محور افقی و فراوانیها روی محور عمودی آن قرار می

 گیرناد محاسابه کارد.   ای جای مای ای، یا باالتر و پایین تر از نمرهتوان درصد افرادی را که بین دو نمره یا بین میانگین و نمرهشوند، می

)درحالی که تنها آمارهای  گیردها با توجه به پارامترهای جامعه آماری انجام میهایی که استنباطهمچنین از منحنی طبیعی در موقعیت

  توان استفاده نمود.نمونه در دست است( می

 خصوصیات منحنی طبیعی

 . دارای یک نما است و میانگین، میانه و نما در آن ارزش یکسان دارند.1



 

 . نسبت به مرکز خود قرینه است.2

 . بر دو پارامتر میانگین و انحراف استاندارد اتکا دارد.0

 به صورت درصد کل نمونه یا جامعه آماری بیان شود.  x. سطح کل زیر منحنی می تواند در فاصله بین دو مقدار از 4

 + انحراف استاندارد قرار می گیرد.0و  -0درصد جامعه آماری بین  ۱/99. حدود ۲

  + انحراف استاندارد قرار دارند.2و  -2ن درصد آنها بی ۲/9۲+ انحراف استاندارد و 1و  -1درصد جامعه آماری بین  26/68. حدود 6

شاود )انحاراف   نشاان داده مای  Z گیری شده است و بین میانگین و محور افقی قراردارد، با عالمت ای که با انحراف استاندارد اندازهفاصله

 طبیعی یا نمرات استاندارد(.

 .می باشدروایی و پایایی ابزارسنجش:یکی از شروط ابزارسنجش روایی و پایایی    

 محقق ساخته(2استاندارد ومیزان شده(1:ابزار سنجش

ابزارسنجش های استاندارد مثل تست های ریون یااستعدادسنجی ازروایی پایایی خوبی و یاحتی کاملی برخوردارند ولی درشرایط 

 .استفاده از ابزار سنجش محقق ساخته به این باید بیشتر توجه شود

بایددارای شرایطی باشدکه اطالعات (مثال پرسش نامه)بلیت اعتبار و صحت)اعتبار درونی(: ابزارسنجشتعریف روایی ابزار سنجش یا قا

 -1:درغیر اینصورت(( مقدار دقیق واقعیت رانشان دهد: )) یعنی.بیشتر یا کمتر از سطح موردنیاز به ما ندهد تا از روایی برخوردار باشد

موجب اتالف منابع مالی  -0   .سبب اتالف وقت وانرژی نیروی انسانی می شود -2.باعث هرج ومرج وبی انظباطی در تحقیق می شود

 .درنهایت باعث عدم امکان نتیجه گیری صحیح می شود -4.می گردد

اعتبار و دقت و اعتماد پذیری ابزار سنجش به حدی باشدکه درشرایط مشابه  (:اعتبار بیرونی)تعریف پایایی ابزارسنجش یا اعتماد و ثبات

 ""چند بارمصرف باشد""((      قابلیت تکرار پذیری وسنجش نتایج یکسان داشته باشد: ))یعنی .زمانی و مکانی دیگر قابل استفاده باشد

 عوامل منفی تاثیرگذار بر روایی و پایایی:

 .الحات و واژه ها و حتی جمالتی که می توانند برداشت چندگانه داشته باشنداصط :تعریف نشدن اصطالحات(1

 (آیا پاسخگو از سوال یاواژه یا اصطالح طرح شده در پاسخنامه، همان درک و برداشتی را دارد که محقق می خواهد؟)

مسائلی از قبیل هدف تحقیق، روش عدم توجیه کسانی که وظیفه پرسشگری را به عهده دارند نسبت به :عدم توجیه پرسشگران(2

 .کار،اصطالحات و معانی

 .عواملی از قبیل جنس، سن، سواد، زبان، قومیت، مذهب و میزان عالقه به نوع تحقیق:عدم تجانس و همگونی پاسخگویان(3

م بایدسعی شود درصورت اجبار و پیشامدکه مجبوربه تغییرزمان ومکان تحقیق باشی :تغییر شرایط و زمینه های اجرای تحقیق(1

 .....(گرماوسرما،شب وروز و )شرایط مشابه قبلی ایجاد شود

عدم تجانس قسمت های مختلف تحقیق مثل استفاده از چند مقیاس مثل متر و  :عدم تناسب مراحل مختلف پروسه تحقیق(5

 ...اینچ، پوندوکیلو و

 روشهای کسب اطمینان از روایی پایایی:

: استفاده از ابزار تحقیق در دو مکان و دو زمان مشابه و مقایسه نتایج و محاسبه ضریب و موازیاستفاده از روشهای دوگانه  -1

 (همبستگی رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد که به مقدار این رابطه ضریب همبستگی گویند )باشد.  %93همبستگی که باالی

ر مورد میانگین سنی، طول عمر، یا کمیت هایی از این داشتن محک و معیار که مشکل است ولی دروش مقایسه معیار:  -2

  .دست میتوان از نتایج آماری مثل سرشماری، اسناد دولتی یا اسناد حسابداری یا نتایج معتبر کاری و تحقیقی دیگران استفاده کرد

  (پذیرفته شده و خوبیک روش )ابتدا مسائل مختلف فرایند تحقیق مورد بررسی مقدماتی قرار می گیردروش پیش آزمون:  -0

  .نکته مهم: اگر ابزار تحقیق دارای اعتبار باشد قابلیت اعتماد را نیز دارد ولی عکس آن صحت ندارد

 اعتبار درونی و اعتبار برونی: 

توان  تعریف اعتبار درونی: اعتبار درونی یک تحقیق بیانگر این می باشد که نسبت به یافته های تحقیقاتی یک طرح تا چه اندازه می

اطمینان داشت ؟ به عنوان مثال اگر بخواهیم تاثیر یک متغیر مستقل)روش تدریس( را بر یک متغیر وابسته )یادگیری دانش آموزان( 

بررسی کنیم ؛ در صورتی فرآیند تحقیق از دقت الزم برخوردار است که بتوان اثر سایر متغیرها )ناخواسته( را کنترل کرد . درجه کنترل 

( می نامند به عبارت دیگر اعتبار درونی تحقیق نمایانگر آن است که تا چه Internal validityاخواسته را اعتبار درونی )متغیرهای ن

 اندازه یافته های تحقیق از صحت و دقت الزم برخوردار است. 



 

ه های تحقیق را در محیط های تعریف اعتبار برونی: اعتبار برونی یک تحقیق بیانگر این می باشد که تا چه اندازه می توان یافت

جغرافیایی یا شرایط دیگر تعمیم داد؟ به عبارت دیگر اعتبار برونی با این امر سروکار دارد که تا چه اندازه یافته های تحقیق که با 

 استفاده از یک نمونه به دست آمده است به گروه وسیع تری از آزمودنی ها یا شرایط دیگری قابل تعمیم است. 

 اعتبار برونی زیست محیطی -2اعتبار برونی با توجه به جامعه مورد مطالعه   -1عتبار برونی: انواع ا

 در اعتبار برونی جمعیتی تعمیم یافته ها به جامعه آماری موردنظر قرار می گیرد.  اعتبار برونی با توجه به جامعه مورد مطالعه:

یافته های تحقیق از یک مجموعه شرایط ویژه که پژوهشگر در  در اعتبار برونی زیست محیطی اعتبار برونی زیست محیطی:

 چارچوب آن تحقیق خود را به انجام رسانده است به شرایط طبیعی تعمیم داده می شود. 

 عوامل موثر بر اعتبار درونی:

آزمایشی  در برخی از طرح های آزمایشی ممکن است پژوهشگر ناخواسته افراد قوی تری را برای گروه انتخاب اختالفی: .1

 انتخاب کند. این امر باعث می شود نتیجه آزمایش تحت تاثیر قرار گیرد.

به خروج برخی از آزمودنی ها به دالیل مختلف افت آزمودنی ها گفته می شود که بر نتیجه نهایی تحقیق  افت آزمودنی ها: .2

 می تواند اثرات نامطلوب بگذارد.

ندن پیش آزمون تجربه بیشتری کسب خواهند کرد و در آزمون نهایی پاسخ آزمودنی ها با گذراپیش آزمون)عامل آزمون(:  .0

 ها بهتری عرضه می کنند. این عامل می تواند نتیجه نهایی را خدشه دار کند. 

ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغیر وابسته به کار می رود باید از قابلیت اعتماد و اعتبار الزم ابزار اندازه گیری:  .4

 باشد در غیراینصورت نتایج این تحقیق تحت تاثیر این عامل قرار خواهد گرفت.  برخوردار

اگر آزمودنی های گروه کنترل بدانند که عملکردشان با گروه دیگر مقایسه می شود ممکن است  تداخل اعمال آزمایشی: .۲

 د کرد . سعی کنند تا برتری خود را نشان دهند و این امر نتیجه واقعی تحقیق را خدشه دار خواه

چنانچه طرح تحقیق همزمان با اجرای یک فعالیت مشابه به اجرا درآید ، یا رویداد بالقوه موثری روی همزمانی)تاریخچه(:  .6

 متغیر وابسته اثر بگذارد در این صورت ممکن است نتیجه آزمایش خدشه دار گردد. 

ممکن است در جریان اجرای تحقیق آزمودنی ها از نظر جسمانی و روانی تغییر کنند، که این امر می تواند بر بلوغ)پختگی(:  .۱

نتیجه آزمایش اثر نموده و آن را خدشه دار کند. به عنوان مثال در طول آزمایش دانش آموزان ممکن است از نظر ذهنی تواناتر 

 شوند.   

در طرح های آزمایشی، عامل انتخاب آزمودنی ها با برخی از عوامل از جمله رشد امل:تعامل )اثرمتقابل( انتخاب با سایر عو .8

 آنان تعامل داشته و در نتیجه تحقیق اثر می گذارد. 

آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی _تاثیر این عامل بیشتر در مواردی مشاهده می شود که پیشرگرسیون آماری:  .9

ساس نمره کسب شده در یک درس)صفت متغیر( به گروه آزمایشی و گواه منتسب می شوند. در این از اوقات آزمودنی ها برا

حالت ممکن است افرادی انتخاب شوند که در انتهای طیف مقیاس اندازه گیری باشند. )آزمودنی ها با نمرات بسیار باال یا 

آزمون اجرا شود در دوحالت _آزمون و پس_ه پیشآزمون( در این صورت چنانچ_آزمودنی ها با نمرات بسیار پایین در پیش

(اگر آزمودنی های ضعیف به گروه آزمایشی منسب شده 1آزمون تحت تاثیر رگرسیون آماری قرار می گیرد:_زیر نمره های پس

(برعکس اگر آزمودنی های قوی انتخاب شده باشند؛ تفاوت 2آزمون مثبت خواهد بود. _آزمون و پیش_باشند تفاوت پس

آزمون به طرف میانگین میل خواهد کرد _در دو حالت فوق نمرات در پس.آزمون منفی خواهد بود_آزمون وپیش_پسنمرات 

 و نتیجه تحقیق تحت تاثیر رگرسیون آماری قرار خواهد گرفت. 

 استفاده از روش های آماری نامناسب ممکن است باعث نتیجه گیری های غیردقیق شود. برای مثال تفاوتتحلیل آماری:  .13

 میان گروه آزمایشی و گواه معنی دار تلقی شود در حالی که معنی دار نباشد و یا بالعکس. 

پژوهشگر باید از تلقین انتظارات خود از نتایج آزمایش به آزمودنی ها پرهیز نماید که عدم رعایت این  سوگیری پژوهشگر: .11

 امر نتایج آزمایش را خدشه دار خواهد کرد. 

عوامل موثر براعتبار برونی:خطرات تهدید کننده اعتبار برونی را می توان بر حسب عوامل مربوط به جامعه و زیست محیطی طبقه بندی 

 کرد . 



 

  :عوامل مربوط به جامعه 

پژوهشگر ممکن است تنها از جامعه ای که به آن معرف نبودن جامعه ای که آزمایش بر آن اجرا می شود: .1

دنی ها را انتخاب نماید و طرح تحقیق را به اجرا درآورد و سپس بخواهد نتیجه آزمایش را به تمام جامعه دسترسی دارد آزمو

تعمیم دهد که در این حالت اعتبار برونی تحقیق تحت تاثیر معرف نبودن جامعه ای که آزمایش بر آن اجرا می شود، قرار می 

 گیرد. 

 :عوامل زیست محیطی 

چنانچه متغیر مستقل به طور دقیق تعریف نشده باشد نمی توان یافته های تحقیق را  تعریف مبهم عمل آزمایشی: .1

 تعمیم داد. 

اگر درنتیجه نهایی یک تحقیق میان گروه آزمایشی و گواه تفاوتی مشاهده شود اثرات نوبودن محیط آزمایشی:  .2

گذارده است باشد و نه به واسطه عمل این تفاوت ممکن است به علت نو بودن شرایط آزمایشی و اثری که بر آزمودنی ها 

 آزمایشی. این اثر را اثر هاثورن نیز می نامند.

در برخی از طرح های آزمایشی، تعریف متغیر وابسته و یا اندازه گیری های آن از تعریف ناکافی متغیر وابسته:  .0

 دقت کافی برخوردار نیست. 

آزمون _خی از پژوهش های آزمایشی، پیشدر بر آزمون(:_آزمون و پس_اثر واکنشی شرایط )حالت پیش .4

 آزمودنی ها را نسبت به عمل آزمایشی حساس تر می کند. این امر به اعتبار برونی تحقیق اثر می گذارد. 

در برخی از طرح های آزمایشی، پژوهشگر به دو یا  اثر تعاملی زمان، نوع و دفعات اندازه گیری متغیر وابسته: .۲

ابسته در فاصله زمانی کوتاهی بسنده می کند. این امر می تواند تعمیم نتایج را از نظر اعتبار برونی چند اندازه گیری از متغیر و

 در طویل المدت تحت تاثیر قرار دهد.

انتظارات و نگرش آزمایشگر می تواند بر نتیجه نهایی تحقیق اثر گذاشته و  اثر انتظارات آزمایشگر)اثر روزنتال(: .6

 ر کند. اعتبار  برونی را خدشه دا

 نکات مهم:

برای افزایش اعتبار برونی باید شرایط طبیعی آزمودنی ها را مورد نظر قرار داد و با توجه به آن، شرایط آزمایشی را طراحی  (1

کرد. زیرا اگر شرایط آزمایشی چنان باشد که نتوان آن را در عمل به اجرا درآورد نتایج آزمایش را نمی توان به شرایط طبیعی 

 داد.تعمیم 

عوامل خدشه دارکننده اعتبار درونی و برونی تحقیق باید   (فرضیه یا سوالهای پژوهشی) با توجه به ماهیت گزاره های پژوهشی (2

چنان کنترل شود تا یافته های پژوهشی از صحت و دقت الزم برخوردار بوده )اعتبار درونی( و امکان تعمیم پذیری آنها فراهم 

  .شود)اعتبار برونی(

زم برای داشتن اعتبار برونی یک تحقیق داشتن اعتبار درونی است اما اعتبار درونی شرط کافی برای داشتن اعتبار شرط ال (0

 برونی نمی باشد .

در حقیقت روایی یا اعتبار درونی یک تحقیق بیانگر اعتبار، صحت و دقت یک تحقیق و پایایی یا اعتبار برونی یک تحقیق بیاانگر اعتمااد   

 هت تعمیم به یک جامعه آماری گسترده تر یا تعمیم به یک شرایط طبیعی می باشد..به آن تحقیق ج

دراین فصل تحلیل داده های آزمایشی برای موارد تک نمونه ای و چند نمونه ای و تحلیل واریانس عامل جهت بررسی هدف کلی فصل:

س و کواریانس همچنین تفاوت راهبرد تک متغیری و اثرهای اصلی و متقابل ، تفاوت تحلیل های تک متغیری و چند متغیری واریان

چند متغیری برای تحلیل اندازه گیری های مکرر مورد بحث قرار می گیرد ، که برای این منظور دوروش آزمون فرض در تحلیل های 

 پارامتری و ناپارمتری مورد بررسی قرار می گیرد .

 الف ( آزمون فرض در تحلیل های پارامتری شامل : 

 آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین و واریانس یک جامعه – 1

 آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین های دوگروه – 2

 آزمون فرض چند متغیری درباره میانگین های دوگروه – 0



 

 آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین های چند گروه – 4

 آزمون های مقایسه ای چندگانه – ۲

  س چندمتغیریتحلیل واریان – 6

 تحلیل کواریانس چندمتغیری – ۱

 تحلیل واریانس چند متغیری در اندازه گیری های مکرر – 8

در این گونه موارد فرضی درباره میانگین جامعه به صورت آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین و واریانس یک جامعه: – 1

استودنت   tاز یک جامعه و محاسبه میانگین و واریانس نمونه ، آماره آزمون  فرض صفر بیان می شود و با استفاده از یک نمونه تصادفی

 بحرانی فرض صفر مورد آزمون قرار می گیرد . tتشکیل و با مقایسه با 

در مواردی که منظور پژوهشگر آزمودن برابری میانگین های دو گروه آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین های دوگروه: – 2

 ه می شود . است استفاد

در مواردی که محقق بخواهد دو گروه را از لحاظ میانگین های بیش آزمون فرض چند متغیری درباره میانگین های دوگروه: – 3

 از یک متغیر وابسته مقایسه کند ، استفاده می شود .

را مورد آزمون قرار دهیم از هرگاه بخواهیم برابری دو میانگین آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین های چند گروه: – 1

 تحلیل واریانس استفاده می کنیم .

به آزمون هایی اطالق می شود که هدفش بررسی تفاوت دو به دو میانگین ها یا ترکیبی خطی آزمون های مقایسه ای چندگانه: – 5

مون های پیشین و پسین تقسیم می از آن هاست .آزمون های مقایسه ای چندگانه براساس از قبل طرح ریزی شدن به دو گروه کلی آز

  شود.آزمون های پیشین نیز بر حسب متعامد مقابله ها به دو گروه متعامد و نامتعامد تقسیم می گردد .

هرگاه پژوهشگر بخواهد تفاوت گروها را از لحاظ چند متغیر به طور همزمان مورد بررسی قرار دهد تحلیل واریانس چندمتغیری: – 6

حلیل واریانس چندمتغیری استفاده کند . در مواردی که متغیرهای وابسته با هم همبستگی داشته باشد ، تحلیل الزم است که از ت

 واریانس چند متغیری توان بیشتری از تحلیل تک متغیری واریانس دارد .

تصادفی کمکی را حذف چنانچه در تحلیل واریانس چند متغیری بخواهیم اثر یک یا چند متغیر تحلیل کواریانس چندمتغیری: – 7

 کنیم یا تحلیل کواریانس چند متغیری سروکار خواهیم داشت . 

تحلیل واریانس چند متغیری در اندازه گیری های مکرر:طرح های  تحلیل واریانس چند متغیری در اندازه گیری های مکرر: – 8

ی چند نمونه ای طرح های بین آزمودنی و درون آزمودنی اندازه گیری مکرر می تواند تک نمونه ای یا چند نمونه ای باشد . به طرح ها

 و به طرح های تک نمونه ای طرح های درون آزمودنی نیز گفته می شود .

 ب ( آزمون فرض در تحلیل های ناپارامتری

 

 آزمون مجذور کای برای نیکوی برازش                                                      

 اسمیرنف -آزمون های نیکویی برازش داده ها       آزمون کولموگروف  – 1

 آزمون تقارن توزیع                                                       

 

 آزمون فیشر                                                          

 آزمون مربع کای برای دو نمونه مستقل                                                          

 آزمون میانه    آزمون های همسویی دو نمونه مستقل    – 2

 ویتنی –مان  –آزمون ویلکاکسون                                                            

 اسمیرنف –آزمون دونمونه ای دو نمونه ای کولموگروف                                                           

 

 آزمون تغییر مک نمار                                                             

 آزمون های همسویی دو نمونه وابسته          آزمون عالمت  – 0

 آزمون رتبه های عالمت دار ویلکاکسون                                                                     



 

 

 نمومنه مستقل k% برای 2آزمون                                                             

 گروه مستقل kنمونه مستقل          آزمون میانه برای  kآزمون های همسویی  – 4

 والیس –آزمون تحلیل واریانس یک عاملی کروسکال                                                             

 

 کوکران    Qآزمون                                                             

 آزمون های همسویی چند نمونه وابسته – ۲

 آزمون تحلیل واریانس دو عاملی فریدمن                                                            

 

 موضوع :انتخاب روشهای آماری مناسب برای داده ها

در آمار استنباطی روش های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل داده های آماری وجود دارد که هر یک برای نوع خاصی از داده ها و همین 

 طور نوع خاصی از سواالت مورد استفاده قرار می گیرند. 

 برخی از پژوهش گرها انتخاب یک آزمون آماری را وابسته به موارد زیر می دانند:

 یا طرح تحقیقنقشه     -1

 هدف تحقیق    -2

 طبیعت داده ها )تعداد متغیرها، کمی یا کیفی، پیوسته یا گسسته(    -0

 ویژگی های نمونه )تعداد گروه های مورد بررسی، نرمال بودن یا نبودن جامعه(    -4

 ین دو یا چند متغیر(نوع استنباط مورد نیاز )توصیف جامعه، مقایسه اختالف دو یا چند گروه، سنجش رابطه ب    -۲

به طور کلی هدف هر آزمون آماری تعیین این مطلب است که آیا داده های نمونه، دالیل کافی برای رد یک فرضیه یا حدس آماری در 

 مورد جامعه ارائه می دهد یا خیر؟ بهتر است قبل از انتخاب یک آزمون آماری بتوانیم به سواالت زیر پاسخ دهیم:

 چیست؟فرضیه تحقیق     •

 نوع داده ها چیست؟    •

 توزیع ویژگی مورد بررسی در جامعه نرمال است یا خیر؟    •

 چه تعداد متغیر بررسی می شوند؟    •

 چند گروه مقایسه می شوند؟    •

 گروه های مورد بررسی مستقلند یا خیر؟    •

و یا آنالیز  tه طور کلی اگر توزیع متغیر نرمال باشد از آزمون های در حالت کلی قبل از هر چیز باید به نرمالیتی توزیع متغیر بپردازیم؛ ب

   واریانس و در صورت نرمال نبودن توزیع متغیر از آزمون های ناپارانتری استفاده می شود.

ر دو متغیار نیاز   باید توجه کرد زمانی که پای دو یا بیش از دو متغیر در میان است عالوه بر روابط میان خود داده ها؛ رابطه ی میاان ها  

مهم است. اینکه جنس دو متغیر چه باشد؟ میان آنها همبستگی وجود دارد یا خیر؟ سواالتی هستند کاه بایاد از خاود قبال از انتخااب      

آزمون ها پرسید .در صورتی که متغیرها برای یک گروه به کار برده شوند از تحلیل عاملی یا آناالیز واریاانس باا انادازه هاای مکارر و یاا        

 نیز برای بررسی بیش از دو گاروه اساتفاده مای شاود.      رسیون چندگانه استفاده می شود. از تحلیل ممیزی و آنالیز واریانس چندگانهرگ

را   برخی مواقع به راحتی می توان بر اساس نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها گفت که کدام نوع از آزمون های پارامتری یا ناپارامتری

زیاد( آن گاه توزیع نرمال نادارد لاذا    -متوسط -اگر متغیر مورد بررسی رتبه ای باشد مثل رتبه بندی رضایت کارمندان)کم به کار گیریم.

 از آزمونهاااااااااااااااااااای ناپاااااااااااااااااااارامتری بهاااااااااااااااااااره مااااااااااااااااااای گیاااااااااااااااااااریم.    

ن داده ها نرمال اما نمی توان گفت که وقتی داده ها کمی هم باشند حتما از آزمونهای پارامتری استفاده می کنیم.. لذا تشخیص اینکه ای

هستند یا خیر بسیار مشکل است در این مواقع برخی از آماردانان از آزمون های پارامتری استفاده کرده و ادعا دارند که در نرماال باودن   

 داده ها مشکلی ایجاد نمی شود. اما برخی دیگر آزمون های ناپارامتری را به کار می برند

LISREL 



 

جهت محاسبات تحلیل  LISRELاست. نرم افزار تحلیل آماری لیزرل  linear structural relations مخفف  Lisrelلیزرل 

مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و  Lisrelشود. نرم افزار لیزرل  عامل و مدل معادالت ساختاری استفاده می

  دهد. انجام می SPSSافیکی را بهتر از نرم افزار علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار کارهای گر

( یک محصول نرم افزاری است که به منظور بارآورد و آزماون مادلهای معاادالت سااختاری طراحای و از ساوی        lisrelنرم افزار لیزرل )

و کوواریاانس باین متغیرهاای     ( به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با اساتفاده از همبساتگی  ssiشرکت بین المللی نرم افزار علمی )

توان بارای   تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می اندازه گیری شده، می

ی باا متغیرهاای   اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر )مادل یاابی علّا   

 Structural Equational Modeling کاه مخفاف   SEM مدل معادالت ساختاری و یا به طاور اختصاار   مکنون( استفاده کرد.

 قوی ترین روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره است که برخی هم به آن تحلیال سااختار   است، از روش های جدید آماری و یکی از

ای است کاه نمای تاوان آنهاا را باه شایوه دو        طالق می کنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهکواریانس، الگوسازی و لیزرل ا

 مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش هاای  متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر

 .مساتقل باا چناد متغیار وابساته اسات       زیاه و تحلیال همزماان چناد متغیار     تجزیه و تحلیل اطالق می شود که ویژگی اصلی آنها، تج

 ستقلی چون انگیازه فاردی، رواباط   مخود به عنوان مثال، بزه کاری را با متغیرهای  به عبارت دیگر وقتی شما می خواهید متغیر وابسته

بایساتی باه طراحای یاک مادل و ارزیاابی آن        خانوادگی، سابقه بزه کاری، موقعیت اجتماعی اقتصادی و از این قبیل، پیش بینی کنیاد 

 ساختاری قادر به آن خواهید بود. بنابراین شما در این پژوهش برخی از ماوارد را باه طاور    بپردازید که با استفاده از مدل یابی معادالت

 موارد را با ترکیب این که عموما همان گویه های پرسشنامه است و برخی از )مدل بخش اندازه گیری.( ازه گیری می کنیددمستقیم ان

مادل ساازی   تا بتوانید مادل نهاایی خاود را رسام کنیاد.       )تحلیل مسیر مدل بخش( گویه ها بدست آورده و روابط آنها را می سنجید

خاانواده رگرسایون اسات     یک تکنیک تحلیل چند متغیری از SEM .ساختاری یک رویکرد جدید در تحقیق در عملیات است معادالت

می آورد و به کمک آن می تاوان فرضایه هاایی در ماورد رواباط       ی هم زمان مجموعه ای از معادالت رگرسیون را فراهمکه امکان بررس

  .را مااااااااورد آزمااااااااون قاااااااارار داد  شااااااااده ومشاااااااااهده نمتغیرهااااااااای پنهااااااااا 

 
متغیرهاای  و  (latent variables)بررسی قرار مای گیارد: متغیار هاای پنهاان      دو نوع متغیر در مدل های معادالت ساختاری مورد

هماین دلیال از متغیرهاای     متغیرهای پنهان نمی توانند به صورت مستقیم اندازه گیری شوند و به (observed variables)آشکار

  .آشااااااااکار بااااااااه عنااااااااوان نشااااااااانگر ساااااااااختارهای پنهااااااااان اسااااااااتفاده ماااااااای شااااااااود  

 تکنیک لیزرل آمیزه دو تحلیل است: 

 ( مدل اندازه گیری )عاملی تأییدی تحلیل  -1

  تعمیم تحلیل رگرسیون)مدل ساختار( -یل مسیر تحل -2

 نتیجه گیری پایان نامه

نتایج حاصل از ارزیابی و تست ،فرضیه یا فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد و شناخت حاصل از پژوهش یا به عبارتی  نتیجه گیری:

 دستاورد تحقیق در جهت کشف جدید بیان می گردد و در نهایت گزاره علمی تحقیق ،تدوین و ارائه می گردد.

 از آزمایشها می پردازد  بخش ساده و توصیفی مقاله است که به بیان نتایج حاصلنتایج :

 بخش نتایج مقاله دارای دو جنبه کلیدی است 

 :توصیف کلی یافته های مهم مطالعه 1

 :بیان واضح و دقیق اطالعات به دست آمده2

      

 و نداشته وجود فرضیات در که شود می شامل نیز را یافته های  شرح ولی است تحقیق سؤاالت به پاسخگویی : نتایج نگارش هدف

 فقط باید بخش این  ، شوند ارائه آمده دست به اطالعات تمام نیست الزم .است یافته دست آنها به پژوهش اجرای ضمن محقق

 . باشد عنوان با مرتبط اطالعات حاوی

 



 

دیگران  به طور کلی اهمیت و ارزش پایان نامه، عبارت است از مجموعه اطالعاتی که مشخص می کند نتایج این تحقیق، تا چه حد برای

  .و جامعه مفید می باشد

 نتیجه گیری

و عبارتی که در مقدمه و ای داشته باشد اختصار تاثیر قابل مالحظهو  ای نوشت که در حال سادگی به گونه باید را نتیجه گیری  بخش

 شود.مشخص پیام موثر و واضح از کل کار انجام شده در این بخش و  چکیده آمده است در این  بخش آورده نشود.

 پردازیم عبارتند از: به آنها می بخش نتیجه گیری  در  مطالبی که

 باشد؟ چگونه بخش این ساختار .1

 یم؟ھد افزایش را بخش این تاثیر چگونه کنیم؟ آغاز چگونه را بخش این .2

 بنویسیم؟ چکیده از متفاوت ای ھبه گون را بخش این ھچگون .0

 کنیم؟ کار ھچ نداریم ملموسی گیری نتیجه ھک صورتی در .4

 برسانم؟ پایان به را بخش این چگونه .۲

 کنیم؟ استفاده بخش این نگارش در اییھ عبارت چه از .6

 ساختار این بخش چگونه باشد؟ -1

بخش اید را تکرار نکنید. این  ی مطالب گفته شده در مقاله نیست. صرفا مطالبی که در چکیده و مقدمه گفته گیری، خالصه بخش نتیجه

 باید از یکی یا چند مورد از موارد زیر تشکیل شود:

 ها و مشخص کردن اینکه چگونه بر زمینه تحقیق شما تاثیر دارند ی مهمترین یافته بیان خالصه .1

 های دیگر ها از منظر تاثیر آنها به همراه کاربردهای احتمالی آنها در زمینه داوری نهایی درباره اهمیت آن یافته .2

 ضعف کار شما اشاره به نقاط .0

 پیشنهادهایی جهت بهبود کار ارائه شده .4

 پیشنهاداتی برای کارهای آینده )برای نویسنده یا دیگر محققین( .۲

 پیشنهاداتی جهت تغییر در خط مشی .6

 این بخش را چگونه آغاز کنیم؟ چگونه تاثیر این بخش را افزایش دهیم؟ -2

باعث  هایی تکراری  عبارت از استفاده. بپرهیزیم گویی زیاده از که است این کرد رعایت باید گیری نتیجه آغاز در که نکاتی از یکی 

شوند در ابتدای بخش، زیاده گویی کرده باشید و بدون اینکه تاثیری بر خواننده داشته باشید میزانی از فضای این بخش را اشغال  می

ها استفاده نشود و مستقیم آنچه که در این مقاله نشان داده شده است یا توضیح داده  کرده باشید. بنابراین بهتر است که از این عبارت

 تر و تاثیر گذارتر خواهد بود. گیری خالصه ت بیان شود. نتیجه این کار نتیجهشده اس

 ای متفاوت از چکیده بنویسیم؟ چگونه این بخش را به گونه -3

 به مربوط مطلب در که همانطور .گیرند می قرار استفاده مورد مشخصی منظور به یک هر گیری نتیجه و چکیده بخش کلی طور ھب

 را شما کار برجسته نکات نتیجه گیری ولی .کند جلب را خواننده نظر باید و است شما کار تبلیغ عنوان به شده،چکیده گفته چکیده

 زمینه و پیشنهادات همان آن و باشد داشته هم ای افزوده ارزش باید گیری نتیجه که داشت بایدتوجه .کند می یادآوری خواننده به

 با شده گفته مطالب به توجه با و دهید قرار هم کنار را گیری نتیجه و بخش چکیده است بهتر حال، هر در.است آینده کارهای های

 .داشت خواهند همپوشانی بخش دو این بین مطالبی به ناچار که بدانید و برسید مناسب نگارشی به آنها بین مطالب کردن جابجا
 گیری ملموسی نداریم چه کار کنیم؟ در صورتی که نتیجه -4

گیری واضحی از کارتان ارائه کنید وجود ندارد. در چنین حالتی بهتر است تنها به مطالبی که از  اوقات امکان اینکه یک نتیجهگاهی 

 شود در آینده انجام داد را پیشنهاد کنید. اید بپردازید و سپس برخی از کارهایی که می مسئله آموخته

هایتان را به صورت اغراق آمیز بیان نکنید یا مطالبی نامربوط برای خالی  فتهگیری ملموسی ندارید بهتر است یا در صورتیکه نتیجه

 نگذاشتن عریضه بیان نکنید

 چگونه این بخش را به پایان برسانم؟ -۲

گیری را به پایان  توانید نتیجه ای از کارتان را بیان کردید و نقاط ضعف آن را مشخص کردید، به سه طریق می پس از اینکه خالصه

 نید.برسا



 

 های دیگر مورد استفاده قرار داد توان کارتان را در زمینه این است که بگویید چگونه می: روش اول 

 هایی قابل استفاده نیست توانید بگویید کارتان در چه زمینه همچنین می

 گیری بیان کارهای آینده است جهت خاتمه دادن به نتیجه :روش دوم

 ی پیشنهادات است.  گیری ارائه برای نوشتن بخش پایانی نتیجه :روش سوم

 هایی در نگارش این بخش استفاده کنیم؟ از چه عبارت -6

 نامه پایان پیشنهادهای

پژوهشگر در این قسمت به ترتیب بر اساس اهمیت و محدودیت های پژوهش، به ارائه راه حل ها، پیشنهادها و توصیه های کاربردی و 

  ردازد.نظری می پ

به طور کلی در این قسمت اهمیت یافته های پایان نامه، مورد بحث قرار می گیرد. پژوهشگر بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای 

الزم را با موارد استفاده آن ها ذکر می کند. بایستی توجه داشت که پژوهشگر بر اساس آنچه به دست آورده است، پیشنهادهای اجرایی 

 .خود را مطرح کندیا نظری 

 محدودیت تحقیق چیست؟ به چه مسائلی محدودیت تحقیق گفته می شود؟

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند 

. 

ست. در این زمینه مشکالتی وجود دارد که موجب شده خدمات از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطالعات ا

 دسترسی به کتب، مجالت، آمار، بانکهای اطالعاتیو... در کشور به راحتی ممکن نباشد. تحقیقاتی از قبیل

ی بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق استو از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلق

نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند.ه کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات ب  

از سوی دیگر متغییرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرحها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق بکارگرفته می شوند، غالبا 

بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازند. باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری، کنترل یا به گونه های مختلف، اعتبار درونی و 

حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است. اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد االمکان پیش بینی، 

ر برندشناسایی و تمام احتیاط های الزم را به منظور کاهش آنها بکا  

:از جمله موارد محدود کننده تحقیق عبارتند از  

 
  ا کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل دسترس و استفاده

 ا نبود کار مشابه در این زمینه

 ا فقدان بودجه الزم برای انجام و پیشبرد کار

 هایی که کنترل آنها از عهده پژوهشگر خارج است مانند انتخاب نمونه، دقت ابزار و وسایل کار؛ محدودیت -

های که کنترل آنها در اختیار پژوهشگر است مانند تصمیم درباره تعداد افراد در گروه تجربی و گروه شاهد، انتخاب جنسیت  محدودیت -

 کردن وسعت حوزه تحقیق، تمرکز و تجسس در یک موضوع خاص و مورد عالقه.ها، مشخص  ها، تعیین سن آزمودنی آزمودنی

هر کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی است که مسلما تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص 

 .محقق ازاین موضوع مستثنی نیست

 

حدوده و محدودیت موضوعی است. پژوهشگر برای رسیدن به محدوده و محدودیت موضوعی: نخستین مقوله در این فهرست م .1

های مختلف پرداختن به همه  نتیجه مطلوب باید دامنه موضوعی کارش را مشخص سازد. بدیهی است که به دلیل گستردگی موضوع

محیط زیست تحقیق شناختی با حفاظت از  وجوه مسائل در یک مطالعه میسر نیست. مثالً اگر محققی در زمینه پیوند مسائل جامعه

شناختی به چه موضوعی خواهد  کند، باید دقیقاً دامنه موضوعی آن را تعریف کند. به این معنا که از میان مسائل فرهنگی و جامعه می

تر باشد دقت تحقیق بیشتر  ای توجه خواهد کرد. هر چه این مرزها مشخص پرداخت و از میان مسائل زیست محیطی به چه مسئله



 

کنند با میزان آلودگی  ای که مردم برای تردد استفاده می و آمد در یک شهر و نوع وسایل نقلیه  مثالً رابطه میان فرهنگ رفت خواهد بود.

هایی در این  داند که به بررسی چه مفاهیم و مولفه تواند مثالی در این زمینه باشد. به این ترتیب پژوهشگر در ابتدای تحقیق می هوا می

ای بودن این مسئله با  داخت. اما در کنار این محدوده او با محدودیتهای موضوعی نیز مواجه خواهد شد. مثالً بین رشتهمطالعه خواهد پر

شناختی همراه خواهد بود. زیرا محققان این دو رشته دیدگاههای  محیطی و جامعه نوعی ناهمخوانی میان دو حوزه مطالعات زیست

 توان انتظار داشت پیوند میان این دو حوزه به راحتی صورت پذیرد. و نمیمتفاوتی در بررسی مسائل علمی دارند 

محدوده و محدودیت زمانی: زمان در تحقیق حداقل از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه محقق برای انجام هر مطالعه مستقل چقدر  .2

نظر گرفته است. در هر دو شکل، عنصر زمان وقت در اختیار دارد و دوم اینکه برای بررسی پیشینه موضوع چه دامنه زمانی را در 

نقشی کلیدی دارد. بدیهی است که زمان مورد نیاز برای انجام هر تحقیق باید معقول و منطقی باشد. در غیر این صورت تحقیق مورد 

ان مشخصی در کمیل هر بخش از تحقیق خود زمت برای باید محقق مثالً. بود نخواهد برخوردار مطلوبی سودمندی –نظر از هزینه 

بینی شده است. اختصاص زمان کافی  نظر گیرد. بدیهی است که این زمان باید متناسب با فرایندی باشد که برای هر مرحله پیش

سازد تا بتواند در موعد مقرر مطالعه خود را به نتیجه مطلوب  هایی است که محقق مشخص می برای هر بخش از جمله محدوده

نیز مثال دیگری از نقش زمان در تحقیق است. مثالً  Literature Review پژوهش پیشینه بررسی برای زمانی محدوده  برساند.

سال  23ای دیگر این دامنه زمانی به  سال گذشته بررسی شود و در مطالعه 13ممکن است در پژوهشی فقط آثار منتشر شده در 

ضوع آن و تدبیر پژوهشگر بستگی دارد. از سوی دیگر مشکالتی که گذشته باز گردد. انتخاب هر یک از این دو به ماهیت پژوهش، مو

کند محدودیتی زمانی برایش ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب او در بخشهایی از کارش دچار عجله و  محقق را از هر سو احاطه می

 س محدودیتهای تحقیق است.شتابزدگی خواهد شد که این شتاب ناخواسته بر نتایج تحقیقش اثری منفی خواهد داشت و از جن

محدوده و محدودیت مکانی: بسته به موضوع و نوع مطالعه دامنه جغرافیایی هر پژوهش باید محدود و مشخص باشد. محدوده مکانی  .0

شود. مثالً در تحقیقی پیمایشی که به بررسی نگرش کتابداران درباره منزلت اجتماعی  بر اساس موضوع پژوهش و هدف آن تعیین می

تواند شهری، استانی یا ملی باشد. بدیهی است که اگر محقق بخواهد تصویری از نگرش  پردازد، این محدوده می حرفه میاین 

 خواهد برخوردار باالتری روایی و اعتبار از مراتب به پژوهش این برای ملی ای محدوده کند ترسیم موضوع  کتابداران ایران را به این

ید دامنه جغرافیایی کارش را مشخص سازد. اما در کنار این دامنه محدودیتهایی نیز در این زمینه د. به این ترتیب پژوهشگر بابو

وجود دارند. مثالً ممکن است پژوهشگری تمایل به انجام این تحقیق در سطح ملی داشته باشد، اما به هر دلیل این فرصت برایش 

 Comparativeشهر یا استان محدود سازد. در مطالعات تطبیقی  فراهم نشود و ناچار باشد دامنه جغرافیایی کارش را به یک

Studies ای تطبیقی موضوع مشخصی در دو  ای دارد. به این معنا که اگر قرار باید در مطالعه دامنه جغرافیایی تحقیق اهمیت ویژه

صی دارد. زیرا باید مبنایی منطقی کشور یا منطقه بررسی شود، تدبیر محقق برای انتخاب کشورها و مناطق مورد مقایسه اهمیت خا

 ای مطلوب منجر شود. برای مقایسه یک پدیده واحد در دو کشور وجود داشته باشد تا این مقایسه به نتیجه

–شیمی و فیزیک  مثل –محدوده و محدودیت ابزاری: ابزار پژوهش در مطالعات مختلف بسیار متنوع و گوناگون است. در علوم پایه  .4

 خواهد زمینه این در ای ویژه نقش ابزار مناسبترین انتخاب و دارند مطالعات دقت و اعتبار در مهمی نقش آزمایشگاهی تجهیزات  

 با داشت انتظار توان نمی مثالً. کرد خواهد مشخص را آن عملکرد میزان که دارد وجود محدودیتهایی نیز ابزار هر درون در اما. داشت

توان انتظار داشت  ای در حد میلی گرم سنجیده شود. در علوم اجتماعی نیز نمی است، وزن مادهیی که دقت سنجش آن گرم ترازو

ای با چند پرسش بسته به خوبی سنجیده شود. تمام مباحث مربوط به روایی و پایایی  های افراد با کمک پرسشنامه نگرش و دیدگاه

 اهلل دریادداشت مستقل دیگری به آن خواهم پرداخت.گنجد که توضیح آن مفصل است و ان شاء تحقیق در این مقوله می

محدوده و محدودیت زبانی: نقش زبان در تحقیق از وجوه مختلف قابل بررسی است. مهارت زبانی محقق در برقراری ارتباط، مهارت  .۲

ین مسئله مهم است. نگارشی او در تدوین گزارش و مهارت زبان خارجی در استفاده از منابع خارجی فقط سه وجه از وجوه اصلی ا

خواهد منابع فارسی را بررسی کند یا  بدیهی است که محقق باید در مطالعه خود دامنه زبانی کارش را مشخص سازد. آیا فقط می

سازد. اما پرسش دیگری نیز  منابع انگلیسی نیز برایش اهمیت دارد؟ پاسخ به این پرسش محدوده کارش را از نظر زبانی مشخص می

یا محقق امکان استفاده از منابع خارجی را دارد؟ آیا این منابع در اختیارش قرار دارند و مواردی از این دست که در این مطرح است. آ

 مقوله قابل بحث خواهد بود.

نیاز از روش تحقیق نیست. انتخاب روش جزئی از فرایند تحدید در تحقیق  محدوده و محدودیت روش شناختی: هیچ تحقیقی بی .6

بهترین روش که متناسب با مسئله مورد بررسی و پرسشهای تحقیق باشد خود یکی از اجزاء محدوده تحقیق است.  است. گزینش



 

هرچند پژوهشگر با انتخاب هر روش امکاناتی در اختیار خواهد داشت، در مقابل امکاناتی را از دست خواهد داد. مثالً وقتی او تصمیم 

قدر و چه میزان است را نخواهد داشت.  هایی که ناظر بر چه مکان پاسخ به بسیاری از پرسشگیرد از رویکرد کیفی استفاده کند، ا می

در یک تحقیق واحد همزمان از چند  Mixed Methodشود با کمک رویکرد ترکیبی یا آمیخته  در چنین شرایطی توصیه می

 های روش دیگر را جبران کند. روش استفاده شود تا هر روش کاستی

های گردآمده در هر تحقیق فقط زمانی قابل استفاده خواهند بود که به دقت توصیف و تحلیل  ودیت تحلیلی: دادهمحدوده و محد .۱

ها بخشی از  شوند. چگونگی این توصیف و تحلیل نیز از مهارتهای مورد نیاز محققان است و انتخاب بهترین روش برای تحلیل داده

ها فقط بر  ر روش محدودیتهایی نیز به همراه خواهد داشت. مثالً وقتی تحلیل دادهآید. اما انتخاب ه محدوده تحقیق به شمار می

های گردآمده  های غیر کمی وجود ندارد. بنابراین الزم است در صورت نیاز داده های آماری انجام شود، امکان تحلیل داده اساس روش

 حاصل شود. به شکلهای مختلف تحلیل شوند تا شناخت بیشتری از پدیده مورد بررسی

 Socialمحدوده و محدودیت فرهنگی و اجتماعی: مطالعات مختلف بویژه در علوم انسانی و اجتماعی در بافت و بستر اجتماعی  .8

and Cultural Context شوند. انتخاب این بافت بخشی از محدوده تحقیق است. مثالً محققی که تصمیم  مشخصی انجام می

ی و اجتماعی سالمندان را در جوامع روستایی بررسی کند، بدیهی است که دامنه کار خود را به گیرد مسائل و مشکالت خانوادگ می

بافت روستایی محدود کرده است، اما این محدوده با محدودیتهایی نیز همراه است. مثالً ممکن است به هر دلیل بخشی از جامعه 

 ات مورد نیاز را در اختیار او قرار ندهند. مورد مطالعه تمایلی به همکاری با محقق نداشته باشند و اطالع

 است. "نتیجه گیری و پیشنهادات"آخرین فصل پایان نامه، فصل 

 به محققین آتی تقسیم می شود. "پیشنهادات"و  "پیشنهادات به سازمان بکارگیرنده"پیشنهادات به دو گروه  "معموال

 
رچ کلید واژه ها در اینترنت اکتفا کرده و مطالبی را تحت عنوان پیشنهاد به س "بسیاری از دانشجویان جهت ارائه پیشنهادات معموال 

ارائه می نماید اما نکته اینجاست که پیشنهادات باید از بطن نتایج و یافته های تحقیق استخراج شود نه از طریق جستجوی اینترنتی و 

 یا زدن حرفهای دهن پرکن. 

 
اگر قرار بر این بود که چه نیازی به انجام تحقیق بود. از همان ابتدا می رفتیم سراغ جستجوی اینترنتی. پیشنهادات باید برگرفته از 

 یافته ها باشد. 

 
 نمونه ای برای پیشنهاد به سازمان:

 

محققی با طرح فرضیه ساده ای بصورت: بین رضایت شغلی و میل به ماندگاری پرسنل در سازمان رابطه وجود دارد؛ و آزمون آن،  "مثال

پیشنهاد خود را به سازمان به شرح زیر ارائه می نماید: اگر این فرضیه تایید می شد می تواند بر آن اساس، به سازمان مورد نظر 

ارقام، یکی از دغدغه   حفظ پرسنل و جلوگیری از خروج آنها از سازمان)اگر محقق در بیان مساله با ارائه آمار و پیشنهاد نماید که جهت

بهبود جبران خدمات)اگر این دو عامل در  های خود را ماندگاری کم پرسنل در سازمان بیان کرده باشد(، از طریق بهبود شرایط کار و 

 لحاظ شده باشند.( اقدام نماید. مدل مفهومی جزء ابعاد رضایت شغلی 

 

 نمونه ای جهت ارایه پیشنهاد به محققین آینده:

، اگر این فرضیه رد می شد محقق می توانست به محققان آتی پیشنهادی بشرح زیر ارائه نماید: محقق انتظار داشت بر اساس "فرضا

ت شغلی و نرخ ماندگاری مورد تایید قرار گیرد اما این آنچه که در مبانی نظری و تحقیقات قبلی منعکس شده است رابطه بین رضای

فرض و انتظار محقق در جامعه مورد بررسی محقق نگردید. به محققین بعدی پیشنهاد می شود به مطالعه شرایطی بپردازند که در آن 

 شرایط، ماندگاری پرسنل در سازمان به عواملی بجز رضایت شغلی بستگی دارد.

 
 



 

طرح  بر دارد.امور مربوط به موضوع تحقیق را درح تحقیق سندی است که مشخصات تحقیق، برنامه اجرایی و جزئیات فعالیتها و طر طرح تحقیق چیست:

  تحقیق : نقشه چگونگی انجام دادن تحقیق علمی

  کند. ترتیب زمانی هر فعالیت را مشخص می (1 الف( تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق: دالیل اهمیت طرح تحقیق:

  کند که چه فعالیتهایی در عرض یکدیگر و به موازات هم باید انجام پذیرد. مشخص می (2

  گردد که محقق تصویری کامل از مجموعه اقدامات و امور مربوط به پژوهش علمی را تهیه کند. طرح باعث می (0

   و امکانات که برای تحقیق الزم است فراهم شود.ای، نیروی انسانی، وسایل  شود تا فهرست کاملی از کلیه نیازهای بودجه باعث می (4

   .آورد از سرگردانی و بالتکلیفی در انجام بعضی از مراحل و امور مربوط به طرح جلوگیری به عمل می (۲

ای یا صدور بودجه این کمکها ممکن است مالی و ،و کمک افراد یا موسسات دیگر است محقق در هر نوع تحقیق نیازمند مساعدت ب( کسب حمایت دیگران:

 .مجوز و مساعدتهای گوناگون باشد

های کاربردی و ح مثال طر د.نصالح دارهای تحقیق نیاز به تصویب و تائید مقامات ذی اکثر طرحمعموال ج( آگاه کردن کسانی که در تصویب طرح مؤثرند:

 کنند.عملی را موسسات بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد می

گونه طرح تحقیقات کوچک و موردی و عموما در تحقیقات عملی از ایندر -: الف( طرحهای کوچک  :. براساس ماهیت و اهمیت1انواع طرحهای تحقیق: 

ها نیاز به توضیح و تفصیل زیاد طرحاین  -  ف از تهیه آن آگاه کردن افرادی است که به نحوی در تحقیق مشارکت خواهند داشتهد -  د.شوها استفاده می

از تهیه هدف  – شود.ها به منظور انجام تحقیقات بزرگ استفاده میاین طرحاز  - : ب( طرحهای بزرگ    صفحه(. 1۲تا  13دازه آنها کوچک است)بین ان - ندارد.

زیاد است و ممکن است بین آن اندازه  – ها نظریات کارفرما و یا موسسه مهم است.این طرحدر  – ها و صدور مجوز است.های مالی و موافقتکسب حمایت ،طرح

طرح انجام یک هدف  – ها اختصاص به مراکز علمی و دانشگاهی دارد.طرحاین گونه  -: ج( طرح تحقیق پایان نامه       .صفحه را شامل شود 133تا حتی  1۲

 .صفحه است 2۲تا  13ها بین دازه اینگونه طرحان - .می باشد تکلیف تحصیلی و به منظور فارغ التحصیل شدن دانشجو

های کوچک یا بزرگ، دانشجویی و غیر دانشجویی حی است که محقق اعم از طرح: طرالف( طرح تحقیق مقدماتی    :. براساس مراحل پیشرفت کار تحقیق2

آنکه طرح مقدماتی به تصویب از : پس ب( طرح تحقیق تفصیلی   آید.ها براساس مطالعات اولیه و تصورات محقق به رشته تحریر در میکند. این طرحتهیه می

در پایان : محقق  نهایی ج( طرح تحقیق واقعی و         شود.این طرح به صورت مفصل و دقیق نوشته می پردازد.رسید، محقق به تهیه طرح تحقیق تفصیلی می

 را طرح نهائی و واقعی گویند. ای هبینی شده و واقعی کردن آن اقدام کند. چنین طرح اصالح شدکار تحقیق باید نسبت به اصالح طرح پیش

به را  محقق باید زوایا و ابعاد موضوع و مسئله بودن موضوع تحقیق سوال اصلی تحقیق و بیان مسئله: -1 :عناصر و اجزاء یک طرح تحقیق علمی

بداند قبل از او در مورد موضوع مورد مطالعه  محقق باید سوابق و ادبیات مربوط: -2. بیان کند کمک تجربیات شخصی، استدالل های عقلی و یا نتایج تحقیق

ه بیان چرایی و دالیل در این قسمت محقق ب فلسفه و اهداف تحقیق: -3 اند و چه فرضیه ها و نتایجی داشته اند. کسانی نظریه یا تحقیق انجام دادهچه 

 و انگیزه ها و ضرورت های خاص انجام آن راتشریح می کند. پردازدتوجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن می ضروری و 
عبارتست از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء ومتغیرها، که محقق را در تشخیص  فرضیه ها:-1

نوع تحقیق از حیث هدف و روش باید مشخص شود. از حیث هدف  نوع تحقیق: -5. نمایدترین راه برای کشف مجهول کمک مینزدیکترین و محتمل

اشاره به مبنایی بودن و کاربردی بودن ضرورت دارد؛ از حیث روش محقق باید مشخص نماید که تحقیق به کدام یک از شقوق توصیفی، همبستگی، 

ست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص جامعه آماری عبارت ا جامعه آماری: -6 تاریخی، تجربی و علی و.. مشابهت دارد و چرا.

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که  حجم نمونه و روش نمونه گیری: -7 )جهانی یا منطقه ای( دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.

 روشهای گردآوری اطالعات: -8 .از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و صفات آنها با صفات جامعه

مایشگاهی و مرحله فوق از مراحل اساسی تحقیق است و به لحاظ اهمیت گاه به اشتباه آن را روش های تحقیق می نامند.که شامل میدانی، کتابخانه ای، آز

پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، نظرسنجی، فیش، متناسب با روش مربوطه باشد که شامل: یدبا کهابزار گردآوری اطالعات:  -9 ... می باشد.

روش تجزیه  -11انجام می شود.  شیوه ماشینیو به  استخراج داده ها به شیوه دستی روش استخراج و طبقه بندی اطالعات: -11می باشد.  فرم

هزینه های - 13ق زمان و طول مدت اجرایی تحقی-12مدیر و عوامل اجرایی تحقیق   -11 .به دو شیوه کمی و کیفی می باشد وتحلیل اطالعات:

-15  ابزارها، وسایل و شرایط مورد نیاز برای اجرای تحقیق.-11 کل هزینه طرح و نیز تفکیک نمودن کلی آن ذکر شود)ریالی و ارزی(. تحقیق:

ران های محیطی، تامین مواد، روابط پولی، و...(، موانع حقوقی و سازمانی، موانع فنی، موانع ژئوپلیتیکی)بح مشکالت و تنگناهای احتمالی تحقیق:

 فهرست منابع و مآخذ تحقیق:   -17 تعریف واژگان واصطالحات تخصصی و اختصاصی طرح.-16. حوادث قهری و غیر مترقبه

   .جلد. مترجم. مکان نشر: ناشر.برای کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. عنوان کتاب 



 

 .برای مقاالت: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. عنوان مقاله. جلد. نام مجله. دوره، شماره. مکان نشر 

 برای اینترنت: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. عنوان مطلب. آدرس سایت مربوطهwww……….. 

  ضمایم-18

محقق با تنظیم این طرح می تواند ساختار طرح و ترتیب آن را مشخص . تهیه فهرستی از عناصر و اجزاء طرح: 1 :و نگارش طرح تحقیقشیوه تنظیم 

. ارائه طرح و عناصر 3 .محقق باید تعریفی مختصر ولی رسا و مفید در مورد هریک از اجزا و عناصر ارائه دهد . تعریف هر عنصر و اجزاء مربوط:2 کند.

، محقق باید نسبت به تکثیر یک یا دو نسخه از طرح اقدام کند و برای نظرخواهی (2و1)پس از طی مراحلی که در باال ذکر شد یف شده برای نظرخواهی:تعر

رهای اصالحی در . لحاظ کردن نظ1 ونظرات خود را ارائه دهند. به صاحب نظران )برای مثال استاد راهنمای دانشجو( ارائه دهد تا ایشان نقد وبررسی کنند

تحقیقی اقدام  محقق باید پس از دریافت نظرهای اصالحی افراد مزبور، آنها را اصالح کند و پس از اصالح نهایی می تواند نسبت به بازنویسی یا تایپ طرح : طرح

 نماید.

 : Spssعرفی نرم افزار م

Spss      یک بسته آماری برای علوم اجتماعی اسات کاه مخفاف عباارتStatistical Package for Social Science    اسات. از نارم

افزارهای مشهور آمار است که در ابتدا برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم اجتماعی طراحی شد. از آنجا که محایط آن بسایار   

ایش نیاز کاربران ایان نارم افازار نیاز     ساده و کارآمد برای انواع آنالیز آماری است، کم کم جایگاه خود را در بین کاربران پیدا کرد و با افز

گسترش یافت. اینک محققین و دانش پژوهان تقریبا در همه حوزه ها می توانند برای تحلیل داده های خود از ایان نارم افازار اساتفاده     

 نمایند. از این رو است که پژوهشگران و محققین قرار گرفته است.

 صیفی، آمار استنباطی )پارامتری( و آمار ناپارامتری تقسیم میشود.علم آماربه سه شاخه آمار تومعرفی علم آمار: 

 نکته مهم در طرح پژوهش انتخاب مقیاس ها و ابزارهای اندازه گیری مناسب است.

ها با استفاده از آمارهای توصیفی است. هایچ گوناه    توصیف یا تلخیص داده  ها، اولین مرحله تحلیل داده :(descriptive)آمار توصیفی

ها، صرفاً برای بررسی وضع یک گاروه یاا    استباطی از داده ها نمی شود و فقط به توصیف آنها پرداخته می شود. در تحلیل توصیفی، داده

باشد. اما تحلیل روابط و تغییرات باین   ایت از شغل، میروند. مثالً، وضعیت سنی، نوع شغل، توصیف تحصیالت و رض یک موقعیت بکار می

 متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها برای تبیین علت از عهده آمارهای توصیفی خارج است. 

 اخص هایی که غالباً در آمار توصیفی به کار برده می شوند: ش

 های گرایش به مرکز )میانگین، میانه، نما( اندازه 

  مرکز )میانگین، میانه، نما(  های گرایش به  اندازه 

 های پراکندگی )دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد(   اندازه 

 های وضعیت نسبی )رتبه درصدی، نمره انحراف متوسط (   اندازه 

 ای )ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن(   های رابطه اندازه 

کار دارند. بر اساس رفتار و وضعیت گروه نمونه، رفتار جامعه آماری آمارهای استنباطی با تبیین روابط سرو : آمارهای استنباطی 

  شوند: الف: آماری پارامتریک ب( آمارهای غیرپارامتریک شود. آمارهای استنباطی به دو گروه تقسیم می بینی می پیش
و یکساان باودن واریاانس     -0هاا،   ماره توزیاع نرماال ن   -2 ها،  ای بودن مقیاس هلحداقل فاص -1 هایی نظیر؛  آمارهای پارامتریک به فرض

گیاری ساطوح    هاای انادازه   ی، مقیااس  هاای آنهاا بار پایاه     های باال نیاز ندارند و فارض  پارامتریک به فرضناآمارهای ها نیاز دارند.  جامعه

 ای قرار دارند. های اسمی و رتبه تری نظیر مقیاس پایین

 ،(Editهاا )  ، تغییار داده  Windowsهاای دیگار    برناماه  هاا و  دسترسی باه فایال  بخش  13این پنجره دارای :ها  ورود و ویرایش داده

هاا   تحلیال داده  ،(Transformها بارای محاسابات آمااری )    سازی و تغییر داده ها، آماده ویرایش و تعریف داده ،(Viewها ) بازبینی داده

(Analyze( نمودارها ،)Graphقابلیت ،) ( های دیگرUtilities و اطالعات )  مربوط به محایطWindows  درSPSS     باه شارح زیار در

 گیرد.   اختیار کاربر قرار می

Data       در این پنجره امکاناتی برای تعریف متغیرها، وارد کردن متغیر جدید، وارد کردن مورد جدیاد، رفاتن باه پروناده خااص، مرتاب :

 و دادن وزن به متغیرها وجود دارد. ها، انتخاب موارد خاص، های مختلف، تفکیک فایل ها، ترکیب فایل کردن داده

Analyze   .در این پنجره امکاناتی برای محاسبات آماری توصیفی واستنباطی وجود دارد : 



 

Graphsها و مانند آن وجود دارد.   ها، ایجاد و ویرایش داده : در این پنجره امکاناتی برای پردازش نموداری داده 

Utilities گیرد.   ها در دسترس کاربر قرار می ی پیدا کردن متغیرها تعریف گروهی داده: در این پنجره امکاناتی برا 

 : SPSSها در محیط  ورود داده

شود کاه   اولین گزینه زمانی بکار برده می و Openو گزینه  Newی  ها دارای دو گزینه انتخابی است. گزینه پنجره اصلی برای ورود داده

کلیاک کاردن بار روی ایان گزیناه       اناد و باا   ها قبالً وارد شده ، دادهOpenهای جدید را داشته باشد. اما در گزینه  کاربر قصد ورود داده

 توان به اطالعات قبلی دست یافت.   می

 های جدید و ایجاد فایل:  روش ورود داده

 Dataکلیک بر روی دکمه  -New 0کلیک بر روی دکمه  -File  2کلیک بر روی دکمه  -1
 

، ستونها در نرم افزار معرف متغیرها و سطرها معرف عناصر و داده ها هستند. هنوز مرحلاه ورود اطالعاات   Data viewدر پنجره  نکته:

 باید تعریف شود. و... در نرم افزارتکمیل نشده است، زیرا هر یک از متغیرها، مثل نام و نوع متغیرها )پیوسته یا گسسته بودن ( 

 :(Variable Nameگذاری متغیرها ) نام

 ( نوع متغیرهاType) 

 برچسب  ( دهی عددیLables  ) 

 تعریف داده ( های نامشخص و مبهمMissing Values) 

 اندازه ستون ( هاColumn Format  ) 

 ای، فاصله اسمی، رتبه :گیری نوع مقیاس اندازه ( ای و نسبیMeasurement) 
 

 گذاری متغیرها:   قواعد نام

  های دیگری باشد(   تواند شامل حروف ، اعداد یا عالمت رقم نباشد )رقم یا کاراکتر می 8بیشتر از 

 استفاده شود.  ...، ! "های نظیر ؟،  با حرف شروع شود، اما نباید از فضای خالی و کاراکتر 

  .در انتها نقطه گذاشته نشود 
 

رقام )کااراکتر( باشاد اماا      8تواناد   ها مای  متغیرها شامل متغیر توصیفی و برچسب ارزش متغیرهاست. اگر چه نام متغیرتعیین برچسب 

 شود.  های آماری دیده می رقم و در حد یک جمله کوتاه باشد. این برچسب در خروجی تحلیل 2۲6تواند تا  ها می برچسب

ها حاوی کدهای عددی هستند کاه   ی را نیز مشخص کرد. به ویژه زمانی که دادهتوان برچسب مقدار پس از تعیین برچسب هر متغیر می

رقام   63تواند تاا   ( بر چسب مقداری می2، مرد کد 1های غیرعددی استفاده شده است. )مثالً، جنس: زن کد  بندی برای نشان دادن گروه

 کلیک کرده و به پنجره اصلی بازگردید. Continueگذاری متغیرها بر دکمه  طول داشته باشد. پس از برچسب

 به شرح زیر عمل نمایید:  SPSSبرای دسترسی به آمارهای توصیفی در 

 را کلیک کنید.   Analysisفایل مورد نظر را باز نموده و دکمه  SPSSاز پنجره اصلی  -1

 را کلیک کنید.   Descriptive Statisticsدکمه  -2

(، توصایفی )میاانگین،   Frequencyصیفی را انتخااب کنیاد. بارای مثاال؛ فراوانای )     بر حسب نیاز یا چند مورد از آمارهای تو -0

 (  Crosstabs( جدول توافقی )Describtivesواریانس، میانه، چولکی ... 
 

 گیری های اندازه آمارهای توصیفی بر حسب مقیاس -1جدول 

 نسبی ای فاصله ترتیبی اسمی مقیاس آمارهای توصیفی
 × × - - میانگین 

 × × - - میانه

 - - - × نما

 × × - - دامنه تغییر



 

 × × - - واریانس

 × × - - انحراف معیار

 × × - - خطای استاندارد میانگین

 × × - - کشیدگی

 × × - - کجی

 - - ×  رتبه درصدی

 × × -  ضریب همبستگی پیرسون

 - - ×  ضریب همبستگی اسپیرمن

 

 :(Correlationهمبستگی)

 به توان نمی را کدام هیچ که باشیم می تصادفی متغیر دو رابطه بررسی دنبال به تحقیقاتی مطالعات انجام در موارد از بسیاری در 

 دو که گردیم می شاخصهایی دنبال به متغیر دو میان هماهنگی میزان بررسی برای اصل در. کرد انتخاب دیگری برای علت عنوان

 داشته باشند: را زیر ویژگی

 باشد کراندار -2 نباشد وابسته جامعه دو واحد به  -1

به طور مثال در تحوالت اقصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طال می باشیم. یا در مطالعه تحوالت اجتماعی 

 ...باشیم می فرزندان تحصیل میزان و خانواده سرپرست درآمد رابطه  به دنبال

 را باشند می Y  و X )داده های( موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیرمجموعه اطالعات 

 ستون در  View Variable در پنجره X متغیر) ( بیان کرد.Xn .Yn(.....)X1 .Y1) متغیره دو تصادفی نمونه یک صورت به توان می

 به را  Y متغیر و مستقل متغیر عنوان به را X متغیر آزمونها در .(شوند انتخاب Scale از نوع Y متغیر و Ordinal  نوع از باید مربوطه

  در نظر می گیریم. وابسته متغیر عنوان

 آوریم در شده بندی طبقه صورت به را آنها پیوسته های داده بندی طبقه با توانیم می مواقع بعضی در :نکته

( انجام می شود. که بیانگر وجود یک رابطه خطی  Analysis Corroletionتحلیل همبستگی )  مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله

 خواهیم داشت. Yو  Xتهای مختلف تفسیرهای گوناگونی از رابطه لدر حا rبا توجه به مقدار  بین دو متغیر می باشد.

 :ضریب همبستگی حالتهای مختلف برای

1- 1=r مقدار با افزایش. گوییم مستقیم و همبستگی کامل حالت دراین x  مقدارy شود می زیاد به طور قطعی. 

2-  1-=r مقدار افزایش با. گوییم معکوس و کامل را همبستگی حالت این در x  مقدارy .کاهش می یابد 

0-   1 -< r < 1 مقدار افزایش با. است معکوس و ناقص همبستگی x  مقدارy .به طور نسبی کاهش می یابد 

4-   1  < r <1  مقدار افزایش با. است مستقیم و ناقص همبستگی x  مقدارy .به طور نسبی افزایش می یابد 

۲- 3=r  باشد می صفر خط شیب -2  درجه دو باشد( نوع از است رابطه ممکن. )ندارد وجود خطی رابطه.  
  

 مطالعه: مورد متغیرهای نوع به توجه با همبستگی ضرایب انواع 

مقیاسها  به مربوط ستون در  Variable View هر دو پیوسته می باشند. )در پنجره Yو  X متغیر روش این در:  پیرسن -1

(Measureداده ها باید از نوع ) Scale  شوند انتخاب). 

در ستون مربوطه باید  Variable Viewپنجره در)باشد.  شده بندی طبقه صورت به باید Y و X : در این روش هر دو متغیر کندال -2

 انتخاب شوند.( Ordinalداده ها از نوع 

 باشد.  می پیوسته Yمتغیر و گسسته X : در این روش متغیر اسپیرمن -0



 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


