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  پیشگفتار
این مدت در برابر کل تاریخ . گذرد یمي تحقیق ها روشحدود پنج قرن از رویکرد اثبات گرایی به 

ارکان اصلی  نظاممندو  اي هدف گرها کاوشتجربه، آزمایش،اندازه گیري و . مدون علم، کوتاه است

از  "دکارت"و  "داوینچی"، "ککپرنی"، "گالیله "، "جوردانو برونو". اندي تحقیق اثبات گرایانهها روش

گذاران ارکان علمی  انیو بني کهن و انتزاعی یویانی در تحقیقات علمی ها سنت نشکناجمله مرز

  . رنسانس در اروپا بودند

طوسی و  به نقش برجسته بزرگانی چون ابن سینا، بیرونی، جمشید کاشانی، توان یمدر این مسیر 

ي ها شهیاندبین میراث  کردند یمسعی   ها آن. لمی اروپا اشاره کردي پیش از احیاي عها قرنرازي نیز در 

ی پویاي اسالمی و علم مبتنی بر نوپا ولشکل گیري مدنیت  ي شرقی،ها تمدني عظیم ا آوردهیونانی، ره 

 نیاز اهم زمان با جمع آوري و نگاه بانی  ها آن. انسجام برقرار کنندو مشاهده  هماهنگی و تجربه 

پراکنده علمی، اقدامات ارزشمندي در توسعه میراث علمی عصر باستان به عمل آوردند تا ي ها نهیگنج

  .را در فضاي تهی از علم آغاز نکنند کارشانپیشگامان احیاي علمی 

ی روانشناسمثل علوم اجتماعی، اقتصاد،  ها حوزهبر سایر عالوه بر علوم تجربی، پارادایم اثبات گرایی 

غالباً مبتنی بر استقرا و قیاس  و ي تحقیق متناسب ها روش ها شاخهدر این . دگذار ریتأثو پزشکی نیز 

  .یکی بعد از دیگري ارائه شدند

در قرن گذشته شاهد تئوریزه شدن و رواج پارادایم هایی مثل پدیده شناسی، تفسیرگرایی و تحقیق 

استفاده  ها داده لیو تحلیه ي کمی به ویژه جهت تجزها وهیشهم اغلب از  ها روشکیفی نیز بودیم در این 

  .کنند یم

و  ات یذهنولی بر  شوند ینمهر چند به تکنولوژي تبدیل ... فلسفه، الهیات، عرفان، هنرها، شعر و

از گستره  فراتر اریبسی واال و از جنسي ا مجموعهآنها به  .گذارند یمتفکر اثباتگرایان عمیقاً تأثیر  وهیش

  .دهند یمگرا شکل  علم اثبات

حاضر با رویکرد پایان نامه نویسی جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم  کتاب

علوم اجتماعی، تعدادي ر در متن فعلی عالوه بر مبانی تحقیق د. اجتماعی و به ویژه مدیریت نوشته است

ک به یر که ه اند شدهي نوشته ا گونهي تحقیق به ها روش. ي رایج و نوین نیز تشریح شده استها روشاز 

 .طور مستقل نیز قابل درك و استفاده باشند

از کلیه خوانندگان و صاحب نظران گرامی درخواست می گردد تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات 

هاي آتی بی تردید از نقطه نظرات براي عناي چاپ. خود را در رابطه با این کتاب براي ما ارسال فرمایند

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 کامران فیضی کترد
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  ) 1،١٣٩٠بابی(فصل اول، کاوشگري انسان و علم

  مقدمه

بھ طور سنتی ما در بسیاری مواقع علوم اجتماعی را زیر مجموعھ ای از علوم انسانی تلقی می 

 کنیم.

این مطلب باید در جایی در ھمین فصل (کھ احتماال کال با فصل دوم جا بھ جا می شود درج 

 گردد)

 دانید که هواي بخش تاریک ماه سرد شما احتماالً این را هم می. دانید که کره زمین گرد است شما می 

 کند و روابط ناسالم تواند از ابتال به سرماخوردگی پیشگیري  میممکن است بدانید ویتامین سی . است

.شود ایدز بیماري به منجر می توانند جنسی   

اید؟ شاید قبالً به بخش تاریک ماه رفته باشید یا درباره خـواص   ونه از این چیزها اطالع یافتهشما چگ

دانید، زیرا کسـی آنهـا را بـه شـما      شما این چیزها را می. یدشاب  انجام دادهمطالعات آزمایشی  Cویتامین 

خوانـده   در جایی 2ي مللمجله جغرافیاشما ممکن است در . اید ها را باور کرده گفته است و شما آن گفته

آیـد،   این مطلب از نظر شما با عقـل جـور درمـی    و .کنند باشید که مردم چین به زبان چینی صحبت می

شاید معلم فیزیک یا اخترشناسی به شما گفته باشد که بخش تاریک . کنید بنابراین درباره آن تردید نمی

  . شنیده باشید NPR(3(سراسري خبر ماه سرد است یا شاید این مطلب را از رادیو 

پرسیده شـود از کجـا    اگر از شما . دانید برایتان کامالً آشکار و بدیهی است برخی از چیزهایی که می

خیلی چیزها وجـود دارد کـه   . "!انندد همه  این را می"گویید  انید کره زمین گرد است؟ احتماالً مید می

  . زمین بودند "تندانس"هرچند زمانی همه مجبور به مسطح . دانند همه می

تنها اندکی از آنهـا مبتنـی بـر    . اند دانیم از توافق و باورها نشئت گرفته بسیاري از چیزهایی که ما می

ـارت اسـت از اینکـه یـاد      در واقع، بخش اعظم بلوغ هر جامعـه . تجربه و اکتشافات شخصی هستند اي عب

بـه سـختی   ر شـما آن چیزهـا را ندانیـد،    اگـ . را بپـذیریم  "دانند می"بگیریم آنچه همگان در پیرامون ما 

 درنگ بی، تردید کنیدسماجت با اگر قرار بود واقعاً در گرد بودن زمین . عضوي از جامعه باشید توانید می

ممکن بود شـما را بـه بیمارسـتانی منتقـل کننـد کـه        حتی .شدید متوجه فاصله گرفتن افراد از خود می

  .خالف جامعه می اندیشندموضوعات بیماران آن همانند شما درباره اینگونه 

اند، امـا در   دانید به دلیل باور کردن چیزهایی است که به شما گفته اگرچه خیلی از چیزهایی که می

انـد و   اي است که جوامع بشري شکل گرفتـه  این در واقع شیوه. این مورد هیچ ایرادي بر شما وارد نیست

                                                                                                                                               
١. Babby Earl    
2.  National Geographic 
3. National Public Radio 
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تـوانیم هـر آنچـه نیـاز بـه       از آنجا که ما نمی. نش استتوافق مبناي اصلی دا. روشی بسیار سودمند است

اي بنا شـده اسـت    دانستن آن داریم را از طریق آزمایش و اکتشاف شخصی یاد بگیریم، جریان امور بگونه

ما برخی چیزها را از طریـق عـرف و برخـی را از طریـق     . را باور کنیم جامعه می پذیردکه ما به سادگی 

که راجع به این دانش دریـافتی تردیـد نکنیـد؛ تنهـا      کنم به شما توصیه نمی من .ایم آموخته "خبرگان"

کنم که شما و جامعه به روال عادي از طریق آنها به ایـن مـوارد دسـت     هایی جلب می توجه شما را به راه

  .اید یافته

ریـق  در مقابل شناخت چیزهـا از ط . هاي دیگري نیز براي دانستن چیزها وجود دارند با این وجود راه

اگر شما به درون . مشاهده  درك کنیم از طریق یاتوانیم این چیزها را از طریق تجربه مستقیم  توافق، می

وارد شـوید، الزم نیسـت کسـی بـه شـما       اقلیم خیلی سردیک  هاي سرد و یخبندان درهجریان رودهاي 

از آنکه کسـی بـه شـما      اولین باري که پا روي یک بوته خار گذاشتید، حتی پیش. بگوید اینجا سرد است

  . رساند گفته باشد، فهمیدید که خار به شما آسیب می

هاي دیگران در تعارض باشد، این احتمال وجود دارد کـه   هرگاه تجربه شما در مورد خاصی با دانسته

  . شما تحت تأثیر توافق جمعی واقع شود هاي تجربه

ـانی   . ایـد  نی به خانه مـن آمـده  فرض کنید براي یک مهما. کنیم بحث را با مثالی دنبال می ایـن مهم

در این حین من یک سینی . هاي آن از بهترین نوع هستند ها و نوشیدنی بسیار تشریفاتی است و خوردنی

مقداري میـل  . طعم و خوشبو گردانم، یکی از آن پیش غذاهاي خوش حاوي دسر بسیار لذیذي را دور می

افکنید   سپس در پی یافتن من به اطراف اتاق نظر می. یدخور باز هم می !بسیار خوشمزه است  -کنید  می

  .شوم تا هنگامی که من با سینی دیگري از آن خوراکی خوشمزه وارد می

و من  "توانم آن را تهیه کنم؟ آنها چه هستند؟ چطور می"پرسید  می. شود سرانجام صبرتان تمام می

پرید، دلتـان بـه هـم     ناگهان از جا می "!خوردید میشما نان کرم برشته ": کنم راز آن را برایتان بازگو می

چـه  . گردانیـد  اید را روي قالیچه اتاق پـذیرایی برمـی   شوید و تمام آنچه خورده خورد و دچار تهوع می می

 !کنند مگر با این چیزها از مهمان پذیرایی می !چیز ناخوشایندي

عالقه اولیـه شـما   . امالً واقعی بودنکته داستان این است که هر دو احساس درباره آن غذاي مطبوع ک

ایـد نیـز    هـا را خـورده   براي این غذا بر اساس یک تجربه شخصی واقعی بود اما پس از آنکه فهمیدید کرم

بدیهی است که احساس ناخوشایندي که پس از آگاهی از خـوردن کـرم بـه شـما     . احساستان واقعی بود

. خـوردن داریـد    فیانتـان دربـاره ناخوشـایندي کـرم    هایی است که شـما بـا اطرا   دست داده، حاصل توافق

اید و نیمی از یک کـرم   اي از لجن و آشغال نشسته  نخستین بار که والدینتان متوجه شدند شما روي توده

ـاز    . در دهانتان و نیم دیگر آن از لبانتان آویزان است، این توافق برقرار شد وقتی آنها دهانتـان را بـه زور ب

وي نیم دیگر کرم در دهانتان پرداختند، فهمیدید که در جامعه ما کرم غذاي مناسبی کردند و به جستج

  . براي خوردن نیست

ها چه ایرادي دارنـد؟ احتمـاالً آنهـا داراي پـروتئین زیـاد و کـالري کمـی         صرفنظر از این توافق کرم

کـه رؤیـاي توزیـع     بنـدي شـدن هسـتند، چیـزي     هاي لذیذ و به راحتی قابل بسـته  ها لقمه کرم. هستند

ها هستند، کرم غذاي  آور بودن کرم در برخی از جوامعی که فاقد این توافق درباره چندش. کنندگان است
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دوست داشـته   به عنوان یک جاندار ها را ممکن است بعضی از مردم کرم. رود اي نیز به شمار می خوشمزه

  .م نداشته باشندکر هاي با خُرده  ، اما رغبت به خوردن نان برشتهباشند

و پرسـش جالـب    "خوب اسـت یـا بـد؟    "واقعاً"خوردن کرم ": پرسش قابل تأمل دیگر این است که

هـایی   موضوع این کتاب پاسخ دادن به سؤال "از کجا بدانید کدام یک واقعاً درست است؟": تر اینکه توجه

  .از نوع دوم است

ـانی   رسی کاوشبا بر. در جستجوي راه دانستن واقعیات هستیم اینجادر  ها به عنوان یک فعالیت انس

هاي روزمره و برخی از  به منشأ دانسته. کنیم که همه ما در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم، آغاز می

سـپس بـه بررسـی ایـن نکتـه      . کنـیم  دهنـد، توجـه مـی    هاي رایج روي می انواع خطاهایی که در کاوش

پـس از توجـه بـه برخـی     . سـازد  را متفاوت می -ه علوم اجتماعیبه ویژ -پردازیم که چه چیزي علوم  می

اي پیرامـون مسـائل تحقیقـات اجتمـاعی بـه       هاي زیربنایی در تحقیقات اجتماعی، با مالحظات اولیه ایده

  .رسیم بندي می جمع

 
  در جستجوي واقعیت

 "دانیـد  یمـ "شاید تاکنون دچار این تردید شده باشـید کـه آنچـه    . اي است واقعیت موضوع پیچیده

توان از درست بودن چیزهـا اطمینـان داشـت؟ هـزاران سـال       ممکن است صحیح  نباشد، پس چگونه می

  . است که انسان با این مسئله مواجه است

که هم براي واقعیت توافقی و هم براي  واقعیت تجربـی   باشد به این کشمکش یپاسخ علم می تواند

اند، از معیار  از پذیرش واقعیت چیزي که خود تجربه نکرده دانشمندان پیش. راهکارهایی ارائه کرده است

برخـوردار   "تجربی"و  "منطقی"بطور کلی هر ادعاي علمی باید از پشتیبانی . کنند مشخصی استفاده می

چـرا  . بایـد عاقالنـه باشـد و بـا مشـاهدات واقعـی در جهـان انطبـاق داشـته باشـد           ادعااین  یعنی،. باشد

ـا عقـل جـور در      ا را میدانشمندان نجوم این ادع پذیرند که بخش تاریک ماه سرد است؟ اوالً این حکـم ب

آید؛ زیرا گرماي سطح ماه ناشی از تابش خورشید است و بخش تاریک ماه بـه دلیـل قـرار داشـتن در      می

روي بخـش تاریـک مـاه ایـن پدیـده       ،گیري علمی موضوع ثانیاً اندازه. خالف جهت خورشید تاریک است

کننـد را نیـز    بنابراین دانشمندان حقیقـت چیزهـایی کـه شخصـاً تجربـه نمـی      . کند ید میمنطقی را تأی

اما براي ایـن امـر معیارهـاي معینـی      -پذیرند  آنان واقعیتی که مبتنی بر توافق باشد را می -پذیرند  می

  .دارند

از طریـق  اي براي کشـف واقعیـت    که علم رویکرد ویژه است شدهبیشتر بر این نکته تأکید  در اینجا

شناخت ". دهد هاي تحقیقاتی ارائه می اي به فعالیت به عبارت دیگر، علم نگرش ویژه. تجربه شخصی است

را ) رشـته فرعـی شـناخت شناسـی    ( 3"روش شناسـی "چیزهـا؛   2عبارت است از علم شـناخت  1"شناسی

                                                                                                                                               
1. Epistemology 
2. Science of knowledge 
3. Methodology 
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 .کنـد  ارائه میاین کتاب علم روش شناسی اجتماعی را بررسی و  .نامید چیزها 1توان علم کشف کردن می

خواهیم به این مطلب بپردازیم که پژوهشگران علوم اجتماعی چگونـه دربـاره زنـدگی اجتمـاعی      می و ما

  .پردازند انسان به کاوش می

چرا ما به علوم اجتماعی براي پی بردن به حقیقت زنـدگی اجتمـاعی نیـاز داریـم؟ بـراي درك ایـن       

 . گیریم دهند را در نظر می ی متداول رخ میهاي غیر علم موضوع ابتدا اتفاقاتی که در کاوش

  

  هاي متداول بشري  کاوش

رسـد انسـان    به نظـر مـی  . بینی شرایط آینده خود تمایل دارند ها و بسیاري از جانوران به پیش انسان

عموماً تشخیص اولیـه ایـن اسـت کـه     . دارد 2"استدالل علّی و احتمالی"تمایل به انجام این کار از طریق 

دانیم که دسـتیابی   همه می. رایط کنونی تا حدودي مسبب و تعیین کننده شرایط آینده استاوضاع و ش

دانیم که اگر هنگام شنا در  گذارد و این را هم می تأثیر می  به تحصیالت عالی بر میزان درآمد ما در آینده

 یاز طرفـ . ویمدریا بیش از حد از ساحل دور شویم، ممکن است بطور ناخوشایندي با یک کوسه روبرو ش

که اگر در مجاورت سـاحل شـنا کننـد     -صرفنظر از شیوه این استدالل -اند  گرفته ها هم یاد دیگر کوسه

  . ممکن است در اتفاقی خوشایند با شناگران نگران مواجه شوند

هـا   معلـول . اسـتوارند  "احتمـال "آموزند که الگوهاي علت و معلولی در طبیعـت بـر    ها می ثانیاً انسان

. ها غایـب هسـتند   ها حضور دارند، نه وقتی که علت دهند که علت زمانی رخ می -اما نه همیشه  - بیشتر

هاي  آموزند که درس خواندن زیاد در اکثر موارد، اما نه همیشه، باعث کسب نمره بنابراین، دانشجویان می

ما معتقد نیسـتیم کـه   ما قبول داریم که شنا کردن در فاصله دور از ساحل خطرناك است، ا. شود باال می

همانطور که در سراسر این کتاب خواهیم دیـد، علـم ایـن    . افتد هر کس دور از ساحل شنا کند به دام می

اتفـاقی انسـان    هـاي  نسبت به کاوش تري سازد و فنون بسیار دقیق تر می مفاهیم علیت و احتمال را روشن

ـاختن    تـر و صـریح   تر، دقیق را از طریق آگاههایی که ما معموالً داریم  این امر مهارت. کند فراهم می تـر س

  .    دهد تحقیقاتمان افزایش می

تـوانیم   غالبـاً مـی  . اسـت  3بینی و شناخت هاي متداول بشري مستلزم تمایز میان پیش بررسی کاوش

بینـی کنیـد کـه     گیرد، یش ممکن است وقتی مفصل زانوي شما درد می. بینی کنیم بدون شناخت، پیش

. گـویی ظـاهري عمـل کنـیم     حتی اگر ندانیم چرا، غالباً مایلیم بر اساس توانایی پـیش . باریدباران خواهد 

بیند یک اسب درجه سه در یک روز در سه مسابقه برنده شده اسـت،   دوانی می کسی که در مسابقه اسب

روي آن  احتماالً بدون اینکه علت برنده شدن اسب را بداند، یا براي علت آن اهمیتی قائل شـود، بـاز هـم   

ـابقه       ،بینی نمودن البته ندانستن علت و پیش. بندد اسب شرط می هنگامی کـه اسـب دیگـري برنـده مس

  .اي برابر حقوق یک هفته را به دنبال خواهد داشت شود، زیان قابل مالحظه می

                                                                                                                                               
1. Finding out 
2. Casual and probabilistic reasoning 
3. Understanding 
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ـا حـدود     اي که در انسان و سایر جانوران ایجـاد انگیـزه مـی    ها یا غرایز اولیه برآوردن محرك کننـد، ت

بینی، در قالـب مفهـوم    ها براي پیش اما غالباً تالش انسان. بینی شرایط آینده بستگی دارند زیادي به پیش

اگر متوجه شوید که چرا مسائل با یکدیگر ارتباط دارند و چرا برخی الگوهـاي  . شناخت و درك قرار دارد

. بینی کنید لگوها، بهتر پیشتوانید از طریق مشاهده و یادآوري آن ا دهند، می مشخص بطور منظم رخ می

کنند و مـا ایـن اهـداف را بـا      کمک می "چرا"و  "چه"بنابراین تحقیقات بشر در پاسخ دادن به دو سؤال 

  .کنیم مشاهده و ادراك پیگیري می

هاي ما براي شناخت جهـان بـا کـاوش     همانطور که در اوایل این فصل ذکر شد، تنها بخشی از تالش

قابـل  "شود که  لیکن بخش عمده شناخت ما از دانشی حاصل می. رتباط داردمستقیم یا تجربه شخصی ا

هاي مبتنی بر توافق، هم درکشف حقـایق مـا را    این گزاره. رسد است و از دیگران به ما می "قبول همگان

 1براي بررسی نحوه این تاثیر، دو منبع اصلی این شـناخت ثانویـه  . کنند و هم سد راه آن هستند یاري می

  .گیریم را در نظر می -3و اقتدار 2فعر -

 
  عرف

هر یک از ما وارث فرهنگی است که تا حدودي از شناخت پذیرفته شده درباره جریان امور جهان بـه  

ممکن است ما از دیگران بیاموزیم که کاشت بذر غالت در بهار، موهبت الهی بیشـتري  . دست آمده است

کند، یا محیط یک دایره تقریباً بیسـت و دو   ها را فاسد می دندانرا به دنبال دارد، یا خوردن شیرینی زیاد 

را تجربه کنیم، اما اکثر آنهـا را بـه    4"وقایع"ممکن است برخی از این . قطر آن است )برابرعدد پی(هفتم

  . "دانند همه می"اینها چیزهایی هستند که ، می گوییم. پذیریم سادگی می

دانند، بـراي   با پذیرش آنچه همگان می. تحقیقات انسانی داردعرف در این معنا مزایاي روشنی براي 

. و ادراك مسائل ضرورتی ندارد که همه چیز را از ابتدا شرح داده و وقت زیادي تلـف کنیـد   5یافتن قواعد

رود؛ در واقـع   است و بخشی موروثی از پیکره اطالعات به شـمار مـی  ) تجمعی(شناخت و آگاهی فزاینده 

ـا غالبـاً از      . براي توسعه بیشتر دانش اسـت آگاهی نقطه شروعی  ایسـتادن بـر روي   "بـه همـین دلیـل م

  .کنیم هاي گذشته صحبت می هاي نسل یعنی دانسته "6هاي اساطیر شانه

مثالً اگر در پی درك جدیـد  . تواند مانعی براي تحقیقات انسان باشد به موازات این موضوع، عرف می

مسلم است و همیشه معلوم بوده است، ممکن است به خاطر این و متفاوت از چیزي باشید که براي همه 

تر اینکه احتماالً اقدام بـه درك متفـاوت از آنچـه همگـان بـه       نکته مهم. اقدامات به جنون محکوم شوید

  .کند ، به ندرت به ذهن شما خطور میاند درستی پذیرفته

                                                                                                                                               
1. Secondhand knowledge 
2. Tradition 
3. Authority 
4. Truths 
5. Regularities 
6.  Standing of the shoulders of giants 
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  اقتدار

ـاي شخصـی    ما در کنار کـاوش . آید یعلیرغم قدرت باالي عرف، هر روز آگاهی جدیدي به وجود م ه

اغلب پذیرش . شویم مند می هاي حاصل از تالش دیگران بهره ها و شناخت خود، در سراسر عمر از کنکاش

هاي مسري اعالم کند  مثالً اگر متخصص بیماري. هاي جدید به موقعیت کاشف آن بستگی دارد این یافته

کنید تا زمانی که عمـوي شـما    کند، بیشتر باور می یکه سرماخوردگی معمولی از طریق تماس سرایت م

  ). هاي مسري باشد مگر آنکه او هم متخصص بیماري(همین مطلب را به شما بگوید 

بـه ویـژه در   . هاي انسان کمک کنـد و هـم مـانع آن باشـد     تواند هم به پژوهش اقتدار مانند عرف می

شـوید، بیشـتر بـه نظـرات کسـی کـه        مواجـه   اي خاص با عباراتی ضد و نقیض مواقعی که درباره مسئله

ـا حـدود      . کنیـد  آموزش، تخصص و مدارك مرتبط با موضوع دارد، اعتماد می در عـین حـال تحقیقـات ت

مـثالً  . باشـند  در حوزه خود نادرسـت مـی   احتماالً شوند که زیادي از طریق اقتدارات مشروعی محدود می

شناسـی بـه    به عالوه دانـش زیسـت  . خطا شوندشناسی دچار  ممکن است زیست شناسان در حوزه زیست

  .شود مرور زمان اصالح می

گویند، اعتماد شود مـانعی   همچنین هرگاه به متخصصانی که خارج از حیطه تخصص خود سخن می

بگیرید که فاقد تخصص در زمینه   را در نظر  براي مثال، یک استاد موسیقی. بر سر راه تحقیق خواهد بود

صنعت تبلیغات . کند کند که مواد مخدر امور مغز را مختل می می است و ادعا میامور طبی و زیست شی

خواهـد تـا    بطور مثال از ورزشـکاران محبـوب مـی    کند، تا حد زیادي از این شکل اختیار سوء استفاده می

شوند، صحبت کنند یـا از هنرپیشـگان    راجع به ارزش غذایی محصوالت غالت که براي صبحانه تولید می

  .ها را ارزیابی نمایند اهد تا عملکرد اتومبیلخو می

ـان هماننـد راه رفـتن روي لبـه تیـغ          عرف و اقتدار معموالً هر دو در تحقیـق پیرامـون شـناخت جه

ـار   به بیان ساده، آنها نقطه شروعی براي تحقیق فراهم می. هستند سازند، اما ممکن است باعث شوند ما ک

  .کنند و ما را به مسیر اشتباه هدایت خود را از یک نقطه اشتباه آغاز کنیم 

 
  خطاهاي تحقیقاتی و چند راه حل

ـار     صرفنظر از خطرهاي بالقوه عرف و اقتدار، وقتی خودمان اقدام به علم آموزي مـی  کنـیم اغلـب دچ

شـویم و   هاي اتفاقی مرتکـب مـی   حال برخی از خطاهاي رایجی که در کاوش. شویم اشتباه و شکست می

  .دهیم سازد را مورد بررسی قرار می راي پیشگیري از این خطاها فراهم میهایی که علم ب راه

 
  مشاهدات نادرست

مثالً در نخسـتین روز ایـن نیمسـال کفـش اسـتاد روش      . کنیم ما غالباٌ در مشاهدات خود اشتباه می

ل تحقیق شما چه رنگی بود؟ اگر شما براي پاسخ به این سوال مجبور به حدس زدن باشید، بـه ایـن دلیـ   

ـاره   . آگاهانه هستند است که اکثر مشاهدات روزمره ما سطحی و نیمه  به همین دلیل است که اغلـب درب

  .آنچه اتفاق افتاده است، توافق نظر نداریم



28  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

هر اندازه مشاهده آگاهانـه  . است "آگاهانه"اتفاقی انسان، مشاهده علمی یک فعالیت   بر خالف کاوش

مثالً ممکن است رنـگ یـا شـکل لبـاس اسـتادتان را در روز اول      . دیاب تر باشد، خطا کاهش می و سنجیده

اما اگر در نخسـتین جلسـه   . شوید احتماالً با حدس زدن دچار اشتباه می. نیمسال تحصیلی به یاد نیاورید

کالس نیمسال، با طرحی آگاهانه براي مشاهده و ثبت رنگ کفش و لبـاس اسـتادتان وارد کـالس شـده     

  ).حتی ممکن است از راهی خالقانه استفاده کنید(تر باشید  داشت که دقیقبودید، حداقل احتمال 

به . کنند در بسیاري از موارد ابزارهاي سنجش ساده یا پیچیده از مشاهدات بدون دقت پیشگیري می

مثالً فـرض کنیـد در روز اول درس چنـد عکـس     . دهند عالوه این ابزارها میزان دقت انسان را افزایش می

  ). تر نیز به داشتن خالقیت در این زمینه اشاره شد پیش(تادتان گرفته بودید رنگی از اس

 
  تعمیم اغراق آمیز

گـردیم، غالبـاً فـرض     مـی  1کنیم بـه دنبـال الگـویی    وقتی در میان چیزهاي خاصی که مشاهده می 

هدات به این ترتیب بر اساس مشـا . کنیم که چند رویداد مشابه دال بر وجود یک الگوي عمومی است می

  ).را به یاد آورید  تعمیم در خصوص برنده شدن اسب مسابقه( .دهیم محدود نیز الگویی را تعمیم می

شاید گرایش به تعمیم اغراق آمیز هنگامی در باالترین حد بروز کند که فشار شدیدي براي رسـیدن بـه درك    
توانـد   تعمیم اغراق آمیز مـی . دهد یز رخ میبا این حال، تعمیم اغراق آمیز در غیاب فشار ن. عمومی وجود داشته باشد

  . شود باعث انحراف نتایج تحقیق 

. کنید فرض کنید شما گزارشگري هستید که از تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات گزارش تهیه می

به شما دستور داده شده است ظرف دو ساعت گزارش را تنظیم کنید و الزم است بدانیـد چـرا افـراد بـه     

ـاز   وارد صحنه تظاهرات می. اند تظاهرات آمده شوید و مصاحبه را با پرسیدن دلیل شرکت در تظاهرات آغ

کنید دلیل یکسانی را برایتان مطرح کنند،  اگر سه تظاهرکننده اول که شما با آنان مصاحبه می. کنید می

ـ . انـد  ممکن است به سادگی بپذیرید که سایرین نیز بـه همـان دلیـل در تظـاهرات شـرکت کـرده       ی، ول

شود، سردبیر شما براي حضـور سـایر افـراد در تظـاهرات      زمانی که گزارش شما آماده می شاید متاسفانه

  . آورد هایی از دالیل دیگر به دست می نشانه

گیري گسترده و نماینده مشاهدات، از تعمیم اغراق آمیز  دانشمندان اغلب با تعهد به استفاده از نمونه

اصـوالًً  . آمیـز اسـت   یق نیز عامل پیشگیري دیگري در برابر تعمـیم اغـراق  تحق 2تکرار. کنند پیشگیري می

اصطالح تکرار به معناي تکرار یک تحقیق و بررسی این مطلب است که آیا هر بار نتایج یکسانی به دست 

بنابراین به عنوان آزمایش بعدي، ممکن است تحقیق تحت شرایط نسبتاً متفـاوتی تکـرار   . آید یا خیر می

  .شود

                                                                                                                                               
1. Patterns 

 .هاي تحقیقات پیشین تکرار، تکرار انجام یک تحقیق براي آزمودن و اطمینان یا تردید در خصوص یافته.  2
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  شاهده گزینشیم

یکی از خطرهاي تعمیم اغراق آمیز این است که احتمـال راهنمـایی پژوهشـگر بـه سـوي مشـاهده        

ـاره        . گزینشی وجود دارد هر گاه نتیجه گرفته باشید کـه الگـوي خاصـی وجـود دارد و درکـی کلـی درب

ادهاي آینـده و  کنید تا توجـه خـود را بـر رویـد     وجود آن به دست آورده باشید، تمایل پیدا می "چرایی"

هایی متمرکز کنید که با آن الگـو رابطـه دارنـد و وقـایعی کـه بـا آن ارتبـاط ندارنـد را نادیـده           موقعیت

  .تعصبات نژادي و قومی به علت مقاومت باال به شدت بر مشاهده گزینشی مبتنی هستند. گیرید می

م گیرند را به عنوان مبنـاي  گاهی اوقات طرح تحقیق پیشاپیش تعداد و انواع مشاهداتی که باید انجا

اگر در پژوهشی بخواهیم میزان حمایت زنان از آزادي سـقط جنـین را بـا    . سازد مشخص می گیري نتیجه

ممکن است هزار نفـر را  . پردازیم مردان مقایسه کنیم، درباره آن مسئله به مشاهدات متعدد و معینی می

ابه هنگامی که به مشاهده مستقیم یک رویـداد،  بطور مش. براي مصاحبه درباره این موضوع انتخاب کنیم

 - 1"مـوارد انحرافـی  "پردازیم، باید سعی کنیم تا  نظیر شرکت در تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات می

که یک جوان به دلیل فقدان   این نتیجه. را پیدا کنیم -یعنی کسانی که با الگوي کلّی هماهنگ نیستند 

شـود، توجـه مـا را بـیش از پـیش بـه        االن مرتکب خطا و اشتباه میسرمشق هاي مثبت در میان بزرگس

  .کند کنند، جلب می نقشی که الگوها در حفظ جوانان ایفا می

، مثال دیگري از مشاهده 3در بیان این روند در روستایی در ایالت ورمونت)  352000:( 2لوئیس هیل

  .گزینشی ارائه داده است

در همسایگی ما کشاورزان بر این باورند . شود جوالي آغاز می برداشت محصول دقیقاً پس از چهارم"

کسانی که کـار رادر  . هاي پایان ماه ژوئن خواهد شد که هرکس زودتر دست به این کار بزند دچار طوفان

مادرم به من گفته بود که پـدر بـزرگم و   . تعطیالت آغاز کنند، با آتش سوزي و انفجار مواجه خواهند شد

ایـن چیزهـا کـه    . بـارد  کار محلی عقیده داشتند پس از یک نبـرد سـنگین بـاران مـی     هنهسایر سربازان ک

 خاطره آنچـه تنها گاهیاما، .افتند شود، اتفاق نمی ها به آن عقیده دارند همیشه آنطور که گفته می قدیمی

  ."رندمی آواند را همه به یاد  که آنها گفته

 
  استدالل غیرمنطقی 

شویم که با تصـوراتمان دربـاره امـور     رند که ما با مشاهداتی مواجه میهاي دیگري نیز وجود دا روش

اي  استثنایی است که قاعـده "هاي چشمگیر ذهن انسان  قطعاً یکی از آفریده. دارند  زندگی روزمره تناقض

 تواند توجه ما را به یک قـانون  هر استثنا می. این ایده در حالت کلی هیچ معنایی ندارد. "کند را تأیید می

                                                                                                                                               
1. Deviant cases 
2. Lewis Hill 
3. Vermont 
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بـا  . کند تواند قاعده مخالف خود را اثبات  جلب کند، اما در هیچ نظام منطقی استثنا نمی 1یا قاعده فرضی

  . کنیم اي غیر منطقی استفاده می این وجود غالباً از این بیان مختصر براي رفع تناقضات با شیوه

اغلـب  . رمنطقی روزمره اسـت نامند، نمونه دیگري از استدالل غی می 2"اشتباه قمارباز"آنچه آماردانان 

بـازیکنی کـه   . اي از وقوع حالت مخالف اسـت  اي از حوادث خوب یا بد، نشانه فرض بر این است که دنباله

نصـیب او   بردپروراند که به زودي یک  آورد، این باور را در ذهن خود می در یک بازي مدام بدشانسی می

. دهنـد  باور غلط مدت زمان زیادي به بازي ادامه مـی بسیاري از قماربازان نیز بر اساس همین . خواهد شد

خالف آن نیز صادق است، مثالً اگر هوا براي مدت زمان نسبتاً طوالنی خـوب باشـد، ممکـن اسـت ایـن      

  . نگرانی را در شما به وجود آورد که حتماً در تعطیل آخر هفته هوا بارانی خواهد بود

آوریم، اما دانشمندان بـا   استدالل غیرمنطقی رو می اگرچه همه ما گاهی اوقات بطور ناخوشایندي به

اسـتدالل منطقـی   . کنند هاي منطقی، از گرفتاري در این دام اجتناب می استفاده آگاهانه و شفاف از نظام

  .فعالیتی آگاهانه براي دانشمندان است و آنان همواره سعی در پایبندي به این شیوه دارند

هـاي متـداول    هاي مرسوم در کاوش داشتن تحقیقات خود از دام بنابراین علم همواره سعی در مصون

در واقـع ایـن موضـوع    . مشاهده و درك صحیح واقعیت، موضوعی آشکار یا پیش پـا افتـاده نیسـت   . دارد

   .شدبیان  در اینجاتر از آن است که  پیچیده

 
  به راستی حقیقت چیست؟

گرایی  واقعبریم را با عبارت  روزانه به کار میگاهی اوقات فیلسوفان راه و روشی که اکثر ما در زندگی 

نشینید تا چیزي بنویسید، شاید وقت زیادي بـراي   وقتی پشت میزي می. کنند توصیف می اندیشانه ساده

هایی ساخته شده است که خود اکثراً فضاي خالی دارند، صـرف   فکر کردن درباره اینکه چگونه میز از اتم

بینید که اتوبوس شهري به سرعت به سوي شما در حرکت  گذارید و می میوقتی پا به خیابان . کنید نمی

هاي اثبات اینکه اتوبوس وجود خـارجی دارد   کند، وقت آن نیست که به روش است و خطر تهدیدتان می

  .کنیم که در سرتاسر زندگی همراه ما است ما معموالً با نگرشی زندگی می. یا نه بپردازید

می بـا ایـن وجـود امیـد    . حوه تعامل شما با زندگی روز مـره مداخلـه کنـد   خواهد در ن نمی بحث این

تر از آن است که ما در زندگی روزمـره بـا    پیچیده "واقعیت"هاي پیشین نشان دهند که ماهیت  بحثرود

شود که زمینه فلسفی براي  در اینجا به تشریح سه دیدگاه درباره واقعیت پرداخته می. آن سر و کار داریم

 "پسامدرن"و  "مدرن"، "پیش از مدرن"ها نگرش  این دیدگاه. کند علمی پیش رو را فراهم میهاي  بحث

  ).1990دبلیو آندرسن، (شوند  به واقعیت نامیده می

                                                                                                                                               
1. Supposed rule 
2. Gambler's fallacy 
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  دیدگاه پیش از مدرن 

پیشـینیان نخسـتین مـا    . اي از تاریخ بشر بـوده اسـت   راهنماي بخش عمده "واقعیت"این نگرش به 

در واقع این فرض چنان اساسـی بـود   . بینند را آنگونه که واقعاً هستند، می کردند چیزها همگی فرض می

گفـت   هیچ مادر غارنشینی بـه فرزنـد غارنشـین خـود نمـی     . انگاشتند که آنان حتی آن را یک فرض نمی

نزدیـک  "گفـت   بلکه او می "اند در آن درخت کهنسال النه کرده1کند که ارواح خبیثه قبیله ما فرض می"

  "!شوي و وگر نه به قورباغه تبدیل میآن درخت نر

ها تکامل یافتند و از تنوع نوع بشر آگاه شدند، دریافتند که دیگران مثل آنان فکـر   هنگامی که انسان

به موضوع ارواح خبیثه درخت اعتقاد ندارند؛ در واقـع   يبنابراین شاید فهمیدند که قبیله دیگر. کنند نمی

کشف این تنـوع باعـث شـد کـه افـراد      . دانست مند می مقدس و سودقبیله دوم ارواح ساکن در درخت را 

از نظر آنها درخت همچنان خبیـث بـود و   . "بعضی از قبایل چقدر نادان هستند"قبیله اول نتیجه بگیرند 

  . تبدیل شوند "شهر قورباغه ها"انتظار داشتند که شاید برخی قبایل گمراه بخواهند به 

 
  دیدگاه مدرن

خط مشی فلسفی متفاوتی "داند و آن را  نامند، این تنوع را مقبول می اه مدرن میآنچه فالسفه دیدگ

گفتیـد   ممکن است شما در جایگاه یک متفکر مدرن اینطور مـی . آورد به شمار می "براي مردمان متفاوت

اي ایـن ارواح را مفیـد    دانـم کـه عـده    از نظر من ارواح ساکن در درخت خبیثند، ولی این را هم مـی "که 

آنها نـه خـوب و   . در درخت روح وجود دارد احتماالً،. حرف هیچ یک از ما درست یا غلط نیست. دانند یم

  ."هاي متفاوتی دارند ، اما مردمان مختلف درباره آنها برداشتاند نه خبیث

اي گل قاصدك را گلی  ممکن است عده. اتخاذ دیدگاه مدرن براي بیشتر افراد به سادگی میسر است

در نگرش پـیش از مـدرن،   . دانند اي دیگر آن را علف هرز مزاحمی بیش نمی د، در حالی که عدهزیبا بدانن

اگر گل قاصدك از نظر شما علف هرز باشـد، واقعـاً علـف هـرز     . قاصدك یا باید گل زیبا باشد یا علف هرز

ه مـدرن، هـر   در دیـدگا . مناسبی نسبت به زیبایی ندارند  دانید که برخی از مردم سلیقه است، اگرچه می

و  "گـل زیبـا  "مفـاهیم  . هاي سـبز  هاي زرد و برگ گیاهی با گلبرگ. گل قاصدکی یک گل قاصدك است

هـیچ یـک از   . هاي ذهنی هستند که مردمان مختلف نسبت به این گیاه دارند دیدگاه "علف هرز مزاحم"

ـال مـا بـه     مفاهیمی هست "بد"و  "نیک"این گیاه نیستند، بلکه همانند   این دو ذاتاً ویژگی ند کـه در مث

  .شوند ارواح موجود در درخت نسبت داده می

  

  دیدگاه پسامدرن

در ایـن دیـدگاه   . گوینـد  فیلسوفان به صورت روزافزون از دیدگاه پسامدرن درباره واقعیت سخن مـی 

  تصاویري است که ما از نقطـه  "حقایق"همه این . گل قاصدکی هم در میان نیست. ارواحی در کار نیست

                                                                                                                                               
1. Evil spirit 
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. اسـت  "جا همین "ندارد، همه چیز  "خارجی"به عبارت دیگر چیزي وجود . آوریم ود به دست مینظر خ

  ."آنجا هیچ خبري نیست"درباره  شهر اوکلند گفته است  1چنانکه گرترود اشتین

بـه  . دارد 2رسد، اما ماهیت طعنـه آمیـزي   اگرچه که دیدگاه پسامدرن در نگاه اول عجیب به نظر می

از آنجـا  . رسد دارید، نگاهی بیاندازید و مشاهده کنید که این کتاب چگونه به نظر می کتابی که در دست

  .است الف1-1که شما در حال مطالعه متن آن هستید، احتماالً این کتاب تا حدي شبیه شکل 

رسـد؟ یـا صـرفاً نشـان      شبیه چیزي است که کتاب شما به نظر می "واقعاً" الف1-1شکل  ایناما آیا 

انـدازه معـرّف     نیـز همـان   "و د ب، ج 1-1"هاي  ب از دیدگاه فعلی شما است؟ به یقین شکلدهنده کتا

  است؟ "واقعیت"کدام یک . ها تفاوت زیادي با یکدیگر دارند ولی این دیدگاه. معتبري هستند

 "کتاب واقعاً چـه شـکلی اسـت؟   "دهد، پاسخی براي این پرسش که  همانطور که این مثال نشان می

بنابراین بر اساس دیدگاه . و هر یک از ما بر اساس نگرش خود دیدگاه متفاوتی خواهد داشت وجود ندارد

. هاي مختلف وجود دارد وجود ندارد، بلکه تنها تصویرهاي متفاوتی از کتاب در دیدگاه "کتابی"پسامدرن 

   . هستند "صحیح"هر یک از این تصویرهاي مختلف به یک اندازه 

  

  
مشابه هستند، اما هریک از مکان، نگرش یا زاویه دید خاصی مشاهده  ها تمام این کتاب. یک کتاب .1- 1شکل

  .شوند می

  

ـاجره در نظـر     . بـریم  حال این منطق را در یک موقعیت اجتماعی به کـار مـی   زوجـی را در حـال مش

براي چند لحظه تصور . بیند می 1-2شکل نگرد، چیزي شبیه  وقتی زن به شوهر پرخاشگرش می. بگیرید

چگونه ایـن  . کردید چه احساسی داشتید و به چه فکر می. کنید شما به جاي آن زن در این تصویر بودید

دادید؟ اگر شما به جاي این زن بودید چه راه حلـی را   رویداد را بعدها براي بهترین دوست خود شرح می

  دانستید؟ براي این مشاجره مناسب می

  

                                                                                                                                               
1. Gertrude Stein 
2. Ironic inevitability 


 الف 


 ب


 ج
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هیچ پرسشی در این خصوص که حق با چه کسی است و چه کسی منطقی است و چه . نقطه نظر زن 1-2شکل 

  .کسی کنترلش را از دست داده، در ذهن زن وجود ندارد

  

اي تصور کنید که به  لحظه. به کلّی متفاوت است ،1-3بیند، شکل  اما تصویري که شوهر این زن می

ـاق افتـاده بـود     ر ذهنتان چه میچه احساسی داشتید و د. جاي آن مرد بودید گذشت؟ چگونه آنچه را اتف

  رسید؟  کردید؟ براي حل این مشاجره چه راهی به نظرتان می براي بهترین دوستتان تعریف می

  
  .شوهر ادراك بسیار متفاوتی از رویدادي مشابه دارد. دیدگاه شوهر .1- 3شکل 

  

نوان ناظر خارجی در حال تماشاي کشـمکش  فرض کنید به ع. اکنون دیدگاه سوم را در نظر بگیرید

حاال این موضوع از نظر شما چگونه خواهد بود؟ متأسفانه، بدون آگـاهی از  . میان این زن و شوهر هستید

تـوانیم دیـدگاه سـوم را     نمی "خارجی"به عنوان ناظر .. .هاي گذشته این زوج و احساسات، باورها و تجربه

نظام ذهنی خـود   "درون"اید، مسلماً از  نام گرفته "خارجی"اظر اگرچه شما ن(در ذهن خود لحاظ کنیم 

  ).نگرید ه میجرمشا این به

ـاجره را هماننـد شـوهر خواهیـد       به عنوان مثال اگر فردي با تعصبات مردانه باشید، احتماالً ایـن مش

را هماننـد   هاي غیر منطقی هستند، آن از سوي دیگر، اگر نظرتان این باشد که مردان معموالً انسان. دید

  . تصویر اول خواهید دید

آیا . کنید در مقابل فرض کنید دو فرد غیرمنطقی را در حال مشاجره نامعقول با یکدیگر مشاهده می

هاي بی مسئولیتی هستند که در این مـاجرا بـه یـک انـدازه      کنید که هر دو نفر انسان شما احساس نمی

مطلوب زندگی مشاهده کنید که هر یک از آنها نهایـت  مقصرند؟ یا ممکن است آن دو نفر را در شرایط نا

کنید و متوجه  تصور کنید که با آنها احساس همدردي می. گیرند توان خود را براي حل مسئله به کار می
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شوید، هرچند شدت مسـئله آنهـا را بـه ادامـۀ مشـاجره وادار       تالش هر یک براي حل و فصل مسئله می

  . کند می

اتفاقاتی است که میان ایـن   "حقیقی"کدام یک تصویر . جدید توجه کنید ايه به تفاوت این دیدگاه

زن و شوهر روي داده است؟ اگر تشخیص دهید که نقطه نظر شخصی شما هنگام مشاهده، درك شـما از  

  .دهد، سزاوار پاداش هستید آنچه واقعاً رخ داده است را تغییر می

اگرچـه کـار آنهـا    . اند دانشمندان با آن مواجه دیدگاه پسامدرن نشان دهنده مشکلی اساسی است که

هسـتند و تمـایالت     افتـد، بـا ایـن وجـود آنهـا انسـان       اتفاق می "واقعاً"مشاهده و درك چیزي است که 

هیچ راهی وجود ندارد که افراد بتواننـد  . دهد شخصی دارند که مشاهدات و نحوة تفسیر آنها را تغییر می

بـه عبـارت    -بگیرند و دنیا را آنطور که هست بنگرنـد و درك کننـد    بطور کلی احساسات خود را نادیده

  .دیگر استقالل از نقطه نظرات شخصی

داند، دیدگاه پسامدرن بـر ایـن بـاور     در حالی که دیدگاه مدرن نقش ذهنیت انسان را انکارناپذیر می

هـاي ذهنـی    دیـدگاه این تنهـا  . وجود ندارد که در نگاه اول  مشاهده شود "عینی"است که هیچ واقعیت 

  .متعدد ما است که وجود دارد

هاي علمی پذیرفتـه شـده بـه مـا امکـان       اوالً، گاهی اوقات روش. گیرد در نهایت دو دیدگاه شکل می

تـوانیم بـدون مشـاهده     به عبارت دیگر مـی  – .دهند تا با اثربخشی بیشتر با این مسئله برخورد کنیم می

ـاً،       شـاید  ه افراد بپردازیم و، به مطالعه و کمک ب"واقعیت"مستقیم  مشـکالت آنـان را حـل کنـیم و ثانی

  . دهند از حاالت ممکن را براي سازماندهی تحقیقات ما ارائه میاي  مختلف بازه گسترده  مواضع فلسفی

توجـه بـه   . گـردیم  حال از نظریات فلسفی عمومی به درك مبانی رویکردهاي علوم اجتماعی باز مـی 

  .دهد هاي خاص تحقیق ارائه می ی راهی براي شناسایی روشزیربناي تحقیقات اجتماع

  

  مبانی علوم اجتماعی

ایـن ویژگـی هـاي    . شـود  توصـیف مـی   "1تجربـی  -منطقـی  "هاي  گاهی اوقات علم بر اساس ویژگی

همانطور که پیشتر ذکر شد، منطق و مشاهده ارکان مهم علم بـه  : نامأنوس پیغام مهمی را به همراه دارد

کنـیم،   بنابراین فهم علمی ازدنیا باید پاسخگوي جنبه منطقی بوده و با آنچه مشاهده می .آیند حساب می

هـاي علـوم اجتمـاعی     هر دو عنصر براي علم ضروري هستند و با سه جنبـه اصـلی فعالیـت   . مرتبط باشد

  ."ها تحلیل داده"و  "ها آوري داده جمع"، "نظریه": ارتباط دارند

آوري  علمی با جنبه منطقی علم سر وکار دارد، در حالی کـه جمـع   2به منظور سهولت بیشتر، نظریۀ

ها در جستجوي الگوهاي موجود در مشاهدات اسـت و   تحلیل داده. پردازد می اي ها به جنبه مشاهده داده

در موقعیت مناسب آنچه از نظر منطقی مورد انتظار است را با آنچه واقعاً مشـاهده شـده اسـت، مقایسـه     

                                                                                                                                               
1. Logico- empirical 

بطور مثال سرکشی دوران : مند براي مشاهداتی که به جنبه خاصی از زندگی مرتبط است تبیینی نظام. نظریه.  2

  .بندي اجتماعی یا انقالب سیاسی نوجوانی، یا شاید طبقه
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کـه نشـان دهنـده نحـوه      -ا اختصاص دارد ه آوري و تحلیل داده ین کتاب اساساً به جمعاگرچه ا. کند می

و  2هـاي   بخش. ادامه بخش یک به چارچوب نظري تحقیق اختصاص دارد -انجام تحقیق اجتماعی است 

   .ها ارائه شده است اي بر تحلیل داده مقدمه 4ها متمرکز است و در بخش  آوري داده بر جمع 3

ـایز   ربنایی ارائه شده در فصلمفاهیم زی هاي بعدي کتاب شامل برخی نظرات بنیادین در خصوص تم

هـاي   پدیـده  نگـرش بـه   هـاي  روشاز سـایر   "ها و تحلیل آوري داده نظریه، جمع "علوم اجتماعی از لحاظ

  .پردازیم ها می حال به این ایده. است اجتماعی

  

  نظریه با فلسفه یا اعتقاد متفاوت است

بـا  . "باید وجود داشـته باشـد  "مرتبط است، نه با آنچه  "وجود دارد"یۀ اجتماعی با آنچه امروزه نظر

فیلسـوفان اجتمـاعی مشـاهدات    . ها میان این دو محور تمایزي قائل نبـود  این وجود نظریۀ اجتماعی قرن

قایدشـان  هاي خود دربـارة علـل و ع   داد را با حدس و گمان خود درباره اتفاقاتی که پیرامون آنها روي می

دانشمندان علوم اجتمـاعی مـدرن نیـز    . آمیختند درباره اینکه چیزها چگونه باید باشند، آزادانه در هم می

  .چیستی و چرایی موضوعات تمرکز دارندعنوان دانشمند بر ه ب کنند و گاهی به همین شکل عمل می

هـا   مباحث مربوط بـه ارزش تواند  نمی -و فراتر از آن، خود علم  -این بدان معناست که نظریۀ علمی 

آنچـه علـم   . داري از سوسیالیسم بهتر اسـت یـا خیـر    تواند تعیین کند که سرمایه علم نمی. را خاتمه دهد

اي از معیارهاي پذیرفته شـده تعیـین کنـد کـه ایـن       تواند انجام دهد، آن است که بر اساس مجموعه می

داري و  ه صورت علمی تعیین کنیم که سـرمایه توانیم ب براي مثال ما می. کنند ها چگونه عمل می سیستم

اند، مشروط بر آنکه تعریف پذیرفتـه   سوسیالیسم کدام یک بیشتر از حیثیت و آزادي انسان حمایت کرده

گیري ما محدود بـه ایـن توافـق     در این صورت بطور کلی نتیجه. اي از حیثیت و آزادي داشته باشیم شده

  .خارج از این توافق معناي کلی نخواهد داشت  يگیر بر سر معانی  خواهد بود و نتیجه

به این ترتیب، بطور مثال اگر نرخ خودکشی یا کمک مالی به مؤسسات خیریه را معیارهاي مناسـبی  

تعریف کنـیم، آنگـاه از نظـر علمـی     معتقد به یک دین افراد  مجموعه اي از براي سنجش میزان دینداري

در این مورد نیز معیارهـاي انتخـاب شـده    . ر است یا مسیحیتتعیین کرد که دین بودایی بهت توانشایدب

به عنوان یک موضوع عملی، افراد به نـدرت بـر معیارهـاي دقیـق     . گیري خواهند بود جزء الینفک نتیجه

از اینرو علم براي خاتمه دادن به این مناظرات فایـده چنـدانی   . کنند براي تعیین مسائل ارزشی توافق می

هایی، محور عقاید و باورهایی هسـتند کـه تحقیقـات علمـی را بـه       ع چنین پرسشدر واق. نخواهد داشت

  . گیرند هاي مفروض در نظر می عنوان تهدیدي براي دانسته

کننـده   هاي منعکس در ادامه خواهید دید که پژوهشگران اجتماعی بیشتر از گذشته به مطالعه برنامه

یکی از مخـاطرات  . اند ازسازي موسسات خیریه پرداختهها یا ب نظیر حمایت از حقوق زنان و اقلیت عقایدي

. پیش روي پژوهشگران این است که موافقت افراد در خصوص معیار موفقیت و شکسـت را کسـب کننـد   

براي اینکه تحقیق اجتماعی نکتۀ مفیدي دربارة مسائل ارزشی ارائـه نمایـد، چنـین معیارهـایی ضـرورت      

گوید که یک دونده بهتـر از دیگـري اسـت، مگـر      نج به ما نمیبطور مثال، دستگاه زمان س. خواهد داشت

  .آنکه سرعت را به عنوان تنها معیار مورد نظر پذیرفته باشیم
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تنهـا  . کنـد  کمک می "چه چیزي و چرا وجود دارد"بنابراین علوم اجتماعی به ما در آگاهی از اینکه 

استفاده کنیم که افـراد بـر سـر معیارهـاي      توانیم از علوم اجتماعی براي تعیین آنچه باید باشد زمانی می

ایـن توافـق بـه نـدرت     . ها بهتر از بقیه هستند، توافق کنند گیري در خصوص اینکه کدام خروجی تصمیم

  . شود حاصل می

چه چیزي و چرا وجـود  "همانطور که پیش از این ذکر گردید، حتی کسب آگاهی از این موضوع که 

هـاي علـوم    پـردازیم کـه زیربنـاي فعالیـت     برخی عقاید بنیادین می حال به. نیز کار دشواري است "دارد

  .اجتماعی براي توصیف و درك واقعیت اجتماعی است

  اجتماعی  مندي قاعده

اگرچـه  . مند در زنـدگی اجتمـاعی اسـت    در سطح کالن هدف تحقیق اجتماعی یافتن الگوهاي قاعده

شـوند،   نخستین بار با علوم اجتماعی آشنا می این هدف مشترك همۀ علوم است، اما زمانی که افراد براي

  . رسد گاهی اوقات این هدف براي آنها به صورت مانعی به نظر می

ـاي علـم فیزیـک قاعـده     رسد که پدیـده  مسلمأ در نگاهی اجمالی به نظر می هـاي   منـدتر از پدیـده   ه

ما ممکن است شخصی در ا. افتد هر زمان که جسم سنگینی را پرتاب کنیم، به زمین می. باشند اجتماعی 

همچنین همواره یـخ  . انتخابات به نامزد خاصی رأي دهد و در انتخابات بعدي علیه همان نامزد رأي دهد

علیـرغم  . کنند توان یافت که دزدي می شود، اما گاه افراد درستکاري را می با دیدن حرارت کافی ذوب می

برخوردارند که توسط تحقیقـات آشـکار شـده      مندي زیادي هاي اجتماعی از قاعده چنین مواردي، پدیده

  .کند آنها را تشریح می "نظریه "و

براي مثـال  . کند مندي را ایجاد می در جامعه درجه باالیی از قاعده 1اوالً، تعداد زیاد هنجارهاي رسمی

مردم را به راننـدگی در سـمت راسـت خیابـان      کشور هابیشتر  ایاالت متحده آمریکاقوانین رانندگی در 

  بینـی  الزامات ثبت نام براي رأي دهندگان منجر بـه ایجـاد برخـی الگوهـاي قابـل پـیش      . کند مجبور می

قـوانین کــار  . کننـد  هـایی از مــردم در انتخابـات ملـی شـرکت مـی      شـود کـه بـر اسـاس آن  گـروه      مـی 

 3يمنـد  باعث قاعـده  2این قواعد رسمی. کند هایی در حداقل سن و دستمزد کارکنان ایجاد می محدودیت

  .  گردد رفتار اجتماعی می 4پذیري یا قاعده

  منـدي  توان هنجارهاي اجتماعی دیگري را نیز مشـاهده کـرد کـه قاعـده     گذشته از قواعد رسمی، می

خـواه بـه    ، احتمـال اینکـه افـراد جمهـوري    آمریکاییدهنـدگان  در میـان رأي مثالً . کنند بیشتري ایجاد می

حقـوق اسـتاد   . ها به آنها اسـت  ر از احتمال رأي دادن دموکراتخواه رأي بدهند بیشت  نامزدهاي جمهوري

  .درآمد مردان بیش از درآمد زنان است و الی آخر. دانشگاه بیش از درآمد یک کارگر معمولی است

اول اینکـه ممکـن اسـت برخـی از     . شود هاي اجتماعی وارد می مندي اغلب سه انتقاد به اینگونه قاعده

خـواه؛ ایـن    خواهان به حزب جمهوري نظیر رأي دادن جمهوري: به نظر برسند ها بسیار بدیهی قانونمندي

                                                                                                                                               
1. Formal norms 
2. Formal prescriptions 
3. Regulate 
4. Regularize 
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همـواره   "قواعـد "تواند بیانگر این نکته باشد که  ثانیاً وجود موارد متناقض می. امر بر همگان آشکار است

شـود کـه    ثالثاً این بحث مطـرح مـی  . درآمد برخی کارگران بیشتر از درآمد استادان است. برقرار نیستند

اجسام سنگین هنگام رها شدن راهی جز سقوط ندارند، اما افـرادي  کـه ایـن قواعـد شـامل آنهـا        چهاگر

  .خواهند تغییر دهند توانند همه چیز را آنگونه که می شود، می می

  .پردازیم اکنون به ترتیب به بررسی این انتقادات می

  پنداري اتهام بدیهی 

کی از بزرگترین محققان علوم اجتماعی تحقیقـاتی را در  ، ی1"ساموئل استافر "در جنگ جهانی دوم، 

-1949اسـتافر و دیگـران،  (هـاي نظـامی انجـام داد     ارتش ایاالت متحده به منظور پشـتیبانی از فعالیـت  

اسـتافر و همکـارانش متوجـه    . بسیاري از مطالعات او به بررسی روحیۀ سربازان اختصاص داشت). 1950

بخش اعظم تحقیق آنها به آزمودن این . هاي روحیات نظامی شدند باالیی در خصوص پایه "خرد جمعی"

  . اختصاص داشت "بدیهی"حقایق 

. گذارد هاي دور این باور وجود داشت که ارتقاء بر روحیۀ نیروهاي نظامی تأثیر می براي مثال از زمان

. شـود  اد تقویـت مـی  رسـد، روحیـۀ افـر    گیرند و نظام ارتقاء منصفانه به نظر می زمانی که افراد ترفیع می

اند، این نظام را منصفانه تلقی کرده و کسانی که  رسد افرادي که ترفیع گرفته همچنین عاقالنه به نظر می

رسد افـرادي کـه    با تعمیم این موضوع به نظر می. اند، آن را غیر منصفانه بدانند از این امتیاز محروم شده

ند، نظام را غیر منصفانه تلقی کـرده و آنهـایی کـه در    کن در واحدهایی با نظام ارتقاء تدریجی خدمت می

امـا آیـا آنهـا واقعـاً اینگونـه فکـر       . کنند، آن را منصفانه بداننـد  واحدهایی با نظام ترفیع سریع خدمت می

  کردند؟ می

نیـروي پلـیس کـه کُنـدترین     : استافر و همکارانش مطالعات خود را بر روي دو واحد متمرکز کردند

باتوجه به نکته مـذکور، معقـول بـه نظـر     . روي هوایی که سریعترین نظام ارتقاء را داشتنظام ارتقاء و نی

رسید که افراد نیروي پلیس نظام ارتقاء را تبعیض آمیز و یگان نیـروي هـوایی ایـن نظـام را منصـفانه       می

  .اما مطالعات خالف این امر را نشان داد. بدانند

از یک سو، مشاهدات . توجه داشته باشید ،شود حققان میگیر م به مشکالتی که در این مواقع گریبان

رسند و از سوي دیگر، تبیینی که در خصوص مشاهدات معقـول و مطلـوب بـه نظـر      عاقالنه به نظر نمی

  . کند رسد، در واقعیت صدق نمی می

ت مطالعـا "گذاشت و آن را بـه   کار در رویارویی با این مشکل، مسئله را کنار می شاید یک محقق تازه

اما استافر براي تبیین این مشاهده به جستجو پرداخت و سـرانجام جـواب آن را   . کرد موکول می "بعدي

نظریـه  " اي را تحت عنوان و عده دیگري از جامعه شناسان دانشگاه کلمبیا نظریه 2رابرت مرتن. پیدا کرد

ایط عینـی و بیشـتر بـر    این نظریه معتقد است مردم کمتر بر اساس شـر . ارائه داده بودند 3"گروه مرجع

مثالً اگر . کنند دربارة مسائل زندگی خود قضاوت می -گروه مرجع  -اساس مقایسۀ خود با افراد پیرامون 

                                                                                                                                               
1. Samuel Stouffer 
2. Robert Merton 
3. Reference group theory 
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. کنید ثروتمند هسـتید  در میان فقرا زندگی کنید و درآمد ساالنه شما پنجاه هزار دالر باشد، احساس می

ـاه     اما اگر در میان کسانی زندگی کنید که درآمد ساالن ه آنها پانصد هزار دالر اسـت، درآمـد سـاالنۀ پنج

  .شود هزار دالر باعث احساس فقر و تنگدستی در شما می

اگر یک نیروي پلیس حتـی بـراي مـدت    . استافر این شیوة استدالل را در مطالعه سربازان به کار برد

یـع گرفتـه اسـت، نـاالیق     رسید شخصی را که زودتـر از او ترف  طوالنی ترفیع نگرفته بود، بعید به نظر می

حتـی اگـر بـه     -اما همین شخص در نیروي هـوایی  . هیچ کس در نیروي پلیس ترفیع نگرفته بود. بداند

تر از او ارتقـاء یافتـه بودنـد را     به احتمال زیاد اشخاصی که سریع -گرفت  سرعت چندین ترفیع پیاپی می

پلیس او بود و هر عضو نیروي هوایی خـود را  بنابراین گروه مرجعِ هر پلیس، همکار . دانست لیاقت می بی

) 1(سربازان به نظام ارتقا را درك کرد که   در نهایت استافر نگرش. کرد با عضو دیگر این نیرو مقایسه می

  .منطبق با واقعیت بود) 2(معقول و 

 دهد که مستندسازي امور بدیهی نیز یکی از کارکردهاي ارزشمند هر علم، اعـم  این مطلب نشان می

را براي توصیف بیشـتر تحقیقـات    2بار تجارب حماقتعبارت   1چارلز داروین. از فیزیکی یا اجتماعی است

همانگونه کـه دارویـن درك کـرده    . ابداع نمود - "دانند همگان می"تحقیقاتی براي آزمودن آنچه  -خود 

ـابراین، انتقـاد پـیش پـ      بود، خیلی وقتها امر بدیهی اشتباه از آب در مـی  ـاهريِ    آیـد؛ بن ا افتـاده بـودن ظ

  .رود هاي علمی به شمار نمی ها، انتقادي جدي بر تالش مندي قاعده

  

  درباره استثناها چطور؟ 

این انتقاد که همواره براي هر قاعده اجتماعی استثنائاتی وجود دارد، بدین معنا نیسـت کـه ماهیـت    

ز درآمد اغلـب مـردان باشـد، تنهـا     اگر درآمد زن خاصی بیش ا. اهمیت باشد مندي غیر واقعی و بی قاعده

بـه  . الگـو همچنـان برقـرار اسـت    . تسلّی اندکی بر اکثریت زنانی است که درآمد کمتري از مردان دارنـد 

ـاي اجتمـاعی، الگوهـاي احتمـالی هسـتند و بـه سـادگی منجـر بـه واقعیـت            مندي عبارت دیگر، قاعده ه

  . نیستندشوند، زیرا برخی موارد کامالً با الگوي کلی منطبق  نمی

مـثالً فیزیـک اتمـی علمـی     . کنـد  این قانون هم در علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی صـدق مـی  

اي احتماالً منجـر بـه تولـد     در علم وراثت، ازدواج یک شخص چشم آبی با فرد چشم قهوه. احتمالی است

ایرت نـدارد؛ زیـرا   اما تولد نوزادي چشم آبی با قاعـده مـورد انتظـار مغـ    . اي خواهد شد فرزند چشم قهوه

اي بیشـتر اسـت و بـه دنیـا      کند که احتمال به دنیا آمدن نوزاد چشم قهـوه  مهندس ژنتیک تنها ادعا می

پژوهشگر اجتماعی نیز احتمـال مشـابهی   . اي در درصد معینی از موارد امکان دارد آمدن نوزاد چشم قهوه

پژوهشگر اجتمـاعی بـراي   . ر از مردان استکه احتماالً درآمد زنان بطور کلی کمت -کند  بینی می را پیش

  .پاسخ به چرایی وجود این الگوها دالیلی دارد

                                                                                                                                               
1. Charles Darwin 
2. Fool's experiment 
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  توانند مشارکت کنند افراد می

تواند باعث مختل شـدن قواعـد    هاي اجتماعی می در نهایت این انتقاد که ارادة آگاهانۀ بازیگران نقش

این مسئله صحیح اسـت،  . آید اب نمیمشهود اجتماعی شود، چالشی جدي در برابر علوم اجتماعی به حس

توانـد بـر قـوانین طبیعـی      احتماالً هیچ شیئی نمی(اگرچه در علوم طبیعی شرایط مشابهی برقرار نیست 

کنندگان را بـه ایـن فـرض     هاي درون اتم برخی مشاهده  غلبه نماید، هر چند ماهیت احتمالی موجودیت

گراي  این مسئله که شاید یک فرد متعصب راست). تندها از این قاعده مستثنی هس رساند که الکترون می

گـراي   آفریقـایی تبـار چـپ    -به پاي صندوق رأي برود و به یک سیاهپوست آمریکایی  در آمریکا مذهبی

. پـذیر اسـت   افراطی رأي دهد تا پژوهشگران سیاسی بررسی کننده انتخابات را غافلگیر کند، امري امکان

ت ممکن است براي مأیوس کـردن نـاظران انتخابـاتی، ناگهـان تغییـر      دهندگان در یک انتخابا همۀ رأي

بطور مشابه، کارگران نیز ممکـن اسـت زودتـر در    . عقیده دهند و به کاندیداي شکست خورده راي دهند

محل کار خود حضور پیدا کنند یا پس از کار در خانه بمانند تا از افـزایش تـردد در سـاعت اوج ترافیـک     

  .قواعد اجتماعی را تهدید کند ، افتد که مشاهدة این مسائل آنقدر اتفاق نمیاما . جلوگیري کنند

توانند آنها را شناسایی و تأثیرشـان را   بنابراین قواعد اجتماعی وجود دارند و پژوهشگران اجتماعی می

ه و توانند این تغییرات را مشاهد با تغییر هنجارها در طول زمان، پژوهشگران اجتماعی می. مشاهده کنند

  . تبیین نمایند

  

  ها و نه افراد  گروه

کننده رفتارهـاي   شوند، منعکس قواعد زندگی اجتماعی که توسط محققان علوم اجتماعی بررسی می

هاي تأثیرگذار بر افراد را بررسی  محرك، اگرچه پژوهشگران اجتماعی اغلب. جمعی بسیاري از مردم است

در عوض، دانشمندان . گیرند ر مطالعات علوم اجتماعی قرار میکنند، اما افراد به ندرت به تنهایی محو می

بـر ایـن اسـاس اصـوالً     . کننـد  علوم اجتماعی درباره ماهیت گروه بیشتر از ماهیت افراد نظریه پردازي می

  . گیرند و جوامع به جاي تک تک افراد موضوع تحقیقات آنها قرار میها  گروه

مـردم  . بطور مثال میزان زاد و ولد را در نظر بگیریـد . دگاهی اوقات قواعد جمعی حیرت انگیز هستن

برخی به منظور برآوردن آرزوهاي والدین خود براي داشـتن  . شوند دار می به دالیل شخصیِ متعددي بچه

برخـی بـه ایـن منظـور کـه      . شـوند  دار مـی  اي براي تکمیل وظایف زنانه یا مردانـه خـود بچـه    نوه و عده

اي براي ماندگاري نام خانوادگی یـا   ت داشتن فرزند را نیز تجربه کنند و عدهخواهند پس از ازدواج لذ می

  . شوند جاودانگی تبار خود و برخی نیز بر حسب تصادف صاحب فرزند می

چـرا بـه   . تر و با جزئیات بیشتر بیان کنید  اگر شما صاحب فرزند باشید، شاید بتوانید موضوع را دقیق

در زمان خاصی صاحب فرزند شدید؟ شاید آن زمـان شـغل مناسـب     جاي یک سال قبل یا یک سال بعد،

دار شدن مجبور به یک سال تحمل سـختی بـراي توانـایی رسـیدگی بـه امـور بچـه         نداشتید و براي بچه

ـانی  . دار شدنِ یکی از نزدیکان، به داشتن فرزند ترغیب شـده باشـید   ممکن است پس از بچه. اید بوده کس

حال علیرغم وجـود تمـام ایـن دالیـل     . اند اند، دالیل خاص خود را داشته شدهدار  که در سال گذشته بچه
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بطور قابل   -نفر  1000تعداد متولدین زنده در هر  -هاي انفرادي، نرخ تولد در جامعه  شخصی و ویژگی

  . دهد را نشان می آمریکاآمار میزان تولد در  1-1جدول . کند توجه از سالی به سال دیگر ادامه پیدا می

افت (بود 2/16و  9/28، 8/7، 6/35، 9/15اگر در پنج سال متوالی میزان تولد در ایاالت متحده برابر 

  . رونق و اعتباري نداشت ، کار جمعیت شناسان )وخیز زیاد

به عالوه این . کند شود زندگی اجتماعی از نظم بیشتري تبعیت می همانطور که مشاهده می

هیچ کس در این خصوص که چـه تعـداد کـودك    . شوند معه برقرار نمیجا آحاد ها در سطح  مندي  قاعده

  . کند ریزي نمی متولد شوند یا والدین آنها چه کسانی باشند، برنامه

  . آیند در واقع بسیاري از کودکان ناخواسته به دنیا می. دار شدن نیاز به مجوز ندارید شما براي بچه

هـدف  . با رفتار جمعـی سـروکار دارنـد    ،بیشتر از رفتار فرديهاي علوم اجتماعی نوعاً،    بنابراین نظریه

ها این است که توضیح دهند چرا الگوهاي رفتار جمعی حتی زمانی کـه افـراد دخیـل در ایـن       این نظریه

توان گفت پژوهشگران اجتماعی هرگز  حتی می. کنند، از ثبات برخوردارند الگوها در طول زمان تغییر می

کننـد و   کـه مـردم در آن عمـل مـی     "هـایی  نظـام "کوشند تـا   آنها می. نیستند "دافرا"به دنبال تشریح 

عنصـرهاي چنـین نظـامی مـردم نیسـتند، بلکـه       . هایی که دلیل اعمال مردم هستند را درك کنند نظام

  .هستند "متغیرها"

  
  *1980- 2002: نرخ تولد در ایاالت متحده 1-1جدول 

1980  9/15  1984  6/15  1988  0/16  1992  8/15  1996  4/14  2000  4/14  

1981  8/15  1985  8/15  1989  4/16  1993  4/15  1997  2/14  2001  1/14  

1982  9/15  1986  6/15  1990  7/16  1994  0/15  1998  3/14  2002  9/13  

1983  6/15  1987  7/15  1991  2/16  1995  6/14  1999  2/14      

  2002تا1980نفر جمعیت از 1000موالید زنده در هر *

 :منبع

U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, (Washington, 
DC: Government Printing Office, 2005), Table 70, p.60. 

  

  1زبان متغیرها

هاي منحصر بـه   و بر اساس ویژگی 2هاي ما براي فهمیدن، در سطح عینی ترین تالش معموالً طبیعی

  . اندیشیم قیقاً روشی است که میاین د. گیرد فرد صورت می

ـایی کـه بـه آن تعلـق       زن"فرض کنید شخصی به شما بگوید که  ها باید به آشپزخانه باز گردنـد، ج

اگـر  . احتمال دارد شما به این اظهار نظر بر حسب شناختی کـه از گوینـده داریـد، گـوش دهیـد     . "دارند

، کد پستی و کامپیوتر شخصی نیز شـدیداً  گوینده عموي سالخوردة شما باشد که با صرفه جویی در وقت

                                                                                                                                               
 .مثل متغیر جنسیت متشکل از صفات زن و مرد است. بندي منطقی صفات متغیر، گروه .1

2. concrete 
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ـارة   کنید که نظر اخیر او بطور کلی بـا دیـدگاه گذشـته    مخالف است، به احتمال زیاد شما فکر می اش درب

  .امور هماهنگی دارد

ـاتی بـا یـک زن        از طرف دیگر، اگر این عبارت در سخنان سیاستمداري که نـاگزیر بـه رقابـت انتخاب

  .دهید اي کامالً متفاوت شرح می ماالًً اظهارات وي را بگونهاست، بیان شده باشد، احت

ـاعی در جسـتجوي    . کنید افکار فرد خاصـی را درك کنیـد   در هر دو مثال، سعی می تحقیقـات اجتم

تواننـد در پـی شناسـایی     محققـان اجتمـاعی مـی   . ایجاد بینش درون طبقات و افراد مختلف جامعه است

آیـا واقعـاً ایـن افـراد داراي     . زنـان نظـرات مشـترکی دارنـد     "سـب منا"افرادي باشند که نسبت به نقش 

  هاي مشترك دیگري نیز هستند که نظرات آنها را توصیف کند؟  ویژگی

نظیـر   -حتی زمانی که پژوهشگران علوم اجتماعی توجه خود را به یک مورد مطالعه منحصر به فرد 

ابی به بینشی است که آنهـا را در شناسـایی و   کنند، هدف آنها دستی  متمرکز می -انجمن یا گروه جوانان 

بطور مشابه، تالش براي درك کامل یک فرد، معمـوالً مسـتلزم   . ها هم یاري دهد تمیز جوانان سایر گروه

  .  داشتن هدفی فراتر از درك کلی آن فرد یا حتی گروه است

ی قـادر بـه کسـب    رسد، پژوهشگران اجتماع ثمر می  هنگامی که تالش براي درك و تبیین چیزي به

پس از درك چیزي که باعث ایجاد نگـرش خصـومت آمیـز    . اطالعات درباره بیش از یک نفر خواهند شد

 "شـبیه بـه او  "شود، پژوهشگران علوم اجتماعی دربارة افراد دیگري که  برخی افراد درباره زنان شاغل می

که آنان با همان درجه اهمیتی کـه  پذیر است  این امر از آنجا امکان. کنند هستند نیز اطالعاتی کسب می

در . نـد ا بـه بررسـی نپرداختـه    "مخالفت با حقوق زنان"اند، دربارة  را بررسی کرده "مخالفان حقوق زنان"

نهایت ممکن است این نتیجه حاصل شود که عموي شما و آن سیاستمدار بیش از آنچه در ابتدا بـه نظـر   

  .رسید، داراي ویژگی هاي مشترك باشند می

برخی افراد نگـرش خـود را بیشـتر از    . کند است، زیرا تغییر می "متغیر"فت با حقوق زنان یک مخال

مند به درك نظـام متغیرهـایی هسـتند کـه موجـب       محققان علوم اجتماعی عالقه. کنند دیگران ابراز می

  .شود افزایش یا کاهش یک ویژگی در یک نفر می

غیرها براي شما ناآشنا باشد، لـذا بـه بیـان مـورد     از آنجا که ممکن است مفهوم نظامی متشکل از مت

اگر حـال بیمـار وخـیم باشـد،     . بیمار موضوعی است که مورد توجه پزشک قرار دارد. پردازیم مشابهی می

مـثالً   -برعکس، محور توجه پزشک محقق چیـز دیگـري   . هدف پزشک بهبود بخشیدن به حال او است

زشک محقق آن بیمار را مـورد مطالعـه قـرار دهـد، امـا از      ممکن است پ. است –متغیرهاي ایجاد بیماري 

  . بیماري با موضوع پژوهش او ارتباط دارد "حامل"نظر محقق آن بیمار فقط به عنوان 

مطمئنـاً  . این سخن به آن معنا نیست که پزشکان محقق براي مردم واقعـی اهمیـت قائـل نیسـتند    

. ها این است که مردم را در برابر آنها محافظت کننـد  هدف نهایی آنها از مطالعۀ بیماري. دهند اهمیت می

منـد بـه کنتـرل الگـویی      کنند و بیشتر عالقه اما در تحقیقات خود کمتر به بیماري فرد خاصی توجه می

در واقع اگر پزشکان محقـق بتواننـد یـک بیمـاري را بـدون      . کند هستند که افراد را به بیماري مبتال می

  .عه کنند، همین کار را خواهند کردمشارکت بیماران واقعی مطال
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هـاي علمـی در زمینـۀ     نظریـه . بنابراین تحقیقات اجتماعی شامل بررسی متغیرها و روابط آنها اسـت 

متغیرهـا در ایـن امـر     "حـامالن "شـوند و افـراد بـه عنـوان      مسائل اجتماعی به زبان متغیرها نوشته می

  . مشارکت دارند

. اسـت ) مقـادیر یـا مقـوالت   (گران اجتمـاعی در قالـب صـفات    متغیرها به عبارتی همان بیان پژوهش

. کننـد  توصیف مـی  -در اینجا یک شخص را  -هایی هستند که شیئی را  ها یا مشخصه ، ویژگی1"صفات"

و  "بـاهوش "، "فریبکار"، "محافظه کار"، "بیگانه"، "آسیایی"، "زن"شامل  می تواند هایی از صفات مثال

کنیـد یـک    ا به واسطه آن خود یا شخص دیگري را از لحاظی توصیف مـی هر آنچه شم .باشد "کشاورز "

  .صفت است

 اند صفت "مرد"یا  "زن"بنابراین مثالً  .هستند  منطقیِ صفات  بندي متغیرها دستهاز سوي دیگر 

شـامل صـفاتی از قبیـل     "شـغل "متغیـر  . متغیر متشکل از آن دو صفت اسـت  "جنسیت"یا  "جنس"و 

صـفاتی از قبیـل     متغیري شامل مجموعـه  "طبقۀ اجتماعی". است "رانندة تریلر" و "استاد"، "کشاورز"

اي از مقـوالت   توان صفات را دسـته  گاهی اوقات می. است "طبقۀ پایین"و  "طبقۀ متوسط"، "طبقۀ باال"

بهتر منظـور دانشـمندان اجتمـاعی از متغیرهـا و      دركبراي (دهند  دانست که یک متغیر را تشکیل می

  ).    مراجعه کنید 1-4 جدول صفات به

مـثالً، ممکـن   . دهـد  رابطۀ بین صفات و متغیرها هسته اصلی توصیف و تبیین علمی را تشـکیل مـی  

 "زن"و  "مـرد "صـفات    بـا گـزارش فراوانـی    "جنسـیت "اي را بر حسب متغیـر   است ما کالس دانشکده

نرخ بیکـاري را  . "دهند ل میدرصد را زنان تشکی 40درصد اعضاي کالس را مردان و  60". توصیف کنیم

گزارش . توصیف کرد "بیکار"و  "شاغل"در قالب دو صفت  "موقعیت شغلی نیروي کار"توان با متغیر  می

دالر،  10.980دالر،  3.124اي از صفاتی نظیـر درامـدهاي     نیز خالصه "درامد ماهانه خانوارهاي شهري"

  .ندده است که به متغیر درامد شکل می.. .دالر و 35.000

نـد و در مواقـع   ا شوند، کـامالً واضـح   گاهی اوقات معنایی که از پس مفاهیم علوم اجتماعی آشکار می

  . مورد بررسی قرار گرفته است "شدیدترین ضربه"این مطلب در بحثی با عنوان . دیگر اینطور نیست

  

  مثال هایی در مورد مفاهیم اجتماعی

  سن  زن

  تبار آفریقایی آمریکایی  کالس باال

  شغل  جوان

  جنسیت  طبقه اجتماعی 

  لوله کش  نژاد یا قومیت

  

  

                                                                                                                                               
  هاي افراد یا اشیاء صفات، ویژگی .1
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  مثال هایی در مورد متغیر ها وصفت هاي مرتبط با آنها

  صفت  متغیر

  جوان، میانسال، پیر  سن

  زن، مرد  جنسیت

  .. .لوله کش، وکیل و  شغل

  .. .آفریقایی، آمریکایی، آسیایی، قفقازي، التین،  نژاد یا قومیت

  کالس باال، متوسط، پایین  طبقه اجتماعی
در تحقیقات و نظریات اجتماعی، هم متغیر و هم صفت هر دو مفاهیم اجتماعی را . متغیرها و صفات. 1- 4 جدول

  .مرتبط هستند) مقادیر یا مقوالت(اي از صفات  متغیرها مجموعه. سازند متبادر می

لیج سانفرانسیسکو نکته دیگـري  در ناحیه خ1982مثال زیردر مورد عواقب رویداد طوفان اوایل سال 

نمی تـوان  ) ارزش(در این رویداد پیش از معرفی یک معیار. را در ارتباط با مفاهیم اجتماعی بیان می کند

  پاسخی یافت "شدیدترین ضربه به کدام ناحیه وارد شده است "براي پرسش

  

  ...متغیرشدیدترین ضربه

فرانسیسـکو را در برگرفـت و عواقـب بـدي از     طوفان مرگباري ناحیه خلـیج سان  1982در اوایل سال 

خواسـتند غـم    هاي جمعـی مـی   رسانه. جمله تعدادي کشته، مجروح و خسارات مالی بر جاي گذاشت

به همین دلیل گاهی اوقات توجه همگان را به چند نفـري  . انگیزترین پیامد طوفان را برجسته نمایند

در حـوزه دیگـري نیـز    . ساختند دند، معطوف میو الي مدفون شده بو  که در سانتاکروز زنده زیر گل

  .دادند نفر در مارین کانتی را تحت پوشش خبري قرار می 2900خانمان شدن  فاجعه بی

در . تلویحاً همه به دنبال آن بودند که بدترین خسارت به کجا وارد شده است، اما پاسـخ روشـن نبـود   

کنند، ارائـه   حیه مارین و سانتاکروز را توصیف میهایی که نتایج طوفان در هر دو نا ادامه برخی از داده

  .را تعیین کنید "ترین ضربه شدید"توانید  هاي جدول زیر را مالحظه و ببینید آیا می داده. است  شده

  سانتا کروز  مارین کانتی  صفت

  میلیون دالر 6/56  میلیون دالر5/1  اماکن تجاري ویران شده

  22  5  ها تعداد کشته

  50  379  تعداد مجروحان

  400  370  ها تعداد آواره

  135  28  هاي ویران شده تعداد خانه

  300  2900  هاي خسارت دیده تعداد خانه

  10  25  اماکن تجاري ویران شده  داتعد

  35  800  تعداد اماکن تجاري خسارت دیده

  میلیون 50  میلیون 1/65  هاي خصوصی خسارت

  میلیون 5/56  میلیون 15  هاي دولتی خسارت

امـا  . را خـورده اسـت   "شدیدترین ضربه"میان این دو ناحیه، سانتا کروز از لحاظ خسارات جانی  قطعاً
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ـاظ      . تعداد مجروحان مارین هفت برابر مجروحان سانتا کـروز اسـت   مسـلّماً ناحیـۀ مـارین از ایـن لح

) است که در سانتا کروز شدیدتر بوده(هاي ویران شده  تعداد خانه. را خورده است "شدیدترین ضربه"

مهم این است کـه شـما   . در نظر بگیرید) که در مارین بیشتر بوده است(هاي خسارت دیده را  یا خانه

آیا بایـد بـه   : کند همین مسئله در مورد مبلغ خسارات نیز صدق می. بر کدام یک بیشتر تمرکز کنید

  خسارات خصوصی بیشتر توجه کنیم یا به خسارات دولتی؟

اي مطرح شده اسـت کـه    را خورده است؟ در نهایت، سؤال بگونه "ضربهشدیدترین "پس کدام ناحیه 

انـد، تصـاویر    دیده "آسیب کمتري"یا  "اند تخریب شده"اگرچه ما دربارة اجتماعاتی که . جوابی ندارد

  . این تصاویر ذهنی براي سنجش صحیح به اندازه کافی دقیق نیستند. کلی در ذهن داریم

 "شدیدترین ضربه"این مسئله پاسخ دهیم که مشخص کنیم منظورمان از توانیم به  ما تنها زمانی می

. اگر شدت را با میزان تلفات جانی ارزیابی کنیم، سانتاکروز شدیدترین ضربه را خـورده اسـت  . چیست

اگر این متغیر را بر حسب تعداد مجروحان یا آوارگان تعریف کنیم، در مارین فاجعـۀ بـدتري رخ داده   

را دقیقـاً   "شـدیدترین ضـربه  "این است که تا زمانی کـه منظـور خـود از اصـطالح     واقعیت امر . است

ـاه بخـواهیم متغیرهـاي علـوم اجتمـاعی را      . توانیم به این سؤال پاسخ دهیم مشخص نکنیم، نمی هرگ

 با چه معیاري؟: بسنجیم، این پرسش اساسی مطرح می شود

San Francisco Chronicle, January 13, 1982, p. 16 عمنب : 

  

در نظریۀ  زبان متغیرهااست و به عنوان هسته   میان صفات و متغیرها امري پیچیده تبیین رابطه

  .توجه کنید "تعصب"و  "تحصیالت"اي دربارة دو متغیر  در این مورد به مثال ساده. شود علمی تعبیر می

  

  مثالی در مورد رابطه دو متغیر تحصیالت وتعصب

ـا سـواد  "نید متغیر تحصیالت تنها از دو صـفت  براي سادگی بیشتر مثال فرض ک   "سـواد  بـی "و  "ب

نیز دو  "تعصب"همچنین مثالً در مورد تعصب خشک یا به اختصار تعصب، به متغیر . تشکیل شده است

  . دهیم را نسبت می "غیر متعصب"و  "متعصب"صفت 

درصـد از   30نـد و  ا درصد بقیه غیـر متعصـب   10سوادها متعصب و درصد از بی 90حال فرض کنید 

-5ها به صورت نموداري در شکل   این درصد. ندا درصد بقیه غیر متعصب 70ها متعصب و  تحصیل کرده

  . نشان داده شده است الف 1

ایـن ارتبـاط را   . دهـد  را نشـان مـی   "تعصـب "و  "تحصـیالت "الف رابطه بین متغیرهاي  1-5شکل 

) 1: ینجا دو زوج صـفت برجسـته وجـود دارد   در ا. توان با مرتب کردن صفات دو متغیر مشاهده کرد می

دو شـیوه مفیـد   . ندا کسانی که تحصیل نکرده و متعصب) 2ند، ا کسانی که تحصیل کرده و غیر متعصب

  : دیگر نیز براي نگریستن به این ارتباط وجود دارد

اید و قرار اسـت قـدرت حـدس زدن شـما در مـورد       اول اینکه فرض کنید در یک بازي شرکت کرده

بدون اینکـه بـه شـما    (گیریم  ما هر بار یک نفر را در نظر می. ب بودن یا نبودن افراد آزمایش شودمتعص

مـا ایـن کـار را در    . و شما باید متعصب بودن یا نبودن او را حدس بزنید) گفته باشیم از کدام گروه است
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این اسـت کـه هـر    در این مورد یک استراتژي خوب  . دهیم بیست نفر انجام می هربراي  الف 1-5شکل 

به نوعی اطالع یافته (ندا است، زیرا از بیست نفر، دوازده نفر متعصب "متعصب"دفعه حدس بزنید آن فرد 

  .بنابراین الاقل دوازده نفر را درست وفقط هشت نفر را اشتباه حدس می زنید). ایم

یم کـه ایـن   دهـ  کنیم، به شما اطـالع مـی   حال فرض کنید هرگاه شخصی را از این شکل انتخاب می

اکنون بهترین استراتژي شما این خواهد بود که هر یک از . سواد است شخص با سواد تحصیل کرده یا بی

اگـر ایـن   . حـدس بزنیـد   "غیـر متعصـب  "و هر یک از اشخاص باسواد را  "متعصب"سواد را  اشخاص بی

بهبـود  . زدیـد  حـدس مـی  کردید، شانزده نفر را درست و فقط چهار نفـر را اشـتباه    استراتژي را دنبال می

حدس شما به واسطه آگاهی از وضعیت تحصیالت نمایانگر مفهومی است که به آن ارتباط میان متغیرها 

  . شود اتالق می

شـدند   چنانچه تحصیالت و تعصب با یکدیگر ارتباط نداشتند، آنگاه این بیست نفر چگونه توزیع مـی 

همچنین توجه کنید . سوادند کرده و نیم دیگر بیتوجه کنید که نیمی از افراد تحصیل  ).ب 1-5شکل (

در هر یک از گروه اگر شش نفر از ده نفر متعصـب  . ندا متعصب) در صد 60(که دوازده نفر از بیست نفر 

در ایـن صـورت آگـاهی از    . گرفتید این دو متغیر بـا یکـدیگر ارتبـاط ملموسـی ندارنـد      بودند، نتیجه می

  . ر مورد تعصب او ارزشی نداردتحصیالت یک شخص در حدس زدن شما د

در ایـن  . در بخش چهارم کتاب ماهیت ارتباط میان متغیرها با جزئیات بیشتري تشریح شـده اسـت  

توان روابط بین متغیرها را از طریق  اند که از طریق آنها می هایی بررسی شده بخش به ویژه برخی از روش

   .تجزیه و تحلیل در یافت و تفسیر کرد

هاي علـوم اجتمـاعی بـه شـناختی کلـی دربـارة روابـط بـین            براي درك منطق نظریه در این مرحله

  .متغیرها نیاز دارید

غالبـاً  . کننـد  ها، روابطی را که بطور منطقی انتظار داریم میان متغیرها برقرار باشد، توصیف می  نظریه

هـر شـخص نسـبت بـه یـک      رود صـفات   بر این اساس انتظار می. است "علیت"این انتظار توأم با مفهوم 

در مثـال پیشـین   . شـود  کننده صـفات خاصـی در متغیـر دیگـر      ساز و یا تقویت متغیر باعث ایجاد، زمینه

سواد بودن شخص احتمال متعصب به نظر رسیدن او  توان اینطور نظریه پردازي کرد که با سواد یا بی می

  . دهد را افزایش یا کاهش می
  

  .ز افراد تحصیل کرده هستندا تر متعصبسواد  افراد بی. الف

  بی سواد  تحصیل کرده  

  متعصب

   

  غیرمتعصب

    
  .رابطه ملموسی میان تحصیالت و تعصب وجود ندارد. ب

  بی سواد  تحصیل کرده  
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  متعصب
    

  غیرمتعصب
    

  ).مرتبط یا غیر مرتبط:دو وجه ممکن(رابطه میان دو متغیر . 1-5شکل 

  

ـا بـی  (هاي منسوب به آنها  در این مثال و ویژگیتعصب  وتحصیالت متغیرها، مانند   سـواد،   باسواد ی

  .ات اجتماعی استاساس بررسی روابط علّی در تحقیق) متعصب یا غیرمتعصب

همانطور که بعداً در این کتاب بحث خواهیم کرد، در این مثال تحصیالت و تعصب به ترتیب متغیـر  

  . روند به شمار می 2و متغیر وابسته 1مستقل

کنـیم   در این مثال فرض می. وجود دارند 4و علّی 3این دو مفهوم به صورت ضمنی در الگوهاي قطعی

به عبارت دیگر، تعصب به چیز دیگـري بسـتگی   . وجود آورندة تعصب است که چیزي تعیین کننده یا به

آنچه متغیر وابسته به آن بستگی دارد، متغیـر مسـتقل   . گویند می "متغیر وابسته"دارد و از اینرو به آن 

متغیـر   "تحصـیالت "در این مطالعـه  . تحصیالت این نقش را دارد فرض می کنیماست که در این مثال، 

در واقع سطح تحصیالت افراد بر اساس تعصبی بودن یا (را نسبت به تعصب مستقل است مستقل است زی

  ).شود نبودن آنها تعیین نمی

بطـور مثـال افـرادي کـه     . تواند به چیزهاي بستگی داشـته باشـد   البته تنوع تحصیالت، خود نیز می

نی که والـدین آنهـا تحصـیالت    والدین آنها از تحصیالت باالیی برخوردارند، به احتمال زیاد بیشتر از کسا

در این رابطه، تحصیالت فرد آزمـودنی را متغیـر   . کنند پایینی دارند، به تحصیالت عالیه گرایش پیدا می

 توان گفت کـه متغیـر مسـتقل علـت     می به نوعی. نامند وابسته و تحصیالت والدین را متغیر مستقل می

  . و متغیر وابسته معلول است )شاید نه همه علت(

ـاختن یـک نظریـه علمـی     . نفر بر اساس دو متغیر را مالحظه کردیـد  20توزیع  1-5شکل در  در س

اجتماعی، با توجه به ارتباط دو متغیري که مبتنی بر میزان آگاهی از هـر یـک از آنهـا اسـت، انتظـاراتی      

و  5گیشود افراد در طیف وسیعی از تغییرات فرهن دانیم که تحصیالت موجب می مثالً می. خواهیم داشت

از طـرف دیگـر،   . دهـد  بطور خالصه چشم اندازهاي آنان را وسعت می –هاي گوناگون قرار گیرند  دیدگاه

                                                                                                                                               
فرض بر این است که . که به سادگی تعیین می شود  متغیر مستقل، متغیري با مقادیر آزاد در تجزیه و تحلیل .1

  .متغیر مستقل علت یا تعیین کننده متغیر وابسته است

. شود تعیین می) م متغیر مستقلبه نا(شود مقدار آن بر اساس متغیر دیگري  متغیري که فرض می  متغیر وابسته، .2

اید، درآمد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته  اگر شما درآمد را تا حدي تابعی از میزان تحصیالت رسمی یافته

  .شود می

3. deterministic 
4. causal 
5. Cultural variations 
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پس منطقاً انتظار داریـم کـه تحصـیالت و تعصـب تـا      . گذارد تعصب چشم انداز محدودتري پیش رو می

سـطح تحصـیالت از    بنابراین ممکن است انتظار داشته باشیم که بـا افـزایش  . حدي با هم ناسازگار باشند

  . گیرد، تأیید خواهد شد این انتظارات با مشاهداتی که بعداً صورت می. شود میزان تعصب کاسته 

دهد یا  تحصیالت تعصب را کاهش می -کشد  دو حالت ممکن را به تصویر می 1-5از آنجا که شکل 

ایش اجتمـاعی سراسـري   پیمـ ". ممکن است بخواهید از اصل قضیه اطالع پیدا کنیـد  -اثري بر آن ندارد

به عنوان یکی از معیارهاي سنجش تعصب از یـک نمونـۀ سراسـري از بزرگسـاالن ایـاالت       "2002سال 

  : متحده خواست که نظرشان را دربارة این پرسش که چرا

ها مشاغل، درآمد و محل سکونت بـدتري نسـبت بـه     آمریکایی -پوستان، سیاهان و آفریقایی  رنگین"

  . بیان کنند "سفیدپوستان دارند

افـراد توانـایی مـادرزادي کمتـري بـراي یـادگیري         ایـن "هاي محتمل ایـن اسـت کـه     یکی از پاسخ

تـر سـیاه پوسـتان در موقعیـت      درصد از افراد مسئله فـوق را علـت موقعیـت پـایین     12تنها . "اند داشته

ـا را م  هاي فـوق پرداختـه و پاسـخ    به تحلیل داده 1-2جدول . اند اجتماعی دانسته  هـاي  طـابق پیشـرفت  ه

  .است  بندي کرده تحصیلی آنها طبقه

.  به خاطر داشته باشید که نظریه باید مبتنی بر دو متغیر تحصیالت و تعصب باشدو نه بر اساس افراد

شـود کـه    دهند، بنابراین زمانی روابط میان متغیرها آشکار مـی  این افراد هستند که متغیرها را انتقال می

ـار      . کند نهایتاً، نظریه از زبان متغیرها استفاده می .افراد مشاهده شوند ـالی کـه انتظ این امـر رابطـه احتم

ـاده بـه      شما می(کند  داریم میان دو صفت مختلف متغیرها برقرار باشد را توصیف می توانید بـا اتصـال س

  ).نیدمراجعه ک "ها تحلیل به روز داده"به . ها را براي خود انجام دهید اینترنت این تحلیل داده

  
  رابطه میان تحصیالت و تعصبات نژادي 1-2جدول 

هـا بطـور مـادرزاد     آمریکـایی  -گویند آفریقـایی  درصد کسانی که می  سطح تحصیالت

  .توانایی یادگیري کمتري دارند

  26  کمتر از مقطع دبیرستان

  10  فارغ التحصیل مقطع دبیرستان

  15  کاردانی

  6  کارشناسی

  3  مدارك باالتر
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  مدل مفهومی تحقیق می تواند به اختصار در اینجا تعریف شود موضوع مهم

  تحقیقات اجتماعی 1گفتمان

اگـر چنـین بـود قطـر ایـن کتـاب کـاهش        (براي انجام تحقیق اجتماعی تنها یـک راه وجـود نـدارد    

در واقع، بیشتر قدرت و توانایی تحقیق اجتماعی در رویکردهاي متعدد معتبـري نهفتـه اسـت    ). یافت می

  . آن وجود دارندکه در 

ـایز وجـود دارد کـه زمینـه        با این وجود چهار شیوه آشکار و مرتبط به سـاز ایـن    هم بـراي ایجـاد تم

اگرچه ممکن است این تمایزها رقیب یکدیگر تلقی شوند، لیکن یـک محقـق مـاهر تمـام     . ها است نگرش

تحقیق اجتمـاعی نامیـده   این همان چیزي است که گفتمان . هاي ارائه شده را خواهد آموخت گیري جهت

  . دهیم تعامل اثربخش میان مفاهیم مکملی که آنها را شرح می: شود می

  

  )GSS(پیمایش  اجتماعی سراسري  

اي از جامعه  مرکز تحقیقات نظرسنجی ملی در دانشگاه شیکاگو یک نظرسنجی ملی دوره    

. دهد یقات اجتماعی انجام میهاي تحق هاي مورد نیاز در گروه آوري داده آمریکایی به منظور جمع

براي اطالعات بیشتر . اند هاي این کتاب نیز از همان منبع آورده شده هاي مثال بسیاري از داده

  :توانید به وب سایت دانشگاه میشیگان به آدرس ذیل مراجعه کنید می

http://www.icpsr.umich.edu/GSS./   

  

  3و قانون گرایانه 2تبیین فرد نگرانه

شـما علـت   . دهیم هر روز این کار را انجام می. در طول زندگی با تبیین امور سر و کار داریم همۀ ما 

، علت اختالف با دوستان و یـا داشـتن    بد یا خوب شدن نمرات درسی، علت برد یا باخت تیم مورد عالقه

ـار   هاي روزمرة خود با دو شـکل اسـتدالل متمـای    ما در تبیین. کنید شغل آبرومند را تبیین می ز سـر و ک

  . دهیم داریم، هر چند معموالً آنها را از هم تمیز نمی

ـابراین  . کنیم یک موقعیت منحصر به فرد را بطور کامل و جامع تبیین کنیم گاهی اوقات سعی می بن

فرامـوش کـرده بودیـد آن روز    ) 1مثالً ممکن است علت شکست در امتحان را چنین تبیـین کنیـد کـه    

راه بندان خیابان باعـث دیـر رسـیدن شـما بـه      ) 3ترین درستان بوده است،  شواراین د) 2امتحان دارید، 

ـاه  ) 4جلسۀ امتحان شده است،  سر و صداي بلند نوار موسیقی یا صداي استریوي هم اتاقی شما در خوابگ

خواست  پلیس شما را تا صبح نگه داشته بود و می) 5در شب قبل باعث شد که تا دیر وقت بیدار بمانید، 

) 6و  - چرا با او مشاجره لفظی وفیزیکی کرده اید -اید  تان چه کرده ند که با ضبط استریوي هم اتاقیبدا

                                                                                                                                               
1. dialectics 
2. Ideographic explanation 
3. Nomothetic 
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با وجود همۀ این شرایط، عجیب نیست که امتحانتـان  . اند هاي وحشی کتابتان را خورده اي از گرگ دسته

  . بد شده باشد

در  3مانند عبارت خصایص فـردي  2"ديفر". نامند می 1تبیین فرد نگرانهاین نوع  استدالل علّی را 

وقتـی تبیـین فـرد نگرانـه را انجـام داده      . این مفهوم به معناي منحصر به فرد، مجزا، ویژه یا متمایز است

ـاده اسـت را مـی     باشیم، احساس می در عـین  . دانـیم  کنیم تمامی علل آنچه در این مورد خاص اتفـاق افت

هـایی از تبیـین فـرد     اگرچه ممکن است بخـش . رسی استحال، دامنۀ تبیین ما محدود به مورد تحت بر

هاي دیگر نیز کاربرد داشته باشند، اما قصد ما این است که یک مـورد خـاص را کـامالً     نگرانه در موقعیت

  . تبیین کنیم

خوانیـد، نتیجـه امتحـان     هر گاه با یک گروه درس مـی ) 1. حال به نوع دیگري از تبیین توجه کنید

ـابقاتی کـه در خانـه    ) 2. خوانید شود که تنها درس می می شما بهتر از زمانی تیم مورد عالقۀ شما در مس

اعضاي انجمن حمایـت ازحقـوق بـانوان    ) 3.شود شود بیشتر از مسابقات خارج از خانه پیروز می برگزار می

  توجه داشته باشـید کـه ایـن نـوع تبیـین     . کنند شناسی نشست برگزار می بیشتر از اعضاي انجمن زیست

ایـن تبیـین بـه صـورت     . دهـد  اي از مشاهدات یا تجربیات را پوشش می تر است و طیف گسترده عمومی

شما با یک گروه مطالعه کنید یا خیر، ) بطور مثال، الف. پردازد ضمنی به توصیف رابطه میان متغیرها می

کوشـد تـا    می -شود  مینامیده  4که قانون گرایانه -این نوع تبیین . اید امتحانتان را چقدر خوب داده) ب

به عالوه این نـوع تبیـین   . ها یا رویدادها را تبیین کند اي از موقعیت به جاي یک موقعیت یا رویداد، طبقه

  . کند "خالصه"، تبیین را 5در صدد است که تنها با استفاده از یک یا چند عامل بیانگر

، "بطور کلـی "ا کلمات یا عباراتی از قبیل هاي علّی خود را ب  توانید گزاره ها می در هر یک از این مثال

 "معموالً"خوانید،  بنابراین وقتی شما با یک گروه درس می. بیان کنید "بقیه به یک نسبت"یا  "معموالً"

ـابقات    . شوید تر می در امتحانات موفق -اما نه همیشه  - همچنین تیم مورد عالقه شـما در بعضـی از مس

اعضاي انجمـن زیسـت شناسـی    . از آنها را در خانه شکست خورده استخارج از خانه پیروز شده و برخی 

اند، در حالی که اعضاي انجمن حمایت ازحقوق بانوان تعطیالت خـود را   هاي بیشتري ترتیب داده مالقات

تـري از   چنین اسـتثنائاتی بهـایی اسـت کـه بـراي بیـان طیـف وسـیع        . اند تنها در خانه به بازي گذرانده

                                                                                                                                               
فرد نگرانه، رویکردي که ما براي تبیین دقیق علل منحصر به فرد شرایط یا رویدادهاي خاص در پی آن تبیین . 1

با توجه به تمام آن . خود را فهرست کنید  فرض کنید باید کلیه علل انتخاب دانشکده خاص مورد عالقه. هستیم

 .دالیل، تصور انتخاب گزینه دیگر بسیار دشوار است

2. Idio 
3. Idiosyncrasy 

، رویکردي براي تبیین که در پی شناسایی عوامل معدود تأثیرگذاري است که بطور کلی بر نهیاگراتبیین قانون  .4

دو یا سه عامل کلیدي را فرض کنید که در انتخاب دانشکده توسط . اي از شرایط و رویدادها مؤثر خواهد بود دسته

  .تبار و نظایر آننزدیکی، شهرت و اع - آموزان تعیین کننده است  دانش

5. Explanatory Factors 
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تر ذکر شد، الگوها واقعـی و مهـم هسـتند، حتـی اگـر در       همانطور که پیش. پردازیم هاي کلی می تبیین

  . مواقعی کامل نباشند

الگوهاي . توانند در زندگی روزمره مفید باشند هاي فرد نگرانه و قانون گرایانه به شناخت، می رهیافت

خـوبی    عۀ شـما راهنمـاي  ریزي عادات مطال کنید ممکن است براي برنامه قانون گرایانه که شما کشف می

  .تر است اما تبیین فرد نگرانه براي افسر نگهبان متقاعد کننده .باشند

. همچنین استدالل فرد نگرانه و قانون گرایانه ابزارهاي نیرومنـدي بـراي تحقیـق اجتمـاعی هسـتند     

رایانـه در  میان رویکردهاي فرد نگرانه و قـانون گ ) 2000( 1کوهن منسفیلد. لیبین و جی. بطور مثال، اي

برخـی تحقیقـات تمامـاً بـر تجـارب      . اند تمایز قائل شده) شناخت سالخوردگان(مطالعات افراد سالخورده 

ـار      . فردي افراد در طول زندگی تمرکز دارند در حالی که مطالعات دیگر بطـور کلـی در پـی الگوهـاي آم

هایی براي الحاق دو رویکـرد   همؤلفان این کتاب در پی ارائه را. توصیفی براي تشریح سالخوردگان هستند

  . باشند فرد نگرانه و قانون گرایانه به مطالعات شناخت سالخوردگان می

دانـان   همانطور کـه فیزیـک  . بنابراین محققان علوم اجتماعی به دو نوع تبیین متمایز دسترسی دارند

حققان علوم اجتماعی گیرند، م گاهی نور را به صورت نقاط داراي انرژي و گاهی به صورت موج درنظر می

توانند براي روابط گسترده  امروز جستجو کنند و به اثبات چیزهاي خاص محدودي بـراي آینـده    نیز می

  .هر دو شیوه علمی مناسب، قابل تقدیر و جذاب هستند. بپردازند

  

  گرایانه در زندگی روز مره  تبیین فرد نگرانه و قانون

  :بحث زیر را در نظر بگیرید. ایانه در تمام زندگی قابل مشاهده استتفاوت میان تبیین فردنگرانه و قانون گر

 سـالگی او   این واقعه که در سن دوازده. اند او اینگونه است زیرا والدینش عالئم مرکبی را به او منتقل نموده": فرد نگري

و نیز دقیقاً همانند اوسـت و احتمـاالً   به عالوه، برادر بزرگتر ا. اند هیچ نقشی ندارد اش هفت مرتبه نقل مکان کرده خانوادهو
   ".نقش مدل او را بازي کرده است

در حالت فرد نگرانه تبیین ظاهراً کاملی براي پرسـش در مـورد رفتـار یـک      ".اند پسران نوجوان اینگونه": قانون گرایی

ر خصوص کلیه پسـران نوجـوان   تري داریم که ضرورتی ندارد د تر و کلی در حالت قانون گرایانه تبیین ساده. پسربچه داریم
  .کند صدق کند، اما الگوي عمومی تري ترسیم می

زمانی که این دو مـدل در تحقیقـات اجتمـاعی اسـتفاده     . آگاه باشید که هیچ یک از دو تبیین فوق ضرورتاً صحیح نیستند
باعث  -اند، و الی آخر یین شدهاند، چه معیارهایی تع چه موضوعاتی انتخاب شده: نظیر اینکه -شوند، سایر عناصر تحقیق  می

  .شوند افزایش اعتبار نتایج می

   

  ها  تحلیل به روزِ داده

بسـیاري از  . توانید به بررسی رابطه میـان تعصـب و تحصـیالت بپردازیـد     شما با اتصال به اینترنت می

ـاب از پیمـایش اجتمـاعی سراسـري در آدرس زیـر بـه دسـت         داده هاي مورد بررسی در متن این کت

  .اند هآمد

                                                                                                                                               
1. A. Libin and J. Cohen-Mansfield 
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http://www.icpsr.umich.edu/GSS/ 

 "تحلیل"روي دکمه . زمانی که به این آدرس مراجعه کنید، چندین دکمه در باالي صفحه وجود دارد

ها که توسط دانشگاه کالیفرنیـا، برکلـی ایجـاد شـده را بـاز       این کلید برنامه تحلیل داده. کلیک کنید

  .کند می

 "شـروع "و سـپس بـر    "متقاطع بندي فرکانس یا جدول"رادیو،  در مسیراین هدف باید بر دکمه دوم

هـاي مـورد نظـر را     رساند که تحلیل اي می این کار شما را به صفحه. نزدیک پایین صفحه کلیک کنید

هاي انجام شده در این متن، باید از سـه دسـته متغیرهـاي پایگـاه      براي تکرار تحلیل. آورید بدست می

GSS 2. استفاده نمودRACDIF پرسد که آیا افراد، سیاه پوستان را به خاطر موقعیت بـد   از افراد می

سـطح تحصــیالت  ) مـدرك ( DGREE.  کننـد یـا خیــر   اجتمـاعی در ایـاالت متحـده ســرزنش مـی    

ـال   .دهد نظر را نشان میمورد   سال پیمایش YEARدهندگان را نشان داده و  پاسخ در ایـن   بطور مث

   .ده استانتخاب ش 2000پیمایش سال  نمونه

نشـان دهنـده متغیـر وابسـته      RACDIF2: این اطالعات را در فرم روزانه به این صـورت وارد کنیـد  

دهد کـه شـما    نشان می) 2000(سال . است) ستون(گر متغیر مستقل  نمایش DEGREEو ) ردیف(

اطالعـات  با خالی گذاشتن فیلتر به کلیـه  ). فیلتر(را براي تحلیل نیاز دارید  2000تنها پیمایش سال 

در  "اجـراي جـدول  "دکمه . به بعد دست خواهید یافت 1972هاي  هاي سال هر دو متغیر از پیمایش

بـه ایـن   . هاي مورد استفاده در متن کتاب را مشاهده کنید پایین صفحه را کلیک کنید تا جداول داده

  . توانید براساس عالئق خود تبیین خاصی را انجام دهید ترتیب، می

هاي متمادي  در طی سال GSSشما را به فهرست عناوین مطالعه شده توسط  "وضوعم"دکمه اتصال 

ـاي تعصـب نظیـر     شـاید بخواهیـد سـایر شـاخص    . سازد رهنمون می  ، RACDIF3 ، RACDIF4 ه

RACDIF1با . را نیز بررسی کنیدEDUC  ـاي     هـاي تحصـیالت پاسـخ    تعداد سـال دهنـدگان بـه ج

شـاید بخواهیـد رابطـه میـان     . شـود  گـزارش مـی  ) EEDEGR(بندي متغیرها در قالب مدرك  طبقه

هـاي گونـاگون، پایـان     شـیوه . را بررسـی کنیـد   -با گذشت زمان  -تحصیالت و تعصب و تغییرات آن

  . فراوان و  مختلفی را تبیین کنید توانید گزاره هاي  ناپذیراند و شما می

در ایـن  . مـورد اسـتفاده قـرار دهیـد     را بارهـا  GSSها، سایت  شاید شما با عالقه به تحلیلِ به روز داده

ها نظیـر سیاسـت فرهنگـی و هنـر بـا آدرس زیـر        صورت ممکن است در پی یافتن مولد سایر تحلیل

  : باشید
http://www.cpanda.org/codebookDB/sdalite   

اینترنـت  . را جستجو کنید "تحلیل پیمایش اجتماعی سراسري"شاید بخواهید درپایگاه چیزي به نام 

ـاي    اي است و به احتمال زیاد هنگامی که این کتـاب بـه دسـت شـما مـی      ستردهمنبع گ رسـد، ابزاره

  .اند جدیدي نیز به بازار آمده

  

  داده هاي کمی و کیفی

هـاي عـددي و غیـر     هاي کمی و کیفی در تحقیق اجتماعی اشـاره بـه تفـاوت ذاتـی داده     تفاوت داده

عبـارت متنـاظر   . اید ، یک گزاره کیفی را بیان کردهگویید شخصی باهوش است زمانی که می. عددي دارد
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زمانی کـه روانشانسـان میـزان هـوش فـرد را بـا       . است "هوش  کم"آن بیان این جمله است که شخصی 

بطور مثال ممکن است . سنجند، سعی دارند گزاره کیفی خود را به کمی تبدیل کنند می 1ضریب هوشی

  .است 120روانشناس بگوید که ضریب هوشی آن فرد 

اعـم از اینکـه ایـن مشـاهده تجربـۀ شـما از هـوش یـک          هر مشاهده در ابتدا امري کیفی است،

هیچ یک از این چیزها ذاتاً عـددي  . باشد  در پرسشنامه 2ترازو یا یک عالمت تصحیح  شخص، محل عقربه

ـاص  کتاب ب 14فصل( .آنها به شکل عددي مفید است "تبدیل"یا کمی نیستند، بلکه گاهی اوقات  طور خ

  ).به این موضوع اختصاص دارد

سـازي   آوري، مقایسه و خالصه همچنین جمع. سازد تر می مشاهدات را ملموس "کمی کردن "معموالً

هاي آماري را بـه صـورت طیفـی از میـانگین      ها امکان تحلیل به عالوه این داده. کند تر می ها را ساده داده

  .دهد ضی، در اختیار محقق قرار میهاي ریا هاي پیچیده و مدل ساده تا فرمول

از طرف دیگر . ها مزایاي اعداد نسبت به حروف در سنجش کیفیت را به همراه دارند کردن داده کمی

بطـور مثـال   . گیري را به همـراه دارنـد   معایبی نظیر از دست رفتن بالقوه مقداري از اعداد پس از میانگین

تـر   سال به مالقات با افراد مسـن  22تا  18ان دبیرستانی آموز خواهد بداند دانش یک محقق اجتماعی می

آوري  ظاهراً پاسخ عـددي ایـن پرسـش بـه سـادگی جمـع      . یا افراد کوچکتر از خود تمایل بیشتري دارند

اند چه  پرسد افرادي که مالقات کرده آموزان دبیرستانی می پژوهشگر از تعداد مشخصی از دانش. شود می

مـی  مسئله به پایان . کند ن را محاسبه و آن را با سن فرد مورد نظر مقایسه میمیانگین آ. اند سنی داشته

  . رسد

انـد،   ها زندگی کرده هایی است که انسان در اینجا معرف تعداد سال "سن"آیا اینطور نیست؟ با اینکه 

ـاید از نظـر عـده     اي متفاوت به کار می گاهی اوقات مردم این اصطالح را بگونه واقعـاً   "سـن "اي  برنـد؛ ش

تر  تر و پخته اگرچه ممکن است یکی از دوستانتان از شما جوانتر باشد اما بالغ. داشته باشد "بلوغ"معناي 

را  به ایـن صـورت تعبیـر     "سن"شاید یک نفر . از سایر دوستانش رفتار کند و همسن شما به نظر برسد

خواهد از میزان تجـارب متنـوع    د میرسند، یا شای تر به نظر می تر یا مسن کند که دوستانتان چقدر جوان

این معانی اخیر در محاسـبۀ کمـی میـانگین سـن نادیـده      . یا دنیا دیدگی آنان نسبت به شما اطالع یابد

ایـن  . هاي کمی هستند تر از داده هاي کیفی از لحاظ معنا غنی بطور خالصه داده. شـود  گرفته می

اگـر  . "رسـد  او بزرگتـر از سـنش بـه نظـر مـی     ": دکن مطلب در این جملۀ متداول معناي بهتري پیدا می

  . رود بزرگتر است، معناي شاعرانۀ این جمله از دست می "چقدر"بخواهیم مشخص کنیم او 

بطور مثـال،   .هاي کیفی نقص ناخالصی توصیف شفاهی را به همراه دارند از طرف دیگر داده

زمـانی بـراي شـما معنـا دارد کـه بـا       ایـن جملـه   . غنی بودن معناي مذکور تا حدي ابهام برانگیـز اسـت  

دو . جور در بیایـد  "بزرگتر از سنشان"اید و یا با عبارت  شناخته هاي شخصی شما از کسانی که می تجربه

                                                                                                                                               
1. IQ 
2. Check mark 
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شـما منظـور مـن را دقیقـاً     ) 2احتماالً منظور من و شما دقیقاً یـک چیـز نیسـت و    ) 1: چیز مسلم است

  .فهمید و یا بالعکس نمی

دارم که دریک  تظاهرات دانشجویی در پکن مسـئول ارتباطـات    1ري ژانگ من دوست جوانی به نام

بعد از آزادي به جنوب چین رفت وچندسالی درآنجـا گذرانـدوباز بـه    . پس از آن مدتی بازداشت شد. بود

براي آشنایی با جهان بدون تدارکات ضروري به پاریس رفت لیکن بعدا. پکن بر گشت سرانجام به ایـاالت  . ً

و در آنجا تحصیالت دانشگاهی خود را که به خاطر ترك کشورش ناتمام گذاشته بود، از سـر   متحده آمد

من دیدم که او به علت مهاجرت و همراه نیـاوردن مـدارك تحصـیلی بـا مشـکالت ثبـت نـام در        . گرفت

و هـزاران   -که همه بـر عهـده خـودش بـود      -دانشکده، خواندن یک زبان خارجی، تأمین نیازهاي مالی 

ري هنـوز از بازگشـت بـه مـیهن خـود چـین سـخن        . اش دست به گریبان بود متر دوري از خانوادهکیلو

  . گوید می

اگرچـه  . احتماالً شـما هـم موافقیـد   . کند را براي من تداعی می "او بزرگتر از سنش است"ري جمله 

چقـدر  "فـت  تـوان گ  کنـد، امـا هنـوز نمـی     بیان می  توصیف کیفی این عبارت را با جزئیات و معناي غنی

توان دو نفر را برحسب این عبارت با یکدیگر مقایسه کرد، با ایـن شـرط    حتی می. از سنّش است "بیشتر

  . بودن آنها را در نظر گرفته باشیم 2"تر دنیا دیده"که احتمال عدم توافق بر سر 

ل دهـیم کـه   توانیم فهرستی از تجربیات زندگی را شـک  مثالً می. توان این مفهوم را کمی کرد اما می

  : را با وضوح بیشتري بیان کند "دنیا دیدگی"منظور ما از 

  ازدواج کردن

  طالق گرفتن

  مرگ یکی از والدین

  دیدن صحنه وقوع یک قتل

  دستگیر شدن

  تبعید شدن

  از کار اخراج شدن

  مهاجرت به یک کشور دیگر

اند به مقـداري کمـی    ممکن است دنیا دیدگی اشخاص را بر اساس تعداد اینگونه تجربیاتی که داشته

اگر به نظـر  . است تر گوییم آن شخص دنیا دیده ها بیشتر باشد، می هر قدر تعداد این تجربه. تبدیل کنیم

وقتی فهرست و نظام . دهیم تر از بقیه باشند، به آن تجربیات امتیاز بیشتري می ما بعضی از تجربیات مهم

ـا دیـدگی آنـان در مقیـاس عـددي       امتیازدهی خود را تهیه کردیم، به افراد نمره می دهیم و مقایسه دنی

در این صورت براي توافق بر سر اینکه نمره چه کسی از دیگري بیشتر است، مشکلی . خواهد بود تر ساده

  .نخواهیم داشت

                                                                                                                                               
1. Ray Zhang 
2. worldly 
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بنابراین براي کّمی کردن مفاهیم غیر عددي نظیر دنیا دیـدگی، بایـد منظـور خـود را از آن مفهـوم      

عالوه بر اینکه باید بر هدفمان از سنجش آن مفهوم تمرکز داشته باشیم، باید هر . مبطور صریح بیان کنی

هر معیار کمی : شویم ها می پس ما ناگزیر به سبک و سنگین کردن ارزش. معناي دیگري را مستثنا کنیم

  . تر است ضعیف غالباً در مقایسه با توصیف کیفی از نظر معنایی

ا باید انتخاب کنیم؟ کدام یک بهتر است؟ کدام یک براي تحقیـق  سؤال اینجاست که چه رویکردي ر

  تر است؟  اجتماعی مناسب

در تحقیـق اجتمـاعی هـر دو     .در واقع نباید انتخاب کنـیم . خوشبختانه ما مجبور به انتخاب نیستیم

گاهی اوقات موضـوع و شـرایط تحقیـق قابـل بررسـی      . روش کیفی و کمی مفید و قابل استفاده هستند

  . ندا هستند و برخی دیگر براي کمی کردن مناسب کیفی

هـا و   گیرند، این دو رویکرد مستلزم داشتن مهارت در عین حال محققان ممکن است هر دو را به کار 

در نتیجه ممکن است با یک روش بیشتر از روش دیگر احساس راحتی . هاي مختلف است آشنایی با رویه

تـري   این وجود اگر بتوانید بر هر دو رویکرد مسلط شوید، محقق قويبا . تر شوید و با آن مأنوس –کنید 

مطمئناً همه محققان صرفنظر از تمایالت شخصی باید مناسب بودن استفاده از هـر روش را  . خواهید شد

  .تشخیص دهند

 ترازتر است، حال آنکـه  هاي فرد نگرانه هم شاید شما در یافته باشید که ظاهراً رویکرد کیفی با تبیین

اگرچه این امر درست اسـت، امـا   . شوند تر حاصل می هاي قانون گرایانه از طریق کمی کردن راحت تبیین 

 .دهنـد  را نشان مـی  1"منطق فازي"گیري  به عالوه هر دو رویکرد به نحو چشم. این روابط مطلق نیستند

هاي تحقیقـاتی خـود    تشخیص تمایز میان تحقیقات کمی و کیفی به آن معنا نیست که شما باید فعالیت

درك درست موضـوعات غالبـاً نیازمنـد هـر دو روش     . را با تعقیب یک روش و تحریم دیگري انجام دهید

  .  است

ایـچ  . بطور مثال، زمانی که استورات جی. شود اي استفاده می امروزه از هر دو روش در سطح گسترده

ت تحقیقات در زمینـه ورزش و تمرینـات   ، مروري بر وضعی3در دانشگاه والز) 2001(و همکارانش  2بیدل

هایی که تحت بررسی بودند، با دقت بـه بررسـی اسـتفاده از     روانشناختی ترتیب دادند، با توجه به بخش

  . فنون کمی و کیفی پرداختند

  

  تحقیق محض و کاربردي  

ذوب ماهیـت  از طرفی، آنهـا مجـ  . ادراك و کاربرد: اند علوم اجتماعی از ابتدا دو محرّك مختلف داشته

 .انـد  مشتاق اش زندگی اجتماعی انسان هستند و به توصیف آن براي ایجاد فهمی فارغ از آشفتگی ظاهري

  .است  توجیه شده "دانش به خاطر دانش بودنش"گاهی اوقات تحقیق محض با استفاده از عبارت 

                                                                                                                                               
1. Gray area 
2. Stuart .J.H Biddle 
3. Wales 



  فصل اول؛ کاوشگري انسان و علم
  

55  
  

 

 

ـایز   در عین حال، شاید دانشمندان علوم اجتماعی با الهام گرفتن از موضوع مورد برر ـال تم سی به دنب

. گاهی اوقات بر بهبـود امـور تمرکـز دارنـد    . هاي خود و مشاهده کاربرد آن در جامعه باشند میان دانسته

ایـن  . تر را کشف کنم منعطفاي  بطور مثال، من در مطالعه تعصب دوست داشتم در نتایج تحقیق جامعه

  .نخواهد داشت امر تفاوتی با محقق بیماري ایدز که سعی در مداواي آن دارد،

اي بطور خاصـی بـا تمایـل بـه بهبـود جامعـه        هاي حرفه براي برخی محققان علوم اجتماعی، فعالیت

. باشـد  1در این خصوص جامعه شناس مصري سـعد الـدین ابـراهیم    یک نمونهشاید . انسانی همراه است

ه در جوامـع عـرب   سعد الدین ابراهیم با بررسی گسترده موضوعات اجتماعی اخیراً بر مشـکالت مدرنیتـ  

ها تحقیق و تفحص بر لبه خط  ابراهیم پس از سال. بطور عام و کشور مصر بطور خاص تمرکز کرده است

  :مطالب زیر را منتشر کرد 2000سیاست در سال   قرمز

کیم ایل سانگ اول  سنتپس از انتشار یکی از مقاالتم درباره سران عرب که فرزندان خود را همانند 

سازند، احزاب سیاسی براي دستگیري مـن چـراغ سـبز را نشـان      ماده جانشینی خود میدر کره شمالی آ

، من 2000ژوئن  30هاي روزنامه فروشی قاهره عرضه شد،  یک روز پس از اینکه مقاله من در دکّه. دادند

  .دستگیر شدم

انی شـدن  ابراهیم مثال جالبی براي دانشمندان علوم اجتماعی است که چگونه با چیزهایی نظیر زنـد 

  :او می گوید. این در واقع بخشی رایج در زندگی اجتماعی مدرن است. شوند مواجه می

مـن شـانس کمتـري    . شد روز اول تنها تعامل انسانی من به سرنگهبان و نگهبانان محدود می 45در 

ا ایـن موضـوع تـ   . هـاي زنـدانیان داشـتم    نسبت به انتظارم براي تحقیقات جامعه شناسانه در مورد گـروه 

  .ادامه داشت 2002و  2001هاي  هاي دوم و سوم زندانی بودنم در سال دوره

انتشار شایعات غلـط و لکـه دار   "قانون جزا بود که از   80یکی از اتهامات وارده به ابراهیم، ماده دي 

سـال   4جرم محرزتر او تخطی از آیین نامه نظـامی شـماره   . کرد ممانعت می "کردن وجهه خارجی مصر

ابـراهیم آموخـت   . مالی خارجی را پذیرفته بود هاي رفت که بدون مجوز دولت، کمک شمار می به 1992

در مورد او  -که معموالً دستاورد ارزشمندي است  –اش  که پذیرش کمک مالی توسط مؤسسه تحقیقاتی

  :ابراهیم معتقد است. به عنوان یک جرم سیاسی تلقی شده است

مـادامی کـه برخـی از    . جهان سوم بسیار چالش برانگیز استجامعه شناس فعال بودن در کشورهاي 

هیچ کس واقعاً اززمانی که قـانونی را  . عناصر کار خوشایند هستند، تاثیرگذاري بر زشتی آنها دشوار است

  .گذارد، آگاه نیست کند یا پا بر روي خط قرمزهاي نامرئی می شکند، قانون پلیس را نقض می می

هاي خودش و اعتراضات بین المللـی نسـبت بـه دسـتگیري و زنـدانی       تالش نهایتاً، ابراهیم به خاطر

. اش از زنـدان آزاد شـد   سالگی 64در روز تولد  2002شدن او، بار دیگر محاکمه و سرانجام سوم دسامبر 

توانید بـه آدرس زیـر مراجعـه     در صورت تمایل به داشتن اطالعات بیشتر در خصوص تجارب ابراهیم می

هاي مختلـف در   جهانی در زمینه  از محققان علوم اجتماعی تحقیقاتشان را براي استفاده کنید که بسیاري

  .دهند آن قرار می

                                                                                                                                               
1. Saad Eddin Ibrahim 
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http://shr.aaas.org/aaashran/alter.php?a_id=223    
هـاي   روش. ها در زمینه بازاریابی محصوالت استفاده کـرد  توان از آزمایشات و پیمایش بطور مثال می

ـاره   12فصل . باشند هاي اجتماعی سودمند می ه در مواجهه با فعالیتعمیق به ویژ  مصاحبه این کتاب درب

هـاي اجتمـاعی را تعیـین     تحقیق ارزیابی است که دانشمندان اجتماعی به وسـیله آن اثربخشـی فعالیـت   

   .کنند می

ا در خـود ر . گذارنـد  اي بر زندگی افراد مـی  رسد تحقیقات تأثیر قابل مالحظه گاهی اوقات به نظر می

در اوایل قـرن بیسـتم، تصـور     2شناس کاربردي فعال در منطقه پیتزبرگ ، جامعه1کنار کریستال ایستمن

  : کنید

براي ثبت آمار تلفات صـنعتی گـزارش   ) مدارك پزشکی قانونی(ما مجاز به استفاده از این مستندات 

رد بـر روي یـک کـارت    براي هر مو. بودیم 1907تا  1906ماه از جوالي  12شده به پزشکی قانون طی 

ـام کارفرمـا، شـرایط      مجزا مشخصاتی از قبیل نام و آدرس مقتول، سن، وضعیت اشتغال، شرایط تأهـل، ن

هدف مـا یـادگیري از شـواهد موجـود در     . وقوع حادثه، نام شاهدان مهم و راي هیئت منصفه نوشته شد

اهده خـانواده ببینـیم پـس از    مدارك پزشکی قانونی در خصوص نحوه وقوع هر حادثه بود و اینکه با مش

اي که نـان آور خانـه کشـته شـده      در خانواده) بطور مثال(حادثه چه اتفاقاتی براي ایشان رخ داده است، 

ـارت از کارفرمـا جبـران       است، چه زیان هاي مالی به وجود خواهد آمد، چه میزانی از آن بـا دریافـت خس

ـار مشـابهی را بـا      . اده داردشود و حادثه از نظر اقتصادي چه تأثیري بر خانو می ـات، ک پس از بررسـی تلف

  .ها به دست آورده بودیم، انجام دادیم ماه اخیر که از بیمارستان 3سوابق مجروحان صنعتی 

  )3به نقل از لنجرمن و نیبرگ برنتلی 1910:789ایستمن (

  . اند مند شده هکارگران آمریکایی در نتیجه این تحقیق و مطالعات دیگر از بیمه خسارت کارگران بهر

هاي بحث شده، برخی دانشمندان علوم اجتماعی به تحقیق محـض و برخـی بـه     همانند سایر منطق

در نگاه کالن هر دو محور عناصر معتبر و ضروري در تحقیق اجتمـاعی بـه    .تحقیق کاربردي تمایل دارند

کی از اهداف ایـن کتـاب   در خصوص مبانی تحقیقات اجتماعی، اعم از محض و کاربردي، ی. روند شمار می

  . شود هایی است که از این تحقیقات براي ایجاد وضعیتی متفاوت استفاده می جلب توجه به راه

  

  اصول اخالقی در تحقیق اجتماعی 

هاي اجراي تحقیق اجتماعی، فنـون مختلفـی کـه از نظـر      بخش اعظم این کتاب به منطق و مهارت 

بـا  . شده است  ند، اختصاص دادها چرا براي این فنون ارزش قائل ترند و دلیل اینکه محققان اجتماعی ارجح

هاي محققـان اجتمـاعی را تحـت تـأثیرقرار      چند موضوع مهم غیر علمی وجود دارد که فعالیت این وجود

  . یکی از نکات کلیدي موضوع اخالق در تحقیق است. دهد می

                                                                                                                                               
1. Crystal Eastman 
2. Pittsburg 
3. Lengermann and Niebrugge - Brantley 
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پـردازد و سـایر فصـول نیـز در      این کتاب بطور گسترده به بررسی اصول اخالقی تحقیق می 3فصل 

را   در تحقیـق  خواهم دو اصل موضوع اخالقی در اینجا می .کنند جاي مناسب به مسائل اخالقی اشاره می

  .کنم تا هنگام خواندن مابقی کتاب آن را در ذهن خود داشته باشید :می شود به شما معرفی

  

  مشارکت داوطلبانه

. ین است که مشـارکت در تحقیـق بایـد داوطلبانـه باشـد     یکی از اصول اخالقی در تحقیق اجتماعی ا

هر آزمایشگري که افراد را مجبـور بـه شـرکت در    . رسد پیروي از این قاعده در عمل نیز ساده به نظر می

به همین شکل، اجبار افراد به پر کردن یک پیمایش . آزمایش کند به شدت مورد انتقاد قرارخواهد گرفت

مانند نمـره تـک در   (یک اتاق قفل شده یا تهدید آنها به عواقب ناخوشایند از طریق حبس کردن آنها در 

  .در صورت مقاومت نسبت به پیمایش کامالً غیر اخالقی است) واحدهاي درسی

صـنفی،   یـک تظـاهرات    درهنگامی که در محوطۀ دانشکده . اما مسائل همواره به این وضوح نیستند

زمـانی کـه محققـی    . گیـریم  کنندگان اجازه نمی مۀ شرکت، از ه رسمی براي تحقیق مشارکت می کنیم

شـوند، واقعـاً    کند، کسانی که مشاهده می براي انجام تحقیق دربارة یک مراسم مذهبی در آن شرکت می

پژوهشگران اجتماعی غالباً بر سر ایـن موضـوع کـه یـک طـرح      . اند براي انجام این تحقیق داوطلب نشده

وقتـی تحقیقـی انجـام شـده را     . کنند ا نقض کرده یا خیر، بحث میتحقیق خاص اصول اخالقی تحقیق ر

اندیشید، این سؤال را در ذهن داشته باشید که آیا فنون  کنید یا درباره طرح تحقیق خودتان می مرور می

  . کند یا خیر انتخاب شده اصل مشارکت داوطلبانه را رعایت می

  

  ها آسیب ندیدن آزمودنی

قطعـاً  . ها وارد نشود تحقیق اجتماعی این است که هیچ آسیبی به آزمودنیترین قاعدة اخالقی  اساسی

با این وجود  خواهید دید که گاهی اوقات پیـروي کامـل از ایـن    . کسی در اصل مخالف این قاعده نیست

  . قاعده دشوار است

ـاحب   هـاي مـذهبی   اي از کسانی که شما با آنان دربـارة دیـدگاه   براي مثال فرض کنید عده ه شـان مص

همچنین فرض کنید مطالعه رفتـار بـا زنـان در    . کنید، براي اولین بار در عقایدشان دچار تردید شوند می

چه زمـانی تحقیـق دربـاره یـک     . جامعه باعث شود که برخی از زنان از شغل یا ازدواجشان ناراضی شوند

  رساند؟  موضوع به افرادي که در آن مطالعه مشارکت دارند، آسیب می

خواهیم دید، پایبندي به این قانون ظاهراً ساده اخالقی نیازمند احتیـاط زیـاد محققـان     همانطور که

خواهیـد   هنگام طراحی تحقیق خود، این سؤال را مطرح کنید که آیا این تحقیق به کسانی که مـی . است

کـاري انجـام   از آنجا که ما در زندگی خود هر . کند یا خیر درباره آنها به مطالعه بپردازید آسیبی وارد می

دهیم، ممکن است به سایرین آسیب برساند، پژوهشگران باید این خطـر نسـبی را نسـبت بـه اهمیـت و      

  . منافع احتمالی فعالیت تحقیقاتی سبک و سنگین کنند

مـثالً آنهـا در رعایـت    . شناسند هاي بسیاري را می محققان براي محفاظت از افراد در برابر آسیب، راه

ـات حـریم       . کننـد  ها احتیاط زیادي مـی  حریم خصوصی آزمودنی تحقیـق غالبـاً نیازمنـد آگـاهی از جزئی
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آنهـا اغلـب   . دانند، متعهد به امانتـداري هسـتند   خصوصی زندگی افراد است و محققان راجع به آنچه می

کنند و لذا راهـی بـراي شناسـایی افـرادي کـه اطالعـات را بـه صـورت          آوري می نام جمع اطالعات را بی

به این ترتیب حتی از افشـاي اتفـاقیِ اطالعـات نیـز     . اند، وجود ندارد ر اختیار محقق قرار دادهداوطلبانه د

 .پس در تحقیق بی نام هیچکس حتی خود محقق نباید بتواند پاسخ دهنده را بشناسد.شود پیشگیري می

رت در هرصـو . دیگـري  شـخص  نـه  ، کنـد  شناسـایی  را آزمودنی تواند می محقق تنها محرمانه حالت در

  .آزمودنی ها باید از بی نام، محرمانه ویا غیر محرمانه بودن تحقیق به نوعی مطلع شوند

هاي تحقیقاتی نیازمند نوعی فریب است،  همچنین خواهید دید که اگرچه اجراي برخی از انواع پروژه

ـایش یـا   مثالً اگر شـم (محققان متعهدند تا جایی که ناگزیر به این کار نیستند، از آن اجتناب کنند  ا پیم

، "خـواهیم بـدانیم کـه شـما چقـدر متعصـب هسـتید        می"آزمایشی را انجام دهید و به افراد اعالم کنید 

زمانی که فریـب دادن  ). دهند تا متعصب به نظر نیایند ها احتماالً گفتار و رفتار خود را تغییر می آزمودنی

باید ارزیابی کنند کـه آیـا ارزش بـالقوه    رسد، محققان  افراد در راستاي اهداف تحقیق، ضروري به نظر می

  . کند یا خیر تحقیق، این فریبکاري را توجیه می

اي کـه   هاي حرفـه  هاي اخالقی ایجاد و منتشر شده توسط انجمن اهمیت اصول اخالقی در آیین نامه

رابطـه   هاي اخالقی در این آیین نامه. اعضاي آنها در تحقیقات اجتماعی دخالت دارند، کامالً مشهود است

 3که در فصـل   .ها و بسیاري از موضوعات دیگري است با مشارکت داوطلبانه، آسیب نرساندن به آزمودنی

  .شاهد آن خواهید بود

امیدوارم این مباحـث در نشـان دادن اینکـه    . باشند موارد فوق برخی از مبانی تحقیقات اجتماعی می

در بهترین حالت، این مسئله . ک کرده باشدعلوم اجتماعی چیزي جز مسائل روزمره و مرسوم نیست، کم

تمام آن چیزي که ما نیاز داریم یک ذهن بـاز و احسـاس جسـارت    . فعالیتی مهم، مهیج و پرتحرك است

  . است
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  جامعه علم، تکنولوژي و؛ دومفصل 

  مقدمه

تمامی این مصنوعات ) به اطراف خود بنگرید(ند در جامعه صنعتی امروز، بیشتر چیزها مصنوع بشر

اي با هم و اند، اما علم چیست؟ تکنولوژي چیست؟ و باالخره این دو چه رابطهدستاورد علم و تکنولوژي

خواهیم در مورد وجوه  می. کنیمی خواهیم اندکی ماهیت علم و تکنولوژي را بررسجامعه دارند؟ می

  .ها بر یکدیگر بحث کنیم ناشتراك، افتراق و تأثیر متقابل آ

به صورت موجودي جنینی تصور کنیم که در یک  ،توانیم آن را در بدو امربراي شناخت علم می 

. طی طریق کرده است) گوناگون در مقاطع زمانی مختلف يها ولی با سرعت(مسیر تکاملی پیوسته 

است که ذهن انسان کم و بیش درستی بوده  يها اجزاي تشکیل دهنده حالت جنینی علم، پاسخ

در مصر، نخستین اجزاي حالت جنینی علم . هاي پیرامون خود یافته استکنجکاو براي چراها و چگونگی

قسمت عمده و (پس از طی دوران پرورش . اندهایی مکتوب شدهبه گونه و چین یونان ،هند ،نیالنهر نیب

در عصر طالیی اسالمی، رخ داده ي سوم تا ششم هجر  از قرن لمعو پرورش   حفاظتبسیار مهم دوران 

 .اند شده ظاهرنامیم آنچه علم جدید می يها ، از اوایل قرن شانزدهم رفته رفته نشانه)است

  

  تعریف عرصۀعلم در 

آن قسمت از شناخت یا معرفت انسان از هستی است  پوزیویستی یا اثباتگرایانه علم" 

شناخت ( )1355احمد خواجه نصیر، ("آیدکه با روش خاصی موسوم به روش علمی به دست می

  . )میکن یبعد موکول م صفحهد چندربحث، هر چند سطحی این روش را به ادامه این 

هر . انگیز و نسبی استاي بحثعنصر اصلی این تعریف چیزي موسوم به روش علمی است که مقوله

هاي اصلی ارائه شد، ویژگی) ستییا پوزیتیوی اثباتگرایانه از گونه(تعریفی که در این جا براي علم  ،چند

تواند ، ولی براي شروع بحث می)به ویژه جامعیت(یک تعریف مستحکم یعنی جامعیت و مانعیت را ندارد 

، به مجموعه  اي نه چندان دور و حتی در مواردي در دنیاي امروزدر گذشته. مورد استفاده قرار گیرد

 .علم گفته شده است ،ها و معارف کلیه دانش هاي جهان شناختی و یا به بیانی دیگر بهآگاهی

بسیاري بر این باورند که همین . تعریف فقط در صافی روش علمی نهفته است وجه افتراق این دو

 .سازدروش علمی است که علوم قدیمه را از علوم جدید جدا می تر لیصافی یا ف

وان تعریف انسان بلکه به عنوان چنین بیانی را نه به عن. گویند انسان حیوانی است ابزارسازمی 

یعنی تأثیر ویژگی ابزارسازي انسان در . توان تلقی کردتأکیدي بر اهمیت جنبه ابزارسازي انسان می

 برايبعضی  چندان دوردر گذشته نه (توسعه تکنولوژي و قابلیت تبدیل آگاهی به عمل قابل انکار نیست 

تر از اندیشه او  آدمی را حتی مهم يها نقش شکل دست که ،رفتند یتأکید بر این مضمون تا آنجا پیش م

  ).ددانستن در تکامل تکنولوژي می

شکلی ویژه از مفهوم علم در قدیم است، تکنولوژي جدید نیز   یا اثباتگرایانههمچنان که علم جدید 

انسان در دوران جنینی علم در غلبه بر طبیعت و رفع  اولیهو عملی هاي شکل تکامل یافته تالش

  .باشدنیازهاي خود می
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  تکنولوژي

ها  ها و چگونگی استفاده از آنساختن ابزار و ماشین يها تکنولوژي جدید منحصر به روش

  ). علم در عرصه عمل(گیرد می اي کلی استفاده از علم را در برنیست، بلکه به گونه

ه انسان به آن تکنولوژي، دانش کاربردي استفاده از علم است در تولید آنچبه بیانی دیگر 

آیند  یابد، نیروهاي طبیعی به کنترل انسان در میبه کمک تکنولوژي محیط تغییر می .است نیازمند

کنند و باز هم ها و ساختارها تغییر میگیرد و بافتهاي تازه به خود میدر نتیجه جهان مرتباً شکل.... و

تر در پس کاربرد تکنولوژي یا صحیح یعنی. شودها می انسان نیازمند شناخت تغییرات و تبعات آن

اکتشافات علمی دیگر و تکنولوژي (شود انسان محتاج تفکر علمی میبعد، باز هم،  .عمال آنبگوییم ا

  ).جدیدتر

پس اکتشاف علمی موجب اختراعات جدید و اختراعات جدید موجب اکتشافات علمی تازه و باز هم 

نزدیکی حوادث علمی و تکنولوژي در . ادامه داشته استهاي نوین، گذاري که هزاران سال تکنولوژي

علما، . روداي است که مرزهاي میان علم و تکنولوژي به تدریج از میان میعصر حاضر به گونه

  .شوند و برعکستکنولوژیست می

ها  ها و علل آنپدیده ییعلم به شناخت چگونگی و چرا :توان گفتبا این وصف هنوز هم می

ها و نیازهاي  کند و موجب پیدایش سؤالکنولوژي از این شناخت استفاده میپردازد و تمی

  .افتد یشود و باز هم علم به جریان متازه می

به اثرات تکنولوژي در یک جامعه شهري کوچک . تکنولوژي و جامعه بر یکدیگر اثرات متقابل دارند

وژي در این جوامع را با یکدیگر یا عشایري بیندیشید و در عین حال سطح تکنول یییا بزرگ، روستا

چرا؟ مثالً براي آنکه با گزینش . گویند در استفاده از تکنولوژي باید جامعه را شناختمی. مقایسه کنید

حاصل مناسب براي خود و دیگران زندگی رضایت بخشی درست کنیم و همواره آماده باشیم که اگر 

  .ییرات الزم را اعمال کنیمرضایت بخش نبود در تکنولوژي و حتی خود جامعه، تغ

کردند و ها منفرد زندگی می اگر انسان. علم و تکنولوژي هر دو زاییده انسان اجتماعی هستند

  .آمدندارتباطی با یکدیگر نداشتند، علم و تکنولوژي هرگز به وجود نمی

  

  تاریخی بر مبناي تکنولوژي هايبندي بعضی تقسیم

  کنولوژي و بر حسب نوع تفکربندي اعصار بر مبناي تتقسیم) الف

 نگریست ولی براي انسان با دیدي کنجکاوانه به دنیاي پیرامون خود می: عصر تفکر محض

هایی براي بعضی از پاسخ. کردکرد فقط به اندیشیدن قناعت میتوضیح یا توجیه وقایع و آنچه حس می

  .هایش نبوده از یافتهیافت ولی به فکر استفادآمد میبه وجود می شیهایی که به راپرسش

 يبند مثالً سلمانی یا دالکی که جراحی و شکسته: عصر صنایع مبتنی بر تفکرات اندك یا پایین 

کشاورزي و  ،تجربی يها مهارت. کرد بدون آنکه از آناتومی بدن آدمی اطالعی عمیق داشته باشدهم می

  .شدنده نسل دیگر منتقل میهاي زندگی معموالً بدون تغییرات بنیادین از نسلی بسایر شیوه

 صنایع مبتنی بر علم جدید، اعمال : عصر تکنولوژي مبتنی بر تفکر باال یا تکنولوژي امروز
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ها، احساس کمبود منابع و سعی در  هاي طبیعی قبل از استفاده از آنتغییرات بنیادین بر فراورده

 .از آنهااستفاده بهینه 

 
  وژیکبندي بر مبناي تحوالت تکنولتقسیم) ب

 در این دوره . هزار سال طول کشید 6این دوران تقریباً : دوران پارینه سنگی یا غارنشینی

سرپناه  نیتر مهم. بودندها هاي قلیلی از خانوادهخانوار یا گروه ،واحدهاي اجتماعی نیتر طوالنی بزرگ

زارسازي یافت و از آن منبع اب نیتر در این دوره انسان سنگ را به عنوان مهم. بود یعیآدمی غارهاي طب

منحنی نمایش پیشرفت تکنولوژي در این دوره . وسایلی بسیار ساده براي شکار و دفاع از خود ساخت

  ).تکنولوژي در طی زمان رشدي نداشت(  افقی است

 تکنولوژي در این دوره به صورت ساخت وسایل . تقریباً ده هزار سال طول کشید: دوره نوسنگی

از آن  يتر این دوره انسان توانست سنگ را صیقل دهد و در نتیجه ابزار متنوعدر . ساده تبلور یافت

منبع دیگري ). مثل ظروف گلی(عالوه بر سنگ، براي ساختن بعضی از وسایل از گل استفاده شد . بسازد

  .ها مورد استفاده قرار گرفت، چوب بود که در ساخت ابزار به ویژه خانه یا کلبه

 سال قبل از میالد، ابتدا به مس و سه هزار سال بعد به  6000حدود  انسان: دوره شناخت فلز

قسمتی از . ابزارهاي فلزي آهنگ پیشرفت را قدري سرعت بخشیدند. مفرغ و سپس آهن دست یافت

اجتماعات . شداز طریق کشاورزي ابتدایی برطرف می) به ویژه احتیاجات غذایی او(مایحتاج آدمی 

که (در اواسط این دوره، اختراع اولین خطوط . ا و قبایل شکل گرفتندکوچک، بیشتر به شکل روستاه

اختراع خط باعث انتقال . رودآغاز شد که واقعه بسیار مهمی به شمار می) بیشتر خطوط تصویري بود

  ).حدود چهار هزار سال قبل از میالد(ها شد کاراتر تجربیات و ارتباط نسل

مروري بر سیر تکامل انسان مد نظر  ،و فقط در حد اشارهبیان تاریخ تمدن نیست  هدف، نجایدر ا

 و ولی با وجود این ذکر حوادثی مثل اختراع اهرم. کنیمنظر میبندي صرفاز ادامه این تقسیم لذا،.است

اي براي گرم کردن یا گرم شدن بلکه به عنوان عاملی مهم چرخ، استفاده از آتش نه فقط به عنوان وسیله

، استفاده از چارپایان براي )يمثالً ساخت ظروف پخته شده، ذوب فلزات و آشپز(ژي در پیشرفت تکنولو

  .رسد یم الزم به نظر يپرور و دام) اهلی کردن حیوانات(تر حمل و نقل آسان

  

  در نوع مناسبات انسانی تکنولوژيتأثیر 

این نکته مهم که موضوعاتی مانند تولید اضافه بر مصرف، تجارت، ایجاد طبقات، مالکیت و باالخره 

ها از بام تا شام صرفاً جهت حفظ خود از خطرات یا رفع  فرصتی پیش آمد تا به جاي آنکه تمام انسان"

چیزهایی یاد بگیرند، یاد بدهند، هنرآفرین  ها گاهی بیندیشند، گرسنگی تالش کنند، الاقل بعضی از آن

  .دها توجه نمو موضوعات مهمی هستند که باید به آن "...شوند و

در اعصار ابتدایی تکنولوژي تالش براي فهمیدن، کنترل طبیعت و حتی پیش بینی به کندي ولی به 

- چه چیزي باعث می"پیش از  "شود؟چه کسی باعث می"طور پیوسته ادامه داشت ولی همواره پرسش 

ی بودند یافت نیز غالباً خدایاندهد پاسخی که بشر میآن گونه که تاریخ نشان می. مطرح بود "شود؟
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.. موردي؛ مثل خدایان جنگ، خشم، باران و گاه این خدایان به صورت نمادهایی دست ساخت بشر تولید .

  ).هاي انسان ساخته شده یا حاصل تکنولوژي ابتداییبت(شدند می

  .توان در مقابل اعصار جدید، کودکی دراز مدت نامیدها اشاره شد را می هایی که به آندوره

  

  دت علم و تکنولوژيآغاز دوران وح

حتی در قرن نوزدهم، بسیاري از . هاي اخیر اتفاق افتاده صدوحدت علم و تکنولوژي تنها در

 علم و يها شرفتیهاي بزرگ و کوچک، خبري از پدربسته و یا آزمایشگاه يها مخترعین هنوز در اطاق

ها خبرياه شد و ارتباطات، بیها کوتاما با گذشت زمان فاصله. صنعت در نزد دیگر معاصرانشان نداشتند

 :توجه کنید 1- جدول از نزدیکی علم وتکنولوژي در صده هاي اخیر در هايبه نمونه. را از میان برد

  
 اختراعو زمانی اکتشاف   ي کوتاه شدن فواصلها مثال 1- جدول

  )میالدي(سال  اختراع یاکاربردعملی )میالدي(سال  اکتشاف
فاصله 

  )سال(زمانی

  ثبت اختراع عکاسی 1727  سیکشف ایده عکا
1839 

 

 بیش 112

 قرن ازیک

کشف ایجاد میدان 

مغناطیسی در اثر جریان 

  الکتریکی

 46  1876  یتلفن ارتباطات  1820

  15  1902  ثبت اختراع رادیو 1887  کشف امواج رادیویی

  1913  نخستین طرح ساده اتم

مصنوعی  نشکافتطرح 

کنگره بروکسل  هسته اتم

  توسط راترفورد

1938  25  

شکافت مصنوعی هسته 

  اتم
  6  1945  يا اولین انفجار هسته  1939

  1947  مشاهده اثر ترانزیستور

ثبت اختراع 

رادیوي (ترانزیستور

  )ترانزیستوري

1950  3  

  به سوي ماه 11پرواز آپولو   65-1960  موتور جت طراحی
 

1969  4  
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  علمیروش 

  پرسشگريرفتار کاوشگرانه یا  .1

کرده است، نگاه ساعت گرسنه و تشنه در قفسی که در آن زندگی می 24اگر یک موش را : مثال

کند ولی اگر به جاي داریم و سپس غذا و آب مقابلش بگذاریم، بالفاصله شروع به خوردن و نوشیدن می

این، غذا و آب را در قفسی تازه قرار دهیم و موش گرسنه و تشنه را در قفس جدید بگذاریم، ابتدا مدتی 

این رفتار . رود یو سپس به سراغ غذا و آب م کند یکند، گویی آن را کاوش ما معاینه میقفس جدید ر

- چیزي که شاید بتوان آن را عالی. گوییمموش به رفتاري از آدمی شبیه است که به آن کنجکاوي می

جواب رسیدن به  براي آنها. یی پرسشگرندها انسانعلما  .ترین انگیزه شناسایی محیط و یادگیري دانست

عناصر مجموعه . شود یمو این فرایند به صورت متوالی تکرار  شود یمزمینه ساز پرسش بعدي  سوالیک 

را به یا پرسشگري کنجکاوي  .ها ریشه دارند ي مسئلهها حلیا نیاز به یافتن راه  ها پرسشعلوم غالباً در 

 عالم براي .تلقی کنید مدر رسیدن به عنصري از عناصر مجموعه علومحرك فعالیت یا  عنوان اولین

پیدا کردن راه حل براي مسئله  ایو کسب اطالعات جهت ارضاي کنجکاویش، یافتن جواب براي پرسش  

بر خالف داده . داده هایی که دیگران جمع آوري کرده اند(ي ثانویهها دادهي از جمله کسب ا لهیهر وسبه 

از تجربیات مرتبط گذشتگان  .)می آیند هاي اولیه که با مشا هده مستقیم توسط خود محقق به دست

  .شود یمکلمه، متوسل  عام يمعناي اولیه از طریق مشاهده به ها دادهآوري مستقیم  جمع ای

  

  یابی و تعمیمنظام .2

در  مثالًاگر یک ردیف کاسه مشابه را به حالت وارون در مقابل یک شامپانزه قرار دهیم و : 1مثال 

اگر این . کندشامپانزه پس از جستجو، موز را در زیر کاسه سوم پیدا می،زیر کاسه سوم یک موز بگذاریم 

پس از مدتی شامپانزه مستقیماً به ) هر بار موز را زیر کاسه سوم بگذاریم(آزمایش را چند بار تکرار کنیم 

  .هاي مهم علمی استاز فعالیت یابینظام . گوییممی یابیاین عمل را نظام . رودسراغ کاسه سوم می

چند بار این . گیریمزمان الزم را اندازه می. رویممان، پیاده به سمت نانوایی محل میاز خانه: 2ثال م

). گیریممان را اندازه میسرعت متوسط پیاده روي(کنیم متوسط زمان را پیدا می. کنیمکار را تکرار می

مان تا لبنیاتی ه فاصله خانهحال اگر انداز. فرض کنید این فاصله ده دقیقه به طور متوسط طول بکشد

دقیقه در راه  15زنیم که براي رفتن به لبنیاتی برابر فاصله خانه تا نانوایی باشد حدس می 5/1محل 

و  ساده اریبسیک شبه مدل کاربردي  ظاهراً. سنجی بپردازیم به زمانبدون آنکه مستقیماً .خواهیم بود

. ستیابی ا نظام ي ازا سادهمثال، نمونه این . دست داریمی آن در میو کاربرد تعمیابی  نظامیی از ابتدا

نیم  توانمی دیگر. برابر فاصله تا نانوایی است 60خانه ما ز حال اگر به ما بگویند فاصله محلی دیگر ا

ساعت  ده دقیقه یا بعد از 600 ي آن محل پیاده حرکت کنیم پس از به سو مان خانه اگر از میشو یمدع

 قدري ي همین مثال سادهاز رو پذیريمحدوده تعمیم مقوله  درباره ! خواهیم بود متوالی در آن محل

. شرح محدوده تعمیم پذیري بسازیدو  میو تعمنظام یابی ز ا مثال کسعی کنید خودتان هم ی. فکر کنید

ی روش علمی به طور از صاف. خام و پیشنهادي استز دقت کنید، در این مرحله نظام مورد بحث هنو

  .قرارنگرفته است مورد آزمون اعبور نکرده یکامل 
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به معنی عام کلمه نه صرفاً رویت (کنجکاوي یا جستجو از هر طریقی به ویژه از طریق مشاهده 

این بیان . لبته در انسان به مراتب بارزتر است  ولی ا. شود، تا حدودي در حیوانات هم مشاهده می)کردن

آنچه در این دو مرحله انسان را کامالً از حیوان . ودي صادق استیابی و تعمیم نیز تا حددر مورد نظام

آدمی در این . تر آدمی است هایی چون ثبت کردن، استفاده از ابزار و اندیشه ژرفویژگی سازد یمتمایز م

را هم  ها کیشاید تکن( ها کیمشورت با دیگران و استفاده از تکن ،دو مرحله از توان تحلیلی یا ترکیبی

 کند یدر تالش براي نظام یابی، انسان غالباً سعی م. دیجو یسود م) نواعی از ابزار تلقی کردبتوان ا

 2در مثال . ها را طبقه بندي، اندازه گیري و یا تلخیص کند آن. به نظم آورد يا خود را به گونه يها افتهی

را روش علمی ه از فعالیت این مرحلصورت تمثیلی اندازه گیري زمان متوسط رفتن از خانه به نانوایی، به 

  .دهد ینشان م

  

  )طرح اولیه(فرضیه سازي رابطه یابی یا  .3

. رساند یاند، گاه انسان را به نوعی رابطه بین آنها م به نظم درآمده يا که به گونه ییها بررسی داده

 .یا پاسخ به یک پرسش مدل ،فرضیه  به صورت یک علت و معلولی یا همبستگیرابطه چیزي مثل یک 

چیزي براي آنکه در پرتو آن بتوان قسمتی هر چند اندك از حقیقت . که بتوان آن را تعمیم داد زاره ايگ

؟ براي يا زهیچرا؟ به چه انگ. را استنباط کرد) در راه وصول به حقیقت چیزيبلکه اگر نه خود حقیقت، (

یا آنچه باید روي دهد روشن بینی یا توجیه آنچه در گذشته روي داده است یا در حال روي دادن است 

  !البته نه ضرورتاً آنچه واقعاً روي خواهد داد). یا حتی آینده سازي پیش بینی(

  

  پذیر کردن آن، چراجوییطرح ثانویه مدل، آزمون .4

مرحله روش  نیتر آن را براي طی مهم ستیبا یم. مدل اولیه یک استنباط ذهنی از حقیقت است

). که در واقع همان نقطه افتراق علم جدید از علم قدیم است يا مرحله(آماده نمود  ونآزمعلمی یعنی 

مهمی را  يها مورد آزمایش قرار گیرد غالباً همراه خود پرسش خواهد یکه م يا مدل، فرضیه یا رابطه

. بینی شوددر همین مرحله پیش تواند یپاسخ به چراها م  .در غالب چراها ییها پرسش. کند یحمل م

اعتبار ش براي سنج بیشتر اگرچه آزمایش در اصل(برخی از چراها پاسخ دهد  به حتی شاید آزمایش

  .بحث خواهیم کرد اندکی بیشتر در مورد مدل و انواع آن بعداً). ردیگ یمدل صورت م

  

  آزمایش اعتبارسنجی .5

منظور از آزمایش در اینجا یک مفهوم بسیار عام . ردیگ یآزمایش براي اعتبارسنجی مدل صورت م

 .بیندازد) آزمایشگاه و ابزار آزمایش( فضاي سنتی آن یعنی ادیبه را ا ه آزمایش نباید ضرورتاً مواژ. است

مقیاسی بسیار  در ای )مثالً شبیه سازي واقعیت(نمادي صورت گیرد  يا به گونه تواند یخود آزمایش م

اعتبار مدل به باید در آزمایش  ).مثل نمونه آماري به جاي جامعه(مورد بررسی قرار گیرد تر کوچک

در طی تمام  تیو خالقري نوآو .یک ره آورد علمی باشد تواند یم خود این محک. محک گذارده شود

در اینجا همان گونه  .رادارندد ي آزمایش جایگاه ویژه خوو اجرای طراحمراحل روش علمی به خصوص 
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براي رفع معایب آغاز در صورت عدم تأیید آزمایش، جستجو .شود یروش علمی مشاهده م نمودارکه در 

ممکن گاهی (بازگردد ) از آغاز کار تا تجدید آزمایش(به هر یک از مراحل قبلی  تواند یکار م. شود یم

  ).شود یصوالً کل کار رها مااست 

آن نیز به  عدم تأییدمردود شود، ممکن است حتی  مالحظهاگر فرضیه یا مدل با قطعیتی قابل 

  .م شودوه علعلمی وارد مجموعیافته صورت یک 

اما نه براي . شود یمحک آزمایش را با موفقیت طی کند وارد مجموعه علوم م ،اگر فرضیه یا مدل

در صورت تأیید آزمایش نیز چراهاي  ضمناً،. یک فرضیه یا مدل ممکن است دائمی نباشد مانایی. همیشه

. تر به نظر خواهد رسیدنیروید، طوالبراهی است که هر چه در آن پیش . رندیگ یجدید در مقابل قرار م

در صورت . باید با محتواي قبلی مجموعه سازگار باشند شوند یکه وارد مجموعه علم م ییها افتهیدست 

م، بعضی از ومجموعه عل براي ورود به گاهی یک یافته جدید. یابی شودوجود تناقض باز هم باید علت

نشان روش علمی را  جریان 1- نمودار .کند یمابطال را  ها آنیا حتی قبلی را زیر سؤال می برد يها افتهی

  .دهد یم
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نمودار-1 نمودار جریان روش 

علمی Comment ]aدر یک  ۶٩و ۶٧،۶٨صفحات ]: ١
صفحھ تایید یا عدم تایید ساخھ ھای خروجی بکس 

 لوزی شکل آزمایش اند نھ پا یان فلوچارت
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 عدم تأیید تأیید

1 

2 

3 

5 

4 

 پرسش ،کنجکاوي یا جستجو از طریق مشاهده ، مطالعه تجربیات دیگران، مشورت و باالخره توان استنباط با یا بدون ابزار

طبقه بندي و تلخیص ) هر نوع نظمی(تالش براي به نظم درآوردن   

)به گونه اي هر چند خام(، طرح اولیه مدل، بیان آنچه هست نظام جویی  

آماده کردن مدل جهت مرحله بعدي ) طرح ثانویه مدل(فرضیه یا مدل سازي، چرا جویی   

یا آزمون) آزمایش به معنی عام کلمه(طراحی و انجام آزمایش   

آزمایش 
تقویت فرضیه یا 

  مدل تعمیم به

جستجوي معایب 

براي رفع آنها 

 اصالح مدل

 ورود به مجموعه علم رها کردن

1 

2 
5 

4 

3 
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تأیید عدم تأیید  

ح

2 

3 

5 

4 

 پرسش ،کنجکاوي یا جستجو از طریق مشاهده ، مطالعه تجربیات دیگران، مشورت و باالخره توان استنباط بایا بدون ابزار

 تالش براي به نظم درآوردن (هر نوع نظمی) طبقه بندي و تلخیص 

)به گونه اي هر چند خام(دل، بیان آنچه هست ، طرح اولیه منظام جویی  

آماده کردن مدل جهت مرحله بعدي ) طرح ثانویه مدل(فرضیه یا مدل سازي، چرا جویی   

یا آزمون) آزمایش به معنی عام کلمه(طراحی و انجام آزمایش   

آزمایش 
تقویت فرضیه یا 

  مدل تعمیم به

جستجوي 

رفع  رايمعایب ب

اصالح مدل آنها

 ورود به علم رها کردن

1 

2 
3 

4 

5 
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 بشري يها دانشبر سایر عناصر مجموعه  علمیتأثیر تفکر 

  تاریخ  بر دانش ریتأث: الف

آن را در مورد سایر  میتوان یعلم جدید را بشناسیم و روش علمی را درك کنیم، م يها یژگیاگر و

تاریخ را از دیدگاه علمی  میتوان یبه عنوان مثال، م. عناصر مجموعه معارف یا دانش بشري نیز به کار بریم

انه، براي چنین کاري به جاي آنکه تاریخ را به صورت حوادثی جداگ. و با روش علمی بررسی کنیم

آن را به صورتی سیستمی متشکل از  میتوان یها مطالعه کنیم، م سرگذشت تاریخ سازان و زندگی نامه

ها با  و اثر برخورد انسان) چراها(ها در شکل گرفتن حوادث  ها با یکدیگر، نقش انسان حوادث و ارتباط آن

چنانکه . سازي کنیممدلدر سیر حوادث تاریخ نظام یابی و . یکدیگر و محیط زیستشان بررسی کنیم

هاي تاریخی بتوانند حوادث را توجیه کنند و پاسخگوي علل حوادث باشند به جاي دانش تاریخ، مدل

به  مانیرا بر اي آینده نگاري و تکنولوژ شودکاربردي  تواند یمعلمی که  .علم تاریخ خواهیم داشت

  .ارمغان آورد

  

  تأثیر تفکر علمی بر هنرها: ب

غارها و یا چیزهاي  يها هاي خود را با دست روي سنگها و برداشتدیده ،شینیغارنعصر  نقاشِ

هاي نقاش تبعیت هنر نقاشی در اینجا، تنها از طبیعت، تمایالت، احساسات و مهارت. کرددیگر نقش می

مثل اشعاري . اگر چه با همین سادگی به شدت دلنشین هستند. اندمینیاتور ساده یاصول نقاش. درکمی

اصول پرسپکتیو، دوري و  مقوالتی مانند این اما. انددل برآمده هستند که روي کاغذ نقش گرفته از

زبان هنرمند را  ودنکنعلم را وارد هنر میکه  هستند اصول نورشناسی ونزدیکی اجسام از چشم ناظر

در مسیر  هنر نیز. ستندهاز عناصر علمی  لبریز جدید نقاشی مثل کوبیسم يها سبک. کند یگویاتر م

شود تا جائیکه قضاوت اینکه چیزي مثل گرافیک کامپیوتري، علم است یا تکامل خود به علم نزدیک می

تر  تنگ از این هم ارتباط هنرهایی مثل موسیقی با علم و تکنولوژي. شود یهنر یا تکنولوژي دشوار م

  .است

  

  هاي روش علمیبنیان

 ءااستقر  

را استقراء  ي متفاوتها تیوضعوقوع پیشامدهاي مشابه در  ددتکرار متعاستنتاج یک قانون کلی از 

یکی از مراحل مقدماتی تفکر منطقی است که به وسیله آن اطالعات ما تحت قاعده و  استقرا. ندیگو یم

که ذوب شدن  میزن ی، حدس مشود یذوب م به تدریج مثالً وقتی یک شمع روشن. ندیآ ینظم در م

که هزاران نوع جامد دیگر نیز در اثر  حس کنیم به هر طریقیاگر . ستشمع، در اثر حرارت شعله آن ا

که جامدات  میریگ یسوزند، از جمع آوري نتایج این مشاهدات نتیجه مو یا می شوند یحرارت ذوب م

این حکم نتیجه استقرا . سوزند ییا م شوند یتحت شرایطی بر اثر حرارت در دماهایی ویژه خود ذوب م

  ).ء به کلرسیدن از جز(ست 
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دانیم که حاصل جمع می: براي مثال. یابددر ریاضیات روش استقراء روشنی و وضوح خاصی می 

 برابر است با Nاعداد صحیح از یک تا 
2

)1( NN لحظاتی فراموش کنیم که  است براي

1 2 3 ... N     و سعی  میدان یرا میک تصاعد حسابی با قدر مطلق یک است که فرمول آن

)کنیم این تساوي یعنی 1)
1 2 3 ...

2

N N
N


     این رابطه . را به کمک استقراء ثابت کنیم

اگر بتوانیم از روي این . هم درست باشد N = mکنیم براي فرض می. درست است N=2و  N=1براي 

ایم ثابت کردهریاضی  هم ثابت کنیم این حکم را از طریق استقراء N = m + 1فرض درستی آن را براي 

  .رود انواع استقرا به شمار می نیتر مستحکماستقراي ریاضی از ).یدده انجامخودتان . بسیار آسان است(

  

 قیاس  

 ،کند یم سقوطاین قانون کلی را بدانیم که اگر جسمی را رها کنیم به طرف زمین  در صورتی که

 یا چند قانون از یک وقتی. یم به زمین بیفتدرا که در دست داریم رها کن خودکاريانتظار داریم اگر 

را نتیجه ادیقی مص ایو  موارد قانونی دیگر،بتوانیم ) ي از مجموعه علومعناصر ایعنصر (اثبات شده 

انتظار  میبر یبه کمک قیاس است که وقتی دستمان را به طرف آتش م. میا دادهقیاس انجام بگیریم 

       با استناد به قانون جاذبه عمومی نیوتن می .)سوزاند یمآتش دانیم ی م(سوختن را باید داشته باشیم

اغلب قوانین ریاضی حاصل . "افتد یمدستمان است را رها کنیم به زمین ر ی که داگر جسم"گوییم 

  .کاربرد روش قیاسی همراه استدالل منطقی هستند

  

  دریک مثال  قیاس و استقرا  •

اي رسیدن به این نتیجه که امتحان بهتري خواهید داد، وجود اگر با دیگران درس بخوانید، دو راه بر

ها را خوب و بعضی را بد امتحان  از خود بپرسید که چرا بعضی درس ترم مهیناز یک طرف، در . دارد

اید را با توجه به اینکه در هر یک چطور ظاهر  هایی که امتحان داده ي درس همهتوانید  می. اید داده

هایی که با  هایی که با امتحانات خوب و موقعیت سپس سعی کنید موقعیت. اید، فهرست کنید شده

اید یا تشریحی؟  تر بوده اي موفق در امتحانات چند گزینهآیا . امتحانات بد همراه بوده است را به یاد آورید

؟ ها، علوم طبیعی، علوم انسانی یا علوم اجتماعی امتحانات صبح یا بعد از ظهر؟ امتحانات کدام درس

کند که در بیشتر مواردي که با  ناگهان به ذهنتان خطور می.. .کردید یا زمانی که تنها مطالعه می

استدالل استقرایی، یا استنتاج از جزء به . اید ي بهتري کسب کرده نمرهاید،  درس خواندههمکالسیهادیگر

اي  عرّف وجود درجهاي مشاهدات خاص به کشف الگویی که م کل، از یک چیز خاص به عام، از مجموعه

در ضمن توجه کنید که کشف الگو ضرورتاً بیان . کند از نظم در میان رویدادهاي معین است، حرکت می

  .گوید که وجود دارد تنها می - دارد که چرا این الگو وجود دارد  نمی

ي  ارهدربتوانید به همان نتیجه  راه دوم و کامالً متفاوتی هم وجود دارد که شما از طریق آن می

شما . تصور کنید امتحانات نوبت اول دانشکده فرا رسیده است. مطالعه براي امتحانات رسیده باشید

ها را مرور کنید و چقدر باید بر  چقدر باید کتاب - دانید بهترین روش درس خواندن چیست  نمی
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هاي  یادداشت آموزید که بعضی از دانشجویان با بازنویسی شما می. هاي کالسی تمرکز کنید یادداشت

رسید که باید با آهنگی سنجیده  لذا به این نتیجه می. شوند ي امتحان می آمادهاي منظم  به شیوه ،خود

در میان انواع این . امتحان به خواندن مشغول شویدروز فشرده از شب تا صبح  به طوردرس بخوانید یا 

شما . الس یا به تنهایی درس بخوانیدتفکرات، ممکن است از خود بپرسید که آیا با بقیه دانشجویان ک

  .هاي مثبت و منفی هر دو راه را ارزیابی کنید توانید جنبه می

ممکن است درس خواندن با دیگران چندان مؤثر نباشد، زیرا ممکن است وقت زیادي صرف 

 دهید، از طرف دیگر، شاید هنگامی که چیزي را براي کسی توضیح می. دانید چیزهایی شود که شما می

اید،  هایی از درس را که شما هنوز به آن نرسیده آن را بهتر درك کنید و یا شاید سایر دانشجویان قسمت

هایی را آشکار سازند که ممکن است از ذهن شما پنهان مانده  توانند دیدگاه چند ذهن می. خوانده باشند

ا به جاي تماشاي یک شود که شم به درس خواندن با دیگران باعث می متعهد شدنبه عالوه . باشد

  .برنامه جالب تلویزیونی، به درستان بپردازید

 هاي مثبت و منفی را سبک و سنگین کنید و نتیجه منطقی جنبه به طورتوانید  به این شیوه می 

 :کهاین نظریه به همان اندازه کمابیش  ،این امر. بگیرید که از درس خواندن با دیگران سود خواهید برد

گاهی . به نظر رسد بدیهی "ید نمره شما بهتر از زمانی خواهد شد که درس نخوانیداگر درس بخوان"

آزماییم که  را می ها آنکنند و براي تکمیل این فرآیند،  صدق می "نظریه"گوییم این چیزها در  اوقات می

خود به  توانید براي نیمی از امتحانات براي اجراي یک آزمون کامل، می. یا خیر درستندآیا در عمل هم 

با این شیوه کار، . هاي مربوط به سایر امتحانات را گروهی مطالعه کنید تنهایی درس بخوانید و درس

  .شود استدالل منطقی شما آزموده می

 انیرا ب "1قیاس"استدالل قیاسی یا  تر ملموسي ا گونهروش دوم تحقیق در این مثال بار دیگر به 

الگویی که از لحاظ منطقی یا ) 1این نوع استدالل به صورت  .کند که از عام به خاص حرکت می کند یم

کنند آیا الگوي مورد انتظار واقعاً رخ داده است یا خیر،  مشاهداتی که آزمون می) 2رود،  نظري انتظار می

کند،  حرکت می "آیا"شود و به سمت  شروع می "چرا"توجه داشته باشید که قیاس با . کند حرکت می

آیا درس خواندن با هم "در استقرا با پرسش . کند ا بر عکس این مسیر را طی میدر حالی که استقر

در قیاس از . حرکت کردیم چرا این گونه استبه سمت و شروع کردیم  "دهد یمبهتر نتیجه  ها یکالس

 در عمل هم این گونه است واقعاًبه سوي آیا و آغاز کردیم  "چرا درس خواندن گروهی مؤثرتر است"

  .یمهدایت شد

تواند با  هر رویکرد می. روند هاي معتبري براي علم به شمار می این دو نگرش کامالً متفاوت، روش

اند، تحقیق  هاي خاص و شکل دادن به رفتارهایی که بررسی شده برانگیختن محقق به استفاده از پرسش

                                                                                                                                               
 به وجودقیاس، مدلی منطقی که مشاهدات خاص فرضیات بر اساس اصول کلی : تفاوت در بیان  کیدانبازهم با . 1

هاي بدي هستند،  که همه رؤساي دانشکده انسان) درذهن بعضی دانشجویان(مثآل استناد به این اصل کلی. آیند می

  .تواند حاصل قیاس باشد میبینی  این پیش. دهد دوره خود را تغییر دهید به شما اجازه نمی
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ها  کامل پدیدهکه چگونه این دو روش براي ادراك قوي و  میکن یمبه عالوه احساس . را پیش برد

  . کنند همکاري  ای بپردازندبا یکدیگر به تعامل  توانند یم

 تعامل استقرا وقیاس  
 

. دهد یماي را به محک آزمون قرار  ي یک پدیده، نظریهمکرر روبه نتایج آزمونِ تجربیات  اتکاعالم با 

یک قانون علمی  و به رسد یمنظریه مذکور به تأیید ) به تعداد کافی( ها آزمونبا استناد به نتایج مثبت 

  ).استقراروش ( شود یمتبدیل 

با مراجعه به این . عناصر مجموعه علوم قوانین، روابط و دستاوردهاي تأیید شده روش علمی هستند

 شود یممجموعه، از یک یا چند عنصر آن با استدالل منطقی یافته یا مصداق مورد تأیید جدیدي حاصل 

و همراه مصادیق ) عناصر مجموعه علوم(ي علمی ها افتهی. شود یم مجموعه علومد و وار) قیاس(

   .شوند یمي بعدي ها افتهی به یابی دستانگیزه استقراي دیگري براي  اغلب   ،روفرا ي ها پرسش

 تعبیر  اسیو قتعامل استقرا به  توان یماز قیاس به استقرا را و گذار چرخه گون از استقرا به قیاس 

  .کرد

ی بر ارزیابی موجب ارتقاي عملکرد و مبتني مناسب ها پاداش"ال فرض کنید نظریه به عنوان مث

در این . باشد) ي علومها رمجموعهیزیکی از (عنصري از مجموعه علوم مدیریت  "شود یمکارکنان 

ي متفاوتی تأیید شده ها تیموقعدر و ي گوناگون ها ر سازمانموارد بسیاري در صورت، این نظریه باید د

 ها امتحانآموزانِ موفق در  آیا تشویق دانش"یک پژوهشگر علوم تربیتی براي پاسخ به پرسش  .باشد

و با مالحظه یافته  "آموزان شود؟ ي دانشریادگیبهبود سبب  تواند یم) کوتاه  زمانی  فواصل در ها امتحان(

بهبود سبب  تواند یم ها امتحانآموزانِ  موفق در  تشویق دانش " هیفرضقبلی از مجموعه علوم مدیریت، 

اخیر را از مشابه  هیفرض توان ینمنظر این پژوهشگر  کند بهمطرح می ا ر "آموزان شود ي دانشریادگی

نظر شما (است میسر نباشد ممکن نجایادر استنتاج قیاسی  .سازمانی آن مستقیماً نتیجه گرفت- مدیریتی

 اش هیفرضلی براي سنجش مک آزمون عالزم است ی آیا پژوهشگر علوم تربیتی در این مثال،. )چیست؟

  )آغاز استقرایی دیگر(درقلمرو مدیریت آموزشی طراحی کند؟

  

 سطحی ياستقرا  

را  Bها بدون استثناء ویژگی  Aو اگر تمام  پدید آیندتحت شرایط متنوعی  Aاگر تعداد زیادي 

  .را دارند Bها ویژگی  Aتمام  آنگاهداشته باشند، 

  .به صورت احتمالی درست تلقی شود تواند یفقط مطرح استقرا با چنین بیانی 

به او  و ندیآ یمهایی  آدم براي مثال، مرغی، بر حسب مشاهدات بسیار زیاد فهمیده بود هر روز صبح

و سرش را آمدند غذا بود، یک روز صبح  افتیو در ها آنآمدن ها در انتظار در نتیجه صبح. دهند یدانه م

  .ندیگو یماستقراي سطحی ) موارداز تعدادناکافی (به این گونه استقرا  .ها شود بریدند تا غذاي همان

هنوز مناقشه بر سر اعتبار استقراي سطحی حتی در فرم احتمالی آن باقی است مشاهده افراد 

که با  کند یرا صددرصد قانع نم ها يگاریسبعضی  رندیگ یزیادي که بر اثر استعمال دخانیات سرطان م

  :به گزاره هاي منطقی زیر توجه کنید.ممکن است سرطان بگیرند هم اه آن ،کشیدن سیگار

Comment ]aبھ نظرم این تیتر ھا سھ تای قبلی ]: ٢
واین یکی بھ سر سطر بروند بھتر است نظر شما 

 چیست؟
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A رندیگ یسرطان م ها يگاریس ـ.  

B من سیگاري هستم ـ.  

C گیرممن سرطان می ـ.  

مثالً . گردیماست با این وجود به دنبال یک رابطه علّی می Bو  Aنتیجه منطقی  Cبا آن که 

  .ها را آماده ابتال به سرطان نماید سلول واندت ینیکوتین در یک فعل و انفعال شیمیایی م

  

 برهان قیاسی  

  .از قانون یا مبانی کلی با معرفت منطقی ،جزیی موارد بهرسیدن  برهان قیاسی یعنی

  مثالی از دو قیاس منطقی صحیح و غلط

  

 غلطاستنتاج           صحیحاستنتاج 

A میرندزمانی می(اند ها فانی ـ تمام انسان(    A اندها فانی سانـ   تمام ان .  

B                     ـ احسان یک انسان است           B ـ  مرغ انسان نیست. 

C                         ـ احسان فانی است              C ـ مرغ فانی نیست. 

  

ها را اندکی برهان منطقی بسیار ظریف است؛ کافی است یکی از گزاره ،نیدمی کمالحظه 

  ...کنیم يکار دست

  .گویندرا نتیجه می Cرا مقدمات و  Bو   Aدر اینجا 

. نتیجه کمی مشاهده، نوعی اندازه گیري است. خطا جزو الینفک اندازه گیري است دیگو یم "گاس"

  .با خطا آغاز کرده باشیم میتوان یاگر شروع علم صرفاً با مشاهده باشد یعنی م

- چرخد یا نمیزمین یا دور خـود می: ي قطعی مثلاگزاره .هم هست خطا جزء الینفک علم. لذا

 شود یهایی خــام شروع مچطور است بگوییــم علــم با نظریه. است یعلم ریچرخد، فقط یک اطالع غ

تا  ، نظریه هاها و آزمایشبا طی روش علمی، تکرار مشاهده و تجربه نظریه رسند یکه به نظر عقالیی م

 و ممکن ابندی یقابلیت کاربــرد م. شوند یقیاس تقویت م ـستقرا شوند و در مسیر احدي پاالیش می

  .شود سوال رفتن گستره شمولشان اثبات مثالً با زیر ها آناست زمانی بطالنِ بعضی از 

ها نقاط عطف ابطالگرایان در ذات ابطال. ، پیشرفت علم به واسطه آزمون و خطاستدیگو یپوپر م

تولد انواع دیگر ( انند ابطال هندسه اقلیدسی در فضاهاي غیر اقلیدسیم. نندیب یمهم و برجسته علم را م

و ابطال ) هاتولد تئوري سیستم(در مقابل پارادوکس راسل  ي کانتورهاابطال نظریه مجموعه )هندسه

  ).تولد مکانیک کوانتم(یا سرعت هاي بسیار باالقوانین نیوتن در محدوده ذرات بسیار ریز 
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، معموالً، حدوداً ،هایی مثل تقریباًابطالگرایان از واژه. صریح و دقیق باشند نظــریات علمــی باید

ادعــاي  را به "در ثانیــه است لومتریک هزار8/299سرعت نور  "نظریــهمثالً ها  آید آنخوششان نمی

تر  آسان به دلیل آنکه ابطال اولی .دهندمی حی، ترج"در ثانیه است لومتریکهزار  300سرعت نور تقریباً "

  .. رسد یمنظر  به

  

   تبیین مسیر پیشرفت علم از دیدگاه ابطالگرایان

پذیــر براي حـل مسائــل ابطال ییها هیاندیشمندان فرض. گیردها قرار میمسائلی پیش روي انسان

برخی  شوند یبعضی به سرعت حذف م. رندیگ یو فرضیات مورد نقد و آزمون قرار م کنند یپیشنهـاد م

وقتی باالخره ابطال شدند مسائل جدید و . تر قرار گیرندسخت يها مورد آزمون ترند باید ه موفقدیگر ک

 ،شود درست مثل شتاب تغییرات علم و تکنولوژيها مطرح می هاي نوین براي پاسخ به آنفرضیه

هستند و  ها یفوق مجموعه قبل( اند یتر از فرضیات قبل ریتر و ابطال پذ نظریات نوین قاعدتاً شکننده

  ).ها یافت راهی براي ابطال آن توان یتر م راحت

  :جدید يا هییک مورد مهم از ابطال یک نظریه و تولد  نظر

 ")Pinter ،1971(ها  اقتباس از نظریه مجموعه: کنتور و پارادوکس راسل يها نظریه مجموعه"

اگر چه، در مورد . استهاي ریاضی ها یک نظریه زیربنایی، در کلیه شاخهامروزه، نظریه مجموعه

ست  ا بیش از دوصدهدانان  ریاضی. چندان جدیدي بیان نشده است موارداز خود مجموعه  یمفهوم ادارک

 "کانتور"از نیمه دوم قرن نوزدهم . کنندهاي خود استفاده میکه از واژه مجموعه در بحث

ي اساسی وارد ادبیات ریاضیات اها را به عنوان نظریهنظریه مجموعهریاضی دان معروف، )1918ـ1845(

  .نمود

تواند به عنوان یک کل کلکسیونی از چیزهاي معین و متمایز است که می"از نظر کانتور، مجموعه 

  ."1تلقی شود

اگر بتوانیم یک ویژگی براي چیزها در نظر "نظر داشتند که  2کانتور و پیروانش بر یک برداشت عام

  ."یی را که داراي آن ویژگی باشند شکل دهیم بگیریم، خواهیم توانست مجموعه چیزها

  .گیرندنشأت می "هر ویژگی"زدن روي تکیهو ها، از همین برداشت پارداوکس

ها و قضایاي مقاالت متعدد و با ارزشی در نظریه مجموعه 1879تا  1873 يها کانتور در فاصله سال

ارد شد که اساس نظریات کانتور را به چالش امــا به تدریج انتقاداتی بر نظریه او و. مربوطه منتشر کرد

 3ولی راسل. ها از میان برود رسید با ایجاد تغییراتی در تعریف مجموعه، چالشابتدا به نظر می. کشیدمی

  .هاي کانتور را از اساس زیر سوال بردبا بیان یک پارداوکس منطقی، نظریه مجموعه 1902در 

                                                                                                                                               
1 - A Collection of definite distinguishable Objects Which Can be Conceived as a Whole 
2 - Common – Sense 
3 - Russell 
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در اینجا پارادوکس راسل از . بودند 2و بیانی 1دو نوع منطقیها از ها روي نظریه مجموعهپارادوکس

  .شوند یاز گونه دوم نقل م  3گونه اول و پارادوکس باري

  پارداوکس منطقی راسل .1

 یادآوری: مجموعھ ھا 

از  يا مجموعه تواند یم Aمثالً . مجموعه باشند توانند ییک مجموعه باشد، عناصر آن نیز م Aاگر 

شوند یافت می ییها ضمناً، مجموعه. از نقاط است يا هر پاره خط خودش مجموعه ها باشد که پاره خط

که )  Aهاي مجموعه تمام زیر مجموعهP(A )(یا  Aکه عنصري از خودشان باشند مثالً مجموعه توانی 

  . خودش عنصري از خودش است

  :راسل متن پارادوکس

  .شان نباشندباشد که عنصر خود ییها مجموعه همه مجموعه S: فرض کنید

  )باشد Sمتعلق به (باشد Sعنصري از  sعنصري از خودش هست؟ خوب، اگر  sآیا 

نباشد، آنگاه  Sمتعلق به  sولی اگر !!  باشد Sمتعلق به  نباید sطبق فرض   ، امااست S s € ، یعنی 

! باشدن Sعنصري از  sاست اگر و فقط اگر  Sعنصري از   s :یعنی ثابت کردیم. است S € sطبق فرض 

  .یک تضاد کامالً آشکار

یعنی، یا فرض . غلط باشد مانیها ، باید یکی از فرضمیرس یدر ریاضیات وقتی به چنین تضادي م

که عنصر  ییها مجموعه تمام مجموعه"متعلق به خودش باشد غلط است یا مقوله  يا اینکه مجموعه

  .غلط نیستبر مبناي تعریف کانتور  کدام چیکه هغلط است،  "خودشان نباشند

  

  پارادوکس بیانی باري .2

ه مجموع ینا. واژه قابل بیان باشند 25مجموعه تمام اعداد طبیعی باشد که حداکثر با  Tفرض کنید

  T به متعلق عدد این .باشد تر بزرگ T رعناص همه از که دارد وجود طبیعیي عدد سپ. است متناهی

  .کردیمواژه بیان  25در حالی که ما آن را با کمتر از  نیست

چنین . متعلق است و هم نیست Tعنصري هم به . ببینید باز هم به تضادي بسیار آشکار رسیدیم

  .موجودیت داشته باشد تواند ینم يا مجموعه

ها، براي رفع  در نتیجه ارائه آن اما .ها مطرح نبود ها، مقوله موجودیت مجموعه قبل از بیان پارادوکس

  :زیر، میان اندیشمندان ریاضی و سایر علوم مطرح شدند يهای از قبیل پرسشیهاتضادها، پرسش

  مجموعه تعریف کرد؟  4قانوناً توان یم ییها یژگیالف ـ با چه نوع و

  را مولد مجموعه تلقی کرد؟ ییها یژگیتوان اصوالً وتحت چه شرایطی می ـ ب

                                                                                                                                               
1 - Logical 
2 - Semantic 
3 - Barry 
4 - Legitimately 



  فصل دوم؛ علم، تکنولوژي و جامعه
  

77  
  

 

 

  موجود تولید کرد؟ يها جدیدي را از مجموعه يها مجموعه توان یپ ـ چگونه م

  

   1اگزیوماتیک دتم .3

آشکار شد که تعریف . هاي کانتور را با بحران ابطال مواجه کردنظریه مجموعه ها، بیان پارداوکس

هاي پراکنده پیروان او و تالش. خود کانتور موفق به حل مسئله نشد. مبنا قرار گیرد تواند یادارکی او نم

صرفاً با اصالح یا ترمیم تعریف مجموعه،  ،ه هامجموع ها نیز براي نجات نظریه دوستداران نظریه مجموعه

  .به جایی نرسید رویکردي جدید با مبانی تازه و توانمند مورد نیاز بود

بیش به صورتی  کم و) سال پیش از میالد مسیح 300( متد اگزیوماتیک در هندسه اقلیدسی

نقطه و خط حس ، یعنی اش هیاقلیدس ضرورتی در تعریف عناصر اصلی نظر(مقدماتی مشهود است 

را که مستقل و سازگار با یکدیگر بودند، تبیین کــرده بود و  3ها رهیو پذ 2او تعدادي اصول). نکرده بود

 4با منطق و زبانی رسمــی). فقط قابل قبول( دانست یها را مــاورا پرســش یا درخواست اثبــات م آن

و  ها رهیاز تمام اصول، پذ توان یقضیه م در اثبات هر. قضایا را یکی یکی طرح و اثبات کرد توان یم

این پذیره را . اقلیدس توجه کنید يها رهیبه عنوان نمونه به یکی از پذ. قضایاي قبلی استفاده کرد

  :نامدمی 5اقلیدس پذیره توازي

و  Aرا قطع کنند و اگر مجموع زوایاي دو زاویه داخلی که  Cخط سومی مثل  Bو  Aاگر دو خط 

B  باC کمتر از دو قائمه باشد،  دسازن یمA  وB کنند یباالخره همدیگر را در همان طرف قطع م.  

  
آن را یک پذیره بی نیاز از پرسش یا  توان یچنین بیانی از نظر اقلیدس آنقدر بدیهی است که م

  .اثبات به شمار آورد

                                                                                                                                               
1 - Axiomatic 
2 - Axioms 
3 - Postulates 
4 - Formal Language 
5 - Parallel Postulate 

A 
C 

B 
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یا اصول  ها رهید پذیره توازي را از سایر پذدانان کوشیدن قرن بعد از اقلیدس، ریاضی 17بیش از 

  ).اصول او واقعاً مستقل بودند(هندسه مسطحه اقلیدسی استنتاج کنند و موفق نشدند 

اصل توازي را جایگزین آن  اصلی متضاد با ،ریاضی دان روس در اواسط قرن نوزدهم "لبا چفسکی"

  .سی را بنیان گذاردهندسه نا اقلیدیک ، ها رهیکرد و با بیان مجدد اصول و پذ

اصول  حتی د،نکه به وضوح نشان ده ندنااقلیدسی، الاقل این سود را داشت يها تشکیل هندسه

ساختاري اگزیوماتیک  توان یمستقل و سازگار م ییها رهیبا طرح اصول و پذ. ضرورتاً الیتغیر نیستند

کاري . قضایا و نظریه پردازي زددر حیطه آن دست به اثبات  توان یبنیــان کرد و با یک زبان فرمال، م

ها انجام شده  با بنیان نظریه اگزیوماتیک مجموعه 1920ها از آغاز دهه  مجموعه نظریهکه در زمینه 

  .است

  

  یا اثبات گرایانه جدیدهاي مهم علم ویژگی

  :با تعریفی که از علم جدید ارائه شد، توجه به چند نکته ضروري است

 مان از علم، مقابل جهل قرار دهیم آن وقت منظور را در باتگرایانهجدید یا اث اگر بخواهیم علم

  . میا بشر فرض کرده يها یبلکه، علم را مساوي معارف یا دانستن. علم جدید نخواهد بود

  معادله درستی نیست)درست= علمی (معادله ،.  

 شخصی باشد تجربه درونی و تواند یکه در تعریف روش علمی به آن اشاره کردیم، نم يا تجربه :  

این . ها نیستها راهی جز چشیدن آن براي فهم آن. هاي درونی عارف استعرفان لبریز از تجربه

گاه به صورت شبیه (تجربه علمی باید به نوعی تکرار پذیر باشد . در علم جدید است 1همان معنی عینیت

  ).سازي و حتی به طور انتزاعی

 اثبات گرایانه  مثل روح در قلمرو علوم يا دهیچیم پیهاژرفی چون خداوند و مف يها دهیپد

  . گیرندقرار نمی) پوزیتیویستی(

ي الهیات به ها بحث فقدان آن را بررسی کرد؟ ریخداوند را از جهان حذف کرد تا تأث توان یآیا م

  .)فرا تر از علم اثباتگرایانه اند(ي بسیار فراتر از پوزیتیویسم نیاز دارندا طهیح

 پردازي ذهن خالی، نظریه. ها هستیمنبال فرضیه سازي و پاسخ به پرسشدر روش علمی به د

  ).منظور رد بی طرفی علمی نیست( کند یعلمی نم

 اثباتگرایانه یک نظریه یا قانون علمی :  

o در محدوده بیان قانون، کلیت نسبی دارد.  

o به طور نسبی و مشروط(قابلیت توجیه یا پیش بینی داشته باشد  باید(  

o  یعنی، با حدوث هر پیشامدي سازگاري ندارد. کند یحوادث را ناممکن اعالم موقوع بعضی .

 شود یآن قانون یا به کل ابطال م دهد یعلمی روي م) در قلمرو قانون (وقتی پیشامدي ناسازگار با قانون 

  .صورت گیرد يا یا باید در قلمــرو آن تجدید نظر عمده

                                                                                                                                               
1 - Objectivity 
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o بی کرانه باشدگرا، همه جانبه، جاودانه و کل تواند ینم.  

o ابطال شود و باید نقد پذیر باشد تواند یم. 

  

و روش علمی ذکر شد، نکاتی  اثباتگرایانه، مهم علم جدید  يها یژگیتمام آنچه در اینجا به عنوان و

  :جالب باشد تواند یبسیار ظریف هستند در ادامه این قسمت، توجه به مثال زیر م

  :مثال

  :فرضیات زیر را در نظر بگیرید

 شود یرنگ اشیاء در اثر نگاه ما ایجاد م.  

 شودایجاد می) چشیدن(ها مزه یا طعم اشیاء در اثر زبان زدن ما بر آن.  

  چرا؟. این فرضیات در عین غلط بودن به نوعی قابل اثباتند

رنگش  بر میتوان یتا چیزي را نبینیم نم. تمام اشیاي رنگین و مزه دار را به شهادت گرفت توان یم

اگر راه مستقلی براي تعیین رنگ و مزه اشیاء جز دیدن و . اش مزه هیم و تا چیزي را نچشیم برفتوا د

داراي همان  یش فالن رنگ است یا آن یش نیبگوییم ا میتوان یها در اختیار نباشد، چگونه م چشیدن آن

  مزه؟ 

دو . ها نهفته است نبا این وجود، نوعی فریب در آ. ترتیب، این فرضیات همیشه قابل اثباتند نیبه ا

در هر . مهم علم جدید بر شمردیم در تعارضند يها یژگیفرضیه این مثال با اغلب مواردي که به عنوان و

ابطال  ،رسند یم به نظرکرانه  کل گرا، همه جانبه، جاودانه و بی. دو مورد، صحبت از تجربه درونی است

فرضیه بررسی نمود  را بر این دو آن ریکرد تا تأثاز اشیاء حذف  توان یصفات رنگ و طعم را نم. ناپذیرند

یعنی، حتی اگر این صفات را حذف کنیم باز هم ) بی رنگی، نوعی رنگ و بی طعمی نوعی مزه است(

  !کند یفرضیه فریبکارانه این مثال تغییر نم

  

  فلسفه

ی قبل حت بعد و(فلسفه به عنوان متافیزیک یا ماورا طبیعت . است یفلسفه آگاهی جهان شناخت

شناسی و  بحث رایج، مقوله هستی. ز نوع بیشتر مطرح فلسفه استضمناً، ا .است ، فراتر از علم)طبیعت

تمامی هستی مورد تفحص . زمان، مکان یا موجودیت خاصی مورد نظر نیست. بودن است به طور عام

  .مأنوس نیست) تجربه و آزمایش( ، معرفتی است که با صافی روش علمی فلسفه. است

به دنبال . بودن هستی است ، ثابت یا متغیررسد یلین پرسشی که به ذهن فیلسوفان متافیزیک ماو

مثل قدیمی یا حادث، علت یا معلول، همیشگی یا فانی در مورد کل هستی مطرح  ییها آن پرسش

  . شوند یتوجه و درخشانی منجر م قابل يها يبند گاه به طبقه ییها چنین پرسش. شود یم

به طور خالصه نظریه . هستندمتافیزیک نه رقیب یکدیگرند و نه از جنس هم  علم و فلسفه

یا  "شودهر چیزي از فلسفه که به یقین نشست وارد علــم می": دیگو یپوزیتیویستی اگوست کنت که م

  .باشد درست تواند ی، نم"علم بلوغ فلسفه است"

فلسفه . ها بسیار متفاوت است آن اهداف. به یکدیگر تبدیل شوند توانند یفلسفه و علم جدید نم

ها ابداع یا  با آن توان ینم. است که در قلمرو علم نیستند ییها متافیزیک در کوشش به یافتن پرسش
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بینی پیشامدهاي  پیشبه  توان یبا فلسفه نم. شود یکاربرد فلسفه به تکنولوژي منجر نم. اختراع کرد

  .پرداختمادي 

تفحص . نیازهاي آدمی است نیتر دانستن از مهم. یز محتاج استاما، ذهن پویاي آدمی به فلسفه ن

- روش ،فلسفه. شودو چون هستی، منشاء و عاقبت آن، هیچ گاه از ذهن انسان پویا خارج نمی در چند

 "فناورانه"هاي فالسفه در طول تاریخ به معنــاي عام کلمه اندیشه چهاگر. شناسی این تفحص است

  .اند ولی سهمی بسیار در شکل گیري نگرش انسان داشته )نداشته اند یککاربرد تکنولوژ(نبوده اند

  علم فلسفه

هایی چون فلسفه معرفت. "علم شناسی یا شناخت علمی علم است"فلسفه علم به نظر اغلب علما 

فیزیک علمی است  ،مثالً. اندزمینه شکل گرفته نیز با همینتاریخ، فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه اخالق 

فیزیک دانشی . در آن مطرح است.. .نور و ،تحوالت ماده، انرژي، جرم، سرعت، شتاب، الکتریسیتهکه 

روابط در علم فیزیک اکثراً به صورت قانون، . کندهاي طبیعی آشنا میاست که ما را با روابط بین پدیده

. شود یبررسی مدر فلسفه فیزیک خود فیزیک به عنوان واقعیتی خارجی . شوند یمدل و فرضیه بیان م

و باألخره اینکه کدام نظریه در  مسیر تحوالت علم فیزیک ،ها  روابط بین قوانین، چگونگی تبیین آن

  .اساسی فلسفه فیزیک هستند يها بحث قلمرو علم فیزیک قرار می گیرد،

فلسفه تاریخ . است رویدادهاي تاریخیعلم تاریخ، علم به حوادث گذشته و نقد و تحلیل علمی 

  در قلمرو علم جدید وارد کرد؟ توان یآیا علم تاریخ را م. کند یعلم تاریخ را کنکاش م ماهیت

توان تبیین کرد؟ بینی نمود؟ آیا قوانین تاریخی را میتوان در مسیر توسعه علم تاریخ پیشآیا می

وجود  هنر علمهاي فیزیکی و تاریخ وجود دارد؟ چه ارتباطی بین علم تاریخ و چه تشابهی بین پدیده

  دارد؟

  .شوند یهستند که در قلمرو فلسفه تاریخ مطرح م ییها ، پرسشها نیا

. مختلف خود ارتباط روشنی با فلسفه متافیزیک ندارد يها کنید که فلسفه علم در شاخهمالحظه می

در فلسفه علم، کلیت علم، . فلسفه علم نگرشی به علم شناسی است. فلسفه علم به علم نزدیکتر است

 مسیرهاي توسعه علم و هاي مختلف علمها، روابط بین شاخهگذاري ي حصول، چگونگی قانونهاروش

  . ردیگ یمورد بررسی قرار م

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سومفصل 

ــاعی    ــوم اجتم ــین در عل  تبی
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  1در علوم اجتماعی تبیین؛ سومفصل 

  مقدمه

بط سببی با هم ندارند یعنی چند حادثه که ر "است اتفاق، نادر": دیگو یقاعده مشائی ارسطوئی م

  .گرنه باید ارتباطی بینشان باشدا .محال است به دفعات با هم رخ دهند

: گویدمی اختیار آدمی، بر تأکید  براي  بلکه  ،مشائیت ارسطویی  نقض  نه براي "شفا"ابن سینا در 

از سر  توان یکه اختیاري در کار نباشد وگرنه حوادث بسیاري را م کند یاین قاعده در جایی کار م"

  .دهد ي میرو یعلتي به ا حادثهیا هر  "اختیار با هم پیاده کرد

 يا هیقض(احتمال انتخاب تصادفی یک نقطه از این فاصله صفر است . را در نظر بگیرید) b،a(فاصله 

اي انتخاب اما در یک انتخاب تصادفی باالخره نقطه). اثبات شده از طریق برهان خلف در تئوري احتمال

ولی بسیاري از آمار شناسان . پس احتمال صفر دلیل عدم وقوع یا پیشامد ناممکن نیست. شود یم

اصل " دانند یها خیلی نزدیک به صفر است را تقریباً ناممکن م احتمال وقوع پیشامدهایی که احتمال آن

!). خودشان مثال بمباران هوایی تهران و آسودگی خیال این نوع آمارشناسان از هدف قرار گرفتن( "عدم

  ...اتفاق نادر است اما

آوریم تا از دلشان  مشابه را گرد يها یعنی نمونه "ترکیب کرد را مشابه براي استقراء باید جزئیات"

 عامیت یا درجه تعمیم این ترکیب یا ره آورد چقدر است؟ آیا در استقراء. حکمی عام را استخراج کنیم

 يرا نیت کاوي، دلیل کاوي، اعتبار کاو) هرمنوتیک(کاوي ناکنیم؟ معمعنا کاوي را فداي علت یابی نمی

ادراك یک پدیده فقط از "  :ندیگو یم. افعال آدمی صورت و باطنی دارد. گویندکاوي هم میو قاعده

  . "ممکن است درون آن

بومی کرد،  ها راباید درون قضایا بود، باید تئوري( رود یبا همه امیدواري که به معنا کاوي م

هر  ه استشددر مواردي باعث  هرمونوتیک، افراط در )ها و همه چیز باید بومی شودندها، تکنیکفرآی

شوند و همه  شناختهمحور  یبوم يها فرهنگ. تعمیم یابنده انکار شود گونه تاْکید بر عناصر مشترك و

عقل، دین، مفاهیمی چون کار، . هاي اشتراك چه در سطح و چه در عمق جوامع نادیده گرفته شودگونه

ها خط  دور آن. دانسته شوند منحصر به فرد هاي فرهنگیویژگی وامثالهم، بهداشت، تعلیم و تربیت، رفاه 

  .در خود فرورفته باقی بمانند و ها بستهقرمز کشیده شود و نظام

و  ایجابی  ، خطاي 3یالزم و کاف طی، شرایعل نییتب ،2یعل سمیبه مکان میدار یفصل نگاه  نیدر ا

 1میل  جداول ،6تطبیقی  مطالعه، 5مورد پژوهشی  یا  پژوهشی  نمونه"مثل   علّی تبیین  هاي راهبرد، 4یسلب

  . دیگر  مطلب بنیادي چندو 

                                                                                                                                               
1 - Social Explanation 
2 -Causal 
3 - Necessary & Sufficient 
4 - False Positive & Negative 
5  - Case Study 
6 - Comparative 
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  قانون علّی  

).  Eبه   Cاز( رساند یرا به هم م E ،Cمکانیسم علّی دارد که دو پیشامد مثل یک هر تبیین علّی، 

 ها چیآن به بقیه پ يو تسر)  C(ل قبل از حرکتبیاتوم يها چرخ یکی از ازخوردگــی یکی پیچ  مثالً

از رینگ پس از شروع حرکت و در نتیجه  خو باالخره جدا شدن چر 2C، 1C ، .... یکی یکی و تدریجی

را همان Eو ... ،1C، 2Cزنجیره  2کوهن. بنامیمEرا  شامدیپاین  .فرار چرخ از زیر اتومبیل و توقف آن

یک "  :گویدکوهن می). در روش علمی  "چرایی"چیزي نزدیک به گذار مهم .(اندد یمکانیسم علّی م

علت ... ،1C، 2Cتبیین است که بتوان گفت فالن دسته از پیشامدها یا حوادث  از يا ژهیتبیین علّی نوع و

 .)یهمان قانون علّ(ضروري است  ،وجود قوانینی که اولی را به دومی پیوند زنند. اندبودهEبهمان معلول 

معلول به کمک حادثه استنتاج  متوالی میانی و حوادث    مقدمپیشامد داشتن توصیفی از  به نحوي که با

  ."ن میسر باشدوآن قان

به ذمثل قانون جا) اي معیندر حوزه( قطعی، قوانین قطعی یاند و گاهاحتمالی قوانین علّی گاه

ژن  میمثالً، اگر زوجی هر دو داراي ن(مندل  يها ژن میقوانین احتمالی مثل قانون ن  .عمومی نیوتن

  ). درصد است 25مغلوبی مثل چشم آبی باشند، احتمال اینکه فرزندشان چشم آبی باشد 

  

   3استقرایی نظممعیار 

 E(مثالً احتمال بارش باران . داشته است Eبر وقوع  يریتأث Cباشد آنگاه وقوع  E)P(E/C) ≠ P(اگر

 .بیشتر است) E(از احتمال غیر شرطی ) C( به شرط آنکه هوا ابري باشد )

  )همان فرضیه صفر در آزمون ساده همبستگی(باشد  E)P(E/C) = P(اما اگر  

  .مستقل است Cاز  Ho: E    فرضیه 

  . مستقل نیست Cاز  H1: E    فرضیه

   P(E∩C) = P(E) P(C)یا  P(E/C) = P(E( :تعریف استقالل در تئوري احتمال*

به معنی تأیید استقالل این H1اما رد شدن   .شود یتائید م  EوCیا همبستگی H1رد شود،  Hoاگر 

 .بسیار بعید است  مثال نیدر ادو پیشامد است که 

  

  در نظم استقرایی  4خطاي ایجابی .1

خطاي ایجابی زمانی است که رابطه علی را بدون وجود !! کند ینظم استقرایی  گاهی به گزافه ادعا م

). بر اثر نیکوتین و حرارت( شود یم يا قهوه ها يگاریبین دو انگشت س. قی کنیمدرست تل ،واقعی آن

آیا تالزم و تقارنی . ستاسیگار کشیدن به سبب نیکوتین و بعضی فعل و انفعاالت شیمیایی سرطان زا 

                                                                                                                                               
1 - Mill 
2 - Cohen 
3 - Critera of Inductive Regularity: CIR 
4 - False Positive 
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پس نظم استقرایی اینجا موجب یکی  ،نه ضرورتاً ؟اي شدن بین دو انگشت وجود داردبین سرطان و قهوه

  . واقعی شده است ورت غیرضر

  

  در نظم استقرایی   1خطاي سلبی .2

گویند و مثالً می. ضرورت و تقارن واقعی را نادیده بگیریم شود ینظم استقرایی گاهی باعث م

ولی دلیل هر شورشی قحطی نیست یا شرط . شود یکنند که قحطی باعث شورش مردم ماستدالل می

 يا افتد که پیشامدهاي متعدد بالقوهر در مواردي اتفاق میخطاي سلبی بیشت. الزم شورش قحطی نیست

  . شوند يا بتوانند باعث حادثه

براي مصرف  "نیوکاالدونیا"گروهی از مبلغین و امدادگران مسیحی هنگام اصرار به بومیان : مثال

ــی بومیان باور دارند شپش سالمت. شوند یها مواجه م با مقاومت آن ییت براي شپش زا. د. پودر د

مبلغین پس از . اند دهیاز بیمارانشان شپش ند کدام چیگویند در روي تن هها می چــرا؟ آن! آورد یم

ها به درجه حرارت  تن افراد سالم درجه حرارت نرمال دارد شپش که ییابند هنگامتفحص فراوان در می

ی هنگامی که کسی به علت ول. پردازند یکنند و روي بدن به زاد و ولد و ادامه حیات مدرجه خو می 37

ها از گرماي بیش از حد  شپش رود یو درجه حرارت بدنش باال م کند یتب م ،بیماري یا عفونت

و این تصور را براي بومیان  شود یآري از شپش م ،پس بدن بیمار. کنند یو بدن بیمار را رها م زندیگر یم

یک ضد (همین مایه تندرستی است سالم شپش دارد پس  صکه چون تنها تن اشخا آورد یبه وجود م

  ).علت، علت تشخیص داده شده است

  

   2الزم و کافی شرایط

شرط الزم و کافی براي گرم شدن باشد؟ معموالً افزایش فشار  تواند یآیا تنها انرژي حرارتی م

 راگازها را گرم کند بعضی از اشکال انرژي شیمیایی نیز همین ویژگی  تواند ینیز م) نیروي مکانیکی (

  است اگر فقط اگر Eشرط الزم و کافی  C. دارند

 C  شرط الزمE باشد.  

 C رفته براي وقوع  هم يعضوي از مجموعه عواملی باشد که روE کافی باشند .  

  . هم نقد گردند 2و  1که  دیابی یرا م ییها اگر کمی فکر کنید مثال

  :نیمبرگردیم به تئوري احتمال و با احتمال شرطی مطلب را بازنگري ک

  اگرC  شرط الزمE  باشد، آنگاه در فقدانC  احتمال وقوعE  برابر صفر است. 

    P(E / C′) = 0: یعنی     

  اگرC  شرط کافی وقوعE  باشد آنگاهP(E/C) = 1    

                                                                                                                                               
1 - False Negative 
2 -NSC:  Necessary & Sufficient Conditions  IF and Only iff  یا 
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با فرض  ست اگر یتحقق نیابد و کاف  Eرویداد مورد نظر  Cپس شرط الزم است اگر بدون وجود آن 

  .یافته، باشدتحقق   Eحادثه ،وجود آن

  

   1ممد و مخل آماريهاي نالوژيآ 

  :ارائه داد که آنالوژي هاي آماري با استحکام کمتري ظاهر شوند 2موارد متناظري توان یم

 3ممد: C      ممد پیشامدE است اگر)P(E/C) > P(E  باشد به بیانی وقوعC  رویدادE   را

  .تمال بارندگی را افزایش می دهدابري بودن هوا اح. را افزایش دهد تشدید و احتمال آن

 4مخل:    C  مخلE است اگر)P(E/C) < P(E  باشد یعنی وقوعC  از احتمال وقوعE کاهدب 

را کاهش می  "قبولی در امتحان "احتمال" درس نخواندن"به عنوان مثال  .دهد را تخفیف  وقوع آنیا

  .دهد

  

   5شرایط خفته و بیدار کننده

باعث شروع جنگ 1913رور فرانتس فرد یناندز ولیعهد اطریش در فرض کنید کسی معتقد باشد ت

  ).به صورت شرط الزم و کافی( شد ) 1918- 1913(جهانی اول 

یعنی ثابت کنیم که حتی اگر . را زیر سوال ببریم یک راه ابطال این ادعا این است که الزم بودن آن

. شدمان تاریــخ یا اندکی دیرتر آغاز میجنگ در ه داد یترور فردنیاندز ولیعهد اتریش روي نم 1913در 

بحران اقتصادي، (اندرکار مهیا کردن شرایط جنگ بودند به واقــع هم بسیــاري از حوادث دیگر دست

خواهی رهبران اروپا، انباشت تسلیحات، مسابقه تسلیحاتی آلمان و انگلیس به ویژه در تکنولوژي زیاده

شروع شده بود و  1890هاي جنگی از سال سلیحاتی ساخت زیردریاییمثالً رقابت ت....). و ها ییایردریز

هر کدام از طرفین اولیه و قدرتمند تصور برتري کامل داشتند و اطالع چندانی از نیروي رقیب نداشتند 

رویداد معلول را Tاما عامل بیدار کننده پیشامدي است که وقوع آن در زمان). است 6خفته عوامل هااین(

ترور ولیعهد اتریش عامل بیدار کننده بود که دو روز پس از وقوع . همان زمان به دنبال دارد تقریباً در

مولد  8عاملی است که تحولی در شرایط خفته 7واقع عامل بیدار کننده در. ها آغاز شد آن، اعالم جنگ

  . شود یه مشیوه استدالل علی به عنوان مثال اشار چنددر اینجا به . آورد یوقوع معلول به وجود م

  

                                                                                                                                               
1 - Enhancing & Inhibiting Statistical  Analogues 
2 - Parallel 
3 - Enhancing 
4 - Inhibiting 
5 - Standing & Instigating Conditions 
6 - Standing 
7  -  Instigating 
8  -  Standing 
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  علّی  استداللراهبردهاي 

- پرداخته می  2میلجداول و  1، مطالعه تطبیقیینمونه یا مورد پژوهش در ادامه به توضیح راهبرد

  .شود

  

  نمونه یا مورد پژوهشی .1

اي روي داده که حادثــه رود یمطالعه موردي یا نمونه پژوهشی بیشتر در مواردي به کــار م راهبرد

تاریخی مرتبط که ممکن است در  يها نهیمعموالً پیش زم. را علت کاوي کنیم آن میخواه یاست و م

به عنوان مثال انقالب چین را به عنوان . گیرندحضور نمونه مورد نظر دخیل باشند مورد کاوش قرار می

، سه سال قبل از انقالب و بررسی وقایع 30در این مورد، در نگاه اولیه به تاریخ . معلول در نظر بگیرید

  . علت انقالب در نظر گرفته شوند توانند یکه م کنند یعامل یا رویداد خودنمایــی م

 از حزب ملی چین  ها ستیاخراج کمون  

  1930دهقانی چین در  –نهضت سیاسی  

 جنگ جهانی دوم  

مورد . روي آورد توان یآماري م يها هاي تطبیقی و هم به روشبراي اثبات این فرضیات هم به روش

در چنین مواردي باید . مستلزم تحقیقی خاص در باب توالی حوادث منجر به یک حادثه است پژوهشی

  . پیوندهاي ویژه میان حوادث و شرایط اجتماعی و تاریخی در نظر گرفته شود

 امتحان جامع دکتراي مدیریت صنعتی(به عنوان مثالی دیگر به صورت مسئله زیر توجه کنید 

  )شناسی تحقیق درس فلسفه علم و روش1385 دانشگاه عالمه طباطبایی تیر

علل مدیریتی ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  بررسیرح تحقیق براي طیک 

یا  ها يتئورقبل ز ذهن محقق ا مورد  نیادر .)آن زمان،این حادثه روز بودر د(بنویسید فرانسه2006

از درون این و  ابدی یم خودمعه این ورزش براي ابتدا جایگاهی در جا.کند ینمهمراه  را با خود ها روش

او  .شود یمشرکاي تحقیق دست به کار   عنوان  به  حتی اندرکاران، دست حمایت  جلب جامعه اغلب با

رابطه  ها آنبیابد وبا  چگونه عوامل اصلی جامعه را. ی پاسخ دهدسواالت به دیبابراي استفاده خود، 

در این مثال زمان نقش  به کاربرد؟ ابزاري را  چه یی باها روشو چه  همکارانه ایجاد کند؟ چه راهبردي

و تقاضا براي اعالن نتیجه د می شون تر کم رنگهرچه بیشتر زمان بگذرد حوادث .تعین کننده دارد

 زمان جنگ با  ي دیگر مقولهها پروژهمثل .اگر این تحقیق را یک پروژه فرض کنیم نجایدر ا.ابدی یمکاهش 

متون  ،ها لمیفبه عنوان مثال از اسناد،  توان یماین مورد  در ها دادهبراي جمع آوري  .است  مطرح  هم 

هدف این تحقیق ارتقاي ورزش فوتبال در کشور .پرسشنامه سود برد انواع مصاحبه و ورزشی،-علمی

  .عنوان شده بود

  

                                                                                                                                               
1  -  Comparative Study 
2  -  Mill Study 
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  تطبیقی  يها روش .2

  و در بعضی نه؟ شوند یتر م چرا در سوانح طبیعی، در بعضی روستاهاي فقیر، مردم منسجم

در بعضی دیگر  و وندندیپ یها اعضا به هم م چرا هنگام مرگ بزرگ یک خانواده، در بعضی خانواده

- قیام در جوامع به شدت طبقاتی روي می"فرضیه  ،دیگر  یبه عنوان مثال! گریزان یکدیگر از پراکنده و

یکی آنکــه اختالف . توانیم، دنبال کنیممی دو راه را براي رد فرضیه اخیر. را در نظر بگیرید "دهد

از وقوع قیام در جوامع غیر طبقاتی را  ییها یعنی، نمونه. نیست) E(شرط الزم قیام  )C(طبقاتی شدید 

کردن مواردي که جامعه به  دیگر آن که، عدم کفایت شرط را نیز با پیدا). P(E/C′) >0(یعنی  بیابیم

اما . نشان داد توان یبرده است م به سر) بدون قیام(در سکون  هاي طوالنیشدت طبقاتی براي مدت

ایم، که مورد مطالعه قرار داده ییها کرد؟ مثالً بگوییم، در تمام نمونه توان یبراي تایید این فرضیه چه م

ها وجود  در آن Cدر جوامعی است که شرط اختالف طبقاتی شدید ) E(وقوع قیام  میکن یمالحظه م

 میتوان یآیا م. رابطه مستحکمی مشاهده شود Eو متغیر وابسته  Cنی بین متغیر مستقل یع. داشته است

لبته قضاوت قطعی نم  میتوان یبه قطع بگوییم که اختالف طبقاتی شرط الزم و کافی براي انقالب است؟ ا

ي اندك نیز اه نمونه،درباره همین ها اندکاند نمونه تعداد ،ما تصادفی نیستند يها چرا؟ چون نمونه. بکنیم

باالخره، شاید قیام و اختالف طبقاتی در جوامع هر دو معلول  .غیره و اطالعات کافی وجود ندارد

در یک تحلیل تطبیقی ممکن است  ؟شود یماما چرا حکومت ضعیف .باشند توانهاي ضعیف و ناحکومت

  .هم از قیاس هم از استقراء استفاده کرد

  

   1میلجداول  .3

است که با مشاهده و بررسی تغییرات در شرایط مقدم یک حادثه علت  آن "میل" يها هدف روش

به . را در میان پنج عامل مشهود پیدا کنیم Pفرض کنید بخواهیم علت حادثه . را مشخص کنیم آن

و  2دو روش اتفاق "میل"Pبراي بررسی علی  . موفقیت یک تشکیالت سندیکایی باشد Pعنوان مثال اگر 

  .کندیرا پیشنهاد م 3اختالف

  

  اتفاق جدول )الف

فرض کنید وقوع یا حضور . را مطالعه کنیمPباید چند نمونه وقوع موفقیت تشکیالت سندیکایی 

ها، موفقیت را در حضور یا  حال بیاییم در این نمونه. نشان دهیم”  _“ و عدم حضور را با“ +”عوامل را با 

 Bزورگویی مدیران،  A: عواملی چون توانند یم Eتا  Aعوامل . بررسی کنیم Eتا  Aعامل  5عدم حضور

در این جا . هاي سندیکایی باشندآزادي فعالیت Eتبعیض و D  کاهش دستمزدها،  Cدانش کارگران، 

                                                                                                                                               
1  -  J.S. Mill 
2  -  Agreement 
3  -  Difference 
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را از  Eتا  Aرا در نظر گرفتیم که باید در هر یک وضعیت عوامل مستقل  Pبراي اختصار دو مورد وقوع 

  .دهد ینتیجه بررسی را نشان م 3- 1جدول. نظر حضور یا عدم حضور بررسی کنیم

 
   3- 1 جدول

E D C B A موارد تشکیالت سندیکایی  

  1مورد   موفقیت +  + _ + +

  2مورد  موفقیت + _ +  _ _

  

مسئول کامیابی  Aگفت که  توان یپس م. حاضر است pآمیز  تیدر هر دو مورد وقوع موفق Aعامل 

p روشن  .علت موفقیت سندیکاي کارگري باشد ندتوا یم "زورگویی مدیران"به تعبیري دیگر . است

در موارد  Aحضور و را بتوانیم بررسی کنیم  موفقیت تشکیالت سندیکاییاست، اگر موارد بیشتري از 

  .میشو یمموفقیت را نشان دهیم، به روش استنتاج علمی استقرا نزدیکتر 

  

  اختالف جدول) ب

ید حداقل دو مورد یا نمونه را بیابیم که در این روش با يبر مبنا. حال برویم سراغ روش اختالف

  ).3- 2جدول (یکی موفقیت و در دیگري عدم موفقیت تشکیالت صنفی مشهود باشد 

 :دهد یدو مورد نشان م نیرا در ا Eتا  Aبررسی عوامل 

 
 3-2جدول 

E D C B A موارد تشکیالت سندیکایی  

  1مورد  + + _ _ _ +

  2مورد  _ _ _ + + +

  

حاضر و در Pیعنی در حضور یا موفقیت . تغییر کند Pوجود داشته باشد که هماهنگ با اگر عاملی 

  . واجد چنین ویژگی است Aهم عامل  این بار. میا افتهیغایب باشد، عامل مورد نظر را  Pعدم موفقیت 

  نتیجه 2-7

را علت  C علی است یعنی يها سمیی در علوم اجتماعی، اعتقاد به وجود مکانلهاي عمبناي استدالل

E که وقوع  دانستن معادل این است که بگوییم مکانیسم علی وجود داردC  را بهE کشف . زندپیوند می

  .رابطه علی میان آن دو را مطرح کند تواند ینظمی استقرایی میان دو متغیر م

نه ) P(E/C) > P(E)است  Eممد وقوع  Cن صورت آپیوند زند در  Eرا به  Cاگر مکانیسم علی، 

  ). یا کافی رورتاً شرط الزم وض
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   1نظریه تفسیر

. گذاردفرق می 2نظریه تفسیر میان تبیین و تفهم. قانونی تاکید دارد ها میرویکرد تبیین به تعم

است در زمینه  يا تفهم کشف معناي حادثه. از حوادث است يا به علل عام حادثه یابی تبیین، دست

 ، فعل و فاعل هر دو را باپردازد یفقط به فعل نم. است اکاوانهاجتماعی خاص، رویکرد تفهم رویکردي معن

  .کاود یهم م

علوم . است از یک حادثه در بستر وقوع آن به منظور کشف معانی آن خوانش یا تعبیريتفسیر، 

  . رفتار فردي و جمعی، بر شناخت بیشتر فاعلیت نظر دارد تر قیاجتماعی تفسیري براي درك عم

. رود یبه سرعت به طرف نیمکتی چوبی م. گذرد یبور از راهی از زیر نردبانی مفردي هنگام ع: مثال

. دهد یو به راه خود ادامه م اندازد یکیف خود را م. کشد ینفسی عمیق م. زند یبه نیمکت م يا ضربه

  . نیست ارتباط حرکات او مشهودظاهراً 

در فرهنگ غربی عبور ( داند یحس مفرد مزبور آدمی خرافی است که عبور از زیر نردبان را ن: تفسیر

نردبان طبق اعتقاداتش براي رفع نحسی به سوي  پس از عبور از زیر )شود یاز زیر نردبان نحس تلقی م

و  شود یپس از آن خیالش راحت م "به زنیم به تخته" زند یآن مه ب يا و ضربه رود ینیمکت چوبی م

  .رسد یتفسیر خاصی براي آن به ذهن نم هکانداختن کیف اتفاقی است . کشد ینفسی به راحتی م

یکی از کارهایی که در  .شود یدیده مبه روشنی دو بعد رفتار فردي و متغیر فرهنگی در این تفسیر 

، تفسیر متون است که تشابه بسیار با تفسیر رفتار آدمیان ردیگ یمسیر توسعه دانش، فراوان صورت م

  . یگاه ویژه داردفرهنگی جا يها در تفسیر، شناخت ارزش. دارد

این است که به فهمی در باب حاالت روحی فاعل در هنگام عمل ) 3وبربه قول (بیان دیگر قضیه 

 نیتر ، مهمشود یوقتی تفسیري ارائه م. نامد یم)تفهم( 4این فرآیند را فهم تبیین گرانه "وبر". برسیم

چیست؟ نافذترین معیار  ولی سوال این است که محک ما براي بررسی. قضیه، بررسی صحت آن است

هم و به وجود  یعنی، مرتبط نمودن اجزاء تفسیر با. تفسیر در علوم اجتماعی تفسیري، هماهنگی است

وجود دو ایراد اصلی، قدرت تفسیر را کاهش . بی تناقض آوردن یک کل معنادار با اجزایی سازگار یا

  . دهد یم

  .شرط ضعیفی است)جود تناقض و عدم( هماهنگی شرط 

در بسیاري موارد پاسخ . دهد یط هماهنگی و سازگاري مبنایی براي داوري تجربی به دست نمشر

  .ماند یچراجویی هاي علمی در تفسیر بی جواب م

یک راه تایید تجربی در این مثال پرسش از خود مرد . خرافی، نردبان و تخته بازگردیم به مثال مرد

ما آیا چنین امکانی در تفسیر وقایع تاریخی وجود دارد؟ ا! است که مثالً چرا به نیمکت چوبی ضربه زدي

                                                                                                                                               
1  -  Interpretation 
2  - Explanation & Understanding 
3-  Weber 
4  -  Explanatory Understanding 
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تبیین ضعیف یا محدودي  تواند یبه هر حال تفسیر با تبیین تفاوت دارد و یک تفسیر در اوج خود م

  .شود یتلقی م

بینی هاي اجتماعی، نظر به این مهم دارد که افعال انسانی تابع جهانرویکرد تفسیري به پدیده

اگر این . دار اجتماعی محصور استهر فعل جمعی در یک جهان معنا. خاص است يها تیاجتماعی و ن

به  میتوان یی علوم اجتماعی در نظر بگیریم، آیا مرسبرعنوان تنها راه معنایش به  نیتر عیمدعا را در وس

علی همه علوم اجتماعی فرمان دهیم از رویکرد معنا کاوانه استفاده کنند؟ در این صورت کاربرد تبیین 

با  ها روشاین . اند شدهي متعدد استقرایی طرح ها روشدر علوم اجتماعی نیز  .شود یبسیار محدود م

  اند شدهگاه به نتایج کاربردي درخشانی منجر  ها يدشواروجود همه 

 
  و تبیین ساختاري  خدمتیاي یا تبیین وظیفه

  یا خدمتی يا فهیوظتبیین  .1

جامعه را بر حسب پیامدهاي سودمندي که ممکن است  شئون مختلف 1ايتبیین خدمتی یا وظیفه

مثالً شیردهی طوالنی مدت به نوزادان در  کند یاجتماعی داشته باشد، تبیین م تر عیوس يها براي گستره

خدمتی براي پایین نگه داشتن سطح جمعیت در این جوامع که غذا از طریق  تواند یجوامع بدوي م

  ).حفظ تعادل(داشته باشد  ، در برشود یین ممأبه دشواري ت، شکار و میوه چینی

 در هر. نوروز، علیرغم ظواهر متفاوت، بعضی تبعات مشابه دارند يها نییمراسم سوگواري محرم و آ

کنند هم سعی می. کنند ییکدیگر حس م و نزدیکی بیشتري به خداوند. ندیآ یدو مورد، مردم گرد هم م

مردم ما برگزاري هر دو ) 84الی  81(اخیر  يها سال در.... و کننداحساس آرامش می. دیگر را ببخشند

  .برگزار کردندویژه هرکدام را  آیین را به طور هم زمان تجربه کرد و مراسم

حفظ  ایکه گرایش به خود تنظیمی و  رود یبه کار م ییها ستمیبیشتر در مورد س يا فهیتبیین وظ

اثر ) تولید یا عرضه(هنگامی که بتوان با کم و زیاد کردن  مثالً تثبیت قیمت در بازار رقابتی. دارند تعادل

کنندگان دیگر عرضه و تولید رود یبا فزونی تقاضا، قیمت باال م(افزایش یا کاهش تقاضا را منتفی کرد 

  ).برد یو افزایش عرضه قیمت را به سمت تعادل م برند یخود را باال م

 Bبنامیم که فواید  pت یا فعل جمعی را به فرض ، بیاییم خدم در تبیین خدمتی در علوم اجتماعی

مثالً . است Bبه سبب فواید  Sدر جامعه  Pبه بیان دیگر بقاي . در بردارد Sتر  را براي جامعه بزرگ

در  شود یباعث جلوگیري از حاملگی زود هنگام مادر در خانواده م) P(شیردادن طوالنی مدت نوزادان 

  ).Bسود)دارد یرا پایین نگاه م Sامعه بدوي جمعیت جدر خانواده، Pاینجا فعل

به بیان دیگر اگر . بیشتر است Sدر  Pبیشتر باشد امکان بقاي  Sدر  Bبراي ایجاد  Pهر چه استعداد 

B باشد که فعل  يا دهیخدمت یا فاP  در جامعهS دوام فعل  ،مولد آن باشد تواند یمP  مشروط به

آن ر ی استمرار دارد که سود مورد انتظاتا زماناجتماعی  هر فعل .است Sدر جامعه  Bپایداري خدمت 

  .باقی باشد

                                                                                                                                               
1  - Functional 
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  1تبیین ساختاري .2

. شوند یدر این نوع تبیین شئون جامعه بر حسب اوصاف پیش بینی پذیر ساختاري جامعه تدوین م

به )ي زیادها و تقاضا به علت جمعیت زیاد آن(در تهران و شهرهاي بزرگ  مسکن مثالً افزایش قیمت

و در روستاها د وجود نرخ باالتر تولا بولی . همراه استمصالح ساختمانی  زمین و شدن قیمت اگران

چون مصالح ساختمانی شهرهاي کوچک و  .ها مشهود نیست آن ي درا دهیپدي کوچک، چنین شهرها

در  نیز افزایش جمعیتنرخ . ي قابل ساخت بیشتر استها نیزم. ارزان هستندروستاها از نوع سنتی و 

  . کمتر استنرخ جوامع شهري  ازها  آن

). الگوي اول( دانند یاجتماعی م يها دهیساختارهاي اجتماعی را علت اصلی پد ،ساختارگرایان

 .این الگو ظاهراً از قلمرو زبان شناسی اقتباس شده است. کند یساختارگرایان الگوي دومی را نیز مطرح م

هاي وجود دارند که با جفت شدن با پدیده نامشهوديی زیرین یبر طبق آن ساختارها یا قواعد انتزاع

ها و عبارات گسترش  ها بر حسب نیاز به واژه زبان. آورند یاصلی اجتماعی را به وجود م يها دهیبیرونی، پد

انتزاعی  از قواعد تبدیلی ساده و يا اند که پاره نشان داده 2زبان شناسان قائل به نظریه زاینده. ابندی یم

. ندیگو یاین قواعد را دستور زبان م .در یک زباناند) و فهم لقابل انتقا(درست  يها یتنمولد همه گف

نا  همان نظمبه دنبال ها  آن .بیابند دستور زبان قوانینی مثل کوشند یساختارگرا م اجتماعیان تحلیل گر

به (سازد  سریمي اجتماعی را ها دهیپد ینیب شیپی ادتهستند که توضیح ی زیرین علوم اجتماعی مشهود

  ).1373نقل از دانیل لیتل، ترجمه سروش، 

  يا فهیوظي ساختاري و ها نییتبجمع بندي  2- 2-9

اي تبیین خدمتی یا وظیفه. خدمتی انواع مستقلی از تبیین اجتماعی نیستند ساختاري و يها نییتب

. ینده مطرح استاز تبیین علی است که در آن استعداد عاملی براي تولید اثري در آ يا دهیچینوع پ

 انساختارگرای در الگوي اول. تبعیت کند تواند یتبیین ساختاري بر دو قسم است یا از دو الگو م

اجتماعی ي ها دهیرا علت پد )يو جاري از روابط مشهود ا مجموعه( اجتماعی هايواحدهایی از ساختار

الگوي دوم یا نظریه زاینده . استعقالنیت یا خرد اجتماعی یکی از مبانی تحلیل د در این الگو نمی شمار

اجتماعی  يها دهیالزم تولید پد يها نهیاز قواعد انتزاعی به عنوان پیش زم يا سعی دریافتن مجموعه

و تعدد موارد آن طور که در تبیین  شود یمي تحلیل و تبیین از تفسیر استفاده ها گونهدر این  .دارد

   .نیست نظر مورد استقرایی ضرورت دارد،

                                                                                                                                               
1  - Structural 
2  -  Generative Linguists 
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  گوناگون مدل انواع؛ چهارمفصل 

  مقدمه

لم براي نزدیک شدن به واقعیت در مسیر یا  ي است که عاا دهیپددر قلمرو علم و تکنولوژي، مدل 

که در بحث روش  گونه همان. زند یمجریان رسیدن به یک نتیجه علمی دست به ساختن یا ارائه آن 

با روشی ) به معنی عام آن(ي اعتبار مدل را از طریق آزمایش ا گونهاگر عالم بتواند به  علمی بیان شد،

این . گردد یمي از دانش بشري موسوم به مجموعه علوم ا رمجموعهیزعلمی اثبات کند، مدل او وارد 

  .مجموعه دائماً در حال تغییر است

حلیل یا بهتر بگویم توجیه حوادث گذشته و باید قادر به تجزیه و ت شود یمي که ارائه ا نهیزممدل در 

هر چه توان توجیهی مدل بیشتر باشد، . در صورت نیاز پیش بینی و توجیه رویدادهاي آینده باشد

پس مدل خود واقعیت نیست بلکه ساختاري براي نزدیک شدن به . استحکام و اعتبار آن نیز بیشتر است

باز هم الزم . شود یمقعیت یا در ارتباط با آن مطرح واقعیت و پاسخ چراهایی است که در پیرامون وا

نسبی است و تا حدي از نگرش شخصی نگارنده تأثیر  شود یماست تأکید شود آنچه در اینجا مطرح 

  . پذیرفته است

ي مثالً در نقاشی یا مجسمه سازي مدل مفهومی و تکنولوژدرجایی دیگر برون از مجموعه علم 

ي دیگري از ها بخشجانداران، اشیاء یا (دل معموالً واقعی است براي یک نقاش م. معکوس دارد

آن را  نیو قواناجزا و تا حد ممکن به واقعیت نزدیک شود  کند یمهم نقاش سعی  نجایدر ا).طبیعت

  .  کند نقاش آنرا نقش و بر مبناي هنر و سلیقه خود تفسیر میو ولی واقعیت مدل است . کشف کند

  

  هابندي مدلتقسیم براي هاي گوناگونانواع نگرش

  نگرش توصیفی تشریحی .1

 اي انواعی از مدل که به صورت کالمی یا توصیفی سعی در نمایش پدیده: 1ي تشریحیها مدل

ي کالمی ها مدل). مثل آناتومی صرفاً توصیفی بدن انسان مثالً قلب یا توصیف کالمی زلزله(دارند 

 نیتر مهم. لمی هستند که بشر مورد استفاده قرار دادي مدل سازي عها نمونهتوصیفی تشریحی، از اولین 

در پیش بینی هستند، یعنی قابلیت پیش بینی، کمتر جزء  ها آني تشریحی، ناتوانی ها مدلضعف 

  .شود یممحسوب  ها مدلي این گونه ها هدف

 هم  ها مدلهدف عالم از تبیین این : 2ي توصیفی با قابلیت توام توجیه و پیش بینیها مدل

مثل توصیف قانون جاذبه عمومی یا اصل کنش و واکنش در نیروها یا بیان . ه و هم پیش بینی استتوجی

  .مضرات سیگار براي انسان

  

                                                                                                                                               
1  -  Descriptive 
2  -  Prescriptive 
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  1هاي استاتیک و دینامیکمدل .2

 کنندرا توصیف می ها دهیپدبا بیانی کالمی یا با استفاده از نمادهاي ریاضی : هاي استاتیکمدل .

 ضرب حاصلرا عبور دهیم اختالف پتانسیلی به اندازه  I، شدت جریان Rمثالً اگر در سیمی با مقاومت 

هاي استاتیک عامل زمان معموالً مورد در مدل). I × R = V( شود یممقاومت در شدت جریان ایجاد 

  .a3برابر است با  aمثالً حجم مکعبی با ضلع . نظر نیست

 ي متحرکی ا لحظهمثالً سرعت . ودش یمعامل زمان هم مطرح  ها مدل نیدر ا: هاي دینامیکمدل

در یک حرکت مستقیم الخط برابر است با مشتق فاصله نسبت به زمان یعنی 
dt

dx
v   یا

)t(x)t(v  . به صورت ) نقطه مادي(این مدل در سقوط آزاد متحركtgv  شود یم ،

در  g، )از سایر نیروهاي ممکن مثل مقاومت صرف نظر کنیم(ریم اگر فقط نیروي جاذبه را در نظر بگی

ي ها مدلمقوله تعادل از مسایل مهمی است که در ). 81/9مثالً (اینجا همان جاذبه زمین است 

و تعادل ناپایدار  2تعادل به دو صورت تعادل پایدار. شود یمدینامیکی در رابطه با نیرو و حرکت مطرح 

طرح آن همیشه به صورت نسبی . سیار مهم و قابل بحث در علم و فلسفه استتعادل از مسایل ب. است

مثالً این که . شود یماست و بین دو نوع تعادلی که مطرح شد، گاهی طیفی از انواع دیگر تعادل مطرح 

هاي هستی به صورت تعادل گرایی یا برعکس است بحثی است که در بسیاري موارد طرح گرایش پدیده

به حوزه و شرایط . پاسخ جامعی در دست نیست "تعادل چیست؟"ي مثل ا سادهپرسش  براي( شود یم

 ).کاربرد بستگی دارد

  

  )هابندي مدلها براي تقسیمنوع دیگري از نگرش(ها میزان قطعیت مدل .3

 به عنوان مثال در . پارامتر معین هستند ها آنیی که در ها مدل: 3هاي معین یا قطعیمدل

معین  رهایمتغضرایب  ها آني برنامه ریزي خطی آشنا شدید که در ها مدلبا  ي عملیاتیها پژوهش

  .هستند

 براي رو شدن شیر یا خط در  ½مثالً در نظر گرفتن احتمال : 4هاي غیرقطعی یا احتمالیمدل

  .پرتاب سکه

. وجود داشته باشد تواند یمیک تفاوت  Stochastic ،Probabilisticبین دو واژه ظاهراً معادل 

ي احتمالی ها مدلوجود دارد در حالی که  Stochasticي ها مدلقوله وابستگی به زمان در م

Probabilistic در این بحث گاهی . نکته دیگر خود احتمال است. ضرورتاً وابسته به زمان نیستند

                                                                                                                                               
1  -  static   & Dynamic 
2  - Stable equilibrium 
3  -  Deterministic 
4  -  Stochasti 
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که در آن احتمال موفقیت برابر است با  شود یمطرح )استقرایی( 1احتمال به صورت احتمال تجربی

میل ) خیلی زیاد( تیها نیببه سمت  ها شیآزماوقتی تعداد . ها شیآزمابه تعداد  ها تیموفقت تعداد نسب

کند یا 
n

m
)s(p   در این مدل)s(p  ،احتمال تجربی موفقیت استm  و  ها تیموفقتعدادn  تعداد

که احتمال موفقیت یک نامزد  میزن یمالً حدس مث. است 2نوع دیگر احتمال، احتمال ذهنی. ها شیآزما

 تواند ینم(مبناي تخصیص احتمال ذهنی معموالً آزمایش نیست . درصد باشد 70انتخابی در انتخابات 

مبناي احتمال ذهنی ). ي به اندازه کافی زیاد را به عمل آوردها شیآزماباشد یا بسیار دشوار است که 

  .شخصی استمعموالً اطالعات گذشته و استنباط 

  

  هایی که به نوعی شبیه واقعیت هستندها یا مدلبندي شکلی مدلتقسیم .4

 هاي مدلIconic )هاي مدل. مثل ماکت یک ساختمان، پل یا سد): ظاهراً ماننديIconic 

  . شبیه پدیده اصلی نیست ها آنظاهري مانند پدیده اصلی دارند ولی معموالً رفتار 

 هاي مدلAnalog )ممکن است در ظاهر هیچ شباهتی به پدیده اصلی  ها مدل این): قیاسی

مثل کرونومتر . یی به پدیده اصلی نزدیک باشدها جنبهاز  ها آنرفتار  رود یمنداشته باشند ولی انتظار 

ها، ، ساختن مدارهاي الکتریکی براي بررسی پدیده)کرد یمترازویی که گالیله با آن زمان را وزن (گالیله 

irvماشین ضرب  ) شدت جریان متغیر ایجاد کنیم، با یک و اگر در سیمی بتوانیم مقاومت

ولتمترمی توانیم اختالف پتانسیل دو سرسیم را اندازه بگیریم که همان حاصل ضرب مقاومت در شدت 

 مدارهاي الکتریکی براي حل معادالت دیفرانسیل، دستگاه الکتروکاردیوگرام قلب یا، )جریان است

به وجود نوعی پیوستگی، استفاده  توان یمي آنالوگ ها مدلي مهم ها یژگیواز . دستگاه انسفالوگرام مغز

  .از قوانین علمی و اندازه گیري اشاره کرد

 هاي مدلDigital )مثل . کنندگیري شمارش میها را به جاي اندازهعناصر پدیده): عددي

  ....چرتکه یا یک ماشین جمع ساده، اسکناس شمار و

مثل کنتور آب منزل یا . هاي عددي و قیاسی هستندتلفیقی از مدل) : دورگه( Hybridي ها مدل

ي ها پالسو آنرا به خروجی گسسته مثالً  رندیگ یمکه ورودي پیوسته را  3هاترازوهاي دیجیتال، مودم

  .کنند و برعکسآماده می Digitalصفر و یک براي ورود به کامپیوترهاي 

 هاي مدل Symbolic)نت)استفاده از حروف الفبا براي نوشتن اصوات(مثل کتابت ): نمادي ، -

  .H-O-Hبراي آب یا نمایش آن به صورت  H2Oهاي موسیقی یا مثالً فرمول 

 ي مختلف از جمله شرایط است به مدل براي ها يوروددادن  4سازيمنظور از شبیه: سازيشبیه

به عنوان . شوندسازي شناخته میابزار شبیه نیتر مهمعنوان  امروزه کامپیوترها به. استنتاج یک نتیجه

                                                                                                                                               
1  -  Empirical Probability یا   Objective Probability 
2  -  Subjective or Mental Probability 
3  -  Modems 
4  -  Simulation 
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، آموزش )ي کامپیوتريها برنامهبه کمک ( ها هایی براي تکرار ذهنی آزمایشهاي صف، مدلنمونه مدل

  ).در واقع ایجاد شرایطی مشابه واقع براي یادگیري(رانندگی و خلبانی 

  

 هاي ریاضیمدل .5

 اصول، تعاریف (دانان با استفاده از ساختار ریاضی  ایی که ریاضیهمدل: هاي انتزاعی ریاضیمدل

اغلب  ایها  مثلث، قضایاي تشابه ها مثلثمثالً قضایاي تساوي . دهند یمارائه  ها دهیپدبراي بیان ) و قضایا

  قضایاي هندسه

 ثل م. کند یمي را با یک رابطه ریاضی بیان ا دهیپدعالم به کمک تجربه : هاي ریاضی تجربیمدل

). حاصلضرب فشار در حجم برابر است با مقداري ثابت( p*v = cمدل یا قانون بویل ماریوت 

0
2

2

1
xaTx  )مدل حرکت طی شده در طول زمان .( X0 نقطه آغازین وa شتاب متحرك است.  

ن تفحص در اینجا بد نیست کمی راجع به یکی از این قوانین مثالً بویل و ماریوت و شیوه استنتاج آ

  .کنیم

  هر چه . میکن یمرا به یک فشارسنج وصل ) مثالً تلمبه دوچرخه(یک تلمبه بادي : شرح آزمایش

دسته تلمبه را فشار دهیم با کاهش حجم درون سیلندر تلمبه، فشارسنج میزان بیشتري از فشار را نشان 

یا ). فی قانون بویل ماریوتبیان کیفی یا توصی( ابدی یمیعنی با کاهش حجم گاز فشار افزایش . دهد یم

در اینجا دو سؤال مطرح . ابدی یمبه بیانی دیگر هر چه فشار وارد بر یک گاز را بیفزاییم حجم آن کاهش 

  در همه شرایط صادق است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا؟) قانونی(آیا چنین بیانی شود یم

ابتدا یک نوع گاز شناخته شده مثالً  بویل پس از این مرحله مقدماتی با مهیا کردن ابزار الزم،

شاید ). در شرایط کنترل شده مثالً دماي ثابت( زند یمو دست به آزمایش  کند یماکسیژن را انتخاب 

مقدار اکسیژن مثالً یک مولکول گرم یا : (نتایج آزمایشات ابتدایی او را بتوان در جدول زیر خالصه کرد

          )O2گرم  32

  
  4- 1جدول 

1 8/0 6/0 4/0 2/0 1/0 P فشار بر حسب اتمسفر 

4/22 7/27 7/35 60 109 224 V حجم بر حسب لیتر 

  

رسد که به نظر می شود یمعالوه بر اینکه بیان توصیفی فرضیه بویل در اینجا محک زده 

 4/22که این مقدار ثابت  رسد یمعالوه بر این به نظر . فشار در حجم مقداري است ثابت ضرب حاصل

را تا حد امکان با  ها شیآزماتعداد (یعنی بویل با تکرار این آزمایش در فشار نزدیک به یک اتمسفر . باشد

اما با تعداد  1- 3مقادیر بسیار نزدیک به هم متغیرها براي گاز اکسیژن زیاد کرد و جدولی مثل جدول 

  :مشاهده کرد کهو ) ي خیلی بیشتر ساخت ها ستون

6/0 + 4/22 ) =p  اتمسفرفشار بر حسب ( ×)v  گرم اکسیژن 32حجم یک مولکول گرم یا(  
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  4- 1مدل نموداري جدول  4- 1شکل 

 
یا گستره (به دست آوردن محدوده شمول. آیا مدلی که استنتاج شده همیشه و همه جا شمول است

 در همه دماها براي همه گازها در تمام PV= 22/4آیا قانون . یک مدل نیز از مراحل مهم است) تعمیم

  ها و فشارها مصداق دارد؟حجم

کنیم که ما قوانین طبیعت را کشف می دانست یمخود او . به پاسخ نرسید ها شیآزمابویل با ادامه 

  .گذار طبیعت نیستیمن ولی قانو

جدول زیر حاصل چند آزمایش . کنیمگرم گاز آمونیاك استفاده می 32در این مورد فرض کنید از 

  .دهد یمنشان  روي این مقدار آمونیاك را

  
  4-2جدول 

1 0/5 0/1 P فشار بر حسب اتمسفر 

42/1 84/2 42/1 V حجم بر حسب لیتر 

42/1 42/1 42/1 P.V 

  

را به دست آوریم، به  22/4ولی اگر بخواهیم باز هم . مقداري است ثابت PVمالحظه کنید باز هم 

گرم گاز  17از ) در فشار یک اتمسفر لیتر42/1با حجم (گرم گاز آمونیاك  32باید به جاي  رسد یمنظر 

  .استفاده کنیم) 21/05یک مولکول گرم با حجم تقریباً (آمونیاك 

 20اگر درجه حرارت را به . براي یک مولکول گرم گاز صادق است PV=  22/4 + 0/6پس رابطه 

یش دهیم اتمسفر افزا9/8اگر فشار را تا . میرس یم PV=  1/24 + 0/7برسانیم با تکرار در آزمایش 

  قانون. و دیگر گاز نیست شود یمآمونیاك مایع 

 4/22  =PV  شود یمدر فشارهاي خیلی باال به کلی از اعتبار ساقط.  
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اما چرا؟ علت وجود چنین نظامی در محدوده خاصی از دما، فشار و حجم براي تقریباً تمامی گازها 

ن بویل ماریوت، افزایش فشار هنگام دلیل قانو. ي علمی استها روشیی از مراحل مهم چرا جوچیست؟ 

- این نیرو افزایش می ابدی یموقتی حجم کاهش . کاهش حجم در نیروي کشش بین مولکولی است

و  شود یمو باعث افزایش فشار ) نیروي جاذبه بین ملکولی با مجذور فاصله نسبت معکوس دارد(یابد

ن با استفاده از قوانین قبلی کنکاش چراها، گاهی در مرحله آزمایش و گاهی حتی پیش از آ.  برعکس

  .شوند یم

این جمله اگر درست باشد خواندن بایستی دقیق و . "خوانند یمعلما کتاب طبیعت را "گویند می

ابتدا  از تواند ینمحوصله ي بیها خوانعالم مانند رمان . باحوصله صورت گیرد و به قول معروف مو به مو

او الاقل در حیطه کار خویش باید جستجوگري دقیق، . نوشت را بفهمدبه پایان کتاب مراجعه کند تا سر

  .ي جدید، البته ذهنیتی خالق هم الزم استها مدلبراي ساختن یا یافتن . با حوصله و نظام یابنده باشد

باز . تجربی آن بیان شد –در مثال قانون بویل و ماریوت که با اختصار بسیار شیوه پژوهش استقرایی 

  .قابل درك است ها آني علمی و حیطه محدود ها مدلدن هم نسبی بو

مقوالت . اند شدهي قبلی ها مدلجایگزین  تر عیوسیی با دامنه شمول ها مدلدر تاریخ علم چه بسا 

در . خورندنسبی بودن و محدودیت دامنه شمول در عرصه علوم انسانی بیش از علوم تجربی به چشم می

  .از مثالی در علوم تجربی استفاده شد اینجا فقط براي کوتاه کردن مطلب

  

 کنندمحدود میا ها رمدل اعتبارعوامل اصلی که 

  ايهاي دادهمحدودیت .1

متغیرهاي مرتبط در یک مدل کمی، در صورتی که مقدار آن متغیر را نتوانیم بسنجیم  کاربرد

توان براي کامل ند گاهی میناکافی باش ها دادهاگر . رسد یمنا ممکن به نظر ) میبشمار ااندازه بگیریم ی(

به عالوه اگر نحوه تعامل بعضی متغیرها را ندانیم، براي ارائه مدل به حدس . را حدس زد ها آنکردن، 

در مورد متغیرها  ها دادهبه هر حال اغراق نمودن درباره اثرات ناکافی بودن . ي بیشتري نیاز داریمها زدن

ي علمی در ابتدا با دستاوردهانباید فراموش کرد که اکثر  اما. و انکار زحمات پژوهشگران دشوار نیست

  .اند گرفتهي عقالیی شکل ها و گمانحدس 

  

  هاي ساختاريمحدودیت .2

زود  ای ریدنادرست باشند،  ها آنهاي استفاده شده در مدل درباره ارتباط متغیرها و تعامل اگر فرض

  .مدل در انعکاس صحیح واقعیت با مشکل مواجه خواهد شد

  

  بحرانی يها تیضعو .3

ها به تغییرات ناچیز در ورودي)ی خاص طیشرا ای ها مکاندر مواقع، (هاي گاهی در بعضی از سیستم

ی و حتی نیب شیپي موجود قابلیت ها مدلي که ا گونه،به شوند یممنجر  امدهایپتغییرات شدیدي در 
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ی مدت و طوالنپرشتاب ي اقتصادي، سقوط ناگهانی ها بحران. دهند یمدست ز وضعیت را ا هیتوج

  جوامعر ی داسیو سي اجتماعی ها انقالبدر با زارهاي بورس،  ها متیق

  .هستند ها تیوضعیی از این گونه ها مثالي در فناور، تحوالت نا منتظره 

ی به نظر و ناکاف، اندك اند شدهي نا منتظره عرضه ها تیوضعیا نظریاتی که براي رویایی با  راهکارها

ي ریاضی جهت رویارویی با ها مدلول یک قرن گذشته، ریاضی دانان براي ارائه در ط. رسند یم

از میان .اند نمودهي زیادي ها تالشیی را دارند، ها تیوضعیی که توان بالقوه قرار گرفتن در چنین ها دهیپد

  .ردآشوب اشاره ک هیو نظر) 1کاتاستروفی(به ریاضییات رویدادهاي ناگهانی توان یمدستاوردهاي آنها 

  

  سازيحاالت گوناگون در مدل

 :در چهار وضعیت یا فضاي گوناگون شکل گیرد تواند یممدل 

را ي مورد انتظار امدهایو پ ها تیمحدودفضایی که در آن متغیرها، ضرایب، دامنه : قطعیت .1

  .به عنوان مثال مدل برنامه ریزي خطی را در نظر بگیرید.ی یا معین تلقی کردقطع

مثل .بعضی دیگر احتمالی هستند لتی که در آن بعضی عوامل معین وحا):ریسک(احتمالی  .2

به مسیري از  ها آنی رسیدن به اند ولاگرچه پیامدها معین فرض شده  ها آني تصمیم که در ها درخت

  .تصمیم بهینه مورد نظر است افتنیو با مقادیر معین احتمال بستگی دارد  ها نهیگز

ي ها نهیگزبا وجود مشخص بودن پیامدها احتمال  یی که در آنهاها تیوضع: عدم قطعیت .3

 . هم نا معین است ها آني رسیدن به رهایمس

حرکت یک طرف با توجه به . مشخصاندغالباً نا  ها و احتمالي مسیر ها نهیگزپیامدها، : تعارض .4

یی طرح ها تیوضعي تئوري بازي براي چنین ها مدلاغلب . شود یمي دیگر تعین ها طرفحرکت 

ي بیشتر دانشمندان براي ها پژوهشدر فضاهاي به شدت رقابتی امروز،  و کاربراي بقاي کسب .شوند یم

الگوي بازیگر خردمند یک راه حل ظاهراً ساده براي تصمیم . ي کارا وجدید مورد نیاز استها مدلارائه 

هوشمند او  براي آنکه بدانی رقیب چه خواهد کرد فرض کن ،. کند یمگیري در وضعیت تعارض توصیه 

قبل به  ها سال. ي نیستا کار سادهاین  "خودت را به جاي او بگذار"یا . است حداقل به اندازه خودت

الف،ب (آن کارها و  دادم یمرا انجام . ) ....اول، دوم و(به جاي تو بودم این کارها ر فرزند نوجوانم گفتم اگ

این کلمه . "را جاي من بگذارید د خو دیتوان ینم ": ساده پاسخ دادو صریح . کردم ینمرا )  .....و

 ..ولی گاهی حقیقتی در آن نهفته است کند یمبراي مدتی آدم را ناراحت  "دیتوان ینم"

                                                                                                                                               
1 - Catastrophy 



 

  

  

  

  
 

  
 

 

  پنجمفصل 

  مورد پایان نامه نویسیر نکاتی د



102  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

  مورد پایان نامه نویسیر نکاتی د؛ پنجمفصل 

   مقدمه

م پیشنهاد تحقیق و فصول پایان نامه با اختصار فصل انتخاب موضوع پایان نامه، عناصر مه نیدر ا

  .شوند یمفراوان مطرح 

و اساس مستندي از یک تحقیق بسیار گسترده ر ب مدت کارو در ادامه نکاتی پیرامون تعداد صفحات 

 .شود یممرتبط مطرح 

  

  :ضوابط انتخاب موضوع پایان نامه

  : اي زیر را مورد بررسی قرار دهدتراست، براي انتخاب موضوع پایان نامه، معیارهه دانشجو ب

  توانایی و عالقه او .1

. ، پایان نامه در زمانی معقول به اتمام برسدها تیمحدودیعنی با وجود همه : عملی بودن .2

  : موضوع مورد مطالعه را با توجه به سه محدودیت زیر بررسی کرد ستیبا یمبراي عملی بودن  معموالً

  محدودیت دسترسی به منابع اطالعاتی .2.1

  )منابع مادي و کالبدي و نرم افزاري( محدودیت امکانات اجرایی .2.2

  محدودیت زمان و سایر منابع .2.3

  جامعه علمی و اهمیت و ضرورت از دیدگاه خود  .3

  )داشتن زمانر در نظو ، اجتناب از بلندپروازي نهیو هزآنالیز سود ( به صرفه بودن .4

  وجود استاد راهنما و امکان جلب موافقت او .5

 ).بیشتر در مورد پایان نامه دکترا صادق است( يا حرفهبه عنوان محقق یا ادامه قابلیت ادامه،  .6

  

  :ي درسیها پروژهو  ها درسي دانشجوئی با سایر ها نامهي پایان ها تفاوت

  .اند شدهي درسی کوتاه و تعریف ها پروژهمدیریت درس به عهده استاد است، همچنین  – 1

کاري که مدیریتی ویژه همراه با پیگیري .دانشجو است در حالی که مسئول مدیریت پایان نامه،

  .طلبد یمو نوآوري  تیمستمر و خالق

با مرور ادبیات و گردآوري، حتی اگر به یک متن درسی عالی برسیم پایان نامه شکل  صرفاً – 2

حتی و معرفی مفاهیم ) مثل آماده سازي یک نرم افزار کامپیوتري(ي اجرایی ها پروژههمچنین . ردیگ ینم

  .شوند ینمپذیرفته  معموالًتا لیف و تازه به صورت ترجمه 

  .پایان نامه باید یک تحقیق مستقل در جهت ارتقاي دانش باشد و توسط دانشجو مستند شود – 3

ي اساسی مورد نظر او وبیان ها پرسشصحیح پرسش یا  طرحبیان صحیح یک مسئله با : یعنی 

کار مروري روي ادبیات موضوع،تشخیص استفاده از نوعی  ،یک)صورت ضرورتر د(ها هیفرضو  ها هدف

، تشخیص صیو تلخ،طبقه بندي ها دادهاز آن،جمع آوري  حیو صحاستفاده عملی و ي تحقیق متدلوژ

،تحقق )ها آندست کم بعضی از (روابط متغیرها،اثبات منطقی روابطو )ها آنانواع (مفاهیم، متغیرها



  نامه نویسی نکاتی در مورد پایان؛ پنجمفصل 
  

103  
  

 

 

و امکان بحث استداللی در مورد چرایی روابط ثابت شده  ر صورتو د ها افتهی لیو تحلاهداف، تجزیه 

  )مشاورانو زیر نظر استاد راهنما (باالخره مستندسازي و دفاع از کل کار

راهنمایی، اظهار نظر، ایرادگیري و دفاع منطقی  ها آنوظیفه . استادان راهنما منابعی کمیاب هستند

ارتباطش را با استاد . حسب برنامه عمل کندر ه تعهداتش بمقابل دانشجو باید بر د. در موارد نادر است

ي پیشرفت ها گزارشخوبست، (با استاد راهنما، گزارش پیشرفت کار دهد در مالقات. راهنما حفظ کند

ن ببی را تداركمستندات الزم ). کار و نظرات استاد راهنما همراه با نوعی اخذ تأیید از او نگهداري شود

مشاوران، در دفاع از کل کار با کمک و تأیید نهایی استاد راهنما  ازپس . ده کندرا آما اش هیدفاعدو 

  .مشاوران موفق شودو راهنما 

  

  : موضوع  نمودنانتخاب و مشخص  يها کانال

براي انتخاب نهایی موارد زیر . ردیگ یمبه طور کلی یک یا چند حوزه موضوعی در ذهن شکل 

  :کمک کنند توانند یم

  )ي جاريدادهایرو نهیزمتحلیل موضوعات در و تحقیق (ي یا اخبار روز حوادث جار – 1

نیازهاي خود را از مجاري گوناگون به اطالع  ها سازمان، بعضی از معموالً: ها سازماننیازهاي  – 2

  .رسانند یمآموزش عالی  مؤسساتمعاونت پژوهشی 

  .مجالت علمی در حوزه موضوعات مورد عالقه – 3

  .مورد عالقه) هاي(اندرکاران علمی در حوزه  اظهارنظر دست – 4

نزده  ها آنولی کسی دست به اثبات پژوهشی  اند شدهموضوعاتی که به طور عمومی پذیرفته  – 5

  .است

  . اندمسائلی که داراي راه حل ناقص بوده یا به طور کامل اثبات نشده – 6

  .استفاده از رویکرد دیگري در حل یک مسئله یا تحقیق – 7

  هاي موضوعات مورد عالقه ي دفاع شده در حوزهها نامهدر پایان )آینده(پیشنهاد تحقیقات – 8

یا از طریق مجازي و مقاالت مندرج در مجالت  ها کتابخانهي قابل دسترسی در ها نامهمجموعه پایان 

  .رسند یمعلمی، بهترین منابع انتخاب موضوع به نظر 

  

  :(Proposal)تحقیق  طرحیشنهاد یا پ

د از انتخاب عنوان و در نظر گرفتن یک راهنما، پیشنهاد تحقیق در یک رفت و برگشت متوالی بع

با حضور هم  یررسمیغ ناریسمبسیار خوبست که پیشنهاد تحقیق در یک . گیرد تا تکمیل شود قرار می

زدایی ارائه شود و نظر سنجی در مورد آن صورت گیرد و از عنوان گرفته تا روش تحقیق عیب  ها یکالس

  .شود

 :تحقیق مندرجات پیشنهادنکات قابل توجه درباره 

هر قسمت اصلی (ي اصلی زیر تشکیل شودبندهایا  ها ز قسمتا تواند یمیک پیشنهاد تحقیق مناسب 

  ):ي فرعی یا زیر بندهایی نیز باشدها قسمتحسب تشخیص محقق داراي ر ب تواند یم
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ولی یک مقدمه کوتاه شامل توضیحی در مورد  اختیاري است نجایدر انوشتن مقدمه ( مقدمه -1

  .).کند یمیی در پی گیري مطالب کمک دانشجوعنوان تحقیق با اشاره به مواد اصلی طرح به خود 

بیان ) پرسش کدام است؟ نیتر یاصلصورت مسئله یا مسئله چیست؟(موضوع  مسئله یا بیان -2

مقدمه چینی  کیبا مسئله  بیان .ندارد ساده و صریح صورت یک مسئله اهمیتی خیلی کمتر از حل آن

نقش داوري طرح را  در بیان مسئله، توجه به مخاطبان که اکثراً یا تماماً . شود یمتوصیفیِ مختصر آغاز 

طرح را براي یاد گرفتن  ها آن.، بسیار مهم استکنند یمي تحصیالت تکمیلی ایفا و شورادر گروه 

رائه دهنده از صورت مسئله و موضوعیت داشتن طرح با دیدي در مورد آگاهی ا خواهند یم، خوانند ینم

  .انتقادي ویاري کننده قضاوت نمایند

  : ضرورت تحقیقو  اهمیت -3

جایگاه امروزي موضوع ،پشتوانه .ضرورت، تعریف و تمجید از موضوع نیستو منظور از اهمیت  

علمی  لیو دال مسئله موضوعی طرح ه چینیمقدم .،)با مروري بر ادبیات تخصصی(تحقیقاتی آن 

قلمرو ضرورت تحقیق روي موضوع از مطالب قابل طرح در این قسمت هستند همچنین در این جا 

در بندهاي  نمونهو مقوالت جامعه (ي مستقیم یا اولیه تحقیق ها دادهجمع آوري  محل یا تحقیقمکانی 

از چه زمانی کار محقق (از نظر خود محقق زمانی آن قلمروو  )شوند یمبعدي در صورت ضرورت طرح 

نگرش به پدیده مورد  قلمرو زمانی به هنگام لزوم،. ذکر شود تواند یم)ابدی یمزمانی پایان  و در چهشروع 

ی تواند در همین قسمت نوشته به اشدمی آینده و حتدر گذشته ممکن است یک مقطع زمانی  نظر که

ی که معرفی تفضیلی قلمرو در صورت. ستقلمرو، اشاره به اولی کافیو در صورت یکسانی این د. شود

در انتهاي طرح به صورت  را آن توان یممکانی الزم و به فضایی بیش از یک صفحه نیاز داشته باشد 

  .ضمیمه درج کرد

و یعنی بیان مسئله . توامان مطرح شوند به گونهبنا بر سلیقه محقق  توانند یم 3و2بندهاي * 

بند پوشش داده شوند، در یک و وجه به مطالبی که باید در این دتا تحقیق روي آن، ب تیو اهمضرورت 

  .مطرح شوند به اهمبند 

   )بسیار مهم( تحقیق يها گزاره -4

  :ي تحقیق عبارتند ازها گزاره

مورد تا ر ، البته در هها هیفرض ها هدفمثل موارد بعدي ) ی و فرعاصلی (ي تحقیق ها پرسش - 1-4

در طول  ها آن رییتغ و امکاننوشتن باشند  قابلبه گونه مستدل  آنجایی که در هنگام نوشتن طرح،

و پرسش  نیتر یاصلکار نوشتن را تا حد درج فقط  توان یمصورت وجود ابهام ر د. تحقیق خیلی کم باشد

ي ها پاسخبراي رسیدن به  ها آنیی هستند که یافتن پاسخ ها آني فرعی ها پرسش. هدف تقلیل داد

  . ستي اصلی الزم اها پرسش

براي رسیدن  معموالًي فرعی که ها هدفي اصلی و ها هدفشامل هدف یا : ي تحقیقها هدف - 2-4

ي اصلی و فرعی، یک یا ها هدفممکن است محقق بخواهد عالوه بر . به هدف اصلی باید تحقق یابند

در  ي اصلی و فرعی نیستند ولیها هدفیی که جزو ها هدف(ي جنبی را نیز ذکر نمایدها هدفتعدادي 

را نیز در زیر بندهاي مجزا نوشت و به همین قسمت  ها آن توان یم، )محقق شوند توانند یمتحقیق  نیح

  .الحاق کرد
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ه صورت ب را با احتمال بسیار زیاد معموالً ها آنیی که پاسخ ها پرسش: ي تحقیقها هیفرض - 3-4

  ها آنس فرعی را در فرم مثبت ي اصلی و سپها هیفرضابتدا  توان یمدر این صورت . میزن یممثبت حدس 

  :هیفرضمثالً . کار درستی نیست هیفرض کیدر درج چند صفت . نوشت

  .ی داري داردو معنسرعت و دقت کارکنان در انجام خدمات بر رضایت مشتري تأثیر مستقیم 

  :مجزاي زیر تفکیک کرد هیفرضرا باید به دو 

  .ی داري داردو معنمستقیم  سرعت کارکنان در انجام خدمات بر رضایت مشتري تأثیر

  .ی داري داردو معندقت کارکنان در انجام خدمات بر رضایت مشتري تأثیر مستقیم 

تبیین  در(  هستند متغیرها صفات کلی مورد مطالعه در تحقیقات اجتماعی: متغیرهاي تحقیق -5

ي اصلی و فرعی ها ونهگدر  توانند یمهم  رهایمتغ ).یا مستقل و تبعی متغیرهاي مستقل و وابسته، علَی

  .درج شوند

و وابسته  مثالً از نظر مستقل  ها آنهنگام نگارش طرح تحقیق اشاره به متغیرهاي تحقیق و انواع ر د

 ها آنصورت امکان، اشاره به ر ولی در مواردي، د. بودن، الزامی و در بعضی موارد حتی امکان پذیر نیست

یشنهادویا در فرایند اجراي تحقیق نیز مشخص بودن ی پدر طراح. کند یمارزیابی طرح را تسهیل 

سامان  تر و شفافسبب شود محقق چارچوب یا الگوي مفهومی تحقیق را سریع، گویا د متغیرها می توان

معموالً ) معلولی - علی ایو  مرتبطمرتبط به صورت مستقیم یا معکوس یا غیر ( روابط بین متغیرها. دهد

  .جمله مدیریت هستند اصلی تحقیقات اجتماعی از سوال

  :تحقیق شناسی روش  - 6

اگر قرار باشد بندي با این عنوان در طرح تحقیق نوشته شود، منظورمی تواند : راهبرد تحقیق - 1-6

فهرست ر د.شاره به یکی از راهبردهاي توصیفی، تاریخی، مطالعه موردي، آزمایشی و ارزیابی باشدا مثالً

ز ا مثالً. ی در منابع مختلف موجود نیستتوافقان راهبرد یا روش، ی ماهیت آنها به عنوو حت راهبردها

  .شود یمدر بعض دیگر تحت عنوان روش یاد و مطالعه موردي در بعضی به عنوان راهبرد 

. به صورت مستقل یا توامان مطرح شوند توانند یمیعنی .مستقل از بقیه نیستند راهبردهااغلب این 

  شاید بهتر باشد با وجود.از راهبرد مطالعه موردي نیز استفاده کرد وانت یمر یک تحقیق تاریخی د مثالً

هاي بسیار گوناگون در فهرست راهبردهاي تحقیق در منابع موجود، بعضاً اشاره به آنها به  تفاوت

  .کرد نظر صرفعدم نیاز، از نوشتن آن  در صورت گریدی و مالحظاتصورت روش یا روش عمومی 

کالسیک  يها از روشیا ترکیبی  یکی به مستدلاشاره  در این بند:تحقیق روش عمومی - 2-6

مطالعه موردي، تاریخی، همبستگی، کیفی، سناریو، فرا تحلیل، ، ،توصیفی، پیمایشی، علَیمثل تحقیق 

اگر . مستقل نیستند واقعاً ها روشخیلی از این . آزمایشی، تحلیل محتوا و تحقیق عملی مورد نظر است

ي در یک فرم ثابت ارائه شده باشد بهتر است روش اصلی به کار ا نهیگزبسته و چند این بند به صورت 

اما شما ممکن است در مقاطع مختلف .رفته را همراه با یک روش غالب دیگر در تحقیقتان عالمت بزنید

شرح و با استدالل کافی  بهترستدر این صورت . ي متفاوت بخواهید استفاده کنیدها روشتحقیقتان از 

فضاي کافی  ها نامهمعموالً در پیشنهاد تحقیق براي پایان ( را بنویسید ها آنقاطع تحقیقتان یکایک م

روش شناسی همراه با بندهاي آن نقش مهمی در ارزیابی یک طرح پیشنهاد ). براي هر مورد مهیا است

  . از افراط در نوشتن الزم است زیو پرهبا این وصف رعایت اعتدال .کند یمتحقیق ایفا 
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و یکی از موارد بنیادي، کاربردي  تواند یمپاسخ این بند : :روش تحقیق بر مبناي هدف  - 6-  3

  .نیز به این فهرست اضافه شده است) معموالً ارزیابی عملکرد(ي باشد اخیراً هدف ارزیابیا توسعه

به )معتبرد ي و سایر اسناا کتابخانهاستفاده از متون (يا کتابخانه: روش گردآوري اطالعات -6- 4

به عنوان  )مشاهده  –مصاحبه  –پرسشنامه ( اندازه گیري متغیرها مثل  میدانی و ي ثانویهها دادهعنوان 

  .ي اولیهها داده

، تحلیل )پارامتریک یا نا پارامتریک(توصیفی،تحلیلی(آماري يها روش:ها روش تحلیل داده - 5-6

  ....لیاتی وویژه پژوهش عم يها ، روشکامپیوتري ، شبیه سازيعاملی

لذا،گاهی استفاده از مشاوره یک آمارشناس یا . در این بند هر موردي به استدالل کافی نیاز دارد

  .دیافزا یماستاد پژوهش عملیاتی بر کیفیت کار 

نمونه ، )صفت مشترك و شرایط شکل دهنده جامعه( معرفی جامعه: روش نمونه گیريجامعه و  -7

  ).بخواهید استفاده کنید تحلیل آماريي توصیف و ها روشاز  که یدر صورت( روش نمونه گیريو 

به  کینزد اریبسي پژوهشی ها پروژهها، مقاالت، و  شامل پایان نامه: سوابق مستقیم تحقیق -8

  .موضوع

ي زمانی و ها تیمحدودمثل : ي کوتاه و روشنها جملهبه صورت : ي تحقیقها تیمحدود -9

م افزارهاي تخصصی، دشواري یا حتی عدم امکان دسترسی به محدودیت دسترسی به منابع جدید، نر

  .خبرگان موضوع و اسناد مرتبط

ي براي فهم و ضروربه خاطر داشته باشید اگر مفهومی خیلی اساسی : واژگان ویژه تحقیق - 10

ولی بیان . ی مطرح کنیدو کافپیشنهاد باشد آنرا همان اوایل هنگام بیان مسئله به صورت قابل فهم 

   .تکرار کنید هم نجایااري آن تعریف را در اختص

  فهرست منابع- 11

هاي  وستیپ ریو ساضمایم شامل معرفی بیشتر قلمرو مکانی تحقیق در صورت ضرورت  - 12

  ضروريِ موردي

  

   :مطالب و ساختار پیشنهادي پایان نامه

  : ي زیر باشدها بخشدر بر گیرنده  تواند یمیک پایان نامه 

  ):سطر 45صفحه یا حدود  حداکثر دو(چکیده - 1

براي . بیان گردد که در این پایان نامه به طور خالصه چه خواهید خواند ستیبا یمدر چکیده 

  : نگارش چکیده باید نکات زیر رعایت گردد

  خالصه نویسی - 1-1

  نثر قوي  - 2-1

  .....مثل و که از و ها دهندهي کوتاه و حداقل استفاده از ربط ها جمله - 3-1
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 دیجددر علم ..و نیتر مهمتفضیلی عالی مثل بهترین،  کاربرد صفت(ناب از مطلق گراییاجت - 4-1

  .ي اشخاصپروفسور برااجتناب از کاربرد عناوینی مثل دکتر ،استاد، ).ی یا حتی خطاستقگیسل یب

شوند ولی توجه کنید که چکیده  تیرعا دیبادر تمام متن پایان نامه  1- 4و1- 1،3- 2اگر چه بندهاي

  .رندیقرار گي فوق در نگارش آن باید مورد توجه حداکثري و بندهاپایان نامه است  ویترین

، )اصلی( ها هیفرضو  ها پرسش، ها هدفدر برگیرنده اصل موضوع،  حد امکانچکیده باید تا  - 5-1

  .باشد) در صورت وجود(ي آماري ها روشمثالً  ها داده لیو تحلي تجزیه ها روشجامعه، نمونه و (

ي خالصه به شیوه تحقیق و نتایج اصلی آن شود و در انتهاي آن ا اشارهچکیده الزم است  در - 1- 6

  ها نوشته شوند  کلید واژه

  :  )اختیاري(پیشگفتار -2

  : در نوشتن پیشگفتار،بهتر است موارد زیر را ذکر نمود

  .ام کردهبیان این که چرا این موضوع را انتخاب : اهمیت موضوع  - 1-2

  یق هدف تحق - 2-2

آن بر حوزه  ریتأثاي به نتایج ویژه کار محقق و  مختصري در مورد جایگاه موضوع، اشاره - 3-2

  . ادبیات موضوع

  ) بسته به نظر محقق(سطر قدردانی  5 حداکثر تادر انتهاي پیشگفتار  - 4-2

  : فهرست مطالب - 3

است از چپ به راست صورت استفاده از شماره گذاري عناوین بهتر ر در فهرست فصول و مطالب ،د 

)a-b-c( هاي  پ یا شماره –ب  –شماره، درون بند از حروف الف  3براي مطالب بیش از. صورت گیرد

-2مثالً (معموالً مقدمه فصل را با تک شماره مشابه شماره فصل .التین یا سیگنال یا بولت استفاده کنید

یافته ت به بعد به صورت منطقی و ساخ گذاري را از آن کنند و شمارهآغاز می ) مقدمه براي فصل دوم 

  .دهند یمادامه 

 12براي متن معمولی، 12با اندازه   bي مجموعه ها فونتیا بعضی دیگر از  bNazaninقلمی مثل

اي  پررنگ براي عناوین تک شماره 14اي، و براي عناوین دو شماره 14اي،  پررنگ براي عناوین سه شماره

توجه داشته باشید که . شود یمپیشنهاد  Times New Roman براي قلم التین مثالً.مناسب است

 bNazaninمثالً در ازاي .ترند بزرگي فارسی با اندازه مشابه ها قلمدرجه از  2ي التین یک تا ها قلم

regular 14   باید  regular 12 Times New Romanاختیار کرد.  

دقت شود . درج شودو تهیه  ها وستیپهمچنین بهتر است فهرستی از جداول، اشکال، نمودارها، و 

  که 

و ) یکنواخت در تمام پایان نامه(ها آنباید در زیر یا باالي  ها شمارهبراي هر جدول، شکل یا نمودار، 

به عنوان مثال چهارمین جدول فصل . ، نوشته شود)در صورت وجود( با همان قاعده شماره گذاري متن

  : مثالً.می گیرد2 - 4دوم شماره 
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  )منبع ..... (..اطالعات جمعیت شناسی 5- 1ل جدو

 )هزار نفر(جمعیت،تعداد باسوادان و نرخ باسوادي بر حسب جنس و سن 

جنس و 

 گروه سنی
 1365مهر  1355آبان  1345آبان 

 باسوادان جمعیت   
نرخ 

 باسوادي
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادي
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادي

 61.78 23913 38709 47.49 12877 27113 28.68 5556 19372 مرد و زن 

 71.02 14078 19822 58.87 8198 13926 39.19 3928 10023 .مرد

 52.07 9835 18887 35.48 4679 13187 17.42 1628 9348 زن

جنس و 

 گروه سنی
 1385آبان  1375آبان  1370مهر 

 باسوادان جمعیت   
نرخ 

 باسوادي
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادي
 باسوادان عیتجم

نرخ 

 باسوادي

 84.61 54082 63920 79.51 41582 52295 74.07 33966 45856 مرد و زن 

 88.74 28835 32494 84.66 22465 26534 80.64 19091 23675 .مرد

 80.34 25247 31426 74.21 19118 25761 67.06 14875 22181 زن

           

  

  ): کلیات تحقیق(فصل اول  -4

؛ به ویژه در مواردي مثل سوابق تر مفصلو  تر قیعمدارد منتها  Proposalبندهایی مثل فصل اول 

  .جامعه تحقیقو تحقیق و معرفی مکان 

براي شماره گذاري مطالب  شود یمشماره گذاري مسلسل صفحات از اولین صفحه فصل اول آغاز 

  .ده کرداستفا..... ..ي التین یا یک، دو، سه، یاها شمارهاز  توان یمقبلی 

  ):ادبیات تحقیق(فصل دوم  - 5

در این فصل باید مروري بر آثار دیگران، تعاریف، تحقیقات برجسته و اثرگذار همراه با نقد و تحلیل  

ي که خواننده را به فصل سوم یعنی ا گونههدفمند نوشته شود به  کامالًاین فصل باید . صورت گیرد

سعی کنید . دیکن یم، بلکه گزارش دیکن ینمکنید تدریس دقت . برنامه تحقیق پیوند زندا متدلوژي ی

که کمتر  میکن یمگاهی اوقات در تحقیق از ابزار تئوریک خاصی استفاده . مستند باشند ها نوشته

اي را به تشریح آن نظریه خاص که قرار است  در ادبیات تحقیق چند صفحه توان یمشناخته شده است، 

البته خالصه و به صورتی هدفمند در جهت  - ار گیرد اختصاص دادبه عنوان وسیله مورد استفاده قر

  .کمک به پرورش موضوع تحقیق نه آموزش آن روش

  ):روش شناسی تحقیق(فصل سوم  - 6

ي ها افتهاي که براي رسیدن به ی در این فصل، هدف، تشریح روش تحقیق یا بهتر بگوییم برنامه  

که براي رسیدن به پاسخ  ها تیفعالبنابراین مسیري از . شدبا یمتحقیق باید مورد استفاده قرار گیرد، 
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همچنین هنگام شروع این فصل . شود یمطی شود، توضیح داده  ستیبا یم ها هیفرضیا اثبات  ها پرسش

مفاهیم مرتبط نیز در صورت ضرورت . ي تحقیق به اختصار ذکر شودها گزارهبهتر است یک بار دیگر 

حقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیري، اندازه نمونه، وسایل اندازه متغیرهاي ویژه ت. تشریح شوند

یی تحقیق و ایو پا، سطوح معنی داري آماري،روایی ...)مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و(گیري متغیرها 

اما در هر مورد تشریح آن مورد در ارتباط مستقیم با تحقیق خاص شما . ابزار تحقیق باید روشن گردند

ذکر مثالً تعریف عام جامعه آماري یا (عمومی  میو مفاهاز ارائه یا تدریس تعاریف عام . ستمورد نظر ا

نوع ویژه مثالً پرسشنامه و در این موارد باید در مورد جامعه .جداً اجتناب کنید)وانواع آن پرسشنامه

. قیق کمتر استر مقایسه با فصل ادبیات تحد حجم این فصل مثالً معموالً.. تحقیق خودتان توضیح دهید

و در مورد ساختار این فصل  کنم یممن توصیه .شود ینماین قضیه به هیچ عنوان اشکال یا کمبود تلقی 

یی استاد راهنمایتان چند پایان نامه موفق با موضوعاتی نزدیک به راهنماي پایان نامه با ها قسمت ریسا

  .کار خودتان را مرور کنید

نوشتن . قرار داده شود، بهتر است در همین فصل طرح شوداگر قرار است مدلی به محک آزمون 

این دشواري شاید به این علت باشد که . براي دانشجویان دشوار است معموالًفصل سوم به این صورت، 

. انجام دهند، ندارند خواهند یم، سناریوي روشنی از آنچه )Proposalارائه (تحقیق  شنهادیپهنگام 

در . با دیگران به ویژه استادان راهنما و مشاور بیشتر مشورت کرد هنگام نگارش این فصل باید

آوري اطالعات یا اندازه گیري متغیرها از پرسشنامه استفاده شود  یی که قرار است براي جمعها پژوهش

  ي آمار استنباطی مورد نظر باشند، مشاوره با یک آمارشناس بسیار سودمند استها روشبه ویژه اگر 

  .که یکی از عناصر مهم هر تحقیقی خالقیت و نوآوري استفراموش نکنید 

  ):تحقیق يها دادهتحلیل و تجزیه (فصل چهارم  -7

و مورد تجزیه و  رندیقرار گمورد بحث و ي تحقیق یکی بعد از دیگري ارائه ها دادهدر این فصل، باید  

است  ها آزمونشرح و  نمونهو جمعیت شناسی جامعه  حیو توضاین فصل مکان درج .تحلیل قرار گیرند

در مورد و نتایج تا حد امکان تفسیر شوند . در همین فصل صورت گیرد تواند یمهم  ها آزمونارائه نتایج 

شود باید در مورد  اي رد می اگر فرضیه. جامعه تحقیق است بحث شود معموالًکه  ها آنسقف تعمیم 

یی است که  داراي جداول و نمودارها معموالًفصل چهارم ). چرا جویی کرد(دالیل رد آن توضیح داد 

در صورتی که در تحقیق، مدلی ارائه شده . دهند یمنمایش  تر خالصهي تحقیق را به صورت ها افتهی

  .باشد، اعتبار آن باید در همین فصل محک زده شود

  ):نتیجه گیري و پیشنهادات(فصل پنجم  -8

و نتایج  ها افتهسپس ی.ي تحقیق نوشته شودها گزارهي از ا خالصه ستیبا یمفصل ابتدا  نیدر ا  

در صورت (ي این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه ها افتهبین ی. شوند لیو تحل هیو تجزتحقیق بیان 

انجام داد،  توان یماقداماتی که جهت تعمیم بیشتر یا تکمیل نتایج تحقیق . ي انجام شودا سهیمقا) وجود

اي تحقیق بیشتر در ارتباط با موضوع پایان نامه، و پیشنهاداتی ذکر گردد و در نهایت پیشنهادهایی بر

 اتیو تجربنتایج حاصل از تحقیق نه نتایج خیلی کلی (نتایج تحقیق ارائه دهد کاربرداجرایی براي 

  )شخصی
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  فهرست منابع  -9

   ها مهیضم -10

  تحقیق و تعداد صفات یک پایان نامه زمانمورد طول ر نکاتی د

ي مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، اقتصاد و ها رشتهپایان نامه دکترا در  400ي در تحقیقی که رو 

از )ماه و متمرکز درساعت کار مفید  100با فرض (میانه زمان کار . ادبیات انگلیسی صورت گرفته است

  . ماه محاسبه شده است 14نامه  انیپایک  کار برايابتدا تا انتهاي 

ساعت (ماه کاري  14دقت کنید که مثالً . اند بودهالت متحده آمریکا ي محل تحقیق در ایاها دانشگاه

بسیار بیش از (تر یطوالن حتماًساله توزیع شود  5 مثالًاگر بخواهد روي یک زمان طوالنی ) 14× 100

ماه هیچ وقت  14حتی اگر مدیریت زمان را اعمال نکنید، ممکن است این ). ساعت خواهد شد 1400

  .گیرد صورت زینانجام مراحل رسمی دفاع و مقاالت  فیتألمدت باید  در این.تمام نشود

نا مه  انیپاماه میانه مدتی است که در تحقیق مذکور براي انجام  14یادآوري کنم  ستیبه دن

  .دکتري با امکانات چند دهه قبل گزارش شده است

  
  Gordon, 1979  &(Clyde( 1توزیع صفحات و توزیع زمان در مراحل پایان نامه – 5-2جدول 

  

نه
یا

م
ل  

داق
ح

ثر  
اک

حد
  

  

  400  100  225  صفحات کل تعداد
 زماندرصد

  فراوانی

  %21  8  1  3  )به ماه( Proposalزمان براي یافتن عنوان و تحقیق جهت نوشتن 

  %7  3  1  1  )ریزي امکان سنجی و برنامه(زمان پیش تحقیق 

  %36  12  4  5  اصل تحقیق و تجزیه و تحلیلزمان 

  %36  12  3  5  ، ویرایش و تکمیل دفاعنوشتنزمان 

  %100  35  11  14  )به ماه(زمان کل

  

  

  .دهند یمدرصدي رانشان  90فاصله حداقل تا حداکثر یک دامنه – 1

  .و آنرا به خاطر داشته باشید%) 36(به وزن باالي نوشتن، ویرایش و دفاع دقت کنید – 2

  .اند فتهگرماه کاري وقت  19تا  11 ها نامهدرصد پایان  80 – 3

                                                                                                                                               
1 Gordon B. , Clyde A.(1979) Writing The Doctoral Dissertation, Barron Edu. 
Series, Inc. P 16-21. 
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صفحه  390تا  130بین  ها آندرصد  80صفحه و  450تا  110بین  ها نامهدرصد پایان  90 -  4

  .دهد یرشته مختلف این مطالعه نشان م 4توزیع تعداد صفحات را در میان  2دول ج. اند بوده

  
  Gordon, 1979 & (Clyde( ها برحسب رشته توزیع صفحات در پایان نامه – 5-3جدول 

  حداکثر  حداقل  ف معیار انحرا  میانه  میانگین  داد نمونهتع  رشته

  اقتصاد

  بازرگانی

  جامعه شناسی

  ادبیات انگلیسی

100  

100  

100  

100  

230  

237  

254  

228  

213  

221  

227  

206  

98  

93  

145  

76  

90  

68  

78  

98  

621  

558  

973  

493  

 
امتحان جامع بوده  پایان نامه مربوط به دوره دکتري و پس از گذراندن واحدهاي درسی و 400تمام 

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ششمفصل 

 درج منابعو ي ارجاع به ها وهیش

  )اینترنتی(
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  )اینترنتی(درج منابعو ارجاع به  يها وهیش؛ششمفصل 

  مقدمه

ها و  سبک ،رشد روزافزون استفاده از اینترنت و دسترسی به این شبکه پویاي جهانی باعث شده است

امروزه بسیاري از پژوهشگران، براي دسترسی . جوي اطالعات نیز متحول گرددي پژوهش و جستهاالگو

هاي علمی در حوزه فعالیت تخصصی خود و براي تسریع در انتقال اطالعات، از شبکه  به آخرین یافته

براي یافتن به طور معمول، در گذشته، ی است که در حالاین . کنند استفاده می 1جهانی اینترنت

قوق شد که به تبع آن، مسأله رعایت ح استفاده میی نترنتیا ریتاب و نشریات معتبر غاطالعات از ک

علمی و که استفاده از مطالب است  معنااین به آن . شد نیز در نظر گرفته می 2مؤلف، مترجم یا ناشر

با . گردید پذیر می براي سایر پژوهشگران امکانآن، ه ب بع و مآخذ مربوطابا ذکر منتحقیقی دیگران 

طراحی شد تا این امر مهم در هم مناسب و استانداردي متداول، هاي  روشو  ها ، سبکنیز گذشت زمان

توافق شد که در بر این موضوع به عبارت دیگر، . همه جاي دنیا به شکل تقریباً واحدي صورت پذیرد

انتشار، ناشر و شهر  ، عنوان کتاب، سالنی، مؤلف یا مؤلفاستفاده قرارگرفتهد و مور منتشرشده مورد کتب

، پایان نامه و  تب، کیا کشور محل انتشار کتاب و در صورت لزوم صفحات مورد استفاده در پایان مقاالت

 که يطوربه . شد یم جدید ذکر شود؛ در مورد نشریات هم تقریباً به همین صورت عملسایر تحقیقات 

جله، شماره مسلسل مجله و صفحاتی که نام نویسنده یا مترجم، عنوان مقاله، سال انتشار، عنوان م

  .، ذکر گردداطّالعات مورد نظر در آن مندرج گردیده است

  

  کاغذي و اینترنتی  اطالعاتیمقایسه منابع 

اطالعات . متفاوت است 4با اطالعات چاپ شده بر روي کاغذ 3در اینترنتموجود اطالعات ماهیت اما 

توان به موارد  هایی هستند که از آن جمله می راي محدودیتدادر مقایسه با اطالعات کاغذي، الکترونیک 

  :زیر اشاره کرد

هاي معتبر  به عبارت دیگر، اطالعات موجود در سایت :منابع اینترنتی ثابت نیستند -الف

ممکن حتی که  شود ها می اطالعات جدید وارد صفحات آنهزاران نوع شوند و هر روز  می روزبه پیوسته 

، امکان حذف کامل برخی در عین حال. دنکامالً متفاوت باشرایه شده در قبل نیز با اطالعات ا است

  .نیز وجود دارد 5مکان آدرس دهی عمومی صفحات یا تغییر

 يا شرفتهیپو  خاصي ها به مهارت یشناسایی مؤلف واقعی صفحات اینترنت -ب

ذکر  یا صفحه خانگی ه اصلیصفحات اینترنتی در صفحو طراحی ، نام سازنده لمعموبه طور  :داردنیاز 

                                                                                                                                               
1 - World Wide Web (www) 
2 - Copyright © 
3 - Softcopy 
4 - Hardcopy 
5 - Universal Resource Locator (URL) 
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دربرگیرنده صفحات دیگري است که ارتباط چندانی نیز  1گاهی اوقات، صفحات سازمان میزبان. شود نمی

بعد از اینترنتی مشاهده شده است که پدیدآورندگان صفحات در بسیاري مواقع . با صفحه میزبان ندارد

صفحات شده صفحات موجود در اینترنت کپی گاهی نیز، . دهند مدتی جاي خود را به افراد دیگري می

  .ها یا نشریات هستند بعضی کتاب

  

  الکترونیک اطالعاتیانواع منابع 

رسد شناختن انواع مختلف منابع الکترونیک در بازگویی مآخذ و نحوه استناد به محتویات  به نظر می

  :زیر ضروري استصورت ه لذا آشنایی با انواع منابع الکترونیک ب. ها حائز اهمیت باشد آن

، نیمانند پژوهشگران، مؤلفاین اشخاص افرادي  :صفحات اینترنتی مربوط به اشخاص -الف

  .رندیگ یمبر ر را د هاي مختلف نظران رشته دانشمندان، مترجمان، سیاستمداران و صاحب

و  ها و مؤسسات آموزش عالی ها، دانشگاه صفحات اینترنتی مربوط به سازمان -ب

، 3))پیمان آتالنتیک شمالی((، 2))سازمان تجارت جهانی((ي همچون دراوم ها زمانسااین  :جهانی

شبکه آموزشی و پژوهشی ((همچون  ها، مؤسسات تحقیقاتی ها و کنفرانس ، کنگره))سازمان ملل((

  .شوند یمرا شامل کارخانجات تولیدي و  4))اروپا

اد نشریات و مجالت هر روز بر تعد :6الکترونیکو مجالت  5لکترونیکانشریات  -ج

الکترونیکی علمی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، چه به صورت تخصصی و چه به صورت غیرتخصصی، 

  .      دهند یممنابع اطالعاتی را براي محققان تشکیل  نیتر مهماین منابع . شود یمافزوده 

صورت براي ارتباط مشترکین با یکدیگر به  :8يا مباحثهي ها گروهو  7هاي خبري گروه - د

دل و د ي درها اتاقشبکه بولتن خبري، داراي . شود یمي خبري استفاده ها گروهگروهی و تحقیقی از 

هزار کنفرانس و گروه خبري  50000شبکه اخبار یک سیستم جمعی با بیش از . باشد یمشبکه اخبار 

  . روز در سال فعال است 365ساعته و در تمام  24است که به طور 

  

  اطالعاتی الکترونیک  منابعه استناد ب يها روش

اي  با این توصیف، علیرغم وجود محدودیت در استناد به مطالب الکترونیک، وظیفه اخالقی و حرفه

به عبارت . هر پژوهشگري است تا با رعایت موازین اخالقی، منابع و مآخذ پژوهش خود را مستند گرداند

                                                                                                                                               
1 - Host 
2 - World Trade Organization (WTO) 
3 - North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
4 - European Academic and Research Network (EARN) 
5 - Electronic Journal (e-journal) 
6 - Electronic Magazine (e-zine) 
7 - News Group 
8 - Use Net 
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یگران منوط به ذکر نام و آدرس اینترنتی آنان دیگر، استفاده از مطالب اینترنتی و نتایج تحقیقات د

هاي جدید نیز قادر خواهند  بدین ترتیب، عالوه بر لحاظ شدن شرط اخالقی، خوانندگان پژوهش. است

بود در صورت لزوم به منابع و مآخذ ذکر شده در پایان گزارش تحقیق یا مقاله رجوع نموده و اطالعات 

دي براي بیان منابع و مآخذ دهاي متع تاکنون، روش. کاوش نمایند مورد عالقه خود را از منبع اصلی آن

گشاي مشکالت فعلی  تواند تا حدي گره مطالب الکترونیک ارائه شده است، اما ذکر جزئیات ضروري می

در واقع، براي این کار به شرایط مقطعی باید رجوع کرد تا اطالعات ارائه شده جوابگوي سئواالت . باشد

، روش انجمن روانشناسی 1روش مجمع زبان شناسی جدیدالبته، . ان و خوانندگان باشداحتمالی کاربر

 هاي مورد استفاده فعلی روش 4و شوراي ویراستاران زیست شناسی 3، روش دانشگاه ملی شیکاگو2آمریکا

ي استناد و همچنین نشانی ها روش، 1همچنین در جدول . رندرا دااستفاده کننده که بیشترین هستند 

به طور خالصه شده آمده توضیحات کامل و مفصل براي دریافت  ها آنی به ابی دستي قابل ها تیسا وب

که ظاهراً کاربرد بیشتري خواهیم داشت  ه روش انجمن روانشناسی آمریکابهی گذرا در ادامه نگا .است

  .داردي فوق ها نسبت به سایر روش

  

  
  ها آني قابل دستیابی به ها تیسای و نشانی وب ي عمده استناد به منابع اینترنتها روش - 6- 1جدول

  نشانی وب سایت  روش استناد

راهنماي جامع استناد به منابع 

 اینترنتی
http://www.bedfordstmartins.com/online/citex.html 

 اي براي استناد به فرمت کتابنامه

 اطالعات الکترونیک
http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/ 

 المللی استاندارد کردن سازمان بین

به اي براي اسناد  مراجع کتابنامه

  الکترونیکمنابع 
bnc.ca/iso/tc46sc9/index.html-www.nlchttp://  

استناد به منابع الکترونیکی در 

MLA  
http://www.mla.org.styles/sources.html  

  http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx.basic.html انتشارات دانشگاه کلمبیا

  

                                                                                                                                               
1 - Modern Language Association (MLA) 
2 - American Psychological Association (APA) 
3 - University of Chicago 
4 - Council of Biology Editors (CBE) 
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  روش انجمن روانشناسی آمریکا

هاي مربوط به ارائه منابع و مآخذ در آثار  توصیه 1.اي. پی .در ویرایش پنجم کتابچه راهنماي اي

هی عالوه بر آن، نحوه نگارش و سازماند. نویسندگان علوم اجتماعی به طور مبسوط بیان شده است

اي نیز براي  در بخش پایانی آن، ضمیمه. ها به قصد چاپ در مجالت معتبر علمی نیز آمده است نوشته

ها، تعابیر و سایر  استناد به نقل قولاین راهنما براي  207در صفحه . استفاده دانشجویان درج شده است

تاریخ سپس نام مؤلف و  با ذکررا ابتدا  خودنوشتاري هاي  پژوهش(( :آمده استچنین  اطالعات منابع

کنید و خواننده  بدین ترتیب، منابع مورد استفاده را براي خواننده مشخص می. اثر مستند کنیدارایه آن 

تواند با مراجعه به لیست الفبایی منابع و مآخذ در آخر مقاله، منبع آن را به طور کامل شناسایی  می

  . )APS, 2002)) (کند

، در واقع اقتباسی از همان سبک به کار این روشلب الکترونیک در نحوه استناد به مطاهمچنین، 

  :پردازیم که به اختصار به شرح آن می رفته در نگارش متون چاپی است

کتب و مجالت، اعداد، حروف و کلمات مورد تأکید را به صورت ي ها عنوان -الف

اینترنتی به معناي  به دلیل اینکه خط کشیدن زیر کلمات در منابع :درج کنیدکج یا خمیده 

این کار اجتناب نموده و به جاي آن، عناوین کتب و انجام از ، پیوسته بودن آن کلمات است، بهتر است

  .درج کنید 2کج یا خمیده مجالت، اعداد، حروف و کلمات مورد تأکید را به صورت 

به همین  :باشدمرتبط منابع آخر مقاالت فهرست ارجاع داخل متنی باید با  -ب

تاریخ نشر آن سپس و ، یا عنوان منبع، در صورتی که نام مؤلف شناسایی نشود ظور، باید نام مؤلفمن

. توان اطالعات مربوط به شماره صفحه و فصل را نیز به منابع اضافه نمود میهمچنین، . مشخص شود

، استفاده از مایک عبارت راهنگیري کاربه  توان به سه روش براي ارجاع منابع اینترنتی در داخل متن می

در اینجا، این سه روش به طور عملی مورد بررسی . کردشاره ادو روش ت داخل پرانتز و ترکیبی از اعبار

  : رندیگ یمو توضیح قرار 

براي بیان نقل قول، تعابیر یا خالصه مطلب، نام مؤلف یا  :به کاربردن یک عبارت راهنما - 1

به مثال عملی این مورد  .از یک عبارت راهنما به کار ببریدعنوان صفحه و اطالعات دیگر را با استفاده 

  .توجه کنید

  هاي فاقد تلفن در تماس  گزارش کرد که خانواده 1998 بنیاد بنتون در سال :عملی مثال

، 2فصل . (شوند با مشکل روبرو می، ها است وري از مزایایی که حق قانونی آن با مراکز خدماتی براي بهره

  )اعیهاي اجتم اولویت

                                                                                                                                               
1 - A. P. A. Guidelines Hand Book, 5th ed. 
2 - Italic 
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جوامع داراي درآمد پایین در مطالبه خدمات از ) 1998بنیاد بنتون، (بر اساس یک بررسی 

. بینند کنند زیرا ارزش چندانی در تکنولوژي نوین نمی دهندگان خدمات مخابراتی کمتر پرخاش می ارائه

  )2فصل (

  :توان به صورت زیر در آخر مقاله درج نمود نشانی منبع مطالب فوق را می

-Benton Foundation (1998). Losing Ground Bit by Bit: Low-income 
Communities in the Information Age [Electronic Version]. Retrieved June 27, 
2001 from http://www.benton.org/library/low-income/two.html 

توانید نام مؤلف و تاریخ نشر مطلب را  همچنین می :ت داخل پرانتزاعباراستفاده از  - 2

به مثال عملی زیر توجه  .بالفاصله بعد از پایان جمله یا عبارت نقل شده از منبع مورد نظر ذکر نمایید

  .کنید

 زایایی که وري از م هاي فاقد تلفن در تماس با مراکز خدماتی براي بهره خانواده :عملی مثال

  ).هاي اجتماعی ، اولویت2، فصل 1998بنیاد بنتون، (شوند  با مشکل روبرو می، ها است حق قانونی آن

  :توان به صورت زیر در آخر مقاله درج نمود مینیز  نشانی منبع مطالب فوق را
-Benton Foundation (1998). Losing Ground Bit by Bit: Low-income 
Communities in the Information Age [Electronic Version]. Retrieved June 27, 
2001, from http://www.benton.org/library/low-income/two.html 

 کلمه باشد، 50الی 40اگر جمله مورد نقل قول بیش از :به کارگیري روش ترکیبی - 3

سپس مطلب مورد نظر کنید و توانید نام مؤلف و تاریخ نشر آن مطلب را در یک جمله مقدماتی بیان  می

را نیز داخل پرانتز اضافه . ..تواند شمارهء صفحات و فصل و پس از پایان مطلب می. را عیناً ذکر نمایید

  .به مثال عملی زیر توجه کنید .کنید

 هاي  راي چاپ و نشر مجالت الکترونیک توسط سازمانروشی را ب) 1997(واریان  :عملی المث

. شود ابتدا هیأت تحریریه تشکیل می. باشد یماین روش به صورت زیر . اي پیشنهاد کرده است حرفه

برجسته نیست، بلکه دان اتنقش هیأت تحریریه فقط آراستن صفحه اول نشریه به القاب و عناوین اس

. کنند مقاالت خود را به نشریه ارسال می نیمؤلف. اي ایفا کنند هتوانند نقش فعاالن اعضاي این هیأت می

  : د بودنخواهزیر مقاالت داراي سه بخش 

 چکیده قسمت استانداردي از مقاالت علمی است و نیاز به توضیح : یک پاراگراف دچکیده در ح

  .ندارد

 ش و اي، باید سوال پژوهش، روش پژوه در خالصه پنج صفحه: اي یک خالصه پنج صفحه

  . ها تشریح شوند یافته

 شواهد تأییدکننده نتایج شامل اسناد اصل مقاله دربرگیرنده : فحهص 30الی 20اصل مقاله در

این شواهد باید کامالً فنی بوده و ساختار آن باید . ها و غیره خواهد بود آماري، تحلیل اقتصادي، داده

  .مشابه مقاالت متعارف علمی باشد

 :صورت زیر ظاهر شوده تواند ب میدر انتهاي مقاله نشانی منبع مطالب فوق 
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-Varian, H. R. (1997, June 11) The Future of Electronic Journals. Paper presented 
at the 1997 Scholarly Communication and Technology Conference. Retrieved June 
27, 2001, from http://www.arl.cni.org/scat/varian.html 

را براي استناد به منابع غیرالکترونیک نام مؤلف، سال نشر و شماره صفحات  -ج

آمده است که براي  انجمن روانشناسی آمریکا در کتابچه راهنماي :دیداخل پرانتز قرار دهدر 

نام مؤلف، سال نشر و شماره صفحات داخل پرانتز قرار تا ت الزم اس کیالکترون ریاستناد به منابع غ

لذا شناساندن محل دقیق اطالعات . شوید ندرت با شماره صفحه مواجه میه اما در منابع اینترنتی ب. گیرد

اگر متن مورد نظر داراي تقسیماتی نظیر در این حالت، . گرفته شده بر اساس شماره صفحه نخواهد بود

پاراگراف : لامثبراي (. ها استفاده کرد توان از این شماره در آن صورت می، ا فصل باشدشماره پاراگراف ی

  .به مثال عملی زیر توجه کنید ).و غیره 5یا فصل  7

 هاي غیرمتمرکز نیز همواره داراي  ست که ابرمتنگفته اچنین ) 1995(گان  مک :عملی المث

بدین معنا ، یافتگی هستند اساً فاقد نظم و سازمانهاي الکترونیک اس گفتن این که ابرمتن»: نظم هستند

 Coda: A Note on Rationale of. (نیست که ساختار این نوع متن از هیچ نظمی برخوردار نیست

HyperText(  

 :بودنشانی منبع این مطلب را به شرح زیر خواهد 
-McGann, J. (1995) The Rational of Hypertext. Retrieved June 27, 2001, from 
University of Virginia, Institute for Advanced Technology in the Humanities Web 
site http://www.jefferson.vllage.Virginia.Du/public/jjm2f/rationale.html  

عین جمالت مورد نقل را از تفاسیر و تعابیر شخصی  نویسندگان الزم است - 4

به عبارت دیگر، باید تصریح شود که جمالت نوشته شده متعلق به چه کسی  :خود متمایز کنند

و یا اینکه عین جمالت از منبع  کند آیا نویسنده مقاله نظر شخصی خود را بر اساس منابع بیان می. است

در مثال زیر مشاهده . ین کار به تحلیل خوانندگان نیز کمک خواهد کردا. مورد نظر نقل شده است

خواند  کند که مطلبی که می به خواننده القا می 1انعکاسی عبارت کمنابع ی  از  خواهید کرد که استفاده

  .به مثال عملی زیر توجه کنید .بر اساس مطالب منبع مورد نظر تحلیل و بیان شده است

 بیان نموده است که رشد تصاعدي اطالعات زیربنایی ) ، مقدمه1996(سوستریک  :عملی مثال

ها  ها و دانشگاه در کنار رشد انفجاري هزینه توزیع اطالعات علمی بار مضاعفی بر منابع مالی کتابخانه

اظهارات سوستریک حکایت از آن دارد که نیاز به توزیع اطالعات زیربنایی ) 40ص . (تحمیل کرده است

هاي آتی بر تعداد نشریات الکترونیک افزوده خواهد شد  معناي این است که در ساله یع آن بو هزینه توز

  .آید که قطعاً مزیتی در ارتباطات علمی به شمار می

 :توجه کنیددر انتهاي مقاله به نشانی منبع مطالب فوق 
-Sosteric, M. (1996) Electronic Journals: The grand information future? Eelctronic 
Journal of Sociology, 4 (1). Retrieved June 27, 2001, from 
http://www.sociology.org/content/vol004.001/sosteric.html 
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 :بنویسیدب شده مرت یبه صورت الفبایو بعد از متن مقاله  رامنابع فهرست  -ه

. شود و درج میگردیده مرتب  یمنابع بعد از متن مقاله، ولی پیش از ضمائم آن، به صورت الفبایفهرست 

 :به شرح زیر استانجمن روانشناسی آمریکا  الگوي پیشنهاد شده براي مقاالت الکترونیک در
-Author’s name (Last name, first and any middle initials). (Date of Internet 
Publication). Document title [URL, if applicable]. Retrieval statement. 

یاب  آدرس .متن عنوان). تاریخ نشر). (نام خانوادگی، حروف اول نام(نام مؤلف به عبارت دیگر، 

 .جزئیات دسترسی به اطالعات). در صورت دسترسی و امکان(اینترنتی 

 
  )کیالکترون ریغ(و نشریات کاغذي  تفاوت منابع و مآخذ در وب

شوند و آن  صورت جدیدي مستند میه در محیط وب، عالوه بر تغییر در شیوه پژوهش، منابع ب

صورت ه منابع، ضمایم و سایر توضیحات ب فهرستبه عبارت دیگر، . است 1هاي ابرمتنی استفاده از لینک

توان به اصل  ها می ردن بر روي این لینکشوند و با کلیک ک لینک در مقاالت الکترونیک گنجانده می

بنابراین، اصل منابع و توضیحات همراه خود مقاله، به صورت . منابع و توضیحات دسترسی پیدا کرد

  .باشد اطالعات شناور در اینترنت موجود می

. در اینترنت متفاوت و متنوع است ،کنند ها رجوع می اطالعاتی که خوانندگان به منبع اصلی آن

متذکر شده است که غالب منابع اینترنتی ذکر شده در  انجمن روانشناسی آمریکا چه راهنمايکتاب

در همچنین، . ها دسترسی پیدا کرد توان به آن مواردي هستند که از طریق وب میاین انجمن  نشریات

تا حد مناسب و فعالی ارائه شود و از ذکر نام صفحات خانگی  يها ینشان این کتاب توصیه شده است که

ها، حتماً  براي اطمینان از فعال بودن آدرسبه عالوه تاکید گردیده است که . امکان خودداري شود

  .توجه نماییدزیر اکنون به چند منبع الکترونیک  .هاي ارائه شده را تست کنید لینک

  تابک -الف
-Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999, 
from http://www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/titlepage.html 

  اي از یک نشریه الکترونیک  مقاله -ب
-Fine, M. and Kurded, L.A. (1993) Reflections on Determining Authorship 
Credit and Authorship Order on Faculty-student Collaborations. American 
Psychologist, 48, 114-117. Retrieved June 27, 1999, from 
http://www.apa.org/journals/amp/Kurdek.html 

2چکیده -ج
 

-Issac, J. D., Sansone, C. and Smith, J. L. (1999, May). Other People as Asource of 
Internet in an Activity. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 239-265. 
Abstract retrieved June 27, 1999, from IDEAL database site 
http://www.europe.iddealibrary.com/ 

                                                                                                                                               
1 - HyperText 
2 - Abstract 



  هاي ارجاع به و درج منابع اینترنتی شیوه؛ ششمفصل 
  

121  
  

 

 

 اي در مجالت الکترونیک مقاله - د
-Adler, J. (1999, May 17). Ghost of Everest. Newsweek retrieved May 19, 1999, 
from http://www.newsweek.com/nw-srv/issue/20-99a/printed/int/socu/so01201.html  

به انجمن روانشناسی آمریکا بسیار جالب توجه است که در اسلوب  :1پست الکترونیک -ه

این نوع مطالب تحت عنوان مکاتبه شخصی به ه گردیده کشده و توصیه بسیار هاي الکترونیک توجه  پیام

، پست الکترونیک املدر زمینه مطالب پستی شهمچنین، انجمن روانشناسی آمریکا، . دوش ارجاع

هایی براي استناد  زمان توصیه خبري و ارتباط هم يها ، گروه2فهرست شده هاي اي، پیام هاي مباحثه گروه

ها حتماً در نظر گرفته  اما تأکید بر این مطلب است که ارتباط علمی آن. به این منابع ارائه نموده است

  .به مثال عملی زیر توجه کنید .شود

 به من اطالع داد که ) 1998نوامبر  18مکاتبه شخصی، (تاد راهنماي من اس :عملی ثالم

  .نامه پذیرفته شده است موضوع پیشنهادي من براي پایان

 
  گیرينتیجه 

اي در اینترنت،  کتابخانه ریغي و ا کتابخانهي اطالعاتی ها گاهیپارواج روزافزون طراحی و راه اندازي 

این مقاله . نموده است تر يضرورو  تر ملموسرا روز به روز  ها آن نیاز به دانش بهره گیري و مستندسازي

ضمن انجام تحقیقات خود، جنبه نویسندگان و دانشجویان ارائه شده است که پژوهشگران، هدف  با این

و  بدهند که با مراجعه به منابعخود این امکان را به خوانندگان و  مؤلف را رعایت نموده وقاخالقی حق

در این مقاله  .دسترسی پیدا کنندنیز به اصل منابع ، ذکر شده در پایان مقاالتعملی  علمی و مأخذ

ضمن اشاره به چهار روش مجمع زبان شناسی جدید، انجمن روانشناسی آمریکا، روش دانشگاه ملی 

شیکاگو و شوراي ویراستاران زیست شناسی در استناد به منابع اینترنتی، روش انجمن روانشناسی 

براي استناد به همچنین در توصیه نامه و شیوه نامه این روش . به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتآمریکا 

هایی بیان شده  نیز راه 5گوفر هاي و فایل 4قابل بارگذاريهاي  یا فایل 3هاي بایگانی شده در اینترنت فایل

 .شداز پرداختن به جزئیات این موارد صرف نظر که  است

 

                                                                                                                                               
1 - Electronic Mail (e-mail) 
2 - Listserv 
3 - Telnet 
4 - Upload and Downloadable Files 
5 - Gopher 



 



 

 
 
 
 
 

 هفتمفصل 
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  ي تحقیقها روشانواع ر ؛ مروري کلی بهفتمفصل 

  مقدمه

هاي تحقیق است، به ترین روشاي از معمولي تصویري بسیار سطحی از بازههدف این فصل ارائه

. در ذهن داشته باشید قتانیتحقهاي در دسترس هنگام برنامه ریزي اي کلی از گزینهشکلی که ایده

از . ي مناسب براي انجام تحقیق استها روشاجزاء یک پیشنهاد تحقیق، پیشنهاد  نیتر يضروری از یک

هاي مختلف از قبیل علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انسانی هاي مختلفی که در شاخهمیان روش

یجه این توانیم در این فصل معرفی کنیم محدود است در نتیی که ما میها روشمعمول هستند، تعداد 

  .پردازدفصل تنها به معرفی چند روش اصلی می

هاي روش: توان آن را به دو سرفصل کلی تقسیم کردبراي پوشش دادن این موضوع، به راحتی می

آوري داده از منابع مختلف بخش نخست به چگونگی جمع. هاهاي تحلیل دادهها و روشآوري دادهجمع

اما به . پردازدهاي کمی و کیفی تحلیل میش دوم به تشریح تکنیکهاي مختلف و بخبا استفاده از روش

ها و تحلیل آنها به شدت به آوري دادهها یعنی جمعشود که هر دو دسته این فعالیتزودي مشخص می

اند و بدون توجه به آن بحث در وابسته) تاریخی، پیمایشی، مطالعه موردي و غیره(استراتژي تحقیق 

آوري هاي جمعهمچنین آشکار است که اغلب رابطه محکمی میان نوع داده. نیستآسان  ها آنمورد 

ها، گام به آوري و تحلیل دادهدر بسیاري از موارد جمع. وجود دارد ها آنشده و نوع تحلیل مناسب براي 

ند، آیهاي ارزشمندي از فرآیند تحلیل به دست میروند و در مواردي دیگر، دادهگام با یکدیگر پیش می

  .ها با مشکالت زیادي روبه رو خواهد بودآوري و تحلیل دادهدر نتیجه تفکیک میان جمع

- آوري و تحلیل دادهدر این فصل ابتدا به عنوان مقدمه به طور گذرا از سه منظر مختلف شامل جمع

 هاي تحقیق، مشخصات متمایز کنندهي تحقیق به مرور روشها ياستراتژها، تحقیق کیفی و کمی و 

  .میپرداز یمبا یکدیگر  ها آنو نحوه تعامل  ها آن

  

  هاداده تحلیلآوري و جمع

و نوع تحلیل  مسألهي مورد نیاز براي مطالعه ها دادهشود، نوع تحقیق فرموله می مسئلهی هنگام

ي خاص براي جمع آوري و ها روشدالیل انتخاب . شود یمي مذکور روشن ها دادهمناسب براي پردازش 

در . گردند یمتحقیق و منابع خاص اطالعات، مشخص  مسئلهاز نوع و مشخصات  عمدتاً ها دهداتحلیل 

مورد نظر را  مسألهبراي مطالعه ) کیفی یا کمی(واقع، اغلب مناسب است که ابتدا نوع تحلیل الزم 

که اما باید به یاد داشت .هاي مورد نیاز براي تحلیل را مشخص نمائیممشخص نموده و سپس نوع داده

رسند از یکدیگر متمایز نیستند، بلکه بسته به ها آنچنان که در ابتدا به نظر میآوري و تحلیل دادهجمع

 )exploratory(هاي اکتشافی به هم مرتبطند، به عنوان مثال در پژوهش کامالًاهداف تحقیق خاص، 

هایی براي ها سرنخاین تحلیل زیرا. آوري مورد تحلیل قرار گیردها باید به طور پیوسته پس از جمعداده

ها تا اما بالعکس در نوع دیگري از پژوهش. دهندهاي بیشتر و تحلیل جدید به دست میآوري دادهجمع

  .ها جمع نشود امکان آغاز تحلیل وجود نداردهنگامی که همه داده
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ابع در دسترس آوري شود، باید به دقت منهایی باید جمعهنگام برنامه ریزي براي اینکه چه داده

هنگام برنامه ریزي براي تحلیل، توجه به . ها مدنظر قرار گیردآوري دادههاي ممکن جمعبودن و روش

متفاوتی  کامالًهاي هاي مختلف تحقیق اغلب از روشاستراتژي. ابزارها، تکنیک و منابع ضروري است

  .کنندها استفاده میآوري و تحلیل دادهبراي جمع

  

  یفیتحقیق کمی و ک

هاي مناسب براي نه تنها داده. جدي وجود دارد نسبتاًهاي کمی و کیفی تمایز میان پژوهش عموماً

در . هاي مختلفی نیز براي تحلیل نیاز دارنداین دو نوع تحقیق مشخصات مختلفی دارند، بلکه به تکنیک

شود و به تبع آن ده میاستفا) اثبات گرایانه( "سخت"ي کمی یا ها لیتحلعلوم طبیعی به طور سنتی از 

 ها لیتحلها، مشخص شود، از این هایی این نوع تحلیلدر علوم انسانی نیز، تا پیش از آنکه نارسایی

پس از آنکه بیش از پیش براي بسیاري از محققین آشکار شد که کمی کردن احساسات . شداستفاده می

براي در ) ضد اثبات گرایانه(یل کیفی هاي تحلاست، روش) یا حتی غیر ممکن(انسانی بسیار مشکل و 

براي دیدن مباحث مفیدي پیرامون این دو . (گرفتر افراد، مورد استفاده قرا "نرم"هاي نظر گرفتن داده

اما شما مجبور به ). 40تا  22و  12تا  6صفحات  Cohen and Manion , 1994رویکرد نگاه کنید به 

ی که مناسب باشد، به کارگیري مخلوطی از پژوهش کمی و هنگام. انتخاب میان این دو رویکرد نیستید

هاي کمی و کیفی، براي دیدن مباحثی پیرامون برقراري ارتباط میان تحلیل داده. (کیفی ممکن است

با در نظر داشتن چند محدودیت مشخص، ). ، فصل پنجمBryman & Burgess , 1994نگاه کنید به 

  .ستراتژي تحقیق، تناسب دارندهاي کمی و کیفی با همه انواع اپژوهش

  

  تحقیق هاياستراتژي

) هاي تحقیقها یا استراتژيشود، متدولوژيیا آن گونه که اغلب نامیده می(انواع مختلف تحقیق 

آزمایشی، پیمایشی، تحلیل آرشیوي، تاریخی و مطالعه : شودبه پنج دسته مهم تقسیم می معموالً

تاریخی و  مثالً ردیگ یمیکی از این انواع مورد استفاده قرار ها بیش از در بعضی از پژوهش. موردي

آوري و تحلیل هاي متفاوتی براي جمعهر کدام از این انواع بسته به منطق خود، راه. مطالعه موردي

 ها آنهر چند هر کدام از این انواع مزایا و معایب خاص خورد را دارند ولی همه . شواهد تجربی دارند

طبیعت . قابل استفاده هستند )explanation(ه از اهداف مرسوم تحقیق یا توضیح براي هر سه دست

  .نشان داده شده است 7- 1هاي مختلف به وضوح در جدول متفاوت استراتژي
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  هاي تحقیقاستراتژي -7- 1جدول 

  شکل سئواالت تحقیق  استراتژي

 نیاز به کنترل

روي رفتار 

  رویدادها؟

تمرکز بر 

ر رویدادهاي معاص

  ؟)همزمان(

  بلی  بلی  شود اگر؟چگونه؟ چرا؟ چه می  آزمایشی

  بلی  خیر  تا؟ چقدر؟د چه کسی؟ چه؟ کجا؟ چن  پیمایشی

  خیر/ بلی   خیر  تا؟ چقدر؟د چه کسی؟ چه؟ کجا؟ چن  تحلیل آرشیوي

  خیر  خیر  چگونه؟ چرا؟  تاریخی

  بلی  خیر  چگونه؟ چرا؟  مطالعه موردي

  

  مناظر میانارتباط 

هاي تحقیق نگاه کنیم، باید دو منظر دیگر را مدنظر است که از هر منظر که به روش اکنون بدیهی

  .ارتباط درونی میان این سه منظر را میان با یک ماتریس سه بعدي نشان داد. داشته باشیم

هاي درون این ماتریس ارائه کنیم، تا ي که باقی مانده این است که خالصه روشنی از روشا مسأله

  .هاي مناسب براي پروژه پژوهشی خود را انتخاب کنیدید روششما بتوان

هاي ثانویه یا دست داده(ها که در مرور ادبیات آوري دادههاي خاص جمعما ابتدا به معرفی روش

هاي خاص شوند و سپس روشاستفاده می) هاي اولیه و ثانویهداده(و مطالعات آرشیوي و تاریخی ) دوم

هاي پیمایشی و مطالعات موردي استفاده در پژوهش معموالًکه ) دست اول(یه هاي اولآوري دادهجمع

هاي کمی و کیفی مورد بحث قرار گرفته و به نکات مهم در تمام موارد گزینه. میپرداز یمشوند، می

  .شود یمدرباره نمونه گیري نیز اشاره 

ها و ن تولید و استفاده از دادهمیا ها آندر  معموالًهاي مرتبط با آن که تحقیقات آزمایشی و مدل

ها که در اي از روشهخصوصیات باز. شوندتعامل وجود دارد، نیز در ادامه معرفی می ها آنتحلیل 

هاي کمی و هاي متنوعی که براي تحلیلشوند و مدلهاي آزمایشی و شبه آزمایشی استفاده میپژوهش

  .گیرندکیفی مناسبند مورد بررسی قرار می

- اي براي تحلیل دادههاي آماري که به شکل گستردهتکنیک خصوصاًهاي کمی، یل دادهسپس تحل

هاي تحقیق، در مواقع مناسب در تمام استراتژي. شوندگیرند، معرفی میهاي کمی مورد استفاده قرار می

د و هاي کمی تولید شده باشهنگامی که حجم زیادي از داده خصوصاًاز آمار استفاده نمود،  توان یم

  .نیازمند شناسایی ارتباط میان متغیرهاي مختلف باشیم

ها و هاي تحلیل کیفی، شامل اثر متقابل مدیریت دادههاي اصلی الزم در روشدر ادامه نیز، فعالیت

  .شوندها است توضیح داده میهاي این روشترین جنبهتولید نظریه یا تئوري که از مهم
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  هاجمع آوري داده

. ن کتاب، چگونگی مرور ادبیات براي شکل دهی پس زمینه مطالعه را، توضیح دادیمدر فصل دوم ای

در این فصل انواع . در مرحله بد نیست که دوباره به آن فصل رجوع کرده و نکات اصلی را مرور کنید

  .شوندبررسی می ها دادههاي جمع آوري دیگري روش

  

  )دست دوم(هاي ثانویه جمع آوري داده .1

ها و رویدادهاي دور، چه در چه در مورد ایده(دهد ردي یک مطالعه تاریخی انجام میهنگامی که ف

ها به دسته اول از داده. ممکن است، جمع آوري شود ها داده، سه نوع اصلی از )مورد رویدادهاي اخیر

نات و حیوا ها انسان، اشیاي تجاري، باقی مانده ها خرابهو  ها ساختمانشکل مصنوعات تاریخی مانند 

ي است که به شکل منابع ادبی ا هیثانوي اولیه یا ها دادهدسته دوم . شود یمکارهاي هنري و غیره، یافت 

دسته سوم مدارك ثبت . شوند یمو غیره یافته  ها نامهي روزانه، ها ادداشت، تفسیرها، یها خچهیتارمانند 

ها که ممکن است به توصیفی یا و رویداد ها تیموقعشده یعنی هر گونه مدرك همزمان و غیر شخصی از 

ي ها دادهبه شکل  شود یماستخراج  ها آنآماري ثبت و ضبط شده باشند که بسته به نوع اطالعاتی که از 

  .کمی یا کیفی باشد ذاتاً تواند یمهر کدام از اینها . شوند یماولیه و ثانویه دسته بندي 

به عنوان مثال . ب بسیار مشکل استنشان دادن تفاوت میان منابع ادبی و مدارك ثبت شده اغل

Magna Carta ) بوده  11که یک سیستم ثبت اطالعات ساکنین شهرها و روستاهاي انگلستان در قرن

مصنوعات نیز گاهی . به عنوان یک مدرك ثبت شده آماري غیر شخصی به حساب آورد توان یمرا ) است

ي ها لوحهي هیروگلیف روي ها نوشتهانند م( ندیآ یمارزش ادبی دارند و یا مدرك ثبت شده به حساب 

هنگامی کاغذ و  مثالً( شود یمو یا گاهی از مدارك و منابع ادبی به عنوان مصنوعات استفاده ) مصري

  ). میکن یمجوهر را براي مشخص شدن زمان نوشتن آزمایش 

سی پیدا ، یافتن و دسترگردد یمي تاریخی ها دادهمشکالت محقق که به دنبال  نیتر مهمیکی از 

یافتن مکان . است ها آنمهم بعدي تفسیر  سوالمشکل دیگر تصدیق صحت منابع و . است ها آنکردن به 

در این زمینه از کاوش شهرهاي باستانی تا دریافت  ها تیفعالي است و ا گستردهي تاریخی موضوع ها داده

  :از منابع اصلی عبارتند ازاما به طور خالصه بعضی . شودکردن آمار دولتی از اینترنت را شامل می

 هاي مورد نظر ما به تجهیزات خوبی براي جستجوي داده معموالًها و آرشیوها، که کتابخانه

  .باشنداز اینترنت قابل دسترسی می ها آنمجهزند و حتی امروزه بعضی از 

 وي مشکل جستج معموالًها که اغلب به سیستم کاتالوگی خوبی مجهزند، اما ها و مجموعهموزه

هاي بزرگ، اغلب داراي بخش تحقیقات هستند موزه. هاي خصوصی کمتر سازمان یافته استمجموعه

 .به ما کمک کند تواند یمکه 

 اطالعات آماري خوبی را از حال و  معموالًاي، که حرفه/ هاي تجاري ادارات دولتی و سازمان

 .کنندگذشته نگهداري می

 رشی از همه انواع اطالعات استاینترنت، که منبع به شدت در حال گست. 
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 شوند بلکه شهرهاي اطالعات میدانی، به عنوان مثال همه مصنوعات تاریخی در موزه یافت نمی

 .ها و مواردي از این دست را در محل باید مطالعه کردباستانی، ساختمان

  .نیازمندیمهاي مورد نیاز به انواع مختلفی از مشاهدات آوري دادهمشاهده کردیم که براي جمع

توسط  معموالًاي باشد و فرایند بسیار پیچیده تواند یمهاي تاریخی داده )Authentication(تصدیق 

به عنوان مثال به . شودها براي این کار استفاده میاي از تکنیکبازه گسترده. شود یمخبرگان انجام 

هاي ی، ارجاعات متقابل و روشي مکانها شیآزماتحلیل متنی، تحلیل نیمه عمر کربنی، تحلیل کاغذ 

  .اشاره کرد توان یمبسیار دیگر، 

توان گفت که تفسیر صحیح ها است میجزء الزمی در فرآیند تحلیل داده )Interpretation(تفسیر 

ترین اگر تفسیر ناصحیح باشد، دقیق. داده شواهد تاریخی، قبل از هر تحلیل واقعی باید صورت گیرد

  .هاي تاریخی، بی ارزش خواهد بودهها در مورد دادتحلیل

ي اخیر، منبع مهمی براي ها سالدر مورد  خصوصاًهاي آماري که در آرشیوها قرار دارند، داده

- به همان شکلی که مورد نیاز ما براي تحقیق می معموالًتحقیقات در بسیاري از موضوعات هستند، اما 

  .هاي موجود هستیمداده )extrapolate(زمند برون یابی باشد، قرار ندارند و در نتیجه قبل از استفاده نیا

  

  هاي اولیهآوري دادهجمع .2

- گیري و پرسش سئواالت از طریق پرسشنامه، مصاحبهتحقیقات پیمایشی به شدت به فرآیند نمونه

  .ها هستیدشما نیازمند کسب تجربه براي انجام درست این فعالیت. اندها یا مشاهدات وابسته

براي انجام یک پیمایش خوب نیازمند خبرگی و . ..تواند یک پیمایش بد انجام دهدمی هر کسی

ها بر پایه یک گیري، تهیه پرسشنامه، مصاحبه، تحلیل گزارشتخصص در تمام مراحل شامل نمونه

  )Morton Williams, 1993, p.2(. ي مناسب هستیممتدلوژچارچوب تئوریک خوب و 

هاي مرتبط با مطالعه خود و آوري دادهاما شما تنها به جمع. استهاي بالقوه جهان پر از داده

با این حال باز . کند عالقمندیدتحقیق به شما کمک می مسألههایی که در پاسخ دادن به داده خصوصاً

توانید در مورد موضوع خاص خود جمع آوري کنید بسیار زیاد خواهد هم مقدار اطالعاتی که شما می

هایی که شما باید براي دستیابی به ما باید از روشی براي محدود کردن مقدار دادهبود، در نتیجه ش

آوري هایی که باید جمعتکنیک اصلی براي کاهش حوزه داده. آوري کنید، استفاده نمائیداهدافتان جمع

نکات زیادي هنگام انتخاب . شود، مطالعه یک نمونه، یعنی بخش کوچکی از موضوع مورد مطالعه است

ها بحث آوري دادههاي مختلف جمعاما قبل از اینکه در مورد روش. یک نمونه باید مد نظر قرار گیرد

  .میینما یمگیري را مطرح کنیم، ابتدا موضوع نمونه

  

  گیري نمونه

، یا هنگامی که چند مورد میده یمآوري اطالعات انجام هنگامی که هر نوع پیمایشی را براي جمع

آوري شده چگونه اطالعات جمع: اید کهپیش می سوالاین  حتماًکنیم ه انتخاب میخاص را براي مطالع

  نماینده اطالعات همه جامعه است؟
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. یکنم ینمدرباره چند نفر صحبت  لزوماًکنیم، صحبت می جامعههنگامی که در تحقیق، درباره 

پس یک . رود یمعه بکار اصطالحی است که براي توصیف تمام موارد از نوع موضوع مورد مطال "جامعه"

یک نمونه، تعدادي از موارد که از جامعه . شامل اشیاء، افراد و یا حتی رویدادها باشد تواند یمجامعه 

  . باشد یماند، انتخاب شده

مند به بررسی نظرات اعضاي یک باشگاه کوچک هستید، گرفتن اطالعات از تمام اگر شما عالقه

نظرات مردم  دیخواه یماما وقتی . نیز نماینده نظرات تمام اعضا استاعضا آنچنان مشکل نیست و نتایج 

اندازي یک رفراندوم ملی، ناچار به اندیشیدن در مورد راهی از راه نظر صرفیک جامعه را ارزیابی کنید، 

 کنید و آنها به نحو مناسبی سوال ها آناي از اعضاي جامعه هستید، که شما بتوانید از براي انتخاب نمونه

آوري گیرد، که شما تنها قادر به جمعگیري هنگامی صورت مینمونه. نماینده همه اعضا جامعه باشند

اي خالی از شما باید تالش کنید که نمونه. اطالعات از بخش افراد گروه یا موضوعات مورد مطالعه باشید

ید به شدت بر قابلیت کناي که انتخاب میخواهید دید که نوع نمونه. دیینماانتخاب  )bias( اریب

  .گذار خواهد بود ریتأثاطمینان، تصمیم شما 

هاي نمونه با استفاده از تکنیک. یتصادف ریغتصادفی و : گیري وجود دارددور رویه اصلی براي نمونه

هاي غیرتصادفی اما تکنیک. گیري تصادفی نتایج به شکل قابل اطمینان تري نماینده تمام جامعه هستند

  . به تمام جامعه تعمیم داد توان ینماوت محقق و با اتفاقی تکیه دارند و نتایج را بیشتر بر قض

  

  نمونه گیري تصادفی .1

هر واحد از جامعه را روي یک تکه ) یا نشانه(گیري تصادفی این است که نام ترین شکل نمونهساده 

به شکل تصادفی انتخاب  را ها آنرا داخل یک کاله بیندازیم، سپس تعدادي از  ها آنکاغذ بنویسیم و 

ولی این مثال براي یک . باشد بهتر است تر بزرگ ها در اینجا نیز هر چه نمونههمانند تمام نمونه. کنیم

  .پژوهشگر چندان کاربردي نیست و باید یک راهنماي مناسب براي این کار ارائه کنیم

توان اعضاي آن است و یا می آیا جامعه همگن: در مورد ماهیت جامعه بپرسیم سوالابتدا باید یک 

گیري مختلفی براي هر پاسخی به این هاي نمونههاي مختلف تقسیم کرد؟ تکنیکها یا کالسرا به دسته

چه فرآیندي براي تصادفی کردن نمونه : بعدي که باید بپرسیم این است که سوال. وجود دارد سوال

  .براي جوامع با خصوصیات مختلف مناسبند شوندهایی که در زیر معرفی میشود؟ تکنیکاستفاده می

که همه اعضاي جامعه خصوصیات مشابه  شود یمهنگامی استفاده  گیري تصادفی سادهنمونه

توان همگن در اي از خودروهاي تولید شده از یک مدل خاص را میدسته مثالً. داشته و همگن باشند

  .ي خاص کیفی استفاده نمودهاگیري تصادفی ساده براي آزمایشنظر گرفت و از نمونه

خودروهاي مثال ما از یک بعد خاص با هم متفاوت  مثالًنباشد یا  کنواختی کامالًهنگامی که جامعه 

گیري باید تضمین نماید که تمام رویه نمونه. گیري تصادفی ساده آنچنان کارآمد نیستباشند، نمونه

  .ضا، شانس یکسانی براي انتخاب شدن دارندهاي مختلف از اعها و کالساعضا جامعه و تمام مجموعه

) یا طبقه(شود اعضاء جامعه را بتوان به چند دسته هنگامی استفاده می اي سادهگیري طبقهنمونه

در یک شرکت ممکن است افراد به سه گروه تولیدي، پژوهشی و مدیریتی  مثالً. متمایز تقسیم کرد
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ته یا طبقه مفروض در جامعه تعداد مساوي از اعضا به گیري از هر دسدر این نوع نمونه. تقسیم شوند

  .شوندطور تصادفی انتخاب می

هاي ها یا طبقه، که جامعه به دستهشود یمدر مواردي استفاده  ي متناسبا طبقهنمونه گیري 

% 61که  میدان یم مثالً. متمایز که نسبت هر کدام از آنها به کل جامعه معلوم است، قابل تفکیک باشد

- هنگامی که نسبت طبقه. کننددر زمینه علوم تحصیل می% 39شجویان یک دانشگاه در زمینه هنر و دان

. ها یکسان خواهد بودهاي مختلف در یک جامعه معلوم باشد، سهم هر طبقه در کل نمونه با این نسبت

عضو را به اي متناسب، از هر طبقه متناسب با سهم آن از کل جامعه، تعدادي گیري طبقهبراي نمونه

  .میکن یمشکل تصادفی انتخاب 

اعضا داراي یک  ها آندهند که در هایی را شکل میاعضاي جامعه خوشه ايگیري خوشهدر نمونه

به عنوان مثال مسافرانی که از . یا چند مشخصه مشترك هستند، اما از جهات دیگر همگن نیستند

جامعه مسافران هستند و مسافرانی که در کنند، یک خوشه از آهن استفاده میایستگاه اصلی راه

اعضاي هر خوشه از لحاظ سن، . دهند یمهاي دیگر را تشکیل شوند، خوشههاي دیگر سوار میایستگاه

  .هاي دیگر از هم متمایزندجنس، ملیت، ثروت، موقعیت اجتماعی و بسیاري شاخص

ر چند منطقه بزرگ پراکنده اي، هنگامی که جامعه بزرگ بوده و دگیري خوشههمچنین از نمونه

در این نوع . ندیگو یم )area sampling(اي گیري منطقهشود و به آن نمونهباشد، نیز استفاده می

ها را به طور تصادفی انتخاب کنیم و تعدادي از بخشگیري ابتدا جامعه را به چند بخش تقسیم مینمونه

گیري که در باال شرح هاي نمونهز سایر روشهاي انتخاب شده با استفاده اسپس از بخش. کنیممی

  .نمائیمگیري میدادیم، اقدام به نمونه

شود که جامعه خیلی بزرگ باشد و مشخصات آن هنگامی استفاده می گیري سیستماتیکنمونه

  .جمعیت یک شهر مثالًچندان شناخته شده نباشد، 

مطابق یک ) یک لیست مثالً(سري  گیري سیستماتیک شامل انتخاب واحدها از روي یکرویه نمونه

، انتخاب ها آنترین هاي ممکن فراوانی وجود دارند، که سادهسیستم. سیستم از پیش تعیین شده است

از دفترچه راهنماي تلفن ) ده تا ده تا(انتخاب تمام اعضاي دهم  مثالًام یک لیست است، nتمام اعضاي 

استفاده از این سیستم، انتخاب نفر اول به صورت نکته مهم در . یا لیست پرداخت کنندگان مالیات

یعنی اگر بخواهید ده تا ده تا انتخاب کنیم و نفر اول به طور تصادفی نفر ششم انتخاب . تصادفی است

 مثالًنوع لیست نیز بسیار مهم است، زیرا . کنیمرا از لیست انتخاب می. ..ام و26ام، 16ام، 6نفرات . شود

  .دفترچه تلفن وجود ندارد نام تمام افراد شهر در

  

  نمونه گیري غیرتصادفی .2

ترین مشکل آن ضعف گیري نیز براي مطالعات خاصی مفید است، و مهماستفاده از این نوع نمونه 

  .پذیري نتایج حاصل استدر تعمیم
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یعنی انتخاب اعضایی از جامعه که در دسترس قرار ) یا نمونه گیري راحت( گیري اتفاقینمونه

در این روش هیچ راهی براي نشان دادن اینکه نمونه نماینده جامعه است وجود ندارد و نتایج . گیرندمی

  .مطالعه تنها براي نمونه قابل استفاده است

پردازند، استفاده به مصاحبه می ها ابانیختوسط گزارشگرانی که در  معموالً يا هیسهمنمونه گیري 

ایجاد تعادل در نمونه مورد مصاحبه به وسیله انتخاب پاسخ اي تالشی براي گیري سهمیهنمونه. شودمی

انتخاب تعداد مساوي از اعضاي احزاب  مثالًي مختلف پاسخ دهنده است، ها گروههاي مساوي از دهنده

منعکس کننده نظرات  واقعاًالبته اطمینانی وجود ندارد که نظرات افراد انتخاب شده، . سیاسی مختلف

  .ممکن است افراد انتخاب شده از افراد تندرو حزب باشند مثالً. باشدغالب در حزب متبوعشان 

اي از جامعه است که محقق روشی مناسب براي گرفتن اطالعات از نمونه نمونه گیري تئوریکی

این رویکرد بیشتر در . کند، آن افراد بیشترین اطالعات را در مورد یک موضوع خاص دارندفکر می

  .ي به استنباط آماري وجود ندارد، معمول استهاي کیفی که نیازپژوهش

  :کنیم عبارتند ازسه روش دیگر که به طور مختصر اشاره می

از جامعه است  "اينمونه" واقعاًکند اي را که فکر میکه در آن محقق نمونه ،نمونه گیري هدفمند

که باید دو گروه با  شود یم، هنگامی استفاده گیري جور کردن سیستماتیکنمونه. کند یمرا انتخاب 

کنیم را انتخاب می تر بزرگدو اندازه بسیار متفاوت با یکدیگر مقایسه شوند، براي اینکار تعدادي از گروه 

نیز در جایی استفاده  برفی تکنیک گلوله. متناسب شود تر کوچکتا با اندازه و مشخصات گروه 

اعضاي  دیخواه یمگرفته و از آنها  که شما با یک گروه کوچک از اعضاي جامعه هدف تماس شود یم

  !در یک جامعه سري مثالًدیگري را معرفی کنند، 

، مشخص کردن اندازه ماند یمي که باقی ا مسألهگیري، پس از انتخاب یک روش مناسب براي نمونه

وجود ندارد، هنگامی که جامعه بسیار همگن باشد و دقت  سوالپاسخ آسانی براي این . نمونه است

اما در . نیز زیاد باال نباشد، یک نمونه کوچک نیز به خوبی معرف تمام جامعه خواهد بودمطالعه 

  . آید عمل شودغیراینصورت باید مطابق آنچه در ادامه می

اندازه نمونه . تر بزرگاي است که بیشتر معرف جامعه باشد یعنی نمونه دقت بیشتر نیازمند نمونه

ها و تعداد سخ داده شود، سطح جزئیات مورد نیاز در تحلیل دادهتعداد سئواالتی که باید پاا باید ب

بدیهی است که نتایج به دست آمده از مطالعه . هاي مورد استفاده نیز رابطه مستقیم داشته باشدکنترل

البته باید بین . یک نمونه بزرگ بسیار متقاعد کننده تر از نتایج به دست آمده از یک نمونه کوچک است

  .ندازه نمونه و منابع اجرایی تحقیق یعنی هزینه و زمان توازن برقرار کردبزرگ شدن ا

نیز عامل مهم ) شود یمکه با انحراف معیار شناخته (مقدار تغییرپذیر یا پراکندگی درون جامعه 

تر باشد به نمونه بدیهی است که هر چه جامعه همگن. دیگري در تعیین اندازه مناسب براي نمونه است

  .نیاز خواهیم داشتي تر کوچک

حداقل اندازه نمونه الزم براي  معموالًشود، هاي آماري استفاده میها از آزموناگر براي تحلیل داده

- بخش دیگري از این فصل به طور مختصر به روش. به دست آوردن نتایج معنی دار، تصریح شده است

  .پردازدهاي آماري می
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  هاپرسشنامه

عات از مردم، چه به صورت کیفی چه به صورت کمی، پرسیدن یک روش براي جمع کردن اطال

تا سواالت را سازماندهی کرده و بدون  سازد یمها شما را قادر استفاده از پرسشنامه. هاست آنسوال از 

پذیر براي ها یک ابزار انعطافپرسشنامه. ها را دریافت کنیدصحبت کردن با تمام پاسخ دهندگان، پاسخ

  .اي را در نظر گرفتست ولی براي استفاده از آن باید الزامات فنی تحقیق پرسشنامها اهجمع آوري داده

قبل از آن که در مورد شکل و محتواي پرسشنامه فکر کنیم، ابتدا باید بدانیم که چرا این ابزار را 

  .کنیم و آنرا چگونه قرار است توزیع کنیمها استفاده میبراي جمع آوري داده

براي تمام پاسخ  ها پرسشي پرسشنامه، غیر شخصی بودن آن است یعنی ها جنبه نیرت مهمیکی از 

را  ها پاسخ. کند ینمي بدست آمده تغییر ها پاسخثابت است و بسته به افراد پاسخ دهنده یا  ها دهنده

ي صحیح را افزایش ها پاسخناشناس دریافت نمود که این شانس به دست آوردن  کامالًبه طور  توان یم

جنبه دیگر این است که هیچ محدودیت جغرافیایی در مورد مکان پاسخ دهندگان وجود ندارد، . دهد یم

 ها آنممکن است در نقاط مختلف دنیا پراکنده باشند ولی ما به راحتی به وسیله پست به  ها آن

اي به دست روشی به نسبت اقتصادي، از نظر هزینه و زمان، بر توان یمرا  ها پرسشنامه. دسترسی داریم

  .آوردن اطالعات از تعداد زیادي از افراد در نظر گرفت

از ). سنتی یا اینترنتی(پست  لهیبه وسوجود دارد، شخصاً و  ها پرسشنامهدو روش اصلی براي توزیع 

امکان بر طرف کردن ابهامات موجود در سواالت و شانس  ها پرسشنامهي توزیع شخصی ها تیمز

همچنین این روش . است ها آنخگویی و کنترل پرسشنامه براي کامل بودن دستیابی به نرخ باالي پاس

ي زمانی ها تیمحدوداما به وضوح . دینما یمتري استفاده تا از پرسشنامه پیچیده سازد یممحقق را قادر 

ي پستی داراي این دو ها پرسشنامه. سازد یمو مکانی استفاده از این روش، این روش توزیع را محدود 

ت نیستند، اما خصوصاً اگر سیستم پیگیري وجود نداشته باشد، با مشکالتی از قبیل ناتوانی در محدودی

به وسیله ایجاد اریب در  تواند یمالگوي عدم پاسخ . پیش بینی و کنترل نرخ پاسخ، دست به گریبانند

ل تعیین هزینه اغلب عام. نامطلوب شدیدي بر روایی نمونه بگذارد ریتأثي جمع آوري شده ها داده

 تر ارزاني در انتخاب روش توزیع پستی است، زیرا این روش در مقایسه با تکمیل حضوري بسیار ا کننده

غیر قابل  نسبتاًهمچنین شاید این روش توزیع تنها روش پرسش از افراد پراکنده در مناطق . است

  .باشد یمدسترسی 

ود دارد، هر چند که همیشه به آسانی به ي در مورد تدوین و استفاده از پرسشنامه وجا سادهقوانین 

  :طور کامل قابل اجرا نیستند

، داده جمع آوري کنید و همچنین ها آندر مورد  دیخواه یمشما باید متغیرهایی را که  .1

تا سواالتی را که باید  سازد یماین شما را قادر . چگونگی ارزیابی این متغیرها را کامالً مشخص کنید

ي ها پاسخبراي دستیابی به  قاًیدقلیست نمائید و سواالت را !) که نباید بپرسید یی راها آنو (بپرسید 

  .مورد نیاز تدوین نمائید

 ,Leedy(1989. زبان سواالت باید شفاف، خالی از ابهام و هر گونه مفروضات ناآشکار باشد .2

P.142(  است که به  این مثال شامل یک سوال ساده. دهد یماین موضوع را با یک مثال ساده توضیح

تا  16، 15تا  11، 10تا  6، 5تا  1صفر، : دیکش یمشما در روز چند سیگار ": باشدوضوح داراي ابهام می
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اگر پاسخ دهنده یک سیگاري دائمی باشد، مشکلی در این سوال وجود ندارد، ولی  "، 25، بیش از 25

 باید چه پاسخی به این سوال بدهد؟ ، سیگار بکشد،ها یمهماناگر پاسخ دهنده تنها در پایان هفته یا در 

 .براي افزایش نرخ پاسخ، پرسشنامه باید حتی االمکان کوتاه باشد .3

 .ي مناسب استها پاسخي، عامل ضروري دیگري در دستیابی به ا حرفهارائه خوب و  .4

. را در نظر داشته باشید ردیگ یمي تکمیل شده انجام ها پرسشنامهفرآیندي که روي اطالعات  .5

در نظر گرفتن فضاهایی  مثالً. بگذارد ریتأثع ممکن است بر جانمایی سواالت در پرسشنامه این موضو

  .براي کدها و امتیازها

یک پرسشنامه قبل از استفاده باید روي تعداد کمی از افراد آزمایش شود که به این کار مطالعه 

، تا بتوانیم انواع اشتباهاتی را که بهتر است این افراد معرف نمونه مورد استفاده باشند. گویندپایلوت می

  .ممکن است براي پاسخ دهندگان پیش آید، پیش بینی نمائیم

به تکمیل آن دعوت کرده و  مؤدبانههنگام ارسال پرسشنامه، شما باید پاسخ دهندگان را به شکلی 

ه با صرف زمانی مفید باشد و اینک ها آنبراي  تواند یمتشریح هدف پیمایش، اینکه نتایج چگونه  لهیبه وس

ي براي پاسخ ا ساده دستورالعمل. را به پاسخ گویی ترغیب نمائید ها آنآنرا تکمیل کنند،  توانند یمکوتاه 

اگر الزم باشد تا از . تشکر نمود ها آندر انتهاي پرسشنامه نیز باید از کمک . گویی نیز باید آورده شود

دا یک نامه اولیه به همراه یک پاکت پاسخ که هزینه توانید ابتپاسخ دادن افراد خاصی مطمئن باشید می

بفرستید، تا افرادي که به پاسخ به پرسشنامه عالقمندند را از قبل  ها آن، براي دیا کردهآنرا پرداخت 

همچنین نگاه کنید به ) ()Leedey 1989, pp.145-8. ارسال نمائید ها آنبشناسید و پرسشنامه را براي 

)Moser & kalton, 1971, ch13; Hague, 1993; oppenheim, 1992;  

  

  ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و باز: هامصاحبه

شخصیت مصاحبه  ریتأثي نسبتاً ارزان بوده و به طور اثر بخشی از ا پرسشنامهي ها شیمایپهر چند 

ها سواالت رسشنامهي نیز دارند، مثالً از آنجا که در پها تیمحدودکنند اما کننده بر نتایج پیشگیري می

مشکل مهم . اي هستند، براي به دست آوردن اطالعات کافی در مورد سواالت مناسب نیستندیک مرحله

ممکن است که گروهی که به و دهند این است که تمام نمونه به سواالت پاسخ نمی ها آندیگر 

). جواب بدهند ترها کرده لیتحص مثالً(نماینده خوبی براي نمونه نباشند  دهند یمپاسخ  ها پرسشنامه

ي کیفی ها دادهها بیشتر هنگامی که به هاي کمی و مصاحبهبیشتر براي جمع آوري داده ها پرسشنامه

  .نیازمندیم، مناسبند

  .رودررو و تلفنی: وجود دارد ها آنها کاربردهاي زیادي دارند و دو روش اصلی براي انجام مصاحبه

توان ها را میهمچنین این مصاحبه. ي مختلف انجام دادها تیموقعدر  توان یمها رودررو را مصاحبه

توان در دوره زمانی می ها شرفتیپبراي مطالعات مقطعی و طولی استفاده کرد، همچنین براي پیگیري 

ها قرار گر در موقعیت خوبی براي قضاوت در مورد کیفیت پاسخمصاحبه. را چند مرتبه تکرار نمود ها آن

پاسخ دهنده سوال را به خوبی درك نکرده، تذکر دهد و یا اگر پاسخ دهنده به سوال ناکامل دارد تا اگر 
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عالئم بصري مانند اخم، لبخند و غیره نیز ابزارهاي . پاسخ داد از او بخواهد تا آنرا تکمیل نماید

  .باشند یم ها پاسخارزشمندي براي درك بهتر 

خصوصاً در . برند یمالقات با پاسخ دهنده را از بین هاي تلفنی نیاز به سفر براي دیدن و ممصاحبه

به نمونه خوبی از جامعه  توان یمکشورهاي توسعه یافته که ضریب نفوذ تلفن باال است، با این روش 

 30تا  20حداکثر (از روش رو در رو انجام شوند  تر عیسرپیمایش در این روش باید . هدف، دست یافت

ي ها شیمایپعدم پاسخ در . ي بصري نیز در این روش وجود نداردها ککمامکان استفاده از ). دقیقه

 )Morton & Williams, 1993, P.156(. هاي رو در رو استبیشتر از مصاحبه% 10تا  5تلفنی 

ي بسیار ها پاسخبراي . ساختار بندي مصاحبه به نوع اطالعاتی که باید جمع آوري شود، وابسته است

، به یک مصاحبه کامالً شوند یمي آماري و کمی استفاده ها لیتحلق، که براي دقیق به سواالت بسیار دقی

در طرف دیگر . ساختار یافته با سواالت بسته که به روش مشابه با یک پرسشنامه تدوین شود، نیازمندیم

جمع آوري کنیم،  میخواه یمطیف، هنگامی که به دنبال کشف یک موقعیت هستیم و اطالعاتی را که 

اي به شکل ساختار نیافته و کامالً باز نیازمندیم، مصاحبه نیمه پیش بینی نمائیم، به مصاحبه مینتوا ینم

ي مشخص براي سواالت مشخص اما ها پاسخ، یعنی ردیگ یمساختار یافته در میانه این دو حالت قرار 

ه این است که به نکته هنگام طراحی مصاحب نیتر مهم. عموما با انتهاي باز و قابل اظهار نظر و تغییر

به چه اطالعاتی دست یابیم و ساختار مناسب براي دستیابی به این اطالعات را  میخواه یموسیله آن 

  .بکار گیریم

به خاطر انعطاف پذیري زیاد، روش مفیدي براي کسب اطالعات و نظر خبرگان در  ها مصاحبه

  .مراحل در مراحل اولیه پروژه پژوهشی هستند

یعنی مصاحبه در موضوعات عمومی  "سرد"هاي ها اجراي مصاحبهمیان تکنیک يا عمدههاي تفاوت

اما در هر دو . ي مشخص وجود داردها مالقاتبا افراد عامی و مصاحبه با مقامات رسمی و خبرگان در 

در اینجا مجالی براي تشریح این تفاوت . مورد شخصیت و بردباري مصاحبه کننده اهمیت زیادي دارد

 )(Morton & Williams,1993به  توان یمنیست و براي دیدن جزئیات در این زمینه  ها کیتکنمیان 

یعنی نوشتن (اما آنچه باید در اینجا بر آن تاکید شود نیاز به زمینه سازي براي مصاحبه . مراجعه نمود

تانه و و اجراي مصاحبه همراه با اطمینان، دوس) نامه براي تنظیم قرار مالقات و تشریح هدف مصاحبه

ها مانند ضبط روي نوار، یادداشت برداري، پر کردن فرم( ها پاسخجالب و در نهایت ضبط و ثبت مناسب 

  .است) و غیره

  

  استاندارد شده يها آزمونو  ها اسیمق

ي از ا گستردهبازه . ي ساختار یافته دسته بندي نمودها مصاحبهدر گروه  توان یمرا نیز  ها روشاین 

ي استاندارد شده توسط دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسان براي سنجش ها زمونآها و این مقیاس

یک مثال معروف در این . اند، طراحی شدهها نیاها، تمایالت، توجهات و نظرات مردم و مانند توانائی

ست و مواردي از این د ها یتوانائمعموالً سنجش  ها آزمونهدف این . است IQي هوش یا ها آزمونزمینه 

یکی . اي که نتایج به راحتی با یکدیگر قابل مقایسه کردن باشنددر یک مقیاس استاندارد است به گونه
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مشکالت براي طراحی مقیاس مناسب براي اندازه گیري، انتزاعی بودن مفاهیم مورد نظر  نیتر مهماز 

  .است

پرسیدن سواالت ، ها پاسخیک روش احتیاطی معمول براي جلوگیري از ساده سازي بیش از حد 

این شکل از چند بعد سازي به ساختن تصویري . زیاد در مورد یک موضوع خاص، از زوایاي مختلف است

استفاده از . هاي دلخواه باید خودداري شوداز استفاده از مقیاس. کنداز موضوع کمک می تر کامل

یکی از  Likertمقیاس : شیدبه یاد داشته با. است تر منیاي استاندارد آزمایش شده بسیار ها اسیمق

  . است ها اسیمق نیتر معمول

  

  مشاهدات

گذار محقق  ریتأثاز طریق درگیر شدن غیر  ها تیفعالمشاهده روشی براي ثبت شرایط، رویدادها و 

در این روش سعی محقق بر آن است که کامال از رویداد جدا بماند و بازیگري نامشهود و بدون . است

  .باشد ریتأث

، مشاهده موضوعات روشی سریع و کارا براي بدست آوردن اطالعات اولیه یا انجام ارزیابی از یک سو

بسیار وقت گیر و گاهی بسیار مشکل  تواند یماما از دیگر سو مشاهده . اولیه از موقعیت یا شرایط است

  :چند نکته کلی در مورد انجام مشاهدات عبارتند از. باشد

رویدادها و موضوعات معموالً بسیار پیچیده هستند و . گردیدمیکامالً بدانید که به دنبال چه  .1

ممکن است طوري به نظر برسد که به مطالعه شما مربوطند، اما این طور نباشد، متغیرهایی را که نیاز 

  .دارید مطالعه کنید کامالً مشخص نموده و برآنها متمرکز شوید

مشاهدات را . بینی کنیدده پیشروشی ساده و کارا براي ثبت صحیح اطالعات به دست آم .2

 .همان موقع ثبت کنید و هرگز به حافظه خود اطمینان نکنید

ابزارهاي ثبت اتوماتیک در بسیاري از . تا حد امکان از ابزارهاي مناسب استفاده کنید .3

 .ندیآ یمبکار  ها تیموقع

به شما  در صورت امکان اطالعات را همزمان با پیشرفت مشاهدات پردازش کنید، این کار .4

 .تا موضوعات مهمی را که در مطالعه شما نیاز به دقت بیشتر دارند شناسائی کنید کند یمکمک 

یک برنامه دقیق براي حالتی که ممکن  شود یممخفی انجام  به صورتاگر مشاهدات شما  .5

 .است موضوع آشکار شود پیش بینی کنید تا از خطرات بالقوه چنین موقعیتی جلوگیري نمائید

  

  در کنار یکدیگر هادادهد و تحلیل تولی

. استفاده نمود توان یمها وکسب اطالعات بیشتر در مورد آنها روشی که گاهی براي تحلیل پدیده

ایجاد یک مثال کوچک از جهان واقعی به طور مصنوعی است، به طوري که تنها متغیرهاي مهم را شامل 

انجام آزمایش در آزمایشگاه چنین . رها را بدهدو دستکاري متغی تر قیدقشود و به ما اجازه مطالعه 

ي دیگري نیز براي انجام آزمایش وجود دارد، اما آزمایشگاه بیشترین احتمال براي ها مکان. روشی است

روش دیگري براي کسب اطالعات درباره جهان واقعی، در  ها مدلاستفاده از . کند یمکنترل را فراهم 
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به نحو جدایی ناپذیري با  ها دادهجمع آوري و تحلیل  ها روشن در ای. یک موقعیت کنترل شده است

ي جدید هستند ها دادهي اولیه پایه خلق ها داده، ها مدلو چه در  ها شیآزماچه در . یکدیگر در ارتباطند

  .شود یمي دیگر استفاده ها دادهي بیشتر و حتی ایجاد ها لیتحلبراي  ها آنکه از 

  :دل عبارت است ازتفاوت میان یک آزمایش و یک م

  .شود یمي واقعی، در وسعت و اندازه کنترل شده استفاده ها دهیپدیک آزمایش براي بررسی 

، این کار به وسیله کاهش کند یمرا براي مطالعه فراهم  ها دهیپداي مصنوعی از یک مدل نسخه

 .شود یممقیاس و انتزاعی کردن موضوع به شکل دیاگرامی یا ریاضی انجام 

و  ها علتعموماً براي بررسی  ها شیآزما. هایی قدرتمند و با کاربرد متنوع هستندتکنیک ها شیآزما

و براي تبیین و توضیح  شوند یمطراحی و انجام ) به وسیله مطالعه متغیرهاي مستقل و وابسته( ها معلول

به نوع  ها شیآزماطراحی ). شود اگر؟ و چرا؟چه می: مثالً( شوند یمدادن روابط علی و معلولی استفاده 

مورد  مسألههاي مورد نیاز و مالحظات اجرایی مرتبط با ي مورد نیاز، سطح قابلیت اطمینان دادهها داده

 .بررسی بستگی دارد

در . ها، اعتبار مفروضات باید مورد بررسی و آزمون قرار گیردو چه در مدل ها شیآزماچه در 

گروه کنترل یک گروه آزمایشی است که عامل مورد آزمایش . شود یمها، از گروه کنترل استفاده آزمایش

  .کند ینمرا دریافت 

  

  ها شیآزما

Campbell & Stanley (1963, pp.171-246( اند نمودهرا چهار گونه اصلی تقسیم  ها شیآزما:  

) 4ي شبه آزمایشی و ها طرح) 3ي آزمایشی حقیقی ها طرح) 2ي پیش آزمایشی ها طرح) 1

  و پس رویداديي همبستگی ها طرح

و  شوند یمي آزمایش در هر یک از این چهارگونه به طور مختصر معرفی ها طرح نیتر مهمدر زیر 

ي روش تحقیق یک فصل ها کتابدر بیشتر . (شود یمي مشابه آورده ا نهیزمبراي هر کدام یک مثال با 

  .)ي آزمایش اختصاص یافته استها طرحمستقل به 

  

  هاي پیش آزمایشیطرح .1

طرح آزمایش است که در آن مشاهده تنها  نیتر سادهاین طرح،  :يا ضربهلعه موردي تک مطا+ 

  .ردیگ یمپس از آزمایش و بدون هر گونه کنترل، صورت 

، شود یمي از یک ماده ساختمانی، رنگ شده و سپس جذب آب توسط آن آزمایش ا نمونه: مثال

در تمام این (؟ ردیگ یمجذب آب را  رنگ کردن جلوي: ، نتیجه گیريشود یمجذب آب کم مشاهده 

  )چند گانه، یعنی یک گروه باشد تواند یم، نمونه ها مثال

در اینجا گروه، هم قبل و هم بعد از آزمایش مورد  :طرح پیش تست، پس تست تک گروهی+ 

یک نمونه از ماده قبل از رنگ شدن مورد بررسی در مورد جذب آب قرار : مثال. ردیگ یمبررسی قرار 
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: نتیجه گیري شود یمو پس از خشک کردن و رنگ کردن دوباره در مورد جذب آب آزموده . ردیگ یم

  ؟دهد یمرنگ کردن جذب در مواد کاهش 

مشابه طرح باال است با این تفاوت که از یک گروه کنترل  :ي ایستاها گروهطرح مقایسه + 

نمونه آزمایشی رنگ آمیزي . شوند یم دو نمونه از ماده به طور تصادفی انتخاب: مثال. شود یماستفاده 

و سپس هر دو نمونه مورد آزمون جذب آب قرار  ماند یمشده و گروه کنترل دست نخورده باقی 

  ؟دهد یمرنگ آمیزي جذب را کاهش : ، نتیجه گیريشوند یمو نتایج مقایسه  رندیگ یم

قرار  ریتأثرا تحت  ، نبود کنترل متغیرها به طور محسوسی نتایجها طرحواضح است که در این 

  .ي مواد رنگ نشده، آب جذب نکنندها نمونهاگر بعضی از  شود یمچه : مثالً. دهد یم

  هاي آزمایشی حقیقیطرح

  .طرح آزمایشی حقیقی است نیتر معمولاین  :پس تست با گروه کنترل - طرح پیش تست + 

و هر دو مورد آزمون جذب  ي تصادفی و مشابه انتخاب شدها هیرویک جفت نمونه از ماده با :مثال 

و  شوند یمدوباره ازمون  ها نمونهو دیگري نه،  شود یم، پس از خشک کردن، یکی رنگ رندیگ یمآب قرار 

که هر دو نمونه، نتایجی مشابه پیش  دیآ یمنتایج مقایسه می شودف بهترین نتایج هنگامی به دست 

  .تست به دست دهند

تکمیل شده طرح باال است که از چهار نمونه استفاده این طرح  :طرح چهار گروهی سالومون+ 

چهار نمونه از ماده با : مثال. کند یمي باال، اثرات پیش تست را نیز بررسی ها آزمونو عالوه بر  کند یم

دو نمونه مورد پیش تست جذب آب قرارمی گیرند، یکی از این . شوندروش تصادفی مشابه انتخاب می

، هر چهار نمونه مورد آزمایش جذب آب قرار شود یمدیگر نیز یکی رنگ ، از دوتاي شود یمدو رنگ 

داشته  ریتأث ها نمونهدر این طرح اگر انجام پیش تست بر رفتار بعدي . شود یمگرفته ونتایج مقایسه 

  .قابل شناسایی است. باشد

ت که انجام پیش تس شود یماین طرح هنگامی استفاده  :طرح فقط پس تست با گروه کنترل+ 

یک جفت : مثال. برد یمدر مواردي که انجام پیش تست ماده مورد آزمایش را از بین  مثالًممکن نباشد 

و هر دو  شود یمرنگ  ها آن، یکی از شود یمنمونه از ماده ساختمانی به روش تصادفی و مشابه انتخاب 

کامال به تصادفی نمودن  روایی این آزمون. شود یم، نتایج مقایسه رندیگ یممورد آزمایش جذب آب قرار 

  .بستگی دارد

  

  هاي شبه آزمایشیطرح .2

هنگامی که انتخاب تصادفی  :پس تست با گروه کنترل غیر تصادفی –طرح پیش تست + 

: مثال. شکل ممکن انتخاب نمود نیتر مشابهممکن نباشد، گروه کنترل و گروه آزمایش را باید به  ها نمونه

ان انتخاب، یک قطعه را رنگ کرده، هر دو را موردآزمون جذب آب دو قطعه مجاور از یک دیوار ساختم

  .میکن یمسپس نتایج را مقایسه . میده یمقرار 
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  همبستگی و پس رویدادي يها طرح .3

پس از آنکه همبستگی میان دو عامل به صورت آماري اثبات شد یک ادعا  :ي همبستگیها طرح+ 

اما زندگی واقعی به ندرت به این سادگی . شود یممبنی بر اینکه یک عامل علت دیگري است مطرح 

  .ردیگ یمي همبستگی یا رگرسیون جهت و مقدار ارتباط مورد بررسی قرار ها طرحدر . است

بررسی  ها طرحرویکردي آزمایشی ندارند زیرا در این  واقعاً ها طرحاین  :هاي پس رویداديطرح+ 

  .واقعه وجود ندارد و هیچ کنترلی روي شوند یمپس روي دادن واقعه شروع 

این مطالعات از . سقوط یک هواپیما هستند مثالًبه دنبال یافتن علت یک رویداد  ها مطالعهاین 

  .ي زیادي در یک دانشمند استها مهارتي علمی هستند و نیازمند وجود ها یبررسانواع  نیتر معمول

  

  روایی

اثرات متغیرهاي تحت کنترل را به ي آزمایشی حقیقی باید ها طرحي بدست آمده از ها دادهکیفیت 

دقت ، جزئیات طرح و نزدیکی به . خوبی مشخص نموده و ما را قادر به تعمیم موقعیت آزمایشی نماید

  .واقعیت نمایانگر روایی درونی و قابلیت تعمیم دادن نتایج بیانگر روایی بیرونی طرح است

Cohen & Manian (1994, pp.170-2( کنند و بیرونی را تهدید می عواملی که روایی درونی

گذار بر روایی درونی عوامل تاثیر. شوداشاره می ها آناند، که در اینجا به طور خالصه به فهرست نموده

  : عبارتند از

ریزي نشده و تاثیرگذار بر نتایج در فاصله زمانی مشاهدات هایی برنامهوقوع رویداد: تاریخچهعامل 

 .پیش تست و پس تست

این عامل به فرآیندهاي رشد طبیعی، مانند افزایش سن، که در حین آزمایش رخ ): رشد( عامل بلوغ

 .شوددهد، اتالق میمی

 .ي مجددها تستبه نزدیک شدن به میانگین در  ها شیآزماتمایل نتایج نهایی : اثر رگرسیون

 .انجام پیش تست در خصوصیات اصلی مورد آزمایش ریتأث: عامل آزمون

 .گیري نادرست یا نامناسب و ضعف در عملکرد مشاهدات انسانیتفاده از ابزارهاي اندازهاس: ابزاریابی

 .هاي نمونه گیري مورد استفادهیا ضعف روش ها روشبر اثر انتخاب اشتباه ): گزینش(اریب انتخاب

، در طول انجام آزمایش ! )به سبب فوت الزاماًنه ( به افت موضوعات مورد آزمایش : تلفات تجربی

آیند، داراي اریب مانده در نمونه به دست میشود و ممکن است نتایج که بر اساس افراد باقیاتالق می

 .شوند

 : عوامل تاثیرگذار بر روایی بیرونی عبارتند از

  .ابهام در متغیرهاي مستقل، به شکلی آزمایش براي محققین بعدي قابل تکرار نباشد 

  .همه جامعه نباشد نمونه گیري اشتباه، یعنی نمونه معرف 

، )در اثر تغیر نورن اندازه گیري عملکرد کارکنا(ي التون مایوها شیآزما) Hawthorene( اثرهاتورن 

  .بر اثر تمایل افراد به واکنش متفاوت در صورتی که بدانند موضوع یک آزمایش هستند
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ر مثالً د(وزه آزمایش عملیاتی نبودن متغیرهاي وابسته به میزان کافی، تعمیم نتایج به خارج از ح 

  .)ي باال فقط یک نوع رنگ آزمون شده و موضوع به تمام انواع رنگ تعمیم یابدها مثال

ي نتایج در طول یک کار دستحساس بودن به شرایط آزمایشی، افراد تحت آزمایش بتوانند راه  

  .آزمایش را یاد بگیرند

گذاشته و  ریتأثبر نتایج آزمایش  ، که ممکن است به شکل نامحسوسی)نامربوط(عوامل بیگانه  

  .پذیري نتایج را کاهش دهندتعمیم

  

  هامدل

روشی براي تقلید واقعیت به شکلی دستکاري شده هستند به طوري که اثر دستکاري ها  ها مدل

یعنی،  ها مدلسه گونه اصلی  )(Broadbent,1988, p.91 در یک طبقه بندي. قابل شناسایی باشد

او انواع مختلفی براي هر یک از این . داند یمختاري دهی به مفهوم و اکتشافی ي توصیفی، ساها مدل

  .کند یممعرفی  ها گونه

جزئیات کامل نمایانگر واقعیت ا ي ایزومرفیک که دقیقاً و بها مدلي توصیفی شامل ها مدل .1

ي همومرفیک که ساده شده واقعیت هستند و تنها ها مدلو ) یک نقشه سیم کشی مثالً(هستند 

  .دهند یمي خاصی از آنرا نشان ها جنبه

ها، مرتب کردن داده و آوري دادهها، جمعدهی به مفهوم، شامل تعریف دادههاي ساختارمدل .2

 هابینی دادهپیش

 ي اکتشافی شامل تولید فرضیه و آزمون فرضیهها مدل .3

ك کنیم، تا براي ساختن یک مدل، باید سیستمی که در واقعیت پشت رویدادها وجود دارد را در

 تواند یمشکل واقعی مدل . بتوانیم بفهمیم کدام متغیرها مهم هستند و چگونه با یکدیگر در ارتباطند

ي کیفی بر ارتباط میان اجزاء تاکید دارند بدون تالش براي ها مدل. دیاگرامی، فیزیکی یا ریاضی باشد

  .دهند یمنیز نشان  را ها آنهاي کمی عالوه بر روابط، شدت ، اما مدلها آنکمی کردن 

نتایج به دست آمده . هایی باید صورت گیرد تا معلوم شود تحت چه فرضیاتی مدل معتبر استآزمون

  .هاي جمع آوري شده واقعی مقایسه شوداز بکارگیري مدل باید با داده

  دیاگرامی هايمدل

متنوعی براي به هاي تکنیک. ها استها، کشیدن دیاگرامیک روش ساده براي نشان دادن سیستم

  .کمی هستند ها آنشوند که بیشتر هاي مختلف یک سیستم استفاده میتصویر کشیدن جنبه

- هاي سازمانی، دیاگرام مسیر بحرانی، دیاگرام علی و نمودارچارت: ها عبارتند ازبعضی از این دیاگرام

  .هستند ها تمیالگورکه شکلی از ) یا فلوچارت(هاي جریان 

  .نشان داد) اغلب براي برنامه نویسی کامپیوتر(به شکل دیاگرامی و ریاضی  توان یمرا  هاالگوریتم

ها معموالً براي کاوش در یک موقعیت در زندگی حقیقی و بررسی اینکه چه متغیرهایی در دیاگرام

ها درك شرایط دیاگرام. شوند یم، استفاده گذارند یمسیستم مهم هستند و چگونه بر روي یکدیگر اثر 
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ي فیزیکی یا ریاضی ها مدلاغلب براي ساختن  ها آنفهم حاصل شده از . سازند یم تر آسانچیده را پی

  .ردیگ یممورد استفاده قرار 

  هاي فیزیکیمدل

ي معماري ها مدل. باشند یمدر مقیاس کوچک  ها ساختمان، نمایش سه بعدي اشیاء یا ها مدلاین 

براي مقاصد پژوهشی مناسب  ها مدلاین نوع  معموالًا ام. نمونه بسیار پرکاربردي هستند) ها ماکت(

باید بر حسب هدف تحقیق، طوري طراحی شوند که بتوان متغیرهاي اصلی پژوهش را  ها مدل. نیستند

با  شود یممدلی که براي بررسی شرایط آکوستیکی یک سالن استفاده . در آن مورد بررسی قرار داد

ي ها مدل. هاي آن استفاده شود بسیار متفاوت خواهد بودستونمدلی که براي آزمایش رفتار مکانیکی 

  .کمی یا کیفی باشند ذاتاًفیزیکی ممکن است 

ي کمی مشکل ها دادهي فیزیکی براي تولید ها مدلمشکالت هنگام به کارگیري  نیتر یاصلیکی از 

مقیاسی دقیقاً مشابه آیا مواد و اشکال انرژي در هر : این است دیآ یمسوالی که پیش . مقیاس بندي است

در مدلی که براي بررسی خواص آکوستیکی سالن استفاده . پاسخ منفی است معموالً؟ کنند یمعمل 

یابد و مواد استفاده شده نیز گاهی شود، فرکانس و شدت منبع صوتی مورد استفاده باید کاهش می

کل مقیاس بندي، گاهی در صورت براي غلبه بر مش. نتیجه نتایج نیز متفاوت خواهد بودر متفاوت است د

  .شود یمهاي هم اندازه استفاده امکان از نمونه

  

  ي ریاضیها مدل

. ي قطعی و تصادفیها مدل، شوند یمها، همواره کمی هستند و به دو دسته عمده تقسیم این مدل

هاي از وديي قطعی تنها با ورها مدل. ها در ارتباط استاین دسته بندي با پیش بینی پذیر بودن ورودي

- ي غیر قابل پیش بینی، خروجیها يورودي تصادفی باید از ها مدلپیش تعیین شده سروکار دارند ولی 

  .هاي رضایت بخش تولید کنند

ي صفحه ها برنامه مثالً. ي ریاضی هستندها مدلکامپیوترها، ابزارهاي ارزشمندي بر ساختن 

  .کنند یمارائه  ها دلمگسترده، یک چارچوب سیستماتیک دو بعدي براي ساختن 

ساخت یک مدل این است که باید براي یک هدف خاص ساخته شود و حتی ر از نکات حیاتی د

هایی که مدل بر پایه بسیار مهم است که هدف مدل و فرض. االمکان از پیچیدگی شرایط واقعی بکاهد

باید به یاد داشت که . شدگستره کاربرد مدل نیز باید تشریح شده با. بنا شده است، معلوم باشد ها آن

اما از آنجا که هر مدل براي هدف خاصی . مدل نمود توان یمهاي مختلفی ی یا رویداد را به راهکشی

بسیار خطرناك  تواند یم، استفاده از یک مدل براي هدفی که براي آن ساخته نشده شود یمساخته 

 تواند یمکه براي آن طراحی شده است،  این کار و یا بکارگیري مدل در خارج از گستره کاربردي. باشد

هرگز کامل نیستند زیرا مشکالت زیادي براي  ها مدل. ي را به دست دهدا کنندهاطالعات غلط و یا گمراه 

، در کنند یمرا در تقلید صحیح واقعیت محدود  ها مدلعوامل اصلی که قابلیت . کنند یمپژوهشگر ایجاد 

  :شوند یمزیر بررسی 
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  يا دهداي ها تیمحدود

بکارگیري یک متغیر مرتبط در یک مدل کمی، در صورتی که مقدار آن متغیر را نتوانیم بسنجیم 

را  ها آنتوان براي کامل کردن اطالعات، ناکامل یا تقریبی باشند می ها دادهاگر . آشکارا غیر ممکن است

ي بیشتري براي ها حدسبه  به عالوه اگر شما نحوه تعامل متغیرها را ندانید، مدل شما احتیاج. حدس زد

به هر حال اغراق نمودن درباره اثرات ناکامل بودن اطالعات در مورد متغیرها بسیار . کامل شدن دارد

اگر هدف مدل بیش از آنکه پیش بینی مقادیر آینده متغیرها باشد، بررسی رفتار مدل باشد، . آسان است

  .بدون آنکه رفتار مدل را تغییر دهند) %20تا  شود یمگفته (تغییر کنند  توانند یممتغیرها 

  

  هاي ساختاريمحدودیت

نادرست باشند، زود یا دیر  ها آنهاي استفاده شده در مدل درباره ارتباط متغیرها و تعامل اگر فرض

  .مدل در انعکاس صحیح واقعیت با مشکل مواجه خواهد شد

  ) chaos(آشوب

ها تغییرات شدیدي در پی ات ناچیز در وروديهاي تغییرآشکار شده است که در بعضی از سیستم

بی نظم نیستند، بلکه بسیار غیرقابل پیش بینی هستند و مدل  )chaotic(ي آشوبی ها سازمان. دارد

  )مانند بازار بورس. (خصوصاً براي پیش بینی بلند مدت تقریباً نشدنی است ها آنکردن 

  

  هادادهتحلیل 

  ؟میکن یمها را تحلیل چرا داده

پژوهش انجام  مسألهاین تحلیل باید در ارتباط . ها استجزء ضروري از پژوهش، تحلیل دادهیک 

را تلف  قتانیتحقبا اهداف تحقیق نامربوط باشند، شما وقت خود و خواننده احتمالی  ها لیتحلاگر . شود

 اهدافاسب با را به درست و من ها آنبدون اینکه بتوانید  ها دادهجمع کردن حجم زیادي از . ایدکرده

هاي جمع آوري شده را براي شما آنچه کفایت داده. تحقیق استفاده نمائید، احتماالً کاري بیهوده است

هاي اید و آنچه مناسب بودن روشانتخاب کرده ها آن، روشی است که براي تحلیل کند یممشخص 

  .روژه پژوهشی شما استتحقیق و اهداف خاص پ مسألهکند، ارتباط آن با ماهیت تحلیل را مشخص می

 مشابه دالیل انجام پژوهش است ها آنها وجود دارد که بعضی از دالیل چندي براي تحلیل داده .

بینی، آزمون ها پیشاندازه گیري، انجام مقایسه، بررسی رابطه: ها عبارتند ازدالیل اصلی براي تحلیل داده

 حها، کنترل، تبیین و توضیفرض، ساختن مفاهیم و نظریه

ترین آنها به همراه که معمول شوند یمهاي بسیار متنوعی براي انجام این فرآیند، بکار گرفته روش

البته . توضیح مختصري در مورد اینکه هر کدام براي چه کاري مناسب است، در ذیل خالصه شده است

  .ها کاربردهاي متنوعی دارندداشته باشید که بعضی روش ادیبه 

شوند، چنانچه بسیاري از فی معموالً کامالً متمایز از یکدیگر معرفی میهاي کمی و کیتحلیل

- در ادامه ما نیز تکنیک. دهند یمهاي هر رویکرد اختصاص نیز دو فصل کامالً مجزا به تکنیک ها کتاب

که  میدان یماینجا ضروري ر ولی ذکر این نکته را د میکن یمهاي مربوط به هر کدام را مجزا معرفی 
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هم به صورت کیفی و هم به شکل کمی مورد استفاده  توان یمهاي تحلیلی را روش بعضی از

  .قرار داد

  

  کمی تحلیل

  .شود یمها استفاده ی دادهبررسآمار براي و ي ریاضی ها اتیو عملهاي کمی از قواعد در تحلیل

کلمات را  دیتوان ینمشما . میتوان ینمتوانیم با اعداد چیزهایی را بیان کنیم که با کلمات ما می "

به توان دو رساندن یک . جذر یک جمله را بگیرید دیتوان ینمشما . میانگین بگیرید ها آنجمع کنید و از 

 )Leedy, 1989,p.173( ".کلمه، عبارت یا پاراگراف نیز ممکن نیست

یاس مق. به این طریق تحلیل کرد که ماهیتی کمی داشته باشند توان یمهایی را واضح است که داده

اي یا نسبتی، یک عامل بسیار مهم در ها یعنی اسمی، ترتیبی، فاصلهاستفاده شده در جمع آوري داده

 .انتخاب نوع تحلیل قابل بکارگیري است

  

  آمار

  :در نخستین تعریف آمار. دو معنا براي کلمه آمار وجود دارد

موماً استنباط خصوصیتی از هاي عددي، خصوصاً در مقادیر زیاد و ععلم جمع آوري و تحلیل داده "

 ).آمار استنباطی()Oxford Encyclopedic Dictionary(. "نمونه به تمام جامعه است

معناي دوم به جمع آوري و ارائه سیستماتیک اطالعات اشاره دارد به عنوان مثال آمار جمعیت 

سرو  اند شدهدي بیان عد به صورتهاي کیفی که کمی یا داده ذاتاًهاي هاي آماري با دادهروش. کشور

  ).آمار توصیفی(کار دارد

براي  ها دهیپدي علمی کشف روابط میان ها یبررسیکی از اهداف  میا گفتههمچنان که پیش از این 

ي آماري ابزاري ارزشمند براي کشف ها روش. هاست آنبینی و در صورت امکان کنترل وقوع تبیین، پیش

  .بیشتر به دنبال روابط همبستگی هستیم تا روابط علی ها وشردر این . و کمی کردن این روابط هستند

ي همبستگی عموماً پاسخ دادن به سه سوال در مورد دو متغیر یا دو مجموعه از ها کیتکنهدف 

  :این سه سوال عبارتند از. متغیرهاست

  ت؟ي بین این دو متغیر وجود دارد؟ اگر بله جهت این رابطه چیست؟ شدت آن چقدر اسا رابطهآیا 

بکار گرفت، که بعضی  ها لیتحلبراي  توان یمرا  ها کیتکني از ا گستردهبسته به ماهیت متغیرها بازه 

 –ي نامتعارفی مانند گاماي کروسکال، ضریب کندال و آزمون کولموگروف ها نام ها کیتکناز این 

ف ساده زیر را براي تعری )Leady(1989, p.179. ي عجیب نباشیدها ناماما نگران این . اسمیرنوف دارند

 :کند یمآمار ارائه 

هاي نامحسوس زندگی را به معانی قابل درك زبانی که از طریق عالئم و گرامر خاص خود، واقعیت"

 ".کند یمترجمه 

ي ها بستهاز  دیتوان یمالزم نیست براي استفاده از این زبان خاص، شما یک ریاضی دان باشید، بلکه 

اما، شما باید . ، استفاده کنیددهند یمه به راحتی محاسبات را براي شما انجام ک) spssمانند (افزاري نرم
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در این رابطه . هایتان باشیدي مختلف روي مجموعه دادهها آزمونقادر به درك کارکرد و کاربردهاي 

Preece(1949, p.159(  کند یمتوصیه:  

اردان مشورت کنید و براي هر محقق، اولین قانون آمار این است که همیشه با یک آم "

  ".دومین قانون این است که به قدر کافی آمار بدانید تا قادر به درك مشاوره داده شده باشید

 شود یمسعی . هاي مختلف وجود نداردبراي توضیح جزئیات کاربرد آزمون) نیاز(در این جا فضا و 

  .ي آن ارائه گرددها شاخهشمایی کلی از این دانش و 

  

  آمار پارامتري

براي درك مفهوم آمار پارامتري باید توجه . دو دسته اصلی آمار، آمار پارامتري و ناپارامتري هستند

ي ثابت است که جامعه در آن با جوامع دیگر ا جنبهکرد که در اینجا منظور از یک پارامتر یک جامعه 

 آمار

 

  آمار استنباطی آمار پارامتري آمار ناپارامتري

 تصادفی بودن

 واریانس

 هم خوانی، تداعی

 همبستگی

 توزیع

 تغییر پذیري

 همبستگی

 گرایش مرکزي

 استنتاج ها

 پیش بینی ها

 آزمون فرضیه ها

 تخمین
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هنگامی . اي شکل یا توزیع نرمال استپارامتر برخورداري از یک توزیع زنگوله نیتر معمول. شریک است

  .شودباشند، از آمار پارامتري استفاده می رفتار خوشي مشاهده شده نرمال و یا تا حد معقولی ها دادهکه 

آمار توصیفی روشی . شود یمآمار پارامتري نیز خود به دو دسته اصلی توصیفی و استنباطی تقسیم 

  .است ها آنپراکندگی و ي مرکزي ها شاخصمانند  ها دادهبراي کمی کردن مشخصات 

با پیدا کردن مد یا میانه یا هر یک از  توان یمرا  ها آنیا همان گرایش مرکزي  ها دادهمرکز ثقل 

  .هر یک از این معیارها مشخصات و کاربردهاي خاص خود را دارد. انواع میانگین مشخص نمود

ها واقعاً به میانگین نزدیکند ها نشان دهنده این است که چه میزان از دادهدگی دادهمعیار پراکن

  .ها به میانگین نزدیکترندیعنی هر چه این شاخص کمتر باشد داده

  

  ضریب همبستگی و همبستگی

ها، هدف اصلی تحلیل آماري مشخص کردن و کمی جدا از بررسی کیفیت یک مجموعه از داده

اما به . شوند یمهاي همبستگی نامیده ها، پژوهشن متغیرهاست که این گونه از پژوهشکردن روابط میا

تحقیق ما  مسألهي براي پاسخگویی به ها یهمبستگیاد داشته باشید که صرف کشف و اندازه گیري 

. کند یماست که دانشی ارزشمند و پاسخ سواالت ما را فراهم  ها افتهکافی نیست بلکه تفسیر این ی

 نیتر و معمولاست که انواع زیادي دارد  ضریب همبستگیح فنی براي اندازه گیري همبستگی، اصطال

گیري همبستگی میان بیش از دو متغیر ي مناسب، اندازهها آزمونبا بکارگیري . است "پیرسون r"آن 

  .نیز ممکن است

هاست و ها و بررسی همبستگی میان متغیرآمار استنباطی به دنبال توصیف مشخصات داده

بکار  ها دادهبراي انجام پیش گویی از طریق استنتاج بر پایه تحلیل  دهد یمهمانگونه که نام آن نشان 

  .هاست هیفرضآنچه از نام آمار استنباطی روشن نیست استفاده از آن براي آزمون آماري بر پایه . رود یم

اي نمونه است، این موضوع نقش پیش گویی محدود به تخمین پارامترهاي جامعه از روي پارامتره

به عنوان مثال این کار به طور معمول در کنترل . پیچیده نیست رسد یمآنچنان که در نگاه اول به نظر 

ي از محصوالت براي تخمین کیفیت همه محصوالت مورد ا نمونهیی که جاکیفیت فرایندهاي تولید، 

  :شوند یمتخمین زده  معموالً )کیفیت(سه پارامتر . شود یم، استفاده ردیگ یمآزمون قرار 

و ) هابازه اندازه مثالً(پذیري ، تغییر)نسبت محصوالتی که به نرم نزدیک هستند(گرایش مرکزي 

  ).نسبت محصوالت تولید شده قابل قبول مثالً(احتمال 

 ، کیفیت نمونه، یعنی این که نمونه چقدرشود یمها از روي نمونه انجام آز آنجائی که تمام پیشگویی

  .معرف جامعه است، بسیار حائز اهمیت است

: استفاده کرد توان یماز دو نوع تخمین براي پارامترهاي جامعه از روي پارامترهاي نمونه، 

ي یک عدد خاص براي اندازه یک پارامتر ا نقطهدر تخمین . ايهاي فاصلهاي و تخمیني نقطهها نیتخم

پارامتر در %) 99یا % 95عموماً (اي که به احتمال زیاد اي بازهاما در تخمین فاصله شود یمپیش بینی 

  .شود یم، پیش بینی ردیگ یمآن قرار 

  .و کیفیت آن بهتر باشد، شانس صحت پیش بینی بیشتر است تر بزرگبه وضوح، هر چه نمونه 
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  آماري پایهفرضیه 

 ها هیفرضن این نوع آمار استنتاجی براي آزمو. شود یمنامیده  فرض صفر معموالً فرضیه پایه آماري

  .ردیگ یماگر فرض صفر رد شود فرض مقابل مورد پذیرش قرار . رود یمبکار 

  

  آمار ناپارامتري

هاي داده. رفتاري مطابق توزیع نرمال ندارند ها جامعهپارامتریک نیستند، یعنی همه  ها دادههمه 

و سازماندهی به شکل یک  هاي اسمی و ترتیبی قابل نشان دادناندازه گیري شده به وسیله مقیاس

ها، انحراف معیارها مواردي از این ي آماري ساخته شده براي پیدا کردن میانگینها آزمون. منحنی نیست

ي ها آزمون. یی مناسب نیستندها دادهدست در جوامع داراي توزیع نرمال به وضوح براي تحلیل چنین 

داراي  ها آزموناین گونه از  عموماً. اند شدهراحی یی طها دادهآمار ناپارامتري با توجه به مشخصات چنین 

براي ایجاد سطح  تر بزرگي ها نمونهي پارامتریک هستند و نیاز به ها آزمونحساسیت و قدرت کمتري از 

  .اطمینان مشابه دارند

اي آزمون رتبه مثالً(ي دو یا چند گروه یا نمونه ها تیفیکبراي مقایسه  توان یمرا  ها آزموناین 

ي انجام شده با ها يبندیا تحلیل رتبه ) والیس - ویلکاکسون، آزمون عالمت، آزمون کروسکال زوجی

ي مشاهده شده با ها دادهیا مقایسه )اي اسپیرمنضریب کندال، همبستگی رتبه(ي مختلف ها قضاوت

  .استفاده نمود) آزمون کاي دو(منابع تئوریک 

ي تخصصی آمار یا مشاور آماري خبره ها کتاباز  دیتوان یمرا  ها آزموناطالعات دقیق در مورد این 

تفاوت میان دو ) spssمانند (هاي نرم افزاري اما در این جا باید یادآوري کنیم که بسته. خود کسب کنید

ي نادرست ها لیتحلبراي پیشگیري از انجام . دهندي پارامتري و ناپارامتري را تشخیص نمیها دادهگونه 

یی که در اختیار دارید مطمئن ها دادهبراي  ها آزمونشما باید از مناسب بودن  ي غلطها یخروجو تولید 

  .شوید

  

  تحلیل محتوا

ي رادیویی و تلویزیونی، ها برنامه مثالً(این یک روش خاص براي بررسی انواع اطالعات ضبط شده 

ها، عبارات کلمه ،ها دهیایک چک لیست براي شمردن اینکه . ، مستندات و انتشارات است)ها و غیرهفیلم

در مورد . ها بدست آیدگیريتا از روي آن بعضی نتیجه شود یماند تهیه یا تصاویر خاص چقدر تکرار شده

هاي جمع شده را داده. دقت زیادي الزم است ها آنانتخاب متغیرهاي مورد مطالعه و روش اندازه گیري 

براي آشنایی بیشتر با . (ماري جمع بندي نمودي آها آزمونتوصیفی یا با استفاده از  به صورت توان یم

  .)مراجعه نمائید Dixon, 1987, pp.95-100به  دیتوان یمي متدلوژاین 
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  کیفی تحلیل

، به دنبال ها آنو جستجو براي الگوهاي مشخص درون  ها دادهپژوهشگران با غرق کردن خود در 

  .ي موجود هستندها يتئوراي ي جدید و یا یافتن شواهد تازه برها يتئورتولید مفاهیم و 

ي جدید که در ابتدا بسیار مبهم هستند به وسیله ها يتئورهاي بدست آمده از مفاهیم و سرنخ

  .شوند یمها و الگوها تبیین ها، نشانهبررسی تکرار رویدادها، کلمه

)Grounded Theory:GT(  

ارها به عنوان یک تئوري ، ب1960در دهه  Glaser and Straussاین تئوري، پس از معرفی توسط 

تئوري رویش آنرا  دیتوان یم(هاي کیفی مورد اشاره قرار گرفته استگذار در توسعه تحلیل ریتأث

  )نیز بخوانید ها هینظر

   )Glaser & Strauss, 1967, p.1(. است "هاکشف تئوري از داده"تمرکز اصلی این تئوري بر 

آمده است اما مفید خواهد بود که توضیح  )(Turner ,1981تشریح مفیدي از این فرایند در 

  .مختصري در مورد مراحل آن در این جا بیاوریم و شما را با کلیت نحوه عمل آن آشنا نمائیم

پس از جمع آوري مقداري . هاي میدانی استدادههدف کلی این فرایند خلق یک فرضیه تئوریک از 

ها که ي از دستها بازهمحقق  ها آنبراي بررسی  ها در مورد موضوع انتخاب شده و صرف زماناز داده

این کار با تحقیق بیشتر با هدف پاالیش و درك . کند یمجاي داد پیش بینی  ها آندر  توان یمها را داده

تر و ها را به شکل عمومیکوشد تا این دستهبه دنبال این محقق می. یابدادامه می ها دستهاهمیت این 

در طول این فرایند . هاي اولیه تعریف کرده بود، دوباره تعریف نمایدنچه از روي دادهتر نسبت به آانتزاعی

روابط ادارك شده . شود یمو نتایج تئوریک آن، حاصل  ها دستهدرك بیشتري نسبت به روابط میان این 

مون مورد آز) یعنی موقعیت تحقیق واقعی(هایی در میدان مورد مطالعه فرضیه به صورت ها دستهمیان 

با . ردیگ یمي دیگر نیز مورد بررسی قرار ها يتئورارتباطات ممکن میان این نظریه و . ردیگ یمقرار 

یابد و دوباره در و انعکاس آن در تئوري، تئوري توسعه می ها دادهادامه جمع آوري  ها هیفرضپیشرفت 

ها و مدل تئوریک ستمر دادهنتیجه این فرایند شامل تطبیق مر د. ردیگ یممیدان عمل مورد آزمون قرار 

اما . ردیگ یمدر طول فرایند پژوهش است و تئوري بر اساس شواهد بدست آمده از مطالعه میدانی شکل 

Bryman & Burgess ,1994, p.221)(  ریتأثمعتقدند هر چند G.T.  ي ها نشانهبسیار زیاد بوده است

به  G.T. ، که قلبها آنو تحلیل  ها هدادمتقابل مکرر میان جمع آوري  ریتأثکمی وجود دارد که 

  .هاي کیفی واقعی بکار گرفته شده باشد، به طول کامل در تحلیلدیآ یمحساب 

نامطلوبی بر مفروضات تئوریک  ریتأثبه عنوان اولین مرحله،  ها دادهصحبت از جمع آوري "

ن تئوري اولیه باشد نیازمند آزمو صرفاًبیش از آنکه  ها دادهتولید تئوري از روي . ي کیفی داردها پژوهش

ها یا مفاهیم جدید است که ممکن است در طول فرایند خلق بودن ذهن محقق به روي الگوها، دستهز با

یی براي دستیابی و ها راههاي کیفی باید شامل ي کار با دادهها روشدر نتیجه . ها به ظهور برسدداده

 Richards and(. باشد اند آمدهبدست  ها آنهایی که از و داده ها آنو ترسیم روابط میان  ها دهیاتوسعه 

Richards, 1994, p.149(  
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هاي کیفی انجام یکی از مشکالت محققینی که پژوهش. اما دستیابی به چنین هدفی آسان نیست

- داده. اي است که باید تحلیل شوندهاي ساختار نیافته و پیچیدهبرخورد با حجم زیادي از داده دهند یم

 ها دادهمشکل اصلی مرتب کردن . شود یمو پرونده هر موضوع بزرگتر  شوند یمبیشتر و بیشتر  ائماًدها 

. را از دست بدهیم ها آني پیچیده و روابط درونی مستمر در ها ظرافتاست بدون اینکه  ها دستهدرون 

هاي کشف شده و دهبراي حمایت از ای ها دادهها حفظ جزئیات روابط در ارتباط با خلق مفاهیم و تئوري

هاي مرتبط با ارزش هستند و هیچ به یاد داشته باشید که تمام داده. تصدیق ادعاها، بسیار مهم است

  .کدام نباید حذف شوند زیرا ممکن است در آینده بکار آیند

هاي مختلف از هم جدا کنیم و ها را در دستهداده دهد یمسازماندهی سیستمی که به ما اجازه 

کشف نمائیم، در  ها آنرا حفظ کنیم تا قادر باشیم ارتباطات تئوریک را از روي  ها آنابط همزمان رو

ها چند هدف که یک سیستم کار با داده )(Richards and Ricshards, 1994. عمل بسیار مشکل است

  :اندهاي جدید باید داشته باشد، مشخص نمودهبراي تسهیل خلق تئوري

نداشته  شود یمتعداد دفعاتی که یک قسمت از متن کدگذاري  محدودیتی در تعداد کدها و .1

  .ارائه دهد کنند یمباشد و روشی براي چک کردن اینکه کدها معناي دقیق خود را حفظ 

 .ها را تسهیل نمایدپاسخگویی به سواالت در مورد روابط میان دسته .2

هاي مناسب که ممکن ادههاي در حال ظهور را بتوان به آسانی با دها در مورد تئوريیادداشت .3

 .هاي مختلف باشند مرتبط نموداست در دسته

ها که منجر به از دست دادن قسمتی از موضوع باید از مشکالت بخش بندي کردن داده .4

الیت کردن بخش مشخصی از متن که هاي بزرگی از متن و هاي، به وسیله حفظ بخششود یم

 .کدگذاري شده است، جلوگیري نماید

دار که یک ي رنگی و شمارهها کارتاز  توان یمد یک بانک اطالعاتی انعطاف پذیر دستی براي ایجا

ر هایی در مورد الگوهاي دو یادداشت دهند یمها را شکل و زیر دسته ها دستهساختار سلسله مراتبی از 

که تا کنون ي ا گونهاما این کار به کمک کامپیوترها بسیار آسان شده است به . حال ظهور استفاده نمود

  .بیش از یازده بسته نرم افزاري مختلف براي این کار ارائه شده است

ي ذهنی ها مدلها به وسیله خلق کار اصلی محقق براي ساختن تئوري وترهایکامپاما با وجود کمک 

، کند یمایجاد  ها آنها بدون تغییر دادن ي از معانی، که محقق براي شکل دهی به دادها شبکهاز روي 

 )Miles & Huberman, 1994, P.83(. وز باقی مانده استهن

هاي کیفی هاي کمی، تحلیل دادهتثبیت شده براي تحلیل کامالًي آماري ها روشبر خالف وجود 

 "ي ریاضی خاص یا سطوح قابل تشخیص احتمال براي طبیعت ها فرمول. هنوز در مراحل اولیه قرار دارد

است، قابل بکارگیري  ها آنهاي ات انسانی، تمایالت و قضاوتي کیفی که شامل احساسها داده "نرم

شوند آوري میهاي کمی جمعها که اغلب براي تحلیلهمچنین بر خالف حجم عظیمی از داده. نیستند

هیچ . شوندافزاري، مدیریت میهاي نرمهاي آماري استاندارد قرار شده در بستهو به راحتی توسط رویه

 )Turner(1994البته همانطور که . هاي کیفی وجود ندارداي تدوین و تحلیل دادهرویه استانداردي بر

ها مطلوب هم نیست، زیرا هر محقق باید کند، ایجاد یک روش یکسان براي تحلیل این دادهاظهار می

  .کند، براي خود داشته باشدکار می ها آنهایی که با رویکرد تحلیلی خاصی، مطابق با ماهیت داده



148  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

. هاي کیفی بر داشته شوندهاي دادههاي معمولی وجود دارند که باید در تمام تحلیلقدماما 

Bryman & Burgess, 1994)( ها شناسیساختن گونه: انددو فرآیند عمومی را مشخص کرده

)typology(ها بنديو طبقه) هاtaxonomyتولید مفاهیم و تئوري)ها ،  .Robson (1993, p.401(  پا

: هاي کیفی ارائه نموده استها براي به دست آوردن نتایج از دادهر گذاشته و لیستی از تاکتیکرا فرات

هاي علی و ارتباط شمردن، الگوسازي و خوشه بندي در گام اول، ارتباط دادن متغیرها، ساختن شبکه

گام  )(Huberman, 1994, pp.10-12. هاي تئوریک کلی به عنوان گام دومها با چارچوبدادن یافته

ها را به این فرایند گیري و تصدیق نتیجهها، نتیجهها، نمایش دادهسومی را نیز شامل تلخیص داده

  .افزوده است

ي تحلیل را ها هیپا معموالًحجمی از اطالعات که . ها را نیز باید در نظر داشتاهمیت نمایش داده

به صورت متن خام ارائه شود، به  بندي و تلخیص شدن، اگردهند پس از کدگذاري، خوشهشکل می

از آنجا که پردازش حجم زیادي از اطالعات که به صورت متن ارائه شده . راحتی قابل درك نخواهد بود

باشند، براي مغز بسیار مشکل است، باید اطالعات را در قالب الگوها و ساختارهاي ساده قابل فهم 

، ها گرافها، به صورت ماتریس مثالً(ها نمایش دادهي مناسب براي ها روشاستفاده از . پیکربندي نمود

بلکه کمک بزرگی به تحلیل  کند یمها کمک نه تنها به تلخیص و مرتب کردن داده) هاو شبکه ها چارت

  .نیز خواهد نمود ها آن

  

  هاآوري دادهجمع حینهاي اولیه در تحلیل

- حال جمعر هایی که دو مقدار دادههنگام راهبري یک پژوهش میدانی، حفظ نگاه تحلیلی به نوع 

تا هنگامی که موضوع با جزئیاتش در ذهن تازه است ساختاردهی به . باشدآوري هستند حائز اهمیت می

. خواهد بود تر آسانهاي جدید ها و فرضیهدهی به ایدهاطالعات براي شناسائی کمبودها و همچنین شکل

هاي ضبط شده براي قابل ار و رویدادها یا مصاحبهک نیدر حهاي نوشته شده ها و اشارهیادداشت

ماه از انجام این کارها د اگر هنگام پردازش چند هفته یا چن. استفاده شدن احتیاج به پردازش دارند

  .گذشته باشد، مقدار زیادي از اطالعات فراموش خواهد شد

- که در مراحل ابتدائی جمع اي پیاپی و مستمر داشته باشدها باید رویهفرایند تلخیص و تحلیل داده

  .شودتر میها کاري آسان است ولی با پیشرفت پروژه رفته رفته پیچیدهآوري داده

. تهیه نمود ها مالقات، مانند مکالمات تلفنی و ها تماساي از نتایج توان خالصهبراي شروع می

توان براي این کار را میاي از عناوین که نشان دهنده ترتیب اطالعات باشند مجموعه استاندارد شده

جزئیات تماس، موضوعات اصلی، خالصه اطالعات کسب شده، موضوعات مطرح شده : مثالًاستفاده نمود، 

بندي توان براي جمعاي مشابه میهاي یک صفحهاز فرم. جدید و سئواالت جدید حاصل شده از آن

  .محتویات مستندات نیز استفاده نمود

شوند، یک گام ارزشمند، ها روي هم انباشته میهنگامی که داده: هايبندها و طبقهشناسیگونه

این . ها استبنديها و طبقهشناسیهاي بدون شکل، به وسیله ساختن گونهسازماندهی حجم زیاد داده

استفاده . گیردهاي کلی انجام میها درون دستهها و بنا کردن زیر گروهها در دادهکار با شناسایی تفاوت

  .کندهاي جدید به روشن شدن روابط میان مفاهیم کمک میشناسیگونه از
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کمک  ها آنهاي بدون شکل و شناسایی الگو در تواند به سازماندهی دادههاي ساده، میبنديدسته"

هایی از ارتباط که ها از لحاظ الگوهاي رفتاري، در تولید گونهبنديتمایز میان اجزاي این دسته. نماید

  )Bryman & Burgess, 1994, p.7( ".هاي جدید هستند، مهم استق تئورياساس خل

زیرا این کار سازماندهی . ها استشناسیجنبه مهمی از شکل دهی گونه کدگذاريتوسعه سیستم 

هایی ها یا عالمتکدها، برچسب. باشدسازي میهاي زیاد را تسهیل نموده و اولین گام براي مفهومیداده

این کار از انباشته . دهندآوري شده، تخصیص میهاي جمعداري را به دادههاي معنیهستند که واحد

  .کندهاي پردازش نشده جلوگیري میشدن حجم زیادي از داده

Miles & Huberman, 1994, p.57)( توصیفی، : اندچهار دسته کلی از کدها را تدوین نموده

از  )(Lofland,1971, pp.14-15تر ور خاصبه ط. )astringent(تفسیري، توضیحی و جمع کننده

شش دسته او عبارتند . هاي اجتماعی براي ساختن طرح کدگذاري استفاده کرده استبندي پدیدهدسته

این یک فرآیند تحلیلی است که شما باید . ها و تنظیماتها، معانی، مشارکت، ارتباطها، فعالیتکنش: از

درست کردن . را بازبینی، انتخاب و جمع بندي نمائید اه آندر آن بدون خراب کردن اطالعات، 

اي از کدها بر اساس مطالعات قبلی انجام شده در آن حوزه، قبل از شروع کار میدانی، و بهبود و مجموعه

  .ها، بسیار معمول استآوري دادهاصالح آن در حین جمع

اما دو نوع . شودانجام می به ندرت کدگذاري موضوعات مشابه توسط محققین مختلف، دقیقا یکسان

باید مشخص شود، یکی براي دست یابی مجدد به توالی متن و دومی تولید  حتماًمختلف از کدگذاري 

ها با تیترهاي هاي متن اصلی درون یادداشتنوع اول در کنار فرآیند بریدن و چسباندن قسمت. تئوري

گیرد و دست هاي مختلف صورت میایده اما نوع دوم کدگذاري بر مشخص کردن. شودمختلف انجام می

  .محقق در انجام آن بسیار بازتر است

هاي کیفی است و شما براي مطالعه بیشتر در هاي بیشتر پژوهشترین بخشکدگذاري یکی از مهم

  :تر زیر مراجعه نمائیدتوانید به متون تخصصیمورد جزئیات انجام این کار و کاربردهاي آن می

 )Miles & Huberman , 1994; Strauss & Cobin, 1990; Strauss, 1987(  

و  Ethnographمانند (شوند هاي کیفی استفاده میچند برنامه کامپیوتري نیز که براي تحلیل داده

NUDIST (این نرم .کنندنیز کدگذاري و دستیابی مجدد به اطالعات کدگذاري شده را تسهیل می -

ها یا مدارك ضمیمه شوند و ایده مربوطه به آن ماره خطوط یادداشتدهند تا کدها به شافزارها اجازه می

هاي این کار دستیابی سریع به اطالعات انتخاب شده را از میان حجم زیادي از داده. یادداشت شود

  .سازدآوري شده ممکن میجمع

تجو براي در مرحله بعد از تحلیل ما باید جس: بندي موقتکدگذاري الگوها، یادداشت گذاري و جمع

این کار نیازمند گردآوري . دهند را آغاز نمائیمالگوها و موضوعات و توضیح اینکه چرا و چگونه رخ می

تواند این کار را به کدگذاري الگوها می. باشددارتر میتر و معنیهاي فشردهاطالعات کدها به شکل گروه

موضوعات، علل، توضیحات، روابط میان نظیر  تر کوچکها در قالب واحدهاي تحلیلی وسیله کاهش داده

افراد و مفاهیم در حال ظهور انجام دهد تا به محقق در ایجاد یک فهم یک پارچه از موضوع مورد مطالعه 

  .کمک نماید
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Miles and Huberman, 1994, pp.40-1)( تواند در سه اقدام متوالی که کدگذاري الگوها می

به لیست کدهاي موجود  موقتاًنخست کدهاي جدید . نمایدیح میمورد استفاده قرار گیرد را تشر ها آن

یک  تر درآتیهسپس، کدهاي خوش. شودبا مجموعه کدها کنترل می ها آناضافه شده و همخوانی 

ها شود تا در صورت امکان ارتباط آن با دیگر دادهنوشته می) شودکه در زیر توضیح داده می(یادداشت 

  .شوندها آزمایش میآوري دادهاي جدید در دور بعدي جمعدر نهایت کده. مشخص شود

ها را پاالیش و به راحتی هنگامی که داده. تولید کدهاي الگوها به طور شگفت انگیزي آسان است

در  ها آناما نکته مهم دل نبستن به الگوهاي توسعه داده شده اولیه و رد . کنیم قابل انجام استمی

  .باشدهاي جدید، میبا دادهصورت نیاز و عدم همخوانی 

براي درك بهتر رویدادها و ارتباطات میان کدها ممکن است توضیحات تحلیلی کوتاهی توسط 

 ها و ثبت توسعه، راه خوبی براي یافتن ارتباطات میان دادههایادداشت محقق نوشته شود، نوشتن این

به یاد داشته باشید که . ستند انجام دهیمها تازه هبهتر است این کار را تا ایده. هاي جدید استایده

براي  ها آناما برچسب گذاري . مهم نیست ها آننویسید و طول و شکل ها را براي خودتان مییادداشت

ي در تمام طول پروژه پژوهشی گذار ادداشتفعالیت ی. مرتب کردن و دستیابی مجدد بسیار مهم است

بخشی ایجاد کند یا به عبارت دست آمده تصویر واضح و رضایتهاي به یابد، تا هنگامی که ایدهادامه می

  .ها داشته باشیدبخشی براي دادهبهتر شما درك و توضیح رضایت

هاي تر از پژوهشبینیانعطاف پذیرتر و غیرقابل پیش ذاتاًهاي کیفی ها در پژوهشآوري دادهجمع

ها رضایت خود و راهنما آوري دادهاز جمع یک سوم باًیتقردر نتیجه الزم است پس از انجام . کمی است

هاي اید و قابلیت اطمینان دادهیا کارفرماي خود را به وسیله چک کردن کیفیت و کمیت آنچه یافته

اید و قطعاتی را که باید در یا به عبارت دیگر قطعاتی از پازل را که یافته. آوري شده کنترل کنیدجمع

در قالب یک  بندي موقتجمعبا نوشتن یک  معموالًاین کار . ائیدزمان باقی مانده بیابید مشخص نم

این گزارش ). نوشتن ده تا بیست و پنج صفحه کافی است معموالً. (شوداي انجام میگزارش مرحله

نمائید و بندي میاید جمعنخستین جائی خواهد بود که شما هر چه در مورد موضوع مورد مطالعه یافته

نجام مطالعات میان موردي و چند موردي و بازبینی متغیرهاي توضیحی جدید نخستین فرصت براي ا

این کار ابزار کارآمدي . بندي موقتی است و به احتمال زیاد کامل نیستاما بدانید که این جمع. است

براي انعکاس کارهاي انجام شده و بحث پیرامون آن با همکاران و راهنمایان و فرصت خوبی براي 

براي چک کردن مقدار . ها استآوري دادهها براي ادامه جمعغییرات الزم در کدگذاريمشخص کردن ت

. ها استفاده نمودتوان از یک برگه حسابداري دادهتحقیق می مسألهآوري شده در مورد هر هاي جمعداده

- حتی میآوري شده از منابع مختلف است که به راهاي جمعتحقیق و مقدار داده مسألهاین برگه شامل 

  .توان از روي آن کمبودها را شناسائی نمود

 & Milesها به وسیله آوري دادهسه تکنیک کارآمد دیگر براي تحلیل در حین جمع

Huberman,1994, pp.81-9)( این سه روش عبارتند از شرح موجز . توضیح داده شده است

)Vignette(تحلیل موردي پیش ساختار یافته و تحلیل پیاپی ، .  
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  هاآوري دادههاي اصلی در حین و پس از جمعلیلتح

روشی طوالنی و پرزحمت براي ارائه، تحلیل، تفسیر و  معموالًهاي متنی سنتی، نوشتن گزارش

ها طوري است که شواهد و نه تنها طبیعت این گزارش. هاي یک پروژه پژوهشی استانتقال یافته

حجیم هستند و گرفتن اطالعات از میان  معموالًها زارشکند بلکه این گاظهارنظرها را پیاپی ارائه می

این شکل ارائه مطالب همانطور که براي نویسنده سخت و وقت گیر . مشکل است ها آنصفحات بسیار 

کند تا براي کسب همه اطالعات متن، بارها است، براي خواننده نیز مشکل زا است و او را مجبور می

کنند ي گرافیکی ارائه اطالعات تا حد زیادي این مشکالت را مرتفع میهاروش. روي آن عقب و جلو برود

  . باشندمفید می ها آنها، همانند یافتن و توصیف بینی پدیدهو توضیح و پیش

  

  ارائه اطالعات گرافیکیهاي روش

سطري و (چیدمان دو بعدي . شوندها تقسیم میها و شبکههاي گرافیکی به دو دسته ماتریسنمایش

هاي بکارگیري برنامه. بندي نمایدتواند مقدار قابل توجهی از اطالعات را جمعمی هاماتریسدر ) ونیست

. ها کمک کندتواند به تولید این ماتریسها میهاي اطالعاتی و صفحه گستردهکامپیوتري در قالب بانک

ها، دستاوردها ها، خوشهنقش گیري،توان براي ثبت متغیرهایی نظیر زمان، سطوح اندازهها میاز ماتریس

هاي سه بعدي را نیز فراهم نرم افزارهاي کامپیوتري امکان تدوین ماتریس. و اثرات استفاده نمود

  .اند آورده

این . شوداند ساخته میبا یکدیگر متصل شده ها ارتباطها یا هایی که با لینکیک شبکه از گره

هایی براي نمایش انواع توان تهیه نمود که هر یک قابلیتمی هاي مختلفیها و نمودارها را در قالبنقشه

. ها مناسب هستندها یا نمودارهاي جریان براي مطالعه فرآیندها و رویهفلوچارت. ها دارندمختلف داده

هاي رسمی سلسله مراتب مثالًدهند، را نشان می ها آنهاي سازمانی روابط میان متغیرها و ماهیت نمودار

ها و هاي علی براي نمایش روابط علی میان متغیرهاي وابسته و مستقل مهم، علتشبکه. یو غیررسم

هنگامی که شما نتایج چند  خصوصاًهاي کیفی هاي نمایش و تحلیل دادهاین روش. روند یماثرات بکار 

تاندارد دهند که با ایجاد یک اسآیند و به شما اجازه میکنید، بکار میمطالعه موردي را مقایسه می

  .خاص براي نمایش مقایسه میان موارد مختلف را آسان نمائید

هاي مختصر، سئواالت یا هر شکل دیگري که هاي متن، کدها، یادداشتتوان به شکلاطالعات را می

جزئیات نمایش به کارکرد و میزان اطالعات در . به انتقال آنها به صورت فشرده کمک کند نمایش داد

  .توان استفاده نمودها در تمام مراحل فرآیند پژوهش میاز نمایش. دسترس وابسته است

شوند توان بسته به موضوعی که اطالعات بر حسب آن مرتب میرا می ها شینماهاي متفاوتی از گونه

اي نمونه ساده. پردازندبه ثبت توالی زمانی رویدادها می "هاي بر حسب زماننمایش". تقسیم بندي نمود

مقیاس و . دهدها را بر حسب نام و زمان انجام نشان میت یک برنامه پروژه است که فعالیتاز این دس

  :ها بر حسب زمان عبارتست ازها از انواع نمایشبعضی مثال. تواند حائز اهمیت باشددقت زمان بندي می
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ئوري در براي نمایش متغیرهایی که به شکل مفاهیم انتزاعی با یک ت "هاي بر حسب مفهومنمایش"

ها و ها، تمایالت، موانع و استراتژيهایی از چنین متغیرهایی انگیزهمثال. شوندارتباطند استفاده می

، ها يبند طبقهاي و براي تشریح از این نمودار به شکل ماتریسی یا شبکه. باشدمواردي از این دست می

  .شودها و اثرات استفاده میلها و معلوتحلیل محتوا، ساختارهاي شناختی، ارتباطات میان علت

ها در سازمان رسمی یا غیررسمی و گروه ها آنهاي افراد و روابط نقش "هاي بر حسب نقشنمایش"

یک نقش موقعیت یک یک افراد را به وسیله ارزیابی رفتار و انتظاراتشان درون گروه . دهندرا نشان می

تر و باشد مانند قاضی و اپراتور ماشین و یا انتزاعینقش ممکن است قراردادي . کندیا سازمان، تعریف می

ها مختلف، تمایل دارند تا به رویدادها از مناظر افراد در نقش. وابسته به موقعیت باشد مانند انگیزاننده

متفاوت  کامالًهایی به یک اعتصاب در کارخانه توسط مدیران و کارگران به شکل مثالً. مختلف نگاه کنند

  . ودشنگریسته می

  

  گیرينتیجه

ها، آوري و تحلیل دادهشروع کردیم یعنی جمع ها آنسه منظر به پژوهش را که این قسمت را با 

توان در یک ماتریس سه بعدي با یکدیگر تقاطع هاي تحقیق، میهاي کمی و کیفی و استراتژيپژوهش

د، تا انتخاب مناسب براي دههاي زیادي را پیش روي محقق قرار میاین ترکیب پیچیده انتخاب. داد

  .تحقیق خود را انجام دهد

بدیهی است که در یک پروژه پژوهشی، ممکن است چندین روش تحقیق مختلف قابل استفاده 

. تحقیق مناسب خواهد بود مسألهبراي بررسی و تحلیل جنبه خاصی از  ها آنباشد، که هر کدام از 

ها به آوري و تحلیل دادهم نشوند، بلکه اغلب جمعها ممکن است با هم انجاآوري و تحلیل دادهجمع

  :براي مثال. شوندصورت پی در پی تکرار می

ي آور جمع فرضیه براي مطالعه موردي  تحلیل   هاي تاریخیآوري دادهجمع

  . تحلیل ها داده

اص بر حسب زمینه خ. هاي معمول باشدتواند یک معرفی بسیار مختصر از روشاین قسمت تنها می

شود را هاي خاصی که در تحقیقات مشابه در زمینه مورد نظر شما انجام میتحقیق شما، باید روش

آنگاه مطالعه جزئیات . را براي انتخاب روش مناسب، مورد ارزیابی قرار دهید ها آنبیشتر بررسی نموده و 

  .توان انجام دادرا پس از انتخاب روش مناسب و با استفاده از آن می

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  هشتمفصل 

روش تحقیق پیمایشی و  

  گیري نمونه
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  روش تحقیق پیمایشی و نمونه گیري؛ هشتمفصل 

 مقدمه

، طراحی و پیاده سازي ساختار سازمانی، ها ياستراتژبه هنگام تدوین، اجرا و ارزیابی  ها سازمان

که پاسخ  شوند یمرو یی روبها پرسشمدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و توسعه تکنولوژي با 

  .باشد گشا راه تواند یمبراي مدیران، مشاوران، کارکنان و مشتریان  ها آنبه 

ي به تحقیق ا ندهیفزابه طور  ها سازمانو بسیاري سواالت مشابه،  ها پرسشبراي پاسخ دادن به این 

م گیرد منافع بسیاري را این کار فرایندي پیچیده و دو لبه است؛ اگر به خوبی انجا. اند آوردهپیمایشی رو 

  . سازد یمي جدي به سازمان وارد ها بیآسو اگر به روشی غلط انجام شود،  آورد یمبه ارمغان 

اگرچه انجام یک پیمایش سازمانی ممکن است فعالیتی دشوار باشد و تالش و همکاري افراد 

 تواند یم ها شیمایپ، انجام از نظر مدیران. بسیاري را طلب کند، اما منافع آن غیر قابل چشم پوشی است

به کمک . ارائه کند ها نهیهزوري ، ارتقاي روحیه کارکنان و کاهش  یی را براي افزایش بهرهها راه

. و نیازهاي خود را به مدیران انتقال دهند ها خواسته، ها ینگران توانند یمي سازمانی، کارکنان ها شیمایپ

ي سازمان ها يریگدر فرایند حل مشکالت و تصمیم  توانند یمکارکنان  ها شیمایپهمچنین از طریق این 

  .مشارکت نمایند

، سپس با ارائه تعریف پیمایش، وارد شود یمدر این فصل، ابتدا یک مورد واقعی از پیمایش ارائه 

پس از آن با ارائه یک مثال، تحقیق . میشو یمي سازمانی ها شیمایپو  ها ینظرسنجی عمل ندیفراتشریح 

و سرانجام، با مالحظات مهم مربوط به تحقیق پیمایشی، این  گردد یمصورت ملموس بیان  پیمایشی به

  .رسد یمفصل به پایان 

  

  پژوهشی نمونه

این سازمان را  رندگانیفرض کنید سازمان گمرك ایران درصدد است تا میزان رضایت خدمت گ

ي ا گونهاین نظرسنجی باید به . ها را در مورد گمرك جویا شد براي این منظور باید نظر آن. بسنجد

پس از اخذ . برداشته باشدر حساب شده صورت گیرد به طوري که جوانب مختلف عملکرد گمرك را د

که  ها آنطبیعی متنوع خواهد بود، باید به پردازش و تحلیل  به طورگیرندگان گمرك، که  نظرات خدمت

 توان یمیت با دستیابی به نتایج تحلیلی مزبور در نها. داده در اختیار محقق خواهد بود پرداخت به عنوان

این . گیرندگان گمرك از تشکیالت گمرکی کشور نائل آمد  به استنتاجاتی دربارة میزان رضایت خدمت

ي از نوعی روش تحقیق موسوم به روش ا نمونهشود و این روش تحقیق،  فرایند، پیمایش نامیده می

  .شود یمن در ادامه بیان تحقیق پیمایشی است که تعریف و چگونگی آ
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 چیست؟ پیمایش

  تعریف

ها، باورها، نظرات، رفتارها یا  روشی براي بدست آوردن اطالعاتی دربارة دیدگاه )Survey(پیمایش 

 Rosenffeld؛ Babbie, 1973(مشخصات گروهی از اعضاي یک جامعۀ آماري از راه انجام تحقیق است 

et. al., 1995 .( ي از ا مجموعهپیمایش “ : یمایش، چنین تعریف شده استپ تر یرسمبه شکلی

و یا  ها خانوادهاي از افراد،  هاي منظم و استاندارد است که براي جمع آوري اطالعات دربارة عده  روش

آوري اطالعات از طریق پرسش از  جمع. گیرد ي از افراد مورد استفاده قرار میتر بزرگي ها مجموعه

”  ردیگ یمصورت  اند شدههاي نمونه دسته بندي  نتخاب شده و در گروهافرادي که به طور منظم ا

)1983 Rossi et. al .(که واژة پیمایش هم به ابزار استفاده  میشو یمها، متوجه  با توجه به این تعریف

گیري از آن ابزار اطالق  هاي به کار گرفته شده هنگام بهره ها و هم به فرایند آوري داده شده براي جمع

  .شود می

در سطح جامعه انجام گیرند؛ مثل اخذ آراء عمومی یک جامعه در مورد یک  توانند یمها  پیمایش

در اینجا، تأکید . موضوع اجتماعی و یا در داخل یک سازمان اجرا شوند؛ از جمله نظرسنجی از کارکنان

  . بر پیمایش سازمانی است

  

  در سازمان پیمایشکارکردهاي 

عبارتند  ها آن نیتر مهمکه  شوند یمها و اهداف بسیاري انجام  اساس انگیزه ي سازمانی برها شیمایپ

  .جمع آوري اطالعات، بهبود ارتباطات و ارزیابی میزان اثربخشی تغییرات سازمانی: از

    آوري اطالعات جمع .1

آوري اطالعاتی دقیق در مورد  هایی که خوب طراحی شده باشند، ابزاري مناسب براي جمع پیمایش

شود که یکی  ها ناشی می این قابلیت، از دو ویژگی مهم پیمایش. وسیعی از موضوعات هستندطیف 

؛ بطوریکه از هاست آن پذیري انعطافو دیگري  امکان اظهار نظر آزادانۀ کارکنانفراهم آوردن 

توان براي دستیابی به اطالعات دربارة موضوعات متنوعی چون نیازهاي  هاي سازمانی می پیمایش

و همچنین نظرات و ترجیحات مشتریان  ها آنها و وظایف کاري                ها، روحیه، انگیزه ان، دیدگاهکارکن

  .کنند استفاده کرد نسبت به کاالها و خدماتی که دریافت می

    بهبود ارتباطات .2

به عنوان ابزاري ایمن براي برقراري ارتباط بین  توانند یمهاي سازمانی  ها و نظرسنجی پیمایش

هاي ارتباطی دوسویه و  یی که از کانالها صحبت به رغم. گیرند مدیران و کارکنان مورد استفاده قرار می

هاي مؤثر به  لذا پیمایش. کند ینمشود، در عمل، این امر تحقق پیدا  شفاف میان مدیران و کارکنان می

د و نظرات و گیري هستن بخشی از فرایند تصمیم ها آندهند که  کارکنان این احساس را می

این احساس قدرت داشتن و حس تعلق، انگیزة کارکنان را . پیشنهاداتشان براي سازمان اهمیت دارد

 Rosenfeld(گردد وري می بخشد و موجب افزایش بهره ، حال و هواي سازمان را بهبود میکند یمتقویت 

et. al., 1995.(  
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سازمان موجب تحریک توقعات و انتظارات  البته در این مورد باید هوشیار بود؛ انجام نظرسنجی در

توجهی به نظرسنجی باعث یأس و دلسردي، بی اعتمادي و خشم کارکنان      شود و بی کارکنان می

  ).)Salemme, 1995شود  می

  بازنگري و ارزیابی آثار تغییرات سازمانی .3

شوند، یک  انجام می) مثالً سالیانه یا هر دو سال یکبار(هایی که به طور مرتب  آن دسته از پیمایش

هاي کارکنان در  شده در رفتار و دیدگاه سیستم کشف سریع براي مشخص کردن آثار تغییرات اعمال

هاي بدست آمده از  به بیان دیگر از داده). Baron and Greenberg, 1990(دهند اختیار مدیران قرار می

گیرندگان سازمان نشان  به تصمیم توان به عنوان معیار و عالمتی استفاده کرد که ها می نظرسنجی

  .روند دهد که در راه رسیدن به اهداف سازمانی چگونه پیش می می

با این وجود باید توجه داشت که . شود اي استفاده می هاي سازمانی به شکل گسترده            از پیمایش

کنند  ت را حل نمیها مشکال پیمایش سازمانی یک فرایند است نه یک دارو براي همۀ دردها؛ پیمایش

دهنده براي تغییرات سازمانی  کنند و به عنوان یک شتاب بلکه عوامل بالقوة مشکالت را شناسایی می

ها ابزاري هستند که باید از آنها به طور معقول و  بنابراین پیمایش). Schiemann, 1991( کنند عمل می

  . منطقی استفاده کرد

  

  پیمایشی تحقیقفرایند 

ها  از ارائۀ مثالی از یک پیمایش، در مورد ماهیت، تعریف، انگیزه و هدف از پیمایش تا اینجا پس

مراحل مختلف  1نمودار . خواهیم وارد شرح فرایند تحقیق پیمایشی شویم حال می. مطالبی مطرح شد

  .دهد تحقیق پیمایشی را نشان می

ي اولیه  مسألهگر یک صورت به عبارت دی. ي مشخص باشدتا حدودقبل از هر چیز باید انگیزة طرح 

  .تعیین شده باشد
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  مراحل مختلف فرایند پیمایش. 1نمودار 

  

 تعیین محتواي پیمایش

ها تدوین پرسش  

دهندگان انتخاب پاسخ   

 توزیع بستۀ پیمایش

  سازي نرخ پاسخ نظارت بر فرایند پیمایش و بیشینه

 پردازش داده ها

سازي زمینۀ اجراي پیمایش آماده  

ها تجزیه و تحلیل داده  

ها و پیشنهاد  اقدام تفسیر نتایج، ارائۀ یافته  

يمستندساز  

  ها تدارك مقدمات و تعیین مسؤولیت

 تدوین اهداف اصلی

  تعیین اهداف مقدماتی
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  مقدماتتدارك 

قبل از آغاز مراحل اصلی پیمایش، الزم است در مورد عواملی که قبل از آغاز فرایند پیمایش باید 

  .صحبت کنیممورد توجه و بررسی قرار گیرند، قدري 

اول، : گیري در مورد اجراي یک پیمایش، باید به چهار نکتۀ اساسی و مهم توجه کرد هنگام تصمیم

دوم، باید به خاطر داشت که براي انجام یک . هزینۀ انجام پیمایش باید مورد بررسی قرار گیرد

ها  آوري داده ي جمعها سوم، باید دیگر روش. هاي خاصی نیاز است نظرسنجی کارا و اثربخش، به مهارت

و باألخره چهارم اینکه، باید این امر را از . را از نظر سرعت، هزینه و ریسک، با روش پیمایش مقایسه کرد

ها و افراط در این کار ممکن است در  استفادة بیش از حد از پیمایش ابتدا مد نظر داشت که

  .بلندمدت آثار و عوارض منفی داشته باشد

  

  پیمایش گروه

که یک فرد به تنهایی از  دیآ یمي هستند و بندرت پیش ا دهیچیپي ها طرحهاي سازمانی  شپیمای

از اینرو اگر گروه پیمایش، کار . مهارت، دانش و زمان کافی براي انجام یک پیمایش برخوردار باشد

دست مراحل یک پیمایش را با کمک یکدیگر انجام بدهد، نتیجۀ بهتري ب لیو تحلطراحی، اجرا و تجزیه 

  .خواهد آمد

  

  :مشخصات گروه پیمایش

ها و  به دلیل تنوع وظایف و کارها در مراحل مختلف فرایند پیمایش، اعضاي گروه باید از ویژگی

ي الزم براي انجام یک پیمایش ها یژگیو.هاي مختلفی که مکمل یکدیگر باشند، برخوردار باشند مهارت

ارتباط (ي الزم براي مدیریت پیمایش ها مهارتها،  سشمثالً مهارت در طراحی پر. موفق بسیار متنوعند

ي آماري و ها مهارت(ها  ها تا تجزیه و تحلیل داده ي مربوط به ثبت و پردازش دادهها مهارت، )و هماهنگی

لذا براي . با یکدیگر متفاوتند) ي نوشتن و سخنرانیها مهارت(هاي پیمایش  یا گزارش یافته) اي رایانه

 .مذکور را داشته باشد ي متنوعها مهارتتیمی تشکیل داد که  انجام پیمایش باید

  

    استفاده از افراد داخل سازمان یا واگذاري به افرادي از خارج سازمان؟ -

گیري در مورد اینکه از نفرات داخلی سازمان استفاده کنیم یا از نفرات خارج  سه عامل بر تصمیم

اولین مطلبی که باید مشخص شود این است که . نهتخصص، زمان و هزی: گذارند سازمانی، تأثیر می

. هاي الزم براي انجام پیمایش هستند برخوردار است یا نه آیا سازمان از نفرات و افرادي که داراي مهارت

کار خود را رها کرده و به کار  توانند یم ها آندوم این که اگر سازمان چنین نفراتی را در اختیار دارد، آیا 

آیا از نظر هزینه، استفاده از نفرات . هاست مایش بپردازند؟ سومین مسأله، موضوع هزینهبر روي طرح پی

گیري از خدمات مشاوران و پیمانکاران  تر است یا بهره      داخلی سازمان براي انجام یک پیمایش به صرفه

  خارج از سازمان؟
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  تدوین اهداف اصلی

چرا باید این پیمایش را انجام داد؟ چه : پاسخ داد قبل از آغاز عملی پیمایش، باید به چند سؤال مهم

مشکالت، تغییرات یا مسائل سازمانی به انجام این پیمایش منجر شده است؟ با انجام این پیمایش چه 

اهدافی باید تأمین شود؟ سازمان با نتایج بدست آمده چه خواهد کرد؟ پاسخ به سؤاالتی از این دست، به 

  .که نتیجۀ آن روشن شدن مسیر انجام پیمایش خواهد بود شود یم منجرمشخص شدن هدف پیمایش 

  

  پیمایش محتوايتعیین 

هاي مختلف،  در اینجا روش. ي مختلفی وجود داردها راهبراي تعیین محتواي یک پیمایش منابع و 

به یک روش واحد ترجیح  ها روششوند لیکن باید دانست که معموآلً استفاده از ترکیبی از  مطرح می

هاي کانونی، پیمایش قبلی  اي، گروه هاي توسعه مصاحبه: هاي تعیین محتواي پیمایش عبارتند از راه. رددا

شده، ادبیات علمی و منابع دیگري از قبیل نهادهاي   هاي موجود، منابع بایگانی ها و شاخص سازمان، معیار

  .اي دولتی و همکاران حرفه

   1اي هاي توسعه مصاحبه .1

هاي فردي با کسانی که  ن محتواي هر پیمایش عبارتست از انجام مصاحبهآغازین قدم در تعیی

شود ارتباطات منفی  اطالعات در اختیار دارند؛ مصاحبه با مدیران عالی یا افراد متنفذ دیگر موجب می

نسبت به پیمایش افزون گردد و این، عاملی مهم در به ثمر رسیدن  ها آنبالقوه حداقل شده، تعهد 

  .پیمایش است

  هاي کانونی گروه .2

برقراري ارتباط و هماهنگی با افراد در مورد محتواي  به دنبالاین روش نیز بسان روش پیشین   

به  گروه کانونی قبل از پیمایشروش . شود پیمایش است با این تفاوت که به شکل گروهی انجام می

کمک  ها آنهمچنین به . دده گروه پیمایش اجازه آشنایی با موضوعات مهم مربوط به پیمایش را می

شده و مؤثر را فراهم  هاي مختلف را مطرح و زمینۀ اجراي یک پیمایش حساب کند تا مسائل و پرسش می

تواند تصمیم به اجراي روش گروه کانونی بعد از  هاي پیمایش، گروه می بعد از تجزیه و تحلیل داده. آورد

ر از پیمایش و ارائۀ راهکارهاي اعمال تغییرات ب این کار، به تفسیر نتایج بدست آمده. پیمایش بگیرد

  ). Stewart & Sharndasani, 1990(کند  اساس نتایج پیمایش کمک می

  هاي قبلی سازمان پیمایش .3

، منابع خوبی براي طراحی محتواي پیمایش اند شدهیی که قبالً توسط سازمان انجام ها شیمایپ

مبنایی براي تفسیر نتایج  به عنوانتوان  هاي قبلی می ي پیمایشها افتههمچنین از ی. باشند جدید می

  . پیمایش در دست انجام، استفاده کرد

  

                                                                                                                                               
1. Developmental Interviews 
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  هاي منتشر شده معیارها و شاخص .4

اي با ارزش از اطالعات مربوط به موضوعات مختلف از قبیل  مجموعه ادبیات تخصصی حاوي     

یک راه آسان براي دسترسی . نی استها و مزایا، انگیزة کاري و فرهنگ سازما رضایت شغلی از پرداخت

بندي شده بر اساس  به این اطالعات، مراجعه به خالصۀ مقاالتی است که حاوي ابزارهاي گوناگون طبقه

هایی  توانند با قرار دادن پرسش اندرکاران پیمایش می پژوهشگران و دست. هاي مختلف است حوزه

در صندوق پست الکترونیک ” ي پیشنهاد کند؟گیر تواند معیاري براي اندازه ی میکس ایآ“ همچون 

که به مسائل )  Cornellتحت مدیریت دانشگاه  HRNETمثل آکادمی مدیریت (ي بررسی ها گروه

  .سازمانی اختصاص دارد، اطالعات و کمک رایگان و با ارزشی را بدست آورند

  منابع بایگانی شده .5

سالیانه، شرح شغل، سوابق افراد،  هاي ي شرکت، گزارشها استیسمستنداتی از قبیل جزوات و 

هاي عملکرد شرکت  ي آموزشی و ارزیابیها دستورالعملهاي سازمانی،  گزارش مربوط به حوادث و رویداد

موضوعات پیمایش معموالً بر چرا که . حاوي اطالعات با ارزشی در زمینۀ موضوعات پیمایش هستند

طالعات مربوط به آن در سوابق سازمان که ا شود یمتعریف  مشکل یا مسألۀ سازمانی اساس یک

توان در بعضی موارد از چنین منابعی براي تعیین  دهد که چگونه می نشان می 1جدول . باشد موجود می

  .ها استفاده کرد محتواي پیمایش

  
  استفاده از منابع بایگانی شده براي تعیین محتواي پیمایش. 1جدول 

  وظایف

 شرح شغل موجود  

 وزشیهاي آم دستورالعمل  

 ي عملکردها یابیارزاي از  برگزیده  

  هاي عملکرد اي از ارزیابی ها و حوادث برگزیده هاي مربوط به آسیب گزارش   افزایش ایمنی

  غیبت کارکنان
  هاي موجه مثالً غیبت(سوابق افراد(  

 ي شرکت در خصوص مسألۀ غیبت کارکنانها استیس  

  

  هاي علمی و یافته ها هینظر

کند که  مدیریت گمان می. برد ز مشکل غیبت کارکنان در بخش تولید رنج میفرض کنید سازمانی ا

، بنابراین یک گروه پیمایش را هاست آننرخ باالي غیبت کارکنان از محل کار، ناشی از نارضایتی شغلی 

این گروه ادبیات علمی موجود دربارة . کند یممأمور طراحی و اجراي یک عملیات سنجش رضایت شغلی 

که رابطۀ ثابت و مشخصی بین رضایت شغلی  ابدی یدر مکند و  محل کار را مطالعه و بررسی میغیبت از 

یابد که تعدادي عوامل  بعالوه گروه در می). Sall & Knight, 1988(و غیبت از محل کار وجود ندارد 

کنان و تا ي سازمان در رابطه با غیبت کارها استیساز اختالفات خانوادگی و محل کار گرفته تا (مهم 

گروه چنین نتیجه . باشند با موضوع غیبت کارکنان از محل کار مرتبط می) شناسی متغیرهاي جمعیت
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اگر از ادبیات علمی . ردیدر بر بگگیرد که باید قلمرو پیمایش را گسترش داد تا این عوامل را نیز  می

  .شد ینمیمایش میسر موجود دربارة غیبت از محل کار استفاده نشده بود، این گسترش محتواي پ

  

  دیگر منابع

هاي مختلف، با روش  تواند با برقراري ارتباط با همکاران و همتایان خود در سازمان گروه پیمایش می

هاي همکاري بین  تشکیل کنسرسیوم. در برخورد با مشکالت مشابه آشنا شود ها آنمورد استفادة 

هاي دولتی  و استفاده از کمک دستگاه) بازرگانی ملیمثل اتاق (اي  ي ملی و منطقهها هیاتحادها،  سازمان

  .باشند یمهاي دیگر تعیین محتواي پیمایش  از راه

 
  پیمایش هاي پرسشتهیۀ 

  انواع پرسش

هاي پیمایش از نظر شکل دو نوع  پرسش .عنصر اساسی در یک پیمایش، پرسشنامه است

که از  خواهند یمدهنده  پاسخ از هاي بسته پرسشدر . هاي باز هاي بسته و پرسش پرسش: هستند

ی، چند انتخابهاي  پرسش: هاي بسته عبارتند از انواع پرسش. ها یکی را انتخاب کند اي از پاسخ مجموعه

از  هاي باز پرسشاز طرف دیگر در . بندي عددي هاي با یک مقیاس درجه نه و پرسش - بلی

ها  انواع این پرسش. ها پاسخ دهد پرسشخواهند که به زبان خود و به صورت تفصیلی به  دهنده می پاسخ

مزایا و معایب این دو نوع پرسش  2جدول . هاي کوتاه و تشریحی ی، پاسخپر کردنهاي  پرسش: عبارتند از

 .دهد را نشان می
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  هاي پیمایش مزایا و معایب اشکال مختلف پرسش. 2جدول 

 هاي باز پرسش هاي بسته پرسش 

 مزایا

 ت پاسخگوییسهولت و سرع  

  پیروي از الگوي مشترك توسط 

 دهندگان همۀ پاسخ 

  ها پاسخسهولت پردازش 

 دهندگان در پاسخگویی به  آزادي عمل پاسخ

 سؤاالت بر اساس الگوي مورد قبول خود

 کسب اطالعاتی غنی و متنوع 

 ها سهولت طراحی پرسش 

 دهنده  ایجاد احساس مثبت در پاسخ 

 معایب

 نتخاب از دهندگان به ا الزام پاسخ 

 هاي از پیش تعیین شده و  میان گزینه 

 گویی نبود آزادي عمل کامل در پاسخ 

  - بر بودن پاسخگویی و در  زمان 

 نتیجه افت دقت در پاسخگویی 

  -  نیاز به زمان و انرژي باال براي پردازش و

 تحلیل  و هیتجز

 ها پاسخ 

 گیري قاطعیت  عدم امکان اندازه 

 شده نظرات ارائه 

 ها به  هایی در پاسخ بروز تفاوت 

 هاي افراد در بیان  جهت تفاوت در توانایی 

 عقاید خود 

  

وقتی که دانش کافی دربارة مسألۀ مورد ) 1: شود هاي باز در دو حالت استفاده می معموالً از پرسش

هاي مناسبی باید براي آن پرسش قرار بدهیم  دانیم چند گزینۀ پاسخ و چه گزینه پیمایش نداریم و نمی

ها یا طبقات پاسخ به پرسش ما آنقدر زیاد یا طوالنی است که امکان  وقتی که تعداد پاسخ) 2  و

 .پذیر نیست یک پرسش بسته امکان  هاي پاسخ در قالب گزینه ها آنگنجاندن 

به  محتواي کلیهاي پیمایش از نظر  پرسش. عالوه بر شکل، از نظر محتوا نیز متفاوتند ها پرسش

ها خود  هر یک از این نوع پرسش. جمعیتی، عینی و نگرشیهاي  پرسش: شوند دسته تقسیم می 3

شوندگان  از پرسش 1هاي جمعیتی پرسش. هاي باز یا بسته باشند پرسش به صورتتوانند  می

). مثل جنسیت، عنوان شغل، محل کار(خواهند که دربارة خصوصیات کلی خود اطالعاتی بدهند  می

مثالً در سال گذشته چند (کنند  دهنده سؤال می ا یا تجربیات پاسخدربارة رفتاره هاي عینی پرسش

دهندگان  ها دربارة دیگر حقایق و تجربیات واقعی پاسخ همچنین این نوع پرسش) اید؟ روز مرخصی گرفته

دهندگان  هاي پاسخ ها، نظرات، باورها یا برداشت از دیدگاه هاي نگرشی پرسش. کنند کسب اطالع می

شما تا چه حد با این عقیده موافق یا مخالفید که نظام “مثل (کنند  ع خاص سؤال میدربارة یک موضو

  ارزیابی عملکرد سازمان منصفانه است؟

                                                                                                                                               
1. Demographic questions 
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    هاي مناسب براي تدوین پرسش اساسیاي قواعد  پاره

در عین حال طراحی ). Sheetsley, 1983(ي پیمایش بیشتر هنر است تا علم ها پرسشنوشتن 

  :هاست آناي قواعد اساسی و پایبندي به رعایت  هی از پارهها نیازمند آگا پرسش

 خواهید بدانید بپرسید آنچه را که می   

 هاي ساده و کوتاه طراحی کنید پرسش 

 در هر پرسش تنها از یک موضوع سؤال کنید 

 هاي مبهم یا پیچیده خودداري کنید از طرح پرسش 

 از زبان مناسب استفاده کنید 

 پرهیز کنیددار  هاي جهت از طرح پرسش 

 برانگیز باشید هاي حساسیت  مراقب پرسش 

هاي  ها، کیفیت یک پیمایش سازمانی به عواملی همچون روش ارائه گزینه  بر مطالب و پرسش  عالوه

  . بستگی دارد) تعداد سؤاالت(ها و اندازة پیمایش  پاسخ، ترتیب قرار گرفتن پرسش

 
   پاسخهاي  گزینه

  اي گزینه شکل پاسخ چند. الف

اي استفاده  هایی هستند که از شکل پاسخ چندگزینه ها حاوي پرسش ها و نظرسنجی یشتر پیمایشب

 و )دربرگرفتن همه حاالت(جامع ها رعایت دو شرط  باید توجه داشت که در این گونه پرسش. کنند می

شما “ه هاي پاسخ الزامی است؛ اگر پرسش این است ک بودن گزینه) ها نهیگزعدم تداخل ( الجمع مانعه

بخش بزرگ سازمان به عنوان پاسخ  8و به دنبال آن ” کنید؟ در حال حاضر در کدام بخش کار می

شوند و  بخش مذکور نیستند، گیج می 8دهندگانی که عضو هیچکدام از  فهرست شود، آنگاه پاسخ

اي  به گونه در نتیجه ممکن است یا به آن پاسخ ندهند یا اینکه. دانند که چگونه باید پاسخ بدهند نمی

هاي پاسخ به  بنابراین جامع و فراگیر بودن گزینه. هاي ذکر شده را انتخاب کنند اشتباه یکی از بخش

  .هاي چندانتخابی بسیار ضروري است پرسش

الجمع باشند؛ تداخل  باید مانعه ها آنهاي پاسخ نباید در یکدیگر تداخل کنند؛  همچنین گزینه

مثالً . دهنده در انتخاب گزینه دچار سردرگمی شود شود که پاسخ می هاي پاسخ در یکدیگر موجب گزینه

  :زیر پاسخ دهد طور کامل به پرسش تواند به دقت و به مهندسی که در عین حال مدیر نیز هست نمی

  )تنها یک مورد را عالمت بزنید(شغل شما چیست؟ 

  

  مدیر. ت   حسابدار. پ     کارمند. ب  مهندس. الف

  سایر. ح   کارمند. چ   کارمندبخش تولید .ج   بازاریاب.ث
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الجمع نیستند و هر دو به شغل فرد  هایی مانعه اي کارکنان، مقوله سطح و موقعیت سازمانی و حرفه

مدیر هستند  ها آندهندگان در قالب یک سؤال پرسید که آیا  توان از پاسخ در این حالت می. گردند برمی

  .ردپرسش ک ها آني  حرفهسپس از . یا نه

هاي  توان گزینه می .ترتیبی منطقی ارائه شوند اساسهاي پاسخ باید بر  فهرست گزینه

هاي  این امر بر کیفیت پاسخ. ها مرتب کرد پاسخ را بر اساس زمان یا بر اساس فراوانی مورد انتظار گزینه

  .شده تأثیر خواهد گذاشت ارائه

ها به  ش ضروري است اما انجام مصاحبهداند که طرح یک پرس در بسیاري موارد گروه پیمایش می

در این صورت راه حلی که . ها را تعیین کند شکل گروه کانونی نتوانسته است فهرستی جامع از گزینه

هاي مشخص شده و سپس  کند، فهرست کردن و نام بردن پاسخ نیاز می گروه را از طرح پرسش باز بی

در مواردي نیز گزینۀ پاسخ . است” )نام ببرید لطفاً(دیگر موارد “اضافه نمودن انتخابی با نام 

آشنا  مزیت این کار آن است که در صورت نا. شود ها اضافه می به گزینه” نظري ندارم“یا ” دانم نمی“

 . ها نیست وجود دارد و ناگزیر به انتخاب یکی از پاسخ شیبه رادهنده با موضوع، راه گریزي  بودن پاسخ

  

  بندي لیکرت مقیاس درجه .ب

است و  1بندي جهدر هاي مقیاس پاسخ ها، شکل شکل متداول دیگر پاسخ مورد استفاده در پاسخ

بندي  بر اساس مقیاس درجه. باشد نوع می نیتر محبوببندي لیکرت  ها، مقیاس درجه از میان این مقیاس

ت بندي براي نشان دادن شد از یک درجه که شود یمدهندگان به پیمایش خواسته  لیکرت از پاسخ

هاي مقیاس  اي از پرسش مجموعه 3در جدول . اعتقاد خود نسبت به یک مسأله استفاده کنند

  .بندي لیکرت نمایش داده شده است درجه
  شکل پاسخ لیکرت. 3جدول 

  

                                                                                                                                               
1. Rating Scales 
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هنگام استفاده از . کنند امتیازي لیکرت استفاده می 11تا  5هاي  گران از مقیاس اکثر پیمایش

حد وسط تنها راهی استفاده از . شود ارد از حد وسط استفاده میهاي لیکرت در بیشتر مو مقیاس

طرفی خود را  دهد بی هستند اجازه می طرف یبدهندگانی که واقعاً  است که به پاسخ

هاي آماري  گیري حذف حد وسط باعث بروز اشتباه در اندازه. آنطور که دوست دارند بیان کنند

اي بشوند در حالیکه نسبت به موضوع مورد  انتخاب گزینهدهندگان از اینکه مجبور به  پاسخ. شود می

  .تفاوت هستند احساس خوبی نخواهند داشت پرسش بی

  

   گذارند یمعواملی که بر روائی یا اعتبار تحقیقات تجربی حقیقی اثر 

  : میپرداز یم 1روائیي  واژهپیش از آنکه این عوامل را نام ببریم به تعریف 

 اندازه گیري آنچه و ي سنجش در پیش بینی  لهیوست از قدرت یک اعتبار یا روائی عبارت اس

 ).399،ص1379زاهدي (که براي سنجش و برآورد آن طراحی شده است 

  روائی در تحقیقات تجربی حقیقی، ایجاد شرایطی در تحقیق است که اثر متغیر مستقل بر

اد چنین شرایطی، آرمانی خواهد بود وابسته را خارج از تأثیر متغیرهاي ناخواسته نشان دهد که عمالً ایج

خلیلی شورینی (ولی محقق باید تالش نماید تا هر چه بیشتر این راه ناهموار را هموار سازد 

 )92،ص1378

  : شود یمتقسیم  3روائی خارجیو  2روائی داخلیروائی در تحقیقات تجربی به دو نوع  

ي آنست تا به این سؤال  شهیاندر داشته و در نظد روائی داخلی، تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را مور 

تا  ؟باشد یمآنچه در نهایت حاصل تحقیق است، آیا به راستی تأثیر متغیر مستقل بر وابسته : پاسخ دهد

  متکی بود؟ ها افتهبر ی توان یمچه اندازه 

ر دارد، و آماري را مورد نظ تر بزرگي  جامعهي تحقیق به ها افتهروائی خارجی، توان تعمیم پذیري ی

ي  جامعهي پژوهش را به ها افتهی توان یمتا چه اندازه : ۀ آنست تا به این سؤال پاسخ دهدشیدر اند

   ؟گسترش داد تر بزرگ

  

  داخلی روائیعوامل مؤثر بر 

تاریخ، بلوغ یا پختگی، پیش : عوامل مؤثر بر روائی داخلی در تحقیقات تجربی حقیقی عبارتند از

ی، بازگشت آماري، عدم دقت در اندازه گیري، افت آزمودنی و نامعادل بودن آزمون یا آزمون مقدمات

  ):           93، ص1378خلیلی شورینی ( ها گروه

  

                                                                                                                                               
1 .Validity 
2 .Internal Validity 
3 .External Validity 
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  تاریخ. الف

روائی داخلی در تحقیقات تجربی حقیقی، نباید این تداعی را مطرح سازد ر بحث عامل تاریخ، مؤثر ب

ز این مؤلفه، حوادث و وقایعی است که در طول تحقیق که مسائل تاریخی مورد نظر است، بلکه منظور ا

  . گذارند یم، تأثیر ها یآزمودنو عالوه بر متغیر مستقل بر  دهند یمروي 

ي سیگار به مردم ها انیزبه عنوان مثال پژوهشگري قصد دارد، نقش تلویزیون محلی را در آموزش 

مناسب در این زمینه تهیه و در ساعت معین از  ي جالب وها برنامهلذا . ي، مورد ارزیابی قرار دهدا هیناح

  . گردد یمتلویزیون پخش 

 شود یمتشکیل  به ارههمزمان با شروع آموزش از طریق تلویزیون، سمیناري در همان ناحیه در این 

  . رسد یمي محلی به اطالع مردم ها روزنامهو اخبار آن از طریق 

، گردد یمه آنچه در این تالش در نهایت حاصل بی شک پژوهشگر باید به این نکته توجه نماید ک

. باشد ینم) ترك سیگار از سوي مردم(بر متغیر وابسته ) آموزش از طریق تلویزیون (تأثیر متغیر مستقل 

  . ، نقش فعالی داشته است که باید به آن توجه گرددبه ارهدر این ) تشکیل سمینار(زیرا عامل تاریخی 

  

  بلوغ یا پختگی .ب

 ها یآزمودنتی که به زمان نسبتاً طوالنی نیاز دارند، محقق باید به عامل بلوغ یا پختگی در تحقیقا

تغییر نموده و عالوه بر متغیر مستقل که  ها یآزمودنبی شک با گذشت زمان، تجارب . توجه مبذول دارد

 دینما یم ایفا ها یآزمودن، عامل پختگی نقش مهمی در تغییرات رفتاري گردد یماز طریق محقق اعمال 

  . که پژوهشگر باید به این عامل توجه نماید

  

  پیش آزمون. ج

 ي تحقیقات تجربی از دیگر عواملی است که بر روائی داخلیها طرحانجام پیش آزمون در 
ي ها يناهنجاربه عنوان مثال محققی قصد دارد تأثیر کنکور را بر ایجاد . گذارد یمي تجربی اثر ها پژوهش

پژوهشگر باید به این نکته وجه نماید، داوطلبانی که قبل از حضور در . ن بررسی نمایدرفتاري در داوطلبا

 اند نداشتهحضور  ها آزمونرفتارشان با کسانی که در این  اند نمودهي آزمایشی شرکت ها آزمونکنکور در 

  . باشد ینمیکسان 

 ها آزمونکه در این گروه اول با شرکت در کنکورهاي آزمایشی کارایی بیشتري نسبت به کسانی 

لذا پیش آزمون عالوه . شرکت ننموده اند بدست آورده و هیجان کمتري در هنگام کنکور خواهند داشت

  . بر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر گذارده است، که باید در نتایج تحقیق مورد توجه قرار بگیرند

  

  بازگشت آماري .د

خاص آن تحقیق، افرادي را از دو گروه انتهاي منحنی  چنانچه محقق در پژوهشی، به علت ویژگی

نمرات خواهد بود،  نیتر کمطبیعی برگزیند، باید در نظر داشت که نمرات آنان در پیش آزمون باالترین و 

محقق باید به این . دهد یماما در پس از آزمون، نمرات هر دو گروه، به سمت میانگین گرایش نشان 
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بلکه این . باشد ینمیش و یا کاهش نمرات به علت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته نکته توجه نماید که افزا

  . است 1بازگشت آماريپدیده، 

  

  عدم دقت در وسایل اندازه گیري. ه

و یا عدم دقت در  باشند ینماستفاده از ابزار و وسایلی که براي اندازه گیري دقیق متغیرها کافی 

به عنوان مثال استفاده از . اندازد یمقیقات تجربی را به مخاطره ي تحها طرح، روائی داخلی ها آنثبت 

، براي کودکان ایرانی، بدون ایجاد تغیرات الزم که با فرهنگ جامعه 3سیمونو  2هوش بینهي ها آزمون

همچنین، کسانی که به ثبت . دهد یمهمخوان باشد، روائی داخلی طرح تحقیق را مورد سؤال قرار 

، چنانچه در اثر خستگی و یا تغییر در گرایشات در طول تحقیق، مبادرت به ندیانم یممشاهدات اقدام 

  . گذارند یمکه بر روائی داخلی تحقیق اثر  آورند یم یادداشت حوادث نمایند، خطاهایی پدید

  

  افت آزمودنی. و

ر محقق همواره با افت آزمودنی روبروست که ب ابدی یمدر تحقیقاتی که براي مدت طوالنی ادامه 

 به طورمثالً، پژوهشگري دو گروه تجربی و کنترل را . گذارد یمروائی داخلی طرح تحقیق تجربی تأثیر 

پس از . دهد یمي آماري انتخاب و گروه تجربی را تحت تأثیر متغیر مستقل قرار  جامعهتصادفی از 

پژوهش را ترك به ویژه در گروه تجربی به علل گوناگون محیط  ها یآزمودنگذشت مدتی، تعدادي از 

ي  آمادهکه داراي صبر و تحمل الزم نبوده و  مانند یمي کار باز   ادامهبدیهی است، کسانی از . ندینما یم

بیشتر اشخاصی قوي، سالم و با  مانند یمافرادي که تا پایان تحقیق باقی . باشند ینمپذیرش مسئولیت 

یج حاصل از تحقیق خویش مورد توجه قرار دهد را در نتا ها یژگیومحقق باید این . باشند یمنیروي الزم 

  . و تصور ننماید آنچه روي داده، تأثیر متغیر مستقل بر وابسته است

  

  ها گروهنامعادل بودن . ز

ي آزمودنی دعوت به عمل ا عدهي خویش از  هیفرضکه محقق براي آزمون  افتد یمگاهی اتفاق 

قرار دادن . گردند یمي با اکراه داوطلب ا عدهي الزم و  زهیانگدر این میان تعدادي از افراد با . آورد یم

  . گذارد یمگروه اول در گروه تجربی و گروه دوم کنترل، بر روائی داخلی تحقیق تأثیر 

و قرار دادن یک گروه به عنوان  ها یآزمودني دست نخورده از ها گروههمچنین در اختیار گرفتن 

 . دینما یمحکایت  ها گروهاهد یا کنترل از نامعادل بودن گروه تجربی و گروه دیگر به عنوان گروه ش

  

                                                                                                                                               
1 .Statistical Regression 
2 .Alfred Binet 
3 .Simon 
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  عوامل مؤثر بر روائی خارجی

مصنوعی بودن شرایط آزمون، تأثیر متغیرهاي دیگر : عوامل مؤثر بر روائی خارجی عبارتند از

خلیلی شورینی ( ها گروهبر یکدیگر، تأثیر پیش آزمون یا آزمون مقدماتی و باالخره نامعادل بودن 

  ): 96، ص1378

  

  مصنوعی بودن شرایط آزمون. الف

اگر محقق، شرایط و موقعیت پژوهش را به نحوي سازمان دهد که تصنعی بودن محیط آشکار گردد، 

ي آماري  جامعهنتایج حاصل از تحقیق را به  توان ینمطبیعی نخواهد بود، لذا  ها یآزمودنبی گمان رفتار 

 تر قیدقنوعی روش تدریس را آزمون نماید و براي بررسی بهتر و مثالً اگر محققی قصد دارد . تعمیم داد

تا از کالس درس فیلم تهیه نمایند، باید به این  آورد یمدعوت به عمل  بردار لمیفي ا عدهحاصل کار، از 

و  باشد ینم، تعامل استاد و دانشجو دهد یمنکته توجه نماید، آنچه با حضور فیلمبرداران در کالس روي 

براي جلوگیري از مصنوعی شدن رفتارها در . سازد یمبرداران، شرایط آزمون را مصنوعی م حضور فیل

  . شود یمي یک طرفه استفاده ها شهیشچنین شرایطی، اغلب از 

ي آماري تعمیم داد که  جامعهنتایج تحقیق را به  توان یماین نکته حائز اهمیت است که در شرایطی 

و نه تأثیر شرایط و موقعیت مصنوعی محیط  باشد یمتقل بر وابسته تأثیر متغیر مس دیآ یمآنچه بدست 

  . تأثیر گذارده است ها یآزمودنپژوهش که بر 

  

  تأثیر متغیرهاي مستقل بر یکدیگر. ب

لذا . گاهی متغیرهاي مستقل بر یکدیگر اثر گذارده و حاصل پژوهش، ترکیبی از تعامل متغیرهاست

ي آماري  جامعهبه  توان ینم، بدین معنی که نتایج تحقیق را دریگ یمروائی خارجی تحت تأثیر قرار 

به عنوان مثال، محققی دو گروه از هنر جویان موسیقی را به صورت تصادفی انتخاب . تعمیم داد

و به گروه دوم  دهد یمارائه ) از طریق نت(به گروه اول آموزش موسیقی را به روش علمی . دینما یم

در این . دهد یمتعلیم ) یادگیري از طریق شنیدن –غیر علمی (وشی آموزش موسیقی را به روش گ

پژوهشگر تصمیم دارد در پایان آموزش، . باشند یمروش گروه کنترل وجود ندارد و هر دو گروه، تجربی 

محقق این نکته را از . ي آماري تعمیم دهد جامعهرا به ) بهتر بودن یکی از دو روش تدریس(ي کار جهینت

ي  آمادهو  گذارند یمکه گروه اول قبل از شروع درس موسیقی، درس تاریخ موسیقی را  دارد یمنظر دور 

که درس مورد  نندیب یم، در حالیکه گروه دوم قبل از این درس، ریاضیات آموزش گردد یمپذیرش درس 

 - آموزش موسیقی(بی شک در این تحقیق تجربی، متغیرهاي مستقل . باشد ینمي اغلب هنرجویان  عالقه

با یکدیگر در تعامل بوده و حاصل کار ارائه دهنده تأثیر یک متغیر مستقل ) آموزش تاریخ موسیقی

  . تعمیم داد تر بزرگنتیجه را به گروه  توان ینملذا . نیست
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  تأثیر پیش آزمون. ج

شده و حاصل کار بر  ها یآزمودني بیشتر  تجربهانجام پیش آزمون یا آزمون مقدماتی موجب کسب 

زیرا با انجام پیش . ي آماري تعمیم داد جامعهنتیجه را به  توان ینمی خارجی تحقیق اثر گذارده و لذا روائ

به عنوان مثال، . اند نمودهي اول نبوده و تجارب جدیدي کسب ها یآزمودندیگر  ها یآزمودنآزمون، 

اوطلبانی که در این ، با دیگر دندینما یمي مقدماتی شرکت ها آزمونداوطلبانی که قبل از کنکور در 

  . یکسان فرض نمود توان ینملذا دو گروه را . کنند یم، تفاوت ندینما ینمشرکت  ها آزمون

بر این اساس، اگر محققی یکی از این دو گروه را گروه تجربی و گروه دیگر را گروه کنترل در نظر 

به  تواند ینمآورد، حاصل کار را گرفته و متغیر مستقلی را بر گروه تجربی اعمال نماید و نتایجی به دست 

  . زیرا پیش آزمون، روائی خارجی را تحت الشعاع قرار داده است. ي آماري تعمیم دهد جامعه

  

  ها گروهنامعادل بودن . د

ي تجربی و کنترل بر روائی خارجی تأثیر گذارده و ها گروهي نامعادل و تقسیم آنها به ها گروهانتخاب 

ي از تدریس ا ژهیوبه عنوان مثال، بکارگیري روش . ي آماري تعمیم داد جامعهبه  توان ینمحاصل کار را 

ي دانش آموزان  همهي هوشی باال، مجوز تعمیم این روش را براي  بهرهي با ا مدرسهآموزان  _براي دانش

ته با یکدیگر معادل نیستند و روائی خارجی تحت تأثیر قرار گرف ها گروه، زیرا دینما ینم آن منطقه صادر

  ). 98، 1378خلیلی شورینی (است 

  

  روائی و پایایی مصاحبه

و متخصصان هر رشته به خوبی استفاده شود و  ها دگاهیدروائی مصاحبه، باید از  بردنبراي باال 

  . مورد نظر است ها آنیی در مصاحبه مطرح گردند که پاسخ ها پرسش

ي مختلف مطرح ها زماني دیگر و در ا نهگوسؤاالت را به  توان یمبراي باال بردن پایایی مصاحبه، 

  .نمود و یا از چندین مصاحبه گر براي تعداد معینی آزمودنی بهره گرفت

و نیاز به مصاحبه  باشد یمو پرهزینه  ریگ وقتبه وضوح روشن است که روش مصاحبه، بسیار 

د توجه قرار دهد که هر مصاحبه گر باید همواره این خطر بزرگ را مور. کنندگان ماهر و با تجربه دارد

ي خویش را در مصاحبه به کار نگرفته و تالش ننماید، مصاحبه شونده را به سوي ها نگرشعقاید و 

  ).130، ص1378خلیلی شورینی (معتقد است، رهنمون گردد  ها آنعقایدي که خود 

 
  روائی و پایایی پرسشنامه

ي محقق، از سوي متخصصان و  لهیوسبراي باال بردن روائی پرسشنامه باید سؤاالت طرح شده به 

خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگري قرار گیرد، تا سؤاالتی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد 

بی شک . نظر است، بدست آورده شودد که هیچ گونه ابهام و نارسائی نداشته و در واقع آنچه مور

  . است و نه عقاید آنان دهندگان مورد توجه _و نقطه نظرات پاسخ ها نگرش
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ي تحصیلی خود را در سطوح کارشناسی ارشد و دکتري  نامهي پایان ها رسالهدانشجویانی که 

ي خویش از یاري و مساعدت استادان راهنما و  پرسشنامهبراي باال بردن روائی  توانند یم،  گذرانند یم

  . ندي مربوطه به خوبی استفاده نمای دانشکدهمشاور و سایر استادان 

ي آماري به کار گرفته شود تا چنانچه  جامعهگاهی الزم است، ابتدا پرسشنامه در سطح محدودي از 

  . در عمل بعضی از سؤاالت به وضوح روشن نیستند، مجدداً مورد بازنگري قرار گیرند

، اه پاسخي  سهیمقابا اجراي مجدد پرسشنامه و یا طرح سؤاالت به نحوي دیگر و در زمانی متفاوت و 

  ).135، ص1378خلیلی شورینی (پایایی پرسشنامه را تقویت نمود  توان یم

  

  به پیمایش دهندگان پاسخانتخاب 

ي ها یژگیویا ثبت بعضی از (ي ها اندازهي کامل  مجموعهي آماري  جامعهیک : تعریف جامعه

  . هستیمي آنها به دنبال اطالعات  دربارهمربوط به تمام واحدهاي قابل تصور است که ) کیفی

ي از یک جامعه، ا نمونهاز طریق گرفتن . است» جامعه « هدف قابل نشانه گیري در هر تحقیقی 

  . میآموز یمي آن جامعه  دربارهمطالبی 

که عمالً در فرآیند یک  هاست اندازهي از ا مجموعهي آماري،  جامعهي از ا نمونه: تعریف نمونه

  ). 12، ص1380میکائیلی ( شوند یمتحقیق گردآوري 

  تعیین جامعۀ هدف .1

آل از افرادي است که از دانش و نقطه نظرات مؤثر و  گروهی ایدههدف پیمایش،  جامعۀ

مثالً جامعۀ هدف یک پیمایش دربارة وضعیت سازمان . مرتبط با محتواي پیمایش برخوردارند

کارکنان وقتی هدف یک پیمایش دربارة رضایت  که یحالتواند هرکسی در آن سازمان باشد، در  می

هاي  شود که بچه سازمان از مهد کودك آن است، جامعۀ مورد نظر تنها شامل آن کارکنانی از سازمان می

  . کوچک دارند

انجام پیمایش از . دهد ها را افزایش می یافته 1اعتبار صوريمراجعه به تمام اعضاي جامعۀ هدف، 

که احساسات و نظرات واقعی خود را  دهد همۀ اعضاي جامعۀ هدف، همچنین به همۀ کارکنان امکان می

  . به مدیران انتقال بدهند

  گیري نمونه .2

لذا ناگزیر . گردد اما وقتی که جامعه بزرگ است، انجام سرشماري از دیدگاه آماري بندرت عملی می

توان به  هاي بدست آمده از یک نمونۀ به دقت انتخاب شده را می پاسخ. گیري وارد شد باید از راه نمونه

یک “گوید  چنانکه جورج گالوپ از مجریان مشهور پیمایش می). Henry, 1990(جامعه تعمیم داد کل 

                                                                                                                                               
1. Face Validity 
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 ,Kagay & Elder: به نقل از( ”آزمایش دقیق خون نیازمند تنها چند قطره خون است

1992(  

  

 هاي نمونه گیري انواع طرح. الف

  
 گیري ي نمونهها روشانواع . 2 نمودار

 

  
 

 تصادفی گیري نمونه

 چند مشخصۀ مهم دارد که عبارتند از؛) Rea & Parker, 1992(نمونه گیري تصادفی

احتمال انتخاب هر عضو جامعه پیمایش در نمونۀ تحت پیمایش، مشخص ) الف

 . است

 . همۀ اعضاي جامعۀ پیمایش شانسی برابر براي انتخاب شدن در نمونه را دارند) ب

  .د براي پیمایش، مستقل از انتخاب فردي دیگر استانتخاب هر فر) پ

  

  ؛شود یمنمونه گیري تصادفی به دو دسته تقسیم 

 نمونه گیري تصادفی ساده 

 نمونه گیري تصادفی دسته بندي شده 

  گیري نمونه

  تصادفی  غیر تصادفی

  ساده  )اي خوشه(بندي شده  دسته

 متناسب با حجم نامتناسب

  راحت  اي سهمیه
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1گیري تصادفی ساده نمونهگیري،  ترین روش نمونه و سرراست نیتر آسان
 ,Henry(است  

اعضاي جامعۀ پیمایش از شانسی برابر براي انتخاب شدن در نمونه  گیري، تمام در این نوع نمونه). 1990

  .اگر چنین شرطی تأمین شود، نمونۀ بدست آمده، نمایندة جامعۀ آماري خواهد بود. برخوردارند

  

تصادفی، گروه پیمایش هر فرد از  گیري قبل از انجام نمونه 1گیري دسته بندي شده نمونهدر 

گیرد و  هر فرد تنها در یک زیرگروه قرار می. دهد ا دسته یا زیرگروه قرار میجامعۀ آماري را در یک الیه ی

مثالً یک گروه پیمایش که . هر عضو آن گروه از شانسی برابر براي انتخاب شدن در نمونه برخوردار است

 تواند نمونه را بر هاي انگیزشی پیشنهاد شده است، می به دنبال نظرات اعضاي یک سازمان دربارة طرح

در این حالت گروه پیمایش افراد و کارکنان را در کلیۀ . بندي کند اساس سطح سازمانی و بخش طبقه

کند و سپس از هر زیرگروه یک نمونه  توزیع می) مثالً مدیران تولید، کارکنان فروش(ي ذینفع ها رگروهیز

  .کند تصادفی را انتخاب می

خواهد از حضور کافی  ه پیمایش میشود که گرو گیري زمانی استفاده می این روش نمونه

از آنجا ). Henry, 1990(یی که اهمیت خاصی براي مسألۀ تحت پیمایش دارند مطمئن شود ها رگروهیز

گیري دسته بندي شده خیلی بهتر و بیشتر نمایندة جامعۀ آماري است که از آن استخراج شده  که نمونه

  .تر است گیري دقیق نمونهاست، نتایج و برآوردهاي حاصل از اجراي چنین روش 

، از هر زیرگروه درصد یکسانی از 2گیري دسته بندي شده متناسب با حجم نمونهدر 

بنابراین هر زیرگروه از حضوري متناسب هم در نمونه و هم . شوند انتخاب می) درصد 10مثالً (کارکنان 

  . در جامعۀ آماري برخوردار است

فرض . هاي زیرگروه یا گروه فرعی است و تحلیل پاسخ اما گاهی هدف اولیۀ گروه پیمایش تجزیه

هاي انگیزشی پیشنهاد شده درصدد  کنید گروه پیمایش در زمینۀ نظرات اعضاي سازمان دربارة طرح

مثالً به خاطر اینکه میان مدیران شایعاتی مبنی بر عدم رضایت (تجزیه و تحلیل زیرگروه مدیران باشد 

، در این صورت مطمئن شدن از )خصوص مطلوب و مورد توجه است هایشان به شود و داده شنیده می

از جمله زیرگروه مدیریت در نمونۀ انتخاب شده  ها رگروهیزاینکه تعداد مناسبی نماینده از هر کدام از 

در این روش . باید استفاده شود گیري دسته بندي شده نامتناسب نمونهوجود دارد، از 

اگرچه احتمال (اري از شانس انتخاب مساوي برخوردار نخواهند بود گیري همۀ اعضاي جامعۀ آم نمونه

  ).انتخاب هر فرد در یک زیرگروه یکسان است

  

                                                                                                                                               
1 . Simple Random Sampling 
1 . Stratified Sampling 
2 . Proportionate Stratified Sampling 
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  )غیر احتمالی(گیري غیر تصادفی  نمونه .1

اما گاهی اطالعات مربوط به . گیري تصادفی که بیان شد، ترجیح دارد ي نمونهها روشاستفاده از 

فی نیستند یا محدودیت دسترسی و یا فشار زمانی به گروه جامعۀ آماري موجود نیست، منابع کا

 1)غیر احتمالی(گیري غیر تصادفی  در نمونه.دهد که نمونۀ تصادفی انتخاب کند پیمایش اجازه نمی

بنابراین شانس انتخاب شدن . خاص براي بخشی از یک نمونه مشخص نیست شانس انتخاب یک فرد

ر اینجا، قضاوت ذهنی در انتخاب افراد براي نمونه نقش دارد د. اعضاي جامعه نیز با هم برابر نیست

)Henry, 1990.(  

  انواع نمونه گیري غیر تصادفی عبارتند از؛

 نمونه گیري راحت 

  يا هیسهمنمونه گیري  

کنندگان افرادي هستند که همکاري خوبی  آید که مشارکت هنگامی بکار می، 1گیري راحت نمونه

خواهد پیمایشی دربارة رضایت کارکنان از  الً وقتی که گروه پیمایش میمث. دارند و در دسترس هستند

گیري استفاده کند؛ اعضاي گروه  تواند از این روش نمونه نحوة خدمات یک رستوران به عمل آورد، می

اند و در  توانند بیرون از رستوران شرکت بایستند و از کارکنانی که همان لحظه غذا خورده پیمایش می

از رستوران هستند، بخواهند که قبل از برگشت به محل کار خود، پرسشنامه را تکمیل  حال خروج

  .کنند

براي انجام . غیرتصادفی یا غیر احتمالی است گیري روش دیگر نمونه، 2اي گیري سهمیه نمونه

از کارکنان یک بخش را، ) درصد 10مثالً (گیري هر عضو گروه پیمایش، درصد مشخصی  این نمونه

  . کند می پیمایش

ها و روابط شخصی ممکن است در انتخاب اعضاي  گیري، انگیزه در هر دو روش غیر احتمالی نمونه

  .گیري غیر تصادفی اعتبار الزم وجود ندارد هاي حاصل از نمونه نمونه دخالت داشته باشند و تعمیم یافته

  

  نمونه اندازة

ینان مطلوب و همچنین میزان مطلوب گیري درباره اندازة مناسب نمونه، سطح اطم هنگام تصمیم

. هاي متعددي وجود دارد براي محاسبۀ اندازه نمونه فرمول. گیري را باید به حساب آورد اشتباه نمونه

  .دهد ها بدست آمده است، نشان می حداقل اندازة نمونه را که با استفاده از یکی از این فرمول 4جدول 

. دهند فرض حاشیۀ خطا و سطح اطمینان مورد نظر نشان می مقادیر جدول، حداقل اندازة نمونه را با

اما با توجه به دو مسألۀ در دسترس نبودن کارکنان و پاسخ ندادن برخی از پیمایش شوندگان، باید 

  :ارائه شده است) Henry,1990(لذا فرمول زیر توسط . اندازة نمونه بیشتر باشد

                                                                                                                                               
1. Nonprobability Sampling 
1.Conveniente Sampling 
2.Quota Sampling 
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er

n
N′  = 

نرخ پاسخ  rنسبت در دسترس بودن و پاسخ دادن کارکنان و  eقل اندازة نمونه، حدا nکه در آن 

گروه پیمایش قصد دارد یک . عضو دارد X ،4270مثالً فرض کنید سازمان . مورد انتظار است

، طبق %95و سطح اطمینان % 5خطاي  براي حاشیۀ. گیري تصادفی ساده از کارکنان به عمل آورد نمونه

هاي پیمایش  آوري شود تا بتوان یافته نفر از کارکنان آن سازمان پاسخ جمع 354حدود  ، باید از4جدول 

جامعۀ آماري هدف براي % 95که حدود  کند یمگروه پیمایش برآورد . را به کل جامعۀ آماري تعمیم داد

). = r 87/0(وجود دارد % 87و انتظار نرخ پاسخ حدود ) = e  0/ 95(تکمیل پیمایش در دسترس باشند 

  :بنابراین

  

 428 =
)87/)(.95/0(

354
 N′ =  (n تعدیل شده(  

  

البته به این نکته نیز باید توجه داشت که در تعیین حجم نمونه، بودجۀ در دسترس براي پیمایش، 

  .کننده خواهد بود عاملی تعیین

  :تعیین حجم نمونه 
2

2
















d

z
n



  

  که در آن 

 n : حجم نمونه  

d :نظرد ي خطاي مور هیحاش  

1-α : ي خطا هیحاشاحتمال مربوط به  

توزیعش تقریباً نرمال  Xمعتبر است، زیرا براي اینکه  n < 30با روش فوق براي مقادیر  nتعیین 

  ). 382، ص1380میکائیلی (باشد  30از  تر بزرگباید  nشود، 
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  حداقل اندازة نمونه. 4جدول

  .نفر عضو داشته باشد، کل جامعه باید پیمایش شود 200آماري کمتر از اگر جامعۀ × 

  ).ري و پارکر(اندازة جامعۀ آماري باشد % 50شرایط، عادي نیست و اندازة نمونه باید  .××

  )1379ادواردز و سایرین، ترجمه اعرابی و ایزدي، : (منبع
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مورد پژوهش مورد نظرش، در  ي آماري خویش را، در جامعهي  همهمحقق باید تالش نماید تا 

از آنجا . باشد یمبی شک انتخاب چنین روشی بهترین راهکار در انجام تحقیق . ي آزمایش قرار دهد بوته

ي مادي و زمان مورد نیاز مقدور نیست و اصوالً آمار ها جنبهکه اغلب بکارگیري چنین روشی از 

ي آماري نتیجه  جامعهي مناسب در مورد  نهنموآمده که با توجه به حجم  به وجوداستنباطی براي آن 

با بکارگیري اصول الزم در انتخاب حجم نمونه، به این مهم دست  تواند یمگیري گردد، لذا پژوهشگر 

ي خویش مورد توجه قرار به شرح زیر  نمونهعواملی که محقق باید در انتخاب حجم  نیتر مهم. یابد

  ) :116، ص1378خلیلی شورینی ( باشد یم

  هدف تحقیق -1

  میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته -2

  گستردگی متغیرهاي ناخواسته -3

  ي آماري جامعهحجم  -4

  ردیگ یمروش تحقیقی که مورد استفاده قرار  -5

  مالی و زمان محقق امکانات - 6

  درصد خطاپذیري -7

گویاي  تواند یمنفر  2000ي با حجم ا نمونهاین نکته حائز اهمیت است که انتخاب صحیح 

نفر با خطاي آماري یک یا پنج درصد باشد، لذا دقت در  20000000ي با حجم ا جامعهي ها یژگیو

  . از حجم آنست ولی نباید اهمیت حجم نمونه را نادیده انگاشت تر مهمانتخاب نمونه، 

  

  اهداف تحقیق. الف

. دینما یمنمونه متغیر ، حجم ردیگ یمنظر ر ي اهدافی که محقق براي پژوهش خویش د هیپابر 

ي آماري تعمیم دهد، نیازمند آن است که حجم  جامعهمحققی که قصد دارد نتایج تحقیق خویش را به 

  . ي آماري را مورد آزمون قرار دهد جامعهي از تر بزرگ

ي ضمن خدمت کارمندان را بر میزان ها آموزشبه عنوان مثال، اگر پژوهشگري قصد دارد تأثیر 

را به ) ي کارکنان شرکت یا کارخانه هیکل(ي آماري  جامعهنماید، الزم است حجم بزرگی از تولید بررسی 

ي کارمندان شرکت، اجرا  همهعنوان نمونه انتخاب و پس از آزمون فرضیه، نتایج بدست آمده را براي 

  . نماید

  

  میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته. ب

ه این نکته توجه نماید که متغیر مستقل تا چه اندازه بر ي خویش باید ب هیفرضمحقق در ساخت 

ي  نمونهبی شک هرچه اثربخشی متغیر مستقل بر وابسته کم باشد، حجم . متغیر وابسته، تأثیر دارد

ي  محلهبررسی نقش فقر بر گرایش جوانان « : به عنوان مثال. ست بیشتري براي آزمون فرضیه ضروري

ي مناسب براي آزمون  نمونهتغیر مستقل بر وابسته بسیار است و حجم تأثیر م» شهر الف به ولگردي 
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بررسی تأثیر قد دانش آموزان محله شهر الف بر یادگیري « : اما موضوع پژوهشی مانند. ست فرضیه کافی

  . ي مورد نظر دارد جامعهاز ) ي آماري جامعهي  همهشاید (نیاز به انتخاب حجم بسیار باالیی » آنان 

 
  گی متغیرهاي ناخواستهگسترد. ج

ي باید تر بزرگي  نمونهي آماري بیشتر باشد، حجم  جامعههرچه تعداد متغیرهاي ناخواسته در 

ي  همهفقط تعدادي از متغیرهاي ناخواسته را کنترل کند، بی شک کنترل  تواند یممحقق . انتخاب گردد

گی و گستردگی متغیرهاي ناخواسته پژوهشگر باید بر اساس پراکند. در علوم انسانی مقدور نیست ها آن

  . ي مناسب را انتخاب نماید نمونهدر محیط پژوهش، حجم 

ي کارمندان شهر الف بر یادگیري فرزندان ها خانوادهبررسی تأثیر وضعیت اقتصادي « به عنوان مثال 

ي  مونهني آماري وجود دارند که نیاز به انتخاب حجم  جامعهي زیادي در  ناخواستهمتغیرهاي » آنان 

ي عشایر الف بر یادگیري ها خانوادهبررسی تأثیر وضعیت اقتصادي « اما . بسیاري از آن جامعه است

ي  نمونهو حجم  ردیگ یمبر ر ي کمتري را در مقایسه با موضوع باال د ناخواستهمتغیرهاي » فرزندان آنان 

  . مناسب، پاسخگو خواهد بود

 
  ي آماري جامعهحجم . د

ي آماري  جامعه هرچهبدین معنا که . ي آماري نسبت عکس دارد جامعهجم گزینش نمونه با ح

ي آماري کوچک باشد، حجم  جامعهباشد، درصد کمتري از حجم آن کافی خواهد بود و هرچه  تر بزرگ

نفر باشد، دو درصد  100000ي آماري  جامعهبه عنوان مثال، اگر . ي باید انتخاب گرددتر بزرگي  نمونه

 20نفر باشد، دو درصد آن  1000ي آماري  جامعههت آزمون فرضیه کافیست، اما اگر نفر ج 2000آن 

  . نفر انتخاب گردند 100که کافی نخواهد بود و الزمست حداقل ده درصد یعنی  شود یمنفر 

  

  ردیگ یمروش تحقیقی که مورد استفاده قرار . ه

، بر حجم نمونه تأثیر دینما یمروش تحقیقی که محقق بر اساس موضوع تحقیق خویش انتخاب 

نفر  15ي آماري،  جامعهي در تحقیق علی یا پس از وقوع، تعداد کمی از ا هیفرضبراي آزمون . گذارد یم

ي یعنی تر بزرگي  نمونهي در تحقیق تداومی حجم ا هیفرضاما براي آزمون . در هر گروه کافی خواهد بود

روش تحقیق مقطعی تعداد کمتري پاسخگو در حالی که در . نفر در هر گروه الزمست 100حداقل 

نفر  30ي با حداقل ا نمونهی حجم خوان همخواهد بود، براي آزمون فرضیه در روش تحقیق همبستگی و 

در گزینش  میینما یمبا نگرش به آنچه آورده شده روش تحقیقی که انتخاب . در هر گروه ضروریست

  . حجم نمونه مؤثر است
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  انی محققامکانات مالی و زم. و

هرچه پژوهشگري امکانات مالی بیشتري در اختیار داشته باشد، مؤسسه یا نهادي او و همکارانش را 

 تر مطمئنو  تر قیدقدر انجام پژوهش از نظر مالی پشتیبانی نماید، بی گمان انجام تحقیق به صورت 

  . ي را انتخاب نمایدتر بزرگي  نمونهو محقق قادر است حجم  شود یمانجام 

این نکته حائز اهمیت است که هیچ . گذارد یممان نیز از عواملی است که بر انتخاب نمونه تأثیر ز

ي کمبود زمان و یا تحت فشار قرار گرفتن از سوي سازمانی که براي  زهیانگپژوهشگري مجاز نیست به 

ي  نمونهحجم ، پژوهش را بدون آزمون دقیق فرضیه، که بی شک با انتخاب دهد یمآن تحقیقی را انجام 

مناسب باید انجام شود، به پایان رسانده و کمبود زمان را به عنوان محدودیت خارج از کنترل محقق 

  . بیان نماید

  

  درصد خطاپذیري. ز

% 1بی شک انتخاب . خطا را برگزیند% 10و یا % 5، %1 تواند یمي آماري، محقق ها روشدر انتخاب 

خطاي آماري % 5معموالً در تحقیقات، . خطاست% 10یرش در مقایسه با پذ تر قیدقگویاي تحقیقی 

  . باشد یممورد قبول 

ي آزمون  هیفرضبرخالف  تواند یممورد  5مورد، فقط  100خطاي آماري، بدین معناست که در % 5

  . شده صورت پذیرد

  

  تعیین روش اجراي پیمایش سازمانی

ي را که به پیمایش پاسخ خواهند بعد از این که گروه پیمایش محتواي پیمایش و مشخصات افراد

این ساز و . رسد ها می آوري داده داد مشخص کرد، نوبت به تعیین ساز و کارهاي مربوط به روش جمع

  .نامند می 1اجراي پیمایشکارها را اصطالحاً رویه 

 
  رویۀ اجراي پیمایش

ن مورد پیمایش، از کارکنا) گروهی/فردي(هاي  منظور از رویۀ اجراي پیمایش عبارتست از مجموعه

جعبۀ /مثالً پستی(و روش بازگرداندن پیمایش ) مصاحبه/رایانه/مثالً کاغذ(شکل ارائۀ پیمایش به آنان 

 ).اخذ رأي

 
 
 
 
  

                                                                                                                                               
1 . Survey Administration Procedure 
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  پیمایش فردي .الف

این نوع پیمایش اغلب براي . کند دهنده شخصاً بستۀ پیمایش را دریافت می در پیمایش فردي، پاسخ

  .شود س استفاده میهاي حسا هاي حاوي پرسش پیمایش

  : مزایاي پیمایش فردي

 دارا بودن دو ویژگی گمنام و محرمانه بودن 

 گویی به سؤاالت دهنده از حیث زمان و مکان پاسخ آزادي عمل پاسخ 

  :معایب پیمایش فردي

 گویی فرد مورد نظر به پرسشنامه عدم اطمینان از پاسخ 

 بر بودن پیمایش هزینه و زمان 

 نند ابهامات خود را برطرف کنند توا دهندگان نمی پاسخ  

  .دهندگان، از اعضاي سازمان نباشند پاسخ که کنند یممعموالً وقتی از پیمایش فردي استفاده 

  

  پیمایش گروهی .ب

شوند سپس مجري پیمایش،  دهندگان در یک گروه کنار هم قرار داده می در پیمایش گروهی، پاسخ 

در آنجا حاضر  ها آنهاي احتمالی  ي پاسخگویی به پرسشبراو توزیع کرده  ها آنرا بین  ها پرسشنامه

  . ماند می

  

  :مزایاي پیمایش گروهی

 نرخ پاسخ بسیار باالست 

 ها وجود دارد آوري داده امکان کنترل شرایط و اوضاع جمع 

 امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال وجود دارد 

  :معایب پیمایش گروهی

  ودنمحرمانه بو ضعیف بودن دو ویژگی گمنام 

 آوري  مثل زمان صرف شده براي رفت و برگشت و گردهم(هاي غیر مستقیم  باال بودن هزینه

  دهندگان پاسخ

  

    شکل اجراي پیمایش

ترین روش اجراي پیمایش ـ اعم از کاغذ، رایانه، پست الکترونیک، مصاحبه رودررو یا  انتخاب مناسب

آوري اطالعات، عمق و محتواي  جمع دهندگان، سرعت تلفن ـ به عواملی چون تعداد مطلوب پاسخ

 ,Booth-Kewley(دهنده بستگی دارد  اطالعات مورد نیاز و میزان ضرورت گمنام ماندن پاسخ

Rosenfeld and Edwardes, 1993 .(روند هاي کاغذي به سه شکل مختلف بکار می پیمایش:  

   :روش کاغذي سنتی .الف
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بودن تکثیر را دارد  هزینه  نیز کم یی اجرایی وهاي راحتی و کارا روش پیمایش کاغذي سنتی مزیت

)Martin and Nagao, 1989  .( 

  

  :روش پیمایش کاغذي قابل اسکن. ب

هاي کوچک  ها یا مربع ها، بیضی دهندگان با پر کردن دایره ، پاسخ1پیمایش قابل اسکندر  

هاي خود را نشان  سخشده بر روي یک فرم ویژه یا چاپ یک حرف یا عدد در یک یا چند گروه، پا رسم

ـ  2قابل اسکن عامدر پیمایش . شوند ها از طریق اسکنرهاي کامپیوتري خوانده می این پاسخ. دهند می

هاي پیمایش بر روي  اي از آن است ـ پرسش ها و پاسخنامۀ کنکور سراسري نمونه که دفترچۀ پرسش

هاي مجزاي پاسخ  در برگه ها آنشوند و پاسخ  می دهنده قرار داده شده در اختیار پاسخ صفحات چاپ

ها را از روي یک  دهندگان باید پرسش هایی آن است که پاسخ یک عیب چنین فرم. شوند مشخص می

  . اي دیگر پاسخ دهند صفحه بخوانند و بر روي صفحه

  

  : 3روش پیمایش کاغذي قابل اسکن سفارشی .ج

در این . شوند ي یک صفحه چاپ میهاي پاسخ هر دو در کنار هم و درست بر رو ها و گزینه پرسش 

اي دیگر حداقل  ها به برگه تر صورت گرفته و اشتباهات زمان انتقال پاسخ گویی ساده فرمت پاسخ

طلبد زیرا نیازمند  نقص این روش، آن است که طراحی چنین پیمایشی زمان و هزینۀ بیشتري می.است

 .چاپ ویژه و تجهیزات اسکن است

  

  :يا هاي رایانه پیمایش .د

ي رایانۀ شخصی بر روافزار قبالً بازشده و نصب شده  توان یا از طریق نرم اي را می هاي رایانه پیمایش

همچنین . شود دهندگان ارسال می هایی که براي پاسخ مخصوص پیمایش اجرا کرد و یا از طریق دیسکت

م پیمایش با کمک پست انجا.توان از امکانات پست الکترونیک نیز بهره برد به مدد شبکۀ اینترنت می

  . الکترونیک از سرعت بیشتري برخوردار است

شوند، شباهت زیادي با پیمایش از طریق  که از طریق رایانه انجام می) TOEFL(هاي تافل  آزمون - 

  .رایانه دارند

:روش مصاحبه. ه

 البته این روش در.است روش مصاحبههاي مطلوب و متداول انجام پیمایش  یکی دیگر از روش

شود در حالیکه دانشمندان علوم اجتماعی و پژوهشگران بازار از  هاي سازمانی بندرت انجام می پژوهش

                                                                                                                                               
1 . Scanable Survey 
2 . Generic 
3 . Customized 
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. این استفادة محدود از روش مصاحبۀ رودررو ناشی از چند علت است. کنند این روش بیشتر استفاده می

با توجه به . کشد یاي مدت زمان بیشتري طول م اجراي مصاحبه در مقایسه با پیمایش کاغذي یا رایانه

تر  این روش پرهزینهگران،  الزحمه مصاحبه هاي آموزش، مسافرت، نظارت و پرداخت حق هزینه

گیري از کاغذ یا رایانه در مقایسه با مصاحبه، براي انجام  بهره). Bourque and Clark, 1992( است

باید به تمام کارکنان و افراد  تر است، زیرا در روش مصاحبه، پیمایش از تعداد زیادي از کارکنان ساده

ها کاهش خواهد  نبینند یا به خوبی آموزش نبینند، کیفیت داده آموزشگران  اگر مصاحبه. مراجعه کرد

گمنام ماندن شود و امکان  سرانجام اینکه از آنجا که مصاحبه رودررو انجام می. یافت

دهند  ن طوري پاسخ میدهندگا پاسخبسیار ضعیف است،  ها آناز نظر خود  دهندگان پاسخ

  ).Martin & Nagao, 1989( پسند باشد که عامه

هاي  دهنده، افزایش کیفیت داده گر بر فرایند پیمایش، ابهام کمتر پاسخ کنترل بیشتر مصاحبه

ها  سازي پرسش دهنده و سرانجام امکان تعدیل گر و پاسخ همکاري بین مصاحبه لیدل بهآوري شده  جمع

  .هاي قبلی از مزایاي روش مصاحبۀ رودررو هستند دهنده به پرسش پاسخ هاي با توجه به پاسخ

  

  :روش تلفنی .و

هاي مصاحبۀ تلفنی  سیستمایجاد و توسعۀ . توان استفاده کرد از تلفن نیز براي انجام پیمایش می

این سیستم، مصاحبۀ تلفنی توسط در. ، فرایند پیمایش تلفنی را خودکار کرده است1کمک رایانه با

ي پیمایش نیز روش دیگري براي تبادل پرسشنامه ها بستهفاکس کردن . شود ک رایانه کنترل میی

  . باشد می

هزینۀ انجام مصاحبۀ کوتاه تلفنی . هاي پیمایش دارد پیمایش تلفنی مزایاي بسیاري بر دیگر روش

همچنین این .ي کاغذي یا انتقال پیمایش بر روي دیسکت استها شیمایپکمتر از هزینۀ چاپ و توزیع 

  ).Fowler, 1988(هاي رودررو است  تر از مصاحبه هزینه روش پیمایش، کم

ممکن است کارکنان دربارة گمنام ماندن خود و . هاي سازمانی تلفنی معایبی نیز دارند پیمایش

به عالوه ماهیت یک تعامل تلفنی چنین است که .محرمانه ماندن اطالعات شک و تردید داشته باشند

  .کند ها و امکان استفاده از مطالب جانبی را محدود می عداد پرسشنوع و ت

  

گیري در مورد انتخاب روش اجراي پیمایش باید چند عامل را مورد  هنگام تصمیم - بندي  جمع

سرعت الزم براي ارائۀ اطالعات : توان اشاره کرد توجه قرار داد که از جمله به این موارد می

مثالً (، امکانات موجود )کمی یا کیفی(آوري شود  اید جمعهایی که ب پیمایش، نوع داده

 ها آنهاي  هاي اعضاي گروه پیمایش و مهارت ، ویژگی)کامپیوتر، اسکنر و خطوط تلفن

                                                                                                                                               
1. CATI ; Computer-Assisted Telephone Interviewing 
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معموالً . شود در بیشتر موارد از پیمایش کاغذي استفاده می. دهندگان و تعداد مورد نظر پاسخ

. ات از تعداد زیادي از کارکنان، همین روش کاغذي استآوري حجم زیادي از اطالع ترین راه جمع ساده

جویی در زمان  تواند براي صرفه اگر تجهیزات کامپیوتري به حد کافی در اختیار باشد، گروه پیمایش می

  .اي استفاده کند و پرهیز از اشتباهات از روش رایانه

گر ماهر نیز  است و مصاحبهدهنده نیاز  اگر کسب اطالعات مبسوط و تحلیلی از تعداد محدودي پاسخ

توان گفت  در کل می. هاي شخصی و تلفنی ترجیح داشته باشد در اختیار داریم، ممکن است مصاحبه

آل وجود ندارد؛ بلکه روشی باید انتخاب شود که مناسب شرایط  براي انجام یک پیمایش، روشی ایده

  .موجود باشد

  

  اجراي پیمایش سازي زمینه

  لعمل معرفی و ارائۀ دستورا

در بیشتر مواقع در . ها توجه داشت قبل از آغاز پیمایش، الزم است به معرفی و ارائۀ دستورالعمل

در این بخش باید از . شود صفحۀ آغازین پرسشنامه، هدف پیمایش به اختصار فراوان معرفی می

پیمایش،  دهندگان تقاضاي همکاري کرده، محتوي یا موضوع پیمایش را ذکر نمود و علت انجام پاسخ

بخش معرفی همچنین باید . نظارت کنندگان بر آن و چگونگی استفاده از نتایج آن را توضیح داد

مشخص کند که آیا مشارکت در پیمایش اختیاري است یا اجباري، عواقب پرنکردن پیمایش را مشخص 

  . ها چگونه گمنام و محرمانه خواهند ماند کند و بیان کند که پاسخ

عرفی باید چگونگی انتخاب اعضاي نمونه ذکر شود و در نهایت باید از همچنین در بخش م

  .تشکر گردد ها آندهندگان، به خاطر مساعدت  پاسخ

دهندگان ممکن است از آن  دهندگان باشد، پاسخ اگر انجام پیمایش نیازمند شناسایی هویت پاسخ

در سازمان آسیب  ها آنو اعتبار  نزد دیگران فاش شده و موقعیت ها آنهاي  هراس داشته باشند که پاسخ

ي تکمیل بانک مثالً برا(شود  خواسته می ها آندهندگان گفت که چرا اطالعات فردي  باید به پاسخ. ببیند

دهندگان از عواقب  و چگونگی مصون ماندن پاسخ) اطالعاتی، فراهم آوردن امکان پیگیري پیمایش

، همیشه روش ”ل این پرسشنامه کامالً اختیاري استتکمی“تأکید بر اینکه . هایشان را بیان کرد پاسخ

  . خوبی است

دهندگان باید چند  کردن میزان سردرگمی یا سوء تفاهم پاسخ) حداقل(به منظور کمینه 

ها  هاي پیمایش، دستورالعمل مثل پرسش. هاي پیمایش قرار داد دستورالعمل را قبل از مطالب و پرسش

دهندگان  ها باید به پاسخ این دستورالعمل. دهندگان نوشت پاسخرا نیز باید در سطح دانش و آگاهی 

مثل . هاي خود را ارائه دهند چگونه باید پاسخ ها آنرود و  انجام چه کاري انتظار می ها آنبگویند که از 

پاسخ ممکن یا پر  نیتر مناسبهر پرسش را با دقت بخوانید و با زدن عالمت، “ :  دستورالعمل مقابل

یا دستورالعمل زیر که براي یک پیمایش ” .هاي خود را ارائه کنید ات مورد درخواست، پاسخکردن اطالع

  :قابل اسکن ارائه شده است
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  هایی براي استفاده در پیمایش قابل اسکن نمونه دستورالعمل. 5جدول
 

 
 

هاي  تشخیص از پرسشقابل ها چه کلی و چه جزئی باید به راحتی  کلیۀ دستورالعمل

فونت ( ها آنها درون مستطیل یا تمیز دادن فونت تایپ جمالت  قرار دادن دستورالعمل. باشند پیمایش

ها، ارائۀ یک یا  بعد از ارائۀ دستورالعمل.شود ها می باعث جلب توجه به دستورالعمل.) ..درشت، ایتالیک،

دهندگان  کن است براي بعضی از پاسخاگر چه توضیح زیاد مم. چند پرسش تمرینی روش خوبی است

هر آنچه : قانون مورفی و تأثیر آن در پیمایش را باید در نظر داشتناخوشایند باشد ولی 

  !که احتمال خطا دارد، حتماً خطا خواهد داشت

  

    

  

  پیمایش آزمون پیش

 تر چککوقبل از اکران عمومی یک تئاتر، اغلب آن را براي تعداد کمی از حضار یا در شهرهاي 

و قبل از برگزاري  )First Release(بینی کرد  ها را پیش توان واکنش کنند، به این ترتیب می برگزار می

هم کاري مثل  1آزمون پیمایش  پیش. رسمی و اکران عمومی آن تئاتر تغییرات الزم را اعمال نمود

دهد تا ببیند  را میآزمون به گروه پیمایش این فرصت  پیش. همان اکران اولیۀ نمایش تئاتر است

توانند تغییرات الزم را اعمال  کند و همچنین به این طریق می پیمایش در شرایط واقعی چگونه عمل می

بعد از نهایی شدن محتوا و اندازة پیمایش، گروه پیمایش آمادة اجراي نهایی آن و آزمون پیمایش . کنند

آزمون، از طریق  دهندگان پیش سخاگرچه لزومی ندارد که پا. تحت شرایط اجرایی واقعی است

هاي ساده و راحت نیز چندان صحیح  از طریق نمونه ها آنگیري تصادفی انتخاب شوند، اما انتخاب  نمونه

آزمون، گروه پیمایش  با استفاده از یک نمونۀ متنوع براي پیش). Sheatsley, 1983(و کافی نیست 

  .نتایج بهتري بدست خواهد آورد

ارزیابی محتواي پیمایش و برآورد زمان و : آزمون پیمایش دو چیز است هدف از انجام پیش

دهندگان باید پیمایش را تحت شرایطی تکمیل کنند که تا حد امکان  پاسخ. هزینۀ اجراي پیمایش

                                                                                                                                               
1 . Pretesting the Survey 

 تنها از مداد مشکی نرم استفاده کنید 

 نیدهر گونه اشتباه احتمالی را کامالً پاك ک 

 ها را کامالً سیاه کنید داخل دایره 

 نامه را خط خطی نکنید روي پاسخ  
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به شرایط واقعی اجراي پیمایش نزدیک باشد و پیمایش را با همان سرعت عادي که یک پرسشنامه را 

تکمیل پیمایش را  مدت زمانآزمون باید بتوان میانگین  کنند زیرا با اجراي پیشدهند، تکمیل  پاسخ می

 ها آنآزمون، توجیح شوند و از  کنندگان باید از نظر هدف از برگزاري جلسۀ پیش مشارکت. برآورد کرد

ي معرفی و دستورالعمل، کلمات استفاده شده، ها بخشخواسته شود که مشخص و آشکار بودن 

باید دور هر  ها آن. هاي پرسش را ارزیابی کنند ها همچنین جامع بودن گزینه سخ و مقیاسهاي پا گزینه

  .اي را که مبهم، ناکامل یا بیهوده است، یک دایره بکشند دستورالعمل، مطلب، پرسش یا گزینه

به این . آید هاي کل یک پیمایش نیز بکار می آزمون براي برآورد هزینه اطالعات بدست آمده از پیش

اگر . کند آزمون مانند یک کنترل براي سنجش دقت برآوردها عمل می پیشترتیب 

کشد، در این  بینی شده است، طول می پیمایش طوریست که تکمیل آن بسیار بیشتر از آنچه پیش

  .صورت گروه پیمایش یا باید پیمایش را کوتاه کند یا اینکه برآوردهاي هزینه را بازبینی نماید

  

  وزیع بستۀ پیمایشسازي و ت آماده

هاي پیمایش، نیازمند  آوري مطالب و مواد پیمایش و پست کردن بسته هایی از قبیل جمع فعالیت

بسته به . کنند ي سطح باالیی نیستند، اما نقش زیادي در فراهم آوردن بستر پیمایش بازي میها مهارت

: موارد زیر تشکیل شده باشدتواند از ترکیبات مختلف از  نوع پیمایش اجرا شده، بستۀ پیمایش می

هایی که از  براي پیمایش(، یک برگۀ اطالعات اضافی، یک برگۀ پاسخ مجزا )اي کاغذي یا رایانه(پیمایش 

در مورد آن دسته از . شده زدهر و یک پاکت نامۀ تمب) کنند یک برگۀ پاسخ قابل اسکن استفاده می

هاي تمبر زده شدة  وه پیمایش باید از پاکتکنند، گر هایی که از خدمات پستی استفاده می پیمایش

  .دار استفاده کند آدرس

آنرا از طریق پست، پست بین دفاتر یا حضوري به  توان یمسازي بستۀ پیمایش،  پس از آماده

مثل یک (هاي خود را به یک محل مرکزي مشخص  تواند پاسخ دهنده می پاسخ. دهندگان ارائه کرد پاسخ

تحویل بدهد و به این ترتیب گمنامی پیمایش حفظ شود یا اینکه ) ین شدهصندوق پیمایش از پیش تعی

هاي نامۀ  توان از پاکت در این حالت می. آنرا به فردي که پیمایش را به او تحویل داده است، برگرداند

  .مهر وموم شده استفاده کرد

  سازي نرخ پاسخ فرایند پیمایش و بیشینه برنظارت 

کنند، ترغیب افراد  ي کسانی که پیمایش سازمانی را اجرا میفرا رومشکالت  نیتر بزرگیکی از 

دهندگان تصمیم بگیرند  اي از پاسخ اگر درصد قابل مالحظه. انتخاب شده به مشارکت در پیمایش است

هاي خود پاسخ ندهند، تمام تالش، زمان و مخارج صرف شده براي انجام پیمایش به هدر  که به پیمایش

این گروه پیمایش باید بر بازگرداندن پیمایش به دقت نظارت کند و تالش نماید تا بنابر. خواهد رفت

  .هاي پاسخ داده شدة مسترد شده افزایش یافته و بیشینه گردد تعداد پیمایش

دارند، نرخ پاسخ  کنند و آنرا مسترد می در صد کارکنانی که پیمایش را تکمیل می

کیفیت براي قضاوت در مورد میزان موفقیت روش اجراي این نرخ، به عنوان شاخص . شود نامیده می

 ها آنتعداد افراد یا کارکنانی که از : نرخ پاسخ عبارت از این نسبت است. شود پیمایش قلمداد می
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تحویل گردیده  ها آنشده دریافت شده است بر تعداد افراد یا کارکنانی که پیمایش به  پیمایش تکمیل

  .است

 1000دهد که چگونه نرخ پاسخ یک پیمایش که به نشانی منزل  می نشان 6براي مثال، جدول 

  .شود عضو سازمان ارسال شده است، محاسبه می

  
  روش محاسبۀ نرخ پاسخ. 6جدول 

  1000            شده  هاي پست تعداد پیمایش

  

  50            هاي تحویل نشده تعداد پیمایش

  

  )هاي ارسال شده د کل پیمایشتعدا( 1000 -  )هاي تحویل نشده تعداد پیمایش(50=  950

  59/0×100%=59)نرخ پاسخ( 

نامید، اما هر ” خوب“وجود ندارد که بر اساس آن بتوان یک نرخ پاسخ را ” جادویی“اگرچه یک عدد 

دارد که  بیان می) Babbie (1973. داشته باشد) 50%حداقل (پیمایش سازمانی باید نرخ پاسخ هدف 

در بیشتر . یا بیشتر بسیار خوب است 70%خوب است و  60%است، ، کافی تر بزرگیا  50%نرخ پاسخ 

 .گزارش شده است 80%تا  35%متون ادبیات تحقیق، نرخ پاسخ، بین 

  

  تورش عدم پاسخ

پیمایش . ..هاي مواد، نیروي انسانی و پایین بودن نرخ پاسخ از طرفی به معناي باالتر بودن هزینه

گیري  را در اختیار گروه پیمایش براي تجزیه و تحلیل و نتیجه هاي ناکافی کمی است، از طرف دیگر داده

  .دهد قرار می

دهند  با کسانی که به پیمایش پاسخ نمی دهندگان به پیمایش، از نظر سازمانی هنگامی که پاسخ

تورش عدم پاسخ به طور جدي قابلیت تعمیم  .دهد رخ می تورش عدم پاسخمتفاوت باشند، 

یا به عبارتی نرخ پاسخ باال (ها کم باشد  اگر درصد عدم پاسخ. کند ود میهاي پیمایش را محد یافته

اما وقتی که نرخ پاسخ پایین باشد، این احتمال وجود . ، تورش عدم پاسخ مشکلی جدي نیست)باشد

اند تفاوت  که پیمایش را تکمیل کرده ها آناند با نظرات  که پاسخ نداده ها آندارد که ممکن است نظرات 

  . داشته باشداساسی 

دهندة مشکالت و دردسرهاي تورش عدم پاسخ است؛ یک سازمان تصمیم گرفت  نمونۀ زیر نشان

از کسانی % 90. بود% 30نرخ پاسخ پیمایش . دربارة نظام پاداش فعلی، از کارکنان پیمایشی به عمل آورد

یران سازمان تصمیم با چنین میزان باالي رضایت، مد. که پاسخ دادند، از این نظام رضایت داشتند

  .گرفتند که تغییري در این نظام اعمال نکنند





/
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گیري اشتباهی شود که اکثریت کارکنان از نظام  ممکن است تورش عدم پاسخ منجر به چنین نتیجه

از کارکنانی را که پیمایش را دریافت % 70این تصمیم، نظرات . پاداش کنونی سازمان راضی هستند

برخی از آن کارکنان احتماالً تا آن لحظه از . خی نداده بودند لحاظ نکرده بودکرده بودند ولی به آن پاس

دیگر . تفاوتی و بدبینی به پیمایش پاسخ نداده بودند مند نشده بودند و بنابراین از روي بی این نظام بهره

اهد کارکنان هم ممکن است به این باور رسیده باشند که انجام آن پیمایش موجب ایجاد تغییري نخو

اعتمادي به  برخی از کارکنان نیز ممکن است به علت بی. شد، بنابراین به پیمایش پاسخ نداده بودند

خالصه اینکه . گروه پیمایش و ترس از شناخته شدن از دادن پاسخ به پیمایش خودداري کرده باشند

 .ممکن است درصد باالیی از این افراد از نظام کنونی پاداش ناراضی باشند

  

  ه با تورش عدم پاسخمواجه

دهندگان با  یک راه متداول براي مقابله با تورش عدم پاسخ، مقایسه اطالعات جمعیتی اساسی پاسخ

دهندگان را با  توانست پاسخ در مثال یاد شده، گروه پیمایش می. اطالعات جمعیتی جامعه پیمایش است

و متغیرهاي ) اد، جنسیت و سنمثل سطح تحصیالت، نژ(کل جامعه پیمایش از حیث اطالعات جمعیتی 

دهنده به پیمایش  اگر نمونۀ پاسخ. مقایسه کند) مثل نوع شغل، سطح حقوق و رابطه با سازمان(سازمانی 

این  اگرچه. شود از حیث تمام این متغیرها با جامعۀ پیمایش هماهنگ باشد، تا حدي این مشکل حل می

دهندگان در یک یا چند مورد از  دیگر، اگر پاسخ از سوي. به معناي تضمین نبود تورش عدم پاسخ نیست

تواند یک مشکل باشد و  این متغیرها با جامعۀ پیمایش تفاوت داشته باشند، تورش عدم پاسخ می

  .توان با اطمینان خاطر به کل جامعۀ آماري کارکنان تعمیم داد هاي پیمایش را نمی یافته

دهندگان از حیث متغیرهاي مهم جمعیتی با  خراه دیگر مقابله با تورش عدم پاسخ، مقایسه پاس

توان  این کار را می. دهندگان است این امر نیازمند شناختن هویت پاسخ. دهند کسانی است که پاسخ نمی

دهندگان یا قرار دادن یک رمز شناسایی هویت در پیمایش میسر  با پرسیدن اطالعات جمعیتی از پاسخ

هاي آماري از حیث  دهند، مقایسه که پاسخ نمی ها آنن و دهندگا توان میان پاسخ سپس می. ساخت

اگر دو گروه از حیث متغیرهاي سازمانی و . شناسی مذکور به عمل آورد متغیرهاي سازمانی و جمعیت

هاي پاسخ این دو گروه در  شناسی شناخته شده مشابه باشند، احتمال تفاوت نظرات و روش جمعیت

  .توان این احتمال را به صفر رساند نمی البته. رابطه با پیمایش کمتر است

دهند تماس  که پیمایش پاسخ نمی ها آناي از  اما روش برتر آن است که گروه تالش کند با نمونه

دهندگان  هاي پاسخ را با پاسخ ها آنهاي  سپس باید پاسخ. اي ترتیب بدهد مصاحبه ها آنبرقرار کرده و با 

تواند با  روه با یکدیگر تفاوت نداشته باشند، گروه پیمایش میاگر این دو گ. به پیمایش مقایسه کرد

ولی اگر دو گروه . دهندگان ارائه کند هاي بدست آمده از پاسخ گیري خود را بر اساس داده اطمینان نتیجه

شفاهی و  به طورهاي اساسی با یکدیگر داشته باشند، باید به هنگام ارائۀ نتایج گزارش  مذکور تفاوت

  . ن محدودیت اشاره کردکتبی به ای
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سازي  بهترین راه براي مقابله با مشکل ناشی از تورش عدم پاسخ، اتخاذ اقدامات جدي براي بیشینه

چند روش که توسط  7در جدول . هاي پاسخ داده و برگردانده شده است درصد پیمایش) حداکثر کردن(

  . آمده است اند شدهپژوهشگران پیمایش ارائه 

  
  هاي پاسخ پیمایش ی براي حداکثرسازي نرخهای روش. 7جدول 

  پیش آماده سازي  

  پیگیري پیمایش از طریق ارسال نامه، تلفن 

 عوامل انگیزشی 

 همراه نمودن پاکت تمبردار براي بازگرداندن پیمایش 

 شرح دادن اهمیت پیمایش و کاربرد موضوعات پیمایش 

 ترین موضوعات در مهم(ن دهندگا مرتب بودن موضوعات پیمایش با توجه به اولویت پاسخ 

 ابتداي پیمایش قرار بگیرند( 

 برگه اطالعات اضافی که تأیید مسئوالن رده باالي سازمان را نیز با خود داشته باشد 

  پیمایش تر کوتاهاندازة 

 هاي باز کمتر بودن پرسش 

 هاي پیگیري ارسال کارت پستال   

  

 ها دادهپردازش 

دهندگان تکمیل شد و پیش از مرحلۀ  ی از پاسخبخش تیرضاپس از اینکه پیمایش توسط تعداد 

ها انجام داد به نحوي  بندي پاسخ یی در زمینۀ رمز گذاري و طبقهها تیفعالها باید  تجزیه و تحلیل داده

ها شامل  رمزگذاري داده. را وارد رایانه کرد تا مناسب تجزیه و تحلیل گردند ها آنکه بتوان 

  .هاست و تعیین طرح کلی فایل داده هاي پاسخ مقوله گذاري گذاري متغیرها، ارزش نام

تهیه  بندي یا طبقه 1کتابچۀ رمزها گروه پیمایش باید یک  براي تسهیل تجزیه و تحلیل بعدي داده

هاي  کند و فایل داده ها را مستند می هاي اتخاذ شده براي رمزگذاري داده این کتابچه، تصمیم. کند

  .سازد پیمایش را آماده می

  

  

  

                                                                                                                                               
1 . Codebook 
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  گذاري و برچسب زدن متغیرها امن .1

. شوند ها معرفی می هاي پیمایش در فایل داده از پرسش کیهر با استفاده از یک یا چند متغیر، 

مثالً این . بر براي مراجعه به یک پرسش یا مطلب پیمایش است گذاري متغیرها یک راه آسان و میان نام

توان با نام متغیر بهداشت  را می” ستید؟شما چرا از مزایاي بهداشت سازمان راضی ه“پرسش که 

)HEALTH (گذاري کرد نام.  

  

  ها گذاري به پاسخ ارزش .2

. کرده است نییتعدهنده  این رقم را پاسخ. شود ها، به شکل رقمی وارد می ارزش برخی از پرسش

رفتن شما به محل کار هر روز چند دقیقه طول “: پرسد مثالً یک پرسش موجود در پیمایش چنین می

به همین . وارد رایانه کرد” 15“توان مستقیماً به شکل  دقیقه را می 15ً مثالًدهنده  پاسخ پاسخ” کشد؟ می

شود  دهنده انجام می بندي پاسخ امتیازي به طور خودکار با درجه 5ترتیب رمزگذاري یک مقیاس لیکرت 

توان به متغیرها  ور که میدرست همانط.). ..و” مخالفم“براي ” 2“، ”بسیار مخالفم“براي ” 1“مثالً (

. آورد هاي ارزشی را فراهم می افزار آماري اغلب امکان استفاده از برچسب هاي گسترده داد، نرم برچسب

این . توان کنار هر رمز عددي قرار داد را می) ”کامالً موافقم“مثل (ها  در مثال مقیاس لیکرت، برچسب

  . سازند تر می را ساده ها آنخواندن و تفسیر شوند و  ها در پرینت کامپیوتري ظاهر می برچسب

، )هاي مشخص دهنده در پیمایش مثالً نام پاسخ(هاي کیفی، به جز چند مورد معدود  در مورد پاسخ

هاي ارائه شده به  مثال، پاسخ به عنوان. هاي بسته را با اعداد رمزگذاري کرد ها به پرسش باید کلیۀ پاسخ

) ”ز“و ” م“به جاي (براي زن  2براي مرد و  1ها به عنوان  ر فایل دادهمتغیر جنسیت را باید مجدداً د

  .رمزگذاري کرد

  

    هاي بی جواب طراحی رمز مخصوص براي پرسش .3

اند، در بسیاري مواقع، با کنار گذاشتن و عالمت نزدن  هایی که کامل تکمیل نشده در مورد پیمایش

توان از یک عدد براي نشان دادن یک دادة  می. دهیم فضاهاي خالی، مفقود بودن اطالعات را نشان می

توان براي نشان  می 9باشد، از عدد  5تا  1هاي یک پیمایش از عدد  مثالً اگر پاسخ. مفقود استفاده کرد

  .نیز انجام داد” .“توان از طریق یک نقطه این کار را می. دادن ارزش مفقود استفاده کرد

  

  ها وارد کردن داده .4

در نوع متداول فایل مورد استفاده براي . اي کرد ایش را باید وارد یک فایل دادههاي پیم تمام پاسخ

دهندگان پیمایش  هاي ارائه شده توسط هر یک از پاسخ هاي افقی نمایانگر داده ها، ردیف ثبت داده

  ). Bourque & Clark, 1992(هاي متغیرها هستند  ها، ارزش ي عمودي یا ستونها خطهستند و 

گردد، داراي  تکمیل می هاي قابل اسکن فرماجرا شود یا روي  رایانهی که به وسیلۀ های پیمایش

سرعت در : شود ها در این مرحله آشکار می روش: دهند  مزایایی است که در این مرحله خود را نشان می
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در هر . )هاي قابل اسکن براي پیمایش(و به طور خودکار انجام شدن آن ) اي در حالت رایانه(ها  ثبت داده

  ). Karweit & Meyers, 1983(ها به شکلی هستند که براي رایانه قابل فهم است  ها، داده دو این حالت

هاي پاسخ قابل اسکن یا یک رایانه انجام  و بدون کمک برگه دستی به صورتوقتی پیمایش 

ها را ثبت  هچه کسی دادها باید حداقل دو تصمیم مهم اتخاذ کرد؛ اینکه  شود، براي ثبت داده می

  . اي استفاده خواهد شد ثبت دادهر افزا چه نرمو از  خواهد کرد

ها این مزیت را دارد که تعداد افراد سازمان را  استفاده از خود اعضاي گروه پیمایش براي ثبت داده

ها بوسیلۀ گروه پیمایش ممکن است به  البته ثبت داده. کند بینند،محدود می ها را می که پاسخ پرسش

اگر پیمایش حاوي اطالعات سري است، این کار را باید توسط . نباشد استفاده کارا از منابعناي مع

ها چندان جدي نیست، یا اگر گروه  از طرف دیگر اگر این نگرانی. خود اعضاي سازمان به انجام رساند

ندگان شود، ده ها ممکن است موجب شناسایی پاسخ پیمایش از آن بیم داشته باشد که ثبت داخلی داده

  . آورد به عملها براي همکاري در این امر دعوت  هاي ثبت داده اي تواند از حرفه سازمان می

افزار دیگر  و یک نرم) Paradoxیا  Foxpro ،dBaseمثل (هاي بانک اطالعاتی  از بسیاري از برنامه

براي تسهیل کردن  .ها استفاده کرد توان براي طراحی و خلق یک فرم ثبت داده می) Teleformمثل (

باشند  هایی که شبیه خود ابزار پیمایش می ها براي خلق فرم توان از برخی برنامه ها می ثبت بعدي داده

تر از  راستر تر و س گیري از فرم خلق شدة متناسب با پیمایش، آسان ها با بهره ثبت داده. استفاده کرد

ریزي  توان طوري برنامه افزار را می همچنین نرم. اي عام است ها داخل یک فایل داده ثبت مستقیم داده

بر بودن این روش، در نهایت  عالوه بر زمان. کرد که قابلیت کنترل روایی و اعتبار پیمایش را داشته باشد

  . کرد لیو تحلکرد تا بتوان آن را تجزیه  1بستۀ آمارياي را باید وارد یک  فایل داده

ها  استفاده شود که داراي گزینۀ ثبت داده بستۀ آماري بهتر است از یکاز اینرو 

  . Windowsدر محیط  SPSS، مثل باشد

. است Microsoft Excelمثل برنامۀ  گستر صفحهها استفاده از برنامۀ  دیگر امکان ثبت داده

گستر در مقایسه با برنامۀ بانک اطالعاتی، به زمان کمتري براي تنظیم نیاز  اي با صفحه عموماً ثبت داده

گستر  توان با برنامۀ صفحه را می) و برخی محاسبات آماري پیشرفته(به عالوه محاسبات آماري پایه . ددار

  .اجرا کرد

  

  ها ممیزي کردن فایل داده .5

ها پرداخت که عبارتست از فرایند کنترل  ها، باید به ممیزي کردن داده قبل از تجزیه و تحلیل داده

ها با دقت وارد شده باشند، اشتباهات تصحیح  مطمئن شدن از اینکه دادهها براي  داده

هاي یک  مثالً وقتی که پاسخ(هاي ناهماهنگ تشخیص داده شده باشند  شده و پاسخ

                                                                                                                                               
1 . Statistical Package 
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 ها آندهد که او چند پرسش را به غلط پاسخ داده است، در حالیکه اصالً نباید به  دهنده نشان می پاسخ

  :شود میها به دو صورت زیر انجام  ممیزي داده). داد پاسخ می

 ها به درستی از فرم  است از حصول اطمینان از اینکه داده ها ـ که عبارت دقت در ثبت داده

 .اي منتقل شده باشند پیمایش به فایل داده

 اند یا نه؟ مثالً اگر مشاهده  ها پیروي کرده دهندگان از دستورالعمل آیا پاسخ ها ـ بی ثباتی پاسخ

اند، آنگاه  دادند، پاسخ گفته بایست بدان پاسخ می ه اصوالً زنان میشود که تعدادي از مردان به پرسشی ک

 .اي را اصالح نمود داده لیو فاهاي مشکوك را با مقایسه با پیمایش اصلی کنترل کرد  باید داده

  

  ها فقدان داده .6

هاي مفقود  گیرد، اما باز هم داده ها صورت می هایی که براي حذف مشکل فقدان داده علی رغم تالش

دهندگان مربوط باشد، گروه  هاي مفقود به درصد کوچکی از پاسخ اگر بیشتر داده. شود مشاهده می

اي حذف کند، البته مشخصات افراد حذف شده نباید تفاوت  تواند این افراد را از فایل داده پیمایش می

 حذف جفتی؛ در شود در بیشتر موارد حذف به شکل آماري انجام می. زیادي با بقیۀ نمونه داشته باشد

همبستگی داشته باشند،  2و1شوند؛ مثالً اگر دو متغیر  هاي مبتنی جفت متغیرها حذف می تنها رکورد

  . هستند 2و یا 1شوند که فاقد ارزش براي متغیرهاي  تنها آن رکوردهایی حذف می

اسخ هاي پ دهند به جاي حذف برخی رکوردها ارزش پرسش هاي پیمایش ترجیح می بسیاري از گروه

  :نامیده عبارتند از روش تحمیلهاي مختلف انجام این کار که  راه. کنند برآوردداده نشده را 

هاي موجود در مورد یک متغیر، جایگزین  جایگزینی میانگین، که بر اساس آن، میانگین داده -

  شود، هاي مفقود آن متغیر می داده

در ). Roth, 1994؛ Babbie, 1973(تخصیص یک ارزش خنثی براي داده یا پاسخ مفقود  -

بر روي یک مقیاس  3مثالً عدد (بندي  این تکنیک، پاسخ حد وسط یا خنثی از میان یک مقیاس درجه

 شود جایگزین ارزش مفقود می) امتیازي در مقیاس لیکرت 5

ی به پاسخ مفقود چند پرسشي یک مجموعۀ ها پرسش گریدتخصیص یک امتیاز متناسب با  -

)Babbie, 1973 .(ًدهنده به یکی از شش پرسش مطرح شده مربوط به رضایت  ممکن است پاسخ مثال

دهنده  هاي خود آن پاسخ دهنده براي پاسخ مفقود، میانگین پاسخ امتیاز تحمیلی پاسخ. پاسخ نداده باشد

 .هاي آن مجموعه خواهد بود به دیگر پرسش

تحمیلی بیشتر مورد  هاي روشهاي مفقود،  براي کار با داده شدههاي بررسی  از میان روش

البته نباید . کنند هاي بیشتري را حفظ می ها داده گیرند زیرا این روش استفاده قرار می

پاسخ . تواند به نتایج تحلیلی غیر واقعی منجر شود این نکته را از نظر دور داشت که تحمیل داده، می

احتمال دارد . ود داشته باشدي که پرسشی را پاسخ نداده است، ممکن است دلیلی براي کار خا دهنده

  .هایی بسیار متفاوت از نظرات واقعی شود تحمیل گروه پیمایش منجر به پاسخ
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  هاي باز بندي و رمزگذاري پاسخ طبقه .7

هاي باز  اما عیب پرسش. ها غنی هستند هاي باز آن است که اطالعات این نوع پرسش مزیت پرسش

  . هاي هر پرسش باز به نفرات و زمان بسیاري نیاز داریم بندي و رمزگذاري داده آن است که براي طبقه

بندي توضیحات  تقسیمهاي نگرشی عبارت است از  بندي داده یک روش ساده براي طبقه

و تعیین فراوانی شده دربارة یک موضوع خاص به طبقات مثبت، منفی و مرکب  ارائه

هایی از  توان بکار برد که حاوي پاسخ ی میهای این روش را براي داده. ها در هر یک از این سه طبقه پاسخ

  .منفی تا مثبت باشند

هاي باز،  در روش دیگر، که پیچیدگی بیشتري دارد، گروه پیمایش، با خواندن تعداد زیادي از پرسش

همزمان با . کند یمبه یک پرسش ایجاد  شده هاي ارائه از پاسخ کیهر طبقات محتوایی براي 

بعد از ایجاد یک مجموعۀ نهایی از طبقات، . شود تکرار شده، یادداشت می خواندن توضیحات، مواردي که

از طبقات  کی چیههایی را که در  آن دسته از پاسخ. هر پاسخ را باید داخل یکی از طبقات رمزگذاري کرد

طبقات تعیین شده . جاي داد” سایر“یا ” متفرقه“توان در یک طبقه با نام  گیرند، می پاسخ جاي نمی

  :در تعیین طبقات باید موارد زیر را رعایت کرد. الجمع باشند مانعباید 

  هاي داده شده باشد از کل پاسخ%) 10حداقل (هر طبقه باید حاوي درصدي قابل توجه. 

  این مطلب بر مطلب پیشین مبتنی است. (تجاوز کند 10تعداد طبقات نباید از عدد( 

  .شوند یمطبقه بندي شده، رمزگذاري هاي  ها باز، پاسخ بندي پاسخ پرسش بعد از طبقه

 
  ها و تفسیر نتایج تجزیه و تحلیل داده

اي پاالیش و ممیزي شده است و پیمایش وارد  اند و فایل داده ها وارد رایانه شده اکنون داده

  .شود ها و تفسیر نتایج بدست آمده می انگیزترین مرحلۀ خود یعنی تجزیه و تحلیل داده هیجان

سطح دانش و ) 2(مشتریان پیمایش، ) 1: (ها به سه عامل بستگی دارد تحلیل پیچیدگی تجزیه و

ترین  اغلب، ساده. در مورد چگونگی ارائۀ نتایج پیمایش ها آنخواستۀ ) 3(و  ها آنآگاهی آماري 

 ,Howe and Gaeddert(نیز هست  نیتر مطلوبهاي پیمایش،  داده لیو تحلروش تجزیه 

1991.( 

  

  ها انواع تحلیل .1

  :پردازد ها، به تحلیل و ارائۀ موارد زیر می یه و تحلیل دادهتجز

 ها بررسی نمونه و توصیف داده   

 دهندگان توصیف پاسخ 

 ها و درصدها فراوانی 

 ها و انحرافات استاندارد میانه 

 هاي فرعی و تجزیه و تحلیل براي ارائه نتایج استنباطی تجزیه و تحلیل تفاوت گروه 



192  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

هاي   توان به آزمون ي دیگري نیز انجام دهد که از جمله میها لیو تحلیه تواند تجز گروه پیمایش می

ها  گردد که تا چه حد یافته شود، معلوم می وقتی چنین آزمونی اجرا می. داري آماري اشاره کرد معنی

تفسیر نتایج نیز شامل تعیین این مطلب است . ها هستند داري بین گروه نشاندهندة تفاوت آماري معنی

یک راه براي انجام . ا نتایج از نظر آماري معنادار و مفهوم هستند و از نظر کاربردي فایده دارند یا نهکه آی

ها  اگر تفاوت میان گروه. مطالب پیمایشو ها  این کار عبارتست از پیدا کردن دالیل تفاوت در پرسش

هاي عملی به  توان توصیه هنگامی می. شانسی و تصادفی نباشد، ارزش تفسیر کردن را دارد

  :هاي زیر را داشته باشد ها ویژگی مدیریت ارائه کرد که تفاوت

  و بیش از آن 10%هاي  مثالً تفاوت(آن قدر بزرگ باشند که از نظر کاربردي معنادار باشند( 

 هاي مربوط نسبتاً یکسان باشند دربارة پرسش 

 از نظر آماري معنادار باشند 

. شود ها استفاده می وصیف روش پاسخگویی زیرگروهبراي ت میانگین و انحراف استاندارد،

آزمون  Tآزمون ، از طریق دو گروهها را هنگام مقایسۀ  معناداري و اهمیت تفاوت در میانگین

، از تجزیه و تحلیل واریانس هاي دو یا بیش از دو زیرگروه تفاوت در میانهبراي آزمون . کنند می

)ANOVA( شود استفاده می.  

کنند یا نه، از  هاي فرعی تفاوت می ي حاصل در گروهها فراوانینکته که آیا  براي تعیین این

  .شود استفاده می آزمون مربع کاي

کند که یک پرسش در یک بعد  شود، برآورد می اعتبار ثبات درونی که آلفاي کرونباخ نیز نامیده می 

نظر را اندازه د صیات مورتواند با ثبات باشد و همان خصو چقدر می) مثل فرهنگ حاکم بر سازمان(

گروه پیمایش باید تالش کند از ابعادي . باشد 1تا  0تواند بین  ارزش اعتبار ثبات درونی می. بگیرد

  .یا بیشتر باشد 7/0استفاده کند که داراي اعتبار درونی 

  

    بندي بعد از طبقه دادنوزن 

ها و  راي تعمیم یافتهشود، ب استفاده می نمونه دسته بندي شده نامتناسبهنگامی که از 

شود که هنگام تجزیه و  این کار باعث می. بندي استفاده شود نتایج، باید از روش وزن دادن بعد از طبقه

تحلیل انحرافات، توزیع یک مشخصه در نمونه با توزیع همان مشخصه در جامعۀ آماري پیمایش مقایسه 

معه پیمایش و نسبت آن در نمونه مشخص ها در جا به این منظور، نسبت دسته). Henry, 1990(شود 

. ها معین گردد شود تا وزن داده نسبت جامعۀ آماري پیمایش بر نسبت نمونه تقسیم می. شود می

توان یک  شوند و به این ترتیب می داده شده است، با هم جمع می ها آنهایی که ضریب وزنی به  فراوانی

  .هر تجزیه و تحلیلی استفاده کرد توان در ها می از وزن. درصد وزنی را مشخص کرد
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  تفسیر نتایج

ها و برخی تفسیرهاي اولیه در یک لحظۀ خاص یک شماي کلی در اختیار گروه  تجزیه و تحلیل

هاي  به منظور دستیابی به نتایجی تفصیلی و راهکارهاي عملی، باید پیام. دهند یمپیمایش قرار 

  : گیرد ها به دو صورت انجام می تفسیر یافته. خص کردهاي پیمایش را از طریق تفسیر نتایج، مش یافته

 هاي همان پیمایش ها با دیگر یافته مقایسۀ یافته 

 هاي پیمایش با دیگر استانداردها مقایسۀ یافته: استفاده از هنجارها 

  

    هاي همان پیمایش ها با دیگر یافته مقایسۀ یافته -الف

هاي پیمایش را به عنوان اطالعاتی مستقل تفسیر  تهدر بسیاري موارد، گروه پیمایش ناگزیر است یاف

یک روش . افتد که چنین پیمایشی تنها یک بار اجرا شده باشد کند و این وضعیت در زمانی اتفاق می

هاي  دیگر پرسشخوب براي این کار، مقایسۀ نتایج مربوط به یک پیمایش با نتایج مربوط به 

یل براي ترك سازمان از سوي کارکنان ارائه دهد، گروه دل 15مثالً اگر یک پیمایش، . است پیمایش

به عالوه در مواقعی که . تر باشد ساده ها آنکند که درك  بندي می را درجه) یا درصدها(ها  طوري میانگین

را در یک ستون ) گروه فرعی(توان میانگین هر زیرگروه  شود، می تجزیه و تحلیل گروه فرعی ضروري می

  .وط به کل سازمان قرار دادهاي مرب کنار یافته

کند که آیا عملکرد سازمان  بعد از مرتب کردن اطالعات به این شیوه، گروه پیمایش مشخص می

هاي )درصد( بندي و میانگین تواند کنترل و بررسی کند که آیا درجه همچنین گروه می. خوب است یا بد

  .ها هست یا نه گر زیرگروههاي کلی و دی)درصد(بندي و میانگین  یک زیرگروه، مشابه درجه

  

  استفاده از هنجارها -ب

توانند عملکرد سازمان خود  گیران می تصمیم ها آناند که با توجه به  هنجارها، استانداردهاي توصیفی

گروه پیمایش ممکن است به هنجارهاي داخلی و خارجی یا هر دو دسترسی . را مقایسه و ارزیابی کنند

  .داشته باشد

ز هنجارهاي درونی، گروه پیمایش نتایج کنونی یک پرسش یا یک بعد از پیمایش را براي استفاده ا

اگر عمل مقایسه با . کند با نتایج بدست آمده براي همان پرسش یا بعد در پیمایش اولیه مقایسه می

انجام شود، مفید واقع ) به جاي یک پرسش پیمایش(گیري از چند بعد یا چند پرسش معتبرتر  بهره

 ها آندهد تا مشخص کنند که آیا سازمان  گذاران امکان می ها به سیاست این نوع مقایسه. دخواهد ش

  .نسبت به گذشته عملکرد بهتر، برابر یا بدتري دارد

ها را بررسی کرده و نشان  ، استانداردهایی هستند که عملکرد دیگر سازمانهنجارهاي بیرونی

  .صنعت مشابه باشندهنجارهاي بیرونی باید به روز و از . دهند می
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  هاي پیمایش و مستندسازي ارائۀ یافته

شکل ارائۀ نتایج  .ها، نوبت ارائۀ نتایج پیمایش است اکنون پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده

هدف از انجام پیمایش، حساسیت نتایج و مشتریان اطالعات پیمایش، به عواملی چون 

است به این منظور طراحی شده باشد که به کلیۀ مثالً یک پیمایش ممکن . بستگی دارد پیمایش

در این صورت، آنچه حائز . کارکنان سازمان، فرصتی براي ارزیابی خدمات و غذاي رستوران سازمان بدهد

در موارد دیگري ممکن است نتایج پیمایش را با تأخیر . اهمیت است، گسترة توزیع نتایج پیمایش است

ري کنند؛ به خصوص اگر گروه پیمایش احساس کند در صورت ارائۀ ارائه دهند یا از ارائۀ آن خوددا

شود  لذا دامنۀ بازخور پیمایش توسط اعضاي سازمان تعیین می. شود نتایج، مشکالت سازمان بیشتر می

  .نه اعضاي گروه پیمایش

  

  سازماندهی نحوة ارائه

در . ع و کاربردي ارائه نمایدباید توجه داشت که گروه پیمایش در ارائۀ نتایج، باید چیزي ساده، جام

  توان نحوة ارائۀ نتایج پیمایش را تنظیم نمود؛ شود که بر اساس آن می اینجا الگویی ارائه می

  
  الگوي ارائۀ نتایج پیمایش. 3نمودار

 

  معرفی پیمایش

 

 

 هدف

  روش

 نتایج پیمایش

بندي و پیشنهادات جمع  

جامعه و نمونۀ  

  آماري پیمایش

نحوة اجراي 

  پیمایش

نحوة طراحی 

  پرسشنامه

آشکار کردن مسائل و   اريداري آم معنی  حقایق و تفسیرها

  مشکالت پنهانی

  زمینه و انگیزه
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ملی که منجر به در بخش معرفی، دو نکته باید ارائه شود که عبارتند از هدف از اجراي پیمایش و عوا

  . اند شدهبکارگیري روش پیمایش 

بخش مربوط به شرح روش انجام پیمایش به توصیف ساز و کارهاي طراحی و اجراي پیمایش 

نحوة : سه مسألۀ مهمی که در این بخش از گزارش باید مورد توجه قرار بگیرند، عبارتند از. پردازد می

این موارد، به ترتیب به فرایند . اند ادي که پیمایش شدهطراحی پرسشنامه، اجراي پیمایش و فرد یا افر

مورد استفاده براي طراحی و ساخت پیمایش، روش اجراي پیمایش و افرادي که پیمایش را دریافت 

  .پردازند اند می کرده

توان  به چند روش می. ترین بخش گزارش است ترین و گاهی گزنده توجه بخش ارائۀ نتایج، جالب

ترتیب قرار گرفتن توان بر اساس  در درجۀ اول می. هاي پیمایش را سازماندهی کرد فتهنحوة ارائۀ یا

روش دیگر این است که کار ارائۀ گزارش را با . هاي آنرا ارائۀ کرد و مطالب در پیمایش، یافته ها پرسش

با آغاز کرد و رفته رفته به تشریح مسائل مهم اما  ترین مسائل پیمایش ترین و محوري مهمشرح 

هاي عمومی و کلی  توان ابتدا به شرح یافته در خصوص یک موضوع کاربردي می. محوریت کمتر پرداخت

  . هاي خاص را بیان نمود پراخت و رفته رفته دیگر یافته

به هنگام ارائه و تفسیر نتایج، بهتر است آمار و ارقام به زبانی بیان شوند که براي مخاطبان مفهوم 

هایی تمرکز کند که هم از نظر آماري و هم از نظر کاربردي  ه پیمایش بر آن یافتهباشند و بهتر است گرو

  .اي تفسیر کند که بتواند از آن تفسیر، دفاع نماید ها را تا آن حد و به گونه مهم و معنادار باشند و یافته

-Ruberts. ترین وظایف گروه پیمایش است هاي روشن کاربردي یکی از مهم در نهایت، ارائۀ توصیه

Gary (1992 (تر  گیري را دشوارتر و سخت هاي الزم، کار تصمیم ارائۀ اطالعات بدون توصیه“گوید  می

  .هاي پیمایش ارائه نماید ها را بر اساس داده البته گروه باید توصیه. ”سازد می

  

  جامۀ عمل پوشاندن به نتایج پیمایش 

بهترین . ود، آغاز یک راه دیگر استبرخی موارد پیمایش، خ. انجام پیمایش پایان راه نیست

 .(Breisch, 1995(یی هستند که منجر به اقداماتی به موقع و سریع شوند ها آنهاي پیمایشی  توصیه

Scarpello 1991(و (Vandenberg کنند که گروه پیمایش با کسب اجازه از مدیران  توصیه می

رگزار کند و در آن جلسه، کارکنان نظرات اي با حضور کارکنان ب سازمان البته بدون حضور آنان جلسه

کند که مدیران سازمان و  پیشنهاد می Juhnson)1993. (خود را راجع به نتایج پیمایش ابراز دارند

به هر صورت براي . متولیان پیمایش جلسات را اداره کنند تا تعهد خود را نسبت به پیمایش نشان دهند

  .را پیگیري کرد ها آند ها و اقدامات مقرر، بای مؤثر شدن توصیه
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  اي از موارد بکارگیري روش تحقیق پیمایشی نمونه

دهد  هاي اولیه نشان می بررسی. وري رخ داده است اي در بهره اخیراً افت قابل مالحظه Xدر سازمان 

در این راستا، . باشد که احتماالً، علت عمدة آن، مشکالت انگیزشی، به ویژه رضایت شغلی کارکنان می

  .ازمان مزبور درصدد است تا به کنکاش در این مورد بپردازدس

 :به دالیل زیر روش تحقیق پیمایشی براي این کار برگزیده شد

 ي کانونی به ها گروههاي دیگري مثل مصاحبه و  عدم امکان کسب اطالعات واقعی از روش

 دالیلی از قبیل وجود نداشتن جو اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان

  باشد گشا راهسابقه بودن این مشکل و عدم وجود منابع بایگانی که بی 

 هاي کیفیت و تجزیه و تحلیل  هاي دیگري از قبیل چرخه به نتیجه نرسیدن راهکارها و مکانیزم

 هاي موجود داده

 وري و اقتصادي بودن صرف هزینه هاي از دست رفته ناشی از مشکل افت بهره باال بودن هزینه 

 براي انجام 

  

  

 تحقیق پیمایشی

آماري پیمایش، همۀ  از آنجا که رضایت شغلی تمامی پرسنل سازمان مد نظر است، لذا جامعۀ

  .گیرد برمی طبقات کارکنان را در

  

تعداد مدیران و تعداد کارگران ساعتی در دفاتر مرکزي و  8جدول . کارمند دارد X ،4270سازمان 

دهندة درصد تقریبی افراد از کل  اد موجود در پرانتزها نشاناعد. دهد ي الف و ب را نشان میها کارگاهدر 

  . باشند پرسنل می

  
  هاي مختلف پرسنل در جامعۀ آماري تعداد و درصد دسته. 8جدول 

 کل کارگران ساعتی مدیران محل سازمان

  دفتر مرکزي

  کارگاه الف

  کارگاه ب

  کل

40)1(%  

240)6(%  

300)7(%  

580)14(%  

190)4(%  

1500)35(%  

2000)47(%  

3690)86(%  

230)5(%  

1750)41(%  

2300)54(%  

4270)100(%  

  

 430تواند از حدود  بعد از بررسی بودجۀ پیمایش، گروه پیمایش سازمان به این نتیجه رسید که می

از آنجا که بناست گروه پیمایش  .پیمایش کند) جامعۀ آماري% 10حدود (نفر از کارکنان آن سازمان 

گیري دسته بندي  به نمونه را به کل جامعه آماري تعمیم دهد، از روش نمونههاي پیمایش مربوط  یافته
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براي این کار، گروه پیمایش مدیران و کارگران ساعتی را در یکی از سه محل . شده متناسب بهره گرفت

اعضاي سازمان در هر محل را به طور % 10سپس به طور تصادفی . بندي کرد فیزیکی سازمان طبقه

توجه داشته باشید که . دهد ، ترکیب نمونه را نشان می9جدول . وان نمونه انتخاب نمودتصادفی به عن

  .برابر است) 8جدول (درصد هر زیرگروه در جدول مزبور، با درصد همان زیرگروه در جامعۀ آماري 
 

  : هاي مختلف سازمان تعداد و درصد مدیران و کارگران ساعتی در محل. 9جدول 

  متناسب نمونۀ دسته بندي شده

 کل کارگران ساعتی مدیران محل سازمان

  دفتر مرکزي

  کارگاه الف

  کارگاه ب

 کل

4)1(%  

24)6(%  

30)7(%  

58)14(% 

19)4(%  

150)35(%  

200)47(%  

369)86(% 

23)5(%  

174)41(%  

230)54(%  

427)100(% 

 
 
 
 

نند؟ چون این ک ي متناسب استفاده میا خوشهاما چرا به جاي نمونه تصادفی ساده از نمونه تصادفی 

گیري دسته  نمونه. تمام طبقات جامعۀ آماري نباشد تصادفی ساده نمایندة احتمال وجود دارد که نمونۀ

کند و در مقایسه با  هاي مهم سازمانی را تضمین می بندي شده متناسب، حضور متناسب زیرگروه

هاي پیمایش را  یافته گیري، دقت و قابلیت تعمیم گیري تصادفی ساده، با کاهش خطاي نمونه نمونه

  .دهد افزایش می

عضو در نمونه دارند، و این تعداد،  4شود که زیرگروه مدیران دفتر مرکزي تنها  ولی مشاهده می

لذا گروه  –عضو در هر نمونه وجود داشته باشد  10براي تحلیل، ضروري است که حداقل  –کافی نیست 

. آمده است 10نتیجۀ آن در جدول . را بکارگیرد گیري تصادفی نامتناسب تصمیم گرفت که روش نمونه

درصدهاي مشخص شده با قلم درشت، سهم اعضاي حاضر در نمونۀ هر زیرگروه از کل اعضاي آن 

  .دهند زیرگروه را نشان می
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  هاي مختلف سازمان در نمونۀ دسته بندي شده نامتناسب تعداد و درصد زیرگروه. 10جدول 

 کل ارگران ساعتیک مدیران محل سازمان

  دفتر مرکزي

  

  کارگاه الف

  

  

  کارگاه ب

  

  کل

  

20)5(%  

50% 

60)14(%  

25%  

70)16(%  

23%  

150)35(%  

26%  

80)19(%  

42%  

90)21(%  

6%  

105)25(%  

5%  

275)60(%  

5%  

  

100)24(%  

43%  

150)35(%  

9%  

175)41(%  

8%  

425)100(%  

  

  

هاي فرعی در نمونه و جامعه آماري  گیري دسته بندي شده نامتناسب، آن است که گروه عیب نمونه

نفري را  4270کل جامعۀ % 47مثالً کارگران ساعتی کارگاه ب . شوند با یک درصد مساوي منعکس نمی

اگر گروه پیمایش مایل . دهند نفري پیمایش را تشکیل می 425نمونۀ % 25دهند اما تنها  تشکیل می

یا زیرگروه تعمیم بدهد، مشکلی وجود ندارد، به  هاي پیمایش را تنها به آن گروه فرعی باشد که یافته

هاي  بیست و پنج درصد از کارگران ساعتی در کارگاه ب معتقدند که فرصت“توان گفت  طوري که می

وزن دادن بعد از اما براي تعمیم به کل جامعه، باید از طریق ” .خوب و مناسب است ها آنشغلی 

  .ها را تعدیل کرد ، یافتهبندي طبقه

  . پرسشنامه دریافت گردید 354آوري، در مجموع،  اجراي عملیات توزیع، پیگیري و جمع پس از
 

  نمونۀ دسته بندي شده نامتناسب: Xشده براي سازمان  هاي برگشت داده توزیع پیمایش. 11جدول 

 مجموع نوع شغل            دفاتر مرکزي            کارخانۀ الف             کارخانۀ ب                 

  مدیران
n                            14                           50                           56                     120 

                          %4                         %14                   %        16            %               34%  

  اعتیکارگران س

n                          75                           81                           78                       234 
                          %21                          %23                         %22          %               66%  

  مجموع

n                           89                          131                       134                       354 
                            %25                         %37                       %38        %                  100 
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در مجموع من از شغل خود “ین مطلب پیمایش که شده در پاسخ به ا هاي ارائه ، داده12جدول 

باشد که کمی بیش از وسط  می 1/3ها به این پرسش،  میانگین پاسخ. دهد را نشان می” راضی هستم

  .مقیاس است

  

  ”در مجموع من از شغل خود راضی هستم“شده مربوط به این مطلب که  هاي ارائه داده. 12جدول 

  
  

این جدول که فراوانی کل . دهد وط به پرسش مزبور را نشان میهاي وزنی مرب ، فراوانی13جدول 

ها، با  پاسخ% 27دهد که در مجموع،  ، نشان میاند شدهبندي محاسبه  آن، به روش وزن دادن بعد از طبقه

  .دهند مطلب مربوطه، موافقت نشان می
 

  ”د راضی هستمدر مجموع من از شغل خو“: هاي وزنی مربوط به این جملۀ پیمایش داده. 13جدول 

 مدیران                    کارگران ساعتی                 مجموع                                           

  %27%                          18%                           81موافق                                      

  %37%                         40%                           15             ممتنع                          

 %36%                         42%                            2مخالف                                      
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  مالحظات مهم

ایند این روش تحقیق، مسائلی نظرسنجی از افراد در فر: روش تحقیق پیمایشی با انتقاداتی روبروست

ي مهم پیش روي ها چالشدر مجموع باید موارد زیر را به عنوان . خواهد داشت به همراهرا با خود 

  .تحقیق پیمایشی در نظر داشت

 اکراه پاسخ دهندگان به پاسخگویی 

 بستگی داشتن نتیجه به ترکیب پاسخ دهندگان 

  :خگویی عبارتند ازاز جمله دالیل عدم تمایل پاسخ دهندگان به پاس

  ي مؤثرا جهینتعدم اعتقاد به دستیابی تحقیق به 

 نداشتن انگیزه براي صرف وقت و انرژي براي پاسخگویی 

، بسته به ترکیب دیآ یمي از افراد به دست ا عدهي تحقیق پیمایشی که از طریق پرسش از ها داده

پایایی نتایج را زیر سؤال  تواند یمامر، این . نفرات انتخاب شده ممکن است تا حدود زیادي متفاوت باشد

  .ببرد

تا هم در  بخشد یمدانستن مالحظات پیش گفته، به عالوه نکات زیر،  هوشیاري الزم را به محقق 

  :انتخاب روش تحقیق و هم در فرایند تحقیق پیمایشی، مسیر صحیح را در پیش گیرد

 م براي تدارك اقدامات ملی براي پیمایش، راه حل مسأله نیست، بلکه فراهم کنندة بینش الز

 .اعمال تغییرات و بهبود است

  عضو، حداقل تعداد اعضاي هر زیرگروه در نمونۀ پیمایش است که براي انجام تحلیل،  10تعداد

 .باشد الزم می

 Verheyen (1988 (آزمون  در خالل پیش: کند آزمون پیمایش اشاره می به مزیت دیگر پیش

 .هاي تجزیه و تحلیل آماري استفاده کرد مون برنامهتوان براي طراحی و آز می

 ها آنها یا حتی همۀ  گردانند اما به برخی از پرسش درصدي از افراد معموالً پیمایش را برمی 

 .هاي الزم گروه پیمایش است هاي ناقص، از مهارت مهارت در کار با داده. دهند پاسخ نمی

 کنند، بیشتر نگران این مسأله هستند  پیمایش می مرتب از کارکنان خود به طورهایی که  سازمان

 . دهنده موجب عصبانیت و ناراحتی او شود که مبادا مراجعات مکرر به پاسخ

  اگر بعد از اجراي پیمایش هیچ طرح عملی مشهودي ارائه نگردد، کارکنان از این فرایند ناامید

  . هد یافتهاي بعدي کاهش خوا خواهند شد و میزان مشارکت آنان در پیمایش
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  ؛ روایی و پایایی در روش تحقیقنهمفصل 

 مقدمه

اولین پرسشی که به ذهن  ،رسد یمبه پایان  ها دادهکار جمع آوري  ،هنگامی که در فرایند تحقیق

لذا پایایی و روایی دو . باشد یم ها افتهی 2)روایی(و اعتبار 1)پایایی(درباره قابلیت اعتماد شود یممتبادر 

از ضروریات تحقیق  ها آنمفهوم اساسی در امر تحقیق هستند که آشنایی پژوهشگر با معانی و انواع 

ارزش یک تحقیق را بر اساس سه رویکرد که مفاهیم روایی و پایایی را در  توان یمبه طور کلی . است

  ):1382خاکی، (خود دارند تعریف کرد

بارها اندازه  ،ر یک مجموعه از چیزها را با یک ابزار اندازه گیري یا ابزاري مشابه آناگ: رویکرد اول

  )کند یماین سوال مفهوم پایایی را مطرح (آورد؟  میخواهگیري کنیم  آیا نتایج یکسان به دست 

است که  ییها یژگیوي واقعی ها اندازه ،ي به دست آمده از ابزار اندازه گیريها اندازهآیا : رویکرد دوم

 )پاسخ این سوال، تعیین کننده درجه صحت و دقت است(اندازه گیري شده است؟ 

پاسخ به این سوال (در یک ابزار اندازه گیري چقدر خطاي اندازه گیري وجود دارد؟ : رویکرد سوم

 )سازد یممیزان خطاي اندازه گیري در ابزار و در نتیجه میزان معتبر بودن ابزار را مشخص 

  

  پایایی

براي این مفهوم،  ).1384بازرگان و همکاران، (ي فنی ابزار اندازه گیري استها یژگیوایایی یکی از پ

دقت یا  ،قابلیت پیش بینی ،همسانی ،ي معادل و مرتبط دیگري مانند قابلیت اعتماد، ثباتها اصطالح

اندازه گیري در  مفهوم مذکور با این امر سر و کار دارد که ابزار ).1383خاکی، (باشد یمصحت مطرح 

مقصود آن است  ).1384بازرگان و همکاران، (دهد یمشرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست 

که اگر ابزار اندازه گیري را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدي از افراد بدهیم نتایج 

 توان یمیی که براي پایایی ارائه شده است ها فیتعراز جمله  ).1383خاکی، (حاصله نزدیک به هم باشد

هبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه ":اشاره کرد) 1989( 4و فریسبی 3به تعریف ایبل

دیگري از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده 

 "ضریب پایایی"یی از شاخصی به نام براي اندازه گیري پایا )Wiersma and Jurs, 1990("است

ضریب پایایی صفر معرف عدم . کند یمبین صفر تا یک کامل تغییر  معموالًو اندازه آن  میکن یماستفاده 

  ).1383خاکی، (پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است

                                                                                                                                               
1 - Reliability 
2 - Validity 
3 - Ebel 
4 - Frisbie 
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ر و از گروهی به گروه از موقعیتی به موقعیت دیگ تواند یمالزم به ذکر است که پایایی در یک آزمون 

ي مختلفی وجود دارد که ها وهیشبراي محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیري . دیگر متفاوت باشد

  :عبارتند از ها آن نیتر عمده

 روش باز آزمایی یا اجراي دوباره آزمون

 ي همتاها آزمونروش موازي با استفاده از 

 )دو نیمه کردن(روش تنصیف

 ریچاردسون-روش کودر

 روش آلفاي کرونباخ

  :)1384بازرگان و همکاران، (حال به طور اختصار هر یک از پنج روش فوق را تشریح خواهیم کرد

  

 : 1اجراي دوباره آزمون یا روش باز آزمایی

. این روش عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان

ابتدا ابزار اندازه گیري بر روي یک گروه آزمودنی اجرا شده و  ،ا این روشبراي محاسبه ضریب پایایی ب

نمرات . شود یمآزمون بر روي همان گروه اجرا  ،سپس در فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط

این ضریب . شود یممحاسبه  ها آنبه دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی 

هاي یک ابزار اندازه گیري به کار  مؤلفهروش باز آزمایی براي ارزیابی ثبات . پایایی ابزار است نمایانگر

تمرین و  ریتأثتحت  تواند یمولی با این اشکال نیز روبرو است که نتایج حاصله از آزمون مجدد  رود یم

 .گیري گردد حافظه آزمودنی قرار گرفته و بنابراین منجر به تغییر در پایایی ابزار اندازه

  

  :2همتا يها آزموناز  استفادهروش موازي یا 

ي ها آزمونتربیتی استفاده از  - ي روانیها يریگي متداول ارزیابی پایایی در اندازه ها روشیکی از  

ضریب پایایی بر اساس . یکسان نیستند  کامالًهمتا است که شباهت زیادي با یکدیگر دارند ولی 

خطاهاي اندازه گیري و کمبود یا عدم وجود همسانی . دیآ یممتا به دست همبستگی نمرات دو آزمون ه

 زمان همي همتا به طور ها فرمممکن است . دهد یممیان دو فرم همتاي آزمون قابلیت اعتماد را کاهش 

ي همتا ها فرماگر فاصله اجراي . شود یمدر این صورت پایایی هم شامل ثبات و هم همسانی . ارائه نگردد

ممکن است که این تغییر مربوط به عوامل  ،اشد و تغییراتی در ضریب پایایی مشاهده گرددزیاد ب

 .و یا ترکیبی از هر دو باشد ها آزمونهمتا نبودن ، )ها یآزمودن(فردي

                                                                                                                                               
1 -Test- rested 
2 - Equivalece 
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  :1)نیمه کردن دو(روش تنصیف

این  براي محاسبه ضریب پایایی با. رود یماین روش براي تعیین هماهنگی درونی یک آزمون به کار  

ي نیمه اول و نمره ها سوالي یک آزمون را به دو نیمه تقسیم نموده و سپس نمره ها سوالروش، 

دست  بهپس از آن همبستگی بین نمرات این دو نیمه را . میکن یمي نیمه دوم را محاسبه ها سوال

. ردیگ یمر ضریب همبستگی به دست آمده براي ارزیابی پایایی کل آزمون مورد استفاده قرا. میآور یم

استفاده  ،که مطابق زیر است 2"براون- اسپیرمن"براي محاسبه ضریب پایایی کل آزمون از فرمول 

 ).1384بازرگان و همکاران، (شود یم

  11r=همبستگی بین دو نیمه 

   =  F11ضریب پایایی کل آزمون

11

11
11

1

2

r

r
F




 
 

  : 3ریچاردسون- روش کودر

را براي محاسبه هماهنگی  "KR-21"و"KR-20"ي ها عنوانا کودر و ریچاردسون دو فرمول ب

برآوردي از میانگین ضرایب پایایی براي تمام طرق  "KR-20"فرمول. اند نمودهارائه  ها آزموندرونی 

- 21"براي استفاده از فرمول. شود یممشخص  "r"این ضریب با . دهد یمممکن تصنیف را به دست 

KR"  براي محاسبه ضریب پایایی با این روش نیازي . مون یکسان باشدي آزها سوالباید سطح دشواري

ي کل و میانگین نمرات ها نمرهي صحیح و غلط نیست بلکه در دست داشتن واریانس ها پاسخبه داشتن 

 .کند یمکفایت 
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n=تعداد سواالت  

p= ي صحیحها پاسخنسبت  

q=  ي غلطها پاسخنسبت 

                                                                                                                                               
1 - Split-half 
2 - Spearman-Brown 
3 - Kurder-Richardson 
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S2=واریانس نمرات کل  

X=  میانگین نمرات  

   1:کرونباخروش آلفاي 

این روش براي محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه . ي محاسبه پایایی استها روشیکی دیگر از 

. رود یمبه کار  کند یمي مختلف را اندازه گیري ها صهیخصیی که ها آزمونیا  ها پرسشنامهگیري از جمله 

براي محاسبه ضریب . مقادیر عددي مختلف را اختیار کند تواند یمپاسخ هر سوال  ،گونه ابزاردر این 

ي پرسشنامه و واریانس کل را ها سوالي هر زیر مجموعه ها نمرهالفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس 

 .سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب الفا را محاسبه کرد. محاسبه کرد

 
)(

2

2

1
1 S

S

J

J
r

j

a







             
   

 =SJ2ام Jواریانس زیر آزمون                           =J ي پرسشنامهها سوالتعداد زیرمجموعه 

S2= واریانس کل آزمون  

  :ثر بر پایاییموعوامل 

بازرگان و (عوامل مختلفی قرار دارد که عبارت است از ریتأثضریب پایایی یک آزمون تحت  

 ):1384همکاران، 

ي کوتاه ها آزموناز پایایی باالتري در مقایسه با  تر یطوالني ها آزمون االصول یعلطول آزمون 

 .سوالی باشد 40بیش از یک آزمون  تواند یمسوالی  60براي مثال ضریب پایایی یک آزمون . برخوردارند

 .دهد یمي مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواري متوسط، پایایی آزمون را افزایش ها سوال

 .دهد یمقرار  ریتأثماهیت متغیر اندازه گیري شده نیز ضریب پایایی را تحت 

الزم به ذکر است که ضریب پایایی در تفسیر نتایج مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب یک ابزار 

 .اندازه گیري است

  

  روایی 

که ابزار  دهد یمپاسخ به این سوال  شود یمنیز به کار برده  "اعتبار"این مفهوم که تحت عنوان  

مقصود از روایی این است که ابزار اندازه گیري، . سنجد یماندازه گیري تا چه حد ویژگی مورد نظر را 

ي ها يریگاهمیت این مفهوم از آن جهت است که اندازه . بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد

بدون آگاهی از روایی ابزار ). Leary, 1995(را بی ارزش سازد پژوهشهر  تواند یمنامناسب و ناکافی 

ابزار اندازه گیري ممکن است براي . ي حاصل از آن اطمینان داشتها دادهبه دقت  توان ینماندازه گیري 

در حالی که براي سنجش همان خصیصه بر روي  ،داراي اعتبار باشد ژهیواندازه گیري یک خصیصه 

                                                                                                                                               
1 - Cronbach´s Alpha 
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براي مثال یک آزمون ریاضی ممکن است براي . باشدجامعه دیگر از هیچ گونه اعتباري برخوردار ن

سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی از اعتبار الزم برخوردار باشد اما براي سنجش 

ي متعددي براي تعیین ابزار ها روش. توانایی ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی فاقد اعتبار باشد

 .توضیح داده خواهد شد ها آندر این جا به اختصار در مورد هر یک از اندازه گیري وجود دارد که 

  

  :1روایی محتوا

براي بررسی اجزاي تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیري  معموالًروایی محتوا نوعی روایی است که  

رد به عنوان مثال براي یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید روایی محتواي آن را مو. شود یمبه کار برده 

اگر . ي تشکیل دهنده آن بستگی داردها سوالروایی محتواي یک ابزار اندازه گیري به . نظر قرار داد

 ،را داشته باشد ها آني ویژه باشد که محقق قصد اندازه گیري ها مهارتو  ها یژگیوي ابزار معرف ها سوال

وقع ساختن ابزار چنان عمل کرد باید در م. آزمون داراي روایی محتوا براي اطمینان از روایی محتوا است

بنابراین روایی محتوا .ي محتواي انتخاب شده باشدها قسمتي تشکیل دهنده ابزار معرف ها سوالکه 

روایی محتواي یک آزمون . شود یمویژگی ساختاري ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده 

از این رو روایی محتوا به قضاوت . شود یمعیین توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه ت معموالً

 . داوران بستگی دارد

  

  : 2روایی مالکی

. ي خاصها تیموقععبارت است از کارآمدي یک ابزار اندازه گیري در پیش بینی رفتار یک فرد در  

 به عبارت دیگر روایی مالکی. شود یمبراي این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک مالك مقایسه 

روایی مالکی بر دو نوع  ،یک ابزار اندازه گیري عبارت است از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره مالکی

 :است

  

  :روایی پیش بین

ي آزمونی ها نمرهروایی پیش بین عبارت است از بررسی رابطه  ،ي روانی تربیتیها يریگدر اندازه  

به  تواند یمروایی پیش بین را . ن را داردو آنچه ادعاي پیش بینی آ سنجد یمرا  ها یژگیوکه برخی 

به عبارت دیگر ضریب . وسیله رابطه عملکرد در یک آزمون با آزمون مالك رفتاري به دست آید

. نمایانگر روایی پیش بین است ،ي متغیر مالكها نمرهي حاصل از اجراي آزمون با ها نمرههمبستگی 

ساله  12 ها یآزمودن. مون رغبت شغلی پاسخ گفتندمرد و زن به یک آز 882براي مثال در یک تحقیق، 

در صد به شغلی که در آزمون انتخاب کرده  51. مورد بررسی قرار گرفتند مجدداًسالگی  19بودند و در 

 .دهد یمروایی پیش بین این ابزار را نشان  ها دادهاین . بودند اشتغال داشتند

                                                                                                                                               
1 - Coment Validity 
2 - Criterion V alidity 
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  :روایی همزمان

در . ي حاصل از دو اندازه گیري در یک زمان در دسترس باشدها دادهکه  رود یمدر مواردي به کار  

این فرایند روایی . گردد یماین گونه موارد عملکرد در یک آزمون به عملکرد در آزمون دیگر مرتبط 

که هدف جانشین کردن یک ابزار  شود یمروایی همزمان در مواردي محاسبه . شود یمهمزمان نامیده 

این امر بیشتر به علت مالحظات مربوط به صورت اجراي آزمون . ار دیگري باشداندازه گیري به جاي ابز

در این مورد ضریب همبستگی . است تر لیطوبه جاي یک آزمون  تر کوتاهیا جانشین کردن یک آزمون 

ي ها اندازهي به دست آمده از اجراي آزمون دیگر یا ها نمرهي حاصل از اجراي آزمون با ها نمرهبین 

اندازه گیري دیگري که همزمان به عمل آمده است به عنوان میزان روایی اندازه گیري به کار حاصل از 

 .رود یم

  

  :1يا سازهروایی 

ي را ا صهیخصیک ابزار اندازه گیري نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیري تا چه اندازه یک سازه یا  

یی درباره مفاهیم اندازه ها هیفرضبه تدوین  در بررسی روایی سازه باید. سنجد یمکه مبناي نظري دارد 

اگر ضریب . و محاسبه همبستگی نتایج با اندازه گیري اولیه پرداخت ها هیفرضآزمودن این  ،گیري شده

ولی اگر همبستگی معنی دار نباشد علت را . ابدی یمي افزایش ا سازههمبستگی حاصله باال باشد روایی 

 :به عوامل زیر نسبت داد توان یم

  با اشکال همراه بوده است ها دادهجمع آوري.  

  غلط بوده است ها هیفرضپیش بینی و. 

  کند ینمابزار خصیصه مورد نظر را اندازه گیري. 

ي ا سازهروایی  تواند یمي امر بی انتهایی است ولی سازنده آزمون ا سازهاگر چه فرایند برقراري روایی 

  ).1384بازرگان و همکاران، ( ي خاص نشان دهدها تیموقعیک آزمون را در 

 ,Allena and Yen(موارد زیر است رود یمیی که براي تعیین اعتبار سازه به کار ها وهیشاز جمله 

1979.(  
در را نمرات آزمون پیش ) یا هیچ تفاوتی را( ها گروهي تفاوتی را بین ا هینظراگر  - ي گروهیها تفاوت

براي مثال پیش بینی . ي استا سازهداراي روایی ) یا ندهد(آزمونی که این تفاوت را نشان دهد ،بینی کند

بنابراین اگر آزمونی که براي . که کودکان و بزرگساالن در بلوغ اجتماعی با هم تفاوت دارند شود یم

اندازه گیري خصیصه بلوغ اجتماعی ساخته شده باشد تفاوت معنی داري را بین کودکان و بزرگساالن 

 . ي استا زهسانشان دهد داراي روایی 

زمان یا  ریتأثي پیش بینی کند که خصیصه مورد اندازه گیري تحت ا هینظرچنانچه  - تغییرات

براي . ي استا سازهرا نشان دهد داراي روایی  ریتأثاگر نمرات آزمون این  ،ردیگ یممداخله آزمایشی قرار 

نمرات افزایش یابد یا اگر  ها یدنآزموباید با افزایش سن  سنجد یمي کالمی را ها مهارتمثال اگر آزمونی 

                                                                                                                                               
1 - Construct Validity 
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صورت گرفته باشد نمرات پیش آزمون و پس آزمون باید  ها مهارتمداخله آزمایشی براي پرورش این 

 .تغییرات معنی داري را نشان دهد

هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیري شوند  - روایی همگرا و واگرا

اگر همبستگی بین نمرات . آورد یمدو شاخص مهم روایی را فراهم  ها يریگهمبستگی بین این اندازه 

. باشند یمداراي روایی همگرا  ها آزمونباال باشد  کند یمیی که خصیصه واحدي را اندازه گیري ها آزمون

 ها آزمونپایین باشد  کند یمي متفاوتی را اندازه گیري ها صهیخصیی که ها آزمونچنانچه همبستگی بین 

 .اي روایی واگرا یا تشخیصی استدار

. دیآ یمعاملی به دست  لیتحلروایی عاملی صورتی از روایی سازه است که از طریق : روایی عاملی

 ریتأثاست که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت ) سازه(یک عامل یک متغعیرفرضی 

 ریتأثیی که تحت ها آزمونورت گیرد هرگاه تحلیل آماري روي یک ماتریس همبستگی ص. دهد یمقرار 

 .عوامل خاصی قرار گرفته داراي بار عاملی باال در آن عامل است

 
  روایی درونی و برونی تحقیق

  تعریف روایی درونی و برونی

همان طور که در طرح یک ساختمان با . به طور کلی طرح تحقیق همانند طرح یک ساختمان است

ي اجزا آن منعکس است در طرح تحقیق نیز با توجه به هدف  رابطهتوجه به ضرورت ایجاد آن چگونگی 

به اطالعات و سرانجام دست یافتن به  ها آنو نیز تبدیل  ها دادهآن چگونگی گرد آوري و تنظیم 

 توان یمي تحقیقاتی یک طرح تا چه اندازه ها افتهاما نسبت به ی شود یمي تحقیقاتی نمایان ها افتهی

عالوه بر این تا . سخ به این سوال باید روایی درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیمدر پا ؟اطمینان داشت

این سوالی ؟ي جغرافیایی یا شرایط دیگر تعمیم دادها طیمحي تحقیق را در ها افتهی توان یمچه اندازه 

ی شیآزماي تحقیق  لهیوسهمانگونه که میدانیم به . است که با روایی برونی تحقیق سر و کار دارد

یک  ریتأثبراي مثال اگر بخواهیم . معلولی میان متغیرها پرداخت - ي علت رابطهبه برقراري  توان یم

بررسی کنیم طرح  )آموزانیادگیري دانش (را بر یک متغیر وابسته  )روش تدریس( متغیر مستقل

ي یک ااثرهاما در یک بررسی یاد شده که منظور آن شناسایی . ی استشیآزماتحقیق مناسب یک طرح 

متغیر بر متغیر دیگر است در صورتی فرایند تحقیق از دقت الزم برخوردار است که بتوان اثر سایر 

. نامند یمدرجه کنترل متغیرهاي ناخواسته را اعتبار درونی تحقیق . را کنترل کرد )ناخواسته( رهایمتغ

ي تحقیق از صحت و دقت ها هافتاست که تا چه اندازه ی انگرانینمابه عبارت دیگر روایی درونی تحقیق 

ي بعد به بیان ها قسمتکه در  کند یماي روایی درونی را خدشه دار  چندگانهعوامل . الزم برخوردار است

ي یک طرح تحقیق مطرح است مربوط به ها افتهي ی دربارهسوال دیگري که . خواهیم پرداخت ها آن

متغیر مستقل را بر متغیر وابسته تعمیم  ریتأث توان یمتا چه اندازه . است ها افتهمیزان تعمیم پذیري ی

به عبارت دیگر روایی برونی با این . در پاسخ به این سوال باید روایی برونی طرح را مورد نظر قرار داد؟داد

است به  آمدهي تحقیق که با استفاده از یک نمونه به دست ها افتهامر سر و کار دارد که تا چه اندازه ی

مورد  توان یمدو نوع روایی برونی را . یا شرایط دیگري قابل تعمیم است ها یآزمودناز ي تر عیوسگروه 

  :نظر قرار داد 
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 جمعیتی 1اعتبار برونی

 . 2اعتبار برونی زیست محیطی

در حالی که در . ردیگ یمي آماري مورد نظر قرار  جامعهبه  ها افتهدر روایی برونی جمعیتی تعمیم ی

ي تحقیق از یک مجموعه شرایط ویژه که پژوهشگر در چارچوب ها فتهاروایی برونی زیست محیطی ی

بازرگان و همکاران، (شود یمتحقیق خود را به انجام رسانده است به شرایط طبیعی تعمیم داده  ها آن

1384.(  

  

  بر روایی درونی  موثرعوامل 

ي را تر يقوفراد ي آزمایشی ممکن است پژوهشگر ناخواسته اها طرحدر برخی از  :3انتخاب اختالفی

  . قرار گیرد ریتأثي آزمایش تحت  جهینتکه  شود یماین امر باعث . براي گروه آزمایشی انتخاب کند

ي  ادامهبه دالیل مختلف از  ها یآزمودندر طول اجراي تحقیق ممکن است برخی از  :4ها یآزمودنافت 

این امر بر . روبرو خواهد بود ها یآزمودندر نتیجه آزمایش با افت . مشارکت در تحقیق خودداري کنند

  . اثر نا مطلوب داشته باشد تواند یمي نهایی تحقیق نتیجه

 شود یمي آزمایشی که در علوم رفتاري اجرا ها طرحدر بسیاري از  )عامل آزمون( 5:پیش آزمون

ل پس از پیش آزمون عم. شود یماجرا  ها یآزمودنقبل از عمل آزمایشی یک پیش آزمون بر  معموالً

پیش آزمون و  معموالًاز آنجا که . شود یماجرا  )پس آزمون(آزمایشی اجرا شده و سر انجام آزمون نهایی 

و در آزمون  کنند یمي بیشتري کسب  تجربهبا گذراندن پیش آزمون  ها یآزمودنپس آزمون مشابه است 

  . خدشه دار کندي نهایی را  جهینت تواند یماین عامل . کنند یمي بهتري عرضه ها پاسخنهایی 

باید از قابلیت  رود یمابزار اندازه گیري که براي سنجش متغیر وابسته به کار : 6ابزار اندازه گیري

ي الزم برخوردار نباشد ها یژگیودر صورتی که ابزار به کار رفته از . پایایی و روایی الزم برخوردار باشد

  . این عامل قرار خواهد گرفت ریتأثنتایج تحقیق تحت 

ي گروه کنترل بدانند که عملکردشان با گروه دیگر مقایسه ها یآزمودناگر :  7داخل اعمال آزمایشیت

از شرایط  ها یآزمودنبه عبارت دیگر اگر . ممکن است سعی کنند تا برتري خود را نشان دهند شود یم

ل از یکدیگر منجر به عدم تفکیک اعمال گروه آزمایشی و کنتر تواند یمیکدیگر با اطالع باشند این امر 

  .شود

                                                                                                                                               
1 -Population Validity 
2 -Ecological Validity 
3 -Differential selection 
4 -Experimental validity 
5 -Testing 
6 -Instrumentation 
7 -Diffusion of treatments 
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چنانچه طرح تحقیق همزمان با اجراي یک فعالیت مشابه به اجرا در آید یا : 1)تاریخچه(یزمان هم

رویداد بالقوه موثري روي متغیر وابسته اثر بگذارد در این صورت ممکن است نتیجه آزمایش خدشه دار 

  .شود

نظر جسمانی و روانی تغییر  از ها یآزمودنممکن است در جریان اجراي تحقیق : 2)پختگی(بلوغ

 تواند یماین امر . براي مثال در طول آزمایش دانش آموزان ممکن است از نظر ذهنی تواناتر شوند. کنند

  .بر نتیجه آزمایش اثر نموده و آن را خدشه دار کند

با  ها یمودنآزي آزمایشی عامل انتخاب ها طرحدر برخی از :انتخاب با سایر عوامل  )اثر متقابل(تعامل 

براي مثال اگر . گذارد یم ریتأثي تحقیق  جهینتبرخی از عوامل از جمله رشد آنان تعامل داشته و در 

ساله به 6ي کودکان  عالقهفیلم سرگذشت علم بر میزان  ریتأثهدف یک طرح آزمایشی بررسی 

و گواه از لحاظ سن ي آزمایشی ها گروههمسانی  ها یآزمودنچنانچه در انتخاب  ،ي علمی باشدها کوشش

سن "رعایت نشود گروهی که کودکان آن داراي سن باالتري هستند ممکن است به جهت باالتر بودن 

ناشی از عمل  توان ینممتفاوتی از گروه دیگر نشان دهند در این صورت تفاوت مشاهده را  العمل عکس""

است این تعامل  تر عیسرشد بدیهی است در سنینی که سرعت ر. قلمداد کرد)نمایش فیلم (آزمایشی 

  . بیشتر وجود دارد

یا صفت متغیر (ي کسب شده در یک درس  نمرهبر اساس  ها یآزمودنبعضی اوقات : رگرسیون آماري

در این حالت ممکن است افرادي انتخاب شوند که در . شوند یمي آزمایشی و گواه منتسب ها گروهبه )

با نمرات بسیار  ها یآزمودنبا نمرات بسیار باال یا  ها یدنآزمو(انتهاي طیف مقیاس اندازه گیري باشند 

 –ي پس ها نمرهآزمون اجرا شود  –آزمون و پس  –در این صورت چنانچه پیش ).پایین در پیش آزمون 

چنانچه افراد ضعیف به گروه آزمایشی منتسب . ردیگ یمعامل رگرسیون آماري قرار  ریتأثآزمون تحت 

ي ها نمرهآزمون به طرف میانگین تمایل پیدا کرده و در موقع مقایسه  –ر پس ي آنان د نمرهشده باشند 

ي ها یآزمودنبر عکس چنانچه . آزمون ممکن است تفاوت مثبتی را نشان دهد –آزمون و پس  –پیش 

 تواند یمآزمون –ي پیش ها نمرهآزمون آنان با  –ي پس ها نمرهي  سهیمقاقوي انتخاب شده باشند 

بنابراین . است ها نمرهي آنان به طرف میانگین ها نمرهاین امر به علت تمایل . ان دهدتفاوتی منفی نش

ي نهایی در دو ها نمرهاساس ر ي آزمایشی که انتخاب افراد بها طرحعامل رگرسیون آماري در برخی 

امل این ع ریتأث. قرار دهد ریتأثنتایج نهایی را تحت  تواند یم ردیگ یمطرف یک طیف یک متغیر قرار 

  . آزمون مورد استفاده قرار گیرد–که پیش  شود یمبیشتر در مواردي مشاهده 

ي غیر دقیق ها يریگي آماري نا مناسب ممکن است باعث نتیجه ها روشاستفاده از  :تحلیل آماري 

براي مثال ممکن است تفاوت میان گروه آزمایشی و گواه معنی دار تلقی شود در حالی که معنی . شود

  . ي آماري نیز ممکن است چنین اشتباهاتی رخ دهدها لیتحلدر سایر . د و بالعکسدار نباش

                                                                                                                                               
1 -History 
2 -Maturation 
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در برخی از موارد پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به : جهت گیري پژوهشگر

از جمله ا در برخی از پژوهش ه. گذارد یم ریتأثاین امر خود در نتایج آزمایش . تلقین کند ها یآزمودن

  . شود یماین عامل جلوگیري  ریتأثاز "کور مضاعف "ي ها طرحي پزشکی با اجراي ها وهشپژ

  

  برونی  ییبر رواعوامل موثر 

بر حسب عوامل مربوط به جامعه و زیست محیطی  توان یمي روایی برونی را  کنندهخطرات تهدید 

  . طبقه بندي کرد

  عوامل مربوط به جامعه . الف

پژوهشگر ممکن است که از یک جامعه در : شود یمآزمایش بر آن اجرا ي که ا جامعهمعرف نبودن 

ي  جهینترا انتخاب کند و طرح تحقیق را بر آن به اجرا در آورد و پس از آن بخواهد  ها یآزمودندسترس 

معرف نبودن  ریتأثدر این حالت اعتبار برونی تحقیق تحت . آزمایش را به تمام جامعه تعمیم دهد

  .ردیگ یمقرار  شود یممایش بر آن اجرا ي که آزا جامعه

  ب عوامل زیست محیطی

 تواند ینممستقل به طور دقیق تعریف نشده باشد  ریمتغچنانچه : تعریف مبهم عمل آزمایشی. 1

ي ها ییتواناروش مباحثه بر  ریتأثبراي مثال اگر پژوهشگري بخواهد درباره .ي تحقیق را تعیم دادها افتهی

متوسطه به بررسی بپردازد چنانچه روش مباحثه به دقت تعریف نشده باشد و یا  دانش آموزان سال سوم

  .تعمیم داد توان ینمتعریف عملیاتی آن ناکافی باشد نتایج حاصل از تحقیق را 

در برخی از تحقیقات پژوهشگر مایل است اثر روش تدریس یا : بودن محیط آزمایشیو اثرات ن. 2

بودن وضعیت جدید آزمایشی ممکن است و حالت ن. را بررسی کند ها یآزمودنبرنامه درسی را بر 

به عبارت دیگر اگر در نتیجه نهایی میان گروه آزمایشی و گواه تفاوتی . قرار دهد ریتأثرا تحت  ها یآزمودن

گذارده  ها یآزمودنمشاهده شود این تفاوت ممکن است به علت نو بودن شرایط آزمایشی و اثري که بر 

این اثر را اثر . گذارد یمیی برونی اثر بر روابنابراین این امر . ه به واسطه عمل آزمایشیاست باشد و ن

  .ندیگو یم 1هاثورن

ي آزمایشی تعریف متغیر وابسته و یا اندازه ها طرحدر برخی از : تعریف ناکافی متغیر وابسته  -3

 ریتأثزمایشی هدف بررسی براي مثال اگر در یک طرح آ. ي آن از دقت کافی برخوردار نیستها يریگ

چنانچه در یک  ،ي در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی در یادگیري درس ریاضی باشدا برنامهآموزش 

ي ا نهیگزي چهار ها سوالآزمون براي اندازه گیري متغیر وابسته - آزمون و پس–طرح دو گروهی پیش 

ي ا نهیگزي چهار ها سوالبه  توانند یمبهتر  اند، بودهیی که در گروه آزمایشی ها یآزمودن ،استفاده شود

ي گروه آزمایشی رخ داده باشد و نتایج ها یآزمودنبه علت تیز آزمون شدن  تواند یمپاسخ دهند این امر 

  .قرار دهد ریتأثرا تحت 

                                                                                                                                               
1 - Hawthorne Effect 
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ي ها پژوهشدر برخی از ): آزمون- آزمون و پس-حالت پیش( اثر واکنشی شرایط آزمایشی -4

بنابراین در موقع تعمیم . کند یم تر حساسرا نسبت به عمل آزمایشی  ها یزمودنآپیش آزمون  ،آزمایشی

این امر بر روایی . پیش آزمون بوده است ریتأثنتایج باید توجه داشت که شرایط آزمایش در ابتدا تحت 

  .گذارد یمبرونی تحقیق اثر 

ي آزمایشی ها طرحاز  در برخی: نوع و دفعات اندازه گیري متغیر وابسته ،اثر تعاملی زمان -5

این امر . کند یمپژوهشگر به دو یا چند اندازه گیري از متغیر وابسته در فاصله زمانی کوتاهی بسنده 

  .قرار دهد ریتأثتحت  المدت لیطوتعمیم نتایج را از نظر روایی برونی در  تواند یم

بر نتیجه نهایی تحقیق  تواند یمانتظارات و نگرش آزمایشگر ): اثر روزنتال(اثر انتظارات آزمایشگر - 6

به طور کلی براي افزایش روایی برونی باید شرایط طبیعی . اثر گذاشته و روایی برونی را خدشه دار کند

زیرا اگر شرایط . را مورد نظر قرار داد و با توجه به آن شرایط آزمایشی را طراحی کرد ها یآزمودن

به شرایط طبیعی  توان ینماجرا در آورد نتایج آزمایش را آزمایشی چنان باشد که نتوان آن را در عمل به 

  .تعمیم داد

ي پژوهش عوامل خدشه دار کننده روایی درونی و برونی تحقیق ها گزارهبنابراین با توجه به ماهیت 

ي پژوهشی از صحت و دقت الزم برخوردار بوده و امکان تعمیم پذیري ها افتهباید چنان کنترل شود تا ی

بر تمام عوامل ناخواسته که روایی تحقیق را کاهش  تواند ینمشک نیست که پژوهشگر . شود فراهم ها آن

ذکر این نکته ضروري است که شرط الزم براي داشتن روایی برونی . کنترل آرمانی داشته باشد دهد یم

  . شدبا ینمیک تحقیق داشتن روایی درونی است اما روایی درونی شرط کافی براي داشتن روایی برونی 

  

  

  



 

  

  

  

  دهمفصل 
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  روش دلفی به عنوان یک ابزار تحقیق؛ دهمفصل 

  مقدمه

 James( اي رایج بوده است، وسیله)IS(ي اطالعاتی ها ستمیسروش دلفی، در تحقیقات مربوط به 

et al, 1994; Cegielski, 2001; Stephen et al, 2000; Holsapple and Joshi, 2002; Vincent 
and Chung, 2002) . 1اشمیت )Schmidt, 1997(  فقدان یک روش نهایی براي انجام "ضمن اشاره به

ي را براي انجام چنین ا مرحلهي متدلوژیک  "ها يریگ جهینتتحقیق و فقدان مبناي آماري براي 

را در جهت افزایش ارزش  بر اساس چارچوبی که اشمیت ارائه کرده است، دو مطلب. تحقیقاتی ارائه کرد

نخست، با ارائه رهنمودهایی در زمینه . کنیمتحقیقات دلفی در راه بررسی سئواالت تحقیق، مطرح می

موضوعات را  نیتر مهمچگونگی انجام یک تحقیق دلفی دقیق که با اخذ نظرات متخصصین خبره، 

سپس چگونگی بکارگیري  .پردازیمشناسایی کند، به غنی کردن هر چه بیشتر چارچوب اشمیت می

. دهیمپردازي نشان میروش دلفی به عنوان یک ابزار تحقیق را براي مقاصد مختلف در فرایند تئوري

افزایش دقت، منجر به افزایش اطمینان محققین در بکارگیري نتایج حاصل در تحقیقات بعدي و 

  .گرددمی روشگیري هاي مبتنی بر اطالعات حاصل از این اطمینان مدیران در تصمیم

"Bricolage "  استفاده از هر گونه منبع در دسترس براي به "یک واژه فرانسوي است که به معنی

ي فرایند تحقیق به ها یژگیو ).Weick, 1993(باشدمی "انجام رسانیدن هر کاري که با آن روبرو هستیم

ي ها فرصتوجب یادآوري م ،)Denzin and Lincoln, 1998(و محقق به عنوان  Bricolageعنوان یک 

هدف . گردداي که در فرایند تحقیق وجود دارند و لزوم استفاده چندگانه از ابزارهاي تحقیقی میبداهه

سوم از این مقاله، ترغیب محققین به گنجاندن روش دلفی در برنامه تحقیق خود و پیشنهاد برخی 

  .را در فرایند تئوري پردازي به کار گرفتتوان این روش ، میها آني گوناگونی است که از طریق ها راه

  

  مروري بر روش دلفی

هدف، طراحی . انجام داد، پا گرفت 1950در دهه  2روش دلفی، از یکسري تحقیقاتی که موسسه رند

 (Dalkey and Helmer, 1963) روشی براي دستیابی به قابل اتکاترین توافقی گروهی از متخصصین بود

اند، مطرح شدن این روش تا به حال، انواع مختلفی از آن را ارائه کرده علیرغم این که محققین، از

  :اندي مشترکی به شرح زیر دست یافتهها یژگیوبه  ).Linstone and Turoff, 1975(  3لینستن و توروف

توان به عنوان روشی براي ساختاردهی یک فرایند ارتباطات گروهی دانست به طوري که دلفی را می

پیچیده  مسألهدهد تا با یک ي موثر به مجموعه افراد، به عنوان یک کل، امکان میا گونه، به این فرایند

 :بینی شده استموارد زیر پیش "ارتباط ساختار یافته"براي دستیابی به این . مواجهه نمایند

                                                                                                                                               
1 - Schmidt 
2 - RAND 
3 - Linstone and Turoff 
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روه، هایی از قضاوت یا دیدگاه گاطالعات و دانش، ارزیابی [ارائه]بازخوردهایی از نقش افراد در 

  .ي فرديها پاسخ، و گمنام بودن ها دگاهیدیی براي افراد براي بازنگري ها فرصت

کنند که اطالعات قضاوتی، الزم است و در مواردي از این روش استفاده می اساساًمحققین دلفی 

- ر کنترل شده نظرات، توزیع میشود که به همراه بازخواز یکسري پرسشنامه استفاده می معموالً

مزیت اصلی این رویکرد آن است که از روبرو شدن مستقیم متخصصین،  ).Rowe et al, 1991(شود

  : گویندمی 1داکی و هلمر. کنداجتناب می

موجب تفکر مستقل از هم متخصصین گردیده و به آنان در شکل دهی یک  ،)تعامل کنترل شده(

به شکل دهی مفاهیم پیشین،  غالباًاز سوي دیگر، روبرویی مستقیم، . کندعقیده سنجیده کمک می

هاي نو، دفاع در مقابل موضع افراد، و یا برخی اوقات به طور متناوب به تسلط بستن ذهن افراد بر ایده

  .شوداي که به طور شیوا بیان شده، منجر مییافتن عقیده

از طریق خبرگان  مسألهمحققین، از روش دلفی، در جاهاي مختلفی به عنوان ابزاري براي حل 

هاي خاصی از مسائل و اهداف، طراحی همچنین انواعی از این روش را براي گونه ها آن. انداستفاده کرده

یکی از این . [براي دریافت توضیحی درباره تکامل این روش، به لینستن و توروف مراجعه کنید]اند کرده

راي دستیابی به توافق گروهی است که ب "بنديرتبه"اي یافته است، دلفی براي انواع که کاربرد گسترده

اشمیت، توصیف مبسوطی درباره چگونگی انجام این نوع از روش دلفی . درباره اهمیت نسبی چیزهاست

ي آماري ها روشبر اساس (ها ها، تحلیل دادهآوري دادهارائه کرده است که شامل رهنمودهایی براي جمع

  .باشدو گزارش نتایج می) ناپارامتریک

کند که روش دلفی را در تحقیق در زمینه هایی از تحقیقاتی را فهرست میه، نمون1جدول 

بندي موضوعات، یک نوع از اولویت/ بینی و شناساییپیش. اندي اطالعاتی به کار گرفتهها ستمیس

بینی محض از قبیل اکثر کاربردهاي دلفی طی دهه اول، در پیش. کاربردهاي این روش است

 ,Ono and Wedemeyer)1994( اطالعات بعدي. ت و بلندمدت بوده استي کوتاه مدها ینیب شیپ

بینی گرایانه، از در حالی که بسیاري از تحقیقات پیش. انداعتبار و صحت بلندمدت دلفی را نشان داده

اند تحقیقات دیگري از جمله تحقیق کندال و روش دلفی براي نیل به یک عقیده توافقی استفاده کرده

اي از سناریوهاي مختلف اند تا مجموعه، بر تفاوت در عقاید تکیه کردهet al,1992 (Kendall( 2همکاران

. چارچوب، نمایانگر نوعی دومی از کاربردهاي روش دلفی است/ ارائه مفهوم . مربوط به آینده طرح کنند

اي ح مجموعهتشری/ اي هستند که با شناسایی شامل یک فرایند دو مرحله معموالًهاي تحقیق، این طرح

  .یابدرده بندي ادامه می/ بندي مفاهیم آغاز شده، با طبقه
  ي اطالعاتها ستمیسکاربردهاي روش دلفی در تحقیقات مربوط به  - 1جدول 

  تحقیقات نمونه  کاربرد روش دلفی

  

  

Brancheou et al, 1996)(  - مسائل پیش روي  نیتر مهمشناسایی : هدف

مدیران اجرایی ارشد : مشارکت کنندگان. سال آینده 3- 5در  ISمدیران اجرایی 

                                                                                                                                               
1 - Dalkey and Helmer 
2 - Kendall et al. 
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  بینی و انتشار پیش

  اولویت بندي/ شناسایی 

  

  

  

  

  

  

IS. 

Czinkota and Ronkainen, 1997)(  - بینی تغییرات در محیط پیش: هدف

. ي شرکتها تیفعالالملل طی دهه آینده و اثر این تغییرات بر تجارت بین

 .سیاست، تجارت و جامعه دانشگاهی [حوزه]متخصصین از : مشارکت کنندگان

Hayne and Pollard, 2002)(  - شناسایی مسائل مهم در : هدفIS  5طی 

کانادایی شده ISو پرسنل غیرمدیریتی  ISسال آینده که دامنگیر مدیران اجرایی 

: مشارکت کنندگان. است و مقایسه با رتبه بندي صورت گرفته در مطالعات جهانی

 .ISپرسنل 

Kendall et al, 1992)(  - بینی نقش تحلیلگران سیستم در قرن پیش: هدف

21. 

Lai and chung, 2002)( - شناسایی فهرستی اولویت بندي شده از : هدف

ي چندملیتی، در ها شرکتی که براي الملل نیباي ي ارتباطات دادهها تیفعال

ی، حیاتی ي تجارت جهانها ياستراتژمدیریت تبادل اطالعات براي کنترل و اجراي 

 .است

 Viehland and Hughes, 1891)(  - تهیه لیستی رتبه بندي شده از : هدف

. در آینده )WAP(سیمسناریوي مربوط به موفقیت بالقوه پروتکل کاربرد بی 12

  خبرگان صنعت و دانش: مشارکت کنندگان

هاي راي حوزهطراحی چارچوبی ب: هدف -  )(Fitzgerald and Bacon, 2001  چارچوب/ ارائه مفهوم 

 .ISدانشگاهیان : مشارکت کنندگان. ISمهم رشته 

Hotsapple and Joshi, 2002)(- ارائه چارچوبی توصیفی از : هدف

محققین و : مشارکت کنندگان. هاي بنیادیني دستکاري دانشها تیفعال

 .متخصصین رشته مدیریت دانش

Mulligan, 2002)(  - از انواع  1واناییارائه یک دسته بندي مبتنی بر ت: هدف

 11اعضاء : مشارکت کنندگان. ي اطالعاتی در صنعت خدمات مالیها يفناور

 .سازمان مختلف

Nambisan et al, 1995)(- ارائه یک طبقه بندي مفهومی از اقدامات : هدف

یی براي افزایش میل کاربر فناوري به ها زمیمکان –مربوط به طراحی سازمانی 

مدیران ارشد فعال در صنایع : مشارکت کنندگان. نوآوري در فناوري اطالعات

 گوناگون

Schmidt et al, 2001)( - ارائه فهرستی رتبه بندي شده از عوامل : هدف

افزاري به عنوان مبنایی براي تئوري هاي نرممتداول ریسک مربوط به پروژه

سه هیئت از : مشارکت کنندگان. ISپردازي در زمینه مدیریت ریسک پروژه 

 متحده االتیو اهاي نرم افزاري از هونگ کونگ، فنالند مجرب پروژه مدیران

 

                                                                                                                                               
1 - Capability - based 
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  نمونه با استفاده از روش دلفی تحقیقیطرح مطالعه 

مثالی که در . اشمیت، رهنمودي را با تکیه بر مراحل اصلی فرایند و مباحث تحلیلی، ارائه کرده است

انتخاب خبرگان  –ترین جنبه روش دلفی دیدهو در عین حال، نا نیتر مهمکنیم، شاید بر اینجا مطرح می

گرفتن، با توجه به اینکه بیشتر محققین دلفی، این روش را به عنوان  این نادیده. تکیه دارد - مناسب

ما رهنمودهاي خود را بر اساس . شناسند، مشکل آفرین استروشی براي اخذ اطالعات از متخصصین می

با تلفیق این اصول . کنیمارائه می ,Mbarika et al) 2002( 1مطالب مطرح شده توسط دلبک و همکاران

  .ایمي براي رویکردي دقیق جهت انجام روش دلفی عرضه داشتهتر کاملبا چارچوب اشمیت، رهنمود 

لذا به . ي ما، مطرح کردن آنها به طور مختصر، مشکل استها دستورالعملبه خاطر تفصیلی بودن 

کدام از موضوعات دلفی، کلی نویسی کنیم، از یک پروژه تحقیقی  جاي اینکه تالش کنیم درباره هر

کسب نظرات خبرگان در زمینه عوامل حیاتی موفقیت تجارت الکترونیک در کشورهاي (واقعی خاص 

  .ایماستفاده کرده مان يمتدلوژبه عنوان نمونه خاصی از چگونگی کاربرد ) )SSA(زیر صحراي آفریقا 

اند، بقیه محققین دلفی هم به این مثال، در زمینه خاص خود بیان شدهبا وجود اینکه رهنمودهاي 

مراحل اساسی در این رویکرد و . توانند این اصول را براي موضوعات دیگر، به کار گیرندراحتی می

ها و معیارهاي انتخاب را که ممکن است در نقاط مختلف طرح تحقیق دخیل همچنین برخی از گزینه

در تهیه یک  ها آنو منطق انتخاب  ها طرحبراي تشریح مطلب، توضیحاتی درباره . یمدهباشند، نشان می

  .شودپروپوزال تحقیقاتی ارائه می

  هدف و سئواالت تحقیق .1

  پیش زمینه .2

تجارت الکترونیک، کانال مهم و جدیدي ایجاد کرده است که جهان را به صورت دیجیتالی براي 

در عین حال وقتی پیشرفت تجارت الکترونیک را در . کندط میالمللی به هم مرتبمبادالت تجاري بین

 Petrozinjهمانطور که . شویمکنیم، با داستان دیگري روبرو میکشورهاي در حال توسعه بررسی می

and Kibati  درآمد از نظر اختالفات عظیمی را بین مناطق پردرآمد و کم تر قیدقاند، نگاهی اشاره کرده

کل میزبانان اینترنت در کشورهاي توسعه یافته % 97بیش از . سازدن اینترنت نمایان میمیزبانان و کاربرا

تحقیقات متعددي در زمینه گسترش . انداز جمعیت جهان را در خود جاي داده% 16هستند که تنها 

سطح توسعه  نیتر نییپااي با ، منطقهSSAي مختلف دنیا نشان داده است که ها بحثاینترنت در 

  .دي، تکنولوژیکی و اینترنتی در جهان استاقتصا

  )RQ(سئواالت و استراتژي تحقیق  .3

سهمی در مجموعه رو به رشد کارهاي مربوط به عوامل تاثیرگذار بر اشاعه و گسترش  میخواه یم

 (Mbarika, 2001داشته باشیم  SSA، به ویژه اینترنت در)ICTs(هاي ارتباطات و اطالعات فناوري

  :مطالعه تحقیقی ما در جستجوي پاسخ براي سئواالت زیر است به طور خاص،.)18[

                                                                                                                                               
1 - Delbecq et al. 



  روش دلفی به عنوان یک ابزار تحقیق؛ دهمفصل 
  

219  
  

 

 

RQ1 : ر اجتماعی براي استقرار پایدا - ي فیزیکی، اقتصادي و سیاسیها رساختیزچه انواعی از

 الزم است؟  SSAتجارت الکترونیک در 

2RQ : چه اشکالی از اقدامات مربوط به تجارت الکترونیک درSSA  در داراي بیشترین قابلیت اجرا

 باشند؟اقتصادي می حداکثر سودساله به منظور دستیابی به  10تا  3اي دوره

3RQ : ی اقتصادي و استراتژي مدیریتی خطمشي موجود در ها چالشي عملی در برابر ها حل راهچه

 وجود دارد؟ SSAدر قبال تجارت الکترونیک پایدار و سودمند در 

اي را براي بررسی این سئواالت به کار سه مرحلهما، یک برنامه تحقیقی مرکب از یک استراتژي 

این مرحله، . نخست پاسخ خواهد داد سوالکه به دو  "شناسایی عوامل"مرحله اول، براي . ایمبسته

عوامل  "آزمون کمی"مرحله دوم، شامل . ذهنی بوده و به شناسایی عوامل قابل قبول بستگی دارد عمدتاً

- مربوط می واقعاًح شبه آزمایشی براي آن است که آیا این عوامل شناسایی شده با استفاده از یک طر

ي استواري را براي مرحله سوم ها ییراهنمابوده و باید جسارت بیشتر و  تر ینیعاین مرحله . باشند یا نه

  .تحقیق سوالمرحله سوم، ارائه پیشنهادهایی عملی براي پرداختن به سومین . فراهم کند

  قلمرو تحقیق اولیه .4

شناسایی ذهنی عوامل مرتبط با اقدامات و : ه اولین مرحله استراتژي تحقیق خواهیم پرداختما ب

ادبیات آکادمیک موجود، برخی از مباحث تئوریکی مربوط به عوامل با . ي تجارت الکترونیکها رساختیز

در . دکنرا ارائه می ها آنو اهمیت نسبی  SSAاهمیت تعیین کننده در گسترش تجارت الکترونیک در 

یی از تمام چهار ذینفع اصلی در گسترش ها دگاهید، مستلزم تر جامععین حال دستیابی به یک نگرش 

و  )NGOs(ي غیردولتی ها سازمانمتخصصین، مقامات دولتی، مقامات : تجارت الکترونیک است

  )UNECA, 1999(دانشگاهیان فعال در تحقیق در زمینه گسترش تجارت الکترونیک

  يمتدلوژ .5

  ي دلفیمتدلوژب انتخا

ي ها رساختیزي ذینفعان اصلی در زمینه ها گروهبا وجود اینکه براي جمع آوري ورودي از اعضاي 

از طریق یک پیمایش سنتی وارد  میتوانست یم، SSAتجارت الکترونیک و اقدامات مربوط به آن در 

خبرگان و ذینفعان بکار ي را براي پرس و جو از تر يقوي متدلوژشویم، روش دلفی را ترجیح دادیم تا 

ي روش تحقیق دلفی را با رویکرد پیمایش سنتی به عنوان یک ها ضعفو  ها قوت، 2جدول . گرفته باشیم

  :میکن یمدر پرتو این مقایسه ما روش دلفی را به دالیل زیر انتخاب . کنداستراتژي تحقیق، مقایسه می

این . پردازد یمهستند  SSAترونیک در این تحقیق به بررسی عواملی که تقویت کننده تجارت الک

لذا . فهمند یمپیچیده مستلزم دانش افرادي است که مسائل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آنجا را  مسأله

  .دیگو یمپاسخ  تر مناسبي ا گونهروش دلفی، به سئواالت تحقیق، به 

ي فردي ها اسخپتا  دهد یمنحو به سئواالت تحقیق پاسخ  نیتر مناسبتحقیق دسته جمعی به 

ي تحلیل تصمیمات ها روشروش دلفی، در میان دیگر . دلفی، یک روش گروهی مناسب است. خبرگان

، ترجیح ))Rohrbaugh, 1979(از قبیل روش گروه اسمی و تحلیل قضاوت اجتماعی (گروهی کارآمد 

در سطح  دارد چرا که این روش، خبرگان را ملزم به مالقات فیزیکی که ممکن است براي خبرگان

 .کند ینمی غیر عملی باشد، الملل نیب
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محدودي از خبرگان با دانش مربوط به سئواالت الزامات دقیق  نسبتاًاگرچه ممکن است تعداد 

نیست و با چهار دسته  رانهیگ سختتحقیق وجود داشته باشند، الزامات دلفی از نظر اندازه مجموعه افراد، 

  ).Paliwoda, 1983(نفري قابل اجراست 18تا  10

این امر امکان جمع آوري . باشدروش تحقیق دلفی از نظر طرح آن، منعطف است و قابل اصالح می

 .گردد یمسئواالت اساسی تحقیق  تر قیعمي را فراهم کرده، منجر به درك تر یغني ها داده

رات ما به این دلیل رویه اشمیت در دلفی را براي این تحقیق انتخاب کردیم که دو هدف اخذ نظ

 .ساخت یمبر اساس اهمیتشان را برآورده  ها آنخبرگان و رتبه بندي 
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  مقایسه پیمایش سنتی با روش دلفی -2جدول 

  تحقیق دلفی  پیمایش سنتی  معیار ارزیابی

ي را با سئواالت مربـوط  ا پرسشنامهمحققین   خالصه رویه 

  .کنند یمبه موضوع تحقیق طراحی 

االت مســائل بیشــماري دربــاره اعتبــار ســئو

وجود دارد که بـراي طراحـی یـک تحقیـق     

  .توجه کنند ها آنخوب باید به 

سئواالتی را در برداشـته   تواند یمپرسشنامه 

ي کمی یا کیفی یا هر دو را ها دادهباشد که 

  .طلب کند

ها بدان ي که فرضیها جامعهمحققین، درباره 

ي ا نمونـه تصـمیم گرفتـه و    شوند یممربوط 

کـه   کننـد  یمانتخاب تصادفی از این جامعه 

. ردیگ یمپرسش از این افراد منتخب صورت 

پاسخ دهندگان که به خاطر عدم پاسخگویی 

بعضــی از افــراد، بخشــی از نمونــه تصــادفی 

، پیمایش را پر کـرده  باشند یمانتخاب شده 

  .گردانند یمو باز 

ي قابـل اسـتفاده را   هـا  پاسـخ آنگاه محققین 

سـی  تحلیل کـرده، سـئواالت تحقیـق را برر   

  .ندینما یم

تمام مسائل مربوط بـه طراحـی پرسشـنامه    

یک پیمـایش در روش دلفـی نیـز مصـداق     

  .دارند

پس از اینکه محققین، پرسشنامه را طراحی 

کردند، گروهـی مناسـب از خبرگـان را کـه     

شایسته پاسخگویی به سئواالت هستند، بـر  

  .نندیگز یم

بعد از آن، بـه اجـراي پیمـایش پرداختـه و     

سپس پیمایش . ندینما یمتحلیل  را ها پاسخ

ي داده شده بـه  ها پاسخدیگري را بر مبناي 

پیمایش اول طراحی کرده و آن را نیز اجـرا  

 خواهنـد  یمـ از پاسخ دهنـدگان  و  کنند یم

ي اول خود را بازنگري کنند و یا بـه  ها پاسخ

ــازخور   ســئواالت دیگــري کــه بــر اســاس ب

گروهی پیمایش اول طرح شده است، پاسخ 

در کـل فراینـد، پاسـخ دهنـدگان، از      .دهند

  .مانند یمناشناس ) و نه از محقق(همدیگر 

میزان نماینده 

  بودن نمونه

ي نمونـه گیـري   ها روشمحققین، به کمک 

کـه   کننـد  یمـ ي را انتخـاب  ا نمونـه آماري، 

  .نماینده جامعه مورد نظر است

سـئواالتی کــه تحقیــق دلفـی بــه جســتجو   

دس و یی هسـتند کـه حـ   هـا  آن پـردازد  یم

لذا یـک  . گمان و عدم اطمینان باالیی دارند

ــه     ــی زیرمجموع ــا حت ــامی، ی ــت ع جمعی

محدودي از یک جمعیت عامی، ممکن است 

حائز دانش کافی براي پاسخگویی درست به 

  .سئواالت نباشد

ــق دلفــی، هیئــت مجــازي از     روش تحقی

خبرگان است که براي رسیدن به جوابی بـه  

لـذا  . انـد مشـکل گـردهم آمـده    سـوال یک 

به عنوان یک روش  توان یمتحقیق دلفی را 

گروهی تلقی کرد، اگر چـه بـه نظـر     تصمیم

  .که یک پیمایش پیچیده باشد رسد یم

اندازه نمونه 

براي  [الزم]

توان آماري و 

اي از آنجا که هدف، تعمیم نتایج به جامعـه 

است، محققین باید انـدازه نمونـه را    تر بزرگ

اي برگزینند که به اندازه کافی بزرگ نهبه گو

اندازه گروه دلفی بـه تـوان آمـاري بسـتگی     

هاي گروه در دسـتیابی  ندارد بلکه به پویایی

لـذا  . دبه همرأیی میان خبرگان بسـتگی دار 
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هاي معنی یافته

  دار

باشد تا اثرات معنی دار آماري را در جامعه، 

بـراي تعیـین انـدازه مناسـب     . آشکار سـازد 

  .نمونه، به تحلیل توان نیاز است

خبـره در هیئـت    10-18ادبیات موضـوعی،  

  .کنددلفی را پیشنهاد می

پاسخ فردي در 

برابر پاسخ 

  گروهی

ي ریـ گ نیانگیمي فردي ها پاسخمحققین از 

کنند تا پاسخ متوسـط نمونـه را تعیـین    می

نمایند، که آن را به جامعه مربوطـه، تعمـیم   

  .دهندمی

ــراي     ــه ب ــت ک ــان داده اس ــات، نش تحقیق

-تی که مستلزم قضاوت تخصصی میسئواال

ي فـردي در سـطح   ها پاسخباشند، میانگین 

ــائینتر از  ــمپ ــا نیانگی ــده از ه ي بدســت آم

فراینــدهاي تصــمیم گروهــی قــرار دارد؛    

تحقیقات، به طور صریح نشان داده است که 

  .آوردروش دلفی، این امر را به بار می

قابلیت 

اطمینان و 

بازنگري 

  ها پاسخ

ـ  هـا،  راي ارزیـابی پیمـایش  یک معیار مهم ب

با پیش  معموالًمحققین . پایایی معیارهاست

ــث،     ــن حی ــدد، از ای ــون مج ــون و آزم آزم

نمایند تا پایایی آزمـون  اطمینان حاصل می

  . تحقق یابد

پیش آزمون نیز تضـمین مهمـی بـر پایـایی     

ــانی . روش دلفــی اســت در عــین حــال، پای

ــا آزمــون مجــدد، محلــی از اعــراب  آزمون،ب

-چرا که از پاسخ دهندگان انتظار میندارد، 

  .ي خود را بازنگري کنندها پاسخرود تا 

روایی ساخت، با طراحی دقیـق پیمـایش و     روایی ساخت

  .یابدپیش آزمون تحقق می

عالوه بر آنچه که الزمه پیمایش است، روش 

دلفی، با درخواست از خبرگان براي تعیـین  

ــدي     ــته بن ــق و دس ــت محق ــی برداش روای

تواند به روایـی سـاخت بیشـتر    می متغیرها،

بـراي  (ایـن واقعیـت کـه دلفـی     . دست یابد

، بی نام نیست، امکان این نوع تعیین )محقق

هـا،  روایی را، بـر خـالف بسـیاري پیمـایش    

  .آوردفراهم می

همیشـه از یکـدیگر    باًیتقرپاسخ دهندگان،   بی نام بودن 

اند و اغلب براي محقق، ناشـناخته  ناشناخته

  .باشندمی

ــدیگر  پاســخ ــراي یک ــه ب ــدگان، همیش دهن

ــد ناشــناخته ــاه بــراي محقــق،   ان ــا هیچگ ام

ایـن امـر، بـه محققـین     . ناشناخته نیسـتند 

 )گـردآوري (فرصت بیشتري براي تشـریح و  

  .دهدهاي کیفی بیشتر میداده

مسائل مربوط 

  به عدم پاسخ

براي حصول اطمینان از اینکه نمونه، معـرف  

اگزیر به بررسی باشد، محققین، نجمعیت می

  . امکان اریب عدم پاسخ هستند

 معمـوالً هاي دلفی، عدم پاسـخ،  در پیمایش

 شخصـاً پایین است، چرا که اکثر محققـین،  

  .اندتضمین مشارکت کننده را دریافت کرده

خروج پاسـخ  (ها واحد، فرسایش در پیمایش  اثرات فرسایش

بـراي تحقیقـات   . مطـرح نیسـت  ) دهندگان

اي، محققـین  چند مرحلـه پیمایشی تکراري 

باید فرسایش را بررسی کننـد تـا اطمینـان    

سیسـتماتیک   ریـ و غیابند که تصادفی بوده 

  .است

مثل عدم پاسخ، فرسایش نیـز در تحقیقـات   

ــین    ــوده و محقق ــایین ب ــی، پ ــوالًدلف  معم

به راحتی علت را با صحبت کردن  توانند یم

  .با ترك کنندگان، دریابند
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ها بـه شـکل و عمـق سـئواالت و     هغناي داد  ها دادهغناي 

یی از قبیل مصاحبه بستگی ها يریگیپامکان 

ــه   )امکــان(. دارد ــب وقتــی ک ــري، اغل پیگی

نیسـتند،   هـا  پاسخمحققین قادر به ردگیري 

  .محدود است

در  هـا  دادهبه عالوه مباحث مربوط به غناي 

به  ذاتاًهاي سنتی، تحقیقات دلفی، پیمایش

زنگري پاسخ بـه  خاطر تعامالت چندگانه و با

ي فـراهم  تـر  یغنـ هـاي  جهت بـازخور، داده 

به عالوه، مشارکت کنندگان دلفی، . آورند یم

ــه مصــاحبه ــري تمایــل نشــان ب هــاي پیگی

  .دهند یم

  

  رویه انتخاب خبرگان

رهنمودهاي مبسوطی درباره چگونگی جذب خبرگان شایسته به یک گروه اسمی  1دلبک و همکاران

رویه  ها آن. که این رویه، براي تحقیق دلفی نیز قابل استفاده است اند ودهنمارائه کرده، خاطرنشان 

که هدف از آن، حصول اطمینان از شناسایی خبرگان ذیربط و دادن فرصت  اند کردهدقیقی را تشریح 

تحقیق دلفی، به نمونه آماري که معرف جامعه باشد، وابسته . بوده است ها آنمشارکت در تحقیق، به 

که  باشد یمي ا ستهیشای یک مکانیزم تصمیم گروهی است که مستلزم مشارکت خبرگان دلف. نیست

  .الزامات آن، انتخاب خبرگان شایسته است نیتر مهمبنابراین، یکی از . درك عمیقی از موضوع دارند

 ها آنو ترکیب  ها ئتیهاندازه این . میکن یمیی تقسیم ها ئتیهما خبرگان را به : ساختار هیئت

در این مورد، چهار طبقه . ي احتمالی در بین خبرگان داردها تفاوتتحقیق و  سوالبه ماهیت  بستگی

دانشگاهیان، : بودند SSAذیربط از خبرگان، داراي دانش ارزشمند و مهم درباره تجارت الکترونیک در 

 باًیتقري ها دگاهید احتماالً ها گروهاین . 2ي غیردولتیها سازمانمتخصصین، مقامات دولتی و مقامات 

از آنجا که هدف، دستیابی به میزان قابل قبولی از همرأیی است، بهترین راه این . متفاوتی خواهند داشت

این طرح، امکان مقایسه . را از هم تفکیک کنند ها گروهیی داشته باشیم که این ها ئتیهاست که 

یی که در ادبیات دلفی آمده ها زمیکانمبنا به . آوردي ذینفع مختلف را نیز فراهم میها گروهي ها دگاهید

در هر هیئت هدف این است که دست کم نصف . نفر در هر هیئت وجود خواهد داشت 18تا  10است، 

، عاید خواهد کرد "داخل"را از  ها دگاهیداین ساختار، تعداد کافی از . مشغول باشند SSAدر  واقعاًاعضاء 

ي پاسخ دهندگان ها دگاهیدیی در ها تفاوتص شود که آیا یی را صورت داد تا مشخها لیتحل تواند یمو 

، مراحل رویه ما براي انتخاب خبرگان، آمده 1در شکل. وجود دارد یا خیر ها ئتیهداخلی و خارجی در 

  .است

                                                                                                                                               
1 - Delbecq et al. 
2 - NGOs 
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  : 1گام 

 KRNWتهیه 

دانشگاهیان، متخصصین، مقامات دولتی و مقامات : هاي مربوطیا رشته ها مهارتشناسایی 

NGO ها 

 ي مربوطها سازماناسایی شن

  شناسایی ادبیات دانشگاهی و تخصصی مربوط

  
  : 2گام 

 KRNWپر کردن 

  ها نامبا 

 .ي مربوطه را بنویسیدها مهارتیا  ها رشتهاسامی افراد مربوط به 

 .ي مربوطه را بنویسیدها سازماناسامی افراد مربوط به 

  .طه را بنویسیداسامی افراد مربوط به ادبیات دانشگاهی و تخصصی مربو

  
  :3گام 

خبرگان دیگر را 

 نامزد کنید

 .تماس بگیرید KRNWبا خبرگان فهرست شده در 

  .از رابطین بخواهید خبرگان دیگري را معرفی کنند

  
  :4گام 

خبرگان را رتبه 

 بندي کنید

 چهار زیر فهرست تهیه کنید؛ یکی براي هر رشته

 .کنید خبرگان را بر اساس فهرست مناسب، طبقه بندي

  .بندي کنیدرتبه شانیها یژگیوخبرگان را در داخل هر فهرست بر مبناي 

  
  :5گام 

ار خبرگان دعوت 

 کنید

 .ها باشند، متناظر با رشتهها ئتیهبه طوري که . خبرگان را براي هر هیئت فراخوانی کنید

 .فهرست رشته خود، فراخوانی کنید –در زیر  ها آنخبرگان را به ترتیب رتبه 

 .است 10-18ندازه مطلوب، ا

  .هنگامی که اندازه هر هیئت به حد مطلوب رسید، جذب متخصصین را متوقف کنید

  رویه انتخاب خبرگان در تحقیق نمونه - 1شکل 

  

در راستاي رهنمودهاي دلبک و همکاران، این تحقیق، از یک رویکرد چند : شناسایی خبرگان

  :اهد کرداي براي شناسایی خبرگان استفاده خومرحله

هدف از این کاربرگ، کمک به طبقه بندي . تهیه کنید 1یک کاربرگ نامزدهاي منابع دانش -1گام 

، به منظور جلوگیري از نادیده گرفته شدن هر دسته مهم از خبرگان ها آنخبرگان قبل از شناسایی 

وعات مربوط با موض ها آنیک تیم تحقیق مرکب از دو محقق دانشگاهی و یک متخصص که تمام . است

و  ها سازمان، ها رشته نیتر مناسب. خواهند کردر را پ KRNWآشنایی دارند، در  SSAبه اینترنت در 

، مفید SSAادبیاتی که در شناسایی خبرگان در سطح جهانی در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک در 

این مرحله، ضرورت دارد نام که در  اند کردهدلبک و همکاران تاکید . باشند را شناسایی خواهیم کرد

                                                                                                                                               
1 - Knowledge resource nomination worksheet (KRNW) 
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مهم است که در سطح باالیی قرار گرفته، ابتدا طبقات خبرگان را . هیچکدام از خبرگان، نوشته نشود

  .شناسایی کنیم

  
  نمونه کاربرگ نامزدهاي منابع دانش -3جدول 

  ادبیات مربوطه  ها سازمان  ها مهارتیا  ها رشته

  دانشگاهی 

o لیست مجالت 

 متخصص 

o تی جوامع اینترن 

o ــات ــش   مؤسس ـا بخ و اعضـ
ITU 

  مقامات دولتی 

o  فهرست جهانیITU 

  مقاماتNGO 

o  ها سازمانلیست  

 بانک جهانی 

    کمیســیون اقتصــادي ملــل

 متحد افریقا

 دانشگاه ملل متحد 

 جوامع اینترنتی افریقا 

   ــابرات ــی مخـ ــاي دولتـ وازتهـ

 افریقایی

 AFRIK-IT listserv  

 دانشگاهی:  

o   ــی ــاد سیاس ــزارش اقتص گ

 افریقایی 

o ي اطالعات ها ستمیس مجله

 مدیریت

o  ي هـا  ستمیسمجله اروپایی

 اطالعاتی

o   ــات ــدیریت اطالع ــه م مجل

 جهانی

o    ــدیریت فنــاوري ــه م مجل

 اطالعات جهانی

o  ــک ــه الکترونیــــ مجلــــ

ــتمیس ــا ســ ــات در هــ ي اطالعــ

 کشورهاي در حال توسعه 

 مشارکت کنندگان:  

o  ارتباطاتACM 

o تجارت افریقا 

o ي مخابرات ها گزارشITU  

  

، رویه تکراري بعدي، پر کردن طبقات KRNWپس از تکمیل : با اسامی KRNWپرکردن  -2گام 

) و ادبیات ها سازمانها، رشته(هر کدام سرعنوانها . با اسامی واقعی خبرگان بالقوه براي تحقیق دلفی است

 هايرود همپوشانینمایانگر منظر متفاوتی براي شناسایی و مدنظر قرار دادن خبرگان بوده و انتظار می

با این وجود، این . وجود داشته باشد ها آنزیادي در اسامی خبرگان بین هر کدام از سرعنوانها و درون 

براي هر طبقه، . دیدگاه چند منظري، براي شناسایی تعداد هر چه بیشتري از خبرگان، ضروري است

طبقات مناسب جاي ، اسامی بیشتري را در میتوان یمو تا آنجا که  میرو یمابتدا به فهرست شخصی خود 

در عین حال، ارتباطات مشخص تیم تحقیق ما، اگر چه گسترده . اي استاین رویه، رویه پایه. دهیممی

بنابراین، از رویه تشریح شده دلبک و . است، ولی محدود بوده و به شبکه شخصی ما سوگیري دارد

پس از شروع کار . حاصل نمائیمترین خبرگان اطمینان تا از شناسایی شایسته میکن یمهمکاران پیروي 

را بر طبق طبقات،  ها فهرسترفته،  KRNWدر  ها عنواني شخصی، به سراغ هر کدام سر ها تماسبا 

  :هر سر عنوان، استراتژي کلی متفاوتی دارد. کنیمبیشتر پر می
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  :هر طبقه مستلزم رویکرد متفاوتی براي شناسایی خبرگان خواهد بود: ها مهارتها یا رشته

این لیست را به کلی با مروري بر ادبیات مجالت دانشگاهی و تخصصی تحت عنوان : نشگاهیاندا

  . پر خواهیم کرد "ادبیات مربوطه"

 SSAي محلی جامعه اینترنت در ها انجمناولین سطح پر کردن این لیست، تماس با : متخصصین

ي محلی ها انجمن. باشند یم کشور زیر صحرا داراي انجمن محلی 14در حال حاضر، حدود . خواهد بود

توسعه اینترنت در کشورهایشان در آنجا جمع  "فعاالن"رود جایی باشند که جامعه اینترنت، انتظار می

 .شوند

هاي المللی مخابرات براي برقراري تماس با افراد در وزارتخانهاز فهرست جهانی اتحادیه بین: دولت

وزراي مخابرات، خبرگان بسیار . صحرا استفاده خواهیم کردملی مخابرات براي هر کدام از کشورهاي زیر 

خبرگان اینترنت در کشورهاي  نیتر آگاهو  نیتر فعالشوند که در تماس نزدیک با اي تلقی میشایسته

 .خود هستند

NGOها :NGO  هاي متعددي بر توسعه اینترنت وICT دو مکان کلیدي . در افریقا تاکید دارند

براي شروع کار، عبارتند از کمیسیون اقتصاد ملل متحد مربوط به افریقا و ) غیر از جستجوي وب(

، منابع مرکزي ایده الی هستند، چرا که هم ها نیااطالعات بانک جهانی در زمینه برنامه توسعه 

NGO و هم بانی کنفراسهایی  کنند یمي مالی را فراهم ها فرصتهاي فعالی بوده، اعتبارات و دیگر

مراوده  ها آنهاي گوناگونی هستند که براي منابع و شبکه سازي با NGOن، در تماس با هستند، بنابرای

هاي مربوط را NGOي از ا گسترده، لیست ISWorldبعالوه وب سایت کشورهاي در حال توسعه . دارند

  .در خود جاي داده است

براي تماس با ي مناسب، ابزاري ها روشوب، پست الکترونیک، تلفن، فاکس یا دیگر : ها سازمان

است که خود، خبره  ها سازمانهدف، تماس با افرادي در این . ي شناسایی شده خواهند بودها سازمان

  .باشند و بتوانند رابط دیگر خبرگان در داخل یا خارج سازمانشان باشند

ت ادبیات دانشگاهی و تخصصی را مرور خواهیم کرد تا تمام مقاالت مربوط به اینترن: ادبیات مربوطه

  .را بیابیم SSAدر  ICTsیا 

در این هنگام، با خبرگان شناسایی شده تماس : ، نامزد کردن خبرگان دیگرها تماسدوراول  - 3گام 

توضیح . خواهیم خبرگان دیگري را براي اضافه شدن به لیست، معرفی کنندمی ها آناز  میریگ یم

ی در زمینه الملل نیبخبرگان  به عنوانرا  ها آنکه ما  مییگو یمکوتاهی از تحقیق دلفی ارائه کرده و 

از آنجا که این مرحله، مستلزم تشکیل جلسه نیست، از . میا کردهشناسایی  SSAتجارت الکترونیک در 

بلکه به خبرگان و رابطین خواهیم گفت که محققین، در . میکن ینمافراد دعوت به شرکت در تحقیق 

، اطالعات میتوان یمتا آنجا که . اي خبرگان هستندنامه حال حاضر، در حال جمع آوري اطالعات زندگی

همچنین اطالعاتی در زمینه ارتباط خبرگان با . میکن یمکسب  ها آني ها یژگیوي درباره ا نامهزندگی 

، با ها تماسدور اول . تا در صورت نیاز به پیگیري، کار را تسهیل کنیم میکن یمهمدیگر جمع آوري 

که حداکثر تعداد خبرگان  ردیگ یمبراي حصول اطمینان از این صورت  KRNWهدف اولیه گسترش 

  .قابل دسترسی را شامل شده باشد
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تا  میکن یمپیروي  2، از رویه تشریح شده در گام کنند یمو ادبیاتی که رابطین ارائه  ها سازمانبراي 

  .قرار دهیم KRNWشناسایی و در ا اسامی خاص ر

اي هر کدام از خبرگان لیست داریم تا معین کنیم که چه دگی نامهبعالوه نیاز به کسب اطالعات زن

ي ثبت شده شامل تعداد ها دادهبراي مثال، . شده است ها آنکه موجب خبرگی  اند داشتهیی ها یژگیو

، تعداد SSAي فعالیت در تجارت الکترونیک در ها سالهاي انجام شده، تعداد مقاالت منتشره و ارائه

براي رتبه بندي خبرگی خبرگان در گام بعد، نیاز به . و غیره NGOپست دولتی یا ي تصدي در ها سال

 حدوداًلیستی شامل  رود یمدر پایان این گام، انتظار . اطالعات کافی درباره هر کدام از آنان وجود دارد

  .خبره داشته باشیم 200

افراد مطرح در لیست بزرگ ي ها یژگیودر این گام، : ها یژگیورتبه بندي خبرگان بر اساس  - 4گام 

ابتدا، چهار زیر . میکن یمرا بر طبق اولویت دعوت به تحقیق، رتبه بندي  ها آنخبرگان را مقایسه کرده و 

خبرگان را بر مبناي . و دانشگاهیان NGOمتخصصین، مقامات دولتی، مقامات : میکن یملیست تهیه 

ي چندگانه ها نقشدر صورت بر عهده گرفتن . میکن یم، طبقه بندي ها ستیلدر قالب زیر  شانیها یژگیو

به بعد، هر عضو تیم تحقیق، . یک خبره را در بیش از یک لیست جاي دهیم میتوان یمتوسط خبرگان، 

این رتبه . کند یمرا بر طبق درجه شایستگی افراد، رتبه بندي  ها ستیلمستقل، هر کدام از زیر  طور

را با هم تطبیق داده و چهار زیر لیست رتبه بندي  ها ستیل ي مستقل از هم، با هم جمع شدهها يبند

در پایان از خبرگان براي شرکت در تحقیق دعوت خواهیم کرد و با رسیدن به تعداد . میکن یمشده تهیه 

  .میرسان یممورد نیاز، کار را به پایان 

کدام از چهار طبقه ، ما هیئتی را براي هر ها يبندبر اساس رتبه : دعوت خبرگان به تحقیق -5گام 

به طوري که دست  باشد یم) 10و حداقل ( 18در اینجا نیز اندازه مورد نظر هیئت، . تشکیل خواهیم داد

انتخاب تعداد ماکزیمم، حائلی را در صورت فرسایش، ایجاد . کار کرده باشند SSAکم، نیمی از اعضاء در 

شفاهی از مشارکت خود،  به طورگان، دهنداگر چه ریزش شرکت کنندگان، هنگامی که پاسخ کند یم

  .اطمینان داده باشند، بسیار کم خواهد بود

هاي الزم براي آن، از جمله تعهد الزم را ما با هر هیئت تماس حاصل کرده، موضوع تحقیق و رویه

خواهیم خواست تعهد بدهند که شش پرسشنامه  ها ئتیهبراي این تحقیق، ما از . توضیح خواهیم داد

ي را تکمیل کرده و ظرف سه روز از تاریخ دریافت، تحویل دهند، که در کل، یک ساعت و نیم ا قهیدق 15

ي به شش ها پرسشنامهمحدود کردن تعداد . دهد یمماهه به خود اختصاص  1-3زمان را طی یک دوره 

ي از ا صادقانهفقره، به خاطر آن است که مشارکت کنندگان، به ستوه نیایند و در عین حال، ارزشیابی 

  .زمان صرف شده توسط آنان، صورت گیرد

ملزم به دسترسی به  ها پرسشنامهدر این تحقیق مشارکت کنندگان را براي دریافت بازگرداندن 

. یک عامل پیش داورانه جدي باشد تواند یماین امر  عتاًیطبپست الکترونیک، فکس یا وب خواهیم کرد 

، این الزام، الزام نامعقولی کند یمارت الکترونیک استفاده با این وجود، براي تحقیقی که از خبرگان تج

را به د بنا به پیشنهاد دلبک و همکاران، اولین پرسشنامه، در همان روزي که خبرگان تمایل خو. نیست

  .، به هر کدام از آنان ارسال خواهد شددارند یممشارکت ابراز 
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کار  SSAز نه خبره رده باالیی که در ، با دعوت اها ئتیهبراي هر زیر لیست، دعوت از اعضاء 

توجه کنید که بسیاري از خبرگان در . شروع خواهد شد) 18نصف تعداد مورد نظر ما یعنی ( کنند یم

آفریقاي شمالی و آفریقاي جنوبی قرار خواهند داشت، اما این خبرگان، در این سهمیه دخالت نخواهند 

سپس از نه خبره رده باال در . نکه به سهمیه نه برسندما از خبرگان ؛ دعوت خواهیم کرد تا ای. داشت

  .یا نه کنند یمکار  SSAپرسیم آیا در لیست می –ی زیرمابق

  .خبرگان موجود خواهد بود نیتر ستهیشاي، متضمن شناسایی و دعوت از ا مرحلهطرح فرایند پنج 

در جایی که ممکن  به مشارکت خبرگان در تحقیق، توانند یمي متعددي وجود دارند که ها مشوق

) 2(انتخاب شدن در یک گروه متنوع و منتخب، ) 1: (است از مشارکت در آن امتناع ورزند، منجر شود

این . افزایش افق دید خودشان درباره سازمانشان و بیرون از آن) 3(فرصت یادگیري از اتفاق نظر و 

  .فراهم آورد انگیزه قوي الزم براي جذب خبرگان پر مشغله را توانند یممشوقها 

  ها روش جمع آوري و تحلیل داده - 3- 3-2

ي دلفی، از طریق پست الکترونیک، فکس و وب ها پرسشنامه: مکانیزم اجراي پرسشنامه -1- 3- 3-2

، دانند یمکه مناسب  ها رسانهمختار خواهند بود که از هر کدام از این  ها ئتیهاعضاء . مبادله خواهند شد

. کنند یمرا تسریع  ها پرسشنامهآن است که زمان گردش  "سریع"ي ها سانهرمزیت این . استفاده کنند

به . مهم است کامالًشهرت دارد،  ها دادهاین امر، در روش دلفی، که به زمان تلف شده براي جمع آوري 

ماه  5روز تا  45 تواند یممتوسط  به طورکه تحقیق دلفی،  اند زدهمثال، دلبک و همکاران، تخمین  طور

که افراد، همگی در یک کشور بوده و محققین براي تحویل و  دهد یماین وضعیت، زمانی رخ . ببرد زمان

ی الملل نیب، ها پرسشنامهاما در این مورد، تبادل . بر سیستم پستی متکی هستند ها پرسشنامهدریافت 

حدود یک ماه طول بازگردانده باشد،  فوراًپرسشنامه را پر کرده و  SSAبا فرض اینکه یک فرد در . است

، قبل )خوش بینانه کامالًشاید یک فرض (تا پرسشنامه تکمیل شده، براي تحلیل دریافت گردد کشد یم

با توجه به اینکه محققین، تا زمانی که تمام نتایج از یک . از اینکه پرسشنامه بعدي را بتوان ارسال کرد

ایند، چنین زمان تاخیري به گونه نامعقولی، توانند پرسشنامه بعدي را ارسال نمهیئت نرسیده باشد، نمی

  .طوالنی خواهد بود

گونه به  نیتر هیشبکه (براي پست الکترونیک، فکس : سه گونه از هر پرسشنامه طراحی خواهیم کرد

 1دیلمن(بر اساس اصول طرح پیمایش  به دقتها، از آنجا که پرسشنامه. و وب) نوع چاپی است

)Dillman, 2000( (ي از آنچه که از ا مالحظهقابل  به طورکه نتایج،  رود ینمند شد، انتظار طراحی خواه

  .، متفاوت باشددیآ یمطریق پست بدست 

که توسط  "رتبه بندي"، از رویه تحقیقات دلفی نوع ها پرسشنامهاجراي : رویه اجرا -2- 3- 3-2

طوفان فکري ) 1: (بوداین رویه، شامل سه گام کلی خواهد . اشمیت مطرح شده است، پیروي خواهد کرد

رتبه بندي لیست ) 3(موارد و  نیتر مهممحدود ساختن لیست اصلی به ) 2(براي تعیین عوامل مهم، 

  .عوامل مهم

                                                                                                                                               
1 - Dillman 
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براي اکثر مالحظات مربوط به طراحی، از : موضوعات کلی در طراحی پرسشنامه -3- 3- 3-2

اول اینکه، با توجه به . ردرهنمودهاي مطرح شده توسط دلبک و همکاران و دیلمن پیروي خواهیم ک

دهندگان، بسیار وقتگیرتر از پیمایش اینکه تحقیق دلفی، با تکرارها و مراحل چند گانه اش، براي پاسخ

دوم اینکه، با . دقیقه وقت نبرد 30سنتی است، باید اطمینان یافت که هیچ پرسشنامه واحدي بیش از 

به گونه وبی پیمایش، ضروري است که محققین عنایت به بکارگیري همزمان پست الکترونیک، فکس و 

  .را طرح کنند تا اطمینان حاصل نمایند که این سه شکل اجرا، معادل هم باشند ها شیمایپ دقت

  .کند یم، با اقتباس از اشمیت و همکاران، فرایند اجراي تحقیق را بیان 2شکل 

  

   1فاز 

  طوفان فکري

  هیئت به عنوانافراد برخورد کنید، نه  به عنوانتنها براي این فاز، با خبرگان.  

  ها و اقدامات مهم را مجزا از خبرگان بخواهید تا عوامل مربوط به زیرساخت: 1پرسشنامه

  .لیست کنند

  این دو لیست بدست آمده از تمام خبرگان را بدون توجه به هیئت مربوطه، با هم تلفیق

  .کنید

 واژگان بکار رفته را یکسان سازي کنیدي تکراري عین هم را حذف کرده و ها جواب.  

  .لیست تلفیق شده را براي اعتبار سنجی براي خبرگان بفرستید: 2پرسشنامه 

  ي تلفیق شده را پاالیش کنیدها ستیلنسخه نهایی.  

  
  :2فاز 

  تحدید

  چهار هیئت مجزا از هم برخورد کنید به عنواناز این به بعد، با خبرگان.  

  خبرگان ارسال ز ها را به هرکدام اي اقدامات مهم و زیرساختها تسیل: 3پرسشنامه

  .کنید

  کند یم) نه رتبه بندي (هر خبره، حداقل ده عامل از هر لیست را انتخاب.  

  خبرگان را نگهدارید% 50براي هر هیئت، عوامل انتخاب شده توسط بیش از.  

  
  3فاز 

  رتبه بندي

ي ویرایش شده هیئت خود را ها ستیلعوامل موجود در  از خبرگان بخواهید تا: 4پرسشنامه 

  .رتبه بندي کنند

  .رتبه متوسط براي هر مورد را حساب کنید

 .، ارزیابی کنید1اتفاق نظر بر روي هر لیست در هر هیئت را با استفاده از دبلیوي کندال

 .بندي کنندبه هر عضو هیئت، بازخور بدهید و از آنان بخواهید که هرلیست را دوباره رتبه 

 .تکرار کنید تا اعضا به اتفاق نظر برسند

  .باشد یمتا براي هر هیئت  2لیست رتبه بندي شده، یعنی  8نتیجه نهایی، 

  )et al, 2001 Schmidt(فرایند اجراي تحقیق دلفی  -2شکل 

                                                                                                                                               
1 - Kendall’s  W 
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  طوفان فکري: 1فاز اجرایی  .1

روزي که یک خبره موافقت اولین پرسشنامه را در همان . جمع آوري اولیه عوامل :1پرسشنامه 

سهیم ) بسته به ترجیح خود خبرگان(تا در هیئت دلفی، از طریق پست الکترونیک، فکس یا وب  کند یم

پرسشنامه اولیه تحقیق دلفی، بسیار ساده است، چرا که در بردارنده یک . شود، خواهیم فرستاد

را مطرح خواهد کرد، که هر کدام،  این پرسشنامه، سه سوال اساسی. هاست دهیادرخواست باز براي طرح 

  .شوند یمبه یکی از سواالت تحقیق مربوط 

، پرسشنامه از خبرگان خواهد پرسید که دست کم شش عامل )RQ1(در مورد اولین سوال تحقیق 

 SSAگذاري و رشد کاربرد تجاري اینترنت در کشورهاي اثر گذار بر پایه.) به اشمیت مراجعه کنید(مهم 

این سوال، در جستجوي تهیه لیستی از عوامل زیرساختی است که ما، بدان لیست زیر . را لیست کنند

  .میکن یمساخت اطالق 

در پرسشنامه، از خبرگان خواسته خواهد شد تا دست کم شش ) RQ2(در مورد سوال دوم تحقیق 

طی ده  SSAسودمندي در  به طورکاربرد، حرفه یا ویژگی تجارت الکترونیک را که امکان اجراي آن 

ي تجارت ها حرفهدر این سوال در جستجوي تهیه لیست دومی از . سال آینده وجود دارد، لیست کنند

، بر خالف دو سوال اول تنها درخواست از مینام یمکه ما، آنرا لیست اقدامات مهم  میباش یمالکترونیک 

، بطورمناسبی ها آنخبرگان براي بیان پیشنهادهاي خود در قالب موارد و سپس رتبه بندي کردن 

ي ا دهیچیپپیشنهادها، موارد . بکار گرفته شود) RQ3(براي پرداختن به سوال سوم تحقیق  تواند ینم

لذا براي پاسخ . شوند یمي سواالت دیگر، حاصل ها افتهنتیجه ترکیبی و هم افزا با ی به عنوانهستند که 

نزدیک به دو سوال دیگر مربوط است،  به طوربه این پرسش در این مرحله، یک سوال دلفی سومی که 

در دو یا سه جمله براي هر (از خبرگان خواسته خواهد شد تا توضیح مختصري : بکار گرفته خواهد شد

این توضیحات، . ، بیان کننداند کردهبراي اهمیت هر عاملی که در پاسخ به دو سوال اول، لیست ) عامل

اي پاسخگویی به سوال سوم تحقیق و کمک به ما در دو هدف فراهم آوردن یک مبناي تجربی کیفی بر

بعالوه، این . درك و تطبیق دادن عوامل گوناگون ارائه شده توسط خبرگان را برآورده خواهد کرد

توضیحات، کمک خواهد کرد تا عوامل را در طبقاتی دسته بندي کنیم و راه را براي پرسشنامه بعدي که 

  .، هموار خواهد کردکند یم عوامل را تغییر نام داده و یک کاسه

ارسال خواهیم  ها آناز هیئت مربوطه  نظر صرفدر این مرحله، این پرسشنامه را به تمام خبرگان، 

تحقیقات متعددي به این . کرد و نتایج به دست آمده از تمام خبرگان را با هم تحلیل خواهیم نمود

. ي همگن هستندها گروهاز  تر خالقهمگن، ي غیر ها گروهکه در تصمیم گیري گروهی،  اند دهیرسنتیجه 

در عین حال، با تقسیم . شوند یمبر اساس همگون بودنشان، گروه بندي  عمداًدر طرح تحقیق خبرگان 

مرحله خالق تحقیق دلفی، . تحقیق به سه مرحله، از این احتمال سرکوبی خالقیت خواهیم گذشت

است طرح عوامل شود، در حالی که مراحل رتبه که از مشارکت کنندگان، درخو ابدی یمهنگامی تحقق 

  .بندي و وزن دهی، در بردارنده عمدتا عقاید قضاوتی هستند

لذا دو لیست از عوامل  شود ینماستفاده  ها ئتیهدر این طرح، طی مرحله طوفان ذهنی اولیه، از 

ي ها ئتیهظر از دهنده خالقیت جمعی تمام مشارکت کنندگان در تحقیق، قطع نکه نشان شود یمایجاد 

  .باشد یممربوطه آنها 
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در این . ي تکراري حذف خواهد شدها پاسخي حاصل از اولین پرسشنامه، ابتدا ها پاسخدر تحلیل 

کنند، ثبت را که هر مورد را پیشنهاد می ها ئتیهي تلفیق شده، شماره اعضاء ها ستیلزمان، بر روي 

کنیم تا فهم هر لیست در هنگام قاتی دسته بندي میکرده و سپس این عوامل را از نظر مفهومی، به طب

بندي با هدف ارائه بوده است و نه گروه. شود تر آساندر مرحله بعدي، براي اعضاء  ها آنبازگردانده شدن 

از ( SSAمبتنی بر دانش ما درباره مسائل مربوط به تجارت الکترونیک در  ها يبند طبقهبراي تحلیل و 

  .خواهد بود) هنگی و اقتصاديقبیل مسائل سیاسی، فر

از آنجا که محققین، به جاي خبرگان، . بندي شده عواملاعتبار سنجی لیست طبقه :2پرسشنامه 

ي در قالب طبقات پیش از ادامه کار را بر عهده خواهند گرفت، بند و گروه ها ستیلکار یک کاسه کردن 

در این . شده عوامل ارسال خواهیم کرد ي یک کاسهها ستیلیک پرسشنامه دومی را براي اعتبار سنجی 

اند، پرسشنامه، تمام عوامل تلفیق شده به دست آمده از پرسشنامه اول را که به طبقاتی گروه بندي شده

اي درباره هر عامل، یک واژه نامه توضیحی نیز عالوه بر توضیحی مختصر و یک جمله. لیست خواهد شد

اطالعات ارائه شده توسط خبرگان در پرسشنامه اول، گنجانده  براي تعریف و تشریح هر عامل، بر مبناي

ي خبرگان به پرسشنامه اول، به آنان داده خواهد ها پاسخعالوه بر این، یک کپی دقیق از . خواهد شد

ي آنان را ها پاسختصدیق نمایند که ما، ) الف(در دومین پرسشنامه از خبرگان خواسته خواهد شد تا . شد

طبقه بندي عوامل را مورد ) ب(و  میا دادهرا در طبقه مناسبی قرار  ها آنو  میا کردهبه درستی تعبیر 

بدون این مرحله، مبنایی براي این ادعا وجود "بنا به نظر اشمیت، . بررسی قرار داده آن را اصالح نمایند

د موارد در این زمان، خبرگان قادر خواهند بو ".ندارد که لیستی معتبر و یکپارچه تهیه شده است

بر  ها يبنددو لیست مزبور و طبقه . را ندیده باشند ها آندیگري را پیشنهاد کنند که در ابتدا، ممکن بود 

  .ي آنان، باز هم تعدیل خواهد شدها پاسخاساس 

  

  تحدید عوامل: 2فاز  .2

کوتاه سخن . در دو مرحله بعدي، با خبرگان، به عنوان چهار هیئت جدا از هم برخورد خواهد شد

هستند، محدود  ها آني ذینفعان تشکیل دهنده ها دگاهید، عوامل را که بازتاب دهنده ها ئتیهن که، ای

در فاز دوم که دو لیست عوامل، ). 3فاز ( کنند یمو سپس رسیدن به اتفاق نظر را تسهیل ) 2فاز (ساخته 

ي ذینفع ها گروهوت ي متفاها دگاهید، هدف ما، درك رتبه بندي اهمیت عوامل بر مبناي شود یممحدود 

ي تجارت الکترونیک در ها فرصتي خاصی از خبرگان ممکن است مسائل و ها گروه. گوناگون خواهد بود

SSA  ی دولت و خطمشتعابیر مهمی براي  تواند یم، ها تفاوترا تا حدودي متفاوت ارزیابی کنند و این

یی که درباره اهمیت عوامل، ها گروهشتن بنابراین، استراتژي عبارت است از دا. اقدام مدیریت داشته باشد

اي از هم یی که تفاوت قابل مالحظهها دگاهید، نه تالش براي وفق دادن کنند یمبه طور مشابه فکر 

  .دارند

ي تلفیق شده کامل موارد را به هر ها ستیلپس از آن، . عوامل نیتر مهمانتخاب  :3پرسشنامه 

پرسشنامه سوم، به طور تصادفی مرتب خواهد شد تا . کرد کدام از خبرگان در هر هیئت ارائه خواهیم

 10از هر عضو هیئت، خواسته خواهد شد تا دست کم . اریب در نظم لیست کردن عوامل منتفی گردد
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) نه رتبه بندي(کند، انتخاب مهم تلقی می SSAعامل در هر لیست را که براي تجارت الکترونیک در 

ي خود را بازگردانند، هر هیئت را به طور جداگانه تحلیل خواهیم کرد ها پاسخوقتی که تمام اعضاء . کند

خبرگان را شناسایی کنیم؛ این عوامل را براي آن هیئت نگه % 50تا عوامل انتخاب شده توسط بیش از 

اندازه مورد نظر براي . دهد یمرا به اندازه قابل اداره کردن، کاهش  ها ستیلاین فرایند، . خواهیم داشت

  .مورد نخواهد بود 20- 23بندي، بیش از رتبه 

.  

  رتبه بندي عوامل مرتبط: 3فاز  .3

. هدف از فاز نهایی، رسیدن به یک اتفاق نظر در رتبه بندي عوامل مرتبط در هر هیئت است

ي دلفی، ها گروهکه رسیدن به این اتفاق نظر در  اند دهیرسمطالعات، به طور هماهنگ به این نتیجه 

با این . ، تعامل مستقیم میان اعضا وجود داردها آنیی است که در ها گروهوافق نظر در از ت تر مشکلبسیار 

 عمداًها دستیابی به اتفاق نظر با مشکل کمتري مواجه است چرا که محققین وجود، با این طراحی هیئت

  .گزیننداعضا هیئت را همگون برمی

رویه مورد نظر، مستلزم آن است که  این مرحله از. رتبه بندي عوامل انتخاب شده :4پرسشنامه 

ي ویرایش شده مجزاي خود را به طور ها ستیلعوامل موجود در هر کدام از  ها ئتیههر کدام از 

هر لیست رتبه بندي شده، ترتیب اولویت مربوط به هر هیئت را نشان . جداگانه، رتبه بندي کنند

رتبه بندي موارد را براي هر کدام از دو لیست در این مرحله، هر خبره، به طور انفرادي ترتیب . دهد یم

پرسشنامه، همچنین از خبرگان خواهد خواست تا توضیحات . کندزیرساخت و اقدامات مهم تعیین می

  .هایشان ارائه دهندخود راجع به رتبه بندي

 اگر چه. با مروري بر ادبیات موضوع، توضیحی در مورد رتبه بندي در یک مطالعه دلفی، پیدا نشد

ي دلفی را با یک روش متدلوژ، Rohrbaugh. کندارائه می [به ارهدر این ]اشمیت، مطالب مفیدي 

که از یک روش گرافیکی براي استدالل در  )SJA(تصمیم گروهی مبتنی بر تحلیل قضاوت اجتماعی 

به دست اگر چه نتایج . ، مقایسه کرده استکند یممورد تصمیمات اعضا براي دیگر اعضاء هیئت استفاده 

، به میزان باالیی از اتفاق نظر دست یافتند، ها گروهنبودند، اما  تر درستچندان  SJAآمده از بکارگیري 

در صورت ارائه نوعی  Rohrbaughبر اساس تحقیق . چرا که اعضا، استدالل یکدیگر را فهمیده بودند

  .رسید، سریعتر به اتفاق نظر خواهند ها ئتیهبازخور درباره استدالل اعضاء 

، اشمیت، رهنمودهاي عالی و مبسوط رسد یمفرا  ها ستیلهاي کمی موارد وقتی زمان تعیین رتبه

ي ما در اینجا، به عنوان پایه و اساس، بکار گرفته متدلوژدر زمینه اصول مربوطه، ارائه کرده است که در 

 ,and Castellan  ردي ناپارامتریک وجود داها يبندتعدادي مقیاس براي ارزیابی رتبه . شده است

1988) (Siegel ارزش . شناخته شده است ها آنبه عنوان بهترین  1اما ضریب تطابق دبلیوي کندال

- می ها ستیلنمایانگر همرأیی کامل میان  1دهنده عدم همرأیی و ن نشا 0است، که  1تا  0دبلیو، از 

نشان از توافق  7/0است که در آن، اشمیت، جدولی براي تعبیر مقادیر مختلف دبلیو، ارائه کرده . باشد

                                                                                                                                               
1 - Kendall 's W Coefficient of concordance 
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. پس از محاسبه تطابق در هر هیئت، مقدار دبلیو، نشانده چگونگی رتبه بندي خواهد بود. قوي دارد

و مرحله رتبه بندي را کامل شده  دهد یمرا نشان  بخش تیرضایا بیشتر براي دبلیو، توافق  7/0مقدار 

ي مربوط به هر مورد براي محاسبه رتبه نهایی یک هیئت ها رتبهاز میانگین  میتوان یم. تلقی خواهیم کرد

  .استفاده کنیم

در . باشد، پرسشنامه رتبه بندي را باید دوباره به اعضاء آن هیئت ارائه کرد 7/0اما اگر دبلیو، کمتر از 

 اند، بازگشت دادهي میانگین لیست شدهها رتبههر تکرار، موارد مربوط به هیئت به طوري که به ترتیب 

کمک  ها آنها، به براي هر مورد، اطالعات زیر به اعضاء داده خواهد شد تا در اصالح رتبه. خواهند شد

شاخصی ) 3(رتبه بندي اعضا از مورد مزبور، در دور قبلی، ) 2(میانگین رتبه مورد براي هیئت، ) 1: (کند

یک پاراگراف که در ) 4(و  )"توافق ضعیف"براي مثال (از سطح موجود همرأیی، بر مبناي مقدار دبلیو 

بر این . براي آن مورد ها آنآن به طور خالصه، نظرات دیگر اعضا درباره دلیل رتبه تعیین شده توسط 

ها و ي خود براي هر مورد را اصالح کنند و رتبه بنديها يبنداساس، از اعضا خواهیم خواست تا رتبه 

  .اصالحات خود را تبیین کنند

دبلیو، ) 1: (ند رتبه بندي ادامه خواهیم داد تا به یکی از سه معیار توقف برسیمما به تکرار این فرای

به تکرار سوم برسیم که ) 2. (دهنده سطح قابل قبولی از هماهنگی استن برسد که نشا 7/0به مقدار 

پرسشنامه سومی باشد که هر عضو، در این تحقیق از گفتگوي اول تا به حال دریافت کرده  تواند یم

اما در تکرار سوم، از اعضا، خواهیم پرسید که آیا خواهان ادامه تکرار تا رسیدن به اتفاق نظر  .است

اگر تعداد کافی از اعضا موافقت کنند، فرایند را ادامه خواهیم داد تا دبلیو، به سطح مطلوب . هستند یا نه

در دو دور متوالی تفاوت  ها يبندبر اساس گفته اشمیت، در صورتی که میانگین رتبه ) 3. (ارتقا یابد

 1با استفاده از آزمون مک نامار توان یماین تفاوت را . چندانی نداشته باشد، تکرار را متوقف خواهیم کرد

پیش ( شود یمدر مواقع وجود معیارهاي تکراري که پاسخ هر فرد، دوبار دریافت  معموالً"سنجید، که 

  ." )Barry, 2002( رود یمبه کار ) پس تست –تست

در پایان این مرحله رتبه بندي، هشت لیست رتبه بندي شده خواهیم داشت، دو لیست از هر کدام 

به عوامل مختلف، از لحاظ  ها ئتیهیی است که هر کدام از ها تیاولواز چهار هیئت، که نشان دهنده 

تا  کند یماین فرایند دقیق، تضمین . اندتعیین کرده SSAي بر کار تجارت الکترونیک در رگذاریتأث

شاخص معتبري از اهمیت نسبی عوامل مختلف  ها يبند رتبهعوامل بوده و  نیتر مهمعوامل لیست، 

بر اساس این نتایج، قادر خواهیم بود تا مشاهدات تئوریکی خود از ادبیات را ارزیابی مجدد . باشند یم

 SSAر تجارت الکترونیک در ي برگذاریتأثکرده و پیشنهادهایی در زمینه روابط مورد انتظار بین عوامل 

  .ارائه نمائیم

 پردازيکاربردهاي روش دلفی درتئوري: گیرينتیجه .4

توانند آن را در مقاطع مختلف روش دلفی، یک وسیله تحقیقی چند کاربردي است که محققان می

تواند می مسألهاولویت بندي / بینی و شناساییاستفاده از روش دلفی براي پیش. تحقیق خود، بکار گیرند

                                                                                                                                               
1 - Mc Namar 
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به طور مثال، . یا سئواالت تحقیق سوالدر مراحل اولیه، مفید باشد، به ویژه در انتخاب موضوع و تعریف 

منتشر شده  MIS Quarterlyدرباره مالحظات مدیریتی کلیدي که در  MISRC/CIMمطالعات 

 ISیی فعال در از دید مدیران اجرا ISموضوعات مطرح در مدیریت  نیتر مهمدرکی از  جادیدر ا [5]است

و متخصصین، سهیم بوده  ISنقش مهم داشته و لذا در ایجاد ارتباط میان تحقیقات  ISبراي محققین 

بنا کردن یک زیرساخت "از قبیل (ي ا گستردهمسائل رتبه بندي شده در این مطالعات، موضوعات . است

، سئواالتی که از ها آنکه در در مطالعات دلفی، . اند نمودهرا براي تحقیقات آتی ارائه ) "ITمناسب 

هاي رتبه بندي شده حاصل، ، لیستترند خاصشود، از نظر موضوع محدودتر و خبرگان پرسیده می

به طور مثال، عامل ریسک پروژه نرم افزاري در تحقیق . هدایتگر تشکیل سئواالت خاص باشد تواند یم

موجب تشکیل سئواالت  تواند یم، )شدفقدان تعهد مدیریت ار(اشمیت و همکاران حائز رتبه اول شده

عامل دیگر ریسک که در تحقیق اشمیت و همکاران . تحقیقی خاصی درباره این موضوع خاص شود

به مجموعه کارهاي تئوریک مربوط به شرایط  "ي کاربرها دپارتمانتعارض میان "شناخته شد یعنی 

دهد، اشاره خود بپردازند رخ میدر تالشند تا به پاسداري از منافع  ها گروهتعارض، که وقتی 

، برخی از کاربردهاي 4به عنوان یک منظر مفید براي بررسی این موضوع، جدول . )Pfeffer, 1992(دارد

  .دهد یمروش دلفی در فرایند تحقیق را به طور خالصه نشان 

  
  کاربردهاي روش دلفی در فرایند تحقیق - 4جدول

 شناسایی موضوع تحقیق 

 یقتشخیص سواالت تحق 

 یافتن یک چشم انداز تئوریک براي تحقیق 

 انتخاب متغیرها 

 شناسایی اولیه روابط علی 

  ایجاد یک زبان مشترك براي مباحثه

  

اول . ي چندي در زمینه تئوري پردازي استفاده کنندها روشتوانند از روش دلفی، به محققین می

کمک به (ه طرح تئوري ارزشمند باشد تواند در مراحل اولیاینکه، رتبه بندي یک تحقیق دلفی، می

به طور مثال، تحقیق تشریح شده در بخش ). محققین در شناسایی متغیرهاي مورد نظر و طرح موضوع

خبرگان، براي تجارت الکترونیک در افریقا، مهم است ر پیشین، تنها شناسایی کننده عواملی که از نظ

در هر تحقیقی . شونداز بقیه تلقی می تر مهمامل، بلکه در جستجوي این نیز هست که کدام عو باشد ینم

ي خبرگان، آنچه که از ها يبندرتبه . اي از متغیرهاي مربوط را انتخاب کنندمحققین باید لیست چکیده

اثر عوامل درك شده است را اولویت بندي کرده و به محققین در انتخاب عواملی که بیشترین اثر را 

  .دینما یمدارند، کمک 

از آنجا که تحقیق دلفی، از . ابندی یمنکه، مزایاي دیگر در تعمیم تئوري حاصل تحقق دوم ای

، با کنکاش در تجربیات و نظرات آنان، نیمحققکه تجربه وسیعی دارند  کند یمخبرگانی اطالعات کسب 

سترش دایره مشاهدات تجربی را که مبناي تئوري اولیه آنان است را به اندازه قابل توجهی گ توانند یم
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ها و شرایط احتمال آن را که تئوري حاصل، در زمینهو دهند، در نتیجه پشتوانه تئوري را تقویت کرده 

  .چندگانه صدق کند، افزایش دهند

در تئوري پردازي از درخواست از خبرگان براي توجیح استداللشان ناشی  [دلفی]سومین فایده 

قیقات دلفی است، اولین تحقیق دلفی صورت گرفته ي اختیاري تحها یژگیواین مورد، یکی از . شود یم

اند، اگر چه تحقیقات دلفی اخیر زیادي از مزیت این گزینه بهره نبرده. ، از آن استفاده کرد1توسط دالکی

کمک ارزشمندي به درك روابط علی میان  تواند یم شانیها پاسخخواستن از پاسخ دهندگان به توجیح 

  .به حساب آیدعوامل و درك لزوم خلق تئوري 

اعتبار مفهوم، مبتنی بر تعریفی . در اعتبار مفهوم یاریگر باشد تواند یمچهارم اینکه، تحقیق دلفی، 

، که از )ارائه شده در اینجا(ي تحقیق دلفی، از جمله تحقیق نمونه ها طرح. روشن از مفهوم است

نند تا مطمئن شوند که ي اولیه خود را اعتبار سنجی کها پاسخکه  خواهند یممشارکت کنندگان 

. در جهت این هدف باشند توانند یم، فهمند یمارائه شده را  ستیدر لمحققین، مفهوم موارد ارائه شده 

به عالوه، شکل دهی تعاریف مفهومی مطابق با تعاریف مصطلح در میان متخصصین نیز موجب سازگاري 

قابل فهم بودن آن براي  طور نیهمدر درك مفهوم توسط مشارکت کنندگان در تحقیقات آتی و 

به طور مثال، یکی از کارکردهاي تحقیق دلفی . شود یممتخصصین استفاده کننده از تئوري حاصل، 

آن است که این روش، یک زبان مشترك براي بحث درباره  2صورت گرفته توسط هولساپل و جوشی

  .کند یممدیریت دانش ایجاد 

تحقیقات دلفی نیست، یک تحقیق با طرح دقیق، نه تنها اگر چه تئوري پردازي، منظور بسیاري از 

. موجب خلق تحقیقات تئوریکی مربوط گردد تواند یمارزش باشد، بلکه ا ب تواند یمبراي خلق تئوري 

در . به طور مستقیم و فوري هم در تئوري و هم در عمل، مثمرثمر باشد تواند یمآنگاه تحقیقات دلفی، 

 فوراً، )استفاده کننده(در حالی که متخصصین . شودق، تئوري ساخته میاین مطالعات، بر مبناي تحقی

را در دست داشته،  اند شدهیی از عوامل مهم اولویت بندي شده را که توسط خبرگان طرح ها ستیل

  .را در وضعیت خاص خودشان، بکار گیرند ها آن توانند یم

ي که به ا لهیوس(یک وسیله تحقیقی مباحث این بخش، چند کاربردي بودن روش دلفی را به عنوان 

در این . سازد یم، نمایان )هاي تحقیقی جدید و مطالعات اکتشافی استطور ویژه به خوبی مناسب حوزه

مباحث و نمونه تفصیلی درباره طرح تحقیق دلفی، امیدواریم سطح آگاهی در زمینه فایده این روش 

که  میکن یمدر پایان، محققین را ترغیب . رده باشیمبراي مقاصد مختلف فرایند تئوري پردازي را باال ب

ي تحقیقی خود بگنجاند تا در هنگام نیاز، براي نیل به اهداف ها روشاین وسیله را نیز در مخزن 

 .تحقیقی خود، در دسترس باشد
 
 

                                                                                                                                               
1 - Dalkey 
2 - Holsapple and Joshi 
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  مقدمه

یژه در روان شناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم بسیاري از تحقیقات، به و

آشنائی با رویکرد کیفی . هستند 1کیفی نگرش و رویکردریزي، نیازمند  سیاسی، مدیریت، اقتصاد و برنامه

تواند به  هاي مورد استفاده در تحقیقات کیفی، می ها، فنون و رویه ها، روش در امر تحقیق و شناخت شیوه

  .شگران کمک کند تا آن را به صورتی موفقیت آمیز به اجرا درآورندپژوه

از این . اي برخوردار است در تحقیقات مبتنی بر رویکرد کیفی، طرح تحقیق از اهمیت و جایگاه ویژه

ریزي تحقیق کیفی، مسیرها و  برنامه. شویم در این فصل با نحوة تهیۀ یک طرح تحقیق کیفی آشنا میرو 

ه باید طی شود، اصولی که باید رعایت گردد و نقاط قوت این رویکرد پژوهشی از مراحل مشخصی ک

  .گیرند هستند که مورد بررسی قرار میدیگري  جمله مطالب

 هر تحقیق برقرار باشد، موضوع) و شکلی يمحتوا(اگر انسجام و یکپارچگی بین دو بخش اصلی 

محکم ارائه شود و بین  ییها ، براي آن استداللاي مناسب تدوین گردد به شیوه و تحقیق نیز معقول باشد

انجام آن یکپارچگی و هماهنگی وجود داشته باشد، یک تحقیق کیفی  يها تحقیق و روش يها پرسش

  .مطالعۀ این فصل به تحقق این اهداف کمک خواهد کرد. مبتنی بر منطق ارائه خواهد شد

، طبق روال در قسمت نخستمقدمه پس از ارائه . قسمت استیک مقدمه و هشت  این فصل شامل

در ارتباط با تحقیق کیفی به همراه چارچوب کلی استدالل  مرتبط  "برگزیده پژوهشی"کلی کتاب یک 

ذکر شده ارائه  "برگزیده پژوهشی"با علت انتخاب رویکرد، استراتژي و شیوه خاص تحقیق براي 

و ابهاماتی است که  ها پرسشات، ي بعدي فصل در واقع تالش در جهت تبیین نکها قسمت. گردد یم

  .پس از مطالعه این گزیده پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد خواهد شد

که شامل مطالبی مختصر از تاریخچه،  گردد یکلیاتی در مورد تحقیق کیفی ارائه مدر قسمت دوم 

به این  3شناسی و روش 2شناسی محتوا و ماهیت تحقیق کیفی است و نگاهی اجمالی از دیدگاه معرفت

این قسمت در مجموع جایگاه نظري و عملی تحقیق کیفی را مشخص . ردانوع رویکرد تحقیقی د

  .کند می

. در مورد چارچوب نظري نسبتاً پیچیدة تحقیقات کیفی مطالبی ارائه شده است سومدر قسمت 

ا تعیین تحقیق ر“ ؟چه چیز“و “ ؟چه“چارچوب نظري تحقیق با مروري بر ادبیات ذیربط، محتوا یا 

شود تا پا را از حد یا مرز مسأله یا معماي نخستین فراتر گذاریم و  چنین فرایندي باعث می. کند می

  .ارچوب نظري تحقیق را در مسیري مناسب و معقول قرار دهیمچ

تحقیق بحث شده ریزي انجام  برنامهدربارة روش یا چگونگی انجام تحقیق در قالب  چهارمدر قسمت 

ها که در پی پاسخ  از پرسش يا و مجموعه میآور یي که بر روي موضوع تحقیق به عمل مبا تأکید.  است

                                                                                                                                               
1 Qualitative approach 
2 Epistemologic 
3 Methodologic 
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باشد که بتوان با  يا وهیها برمی آییم و با توجه به کانون تمرکز تحقیق، طرح تحقیق باید بیانگر ش آن

  .هایی را جمع آوري کرد مطرح شده به صورت منظم داده يها توجه به پرسش

هاي کیفی به صورتی گذرا و با ذکر نقاط قوت و ضعف  جمع آوري داده يها روش پنجمدر قسمت  

به مدیریت فرایند جمع آوري، ثبت و تجزیه و  ششمقسمت   .هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است

ریزي  به فرایند پیچیده و تکراري برنامههفتم در قسمت  .هاي کیفی اختصاص یافته است تحلیل داده

مالی و زمان الزم براي انجام تحقیق را  ،و منابع انسانی میپرداز یانجام تحقیق کیفی ممنابع الزم، جهت 

  . میده یتوجه قرار م مورد

کنیم و براي ارزیابی معقول بودن و  یک بار دیگر دربارة طرح تحقیق بحث می هشتمدر قسمت  

ن آن را ارزیابی کرد و توا کنیم که بدان وسیله می شایستگی طرح تحقیق کیفی معیارهایی ارائه می

  . هایی معقول ارائه نمود منتقدان شیوه يها جهت پاسخگوئی به انتقادها و پرسش

که یکی از  ،انعطاف پذیري طرح تحقیق: در سراسر این فصل دو موضوع اصلی مورد توجه است

با  .حقیقهاي بسیار مهم و زیربنائی تحقیق کیفی است و ارائۀ دالئلی محکم و موجه در مورد ت جنبه

نیازمند یک بررسی مفصل و “ تحقیق کیفی “ توجه به اینکه پرداختن به موضوع پیچیده و نسبتاً جدید 

معرفت شناسی است، بدیهی است که روشن کردن ابعاد متنوع  يها انیهمه جانبه، به ویژه در حوزة بن

ا این فصل تنها با لذ. استموضوع در قالب یک فصل از یک کتاب، کاري بس دشوار و حتی ناممکن 

 تر قیهدف ارائۀ یک نگاه کلی و اجمالی و در حد آشنائی اولیه و ایجاد انگیزه براي مطالعات بیشتر و عم

  .فراوان نیز خواهد بود يها یها و کاست شامل لغزش تدوین شده است و قطعاً

نوشتۀ   ؛1995روش تحقیق کیفی “  يها الزم به ذکر است که بیشتر مطالب این فصل از کتاب

“  روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی  اثر  دیوید سیلورمن“ و “ ترین مارشال  و  گرچن راسمناک

سایر کتبی که در تدوین این فصل به عنوان منابع اصلی مورد استفاده قرار .  برگرفته شده است

 . اند ، معرفی شده“فهرست منابع و مراجع“ اند، در پایان فصل و در  گرفته

 
  گزیده پژوهشی و استدالل و دفاع اولیه از طرح تحقیق  بر . 1

ـاد زمینه ذهنی الزم براي درك بهتر ماهیت و چیستی تحقیق کیفی  در این قسمت در جهت ایجـ

. گردد یمیک گزیده پژوهشی مرتبط با رویکرد کیفی به مسأله تحقیق ارائه ) چه؟ و چه چیز؟ تحقیق (

یی از استدالل و دفاع اولیه از منطق آن، به خواننده ها خالصه مطالعه و بررسی این گزیده پژوهشی و

کند که قبل از ورود به موضوعات نظري، تصویري مستند از تحقیق کیفی در ذهن داشته  کمک می

که در اثر ظهور این تصویر در مورد تحقیق کیفی در ذهن خواننده ایجاد  پرسشنامهامید است . باشد

  .د الزم پاسخ داده شودشود، در ادامه فصل در ح می
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 متقاعد ساختن سیاستگذاران در مورد مفید بودن استفاده از:  برگزیده پژوهشی  1- 1

 "آسیب دیده از زلزله  سرپناه  هاي بی سازي براي خانواده تحقیق کیفی در مسئله خانه

  )شش ماه پس از وقوع زلزله (  "بم

ها میلیارد ریال براي ساختن  کشوري ده چرا شش ماه پس از زمانی که قانونگذاران و مسئولین

ها در چادرهاي  تخصیص دادند، هنوز هم خانواده "بم"پناهگاه و تهیه خانه براي آسیب دیدگان زلزله 

خوابیدند؟ چرا علیرغم ابراز همدردي گسترده و اعالم آمادگی همه جانبه براي کمک و  صحرائی می

، هنوز هم انتظارات آسیب )شکلی بی سابقه و استثنائیآن هم به (ی الملل نیبهمیاري در سطح ملی و 

ي انسان ها کمکدیدگان مصیبت زده برآورده نشده بود؟ و چرا مجموعه گسترده نیروهاي انسانی و 

ي که به منطقه زلزله زده ارسال شده بود، نتوانسته بود موجبات جلب رضایت آسیب دیدگان و ا دوستانه

  ی را فراهم آورد؟الملل نیبدر سطح ملی و  همچنین تأیید نسبی افکار عمومی

دانستند که تحقیق  کردند، می دو پژوهشگر با تجربه که در یک موسسه پژوهشی غیر دولتی  کار می

توانند مقامات ارشد را  مدعی بودند که می ها آن. در این مورد باید بر اساس رویکردي کیفی انجام شود

گیرتر است، ولی  یابی وقت ر مقایسه با تحقیق پیمایشی یا زمینهمتقاعد سازند که تحقیق کیفی، اگرچه د

  .راهی بهتر و مفیدتر خواهد بود

  

 "استدالل و دفاع اولیه از طرح تحقیق کیفی در مورد برگزیده پژوهشی زلزله  1- 2

  "بـم

مات آنها به عنوان اولین قدم براي دفاع از طرح تحقیق خود یادداشت زیر را تهیه کردند و براي مقا

  :مسئول ارسال نمودند

  "بم"سرپناه آسیب دیده از زلزله  هاي بی سازي براي خانواده یادداشت در مورد سیاست خانه
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یی که در زمینۀ ها پرسشخواهیم این مطلب را توضیح دهیم که براي پاسخگویی به  ما می

در گردهمایی فردا، ثابت . تواند بسیار مفید واقع شود گذاري وجود دارد تحقیق کیفی می سیاست

هاي  سازي براي خانواده لیل و بررسی سیاست خانهتوان براي تجزیه و تح خواهیم کرد که می

  .سرپناه، از این روش استفاده کرد بی

اید  هایی مستأصل شده ما میدانیم که شما و همکاران در موارد زیادي از دست تحقیقات و ارزیابی

 اند شما را از که تنها پس از اینکه امور از مسیر اصلی خارج گردید و اشتباهی رخ داد، توانسته

در یک عرصۀ پیچیده اجتماعی، همانند مسألۀ آسیب دیدگان زلزله بم، ما بر . ها آگاه سازند نتیجه

این باوریم که باید اطالعاتی را ارائه کرد که بتوان بدان وسیله به عمق و ماهیت مسأله پی برد و 

اعمال نفوذ کرد  گري در زندگی واقعی تا بتوان با اجراي سیاست مداخله. ها را شناسایی نمود زمینه

تواند  ثمر بوده است، نمی ي اجرایی بیها استیستحقیقی که تنها بگوید . ها ماند و منتظر نتیجه

گذشته از این، ما بر این باوریم که شما باید به اطالعاتی دست یابید که بتوانید پا را . سودمند باشد

عتقدیم که براي تجزیه و تحلیل از این رو ما م. از حد متغیرهاي ساده و وابسته فراتر گذارید

   .سیاستی که در پیش رو داریم باید از تحقیق کیفی استفاده کرد

  :هاي زیر است به نظر ما روش تحقیق مزبور در امر تدوین و تنظیم سیاست، داراي مزیت

و   ها خانمان یبهاي اجتماعی، مثل مسأله  توان پیچیدگی مسأله با استفاده از تحقیق کیفی می

  .دیدگان  جسمی و روحی یک زلزله عظیم و مصیبت بار را شناسایی کرد و شرح داد آسیب

 .پی برد ها استیسهاي غیرمنتظره  توان به وجود نتیجه با تحقیق کیفی می

 ها استیساغلب این (را تغییر داد  ها استیستوان، در صورت لزوم، مسیر  با اجراي تحقیق کیفی می

 .)ي ثبات رویه نبوده و گاهی ضد و نقیض هم هستندبا هم سازگاري ندارند، دارا

توان متوجه شد که در مسیر اجرا و در سطوح مختلف چگونه باید  با استفاده از تحقیق کیفی می

 .ها را تغییر داد سیاست

هایی که  حل پیدا کرد، راه» طبیعی«هاي   حل ها راه توان براي مسأله با استفاده از تحقیق کیفی می

و آسیب دیده از زلزله با مشارکت عملی و بدون دخالت در فرایند سیاسی توصیه  افراد بومی

 .کنند می

توان از  درجایی که تحقیق تجربی نتواند مفید واقع شود یا کاربرد آن خالف اصول اخالقی باشد می

 .)1987، مارشال(تحقیق کیفی استفاده کرد 

هاي  نیم گفته خود را ثابت کنیم و فعالیتامید ما بر این است تا فرصتی به ما بدهید که بتوا

مسئولین و مجریان رسیدگی به وضعیت اسکان زلزله زدگان را در مسیري هدایت کنیم که به 

  .گردد یموسیله تحقیقات کیفی مشخص 

ي خود دچار لغزش بشویم، ولی به جاي اینکه پاسخی ها یابیارزشاید در برخی از موارد ما در  

ت بدهیم بهتر این است که پاسخی نسبتاً مناسب به پرسشی دقیق داده دقیق به پرسشی نادرس

  . شود
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در بسیاري از موارد پژوهشگر باید منتقدان را متقاعد سازد که تحقیق او مفید خواهد بود، و در 

. تنظیم و تدوین موضوع تحقیق چنین چیزي را به اثبات برساندمواردي هم حتی مجبور است پیش از 

گذاران از  هاي اجرائی سیاست گذاري در بسیاري از موارد، به ویژه به هنگام تحقیق در زمینۀ سیاست

در بسیاري از موارد تحقیقاتی که در . کنند دست تحقیقات پیشین به تنگ آمده و احساس استیصال می

توان درك کرد که چگونه  کند و نمی ها اکتفا می شود به تجزیه و تحلیل نتیجه زمینۀ سیاست انجام می

در برگزیدة پژوهشی فوق نشان دادیم که دو . ها بینجامد اقدامات یا فرایندها توانسته است به این نتیجه

یی ها پرسشبا روش کیفی به  توان یممقامات باالتر را متقاعد سازند که  کردند یمپژوهشگر چگونه سعی 

  .شود، پاسخ داد گان می زد سازي و اسکان زلزله خانه  که در زمینۀ سیاست

  

  )جایگاه نظري و عملی(قیق کیفی حت کلیـات .2

در این . گزیدة پژوهشی مذکور تالش اولیه ما براي ورود به مبحث چیستی تحقیق کیفی است

ي تر بزرگرویکرد پژوهشی، گام  ي نظري، فلسفی و معرفت شناسانه اینها انیبنقسمت با پرداختن به 

از این رهگذر جایگاه نظري و عملی . در راه پی بردن به چیستی و ماهیت تحقیق کیفی برخواهیم داشت

  .تحقیق کیفی نیز تا حدود زیادي روشن خواهد شد

  

  جایگاه تحقیق کیفی

علوم  هاي علوم اجتماعی و علوم کاربردي همچون تحقیق کیفی در رشته يها ها و روش شیوه

علوم اجتماعی که در . گیرند مورد استفاده قرار می يا ندهیریزي به صورت فزا تربیتی، مدیریت و برنامه

را مرهون  ، خود” 1اثباتگرائی“ چون و چراي  در دوران حاکمیت بی ژهیسدة گذشته و به و طول چند

  .یابد شا نمیگ ها را چندان مناسب و راه دانست، اینک این روش هاي علوم تجربی می روش

گیرند، خصلتی کیفی  ائی که اکنون انجام میه بسیاري از تحقیق“ ) 1984(طبق نظر سیلورمن 

 يها درصد گزارش  90 در این دهه، نزدیک به. ، قضیه بسیار متفاوت بود1960تا پایان دهۀ . دارند

گرچه در . ودندبررسی آماري بو منتشر شده در مجالت جامعه شناسی آمریکا مبتنی بر تحقیق کمی 

تحقیق آماري  1960زنم تا اواخر دهۀ   در دست نیستند، ولی حدس می يا سهیبریتانیا آمارهاي قابل مقا

به برکت انتقادهاي نظــري از .  اما امروز قضیه تفاوت پیدا کرده است. در این کشور نیز مسلط بود

گاهی کانونی در آموزش و تحقیق جای) رویکرد کیفی در پژوهش(کیفی  يها اثباتگـرائی، اکنون روش

  “ . اند اجتماعی به دست آورده

  

  تحقیق کیفی نظريجایگاه 

تحقیق کیفی در نقطۀ مقابل تحقیق کمی قرار  سازي ذهنی و لغوي معموالً بر مبناي یک قرینه

ن کیفی قابل قبول اعلیرغم این نکته، این تقابل از دیدگاه بسیاري از کارشناسان و محقق. گیرد می

                                                                                                                                               
1 Positivism 
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در میدان عمل، علیرغم اختالف نظرهاي “ معتقد است که ) 1993(دي  انیا به عنوان نمونه.  یستن

هاي تحقیق کیفی و   محققین کیفی و کمی، بسیار مشکل است که مرز و دیوار کامالً مشخصی بین شیوه

لی وجود ندارد ها مکمل یکدیگرند و رقیب هم نیستند و هیچ دلی از نظر او این شیوه.  کمی برقرار سازیم

ها را  تحلیل آماري محروم سازد و آن يها که یک محقق کیفی خود را از فنون شمارشی و کمی و روش

نیز به عنوان یک پیش نیاز و ) 1994(ترین کاسل و جیلیان سایمون اک“ . از جعبه ابزار خود حذف کند

هاي کمی و  موضوع مقایسۀ شیوه هاي تحقیق کیفی به الزام براي ارائۀ تعریفی از رویکرد کیفی و شیوه

کنند که تقابل رویکردهاي کمی و کیفی در پژوهش  اما آنان نیز بالفاصله اعتراف می. پردازند کیفی می

 ألو اصو) جنبۀ کاربردي و عملی ندارد(ها و مجادالت بین محققین بوده  العمل بحث نتیجه و عکس بعضاً

این دو محقق سپس دو .  محققین و دانشمندان است 2معرفت شناسی يها انیناشی از  اختالف در بن

 " 3پـدیـده شناسی"و  "اثباتگرایی "شناسی  رویکرد کمی و کیفی در پژوهش را در دو قطب معرفت

، باید گفت که دو نوع تحقیق )1979(در همین راستا بر اساس نقطه نظر هاف پنی . کنند جایگذاري می

  .   4یکی اثباتگرائی و دیگري تفسیرگرائی :اند اجتماعی مسلط بوده يها یدر بررس

بر اساس بازده تحقیقی محققان “ : سدینو یدر جهت معرفی این تقابل دوقطبی م) 1984(سیلورمن 

شناسی اخیر بریتانیا برندة بی چون و چرا بوده  جوان، شکی نیست که انگارة تفسیرگرایانه در جامعه

در این نقدها چنین نشان . اند توجیه این ترجیح بسیج شده نقدهاي نیرومند از اثباتگرائی، براي.  است

هاي  داده شده است که تحقیق اثباتگرایانه به جاي توجه به ساخت اجتماعی معنا، از یک رشته رویه

اخیر  يها قیبه جاي آن بیشتر تحق. کند متغیرهایش استفاده می لیموردي براي تعریف، شمردن و تحل

دار را که انگارة  اند که جهان اجتماعی معنی که رویکرد کیفی دارند به گونۀ قابل درکی ترجیح داده

  . کند، توصیف و روشن سازند تفسیرگرایانه توصیه می

اند و در  نزدیک شدنی ییرا ریو تفساثبات گرایی معتقد است که دو انگارة ) 1984(سیلورمن  

توانند توصیف با ارزشی از جهات اصلی و متفاوت تحقیق  می مجموع و با همکاري یکدیگر

البته هدف او دفاع از تحقیق کمی یا اثباتگرایانه نیست، بلکه در پی آن . شناختی را به دست دهند جامعه

بنا به . هائی که طرح کیفی و تفسیري دارند، اثبات کند  است که برخی از فوائد کمی سازي را در تحقیق

  .    است“ قدیم يها لباس“ براي “ سبک جدید“این در واقع زمینه ساز : برد یود او به کار ماصطالحی که خ

گرائی در مورد رویکردهاي  توان گفت که سیلورمن ضمن رد دیدگاه تقابل و دوقطبی در واقع می

غیر قابل  يها کیفی و کمی در امر پژوهش، در صدد دفاع مستدل و منطقی از تحقیق کیفی و ارزش

اشکاالت و انحرافات این رویکرد پژوهشی را نیز به بوتۀ نقد بکشد، و  خواهد یضمن آنکه م. کار آن استان

  :گوید سیلورمن میدر این ارتباط . هاي رشد و توسعۀ آن را فراهم آورد از این طریق زمینه
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بیست سال پیش یادآور شد، در یک جامعۀ تکنولوژیک و ) 1964(همچنان که سیکورل  "

توانیم کنج انزوا  شناسی در بوتۀ امتحان است، نمی امروزه که جامعه. کنند ساالر، اعداد صحبت میدیوان

  ".  سازي، دل خوش کنیم گزینیم و به انتقادهاي گستردة نظري از کاربردهاي تحلیلی و عملی کمی

راي د بناي باش ند وسیلهنتوا که فنون سادة شمارش می دنشان ده در واقع سیلورمن قصد دارد

این طریق خواننده به  از .شود ها توجه نمی هایی که معموالً در تحقیق عمیق کیفی به آن بازبینی داده

ها بدست  که ادراکی از کم و کیف کل داده ابدی یفرصت این را م ،هاي محقق جاي اتکاء محض به گفته

هاي آزارنده دربارة  ند و شکتجدید نظر ک هایش را بیازماید و تعمیم تواند یمحقق از این طریق م .آورد

اي جز این پرسش ندارد  خوانندة انتقادي آثار کیفی چاره .ها را برطرف سازد هایش از داده صحت برداشت

هر کجا  . انتخاب نکرده است کرده یهایی را که استدالل او را تایید م که آیا محقق تنها آن بخش از داده

خواننده احساس اطمینان بیشتري به تحلیل نویسنده پیدا  ،شوند می نییکه موارد خالف یادآوري و تب

اند،  چین شده مبتنی هاي دست هایی که بر نمونه اما بدگمانی درباره مستدل بودن داعیه .کند یم

  .ماند یهمچنان باقی م

بر حسب مقوالتی که خود مشارکت  را بشماریم ، ترجیحاً ها یاین است که شمردن ممه پس، نکته

تحلیل کیفی  توانند یساده شمارش م يها روشبه عنوان مثال . برند یعمل به کار مکنندگان در 

  .بسط دهند را عمق و یشناخت ساختار زبان يها تیواقع

 یابیم که بیشتر آنها به گونه شگفت یگر نقدهاي موجود بر اثباتگرایی را نیز بررسی کنیم، در ما

مورد پرهیز بیشتر صراحت دارند تا درباره عملکردهایی  يااین نقدها در مورد عملکرده. اند یانگیزي منف  

 که سه فرض زیر میئم، باید بگویپردازي پرهیز کرده باش براي آنکه از عبارت. توصیه کنند خواهند یکه م

  :اند یاساس هانقد گونه نیبراي ا

اجتماعی کنار  يها را درباره ساختارها توان دانش مبتنی بر عقل سلیم انسان از جهت تحلیلی نمی-1

مشاهده  یک جهان مبتنی بر هم ذهنی، در .ی بدست آیداقعبه این امید واهی که دیدگاهی و گذاشت،

  . برند یمنابع یکسانی را براي تشخیص معانی به کار م هردو گر و مشاهده شونده،

روش تجربی همیشه براي بررسی جهان  از جهت روانشناختی باید دانست که منطق آماري و -2

هاي کنترل از منطقی  کاربرد گروه نمونه گیري تصادفی و يها روش .ذهنی مناسب نیست تنی بر هممب

  . لزوماً به کار بستنی نیست 1یائمورد جهان پسا اثباتگر که در رندیگ یسرچشمه م

گرانه  هاي دخالت مشی خط سروکار داریم، 2ذهنی از آنجا که با جهان مبتنی بر هم ـ از جهت عملی،3

چه از جهت سیاسی پذیرفتنی  از نظر تحلیلی و چه واکنش، –بر الگوي تغییر ناشی از محرك  مبتنی

توانیم تصویري از متخصصان عینی را بپذیریم که متغیرهایی را براي  نمی دیگر همین روي، از .نیستند

  . سازند یعملی م ،تر براي تحقیق تولید پیامدهاي بهتر و قابل قبول
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 گونه چینقد ه در این .کید داردأاز نقد اثباتگرائی، نیز بر ماهیت منفی آن ت حتی قرائت کوتاه فوق

و باز، . گذارد شود و محقق آینده را بدون راهنماهاي اساسی وامی به دست داده نمی یروش تحلیل روشن

کنند، یک محقق تازه کار به سختی  می کیدتأبر آن مکاتب  بیشتربا وجود طرد نظري اثباتگرایی که 

  .باشد تواند یرفتنی چه میتگرایانه پذاتواند بداند که یک روش شناسی غیر اثب می

   

  کیفی تحقیقجایگاه عملی 

توانیم  کنیم که نمی در حال حاضر در مورد تحقیق کیفی بدان اندازه احساس کسر و کمبود می

.  ارائه دهیم هاي مختلف پژوهشی هاي قابل توجهی از این نوع تحقیق را در حوزه حتی تعداد نمونه

هاي تحقیقاتی  نمایند و کمیته سازمانهائی که منابع مالی تحقیق را تأمین می )1995مارشال و راسمن (

کنند، به موضوع تحقیق کیفی از  نظارت می) هاي کارشناسی ارشد و دکترا دوره(ها  که در دانشگاه

توانند دربارة  کنند، نمی تحقیق میحتی خود کسانی که به این شیوه  .کنند اي بدبینانه نگاه می زاویه

رسد که تحقیق آنان مسیري مشخص ندارد،  چنین به نظر می. طرح تحقیق خود به روشنی سخن گویند

ها و  زند و یا گاهی خود را دست آویز رویکردها، شیوه ریزي نشده است، به هر دري می درست برنامه

  !دهد  هاي دیگر قرار می روش

  

  حقیق کیفی هاي ت ها و رویه شیوه

نظر دارند اینست که تحقیق کیفی با همه گستردگی   شناسان درباره آن اتفاقراما چیزي که اغلب کا

بندي این  البته طبقه.  هاي شناخته شده است ها و رویه هاي ذهنی متعددي که دارد داراي شیوه و ریشه

  .باشد یها تا حدودي متأثر از حوزة علمی و کاري محققین و کارشناسان م شیوه

هاي تحقیق کیفی را در رشتۀ علوم تربیتی به شش  روش) 1987ـ1988(به عنوان مثال جی کاب 

هاي تاریخی و نظام علمی نهاده بود؛ شش  او که پایه و اساس کار خود را بر روش. دسته تقسیم کرد

، قوم 4ناختیشناسی ش ، انسان3گرا نگاري کل ، قوم2شناسی شناسی بوم ، روان1روش، رفتارشناسی مردم

  .را پیشنهاد نمود 6گرایی نمادین و تعامل 5نگاري ارتباطی
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تعامل : هاي تحقیق کیفی را در هفت دسته تقسیم کردند شیوه) 1988(سان و همکاران  اتکین

شناختی، ارزیابی دمکراتیک،  شناسی مردم شناسی اجتماعی، روش شناسی، زبان گرایی نمادین، انسان

  ). تحقیق دربارة زنان( 1فمینیسمو ) نئومارکسیست(نگاري انتقادي  مردم

و تحقیق مشارکتی به این  2یملدو روش دیگر را به نام پژوهش ع) 1995(من  مارشال و راس

  .کنند مجموعه اضافه می

گیرند  را که در زیر چتر تحقیق کیفی قرار می) هایی یا روش(ها  البته ما بر آن نیستیم که انواع روش

ست که فرآیند ا ر دهیم و در مورد شایستگی آنها به داوري بپردازیم، بلکه هدف ما اینمورد بررسی قرا

  .طرح ریزي جریان اصلی تحقیق کیفی را شرح دهیم

 
  پژوهشگر در فرایند تحقیق  يها چالش

روبرو اصلی پژوهشگرانی که بخواهند تحقیق کیفی انجام دهند، دست کم با سه مشکل یا چالش   

  :  هستند

  یک چارچوب نظري براي تحقیقی که عمیق، خالصه و دقیق باشد ؛ ارائۀ .1

  پذیر باشد؛ ریزي طرحی که سیستماتیک و قابل اجرا و در عین حال انعطاف برنامه .2

 اندرکاراننظران و دست که بتوان در موارد زیر صاحب يا یکپارچه کردن اسناد ذیربط به گونه .3

انجام خواهد ) تواند انجام شود و ج  می) انجام شود، ب  تحقیق مزبور باید) الف : را متقاعد ساخت که

 .شد

 
  براي تأیید طرح تحقیق استدالل

اساس تهیه و تدوین طرح تحقیق عبارت است از “ . موضوع زیر در کانون توجه این فصل قرار دارد

  ).1995مارشال و راسمن (“  .  فرایندي از ارائۀ دلیل براي تأیید کار مورد نظر تحقیق

راي اتحقیق باید بتواند افراد را متقاعد نماید که پژوهش یا کار مورد تحقیق، خود به خود، د طرح

و اینکه طرح تحقیق معقول یا به عبارتی از سالمت کامل برخوردار  .اهمیت، ذیربط و جالب توجه است

  .هدایت کندآمیز  موفقیت يا وهیتواند تحقیق مورد نظر را به ش و سرانجام اینکه پژوهشگر می .است

ها  بخش اول که شامل چارچوب نظري و پرسش. شود طرح تحقیق کالً از دو بخش اصلی تشکیل می

بخش . شود تحقیق و یا محتواي تحقیق مربوط می“  ؟زییا چه چ ؟چه“ و مسألۀ تحقیق است در واقع به 

تحقیق و م یا اجراي انجا، شامل برنامه یا روش پردازد یدوم طرح تحقیق که به چگونگی انجام تحقیق م

اگر انسجام و یکپارچگی بین این دو بخش اصلی . خواهد بود این راهها و ابزارهاي مورد استفاده در  شیوه

شناسی داراي وجوه  شناسی و روش معرفت يها انینی آن دو از نظر بنعی( حفظ شودطرح تحقیق 

آن، یکپارچگی و انسجام وجود هاي منتخب جهت انجام  تحقیق و روش يها ، بین پرسش)مشترك باشند

  . خواهد داشت
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این چهار مؤلفه عبارتند . فرایند ارائۀ دلیل براي تأیید طرح تحقیق شامل چهار مؤلفۀ اساسی است

.  چارچوب نظري، معقول بودن طرح، شایستگی یا صالحیت پژوهشگر و سرانجام مفید بودن تحقیق: از

تنها در . بعدي این فصل مطالب الزم ارائه خواهد شد يها ها در قسمت در مورد هر یک از این مؤلفه

براي .  جا به نکتۀ مهمی اشاره کنیم الزم است در همین“ معقول بودن طرح “ زمینۀ مؤلفۀ دوم یعنی 

این . پایۀ منطقی قوي و قابل دفاع قرار گیرد باید به هفت موضوع توجه کرد اینکه روش تحقیق کیفی بر

  :هفت موضوع عبارتند از 

  هاي تحقیق کیفی ؛ فرضیه)  1

  ارائۀ دلیل براي گزینش نمونه یا افراد و جامعه و مکان مورد تحقیق ؛)  2

  ها ؛ جمع آوري داده يها شیوة انتخاب طرح کلی و روش)  3

  هاي مربوطه ؛ هاي مختلف کار و زمینه داشتن آگاهی و دانش الزم در مورد جنبه)  4

  رعایت نمودن مسائل اخالقی ؛)  5

  داشتن منابع مورد نیاز ؛)  6

 قابل اعتماد بودن طرح کلی ؛)  7

دربارة منابع مورد نیاز  7این فصل دربارة پنج موضوع نخست، در قسمت  6و  5و  4 يها در قسمت

  .دربارة قابل اعتماد بودن تحقیق بحث خواهیم کرد 7و در قسمت 

  

  )تدوین طرح تحقیق(محتواي تحقیق  

توان این دو را به هم ربط داد؟ از نظر دانشمند  یق چیست؟ چگونه میطرح تحق ؟تحقیق چیست

کند، تحقیق عبارت است از فرایندي که  علوم اجتماعی یا پژوهشگري که در علوم کاربردي تحقیق می

پژوهشگر با . روابط متقابل بین افراد را بهتر درك کند يها یدگیچیبدان وسیله پ کوشد یپژوهشگر م

کند،  ها اطالعاتی را جمع آوري می و واکنش ها دربارة کنش) سیستماتیک(نظاممند  يها استفاده از روش

کند و سرانجام این  ها را ارزیابی می ، آنرسد یهائی م ، به نتیجهشدیاند یدربارة معنی یا مفهوم آنها م

ث برانگیز یا جالب غیرعادي، بح يا دهیپژوهشگر کار خود را با پد .دهد ها یا دستاوردها را ارائه می نتیجه

از سوي دیگر طرح . کند ، شروع میدینما یآن را مشاهده کرده یا با آن برخورد م زندگی خود که در

جهت درك هر چه  ، مثالًتحقیق عبارت است از طرحی جامع و مستند براي انجام تحقیقات نظاممند

آمیز را ت ید یک تحقیق موفقیاما چگونه با.  تغییر شرایط مشکل آفرین اجتماعییا پدیده و  یکبهتر 

هاي بحث  به هنگام تدوین یک طرح تحقیق همواره این پرسش مطرح بوده و یکی از مساله ؟آغاز کرد

  .در تحقیقات کیفی است ژهیبرانگیز، به و

    

  آغاز  شیوة

معتقدند که در تحقیق کیفی اغلب پرسش نخستین بر اساس یکی از ) 1995(مارشال و راسمن 

مشاهدات پژوهشگر از رویدادهاي واقعی، معماها و پرسشهائی که در سایۀ : دیآ یبه وجود م زیر يها روش

. هاي تفکر برانگیز هاي ابراز نشده و تمایالت یا عالقه شود، نظریه هاي مستقیم پژوهشگر مطرح می تجربه
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تجربی که در این  سنتی و تحقیقات يها در سایر موارد امکان دارد عالقه یا تمایل پژوهشگر بر پایۀ روش

  . زمینه انجام شده است قرار گیرد

  :کند هاي گوناگون آغاز کردن تحقیق را به سه دسته مختصر می شیوه) 1984(سیلورمن 

  )grand theory(عالئق نظري پهن دامنه و گرایش به نظریۀ بزرگ  -1

  هاي شگفت انگیز داده -2

  مسائل روش شناختی  -3

این مرحله فراروي پژوهشگر قرار دارد این است که او به هر حال مشکل یا چالش اصلی که در 

موجب تعصب و یکسونگري نسبت به موضوع مورد تحقیق  اش یبتواند ثابت کند که عالقه یا میل شخص

  .نشده است

ها تهیه و ارائۀ چارچوبی است که بر اساس  بخش نیتر در فرایند تدوین طرح تحقیق یکی از مشکل

این چارچوب . ها فرایند به تصور درآوردن و تصمیم گیري را نشان داد دادهآن بتوان پیش از جمع آوري 

را که به پرسش اصلی تحقیق می انجامد، نشان  نظريرابطۀ متقابل بین مشاهدات شخصی و استدالل 

 يا وهیتوان بدان وسیله دربارة مکانی که باید بدانجا رفت، آنچه را که باید در پی آن بود و ش می .دهد می

تهیۀ چنین  .دادهائی را مطرح کرد، نشان باید از طریق آن در مورد مشاهدات دنیاي واقعی پرسشکه 

بتوان به راحتی به تصور درآورد یا در ذهن خود ترسیم  هچارچوبی بسیار مشکل است و چیزي نیست ک

  .اند از چنین چارچوبی ارائه کرده يا نمونه) 1985(دو پژوهشگر به نام اورت سان و گرین . کرد

.  شهودي را نادیده بگیریم يها در این مرحله از فرایند تحقیق، شایسته نیست که نقش قضاوت

را به ) دیدگاه شهودي(تحقیقاتی که به وسیلۀ دانشمندان مشهور انجام شده، نقش محوري بینش خالق 

لبته منظور از ا). مراجعه کنید 1951و مونی  1992، لیبی 1972به نوشتۀ هافمن (رسانیده است  تاثبا

چنین گفتاري این نیست که ارزش فرایند تحلیل را کاهش دهیم، بلکه برآنیم تا اقدامات خالق را در 

  . شرایط مناسب ارج نهیم

   

  طرح تحقیق  محتوايشکل و 

  .  زیر است يها تحقیق متفاوت است، اما معموالً شامل بخش يها شکل طرح

مرکز  ؛ بیان مسأله و اهمیت آن ؛ پرسش تحقیق که در ، که مروري بر موضوع تحقیقمقدمـــه)  1

  . شود تحقیق را شامل می يها تیگیرد ؛ و محدود کانون و توجه قرار می

  مروري بر ادبیات مربوطه )  2

  اجراي تحقیق  يها روش)  3

ۀ شوند، با یکدیگر روابط متقابل دارند و هر یک بر پای مشاهده می ها قیها که در همۀ تحق این بخش

ها باید داراي انعطاف پذیري باشد، زیرا  طرح تحقیق کیفی، در طراحی و پرسش. گردد یدیگري استوار م

  .احتمال دارد با پیشرفت مراحل تحقیق، دستخوش تغییر گردد
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  تحقیقي ها تیمحدود ها و مسأله و اهمیت آن، پرسش: بر تحقیق يا مقدمه

  :زیر است اصلی این بخش از طرح تحقیق به شرح  يها هدف

  بیان یا شرح ماهیت تحقیقی که مورد توجه است ؛)  1

  تر و نشان دادن اهمیت آن؛ تعیین چارچوب یک مسألۀ عملی، سیاسی یا تئوریک بزرگ)  2

  اولیۀ تحقیق ؛ يها مطرح کردن پرسش)  3

  د ؛مورد بحث قرار گیر) مروري بر ادبیات(تعیین نوشتارها و ادبیاتی که باید در بخش دوم )  4

  . تحقیق و بحث در مورد آن يها تیتعیین محدود  ) 5

که بتوان به  يا کند، باید این اطالعات را تنظیم نماید، به گونه کسی که طرح تحقیق را ارائه می

بر (این قسمت و قسمت مروري بر ادبیات مربوطه .  راحتی به موضوع یا عصارة اصلی تحقیق دست یافت

که موضوع، ماهیت و هدف  سازند یدهند و مشخص م ق را شکل میچارچوب نظري تحقی) روي هم 

دربخش دوم طرح تحقیق یعنی در بخش طرح  گاهآن. و به خودي خود وجود دارد ذاتیتحقیق به صورت 

 تیتوانائی خود را در هدا لهیوس نیشود و پژوهشگر بد تحقیق، شیوة اجراي آن مشخص می ریزي

  .رساند یم تتحقیق به اثبا

تخصص و آگاه پس از اینکه طبق عرف، طرح تحقیق را به دو بخش تفکیک کردند، با توجه افراد م

هاي  با مراجعه به مقاله دارند وبا ادبیات مرتبط با تئوري مورد بحث و تحقیقات تجربی  کهبه آشنائی 

ربط گونه بررسی یا مطالعۀ دقیق ادبیات ذی نیآگاهی دهنده در پی شرح این دو بخش برمی آیند و بد

به همان میزانی که در افزایش را توان اهمیت تحقیق  ، میالً، اولهیوس نیبد .گیرد مورد توجه قرار می

ذهنی مهم که  يها روش ثانیاً. نمود تاز جنبۀ سیاستگذاري و اجرائی اثباهمچنین دانش نقش دارد و 

نظري تدوین و ارائه  و بدین وسیله یک چارچوب. شوند اند، مشخص می موجب ارائۀ چنین تحقیقی شده

  .و سرانجام پرسش اصلی، مهم و حیاتی تحقیق مطرح خواهد شد گردد یم

شود و طرح  تحقیق مطرح می يها در بخش مقدمۀ تحقیق مسأله و اهمیت آن بیان و پرسش

که نظر خواننده را  يا شود، ولی به گونه این بخش به صورت خالصه نوشته می .گردد یمطالعه ارائه م

  .ید و بیان کنندة قسمتهائی است که در پی خواهد آمدجلب نما

و  ها استیجاري، س يها تیشود و ارتباط آن با فعال مطرح می قیمسألۀ مورد بحث و تحق) الف

  . شود که گویاي اهمیت تحقیق است نشان داده می يتئور

  ارائه قرارگیرد،مورد بحث  با مراجعه به ادبیات ذیربط که باید يها قیزمینۀ کلی تئوري و تحق) ب

  .گردد یم

هاي اصلی،  شود که دربارة روش خاص مورد نظر، داده آنگاه طرح مطالعه تنظیم و تدوین می) ج 

  .باشد یمنحصر به فرد طرح مزبور م يها یژگیها و و جمع آوري داده يها روش

و  قیقدر باره اهمیت تح شود و از مسأله می يتر ه وارد بحث مفصلـدمـسرانجام این مق ) د

  .پردازد یتحقیق به بحث مي ها پرسش

 
  مروري بر ادبیات ذیربط

  :تأمین گردد  زیرشود که چهار هدف کلی  مروري بر ادبیات تحقیق باعث می
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ها گذاشته  عمومی تحقیق بر پایۀ آن يها نخست آنکه نشان دهندة مفروضاتی است که پرسش) 1

تحقیق باشد که موجب ) حوزة فکري غالب(شده است و در صورت امکان باید نشان دهندة الگو 

ها را به  دهد که پژوهشگر آن ها و ارزشهائی را شرح می و فرضیه گردد یاستحکام بخشیدن به تحقیق م

  .کند دنیاي تحقیق وارد می

ذهنی که  يها و از روش کنکاش کرده استدهد که پژوهشگر دربارة موضوع تحقیق  نشان می) 2

  . کند بهرة کافی برده است میتحقیق را احاطه و حمایت 

دهد که پژوهشگر با مراجعه به زمینۀ تحقیق متوجه نوعی کسري و کمبود در ادبیات  نشان می) 3

  .تواند نیاز خاصی را تأمین کند تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می

ت نشدة هاي اثبا تحقیق و فرضیه يها شود که پرسش سرانجام، مرور بر ادبیات موجب می) 4

تر  ها را در بستر تحقیقات تجربی گسترده آزمایشی پاالیش شده و صیقل زده شوند، تا بتوان این پرسش

 .مطرح کرد

پس از اینکه پژوهشگر مسألۀ تحقیق را به تصور درآورد یا تجسم کرد، در صدد برمی آید تا با 

احتمال زیادي وجود دارد که این  نخست. جایگاه آن را تعیین نماید ها ياز تئور يا جعه به مجموعهامر

هاي  زیرا این امر بر عهدة پژوهشگر بوده است که فرضیه. جایگاه از طریق اقدامات شهودي تعیین گردد

ولی با بررسی ادبیات . ذیربط را مطرح سازد يها اصلی را تعیین کند، زاویۀ دید را تعیین نماید و پرسش

ها  در یک چارچوب تئوریک، محل آن ها را شناسائی نموده و پژوهشگر باید آن فرضیه) تئوریک ( نظري 

تئوري رشد کودك، تئوري سازمانی، تئوري یادگیري، تئوري  تواند این چارچوب می. را مشخص نماید

باشد که با توجه به تحقیق مورد بحث مناسب  ها يجامعه پذیري افراد بالغ یا هر مجموعۀ دیگري از تئور

هاي علمی که تحقیق  قیق که مروري بر ادبیات است چارچوب تحقیق و زمینهدر این بخش از تح.  است

  .گردد یها برآمده است، مشخص م مزبور در صدد بسط و گسترش آن

در قسمت بعدي مقولۀ مروري بر ادبیات، پژوهشگر باید تحقیقات پیشین را که با پرسش عمومی 

شود که  این بررسی انتقادگونه باعث می. د قرار دهدها را مورد انتقا تحقیق ارتباط دارند بررسی کند و آن

تر شوند و یا حتی  ها پاالیش یافته و شفاف بیان گردد، یا پرسش تر قیمسألۀ تحقیق به صورتی دق

  .ها تغییر کنند و پرسشهائی تازه مطرح گردند پرسش

کند که همۀ عمل “ چسب ذهنی“ تواند همانند نوعی  مروري بر ادبیات می ها نیگذشته از همۀ ا

  .ها شود تحقیق را به هم بچسباند و از نظر ذهنی موجب انسجام و یکپارچگی آن يها موضوع

  تحقیق اجرايطرح و روش 

باید از مجراي نظري و منطقی یا ) طرح و روش اجراي تحقیق ( آخرین بخش اصلی طرح تحقیق 

 يها طرح تحقیق، دربارة روشدر این مقطع پژوهشگر باید بر مبناي بخش نظري . استدالل عبور کند

ها و سرانجام شیوة گزارش  خاصی که به کار خواهد گرفت، نمونه گیري، شیوة تجزیه و تحلیل داده

بنابراین در بخش طرح ریزي و تعیین روش اجراي تحقیق باید دربارة  . ارائه نماید مواد الزم را تحقیق، 

از . شود و در این به اره دالئلی مستدل ارائه گرددها تصمیماتی گرفته  طرح کلی و شیوة جمع آوري داده

  .معقول داشته باشد يا دیدگاه معرفت شناسی، روش تحقیق باید با پرسش و مسألۀ تحقیق رابطه
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مدعی شویم که فرایند ارائۀ طرح تحقیق مسیري خطی  میخواه یالزم به ذکر است که ما نم

رح تحقیقی که روشن، مشخص، انعطاف پذیر و قابل به تصور درآوردن یک تحقیق و ارائۀ ط. دیمایپ یم

. اجرا باشد، امري است خسته کننده، شلوغ، و درهم و برهم و در واقع باید گفت کاري است بسیار سخت

اجرائی  يها ها، و طرح و روش نکتۀ قابل توجه و چالش اصلی این است که باید بین مسأله، پرسش

  .  دهد بعدي ما را تشکیل می روابطی منطقی برقرار گردد که این بحث

  

  )اجراي تحقیق فرایند( کیفی تحقیقانجام چگونگی 

نخست، . گردد یکند، تشریح م در این قسمت طرح و روشهائی که سه هدف عمدة زیر را تأمین می 

دوم، پژوهشگر توانائی خود را در اجراي تحقیق به . شود تدوین و ارائه می يا براي اجراي تحقیق برنامه

شود، یعنی همان چیزي که پایه و اساس تحقیقات کیفی  و سوم، طرح انعطاف پذیر می رساند یات ماثب

  . اغلب هدف سوم چالش آفرین است.  است

که سه موضوع اول . گیرد مورد بحث قرار میي بعدي ها قسمتو هشت مطلب اصلی در این قسمت 

در همین قسمت از  ،نقش پژوهشگرو ه گیري استراتژي کلی و استدالل ؛ مکان و شیوة نمون: عبارتند از

جهت  يا ها ؛ برنامه ها ؛ استراتژي تجزیه و تحلیل داده ها ؛ مدیریت داده شیوة جمع آوري دادهو  فصل

ي بعدي مورد بررسی ها قسمت، در هائی از معقول بودن تحقیق مدیریت منابع و زمان و سرانجام جنبه

اول، نیاز به : بحث همواره با دو چالش اساسی روبه رو هستیم در هر هشت موضوع مورد .گیرند قرار می

  .روشن و قابل اجرا و از سوي دیگر داشتن انعطاف پذیري الزم در اجراي آن برنامه يا ارائۀ برنامه

  استراتژي کلی و استدالل  - ها رویارویی با چالش - 1

فی گذارده شده، دالیلی ارائه شود تا براي تحقیقی که مفروضات آن بر پایۀ تحقیق کی گاهی الزم می

در (تأکید بر نقاط قوت این الگو : گردد ترین مباحث تحقیق کیفی حول موارد زیر مطرح می مهم. شود

، تحقیقی که اساس فرض خود را بر ارزش محتوا و )هایی که اکتشافی یا توصیفی هستند مورد تحقیق

آید که در فرایند تحقیق  ربۀ کسانی برمیتر از تج گذارد، و تحقیقی که درصدد درکی عمیق مکان می

قرار دارد مبنی بر اینکه، در ) 1994(اساس دیدگاه توماسر هاي اصلی ب یکی از فرضیه. کنند مشارکت می

اي که افراد موقعیت و شرایط  شود این امر ضرورت دارد تا از شیوه تحقیقی که دربارة تجربۀ انسانی می

  .کنند، آگاه شد یموجود و متعلق به خود را تعریف م

  

  استراتژي کلی: الف

. کند سه پرسش مطرح می) 1984(ترین استراتژي تحقیق، پژوهشگري به نام ین  براي تعیین معقول

آن است رویدادي را شرح دهد، دربارة ر نخست، شکل پرسش تحقیق چگونه است؟ اکتشافی است؟ ب

را توضیح دهد یا توجیه کند؟ دوم، آیا در اي بحث کند یا اینکه درصدد است یک پدیدة اجتماعی  پدیده

شود رویدادي که به صورت طبیعی رخ  این تحقیق باید رفتار را کنترل کرد، یا اینکه در تحقیق سعی می

  دهد، شرح داده شود؟ و سوم، آیا پدیدة مورد تحقیق مربوط به زمان حال یا گذشته است؟ می
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شود یک استراتژي تحقیق را بر سایر  هد مجبور مید می ها پرسشیی که به این ها پاسخپژوهشگر در 

آزمایشی، پیمایشی یا : شمارد می این پژوهشگر پنج استراتژي تحقیق را بر. ها ارجح شمارد استراتژي

ي مختلف ها روشما . اي، تاریخی و تحقیق موردي یابی، تجزیه و تحلیل آرشیوي یا کتابخانه زمینه

و مصاحبۀ عمیق و ) اي از تحقیق میدانی مورد ویژه(نگاري  مردم تحقیق کیفی را، مثل تحقیق میدانی،

  . کنیم اضافه می ها آنجامع به 

به هنگام بحث دربارة استراتژي، پژوهشگر باید علت استفاده از روش کیفی و تصمیمی را که بر آن 

آن ر بها نیست؛ طرحی جامع است که  استراتژي چیزي جز نقشۀ راه. اساس گرفته است، ارائه دهد

استراتژي تحقیق . دهند مورد تحقیق قرار می) سیستماتیک(اساس پدیدة مورد نظر را به صورت منظم 

. گیرد شکل می "رویکرد یا نگرش انتخابی  "و  "هدف تحقیق"،  "صورت مسأله تحقیق"بر مبناي 

ه اصلی تواند توصیف، تبیین، اکتشاف، پیش بینی یا حل مسأله ، حول محور مسأل هدف تحقیق می(

استراتژي انتخابی .) تواند رویکرد کیفی باشد رویکرد انتخابی نیز به عنوان مثال می. تحقیق باشد

هاي  مثالً استفاده توأمان از شیوه. ( هاي پژوهشی است پژوهشگر معموالً دربرگیرنده تلفیقی از شیوه

کیفی به مسأله تحقیق  در متن یک نگرش یا رویکرد  "تحقیق عملی"و  "موردي "،  "میدانی"تحقیق 

ها در جریان فرایند تحقیق در تدوین  در این گونه موارد باید اولویت و ترتیب استفاده از این شیوه). 

روش یا رویه عبارت است از ابزاري خاص براي اجراي یک شیوه خاص . استراتژي تحقیق لحاظ گردد

 ها آنیی استفاده کرد که دامنۀ ها روشله توان از سلس براي مثال، در شیوه تحقیق تاریخی می.  پژوهشی

  . شود نظر کشیده می  هاي کم ارزش مبتنی بر اجماع یا اتفاق از مصاحبۀ جامع تا داده

در زمینۀ تدوین استراتژي تحقیق کیفی بر این باور است که ) 1962( پژوهشگري به نام زلدیچ

نخستین معیار شایستگی . وت قرار دادتحقیق کیفی را باید بر مبناي دو معیار مورد ارزیابی و قضا

در زمینۀ قضاوت دربارة استراتژي تحقیق ما یک شاخص مهم . اطالعاتی و دومین معیار کارایی است

به . هاي کیفی محدود است البته دامنۀ استراتژي. کنیم را اضافه می» رعایت اصول اخالقی«دیگر، به نام 

گنجانند، و آن عبارت است  می ها آننگاري را هم در  مردم معموالًهاي کیفی  بندي استراتژي هنگام طبقه

شناسی فرهنگی  این پدیده در انسان. شود از یک تحقیق موردي ویژه که به صورت میدانی انجام می

شویم که  در انتهاي این بحث مجدداً متذکر می. اي ساختارهاي ویژه استوار است ریشه دارد و بر مجموعه

شود، اولین و  چارچوب نظري که در سایۀ مروري بر ادبیات مشخص می ي کلی تحقیق وها پرسش

  .معیار تعیین کنندة نوع استراتژي مناسبی است که باید به کار گرفت نیتر مهم

  

  استدالل: ب

به هنگام ارائه دالیلی محکم جهت انتخاب تحقیق کیفی و استراتژي کلی، بحث دربارة تحقیق 

شرحی کامل از مشاهدات اصلی نه تنها تأییدي است بر توانایی . یفا کندتواند نقشی حیاتی ا مقدماتی می

براي طرح . ي کیفی استها روشپژوهشگر در انجام تحقیق موردنظر، بلکه نشان دهندة نقاط قوت 

گنجاندن شرحی از تحقیق مقدماتی یا مشاهدات اصلی موجب  معموالًآفرین تحقیق،  ي انگیزشها پرسش

شود که در پژوهش  کار با مفاهیم، فرایندها یا متغیرهایی شروع می. شود یتقویت موضوع تحقیق م
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نشأت ) اثبات نشده(هاي  اند و تحقیق در سایۀ چارچوب نظري و فرضیه پیشین مشخص و شناسایی شده

  .پیماید گرفته از این چارچوب، مسیر خود را می

در  تواند یمنواع تحقیقاتی را که ي از اا پارهدر اینجا براي تأکید بر نقاط قوت تحقیقات کیفی 

  : میکن یمگیرد، ذکر  بر

  ها و  در گردابی از پیچیدگی ها آنتحقیقاتی که الزم است براي کسب اطالعات مربوط به

 .ور شد فرایندها غوطه

 است) یا کمتر شناخته شده(هاي نوآور یا پدیدهاي ناشناخته  تحقیقی که دربارة سیستم. 

 هاي اجرایی  وشد تا محل و علت متفاوت بودن سیاست و جنبهک تحقیقی که پژوهشگر می

 .را کشف نماید) گفتار و کردار مقامات(

 تحقیقی که در مورد روابط غیررسمی و بدون ساختار بین فرایندهاي سازمانی است. 

  ي ها هدفي ابراز یا اعالن شدة سازمان با ها هدفتحقیقی که دربارة شناخت علت مغایر بودن

 .واقعی است

  تحقیقی را که نتوان به سبب مشکالت اجرایی یا مسائل اخالقی به شیوة تجربی به اجرا

 .درآورد

 اند تحقیقی که متغیرهاي ذیربط متعلق به آن هنوز ناشناخته مانده. 

او بر . استخراج کرد) 1987(توان مطالبی را از نوشتۀ ویل سان  دربارة نقاط قوت تحقیق کیفی می

کند که رفتار انسان به شدت تحت تأثیر زمینه، محیط یا شرایطی  استدالل می این باور است و چنین

عوامل . گیرد، بنابراین باید رفتار مزبور را در آن محیط مورد مطالعه قرارداد است که فرد در آن قرار می

از و درك یا تصوري که افراد ) مثل جدول زمانبندي شده، فضا، مکان، حقوق، دستمزد و پاداش(بیرونی 

. گیرد ساز قرار می دارند در زمرة متغیرهاي محتوایی و سرنوشت ها ارزشو  ها نقش، ها سنتهنجارها، 

گذشته از این، او چنین . تحقیق باید در محیطی انجام شود که در آن همۀ این متغیرها وجود دارند

ها،  ن چارچوب اندیشهآر کند که اگر پژوهشگر نتواند چارچوبی را که افراد مورد تحقیق د استدالل می

. تواند به درك رفتار انسانی نایل آید گاه نمی کنند، درك کند هیچ احساسات و اعمال خود را تفسیر می

و کسی که » بی غرض«در واقع دانشمند .  ها را درك کند بنابراین، پژوهشگر باید این چارچوب

، ها آنمتغیرها و استاندار نمودن  خواهد اعمال نظر شخصی نماید، از طریق به رمز درآوردن این نمی

سرانجام، . شود هاي ارزشمند می اعمال نظرات شخصی خود، موجب خراب شدن داده قیاز طرندانسته، 

کند که درگذشته پژوهشگران  آورد، یادآوري می ویل سان در انتقادي که بر الگوهاي تجربی وارد می

مفاهیمی ارزشمند  ها آنفیدي داشته باشند و از اند از تحقیقات تجربی دستاوردهاي خیلی م نتوانسته

 نیبه راشود  یی که در تحقیق تجربی به کار برده میها روشکند که  او تأکید می. اند استخراج نکرده

 به صورتتحقیقات آزمایشگاهی، استفاده از پرسشنامه و از این قبیل کارها . دستاوردها اثر گذاشته است

افراد مورد آزمایش نسبت به پژوهشگر بدبین و در مواردي هم نگران . ندا غیر واقعی و تصنعی درآمده

کوشند تا او را  دانند که پژوهشگر در پی چه چیزي است و می اند و در برخی از موارد خوب می شده

  .خشنود سازند



  تحقیق کیفی؛ یازدهمفصل 
  

253  
  

 

 

هایی جست و جو کرد که هدف آن،  به صورتی گذرا، نقاط قوت تحقیقات کیفی را باید در تحقیق

  . کند توصیف است و بر محتوا، محیط، زمینه و چارچوب مرجع افراد مورد آزمایش تأکید می کشف یا

  توجه به مکان، جامعه یا پدیده -2

در بیشتر موارد امکان ندارد که به صورتی عمیق همۀ رویدادها، امور یا اشخاص را مورد تحقیق قرار 

م کلی را که باید اتخاذ کرد همانا تعیین ترین تصمی نخستین و مهم. کند گیري می پژوهشگر نمونه. داد

مکان، جامعه یا پدیدة مورد نظر است که در طرح تحقیق نقش محوري دارد و راهنماي پژوهشگر خواهد 

  .شد

احتمال آن بسیار ) 2ورود به آنجا امکان پذیراست؛ ) 1: ي زیر استها یژگیومکان مطلوب داراي 

ها، روابط متقابل و ساختارهاي مورد نظر  ایندها، افراد، برنامهیا ترکیبی از فر  زیاد است که به مجموعه

آورد؛ و  به وجوداي اطمینان بخش  یابد با جامعه مورد تحقیق رابطه پژوهشگر امکان می) 3دست یافت؛ 

  . گونه نگرانی نیست ها داراي کیفیت باال هستند و از این نظر جاي هیچ داده)4

و یی باشد که در زمینۀ قابل اعتبار ها پرسشق باید در انتظار پژوهشگر به هنگام ارائه طرح تحقی

تواند این دستاوردها را مورد تهدید قرار  گیري ضعیف می نمونه. شود ها مطرح می معقول بودن نتیجه

!) کاري است طاقت فرسا(او براي توجیه یک نمونه باید جامعه و متغیرهاي ذیربط را بشناسد .دهد

. اي ارائه کرد ین است که از پدیده، زمینه، مکان تحقیق یا افراد مورد مطالعه نمونهبهترین راه ا معموالً

  ).مراجعه کنید 1982به نوشتۀ رابرت ،(

پذیر بودن کارها  هاي عملی و امکان گیري باید با توجه به جنبه تعیین مکان و شیوة نمونه

راحتی کار براي پژوهشگر، توانایی : فتنظر گرر ریزي شود که در این خصوص باید موارد زیر را د برنامه

. ها تیفعالو  ها گروهدر ایفاي نقش به هنگام مشارکت در مشاهده و دسترسی پیدا کردن به همه قشرها، 

  .اندیشی شود گیري چاره پس معقول این است که نخست دربارة نمونه

  فرایندها) یا(و   رویدادهانمونه گیري از مردم، رفتارها،  -3

هاي  گیري تصمیم گیري در مورد یک مکان، جامعه یا پدیدة خاص، باید در مورد نمونه پس از تصمیم

گونه که پیش از انجام  بدان( اي است که باید اجرا شود  طرح تحقیق بیانگر برنامه. زیادي گرفته شود

این گیري را مشخص کند و پژوهشگر نباید  و همین باید شیوة نمونه) اندیشند می به ارهتحقیق در آن 

  .پذیري باالیی برخوردار باشد نکته را از یاد ببرد که طرح تحقیق باید از انعطاف

آوري  گیري از افراد و رویدادها باید همزمان با تصمیماتی که دربارة شیوة جمع تصمیم دربارة نمونه

  . شود، اتخاذ گردد ها گرفته می داده

  )حقیق و اصول اخالقیدر زمینۀ ورود به میدان ت هایی  مسأله( نقش پژوهشگر

حضور او در صحنۀ مورد تحقیق . را دارد» ابزار یا وسیله«پژوهشگر در تحقیق کیفی، حکم یک 

به هر حال، پژوهشگر وارد صحنۀ زندگی افراد مورد تحقیق . دهد بخشی از الگوي اصلی را تشکیل می

گردد، که در تحقیقات  ی میهمین مسأله باعث بروز سلسله مسائلی استراتژیک، اخالقی و شخص. شود می

توان این  می). مراجعه کنید1993به نوشتۀ الك، اسپیردوسو وسیلورمن، (شود  کمی مشاهده نمی

در مورد ورود به صحنۀ تحقیق و داشتن کارایی از نظر ایفاي نقشی که (ها را به دو دستۀ فنی  مسأله
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اخالقی و شخصی که در اجراي تحقیق  هاي مسأله(هاي روابط شخصی  و مسأله) پژوهشگر بر عهده دارد

 . بندي کرد ، طبقه)آید به وجود می

  مالحظات فنی - 1

ضرورت دارد،  ها آنهاي فنی که رعایت  هنگامی که پژوهشگر در مرحلۀ طرح تحقیق است، مسأله

  .است ها مکانتعیین نقش خود؛ تدوین جدول زمانی و استفاده کارا از منابع و شیوة دسترسی به افراد و 

  عیین نقش خودت

است، » مشارکت«کند که مستلزم درجات متفاوتی از  ریزي می نخست، پژوهشگر نقشی را برنامه

در یک انتهاي طیف مشارکت کامل وجود . یعنی درجه یا میزان مشارکت پژوهشگر در زندگی روزمره

ا بر عهده دارد که شخص پژوهشگر در محیط یا مکان مورد تحقیق در انجام کارهاي روزانه نقشی ر

کند و در روابط اجتماعی هیچ نوع دخالتی به  در انتهاي دیگر این طیف او تنها مشاهده می. گیرد می

  .کوشد تا در دنیاي مورد تحقیق، هیچ نوع دخالتی نداشته باشد آورد و می نمی  عمل

ي ها شنقتواند  گیرند، پژوهشگر می با توجه به میزان آگاهی افرادي که مورد تحقیق قرار می 

یک سوي طیف افشاي کامل وجود دارد و در دیگر سوي آن، ناآگاهی کامل . متفاوتی را بر عهده بگیرد

  ). به صورت پنهان نگه داشتن مشارکت شخص پژوهشگر(

هاي متفاوت باشد، یعنی مقدار وقتی را که در  تواند داراي شدت و ضعف سوم، نقش پژوهشگر می

. تواند متفاوت باشد می ها نقشو نیز پول و دورة زمانی تحقیق، این گذراند  مکان و زندگی روزمره می

  . شود، بستگی دارد سرانجام، نقش پژوهشگر به میزان تمرکزي که بر روي موضوع تحقیق می

  

  اتخاذ تدبیر براي ورود به محل تحقیق 

مبنی در طرح تحقیق باید تدابیري که جهت ورود به محل تحقیق اتخاذ شده است مشخص گردد، 

  کند؟ آیا پژوهشگر از طریق مقامات رسمی یا غیررسمی جواز ورود به سازمان را دریافت می نکهیبر ا

  کارایی

بیندیشد که چگونه منابع موجود را به کار خواهد گرفت  باره  نیدر اکیفی پژوهشگر باید  قیدر تحق

یین نقش خود باید به مسألۀ پژوهشگر به هنگام تع. ي مطرح پاسخ کامل داده شودها پرسشتا به تمام 

اي که بتواند از زمان و انرژي  گونه به. منابع موجود هم بیندیشد و در این راه توازن یا تعادل ایجاد کند

شود که در صورت  حتی با وجود اینکه پژوهشگر این حق را براي خود قائل می. بیشترین بهره را ببرد

ولی باید همواره هدف تحقیق را در نظر داشته باشد و  لزوم در فرایند اجراي تحقیق تغییراتی بدهد،

هاي عملی را  ، امکانات و جنبهها تیمحدود، ها هدفپژوهشگر باید . نسبت به آن وفادار باقی بماند

  یی وجود خواهد داشتها تیمحدودمشخص کند و همواره به یاد داشته باشد که چنین 

  مالحظات انسانی -2

موفقیت تحقیق کیفی در گرو مهارت پژوهشگر در ایجاد رابطه با توان چنین استدالل کرد که  می

توانند از عهدة  تردیدي نیست که بسیاري از افراد داراي این شایستگی نیستند و هرگز نمی. دیگران است
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رنجند  روح می زیرا بسیاري از افراد مورد تحقیق از پژوهشگران خشک، سرد و بی. تحقیقات کیفی برآیند

  .کاري با چنین افرادي نخواهند بودو حاضر به هم

هایی شود که امنیت، سالمت، وضع فیزیکی و احساسی پژوهشگر  طرح تحقیق باید شامل استراتژي

شود به  ي یک مکان حالت انفجاري دارد و پژوهشگر مجبور میها استیسگاهی . را حفظ و تأمین نماید

مکان به تحقیق بپردازد، با اندکی تأخیر  گاهی اگر پژوهشگري نتواند در یک. دیار دیگري رخت بکشد

  .باید آن را به مکان دیگري منتقل کند

  

  رابطۀ متقابل و اصول اخالقی

یعنی پژوهشگر وارد . یا تفاهم باید در محدودة تحقیق و با رعایت اصول اخالقی باشد رابطه متقابل

گر را دارد و مرز و حریم خود حریم شخصی افراد نشود و همواره به یاد داشته باشد که نقش یک پژوهش

  .را حفظ کند

اگر پژوهشگري بخواهد در انجام یک تحقیق کیفی موفق باشد، باید ضمن رعایت : اصول اخالقی

بنابراین پژوهشگر . اصول اخالقی، اعالم کند که در هر حال و شرایطی به این اصول پایبند خواهد ماند

به ورود به میدان تحقیق، ایجاد رابطه متقابل با جامعه یا  هاي مربوط باید در طرح تحقیق، دربارة مسأله

عهده گرفته است و قبوالنیدن موجودیت خود به جامعۀ ر ، حفظ نقشی که ب)تفاهم(افراد مورد تحقیق 

  .و همچنین همواره به اصول اخالقی پایبند باقی بماند. مورد تحقیق تدبیرهایی بیندیشد

  

  هاي کیفی آوري داده جمع يها روش

و فصل  ها مشابهتهاي پژوهشی، با وجود  ها در انواع رویکردها و شیوه ي جمع آوري دادهها روش

این . متفاوتند کامالًي زیادي که از نظر شکلی با هم دارند، از لحاظ محتوائی با یکدیگر ها مشترك

ی قرار مورد بررس "ي تکمیلیها روش"و  "ي اصلیها روش"کیفی در دو گروه  قیدر تحقرا  ها روش

ي دیگري هم که ها روش. دهند ي اصلی اساس و بناي تحقیق کیفی را تشکیل میها روش. میده یم

در این فصل دربارة  آن دسته . گیرند ي تکمیلی مورد استفاده قرار میها روشحالت ویژه دارند، به عنوان 

ق کیفی مورد نظر ریزي تحقی کنیم که به هنگام طرح ي تکمیلی بحث میها روشي اصلی و ها روشاز 

  .هستند

  

  اصلی يها روش

  :روند عبارتند از ها به کار می آوري داده ي اصلی که براي جمعها روشدر تحقیق کیفی 

  مشارکت در تحقیق، )  1

  مشاهدة مستقیم، )  2

  و ) جامع(مصاحبۀ عمیق )  3

  . بررسی اسناد و مدارك)  4
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  مشارکت در تحقیق

آید،  می همان گونه که از نام این روش بر. لی تحقیق کیفی استمشاهده مشارکتی یک از ارکان اص

مشارکت یا . کند که پژوهشگر در جامعۀ مورد تحقیق مشارکت نماید مشاهده مشارکتی ایجاب می

دخالت در مکان یا جامعه مورد تحقیق این امکان را به وجود آورد تا پژوهشگر واقعیت را ببیند، بشنود و 

  .تجربه کند

  

  مستقیممشاهده 

و ثبت رویدادها، رفتارها و موضوعاتی است که در ) سیستماتیک(مشاهده مستلزم توجه منظم 

البته اگر پژوهشگر تنها به مشاهده اکتفا کند . محیط اجتماعی و مکان یا محل مورد تحقیق وجود دارد

د توان مشاهدة عهده بگیرد و تنها بایر ب) تحقیق در صحنه(آید تا نقشی خاص  گاه درصدد برنمی هیچ

  .رویدادها را داشته باشد، بدون اینکه در صحنه یا امور تحقیق هیچ نوع دخالتی بکند

حتی . کند پژوهشگر از طریق مشاهده روابط بسیار پیچیده را در زمینۀ اجتماعی و واقعی کشف می

هم توجه دارد، و  پژوهشگر به زبان اندام. تواند نقش مهمی ایفا نماید هاي جامع، مشاهده می در مصاحبه

  . کند را یادداشت می ها حرکتاین 

  )جامع(مصاحبۀ عمیق 

آوري  اي است که به هنگام جمع ي شناخته شدهها روشدر روش کیفی، مصاحبۀ جامع یکی از 

یی خاص از ها شکلعالوه بر مصاحبۀ جامع، . گیرد اي مورد استفاده قرار می ها به صورت فزاینده داده

مصاحبۀ : از عبارتاند ها آن. میبر یمرا تنها نام  ها آنرد که ما به صورتی گذرا مصاحبه هم وجود دا

، )1970دنزین (. متمرکز بر گروه و مصاحبه گان نخبنگاري، مصاحبۀ پدیدار شناسی، مصاحبه با  مردم

  )1983همرزلی و اتکینسون (

  بررسی اسناد و مدارك

مدارکی که مربوط به رویدادهاي روزمره است  آوري و تجزیه و تحلیل اسناد و پژوهشگران با جمع

براي درك بهتر مکان یا گروه مورد . کوشند تا مشاهده، مصاحبه و مشاهده مشارکتی را تکمیل کنند می

ها و  ي رسمی و تدوین شده، خبرنامهها استیسها،  ها، شعارها، اعالمیه جلسهر تحقیق، پژوهشگر از دستو

  . ندک از این قبیل چیزها استفاده می

. نامند اغلب استفاده از سند مستلزم بکارگیري روشی خاص است که آن را تحلیل محتوا می

زیرا این روش ماهیتاًً نوعی استراتژي تحلیلی . دانند نظران روش مزبور را بهترین روش جامع می صاحب

کرد سنتی اگر تحلیل محتوا با نگرش و روی. تر است ي کیفی عینیها روشروش مزبور از سایر . است

شرحی عینی و «دهد که دربارة محتواي اشکال مختلف ارتباطی  انجام شود به تحلیلگر این امکان را  می

ها،  ي بلند، روزنامهها داستاني درسی، ها کتابمطالب نوشته شده مانند متون،  معموالً. ارائه کند» کمی

مثل (ي ارتباطی ها شکلسایر . دهند ي ارتباط مواد اولیۀ تحلیل محتوا را تشکیل میها شکلبه عنوان 

  .شوند توانند در این مقوله گنجانده  نیز می) ي سیاسیها یسخنرانموسیقی، فیلم، یا 
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  ها آوري داده هاي تکمیلی جمع روش

 لییتکمي ها روشتوان  ها، می آوري داده ي اصلی جمعها روشطرح تحقیق، عالوه بر گنجانیدن ر د

داستان سرایی، تاریخچه زندگی، تجزیه و تحلیل : بور به شرح زیر هستندي مزها روش. را نیز گنجانید

اي و  ي نامرئی، پیمایشی و پرسشنامهها روشتاریخی، فیلم، ویدئو، عکس، حرکت اندام، استفاده از فضا، 

با توجه به اینکه در رویکردهاي سنتی پژوهشی از این گونه . ي تصویري و آزمون روانیها روشسرانجام 

به همین . چندان زیاد نیست ها روشکمتر استفاده شده است، میزان آشنائی محققین نیز با این  اه روش

  .بپردازیم ها روشکنیم به صورت بسیار مختصر به معرفی این  دلیل در اینجا سعی می

  داستان سرایی - 1

در این . دشو ي مربوط به زندگی افراد توجه میها داستانسرایی به  مبتنی بر روش داستان قیدر تحق

کوشد با شرح این  اند و پژوهشگر می گذرانیده» اي زندگی افسانه«است که افراد  نیبه راروش فرض 

  .آوري کند هایی را جمع زندگی داده

کند و نه به محتواي  روش مزبور از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که به فرد توجه می

ها،  ، نامهها عکسها،  ها، سوابق روزنامه بر پرونده سرایی امکان دارد که روش داستان. اجتماعی

هایی را که در میدان تحقیق به  پژوهشگر داده اصوالً. ها تکیه کند هاي شخصی و سایر داده زندگینامه

با کمک او مطالب را به صورت نوشته  احتماالًگذارد و  آورد با گوینده داستان در میان می دست می

  .آورد درمی

  یتاریخچۀ زندگ -2

به ویژه پژوهشگر . هاي علوم اجتماعی کاربرد دارد روش مبتنی بر تاریخچه زندگی در همۀ رشته

از مجراي تاریخچۀ رشد فرد  توان یم. دیدگاهی درونی از یک فرهنگ به دست دهد لهیوس نیبدتواند  می

  .یا زندگی او یک فرهنگ را درك نمود

که با توجه به آنچه ارائه کنندة تصویري از کل یکی از نقاط روش شناسی تاریخچۀ زندگی این است 

به نیابت او همان رویدادها را تجربه ) با مطالعۀ این رویدادها(دورة زندگی شخص است، پژوهشگر 

با  توان یمکه  دهد یمهاي اثبات نشده به دست  دوم، این روش یک منبع بارور از فرضیه. کند می

توان  هائی است که میانگر فرایندهاي رفتاري و انواع شخصیترا آزمود و سوم بی ها آنتحقیقات بیشتر 

را  ها آنتوان  هاي مفصل زندگی در دست است که می تجزیه و تحلیل کرد، زیرا تعداد زیادي از تاریخچه

توان نتیجه تحقیق  وجود این تصور که نمی: ي این روش به شرح زیر استها یکاست. با هم مقایسه کرد

دن اصول پذیرفته شده براي انتخاب افراد مورد تحقیق و کمبود اصول تحلیلی مناسب را تعمیم داد، نبو

  .جهت ارائه یک چارچوب مرجع منسجم

  تجزیه و تحلیل تاریخی - 3

بنابراین تجزیه و تحلیل تاریخی روشی . اي از رویدادهاي گذشته است تاریخ، یک رویداد یا مجموعه

در . هاي موجود البته با مراجعه به سوابق و پرونده. استاست براي کشف آنچه درگذشته اتفاق افتاده 
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توان پیش از مصاحبه یا  شود که می تحقیق کیفی، تجزیه و تحلیل تاریخی از آن جهت مفید واقع می

  .مشاهده مشارکتی، زمینه را تهیه کرد یا سنگ زیربناي تحقیق را بر زمین گذاشت

هاي گذشته تعمیم  بادا الگوي فکري کنونی را به دورهدر تجزیه و تحلیل تاریخی باید دقت نمود تا م

خطاهایی چون دستکاري، شوخی، گول زدن و انواع دیگر  احتماالًبه هنگام ثبت و ضبط تاریخی . دهیم

  .عمل کند نانهیب خوشها نباید چندان  بنابراین پژوهشگر در مورد داده. گیرد ها صورت می تحریف

  فیلم، ویدئو و عکس -4

اي به نام  موجودیت رشته. اي طوالنی دارند ر رشتۀ انسان شناسی سابقهفیلم و عکس د

یابد که بدان وسیله  با فیلم و عکس موجودیت می» مردم نگاري با فیلم«یا » شناسی تصویري انسان«

  .شود زندگی روزانۀ گروه مورد تحقیق به تصویر کشیده می

فیلم داراي نوعی توانایی . دهاي گذشته استتهیه فیلم یکی از ابزارهاي قدرتمند براي بررسی رویدا

ولی تردیدي نیست که . ظاهراً پدیده را به صورت عینی به تصویر بکشد تواند یمبه فرد است که   منحصر

  .شود گرفته می ساز لمیفاین تصویر از دیدگاه 

  مطالعۀ حرکت اندام - 5

هایش بیفزاید،  به گفته سازد اگر پژوهشگر آنچه را که حرکت اندام فرد مورد پژوهش آشکار می

همه تحقیقاتی که بر روي حرکت اندام انجام شده بر پایۀ این . تحقیق بهتري دربارة وي ارائه خواهد کرد

رفتار . کند فرض قرار دارد که انسان ناآگاهانه در برابر سایر افراد پیوسته رفتار خود را تعدیل می

ایر عواملی که با رویدادهاي اجتماعی و غیرگفتاري تحت تأثیر عوامل فرهنگی، سن، جنس و س

شود تفسیري  نقطه ضعف تحقیقی که بر روي حرکت اندام می.  گیرد شناسی توأم هستند، قرار می روان

  . آید به عمل می ها حرکتاست که از این 

 تجزیه و تحلیل حرکات اندام محدود است، زیرا این زبان کاربرد جهانی ندارد و پژوهشگر باید، از این

ي ها فرهنگو  در کشورهاي اندام ها حرکت. ي فرهنگی جوامع مختلف توجه کندها تفاوتبابت، به 

  .مختلف معانی مختلف دارند

  مطالعۀ شیوة استفاده از فضا - 6

اي که با فرهنگ جامعه  مقصود از استفاده از فضا مطالعۀ شیوة استفاده افراد از فضا است و رابطه

ارائه شد، ولی او در این زمینه کارهاي اساسی ) 1966(شگري به نام هال این واژه به وسیلۀ پژوه. دارد

مفید واقع  تواند یمبه هنگام مطالعۀ رفتار دانشجویان در کالس درس، استفاده از این روش . انجام نداد

  .شود

  روش نامرئی -7

پژوهشگر کنند که در اجراي آن  ها از روشی به نام روش نامرئی استفاده می آوري داده براي جمع

یعنی در واقع پژوهشگر از نظر افراد مورد تحقیق . نباید با فرد یا جامعۀ مورد تحقیق همکاري کند

  .است» نامرئی«

بدون تحریک یا آگاه ساختن افراد یا جامعۀ مورد تحقیق از این روش استفاده  تواند یمپژوهشگر 

شود که  هایی استفاده می از داده معموالًها چندان مشکل نیست، زیرا  آوري داده در این شیوه، جمع. کند
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ها، دفاتر  ، پروندهها حساببراي مثال صورت (آوري کرده است  را جمع ها آنپیش از آن کس دیگري 

  ).شرکت و اسناد مربوط به فروش

تواند از وسایلی چون دوربین  کند، می آوري می جمع) به صورت نامرئی(هایی را  پژوهشگري که داده

ها نیز  امکان دارد یک پژوهشگر مصمم حتی در زباله. ا سخت افزارهایی دیگر استفاده کندمخفی، ضبط ی

  .مورد رفتار افراد برآیدر هایی د یا نشانه ها عالمتبه دنبال 

  پرسشنامه و تحقیق پیمایشی -8

یا  ها نگرش، ها یژگیوتا دربارة میزان پراکندگی  دهند یمها را به یک جامعه  پژوهشگران پرسشنامه

یابی یا انجام تحقیق پیمایشی  گیري دربارة زمینه در تصمیم . باورهاي آن جامعه اطالعاتی به دست آورند

بر روي گروهی از افراد، پژوهشگر باید اساس کار خود را بر پایۀ یک اصل مهم بگذارد، مبنی بر اینکه با 

توان این  یا می. اي او پی بردو باوره ها یژگیوتوان به  دهد می توجه به گزارشی که فرد از خودش می

  .اساس آن دیدگاه شرح دادر یا باورها را ب ها یژگیو

آوري شده است دربارة  هایی که از یک گروه نسبتاً اندك جمع هرگاه پژوهشگر بخواهد از طریق داده

هدف اصلی تحقیق پیمایشی عبارت . تواند مفید واقع شود یک گروه بزرگ قضاوت کند، این روش می

  . شود هایی خاص از یک جامعه که به صورت آماري انجام می از تشریح و توجیه جنبهاست 

اساس فنون آماري خاص قرار ر ب اصوالًکنند که  ها از روش کمی استفاده می در تجزیه و تحلیل داده

ه تناسب روش با مسأل) 1: گردد یمنقاط قوت و ضعف روش پیمایشی به وسیلۀ معیارهاي زیر ارائه . دارد

روبه رو ) 5راحتی در اجرا و ) 4ها،   قابل تعمیم بودن نتیجه) 3گیري،  صحت اندازه) 2مورد تحقیق، 

  .نشدن با مسائل و مشکالت اخالقی و سیاسی

هاي کمی در مورد یک مسأله یا یک جامعه است، این روش از  آوري داده اگر هدف تحقیق جمع

یی وجود ها تیحساسنظر سیاسی یا رعایت اصول اخالقی هرگاه از . اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود

هاي رفاهی یا پیشرفت اقتصادي، روش مزبور  در زمینۀ برنامه. داشته باشد، این روش بسیار مناسب است

ي ها تیحساسي ضد و نقیض وجود دارد یا در مواردي که ها دگاهیداي که  در جامعه. بسیار مطلوب است

  .است از تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی استفاده شودشود، بهتر  زیادي مشاهده می

صحت و درستی آن از  تر راحتپذیرش : نقاط قوت تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی بدین شرح است

ها را به صورت کمی  داده توان یمچون . ها و راحت بودن اجرا طرف ناظرین، قابل تعمیم بودن نتیجه

تکرار کرد و میزان  توان یمروش مزبور را . ردیگ یمید قرار درآورد، صحت این روش بیشتر مورد تأی

. تعمیم داد تر بزرگاي  با میزان معینی خطا، به جامعه توان یمنتیجۀ تحقیق را . مشاهده را کنترل نمود

شیوة اداره و اجراي آن . ها را به صورت آماري تجزیه و تحلیل کرد داده توان یمدر اجراي روش پیمایشی 

  .ده استنسبتاً سا

هاي بسیار  براي مثال براي بررسی رابطه. یی هم داردها یکاستیابی  ولی روش پیمایشی یا زمینه 

گاهی نقاط .  توان از چنین روشی استفاده کرد پیچیدة اجتماعی یا الگوهاي روابط متقابل بین افراد نمی

یی ها کنترلت روش مزبور در مورد صح توان یماگر چه . شود قوت روش مزبور به نقاط ضعف تبدیل می

بنابراین به . است تر بزرگاطمینان داد که نمونۀ منتخب نمایانگر یک جامعۀ  توان ینمرا اعمال کرد، ولی 

گیري و اندازة نمونه از اهمیت  هاي حاصل شده، مسأله نمونه هنگام تأیید صحت تحقیق و تعمیم نتیجه
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تحقیق پیمایشی را به راحتی به اجرا درآورد، ولی توان  همچنین، اگر چه می. اي برخوردار است ویژه

سرانجام امکان دارد پژوهشگر در اجراي روش مزبور وارد حریم . ها پر هزینه است آوري داده جمع معموالً

برخی از . برانگیز مطرح کند یی بحثها پرسششخصی افراد شود یا در مورد جامعه و افراد مورد تحقیق 

و در مواردي هم بین کسانی که  کنند یمافع گروه خاصی را تأیید و تقویت ي تحقیق موضع یا منها طرح

ها، اختالف نظر به وجود  نمایند و تیم تحقیق، در مورد ارائه تعریفی از مسأله هزینۀ تحقیق را تأمین می

  .آید می

  روش تصویري و آزمون روان شناسی -9

یی در مورد شخصیت افراد، ها آوري داده چندین سال پیش روان شناسان بالینی براي جمع

براي تجزیه و تحلیل  ها روشدر این . شناسی ارائه کردند یی را براي تحقیق روانها روشها یا  استراتژي

. شود ي شخصیتی و نیز براي تحقیق دربارة فرهنگ یک جامعه از مطالعات تطبیقی استفاده میها ییایپو

اساس ارزیابی تصویر ذهنی فرد در واکنش به یک ر ، با توجه به چارچوب مرجع، بها روشدر اجراي این 

  .توان تصویري معتبر از خود وي به دست آورد محرك تصویري استاندارد و مبهم،  می

 ها روششناسان از این  اند، ولی هنوز هم روان ي تصویري مورد انتقاد بسیار قرار گرفتهها روشاگرچه 

ي فراوان مطرح ها پرسش ها آناعتماد و اعتبار بودن  ولی در مورد قابل. کنند هاي زیادي می استفاده

  .ها اثر بگذارند بر نتایج این تحقیق توانند یمعوامل محیطی و فرهنگی . است

  

  ها آوري داده جمع يها روشترکیبی از 

پژوهشگر . کنند یمها از چندین روش استفاده  آوري داده در بسیاري از تحقیقات کیفی براي جمع

قوت و ضعف هر روش را ارزیابی کند و سپس تصمیم بگیرد که آیا روش مزبور با نقاط  تواند یم

انتخاب روش و تعیین نقش به . ي مطرح شده و زمینۀ خاص تحقیق سازگاري دارد یا خیرها پرسش

ي مطرح شده در تحقیق، استراتژي کلی تحقیق و ها پرسشچارچوب نظري و : عوامل زیر بستگی دارد

ي کاربرد چندین ها تیمزیکی از . ارة نقشی که پژوهشگر بر عهده خواهد گرفتتصمیمات نخستین درب

  .هاي غیر منتظره دست یافت توان به داده روش، در تحقیق کیفی این است که می

  

  ها آوري داده جمع  اصول کلی تدوین استراتژي

نوع اطالعاتی که  شود باید با ریزي می ها برنامه آوري داده یی که براي جمعها روشدر طرح تحقیق 

ها را به سه طبقه  ي جمع آوري دادهها روش) 1962(زلیچ . سازگار باشد هاست آنپژوهشگر در پی 

گیري و شمارش، مشاهده مشارکتی و مصاحبۀ  نمونه: از عبارتاند ها آن. بندي کرده است تقسیم

 ها روشاز  کائی هر یسپس بر اساس نوع اطالعات مورد نظر در مورد مناسب بودن و کار). جامع(عمیق

یی استفاده کند که از ها روشها از  آوري  داده یعنی پژوهشگر باید دقت کرده و براي جمع. کند بحث می

  . باشند نیتر مناسبنظر عملی، کارایی، امکان سنجی و رعایت اصول اخالقی 

ن توجه تحقیق ، الگوها، و کانوها پرسشامکان دارد هنگامی که او هنوز در پی شناسایی و تعیین 

اگر هدف تحقیق شرح فرایندها، مفاهیم، . است از روش مبتنی بر مشاهده مشارکتی استفاده کند
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گیري و عدد و رقم استفاده کرد و  ي مورد تحقیق است، در آن صورت تنها باید از نمونهها گروهها و  طبقه

قیق پرسش مطرح شده تغییر کند، از آنجا که امکان دارد با پیشرفت تح. نتیجه را تجزیه و تحلیل نمود

ها هم تغییر کند؛ و این خود دلیلی است بر اینکه پژوهشگر باید به هنگام  آوري داده شاید روش جمع

  .پذیري را فراموش نکند طرح ریزي تحقیق و انتخاب روش، انعطاف

  ها ثبت، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده.   6

یی ها روشه و مکان مورد تحقیق و سرانجام تعیین پس از تعیین استراتژي کلی، انتخاب نمون

رساند  ها را به ثبت می که چگونه انبوه داده به ارهها، پژوهشگر باید در این  آوري داده مشخص براي جمع

  .نماید، بحث کند می لیو تحلرا مدیریت و تجزیه  ها آنو 

 ها ثبت و مدیریت داده  

 ها آنهایی ارائه کند که به واسطه  ، باید برنامهدهد یمهنگامی که پژوهشگر طرح تحقیق را ارائه  

بحث کند که روش مزبور جهت تجزیه و  به ارهها به صورت منظم به ثبت خواهند رسید و در این  داده

  .ها نتایج بسیار مناسب است تحلیل داده

چنین  بدیهی است که پژوهشگر در مواردي براي مشاهده به مشارکت در امور نیاز دارد و نباید

نوعی روابط  ها روشاین  اصوالًاز آنجا که . اقدامی را دخالت در مکان یا در امور افراد مورد تحقیق دانست

ها  آوري داده و جمع ها پرسشو مستلزم مشارکت کامل در طرح ریزي، طرح  کنند یممتقابل ایجاد 

به هر حال . آید اب میهستند، حضور پژوهشگر به صورت جزء الینفک مکان یا محتواي تحقیق به حس

پژوهشگر از هر روشی که در تحقیق کیفی استفاده کند باید با شیوة بکارگیري برخی ابزارهاي ثبت و 

  .ضبط اطالعات مانند ضبط صوت و دوربین آشنا  باشد

 ها استراتژي تجزیه و تحلیل داده  

و بیان مفهوم یا معنی  فرایند تدوین، تنظیم، شالوه ریزي: ها عبارت است از تجزیه و تحلیل داده

این کار فرایندي درهم و بر هم، مبهم، وقت گیر، مبتکرانه و فریبنده . آوري شده هاي جمع انبوهی از داده

گیرد و طریقۀ انجام آن چندان روشن و  کار مزبور به صورت مستقیم یا به روش خطی انجام نمی.  است

الشی است در راه ابراز نظر کلی در مورد روابط هاي تحقیق کیفی ت تجزیه و تحلیل داده. آشکار نیست

پژوهشگرانی چون مایلز و هوبرمن . کند یمریزي  ها که بناي یک تئوري را شالوده هایی از داده بین طبقه

  .اند کردههاي سودمندي ارائه  ها روش درباره تجزیه و تحلیل داده) 1990(، پاتن )1993(

هاي تحقیق  از فرایند جمع آوري و تجزیه و تحلیل دادهتصویري خالصه ) 1973(شاتزمن و استراس 

به  توان ینمو  اند دهیچیپي ا ندهیفزاهاي متعلق به تحقیق کیفی به صورت  داده. اند نمودهکیفی ارائه 

 ها آن. را به واحدهاي استاندارد و قابل سنجش که قابل دیدن و شنیدن باشند، تبدیل کرد ها آنراحتی 

ي مطرح در تحقیق، ها پرسش، تکرار در رویداد، داشتن رابطۀ معقول و منطقی با از نظر جنبۀ تجریدي

، اند شدهگرفته و یا تجربه  ها آني که ا نهیزمهمچنین از نظر منبع یا . ي زیادي با هم دارندها تفاوت

  . متفاوتاند

له تحقیق انجام ها در نخستین مرح داده لیو تحلکنند تجزیه  در الگویی که این دو نویسنده ارائه می

هاي   ی که استراتژيدر حالاو باید . از نظر پژوهشگر، این کار نمایانگر استراتژي تحلیلی است. شود می

ها را تجزیه و تحلیل کند و با درك بیشتر از موضوع مورد تحقیق  ، دادهدینما یممشاهده خود را تعدیل 
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همزمان این عقاید و » آزمون«یا » بررسی«ا هاي مورد تأکید را تعدیل نماید، و به طور کلی و ب جنبه

در تجزیه و تحلیل  احتماالً. یی را اعمال نمایدها کنترلها، بر هر نوع عقیده یا نظریۀ جدید  نظریه

 ها یژگیوهاي افراد، کارها، رویدادها و  ترین کار این است که طبقه هاي تحقیق کیفی اساسی داده

و » هست«، تحلیلگر را به تدریج با آنچه ابدی یمیق ادامه این کار که در سراسر تحق. مشخص گردد

را نامگذاري نماید و  ها آنرا مشخص کند،  ها گروهها و  طبقه تواند یماو . سازد یمبیشتر آشنا » ها علت«

شود و بدان وسیله  شروع می) موضوع تحقیق(اینکار نخست با یک عبارت ساده .  به یکدیگر مرتبط سازد

و تا زمانی که این موضوع در بستر خود واقع گردد  گردد یمها و اجزاء مختلف مشخص  هرابطۀ بین طبق

  .شود می تر محکمو پیوسته این روابط  ابدی یمکار مزبور ادامه 

  :شامل پنج مرحله است  هاي تحلیلی روش

 ها سازماندهی داده )1

 ي اصلی و الگوها ها موضوعها،  بندي داده طبقه )2

  ها ه به دادهها با توج آزمون فرضیه )3

 ها هاي مختلف این داده جست و جو براي توجیه) 4

 نوشتن و تهیه گزارش) 5

  

را به  ها آنها را کاهش داده و  که داده کند یمها ایحاب  داده لیو تحلاز مراحل تجزیه  کیهر 

گر بتواند ها را تفسیر نمود تا پژوهش همچنین باید داده. هایی قابل کنترل و اداره درآوریم صورت مجموعه

در تجزیه و تحلیل  .معنی بدهد اند گرفتهبدین وسیله به گفتار و کردار افرادي که مورد تحقیق قرار 

  .ها، در هر دو روش تحقیق کمی و کیفی، مسألۀ تفسیر کماکان مرموز و ناشناخته باقی مانده است داده

  ها سازماندهی داده - 1

این جنبه از . شوند یکدیگر تفکیک و دسته بندي میو الگوها از  ها موضوعها،  در این مرحله داده

بسیار مشکل، پیچیده، مبهم، مبتکرانه و گاهی لذت ) ها آنبه هنگام تجزیه و تحلیل (ها  بندي داده طبقه

ي اصلی، عقاید، نظرها یا زبان رایج و ها موضوعها مسأله شناخت  و تحلیل داده هیدر تجز. بخش است

  .از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است سازد یما با محیط مرتبط الگوهاي عقیدتی که افراد ر

  ها  بندي داده طبقه -2

مستلزم شناخت نوعی نظم یا مقررات در ) به هنگام تجزیه و تحلیل(ها  بندي داده فرایند طبقه

را در این زمینه فرایند تحلیل استقرایی ) 1990(پاتن . شود محیط، زمینه، مکان یا افراد مورد تحقیق می

ها را با وجوه مشخص از یکدیگر  و این مربوط به جایی است که بتوان داده. کند تشریح و پیشنهاد می

به » ساختۀ دست تحلیلگر«یی ها يبند طبقهیا » بومی«ي ها يبند طبقه تواند یمپژوهشگر . تفکیک کرد

ي خاص کشف شود و امکان ها و طبقه ها موضوعتا الگوها،  کند یماین فرایند ایجاب  معموالً. وجود آورد

مفاهیم یا معانی خاصی براي افراد مورد تحقیق به کار برد که بازتابی از دنیاي شخص «دارد پژوهشگر 

  .پژوهشگر است و نه دنیاي مورد تحقیق

   
 



  تحقیق کیفی؛ یازدهمفصل 
  

263  
  

 

 

  ها  آزمون فرضیه - 3

د ، پژوهشگر فراینرندیگ یمها قرار  ها و تعیین الگوهایی که بین این طبقه بندي داده پس از طبقه

انجام چنین .  آید بر می ها آنها درصدد آزمون  و با استفاده از داده کند یمها را شروع  ارزیابی فرضیه

پژوهشگر در . قرار دارد ها آنهایی برآید که فرضیه بر  که پژوهشگر به دنبال داده کند یمکاري ایجاب 

 تر بزرگرا در ساختارهاي  ها آنم آید، و در صورت لزو این راه در پی شناسایی موارد منفی الگوها برمی

  .گنجاند یم

  ها  جست و جو براي انواع توضیح داده -4

، پژوهشگر با اقدامی مهم یا سرنوشت ساز رو برو ها آنها و تعیین رابطه بین  بندي داده پس از طبقه

بدیهی . ه برآیدوجود دارد، درصدد توجی ها آنهایی که بین  ها و رابطه او باید با توجه به این داده. شود می

ولی پژوهشگر باید به راهی برود که بتواند رابطه را .  هاي زیادي وجود دارد است که همیشه توجیه

  .است نیرتریپذ امکانشناسایی کنید، آن را شرح دهد و سپس نشان داده و ثابت کند که رابطۀ مزبور 

  نوشتن گزارش  - 5

واقع، این ر د. ي جدا از فرایند تحلیلی باشدچیز تواند ینمهاي متعلق به تحقیق کیفی  نوشتن داده

هاي خاص براي بیان این  ، زیرا پژوهشگر در گزینش واژگان و جملهردیگ یمنوشته در کانون فرایند قرار 

باید دست به کار نوعی تفسیر شود تا بتواند به انبوهی از  ها آنها و نشان دادن میزان پیچیدگی  داده

  .و معنی بدهدها و اطالعات خام شکل  داده

 لیو تحلدو موضوع معقول بودن و مفید بودن در بطن تحقیق کیفی نهفته است و به هنگام تجزیه 

و به هنگام طرح ریزي تحقیق باید به مسألۀ ارزش، اعتماد، درستی . ها باید همواره رعایت شود داده

تحقیق کیفی باید ثابت گذشته از این، پژوهشگر به هنگام طرح ریزي . معقول بودن تحقیق توجه شود

در قسمت بعد به این مطلب . کند که براي مدیریت منابع و زمان از دانش الزم برخوردار است

  .میپرداز یم

  مدیریت منابع و زمان

ریزي و طرح ریزي منابع مورد نیاز براي تحقیق کیفی جزء جدائی ناپذیر طرح تحقیق  فرایند برنامه 

قیق، زمان، نیروي انسانی و حمایت مالی از جمله منابع اصلی و براي انجام موفقیت آمیز تح. است

بنابراین دو موضوع تأمین منابع و تصمیم گیري دربارة طرح تحقیق پا . آیند سرنوشت ساز به حساب می

  .   رندیگ یمي اصلی قرار ها شاخصو از نظر شناسایی توانایی پژوهشگر، در زمرة  روند یمبه پاي هم پیش 

  زمان: الف

ي مختلف تحقیق در گرو میزان تجربه پژوهشگران ها تیفعالندیشیدن دربارة زمان جهت انجام ا

  .هایی واقعی تنظیم نمایند علمی برنامه رشتهبا آشنایی بیشتر با این  توانند یماست، ولی افراد تازه کار 

معیاري شود به صورت محک یا  ها می در تحقیق کیفی، تعداد روزهایی که صرف جمع آوري داده

بدان وسیله زمان الزم براي انجام کارها را مشخص کرد، مثل زمانی که باید براي  توان یمآید که  درمی

هایی که باید  جمع  مقدار داده. ها و نوشتن گزارش مصروف داشت ها، تجزیه و تحلیل داده مدیریت داده
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صرف  ها آنو تجزیه و تحلیل  ها آوري شود، تعیین کنندة زمانی است که باید جهت مدیریت این داده

  .نمود

  نیروي انسانی: ب

پژوهشگر به هنگام تخصیص زمان به کارهایی که باید انجام شود، و دربارة تعداد افراد مورد نیاز نیز 

  .گیرد تصمیم می

  منابع مالی: پ

پژوهشگران باید پس از تعیین طرح تحقیق و گرفتن تصمیمات ضروري دربارة منابع الزم  معموالً

از سوي دیگر پژوهشگر با آگاهی از منابع موجود . بیندیشند و مقدار آن را محاسبه و تعیین نمایند

  .درصدد تعیین روش تحقیق برخواهد آمد

هاي کیفی باید کارهاي زیاد یا حتی  داده لیو تحلبراي تجزیه  ابندی یمپژوهشگران تحقیق کیفی در 

به هرحال کسانی که . زمان و پول زیادي نیاز داردطاقت فرسایی انجام شود و این روش تحقیق به 

به نوعی حمایت دست بزنند باید  به ارهپیش از اینکه در این  احتماالًي سنتی آشنایند ها روشبیشتر با 

  .با جزئیات بیشتر این روش تحقیق آشنا شوند

  و منطق تحقیق کیفی ها ارزشمعیارهاي ارزیابی و دفاع از 

براي تحقیق کیفی ارائه کند، باید آنرا بر پایۀ روشی معقول و منطقی کسی که بخواهد موضوعی 

، ولی در تحقیق کیفی باید کند یمي تحقیق صدق ها روشگرچه این کار در مورد هر یک از . قرار دهد

هنوز آن طور که باید و شاید تحقیق کیفی مورد قبول  متأسفانه. گرفته شود تر يجدموضوع بسیار 

، از این رو در مقایسه با )در مقایسه با الگوهاي مبتنی بر تحقیق کمی(ه است جامعه قرار نگرفت

  .ي منطقی و معقول استوار کردا هیپاي سنتی،  باید موضوع را اکیداً بر ها روش

آن گاه که بخواهیم در دفاع از موضوع تحقیق دالیلی محکم ارائه کنیم باید به دو موضوع اصلی 

اثبات ) 2خص یا معیاري در پیوند با معقول یا سالم بودن طرح تحقیق، و رعایت شا) 1: توجه نماییم

  . ي نخستین یا اولیۀ تحقیقها پرسشمفید بودن طرح با توجه به چارچوب نظري و 

شود که پژوهشگر بتواند به صورتی معقول و بر  توجه دقیق به هر یک از این دو موضوع باعث می

تواند این دو موضوع را به  در واقع پژوهشگر می. حقیق بپردازدپایۀ منطقی قوي به دفاع از موضوع ت

 .عنوان دو معیار اصلی براي ارزیابی طرح تحقیق خود مد نظر داشته باشد

 )صحت(معیار معقول بودن  - 1

یا معیارهایی هستند که بتوان بدان وسیله قابل اعتماد  ها شاخصهمه پژوهشگران ناگریز به رعایت 

ي زیر پاسخگو ها پرسشباید معیارهایی را به کار گیرند که در برابر  ها آن. کردبودن طرح را ارزیابی 

نخست میزان قابل اعتبار بودن نتیجه یا دستاورد ). مراجعه کنید 1985به نوشتۀ لینکلن و گوبا ؛ (باشند

نتایج ) اربردتعمیم و ک(آنرا ارزیابی کرد؟ دوم، میزان قابل انتقال  توان یمتحقیق، و اینکه با چه معیاري 

حاصل از تحقیق در محیط دیگر و یا بر روي گروه دیگر؟ سوم اگر قرار باشد این تحقیق بر روي همین 

جامعه و با همین محتوا یکبار دیگر به اجرا درآید تا چه اندازه دلیل وجود دارد که بتوان به همان نتایج 
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اوردها و نتایج تحقیق بازتابی  از مطمئن بود که دست توان یمدست یافت؟ و چهارم تا چه اندازه 

  و تحت تأثیر تعصبات و یکسونگریهاي پژوهشگر قرار نگرفته است؟ هاست تیواقع

تحقیق، قابل » ارزش حقیقی«یی را در چارچوب ها پرسشطرح چنین ) 1985( 1لینکلن و گوبا

به صفحۀ ( کنند یم کاربرد بودن آن، خنثی یا بی نظر بودن و با توجه به رعایت اصل تداوم رویه مطرح

هر تحقیقی که به صورت منظم درباره وضع انسان به عمل آید باید به این مسائل  ). ، مراجعه کنید29

 کنند یماگرچه لینکلن و گوبا این شرایط را با الگوي اثبات گرایان سنتی و متعارف مقایسه . توجه کند

ولی به این نکته هم ) کنند یمیق توجه یعنی الگوي کسانی که به روایی، پایائی و عینی بودن تحق(

  .که این ساختارها تا چه اندازه براي تحقیق کیفی یا طبیعی نامناسب است پردازند یم

یی که در زمینه ها پرسشي زیر به ها راهاز  تواند یم دهد یمپژوهشگري که تحقیق کیفی را انجام 

 تواند یمنخست او . شود، پاسخ دهد یپژوهشگران سنتی این رشته مطرح م لهیبه وسعلوم اجتماعی و 

توان آن را تکرار کرد،  تحقیق کیفی را با توجه با ماهیت یا طبیعت آن بیان نماید و مدعی شود که نمی

هر و ثبت و ضبط  ها ادداشتي از یا مجموعهدوم از طریق حفظ . زیرا دنیاي واقعی در حال تغییر است

از  تواند یمپژوهشگر ) گرفته شده است به ارهکه در این  با توجه به تصمیمات معقولی( ها آناز  کی

سرانجام از . و فرایندهاي انجام شده، و اسناد و مدارك را بازرسی نمایند ها روشمنتقدان بخواهد که 

را در دسترس منتقدان قرار  ها آنبه راحتی  توان یمهاي جمع آوري شده  طریق  تنظیم و نگهداري داده

  .ها را تجزیه و تحلیل کنند یکبار دیگر این داده خواهند یمئه نمود که داد و به کسانی ارا

  دفاع از تحقیق کیفی -2

با  خواهند یماغلب کسانی که درصدد ارائۀ یک طرح تحقیق کیفی کارآمد یا کارا  برمی آیند و 

 .ي تحقیق سنتی نیز همنوا و سازگار باشند، درصدد تغییر در طرح تحقیق اصلی برمی آیندها روش

چنین استدالل کنند که صرف زمان براي کشف یک الگوي جدید چیزي جز هدر دادن  ها آنامکان دارد 

در نهایت مجبور به تغییر در ماهیت تحقیق شوند و به جاي استفاده از تحقیق  ها آنشاید . وقت نیست

اما محقق . کیفی براي کشف یا وصف یک نژاد یا قوم خاص، درصدد ارائه یک طرح تحقیق سنتی برآیند

کیفی در مواردي که ناگزیر به دفاع از طرح تحقیق خود در برابر کارشناسانی است که تعصب و اعتقادات 

ي سنتی تحقیق دارند و نسبت به رویکرد کیفی در تحقیق ها روشجانبگیرانه نسبت به رویکردها و 

به عنوان مثال در گزیده . ه کندي استفادتر هوشمندانهتواند از ترفندهاي  بدبین و بی اعتقاد هستند، می

پژوهشی زیر به تالش موفقیت آمیز یک محقق کیفی در دفاع از طرح تحقیق خود در برابر دو جامعه 

  .ي سنتی و کمی در تحقیقات اجتماعی اشاره شده استها روششناس معتقد به 

  توجیه یک پژوهشگر در بررسی فرهنگ سازمانی: برگزیده پژوهشی

دکتري که از تحقیق کیفی استفاده کرده بود، نکاتی را که براي دفاع از پایان  یک دانشجوي دوره

او متوجه شد که کار انجام شده یا تحقیقی که بر عهده . کرد نامه خود یادداشت کرده بود، مرور می

  .اول هدف تحقیق و دوم اهمیت روش اجرائی تحقیق. داشته داراي دو جنبۀ مهم است

                                                                                                                                               
1 Lincoln, Y., & Guba, E. (1985) 
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یق و تعهدي که در مورد بهبود روش رسیدگی و معالجه بیماران در در ارتباط با هدف تحق

که در مورد بهبود روشی که ارائه کرده است به  داد یمي بزرگ شهر داشته است او احتمال ها مارستانیب

توانست براي درك هر چه بهتر رابطۀ بین افراد مشغول  ولی اگر او می. تعصب و یکسونگري متهم گردد

توانست کمیته را  ي پنهان استداللی قوي ارائه کند، میها ارزشیندها و سایر باورها و در سازمان، فرا

  .یی ارائه خواهد کردها راهمتقاعد سازد که جهت بهبود روش عملکرد کارکنان سازمان 

شناسی بودند و در  متخصص جامعه ها آنکمیته بررسی پایان نامه او داراي سه عضو بود که دو نفر 

 دانست یماو خوب . شناسی بود ولی نفر سوم یک متخصص مردم. ات کمی کار کرده بودندزمینۀ تحقیق

هاي  نویس زیرا در زمان تهیه تحقیق بارها پیش. مند خواهدشد شناسی بهره که از حمایت متخصص مردم

رح شناس از ط ولی آن دو جامعه. ي الزم برخوردار شده بودها ییراهنماخود را به او ارائه کرده و از 

  . کردند تحقیق به شدت انتقاد می

این دانشجو تصمیم گرفت به هنگام ارائه تحقیق، صحبت خود را با توضیح چهار هدف تحقیق شروع 

بینی انجام  یعنی توضیح دربارة تحقیقات اکتشافی، تبیینی، توصیفی و تحقیقاتی که با هدف پیش. کند

اي برقرار  و اصول کلی حاکم بر روش تحقیق رابطه بتواند بین هدف تحقیق خود لهیوس نیبدتا .شوند می

هاي گذشته  و روش ها استداللتوانست کار خود را ادامه دهد و بحث خود را بر پایۀ  او سپس می. کند

تحقیق اکتشافی خود را به عنوان روشی براي شناسایی متغیرهاي مهم عرضه کند و مدعی شود .  بگذارد

تحقیق اکتشافی یا نوع دیگري از تحقیق قرار گیرد که هدف آن  تواند مبناي که تحقیق مزبور می

شناس را که در زمینۀ  نظر دو جامعه توانست یماین استدالل . بینی رویدادهاي آینده است پیش

زیرا آنان به احتمال زیاد درصدد کسب اسناد و . تحقیقات کمی تبحر و تخصص داشتند، جلب نماید

ها، مفید و عینی بودن متغیرها و پایائی  بودن فرضیه از قابل آزمونمدارك الزم به منظور اطمینان 

  .آمدند می تحقیق بر

محقق ما به یاد آورد . شد اهمیت روش اجرایی تحقیق دومین مطلب مهمی بود که باید توجیه می

توانستند بر بهبود شیوة  که به هنگام بررسی تحقیقات تجربی متوجه شده بود که شرایط سازمانی می

او . کردند، اثرات مهمی داشته باشد ملکرد و درصد کسانی که با بهبود کامل بیمارستان را ترك میع

رابطۀ متقابل بین کارکنان : متوجه شد که در تحقیقات سنتی قبلی به امور زیر توجه نشده بود

جام هنجارهاي بیمارستان و بیماران،  باورها یا اعتقاداتی که کارکنان در مورد بیماران داشتند و سران

او استدالل کرد که تحقیق . سازمانی که بر شیوة رسیدگی و معالجه بیماران در بیمارستان حاکم بود

  .هاي حیاتی پنهان و ناشناخته سازمان کشف شوند تواند کمک کند تا این جنبه کیفی یاد شده می

بط به منظور  یرهاي ذیرصحیح بود زیرا در تحقیق اکتشافی هرگاه نتوان به متغ کامالًاستدالل او 

این . ي تحقیق کیفی استفاده کردها روشهاي پنهان حیات سازمانی دست یافت، باید از  کشف جنبه

و  رفت یمدانشجو براي کشف متغیرهاي ذیربط و شرح کامل و مفصل فرهنگ بیمارستان، مرتب به آنجا 

یق خود به مفاهیم یا اصولی که او با مرتبط نمودن موضوع تحق. کرد روابط را از نزدیک مشاهده می

شناسان را وارد  آشنا بودند، امیدوار بود که بتواند جامعه ها آنشناسان متخصص در روش کمی با  جامعه

را متقاعد سازد که طرح  ها آنکنند و بتواند  حوزه استدالل و منطقی نماید که موضوع تحقیق او را تأیید 

  .تحقیق او معقول است
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ز طرح تحقیق کیفی در بسیاري از موارد پژوهشگر باید منتقدان را متقاعد سازد که در مقام دفاع ا

او حتی در مواردي مجبور است پیش از تنظیم و تدوین موضوع تحقیق . تحقیق او مفید خواهد بود

هاي  مرتبط با  در موارد زیادي به ویژه به هنگام تحقیق در زمینه. چنین چیزي را به اثبات برساند

گذاران از دست تحقیقات پیشین به تنگ آمده و احساس استیصال  ي اجرائی، سیاستها يگذار سیاست

شود به تجزیه و  ي انجام میگذار استیسدر بیشتر موارد متداول، تحقیقاتی که در زمینۀ . کنند می

ت به این توان درك کرد که چگونه اقدامات یا فرایندها توانسته اس کند و نمی ها اکتفا می تحلیل نتیجه

 درگزیده پژوهشی که . منطق تحقیق کیفی در چنین مواردي راهگشا خواهد بود. ها بینجامد نتیجه

 ارائه شد، نمونه و مصداق بارزي براي این ادعا است "بـم"ابتداي این فصل در خصوص زلزله.  

    

  نتیجه گیري

جام شود، باعث خواهد شد تا ان به ارههایی که الزم است در این  ارائه طرح تحقیق کیفی و بررسی

اي باشد که مخاطبان را متقاعد سازد و دلیلی محکم براي  به گونه دیآ یممحصول نهایی که به دست 

پژوهشگر دربارة انتخاب تحقیق کیفی دالیلی عرضه . راهی که پژوهشگر در پیش گرفته است، ارائه کند

اگر طرح . ان انجام چنین تحقیقی را داردکه تو دینما یم، روش خود را توجیه کرده و ثابت کند یم

اي منطقی  تا به طور مستدل برنامه سازد یمتحقیق به صورت فرایندي خالق باشد، پژوهشگر را مجبور 

اگر زمان، انرژي و فکري که باید صرف نوشتن یا . ارائه نماید که در مسیر تحقیق راهنماي او خواهد شد

معقول باشد، همچنین روش شناسی کارا و عمیق بیان کننده  تهیه طرح تحقیق شود، از دیدگاه نظري

ي معقول، معتبر و متقاعد کننده حاصل ا جهینتظرفیت و توانایی پژوهشگر در انجام کار باشد؛ رسیدن به 

  .کار و پاداشی است که نصیب پژوهشگر خواهد شد
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  ترکیبی يها روشروش فراتحلیل از ؛ مدوازدهفصل 
  مقدمه

هم گذشته و استحکام بیشتري  انتها که حلقه به حلقه از درون پژوهش مانند زنجیري است بی

اصوالً یکی از . از مسیرهاي مختلفی تسخیر نمود توان یهر هدف کشف نشده علمی را م. یابد می

پایان دیگري است که در کنار هم مسیرهاي  خصوصیات علوم قطعی همپایانی است و هر پایان، ابتداي

پر واضح است که مطالعه و بررسی تحقیقات گذشته . کنند اي از تحقیقات را ایجاد می پیچیده

تواند عایدات مهمی براي محقق داشته باشد و وي را در یافتن  گرفته در هر موضوع تحقیقاتی، می صورت

  .نمایدمسیرهاي شناخته شده و اهداف یافته شده یاري 

سؤاالت تحقیقات قبلی به وجود آمده  يها هر تحقیقی در راستاي پاسخ به سؤاالتی است که از پاسخ

اگر چنین نگرشی . کند علمی جدید را فتح می يها يو محقق بر پایه پلکان فتح شده محققان قبلی بلند

در ارتقاء  تواند یگیرد، منظر قرار  نسبت به اهمیت پرداختن به سابقه تحقیقات، همواره توسط محقان مد

  .ها بسیار مؤثر باشد کمیت و کیفیت نتایج پژوهش

  

  تحقیقاتی يها حوزهیلی در لجایگاه پژوهش ترکیبی و رویکرد فراتح

سازد که علم  روشن می ي گوناگون ،ها نهیزمدر نگاهی گذرا به تاریخچه گسترش مطالعات علمی در 

تمرکز .  ي تخصصی به صورت علوم مختلف نمو یافته استها يازمندینمواجه شدن ، به علتبه تدریج 

در ابعاد خاصه، را بر پرداختن به جزئیات هموار ساخت لیکن گسترده شدن بیش از حد علوم تخصصی 

ي عمومی علوم مذکور ها برداشتجهت استنباط ر حرفی از دانشمندان نظر برتاالنفی را بر آن داشت، د ،

ي علمی محقق شده از جمله اهدافی بود که برتاالنفی و ها پژوهشیج همسو سازي  نتا.  تالش نمایند

به عبارتی نگاه سیستمی به علوم به دنبال تعیین .  بودند ها آندر صدد دستیابی به ... سایر دانشمندان

واضع است که در بسیاري از ر پ.بود ها آني علمی و بنابراین نتایج ها پژوهشمشترکات و مفترقات 

ي علمی مورد عالقه دانشمندان علوم اجتماعی و به سبب ماهیت ها نهیزم به خصوص، موضوعات علمی

با . ی متضاد هستیمو حت، بعضاً شاهد نتایج غیر مشابه )رفتار آنو انسان (بسیار متغیر نهاده تغییر 

،این سوال به ذهن محققان خطور الذکر فوقنگاهی به ادبیات تحقیق یک موضوع پژوهشی با خصوصیات 

  :که کند یم

ي مشخص علمی ها حوزهآیا روشی براي تلفیق یا ترکیب نظرات گاهاً متضاد محققان پیشین در «

  وجود دارد؟

  را تعیین نمود؟  الذکر فوق ها قیتحقي  مسبب افتراق در نتایج ها شهیرعلل و  توان یمو آیا 

رسی فرضیات یکسان و منظور تحقیقاتی است که با بر( ایدار در چنین فضاییپي ها پاسخرسیدن به 

از طریق ترکیب نتایج تحقیقات پیشین میسر ) یا همسو به نتایج گاهاً متضاد و نا مشابه رسیده است

یی که ها پژوهشي دارد تر عیوسدر تحقیقات علی یا سببی کاربرد  به خصوصاین امر .  بود خواهد

در  .شدت ارتباط بین متغیرهاستنوع و یا  محقق در صدد جستجوي وجود رابطه بین دو یا چند متغیر ،

است که بر پایه این نتایج  ییها قبلی، اصل مسلم و حساس استدالل يها ترکیب نتایج حاصل از پژوهش
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 يها جدید، بر پایه روش يها اعتبار علمی پژوهش. ردیگ یصورت گرفته و مبناي تحقیق جدید قرار م

تکا بودن نتایج و هم از جهت تطابق علمی مشخص تحقیقات پیشین، هم از حیث قطعیت و قابل ا

در شرایطی که محتواي پژوهش  ژهیاین امر به و. گیرد شرایط تحقیق در معرض گمان و تردید قرار می

رسد تنها راه نزدیک شدن به قطعیت نتایج،  به نظر می. کند در علوم اجتماعی است بیشتر جلوه می

 .علمی تحقیقات قبلی است يها متکی شدن بر روش

  

  رت بندي مسئلهصو

و قلمرو آن اولین و به اعتقاد بسیاري از  ریتأثمسئله؛ جستجو، یافتن، شناختن آن، تعیین گسترده 

مشاهده دقیق و علمی مسئله .  گام در پرداختن به هر موضوع تحقیقاتی است نیتر مهمپردازان،  نظریه

ی پژوهشگر با به عبارت. کند یمآتی محقق را در پژوهش مورد نظر وي  مشخص   تحقیق، تمامی اقدامات

ي ها تیفعال، هر آنچه قرار است در ردیگ یمتعیین گستره پژوهش خود که با تعریف مسأله تحقیق شکل 

یی بالقوه موجود چرااز آنجا که سوال یا سؤاالت تحقیق،. بعدي به آن پرداخته شود را تعیین خواهد نمود

بیان نمود که پیدایش بسیاري از تحقیقات، زاییده انتزاع  توان یم. سازد یمدر ذهن پژوهشگر را نمایان 

ي از موضوعات ا گوشهکه هر تحقیق تنها  همین روستاز .  بشري و بنابراین نسبی از حیث تکامل است

 ها ییچراموجود در یک حوزه علمی را مورد کنکاش قرار داده و باالتبع، نتایج حاصل از آن قسمتی از 

با این وجود خصوصیت همبسته بودن و تکمیل کننده بودن . دهد یما پاسخ حاکم بر اذهان محققان ر

در علوم اجتماعی، خود مسبب شکل گیري  به خصوصتحقیقات همسو و همجوار نسبت به یکدیگر 

بنابراین هر محقق با معین نمودن مسئله پژوهشی، پایه و اساس . مسائل تحقیقاتی آتی شده است

که در رویکرد پژوهش ترکیبی، از آنجا که محقق  رسد یم به نظر. بخشد یمتحقیق مورد نظرش را هویت 

نقش وي در تعیین مسئله تحقیق نسبت به  درصدد ترکیب نتایج حاصل از چندین پژوهش همسوست،

گر در واقعیت بسیار وسیع و لیکن جایگاه تفکر خالقانه محقق ترکیب.  پژوهشگران اولیه کمرنگتر است

بدین معنی است که محقق در صورت بندي . باشد تایج ترکیبی آتی بسیار مهم میبنابراین در حصول ن

ي پژوهش در رهایمتغو تعریف  پردازد یمي پژوهش ها مؤلفهمسئله تحقیق به تعیین تعریف متغیرها یا 

اینجاست که جایگاه خالقیت . پژوهش ترکیبی به معناي تعیین گستره تحقیق و نتایج ترکیبی است

تعریف متغیرهاي مربوط به یک پژوهش علمی از دو جنبه براي محقق مهم تلقی . ابدی یممحقق نمود 

هر محقق علمی هنگام صورت بندي مسئله . نخست از حیث مفهومی و دوم از جهت عملیاتی. شود یم

به تعریف متغیرهاي تحقیق به ترتیب  ستیبا یمپژوهش چه در پژوهش اولیه و چه در رویکرد ترکیبی، 

هاي متغیر تحقیق از  تعریف مفهومی متغیر به معنی تشریح و تبیین خصوصیات و ویژگی. دازدفوق بپر

ی محقق در تعریف به عبارت.  بدون تالش براي تعیین حدود مکانی و زمانی  آن استو نظر محتوایی  

در پژوهش . و این امر بسیار اهمیت دارد کند یممفهومی، محدوده محتواي متغیر را معین 

که از بین تحقیقات اولیه صورت  کند یممعین  پژوهشگر با تعریف مفهومی متغیرهاي تحقیق، ی،ترکیب

آزادي عمل محقق در رویکرد ترکیبی بر  نیبه رابنا .  باشد یمکدامیک جزء محدوده تحقیق وي  گرفته،

، باشد یمت آنچه در تعریف مفهومی حائز اهمی. کمتر از محققان اولیه نیست رسد یم به نظرخالف آنچه 
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ي از نظر مفهومی است که این امر بر وسعت تحقیق و رهایمتغحاکمیت انتزاع محقق بر تعریف قلمرو 

از سوي دیگر تعریف مفهومی به نوعی حدود تعاریف .  بنابراین قابلیت تعمیم نتایج آن اثر گذار است

اتی متغیر در واقع تعیین منظور از تعریف عملی. عملیاتی متغیر را در گام بعدي تعیین خواهد نمود

تعریف عملیاتی . شود یمقابل شناسایی و اندازه گیري  ها آنراهکارهایی است که متغیر بر مبناي 

ي قابل پذیرش  از طریق ها روش. نزدیک کردن مفهوم به واقعیات ملموس پیرامون آن است متغیر،

 .دهد یمیاري  رهایمتغحواس که محقق را در تعیین هویت واقعی 

ي قبلی را ها پژوهشامل و فاکتورهایی موثر بر تصمیمات محقق در بررسی ارتباط مفهومی عو

شامل سطح انتزاع بررسی کننده در تعریف مفهومی متغیرهاي تحقیق، وسعت دید  و مهارت  توان یم

اما نکته حائز اهمیت آنست که . وي، حوزه عملیاتی تحقیقات بررسی شده و مدت زمان بررسی دانست

با محدود نمودن انتزاع و ذهنیت  ستیبا ینموجه  چیبه هی کننده در مرحله صورت بندي تحقیق بررس

بلکه شیوه صحیح،  وسعت دادن به . خود نسبت به حوزه مفهومی تحقیق بر تحدید قلمرو تحقیق بپردازد

مناسبی جایگاه   ی این مرحله از تحقیق،به عبارت.  ي حاکم بر  تحقیق استرهایمتغتعاریف مفهومی 

ي پیشین با موضوعات مورد بررسی نیست و خواهیم دید که در ها پژوهشبراي بررسی ارتباط مفهومی 

چگونه از راهکارهاي مناسب براي ارزیابی ارتباط تحقیقات قبلی بهره گرفته  ها دادهمرحله ارزیابی 

  .شود یم

بررسی روابط میان دو پزشکی به  آنجا که بخش مهمی از تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی، ز ا

همواره مورد توجه  ها پژوهشپرداختن به اینگونه   ،ابدی یمي تعاملی اختصاصی ها هینظرمتغیر یا  

بررسی کننده تحقیقات پیشین در صورت بندي مسئله پیرامون . باشد یممحققان رویکرد ترکیبی بوده و 

. کند یمن دو متغیر اصلی تحقیق استوار موضوعات، حوزه مفهومی را بر بررسی اثر مستقیم میا گونه نیا

متغیرهاي  ریتأثکه  کند یمي قبلی به تحقیقاتی برخورد ها پژوهششکی نیست که محقق درالبالي 

در این موارد . اند دادهمورد توجه قرار  اثر مستقیم مورد نظر رویکرد ترکیبی،ر را ب) میانجی یا تعاملی(سوم

پژوشهایی که ارتباط دو متغیر را توسط (تحقیقات  گونه نیاده نباید باید توجه داشت که اوالً بررسی کنن

ي تکمیلی،  در ها یبررسچرا که در .  دینما یمرا از گردونه بررسی خارج ) اند نمودهمتغیر سوم تعدیل 

و ثانیاً  ابدی یمي متغیرهاي سوم، نتایج حاصل از آن،  تقدم استنتاجی گر لیتعداثبات ا مراحل بعدي ب

که ضرورت  ست یشفاهاست که  در پرداختن به هر تحقیقی نیاز به دالیل و توجیهات علمی و  بدیهی

نماید و مسلماً تحقیقات با رویکرد ترکیبی نیز  از این قاعده  انجام پژوهش علمی جدید را  تأیید می

ت ي پیشین، محقق در جستجوي دستیابی به نتایجی اسها پژوهشدر بررسی ترکیبی . مستثنی نیست

ي انجام ها یبررسبازبینی . که پاسخگوي ابهامات و سؤاالت مطرح شده در مجموعه تحقیقات قبلی باشد

نشانگر آنست که دالیل متعددي براي  ي موضوعی علوم اجتماعی با رویکرد ترکیبی، ها حوزهشده در 

قانی که با استفاده غالباً محق.  ي تحقیقات پیشین وجود داردها یبررسي کمی در ها روشبهره برداري از 

ي ها پژوهشو نتایج  ها داده لیو تحلي پژوهش ترکیبی به شناسایی، جمع آوري و تجزیه ها وهیشاز 

پژوهشی نوین نمود  –ي علمی ها نهیزم، سعی دارند تا به شکلی،  پردازند یمصورت گرفته در گذشته 

م دالیل و فواید ناشی از پرداختن به اه توان یم. ي قبلی را شناسایی نمایندها پژوهشیافته در گسترده 

  :ذیل برشمرد به صورتي مختلف را ها حوزهي پیشین در ها پژوهشبررسی ترکیبی 
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به این امر (ي متناقض در یک موضوع پژوهش خاص در تحقیقات متعدد پیشین ها يریگنتیجه  -1

  .)گردد میماهیت متغیر فضاي تحقیق بسیار مشاهده  به علتدر حوزه علوم اجتماعی  خصوص

  : فایده

  ي پیشین ها استنتاجدستیابی به نتیجه  واحد از ترکیب ) الف

ابزارهاي  شناسایی عوامل ایجاد کننده تناقصات مذکور از طریق بررسی متغیرهاي مهار کننده، ) ب

  اندازه گیري و عوامل فرایندي متفاوت در تحقیقات پیشین 

بر  رهایمتغاین  ریتأثات پیشین و لزوم و میزان ي تعدیلگر متفاوت در تحقیقرهایمتغمعرفی  -2

  روابط مورد تحقیق 

  : فایده

  بررسی تاثیرات متغیرهاي مهار کننده بر روابط مورد کنکاش) الف

  مشخص ساختن جایگاه این عوامل در چارچوب روابط بین متغیرهاي تحقیق) ب

  ها آنعدم جامعیت تحقیقات قبلی و لزوم تکمیل نمودن  -3

  

  مزگذاريبرگه ر 

تعریف و مشخص ساختن قلمرو هر تحقیق با رویکرد ترکیبی در گرو تعریف   همانگونه که ذکر شد،

صورت بندي  ممفهومی متغیرهاي حاکم بر موضوع آن است و از سوي دیگر تحدید قلمرو پژوهش در گا

ه تحقیق، ی مسئلاتیو عملدر عین حال با صورت بندي مفهومی . مسئله از سوي محقق توصیه نگردید

ي باشد که پیش از این در رابطه با موضوع تحقیق صورت ها پژوهشدر جستجوي  ستیبا یممحقق 

ي پیشین و مرتبط با قلمرو بررسی،  نیازمند ابزاري ها پژوهشجمع آوري اطالعات پیرامون . گرفته است

ورد تک تک اساس فیلدهاي اطالعاتی تثبیت شده، اطالعات مشخص و استانداردي را در مر است ب

از جمله راهکارهاي مفید بدین منظور بهره گیري از برگه رمزگذاري . تحقیقات اولیه گردآوري نماید

  . است

برگه رمزگذاري همانگونه که از عنوان آن هویداست، در برگیرنده رموز اطالعاتی تحقیقات اولیه 

ا ساختن زمینه تفکیک و ي است در جهت شناسایی و سپس مهیا برگهبرگ رمز گذاري،  . خواهد بود

  .در حوزه مفهومی تحقیق نهایی ها پژوهشتشبیه 

  : از جمله اطالعات مطرح شده در برگه رمزگذاري شامل

  اطالعات عمومی مربوط به هر پژوهش  -1

  مشخصات نویسنده یا نویسندگان تحقیق - 

  منابع اصلی پژوهش - 

  محل ارائه گزارش تحقیقو زمان  - 

  طرح پژوهشی اطالعات مربوط به - 2 

  سؤاالت تحقیق - 

  فرضیات تحقیق - 
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  اهداف تحقیق - 

  )ي آماريها روش(روش تحقیق - 

  جامعه آماري و روش میانگین گیري - 

  کلمات کلیدي - 

  کنترلی تحقیق - ي آماريها وهیشاطالعات مربوط به  -3

  شیوه تغییر متغیرهاي مستقل - 

  تغیر وابستهمتغیرهاي مستقل بر م ریتأث) شدت(شیوه سنجش میزان  - 

  شیوه سنجش نوع رابطه علی بین متغیرهاي تحقیق - 

  ها آناطالعات مربوط به نتایج حاصل از تحقیق و جهت گیري  -4

  سطح معنی داري آزمون آماري - 

  ي مورد نظر در تحقیقرهایمتغنوع رابطه بین  - 

  تایید یا رد فرضیات - 

  

  مورد نیاز براي تحقیق يها دادهگردآوري 

تعیین . اتخاذ نماید ستیبا یمتصمیمی که بررسی کننده  نیتر مهمحوزه تحقیق  با مشخص شدن

مرحله صورت ر یی است که پژوهشگر دها نهادهجامعه تحقیق در برگیرنده تمامی .  جامعه تحقیق است

یکی از خصوصیات تحقیقات تعریف . استوار نموده است ها آنبندي مسئله سؤاالت و چرایی تحقیق را بر 

  .باشد یمدسترس پذیر ر حوزه علوم اجتماعی در تفاوت زیاد بین جامعه مورد مطالعه و جامعه د شده در

و ماهیت تحقیقات با رویکرد ترکیبی به گونه ایست که آزادي عمل محقق در تعیین جامعه تحقیق 

حقیقات ی هرچه پژوهشگرانی که تبه عبارت. باشد یمي محققان اولیه در این مورد ها تیفعال ریتأثتحت 

رویکرد ترکیبی است در تعیین جامعه تحقیق و سپس نمونه گیري از این جوامع  مبناي بررسی با  ها آن

توجه علمی بیشتري کرده باشند، بررسی کننده نیز در دستیابی به نتایج علمی از اعتبار و آماري دقت 

نظرات و دستاوردهاي آنچه مسلم است نقش بررسی کننده در ترکیب . بیشتري برخوردار خواهد بود

ي که ا به گونهي محققان پیشین است ها تالش، لیکن این نقش متأثر از باشد یمتحقیقات قبلی محزر 

را  ها آنتالش بررسی کننده در فرایند تعیین جامعه آماري بررسی خود و نهایتاً نمونه گیري از  توان یم

. تشبیه به نمونه برداري گروهی کرد توان یمرا این فرایند . ي دیگر نمودها نمونهتعبیر از نمونه گیري 

ي ها داده، تمامی ها پژوهشبررسی تحقیقات صورت گرفته بارویکرد ترکیبی مؤید آنست که در بیشتر 

و آن به علت گسترده نبودن جامعه  اند شدهمربوط به تحقیقات اولیه یا پیشین مبناي بررسی واقع 

 ها آني اولیه به حدي نیست که نمونه برداري ثانویه از ها هشپژومعموالً تعداد . تحقیقات اولیه است

  .براي محقق بررسی کننده الزم باشد

تالش کند تا تمامی تحقیقات  ستیبا یمحائز اهمیت آنست که محقق در چنین تحقیقاتی  اما نکته

بررسی خارج ي از حوزه موضوعی ا هیاولآوري داده لحاظ نماید، تا هیچ پژوهش  اولیه را در مرحله جمع
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در ادامه  . این امر بر اعتبار و توجیه علمی نتایج نهایی بدست آمده بسیار موثر خواهد بود. نشود

  .ي دستیابی به تحقیقات اولیه و شناسایی آنها را معرفی خواهیم نمودها وهیش

  

  شناسایی و دستیابی به تحقیقات اولیه يها وهیش

و سایر اقدامات بشري،  ها يزیرمات گوناگون، برنامه با گسترش جایگاه اطالعات در  اتخاذ تصمی

در  این میان نیاز دانشمندان و محققان علوم . ي دستیابی به اطالعات نیز افزایش یافتها کانالتوجه به 

ي نوین و موثرتري براي تبادل ها وهیشپژوهشی زمینه پیدایش  - و اطالعات عملی ها دادهمختلف به 

جمله اقداماتی بود که به این مهم  زي اا شبکهبردي ري کاها کیتکنسعت یافتن و. اطالعات را مهیا نمود

  .کمک شایانی نموده است

  هاي اطالعاتی شبکه .1

مراحل موثر بر اعتبار  نیتر مهمیکی از  علمی با رویکرد ترکیبی، قاتیدر تحقهمانگونه که اشاره شد  

. ات مرتبط به تحقیقات اولیه استشناسایی و جمع آوري اطالع نتایج نهایی حاصل از پژوهش ،

ي که پیش از این در حوزه موضوعی تعریف شده، توسط بررسی کننده صورت ا هیاولي علمی ها پژوهش

ي محلی ها شبکهو ) اینترنت(ی جهانی اطالع رسانشکی نیست که در جهان امروزي شبکه . گرفته است

  .باشد یمحال گسترش ر روز افزون د ورتبه صي علمی، ها يازمندیناین چنین  به واسطه) اینترانت(

 به عنواني علمی را ها تیساي اطالعاتی قوي و همچنین موتورهاي جستجو، ها بانکبرخورداري از 

هر چند دسترسی . شیوه شناسایی و جمع آوري اطالعات علمی معرفی نموده است نیتر سادهبهترین و  

 به عللي علمی در برخی  موارد ها تیساموجود در  يابزارهاسمینارها و سایر  به مطالب کامل مقاالت،

لیکن حداقل مزیت این روش  دسترسی سریع و آسان به مشخصات کامل و از  باشد یمحقوقی محدود 

در وهله نخست مرتبط بودن موضوع  توان یم ها خالصهبا استفاده از . جمله خالصه منابع علمی است

ي جالب توجه موتورهاي جستجو این امکان ها تینیاً قابلو ثامنبع علمی را با موضوع تحقیق سنجید 

ي مختلف نظیر عنوان، کلمات کلیدي، ها نهیزمساخته را مهیا ساخته که جستجو درون منابع، در 

به ي فوق را ها مشخصهآزادي عمل محقق در تعیین  توان یمصورت گیرد و از اینرو . ..خالصه، کل متن و

حتی در صورتیکه امکان دسترسی به کل منبع یافته شده . نهایی دانستیک عامل موثر بر نتایج  عنوان

براي محقق وجود نداشته باشد، نتایج بدست آمده در برگیرنده مشخصات ردیابی و محل اصلی ذخیره 

بنابراین با مراجعه به . در مورد منابع متنی این شیوه بسیار کاربردي است به خصوص. منبع خواهد بود

نشریه یا کانال دیگري که منبع علمی در آن انتشار یافته را پیدا  توان یم... سمینار وآدرس مقاله یا 

  .نمود

با تمام این توصیفات محققی که امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشد، مسلماً اولین 

ر ي پیشین بر این ابزار کنکاش علمی استواها پژوهشجستجوهاي علمی خود را براي دستیابی به نتایج 

ی و یا اطالع رسانیی نظیر عدم امکان دسترسی به شبکه ها تیمحدوددر این  میان تنها . دینما یم

ي جدید از طریق اینترنت ممکن است، تالش محققان را در ها پژوهشي زمانی الزم براي انتشار ها وقفه
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 تواند یمی طالع رساناي ها شبکهي دیگر جستجو در کنار ها کانالاستفاده از . استفاده از آن تحدید کند

  .را کمرنگ نماید ها ضهینقاین 

  لی فناارتباط با اه .2

ي نظیر آن امروز توسط محققان و دانشمندان و ها واژهي تخصصی و ها رشتهتخصص، متخصص، 

ي خاص، لزوم ها نهیزمي علم در ها افتهعمیق شدن ی. ردیگ یمحتی عامه جامعه بسیار مورد استفاده قرار 

، عالقه به مباحث ویژه و تر عیوسو  تر قیدقک حوزه محدود براي دستیابی به نتایج متمرکز شدن در ی

ي تخصصی و ها نهیزمي علمی در ها شاخهکه راهی جز تفکیک  زند یمدالیل دیگر بر این امر دامن 

از اینرو محققین در جستجوهاي علمی خود . تخصصی در هر وادي نیست به صورتپرداختن محققین 

هر موضوع علمی تعداد محدودي دانشمند یا پژوهشگر بر ر که معموالً د شوند یمسئله متوجه این م

  .اند پرداختهجسته به تالش علمی گسترده 

در صورتیکه بررسی کننده امکان شناسایی و سپس برقراري ارتباط با محققین و دانشمندان مذکور 

ي پیشین آنها به تبادل نظر ها پژوهش را داشته باشد قادر خواهد بود تا عالوه بر دسترسی به نتایج

تجربه به اثبات رسانده که در تعامل و برقراري . پیرامون مسائل مترتب بر تحقیق مورد نظر بپردازد

در استفاده از تجهیزات ساخته دست  گاه چیهکه  گردد یمارتباطات انسانی بین محققین عایداتی حاصل 

ن طریق قادر خواهد بود که سایر پژوهشگرانی که در بررسی کننده از ای.  بشر بدست نخواهد آمد

در بررسی وي مورد استفاده قرار  تواند یمو نتایج تحقیقات آنها  اند پرداختهگذشته به موضوع مورد نظر 

به تدریج طیف جامعه مطالعاتی خود را گسترده کند حسن دیگر استفاده از و گیرد را شناسایی نماید 

براي جمع آوري اطالعات، احتمال دسترسی بیشتر به تحقیقاتی است که کمتر ي این چنینی را ها کانال

  .ابندی یمي مکتوب و مصنوعی نمود ها کانالاز طریق 

... ي علمی اینترنتی و یا مراجع کتابشناسی وها تیسااز سوي دیگر معموالً انتشار مطالب علمی در 

ایج بالقوه موثري بر فعالیت علمی بررسی کننده زمانبر بوده و بنابراین مطالعات اخیري که احتماالً نت

ي علمی ها هسته، سمینارها و ها ییگردهماحضور در . شوند یمخواهد داشت، از شانس کمتري برخوردار 

نکته حائز اهمیت . در رابطه با موضوع مورد بررسی پژوهشگر نتایج مثبت فوق را در برخواهد داشت

 چرا که. براي جمع آوري اطالعات تکیه کند ها روشبه این  تنها ستیبا ینمآنست که بررسی کننده،

) شاگردي - ارتباطات استاد(ي علمی ها تیفعالدر  به خصوصپذیري در ارتباطات انسانی  ریتأثگاهی 

 . ي موثرتر خواهد شدها تالشسبب اریبی از 

  تخصصی  -کتب و نشریات علمی .3

هاي علوم  آنست که میانگین محققان رشتهگزارش تحقیقات ملی در حوزه ارتباطات علمی حاکی از 

متوسط هفت نشریه را مرور و مطالب چهار تا پنج نشریه را به طور  به طورعلوم اجتماعی و انسانی 

  .کند یممنظم دنبال 

راه را جستجو در  نیتر سادهمعموالً محققین در مرحله جمع آوري اطالعات یک فعالیت پژوهشی 

. که در کتابخانه شخصی خود در دسترس دارند دانند یممی و تخصصی منابع، شامل کتب و نشریات عل

ی دسترسی، در معرض تحدید  و سادگانجام این عمل خارج از محاسن خود نظیر سرعت در جستجو  

جهت گیري مورد نظر از حیث عوامل خارجی موثر بر . باشد یممهمی چون جهت گیري انتزاعی محقق 
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ی در یک موضوع خاص نگرش و تخصصکه اگر به نشریات و کتب علمی بدین معنی .  انتزاع محقق است

به . شود یمدیده  ها آنمتوجه خواهیم شد که وابستگی موضوعی مشهوري بین  کالنی داشته باشیم،

یا به طور مستقیم به  ها آنکه مطالب موجود در  آورند یم به وجودی این منابع شبکه اطالعاتی عبارت

ي ها نامي دو محقق به ها افتهحتی ی. دهند یم آنهااستناد کرده و یا ارجاع به  مطالب منابع دیگر شبکه

ارجاعات موجود در یک نشریه مطالبی  %30ژیگنس و آزگود در این مورد حاکی از آنست که حدود  

ارجاعات به مطالب نشریاتی است که به همان شبکه % 73است که قبالً در همان نشریه چاپ شده و 

بنابراین محقق ممکن است ناخودآگاه سهولت دسترسی به اطالعات را  جایگزین . اند بستهوامطبوعاتی 

ي فهرست ا دوره به صورتهمچنین در برخی از نشریات علمی، . اعتبار نتایج نهایی تحقیق خود نماید

 ي با رویکرد ترکیبی مورد استفاده بررسیها پژوهشدر  تواند یمکه  گردد یمارجاعی مقاالت منتشر 

 به طوربا وجود تمام محاسن و معایب شیوه جمع آوري فوق این روش توسط محققان . کننده قرار گیرد

شاید علت این امر به اعتبار نشریات علمی و تخصصی معتبر در ارجاعات . شود یموسیعی بکار گرفته 

در برخی  جستجو و کنکاش در البه الي مستندات و مکتوبات منتشر شده پژوهشی. پژوهشی باز گردد

ي از ا عمدهاز جمله این احتماالت حذف بخش گاهاً  .  از موارد با احتماالت ناهنجار دیگري نیز روبروست

یا به نقض نتایج بدست آمده قبلی مربوط ا و علت عدم انتشار آنه اند شدهیی است که منتشر ها پژوهش

مقصود آنست که . اند نگرفتهار بوده و یا اینکه در چارچوب بینشی نشریات علمی و تخصصی معتبر قر

به رد نتایج تحقیقات مشابه قطعی و یا حتی  به واسطه.   ي منتشر نشدهها پژوهشممکن است برخی از 

تایید کنندگان نشریات مورد   مورد توجه  ،مشخصات ساختاري که متضاد با تحقیقات پیشین است علت

طه مقابل امکان آن وجود دارد که برخی از  نظر بررسی کننده واقع نشده باشند و جالب آنکه در نق

 ي مهم آماري در معرض تحدیدها افتهمطالب پژوهشی منتشر شده  در  نشریات مورد نظر از جهت ی

ي که بر طبق ا به گونه. در مورد تحقیقات علی احتمال رخداد بیشتري دارد به خصوصحالت اخیر . باشد

ی که نتایج تحقیق آنها به رد فرضیه صفر منجر شده درصد محققین 60) 1975(ي گرین والدها افتهی

و این در حالیست که  باشند یممایل به انتشار مطالب تحقیق خود ) ي تحقیقرهایمتغاثبات ارتباط بین 

درصد محققینی که نتایج پژوهش آنها به تایید فرضیه صفر منجر شده تمایل به نشر تحقیق  6تنها 

یی از نگاه تایید کنندگان ها پژوهشم اهمیت تلقی شدن نتایج چنین خویش دارند و این امر ناشی از ک

  .مقاالت علمی منتشرشده در نشریات علمی و تخصصی معتبر است
 

  ها دادهمرحله تجزیه و تحلیل و تفسیر 

ي آماري و کمی، نتایج و ها روشدر این مرحله از پژوهش ترکیبی، تالش بر آنست تا با استفاده از 

ون تحقیقات اولیه  با یکدیگر ترکیب شده و به یک گزاره واحد درباره مسئله پژوهش احتماالت گوناگ

  .تبدیل شود

شناسایی شده با هدف همسو سازي نتایج  ها پژوهشتنظیم، تعدیل، تلخیص اطالعات  دسته بندي ،

این  از سویی تمامی. ي با رویکرد ترکیبی انتظار داشتیمها پژوهشهدفی بود که از  نیتر مهم ها آن

خصوصیات . ي باشد که اطالعات نهایی حاصل شده ملموس و تفسیر پذیر باشدا به گونهتعدیالت، باید 

ي شناسایی ها مشخصهتحلیلی هر یک از تحقیقات اولیه که در مرحله صورت بندي مسئله از جمله 
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بر نیاز فضاي  هر پژوهشگري  بنا. ردیگ یمتحقیقات بود،  در فرایند تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار 

تا بر اساس نتایج بدست  برد یمبهره  )آماري( و ابزارهاي تحلیلی ها کیتکنتحقیق و بینش علمی خود از 

انسانی و برخی از علوم دیگر نظیر / در این میان در علوم اجتماعی. آمده از آنها به تفسیر بپردازد

. همسو در حوزه مسأله یکسان هستیمپزشکی، گاهاً مابین تحقیقات مختلف شاهد نتایج متضاد و غیر 

هاي آماري  مشخصه به خصوص، ها یخروجدر بعضی موارد، نتایج اگر چه متضاد نیستند ولی در تفسیر 

بیشتر شاهد  ها آنیی که در نتایج ها پژوهشاز جمله . ابندی ینمنهایی تعابیر نزدیک به یکدیگري ماهیت 

ي علمی محققان در ها تالش. باشند یمو چند سویه  چنین حاالتی هستیم، تحقیقات تعاملی یک سویه

انسانی، ماهیتاً زمینه تفاوت در / علوم نسبی اجتماعی براي بررسی نوع ارتباط بین متغیرهاي رفتاري

از اینروست که در علوم انسانی و اجتماعی بیشتر از علوم قطعی به حاالت فوق برخورد . نتایج را دارد

که اکثر  باشد یماند مؤید این امر  یري که از رویکرد ترکیبی استفاده کردهبررسی تحقیقات اخ. میکن یم

ي محققان اختصاص به علوم رفتاري، روانی، انسانی، اجتماعی و پزشکی دارد و کمتر شاهد ها تالش

  .بکارگیري این رویکرد نوین در علوم قطعی هستیم

ا رویکرد ترکیبی در فرایند تجزیه و ي پژوهشی بها تیفعالهمانگونه که بیان کردیم، نتیجه تمام 

آشنایی . ابزارهاي  معمول در انجام این فرایند ماهیت همسوسازي نتایج را دارند. گردد یمتحلیل خالصه 

ی به عبارت. هاست آني مزبور نشان خواهد داد که رویکرد کمی حاکم بر ها کیتکنو  ها روشبیشتر با 

ي فرا ها روش ها آنتفاده از ابزارهاي ترکیب کمی دانست که به این گام از پژوهش ترکیبی را اس توان یم

  . شود یمتحلیلی نیز اطالق 

، تحلیل واریانس یا خطایابی  ردیگ یماز جمله موارد مهمی که در رویکرد فرا تحلیلی مورد توجه قرار 

ي ابزارهااز  براي دادن پاسخ مناسب به سؤاالتی که علت اصلی استفاده. آماري در تحقیقات اولیه است

به این امر . کنند یمي آماري بررسی خطاهاي نمونه گیري کمک شایانی ها روش، اند بودهفراتحلیلی 

ي در نتایج تحقیقات همسوي اولیه هستیم ها تفاوتدر زمانیکه در پی رد یابی علل تضاد و  خصوص

  . اهمیت بیشتري دارد

ر تفیسر اطالعات اولیه مورد نقد قرار نگرفته این بدان معناست که ابزارهاي آماري مورد استفاده د

ي معنی داري، حاوي اطالعات چندانی نیستند، چرا که تنها ها آزمونکه  اند کردهبعضی استدالل . باشد

توان گفت که در اکثر تحقیقات  می) 1986اوکز، (بگویند فرضیه صفر درست بوده است یا غلط  توانند یم

ي آماري براي ها روشي کمی پرداخته از ها دادهمحقق به جمع آوري  اولیه در حوزه علوم اجتماعی که

و هنگامی که به نتایج تحقیقات متنوع صورت . تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات استفاده شده است

به کار بسیار سختی  ها آنگرفته در یک حوزه موضوعی توجه کنیم، یافتن پاسخ جامع به سؤاالت اصلی 

  .رسد یم نظر

ي ها یژگیو، وجود ابزارهاي کمی و آماري مختلف مورد استفاده و ها پژوهشت متنوع خصوصیا

ي میانجی مداخله داده شده، بررسی کننده تحقیقات را با سردرگمی مواجه رهایمتغنمونه گیري و 

  .ی استنیچن نیاي کمی فراتحلیلی راهگشاي بسیاري از مسائل ها روشدر این میان استفاده از . کند یم

ي فراتحلیلی در ها روشهاي تحقیقاتی علوم اجتماعی و پزشکی و سایر علوم،  استفاده از  حوزهدر 

  :ذیل اثر بخش باشد لیبه دال تواند یمترکیب نتایج تحقیقات اولیه 
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  ي متعدد اولیهها پژوهشعدم وجود استانداردهاي الزم در نتیجه گیري از  -1

تاجات حاصل از تحقیقات اولیه در یک حوزه کالمی و یا تبیین استن توصیفعدم امکان  -2

  موضوعی خاص

ي آماري و نمونه گیري مورد استفاده در تحقیقات در یک موضوع ها روشتنوع راهکارها و  -3

  تحقیقاتی

و اشاعه  ها پژوهشمتکی بودن تحلیلگران بر یک یا چند پژوهش خاص براي تبیین نتایج  -4

  تفسیرهاي مربوط به تمامی تحقیقات

جامع  به علتکاهش اعتبار نتایج حاصل از ترکیب استنتاجات تحقیقات اولیه از نظر محققان  -5

  نبودن گستره تحقیقات لحاظ شده 

ي مختلف ها روشکه  سازد یمي فراتحلیلی، بررسی کنندگان را قادر  ها روشگیري از  از اینرو بهره

دیک و بنابراین قابل مقایسه و تحلیل ولی همسوي محققان اولیه را از طریق استاندارد سازي بهم نز

اثر . پردازند یممتغیرهاي پژوهشی  ریتأثدر مورد تحقیقات علی که به بررسی شدت ر این ام. نمایند

ي آماري ها روشمحققان معموالً براي بررسی نوع و شدت رابطه بین متغیرها از . بخشی باالیی دارد

ترکیب و به  توان یمي فرا تحلیلی ها روشتفاده از این نوع راهکار را با اس برد یممختلفی بهره 

مورد د افزایش اعتبار نتایج حاصل شده در مقایسه با حالت تک مورد یا چن. استنتاجات یکسان رساند

  .باشد یمنگري به تحقیقات قابل توجه 

 

  فراتحلیلی  يها روشکاربرد 

  تاریخچه 

- 33(علم اقتصاد و تالش فیشر و پیرسون شاید بتوان ریشه نگرش فراتحلیلی به تحقیقات را به 

یی که محققان و دانشمندان هراز ها تالش. براي ترکیب نظرات سایر دانشمندان منتسب دانست) 1932

اولین . اند دادهي اولیه نگرش فراتحلیلی را شکل ها نمونه اند نمودهي مستقل ها پژوهشگاهی براي تلفیق 

ي ها پژوهشراتحلیلی را تعریف و جایگاه کاربردي آن را در کسی که به صورت واضح و مستقل رویکرد ف

با  ها پژوهشاو واژه فراتحلیلی را تحلیل آماري نتایج . بود1976علمی روشن نمود جین گالس به سال 

محققان زیادي با فتح باب رویکرد فراتحلیلی به اهمیت و .  تعریف کرد ها افتههدف ترکیب کردن ی

در تجزیه و تحلیل تحقیقات گذشته پی برده و سعی نمودند تا به تکامل آن  جایگاه کاربردي این نگرش

  . بودند ها آناز جمله  1978، باربرد 1977افرادي چون مانسفیلد. کمک نمایند

.  ي آماري در نگرش فراتحلیلی، بر ارتقاء کاربري آن بسیار موثر بودها روشگسترش سریع و وسیع 

، آبسرن و 1994هانتر و اشمیت در سال  ، 1995هافکات و آرتور  1988دانشمندان علم آمار نظیر راجو 

مطرح کردن آبسرن و کالندر با . حوزه داشتندي موثري در این ها تالش، 1992کالندر به سال 

معیارهاي نوینی براي تحلیل آماري نتایج تحقیقات  1992ي فراتحلیلی غیر موزون در سال ها کیتکن

بر اساس حجم نمونه در (ي موزون ها کیتکني مذکور را با ها کیتکنیسه ابداع نمودند، زمینه مقا

گسترش کاربرد این . مهیا کردند 1990معرفی شده توسط هانتر و اشمیت در سال ) تحقیقات اولیه

هریس، سیکت، گنلویز، نورمند و  فنون در علوم مختلف بر توجه و کوشش دانشمندان دیگري چون ار، 
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شواهد حاکی از آنست که امروزه .  ها افزود ي رویکرد فراتحلیلی در سایر حوزهها تیلقاببرکه براي تعمیم 

در برخی از علوم نظیر علوم . در دنیاي پژوهش، رویکرد فراتحلیلی  جایگاه و پذیرش وسیعی یافته است 

. دارد روانشناسی  و علوم رفتاري و علوم پزشکی گسترش روز افزون کاربري آن نمود بیشتري  اجتماعی،

ي که در موضوعات متنوع و چالش بر انگیز علوم اجتماعی انباشته شده، ا هیاولحجم باالي پژوهشی 

ي فرا ها کیتکني  با رویکرد ترکیبی و بنابراین استفاده از ها پژوهشزمینه را براي پرداختن محققان به 

ي فراتحلیلی ها کیتکنه از در مقاالت متعدد پژوهشی ک توان یم  به وضوح. تحلیلی آماده ساخته است

، عالقه محققان براي پرداختن به این امر را برند یمپیشینی بهره  قاتیتحقبراي ترکیب نظرات و نتایج 

  .مشاهده نمود

  

  تعاریف نگرش فرا تحلیلی

هاي  و موثر بر آنست که مانند تمامی نهاده متأثري ها مؤلفهتعریف یک واژه بیانگر جوانب، ابعاد و 

رویکرد فرا تحلیلی در نگرش آغازین محققانی که براي نخستین مراتب به آن . ر به تکامل استدیگر قاد

  .پرداختند در بر گیردنده تعاریف ساده و در عین حال جامعی بود

. معرفی کرد ها افتهی» ي با هدف ترکیب کردنها پژوهشتحلیل آماري نتایج «جین گالس آنرا 

ي آماري دانستند که به ترکیب ها روشي از ا مجموعهفراتحلیلی را  دانشمندانی چون راجو و برکه نگرش

و شواهد کمی را تجربی  در تحقیقات اولیه کمک نموده و قابلیت تشخیص نوع رابط  ها دادهسیتماتیک 

  .ي پژوهشی را داراستها سازه ریتأثو میزان 

حقیقاتی مصنوع بشر تعبیر ي تها وهیشاین رویکرد را به تالش براي اصالح ) 2000(تیوبر و کولینر

یا خطاي نمونه گیري ما بین  اعتبار،   نموده و نمود آن را در بررسی تحلیلی و اصالحی فاصله اطمینان،

  .تحقیقات اولیه با هدف نزدیک نمودن نتایج دانستند

ي فراتحلیلی را روشی براي ترکیب نتایج محققان مختلف گذشته با ها کیتکناستالمی و لهمان 

  . دانند یمي تحقیقاتی متنوع ها طرح

  

  تفاوت در نتایج تحقیقات مشابه

ي از ا عمدهکه بخش  سازد یمنگاهی اجمالی به تحقیقات گذشته و حال حوزه علوم اجتماعی روشن 

 ها آن ریتأثي محققان به بررسی وجود ارتباط بین متغیرهاي چالش برانگیز و یا میزان و شدت ها تالش

در یک حوزه موضوعی  مذکوربه نتایج تحقیقات  تر موشکافانهتوجه  ا ب. ه استبر یکدیگر اختصاص یافت

. شود یمدیده  ها آني مشهودي بین استنتاجات ها تفاوتخاص، متوجه خواهیم شد که بعضاً تضادها و 

یی که صحت ها پژوهشکه علت و ریشه پیدایش چنین تغییرهایی در نتایج  شود یماین سوال مطرح 

  چیست؟  کنند یمرا جستجو  فرضیات یکسانی

  . به دو دسته  تقسیم بندي نمود توان یمرا  الذکر فوقي ها تفاوتدالیل اصلی پیدایش 
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  :خطاهاي نمونه گیري - 1

تحقیقات علی، به فضاي احتمالی حاکم بر  به خصوصبخشی از تغییرات ما بین تحقیقات مشابه 

در دسترس نبودن و یا  به علتیی که محقق ها ژوهشپبدین معنا که در تمامی . گردد یمنمونه گیري بر 

. ابدی یمنتایج پژوهش ماهیتی احتمالی  ، آورد یمنامتناهی بودن اعضاي جامعه به آمار استنباطی روي 

در ا ام. در برگیرنده اعضایی از جامعه است که خصوصیات جامعه را در خود داشته باشد یک نمونه خوب، 

گذار  ریتأثمتغیرهاي  ریتأثي، که در تحت ا جامعهاز بین اعضاي  ستیبا یمعمل هنگامی که محقق 

.  شود یماز احتمال و تصادف  متأثرتمام فعالیت وي  بسیار متنوع هستند، اقدام به نمونه برداري نماید،

ممکن است حتی در دفعات متعدد نمونه گیري، نتایج متضاد و یا غیر همسویی از یک جامعه بدست 

  .آید

یک منبع از واریانس  تواند یمکه  ندینما یمه پژوهشی را به خطاي نمونه برداري تعبیر این پدید

  . نتایج محققان باشد

  ي روش شناختیها یژگیو -2

. از نوع علی بسیار موثر است به خصوصي علمی ها پژوهشدومین عاملی که بر تغییر نتایج 

علوم اجتماعی منحصر به فرد ر تحقیق د هر توان یمآیا . باشد یمي روش شناختی تحقیقات ها یژگیو

  دانست؟ 

و خصوصیات فردي  ها انساني حوزه علوم اجتماعی را به ها پژوهش توان یماز بسیاري جهات 

هنگامی که بررسی کننده، در صدد شناسایی و جمع آوري  ها تفاوتاین . تشبیه نمود ها آنمتفاوت 

ي طرح پژوهشی ناشی از ها یژگیوتغییر . ردیگ یمقرار ، مورد توجه وي باشد یماطالعات تحقیقات اولیه 

ي ابزارهاي نمونه گیري، ها روش، )در تحقیقات علی( گر لیتعدي میانجی و رهایمتغتفاوت در تعیین 

ي گواه، همبسته و نا همبسته مشخصات آزمایش گرو ها گروهاستفاده از  آماري مورد استفاده در تحقیق، 

ایش نظیر طول دوره آزمایش و سایر مواردي است که هر تحقیق را به مشخصات آزم آزمایش شونده، 

زمانی که بررسی کننده با . دینما یمي متفاوت از دیگر تحقیقات حتی با موضوع مشابه تبدیل ها نهاده

چه  ها آني طرح پژوهشی متفاوتی برخوردارند، در مقابل ها یژگیوکه از  گردد یمتحقیقاتی مواجه 

روش تحقیق یا روش  به واسطهتحقیقات متفاوت از سایرین،  ستیبا یمنشان داد؟ آیا  ی بایدالعمل عکس

به  توان یمرا  ها تناقضنمونه برداري متفاوت را حذف نماید و یا روش دیگري در بیش گیرد؟ آیا این 

  ي متفاوتی براي هر دسته ارائه کرد؟ ها تیعل ها آنیکدیگر نزدیک نمود و یا باید با دسته بندي 

ي آماري و کمی ها روشبا  توان یمبا شناسایی دو دسته علت مسبب تفاوت در نتایج تحقیقات اولیه، 

تا احتمال  سازد یمي فرا تحلیلی بررسی کننده را قادر ها کیتکن.  پاسخ  مناسبی به سؤاالت فوق داد

  .ختی کنکاش نمایدي روش شناها تفاوترا از هر دو بعد خطاي نمونه گیري و یا  ها پژوهشتغیر نتایج 

از  متأثري مشاهده شده در نتایج تحقیقات اولیه، ها تفاوتدر ابتدا محقق با فرش نمودن اینکه  

خطاي نمونه برداري است، در صدد پی گیري اثر گذاري عامل احتمالی واریانس نمونه گیري برآمده و 

ي  روش شناختی تحقیقات اه یژگیواساس ر ب ها تفاوتتوجیه این  به دنبالصورت در این فرض ر د

  .رود یم
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  ترکیب احتماالت .4

 به واسطهدر علوم اجتماعی  به خصوصاکثر تحقیقات علمی   همانگونه که بیان کردیم،

ی فرایند پژوهش با به عبارت.  از چارچوب آمار توصیفی خارج است) عملکردي(ي اجرایی ها تیمحدود

و تعمیم آن به جامعه در  ها نمونهاهداف تحقیق از نمونه برداري از اعضاي جامعه و با هدف استنباط 

حاکمیت احتمال بر آنست و . از جمله خصوصیات واضح هر تعمیم. ابدی یمقالب آمار استنباطی شکل 

ي ها مؤلفهیکی از ) اطمینان(آماري که ویژگی فوق را دارا باشد سطح احتمال /بنابراین در تحقیقات کمی

چرا که معموالً .  ي علی و تعاملی نمود بیشتري داردها پژوهشین امر در ا.  باشد یمموثر بر نتایج آن 

در این میان محققی که در . ابدی یمچنین تحقیقاتی با رویکرد استنباطی و در فضاي احتمالی تحقق 

ي باشد که در سطوح احتمال متفاوت تعریف شده و استنتاج ا هیاولي ها پژوهشصدد ترکیب نتایج 

  .به ترکیب سطوح احتمال مذکور اقدام نماید ستیبا یم اند افتهی

از جمله مصادیق کاربرد رویکرد فراتحلیلی ترکیب نتایج تحقیقات اولیه براي دستیابی به یک 

یا رد فرضیات مشابه  دییدر تا  tو یا   zاستفاده از آماره آزمون .  احتمال واحد حاکم بر تحقیقات است

فرضیه یا .  باشد یمي کمی فراتحلیلی در این مورد ها روشتفاده از ي اولیه، از جمله شروط اسها قیتحق

هر چند سطح و حوزه تعریف . مشابه باشد ستیبا یمفرضیات مورد تعقیب توسط تمامی محققان اولیه 

در مورد تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها توضیحات الزم در مرحله . تفاوت داشته باشد ها آنمفهومی 

بنابراین در مطالب فعلی فرض ما بر آنست که توزیع آماري پیش فرض . ذکر گردید صورت بندي مسئله

  . باشد یمتمامی محققان اولیه در رویکرد ترکیبی از نوع نرمال 

که به تشریح  ي مختلفی وجود داردها روشبراي ترکیب احتماالت آماري با رعایت توضیحات فوق، 

  .میپرداز یمبرخی از آنها 

  يآمار آراءروش شمارش  .5

از  به حالروشی است که محققان در رویکرد ترکیبی تا  نیتر يکاربردشیوه در عین حال  نیتر ساده

کاربرد این روش در تایید یا رد فرضیاتی است . اند جستهآن براي ترکیب سطوح احتمال متفاوت بهره 

. ت استوار استآزمون عالمر اساس روش ب. که نوع رابطه جهت دار بین دو متغیر را بررسی کنند

ي را ا هیاولهمانگونه که از عنوان این شیوه فراتحلیلی مبرهن است، بررسی کننده ابتدا تمامی تحقیقات 

  :دینما یمرا جمع آوري  ها آنکه حداقل یکی از سؤاالت مشترك با مواد ذیل دارند را مشخص و نتایج 

  ارتباط معنی داري دارد؟  yبا متغیر  xآیا متغیر  - 

  رابطه مستقیم دارد؟y با متغیر xتغیر آیا م - 

  وجود دارد؟ yو متغیر  xچه نوع ارتباطی بین متغیر  - 

ي است و این امر زمینه استفاده ا نهیگزدو  ها آنوجه اشتراك تمامی سؤاالت فوق آنست که پاسخ به 

ه یافتن در روش ي  قابلیت مداخلا هیاولالزم به ذکر است که تحقیقات . کند یماز آزمون عالمت را مهیا 

بررسی کننده از بین . باشد ها آنفرضیه یکسان و یا سوال مشابه تحقیقی مبناي  دارد کهشمارش آراء را 

پاسخ به یکی از سؤاالت فوق، یک پاسخ را به عنوان صفت مثبت و دیگري را به عنوان صفت  نهیدو گز

کس، در تحقیقات اولیه، تصادفی منفی برگزیده و سپس با شمارش تعداد نتایج با صفت مثبت و بالع

 تواند یممثال در تحقیقات تعاملی جهت دار محقق  به عنوان. گذارد یمرا به آزمون عالمت  ها آنبودن 
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را با صفت مثبت و عکس آن را به صفت منفی تعریف نموده و  yبر متغیر  xنتیجه اثر مستقیم متغیر 

  :ذیل خواهد بود به صورت الذکر فوقعالمت  صورت فرضیات آزمون ن در آ. فرایند را ادامه دهد

 H0:ي با صفت مثبت تصادفی است شامدهایپوقوع 

 H1:ي با صفت مثبت تصادفی نیست شامدهایپوقوع 

ي فوق، ها یژگیوبا در نظر گرفتن اینکه توزیع حاکم بر متغیرهاي تحقیق ترکیبی در تحقیقات با 

ال مساوي براي دو پیشامد بالقوه، آماره آزمون عالمت ي است و با اعمال شانس و احتما جملهتوزیع دو  

  :گردد یمذیل محاسبه  فرمولبر اساس 

)1 ( t

tP
VC

N

NN
Z

2
1

2
1 )()( 



 

  :در این فرمول

ZVC : انحراف نرمال استاندارد  

NP :ي مثبتها افتهتعداد ی  

Nt :مثبت و منفی(ها سهیمقاکل  تعداد(  

  

احتمال یک طرفه و  توان یمدر جدول،   ZVCفتن مقدار با مراجعه به جدول نرمال استاندارد و یا

نکته قابل مالحظه آنست که در بسیاري از تحقیقات  اولیه، . یا دو طرفه ترکیب تحقیقات را معین نمود

  . گردد یمو یا معنی داري خیلی از مقایسات از نظر آماري رد  گردد ینمجهت ارتباط بین متغیرها ذکر 

، استفاده از باشد یمي به توزیع نرمال در افزایش حجم نمونه ا جملهتوزیع دو از آنجا که شرط تمایل 

  .شود که تعداد تحقیقات اولیه جمع آوري شده زیاد باشد روش شمارش آراء تنها در زمانی توصیه  می

  ي معنی داريها آزموني تلفیق ها روش  - 4- 2- 6

ي معنی داري تحقیقات ها آزمونیج ي مختلفی را براي ترکیب نتاها روشروزنتال  1978در سال 

ها معروف است بر اساس فرمول ذیل محاسبه Zروش که به شیوه جمع  نیتر ساده. اولیه معرفی نمود

  :گردد یم

)2 (  N

Z

Z

N

i
i

St


 1

 

  :که در آن

ZSt : ها سهیمقاانحراف نرمال استاندارد ترکیب شده براي تمام مجموعه  

Zi :ي که در مرتبه ا سهیمقابراي  انحراف نرمال استانداردi قرار دارد.  

N :تعداد کل مقایسات از تحقیقات اولیه  
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استفاده از این روش مستلزم آنست که ابتدا بررسی کننده در تحقیقات تعاملی یک جهت ارتباط را 

با صفت مثبت و جهت دیگر را به صفت منفی توصیف نماید و سپس  با جمع آوري احتمال مربوط به 

و یا بر حسب مشخصات (را  Zاز مقایسات صورت گرفته در تحقیقات اولیه مقدار آماره آزمون  هر یک

الزم به ذکر است در . در جدول توزیع نرمال استاندارد، متناسب با احتمال مذکور یابد) tه آزمون آمار

د، سپس با مقدار آماره آزمون نصف شو ستیبا یمصورت دو طرفه بودن احتمال آزمون در تحقیق اولیه 

بدست آمده از فرمول فوق براي محاسبه انحراف نرمال ) Z (tتک مقادیر در نظر گرفتن عالمت تک

میزان احتمال  توان یمبا مراجعه مجدد به جدول توزیع نرمال استاندارد . استاندارد ترکیبی بهره برد

ودن توزیع دو طرفه، مقدار بر صورت مد نظر مسلماً د. حاصله معین نمود ZStترکیبی را بر اساس مقدار 

  .برابر شودو د ستیبا یمبدست آمده 

انحراف نرمال استاندارد ترکیبی و در عین حال موزون  توان یمبا اعمال تغییراتی ساده در روش فوق 

اساس نظر بررسی کننده در میزان اهمیت یک تحقیق و یا با  توجه ر کافی است تا ب.  را به دست آورد

صورت ن در آ. بپردازیم  ها پژوهشبه وزن دهی  تحقیق اولیه، کیدر ار گرفته شده به حجم نمونه  بک

  :زیر خواهد بود به صورتهاي موزون  Zفرمول جمع 

)3(  







N

i
i

N

i
ii

W

W

ZW

Z

1

2

1

 

  :فرمول نیدر اکه 

ZW : نمرهZ  ها پژوهشبراي ترکیب وزنی  

Wi :عامل وزن دهی مربوط به هر پژوهش  

  

و مقایسات از  ها پژوهشه یک مسئله اهمیت شایانی دارد و آن اینکه تمامی در این فرمول، توجه ب

گفتیم که . شانس و احتمال یکسانی براي شناسایی و بررسی توسط بررسی کننده برخوردار نیستند

و نتایج معنی  ها پژوهشاحتمال آنکه بررسی کننده تحقیقات غیر معنی دار را بیابد، کمتر از آنست که 

  .بددار را بیا

ممکن است به مقدار احتمال ) در حالت موزون و یا غیر موزون(ها  Zبنابراین استفاده از شیوه جمع

  )گیري احتمال خطاي نوع اول در نتیجه. (باشد یماز سطح واقعی خود  تر نییپاترکیبی منجر شود که 

ن متغیرهاي بوده و به مفهوم عدم وجود رابطه بی ZSt=0که فرضیه صفر در این حالت  میدان یم

بر . شود یماز سویی با وقوع احتمالی خطاي فوق، فرضیه صفر در عین درستی و رد .  تحقیق است

ی براي تایید فرضیه به عبارتکه براي تغییر نتیجه بدست آمده یا  شود یمهمین اساس سوالی مطرح 

 ستیبا یمي شده ي منتج به تایید فرضیه صفر به تحقیقات اولیه جمع آورها پژوهشصفر، چه تعداد 

  اضافه گردد؟
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و یا براي جبران در نظر گرفتن احتمالی بخشی از تحقیقات غیر معنی دار، چه تعداد نتایج با هدف 

ZSt=0 ي اولیه گردآوري شده اضافه شود؟ به این کمیت، ها پژوهشبه لیست  ستیبا یمN  جبرانی

  .شود ذیل محاسبه می به صورتکه  ندیگو یم
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  :در این فرمول 

Nfs :تعداد مقایسات اضافی صفر که براي باال بردن احتمال ترکیب شده فقط تا حد   P >  الزم

  است،

2

Z

2مقدار انحراف نرمال استاندارد در سطح احتمال دوطرفه : 



  درصد

  

N ،اما در بهره گیري از آن . ابزار بسیار سودمند و تکمیل کننده محاسبات قبلی است جبرانی

براي  Zبررسی کننده باید توجه کنید که پیش فرض محاسبه این کمیت بر مساوي صفر بودن آماره 

ی چون تضاد به عللي موارد محققین ا پارهشکی نیست که در . باشد یمي ردیابی نشده ها پژوهشتمامی 

در . زنند یمي پیشین و غیره از انتشار نتایج تحقیقات خود سرباز ها پژوهشبا  ها آنتحقیقات نتایج 

جبرانی باید به این  Nبنابراین در تحلیل کمیت . ماهیت غیر معنی دار ندارد ها آنحالیکه استنتاجات 

ل مقدار ؛ حداقردیگ یمجبرانی  شکل  Nاما سوال دیگري با مطرح شدن کمیت . مالحظات توجه شود

N  در برابر نتایج صفر ردیابی نشده به چه  ها آنجبرانی الزم براي تایید نتایج ترکیبی و مقاوم بودن

برابر تعداد  5جبرانی برابر مجموع  Nبه اعتقاد دانشمندانی چون روزنتال  اگر مقدار  باشد یممیزان 

ي غیر معنی دار ردیابی ها پژوهشبر در آنصورت نتایج، در برا  ي ردیابی شده و عدد ده  باشد،ها پژوهش

قواعد متعدد و نظریات مختلف دیگري نیز در این زمینه وجود دارد که استاندارد . باشد یمنشده مقاوم 

  .را ناممکن ساخته است ها آنسازي 

  ي خامها دادهجمع آوري  .6

استفاده از در ترکیب نتایج تحقیقات بکار برد،  تواند یمترین میسري که بررسی کننده اثر بخش

، امکان هر گونه دستکاري و تجزیه ها دادهدسترسی به این . ي اولیه در تحقیقات پژوهشگران استها داده

بر ا بنابراین محقق قادر است ت. دهد یمی را مطابق با برنامه و روند استاندارد به بررسی کننده لیو تحل

ي اولیه ها دادهبر روي  جهت همي آماري اه روشاستاندارد و با استفاده از و اساس روش تحقیق یکسان 

ي آماري جداگانه ها دادهمختلف دسترسی به  لیبه دالاما در عمل .  ي موثري انجام دهدها لیتحل

نبودن پژوهشگران به انتشار  امند عالقه، ها پژوهشخام در  ها دادهذکر نشدن . تحقیقات ممکن نیست

ر آنها براي رسیدن به نتایج مورد نظر از جمله دالیل مذکور ي موارد دستکاري محققین دا پارهو در  ها آن
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ي خام اگر امکان جمع آوري اطالعات مربوط ها دادهحتی در صورت میسر نبودن دسترسی به . باشد یم

براي . ..ضریب همبستگی و میانه،   به پارامترها و یا آماره هاي مهم آماري نظیر میانگین، انحراف معیار،

  .ود داشته باشد انجام این مهم در تعدیل و تلفیق نتایح بسیار کارساز خواهد بودبررسی کننده وج

  ندازه گیري میزان رابطه بین متغیرهاا .7

اختصاص به بررسی  ها آنبرخی از . بردوگونه اند شوند یماکثر فرضیات که در علوم اجتماعی مطرح 

رفتاري / وسعت متغیرهاي انسانی  اسطهبه واین نوع فرضیات . وجود ارتباط بین دو یا چند متغیر دارد

هاي شناسایی ارتباطات بین مولفه. ي بین محققان داشته و داردا گستردهدر علوم اجتماعی کاربرد بسیار 

همواره  رهایمتغي پیدا و پنهان ها جنبهزمینه را براي تکامل ابعاد و  تحقیقاتی در علوم اجتماعی، 

  :باشد یمت را به صورت ذیل تصویر کلی این گونه فرضیا. دینما یم

 H0:وجود ندارد Yو متغیر  Xارتباط معنی داري بین متغیر 

 H1:وجود دارد Yو متغیر  Xارتباط معنی داري بین متغیر 

ي که در بررسی فرضیات شبیه فوق ا هیاولپیش از این در مورد چگونگی تلفیق نتایج تحقیقات 

ي معنی داري با استفاده از آماره هاي آزمونی ها آزمون معموالً. مطالبی درج گردید ، باشد یممتمرکز 

ي تشریح ها فرمولبا استفاده از  ها آزمونصورت گرفته و ترکیب احتماالت مرتبط با این  tو   Zچون 

پزشکی  اما نگاه دقیقتر به شاکلۀ تحقیقات گذشته و حال در علوم اجتماعی ،. اي نیستشده، کارپیچیده

ي متکی بر فرضیات بررسی کننده ارتباط معنی داري بین ها پژوهشکه  دهد یمو نظایر آن نشان 

. اند گرفتهي تکمیلی قرار ها پژوهشتوسط سایر محققان مبناي ) فرضیات نوع اول(ي علمی ها مؤلفه

رابطه (اند نموده H0بدین معنا که تحقیقات متکی بر فرضیات نوع اولی که استنتاج به عدم تایید فرضیه 

مورد توجه سایر محققانی واقع شده است که در ) اند نمودهي پژوهش را تایید ها مؤلفهبین  معنی دار

واضح است که اندازه گیري جهت . اند بودهي مذکور بر یکدیگر ها مؤلفه ریتأثصدد تعیین میزان یا شدت 

  .کند یمي علمی به تکامل نتایج تحقیقات پیشین کمک شایانی رهایمتغو شدت رابطه بین 

را چنین  ریتأثاندازه  ،) 1988(»تحلیل توان آماري براي علوم رفتاري«هن در کتاب خود با عنوان کو

  :کند یمتعریف 

آن است که عبارت اندازه  تر راحتبدون آنکه قصد داشته باشیم مفهوم ضمنی علیت را مراد کنیم،

ر جمعیت موجود است، یا حدي حدي که پدیده مورد نظر د: را به یکی از دو معناي زیر بکار ببریم ریتأث

که وقتی فرضیه صفر نادرست  شود یمبا طی این مسیر، اینک روشن  .  نادرست است که فرضیه صفر ،

به میزان معین غیر صفر در جمعیت  ریتأثیعنی اندازه . باشد یمدر واقع تا چه حد معینی نادرست  است،

پدیده مورد مطالعه در جمعیت هم بیشتر خواهد هر جه این مقدار بیشتر باشد ،میزان بروز . موجود است

  .بود

در ذیل . برند یمي کمی بهره ها روشي خود از ها پژوهشدر  ریتأثمحققان براي اندازه گیري شدت 

ي با رویکرد ترکیبی مورد ها پژوهشرا در  ها آني مورد نظر را تشریح نموده و چگونگی تلفیق ها وهیش

  . میده یمبحث قرار 
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  وت بین متغیرهاشاخص تفا  .8

- ي دو گروه میها نیانگیمکه محقق در صدد مقایسه  ردیگ یماین کمیت زمانی مورد استفاده قرار 

ي مورد ها مؤلفههاي مورد تحقیق است که در بر گیرنده  ه یی از نهادها گروهمنظور از دو گروه،. باشد

بسته در دو گروه را نسبت به ي متغیر واها نیانگیماین شاخص نسبت اختالف بین . باشند یممقایسه 

  :باشد یمفرمول ذیل بیانگر شیوه محاسبه این کمیت . کند یممحاسبه  ها آنانحراف استاندارد مشترك 

)5                                                    (SD

XX
d

21 


  

  :که در آن

21 , XX :مقایسه ي دو گروه موردها نیانگیم  

SD :انحراف استاندارد مشترك دو گروه  

  

مشترك کافیست که میانگین انحراف استاندارد متغیر وابسته را در دوگروه اندازه  SDبراي محاسبه 

در  SDوجود  به علت. بی مقیاس بودن آن است از جمله خصوصیات مفید شاخص تفاوت،. گیري نماییم

  .وجود ندارد ها گروهن تمامی مخرج فرمول محاسبه آن، امکان مقایسه بی

ي خود بر روي ها یبررساما در برخی از موارد پژوهشگران اولیه میانگین و انحراف معیار نتایج 

فریدمن . وجود ندارد)  5(در چنین مواردي امکان استفاده از فرمول. کنند ینمي اولیه را گزارش ها داده

  :دهد یمرا  براي رفع این مشکل پیشنهاد بهره گیري از روش ذیل

)6                                                      (errordf

Zt
d 

   

   :که در آن 

t : آماره آزمونt استیودنت براي مقایسه دو گروه  

errordf
  .استودنت tدرجه آزادي خطا در آزمون مقایسه دو گروه مورد استفاده از توزیع : 

  

 U3. شود یماستفاده  U3ي تکمیلی دیگري نظیر ها تیکمر شاخص تفاوت بین متغیرها، از در کنا

از  تر نییپاچند درصد از مقادیر متغیر وابسته در گروه داراي میانگین  ،کند یمکمیتی است که بیان 

 dن مقادیر متغیر وابسته در گروه داراي میانگین باالتر کمتر است؟ واضح است که ارتباط روشنی بی

درصد نمرات گروه داراي  50دهنده آنست که ن باشد، نشا d=0مثالً اگر مقدار . وجود دارد U3و

  . نمرات داراي میانگین باالتر کمتر استز ا تر نییپامیانگین 
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  ضریب همبستگی ها شاخص .9

ي سنجش میزان ها مؤلفه نیتر مهماز جمله  این شاخص که به ضریب پیرسون نیز معروف است ،

را نیز  رهایمتغي پژوهشی است که عالوه بر آن نوع و جهت ارتباط بین رهایمتغیا رابطه بین  ریتأث

از اینرو در اکثر تحقیقات اولیه علی، محققان به استفاده از این شاخص عالقمندي . دینما یممتصور 

یمتهاي ي متعدد محاسبه شاخص ضریب همبستگی بیانگر لزوم دسترسی به کها فرمول.  دهند یمنشان 

 rمقدار توان یمعالوه بر این فرمولها . هاست آنمستقل و وابسته و میانگین  رهایمتغکوواریانس، واریانس 

  :را از طریق ذیل نیز سنجید

)7                                                  (errordft

t
r




2

2

  

  :اس بر اس) کاي دو( X2و در صورت استفاده از آماره آزمون

)8                                                       (n

X
r

2


   

  :که در آن 

X2 :مقدار آماره کاي دو براي تمامی مقایسات  

n :تعداد کل مقایسات صورت گرفته(حجم نمونه (  

  

  ریتأثي شدت ها شاخصي تلفیق ها وهیش - 4- 2- 11

ي ها روشاینک به   ي اولیه،ها پژوهشدر  ریتأثه گیري شدت ي اندازها شاخصبا شناسایی اهم 

است از دو رویکرد ر بدین منظور بررسی کننده قاد. میپرداز یمترکیب نتایج مذکور در رویکرد ترکیبی 

در رویکرد موزون به نتایج هر یک از . رویکرد موزون و در مقابل رویکرد غیر موزون. استفاده کند

یا درجه اهمیتی متناسب با حجم نمونه آزمایش شوندگان تحقیق منتسب شده ي اولیه، وزن ها پژوهش

براي تعیین وزن استنتاجات . شود یمو سپس به تلفیق نتایج بر اساس میانگین گیري موزون پرداخته 

هجز اولیکن روش دقیقی را براي محاسبه اوزان .  ي مختلفی وجود داردها فرمولي اولیه ها پژوهش

  :دان نمودهمعرفی 

)9                                      (
2

2121

2121

)(2

)(2

dinininini

nininini
Wi






  

  :که در آن 

Wi : وزن یا درجه اهمیت نتایج پژوهشiام  

ni1 ،ni2 : ي مقایسه اول و دوم ها گروهحجم نمونه مربوط به  

di : شاخص تفاوت در تحقیق اولیهi  ام  
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در ) گروه گواه و گروه آزمایش(یش شوندگان واضح است که در هر تحقیق اولیه دو گروه از آزما

ی به عبارت(گیرند و بنابراین هر چه تعداد آزمایشات  مقایسه با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می

و باالتبع از وزن بیشتري  گردد یماعتبار نتایج پژوهش مزبور باالتر . بیشتر باشد) تعداد آزمایش شوندگان

با  توان یمي اولیه ،ها از پژوهشا تعیین میزان اهمیت استنتاجات هر یک اکنون ب. برخودار خواهد شد

  :پرداخت ها آناستفاده از فرمول ذیل به ترکیب 

)10                                                           (




wi

diwi

d

  

مبنا قرار دادن مستقیم اندازه نمونه  راه براي موزون نمودن نتایج تحقیقات اولیه، نیتر سادهمسلماً 

  .ي استگذار ارزشمعیار  به عنوان

در صورتیکه از شاخص ضریب همبستگی براي تعیین شدت تاثیر یک ارتباط استفاده شده باشد، 

این فرایند در گام نخست با تبدیل . ردیگ یمي اولیه در یک فرایند تبدیل شکل ها پژوهشترکیب نتایج 

اساس ر سپس ب. گردد یمآغاز  با استفاده از جدول مخصوص Zی به آماره شاخص ضریب همبستگ

  :میپرداز یمي شناسایی شده ها پژوهشهمه  )Zi(فرمول ذیل به ترکیب نتایج 

)11                                                    (













N

i

N

i
i

ni

Zni

Z

1

1

)3(

)3(

  

  :که در آن 

Ni :ه در پژوهش تعداد کل آزمایشات صورت گرفتi ام  

Zi : کمیتZ  ي مقداربر مبنامحاسبه شدهr  در پژوهشi ام  

  

با مراجعه مجدد به جدول  ، توان یمترکیبی اینک در مرحله آخر از فرایند تلفیق  Zبا حصول کمیت 

  .را به شاخص ضریب همبستگی تلفیق شده تبدیل نمود Zمقدار 

   ترکیب فاصله اطمینان .10

احتمالی در علوم اجتماعی و سایر علوم نسبی همواره مورد / قیقات علمییکی از نتایج مهمی که تح

را پیرامون ) احتمال متمایل به یقین(ي که میزان ا فاصله. باشد یم، تعیین فاصله اطمینان اند داشتهتوجه 

  .دینما یمیک کمیت معین شخصی 

ان با توجه به یکی از دو نیز، تعیین فاصله اطمین باشد یمدر تحقیقاتی که مبتنی بر فرضیات علی 

در شرایطی که از شاخص تفاوت متغیر . ردیگ یمصورت  )r(و یا ضریب همبستگی )d(شاخص تفاوت 
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به  توان یمبهره گرفته شده باشد  ریتأثي مقایسه شده، براي  تعیین کمیت شدت ها گروهوابسته بین 

  :ترکیبی بدست آورد dصورت ذیل فاصله اطمینان را پیرامون شاخص 

)12                                            (




N

i

d

Wi

ZdCI

1

2

1


  

   :که در آن  

2
Z

  در سطح خطاي  Zدامنه و مقدار آماره د: 

  .تمامی پارامترهاي این فرمول قبالً تشریح گردیده است

  

دو  ریتأثراي تبیین شدت ترتیب، در مورد تحقیقاتی که از شاخص ضریب همبستگی ب نیبه هم

  .باشد یم، تعیین فاصله اطمینان مطابق با فرمول ذیل اند نمودهمتغیر بر یکدیگر استفاده 

)13                                          (






N

i

ni

Z
ZCI

1

2

)3(



  

  :که در آن

2
Z

  در سطح خطاي  Zمقدار آماره دو دامنه : 

  

در  ي اولیه،ها پژوهشت که مشابه با فرایند تشریح شده براي ترکیب ضریب همبستگی واضح اس

تبدیل شده و پس از  Ziبراي تمامی تحقیقات به کمیت  rتعیین فاصله اطمینان فوق نیز ابتدا مقادیر

  .شود یمانجام  rبهره گیري از فرمول فوق، عکس گام اولیه براي تعیین فاصله اطمینان 

توسط بررسی  ریتأثي شدت ها شاخصد مثبتی که در مشخص نمودن فاصله اطمینان از جمله موار

فرضیاتی که به بررسی وجود .  فرضیات نوع اول بر مبناي این نتایج است رد اکننده نمایان است، تایید ی

ان در صورتیکه در فاصله اطمین. شیوه کار بسیار ساده است. پرداختند یمارتباط بین دو متغیر تحقیقاتی 

. گردد نیز وجود داشته باشد، فرضیه صفر تایید می d=0مقدار مشخص ) d(ترکیبی براي شاخص تفاوت

و به همین نحو اگر . مورد نظر پژوهشی را تایید نمود مؤلفهوجود رابطه بین دو  توان ینمی به عبارت

فرضیه   شت،در فاصله اطمینان ترکیبی بدست آمده براي شاخص ضریب همبستگی وجود دا r=0مقدار 

  . و بالعکس شود یمصفر تایید 

در علوم اجتماعی و پزشکی بسیار متداول  به خصوصعلی، قاتیتحقاستفاده از فاصله اطمینان در 

  .باشد یمي ترکیبی معموالً در دسترس بررسی کننده ها پژوهشبوده و بنابراین در 
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  ي  شدت به یکدیگرها شاخصتبدیل  .11

یکی از مشکالتی است که   ي مورد استفاده محققان در تحقیقاتشان،ي آمارها کیتکنو  ها روشتنوع 

از انتزاع  متأثرهر محققی . شود یمي  با رویکرد ترکیبی پیش روي بررسی کنندگان نمایان ها پژوهشدر 

در . دهد یمي ساختاري و محتوایی پژوهش مورد نظرش را شکل ها یژگیوو توان علمی خود و اطرافیان، 

ابزارهاي تحلیلی قابل استفاده توسط پژوهشگران منجر به نتایجی در تحقیقات همسو  این میان تنوع

به مشکالتی را  گریکدیبا  بیو ترککه علیرغم تفسیرهاي مرتبط و نزدیک بهم گاهاً در تلفیق  گردد یم

  .آورد یم وجود

ي پژوهشی بر ارهیمتغ ریتأثهمانگونه که در مطالب پیشین ذکر گردید، براي تعیین میزان یا شدت 

بهره  )r(و شاخص ضریب همبستگی  )d(محققان از ابزارهاي متنوعی چون شاخص تفاوت  یکدیگر، 

ي ترکیبی بررسی کننده بسیار موثر ها تالشبهم، در تسهیل  ها شاخص، مسلماً امکان تبدیل این برند یم

  : باشد یم به یکدیگر  rو dي ها شاخصنمایانگر شیوه تبدیل  ي کمی ذیل ،ها روش. است

)14         (4d

d
r            ,             

1

2
22 





r

r
d

  

  

  ي فراتحلیلی موزون و غیر موزونها روشمقایسه  .12

. اند افتهظهور ی ها آني کاربردي ها تیقابلي نوین فراتحلیلی در راستاي گسترش ها روشو  ها کیتکن

. راتحلیلی داشتنداشمیت نقش بسزایی در کاربردي نمودن رویکرد ف میان محققانی چون هانتر، نیدر ا

بدین معنا که براي محاسبه میانگین . مبتنی بر موزون نمودن اندازه گیرهاست ها آنشیوه فراتحلیلی 

 ها آنمتناسب با اندازه نمونه  ها پژوهشبه وزن دهی ضرایب همبستگی هر یک از  ضریب همبستگی،

  .بپردازیم

براي محاسبه میانگین ضریب  جایگزینی روش و کالندر، آبسرن يها نامپرداز به اخیراً دو نظریه 

متوسط ضریب همبستگی از طریق میانگین  ها آن به زعم. همبستگی و واریانس نمونه گیري ارائه نمودند

ي اولیه محاسبه شده و به همین نحو ها پژوهشي همبستگی ها شاخص) غیر موزون(گیري ساده

ي ها تفاوتاهم . گردد یمپژوهش اندازه گیري  ي هرها نمونهواریانس مشاهده شده بدون توجه به اندازه 

و ) تعیین کننده محدوده اعتبار نتایج(بین این دو شیوه در محاسبه واریانس خطاي نمونه گیري 

روش غیر موزون آبسرن و . ابندی یمنمود ) مشخص کننده محدوده اطمینان نتایج(واریانس نمونه گیري 

ي بین ا سهیمقا ا به حالبا این وجود ت.اده قرار گرفتکالندر در تحقیقات عملی زیادي مورد استف

تفاوت بین  توان یمکلی  به طور. ي موزون و غیر موزون در محاسبات فراتحلیلی انجام نشده استها روش

  :این دو روش فراتحلیلی را در سه حوزه ذیل قابل تأمل دانست

  ي بزرگ بر نتایج پژوهش ترکیبیها نمونه ریتأث -1

  نس در تحقیقات علیمسئله تجا -2

  ها تیکمي مختلف کمی براي محاسبه ها روش -3
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ي ها روشاز مباحث کلیدي فوق خواهیم پرداخت تا نقاط قوت هر یک از  کیهر ادامه به بررسی ر د

  . فراتحلیلی بیشتر نمایان گردد

  بر نتایج تلفیق شده  ها آن ریتأثي بزرگ و ها نمونه .13

ي مشابه ناسازگار ها دادهکه در مواجهه با سایر  شود یماخته در علم آمار، یک مشاهده زمانی شن

در رویکرد فراتحلیلی یک نمونه ناسازگار ). 1995 هافکات و آرتور،. (بوده و انطباق پذیر نباشد

توجه .  ي تحقیقاتی ناسازگار استها نمونهي است بزرگ که نسبت به جمعیت سایر ا نمونه، )LSO(بزرگ

بر  تواند یمچرا که وجود آنها . بزرگ در تحقیقات ترکیبی اهمیت بسزایی دارد ي ناسازگارها نمونهبه 

شگرفتی  ریتأثواریانس مشاهده نشده و واریانس خطاي نمونه گیري   ، ریتأثپژوهش نظیر شدت  جینتا

 موزون ریغي ها روشآبسرن و کالندر، از مزایاي استفاده از  به زعم). 1990هانتر و اشمیت (بگذارد

پیش . باشد یمي موزون ها روشبا  سهیدر مقاي ناسازگار بزرگ ها نمونهق پذیري موثر این روش با انطبا

در دو مرحله از رویکرد فراتحلیلی استفاده  ترکیبی، جیبر نتاي ناسازگار ها نمونه ریتأثاز این براي نمایش 

و از مقایسه نتایج،  ها آن ؛ دفعه دیگر بدون دخالت دادنها نمونهنظر گرفتن این ر یکبار با د. شد یم

این  ریتأثهانتر و اشمیت معتقدند که در صورت اثبات . پرداختند یم LSO ریتأثمحققان به تحلیل 

حذف  ها دادهرا از مجموعه  ها آن.ستیبا یمترکیبی از جمله میانگین ضریب همبستگی  جیبر نتا  ها نمونه

از دامنه تحقیق ترکیبی نیست چرا که LSO  مطابق روش آبسرن و کالندر نیازي به حذفا ام. نمود

ي نسبت به روش موزون تر ثباتروش غیر موزون نتایج با   به نظر رندیگ یموزن یکسانی  ها نمونهتمامی 

ي جمع ها دادهي روش غیر موزون در مقایسه با روش موزون، استفاده از تمامی ها تیمزاز .  دهد یمارائه 

تحقیقات . براي دست یابی به استنتاجات نهایی است) گار بزرگي  ناسازها نمونهحتی (آوري شده

حالت ز کمتر ا LSOدهد که واریانس مشاهده شده در تحقیقات موزون متاثر از وجود  پیشین نشان می

حذف یک . نیز صدق خواهد کرد مانده یباقمورد واریانس ر بنابراین این امر د. غیر موزون است

LSOخمین واریانس خطاي نمونه گیري و نهایتاً کاهش واریانس باقیمانده معموالً منجر به افزایش ت

بر روي  تواند یمچرا که . ي فراتحلیلی امر مهمی استها روشواریانس در  در تخمیناریبی . خواهد شد

در  ها انسیوارنقش اثر گذاري است که  از جمله این تاثیرات،. بسزایی داشته باشد ریتأثنتایج نهایی 

هانتر واشمیت، در صورتیکه در نتایج ترکیبی  به زعم. قات متجانس از غیر متجانس دارندتفکیک تحقی

 توان یمدرصد واریانس مشاهده شده را در بر گیرد،  75تحقیقات، واریانس خطاي نمونه گیري حداقل 

 به علتواضح است که در روش موزون . باشد یمي جمع آوري شده متجانس ها پژوهشکه . ادعا نمود

ي اولیه و بنابراین ظهور یک ها پژوهشمین کمتر و واریانس مشاهده شده، احتمال عدم مجانس تخ

ي رهایمتغي نشانگر ها مؤلفهنحو سایر  نیبه هم. ابدی یمکاهش ) باالقوه به صورت(متغیر میانجی مهم 

که یک  ابدی یمتمام این حاالت زمانی احتمال وقوع . شود یم، نظیر فاصله اعتبار نیز کوچکتر گر لیتعد

LSO الزم به توضیح است که فاصله اعتبار . مابین تحقیقات اولیه گرد آوري شده وجود داشته باشد

ي اولیه در صورت پذیرش وجود ها پژوهشي ممکنی است که ضریب همبستگی ها ارزشبیانگر محدوده 

رن و کالندر بیانگر آنست از سوي دیگر تحقیقات آبس. اتخاذ نماید تواند یم) تعدیلگر(ي میانجی رهایمتغ

ي موزون منجر به تخمین کمتر میانگین واریانس نمونه ها روش، LSOکه در صورت وجود یک یا چند

بنابراین . گردد یمو این امر خود سبب کاهش فاصله اطمینان نهایی . شود یمگیري از حالت واقعی 
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ی احتمال خطاي نوع اول را افزایش رتبه عبا. ابدی یمدر این فاصله کاهش  r=0احتمال واقع شدن مقدار 

  .دهد یم

ي ها روشاستفاده از  محرز باشد، LSOاولیه گردآوري شده وجود یک یا چند  قاتیدر تحقزمانیکه 

  :ابدی یمي موزون ها روشغیر موزون سه مزیت عمده بر 

مواردي با حذف  نیدر چن. تخمین میانگین شاخص ضریب همبستگی اریبی نخواهد داشت -الف

LSO گردد یممیانگین همبستگی هر دو روش مشابه . از روش تحلیلی موزون.  

خصوصاً استفاده از روش غیر موزون از اریبی . ي مختلف اریبی نخواهد داشتها انسیوارتخمین  - ب

روش غیر موزون ز بنابراین بهره گیري ا. دینما یمیافتن واریانس مشاهده شده در جهت منفی جلوگیري 

که  شود یمبا روش موزون  سهیدر مقا تر عیوس، فاصله اعتبار تر بزرگیانس باقیمانده سبب تخمین وار

  .گذار باشد ریتأثي تعدیلگر رهایمتغبر تصمیم گیري در مورد در نظر گرفتن نقش  تواند یم

ي نسبت تر بزرگاز روش غیر موزون، میانگین واریانس نمونه گیري و بنابراین فاصله  اطمینان  - ج

  . گردد یموزون حاصل به روش م

  عدم تجانس/ تجانس  .14

این موضوع در . مباحث مطرح شده در رویکرد فراتحلیلی، موضوع تجانس است نیتر یکی از مهم

  .زند کننده دامن می گیري سؤاالت و ابهامات زیادي در ذهن بررسی تحقیقات کاربردي، به شکل

ین متغیرها از جوامع آماري مشابه ب يها یدر تحقیقات متجانس فرض بر آنست که تمامی همبستگ

ضرایب (ها  آن يها و شاخص ها یمتجانس، استنتاج همبستگ نا يها ، درحالیکه در پژوهشدیآ یبدست م

جدید در مسئله تجانس، مفروضات آماري را  يها دگاهید. ردیگ یاز جوامع غیر مشابه صورت م) ریتأث

کنندگان با یک تحقیق  تمال برخورد بررسیدانند که اح براي تایید یک پژوهش متجانس الزم می

  . رساند متجانس را به حداقل می

یابد که چهار شرط  بر اساس یکی از این تعاریف، تجانس زمانی در یک پژوهش ترکیبی هویت می

  :ذیل مصداق یابد

  .عوامل مؤثر بر اعتبار پژوهش، در تمامی مطالعات اولیه تثبیت شده باشد) الف

  .تظار تمامی تحقیقات اولیه، در طول بررسی تثبیت شده باشدپایایی مورد ان) ب

  .حدود و دامنه مطالعات اولیه مورد نظر تثبیت شده باشد) ج

  .موزون محاسبه گردد يها در مطالعات ترکیبی بر اساس روش ریتأث يها شاخص) د

 تر انهیگرا عنسبت به مبحث تجانس واق) 1990(جدید، تعریف هانتر و اشمیت  يها اما در بین نگرش

) RV(یابد که مقدار واریانس باقیمانده ترکیبی معنا می يها ها تجانس زمانی در پژوهش به زعم آن. است

گیري، تخمین  گیري، خطاي ناشی از اندازه هنگامی که واریانس نمونه یبه عبارت. به سمت صفر میل کند

بین نتایج نهایی  مشاهده شده ما درصد واریانس 75و محدود نمودن دامنه تحقیق، حداقل به میزان 

توان ناشی از خطاهاي انسانی  تحقیقات اولیه باشد، در آنصورت باقیمانده واریانس مشاهده شده را می

  .را متجانس نامیدند ییها هانتر و اشمیت، اینچنین پژوهش. دانست
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  محاسبات کمی نتایج يها روش

اهمیت این موضوع تا . دهد یمرد توجه قرار موضوع  تجانس بعد مهمی از رویکرد فراتحلیلی را مو

. ي ترکیبی اثر گذار استها شاخصي کمی محاسبات ها روشو  ها فرمولحدي است که بر روي انتخاب 

ي متعددي براي محاسبه واریانس نمونه گیري وجود دارد که استفاده از آنها به متجانس بودن ها فرمول

  .تحقیقات اولیه وابسته است

در مطالب پیشین ذکر شده، از جمله عواملی که سبب استفاده از رویکرد ترکیبی در همانگونه که 

ي اولیه در ها پژوهش، پی بردن به دالیل تفرق و تفاوت نتایج بدست آمده از شود یمفضاي پژوهشی 

. مورد تحقیقات علی و از جمله در علوم اجتماعی نمود بیشتري داردر این امر د.  ي یکسان استها حوزه

مختلف مبحثی است که توجه محققان  قاتیدر تحقبین دو متغیر یکسان  ریتأثشف علت تفاوت شدت ک

. را به خود جلب نموده است. ..گالس و هجر، روزنتال و اولیکن،  نورمند، برکه ، ي چون راجو،ا برجسته

در  ریتأثي شدت ها شاخصي تحلیل واریانس باهدف شناسایی علل  متفاوت شدن اندازه ها روش

پراکندگی نتایج بدست آمده در تحقیقات  ،ها روشاین . ابدی یمتحقیقات اولیه همسو در این حوزه کاربرد 

ي  طراحی و اجراي ها یژگیواولیه را بر مبناي شاخص واریانس سنجیده و سپس آنرا به مشخصات و 

  .سازد یممربوط  ها پژوهش

و خطاي ناشی از آن را با تفرق نتایج بدست  ي نمونه گیريها روشارتباط عواملی چون  ی ،به عبارت

بدست آمده از  ریتأثي آزمایش بر مقادیر شدت ها وهیش ریتأثآمده مورد بررسی قرار داده و یا 

 تواند یمي تحلیل واریانس تا حدي است که ها روشتواناي   دینما یمي مختلف را تحلیل ها پژوهش

استنتاجات نهایی تحقیقات ر ب ها آن ریو تأثتعدیلگر  يرهایمتغبیانی دیگر وجود  به ابحث تجانس و ی

نهایی تحقیقات اولیه به دو گروه دسته بندي  جیدر نتامنابع واریانس . دهدر اولیه را مورد کنکاش قرا

بر  ها پژوهشي و اجراي طراحی ها یژگیوبخشی از علل ایجاد تغییر و پراکندگی استنتاجات به . شوند یم

  .گردد یم

هر چند قلمرو موضوعی . شوند یمفاوت منجر با انحراف در دستیابی به نتایج یکسان خصوصیات مت

لیکن عوامل  ، وشود یمیی شده  مشابه فرض شناسامورد تمامی تحقیقات ر مورد نظر بررسی کننده د

مصداق . دینما یمي به فردي منحصر ها یژگیو، داراي ها پژوهشمتعددي هر تحقیق را مستقل از سایر 

  .گردد یمبسیار مشاهده  ها آننسبیت حاکم بر فضاي  به علتدیده در بین تحقیقات علوم اجتماعی این پ

  ي نمونه گیري از جامعه تحقیق براي ها روشي پژوهشی ،و اجراي طراحی ها یژگیواز جمله 

در این بخش از اجرا فرایند تحقیق، عوامل زیادي ممکن است .  ي مورد نیاز استها دادهجمع آوري 

تفاوت کارکردي پژوهشگران در نمونه گیري و . بب بروز انحرافات محقق از مسیر صحیح و علمی شودس

اگر . است ریتأثشاخص شدت  به خصوصاجراي آن از جمله علل شکل گیري واریانس در نتایج  نهایی، 

اهده پراکندگی مشاهده شده در نتایج نهایی مورد تعقیب بررسی کننده را با شاخص واریانس مش کل

نمونه گیري ر نمایش دهی، بخش مهمی از این واریانس ناشی از علت خطاها یا انحرافات د) OV(شده 

  .دهند یمنشان  )SEV(علت مذکور را با شاخص واریانس خطاي نمونه گیري . است

نسبت به یکدیگر  ها آني طراحی و اجراي پژوهش که بر تفرق نتایج نهایی ها یژگیوهمچنین سایر 

ي تعدیلگر یا رهایمتغعواملی چون وجود . شود یمواریانس باقیمانده شناسایی  مؤلفهبا  ، باشند یمموثر 
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یعنی واریانس باقیمانده  RVپارامتر و جز... مشخصات آزمایش و میانجی، عوامل تصادفی انجام آزمایش ،

  .گردند یممحسوب 

  :باشد یمذیل  به صورت RVو SEV  ،OVمؤلفه  ارتباط سه 

   )15 (                                             OV= SEV+RV  

یعنی تحقیقاتی که واریانس باقیمانده بین نتایج (باشند یماولیه که متجانس  قاتیدر مورد تحق

استفاده از فرمول ذیل براي محاسبه ) درصد واریانس مشاهده شده است 25کمتر از  ها آن نهایی

  .گردد یمواریانس نمونه گیري پیشنهاد 

)16                                  (   KNrMSV 
22

1  

  :جایی که

r :میانگین ضریب همبستگی تحقیقات اولیه  

N :مقایسات اولیه صورت گرفته(مشاهدات تعداد کل(  

K :تعداد مطالعات و یا تحقیقات اولیه جمع آوري شده  

MSV :واریانس نمونه گیري   

) 16(تفاوت نسبت به ، فرمول ذیل باکمی اند شدهیی که نامتجانس شناخته ها پژوهشمقابل براي ر د

  :گردد یمارائه 

)17                          (

    KRVKNrMSV 







22
1

  

  :که در آن

RV :واریانس باقیمانده  

  .باشد یم) 16(بقیه پارامترها مطابق با توضیحات 

  

   بهمحاس ي موزونها روشاساس ر هر دو ب) 17( و ) 16(ي ها فرمولست که نکته حائز اهمیت آن

ي ها فرمولشبیه ساز شده خود پی بردند که هرچند استفاده از  قاتیدر تحقآبسرن و کالندر . گردند یم

و لیکن در مورد تحقیقات نا  دهد یمي متجانس نتایج نزدیک به واقعیتی ارائه ها پژوهشفوق براي 

یانس نمونه گیري از میانگین ضریب همبستگی کمتر از واقعیت تخمین زده خواهد متجانس، وار

  :کردند شنهادیپبر اساس شیوه غیر موزون ، فرمول ذیل را براي محاسبه واریانس نمونه گیري  ها آن.شد

)18                                                    (KOVMSV   

  :که در آن

OV :واریانس مشاهده شده غیر موزون  

  



  هاي ترکیبی روش فراتحلیل از روش؛ دوازدهمفصل 
  

295  
  

 

 

 ستیبا ینم، در محاسبه مقدار میانگین واریانس نمونه گیري نظران صاحببه اعتقاد برخی از 

به عبارتی بخشی از کل . دخالت دادا ي نمونه گیري رها روش hي غیر مرتبط بخطاهاانحرافات ناشی از 

معرفی شد نباید در تعیین میانگین  )RV(که به واریانس باقیمانده  )OV(واریانس مشاهده شده 

بنابراین پیشنهاد چهارم استفاده از فرمول ذیل براي .  گذار باشد ریتأث )NSV(واریانس نمونه گیري 

  : محاسبه این کمیت است

)19                                                       (
KSEVMSV 

  

SEV : گیري واریانس خطاي نمونه  

گذار  ریتأث MSVبنابراین مطابق نظر اخیر تنها واریانس خطاي نمونه گیري است که در تعیین 

  .است

هر چند .  هاست آني چهارگانه فوق نشانگر ارتباط تنگاتنگی بین مقادیر ها روشبه  تر قیدقتوجه 

ذیل بین  به صورتي ا هرابطو لیکن    استفاده از هر روش منجر به نتایج متفاوتی از سایرین خواهد شد،

  .گردد یممشاهده  ها آن

 )20                                   ()EQ(2)=EQ(3) +EQ(4)-EQ(1( 

و واریانس حاصل از  باشد یماین روش در مورد تحقیقات متجانس و نامتجانس مجاز  بکار بردن

  .وددقت باالتري برخوردار خواهد بز روش قبل او در مقایسه به د 19 فرمول

. شود یمبراي تخمین واریانس خطاي نمونه گیري در رویکرد فراتحلیلی دو شیوه محاسبه بکار برده 

یعنی میانگین ضرایب همبستگی تحقیقات اولیه و  rدر روش نخست این کمیت بر اساس دو پارامتر 

N  گردد یم، به شکل ذیل محاسبه باشد یمونه در آنها ي نمها اندازهکه نمایانگر میانگین:  

)21                                           (   11
22

 NrUEAVE  

ذیل  به صورتابتدا واریانس خطاي نمونه گیري در هر تحقیق .  باشد یمروش دوم شامل دو مرحله 

  :شود یماندازه گیري 

)22                           (                       
 1)1( 22

 NirVei i  

  :که در آن

Vei: واریانس خطاي نمونه گیري در تحقیقi  ام  

ri :ضریب همبستگی بدست آمده در تحقیقi ام  

Ni : تعداد مقایسات یا مشاهدات جمع آوري شده در تحقیقiام  

  

  :گردد یمل ها حاص Veiسپس واریانس خطاي نمونه گیري ترکیبی از متوسط تمام 

  

   )23                                                        ()VEIND= AVe(Vei( 
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ی و بررساستفاده از هر دو روش فوق براي تعیین کمیت واریانس خطاي نمونه گیري بین محققان 

ت که دهنده آنسن و لیکن از نظر آبسرن و کالندر تحقیقات عملی نشا. باشد یمکنندگان متداول 

  .برخوردار است VEINDاز دقت باالتري نسبت به  VEAVEکاربرد

ي فراتحلیلی، بررسی کننده را در موارد مهمی یاري ها روشي اعتبار و اطمینان در ها فاصلهتعیین 

شاخص تعیین (تا محدوده معتبر بودن ضرایب همبستگی  کند یمفاصله اعتبار به محقق کمک . دهد یم

  :ي میانجی یا تعدیلگر را نمایش دهد و براي اندازه گیري آنرهایمتغبر وجود را در برا) ریتأثشدت 

)24                                              (
)*( 2

2
RVZrCRI 

  

ي از ارقام منتسب به میانگین ضریب همبستگی است ا محدودهاز سوي دیگر فاصله اطمینان بیانگر 

به  توان یمي فوق ها روشفاصله اطمینان را مطابق با . گردد یمن لحاظ که در سطح مشخصی از اطمینا

  :ذیل محاسبه نمود صورت

)25                                               (
)*( 2

2
SVZrCOI 

  

بدین ترتیب، با تعیین فاصله اطمینان بررسی کننده قادر است تا به بررسی صحت فرضیه صفر 

  .در سطح احتمال مشخص بپردازد) بین متغیر پژوهشی وجود ارتباط(

  اینک که ابعاد مراحل پژوهش ترکیبی را به تفضیل مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم، شاید 

طریق ارائه یک مثال عملی از تحقیقات صورت گرفته جوانب عملیاتی بکارگیري این  زباشد اگر ا دتریمف

 به واسطهمحققان و دانشمندان علوم اجتماعی،  به واسطهی که از جمله تحقیقات .رویکرد را بشناسیم

انجام تکالیف درسی بر  ریتأثي  موضوعی آن همواره مورد نقد و تحلیل بوده مبحث بررسی ها یژگیو

تا در شرایط محیطی مختلف به  اند نمودهمحققان زیادي در گذشته تالش . باشد یمي علمی ها تیموفق

 بالقوهي ها یژگیولیکن وسعت . یر انجام تکلیف درسی و موفقیت علمی بپردازدتحلیل ارتباط بین دو متغ

همسویی را منجر  ریو غبه ظاهر نتایج گاهاً متضاد   ي پژوهشی مربوط،ها طرحمحیطی  تنوع خصوصیات 

انجام تکالیف درسی آثار مثبتی بر موفقیت علمی دانش آموزان دارد،  :استنتاجاتی همچون. دیگرد یم

ارائه و انجام : آنکه تر جالبعلمی دانش آموزان ندارد و یا  تیبر موفقتکالیف درسی هیچ تاثیري انجام 

  .گذارد یممنفی بر موفقیت علمی دانش آموزان  ریتأثتکالیف درسی 

 1989ي غیر همسویی، کوپر محقق برجسته علوم اجتماعی را در سال ها لیتحلارائه چنین نتایج و 

. نهایی تحقیقات اولیه مذکور بپردازد جیدر نتاش در مورد ریشه یابی علل تفرق بر آن داشت تا به کنکا

کوپر براي تلفیق و ترکیب نتایج تحقیقات اولیه از رویکرد پژوهش ترکیبی و براي تعیین عوامل تغییر 

ا وي مراحل تشریح شده پژوهش ترکیبی ر. از تحلیل واریانس بهره گرفت ها آن ریتأثاستنتاجات و میزان 

  :ذیل طی نمود به صورتتحقیق  نیدر ا
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  صورت بندي مسئله

در مطالعه متون مربوط به این موضوع بررسی انجام شده به ده پرسش اصلی رسید که انگیزه انجام 

از این ده پرسش سه سوال به این موضوع کلی مربوط بود که آیا . پژوهش در مورد تکلیف درسی بود

ي موجود در روش انجام تکلیف درسی ها تفاوتهفت سوال دیگر به  تکلیف درسی اثر بخش است یا نه؟

بودن یا بی  امند دهیفاي که با ا هیفرضمثالً انفرادي شدن آموزش، نمره گذاري و سه . پرداخته بودند

  :کردند یمفایدگی کلی انجام تکلیف درسی ارتباط داشتند و چنین سؤاالتی را مطرح 

یی که تنها در کالس تکالیفشان را ها آن، از دهند یمسی انجام آیا دانش آموزانی که تکلیف در - 

  ؟ترند شاخص دهند ینمیی که اصالً تکلیفی انجام ها آندهند یا از  انجام می

  ؟ي علمی داردها تیموفقآیا حجم تکلیف درسی، ارتباطی با  - 

  ؟ي علمی داردها تیموفقآیا نوع تکالیف درسی ارتباطی با  - 

ي اصلی تحقیق یعنی تکلیف درسی و رهایمتغمفهومی و سپس عملیاتی  در این راستا تعریف

ذکر همانگونه که پیش از این . دینما یمموفقیت علمی، محدوده شناسایی تحقیقات اولیه را مشخص 

فضاي تحقیقات مرتبط را با  ستیبا ینمدر تعریف مفهومی متغیرهاي تحقیق،  بررسی کننده  ، شد

ذیل  به صورتاز اینروست که تعریف مفهومی متغیر در این پژوهش . تحدید نماید تعریف محدود،

  .باشد یم

  .ي فرد خوشایند استو برا دیآ یمآنچه با سعی و کوشش بدست : موفقیت علمی

  . وظایف محوله به فرد در راستاي  موضوع علمی مشخص: تکلیف درسی

  :گردد یمتکمیل ي فوق با دقت تعاریف عملیاتی ذیل رهایمتغجامعیت تعریف مفهومی 

  ي اختصاص داده شده به دانش آموزان توسط معلمها ارزشمیزان : موفقیت علمی

شود تا در  کلیه تکالیفی که از سوي معلم مدرسه به عهده دانش آموزان گذاشته می: تکالیف درسی

  .ساعات غیر مدرسه آن را انجام دهند

الس درس صورت گرفته و در قالب اکثریت مطالعات مربوط به انجام تکالیف درسی در فضاي ک

که بیش  رندیگ یمنظر ر ي درس را داز کال سهانوعاً تعداد محدودي . رساله یا پایان نامه ارائه شده است

ي توأم با انجام تکلیف درسی و یا بدون آنست و معلم ها کالسي از ا نمونه.  از یک یا دو کالس نیست

متفاوت  تواند یماز این رو برخورد معلم با دانش آموزان . ردمیان نقش آزمایشگر را بعهده دا نیدر اهم 

باشد و اصوالً جداي از این مسئله وادار کردن دانش آموزان به انجام تکالیف درسی، از جهات دیگر هم 

که در یکی از دو وضعیت یاد  شد یماگر همه مطالعات یافته شده، توسط معلمانی انجام .  کند یمفرق 

را به عهده داشتند، آن دقت فرضیه مقابل را که مدعی است تفاوت در برخوردهایی به شده، کار تدریس 

و هر دو حالت  رد کرد شد ینمجز مسئله تکلیف درسی، علت تفاوت سطح موفقیت دانش آموزان است، 

خوشبختانه مطالعاتی . کرد یمبدست آمده تغییري را ایجاد  جهیدر نتتعداد زیاد مطالعات انجام شده هم 

هم وجود دارد که توسط معلمان مختلف وارد و وضعیت انجام تکالیف درسی و بدون آن و یا در شرایطی 

  .شود یمو نه در خانه انجام  در کالسصورت گرفته که تکلیف درسی  
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این مورد که چه عملیاتی را باید در این بررسی ملحوظ  ،بررسی مسئله اثر بخشی تکلیف درسیدر 

ر مراجعان خود د همتخصصان رفتار درمانی معموالً براي کمک ب. دي روبرو شدبا مشکالت متعد ،کرد

یک مفهوم سازي گسترده، در . خواهند یماز آنها  ي راها نیتمر، انجام تکالیف یا شانیها ترسغلبه بر 

مفهوم نزدیکتر به تکالیف معمول . حتی این نوع تکالیف را هم در بر بگیرد تواند یمموضوع مورد بحث 

بعضی از محققین، حتی . ي استا مدرسهي غیر ها ساعتي، داشتن معلم خصوصی در ا رسهمد

ي گوناگون تعریف ها وهیش. رندیگ یمي ویدئویی راهم در نظر ها درس ي درسی تلویزیونی یاها آموزش

ام در این بررسی سرانج. ردیبر بگرا در  ها تیفعالبخشی از این  تمام یا تواند یم  مفهوم تکلیف درسی،

تنها  ،از بررسی حذف و تکلیف درسی به شرح  ماقبل ها تیفعالگرفته شد که این نوع تصمیم 

تا در ساعات غیر مدرسه انجام  گذارد یمبرگیرنده وظایفی که معلم مدرسه به عهده دانش آموزان در

  .دهند، تعریف گردد

اولیه، تعداد نه تحقیق  استفاده از ابزار برگه رمزگذاري براي شناسایی  جمع آوري تحقیقاتر د

  :طرح این پرسش بود ها آنمستقل شناسایی شد که پیش از این انجام شده و موضوع 

  »ي علمی موثر است؟ها تیموفقآیا انجام تکلیف درسی در «

صورت گرفته و موجود بود، ضرورت داشت که نیاز به انجام بررسی  ها یبررسبا توجه به آنکه این 

ر ید این امر، اوالً نشان داده شد که نه بررسی قبلی در نتیجه گیري کلی خود ددر تای. دهم توجیه شود

 ها یبررسثانیاً تمام این . یکدیگر فرق دارند ااساساً ب  مورد اثر بخش بودن انجام تکلیف درسی،

ر ثالثاً محققان د. مطرح کرده بودند گر لیتعدبه عنوان عوامل را ي متفاوتی از متغیرها ها مجموعه

رابعاً معلوم شد که هیچ  آنها به نتایج متضادي رسیده بودند، ریتأث در مورد، گر لیتعدالعه متغیرهاي مط

بیش از  ، ها یبررسي که حتی یکی از به طور: ي قبلی داراي جامعیت کافی نبوده استها یبررسیک از 

براي رسیدن  انستتو یماز اینرو بررسی جدید . شد ینمشامل را ي شناسایی شده ها پژوهشدرصد  60

  : استفاده قرار گیرد وردبه اهداف ذیل م

  ي انجام شده قبلیها یبررسي میان ها اختالفحل  - 

  مطالعه همزمان متغیرهاي تعدیلگر تکالیف درسی - 

  )39- 40، 1379کوپر، (تر جامعایجاد شالوده پژوهشی  - 

  

استدالل . آمده است) 1( فرمتکالیف درسی در برگه رمزگذاري مربوط به بررسی تاثیرات انجام 

اما اگر در مورد تصمیمات اخذ شده در ارتباط با نوع  بدیهی است ، ها يبندمربوط به بیشتر مقوله 

  .، مفید خواهد بوداطالعاتی که باید ردیابی شوند، توضیحاتی داده شود

ن امر آن دلیل ای.  هیچ بخشی نیست که به مسئله چگونگی آزمایش گروه گواه بپردازد )1(فرم در 

 .اند زمایش قرار گرفتهآي گواه مورد استفاده در این مقایسه به شکل یکسان مورد ها گروهاست که همه 

  !اند  یعنی اساساً مورد آزمایش قرار نگرفته

هاي یاد شده فوق فراتر رفت و در  این برگه رمزگذاري مربوط به انجام تکلیف درسی، از توصیه

وقتی که یک . کرد ه و طرح تکالیف تصادفی، جزئیات بیشتري را طلب میارتباط با گروه گواه ناهمپای
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میان  گروه گواه ناهمپایه با یک روند همتایابی مورد استفاده قرار گرفت، از رمزگذاران خواسته شد تا

  : هاي مبتنی بر دو مورد زیر تمایز قائل شوند همتایابی

یري استفاده کند که متغیرهاي وابسته ي اندازه گها ستمیسآزمونی که از همان  –پیش ) الف

  کنند ؛  استفاده می

چنین .  یکی نیستند ها آنمتغیرهاي دیگري که با متغیرهاي وابسته مرتبط هستند اما با ) ب

ي همپایه بستگی دارد، و از این رو ها گروهشان در ایجاد  احساس شد که تفاوت این دو روند به توانایی

به همین دلیل، میان مطالعاتی که تکلیف .  را توضیح دهد ها یبررسدر نتایج ي موجود ها تفاوتتواند  می

یی که مبتنی بر ها پژوهشکردند و  موزان کالس تعیین میآ آموز یا تمام دانش درسی را براي یک دانش

ي بدون تکلیف درسی مبتنی بودند، تمایز دیده ها شیآزماانجام تکلیف درسی بودند و تحقیقاتی که بر 

  .  ودش می

عات خواسته شده در برگه رمزگذاري اصالً در بررسی داد که بیشتر اطال حیتوضاین نکته را باید 

) کالس(این مطلب در مورد کلیه اطالعات، بجز پایه تحصیلی . اند تکمیل شده مورد مطالعه قرار نگرفته

را در مورد متغیرها ارائه یی که اطالعاتی ها پژوهشدر این موارد، یا تعداد . آموزان مصداق دارد دانش

ت انجام شده آنقدر با هم فرق ندارند که بتوان از العادادند بسیار اندك بود یا اینکه معلوم شد مط می

  . یافتمجموع آنها به یک استنتاج معتبر دست 

هاي رمزگذاري طوري طراحی شده بود که اطالعات مربوط به یک مقایسه واحد را  هر یک از برگه

هایی در مورد چند  لعات انجام شده مقایسهاتوان گفت که در بعضی از مط با این حال، می .دربربگیرد

کرد،  وقتی که رمزگذار به این نوع از اطالعات برخورد می. کالس یا چند متغیر وابسته انجام گرفته بود

ورد دانش آموزان به عنوان مثال، در م.  کرد گروهی پر می –اي را براي هر مقایسه دو  هاي جداگانه برگه

ي استاندارد شده درسی و نیز معیار پایه ها تیموفقکالس پنجم و هفتم، مطالعه انجام شده در مورد 

در .  تحصیلی دانش آموز، داراي گزارشی بود که چهار برگه رمزگذاري مختلف به آن ضمیمه شده بود

، در فصل چهارم به تفصیل سخن این مورد که چگونه باید از یک پژوهش، چند مقایسه مختلف ارائه کرد

  )46-1379،47کوپر، ( .رفته است

  
  )48-49، 1379کوپر، (لعات مربوط به تکلیف درسیابرگه رمزگذاري مط: )1(فرم 

  :نویسندگان/ نویسنده 

  :عنوان

  :نشریه

  ......................صفحات.................... .جلد................. .سال

  :منبع ارجاع

  ) :برسی یک(رح ط
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  تکلیف تصادفی............. .زمون، آزمون تک گروهیآ –پیش.............  

 آموزان دانش................ .گروه گواه ناهمپایه..................  

 ها کالس................ .بدون همتایابی....................  

  آزمون –همتایابی در بیش............................  

 کنترل آماري...................  

  :ي طرح ها یژگیودیگر 

 خیر........ .مکرر    بلی يها يریگ اندازه........  

 خیر........ .سازي تقابلی     بلی متوازن........  

 خیر........ .بلی      آموزگار به عنوان آزمایشگر........  

  :ابعاد نمونه 

 تعداد مدارس....................  

  ها کالستعداد....................  

 تعداد دانش آموزان.................  

  :متغیرهاي مربوط به مدرسه 

 محل......................  

  دولتی............. .خصوصی: منابع مالی..............  

  :متغیرهاي مربوط به دانش آموزان 

 کالس....................  

 ،باال......... .میانه......... .پایین تصادي،اق وضعیت اجتماعی...........  

 تصادفی یا مختلط نمونه...........دیگر...........سفید.........سیاه :نژاد....  

 باال.......... .میانه............. .پایین: سطح توانایی...........  

  ) :تمام موارد را کنترل کنید(موضوع 

 علوم اجتماعی      ................ریاضیات..............  

 علوم      ........... .چهار مسئله......................  

  مشخص کنید(دیگر       شکل دادن به مفهوم(.............  

 خواندن..............  

  امال/ نگارش.......................  

  ها معانی واژه/ زبان...............  

  :ی نوع برخورد در مورد تکلیف درس
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 هایی که تکلیف داده شده تعداد هفته....................  

 بسامد دادن تکلیف درسی در هفته........................  

 طول مدت نیانگیم..............................  

  :متغیرهاي وابسته 

 مشخص کنید(استاندارد  آزمون(..........................  

 کالس.....................  

  تهیه شده توسط معلم(آزمون جامع.....................(  

 آزمون واحد.........................  

 دیدگاه........................  

  :نتایج آماري 

  تکلیف  بدون.................. .تعداد................. .انحراف استاندارد............... .میانگین  تکلیف درسی 

  ...................تعداد.................                .انحراف استاندارد............... .انگینمی  درسی  

  ها انسیوارنوع آزمون استنباطی  مالك آزمون یکسان بودن.............................  

 مجذور کاي.................... .مالك آزمون دو میانگین با هم......................  

 دیگر....................  

 ارزش آزمون..................  

 درجه آزادي...................  

 سطح پیشرفت.................  

 اندازه تأثیر...................  

  : دیگر اطالعات آماري 

  فهرست کنید(متغیرهاي دیگر در تجزیه و تحلیل(  

 ..........................................  

 ..........................................  

 ..........................................  

  ي مهم در مورد تکلیف درسیها تعامل

 درجه آزادي................... .ارزش آزمون...................... .متغیر.........................  

 درجه آزادي................... .مونارزش آز...................... .متغیر.........................  

 درجه آزادي................... .ارزش آزمون...................... .متغیر.........................  

  

  

  

  



302  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

  هاي مورد نیاز  گردآوري داده

در . وهشی استفاده شداز راهبردهاي تکمیل پژ براي گردآوري متون مربوط به انجام تکالیف درسی،

فهرست ماهانه انتشارات  سایک اینفو، اریک،: آغاز چهار سرویس پژوهشی کامپیوتري به خدمت گرفته شد

 مهکل» تکلیف درسی«ي مورد استفاده ها واژهدر تمام موارد کلید . دولتی و خدماتی ملی اطالعات فنی

، سند شد یمر جاي از چکیده مقاله یافت هر اگر این سه کلید واژه دو بوده » درس«یا واژه » تکلیف«

داد،  را نشان می» تکلیف درسی«مورد استناد به عبارت  346اریک . گرفت میردیابی قرار  موردمربوط 

. شد یمرا شامل » تکلیف درسی«مورد استناد به عبارت  48خدمات دولتی  و مورد 249سایک اینفو

  .د یک گزارش پژوهشی نبودبدیهی است که تمام موارد استنادي به معنی وجو

ي مربوط به تکلیف درسی مورد استفاده قرار گرفت که ها پژوهشراهبردهاي دیگري هم براي یافتن 

براي یافتن . ن بیش از حد به خدمات شبکه کامپیوتري راه نیافته استبودبه علت کهنگی یا نو 

یف درسی در چکیده مقاله  از ونیز  تحقیقاتی که به علت عدم ذکر عبارت تکل تر یمیقدي ها پژوهش

مربوط مورد  هیو اولطریق جستجوي کامپیوتري قابل یافت نبودند، فهرست منابع پژوشهاي گذشته 

پژوهشگر که به تازگی در زمینه تکلیف  13براي  ي جدیدتر ،ها پژوهشبراي یافتن .  بررسی قرار گرفت

دانشکده علوم تربیتی که  25مناً براي رؤساي ض. یی ارسال شدها نامهدرسی تحقیقاتی ارائه داده بودند، 

یی ارسال و درخواست ها نامهپژوهشی به ترتیبی داشتند،  مؤسساتي را در میان ها رتبهباالترین 

خواسته شده بود تا پروژه بررسی موضوع تکلیف درسی را به اطالع  ها دانشکدهاز رؤساي  .اطالعات شد

در . وجود و مربوط به این موضوع را ارسال کنندماحتمالی  برسانند و مدارك ها دانشکدههیئت علمی 

یی را ها شیهماسمینارهاي انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت تا مقاالت یا  تینها

هایی که دهیچ یک از راهبر.  شناسایی کنند ،شد یم ي راجع به تکالیف درسی ارائها مقاله ها آندر که 

چرا که این متون . کند ینمکمکی   ي مربوط به متون ناپایدار،ها گزارشه یافتن تاکنون توصیف شد ب

که  تکلیف درسی از جمله موضوعاتی است،.  کنند ینمي سنتی ارتباط علمی راه پیدا ها کانالهرگز به 

 سازمان 53دلیل براي  نیبه هموجود داشته باشد، تواند یمحجم وسیعی از متون ناپایدار  ها آندرباره 

یی ارسال ها تقاضانامهدر راهنماي ادارات دولتی آمده است، ها آنآموزش سروکار دارند و نام  دولتی که با 

نفر از مدیران تحقیق و ارزشیابی نواحی منتخب آموزش و پرورش آمریکاي  110شد و سرانجام براي 

   )82- 83، 1379کوپر، ( .یی فرستاده شدها نامهشمالی هم درخواست 

  

  ها دادهارزشیابی 

، شامل ها پژوهشبررسی انجام شده در مورد تأثیرات انجام تکلیف درسی، در ارتباط با اعتبار درونی 

، این که آیا در )ي گواه ناهمسنگها گروهآزمایش اتفاقی یا (نوع طراحی آزمایشی : سه نوع رمزگذاري بود

ه آیا آزمایشگر، خود معلم متوازن سازي تقابلی صورت گرفته است یا نه، و این ک ها شیآزمااین 

ي مربوط به ها پژوهشي دیگر انجام شده در ها يرمزگذار.  ي تحت آزمایش بوده است یا نهها کالس

  ).1فرم (ارتباط داشت  ها پژوهشگیري، و اعتبار بیرونی و آماري  انجام تکلیف درسی، با اندازه
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طه درباره شیوه یا اعتبار این ي مربوها پژوهشبه این نکته توجه داشته باشید که رمزگذاران 

که دقیقاً توسط  به وندهیچگونه استنتاجی نکرده بودند و تنها به گردآوري اطالعاتی پرداخته  ها پژوهش

از  ها آنمرجع بودند که در  ها پژوهشبدیهی است که آن دسته از .  پژوهشگر اولیه گزارش شده بود

سازي تقابلی، و معلمان غیرآزمایشگر استفاده  توازني مها شیآزمای، تصادفدادن تکلیف درسی به طور 

یی هم که از این حد مطلوب فاصله داشت در بررسی انجام شده ها پژوهشبا این حال، .  شده بود

  )102- 103، 1379کوپر، ( .مورد توجه قرار گرفت ها پژوهشملحوظ شد و تأثیر عوامل طراحی بر نتایج 

توانست براي انجام  سایی قرار گرفت که هیچ یک نمیشنا موردحدود ده دست نوشته همچنین 

بیشتر این اسناد یا خیلی قدیمی بودند، یا خارج از آمریکاي شمالی به .  بررسی مورد استفاده قرار گیرد

داد که  اسنادي را تشکیل می% 5مجموع این اسناد، .  چاپ رسیده بودند، یا اصالً منتشر نشده بودند

  .  مورد بررسی ارزیابی شده بودندبالقوه مرتبط با موضوع 

هاي اثر انتظار متقابل، بیشترین مشکل را در ارتباط با اطالعات  بررسی مربوط به تعدیل کننده

اهمیت  این وضعیت به این دلیل پیش آمده بود که در اغلب موارد، ضریب همبستگی را بی. مفقود داشت

یی که براي پر کردن جاي خالی این ها روشیکی از .  گزارش کرده و ابعاد همبستگی را ارائه نداده بودند

اطالعات مورد استفاده قرار گرفت تشکیل این نکته بود که آیا مقاله منتشر شده در یک نشریه، گزارشی 

آوردند که  اگر پاسخ به این سؤال مثبت بود، اصل رساله را به دست می. از یک رساله بوده است یا نه

  . نتایج آماري را در برداشت ي ازتر کاملقطعاً توصیف 

 ها پژوهشبررسی مربوط به انجام تکلیف درسی، آزمون رسمی اعتمادپذیري را که به مدد آن، 

درصد توافق میان دو رمزگذار در سیزده مقوله  ي کاپا وها بیضر.  رمزگذاري شده بودند در برداشت

نشان دهنده توافق  ها يرمزگذاردپذیري برآوردهاي انجام شده در مورد اعتما.  مورد محاسبه قرار گرفت

% 79و توافق  k=0/71میزان اعتمادپذیري، یعنی  نیتر فیضعکامل در مورد سیزده مقوله مختلف بود 

در مواردي که عدم .  آموزان در یک هفته، دیده شد در ردیابی تعداد تکالیف منظور شده براي دانش

پژوهش مربوطه را بررسی کرده، اختالف را از بین  شد، هر دو رمز گذار به اتفاق توافق مشاهده می

  )108- 109، 1379کوپر، ( .بردند می

ي ها تیموفقبه عنوان مثال، اگر پژوهش انجام شده در مورد انجام تکلیف درسی و رابطه آن با 

یی بود، این پژوهش در ها یهمبستگعلمی، در مورد پسران و دختران، به طور جداگانه نشان دهنده 

و تحلیل کلی، تنها حاوي یک همبستگی بود، اما در رابطه با تجزیه و تحلیل تأثیر  هبا تجرب ارتباط

داد؛ یکی مربوط به گروه پسرها و دیگري مربوط  جنسیت رابطه مورد مطالعه، دو همبستگی را نشان می

وهش، براي اینکه روند یاد شده را یک گام به پیش ببریم باید گفت چنانچه این پژ.  به دختران

ي استاندارد براي هر یک از دو گروه ها آزموني مختلف و ها کالسي متفاوتی را براي ها یهمبستگ

ي مختلف در ها يریگ، دو همبستگی مربوط به اندازه )یعنی، چهار همبستگی در مجموع(گزارش کند 

، و )استوقتی که تجزیه و تحلیل تأثیر جنسیت در حال انجام (شود  گیري می داخل هر گروه معدل

گیري مورد  هاي اندازه شود که تعدیل کننده ي دو گروه جنسی، وقتی معدل گیري میها یهمبستگ

تواند  ها، یک پژوهش واحد می این بدان معناست که براي تعدیل کردن فرضیه.  گیرند بررسی قرار می

راهبرد، نوعی این .  براي هر یک از مقوالت شناسایی شده توسط متغیر سوم، یک آزمون ارائه کند
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دهد تا ضمن حفظ ارزش اطالعاتی بهینه  ي انجام شده امکان آن را میها پژوهشمصالحه است که به 

  )112- 113، 1379کوپر، ( .ي فرضیه را کمتر زیر پا بگذارندها آزمونخود، اصل استقالل 

  

  تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات

در مورد تأثیر انجام تکلیف درسی، هم شامل پژوهش انجام شده که در به عنوان مثال، فرض کنید 

براي .  باشد –گیري موفقیت  ي اندازهها راهبه عنوان  –نمرات کالسی و هم نمرات آزمون استاندارد 

استفاده از روش پیشنهادي رادنباش و همکارانش، الزم است که بررسی کننده همبستگی میان نمرات 

اي موجود در این پژوهش تخمین بزند، اغلب، چنین ه نهایی را براي نمونه کسب شده و موفقیت

توان میزان این همبستگی را با استفاده از  اطالعاتی به وسیله پژوهشگر اولیه ارائه نشده است، اما می

دست به  –حداقل و حداکثر  –ي دیگر تخمین زد یا اینکه بررسی کننده، در دو سطح ها پژوهش

  . متفاوتی را به دست بیاوردتخمین میزان همبستگی بزند و مقادیر 

اموزن آمریکایی، کاري عملی بود و فرض کنید  فرض کنید که اندازه گیري موفقیت تک تک دانش

آموزانی که  آمد که موفقیت درسی دانش شد، این نتیجه به دست می گیري انجام می که اگر این اندازه

دهند، یعنی دقیقاً  تکلیف درسی انجام نمییی که ها آندهند، درست برابر است با  تکلیف درسی انجام می

 50نمونه از  1000حاال اگر .  ي گروهی مساوي براي هر دو جامعه مورد مطالعه وجود داشتها معدل

ها با  شد، و میانگین نمونه ه مقابل گرفته میونفر از گر 50اموز انجام دهنده تکلیف درسی و  دانش

داري را  مقایسه تفاوت معنی 25گرفت، در حدود  ه قرار میمورد مقایس p<0.05استفاده از سطح اهمیت 

مقایسه، این تفاوت را به نفع گروه مقابل  25آموزان انجام دهنده تکلیف درسی، و حدود  به نفع دانش

ي برآورد شده به ها نیانگیم، ناشی از این واقعیت است که ها يریگدر نتیجه  این تفاوت.  داد نشان می

در نتیجه، کامالً تصادفی است که بعضی . کند حدودي با مقادیر جامعه واقعی فرق می ها تا وسیله نمونه

 و دارد اریبساي مشابهی دارند که با برآوردهاي مربوط به جامعه واقعی فرق  ها برآوردهاي نمونه مقایسه

  .در جهت مخالف آن است

 جینتاغیر از تصادف را در  در مثالی که ذکر شد، بعید است که بررسی کننده فریب بخورد و عاملی

مقایسه نشان دهنده اثر صفر خواهند بود و  950گذشته،  ها نیابه دست آمده دخیل بداند ؛ از همه 

  )125، 1379کوپر، ( .شوند دار به طور مساوي، میان دو نتیجه متحمل توزیع می نتایج معنی

قابل باشد، باز هم این احتمال موفقیت انجام دهندگان تکلیف درسی بیشتر از گروه م گیناگر میان

هاي انجام شده، به نفع  ، بسته به اندازه رابطه و تعداد مقایسهها يریگوجود دارد که بعضی از نمونه 

در مجموع، یکی از منابع واریانس در نتایج .  دهند اموزانی باشد که تکلیف درسی انجام نمی دانش

  .  گیري شده، باشد دقت در برآوردهاي نمونه تواند نوسانات تصادفی ناشی از عدم می ها پژوهش

تفاوت نتایج : گیرد منبع دیگر واریانس در اثر اصلی، نوعاً بیشتر مورد توجه بررسی کنندگان قرار می

به عنوان مثال شاید .  و یا گوناگونی مشارکت جویان است ها پژوهشکه ناشی از تنوع در چگونگی انجام 

آموزان در مقطع دبیرستان، بیش از مقطع  وت میان دو گروه دانشدر کل جمعیت مورد مطالعه، تفا

   )126، 1379کوپر، ( .دبستان باشد



  هاي ترکیبی روش فراتحلیل از روش؛ دوازدهمفصل 
  

305  
  

 

 

هاي همراه با نتایج حاصل از هفت Wي تفاوت و ها شاخصشامل اندازه تأثیر گروه، ) 1(جدول 

هاي واقعی استخراج شده، که بخشی از بررسی مربوط به  این مثال از داده.  پژوهش مختلف است

هر یک از این هفت تحقیق تأثیرات تکلیف درسی .  ي مرتبط با انجام تکلیف درسی بوده استها پژوهش

حالت اول، دادن تکلیف درسی به : کرد ان موفقیت، در دو حالت، با یکدیگر مقایسه میزرا بر می

که این  شد، و حالت دوم آن بود اموزان در همان روزي بود که درس مربوطه در کالس ارائه می دانش

هاي  تمام مقایسه.  شد آموزان داده می تلکیف درسی در مدت چند روز و به شکل پراکنده به دانش

  .  هفتگانه حاوي نتایجی در تأیید وضعیت دوم بودند

در این هفت پژوهش شامل مقادیري است که به % 95که دامنه اطمینان  دهد یمنشان  )1(جدول 

توانیم انتظار داشته باشیم  پس می.  ز شاخص تفاوت میانگین قرار دارندا تر نییپاباالتر و  084/0میزان 

توجه داشته .  قرار داشته باشد d=0.199و  d=0.031برآوردهاي مربوط به این تأثیر، بین % 95که 

توان براي آزمون  همین اطالعات می از.  شود را شامل نمی d=0باشید که این دامنه اطمینان، مقدار 

استفاده کرد، و این روش را  –موجود نیست  مطالعهاي در جمعیت مورد  که هیچ رابطه –نظریه صفر 

توانیم  در مورد حاضر، ما می.  ي احتماالت ترکیبی کرد که قبالً توضیح داده شده استها روشجایگزین 

کلیف اموزانی که ت اي که حاکی از آن است که در میزان موفقیت دانش فرضیه صفر را رد کنیم ؛ فرضیه

آموزانی که آن را به تدریج و در طول چند روز  دهند و دانش مربوط به درس را در همان روز انجام می

  )152- 153، 1379کوپر، ( .دهند، هیچ فرقی وجود ندارد انجام می



306  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

  )155، 1379کوپر، (هاي همگونی برآورد شاخص تفاوت و آزمون: )1(جدول 

بندي گروه

Qb 
di/wi 

ii wd /2

 
wi di ni2 ni1 پژوهش  

A 
A 
A 
A 
B 
B  
B 

2.619 

2.078 

5.509 

12.576 

13.193 

20.536 

6.048 

62.56 

0.052 

0.145 

1.322 

1.383 

1.187 

6.571 

1.028 

11.69  

130.98 

29.68 

22.95 

114.32 

146.59 

64.17 

35.58 

544.27  

0.02 

0.07 

0.24 

0.11 

0.09 

0.32 

0.17 

0.02  

265 

62 

50 

228 

291 

131 

74 

1101  

259 

57 

43 

230 

296 

129 

69 

1083  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

115.027.52456.62 d  

084.0115.0
27.544

1
96.1115.0%95.01 dC

  

5.4
27.544

56.62
69.11

2

tQ  

52.336.216.1 wQ
  

98.052.35.4 bQ
  

  

.  دهد ي ضریب همبستگی میانگین را نشان میها شاخصاي از چگونگی محاسبه  نمونه )2(جدول 

همبستگی میان زمان صرف  ها آناطالعات داده شده مربوط است به شش مقایسه مختلف که موضوع 

این اطالعات، در عین .  هاست آنآموزان براي انجام تکلیف درسی و سطح موفقیت  شده توسط دانش

بود، با دامنه  207/0میانگین  zi.  هاست حال، نشان دهنده تغییر شکل یک مجموعه واقعی داده

باید توجه داشت که دامنه اطمینان یاد شده، .  نوسان داشت 219/0تا  195/0که از % 95مینان اط

هاي نمونه، که برآورد اندازه  دلیل محدود بودن دامنه اطمینان آن است که اندازه.  کامالً محدود است

قدار دو شاخص تنها در م zبه  rضمناً توجه کنید که تبدیل .  ، بزرگ استهاست آنتأثیر، مبتنی بر 

بودند، چنین وضعیتی  تر بزرگ rي ها شاخصاگر .  ضریب همبستگی، تغییرات اندکی را باعث شده است

چنانکه در مثال قبلی هم ).  شد تبدیل می 69/0معادل  zبه  60/0معادل  rمثالً شاخص (آمد  پیش نمی

اي  م فرضیه صفر را رد کنیم ؛ فرضیهتوانی از این رو می.  گیرد در دامنه اطمینان قرار نمی r=0گفته شد، 

اي  آموزان رابطه اساس آن، میان میزان وقت صرف شده براي انجام تکلیف درسی و موفقیت دانشر که ب

  )154، 1379کوپر، ( .وجود ندارد
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  )158، 1379کوپر، (ي همگونیها آزمونو  rاي از برآورد شاخص  نمونه: )2(جدول 

بندي گروه

Qb 
zi2 (ni-3) )ni-3(zi ni-3 zi ri ni. پژوهش  

A 
A 
A 
A 
B 
B  
B 

6.52 

153.04 

885.22 

12.61 

51.88 

201.05 

1310.32 

81.44 

546.56 

3278.61 

210.12 

432.36 

913.88 

5464.97  

1018 

1952 

12143 

3502 

3603 

4154 

26372  

0.08 

0.28 

0.27 

0.06 

0.12 

0.22 

0.87  

0.08 

0.27 

0.26 

0.06 

0.12 

0.22 

0.85  

1021 

1955 

12146 

3505 

3606 

4157 

26390  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

207.02637297.5462 z  

012.0207.0
26372

96.1
96.1207.0%95.01 zC

  

66.178
26372

)97.5462(
32.1310

2

tQ  

35.8540.5095.34 wQ
  

31.9335.8566.178 bQ
  

  

مقدار .  است 5/4، برابر است با Qtآمده است، مقدار  )2(هایی که در جدول  براي مجموعه مقایسه

 رو  نیااز .  است 59/12درجه اختیار، معادل  6بر مبناي  P<0.05ي مجذور کاي در شاخص برا

توان رد  شود، نمی ي تفاوت میها شاخصگیري باعث تفاوت  اي را که مدعی است خطاي نمونه فرضیه

  )161، 1379کوپر، ( .کرد

 Qtشاخص .  ارائه است )2(نتایج تحلیل همگونی با استفاده از شاخص ضریب همبستگی در جدول 

در .  دار است مبتنی باشد، بسیار معنی 5، وقتی بر آزمون مجذور کاي با درجه اختیار 66/178به میزان 

نوسان  27/0و  08/0هاي ضریب همبستگی که بین  رسد که طیف شاخص حالی که چنین به نظر می

ا که مبناي این برآورد ه که با توجه به اندازه نمونه دیگو یمبه ما  Qtدارند، خیلی گسترده نیست، 

.  از آن است که بتوان آن را تنها با خطاي نمونه گیري توضیح داد تر عیوسیاد شده،  فیطاند،  بوده

  .ي ضریب همبستگی دخیل استها شاخصگیري احتماالً در واریانس  عاملی غیر از خطاي نمونه

هایی از مقطع  ه نمونهمربوط ب )2(فرض کنید ما بدانیم که سه مورد اول همبستگی در جدول 

تحلیل همگونی با  هدف آزمایش تأثیر مقطع .  دبیرستان، و سه مورد آخر مربوط به مقطع دبستان است

که   ،این مقدار.  دهد نشان می 31/93را معادل  Qbضریب همبستگی،  ها شاخصتحصیلی بر بزرگی 

براي دانش آموزان .  باشد ار مید است، بسیار معنی 1مبتنی بر آزمایش مجذور کاي با درجه اختیار 
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است، در حالی که این رقم  253/0دبیرستانی، میانگین شاخص ضریب همبستگی ارزشیابی شده، برابر 

مقطع تحصیلی شاید به این ترتیب .  باشد می r=0.136آموزان مقطع دبستان، معادل  براي دانش

کوپر، ( .کند همبستگی تغییر می آموزان، بالقوه توضیحی باشد براي آنکه چرا شاخص ضریب دانش

به عنوان مثال، فرض کنید این اعتقاد وجود داشته باشد که اثر انجام تکلیف  درسی بر ) 162، 1379

اما در .  داردگی آموز، هم به نمرة کالسی او و هم به سطح استاندارد بودن مقیاس وابست موفقیت دانش

 ترکیبشود که این دو ویژگی با هم  گیرند معلوم مییی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار ها پژوهش

ي استاندارد بیشتري استفاده شده، در ها آزموني مربوط به مقطع دبیرستان، از ها پژوهشدر  .شوند می

این .  اند حالی که بیشتر تحقیقات مربوط به مقطع دبستان از نمرات کالسی استفاده کرده

شود، کار تفسیر را  ي برگشتی سنتی هم دیده میها لیلتحي درونی، همان طور که در ها یهمبستگ

شود که ترتیب ورود متغیرها به تجزیه و  به خصوص، این همبستگی درونی باعث می.  کند دشوار می

تواند به نتایجی کامالً متفاوت  ي گوناگون میها بیترت  .اي پیدا کند اهمیت ویژه ،تحلیل انجام شده

متن . شاخص تفاوت نشان داده شده بود 20مجموعاً ها  پژوهشن آدر )165، 1379کوپر، . (منتهی شود

است، یعنی میانگین دانش + 21/0یاد شده حکایت از آن داشت که میانگین شاخص تفاوت معادل 

آموزانی که  دانش% 7/54آموزانی که تکلیف درسی انجام داده بودند، داراي نمراتی بودند که از نمرات 

نوسان  d=+0.30و  d=+0.13بین % 95دامنه اطمینان .  دادند باالتر بود تکلیف درسی انجام نمی

نتیجه به دست آمده، که بیشتر مبتنی بر دامنه اطمینان بود تا تحلیل احتماالتی ترکیب شده، .  داشت

  .  دار است حکایت از آن داشت که تفاوت میان دو گروه تحت آزمایش، از لحاظ آماري، معنی

اي از  هاي اثر انجام تکلیف درسی در جدولی، که نسخه اصل از ردیابی تعدیل کنندهدار ح نتایج معنی

هایی که هر یک از  به این نکته توجه کنید که تعداد مقایسه.  بیند، ارائه شد می )3(آن را تحت شماره 

از  استفادهر کند و این به خاط هاي مختلف فرق می مبتنی است، در تعدیل کننده ها آنبر  ها آزمون

  )181- 183، 1379کوپر، ( .واحدهاي متغیر تجزیه و تحلیل است

  
ي انجام دهنده تکلیف درسی در مقایسه با گروه ها گروهي مربوط به ها شیآزماهاي تأثیر براي  اندازه: )3(جدول 

  آموزان گواه بر مبناي شاخص موفقیت علمی دانش

  %95دامنه اطمینان   

  برآورد بشترین   متوسط  برآورد نیتر کم n  اطالعات

  کلی

  سال

  1960دهۀ   

  1970دهه   

  1980دهه   

  ي تکراريها شاخسازي تقابلی و  متوازن

  حاضر  

  غایب  

20  

  

6  

10  

4  

  

4  

16  

13/0  

  

01/0  

06/0  

23/0  

  

35/0 -  

14/0  

21/0  

  

16/0  

18/0  

48/0  

  

08/0 -  

24/0  

30/0  

  

32/0  

30/0  

73/0  

  

19/0  

34/0  
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  آزمایشگر

  معلم  

  غیر معلم  

  مدت آزمایش

  ده هفته  

  بیش از ده هفته  

  تعداد تکالیف

  تکلیف در هفته  3تا  1  

  تکلیف در هفته  5تا  4  

  نمره

  6 -4  

  9-7  

  12 -10  

  موضوع درس

  یاضیر  

  خواندن و زبان  

  علوم و علوم اجتماعی  

  حوزه ریاضی

  محاسبه  

  مفاهیم   

  حل مسئله  

  کلی یا نامشخص  

  گیري معیارهاي نتیجه

  آزمونهاي کالسی با نمرات  

  آزمونهاي استاندارد شده  

  

8  

12  

  

12  

8  

  

14  

6  

  

13  

5  

2  

  

25  

13  

10  

  

9  

8  

5  

3  

  

15  

5 

  

25/0  

02/0  

  

20/0  

03/0 -  

  

01/0 -  

30/0  

  

05/0  

09/0  

33/0  

  

10/0  

18/0  

38/0  

  

12/0  

07/0  

12/0 -  

01/0 -  

  

18/0  

07/0 -  

  

41/0  

12/0  

  

32/0  

09/0  

  

09/0  

44/0  

  

15/0  

31/0  

46/0  

  

16/0  

32/0  

56/0  

  

24/0  

19/0  

02/0  

26/0  

  

30/0  

07/0  

  

57/0  

22/0  

  

44/0  

21/0  

  

19/0  

58/0  

  

25/0  

53/0  

95/0  

  

22/0  

46/0  

74/0  

  

36/0  

31/0  

16/0  

53/0  

  

42/0  

21/0  

  

  کنیم که شاخص تفاوت میان دو گروه  در مورد بررسی اثر انجام تکلیف درسی یادآوري می

براي  ؟أثیر، بزرگ است یا کوچکه تزداانیا این آ.  بود D=+0.21دانش آموزان تحت آزمایش برابر با 

دیگر مورد بررسی قرار گرفت، و اطالعات مربوطه فراتحلیلی  يها یبررس پاسخگویی به این سؤال، نتایج

موجود در این جدول، عموماً به موضوع  ش فراتحلیلییازده پژوه.  فهرست شد )4(در جدول شماره 

همه این .  اند ي درسی پرداختهها تیفقموي تدریس و اثر آن بر ها مهارتراهبردهاي آموزش یا 

والبرگ، (ي مربوط به تدریس ها پژوهشدر شیوه نامه  ها پژوهشاز فصل مربوط به ترکیب  ها پژوهش

  . نقل شده است) 1986
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که به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت  فراتحلیلی يها پژوهشهاي تأثیر انتخاب شده، از  اندازه: )4(جدول 

  اند  پرداخته

 bاندازه تأثیر   متغیر مستقل  )سال(نده نویس

  )1981(بانگرو دیگران 

  )1980(کالربرگ و کاوال 

  )1981(جانسن و دگیارن 

  )1981(کولیک و کولیک 

  )1982(کولیک و دیگران 

  )1980(لوبتن، ایمنز و ارسن 

  )1980(فالون و دیگران 

  )1981(لدفیلد و روسو 

  )1980(وبلکینس 

  )1982(ویلیام و دیگران 

  )1982(یلسن  پوتنام و

  فرد گرایانه در برابر تدریس معمولی تدریس

  بر شیوه منظماتعیین کالس به طور خاص در بر

  آموزش توأم در برابر آموزش مبتنی بر رقابت

  آموزان اساس توانایی دانشر بندي ب گروه

  تدریس برنامه ریزي شده

  هاي سطح عالی سازمان دهنده

  آموزش مستقیم 

  ی باالتري شناختها پرسش

  ستایش دانش آموزان

  میزان وقت صرف شده براي تماشاي تلویزیون
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10/0+  

12/0 -  

78/0+  

10/0+  

08/0+  

23 /0  

60/0  

73/0  

08/0+  

10+/  

17/0+  

  

این بود که تأثیر انجام تکلیف  ،ي موجود در جدول به دست آمدها مدخلاي که از مقایسه  نتیجه

جدول معادل  در ریتأثمیانگین اندازه . ز در حد باالتر از متوسط استآمو ي دانشها تیموفقدرسی بر 

d=+0.10 در همین راستا، کیفیت .  باشد است که تقریباً نصف اندازه تأثیر در انجام تکلیف درسی می

توجه قرار گرفت، و چنین فرض شد که اعتماد د هاي موضوعی مختلف مور هم در حوزه ها روشنسبی 

، کم و بیش با یکدیگر ها پژوهشهاي مختلف، و استحکام طراحی  وفقیت، در حوزهپذیري معیارهاي م

  )192- 193، 1379کوپر، .(برابر است
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  مقدمه

اي بپیچد، به  نسخهاگر یک پزشک بدون داشتن دانش فنی و تخصصی براي یک بیمار  همچنان که

آن بیش از حالت قبل   احتمال بسیار زیاد آن نسخه نه تنها مفید فایده نخواهد بود، بلکه چه بسا ضرر

ي درست و ها روشاز  نظران صاحباگر محققین و ) سازمانی(باشد، در حل مشکالت فردي و اجتماعی 

متوقع است که درد ناشی از جویی نکنند نه فقط مشکل حل نخواهد شد بلکه بسیار  متناسب بهره

و پیچیدن  ها حل راهبر این اساس اهمیت تحقیق و روش تحقیق در ارائه . مشکل حادتر و بیشتر گردد

  .هاي طبیبانه بسیار زیاد است نسخه

بنابراین . و افراد مشابه ها سازمانهر کس با اندك دقتی خواهد دانست که نه مشکالت واحداند و نه 

  .توان استفاده کرد ي هم براي حل این مشکل در آن موارد نمیبالضروره ارزش واحد

تحقیق موردي یا روش مورد ) هاي تحقیق یا یکی از استراتژي(هاي مهم تحقیق  یکی از روش

. شود آن مترتب میر هاي ب احواالت خاصی بکاررفته و مزایا و محدودیتو باشد که در شرایط  می 1پژوهی

این روش تحقیق، جایگاه، انواع، نقاط قوت و ضعف و فرآیند آن تا حدودي  در نوشتار حاضر برآنیم تا با

گفتنی است که به دلیل تازگی موضوع تحت عنوان روش تحقیق هنوز مکتوبات اندکی در . آشنا شویم

  .توان براي آن قائل شد رابطه با آن ارائه شده است و در نتیجه مجال آزمون و بحث بیشتري را می

بوده باشد که براي بررسی مواردي مثل علل اعتصاب در یک سازمان،  سوالهم شاید براي شما 

ریزي استراتژیک در یک سازمان، چگونگی وقوع یک جنگ یا انقالب، چگونگی  بررسی چگونگی برنامه

روش تحقیق .شود ارائه یک نظریه جدید یا تئوري نو و بسیاري از مباحث مشابه از چه روشی استفاده می

در طول این بحث با تفصیل . باشد است روش مناسبی براي تحقیق در چنین مسائلی  موردي ممکن

  .بیشتري به بررسی آن خواهیم پرداخت

استفاده و  3و رابرت استیک 2ین.کی.هاي رابرت الزم به ذکر است که در نوشتار حاضر بیشتر از کتاب

  .مشخص شود ها روشیی جایگاه این روش در بین دیگر ها مثالسعی شده است طی 

  :هاي تحقیق جایگاه تحقیق موردي با مقایسه با دیگر روش -1

  : این سه مالك عبارتند از. شود هاي عمده تحقیق استفاده می ز سه مالك براي تفکیک روشا معموالً

نوع پرسشی که در تحقیق مطرح است؛ شامل چرا، چگونه، چه چیزي، چه کسی، کجا، چه  -الف

  .تعداد، چه مقدار و غیره

میزان کنترلی که پژوهشگر بر رفتار رویداد واقعی دارد، مثالً در آزمایشگاه رویداد واقعی تا  - ب

  .حدود زیادي تحت کنترل محقق است ولی در تحقیقات تاریخی خیر

                                                                                                                                               
1- Case Study Research 
1- Robert k.Yin 
2-Robert E.Stake 
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میزان تأکید و تمرکزي که محقق بر رویداد زمان حال در مقایسه با رویدادهاي گذشته دارد؛  - ج

ی توجه به رویداد زمان کنونی بوده در حالیکه در تحقیق تاریخی بیشترین توجه مثالً در تحقیق آزمایش

  .باشد به رویدادهاي زمان گذشته می

 1توان در قالب جدول  می) البته از یک دیدگاه(ي عمده تحقیق را ها روشاساس این سه مالك ر ب

  :بندي و تفکیک نمود طبقه

  
  )1376ین، (ي عمده تحقیقها روشا دیگر جایگاه تحقیق موردي و مقایسه آن ب - 1جدول 

  نوع روش تحقیقنوع روش تحقیق
نوع پرسشی که مطرح نوع پرسشی که مطرح 

  استاست

آیا رفتار رویداد نیاز به آیا رفتار رویداد نیاز به 

  کنترل دارد؟کنترل دارد؟

توجه به رویدادهاي زمان توجه به رویدادهاي زمان 

  کنونیکنونی

چیز، کجا،  کسی، چه چه  پیمایشی 

  چه تعداد، چه مقدار

  بله  خیر/بله

تجزیه و تحلیل مدارك و 

  سوابق

چه کسی، چه چیز، کجا، 

  اد، چه مقدارچه تعد

  خیر/ بله   خیر

  

  خیر  بله  چرا، چگونه  آزمایشگاهی 

  بله  خیر  چرا و چگونه  تاریخی 

  بله  خیر  چرا و چگونه  تحقیق موردي

 
ي ا تازهشوند اگر در رابطه با یافتن چیز  آغاز می )What(یی که با کلمه چه چیز ها پرسش :نکته

در آن صورت در هر پنج نوع روش تحقیق کاربرد  اي برآید، باشند و پژوهشگر در پی کشف چیز تازه

 .دارد

آورد، یا  به عنوان مثال اگر به دنبال این باشیم که تجدید ساختار فالن سازمان چه نتایجی به بار می

ي پیمایشی و بررسی ها روشاینکه چه کسانی در آشوب شرکت کردند و چه مقدار خسارت وارد آمد 

به دنبال این باشیم که چرا و چگونه آشوب در منطقه رخ داد بهتر است شود ولی اگر  سوابق پیشنهاد می

  .از روش تحقیق مورد استفاده کنیم

ها هستند و کمتر بر رویدادهاي  سئواالت چرا و چگونه بیشتر در پی روابط علی و معمولی پدیده

ه اینگونه سؤاالت هایی چون موردي، تاریخی و آزمایشگاهی بیشتر معطوف ب روش. کنند تکراري تکیه می

به  ها آنبررسی رویدادهاي کنونی با دخل و تصرف در   هستند، با این تفاوت که در تحقیق آزمایشگاهی،

در تحقیق تاریخی محقق دسترسی به رویداد یا کنترل بر آن . گیرد دقیق و منظم صورت می صورت

  .باشد می ها آنخل و تصرف در ندارد و در تحقیق موردي محقق در پی بررسی رویدادهاي کنونی بدون د

فرض کنید به دنبال این .مثال دیگري مفید خواهد بود ها روشبراي تشخیص جایگاه هر یک از 

ي اجرایی چه نتایجی ها دستگاههستند که بدانید برنامه تکریم شهروندان و ارباب رجوع در بدنه دولت و 

اند و این مزایا تا چه  ند چه نوع مزایایی دریافت کردها مند شده است، چه تعداد افراد از آن بهرهبه بار آوده

  .است  میزان با یکدیگر فرق داشته
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ولی در  .در این صورت شایسته است از روش پیمایشی با بررسی رویددادها و سوابق استفاده نمایید

ه سازي آن به همین موضوع اگر به دنبال این باشید که چرا این برنامه کارساز بود یا نبود و فرآیند پیاد

  .چه نحوي بود، بهتر است از روش تحقیق موردي استفاده کنید

  :در زمینه جایگاه تحقیق موردي الزمست چند نکته مدنظر قرارگیرد 

گیرد که در یک طرف  طیفی در نظر می به صورتي تحقیق را ها روشبندي مذکور  تقسیم -1

قرار  دو نیاار دارد و بقیه در مابین قر1طیف روش تحقیق موردي و در طرف دیگر آن روش پیمایشی 

  .گیرند می

دانند و ادعا  برخی روش تحقیق موردي را نه روش بلکه بیشتر یک استراتژي تحقیق می -2

. رود بکار می.) ..شامل پیمایشی، بررسی سوابق، کیفی و(هاي مختلف  کنند در این استراتژي روش می

 )1999 2هارتلی(

کنند و در این  کلی به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میي تحقیق را به طور ها روشبرخی  -3

برخی  .)1995استیک، (ي کیفی است ها روشبندي، مدعی هستند روش تحقیق موردي جزء  تقسیم

جوید  می بهره ) کمی و کیفی(گویند روش تحقیق موردي از هر دو گروه روش  دیگر در این زمینه می

ین . (ورد تمرکز این روش وزن و غلظت بیشتري داردماهیت سئواالت م به خاطرولی بخش کیفی آن 

1983( 

دانشگاه . بایستی روش تحقیق موردي را از مورد کاوي مورد استفاده در آموزش مجزا دانست -4

مورد (این روش . کند هاروارد از مطالعات موردي در راستاي تدریس بهتر دانشجویان خود استفاده می

هاروارد   در آموزش رشته حقوق دانشگاه 3توسط کریستوفر لنگرل 1880ي ها سالابتدا در حدود ) کاوي

هاي پزشکی، مدیریت و علوم  به پژوهش هاروارد مشهور شده بود به رشته بعدها کهبکار گرفته شد و 

در . هدف عمده این روش اینست که به دانشجویان کمک کند مستقل بیندیشند. اجتماعی نیز وارد شد

کنند موضوع را  دهند و تالش می خود را جاي یک مدیر قرار می) جویاندانش(این روش موردکاوان 

 )1989، تر نیجبه نقل از لیند و . (حل براي آن بیابند ارزیابی و نوعی راه

کنند که عبارتند از توصیف، تبیین یا  برخی اهداف تحقیق را به سه قسمت تقسیم می -5

 و اکتشافی  5، استنباطی یا تبیینی4وصیفیبر این اساس به ترتیب تحقیقات ت. استنباط و اکتشاف
در حالت تبیین محقق . ها است در حالت توصیفی محقق در پی تشریح و توصیف پدیده. خواهیم داشت6

به دنبال دریافتن روابط علی و معلولی در فرآیندهاست و در نوع اکتشافی پژوهشگر درصدد یافتن 

شود روش تحقیق موردي در هر سه نوع تحقیق کاربرد  یگفته م. اي نو یا ارائه تئوري جدید است پدیده

 )1376ین، . (کمک نماید ها آنتواند به هر یک از  داشته و می

                                                                                                                                               
1   survey 
2   Hartly 
3  Langrel 
4 Descriptive 
5 Explanatory 
6 Exploratory 
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  تعریف تحقیق موردي

اشاره  ها آن نیتر مهمهاي مختلفی ارائه شده است که در زیر به برخی از  از تحقیق موردي تعریف

  : شود می

هاي بسیار دقیق در  آوري داده ، معموالً به همراه جمعتحقیق موردي شامل جستجوي جزئی و مفصل

  ). 1999هارتلی، (باشد  طول زمان در یک یا چند سازمان  براي شناخت مورد خاص تحت مطالعه می

ابعاد گوناگون یک پدیده را بررسی  که رساند یمتحقیق موردي سلسله فنون و ابزارهاي تحقیق را 

  ).1373خاکی (را از زوایاي مختلف بشناسند آیند که پدیده  کرده و درصدد برمی

در مطالعات حقوقی، مورد . ي حقوقی گرفته شده استها پژوهشمطالعه موردي اصطالحاً از مطالعات و 

توان به اصول  که از مطالعه آن می) حقوقی(اي از وقایع مشتمل بر امور قانونی  عبارتست از واقعه یا مجموعه

طالعه موردي مطالعه جامعی است از موضوع تحت بررسی به ترتیبی که طی م. نظري و عملی قانون پی برد

در این . آزمایش تفصیلی و عمیق از یک مورد، اطالعات کافی از مجموعه محیط بر مورد مذکور بدست آید

آوري  نماید و رکوردهاي تفصیلی رویدادها و جریانات مهم را جمع مطالعه می به دقتروش محقق موضوع را 

  )1368سروستانی، . (پردازد ارائه نتایج میو ها  سپس به تجزیه و تحلیل داده کرده و

که توضیح آن قبالً گذشت و تعاریف  ها روشبا توجه به جایگاه تحقیق موردي در بین دیگر 

  :رسد بهتر است روش تحقیق موردي را اینگونه تعریف کنیم الذکر به نظر می فوق

ی و تحقیق در زمینه جوانب مختلف یک پدیده یا قضیه در روش تحقیق موردي عبارتست از بررس

زمان معاصر یا در چارچوب بستر واقعی با استعانت از ابزارهاي مختلف تحقیق مانند مصاحبه، مشاهده، 

یی که بیشتر با ادوات استفهام ها پرسش، با توجه به محیط و زمینه مورد و در جواب ...پرسشنامه  و

  )اقتباس از ین و دیگران. (اشندمطرح ب "چگونه"و  "چرا"

  

  مزایا و محل کاربرد روش تحقیق موردي

  :عبارتند از ها روشمزایاي بکارگیري روش تحقیق موردي نسبت به دیگر  نیتر مهمبه طور کلی، 

  روش تحقیق موردي به درك و فهم عمیق از دنیاي واقعی و بستر شکل گیري مورد کمک

 .کند می

 یندهاي تحقق کمک می وابسته به فهم و درك بهتر روابطنماید به زمان و فرا. 

 کند، قوت  آوري اطالعات استفاده می با توجه به اینکه از ابزارهاي مختلف جمع)power ( باالیی

 .توان براي آن قائل شد می

  اطالعات محرمانه  که يمواردي غیر استاندارد رفتاري و سازمانی و ها شکلدر درك و آزمون

 .باشد، مفید خواهد بود روز اطالعات غیر طبیعی میبوده یا روند ب

بایست از این روش براي  اما اینکه تحقیق موردي در چه شرایطی کاربرد بهتري داشته و یا فقط می

  :شود در ذیل اشاره می ها آنحل مسائل استفاده کرد، به اهم 
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 سیاري از موارد در ب. باشد این تحقیق مناسب تحلیل شرایط پیچیده، مبهم و چند سطحی می

در . شود به نحوي که اطالعات متناقض بوده یا کم است اي در سازمان مواجه می محقق با شرایط پیچیده

یی چون پیمایشی یا دیگر ها روشتمرکز به مورد، مفیدتر از  به خاطراین شرایط روش تحقیق موردي 

 .ي کمی استها روش

 ي ها روشدر این شرایط . یع استمناسب شرایطی است که تغییرات سازمانی بسیار سر

 .باشند پیمایشی قادر به تحلیل تحوالت اساسی نمی

  در جاییکه تحلیل اطالعات در فرآیند و جریان شکل گیري اهمیت داشته باشد، همانگونه که

. تواند بکار رود با چرا یا چگونه شروع شود این روش می سوالدر تعریف تحقیق موردي اشاره شد، وقتی 

اینست که تحقیق موردي سعی در کشف روابط علّی و تحلیل اطالعات در قالب این جریان و  دلیل آن

. باشند ها در زمان خاص می فقط درصدد توصیف برخی پدیده ها روشدر حالیکه بسیاري از . زنجیره دارد

موردي و  گیرد، از تحقیق چاي در ایران صورت می  مثالً در پاسخ به اینکه چرا و چگونه واردات قاچاق

 .شود اي استفاده می اینکه مشکالت تولیدکنندگان چاي چه هستند از پیمایشی یا پرسشنامه

 در اکثر موارد وقتیکه هنوز یک . وقتی محقق در صدد کشف، ارائه یا آزمون یک تئوري باشد

اي تحقیق موردي در راست. اي استفاده کرد ي پرسشنامهها روشتوان از  تئوري ارائه نشده است نمی

بنابراین تحقیق موردي . کشف یک تئوري، ارائه و آزمون آن در یک مورد یا چند مورد بسیار کاربرد دارد

هم در جاییکه هنوز تئوري وجود ندارد، هم در جاییکه محقق درصدد آزمون تئوري در مورد متفاوت از 

 )2002، 1مک کواچون. (رود باشد بکار می قبل می

 تواند از  سازمان با محتواها و متون مختلف و متفاوت باشد می اگر محقق درصدد مقایسه چند

تواند در این بخش استفاده  ی نمیبه راحتي مرسوم کمی ها روشببرد در حالیکه از   تحقیق موردي بهره

 .کرد

 روش مناسب براي آن . در صورتیکه احساس شود مورد بسیار نادر یا منحصر به فرد است

برخی از محققین معتقدند کار اصلی موردپژوهی تخصصی نگاه کردن و  .استفاده تحقیق موردي است

 )1995استیک . (موردي بررسی کردن هر پدیده یا سازمان است

  

  هاي تحقیق موردي از دیدگاه منتقدان محدودیت

هایی که در زمینه آن  منظرهاي خویش این روش را به نقد کشیده و با مبالغه ازگروهی از منتقدان 

  :گردد اشاره می ها آندر زیر به برخی از . اند مخالفت کردهشده است، 

شود در این روش، خطر این وجود دارد که محقق در دام تعصب و زاویه دید خویش  گفته می -الف

پاسخی که داده شده است اینست که این . گیري بپردازد آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل و نتیجه به جمع

کامل جداي از رویکرد  به طورتوان یافت  ارد و کمتر روش تحقیق را میوجود د ها روشخطر در همه 

ي و فرآیند تحقیق موردي و پایبند بودن به اصول و شرایط آن و متدلوژاما با استفاده از . محقق باشد

                                                                                                                                               
1 Mc Cutcheon 



318  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

. شود نقش تعصب محقق به حداقل برسد کسب قابلیت اطمینان درونی و بیرونی و اعتبار روش سعی می

  )1376ین، (

 ها آنتحقیقاتی که در . گردد انتقادي دیگر به روش تحقیق موردي، به قابلیت تعمیم آن باز می - ب

شود، نتایج حاصل از نمونه  با ضریب اطمینان  اساس نمونه گیري استفاده میر ي کمی بها روشاز 

چرا که هر  کند، اما این مسأله در مورد روش تحقیق موردي صدق نمی. گردد یمباالیی به جامعه تعمیم 

  .شود نظر گرفته میر خاص د به صورتمورد 

یعنی مثالً در . نوع اول تعمیم، تعمیم نتایج است: شود ما دو نوع تعمیم داریم در این زمینه گفته می

به  "گوییم می ها آنگیري و تجزیه و تحلیل نظرات  با نمونه "سنجش سبک مدیران وزارت نفت"تحقیق 

در اینجا نتایج حاصل از  ".تی جامعه مدیران وزارت نفت، اقتداري استدرصد سبک مدیری 95احتمال 

ایم یا براي سنجش رضایتمندي کارکنان شرکت پتروشمی، نتایج حاصل  داده  ها را به جامعه تعمیم نمونه

  .میده یمهاي منتخب را به جامعه کارکنان تعمیم  از رضایتمندي نمونه

وریک ؛ به این معنا که در تحقیق موردي هدف پژوهشگر دومین نوع تعمیم عبارتست از تعمیم تئ

به عبارت دیگر تحقیق . دهد میتعم ااین است که یک  تئوري را در یک مورد خاص آزمون، گسترش ی

  .مورد تحلیل قرار داد yتئوري  لهیبه وس توان یمرا چگونه   Xموردي به دنبال  اینست که مورد

بالطبع هر . کند یمد یک تئوري باشیم، بیشتر خود را نمایان در حاالتی که در صدد تایی مسألهاین 

مورد تایید قرار گیرد، به قوت آن تئوري خواهد ) از طریق تحقیق موردي چندگانه(چه مورد بیشتري 

  . افزود

روشن است وقتی بخواهیم به . و داراي هزینه زیاد است بر زمانانتقاد سوم اینست که این روش  - ج

. ي را صرف کنیمشتریبو ابعاد گوناگون دست یابیم، الزمست هزینه و زمان  ها روشز اطالعات مختلف ا

هزینه و  نیو اآیند  ها بکار نمی اما نکته اینجاست که تحقیق موردي در جایی ارزش دارد که دیگر روش

  .شوند زمان داراي صرفه اقتصادي می

. استفاده است و مدارك ناخوانا و بیاند حاصل روش تحقیق موردي انبوهی از اسناد  برخی گفته -د

شود که اگر از متدلوژي درست با اهداف و چارچوب نظري مناسب  در پاسخ به این ایراد گفته می

و  1373ین، .(استفاده گردد و محقق دائماً بازخوردي از تحقیق دریافت کند، این معضل حل خواهد شد

  )2002کواچون،  مک

  

  انواع تحقیق موردي

  :هاي گوناگون متصور شد بندي توان تقسیم قیق موردي از ابعاد مختلف میدر زمینه تح

در این حالت دو گونه تحقیق موردي : اساس تعداد مورد تحقیقر انواع تحقیق موردي ب - 1

  :خواهیم داشت
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که مشابه تحقیق آزمایشی است و محقق فقط بر روي یک مورد خاص  :1تحقیق تک موردي - الف

پردازد، این نوع اغلب در جایی کاربرد دارد که محقق درصدد تأیید آزمون یا  به تحقیق و پژوهش می

العاده باشد یا محقق  گسترش یک تئوري در یک مورد باشد، یا مورد منحصر به فرد یا یک وضع فوق

  .اي را در طبیعت کشف کند بخواهد پدیده

اي بررسی و تحقیق در صورتیکه در یک تحقیق بیش از یک مورد بر: 2تحقیق چند موردي - ب

 تر يقونتایج حاصل از این تحقق . استفاده کرد، تحقیق موردي چندگانه یا چند موردي نام خواهد گرفت

ولی براي موارد حاد و منحصر به فرد کابردي ندارد و هزینه . تر از تحقیق تک موردي است و قانع کننده

  .آن بیشتر است

گیري نیست بلکه  ت که تحقیق چند موردي نوعی نمونهاي که در اینجا الزمست ذکر شود اینس نکته

ی دقیق انتخاب شود تا اینکه یا نتایج به صورتچه اینکه مورد تحقیق بایستی . تکرار تحقیق است

یا با دالیل منطقی به ) شود که در آن صورت یک واقعیت تأیید و تکرار می. (بینی نماید مشابهی را پیش

به عبارت دیگر ). گیرد قرار می تصدیقآن صورت یک تئوري مورد تأیید و که در (نتایج متفاوت بینجامد 

شوند، در حالیکه  اساس استدالل و متغیرهاي مرتبط و معین انتخاب میر تک تک موارد در این روش ب

ها  تصادفی به نمونه به صورتهزینه زا بودن و یا زمانبر بودن سنجش کل جامعه  به خاطرگیري  در نمونه

 ها آنتوان در  اي هستند که نمی ماهیتاً به گونه ها پژوهشاز سوي دیگر برخی از . شود میپرداخته 

  .گیري کرد نمونه

  :مثال زیر به فهم این نکته کمک خواهد کرد

ي انجام ا مطالعهي رهبري رئیس جمهورهاي  آمریکا ها نقشدر مورد  خواهد یمپژوهشگري "

. گردد پیچیده است و شاید صدها متغیر ذیربط را شامل   ي رهبري  یک فردها یژگیوبررسی دقیق .دهد

 به حالضمن آنکه تا . گیري که بخواهد در این پژوهش بکار رود، نامناسب خواهد بود هر روش نمونه

اند و احتماالً براي پژوهشگر منابع  عهده نداشتهر رییس جمهور در آمریکا رهبري کشور را ب 40بیشتر از 

تواند به روش  تحقیق روي چهل رییس جمهور وجود ندارد این تحقیق نمیالزم براي انجام یک 

ولی اگر از روش مبتنی بر تکرار تحقیق استفاده شود، احتماالً عملی و امکانپذیر . گیري انجام شود نمونه

و دستاوردها  ها تیفعالبه عبارت بهتر الزم است شرایط حاکم بر هر رییس جمهور به همراه .خواهد بود

  .ورد تجزیه و تحلیل قرار گیردوي م

  

گاهی کل مورد تحقیق به خودي خود داراي  :اساس عمق مواردر انواع تحقیق موردي ب-2

باشد که در این صورت  ماهیتی جامع و یکپارچه است و واحد فرعی معقول براي آن قابل تصور نمی

  .شود بایستی تحقیق موردي کل نگر انجام شود گفته می

                                                                                                                                               
1- Single Case Study 
2-Multiple Case Study 
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را هم تفکیک  ها آندر تحقیق موردي، به واحدهاي فرعی مورد نیز توجه کرده و  در صورتیکه محقق

  )1376ین، . (نموده باشد، تحقیق موردي جزء نگر حاصل خواهد شد

اگر محقق بتواند در عین جزءنگري، کلیت واحدي هم براي مورد نظر بگیرید، نتیجه احتماالً بهتر و 

  .تر خواهد بود مطمئن

  

  :اساس هدف تحقیقر وردي بانواع تحقیق م- 3

شد تحقیق موردي فقط براي قضایاي اکتشافی و تحقیقاتی از این نوع مفید است ولی  قبالً تصور می

اساس هدف تحقیق ر ي مثبت آنرا بها پاسخهاي دیگر و دریافت  بعدها با انجام تحقیقات موردي در زمینه

  :به سه دسته تقسیم کردند

در آن محقق با آزمون موارد به کشف و ارائه تئوري جدید اقدام  :1تحقیق موردي اکتشافی - الف

پس از مطالعه  1920به عنوان مثال التون مایو در هاتورن در شرکت وسترن الکتریک در دهه . کند می

فراهم ساخت ) و پیدایش این رشته علمی(موردي خود زمینه را براي ارائه تئوري رفتار سازمانی 

  ). 1381شفریترز، (

در این حالت محقق با تمرکز بر یک مورد خاص شرایط حاکم بر : 2حقیق موردي توصیفیت - ب

ر ، رویدادها ب)1943(نشینها اثر ویلیام اف وایت  مثالً در کتاب جامعه خیابان. کند مورد را توصیف می

  .دهد شوند را مورد مداقّه قرار می حسب رخداد زمانی دنبال می

ین حالت محقق از طریق مورد پژوهشی درصدد استخراج در ا: 3تحقیق موردي تبیینی -ج

گیري؛ شرح بحران  مثالً در کتاب روح تصمیم. باشد زنجیره علّْی و معلولی و فرآیند رخداد وقایع می

گراهام آلیس در قالب یک تحقیق موردي رویارویی آمریکا و اتحادیه جماهیر ) 1971(موشکی در کوبا 

ي خود را در کوبا مستقر کند و نویسنده سه ها موشکخواست  میدهد که شوري  شوروي را شرح می

برد تا رویدادها را تجزیه و تحلیل و علت یابی کند و اینکار را از طریق مطرح  تئوري سازمانی را بکار می

  :ي کردریگیپپژوهش اصلی  3کردن 

 اتمی را در کوبا مستقر کند؟ ها موشکچرا اتحاد جماهیر شوروي سعی کرد  -

 در مقابل این اقدام شوروي ایستاد؟ ها یکشتاالت متحده آمریکا با سد کردن چرا ای -

 )1376ین، ( چرا اتحاد جماهیر شوروي سرانجام از مستقر کردن موشک در کوبا منصرف شد؟  -

 
مثال دیگر از این نوع مورد پژوهی عبارتست از بررسی اقدامات پیشگیرانه از معامله موارد مخدر در 

  )2003ین . (1992ر آمریکا در سال شهر بوردرتان د

                                                                                                                                               
1- Exploratory case study 
2- Descriptive case study 
3- Explanatory case study 
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ریزي استراتژیک به پیوست ریزي استراتژیک به پیوست   تحول در یک شرکت از طریق برنامهتحول در یک شرکت از طریق برنامه مطالعه موردي تبیینی تحت عنوان

تحقیق تک موردي  مثالًتوان ترکیبی از هر سه دسته بندي داشت  می رسد یمنظر  به. . ارائه شده استارائه شده است

  ....اکتشافی جز نگر،تحقیق تک موردي اکتشافی کل نگر و

  

  فرآیند تحقیق موردي

تعریف   ها ندارد و شامل مراحل کلی فرآیند تحقیق موردي تفاوت چندانی از نظر شکل با دیگر روش

در اکثر منابع فرآیند زیر براي . گیري است آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل و نتیجه طرح تحقیق، جمع

  :شود یمتحقیق موردي پیشنهاد 

  ل تحقیق انتخاب مورد یا مح: مرحله اول

این . یابد خاصی اهمیت می) case(هاي مختلف مطالعه بر روي مورد  در این مرحله بنا به انگیزه

مثالً به خاطر وقوع یک . باشد. ..توانند شامل مسائل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، مدیریتی و ها می انگیزه

  .گیرد می اعتصاب در یک سازمان قدیمی انگیزه مطالعه علل و چگونگی وقوع آن شکل

  تعریف و مطرح ساختن سواالت تحقیق: مرحله دوم

گاهی اوقات شناختن کل . شودند در بیشتر موارد سئواالت چرا و چگونه در مورد پژوهی وارد می

عالوه بر آن در مورد پژوهی بیشتر سئواالت باز و استنباطی . باشد مورد به سئواالت بیشتري نیازمند می

  .اي و با جواب کوتاه گزینه باشد تا سئواالت مطرح می

  انتخاب چارچوب تئوریک براي تحقیق: مرحله سوم

شکل یافته و پیش رود و در غیر  1اساس یک چارچوب تئوریک یا نظرير موردپژوهی بایستی ب

یک تئوري پشتیبانی نشود،  لهیبه وساگر تحقیق موردي . اینصورت بیشتر به داستان شبیه خواهد بود

به نتایج آن اتکا کرد، فقط در مواردیکه در زمینه مورد، تئوري خاص ارائه نشده باشد  یبه راحتتوان  نمی

در  ها آنهاي موردها با یکدیگر و تحلیل  اساس مقایسهر شود ب باشد توصیه می به فردو مورد منحصر 

ي نظر چارچوب(هاي الزم در طرح تحقیق  ي بعد به شاخصها بخشدر . قالب زنجیره زمانی اقدام شود

  .هاي بیشتري خواهد شد مناسب اشاره) تحقیق و روش تحقیق

  ها آوري داده جمع: مرحله چهارم

تحقیق و چارچوب نظري و طرح تحقیق ) یا سئواالت( سوال، )حیطه تحقیق(پس از اینکه مورد 

هاي مرتبط و مفید با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند  آوري داده مشخص گردید، محقق به جمع

  .پردازد ه، مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد و غیره میمشاهد

این . باشد هاي بارز موردپژوهی انعطاف پذیري آن در فرآیند تحقیق می شود یکی از ویژگی گفته می

چرا . حرف در حالیکه درست است، ولی نباید موجب گردد چارچوب انسجام و قوت خود را از دست دهد

توان بر روي نتایج، استدالل قوي  تحقیق در نظر گرفت در پایان نمیی براي نسج روالمکه اگر نتوان 

                                                                                                                                               
1- Theoritical Framework 
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تواند به اطالعات دیگري دست پیدا کند، بایستی اقدام  محقق در هر جا احساس کند بهتر می. ارائه داد

  .نماید تا مورد را بهتر مورد شناخت و تحلیل قرار دهد

  تجزیه و تحلیل اطالعات: مرحله پنجم

آوري  هاي جمع چارچوب نظري یا مبانی علمی دیگر، به تجزیه و تحلیل دادهاساس ر پژوهشگر ب

مرحله در فرآیند مورد پژوهشی است بایستی   نیتر حساساین مرحله که دشوارترین و . پردازد شده می

در ادامه به الگوهاي تجزیه و تحلیل اطالعات در تحقیق موردي . قالب محکم و قابل دفاعی داشته باشد

  .پرداختخواهیم 

  نگارش گزارش تحقیق: مرحله ششم

کند و  مانند هر تحقیق دیگر پس از تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهشگر اقدام به نوشتن گزارش می

کند روند پیشرفت تحقیق، منابع تحقیق، ابزارهاي مورد پژوهی و در  ي مختلف سعی میها مدلاساس ر ب

  .گزارش جامع و یکپارچه ارائه نمایدنهایت اطالعات و نتایج بدست آمده را در قالب 

  :گذارد شکل زیر فرآیند تحقیق موردي را به نمایش می

  

  
  

  فرایند تحقیق موردي - 1شکل 

  

 انتخاب مورد یا محل تحقیق

تعریف و مطرح ساختن 

  سواالت تحقیق

انتخاب چارچوب تئوریک براي 

  تحقیق

 ها آوري داده جمع

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 نگارش گزارش تحقیق
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  پژوهی طرح تحقیق در مورد

. است "برنامه عملی براي رفتن از اینجا به آنجا"شود طرح تبیین  اي گفته می در زبان ساده محاوره

ي نخستین در نظر گرفت و آنجا  را ها پرسشاي از  مجموعه به صورتتوان  در این عبارت اینجا را می

  .تلقی کرد ها سئولها به این  اي از نتایج و پاسخ توان مجموعه می

  :اند تعریف زیر را در مورد طرح تحقیق ارائه داده) 1976(بل  کوك، کمپ

وري، تجزیه و تحلیل و تفسیر مشاهدات خود  آ  ند جمعهایی است که پژوهشگر در فرآی دستورالعمل

دهد تا درباره روابط  کند و شامل یک الگوي منطقی و مسئول است که به پژوهشگر اجازه می رعایت می

همچنین در طرح میزان . گیري بپردازد علّی که در بین متغیرهاي مورد تحقیق وجود دارد به نتیجه

  .شود حقیق مشخص میقابلیت تعمیم نتایج یا شرایط ت

  :از دیدگاه محققین موردپژوهی یک طرح تحقیق داراي پنج جزء اساسی است که عبارتند از

  ي تحقیقها پرسش - الف

توان گفت هر سئوالی که با چرا و چگونه  به طور قطع نمی :موضوع یا پیشنهادهاي تحقیق - ب

هاي مرتبط  دن موضوع تحقیق پرسشآغاز شده باشد براي مورد خاص مناسب است بنابراین با دقیق کر

  .کنیم و مناسب را براي رسیدن به هدف اصلی تحقیق طراحی می

  واحدهایی که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند -ج

که انجام چنین کاري . برخواهد آمد "چیز همه"آوري  بدون داشتن موضوع، پژوهشگر درصدد جمع

تر  انجام تحقیق ممکن. تر باشد ر قدر موضوع خاص و مشخصه. امکانپذیر نبوده و بسیار دشوار است

به راه ) یعنی واحد مورد بررسی یا قضیه اصلی(کردن واحد تجزیه و تحلیل   مشخص  کلی، به طور. است

براي . آیند شوند یا به تعریف درمی ي نخستین تحقیق مطرح میها پرسشاي بستگی دارد که  و شیوه

ي دولت مرکز ها اتیمالاین رابطه مطالعه و تحقیق کنید که هنگامی که  خواهید در مثال فرض کنید می

وري خود را باال ببرد؟ در این حالت نخستین واحد  تواند بهره یابد یک سازمان چگونه می کاهش می

هایی که  اما اگر قصد دارید در مورد شیوه. کنید ي آن مطالعه میبر روتجزیه و تحلیل، سازمانی است که 

گردند، مطالعه نمایید قوانین و مقررات  ي خاص منجر شده و موجب تغییر میها اتیمال به کاهش

موضوع تحقیق موردي ) ها سازماننه (و قوانین گوناگون ) قضیه اصلی(مالیاتی واحد تجزیه و تحلیل 

  .تلقی خواهند شد

  کند ها را به فرضیه یا موضوع متصل می منطقی که داده -د

و همچنین ارتباط نتایج با چارچوب ) الگوهاي زمانی ژهیبه و(از مقایسه الگوها  توان در این رابطه می

  .تئوریک استفاده کرد

  هاي تفسیر و ارزیابی طرح تحقیق  شاخص -هـ

و یک آزمون  1مورد پژوهی چهار آزمون شامل سه آزمون قابلیت اطمینان نظران صاحبکلی  به طور

  .اند قائل شدهدر طرح تحقیق  1)پایایی( قابلیت اعتبار

                                                                                                                                               
1- Relaibility 
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و ) شاخص(اساس هر آزمون ر ، شیوه اجرایی تحقیق موردي بها آزمونتعریف هر یک از  2در جدول

  .اي از تحقیق با تفصیل آمده است در مرحله ها آنتأثیر 

ها به قابلیت دفاع محقق از نتایج و فرآیند تحقیق کمک  الزم به ذکر است رعایت این شاخص

  .کند بسیاري می

  

 )1376ین، (هاي ارزیابی طرح تحقیق در مورد پژوهی  شاخص -2جدول 

  شاخص  ردیف
شیوه اجراي تحقیق موردي در رابطه با 

  شاخص

اي از  مرحله

  تحقیق

1  

قابل اعتماد بودن از لحاظ 

باید براي آنچه مورد : ساختاري

هاي  گیرد، شاخص آزمایش قرار می

  .عملی مناسب ارائه گردد

آوري  اه جمعباید از چند منبع مدرك و ر -

  .کرد

 .آید وجود بهاي از مدارك  باید زنجیره -

باید از عوامل آگاهی دهنده خواست تا  -

  .گزارش تحقیق را مورد بازنگري قرار دهند

آوري  جمع

  ها داده

آوري  جمع

  ها داده

  تهیه گزارش

2  

قابل اعتماد بودن از نظر عوامل 

تنها براي تحقیقات علّی یا : داخلی

آورده  وجود بهی تبیینی، رابطه علّ

را از سایر روابط غیر علی  ها آنو 

  .تفکیک نمایید

 .باید از مقایسه الگوها استفاده کرد -

 .باید رابطه علی را مشخص کرد -

ي مبتنی بر تجزیه و ها روشباید از  -

  .هاي زمانی استفاده کرد تحلیل دوره

تجزیه و تحلیل 

  ها داده

تجزیه و تحلیل 

  ها داده

تجزیه و تحلیل 

  ها داده

3  

قابل اعتماد بودن از نظر عوامل 

  :خارجی 

 وجود بهاي  بایستی قلمرو حوزه

آورد تا بتوان دستاوردهاي تحقیق 

  .آن حوزه بتوان تعمیم داد ررا د

در تحقیقات چند موردي باید منطق و  -

اساس تکرار تحقیق چند  راصول کار را ب

  .موردي قرارداد

طرح ریزي 

  تحقیق

4  

  ):پایانی(ح قابل اعتبار بودن طر

ثابت کنید که عملیات یک تحقیق 

آوري  مانند رویه یا روش جمع

توان تکرار کرد و به  ها را می داده

  .همین نتایج رسید

بایستی از دستور کار تحقیق موردي  -

 .استفاده کرد

باید براي تحقیق موردي پایگاه داده  -

  .ایجاد کرد

آوري  جمع

  ها داده

  

آوري  جمع

  ها داده

  

                                                                                                                                               
2- Validity 
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اساس چهار ر دیگري چک لیستی براي ارزیابی طرح تحقیق موردي ارائه داده است که بنظر ب صاح

  :پردازد محور زیر به ارزیابی می

  : ارتباطات - الف

  آیا طرح تحقیق به خوبی قابل خواندن است؟: شفافیت و وضوح -

 آیا اجزاء آن با یکدیگر تناسب دارند؟: انسجام -

  کند؟ به خود جلب می آیا این طرح عالقه خواننده را: جذابیت -

  :محتوا) ب

  آیا مورد به اندازه کافی تعریف شده و مشخص است؟: مورد -

 ي اصلی تحقیق مشخص هستند؟ها سئولآیا : موضوع تحقیق -

 اند؟ ها و اطالعات شناسایی شده آیا منابع کافی براي داده: منابع اطالعات  -

 :روش) ج

 باشد؟ قی میآیا طرح انتخاب مورد معقول و منط  :انتخاب مورد  -

 ها معلوم هستند؟ آوري داده ي جمعها تیفعالآیا : آوري داده جمع  -

 سنجی طرح وجود دارد و اگر بله آیا ممکن است؟ آیا نیازي به اعتبار: قابلیت اعتبار  -

 :عملی بودن) د

 بینی شده است؟ هاي الزم براي شروع پیش آیا هماهنگی: قابلیت دسترسی  -

 براي حفاظت اطالعات افراد وجود دارد؟ آیا حساسیتی: محرمانه بودن -

 )1995استیک، ( ؟آیا زمان و منابع تخمینی معقول و مسئول هستند: هزینه -

  

هاي فوق برآید و در  و شاخص ها آزمونبه طور خالصه در صورتیکه طرح تحقیق با موفقیت از پس 

ود، امید آن وجود دارد رعایت ش )جدول آمدر همانگونه که د(طول تحقیق نیز اصول کار مورد پژوهی 

  .که نتایج حاصل از تحقیق قابل استفاده و استناد قرار گیرد

  

 منابع مورد استفاده در تحقیق موردي

  :شود که عبارتند از ها براي تحقیق موردي از شش منبع مهم استفاده می آوري داده به هنگام جمع

ه مدارك و منابع دیگري دست یافت، توان ب می ها آنهم خود مفید بوده و هم از طریق : اسناد - 1

  :باشند مانند داراي اشکال مختلفی می

  ي کتبی ها ادداشتالعمل و سایر ی دستور نامه، بخشنامه، - 

  ي کتبی در مورد رویدادهاها گزارشجلسه، اعالن تشکیل جلسه و سایر ر دستو  - 

  زمان اسناد اداري مانند پیشنهادها، گزارش پیشرفت و سایر اسناد داخل سا - 

  .هاي رسمی از یک مکان که مورد تحقیق است ي مربوط به بررسیها گزارش - 

  هاي گروهی  ها و سایر مطبوعات رسانه بریده روزنامه  - 
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ها براي  بایستی این نکته را مورد دقت قرارداد که این پرونده :ها و سوابق بایگانی پرونده-2  

این نوع . استفاده نماید ها آنش در راستاي مورد از اند و محقق با دقت خوی مخاطبین خاص تهیه شده

  :منابع شامل موارد زیر هستند

  .اند سوابق خدماتی مانند تعداد مشتریانی که در مدت زمانی خاصی خدمت دریافت کرده -

 ...هاي سازمانی مانند چارت سازمانی، بودجه و پرونده -

 ها و نمودارهاي جغرافیایی و مکان نمایی  نقشه -

 ها و مشخصات کاالها و اشیاء ز نامفهرستی ا -

 هاي تحقیقاتی قبل داده -

 پرونده و سوابق مشخص افراد مانند تقویم، دفترچه یادداشت و دفترچه تلفن مشخص افراد  -

 
تواند به صورت آزاد   منابع اطالعاتی در تحقیق موردي است که می نیتر مهمیکی از  :مصاحبه- 3   

لت پژوهشگر بایستی شنونده خوبی باشد و بتواند با فراست و زیرکی در این حا. یا متمرکز برگزار شود

  .اطالعات بیشتري از مصاحبه شونده دریافت نماید

  :مشاهده مستقیم- 4  

نماید،  آورد و مدارکی که از ترکیب مشاهده می یک پژوهشگر با بازدیدي که از محل به عمل می 

. محیطی یا رفتارهاي ویژه تسلط بیشتر پیدا کند آورد که برخی از شرایط چنین فرصتی را به دست می

شود بیش از یک نفر موضوع را  براي تقویت جنبه اعتبار اطالعات حاصل از مشاهده، پیشنهاد می

  .نماید مشاهده

 ریغاي خاص از مشاهده است که محقق تنها به صورت یک شاهد  گونه :مشاهده مشارکتی- 5

مثالً اگر تحقیق . گیرد ي مهمی را بر عهده میها نقشد نظر مور قیدر تحقبلکه . کند عمل نمی فعال

در . باشد موردي در یک سازمان است، خود پژوهشگر به عنوان یکی از اعضاي سامزان یا مرتبط با آن می

مثالً اطالعات . تري بدست آید تر و دقیق دهد تا اطالعات جامع هاي بدیعی دست می حالت فرصت نیا

از طریق این ابزار دست یافتنی ) دهد از طریق پرسشنامه خود را نشان نمی گاه چیهکه (محرمانه 

البته نقاط ضعفی هم براي این روش منظور است مانند تعصب و یکسونگري پژوهشگر و . شود می

اي درست از نقاط قوت و ضعف  در مجموع بایستی موازنه. طرفداري وي از عملکرد مدیران مافوق و غیره

  .برد ی کرد تا جائیکه امکان دارد به صورت درست و منطقی از این ابزار بهرهآمده و سع به عمل

  :استفاده از مدارك و شواهد فیزیکی- 6

ها بکار رود ولی براي برخی موارد، بسیار مهم  تواند براي همه انواع موردپژوهی این منبع نمی 

در کالس درس، پژوهشگر بایستی  مثالً در تحقیق موردي در زمینه کاربرد ریزکامپیوتر. شود شمرده می

  .هاي مشابه اطمینان حاصل کند ها یا دستگاه نسبت به ماهیت کاربرد واقعی این دستگاه

اي که نباید فراموش شود، این است که اگر محقق احساس کند براي بخشی از تحقیق الزمست  نکته

یگر پرسشنامه و دیگر ابزارهاي به عبارت د. از پرسشنامه استفاده کند، مانعی در کار او وجود ندارد

  .توانند مورد استفاده قرار گیرند می) الذکر منبع فوق 6عالوه بر ( تحقیق به فراخور تحقیق 
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ها بکار گیرند تا  شود پژوهشگران موردپژوهی اصول زیر را در گردآوري داده معموالً توصیه می

  :هاي ایشان داراي اعتبار کافی باشد داده

دهد که به دامنه  اعمال این اصل به پژوهشگر این امکان را می: منبع استفاده از چندین -1

وسیعی از مسائل تاریخی و نگرش دست یابد و به خطوطی همگرا از پژوهش که اطالعات حاصله از هر 

تر  کننده تر و متقاعد توان به نتایج دقیق می ها آن قیو از طرکنند  منبع و ابزار یکدیگر را تأیید می

نتیجه یک پژوهش که روي تحقیقات موردي انجام گرفت حاکی از این بود که آن . دا نمایددسترسی پی

اند از نظر کیفیت کلی در رده باالتري از سایر  گرفته  دسته از مواردیکه  از چندین منبع اطالعاتی بهره

  ).1983ین، بیست من و مور، . (اند تحقیقات تک منبعی قرار گرفته

 :ا در تحقیق مورديه ایجاد پایگاه داده  -2

ها براي بسیاري از تحقیقات موردي از جمله نقاط ضعف و کاستی  نبودن پایگاه رسمی داده 

اي که  باشد، به گونه  هر گزارش مربوط به تحقیق موردي باید داراي مقدار کافی داده. شود محسوب می

شود از  می هیمعموالً توص. خواننده گزارش بتواند در زمینه آن تحقیق موردي به نتایج مستقلی برسد

  :طریق موارد زیر این پایگاه داده ایجاد گردد

  پژوهشگر لهیبه وسیادداشت حاصل از منابع مختلف تحقیق 

  آوري شده  اسناد جمع 

  ارایه جداول در مواردیکه دارنده آمار یا اطالعات مفید باشند. 

 شرح جزئیات 

 
جب افزایش درجه اعتبار اطالعات در اصل دیگري است که مو: اي از مدارك حفظ زنجیره -3

مثالً کسی که در آینده تحقیق موردي (کننده خارجی  شود، به نحوي که یک مشاهده تحقیق موردي می

ي تحقیق تا نتیجه نهایی به ها پرسشبتواند از مدارك موجود مبتنی بر نخستین ) کند را مطالعه می

این اصل در مورد مسائل جنایی که به وسیله . اطالعات مفیدي را استخراج کندو دست آمده، نتایج 

کلی شخص که در خارج از صحنه تحقیق قرار  به طور. شود بسیار کاربرد دارد گیري می کارآگاهان پی

 ها بخشگزارش ارایه شده به سایر و خواند باید بتواند از هر بخش تحقیق  گیرد و نتیجه تحقیق را می می

هاي روشن به  روش بکارگرفته شده براي رسیدن به نتایج بتواند مقایسه پرداخته و از نظر شیوه اجرایی و

 .عمل آورد

  

 الزم براي پژوهشگر تحقیق موردي يها مهارت

کار او  ورسد پژوهشگر نقش چندان مهمی در پیشبرد موردپژوهی ندارد  در ابتداي امر به نظر می 

ست پژوهشگر تحقیق موردي بایستی از صرفاً مشاهده و ثبت است، در حالیکه به تجربه ثابت شده ا

هوش، فراست و احساسات باالیی برخوردار باشد و خود در زمینه تحقیق تجربه و تخصص کافی داشته 

هاي  آوري داده رابطه برقرار ساخته و فرصت زیرا خود او باید بین مسائل تئوریک و فرایند جمع. باشد
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آزمایش خاصی براي سنجش مورد پژوهان تاکنون ارایه رغم اینکه هیچ  علی. جویی کند استثنایی بهره

  :ي زیر براي پژوهشگر در این روش توصیه شده است ها مهارتنشده است؛  با این حال 

   را تفسیر و توجیه نماید و داشتن  ها آني خوبی مطرح ساخته و ها پرسشمحقق بایستی بتواند

 .تجربه و ابتکار براي اینکار بسیار مفید خواهد بود

  ي خودگیر کرده ها پنداشتپژوهشگر بایستی شنونده خوبی باشد نه اینکه در دام ایدئولوژي و

 .باشد

 برداري کرده و  آید بهره پذیر باشد، از هر فرصت و موردي که پیش می بایستی سازگار و انعطاف

 .با مواجه شدن با مشکالت غیرمنتظره مستأصل نگردد

 آنها مسلط باشد خواه مسأله ر دسترسی کامل داشته و ب او باید بتواند به مسائل مورد تحقیق

آوري گردد  ها و اطالعاتی که باید جمع داده  شود حجم این مهارت باعث می. سیاسی باشد یا غیرسیاسی

 .هاي مناسب و متناسب امور مربوطه را کنترل کند کاهش یافته و پژوهشگر بتواند به شیوه

 مدارك و اسناد خالف نیز حساسیت الزم را داشته  نگر باشد و نسبت به شخص نباید یکسو

  .باشد

  :در این بخش تذکر چند نکته خالی از لطف و فایده نیست

اي بودن تحقیقات موردي  ی بودن و چند رشتهچند سطحپیچیدگی،  به خاطررسد  به نظر می) الف

م در انجام تحقیقات و همچنین حجم باالي داده الزم جهت گردآوري، بهتر است بجاي یک نفر از یک تی

  .موردي استفاده شود

اندرکاران تحقیق برگزار شود  اگر الزم است قبل از انجام تحقیق سمیناري براي آشنایی دست) ب

  :بهتر است اینکار با محورهاي زیر انجام شود

 شود؟ چرا این تحقیق انجام می -

 درصدد دستیابی به چه مدارکی هستند؟ -

آید چه کاري باید انجام  ي پیشا مسألهو اگر (ا اقداماتی باشند بایستی در انتظار چه مدارك ی  -

 )دهند

 توانند آنرا رد کنند؟ توانند تحقیق را تأیید و چه مدارکی می چه مدارکی می -

  :ها شامل موارد زیر هستند آوري داده اقدامات الزم به هنگام جمع) ج

 .دسترسی داشتن به سازمان یا افرادي که باید مصاحبه شوند -

 داشتن وسایل و ملزومات کافی و مناسب در محل   -

 یی براي کمک گرفتن از دیگرانها روشارایه  -

 ها  آوري داده تهیه جدول زمانبندي براي انجام کارها و جمع -

 بینی رخدادهاي غیرمنتظره  پیش -

  

 تجزیه و تحلیل مدارك در تحقیق موردي

هاي تحقیق موردي  ترین جنبه ند و از مشکلگذرا این فاز از تحقیق، هنوز مراحل ابتدایی خود را می 

نگري کافی  شود محقق داراي تجارب و قوت باال و ژرف دلیل اینکه در موردپژوهی نیز توصیه می.  است
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به عبارت . آوري نماید اساس مرحله تجزیه و تحلیل نهایی جمعر ها را ب باشد همین است که از ابتدا داده

ژي کلی تحلیل در ذهن پژوهشگر وجود داشته باشد زیرا هدف نهایی این بهتر باید پیش از اقدام  استرات

است که بتوان مدارك را به صورتی منصفانه مورد بررسی قرار داده به نتایج تحلیل دست یافته و از 

  :دو استراتژي کل تحلیل عبارتند از. تفسیرها و تعبیرهاي شخصی و غیرعلمی دوري جست

  ):تئوریک(عات نظري تکیه بر موضو: استراتژي اول

هاي بیهوده را  داده ریو ساهاي خاصی توجه کرده  کند تا محقق به داده این استراتژي کمک می 

  . کنارنهد

در صورتیکه براي تحقیق موضوع نظري وجود ندارد، محقق  :ارایه قضیه توصیفی: استراتژي دوم

  .د از نتایج مورد دفاع کندکن اي از علل، سعی می با ارایه قضیه به صورت توصیفی و زنجیره

  :اطالعات در تحقیق موردي لیو تحلي رایج تجزیه ها روش

  :گردد ها ارایه می در ذیل چند روش رایج براي تجزیه و تحلیل داده 

  مقایسه الگوها- 1 

بینی  یا با چندین الگوي پیش(بینی شده  در چنین روشی الگو مبتنی بر تجربه را با الگوي پیش  

توان قابلیت اعتماد تحقیق  خوانی داشته باشند، می اگر این الگوها با یکدیگر هم. کنند می مقایسه) شده

  .کرد دییرا تأ

براي مثال تحقیق موردي را در نظر آورید که فردي روي اثرات سیستم دستگاه مکانیزه جدید در 

مرکز شدن سیستم غیرمت به خاطر "موضوع اصلی تحقیق عبارتست از اینکه. کند یک اداره مطالعه می

غیرمتمرکز شدن   پژوهشگر الگوهایی که از تئوري. "آید می به وجودي روانی ها تنشتغییرات سازمانی و 

  :کند ها در قبل در ذهن دارد به این نحو بیان می سیستم

 دهند  یی که کارکنان براي وسایل جدید به منظور استفاده در دفتر کار خود میها درخواست

 .اري هر کارمند استمعرف خصوصیت رفت

  ي تخصصی کاهش یابد، روابط سنتی بین سرپرستان و مدیران ها گروهاگر کنترل مدیران بر

 .مورد تهدید قرار خواهد گرفت

  به سبب رقابت بر سه منابع موجود، میان سیستم جدید و سیستم قدیمی که سازمان از قبل

 .یابد داشته، تعارض افزایش می

 افزایش ) نسبت به زمان پیش از نصب دستگاه جدید(سازمان  وري در سطوح مختلف بهره

 .یابد می

 
پردازد و بایستی سعی نماید  می ها آنحال او با گردآوري داده به آزمون تمام الگوهاي فوق و مقایسه 

مثالً در مثال فوق ممکن . شوند، کنترل کنند بردن قابلیت اطمینان می سوالعواملی را که موجب زیر 

ورود و انتصاب مدیر جدید باشد نه غیرمتمرکز شدن سیستم، بنابراین  به خاطرتنش  است اثرات

پژوهشگر بایستی کلیه عوامل و متغیرهاي تأثیرگذار بر متغیر وابسته را تحت نظر گرفته و به آزمون 

  .بگذارد
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  :مقایسه وضعیت با استاندارد-2

شود مشابه اصالحاتی است که  نجام میفرایند مقایسه وضعیت با استاندارد که به صورت تدریجی ا

هاي مهم این است که قضایاي  یکی از جنبه ها آنآید و در  در یک مجموعه از نظرات و عقاید به عمل می

شود نوعی تجزیه و تحلیل مبتنی بر آزمایش  این روش موجب می. آزمایند می بار نیچندمخالف را 

توان از آن  موردي توصیفی یا تبیینی کاربرد دارد و نمی هاي تحقیق در شتریبالبته و متقاطع انجام شود 

روش اقدامات تکراري و تدریجی مانند زیر صورت  نیدر ا. در تحقیق منحصر به فرد استفاده کرد

  :گیرد می

  بیان یک موضوع یا تئوري نخستین درباره رفتار اجتماعی یا غیره 

 با موضوع مورد نظر  مقایسه دستاوردهاي تحقیق نخستین  

  تجدیدنظر در موضوع 

 مقایسه سایر جزئیات قضیه با آنچه تجدیدنظر شده است 

 تجدیدنظر مجدد در موضوع 

 ها، قضایا یا تحقیقات دوم، سوم یا بیشتر  مقایسه آنچه تجدیدنظر شده با واقعیت 

 تکرار این فرایند هرچند بار که نیاز باشد. 

 
شهرهاي جدید در شهر، چرا برنامه  "اب خود با عنوانبه عنوان مثال پژوهشگري به نام مارتادرتیک در کت

جمهور وقت آمریکا یعنی  سازي که به وسیله رییس برنامه خانه 1972در سال  "دولت مرکزي ناکام ماند؟

هایی که در اطراف و درون شهرها قرار  خواست زمینه دولت مرکزي می. دهد جانسون را مورد بررسی قرار می

سال در ر ولی پس از چها. سازي را به اجرا درآورند ي خانهها طرحي محلی واگذار کند تا ها داشت به را به دولت

بررسی . هفت منطقه که زمین واگذار شده بود هیچ پیشرفتی حاصل نشد و برنامه عمالً با شکست روبرو شد

یل کرد شش منطقه را تجزیه و تحل نیاز ا کیهر این پژوهشگر از آنجا شروع شد که نخست رویدادهاي 

به نظر وي . ارایه داد) نتوانستند حمایت کافی را به خود جلب نمایند ها طرحمبنی بر اینکه ( سپس شرح کلی 

اي را تعیین کرده  مقامات دولت مرکزي اهداف بلند پروازانه ي محل وجود نداشت؛ها تیحمابا وجود اینکه 

اي که در طرح  برنامه: چنین نتیجه گرفت او درصدد مقایسه وضعیت موجود با استاندارد برآمد و. بودند

ي محلی نداشت و بدان سبب ها دولتسازي به اجرا درآمد به علت اینکه دولت مرکزي اعمال نفوذي بر  خانه

  .اي تعیین کرده بود، با شکست مواجه شد ي بسیار بلندپروازانهها هدفکه 

  :هاي زمانی تجزیه و تحلیل دوره- 3

شناسی بالینی بوده است و   کتاب در تحقیقات آزمایشی و روان این روش موضوع اصلی چندین 

. آید ها به عمل می آوري داده اي قرار دارد که بین مقاطع جمع مقایسه هیبر پامنطق اصلی نهفته در آن 

اساس این فرض قرار ر ب ممکن استبراي مثال یک تحقیق موردي درباره علت توسعه اقتصادي شهرها 

هاي تولیدي دارند در مقایسه با  استخدام و میزان اشتغال در شهرهایی که شرکت گرفته باشد که روند

هایی به دست آید که شامل ارقام و  امکان دارد داده. تر است شهرهایی که  واحدهاي خدماتی دارند منفی

ایت براي بررسی روند جن. باشد) مثالً ده سال(اعداد استخدام ساالنه مربوط به یک دوره زمانی محدود 

  .توان از این روش استفاده کرد شهر نیز مید در طول دوره زمانی در درون چن
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نخست اینکه : تئوریک را با هم مقایسه کند هیدو نظرخواست  می) 1969(بل  اي به نام کمپ نویسنده

دوم اینکه کاهش سرعت . باعث کاهش مقدار تصادفات و مرگ و میر شد 1955کاهش سرعت در سال 

هاي تحقیق مزبور بیانگر این است که اگرچه تعداد مرگ و میر در سال  واقعیت. ی نداشتعاثر واقهیچ 

کاهش یافت، ولی مشاهدات بیشتر از مرگ ومیر طی دوره ده ساله ) به زور قانون(پس از کاهش سرعت 

ین بنابرا. نشان داد که این کاهش ظاهري و در محدوده تغییرات معمولی و مربوط به کل آن زمانی بود

  .او نتیجه گرفت که کاهش سرعت هیچ اثري نداشت

  نگارش و ارایه گزارش تحقیق موردي

اگر پژوهشگري خبره و جاافتاده باشد، تهیه و شکل دادن به ساختار اساسی گزارش تحقیق موردي 

  به هر حال چه گزارش به شکل. کند آوري و تکمیل کار تجزیه و تحلیل شروع می را حتی قبل از جمع

شکل داده و چارچوب دادن به آن بایستی از همان آغاز کار مورد توجه . یا شفاهی یا نمودار باشد کتبی

  :شود اشاره می ها آنهاي مختلفی مورد لحاظ قرار گیرند که در زیر به  در این مرحله بایستی جنبه. باشد

  :مخاطبان تحقیق موردي   

شوند که عبارتند  ختلف مخاطبین نوشته میبر خالف اغلب تحقیقات، تحقیق موردي براي انواع م 

  : از

 کنند همکارانی که در این زمینه فعالیت می. 

 ،اي و متخصص که شیوه تهیه  کارشناسان، رهبران جامعه و سایر افراد حرفه  سیاستگذاران

 .تحقیق موردي تخصصی ندارند

 کنند یا محققانی  دام نامه خود اق هاي خاص مانند دانشجویانی که مایلند به نگارش پایان گروه

 .که درصدد انجام مطالعه موردي هستند

 کنندگان وجوه مالی پژوهش تأمین 
 

از آنجا که تحقیقات موردي در مقایسه با سایر تحقیقات، مشتریان بیشتري دارد، بایستی در نحوه 

خودي  در ضمن گزارش تحقیق موردي به. نگارش و ارایه نتایج آن دقت و وسواس بیشتري به خرج داد

در گزارش تحقیق موردي بایستی سلیقه و نیاز مخاطبان . شود خود یک ابزار مهم ارتباطی محسوب می

  .بالقوه را هم در نظر قرار داد

  

  :هاي تحقیق موردي انواع گزارش

شامل گزارش شفاهی، نوار کاست، نوار (تواند به صورت غیرکتبی  ي تحقیق موردي میها گزارش

هرچند گزارش کتبی نسبت نوع . تواند به صورت کتبی باشد باشد و می )ویدئویی، عکس و غیره

  :عبارتند از ها آنباشد که برخی از  غیرکتبی آن داراي مزایایی می

  توان آنرا براي مخاطبین مخابره کرد تر بوده و بهتر می اطالعات دقیق. 

  غیرکتبی قابل  شود که فقط از طریق ي مختلفی تشکیل میها بخشاطالعات موردها اغلب از

 .انتقال نیست
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 اند اي آشناست و بارها با آن مواجه بوده گزارش کتبی از نظر نویسنده و خواننده پدیده. 

به نظر  البته اگر بتوان هم از روش کتبی و هم غیرکتبی در ارایه نتایج و تحقیق مورد استفاده کرد،

  .رسد تأثیر بیشتري بر مخاطبین داشته باشد می

  

  :ر  در گزارش موردپژوهیساختا انواع

توان از ساختارهاي مختلفی استفاده کرد که  در ارایه گزارش با توجه به اقتضاء تحقیقات موردي می

  :گردد اشاره  می ها آن نیتر مهمدر زیر به 

هایی که در زمینه علوم تجربی در مجالت منتشر  بیشتر مقاله: تحلیلی -ساختار خطی -1  

تهیه گزارش تحقیق به روش استاندارد یعنی نخست باید . ساختاري است شود، انعکاس از چنین می

شود، مشخص شود و سپس  یی که به کار گرفته میها روشموضوع یا مسأله مورد مطالعه قرار گیرد،

ها تعیین و تجزیه و تحلیل گردد و در نهایت کاربرد و نتایج این  آوري داده دستاوردهاي حاصل از جمع

  .شوددستاوردها مشخص 

نمونه . شود در این ساختار یک تحقیق موردي براي دو یا چندبار تکرار می: اي ساختار مقایسه-2

نویسنده . موردي بحران موشکر در کوبا، که مثال آن پیش از این گذشت، دید قیدر تحقتوان  آنرا می

اگر تحقیق .  کند اساس یک الگوي متفاوت تکرار میر بار بر بار و ه هاي مربوط به سه کتاب واقعیت

مانند شناخت . توان از این روش استفاده کرد می) و نه اکتشافی(موردي حالت توصیفی داشته باشد 

  .ي اعصاب و روانها يماریبصحیح نوع بیماري یک بیمار در درمانگاه، 

از آنجا که معموالً تحقیقات موردي دربرگیرنده رویدادهایی  :ساختار مبتنی بر ترتیب تاریخی- 3

شود مدارك تحقیق موردي بر حسب  در این ساختار توصیه می افتند، ت که در طول زمان اتفاق میاس

در این نوع ساختار مختلف به اشتباه به رویدادهاي نخستین توجه . ترتیب تاریخی تنظیم و ارایه شود

پس به ارایه براي حل این مسأله بهتر است پژوهشگر ابتدا مسائل مهم را تذکر دهد و س. شود بیشتر می

  .روند تاریخی اقدام نماید

از  ها بخشکردن فصول و  در این روش پژوهشگر براي مرتب: ساختار مبتنی بر ارایه تئوري -4

این روش براي تحقیقات موردي تبیینی و اکتشافی کارساز . کند منطق مبتنی بر ارایه تئوري پیروي می

  .است

ی معکوس شده و پاسخ مستقیم یا نتیجه یک در این ساختار، روش تحلیل :ساختار معکوس- 5

بقیه گزارش به ارایه توضیح این نتیجه . شود تحقیق موردي در نخستین فصل یا بخش ارایه می

اصوالً این ساختار مناسب  تحقیقات موردي است که پژوهشگر در پی کشف راه، روش . یابد اختصاص می

  .اي است یا چیز تازه

ي آن داراي هیچ ترتیب خاص و مهم ها بخشو  ها فصلري که ساختا: ساختار بدون ترتیب- 6

این تحقیقات موردي بیشتر درباره . این ساختار  در تحقیق موردي توصیفی مناسب است. نباشند

خطوط رسمی در سازمان، وضع مالی و از  خطوط تولید ، مالکیت، کارکنان،  ،ها سازمانتاریخچه و ماهیت 

. اهمیت خاصی ندارند ها فصلشوند و ترتیب این  ول جداگانه نگاشته می، که در فصمطالبانداین قبیل 
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در بین  1982اثر پیترز و واترمن است که در سال  "در جستجوي تعالی"نمونه آن کتاب پرفروش 

 ها آني موفق و علل موفقیت ها سازماناین کتاب به توصیف . مدیران و دانشگاهیان شهرت بسیاري یافت

ي ها سازمانترین  ي که کتاب شامل بیش از شصت مطالعه موردي است که روي موفقبه نحو. پردازد می

باشد  هاي سازمانی می ي کلی در زمینه موفقیتها یژگیوهر فصل کتاب گویاي . آمریکا انجام شده است

  .را جابجا کرد ها آنتوان  حاکم نیست؟ از این روي می ها آنو ترتیب خاصی بین 

تحول در یک شرکت از طریق تحول در یک شرکت از طریق ثال کامل از مطالعه موردي تبیینی در مورد در ادامه به ارائه یک م

  .گردد یمارائه  ریزي استراتژیکریزي استراتژیک  برنامهبرنامه

  

  11ریزي استراتژیک تحول در یک شرکت از طریق برنامه

نمونه . گردد شود، اغلب به صورت مطالعات موردي مطرح می انجام می ها شرکتتحقیقاتی که در     

هایی مورد استفاده  توانند براي چنین شرکت چگونه مطالعات موردي تبیینی میدهد که  زیر نشان می

آالت که از  کننده خانوادگی قطعات و ماشین شرکت مورد مطالعه عبارتست از یک تولید. قرار گیرند

طرف مشتري اصلی خود تحت فشار قرار گرفته بود که بایستی سیستم تولید خود را ارتقاء داده یا به 

اجراي سیستم تولید سلولی باعث حل مشکالت . هاي خود را کاهش دهد طا و ریسک فعالیتطریقی خ

هاي  درصدي و ارتقاء سطح مهارت پرسنل و قابلیت 300شده و عالوه بر آن افزایش ظرفیت  اولیه شرکت

  .حل مسأله را عاید آن کرد

. هینه از ظرفیت مازاد افتادبه همراه بهبود فرآیندهاي تولید، هیأت مدیره شرکت به فکر استفاده ب

هاي رسیدن  ریزي استراتژیک را پذیرفته و روش به همین خاطر قرار بر این شد تا تیمی مسئولیت برنامه

مطالعه . هاي اطالعاتی تولید منابع انسانی را تدوین نماید به اهداف بلند مدت در بازاریابی، سیستم

پرداخت و نشان داد که چگونه تأثیرات مختلف سازي تغییرات رخداده در شرکت  موردي به مستند

تغییرات بسیار فراتر از بهبود بخش تولید رفته و به تحول کل شرکت و مبانی فرهنگ سازمانی آن 

کند که چگونه شرکت به رشد  در کنار توصیف این فرآیندها، مطالعه موردي تشریح می. انجامیده است

شناسی این مطالعه موردي شواهد مستندي را با  نظر روش از. آمیز در فروش و سود نائل گردید موفقت

هاي بسیاري جریان گزارش  در نمونه). را ببینید 1گزیده (دهد  استفاده از منابع مختلف ارایه می

  )را ببینید 2گزیده (دهند  ها را در قالب مثلثی از این منابع شکل می رویدادها، داده

  

  

                                                                                                                                               
باشد که به  این مطلب شامل یکی از هفت مطالعه موردي با عنوان مطالعات موردي شرکت تحول یافته می 1

منتشر  1999وزارت بازرگانی ایاالت متحده، گاتیرزبرگ در آوریل  ،(NIST)ی استاندارد و فناوري وسیله مؤسسه مل

  .شده است
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  1گزیده 

ه شرکت تحول یافته، نشان دهنده نوعی از مطالعه موردي است که از چنین منابع چندگانه حاضر در زمین

برداري از منابع مختلف به قوت مطالعه موردي  بهره. آوري مدارك و شواهد استفاده شده است منبع براي جمع

مانند (مستندات، گزارشات بایگانی . توانند از طریق حداقل شش منبع بدست آیند در واقع مدارك می. افزاید می

مصاحبه، مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی و ) دهی گزارشات کامپیوتري مشتریان در یک سیستم خدمت

هاي تحقیق، تفاسیر انجام شده  در صورتیکه یافته) مانند شرایط واقعی منازل در مطالعه مسکن(شواهد فیزیکی 

بوده   عات مطالعه موردي قابل اعتمادترهاي به عمل آمده از چنین منبع حاصل شده باشند، اطال گیري و نتیجه

  .دار یا مستند داراي مشکل، متمایل خواهد شد و کمتر به سمت نتیجه یک منبع مانند مصاحبه جهت

  

  2گزیده 

  ها داده  مثلث

) نه یک نه دو نه چهار بردار( داند که از تقاطع سه بردار  اي اصول و مفهوم مثلث را می هر محقق زبده

 اگرکه  است  نیافرض بر . اجتماعی هم وام گرفته شده است این مفهوم در زمینه مدارك علوم .شود حاصل می 

  .نتیجه حاصل شده قوت و اعتبار بسیار باالیی خواهد داشت. نتایج سه منبع تحقیق بر هم منطبق شود

شما با  در این صورت اگر نتیجه مطالعه. خواهید در مورد وقوع یک رویداد قضاوت کنید فرض کنید می

ی، همگی بر وقوع آن داللت گانیبااستفاده از منابع مختلف و جدا از هم مانند مصاحبه مستندات و گزارشات 

. بیشتر وقایع گزارش شده در مطالعه موردي حاضر از این نوع هستند. گیري خواهید کرد یا بیشتر نتیجه  کنند،

مطالعه موردي بوده و شما همیشه باید به دنبال  هاي  ي مواجه با دادهها شکل نیتر مطلوبهاي  چنین مثلث

اگر همه . واحدي را از منابع مختلف بپرسید سوالیک روش مناسب براي این هدف این است که . باشید ها آن

  .اید منابع بر پاسخ واحدي داللت کردند، شما موفق به تشکیل مثلث داده در آن زمینه شده

  

  حول شدحول شدگذشته شرکت و شرایطی که منجر به تگذشته شرکت و شرایطی که منجر به ت

این شرکت که در بخش . آالت است یک شرکت خانوادگی تولید قطعات و ماشین ،)Rheco(ریکو 

آالت متنوع با اولویت  فورت ایالت تگزاس واقع است، قطعات فلزي و ماشین - مرکزي منطقه داالس

  .رددرصد فروش آن به صنعت دفاعی اختصاص دا 90در حدود . کند تولید می) نظامی(مشتریان دفاعی 

  به وجودبه وجودتحکیم صنعت دفاعی، تغییر رهبري و باالرفتن حجم تولیدات در اثر تغییرات تحکیم صنعت دفاعی، تغییر رهبري و باالرفتن حجم تولیدات در اثر تغییرات 

  آمدهآمده

بنیانگذار . دستخوش تحوالت بسیاري شد 1990محیط درونی و بیرونی شرکت ریکو در اوایل دهه 

با در همین سال و مقارن . به پسر خود واگذار کرد 1992مالکیت و ریاست را در سال    و رییس شرکت،

با تحکیم و  )Lockhead Martin(مشتري ریکو یعنی الکهید مارتین  نیتر بزرگفارس،  جنگ خلیج

شرکت  400به  600/1کنندگان خود از  سازي زنجیره تأمین خود درصدد کاهش تعداد تأمین یکپارچه

  .سال برآمد 2عرض ر د

طعات جدید براي الکهید هاي جدیدي براي ریکو به منظور تولید ق فرصت ها، با اعمال این کاهش

ولی برآورده کردن . قطعه جدید را دریافت کرد هزار نیچندریکو سفارش تولید . مارتین فراهم شد

اندازي طوالنی، ساخت به  سفارشات جدید با سیستم فصل تولید شرکت که بر تولید بلندمدت زمان راه
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 Rhea(واالس  در آن زمان ري. ذیر نبود، امکانپها آنمنظور انبار و حمل و قطعات بدون توجه به کیفیت 

Wallace(  پس از . "شرکت هفت روز هفته بدون هیچ توقفی کارخواهد کرد "مدیر جدید شرکت گفت

کاالهاي در جریان ساخت . آن او با مشکالت انبارداري و نگهداري کاالها و بایگانی مستندات مواجه شد

گاهی اوقات نیز . کرد هاي را با دشواري مواجه می دستگاه در بین تجهیزات و راه رفتنآنقدر زیاد بود که 

حل اولیه واالس  راه. شد نرخ کیفیت محصوالت کمتر از مرزهاي تعیین شده توسط الکهید مارتین می

 صیمأمور تشخنفري از  25او حتی یک گروه . تر کرد محیط را شلوغ) ي بیشترها لیفاها و  خرید قفسه(

  .کرد و حل مشکالت روزانه شرکت

  

  تغییر در فرایندها به خاطر حل مشکالت سیستم تولیدتغییر در فرایندها به خاطر حل مشکالت سیستم تولید

او نیاز به تحول را احساس کرده بود ولی برنامه . "این هنر نیست که زیاد کار کنیم "واالس ادعا کرد

در عوض او به دنبال حل مشکالت فوري و فعلی خود بود که نهایتاً منجر به تغییرات . مشخص نداشت

ي الکهید مارتین در قالب سمینارها و ها تیحمافاده از منابع شخص ثالث و او با است. وسیعی گشت

با اینحال هنوز هیچ . هاي ذهنی خود دست یازد ها سعی کرد مشکالت را حل کرده و به ایده مشاروه

  .برنامه بهبود فرآیند ساخت به شرکت ارایه نشده بود

هایی که توسط مؤسسه تحقیقاتی  گاهواالس و تیم مدیریتی شرکت در سلسله کار 1992در اوایل 

مشارکت مرکز حمایت از تولید تگزاس . برگزار شد، شرکت کردند )ARRI(اتوماسیون و رباتیک 

)TMAC( رییتغانداز جدید،  ها باعث خلق چشم به عنوان عضوي از شوراي توسعه تولید در کارگاه 

ي متناسب با ها يتکنولوژرآیندها و بینی ف شرکت، مطرح شدن مسائل مربوط به کارکنان و پیش فرهنگ

این جلسات نهایتاً با تقاضاي داوطلبانه شرکت به منظور ارزیابی داخلی با هدایت . شرایط مطلوب، شد

یک . واالس شرکت خود را براي چنین ارزیابی داوطلب کرد. مرکز حمایت از تولید تگزاس پایان یافت

 TMACه تعالی سازمانی و یکی از اعضاي مرکز کارشناس خبره مرکز توسعه صنایع کوچک در زمین

تیم . پیشنهاد تشکیل تیم بهبود فرآیند را دادند ها آن. بدست گرفتند 1992جریان ارزیابی را در اواخر 

مذکور پس از تشکیل درصدد بررسی مشکالت مربوط به بخش بایگانی و اداري و استقرار سیستم 

در . تر سطح خط تولید دارد اداري ریشه در مشکالت عمیقاین تیم دریافت مشکالت . اطالعاتی برآمد

با   که قبالً )Inter Turbin(کننده کوچک دیگر به نام اینترتوربین  ، واالس از یک تولید1993اواسط 

اینترتوربین مشکالت خود را با استقرار تولید سلولی . مشکالت مشابهی دست به گریبان بود، بازدید کرد

سازي  حل مشکالت دیگر نیز در پیاده ضیه واالس را به این نتیجه رسانید که راهاین ق. حل کرده بود

هاي  بندي ابزارآالت و ماشین گروه.مدت بر دوره تولید کوتاه تولید سلولی. سیستم تولید سلولی است

این شرایط تغییرات . هاي ساخت در تمام مستقیم کارگران تأکید دارد جا و انجام فعالیت مشابه در یک

، کار را از 1993تابستان ر مدیر شرکت تصمیم گرفت د. آورد عمیق را در سیستم تولیدي ریکو به بار می

این سلول بسیار موفق عمل کرد و در . بخش خروج فلزات به صورت پایلوت آغاز نماید کردن یسلول

  .درصدي در خروجی به پایان رسانید 200هفته دوم فعالیت خود را با بهبود 

گیر آن سلول و تقاضاي دیگر کارکنان ریکو براي مشارکت در سیستم  ه موفقیت چشمبا توجه ب

طراحی . در سراسر کارخانه پیاده کرد 1994تا اوایل  1993سلولی، واالس تولید سلولی را از اواخر 
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ن زما نیتر کمي با سرعت باال و ها سلولاین دو ماه با استقرار . چیدمان جدید حدوداً دو ماه وقت گرفت

سیستم جدید تولید شامل پنج سلول تولید  یک تیم مونتاژ، دو تیم نفر کار و پنج . تلف شده همراه بود

ي آگوست و ها ماه. کنندگان بود ریزي، کیفیت منابع انسانی، نگهداري و تأمین تیم پشتیبانی شامل برنامه

  .ي مختلف سپري شدها بخشبه آموزش مدیران و کارکنان  93سپتامبر 

ها فرایندهاي  بایست با دستگاه طلبید، چرا که افرادي می هاي بیشتري می جدید آموزش سیستم

. نفر به خوبی با تجهیزات مختلف کار کنندو واالس قصد داشت در هر سلول حداقل د. گوناگون کارکنند

طراحی ساختار شرکت به سمت . ي ترکیبی و در حین کار را توسعه بخشیدها منظور آموزشبه همین 

ي سرپرستی و سرکارگري شد و در نهایت ها پستهاي خودگردان درآمده و موجب حذف  حوریت تیمم

هاي  با اجراي تولید سلولی، ریکو در سال اول با بهبودها و پیشرفت. گر شد به صورت ساختار تحت جلوه

صد، در 35درصد، حمل و نقل مواد تا  65کاهش کاالي در جریان ساخت به میزان . مهمی روبرو شد

درصد از دستاوردهاي مهم سیستم تولید  77درصد و افزایش  تولید در حدود  78زمان انتظار در حد 

روز رسید و ظرفیت  3روز به  120زمان تولید یکی از قطعات تجهیزات ویدئو کنفرانس از . سلولی بود

این . شوددرصد افزایش یافت بدون اینکه دستگاه یا پرسنل جدیدي به شرکت اضافه  300تولید 

  .مترمربع فضا آزاد گشت 550شد که در نتیجه حدود  ها ییداراها باعث نیاز کمتري به  پیشرفت

به  1993کارگر در سال 36وري با نیاز کمتر به نیروي انسانی همراه بود و در نتیجه  ارتقاء بهره

اشتند به اختیار شرکت برخی نیز که توانایی تطبیق با تحوالت را ند. همکاري خود با شرکت پایان دادند

هایی  اساس شاخصر باقی تصمیمات مربوط به استخدام با همکاري کارکنان عملیاتی و ب. را ترك کردند

  .همکاري با تیم اتخاذ شد  و قابلیت ها مهارت  چون عملکرد،

  

  سازدسازد  برنامه استراتژیک شرایط کسب و کار را تحول میبرنامه استراتژیک شرایط کسب و کار را تحول می

اضافی شرکت   انداز مشخص براي ظرفیت ریکو چشمفرآیند تولید بهبود یافت ولی تیم مدیریت 

. کرد منابع به چه نحوي بایستی تخصیص یابد در گذشته این مؤسس شرکت بود که تعیین می. نداشت

در تیم . هاي خودگردان بیشتر مشارکتی بود سبک مدیریت واالس با توجه استقرار تولید سلولی و تیم

مدیر فروش معتقد بود . گذاري وجود داشت بع و سرمایهمدیریت نظرات ضد و نقیض براي تخصیص منا

ي بدست آمده با ها فرصتگذاري کند تا بتواند  هاي جدید سرمایه بایستی شرکت در تجهیزات و دستگاه

کرد بایستی براي  اساس تجربه تولید سلولی فکر میر واالس ب. مشتریان جدید را مورد استفاده قرار دهد

  .هاي کیفیت، هزینه زیادي متحمل شد نامهآموزش افراد و کسب گواهی

کم از حل مشکالت روزمره تولید فراغت یافت، به مرور متوجه تدوین برنامه  وقتی که واالس کم

ریزي  خواست تا او را در برنامه TMACاو از متخصصین تولید  1996در بهار . استراتژیک گردید

انداز، بررسی  تدوین سند چشم : ل موارد زیر بودفرآیند برنامه شام. استراتژیک براي شرکت یاري دهند

و بررسی نقاط قوت و ضعف ) از جمله رویکرد نسبت به مشتري(نقاط قوت و ضعف خارجی 

. هاي غلبه بر موانع بینی فعالیت تدوین اهداف استراتژیک، تعیین موانع رسیدن به اهداف و پیش داخلی،

مالی، عملیات، خدمت مشتري و  هاي منابع انسانی ، یممدیریت به همراه نمایندگان ت  نمایندگان تیم

  .دادند کنترل کیفیت هر هفته براي تهیه سند و برنامه تشکیل جلسه می
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افراد تیم مدیریت اظهار . ریزي محدود نشد به تهیه سند برنامه  ریزي استراتژیک صرفاً فواید برنامه

جهت اصلی شرکت و نحوه تخصیص منابع به اعضاي تیم در مورد . کردند ارتباطات بهتر شده است می

مدیر خدمات مشتریان . "ما در یک راستا هستیم همه"گفت  واالس می. اجماع و همفکري رسیده بودند

  ."ریزي استراتژیک همه مسائل را شفاف کرد برنامه "اذعان داشت

نیاز مشتري  در حالت تولید سنتی به تولید مبتنی برا تیم مدیریت تصمیم گرفت استراتژي خود ر

اساس مشتري و تولید مشخص کرد که نیاز کدام مشتري سود ر ها و درآمدها ب تحلیل هزینه. تغییر دهد

اساس این رویکرد اصول استراتژیک شرکت به صورت زیر ر ب. کند بیشتري براي شرکت ایجاد می

پنج محوره در هاي پیشرفت مانند تکنولوژي ماشین  داشتن سرعت عمل توسعه قابلیت: مشخص گردید

  کاري، تأمین تمام قطعات مونتاژ شونده، واگذار برخی خدمات مانند ماشین سطح قطعات پیچیده، 

. سازي متمایز کرد هاي ماشین این اصول ریکو را از دید کارخانه. کاري و فلزکاري به پیمانکاران رنگ

  .مده استبه طور خالصه آ 3 حدودریزي استراتژیک در زیر و  دیگر اثرات برنامه

  

  تحول در بازاریابی با هدف جذب مشتریان ارزشمندتحول در بازاریابی با هدف جذب مشتریان ارزشمند

بازاریابی، به خاطر کاهش هزینه در صنعت دفاعی و فقدان رابطه بلند مدت با مشتریان  طهیدر ح 

بینی نشده و پاسخ سریع و  اصلی، شرکت ریکو را بر آن داشت تا خود را با نیازهاي در حال تغییر و پیش

استقرار سیستم تولید سلولی باعث شد شرکت آنقدر چابک و سریع . مواجه ببینداي به تغییرات،  لحظه

. اقتصادي را داشته باشند  ی بتوانند ادعاي ساخت محصوالت زیاد داراي صرفهبه راحتباشد که مدیران 

از طرفی مدیریت . شدند گشت که منجر به توسعه شرکت می این رویکرد باعث جذب خریداران بسیار می

توانستند لیست  لذا مدیران حسابداري به سختی می. متنوع و چندگانه نیز دشوار بوده و زمانبر بودروابط 

واالس که خود مدتی در حسابداري . ها را استخراج کرده و دقیقاً نیاز مشتریان را برآورده سازند قیمت

 70تا  60محصول کرد حساب و زمان مقرر تحویل  ي خرد کارکرده بود در این شرایط سعی میها حساب

ي ها حسابهاي رهبري و رسیدگی به  این کارها او را از پرداختن به فعالیت. مشتري را کنترل کند

ریزي استراتژیک معلوم شد ریکو فقط تعداد محدودي مشتري اصلی و  با برنامه. داشت یوامبزرگ 

ي این تعداد محدود تعداد وبر رهاي خود را به نقاط  فعالیت  واحد خدمات مشتریان شرکت. سودآور دارد

ها و  در شرایط جدید مدیر خدمات مشتریان وقت بیشتري براي استخراج قیمت. محدود متمرکز کرد

. ریزي کند برنامه ها آنتمرکز کرده و براي  ها آنتوانست بر  نیازهاي بالقوه و بالفصل مشتریان داشت و می

ي خود مانند میزان سفارشانی که تعهد ها سابحبرخی از ) مشتري اصلی(مثالٌ شرکت الکهید مارتین 

این کار باعث شد ریکو تأمین کننده . واگذاري آنها به پیمانکاران را داشت را در اختیار ریکو قرارداد

در آمد ماهیانه شرکت . انحصاري برخی قطعات الکهید مارتین شده و حاشیه فروش باالیی حاصل نماید

) یعنی سه برابر(دالر  600000دالر به  200000مشتریان اصلی از  تنها از ناحیه 1998در اواخر سال 

. کرد کننده برتر، بسیاري از ابهامات را برطرف می از طرف دیگر مطرح شدن آن به عنوان تأمین. رسید

تمرکز بر روي مشتریان کلیدي باعث شده بود واالس بر روي حساب مشتریان محدود و همچنین 

کرد در بازارهاي تجاري هوا  برنامه استراتژیک، ریکو را دعوت می. تمرکز شودمسائل استراتژیک و مهم م

این بازارها  در تیفعالریزي و  گذاري کند و مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که برنامه و فضا سرمایه
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بنابراین در صدد جلب همکاري و مشتریان خاص . با امکانات موجود شرکت بسیاري با صرفه خواهد بود

  .در حوزه برآمدند

  

  هاي شرکت ریکو قبل  و بعد از بهبود استراتژیک ؛سیستم3جدول 

  حیطه
ریزي  قبل از برنامه

  استراتژیک

ریزي  بعد از برنامه

  استراتژیک 

  نتایج 

  مدیریت

 ر فقدان اجماع د

مورد نحوه تخصیص 

  منابع

  جهت واحد نسبت به

  تولید مبتنی بر نیاز 

 دت تمرکز ریاست بر مسائل بلند م 

 مدیریت   بهبود ارتباطات در بین تیم 

  ي شرکت و ها تیدر فعالمشارکت

  هاي آموزش و کارآموزي برنامه

  بازاریابی

  دشواري

-70بندي بین  اولویت

 سفارش مشتریان 54

  نا قیمت بندي

   قیدق

  تمرکز بر مشتریان

کلیدي و تبدیل شدن به 

   ها آنتأمین کننده اصلی 

 تر  قیمت گذاري دقیق 

  کننده انحصاري برخی تأمین

 قطعات 

  باالتر فروشحاشیه  

  تولید

  تولید سلولی

کارایی و ظرفیت را 

ارتقاء داده و باعث آزاد 

شدن فضاي اضافی 

  .گردید

 هاي جدید  فرصت

سودآوري به تصمیمات 

گذاري  چیدمان و سرمایه

 .جهت داد

  دریافت گواهینامهDI-

9000  
  کاهش هزینه فلزکاري 

  رسیدن به حد

هاي  ردها و ممیزياستاندا

OSHA  

 هاي تولید با استراتژي و  قابلیت

 .تقاضاي بازار هماهنگ شد

 ر ارزش تعهد اجتماعی شرکت د

برنامه استراتژیک از طریق استاندارهاي 

زیست محیطی بهداشت و ایمنی 

  .تقویت شد

  

  هاي تولیدي موجب حمایت از نیازهاي مشتریان شد سیستم

توانستند  هایی بود که می گذاري بر روي ماشین ر سرمایههاي قدیمی ریکو مبتنی ب سیاست

با معرفی سیستم تولید سلولی شرکت توانست با بهبود . حجم بسیار زیاد محصوالت را تولید کنند

اما اینکه با ظرفیت و فضاي اضافی بهتر بود چه عملی انجام . کارایی، فضاي اضافی نیز ایجاد کند

  .دهد، چندان مشخص نبود

استراتژیک نقش بسیار مهمی در هدایت شرکت به سمت استفاده بهینه از ظرفیت جدید برنامه 

گذاري و حتی چیدمان کارخانه را جهت  هاي سود آور جدید، تصمیمات سرمایه فرصت. خویش بازي کرد

مثالً واالس به محض اینکه فهمید مشتریان اصلی به آبکاري مقررات رغبت دادند، دستور خرید .. داد

ها و درزهاي قطعات ساخته  مثال دیگر ایجاد سلول بازرسی سوراخ. ه جدید آبکاري را صادر کرددستگا
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واالس تصمیم گرفت فضاي اضافی حاصل از استقرار تولید سلولی را به اتاق بازرسی نشستی . شده بود

  .اختصاص دهد

 - بازارهاي هوا و فضا مانند درگیر شدن با - ریزي استراتژیک براي دست یافتن به دیگر اهداف برنامه

رییس قبل از تغییر فرآیندها و . را براي ریکو دریافت کند DI-9000مدیر کیفیت توانست گواهینامه 

ریکو الزامات . "کنم بتوانیم گواهینامه را دریافت کنیم من فکر نمی "گفت  ریزي استراتژیک می برنامه

این شرکت موفق شد جوایز . برآورده کرد کیفی مورد نظر الکهید مارتین و سایر مشتریان کلیدي را

  .مختلف کفیت را از آن خود کند

و جایزه تعال اداره  )Loran Vought,1993(هایی چون جایزه سال سیستم دوران وات  جایزه

، برنامه گرفتن گواهینامه کیفیت به عنوان هدف اصلی و نداشتن 1994سال  ر صنایع کوچک د

مدیر کیفیت . ساختن نیاز مشتریان تلقی کرد  مانع موفقیت در برآورده را به عنوان DI-9000گواهینامه 

و همچنین  راهنمایی ممیزهاهاي دستی آموزشی و  اکنون یک نیم کیفیت را در ارزیابی ریکو هم

  کند براي نهایی کردن مجوز کیفیت رهبري می TMACهمکاري با متخصصین 

  

  :کند گذاري می ریکو در منابع انسانی سرمایه

تولید  به خاطرهر چند . رنامه استراتژیک در حیطه منابع انسانی تصمیمات استخدامی را جهت دادب

سلولی تغییراتی در نیروي انسانی رخ داده بود ولی فرآیند برنامه استراتژیک نشان داد که تأکید بر 

ق اهداف بر منابع انسانی مانع تحق ها آنآالت ترجیح  گذاري بر روي تجهیزات و ماشین سرمایه

ي مورد نیاز در راستاي جذب ها مهارتاساس ر مدیران ریکو تصمیم گرفتند منابع را ب. استراتژیک است

خواست بخش بازرسی نشتی را ایجاد نماید، ولی کسی  مثالً شرکت می. سودهاي بیشتر تخصیص دهند

ول بازرسی اندازي سل تخصصی آنرا در داخل شرکت نداشت در نتیجه شرکت متخصصی را براي راه

نشستی استخدام کرد و از او براي آموزش دیگران استفاده کرد با اینکار بر روي افراد و همچنین امکانات 

  .گذاري کرد سرمایه

ها و وظایف روزمره  عالوه بر آن شرکت با استخدام یک مدیر عمومی براي مدیریت مسئولیت

رویکرد سازمان تخت تا حدودي مغایر بود  هر چند اینکار با. موافقت کرد 1998عملیات ساخت در سال 

  .ولی هیأت مدیره متقاعد شد که وجود یک مدیر عمومی ضروریست

مدیر عمومی جدید به سرعت والس را از درگیري بیش از حد با کارهاي روزمره و جزیی خالص 

  .کرد

  

  ..هاي اطالعاتی خدمات مشتریان بهبود یافتهاي اطالعاتی خدمات مشتریان بهبود یافت  با تحول سیستمبا تحول سیستم

ریزي استراتژیک باعث شد مشکالت سیستم قدیمی  عاتی، برنامههاي اطال در حیطه سیستم

ها هماهنگ نبود و  این سیستم قبالً با دیگر سیستم. ریکو حل شود )MRP(ریزي کنترل موجودي  برنامه

گرفت در نتیجه واجد خرید در سفارشات خود دچار اشتباهات  منظم مورد استفاده قرار نمی به طور
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داد و گاهی وقتی مواد بسیاري هنوز  خرید تا اتمام آخرین واحد، سفارش نمیمثالً گاهی واحد . شد می

  .شد در انبار بود سفارش داده می

واالس یک  1998در سال . برنامه استراتژیک ایجاد یک سیستم اطالعاتی یکپارچه را توصیه کرد

  .که با سیستم تولید و سیستم مالی منسجم بود، خریداري کرد MRPسیستم جدید 

در حال حاضر مدیر خرید درست در موعد . ستم جدید باعث پیشرفت بسیار بخش خرید شدسی

این . شود برداري می مقرر و یا قبل از اتمام آخرین واحد مواد، سفارش داده و مواد آماده براي بهره

درصد بهتر شده در انتظارات مشتریان در زمینه  100تغییرات باعث شده چرخش مواد اولیه در ریکو 

توزیع به موقع محصوالت کامالً برآورده شود واالس از سیستم براي چک کردن وضعیت مالی شرکت در 

  .کند انتهاي هر هفته براي انتظار تا آخر ماه، استفاده می

  

  ریکو مشارکت اجتماعی خود را بهبود بخشید ریکو مشارکت اجتماعی خود را بهبود بخشید 

در جامعه  کامال فعاالنه"یکی از اهداف اصلی مشخص شده در برنامه استراتژیک این بود که 

اساس توافق تیم مدیریت عبارت بود از رعایت ضوابط مربوط به ر این مشارکت ب. "مشارکت داشته باشیم

در برنامه شناسایی  1998در سال . هاي اجتماعی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و همکاري در برنامه

ر عملکرد خوب خود داشت و موفق شد به خاط مشارکتها ریکو  دستاوردهاي بهداشتی و ایمنی شرکت

 )OSHA(گواهینامه و جایزه شناخت مطلوب را از اداره بهداشت و ایمنی شغلی کارکنان ایاالت متحده 

 15واالس همچنین با همکاري . معاف شود OSHAدریافت کرده و براي اولین بار از بازرسی بازرسان 

وزي که در منطقه آزاد فورت شرکت کوچک دیگر و هلیکوپتر سازي بل در برگزاري یک برنامه کار آم

  .التحصیالن این دوره را استخدام کرد برگزار شد، عضو شده و سه نفر از فارغ )Fort- Worth(ورت 

با اتخاذ تأمین کنندگان در بازار نیروي کار سطح دستمزد نیروي کار سخت و سطح فروش باال 

یعنی 1997میلیون دالر در سال  4/5به  1993میلیون دالر در سال  5/3فروش کل شرکت از . رود می

درصدي مواجه  90درآمد سرانه هر کارمند در شرکت در این دوره با افزایش . درصدي رسید 56افزایش 

 92دالر در سال  16317درصد افزایش از  175با ) ي حقوقها مندرآمد (بوده و ارزش افروزده هر نفر 

اید افزایش قابل مالحظه فروش ریکو ناشی از ش )1نمودار (ارتقاء یافت  97دالر در سال  44930به 

هاي بیشتر و  شرکت الکهید مارتین باشد که با اتحاد بین تأمین کنندگان خود باعث خلق فرصت

با اینحال مدیریت تأمین کنندگان الکهید مارتین به . سفارش قطعات بیشتر با ارزش افزوده باال شد

داد، به احتمال  اگر تحوالت گفته شده در ریکو رخ نمی .تواند عامل رشد فروش ریکو باشد تنهایی نمی

 به طور. توانست پاسخگوي نیازهاي تخصصی الکهید مارتین باشد ي آتی ریکو نمیها سالبسیار زیاد در 

هاي مشتري مداري، بازاریابی و غیره در رشد چشمگیر درآمد آن مؤثر  قطع تحوالت رخداده در حیطه

  .بوده است

تعداد . گذاري بر روي نیروي انسانی افزایش یابد رکت، ریکو اجازه داد سرمایهبا افزایش فروش ش

به  1992درصد سال   58نفر رسید و در عین حال سهم حقوق ناشی از فروش  85نفر به  67پرسنل از 

سطح حقوق  2نمودار وري ریکو بود   که خود ناشی از ارتقاء بهره. کاهش یافت 1997درصد در سال  40
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 )Arlington- Worth(آرلینگتن - ت و به خاطر بازار نیروي کار سخت نرخ بیکاري در منطقه وردباال رف

 . نزول یافت) درصد سطح ملی 4/4در مقایسه با (درصد  1/3به  1998در اکتبر 

  

  

  
  

  
  ریزي استراتژیک از طریق تغییرات یکپارچه و چند جانبه باعث تحول شرکت شدریزي استراتژیک از طریق تغییرات یکپارچه و چند جانبه باعث تحول شرکت شد  برنامهبرنامه
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چرا که اوالًَ تغییرات عمده . دهد که ریکو یک شرکت تحول یافته است ان میاین مطالعه موردي نش

اي را در کل سیستم خود اعمال کرد و با موفقیت در برابر همه تغییرات توانست خود را به  چند جانبه

ثانیاً ریکو . عنوان یکی از هم پیمانان اصلی الکهید مارتین براي تأمین منابع آن شرکت نشان دهد

. سازي تولید سلولی جوایز کیفیت را از آن خود کند ریزي استراتژیک و پیاده ت همزمان با برنامهتوانس

با مشکالت جدي در زمینه تولید مواجه بود که روابط با  1990ی بود که در ابتداي دهه در حالاین 

ف کرد و سیستم تولید سلولی مشکالت تولید را تا حدود زیادي بر طر. کرد مشتریان را تهدید می

هاي تجاري و مشخص کردن  ریزي استراتژیک نیز با نگاه همه جانبه ریکو را در تعیین استراتژي برنامه

هاي  هر چند الکهید مارتین با اتحاد با تأمین کنندگان خود باعث ایجاد فرصت. آینده روش یاري کرد

نبه و استراتژیک زیادي براي ریکو شده است ولی این شرکت بودن تحوالت یکپارچه و چند جا

هاي شرکت ریکو از یک تولید کننده ظرفیت  با اصالح سیستم. ها استفاده کند توانست از این فرصت نمی

به عبارت بهتر نتیجه حاصل از . ارزش تبدیل شدا محور به یک شرکت مشتري محور و تأمین کننده ب

 .ها بود تک بخش تک بسیار بیشتر از مجموع تغییرات صورت گرفته در در شرکتکل تغییرات 

  وقایع تاریخی 

ي صنعت دفاعی احساس شد بیشتر براي ساز از کوچکفشارها و تهدیدات ناشی  :1991- 1992

  .هایی خطرناك است که داراي مشتریان دفاعی بزرگ هستند شرکت

. نفر بودند 94کارکنان شرکت . ري واالس به عنوان رییس شرکت منصوب شد :1992ابتداي 

مرکز حمایت از توسعه تولید  لهیبه وسی که آموزشهاي  کارگاه سلسلهمدیران ریکو در  واالس و دیگر

  .شرکت کردند. شد برگزار می )TMAC(تگزاش 

دار ارزیابی  عهده )SBDC(مرکز توسعه صنایع کوچک در بخش تعالی سازمانی  :1992انتهاي 

  .داخلی شرکت شد

  .ن بازدید کردندمدیران از شرکت اینترتوربی :1993فوریه و مارس 

. تولید سلولی به صورت مقدماتی و پایلوت در بخش فلزکاري اجرا شد :1993آگوست و سپتامبر 

SBDC  شرکت جایزه ساالنه لوران وات را از آن . مدیر و کارگران رده اول شد 25مسئول آموزش

  .خودکرد

مبتنی بر تیم تنظیم تولید سلولی در کل شرکت اجراشده و ساختار  :1994فوریه  -1993نوامبر 

  .گشت

  .شرکت توانست جایزه ویژه اداره صنایع کوچک را برنده شود :1994می 

  .نفر تنزل کرد 67نیروي کار به  :1994انتهاي 

 87درصد، زمان انتظار  35درصد، میزان حمل و نقل مواد  65کاالي در جریان ساخت  :1995

از طرف دیگر چرخه زمانی کادرهاي ویدئو . رددرصد بهبود پیدا ک 77درصد کاهش یافته و محصوالت 

  .دالر رشد یافت 300ظرفیت تولید شرکت نیز . روز رسید 3روز به  120کنفرانس از 

  .جایزه ابتکار عمل آبی نصیب شرکت شد :1995نوامبر 
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شد  هدایت می TMACریزي استراتژیک که توسط متخصصین  مدیریت برنامه :1997-1996بهار 

گذاري دقیق و اثربخش و همکاري با شرکت  نامه مهم معین سیستم قیمتدو بر. روي آورد

شرکت دیگر براي برگزاري دوره آموزش عملی و استخدام نفر از این دوره از  15هلیکوپترسازي بل و 

  .ي شرکت در این زمان بودندها تیفعال نیتر مهم

  ی مشارکت در برنامه شناخت دستاوردهاي بهداشت و ایمن :1998فصل اول 

  ها  به علت عمل به شاخص OSHAریزي شده  معافیت از بازرسی برنامه :1998آوریل 

اقدام به اخذ گواهینامه . استخدام متخصصین بازرسی نشتی و ایجاد سلول آن :1998نیمه دوم 

DI-9000،  ،خرید سیستم  استخدام مدیر عمومی جدیدMRP  نفر 85جدید، تعداد نیروي انسانی برابر  

  آموزش بازرسی نشتی به کارکنان : 1998دسامبر 

  

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

ي تجربی و تا حدود زیادي کیفی ها قیتحقدر نوشتار حاضر گفته شد که تحقیق موردي از جمله  

است که با استفاده از ابزارها و منابع مختلف سعی در شناختن و تبیین و یا اکتشاف مورد خاصی در بستر 

بیشتر به دنبال چرایی و چگونگی مسائل بوده و داراي انواع . محیط و جوانب آن داردواقعی و با توجه به 

و ) کل نگر - جزنگر(از نظر فرعی بودن قضیه اصلی ) موردي چند - تک موردي(مختلفی از نظر تعداد مورد 

هی در پس از مطرح ساختن مزایا و کاربرد موردپژو. باشد می) تبیینی و توصیفی - اکتشافی (از نظر هدف 

هاي قابلیت اعتماد و قابلیت اعتبار اقدام به انتخاب مورد، تدوین سئوالهاي  فرایند آن با استفاده از آزمون

ها، تجزیه و تحلیل اطالعات و در نهایت نگارش گزارش  آوري داده اصلی، ارایه یک چارچوب نظري، جمع

  .شود می

ي الزم براي محقق در این نوع ها هارتمدر ادامه . مرحله نکات و مسائل مهم ذکر گردیدر در ه

ي تجزیه و تحلیل اطالعات و انواع ساختارهاي ارایه و نگارش ها روش تیدر نهاتحقیق عنوان گشت و 

توان گفت با توجه به پیچیدگی و ابهام  کلی می به طور. گزارش در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت

ها و رویدادهاي سازمانی و نقاط قوت  و پدیده ها لمعلوی بودن چند عاملي اجتماعی و همچنین ها طیمح

رسد با رعایت ضوابط و اصول  این روش و استفاده از منابع مختلف،  روش تحقیق موردي به نظر می

و  ها يتئور، آزمون و کشف )حاد و خاص  مسائل ژهیبه و(بسیاري از مشکالت  صیدر تشختوان از آن  می

  .ها استفاده کرد شناخت پدیده
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  روش تحقیق سناریو؛ چهاردهمفصل 

  مقدمه

ي ها هیاتحاداز این تاریخ به بعد .ي تجاري میدانندا روندهرا طلیعه تغییرات بزرگ در  1970دهه

تجاري نظیر آسه آن،نفتا،مرکوسور و غیره شکل گرفت و جامعه زغال و فوالد اروپا نیز به جامعه اروپا و 

اجتماعی و تجاري در  برهم کنش نیروهاي سیاسی،و تعامل .به اتحادیه اروپا بسط داده شد 2000در 

امروزه هر انسانی براي کامیابی . عدم اطمینان و ریسک باال آمیخته استا سراسر جهان،آینده بشریت را ب

گال وحشی عدم از چنا ت ي در مورد آن بگیردا هوشمندانهباید با نگاه به آینده، تصمیمات درست و 

چگونه افراد باید در مورد آموزش  اما دیدن آینده چگونه امکان پذیر است؟.اطمینان در امان بماند

است در آن زندگی کنند را ر قرا ها آني که ا جامعهفرزندانشان تصمیم بگیرند در حالی که نوع 

  .شناسند ینم

ه سنگینی بار مسئولیت افراد دیگر نیز نیز با این مشکل مواجهند با این تفاوت ک ها سازمانمدیران 

  .کند یمسنگینی  ها آنبر دوش 

تفکر در مورد حال و بهبود وضع رقابتی فعلی به تنهایی موفقیت مدیران و ا امروزه نه تنه

حد به این مسائل فرصت بررسی موقعیت آینده و ز بلکه توجه بیش ا کند ینمرا تضمین  شانیها سازمان

 ,Burt(شود یمدر بلند مدت ا کرده، زمینه ساز حاشیه نشینی آنه ا از آنها سلبنیروهاي محرك بازار ر

Heijden;2003 .( را به  ها و ابهاممنتظر بود تا گذشت زمان،نااطمینانی ها  توان ینمامروزه دیگر

ي ها تیموقعاطمینان تبدیل کند؛ بلکه راه کار فعال در مقابل این دیدگاه انفعالی، بررسی آینده و 

ي متفاوتی بیان شده و مورد استفاده قرار ها نگرشو  ها روشبراي برنامه ریزي آینده . مالی آن استاحت

اما سرعت فزاینده تحوالت جهانی در .که هر کدام درجاي خود نقاط ضعف و قوتی دارند اند گرفته

 به عنوان.زدسا یمالزامی  روش هاي اخیر،ضرورت بررسی مجدد و تجدید نظر در استفاده از این ها سال

 الملل نیبی و تحلیل حجم قابل تحمل حمل و نقل از دیدگاه صدد بررسي در ا موسسهمثال فرض کنید 

را طرح ریزي نماید و یا اینکه  اش يا منطقهي حمل و نقل ها استیستا  باشد یممیالدي  2020تا  سال 

تورم به عنوان یک عامل کشوري مثل ترکیه براي برنامه ریزي بلند مدت خود نیاز به بررسی وضع 

ي سنتی ها روشآیا انجام درست این امور با استفاده از .تعیین کننده در چند سال آینده داشته باشد

 ها طیمحي تصمیم گیري در این ها یدگیچیپامکان پذیر است یا اینکه ) مثل پیش بینی آماري(

 میکن یمبه این سواالت سعی  ي بعدي ضمن پاسخها بخشدر  ؟طلبد یمي همه جانبه نگري را ها وهیش

ي درست برخورد با اینگونه مسائل را که همانا تجزیه و تحلیل سناریو است مورد بررسی ها روش

  .میده یمموشکافانه قرار 

 
  برنامه ریزي آینده

نه در زمان فعلی بلکه در مواجهه با  ،شود یمصحت و دقت هر تصمیمی که از جانب مدیران  اتخاذ 

تصمیمات امروز مدیران زمینه ساز موفقیت و یا  .ه قابل ارزیابی و اندازه گیري استرویدادهاي آیند

آگاهی از نتایج تصمیماتی جون خرید شرکت رقیب، جایگزینی  .خواهند بود ها سازمانشکست فرداي 



346  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

هزاران مسئله مشکل تصمیم گیري دیگر، درزمان تصمیم گیري براي و شبکه مخابراتی ر فیبر با مس د

به خاطر وجود همین نااطمینانی در شرایط آتی  قاًیدقممکن نیست؛ دشواري و اخذ تصمیم نیز  سک چیه

در اخذ تصمیم در حین  ها سازمانفن، روش یا دیدگاهی که به ر به همین علت است که ه. باشند یم

  .نااطمینانی کمک کند بسیار ارزشمند خواهند بود

ي کوتاه ها برنامه.بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود به دو توان یمبرنامه ریزي براي آینده را 

ثبات شرایط  ها آنفرض اساسی در .شوند یمي عملیاتی شناسایی  ها برنامهمدت بیشتر تحت عنوان 

ي کوتاه مدت آینده بسیار شبیه به گذشته ترسیم ها برنامهمتغییرهاي برنامه ریزي است؛ بنابراین در 

ي پیش بینی آماري ها روشانواع  ها برنامهنوع  نیدر اي گذشته به آینده ها ادهدبراي تعمیم روند .شود یم

ي اقتصاد سنجی و حتی نظرسنجی غیر ها مدلي زمانی، روابط علت و معلولی و ها يسرمثل 

 تاًینهاسیستماتیک به عنوان ابزاري در جهت مقابله با عدم اطمینان محیطی مورد استفاده قرار گرفته و 

هم رواج ز فنون هنو نیاز اکه استفاده د هرچن. شوند یمي از متغیرها در آینده ا نقطهآورد منجر به بر

وارد  ها آنبر  -شدن دوره برنامه ریزي  تر یطوالنبا  خصوصاً - بسیاري دارد اما اشکاالت اساسی بسیاري

اصلی براي کاربرد  فرض. برد یمبه فکر فرو  ها اذانشده است که مدیران را در مورد تداوم استفاده محض 

 ریو متغي متالطم ایدر دناما آیا . باشد یمبرنامه ریزي ر ، ثبات شرایط متغیرهاي تصمیم دها روشاین 

این  توان یم باشد یمسطح باال  ،پیچیدگی در ها آنتعامل گسترده و عوامل بسیار ر که حاصل حضوز امرو

افق برنامه ریزي براي برقراري  قتیدر حق .نیست طور نیا قطعاًفرض واقع بینانه دانست؟  کیرا فرض 

در از طرفی . ی کندرا خنثشدید محیطی  راتییاثر تغحال کاهش است تا ر مداوم د فرض فوق بطور

برآورد وضعیت آینده متغیرها تنها با و  رندیگ ینمقرار ر ي پیس بینی تمام متغیرها مد نظها روش

حال آنکه .ردیگ یمانجام  - سطح کمیر د اکثراًو آن هم  - تعداد بسیار محدودي از متغیرها ز استفاده ا

ي پیش بینی قادر به ها مدلاز  کدام چیهشرایط آینده معلول تعداد بیشماري متغیرهاي امروزي است که 

ي پیش بینی ها مدلي خطا در ها جملهمطلب مهم دیگر .نیستند ها آناداره تمام یا حتی بخش بزرگی از 

 که دانندیمفرایندخود مجاز  را در داخلخطا  نیمععاي برآوردمتغییرها، مقادیر با اد ها مدلاین .هستند

بدیهی . شود یمگیري زیاد  میدر تصمتعداد عوامل دخیل و خطا با افزایش پیچیدگی محیط ر این مقدا

بلند مدت زیر سؤال خواهد ر را در اثر بخشی روش مذکوو است افزایش بی رویه این نوع خطا، کارایی 

  .برد

ي قطعی گراي پیش بینی دیدگاه ها روش و در مقابلي بلند مدت ها ر دورهبراي برنامه ریزي د

، برآورد ها روشآمد که برخالف این گونه  به وجود 1950دهه ر د 1دیگري موسوم به تحلیل سناریو

ر آنها را مؤثر بي روهایو ن الوقوع محتملحوادث ز این دیدگاه طیفی ا.دهد ینمارائه  ندهیاز آي ا نقطه

با بدیهی است .کند یمرا شناسایی  الوقوع محتملي، چندین آینده ا فاصلهیی نموده وبا برآورد شناسا

 میو تنظي محتمل آینده، امکان ترسیم آینده مطلوب ها تیوضعیی عوامل تعیین کننده در شناسا

این روش ضمن .اشتد و جود خواهد زینراستا  در آن رهایمتغي عوامل و کار دستیی براي ها برنامه

                                                                                                                                               
1 -Scenario Analysis 
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ي گذشته ها دورهي ها دادهي پیش بینی چندان وابسته به ها روشجذب میزان باالي عدم اطمینان،مانند 

دوره طوالنی برنامه ریزي و تاریخی  مبهم اي ناکافی یها دادهواقع عدم اطمینان باال، ر د. باشد ینم

ي ها روشتري نسبت به واقع بینانه ي بسیار بهتر وها پاسخآنها روش سناریو ر که دد شرایطی هستن

  .دهد یمسنتی ارائه 

  سناریو

گرفت و ر و پس از جنگ جهانی دوم توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرا 1950دهه  سناریو در

ي ها يریگتوسط هرمان هاکن از مؤسسه رند کالیفرنیا به ابزاري براي تصمیم 1960سپس در سال 

نویسان  نامه لمیفاز نظر وي سناریو همان چیزي است که  .)Shoemaker, 1995(تجاري  بدل گشت 

نمیداند قابل پیش بینی ا آینده ر عموماًروش سناریو . نه محتوا از نظر چارچوباما  کنند یمهالیوود تهیه 

که از زاویه چندین حالت محتمل  داند یماساس یک استراتژي یا تصمیم را در صورتی خوب  و بر  این

ر ي اصلی تغییر محیط دها و محركعوامل ا سناریو، ابتد منظور در روشبدین .ه نگاه کندآینده به مسئل

ترسیم  ندهیاز آآنها، سناریوهایی ر ی ترکیب اثبا بررسارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی و سپس 

 ها آن از و هر کدام اند شدهمورد آینده ساخته ر یی هستند که دها داستانسناریوها  قتیدر حق.شوند یم

کارکرد .آن زندگی کنیمر که ما روزي ممکن است د کشد یمو پذیرفتنی را به تصویر ا دنیایی مجز

هدف سناریو باز کردن دید  نیتر یاساساولین و .ي مختلف مشاهده نمودها بخشدر  توان یمسناریو را 

و عدم اطمینان  ر مقابلتر دمطمئن و ي دورتر را دیده و نافذتر ها ندهیآبتوانند  ها آنمدیران است تا 

توانایی درك دوباره واقعیت  و آن دهد یمارزش ا سناریو به مدیران یک چیز ب.ابهام ظاهر شوند

ي مختلف آینده را ترسیم می ها جنبهدر مرحله بعد سناریوهایی که از  ).Burt, Heijden;2003(است

کاربرد دارند؛  ها سازماني استراتژیک ي مستحکم و آغازي مناسب براي برنامه ریزا هیپاعنوان  به ندینما

، روش سناریو با رود یمدر حالی که برنامه ریزي استراتژیک محض با فرض تنها یک آینده به پیش 

 دهد یمي آینده را پیش روي تصمیم گیرنده قرار ها نسخه» 1...اگر شود یمچه «جستجوي پاسخ سؤاالت 

بعضی از این . ردیگ یمداده شده توسط خبرگان انجام  که اینکار با استفاده از نیروهاي محرك تشخیص

نیروهاي : از عبارتند رندیگاکثر سناریوها مورد استفاده قرار می ر نیروهاي محرك که به صورت عمومی د

انتصابات و ( ، نیروهاي سیاسی)روند اقتصاد کالن(، نیروهاي اقتصادي)تیرشد جمع( اجتماعی

ی به ابیدست  ریمس توان یم تینهادر ). ي نوینها يتکنولوژابداع ( و نیروهاي تکنولوژیک) قانونگذاري

روند خاص حوادث ونیز رویدادهایی که در مسیر این روند  رییو تغگرفتن ر سناریوي مطلوب را با در نظ

به بیانیه زیر که یک .کرد و با اینکار با آمادگی به استقبال آینده نا مطمئن رفتر داد همواد رخ خواهن

  :در مورد آینده حمل و نقل در اروپا است توجه کنید سناریو

باز شدن .در آینده شاهد نرخ رشد اقتصادي باالیی براي کشورهاي اروپایی و غیر اروپایی خواهیم بود

ي خارجی باعث ورود تکنولوژي به این ها يگذارمرز کشورهاي غیر اروپایی براي کاالها و سرمایه 

  .شود یماي اروپایی کشورها و نزدیکی آنها به کشوره

                                                                                                                                               
1 -What if… 
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اعطا  ها آنافزایش درآمد مردم نیز قدرت انجام سفرهاي بیشتري را به منظور تفریح و خرید به 

  .از طرفی بسیاري از مردم براي کار، تدریس و آموزش مجبور به سفر خواهند بود.دینما یم

ایش تولید و پیشرفت تکنولوژیک در صنعت حمل و نقل به همراه نرخ رشد باالي اقتصاد و افز

از آنجا که حمل و نقل براي رشد اقتصادي ضروري .شود یممصرف موجب رشد حمل و نقل در اروپا 

به ؛ آورند یمي عمومی حمل و نقل روي ا ساختهاست، کشورهاي منطقه به طورهمزمان به احداث زیر 

 کند یمو نقل ایجاد ي حمل ها وهیشدر ا باال تحولی ر به اسرعتتوسعه حمل و نقل ریلی و معرفی  ژهیو

موتورها، صنعت حمل و نقل را با رشد باالیی مواجه و بهبودهاي صورت گرفته در سوخت  تینهادر و 

... و سازد یم .  

،حضور باشد یمدر سناریوي فوق که بخشی از مجموعه سناریوي طراحی شده در یک پروژه عظیم 

ار اجتماعی مردم در اثر افزایش درآمد رفت.ي مهم در صنعت حمل و نقل به خوبی آشکار استها مؤلفه

ي حمل و نقل و اثرات نرخ رشد اقتصادي باال همگی نیروهاي محرکی در ها يتکنولوژواقعی، بهبود 

  .اند شدهزمینه حمل و نقل هستند که به خوبی در این سناریو مورد بررسی واقع 

  تعاریف سناریو

دارد که براي برنامه ریزي بلند مدت و تحت  یی قرارها کیتکنرویکرد سناریویی در میان طیفی از 

  .شود یمشرایط عدم اطمینان محیطی طراحی 

  :اند دادهزیر ارائه  به صورتتعریفی منسجم از سناریو را  2CECبه نقل از) 1998(و دیگران 1بنیستر

یی از پیش تعیین شده توصیف ها فرضابزاري که تصویرهاي آینده جهان را در چارچوبی خاص و با 

ي ها نهیگزرویکرد سناریویی حداقل شامل دو یا چند سناریوي طراحی شده به منظور مقایسه . کند یم

  .باشد یمممکن آینده 

یی مطمئن ها میتصمو خلق  ها تجسمبه گفته واندر هیدن اولین هدف برنامه ریزي سناریو ایجاد 

م دادن به ادراکات یک نفر در مورد در اینجا سناریو ابزاري براي نظ.باشد یمي بدیل ها ندهیآتحت انواع 

  .)Heijden, 1996( ندینما یمرخ  ها آني آینده است که نتایج تصمیمات امروز در ها طیمح

را براي درك بیشتر  ها آنبلکه  دهند ینمرا کاهش  ها نانیاطممندل اعتقاد دارد سناریوها عدم 

تفاوت روش سناریو را با پیش  کند یمخود سعی  قیدر  تحق نریکل). Mandel, 1983( کنند یمپاالیش 

 ها آنهدف  بر خالف باور بیشتر مردم در مورد سناریو، که دهد یم حیتوضوي  بینی بیشتر روشن کند،

بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد،شما فقط چندین آینده  شیپ دیتوانپیش بینی نیست،شما نمی 

اما سناریو آن چیزي است که  رخ نخواهند داد، ها آناز  کی چیهکه احتماالً  کند یمبالقوه را پیشنهاد 

 ).Kleiner, 1995( »کند یمشما را نسبت به نیروهاي فعال وضعیت کنونی که در آن هستید آگاه 

                                                                                                                                               
1 -Benister 
2 - Commission of European Communities 
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  انسجام درونی سناریو

شامل داستانی است که زمان حال را با زیر بناي منطقی به آینده مورد نظر  عموماًیک سناریو 

در حقیقت همین منطقی بودن جریان توصیفی  شود یمچه که موجب اعتبار سناریو آن.دهد یمتوسعه 

داستان است که در عالم واقع همیشه برقرار است و سناریو نیز براي اینکه پذیرفتنی و محتمل به 

 1الگوي انسجام درونی سناریو را که توسط باورصاد 1شکل . حساب آید باید از این ویژگی برخوردار باشد

 :دهد یمارائه شده است، نشان  1997ال در س

  

  
  

 )1997باورصاد،(الگوي انسجام درونی  1شکل 

  

از مدل فوق پیداست که داستان یا سناریوي طراحی شده باید بر طبق منطق خاص وضعیت حال را 

  .به وضعیت نهایی که از آینده مد نظر است مرتبط کند

  ناریومطلوب س تعداد - 6

واقع ر د.متفاوتی وجود دارد نظراتي زیادي به عمل آمده  و ها بحثدر مورد تعداد مناسب سناریو 

اما نکات راهنماي خوبی در این . این تعداد بیش از آنکه تابع قانون خاصی باشد وابسته به شرایط است

  .راهگشاي روش تحلیل سناریو باشد تواند یمزمینه توسط محققان ارائه شده که 

ي آماري پیش ا نقطهي تک ها روشی که تنها به یک سناریو اکتفا شود این روش نسبت به در صورت 

دو ترسیم . باشد یم تر ارزشبی  ها آنماهیت توصیفی آن حتی از  لیبه دلبینی هیچ برتري نداشته و 

                                                                                                                                               
1 -Bavarsad 

 وضعیت حال

 :منطق

ستانتفسیر ماهیت دا  

:وضعیت نهایی  

تصویري از آینده 

 ممکن

 
:داستان  

  چه با ید رخ دهد تا وضعیت 

  نهایی پدیدار گردد 
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ود به خود به اینصورت خو باشد  مرجع کامالًکه یکی نسبت به دیگري  شود یمي محتمل باعث ویسنار

وضعیت حد وسط که رویکردي محافظه  عمدتاًدر رویکرد سه سناریویی نیز .شود یمسناریوي دوم حذف 

نوشت اما در  توان یماز طرفی از نظر تئوریک تعداد زیادي سناریو را .شود یمکارانه تري دارد گزینش 

چهار تعداد  حال نیابا . است عمل مدیریت و بررسی تنها تعداد اندکی از آنها به طور مؤثر امکان پذیر

 باشد یمنامناسب در تحلیل مناسب  هاي تیوضعکمی بیشتر براي جلوگیري از بروز  ایو  ویسنار

)Finlay, 2000 .( 

  سناریو سازي يها گام

که سناریو سازي به همان اندازه که به علم نیاز دارد به هنر و قوه  دارد یماظهار ) 2003( واندر ورف

ز ي عمومی که همه اها گامبنابراین واضح است که یک سلسله  ده نگري نیز محتاج است،تخیل و شم آین

استفاده کرده چنین لیست  ها سالیی را که خودش ها گاموجود ندارد اما واندرورف  کنند یمآن تبعیت 

  :کند یم

تأسیس یک سایت ( مقوالت اصلی و تصمیماتی که با آن روبرو هستید را مشخص کنید-1

 ).رود به یک اتحاد استراتژیکجدید،و

 .را جدا کنید دهند یمقرار  ریتأثنیروهاي کلیدي که بنگاه یا سازمان شما را تحت -2

عناصر از پیش تعیین شده که ثابت یا قابل پیش بینی : شوند یماین نیروها به دو گروه کلی تقسیم 

از تعداد دانش آموزان راهنمایی و سال آینده با استفاده  5تعداد دانش آموزان دبیرستانی در ( هستند

ي ها نانیاطمو عناصري که به علت عدم ) دبیرستان در حال حاضر با دقت مطلوب قابل برآورد است

سلیقه مصرف کننده،حوادث طبیعی و قوانین ( غیرقابل پیس بینی هستند و داریناپا، طیبر مححاکم 

  ).دولتی

  .ي نیز روبرو هستند، جدا کنیدرا که با عدم اطمینان بیشتر تر مهمسه عامل -3

  .را با گزینش تعداد زیادي متغیر پیچیده نکنید وهایسنار دیکنسعی 

در مورد آینده بنویسید بطوریکه  ها آنرا با حفظ انسجام درونی  )سناریو( ي کوتاهیها داستان -4

ار سناریو محدود خود را به سه یا چه. یکی از نیروهاي کلیدي را در خود داشته باشد ها آنهر یک از 

  .کنید

  .به هر یک از سناریوها نامی اختصاص دهید-5

در این مرحله .تعیین کنید ها آني هر یک از سناریوها را با توجه به عوامل کلیدي ها تیمحدود- 6

  .بسیار دقیق عمل کنید

ي مختلف را نسبت به سناریوها مورد ها واکنشذهن دارید ر یی که دها تیمحدودبا توجه به -7

واکنش دولت در هر سناریو چه .دیکن ینمبه یاد داشته باشید که شما در خأل کاري .حث قرار دهیدب

  .... خواهد بود؟مشتریان شما چه پاسخی خواهند داد؟

 ها آنکامل بررسی و انحرافات  به طورسناریوها را  ها آن لهیبه وسیی را انتخاب کنید تا ها شاخص-8

را در سناریوها دنبال کرده و بدین  ها شاخصهمواره جهت حرکت .را نسبت به اجرا شناسایی کنید

  .وسیله سناریوها را بروز کنید
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بلکه  دیکن ینمشما سناریوها را براي تصمیم انتخاب .با زمانبندي و یک شیوه مناسب عمل کنید-9

  .دیکن یمجهت حرکت آینده را شناسایی و دنبال  ها آنبه کمک 

زیرا  .طرح یک سناریو مستلزم طی گام به گام این مراحل نیست که کند یمدر پایان وي اضافه 

ساعت اولی که تیم سناریو مشغول تحلیل است رخ  3تا  2خالقیت سناریو سازي در % 80بیش از 

  .دهد یم

و خبرگان در تمامی مراحل راهگشا و راهنماي ساخت سناریو است اما  نظران صاحبهر چند نظرات 

در واقع روش سناریو هیچ  .دیآ یمجاي این روند به کمک تحلیلگران  ي کمی نیز درجايها کیتکن

ي به کل نگري و احتمالی بودن طرح ا ضربهي کمی تا جایی که ها کیتکنمحدودیتی در استفاده از 

در زیر  .اند گرفتهي زیادي مورد استفاده محققین قرار ها کیتکندر این راستا  .شود ینمسناریو نزند، قائل 

  ):Taylor, 1992( میکن یماشاره  باشند یمکه مورد نظر تیلور  ها آناز  مورد 6به 

 تحلیل روند) الف

 تحلیل تصمیم)ب

 تحلیل حساسیت)ج

 شبیه سازي به کمک کامپیوتر) د

 تکنیک دلفی)ه

 مطالعات اثر)و

ترالیا در مطالعه آینده بنادر اس تانگزون مثالًي دیگري نیز استفاده نمودند ها کیتکنسایر محققین از 

 ).Tangzon, 1991(رگرسیون چند متغیره را براي سه سناریوي خود اعمال کرد 

ستاده در رگرسیون را براي ارزیابی اثرات حمل و نقل و  -  ي دادهها کیتکنو نگیون  و نیز پیکارد

 ).Tangzon, 1991(اقتصاد ترافیک کانتینري بندر مونترال بکار بردند 

  ریوعملی از تحلیل سنا ییها مثال

در ادامه دو نمونه از مواردي که تحلیل سناریو در عمل مورد استفاده قرار گرفته بررسی      

به منظور آشنایی خوانندگان با بحث تدوین و تحلیل سناریو سعی شده که این دو مورد از  .شوند یم

رگان سناریو را به با دید کیفی و با استفاده از نظرات خب صرفاًمورد اول  .انواع مختلف سناریو باشند

  .اند شدهي کمی در جاهاي مناسب به کار گرفته ها کیتکنپیش برده است و در مورد دوم 

 2020ی براي سال الملل نیبي براي حمل و نقل ا هیالتحلیل سناریوي چند 

ی وضعیت حمل و نقل، نتایج فاز منظور بررسبه .و همکارانش انجام شد 1این کار توسط بري یوبلز

سناریو در مورد آینده اقتصاد مطرح شده به عنوان ورودي در نظر گرفته  4آن ر یق که دقبلی تحق

پس از آن سعی شد سناریوها در سه سطح کشور هلند،اروپا و جهان و در چهار بخش رشد .شدند

در مجموع .کلی،رشد اصلی و مرکزي، رشد جنبی و ثانویه و رشد قابل تحمل براي اجتماع آورده شوند

  .عدد برآورد شد 12معادل  وهایارسنتعداد 

                                                                                                                                               
1 -Ubbels 
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توسط خبرگان و متخصصانی  )نقلو حمل ( یمورد بررسموضوع ر پس از آن عوامل اصلی دخیل د

  :ي مختلف به صورت زیر مشخص شدندها نهیزمدر 

  .جداسازي مشروط ي مجازي،مسافت،توسعه تکنولوژیکی،ها سازمان

قرار گرفت و با توصیف  موشکافانهمورد بررسی جنبه اساسی  4هر یک از اثر ویسناردر نهایت در هر 

در هر یک از این سناریوها توصیف کاملی از آینده شکل .گانه شکل گرفت 12این اثرات سناریوهاي 

و اثرات  اند گرفتهگرفته که در آن روند جریانات مختلف و نیز رویدادهاي خاص احتمالی مورد توجه قرار 

ي اعمال شده از سوي ها تیمحدودپس از آن .اند شدهتحلیل واقع  مورد بررسی و ها آنو تبعات تمامی 

سناریوي نهایی براي توصیف  12محیط و سایر نهادها نیز با بازبینی مجدد در سناریوها وارد شدند تا 

ر به بیانیه سناریویی که در قسمت  سوم از این نوشتا.تدوین گردد 2020وضعیت حمل و نقل در سال 

ر روند ذکر شده فوق را د تواند یم خوانندهسناریو است که   12ی از یکی از این مشروح آمد بخش صورت

  .آن مشاهده کند

تصویر  12ي صنعت حمل و نقل در هر یک از ا ساختهبا اینکار بررسی راهکارهاي توسعه فعلی زیر 

ایی ي این راهکارها شناسها قوتو  ها ضعفبه راحتی انجام شده و  تواند یمرسم شده از آینده 

 ها دولتدر آینده گریبانگیر  تواند یممشکالتی که در صورت ادامه روند فعلی توسعه حمل و نقل .شوند

نیز از جمله مواردي است که  –ي پیمان کیوتو در جلوگیري از آلودگی هواها تیمحدوداز جمله  - شود

راي رسیدن به وضعیت در نهایت اتخاذ یک استراتژي بلند مدت که ب.شود یمدر سایه این تحلیل آشکار 

ي همه جانبه اي که در ها یبررسي مطلوب با کمک دستکاري در متغیرهاي اساسی و با توجه به ا ندهیآ

  .دینما یمو واقع بینانه تر از قبل  تر سادهجریان تدوین سناریوها انجام گرفته است، امري بسیار 

 ي تورم در ترکیهها ییایپوتحلیل سناریو به منظور بررسی 

مرور   EFARدر حقیقت مدل   و همکارانش انجام شد 1این تحقیق که توسط سول انسل سهیندر 

 Sahin( شود یمبراي تحلیل سناریو به کار گرفته    REFAR 2و نسخه اصالح شده آن را تحت عنوان

et al،20004.( 

آینده  هدف از انجام این بررسی دستیابی به پاسخی قابل اطمینان به این سؤال است که وضعیت

 توان یمي مختلفی خواهد بود و براي کنترل آن به چه اقداماتی ها صورتتورم در این کشور به چه 

  :شد؟ مراحل طی شده در این تحقیق به شرح زیر است متوسل

  ي محرك تورمروهاینتعیین )1

استاد اقتصاد  استفاده از نظرات سه با رندیپذتورم اثر داشته و یا از آن اثر می ر تعیین نیروهایی که ب

  :باشند یماین نیروها به قرار زیر . انجام گرفت

کسري درآمد بخش عمومی، عدم اطمینان، نرخ بهره، نرخ مبادله، ذخیره پولی، جریان کوتاه مدت 

سرمایه، درآمدها، اندازه اقتصاد غیر رسمی، عدم اطمینان در بودجه بندي دولت، نقص در برنامه ریزي 

                                                                                                                                               
1 -Sule Onsel Sahin 
2 - Revised Version of Extended Anomaly Relaxation 
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یت مساوات در درآمد، نا هماهنگی بخش کالن اقتصاد، نرخ بهره برداري از سیستم بانکی، عدم رعا

ي خارجی، تنزیل قیمت پول، انتظارات ها ییداراسرمایه، بدهی دولت، کسر بودجه، استخدام، خالص 

  . تورمی، تورم

در یک ماتریس مقایسات زوجی توسط همان سه استاد ارتباط علت و معلولی این د در مرحله بع

آورده ) ي جهت دارها فلش( ها آنو روابط ) ها گره( با هم سنجیده و در قالب یک شبکه از عواملعوامل 

 کرد یمکار تحلیل را بسیار مشکل  ها آنگره در شبکه و تعامل بسیار بین  20از آنجا که وجود .شده است

سري درآمد کسر بودجه و ک - عامل که داراي بیشترین فلش ورودي و خروجی بودند 2در مرحله بعد 

مجدداَ ترسیم  ها آنمتغیرها انتخاب و شبکه بر اساس مرکزیت  نیتر يمرکزبه عنوان  - بخش عمومی

  .شد

  ي محرك اصلی در تورمروهاینانتخاب )2

وزن دهی به نیروهاي محرك و سپس انتخاب نیروهاي  1ي عصبی مصنوعیها شبکهبا استفاده از 

  .محرك اصلی انجام گرفت

 نیروهاي محرك اصلی يها اسیمقتعیین )3

در مورد متغیرهاي کیفی اینکار .شد یمسطوح ممکن براي هر نیرو محاسبه  ستیبا یمدر این مرحله 

تنها با کمک برداشت ذهنی پاسخگویان انجام گرفت اما در مورد متغیرهاي کمی سطوح ممکن براي هر 

پس از .ي از این حیطه بیرون نماندا دهداانحراف معیار از میانگین مد نظر قرار گرفت تا هیچ   3نیرو تا 

نیروي  20در این حالت .تولید شد) متغیر( عدد تصادفی در این محدوده براي هر نیرو 100آن تعداد 

  .سناریوي مختلف بود 100مقدار را اختیار کرده و این بیانگر  100محرك وجود داشت که هر کدام 

  ي شدنی و خوشه بندي آنها حالتتشخیص )4

در عمل قابل وقوع  ها آنریوي تولید شده همگی قابل استفاده نیستند زیرا بعضی از سنا 100

یی شدنی ویسنار نجایاي بسیاري براي سنجشِ شدنی بودن سناریوها وجود دارد؛در ها روش.نخواهند بود

. ي محرك اصلی آن برقرار باشدروهایني ها ارزشکه همبستگی معنی داري بین  شود یمتشخیص داده 

هنوز اما براي تجزیه و تحلیل،این مقدار هم .عدد کاهش یافت 54به  100ین تست تعداد سناریوها از با ا

به منظور کاهش هر چه بیشتر تعداد سناریوها ،عمل خوشه بندي سناریوها توسط .نمود یمزیاد  اریبس

سناریوي کلی  4 و در مرحله بعد به 27انجام شد و تعداد سناریوها در مرحله اول به  SPSSنرم افزار 

  .دیآ یماز این سناریوها از ترکیب اطالعات سناریوهاي درون آن به دست  کیهر رسید که 

به مسئله سناریو نویسی و  تر یکمو  تر یکیتکنکه متوجه شدید روش دوم با دیدي  گونه همان

نقطه .باشد یمي کمی رایج ها کیتکنتحلیل سناریو نگاه داشته و مؤید عدم تناقض روش سناریویی و 

روش مورد استفاده  ها آنمثال ترسیم حاالت مختلف و محتملی از آینده  و نقطه افتراق  دو نیااشتراك 

یی که یا در عالم بیرونی و یا در ذهن ها دادهدر هر دو نمونه با استفاده از . بود  - کمی و کیفی - 

به ترسیم تصویرهایی از ر ه منجیی در مورد آینده انجام گرفت کها یفرافکنموجود بود،  نظران صاحب

                                                                                                                                               
1-Artificial Neural Network 
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مزایاي سناریوي حاصل، دید و نگرش عمیق و همه  ریاز ساصرفنظر .مختلف شد در چند حالتآینده 

به تنهایی پاسخگوي هزینه  دیآ یمجانبه نگري که از بررسی متغیرها و نیروهاي مؤثر بر آینده به دست 

  باشد یمو زمان صرف شده  براي کار انجام شده 

مهیا  پردازد یمبراي هر مسئله چند سناریو که به بررسی عمیق آینده از جوانب مختلف اکنون 

در تعیین جریان روند و نیز   ها آنتعیین اثرات عوامل مختلف به تنهایی و نیز چگونگی تعامل .است

ي مطلوب ا ندهیآاکنون براي دستیابی به .حوادث محتمل آینده از نقاط برجسته این سناریوهاست

آنرا با استفاده از متون سناریو تشخیص داده و تغییر عملی الزم را براي ر بهترین عوامل مؤثر ب توان یم

ایجاد تحول . آورده شد به یاد بیاورید 3که دربخشا به عنوان نمونه بیان سناریویی ر.آن پیش بینی نمود

ده این صنعت پیش بینی و توسعه در صنعت حمل و نقل ریلی از جمله اتفاقات مهمی است که براي آین

براي حرکت در جهت پیشرفت و .شده و موجب رشد اقتصادي کشورهاي پیشرفته خواهد شد

ي حمل و نقل در چندین سال آینده و احداث ها شاهراهتوسعه،سرمایه گذاري بلند مدت بر روي تعیین 

رل قدرت خرید واقعی در جهت پیشرفت باشد و یا با کنت  مستحکم اریبسقدمی  تواند یمیا بهبود آنها 

را تا حدي تحت کنترل درآورد و در صورت تشخیص نیاز از مازاد  ها آنمیزان سفرهاي   توان یممردم 

مواردي هستند که به تدوین  ها نیا .ظرفیت حمل و نقل براي تجارت و حمل و نقل کاال بهره گرفت

  .کنند یمي عملیاتی اجراي آن کمک بسیاري ها راهاستراتژي و تعیین 

  

  استفاده دیگري از واژه سناریو

 شود یممطرح  نجایدر اکه با آنچه  شود یمدر بعضی از متون تحقیق از سناریو معنی دیگري طلب 

این نوع . این مفهوم گرچه در جاي خود داراي ارزش است اما مورد بحث فعلی ما  نیست. متفاوت است

به طور مثال یک سناریو در مورد . شود یمگفته  دگرد یمسناریو به سلسله تصمیماتی که در آینده اتخاذ 

ي زمانی آتی را براي دست یابی به ها دورهنحوه خرید و فروش سهام مختلف در  تواند یممدیریت سهام 

بهترین  - ماتیتصم ریمسبهترین  شود یمدر این روش سعی .حداکثر سود و حداقل ریسک ترسیم نماید

شبیه سازي و یا ترکیبی از ایندو  ،)ي غیر خطیها مدل( ه سازيي بهینها روشبا استفاده از  - سناریو

تنها به ترسیم  باشد یماما در روش تحلیل سناریو که موضوع اصلی بحث در این مقال .یافت شود

ی به آینده مطلوب بسنده شده و ابی دستیی را براي ها برنامه تیدر نهاو   ندهیاز آتصویرهاي محتمل 

محتمل  اشتباهاتاین بخش بدین جهت آورده شد تا زمینه .شود ینمجام بهینه یابی ان گونه چیه

  .از بین برود بحث موردخوانندگان در مورد مفهوم سناریوي 

 
  کاربرد سناریو در تدوین استراتژي

در این قسمت به علت اهمیتی که سناریو در تدوین استراتژي دارد و با عنایت به آشناییی 

ناریو،ارتباط منطقی و صحیح سناریو با استراتژي مورد بررسی قرار خوانندگان با مفهوم تحلیل س

 کنند یمي چنین تصور ا عده.رابطه متقابل استراتژي و سناریو تا حد زیادي گمراه کننده است.ردیگ یم

استراتژي از این جهت که مسیر آینده را پی .شوند یمبه طور مستقیم از سناریو منتج  ها ياستراتژکه 

ی تواند بسیار به سناریو شبیه باشد اما هرگز به عنوان به اشدمنوعی آینده دلخواه می  ریزي کرده و



  روش تحقیق سناریو؛ چهاردهمفصل 
  

355  
  

 

 

به هر حال قبل از تدوین استراتژي بهتر است در  .دیآ ینمحاصل مستقیم کار تحلیل سناریو به حساب 

ك جمعی که آنگاه با درو ابتدا تعدادي سناریو براي ایجاد درکی در مورد آینده ناپایدار بسط داده شود 

  .، استراتژي تدوین گرددباشد یمي مختلف ها نهیزمدر  وهایسنارگروه 

به منظور جستجو و کشف وضعیت محیط نا مطمئن در آینده و با کاوش شرایط اقتصادي،  وهایسنار

تا بتوان تحت  شود یمتوسعه سناریوها باعث .شوند یماجتماعی، فنی، سیاسی و جمعیتی توسعه داده 

ي ممکن را تصویر کرده و با استفاده از نگرش عمیق حاصل نسبت به ها ندهیآاي مختلف،شرایط و رقب

  .تدوین و فرموله بندي استراتژي اقدام نمود

  

  دالیل عدم بکارگیري سناریو توسط مدیران

و ابهام عصر آینده  ها یدگیچیپحال که روش سناریو توضیح داده شد و مزایاي آن در مقابله با 

که چرا این روش گسترشی را  شود یمخواننده نکته سنجی مطرح ر ن سؤال در ذهن های تشریح گشت،

براي آن برشمرد اما بهتر است در این مورد به  توان یمکه شایسته آن است نیافته است؟عوامل زیادي را 

 ).Burt&Heijden,2003(تحقیق که توسط برت و هیجن انجام شده استفاده نماییم 

توسعه ر اث) 1995- 2001( سال 6ج زیر را از یک پروژه تحقیقاتی که در طی این دو پژوهشگر نتای

آنها به .،استخراج نمودندکرد یمبررسی  )SMEs( ي با سایز کوچک یا متوسطها شرکت در سناریورا

یی رفتند که در ابتدا حاضر به همکاري شده بودند اما اندکی پس از آن، انصراف ها شرکتسراغ مدیران 

و محاسبه فراوانی جمالت، کلمات و  ها آننتایج مصاحبه با .رکت در طرح اعالم نموده بودندخود را از ش

  :منجر به کشف دالیل زیر در مورد عدم روي آوري آنها به سناریو شد ها آني ها صحبتعبارات خاص در 

 سبک غالب مدیریت

در تمام مدت نقش یک بنابراین  کنند یممدیران با گسترده کردن نقش خود در تمام امور دخالت 

ي آینده نگر و ها روشآتش نشان را ایفا کرده وبا مشغول شدن به امور جزئی فرصتی براي بکارگیري 

  .سناریو ندارند خصوصاً

  سطح دید

مدیران در درجه اول به فکر مسائل درون سازمانی بوده و از تصمیمات جاري در دنیاي تجارت بی  

  .اطالع هستند

  

  

 ي استراتژیک ها بحثسطح کیفیت 

بعضی مدیران با تاکید روي گذشته موفق شرکت، چشم خود را به روي نیازهاي استراتژیک سازمان 

ي اولیه در مورد ها مالقاتیی که در ها بحث ها سازماندر این گروه  .بندند یمدر دنیاي متحول امروزي 

ي استراتژیک بر مبناي برنامه ها برنامهتوجه کافی به  ها آنشاهدي بر این مدعاست که  شود یماستراتژي 

  .ریزي سناریو ندارند

 )گروه اندیشی( عدم تکثر فکرها
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 به ازینآفتی براي احساس  تواند یمتفکر یکسان و توافق همگانی هیئت مدیره روي یک موضوع 

  .باشد شتریبتفکر و برنامه ریزي 

 کوته فکري

  .کنند یمتنها به بقا فکر د آینده باشن تجهیز ساختار براي به فکربسیاري از مدیران بجاي اینکه 

 اضطراب  و نگرانی

اقدام براي تدوین سناریو براي بسیاري از مدیران ترس از برجسته شدن نقاط ضعف،ترس از شکست 

  .و اضطراب ناشی از درگیري با ابهام را به همراه دارد

 عدم هماهنگی تفکرات مدیران و مشاوران بیرونی

مشخص  ها آنز مشاوران انتظار دارند که حتی جزئیات کار را نیز براي اغلب موارد ار مدیران د

پاسخ گویند و این  ها آنبه همه سؤاالت  توانند ینمنمایند؛ مشاوران هم در ابتدا به دلیل عدم آشنایی 

  .شود یمآمدن مشکالتی بر سر راه استفاده از سناریو  به وجودگاهی باعث 

ي زیر را براي غلبه بر این موانع پیشنهاد ها راهجدد تحقیق ،این محققان در پایان با بررسی م

  :کنند یم

  ي نزدیک شونده را باال ببریمها تیواقعسرعت درك. 

  ي مؤثر استراتژیک درگیر نماییمها بحثمدیران را در. 

 فضاي ذهنی را براي استراتژي قدرتمند ایجاد کنیم. 

 ي ممکن را مشخص کنیمها نهیگز. 

 یري تجربی مؤثر دخیل و درگیر نماییمسازمان را در یادگ.  

  

  نتیجه گیري

شرایط مدیریت  امروزي با آنچه در چند دهه  .آشوب و بی نظمی جزء الینفک دنیاي امروز است

که عدم  باشند یممدیران امروز مجبور به اخذ تصمیم در شرایطی .بود بسیار متفاوت است فرما حکمقبل 

  .کند یموتاه اندیشی را از آنان سلب اطمینان و بی نظمی در حوادث مجال ک

ي ها جوابي ا نقطهي پیش بینی و تصمیم گیري ها روشي آماري صرف و ها کیتکنامروزه دیگر 

  .نیازهاي روزمره و بلند مدت مدیران نیست

روش سناریو به دنبال ایجاد این شرایط، با رویکردي بلند مدت و با هدف کمک به مدیران در اخذ 

این روش همه جانبه .باشد یمدت به وجود آمد و هنوز  در حال طی مراحل رشد خود تصمیمات بلند م

تا  ردیگ یمي کمی تصمیم گیري را به خدمت ها کیتکني کیفی تصمیم گیري و دقت ها ستمیسنگري 

ضمن اعطاي دیدي باز و وسیع به مدیران، مسیر احتمالی حوادث آتی و راه صحیح حرکت فعلی  آنان را 

ی محیط  راه درازي نانیاما نااطمي زیادي در این زمینه صورت گرفته ها شرفتیپهر چند .دمشخص نمای

  .را در کمال این روش پیش روي محققان قرار داده است
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  روش تحقیق عملی؛ پانزدهمفصل 

  مقدمه

دي انواع تحقیق، در کنار تحقیقات بنیادي و برخی از کارشناسان امور پژوهشی در طبقه بن

هدف این شیوه . اند کردهمطرح  1"تحقیق عملی"کاربردي، نوع دیگري از تحقیق را تحت عنوان 

سازمانی و اجتماعی  پژوهشی حل مسائل واقعی در زندگی روزمره در سطوح مختلف فردي، گروهی،

تکاملی در کانون توجه دست اندرکاران و تحقیق عملی در طول چند دهه گذشته با طی مسیري  .است

ي اجتماعی در ها سازمان. کارشناسان امور پژوهشی، مدیریتی، سازمانی و اجتماعی قرار داشته است

ي زیاد و متنوعی  در مسیر ایجاد تغییر و تحول و با هدف تعریف صحیح ها تیفعالي گذشته ها دههطول 

ضع موجود، توصیف و تفسیر آن، ریشه یابی نقاط ضعف، و دقیق صورت مسائل دنیاي واقعی، شناسائی و

که منشا پیدایش  ها تیفعالاین . اند داشتهحرکت در جهت حل مسائل  تاًینهاشناسائی نقاط قوت و 

در قلمرو شیوه  توانند یم، اند بودهي مختلف نظري و عملی در حوزه تغییر و تحوالت اجتماعی ها مدل

تحقیق عملی به عنوان یک روش علمی در :گفت  توان یمخالصه به طور . تحقیق عملی جاي گیرند

تعریف، توصیف، تفسیر و تشریح سیستماتیک مشکالت دنیاي واقعی بوده و کمک شایانی در طراحی راه 

  .نماید هاي مناسب و اقدامات مؤثر می حل

م بستگی البته پذیرفتن و یا نپذیرفتن تحقیق عملی به عنوان یک روش علمی به شیوه تعریف عل

اما به هر حال تحقیق . یی همین فصل توضیحات الزم ارائه خواهد شدانتهادر این مورد در قسمت . دارد

، شود یمي که امروزه از آنها به عنوان روش علمی یاد ا شدهي تجویزي و به دقت طراحی ها هیروعملی از 

ي به اصطالح ها روشوائی با ي گذشته به منظور همنها دههعلیرغم این موضوع، در . کند ینمپیروي 

ي سنتی مبتنی بر الگوها و فنون کمی و ها روشعلمی رایج، در فرایندهاي اجرائی این شیوه پژوهشی از 

پدیدار  2ي مدیریتیها انگارهاما در حال حاضر با تغییرات بنیادي که در  .آماري بسیار استفاده شده است

نوان تحقیق عملی جامعه گرا مورد استقبال و شده است، شکل خاصی از این شیوه پژوهشی تحت ع

این شکل نوین تحقیق عملی که بیشتر متمایل  .پذیرش کارشناسان و دست اندرکاران قرار گرفته است

، جامعه گرا و مشارکتی در مندنظامبه رویکرد و نگرش کیفی در امر تحقیق است از یک استراتژي 

  .ردیگ یمدسترسی به اهداف خود بهره 

ي تحقیقی که در ارتباط مستقیم ها روشه به اینکه امروزه میزان فشارها براي طراحی و ارائه با توج

شاید بتوان تحقیق عملی جامعه گرا  .و مشکالت روزمره کاري مردم باشد افزایش یافته است ها تیفعالبا 

ت که در نهایت اجمال، در این فصل، تالش بر این اس. را پاسخی به این نیاز و انتظار فزاینده قلمداد نمود

که بیشتر متمایل به رویکرد (تصویري روشن، معرفت شناسانه و کاربردي از تحقیق عملی جامعه گرا 

  . ، ارائه گردد)کیفی در امر پژوهش است

                                                                                                                                               
1 Action Research 
2 Paradigmes 
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در اولین قسمت مطابق روال کلی  .این فصل، عالوه بر مقدمه حاضر شامل هشت قسمت اصلی است

مطالعه . شود یمهشی در ارتباط با موضوع فصل یعنی تحقیق عملی ارائه این کتاب، ابتدا یک گزیده پژو

، سئواالت و آورد یماین گزیده پژوهشی ضمن اینکه تصویري کلی از فرایند تحقیق عملی را فراهم 

در ادامه فصل . ي متعددي را در مورد این شیوه پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد خواهد نمودها پرسش

در . ارائه گردد ها پرسشي براي این ا کنندهي مناسب و قانع ها پاسخدر حد امکان  تالش خواهد شد که

ادامه همین قسمت استدالل و منطق پژوهشگر در دفاع اولیه از پیشنهاد پژوهشی خود نیز ارائه 

  .گردد یم

در دومین قسمت از این فصل، کلیاتی در مورد تحقیق عملی، شامل جایگاه  و مبانی نظري و عملی 

ي اول و دوم با چه و چه چیز تحقیق ها قسمتپس از اینکه در . این شیوه تحقیقی، ارائه خواهد شد

عملی آشنا شدیم، در قسمت سوم فصل با چگونگی انجام تحقیق عملی که در حالت کلی شامل پنج فاز 

ق در قسمت چهارم و پایانی فصل در مورد حقانیت و مشروعیت تحقی. اصلی است آشنا خواهیم شد

امید است این فصل به عنوان .و از منطق این شیوه پژوهشی دفاع خواهد شد شود یمعملی بحث 

و  تر قیعمراهنمائی خالصه و مفید در مورد تحقیق عملی، مشوق عالقمندان در جهت مطالعه و شناخت 

  .ي الزم در بکارگیري این شیوه پژوهشی گرددها مهارتو کسب  تر یتخصص

و نیازهاي امروزي تحقیقات کیفی، مطالب این فصل بر  ها ضرورتبا توجه الزم به ذکر است که 

که قبل از مطالعه این فصل  شود یملذا توصیه . اساس رویکرد کیفی به امر پژوهش تدوین شده است

  .  دییبفرمافصل تحقیق کیفی را مرور  حتماً

  

  تحقیق وهیو شگزیده پژوهشی و دفاع اولیه از طرح 

این فصل و قبل از پرداختن به چیستی و یا چگونگی تحقیق عملی به ارائه یک  در اولین قسمت از

  .میپرداز یمگزیده پژوهشی و طرح اولیه دفاع از شیوه تحقیق عملی براي این مورد خاص، 

ي مرتبط با دفاع از آن، ضمن اینکه تصویري کلی از تحقیق ها استداللمطالعه این گزیده پژوهشی و 

در . کند یمي متعددي را نیز در ذهن خواننده کنجکاو ایجاد ها پرسش، سواالت و کند یمعملی ارائه 

  . ارائه گردد ها پرسشي مناسبی براي این ها پاسخادامه این فصل تالش خواهد شد در حد امکان 

  Xشناسائی و حل مسائل کلیدي شرکت  :  برگزیدة پژوهشی

علت انتخاب این گزیده . گ سازمانی استگزیده پژوهشی مطرح شده در ارتباط با یک مسئله بزر

زیرا در . این بوده است که بتواند شش فاز پیشنهادي این فصل را در مورد تحقیق عملی پوشش دهد

بسیاري از موارد مسائل مورد پژوهش در تحقیق عملی مسائل کوچک و محدودي هستند که دو فاز 

  .شود ینمعمأل بکار گرفته  ها آندر مورد  "یکپارچه سازي  "و  "تعمیم  "یی انتها

  

  Xشناسائی و حل مسائل کلیدي شرکت  :  برگزیدة پژوهشی

وابسته به صنعت هوائی، با بیش از سه هزار نفر کارگر و کارمند، و در حدود سی سال  Xشرکت 

این شرکت که تاکنون در  .سابقه فعالیت، در حال حاضر با مشکالت مختلف و متعددي روبرو است
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کننده بسیاري از خدمات و قطعات مورد نیاز در بخشی از صنعت  نیتأمانحصاري، تنها  کامالًشرائط 

در حال حاضر از یک سو با نیازها و انتظارات برآورده نشده مشتریانش روبروست و از  .هوائی بوده است

نان سوي دیگر در حوزه درون سازمانی نیز با عدم رضایت و فقدان انگیزه و تعهد کافی از سوي کارک

 ISO9.. 2این شرکت در جهت حل مشکالت خویش چند سال قبل اقدام به اخذ گواهینامه  .روبروست

هواپیماهاي  يها مدلیکی از  ينگهدارمدیریت کیفیت براي خدمات تعمیر و  يها ستمیسدر زمینه 

خی از پس از اخذ این گواهینامه نیز علیرغم اصالحات محدودي که در بر. مسافربري کشور نموده است

شدن مشکالت درون سازمانی و برون  تر قیعمکاري شرکت صورت گرفت، روند افزایش و  فرایندهاي

 مؤسساتتا این که در حدود سه سال پیش این شرکت با مشورت یکی از . سازمانی شرکت متوقف نشد

 يها فرصتمشاوره مدیریتی، تصمیم به انجام یک تحقیق عملی جامع در جهت کشف نقاط قوت و 

از کارشناسان و مدیران  يا عدهاین پروژه بزرگ با همکاري موسسه مشاور بیرونی و  .بهبود شرکت گرفت

براي انجام این پژوهش . در مدت یک سال به اجرا در آمد يباال نسبتاًداخلی شرکت و با صرف هزینه 

) یا مشکل  مسأله( فرصت بهبود .  14استفاده شد و در نهایت در حدود   EFQMعملی از مدل اروپائی 

کارکردها و نتایج از طرف تیم مجري استخراج  ،فرایندها ،مختلف سازمان، اعم از ساختارها يها حوزهدر 

رویکرد و نگرش حاکم بر پژوهش  بیشتر متمایل به . به مدیریت ارشد شرکت گزارش گردید رسماًو 

ن و ابزارهاي آماري رایج به وفور در مطالعه میدانی و زمینه یابی و فنو يها روشرویکرد کمی بود و از 

مدیر عامل شرکت با نوعی بدبینی و عدم اعتقاد با نتایج این تحقیق و . این پروژه استفاده شد

پیشنهادهاي ارائه شده در گزارش نهائی تحقیق براي حل مشکالت شرکت برخورد نمود و به طور 

اکثریت کارکنان شرکت  .ل واقف بوده استضمنی ابراز نمود که وي از قبل بر وجود اکثریت این مسائ

موجود و استراتژي تحقیق فوق در جریان کامل فرایند تحقیق قرار  يها تیمحدودنیز که به دلیل 

اکنون پس . مشارکتی در اجراي آن نداشتند، نسبت به نتایج کار خوش بین نبودند عمالًنگرفته بودند و 

کشف  يها حلفوق، اکثریت قریب به اتفاق مسائل و راه  از گذشت حدود دو سال از پایان اجراي پروژه

 اند شده تر گستردهو  تر قیعمو نه تنها مسائل قبلی  اند شدهشده و پیشنهادي، به بوته فراموشی سپرده 

یک موسسه  راًیاخ .بلکه مسائل و مشکالت جدیدتري نیز گریبانگیر این شرکت بزرگ شده است

و علیرغم مدت زمان  کند یمتحقیقات اجتماعی و سازمانی فعالیت دولتی که در حوزه  ریغتحقیقاتی 

از اعتبار خوبی نیز برخوردار شده است، در جهت کشف و حل  گذرد یمکوتاهی که از آغاز تاسیس آن 

این موسسه ضمن بررسی، تجزیه و تحلیل و نقد  .مسائل این شرکت اعالم آمادگی نموده است

 Document( کت که از طریق مطالعه اسناد و مدارك موجود چند سال اخیر این شر يها تیفعال

Review (   و چند مصاحبه عمیق و جامع با کارشناسان و مدیران شرکت صورت گرفته است با ارائه

از طریق یک استراتژي جدید پژوهشی و با  تواند یمخاص تخصصی مدعی شده است که  يها استدالل

عملی، یعنی پژوهش عملی جامعه گراي مشارکتی که مبتنی بر  استفاده از یکی از اشکال نوین پژوهش

کیفی در امر پژوهش است متغیرها و مسائل کلیدي این شرکت را کشف و با مشارکت  نسبتاًرویکردي 

عقالنی و منطقی  يها تیاولوو افراد ذینفع شرکت منابع و انرژي محدود شرکت را بر اساس  ها گروههمه 

این موسسه معتقد است که براي حل مسائل شرکت و به . لیدي سوق دهددر مسیر حل این مسائل ک

 يها میتبا تشکیل و آموزش  توان یمارائه شده  يها حلنتیجه رساندن پیشنهادهاي بهبود و یا راه 
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و استفاده از شیوه پژوهش عملی جامعه گراي  )Multi Funnctional(اي خودگردان و چندوظیفه

   .مورد نظر در زمان معقول و با صرف منابع قابل قبول دست یافت مشارکتی به   دستاوردهاي

  Xدفاع اولیه از برگزیده پژوهشی شرکت 

موسسه پژوهشی ذکر شده در برگزیده پژوهشی فوق ضمن ارائه پیش نویس طرح تحقیق خود، در 

ت درك بهتر در جه ها آنبر چند نکته بسیار اساسی تاکید نموده است که ذکر  ،مقام دفاع از این طرح

  .روش شناسی و معرفت شناسی تحقیق عملی خالی از فایده نخواهد بود يها انیبن

انجام شده، مدیران ارشد و کارکنان و  يها مصاحبهاول از همه اینکه بر اساس مدارك موجود و  – 1

در . اند هداشتقبلی را  يها پروژهکارشناسان سازمان انتظار کسب نتایج و دستاوردهاي عملی و ملموس از 

فوق تنها به ارائه پیشنهادهاي متعدد براي بهبود اوضاع این سازمان بسنده  يها پروژهحالی که مجریان 

در این راستا انجام تحقیق عملی که بر اساس تعریفی که از فرایند این نوع تحقیق . اند بودهکرده 

  .پاسخگوي نیاز این شرکت باشد تواند یم ،منجر به عمل و اقدام براي بهبود گردد ستیبا یم، شود یم

ذینفع سازمان مشارکت  يها گروهبا توجه به اینکه در پژوهش انجام شده قبلی اکثریت افراد و  – 2

پیشنهادي از چه میزان اعتباري برخوردار  يها حل، معلوم نیست که مسائل کشف شده و راه اند نداشته

  . هستند

بر اساس رویکردهاي سنتی در امر پژوهش صورت  در تحقیقات انجام شده قبلی که بیشتر  -  3

بهبود و  يها پروژهدر مراحل اجراي  ستیبا یمو افراد ذینفع سازمان که  ها گروهبسیاري از  ،گرفته است

 بعضاًو  اند نداشتهگذارده شود در فرایند تحقیق نقشی  ها آنحل مسائل مسئولیت انجام کار بر عهده 

که حتی مدیرعامل شرکت نیز در این زمینه مشارکت  يبه طور. وده اندحتی در جریان انجام آن هم نب

طرح تحقیق پیشنهادي بر مشارکت همه ذینفعان در  .و همکاري الزم را در جریان پروژه نداشته است

و افراد ذینفع سازمان در  ها گروهکه اگر  دینما یمو اعالم  کند یمکلیه مراحل فرایند تحقیق تاکید 

مطلوب مشارکت نداشته باشند، در مراحل اجراي راه  يا اندازهوضعیت موجود و چشم  توصیف و تفسیر

منبع  نیتر مهمنیز همکاري الزم و کافی از خود بروز نخواهند داد و سازمان عالوه بر اینکه از  ها حل

از این منبع  يا عمده، ممکن است بخش گردد یمتولید خالقیت و نوآوري در فرایند بهبود محروم 

بر . عملی براي مسائل سازمان مبدل سازد يها حلرزشمند را نیز به نیروي مقاوم در برابر اجراي راه ا

این اساس استفاده از پژوهش عملی جامعه گرا و مشارکتی شرط الزم براي امید بستن به کسب نتایج و 

  .دستاوردهاي مورد انتظار در انجام چنین تحقیقاتی خواهد بود

 تواند یمالزم در این زمینه  يها یبانیپشتو  ها آموزشخودگردان و البته ارائه  يها میتتشکیل   – 4

را در تمامی مراحل  ها آنذینفع و حضور و مشارکت فعال  يها گروهتعهد و مسئولیت پذیري افراد و 

 سوژه تحقیق بلکه به به عنوانبدین طریق افراد سازمان نه . فرایند تحقیق تا حدود زیادي تضمین کند

عنوان مشارکت کنندگان در فرایند تحقیق، قواي فکري و خالقیت و نوآوري خویش را در اختیار سازمان 

  . قرار خواهند داد
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  )جایگاه و مبانی(کلیات تحقیق عملی 

در این قسمت تالش خواهیم کرد که با ارائه کلیاتی در مورد تحقیق عملی، پاسخ مناسبی براي 

 "چیستی"در واقع در این قسمت به دنبال مسئله . حقیق عملی بیابیمت "؟چه چیز"و یا  "چه؟"سوال 

  براي دستیابی به این هدف ابتدا باید جایگاه تحقیق عملی را مشخص . تحقیق عملی هستیم

  )از دیدگاه روش شناسی(جایگاه تحقیق عملی  1-2

ی بر زندگي که ا دهیچیپعوامل  . جوامع مدرن افزایش یافته استر هاي موجود د ها و بحران تنش

. دهد را افزایش می ها آنگذارد مشکالت خانوادگی اجتماعی و سازمانی  اجتماعی و روزمره افراد تأثیر می

اندرکاران امور اجتماعی و مشاوران سازمانی براي حل مشکالت افراد، بیش  دست ،رود یمبنابراین انتظار 

    .کنند از پیش تالش 

اند، اما گاهی  ي رفع نیازهاي خود به خوبی آماده شده و آموزش دیدهاندرکاران امور برا اگر چه دست

مثآل، معلمان با دانش   .خارج است ها آناي  شوند که از توان حرفه اي مواجه می هاي پیچیده با بحران

هاي موجود  شوند که از اختالفات خانوادگی و زد و خورد والدین و همچنین از تعارض آموزانی مواجه می

مشاوران امور رفاهی صرف مقابله با و و یا اینکه تمام توان مددکاران اجتماعی . برند عه رنج میدر جام

    .شود انبوه مشکالت ناشی از گسترش فقر، پوچی و افسردگی می

هاي الزم را دیده و از تخصص  اندرکارانی که آموزش از دست ،که ذکر شد گونه همانبه هر حال 

باید  ها آن .اي بیندیشند رود که براي مشکالت فردي و اجتماعی مردم، چاره علمی برخوردارند انتظار می

با مداخله و اعمال تغییرهاي مناسب در سطح فردي یا سازمانی، این گونه مشکالت را حل کنند یا 

   .را افزایش دهند ها آنمیزان 

ر کاهش مشکالت هاي پیشنهاد شده د حل اما بر اساس شواهد موجود، اقدامات انجام شده و راه 

به .  یابند، چندان مؤثر نبوده اند از منابع مالی و انسانی موجود گسترش می تر عیسراجتماعی، که بسیار 

هاي پیشنهادي  حل هاي اجرا شده توسط دولت مانع موفقیت از راه هاي اتخاذ شده و طرح عالوه، سیاست

هاي اجتماعی مبارزه با  دها دالر در طرحرغم آنکه میلیار مثآل، علی .توسط کارشناسان امور شده است

گذاري شده است اما نتایج حاصله چندان امیدوار کننده  معضل پوچی و از خود بیگانگی جوانان، سرمایه

  .نبوده است

هاي دولتی را باید  شاید تنها پاسخ مناسب براي مشکالت روزافزون اجتماعی آن است که سیاست

مشاوران سازمانی، دانشجویان، (هاي نزدیکترند  که به واقعیت ها آنیت گیري از دانش، تجربه و خالق بهره

  . کامل نمود.. ) .درمان جویان، اساتید و

هایی خاص را دیکته کنند، بلکه  ها و روش ها، رویه هاي دولت نباید فعالیت ها و طرح در واقع سیاست

  .ورندباید منابع و امکانات الزم را براي انجام صحیح و مناسب فراهم آ

شود ،کافی  منتقل می ها آنهاي آموزشی به  هاي فنی افراد باتجربه که از طریق دوره متأسفانه مهارت

  .هاي دیگري نیاز دارند نیست و آنها به توانایی

بنابراین، باید دیدگاه خود را نسبت به مدیران و کارکنان شاغل در بخش خدمات اجتماعی تغییر 

همانند یک مکانیک یا تکنیسین عمل کنند، در حالی که آنان  ها آنکه  انتظار داریم معموالً.  دهیم

کارگیري بدون تفکر  این دیدگاه جدید، به.. توانند پژوهشگري خالق یا کاوشگري مبتکر باشند می
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هایی  گیري از رویه ها رد کرده است و در عوض از بهره ها و زمینه هاي استاندارد را در همه مجموعه روش

مند طراحی و  اندرکاران کاردان و عالقه محتوایی به موضوع مربوط هستند و توسط دست که از نظر

  .کند اند، حمایت می پیشنهاد شده

هاي تجاري را در  هاي مشارکتی در مدیریت، شکل فعالیت بسیاري از شرکت بر همین اساس روش

ها و فرایندهاي متمرکز  از روشاین تغییر نگرش، نمایانگر فاصله گرفتن .  سراسر دنیا تغییر داده است

   .سازد اندرکاران را خاطر نشان می اي دست هاي توسعه بوده و ضرورت افزایش مهارت

شود که  هایی اشاره می به روش) Action Research(در این فصل تحت عنوان تحقیق علمی 

هاي علمی براي  لح در طراحی راه ها آندهد و به  هاي پژوهشی دست اندرکاران را افزایش می مهارت

) Approach(یا رویکرد) Method(این شیوه   .کند اي کمک می مشکالت موجود در حیات حرفه

   .باشد گرایی و مشارکت می تحقیق شامل فرآیندي کلی است که داراي سه ویژگی اساسی منظم جامعه

  نظاممندفرآیندي - 1

ها یا  سازد ماهیت پدیده ادر میپژوهش، یک کاوش یا بررسی اصولی و دقیقی است که افراد را ق

  : هاي تحقیق عبارتند از  مشخصه.  رویدادهاي پیچیده را درك کنند

 مشکلی که باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. 

 روش بررسی. 

 سازد توضیحاتی که ماهیت مشکل را براي افراد روشن می. 

   

شکل مورد تحقیق انجام تواند در برگیرندة اقداماتی باشد که در حل م پژوهش همچنین می

  .شوند می

هاي توصیف  توان مرهون پافشاري این تحقیقات بر تدوین دقیق روش موفقیت تحقیقات علمی را می

ارائه ابزاري براي   هاي علمی براي مسائل انسانی در زمینۀ کاربرد روش .مشاهده و توضیح دانست

  . ده استآمیز نبو بینی و کنترل رفتار فردي و اجتماعی موفقیت پیش

بنابراین میزان فشارها .  سنتی است يها وهیشاین وضعیت تا حدودي ناشی از انجام تحقیقات به 

اندرکاران باشد،  هاي تحقیقی که در ارتباط مستقیم با فعالیت مستمر دست براي طراحی و ارائه روش

هاي   تحت عنوان هاي اخیر، مکاتب فکري جدیدي در زمینه روش تحقیق در دهه.  افزایش یافته است

ها  گیري از این روش کیفی، طبیعی، سازنده، تفسیرگرا مطرح شده است تا پژوهشگران بتوانند با بهره

ها، تفسیر و توصیف  هدف از اجراي این روش.  طبیعت و ماهیت دنیاي اجتماعی را درك کنند

  .هاي تاریخی، فرهنگی و تعاملی زندگی اجتماعی است پیچیدگی

در ایجاد پیوند ضروري  ها آنهاي خاص خود را دارند، زیرا  توضیحات نیز محدودیت البته حتی این

  .میان نظریه و عمل عاجز هستند

تحقیق عملی بر این فرض متکی است که ضبط و ثبت رویدادها و ارائه توضیحات توسط 

که قبالٌ  ییها آنفرض دیگر آن است که . باشد پژوهشگري که در متن کار نیست به هیچ وجه کافی نمی

هاي تحقیق مشارکت  اند، باید به طور مستقیم در فرایند به عنوان سوژه یا موضوع تحقیق معرفی شده
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  .اي از این فرایندها بهره گرفت که مستقیماٌ براي همه مشارکت کنندگان مفید باشد کنند به گونه

  .گرا شکلی از این روش تحقیق است تحقیق عملی جامعه

  گرا و مشارکتیفرایندي جامعه -2

که از ابزار انسان  شود یمگرا به آن دسته از الگوهاي تحقیق عملی اطالق  تحقیق عملی جامعه

  .ردیگ یم، در جهت ارائه راه حلی عملی براي مشکالت اجتماعی بهره ها نظامشناسی و سایر 

نظم بهبود ظهور کرد و اکنون به شکلی گسترده به منزلۀ تحقیقی که م "مجدداًوش تحقیق  این ر

   .، مطرح شده استکند یمجو و سازمانی، اجتماعی و خانوادگی مردم را جست  یزندگکیفیت 

  .شود اجتماعی اجرا می يها ارزشروشن از  يا مجموعهپژوهش عملی جامعه گرا همواره از طریق 

  : ندنگر یمدر جوامع مدنی، به پژوهش عملی به منزلۀ روش تحقیقی که داراي خصوصیات زیر است، 

   .سازد یمو مشارکت همه مردم را ممکن مردمی است،  )1

  .براي مردم ارزشی برابر قائل استمنصفانه است،  )2

 . سازد و رهایی از شرایط ناتوان کننده و منزجر کننده را امکان پذیر میرهایی بخش است،  )3

ه   منصۀ بالقوه خود را ب يها ییتواناهمۀ  دهد یم، و به مردم امکان تحکیم بخش زندگی است )4

 .ظهور رسانند

آگاهی به و جمع آوري دادها، تجزیه و تحلیل، نظریه پردازي، عمل، ارزیابی، کسب یا خلق دانش 

 يها سوژه قبالًرا که  یو کارکنانو تسهیل کننده تحقیق، مردم  شود یمشکل یک فرایند گروهی آغاز 

 نیبددهد،  و نگرش خود مشارکت میدیدگاه  یدر پاند در فرایند تعریف پی  رفته تحقیق به شمار می

  .  ابندی یمنفع در تحقیق به نقطه نظر مشترك در مورد زندگی خود دست  ، افراد ذيلهیوس

هدف اولیه این تحقیقات ارائه نوعی ابزار کاربردي براي حل مشکالتی است که مردم در زندگی 

  . کنند یم، اجتماعی، یا خصوصی خود تجربه يا حرفه

توان به نوعی تغییر یا تحول در راستاي تقویت و بهبود زندگی  ر پژوهش عملی را میآزمون فرضیه د

  .  مردم، تشبیه کرد

  )از دیدگاه کاربردي(جایگاه تحقیق عملی 

هاي درمانی،  کینیکل، ها مارستانیبگرا به شکلی موفقیت آمیز در مدارس،  از پژوهش عملی جامعه

هاي   جوانان، گروه يها باشگاهلتی، جوامع روستایی، کلیساها، نهادهاي اجتماعی، دوایر و نهادهاي دو

از این نوع تحقیق براي بررسی وضعیت .  هاي دیگر استفاده شده است مختلف نژادي، و بسیاري محیط

جوانان، مادران جوان، شهروندان  يها گروه، کارکنان سازمان، دانش آموزان مدارس، ها کارخانهکارگران 

هاي جسمی یا روانی رنج  اجتماعی، مردمی که به نحوي از معلولیت يها گروه، بیکاران، ممتاز، مردم فقیر

متولیان امور رفاهی، مددکاران اجتماعی، مشاوران . برند و برخی موارد دیگر استفاده شده است می

ن اجتماعی، معلمان، پرستاران، پزشکان، مدیران و مجریان، برنامه ریزان اجتماعی و شهري و مشاورا

گرا را به نحوي  هاي اجتماعی، فرایندهاي تحقیق علمی جامعه سازمانی در طیفی گسترده از زمینه

  .اند موفقیت آمیز تسهیل نموده
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کارانی که به شرکت در پژوهش  اندر هایی به عنوان رهنمودي براي دست هاي بعد مجموعه در قسمت

انید از این روش تحقیق براي امور بسیاري نظیر تو شما می. عملی جامعه گرا تمایل دارند ارائه خواهد شد

  :موارد زیر بهره بگیرید 

 هاي کار روزانه از طریق اعمال موارد ذیل تقویت روش: 

  ؟دهیم را انجام می ها آنکنیم و چگونه  چه کارهایی می(ها  بررسی اهداف و رویه

ر ما چقدر از کارایی برخوردار کا ؟ایم تا چه حد به اهداف خود نائل شده(ارزیابی اثربخشی و کارایی 

توانیم آن را انجام  چگونه می ؟چه کاري باید انجام داد(ها  ها و استراتژي ریزي فعالیت ، و برنامه؟بوده است

  . دهیم؟

 هاي زیر  هاي خاص از طریق اعمال روش حل مشکالت و بحران : 

  تعریف مشکل،

  شناسایی دالیل بروز آن،

  و تحلیل اجزاء تشکیل دهندة آن،

  .هایی براي حل آن مشکل طراحی استراتژي 

 هاي زیر هاي ویژه از طریق اعمال روش ها و برنامه طراحی پروژه: 

  ریزي، برنامه

  اجزاء و

  ارزیابی 

  : تواند مؤثر باشد، عبارتند از  می ها آنگرا در  هایی که به کارگیري تحقیق عملی جامعه از جمله حوزه

  آموزش 

  بهداشت 

 ماعی هاي اجت فعالیت 

  توسعه سازمانی 

  برنامه ریزي و معماري 

  توسعه اقتصادي 

  مبانی تحقیق عملی 

دهد که براي حل  امکان می افرادشود و به  گرا، به شکل گروهی انجام می تحقیق عملی جامعه

هاي  هاي و روش گیري از رویه این نوع تحقیق، بر بهره  .هایی سنجیده بردارند  مشکالت خود، قدم

  : توانند  کند و افراد با کمک آن می و همه پسند تأکید میمشارکتی 

  موقعیت و وضعیت خود را به خوبی به تصویر بکشند، ) الف 

  ،مشکالت خود را به شکلی اصولی مطالعه و بررسی کنند) ب 

   .هایی مناسب تهیه و ارائه کنند براي مقابله با آن مشکالت، طرح) پ 

شود که  ان فنی و تخصصی و از فنون پیچیدة آماري استفاده میدر تحقیقات علمی متداول از واژگ

  . قابل فهم و به کارگیري است) خواص و عوام(مشکل است، اما این نوع تحقیق براي همه  ها آندرك 
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توانند وضعیت و  آن می با کمکاین روش تحقیق، چارة همه مسایل و مشکالت نیست، اما افراد 

هاي مؤثري براي مشکالت موجود در محل کار و اجتماع ارائه  د و راه حلجایگاه خود را بهتر کنترل کنن

   .کنند

  2- 1گزیدة

  روش بنیادي تحقیق عملی

  نگاه کنید

  و اطالعات ها دادهجمع آوري  

  تعریف و توصیف  

  فکر کنید

 فرضیه سازي  

  نظریه پردازي  

  عمل کنید

 گزارش  

  

.  ردیگ یمتحقیق عملی از آن بهره  یکی از چندین روشی است که» نگاه کنید، عمل کنید « روش

ریزي،  برنامه(از مراحل  يا مجموعهتحقیق عملی را به عنوان ) 1988(به عنوان مثال کمیس و مک تگرت

  .کنند معرفی می) اجرا، نظارت و ارزیابی

  نظم- 1

دهد، تحقیق عملی، فعالیتی مرتب و منظم نیست، بنابراین،  مشارکت کنندگان در  تجربه نشان می

،    مجبورند به عقب برگردند ها آن. را تا پایان فرایند، قدم به قدم ادامه دهند ها تیفعالتوانند  قیق نمیتح

نه (ها را جهشی  ها را بازنگري کنند، تفسیرها را مورد بررسی قرار دهند، قدم فرایندها را تکرار کنند، رویه

  . شدید اعمال کنند بردارند و گاهی در مسیر تحقیق، تغییراتی تند و) به تدریج

  فرهنگ-2

اي است که  منتقدان تحقیقات علمی سنتی معتقدند که ماهیت این نوع تحقیقات به گونه

، میشل "مثالًدر جهت تأمین اهداف خود استفاده کنند؛   ها آنتوانند از  استعمارگران و استثمارگران می

  .ن نوع تحقیقات اشاره کرده استنهفته در ای طلب الیاستهاي  فوکو، محقق فرانسوي، به انگیزه

ها را از  هاي فردي و اجتماعی افراد و سازمان گرا به دنبال آن است که انگیزه تحقیق عملی جامعه

هاي سنتی  با نگرش(انجام تحقیق تغییر دهد و به این وسیله ماهیت رقابتی و برتري طلب تحقیق 

  .ر تحقیق را تضمین کندنفع د هاي ذي را تغییر دهد و منافع همه گروه) متداول

سیاسی و هدف محقق از انجام آن  "کامالًاي عقیده دارند که پژوهش عملی، ابزاري است که  عده

هایی براي مشکالت اجتماعی و کمک به افراد براي غلبه بر کسانی است که به  یافتن راه حل یا راه حل

  .کنند ظلم می ها آن

  نقش و جایگاه مردم- 3
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ها را  ها و تصمیم ، طرحها تیفعالز تحقیق عملی آن است که این نوع تحقیق اثر ویژگی برجسته و بار

این تحقیق تنها به دنبال .  دهد نفع در تحقیق و متأثر از آن، مورد توجه قرار می بر زندگی افراد ذي

مورد  نفع و متأثر از تحقیق را نیز تأمین هدف یا اهدافی خاص نیست، بلکه رفاه و آسایش تمام افراد ذي

هاي اجتماعی و اداري جوامع مدرن  این ویژگی درست مقابل طرز تفکر حاکم بر نظام. دهد یمتأکید قرار 

شرّ (روح و ماشینی را الزم  هاي بی که بسیاري از ساز و کارهاي و روش میا کردهما عادت .  قرار دارد

  .بدانیم) الزم

توانند انبوه عواملی که زندگی فردي،  هاي کنترل شده و متمرکز دولتی نمی بدیهی است که طرح

  .دهند، مدنظر قرار دهند اجتماعی و سازمانی افراد را مورد هجوم قرار می

ها،  هاي پذیرفته شده و متداول در سازمان مؤید این مطلب است که بسیاري از روش ها نیاهمه 

  .نهادها و مؤسسات اجتماعی، خطا و ناصحیح هستند

ها باید با توجه به ارزش کاربردي یا  که برنامه کنند یمپیشنهاد )1979(تونی کلی و راسل گلوك 

  .اساس تأثیرشان بر زندگی عاطفی و اجتماعی مردم مورد ارزیابی قرار گیرندر و همچنین ب ها آنفنی 

هاي تحقیقی را در موارد زیر  ها ضرورت بررسی  اثرات گوناگون فعالیت معیارهاي ارزیابی برنامه

  : زدسا آشکار می

 احساس عزت نفس افراد :  غرور 

  احساس خودمختاري، استقالل، صالحیت و شایستگی افراد : عزت 

 زن، کارگر، اسپانیولی، و غیره(تأیید هویت اجتماعی افراد :  هویت( 

 ها، اعمال، رویدادها و  احساس افراد در خصوص مالکیت و کنترل بر منابع، تصمیم:  کنترل

 وقایع 

  ی افراد در احساس تعهد و مسئولیت نسبت به اعمال خودتوانای: مسئولیت 

  هاي مردمی همبستگی گروه: وحدت 

  کنند یمهایی که مردم در آن احساس آسایش و آرامش  مکان: مکان 

  پیوندهاي تاریخی، فرهنگی یا اجتماعی دارند ها آنهایی که مردم با  محل: محل  

در کتاب خود با عنوان ارزیابی ) 1989(ا و لینکنکند که گوب هایی را بیان می این مفاهیم، ویژگی

روش تشریحی جدلی یا به عبارتی گفت و گوي معناساز، آن   .اند نسل چهارم به توصیف آن پرداخته

که از طریق توجه به موارد زیر؛ حرمت و عزت شخصیت و امور شخصی مردم  کند یمتعاملی را پیشنهاد 

  :را مورد توجه قرار دهد 

 و کامل مشارکت فعال 

  مساوات سیاسی افراد درگیر در برنامه 

 ساختار توسعه یافته، همه پسند و پرمحتوا 

  برابري و همبستگی مفهومی 

 اجتناب از برخورد و تعامل با افراد به عنوان سوژه یا هدف مطالعه 
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ژي، انر آزاد کردن«قالب ر اند، توجه به این خصوصیات د به آن اشاره کرده "قاًیدقگوبا و لینکن 

ایجاد خالقیت، القاء حس غرور، ایجاد تعهد، الزام به قبول مسئولیت و برانگیختن حس مشارکت و 

  .شود متبلور می» مالکیت

  نقش و جایگاه پژوهشگر-4

نامیده  » پژوهشگر«حسب سنت ر الذکر به شکلی قابل توجه نقش فردي را که ب هاي فوق فرضیه

کند  نقش پژوهشگر به مثابه نقش کارشناسی که تحقیق می در پژوهش عملی،(دهند  شود، تغییر می می

او تسهیل کنند یا مشاوري است که به عنوان .  نیست، بلکه او باید همانند فردي مشکل گشا عمل کند

و نفع در تحقیق در تعریف دقیق مشکالت  هاي ذي کند و به گروه یک عامل تسریع کننده عمل می

  . کند هاي مؤثر کمک می لراه ح ارائهبراي  ها آناز  تیحما

  :گراي خود را به روش زیر بیان کردند هاي جامعه خصوصیات فعالیت

 شما تسریع کننده هستید. 

 از این امر . نقش شما تحمیل کردن امور نیست، بلکه باید افراد را براي تغییر تحریک کنید

 .گیرد شود، انجام می مربوط می ها آنمسائلی که به  نیتر مهمبررسی  قیطر

 شوند نه نتایج حاصله عصارة کارها فرایند و یا روشی است که از طریق آن امور انجام می.  

 اساس کار، قادر ساختن افراد به انجام تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به خود است. 

 رود افراد آنجا باشند از جایی که افراد هستند شروع کنید، نه از جایی که باید و یا انتظار می. 

 ها را بررسی نمایند،  د کمک کنید موقعیت خود را تجزیه و تحلیل کنند، یافتهبه افرا

 .خواهند تغییر دهند خواهند حفظ کنند و آنچه را که نمی ریزي کنند که چگونه آنچه را می  برنامه

 هاي مختلف انجام و نتایج احتمالی یا عواقب هر انتخاب را  به افراد اجازه دهید که روش

بعد از انتخاب برنامه، مشاور باید ضمن کمک در اجراي آن با طرح مسائل و نقاط ضعف .  آزمایش کنند

 .احتمالی کشف و انتخاب منابع، مشارکت نماید

 کند، نیست مشاور، حامل و طرفدار گروهی که براي آن کار می. 

 کند بلکه توسعۀ انسانی را نیز مدنظر قرار     ، فقط به راه حل مشکالت توجه نمی مشاور 

  .دهد می

  .رندیگ یمدر تحقیق در کانون توجه قرار  نفع يذ يها گروهاساس این جهت گیري پایین به باال، ر ب

از نظر قلمرو ) زمینه یابی(هاي پیمایشی  به عنوان نمونه، تحقیق» نمایندگان«، »کارشناسان«

اند، دچار تغییر  دار شده عهده را ها آنهاي افرادي که  ها، عالیق، منافع، و ویژگی محدود هستند و با برنامه

شوند که مانع از  فرایندهاي تبادل نظر تحت شرایطی انجام می "غالباًهمچنین .  شوند و دگرگونی می

  .گردد هاي جامعه می شرکت بسیاري از گروه

  .دهند در بسیاري از مواقع افراد در برابر فرایندهاي مستبدانه واکنش منفی نشان می

گیري از قدرت و برتري خود زندگی افراد را تحت تأثیر قرار  نی قصد دارد با بهرههرجا که عاملی بیرو

اغلب به صورت زیر از خود واکنش  ها آن) ها در پشت این تحمیل نهفته باشد حتی اگر بهترین نیت(دهد 

  :دهند نشان می
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  خشونت و تهاجم  

 تفاوتی  بی  

  گریز  

  انرژي  

  عالقه  

  اقدامات مؤثر  

  مالحظات عملی- 5

گرا به دنبال طراحی، توسعه و حفظ آن دسته از تعامالت شخصی و اجتماعی  تحقیق عملی جامعه

است که ماهیت استثماري نداشته باشد و حیات عاطفی و اجتماعی همه مشارکت کنندگان را تحکیم 

فصل (شود که به تکوین گروه منجر شود  هایی طراحی و اعمال می این نوع تحقیق به شیوه.  بخشد

و دموکراسی، تساوي و انصاف، آزاد منشی و کیفیت زندگی اجتماعی ) تراك همه مشارکت کنندگاناش

) در مورد روابط، ارتباطات، مشارکت و میزان شمول (شوند  اصولی که در زیر تشریح می.  را تقویت نماید

قیق حساس هایی که به عناصر کلیدي این نوع تح توانند به مشارکت کنندگان در تدوین فعالیت می

   .هستند، کمک کنند

  روابط ) الف 

  کلید کار در روابط نهفته است 

   .اي بسیار به ایجاد و حفظ روابط کاري مثبت دارد گرا، عالقه پژوهش عملی جامعه

وي معتقد است که روابط ظالمانه در   .نیز آموزنده است)  1979( کار محقق فرانسوي میشل فوکو 

براي مثال (شوند  ش بر روي سنگ، نیستند و به طور مشخصی ظاهر نمینهادهاي اجتماعی همانند نق

بلکه این نوع روابط ناشی از اعمال ) که در رأس هرم سلسله مراتب اجتماعی قرار دارند ییها آنتوسط 

  .قدرت از طریق صدور فرامین در تمامی سطوح یک جامعه است

درت و مقام تأکید دارند کنار گذاشت و از هاي تعاملی را که بر ق بنابراین باید آن دسته از روش

  .پسندتر استفاده نمود هاي عملیاتی همه سبک

نفع را مورد بررسی  طبیعت، ماهیت و کیفیت روابط میان ارباب رجوع، مجریان و سایر افراد ذي  نوع،

  .قرار دهیم

  ارتباطات) ب 

عامل بروز تغییرات مثبت معتقد است که ارتباطات مؤثر ) 1979 (هابرماس  محقق آلمانی یورگن

است اگر بخواهیم ارتباطات مؤثر و کارایی داشته باشیم باید چهار شرط بنیادي و اساسی زیر را رعایت 

  : کنیم 

  درك کند) از طریق ارتباطات(شود  دریافت کننده بتواند آنچه را منتقل می: درك. 

  اطالعات دقیق باشد و ساختگی نباشد: واقعیت. 

  هاي خود براي برقراري ارتباط صادق باشد و هیچ برنامه و  دهنده در تالش ارتباط: صداقت

 .هدف پنهانی نداشته باشد
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  روش، سبک، و شکل ارتباطات براي افراد محیط و فعالیت مناسب باشد: مناسب بودن . 

گیري از اطالعات تحریف شده یا توجیه ناکامی در تأمین اهداف  تالش بري فریب دیگران با بهره

ها به قدري شایع است که به بخشی نامطلوب اما الزم در حیات اجتماعی، سازمانی و سیاسی ما  نامهبر

  .تبدیل شده است

 يها امیپها و  جدا از شرایط اساسی ارتباطات ؛ رفتار، سبک و سازماندهی فعالیت ارتباطی نیز نشانه

مش کارکنان و افزایش عزم و ارادة تواند آثاري قابل توجه بر احساس آرا کند که می بسیاري ارائه می

  . ها و تأمین اهداف بر جاي بگذارد در انجام فعالیت ها آن

  .هاي تحقیق است ارتباطات کلید عملیات  مؤثر در کلیه روش

  مشارکت) ج 

تا زمانی که افراد در فرایندهاي کشف ماهیت و ریشۀ مشکالت فراروي خود مشارکت کنند، فرصت 

یت خود را به شکلی صحیح و عمیق درك نمایند و فعاالنه در فرایند رویایی با دارند خیلی سریع موقع

  .مسائل مشارکت کنند

اي تدوین  را به گونه ها آن، و خدمات، ها طرحنقطه ضعف کنترل متمرکز این است که طراحان 

  .و محیط فرهنگی و اجتماعی آنان تناسب داشته باشد ها آنکنند که با منافع و اهداف  می

هاي استانداردي که به صورت  هاي فرهنگی و اجتماعی یک گروه به شکلی مشخص با رویه دگاهدی

  .شود متفاوت باشد، مشکالت بروز خواهند کرد تدوین می گذاران استیسمتمرکز توسط 

اجتماعی، آموزشی و رفاهی با تأکید بر سود،  يها عرصه در کلیه ها سازمانهاي  و اولویت ها ارزش

شوند در  ها با توجه به اهداف اقتصادي و فنی طراحی می بنابراین پروژه.  رل لحاظ گرددتولید و کنت

  .شود حالی که به مسائلی اجتماعی، فرهنگی عاطفی و معنوي توجه چندانی مبذول نمی

اند که هر برنامه یا خدمتی اثراتی ناچیز  ها به این نتیجه رسیده اندرکاران در بسیاري از زمینهدست

ها را از طریق مشارکت در تدوین و اجراي  ها و روش گی افراد دارد، مگر اینکه مردم بخواهند رویهبر زند

  .درك کنند ها آن

گرا به دنبال جلب مشارکت مستقیم افراد در ارائۀ راه حل براي مشکالتی است  پژوهش عملی جامعه

ها را تسهیل و  ست که این فعالیت، وظیفه پژوهشگر اکند یمبروز  ها آنکه در حیات سازمانی و اجتماعی 

  .ها را تعیین کند حمایت کند، نه اینکه مسیر این فعالیت ها آناز 

در این نمونه، وظیفۀ رهبري تسهیل فرایندهاي سازمانی و عملیاتی است، نه تعریف و کنترل این 

ژي در کمک به مشارکت فعال، کلیه احساس تعلقی است که کارکنان را به صرف زمان و انر.  فرایندها

  .کند تکوین نوع و کیفیت زندگی اجتماعی خود تشویق می

  )شمول ( فراگیر بودن ) د 

نفع در امر تحقیق را در  هاي ذي تحقیق عملی جامعه گرا به دنبال روشی است که همۀ افراد و گروه

  .برگیرد

شود، مجریان به  هایی که به آسانی قابل اجرا هستند باعث می در این شرایط، تمایل به برنامه

  .اي نداشته باشند مخالف یکدیگر عالقه "بعضاًهاي مختلف و  مشارکت فعال گروه
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شود تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود،  ها به دقت کنترل می در بیشتر موارد عضویت در کمیته

  .هاي محدودي از کارکنان در کمیته حضور دارند گروه

شود، اما این  هایی سطحی ارائه می قدامی عاجل، راه حلافتد که در تظاهر به ا بسیار اتفاق می

  .افزاید ها تنها بر وخامت اوضاع می حل راه

  .آزاد گذاشتن فرایندهاي سازمانی، منافع بالقوه بسیاري دارد

، شود یمارائه  ها آنها و خدماتی که براي  گیري درباره برنامه افزایش مشارکت افراد در تصمیم

نند دانش و آگاهی خود را به شکلی  قابل مالحظه افزایش دهند و منابع را در جهت توا اندکاران می دست

  .جامعه بسیج نمایند منافع

  . تقلیل بسیاري از مشکالت به هم را مرتبط را دارا هستند

  2- 6گزیدة 

  اصول مؤثر در تحقیق عملی جامعه گرا

 روابط  

 ارتباطات  

 مشارکت  

 شمول  

 فرایند اجرائی تحقیق عملی

بهبود، فرایند کلی اجرائی را در پنج فاز  يها پروژهدر حوزه چگونگی انجام ) 1 ..2(گراینا فرانگ 

تحقیق مطرح نشده  يها وهیشگرچه این طبقه بندي به طور خاص در حوزه ادبیات . کند یمطبقه بندي 

 يها دگاهیدو  منطبق با ادبیات کامالًدر ارتباط با تحقیق عملی این طبقه بندي  رسد یماست، اما به نظر 

به همین دلیل ما نیز در ارتباط با مراحل و فازهاي فرایند . باشد یماندرکاران تحقیق عملی نیز دست

 .میکن یماستفاده ) البته با مقداري دست کاري و تعدیل (اجراي تحقیق عملی از این طبقه بندي 

  .متعدد ارائه کرده است يها لمثاشرح مفصل و جامعی از این پنج فاز را به همراه )   ...2(اندرس 

فاز آماده  – 2فاز تصمیم و تعهد اولیه  - 1: بر این اساس پنج فاز اجرائی تحقیق عملی عبارتند از 

فاز تعمیم و گسترش اجرا در  – 4فاز اجراي محدود در مقیاس کوچک  - 3سازي و تمهید مقدمات 

سیستم و کل  يها بخشایج با سایر و نت ها رساختیزفاز یکپارچه سازي  - 5مرتبط  يها بخشسائر 

البته الزم به ذکر است در تحقیقات عملی در بسیاري از موارد، به جاي اجراي محدود  .سیستم اصلی

شاهد اجراي کامل طرح خواهیم بود و در نتیجه فازهاي گسترش و یکپارچه سازي چندان موضوعیت 

بزرگ  يها پروژهتی از تحقیق عملی است که در در واقع کاربرد این دو فاز مربوط به حال. نخواهند یافت

و امکان اجراي کامل و گسترده طرح تحقیق در بدو امر  ردیگ یمبسیار بزرگ صورت  يها طیمحو 

الزم به ذکر است که در نوشتار حاضر هدف ما تشریح این . باشد ینمبه صالح نیز  اصوالًموجود نیست و 

پنج فاز تنها در جهت ارائۀ یک چارچوب کلی براي فرایند  پنج فاز پیشنهادي نیست و مطرح کردن این

  .تحقیق عملی در مرحلۀ برنامه ریزي و اجراء است
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  )Define( مسألهتعریف    -  1

 .بحث خواهد شد) ”نگاه کنید“ مبحث (در این مورد در قسمت چهارم 

      )Decide(تصمیم و تعهد اولیه  - 2

در حد الزم مورد توجه  معموالًنیز برخوردار است  يباالار این فاز تحقیق عملی که از اهمیت بسی

نکته در این فاز  نیتر مهم. ردیپذ یمشتابزده صورت  یبه صورتو اغلب گذار از آن  ردیگ ینممحققین قرار 

این است که تصمیم گیرندگان اصلی سازمان و یا پدیده اجتماعی مورد پژوهش از لحاظ عملی و نظري 

تنها در این حالت خواهد بود که . مصمم و متعهد به انجام تحقیق عملی مورد نظر باشندآگاهانه  کامالًو 

در مورد مدیریت . (منابع و امکانات اولیه مورد نیاز و حیاتی تحقیق قابل دسترس و حصول خواهند بود

  ).منابع مورد نیاز تحقیق در فصل تحقیق کیفی به طور کامل بحث شده است

 کامالًت اجتناب ناپذیر انجام تحقیق عملی براي تصمیم گیرندگان اصلی باید در واقع نیاز و ضرور

. عوامل متعدد و متنوعی باشد تواند یماین نیاز و ضرورت  سرمنشأالبته . مسجل و مسلم شده باشد

مفرط داخلی، بهره برداري از نقاط قوت  يها ضعففشارهاي محیطی، نارضایتی مشتریان و کارکنان، 

در ایجاد تصمیم و تعهد  توانند یم تواماو  ییتنها، هر یک به ......موجود در محیط و يها تفرصداخلی و 

نیز ) تسهیل کنندگان تحقیق(در ضمن فرد یا گروه مسئول تحقیق . اولیه نقش بسزائی ایفا نمایند

را دارند و صالحیت و توانائی انجام آن  ها آن ،باید انجام شود حتماًمطمئن باشند که تحقیق  ستیبا یم

  . باشد یمسرانجام اینکه انرژي، شور و اشتیاق و امکانات الزم براي انجام تحقیق فراهم 

  

  (Prepare)آماده سازي  

  بازبینی اصولی- 1

  .  سازند تنظیم و از نو می "مجدداًمردم حیات خود را از طریق فرایندهاي پیوسته مبادله و مذاکره، 

ستلزم آشناکردن مشارکت کنندگان با پیچیدگی محیط فعالیت اولین مرحلۀ فرایند تحقیق عملی م

به ویژه تسهیل کننده تحقیق باید به شکلی اصولی تصویري از موقعیتی که در آن کار .  است ها آن

خواهد کرد، مشخص کند  ها آنهایی را که با  وسیله بتواند جایگاه افراد و گروه کند، ارائه دهد تا بدین می

هایی که به تسهیل  اي از رویه در ادامه این فصل به مجموعه. ایجاد نماید ها آنموقعیت و درکی اولیه از 

  . شود اشاره می» صحنه را براي فعالیت تحقیق آماده سازند «دهد  کنندگان تحقیق امکان می

گر در فرایند تحقیق، تعیین  هاي ایجاد ارتباط، تثبیت نقش پژوهش هاي اولیه شامل راه فعالیت

ها و ایجاد و ارائه تصویري اولیه از شرایط و زمینه  نفع در تحقیق و افرادي مؤثر در این گروه اي ذيه گروه

  . تحقیق است

  و اقدام) اجماع(مذاکره، توافق عام،  -2

  : معتقدند که ) 1989(اگون گوبا و ایونا لینکن

بهره   ها آن هایی است که مشارکت کنندگان از گرا آرایش سازه وظیفۀ اصلی یک محقق ساخت

را با یکدیگر و با هر نوع اطالعات دیگر که ممکن  ها سازهگیرند و تا آنجا که ممکن است وي باید این  می

  .است به مسئله مورد مطالعه مربوط شود، نزدیک کند
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  .اي هستند نمودهاي یکپارچه، اصولی داراي معنی مادة سازنده هاي خلق شده ها، واقعیت سازه

در حال روي دادن است، نیست بلکه هدف » واقعاً«یجاد حقیقت یا توصیف آنچه هدف از تحقیق، ا

  .معتقدند ها آنها به  است افراد و گروه) ها سازه(متفاوتی  ییها تیواقعو  ها قتیحقنمایان ساختن 

ها با تصورات و  اي است که در آن افراد و گروه گرا ایجاد زمینه بنابراین، وظیفۀ تحقیق عملی جامعه

راکات و تعابیر مختلف بتوانند ساختی از موقعیت خود که براي همه مفهوم باشد طراحی و ارائه کنند اد

نامند، زیرا همزمان با  می» فرایند جدلی تشریحی«گوبا  و لینکن این فرایند را ). ساختی مشترك(

ند، کسب یک هدف اصلی این فرای. شوند هاي مختلف، معانی جدیدي ظاهر می مقایسه و تقابل دیدگاه

هاي  ه کردن دیدگا طریق ضمن دستیابی به اتفاق نظر و مشخص  ترکیب سطح باالتر است تا بدین

.  ها براي بحث و تبادل نظر دربارة اقداماتی که باید انجام شود، استفاده گردد مختلف، از این دیدگاه

زمند آن است که مردم با گرا بسیار اساسی است و نیا فرایند جدلی تشریحی براي پژوهش عملی جامعه

هدف و یکپارچگی با یکدیگر همکاري کنند و به این وسیله حل مؤثر مسائل و مشکالت خود را تضمین 

  .کنند

  .در اینجا اصل با اهمیت آن است که اهداف انسانی حداقل به اندازه مالحظات فنی مهم هستند

  اولیه يها تیفعالانجام - 3

وایی مثبت از تعامل و فعالیت است که انرژي و عالقۀ همه افراد هدف فعالیت اولیه ایجاد حال و ه

  .نفع در تحقیق را به کار وادارد ذي

یا » باید« ها آنبه انجام کاري کنیم، اصرار داریم که » وادار«کنیم افراد را  هنگامی که سعی می

در » بازداریم«کاري  را از انجام ها آنکنیم  کاري را انجام دهند، یا هنگامی که سعی می» بهتر است«

هایی  چنین موقعیت.  گردد هایی را موجب می مقاومت احتماالًایم که  موضعی مستبندانه قرار گرفته

صاحبان قدرت قبالٌ مشکل را تعریف و براي آن راه حلی  ها آنگیرد که در  فرایندهایی را در برمی عموماً

ممکن است موقعیت یا پیچیدگی و نوع مشکل را به  درك کنند که دیگران توانند ینمآنها .  اند کردهپیدا 

ها و اهداف متفاوتی داشته  هایی بسیار متفاوت تفسیر کنند، یا ممکن است در زندگی خود برنامه شیوه

تجربۀ من نشان .  باشند و یا مسائل دیگري را دنبال نمایند که از اولویت بسیار باالتري برخوردارند

 شکست معموالًشوند،  ها و تعاریف مستبدانه آغاز می اساس تصمیمر ی که بهای ها و طرح برنامه دهد یم

  .خورند می

تواند  که می اند شدهاي طراحی  شوند براي ایجاد بستر و زمینه فرایندهایی که در ادامه تشریح می

شخصی و را به صرف منابع  ها آننفع در تحقیق را به تحرك وادارد و  هاي ذي توانایی انرژي افراد و گروه

هاي  دهد که ویژگی فعالیت اولیه همچنین به تسهیل کنندگان تحقیق امکان می.  زمان تشویق نماید

  .سازندة محیط را کشف و شناسایی کنند

هاي  ترین زمان ممکن با همه گروه تماس و ارتباط در کوتاه جادیادر مراحل آغازین و اولیه تحقیق، 

  .نفع در تحقیق حائز اهمیت است ذي

مناسبی را براي مالقات با افراد تعیین کنند و باید بعد از  و مکانیل کنندگان باید زمان تسه

کنند که  اساس این شیوه افراد احساس میر ب.  دیدارهاي اولیه به طور منظم با مردم تماس برقرار کنند

ر بعضی موارد کنند مهم است و اینکه د ارائه می ها آندر فرایند تحقیق دخالت دارند، اطالعاتی که 
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عنصري مهم در تحقیق عملی » مالکیت و تعلق«این شرط » هاست آنطرح مورد نظر متعلق به «اساسی 

  .گرا است جامعه

  ایجاد نقش) الف 

پژوهشگران به طور سنتی حس و موقعیت یک دانشمند یا متخصص را دارند و همواره از دیگران 

البته در پژوهش عملی، .  گذارند احترام می ها آنبه توقع احترام دارند و دیگران نیز بر همین اساس 

دیگر به پژوهشگران وظیفۀ سنگین کشف .  نقش و وظیفۀ پژوهشگر تفاوت قابل توجهی با این الگو دارد

کنند و این وضعیت،  نقش منحصر به فردي را ایفا می ها آنشود، بلکه  محول نمی» قابل تعمیم«حقایق 

  .در متن هر مطالعه ایجاد شود در حالتی بسیار واقعی، باید

نفع  هاي ذي بنابراین، تسهیل کننده در مرحلۀ اول باید وضعیتی را ایجاد کند که از سوي تمام گروه

  .در تحقیق مشروع و قانونی باشد و تهدید کننده نباشد

اي ه بنابراین، پژوهشگران باید در مورد نقش خود نه فقط با افراد صاحب قدرت، بلکه با همه گروه

تواند در قالب  توسعۀ نقش تسهیل کننده پژوهش در چنین شرایطی می. سهیم در تحقیق مذاکره کنند

  .دستور کار، طرز برخورد موقعیت عملی گردد: مفهومی متشکل از سه عنصر 

خود را » حضور«توانند با آگاه کردن افراد از اهداف و مقاصد خود،  تسهیل کنندگان پژوهش می

هاي احتمالی استقبال  هاي اولیه شامل ارائه اطالعات دقیقی است که از پرسش فیمعر. تثبیت کنند

  . نماید ها بیان می واژه نیتر شفافها را به کمک  کند و برنامه می

  .شوند تري تدوین می کنند و به طور مشخص ها به تدریج نمود پیدا می با ادامۀ کار تحقیق، برنامه

  طرز برخورد) ب 

اي به خود  طرف معرفی کند و نقش تهدید کننده حد امکان خود را عادي و بی پژوهشگر باید تا

حرکات بدن، طرز صحبت و متن سخنرانی، لباس و رفتار وي باید هدفمند، جذاب، فروتنانه و .  نگیرد

حالت متخصص همه فن حریف را به خودگرفتن، همانند یک رئیس مقتدر رفتار . خالی از تکلف باشد

  .ي یک فرد موفق را درآوردن براي تحقیق مشارکتی مضر استکردن و یا ادا

  موقعیت) ج 

توان در قالب سه مقوله، که هر گروهی ممکن است در محیط اجتماعی  مقام یا موقعیت را می

  .فضاي فیزیکی، وضعیت اجتماعی، و قلمرو نمادین: بخشی از آن را مدعی شود، تقسیم کرد

زه واردان یا افراد مایل به تغییر وضعیت کنونی تالش کنند کنند که تا مشکالت هنگامی بروز می

  .ها را مورد هجوم یا تغییر قرار دهند افراد و گروه» قلمرو«

اي هنرمندانه خود را مطرح کنند که فضاي  همزمان با کار تدارکاتی، پژوهشگران باید به گونه

باید با توجه به موقعیت خود، . قرار نگیردکار خواهند کرد، مورد تهدید  ها آناجتماعی کارکنانی را که با 

طرف اتخاذ کنند، اظهار عالقه کنند، اما هیچ عالمتی مبنی بر  ها و موقعیت فیزیکی، موضعی بی فعالیت

  .دارند، نشان ندهند» قلمرو«هایی در مورد هر  اینکه طرح

اثري قابل توجه بر  تواند پس از این رو دستور کار، طرز برخورد و موقعیت تسهیل کنندة پژوهش می

به طور خالصه تسهیل   .گرا داشته باشد  هاي تحقیق عملی جامعه موفقیت یا شکست هر یک از فرایند

  : کنندگان باید در انجام امور زیر دقیق باشند 



376  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

 گشا معرفی کنند  خود را فردي مشکل 

  مراقب ظاهر و لباس خود باشند 

 بیان کنند اهداف خود را به نحوي که تهدید کننده نباشد ، 

 همدم شوند و معاشرت کنند ) رسمی و غیررسمی(ها  با همه گروه 

  قابل رؤیت باشند 

  در دسترس باشند 

 کنند نفع در تحقیق مالقات کنند که آنان احساس راحتی می در جاهایی با افراد ذي. 

  
  نفع هاي ذي شناسایی گروه-4

اجتماعی، گروهی و سازمانی تماس برقرار  هاي اندرکاران با افراد مختلف و متعددي در محیط دست

بر زندگی یا کار تمام کسانی که  "احتماالًکنند،  ها تجربه می مشکالتی که هر یک از این گروه. کنند می

  .گذارد سهمی در این موقعیت دارند، تأثیر می

تأثیر قرار  تحت شان یزندگافرادي که (نفع در تحقیق  هاي ذي بنابراین پژوهشگران باید به همه گروه

اگر چه . اطمینان خاطر دهند که در امر تعریف و کشف مشکل یا خدمت مشارکت داشت) گیرد می

نفع  هاي ذي توان همه افراد را در این امر مشارکت داد، اما این نکته ضروري است که همه گروه نمی

تواند  ست که میکند و در موقعیت و مقامی ا صحبت می ها آناحساس کنند کسی در دفاع از منافع 

  .را از آنچه در حال وقوع است، آگاه کند ها آن

اي براي  انگیزه "احتماالًهایی که در جریان تحقیق از حق اعالم نظر برخوردار نیستند،  اعضاي گروه

بخشی اختالل  مشارکت در فرایندهاي تحقیق ندارند و بنابراین ممکن است در هر نوع فعالیت نتیجه

  .ایجاد کنند

ها  ها و زیرگروه توانند به پژوهشگران در تعیین و انتخاب همه گروه دهاي بازنمایی اجتماعی میفراین

نفع در  هاي ذي اي که تصویري جامع از گروه تحت تأثیر موضوع مورد بررسی کمک نماید، به گونه

  .تحقیق فراهم شود

آن دسته از افرادي را  کند، نفع در تحقیق به مشارکت کنندگان کمک می هاي ذي رسم نمودار گروه

ها را،  گاهی این گروه(شوند، شناسایی کنند  هاي مورد بررسی به نوعی مربوط می که در ابتدا به موضوع

  .مشابه چنین نموداري است 3- 1جدول   .)نامند یمهاي مرجع  گروه

ر تگزاس اي د هاي مختلف را در مدرسه اند که مایل بودند گروه این جدول را پژوهشگرانی رسم کرده

  .مشخص و انتخاب کنند
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  در تحقیق نفع يذهاي  گروه:  3- 1جدول 

  
  

  شناسایی افراد متنفذ - 5

هاي ذیربط  یکی از اولین وظایف مهم براي تسهیل کننده پژوهش، تعیین ساختار رسمی سازمان

ار نماید و براي کار در ارتباط برقر ها آنوي باید افراد صاحب نفوذ و قدرتمند را شناسایی کند و با .  است

در همین زمان باید الگوهاي رسمی نفوذ را کشف .  جایی که از نظر سازمانی مناسب است، اجازه بگیرد

نظران نامیده  که اغلب صاحب(و تعیین کند، تا بدین وسیله اطمینان حاصل نماید همه افراد متنفذ 

   .اند در مراحل اولیه فرایند تحقیق لحاظ شده) شوند می

  ارائه تصویري اولیه - 6

باید . هاي اجتماعی محیط تحقیق را ارائه کنند ابتدا تسهیل کنندگان پژوهش باید مفهومی از پویایی

؛ افراد کلیدي، ماهیت جامعه، اهداف و ساختار سازمانی مؤسسات ذیربط و کیفیت .نفع هاي ذي گروه

  . نمایند ییرا شناساها  روابط میان افراد و گروه

  .ین فرایند شامل مطالعه تاریخچه موقعیتی است که قصد بررسی آن را دارندبخشی از ا

این صدمات و . اند گاهی آثاري از صدمات و اختالفات عمیق بر جاي گذاشته  رویدادهاي گذشته

دقت مورد ا هاي موفق را به شدت محدود کند مگر آنکه ب تواند دامنه و گسترة طرح اختالفات می

  .رسیدگی قرار گیرند

  پذیر نمودنجامعه-7

با زندگی مردم  "معموالًهاي فنی و غیر شخصی که  پردازیم فقط از روش هنگامی که به تحقیق می

بخش مهمی از ماهیت هر فرایند تحقیق بدین معنی است که ما وارد . کنیم ارتباطی، ندارد استفاده نمی
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گذار و  عاطفی برخوردارند و تأثیرهاي اجتماعی، تاریخی و  شویم که از ویژگی هاي فرهنگی می محیط

  .پذیر هستند تأثیر

هایی  سازند، که در حیات گروه گرا را پژوهشگرانی پربار میبنابراین، فرایندهاي پژوهش عملی جامعه

دهند که غرق  میپژوهشگران اثربخشی خود را زمانی ارتقا . ورزند کنند، مشارکت می کار می ها آنکه با 

  .وهی هستندسازي حیات گر در  غنی

  )Small start( محدودو اقدام در مقیاس کوچک 

       )Expand(و تعمیم اقدام  گسترش

  )Integrate(یکپارچه سازي  

  

  )شناسایی وضع موجود و ارائۀ تصویري جدید(نگاه کنید

نفع در تحقیق براي توصیف  هاي ذي هدف از این مرحله از فرایند تحقیق عملی، کمک به گروه

  .خود به شکلی روشن و جامع است تیعو موقوضعیت 

چشم اندازهایی را کشف  ها آنکنند دنیاي اطراف خود را بهتر بشناسند،  وقتی که افراد تالش می

  .دهد قرار می ها آن يفرا روکنند که امکانات جدیدي براي حل مشکل خود  می

دهد که دنیاي  کان میام ها آنشود و به  در بهترین شکل، این امر موجب روشن شدن فکر افراد می

  .متفاوت بنگرند و کامالخود را به شکلی جدید 

  تهیۀ گزارش وضع موجود- 1

و (هاي تحلیلی منسجم  نفع در تهیه و تدوین گزارش هاي ذي تسهیل کنندة تحقیق باید به گروه

تواند با انجام اقدامات زیر به  محقق می. خصوص وضع موجود خود کمک کندر د) مورد توافق همه

  :نفع در تهیه گزارش مذکور کمک کند ذي يها روهگ

 آوري اطالعات از طریق جمع:  

  در تحقیق نفع يذ يها گروهمصاحبه با شرکت کنندگان در 

  اقدامات و وقایع مشاهدههاي گروهی براي  در فعالیت ها آنکمک به   

  مطالعه و بررسی اسناد و مدارك مربوط  

  کردن اطالعات بندي و مرتب دسته  

 نفع در تهیه و تنظیم یک گزارش تحلیلی از وضع موجود  هاي ذي هر یک از گروه کمک به 

  نفع در تهیه و تنظیم یک گزارش تحلیلی مشترك ذي يها گروهکمک به 

  جمع آوري اطالعات-2

همزمان با مالقات تسهیل . هاي مقدماتی تسهیل کننده پژوهش تشریح شد در فصل سوم، فعالیت

آوري، ضبط و براي با  نفع، آنها به روشی اصولی اطالعات را جمع هاي ذي  کنندگان پژوهش با گروه

  .کنند نفع در تحقیق آماده می هاي ذي استفاده گروه
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  مصاحبه 2- 1

  .دهد که موقعیت خود را توصیف کنند مصاحبه به مشارکت کنندگان امکان می

بسته، یک  احتماالًهایی  گاهها، تسهیل کنندگان پژوهش ممکن است با دید با پیشرفت روند مصاحبه

  .زندیبه پرهباید از بحث و مجادله با مصاحبه شوندگان  ها آنبا وجود این، .  طرفه یا اشتباه مواجه شوند

هاي افراد به  آوري دیدگاه جمع) طبق نظر یک انسان شناس مشهورر ب(مسأله مهم در این عرضه 

  ).25، ص1992- 1961ی، مالینوسک(منظور درك دیدگاه آنان از محیط خود است 

  ها پرسش

ها به راحتی تحت تأثیر تصورات،  مورد فرایند مصاحبه این است که پرسشر مشکل عمده د

 نسبتاًهاي  چارچوبی مفید از پرسش) 1979(اسپرادلی . گیرد هاي پژوهشگر قرار می ها و برنامه دیدگاه

ها و نظرات پژوهشگران  میزان تأثیر هدفتواند  این چارچوب می. دهد خنثی و غیر هدایت کننده ارائه می

  .شود این چارچوب در ذیل تشریح می. را بر اداراکات مشارکت کنندگان به حداقل برساند

 هاي معمول وقوع  ه دهد در مورد شیو  که به پاسخ دهندگان امکان می ،هاي نمونه پرسش

کند؟ یک روز خاص در اداره  چگونه عمل می معموالًبه عنوان مثال، گروه شما (رویداد صحبت کنند 

 ).خود را توصیف کنید

 به عنوان مثال، آیا (یابد  هاي ویژه تمرکز می ، که بر رویداد یا پدیدهویژه يها پرسش

 ...).مورد جلسه روز گذشته خود صحبت کنید؟ شرح دهید که چه اتفاقی افتادر توانید د می

 يها مکانکت کنندگان تمام درخواستی براي انجام بازدید است تا مشار پرسش گردشی 

و حتی در (خود را به پژوهشگران  يها بنگاه، یا مراکز یا ها درمانگاهدرس،  يها کالسادارات، مدارس، 

به طور مثال، آیا ممکن است تمام نقاط (نشان دهند ) نفع در تحقیق هاي ذي صورت امکان به دیگر گروه

در سراسر این بازدید، مشارکت کنندگان ) نشان دهید؟ به من] اداره، کالس درس، درمانگاه[این مرکز را 

پژوهشگران ممکن است .  بخش را تشریح کنندر هاي موجود در ه جزئیات مربوط به افراد و فعالیت

اتاق، دفتر، [به طور مثال، در مورد این بخش درمانگاه (هایی بپرسند  همزمان با ادامه کار خود پرسش

] مددجویان، بیماران، جوانان[مورد مددکاران اجتماعی ر ممکن است د آیا.  بیشتر توضیح دهید] کالس

 ).اید، بیشتر صحبت کنید که شما از آن نام برده

 میبه راتوانید  آیا می) به طور مثال(کند  به فرایند توصیف کمک می تکلیفی پرسش 

و مفید هستند و اغلب بسیار آموزنده  ها نقشه). اید رسم کنید؟ اي از محلی که توصیف کرده نقشه

توانند  مشارکت کنندگان همچنین می.  آورند هایی براي طرح پرسش و توصیف دقیق فراهم می فرصت

توانید بگویید چگونه  آیا می: به طور مثال(ویژه از حیات شغلی یا اجتماعی خود را ارائه کنند  يها جلوه

 ).کنید؟ یک مطالعه موردي را اجرا می

 آیا چیز دیگري باقی . بیشتر صحبت کنید.. .ن مثال، در موردبه عنوا( هاي اضافی پرسش

 )مانده که در مورد آن موضوع بگویید؟ چه چیزي دیگري؟

 بله اوه. ادامه دهید: به عنوان مثال( هاي تشویقی توضیحات یا پرسش(! 

 از آن را به من نشان دهید؟ يا نمونهتوانید  به عنوان مثال، آیا می(  هاي تمثیلی پرسش(  
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آوري نمودند،  اي از اطالعات را جمع هاي باز مجموعه از اینکه پژوهشگران از طریق پرسش بعد

که بر مفاهیم قبلی متمرکز است،  پرسش بستهرا از طریق طرح یک  يتر قیدقتوانند اطالعات  می

.. .توانید یک آیا می.  ، بیشتر در آن مورد صحبت کنید...گفتید که قبالً: به عنوان مثال( کسب کنند

، اضافی، تشویقی و تمثیلی یفیتکلهاي نمونه، ویژه، گردشی،  ترکیبات پرسش). خاص را تشریح کنید؟

  . آورند هایی براي شناخت بیشتر شرایط و موقعیت فراهم می فرصت

طرف اتخاذ کنند و  ها موضعی خنثی و بی تسهیل کنندگان پژوهش باید در سراسر این فعالیت

  ). کالمی یا غیر کالمی(ید کنند نه مورد تردید قرار دهند نه تأیا اطالعات حاصله ر

باشند که از نوع تفسیر آنان بروز  يا کننده  هاي هدایت پژوهشگران باید به ویژه مراقب پرسش

  .شود به مسائل مشارکت کنندگان مربوط نمی ماًیمستقکند  و  می

هاي دقیق و مفصل  دهد گزارش استفاده از ضبط صوت این حسن را دارد که به پژوهشگر امکان می

  .تهیه کند

جوانب مثبت و منفی      قاًیدقگیري از ضبط صوت معایب بسیاري نیز دارد و پژوهشگر باید  بهره

  .گیري از این وسیله را بسنجد بهره

  مشاهدة مشارکتی2-2

اشت در تحقیق مالقات کنند، فرصت بیشتري خواهند د نفع يذ يها گروهاگر پژوهشگران با اعضاي 

، کنند یمکار و زندگی  ها آنکه مشارکت کنندگان در  ییها مجموعهو  ها طیمح مشاهدهتا از طریق 

  .از شرایط و زمینه تحقیق به دست آوردند تر روشنتصویري 

 و رویدادها،  ها تیفعالگروهی اجتماعی؛ محل وقوع  يها طیمحادارات، منازل، : ها مکان

 استقرار فیزیکی

 رسمی يها نقشو  ها تیموقعع کارکنان، افراد، انوا :مردم 

 مبلمان، تجهیزات و موادها ساختمان: اشیا ، 

 خواندن گزارش دربارة ارباب : به عنوان مثال(اعمال واحدي که کارکنان انجام دهند : اعمال

 )رجوع

 طراحی مطالعه موردي: به عنوان مثال(از اعمال به هم مرتبط  يا مجموعه: ها تیفعال( 

 موردي يها شیهما: به عنوان مثال(مرتبط  يها تیفعالاز  يا موعهمج: رویدادها( 

 به دست آورندکنند یمآنچه کارکنان سعی : اهداف ، 

 ها تیفعالاوقات، تناوب، تداوم و توالی رویدادها و : زمان 

 و غیره ها تیفعالعاطفی به کارکنان، رویدادها،  يها پاسخجهت گیري و : احساسات 

 
که قصد تهیه  ییها گروهتا جزئیات مهمی را در مورد  دهد یمن امکان مشاهدات به پژوهشگرا

  . بتوانم گزارشی کلی از بافت و شرایط تهیه نمایم. را دارند، ثبت و ضبط نمایند ها آنگزارش دربارة 

فردي .  تا صحت مشاهدات خود را ارزیابی کند دهد یماین فرایند همچنین به پژوهشگران امکان 

مسایلی چون قصد، هدف و احساس سوژه را درك  تواند یمتنها به شکلی سطحی  ندک یمکه مشاهده 

  .کند، لذا، صحت نظرات وي باید مورد ارزیابی قرار گیرد
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  اسناد 2 - 3

اطالعات بسیار مهمی را از طریق مرور و بررسی اسناد مرتبط با تحقیق مورد  توانند یمپژوهشگران 

 ها آندر مورد  ها مصاحبهد مربوط را جست و جو کنند، در خالل باید اسنا ها آن. نظر، به دست آورند

، ها بخشنامهاین اسناد شامل . از اسناد مورد استفاده را نزد خود نگه دارند ییها نسخهسؤال کنند و 

 يها یگزارش، ها برنامهو  ها طرحها، یخطمش، ها یابیارزمربوط به  يها گزارشیادداشت کوتاه، سوابق، 

  .و موضوعات منتشر شده توسط روابط عمومی، خبرنامه و سایر اطالعات است ها مقاله، ها هیرورسمی، 

 ها آنکوتاهی تهیه و تنظیم کنند و  يها گزارشخصوص اطالعات جمع آوري شده، ر محققان باید د

  .نفع در تحقیق کنترل کنند هاي ذي افراد و گروه را از حیث دقت با دیگر

  .باشند یم یک گزارش تحلیلی مشترك بسیار مفید میاین اطالعات، درتهیه و تنظ

  هاي توصیفی تهیه گزارش

هاي  آوري اطالعات را با توجه به شرایط موجود انجام دهند و با گروه تسهیل کنندگان باید کار جمع

  .نفع در تحقیق در تماس مستمر باشند ذي

و ارائه تصویري دقیق از وضع  توانند براي بررسی مسایل کلی در مراحل اولیۀ طرح، پژوهشگران می

  .نفع در تحقیق جلساتی تشکیل دهند هاي ذي مورد تحقیق، با تعدادي از افراد و گروه مسألهموجود و 

  جلسات مقدماتی  - 1

گاهی الزم است، محققان براي افزایش موفقیت جلسات رسمی و همچنین ایجاد هماهنگی قبلی 

نفع در تحقیق را در  هاي مختلف ذي یین کرده و گروهمیان حاضرین در آن جلسات، محل خاصی را تع

  .آنجا گردهم آورند

__________________  
هاي رسمی و  کنند که اقدام گروهی یعنی برگزاري جلسه بسیاري از محققان به اشتباه فکر می

  .ها عمومی براي بحث و بررسی مسایل و تهیه و تنظیم طرح

تفاوتی حاضرین در جلسه دلسرد و ناراحت  جلساتی از بیسازمان دهندگان و برگزارکنندگان چنین 

  .شوند می

توانند  دهند و نمی نسبت می» عالقگی والدین  تفاوتی و بی بی« دلیل این امر را به  "معموالً ها آن

  .شود هاي رسمی موجب هراس و نگرانی بعضی مردم می درك کنند که محیط
  ________________  
  

که با یکدیگر اختالف دارند،  ییها گروهکه افراد یا  شود یمومی موجب آن گاهی برگزاري جلسات عم

به  تواند یمقبلی، برگزاري این جلسات  يها يزیربدون برنامه .  کنند یمبراي اولین بار با هم مالقات 

بنابراین، تنها بعد از .  موجود دامن زده و باعث بروز اختالفات جدید و وخامت اوضاع شوند يها تنش

اقدام به  توان یممناسب و آرام به تبادل نظر بپردازند،  ییها محلتوانستند در  نفع يذ يها گروهینکه ا

  .  برگزاري جلسات عمومی نمود
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  اشکال جلسات -2

 يزگردهایم: شوند  گروهی متمرکز می يها تیفعالبزرگ، پژوهشگران بر سه مرحله از  يها طرحدر 

هاي کوچک، برگزاري گردهمایی  البته در مورد طرح.  کاري رسمیهاي  داخلی،جلسات مشترك و کمیته

  . رسد غیر رسمی کافی به نظر می

نفع در  که به هر گروه ذي هستندغیر رسمی  "نسبتاًهاي  ، گردهماییمیزگردهاي داخلی) الف

این . دهند دهد مشکالت خود را به بحث و بررسی گذاشته و وضعیت خود را شرح می تحقیق امکان می

هاي مختلفی  کوچک برگزار نمود و شکل "نسبتاًهاي  توان در منزل، اداره، کافه یا محل ها را می جلسه

  :دارد 

 هاي اصلی  گروه 

 هاي داخلی  نشست 

  جلسات غیررسمی 

  جلسات رسمی 

 جلسات گروهی 

 
دهد تا براي بررسی مسایل و  نفع در تحقیق امکان می هاي ذي به گروه جلسات مشترك) ب 

هاي  ها و تاالرها، محل در سالن معموالًچنین جلساتی .  وحدت نظر، با یکدیگر مالقات کنندایجاد 

هاي زیر  یکی از شکل يو داراشود  ها، مراکز اجتماعی یا اماکن عمومی مشابه برگزار می برگزاري همایش

  :هستند 

 عمومی  يها نشست 

  اجالس عمومی 

  يا محاورهاجالس  

 ها همایش 

  

  رسمیهاي  کمیته) ج 

  .ها و پیشنهادها است هایی ساختار یافته براي اجراي طرح گاهی فرایند تحقیق نیازمند اتخاذ روش

هاي نیمه رسمی مورد تأیید مقامات رسمی، مفید مناسب  هاي رسمی یا کمیته بنابراین، تشکیل کمیته

  :ها عبارتند از  این کمیته.  باشد می

 هاي کاري گروه: 

 هاي پیشگام گروه: 

 هاي گروهی هکمیت: 

 هاي سازمانی کمیته: 

 هاي مشترك کمیته: 
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  سازماندهی جلسات

کنندگان تحقیق باید به هنگام سازماندهی جلسات مدنظر قرار  اي از مسایل اساسی که تسهیل پاره

  .دهند

  مشارکت کنندگان- 1

ا ه  شوند که همه گروه مطمئنپژوهشگران باید . شود مشارکت از ارکان تحقیق عملی محسوب می

زمان، مکان ( شرایط  .دفاع کنند ها آنتوانند به خوبی از حقوق  صالح هستند که می داراي نمایندگی ذي

  .این افراد را به حداکثر برساند حضورباید فرصت ) و حمل و نقل 

  رهبر یا تسهیل کننده -2

محققان .  تواند جلسات را هدایت کند طرف است، به بهترین نحو می که بی يرهبر ایتسهیل کننده 

یک تسهیل کننده را ایفا کنند، اما گاهی اگر عضوي از گروه، که مورد احترام سایرین  نقشتوانند  می

  .است، این نقش را بعهده گیرد، بهتر خواهد بود

وجود تفاوت میان فرد تسهیل کنندة تحقیق و سایر مشارکت کنندگان موجب افزایش موفقیت 

دار  ن شود که فردي مناسب وظیفه تسهیل یا رهبري جلسه را عهدهپژوهشگر باید مطمئ.  شود جلسه می

  .شده است

  مقررات و دستور جلسات- 3

براي هر جلسه باید یک دستور جلسۀ مشخص داشته باشد که در آن هدف از تشکیل جلسه، روش 

هاي  این فعالیت البته .برگزاري و ادامۀ جلسه و وظایف شرکت کنندگان در جلسه مشخص شده باشد

  . هاي اصلی جلسه گردد مقدماتی نباید آنقدر طوالنی شود که مانع فعالیت

  ها رویه-4

تواند تضمین کند که هر گروه حاضر در جلسه از فرصتی  ها و مقررات شرکت در جلسات می رویه

تواند  به این منظور، تسهیل کننده می.  برابر براي بیان نظرات و نکات مورد عالقه خود برخوردار است

بتوانند نظرات و عقاید را به روشنی و با  ها آنتقسیم کند تا  تر کوچکهاي  هاي حاضر را به گروه وهگر

هاي مختلف خود را بیان کنند و از  دهد دیدگاه این کار به همه امکان می.  اطمینان خاطر بیان کنند

  .تسلط افراد قدرتمند یا متنفذ حاضر در جلسه در جریان امور جلوگیري شود

  گیري  صمیمت- 5

گیري قرار گیرد، سعی شود  در برگزاري جلسات باید به جاي اینکه رأي اکثریت مبناي تصمیم

اگر چه کسب توافق اتفاق نظر همه کاري دشوار است، اما ابزاري قدرتمند . نظر همه کسب شود توافق

شود،  وب میزمان عنصري کلیدي در هر فعالیت گروهی محس .رود براي اعمال تغییرات به شمار می

 ریامکان پذخوردن و آسیب دیدن فرایند تحقیق عملی  بنابراین کوتاه و فشردن زمان الزم بدون لطمه

  .نیست

  مکان- 6

صحبت ) تعلق دارد ها آنکنند به خود  که احساس می(مشارکت کنندگان وقتی که در محیطی آرام 

مأنوس  ها آنکه براي  یدر محلجلسه  اگر .کنند تر بوده و با محقق همکاري بیشتري می کنند، صادق می
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تمایل بیشتري هم براي حضور در جلسات و هم براي مشارکت در کارها نشان  ها آناست برگزار شود، 

، مراکز درمانی، سالن اجتماعات و حتی ها هتلاجتماعی محل، کلیساها،  يها سالنبنابراین، . دهند یم

  .روند به شمار می مناسبی براي برگزاري جلسات يها مکان ها پارك

  توصیف يها چارچوب

 ها آنتوانند از  شوند که پژوهشگران می ها تشریح می ها و رویه در ادامه چهار مجموعه دیگر از روش

ها، مشابه  این رویه.  هاي توصیفی استفاده کنند ها در تهیه و تنظیم گزارش براي کمک به گروه

ي و دیگر اشکال تحقیقات کیفی است که به شکلی نگار فرایندهاي مورد استفاده در مطالعات قوم

  .اند   هاي گروهی مورد استفاده قرار گرفته ها و محیط موفقیت آمیز در بسیاري از جوامع، سازمان

  روش قوم نگاري- 1

 يها طیمحمورد  ر توان د را می) در همین فصل(فرایند ارائه شده در بخش مربوط به مصاحبه 

هاي  هاي گروهی، پاسخ تسهیل کننده پژوهش باید با استفاده از فرایند. رار دادگروهی نیز مورد استفاده ق

را به طور خالصه روي نمودار ثبت و  ها آنآوري و استخراج کند و  را جمع ها پرسشداده شده به این 

  .هاي توصیفی استفاده کرد توان در تهیه و تنظیم گزارش از این مطالب می. ضبط کند

  روش شش پرسش-2

دهد،حال آنکه  گیري کلی به سمت کانون تحقیق را نشان می جهت "چرا "لین پرسش او

هدف تعریف .  تري بدست آورند اطالعات دقیق دهند یمهاي بعدي به مشارکت کنندگان امکان   پرسش

. اسباب و علل نیست، بلکه هدف درك نحوه غلبه بر مشکل در محیط یا شرایط مورد نظر است

این دو پرسش، تجربیات . کاراتر و مؤثرتر هستند» چرا«، از پرسش »چه چیزي«و  »چگونه «هاي  پرسش

به شرح اسباب و علل یا ارائه توضیحاتی که از واقعیت به دور  »چرا«سازند؛ حال آنکه  واقعی را آشکار می

  :هاي اجرایی مناسب عبارتند از  چند نمونه از پرسش.  پردازد است، می

  هدف از برگزاري این جلسه چیست؟چرا امروز جلسه داریم؟ 

 چه اتفاقی در حال روي دادن است ؟موضوع چیست . 

  گذارد؟ بر کار و زندگی ما اثر می چگونه یبررسمشکل مورد 

 گیرد؟ چه کسی تحت تأثیر قرار می 

 افتند؟ رویدادها کجا اتفاق می 

  ؟افتند یمرویدادها چه زمانی اتفاق 

 
ها و رویدادهاي مربوط به مشکل متمرکز شوند و  ، فعالیتها باید بر اعمال پاسخ به این پرسش

  .کنندگان نباید رفتار فرد یا گروه را ارزیابی کنند مصاحبه

  روش توالی رویدادها- 3

.  وي این روش را روش ترسیم موقتی نامیده است. کند یمروشی مشابه را پیشنهاد ) 1989(نورمن 

  .شوند ا تهیه و تنظیم میها بر اساس توالی رویداده در این روش گزارش
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را تفکیک   ها آندهند، هاي موجود را مورد توجه قرار می تر پدیده به عبارت دیگر، براي بررسی دقیق

دهند تا به این وسیله عناصر کلیدي یا مفاهیم اصلی را مشخص  کنند یا مورد تجزیه و تحلیل قرار می می

هاي  توالی رویدادها و دیگر ویژگی _شوند  ه میهاي توصیفی ارائ که در گزارش _این عناصر .  کنند

  .دهند محیط را به تفصیل توضیح می

  روش نیمرخ گروه-4

با کمک این .  کند شود، ارائه می نیمرخ گروه، تصویر از فضا و محیطی که در آن تحقیق انجام می

 .و تنظیم کنند هاي مهم محیط خود تهیه توانند گزارشی در خصوص ویژگی نفع می هاي ذي نیمرخ، گروه

را در خصوص اطالعات مربوط به موضوع جویا ) هاي اصلی گروه(در تحقیق   نفع هاي ذي باید نظر گروه

  .شوند

تواند شامل موارد  نیمرخ گروه می.  نفع در تهیه چارچوب نیمرخ اجتماعی کمک کند هاي ذي گروه

  :زیر باشد 

 جغرافیا 

 تاریخ 

  حکومت 

 سیاست 

 جمعیت شناسی 

  اقتصاد 

 هداشت ب 

 آموزش 

 رفاه 

 مسکن 

 حمل و نقل 

 سرگرمی 

 مذهب 

 روابط میان گروهی 

 برنامه ریزي 

) 1993(جان ون ویلیگن .  کنند شناسی را ارائه می هاي اجتماعی معموالٌ اطالعات جمعیت نیمرخ

هاي  کند که اطالعات فرهنگی را نیز عالوه بر انواع داده طرحی را پیشنهاد  می) 1975(بعد از والکوس 

نگاري وسیع در مورد  نوع اطالعات جمع آوري شده نیازمند قوم. شود  الذکر شامل می شناسی فوق  عیتجم

چارچوب پیشنهادي ون ویلیگن داراي .  پردازند مردمی است که در مجموعه مورد نظر به فعالیت می

  :گیرد هاي فرهنگی است و موارد زیر را در برمی جنبه

 ندگیسبک ز 

 هاي تاریخی ویژگی 
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 مورد واقعیت ر بینی، عقاید، تصورات، و تعاریف مختلف د انجه 

تواند آن را پس از  بعد از اینکه پژوهشگر اطالعات الزم را دربارة نیمرخ گروه کسب کرد، می

.  به سرعت قادر به درك آن باشند نفع يذهاي  اي ارائه کند که همه اعضاي گروه سازماندهی به گونه

سازد  شود و آنان را قادر می فته براي مشارکت کنندگان محسوب مینیمرخ گروه، روشی ساختاریا

شوند طیف وسیعی از  این اطالعات موجب می.  مجموعه عوامل مؤثر بر فرایند تحقیق را بررسی کنند

هاي کارا و  ها و پروژه هاي مرتبط با موقعیت مورد توجه قرار گیرند و راه را براي اجراي برنامه ویژگی

  ..کنند پایدار هموار

  )رسمی و غیر رسمی ( هاي مشترك تحلیلی  گزارش

  .کنند هاي رسمی و غیررسمی را تعیین می دو مسأله مهم و عمده ساخت گزارش

  .نفع را منعکس کنند هاي ذي ها و ادراکات همه گروه ها باید برداشت اول، گزارش

  

نفع در تحقیق را  هاي ذي وههاي بسیار کوچک، معموالٌ همه گر زمینه و طیمحدوم، به جز در مورد 

در این مواقع، پژوهشگران باید اطمینان حاصل کنند که به طور .  توان همواره در فرایندها گنجاند نمی

ها آگاه خواهند شد و به محض تنظیم گزارش،  نفع از روند پیشرفت فعالیت هاي ذي مرتب همه گروه

ها باید به محض تنظیم، ارائه شوند نه پس از  رشگزا(فرصت مطالعۀ آن و ارائه بازخور را خواهند داشت 

  ).تکمیل فرایند

  :کنند  هاي توصیفی مشترك را از طریق زیر تهیه می گزارش

 کنند ها و مشاهدات مقدماتی کسب می اطالعاتی که پژوهشگران طی مصاحبه. 

 یین کند که تعریف خود را از موقعیت تب نفع کمک می هایی که به اعضاي هر گوه ذي فعالیت

 .کنند

 ها و  اند شامل اسناد، مصاحبه آوري کرده اطالعاتی که پژوهشگران از منابع دیگر جمع

 .ها گزارش

. است) ها یا نمایندگان این گروه(نفع در تحقیق  هاي ذي ها نتیجه تالش مشترك همه گروه گزارش

هاي  دن موقعیت گروهرا که براي به تصویر کشان) عناصرکلیدي(اصلی  يها یژگیومحتوا، شکل و  ها آن

  .کنند شود، تعریف می نفع استفاده می ذي

  )تفسیر و توضیح ( فکر کنید 

کند  هایی پرداخت که به مشارکت کنندگان در فرایند تحقیق کمک می به تشریح فعالیت 6قسمت 

در این فصل، بخش بعدي فرایند .  را مشخص کنند ها آنهاي بروز  تا ضمن تبیین مشکالت زمینه

) الف(کنند تا  نفع در تحقیق توضیحاتی را ارائه می هاي ذي در این بخش گروه.  شود بررسی می تحقیق

هایی  سازه) ب(درك خود را از آنچه که در حال روي دادن است و چگونگی وقوع آن، افزایش دهند و 

  .مشترك را براي تفسیر و توضیح مشکالت تحت بررسی تهیه و ارائه کنند

  ن معانیتبیی: تفسیر    - 1

  .  دار از فرایند اجتماعی ارائه کند تواند توصیفات و تفاسیري معنی پژوهش با این روال می
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. ارائه نماید ها آنتواند توضیحاتی در مورد چگونگی پیدایش رویدادها و تداوم  این نوع پژوهش می

بارة اصالح یا حذف بینانه در اي را براي پیشنهادهاي واقع تواند پایه تفسیري همچنین می.. .پژوهش

  .رویدادها یا مشکالت معین ارائه کند

به جاي (شوند  در فرایند تفسیر از مفاهیم نزدیک به تجربه، که از زندگی روزمره افراد گرفته می

براي تبیین و روشن ساختن معانی و کمک به افراد در آشکار ) مفاهیم نظري برگرفته از علوم رفتاري

  .شود ت خود، استفاده میساختن و سازماندهی تجربیا

 ها آناي را که مردم از  بینانه هاي واقع فعالیت تفسیري، آن دسته از ساختارهاي مفهومی و تئوري

کنندگان  وظیفۀ پژوهشگر، کمک به مشارکت.  سازد کنند، نمایان می براي شرح اعمال خود استفاده می

هایی  ساخت«یف مجدد آن معانی در قالب در آشکار کردن مفاهیم بدون چون و چرا پذیرفته شده و تعر

 ها آنو همچنین تجربۀ آگاهانه » بهتر، معقول، توسعه یافته و تبیین شده هستند] که[

  ).1989گوبا و لینکن، (نسبت به جهان است ) کنندگان مشارکت(

درك دیدگاه «هاي تفسیري عبارت است از کمک به مشارکت کنندگان در  بنابراین، هدف از فعالیت

دار و  اي که بتوانند عوامل ریشه نه به شکلی سطحی و ماشینی بلکه به شیوه) 1934مید، (» یگريد

  .دهد طور کامل و دقیق درك کنند، عواملی که زندگی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می پیچیده را به

  

  

  هاي تفسیري گزارش -2

هاي توصیفی  شد که در آن گزارشاي با هاي تفسیري ممکن است به منزلۀ بخشی از جلسه فعالیت

تر شدن فرایند، نیازمند برگزاري یک گردهمایی  شوند یا ممکن است در صورت پیچیده تنظیم می

  .مستقل گردند

هاي تفسیري را بررسی وتهیه کنند و  پژوهشگران باید دستور کار را تهیه و تنظیم کنند؛ گزارش

  .هاي پیگیري را طراحی و تنظیم کنند فعالیتسپس ارائه و تجزیه و تحلیل نمایند؛ و سرانجام 

  تهیه و تنظیم دستور کار2- 1

کنندگان در مورد افراد حاضر، هدف از برگزاري جلسه، و  در اولین مرحله از این فرایند، مشارکت

  .خواهند پرداخت، چیزهایی خواهند آموخت ها آنهایی که به  فعالیت

هاي جلسه متمرکز  د، بلکه باید توجه خود را بر فرایندآنان در این مدت نباید مسائل را بررسی کنن

  .نمایند

  هاي توصیفی بررسی گزارش2-2

هاي توصیفی  کنندگان جهت بررسی گزارش هدف از این فعالیت فراهم آوردن فرصتی براي مشارکت

  .ارائه شده در جلسات قبلی است

  هاي تفسیري تهیه و تنظیم گزارش2- 3

هاي تفسیري  کنندگان به طراحی و تنظیم گزارش در ساختن مشارکتهاي بعدي، قا هدف از فعالیت

هاي مناسب را از  تسهیل کنندگان باید مجموعۀ فعالیت.  در مورد مشکالت بررسی شده است
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هاي تفسیري، بررسی سازمانی، یا ترسیم  پرسش: انتخاب کنند که عبارتند از » هاي تفسیر چارچوب«

  .مفهومی

  یريهاي تفس ارائه گزارش4-2

هاي فردي  کنندگان به صورت گروهی و جمعی، گزارش در این مرحله هدف آن است که مشارکت

  .نفع در تحقیق را بررسی کنند ذي تر کوچکهاي  گروه

  هاي تفسیري تجزیه و تحلیل گزارش2- 5

بندي اطالعات موجود  دهی و طبقه کنندگان به صورت جمعی براي سازمان در این مرحله، مشارکت

هدف این است که تعداد زیادي از نظرات، .  کنند هاي ارائه شده در نمودارها، همکاري می هدر خالص

وسیله تعداد طبقات کمتري از اطالعات ایجاد شود و  عقالیی ارائه کرد، تا بدین  ها یا مسائل را به گزارش

  .را به صورت گروهی مورد توجه و رسیدگی قرار داد ها آنبتوان 

کنندگان به توافق رسیدند، باید هر گروه از مفاهیم را با توجه به عنوان یا  تپس از اینکه مشارک

  .عبارتی که آن طبقۀ خاص را توصیف و مشخص کند، طبقه بندي کنند

  هاي پیگیري طراحی و تدوین فعالیت- 6

   .دهند هاي پیگیري را تنظیم نموده، و جلسه را خاتمه می کنندگان فعالیت در مرحلۀ پایانی، مشارکت

  هاي تفسیري مشترك گزارش-7

هاي مشترك را بر عهده  کنندگان پژوهش باید به سرعت با گروهی که وظیفه تهیه گزارش تسهیل

  .اي به منظور تهیه و تنظیم گزارش تفسیري مشترك، برگزار کنند دارند جلسه

جود این، بعضی با و.  آورد در بعضی موارد، کار تفسیري اولیه مبنایی براي اقدامات فوري فراهم می

تناسب . پردازي هستند ترند و نیازمند فرایندهاي وسیع کشف، تجزیه و تحلیل و نظریه مسائل پیچیده

هاي کالن و  اگر از نظریه. اي مهم است هاي ارائه شده با مشکالت موجود نیز مسأله تجزیه و تحلیل

رفت و پیشرفت امور میسر نخواهد انتزاعی براي مسائل کوچک استفاده شود، انرژي افراد به هدر خواهد 

کنندگان در توصیف موقعیت،  هاي مورد استفاده مشارکت توضیحات و تفاسیر باید در قالب واژه.  شد

  .ارائه گردند

_____________________  
هنگامی که براي اولین بار کار خود را در سطح اجتماعی آغاز کردم، توضیحاتی را که براي مشکالت ارائه 

به مفاهیمی نظیر طبقه اجتماعی، نژاد . گرفتند ، اغلب از زمینه و سوابقم در علوم اجتماعی نشأت میکردم می

در موارد بسیار محدودي این شکل تجزیه و تحلیل با افرادي که با . کردم پرستی، قدرت، اختیار و غیره اشاره می

  .کردم، سازگاري داشت کار می ها آن

براي گروهی از مردم بومی ارائه کردم که تلویحاٌ واکنش آنان را به یک بار در مناسبتی، تحلیلی را 

هاي اقلیت به نژادپرستی را به صورت رفتارهایی نظیر  توضیحاتم واکنش گروه. داد پرستی شرح می نژاد

اي از ظلم و ستم بودند،  گیري و اجتناب و تجاوز و خشونت که همه ناشی از تاریخچه عالقگی، کناره بی

  .اي تحقیر کننده بود خشم مردم بومی نسبت به من، تجربه.  کرد بیان می

من . کنم ام، درك می لوحی را نسبت به خامی و ساده ها آنبا نگاهی به گذشته، عصبانیت و شگفتی 

هاي  کردم، بلکه در مورد رفتارشان به شیوه را از زاویۀ دید خودم تفسیر می ها آننه فقط موقعیت 
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امروز، تالش .  کردم ها انتقاد می هایشان به موقعیت دم و به وضوح از پاسخکر اي قضاوت می کلیشه

کنم شناخته شده باشند، به  کار می ها آندهم براي مردمی که با  هایی که ارائه می کنم همه تحلیل می

د نقش خود من در این فراین.  بیان شوند واز مفاهیم نزدیک به تجربیاتشان گرفته شده باشند ها آنزبان 

دربیان آرا و عقایدشان و اطمینان از این نکته است که عقایدشان به وضوح و به طور  ها آنکمک به 

را  ها آنکنم که دقت تفاسیر  هاي سؤال برانگیزي را مطرح می همچنین پرسش. کامل بیان خواهد شد

  .شود زند و باعث تسهیل اقدامات آتی می محک می

هاي محدود   تحلیل.  کند ت، نیاز به تحقیقات دقیق را برطرف نمیاستفاده از مفاهیم نزدیک به واقعی

کنند، به احتمال  دار و پیچیده ارائه می هایی سطحی براي مشکالت ریشه حل یا با عجله و شتابزده که راه

کنندگان باید مطمئن شوند که چارچوب توضیحی، به  پژوهشگران و تسهیل.  زیاد مؤثر نخواهند بود

لوحانه گذشته  اي و ساده توانند تفاسیر و تعبیرهاي کلیشه قیق و محکم هستند و افراد میاندازه کافی د

  .اند، کنار بگذارند را از موقعیتی که در آن قرار گرفته

  الگوهاي تفسیر

نفع در تحقیق  افراد ذي ها آنشود که از طریق  در ادامه سه روش یا چارچوب مختلف ارائه می

هاي تفسیري، بررسی سازمانی و  پرسش: هاي توصیفی را انجام دهند ه گزارشتوانند فرایندهاي تهی می

  .ترسیم مفاهیم

کنندگان در تهیه و ارائه تفاسیري از مشکالت تحت بررسی و تشخیص منابع ایجاد  به مشارکت

پیامدها و نتایج این فرایندها، .  کند کمک می ها آنهاي ظاهري و خصوصیات  کننده مشکل، ویژگی

توان از آنها به عنوان مبنایی براي اقدامات اصالحی بهره  کنند که می هایی توضیحی ارائه می چارچوب

  .گرفت

  چرا، چگونه، چه کسی، چه چیزي، چه موقع، کجا _روش شش پرسش :  1گزینۀ - 1

را از  ها آنهایی که درك  توانند، روي پرسش کنندگان می هاي نسبتاٌ ساده، مشارکت براي پروژه

هاي تفسیري حاصل  عبارت.  دهد، کار کنند اند، افزایش می هایی که قبالٌ تشریح کرده زمینه مشکالت و

هاي مهم محیط و  در تهیه و ارائه توضیحاتی که ماهیت مشکل موجود و ویژگی ها آناز این فرایند به 

یر هاي تفسیر ممکن است شامل موارد ز پرسش: کنند سازد، کمک می زمینۀ آن مشکل را روشن می

  :باشد

  هدف، کانون، مشکل(چرا جلسه داریم؟( 

 هاي مشکل چه هستند؟ عناصر کلیدي و ویژگی 

 دهد؟ گذارد؟ چه اتفاقی روي می مشکل چگونه برما اثر می 

 گیرد؟ چه کسی تحت تأثیر قرار می 

 شوند؟ چه موقع متأثر می 

 شوند؟ کجا متأثر می 

براي آشکار ساختن عناصري  يتر مفصلته و هاي توسعه یاف تر نیازمند استراتژي هاي پیچیده طرح

  :آید، هستند نظیر آنچه در پی می
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  چگونه موقعیت مورد نظر به وجود آمد؟ _تاریخچه موقعیت 

 ها و مشاوران درگیر در مسأله افراد، گروه 

 تعامالت یا روابط میان افراد درگیر در مسأله 

 اهداف و مقاصد افراد درگیر در مسأله 

 هاي ذیربط دادها و فعالیتتوالی و تداوم روی 

 هاي افراد درگیر در مسأله ها و ارزش دیدگاه 

  ها آنموجود بودن و دسترسی به منابع و استفاده از 

هایی را که تسهیل کنندگان انتخاب  پرسش. ها به یک موقعیت مربوط نیستند تمام این پرسش

ها را باید به  رائه شده به این پرسشهاي ا پاسخ. شوند کنند به زمینه و دالیل بروز مشکل مربوط می می

اي از آن را روي نمودار آورد که همه اعضاي گروه بتوانند آن را  تفصیل ضبط و ثبت کرد و باید خالصه

کنند تجسم و  تا موقعیتی را که تفسیر می کند یمکنندگان کمک  چنین نمودارهایی به مشارکت. ببینند

  .هاي بعدي بهره گرفت در فعالیت ها آنتوان از تصور کنند و سوابقی را ارائه کنند که ب

  روش بررسی سازمانی: 2گزینۀ -2

اي را  هاي مختلف سازمان یا مؤسسه مشکل مشابه به عنوان نمونه، جایی که بخش(دربعضی موارد 

هدف از این فعالیت . تجزیه و تحلیل در مورد کل سازمان براي پژوهشگر مناسب است) کنند تجربه می

هدف از .  هاي بغرنج و پیچیده سازمان و منبع و منشأ مشکل است ن تفاسیر مختلف از ویژگیآشکار کرد

این کار، ارزیابی عملکرد یا شایستگی نیست، بلکه هدف ارائه روشی براي شناسایی نقاط مناسب براي 

یر توجه هاي سازمانی ز کنندگان در فرایند بررسی باید به ویژگی مشارکت. انجام اقدامات مربوطه است

  :کنند

 بینش و مأموریت 

 هاي عملیاتی اهداف بلندمدت و هدف 

 ساختار سازمان 

 ها نقش  

 ها مسئولیت  

 ها قوانین و رویه  

 منابع  

 عملیات 

 ها مشکالت، مسائل، ونگرانی 

، درك خود را از سازمان و کنند یمکنندگان روي این موضوعات کار  همزمان با اینکه مشارکت

افزایش ) مربوط است ها آنهاي  که به مشکالت، مسائل، عالیق و نگرانی(آن ها و وجوه عملیاتی  ویژگی

 ها آنپیامدهاي تحقیقات راباید روي نمودارها، به تفصیل ضبط، ثبت و خالصه کرد تا بتوان از . دهند می

  .در مراحل بعدي فرایند تحقیق استفاده کرد
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  روش ترسیم مفاهیم: 3گزینۀ - 3

اثر  اي را بی توانند به تناوب اقدامات اصالحی دست اندرکاران حرفه ت میدار و بلندمد مشکالت ریشه

هایی که جوانان مرتکب  وقوع مشکالت مربوط به مصرف موادمخدر، فرار از مدرسه، جنایت.  کنند

ها و خدمات عادي  شوند و دیگر مشکالت آنقدر نافذ و فراگیر هستند که اغلب خارج از حیطۀ برنامه می

بخشی از نظام پیچیدة متشکل از رویدادها و شرایطی هستند که عمیقاٌ ریشه در  ها آن. یندآ به نظر می

  .ساخت اجتماعی جامعه دارند

گیرد، اگر فقط بر روي یک وجه از مجموع عوامل  هایی که براي حل این مشکالت صورت می تالش

هایی که به سرعت  حل اهر.  سازندة یک موقعیت متمرکز شوند، احتماالٌ به شکست خواهند انجامید

مشارکت کنندگان باید چنین مسائلی را، . شوند و سطحی هستند، به ندرت مؤثر خواهند بود تعیین می

شود، مجدداٌ   هایی که روابط متقابل میان همه عناصر مهم تأثیرگذار بر موقعیت تبیین می به شیوه

در یافتن راهی براي پیگیري هدف از چنین فعالیتی کمک به مشارکت کنندگان . مفهوم بخشند

  .هاي چندگانه، همه جانبه و جامعی است که به افراد در رسیدگی به مشکالت مؤثر خواهد کرد استراتژي

در اولین مرحله از فرایند تحقیق که در فصل چهارمک به آن اشاره شد، مشارکت کنندگان مشکل 

آن عناصر را به صورت   سیم مفاهیم،در تر. کنند را توصیف، و عناصر کلیدي موقعیت را تعریف می

اي که مشارکت کنندگان بتوانند ارتباط میان اجزاء مختلف یک  به گونه  کنند، نموداري ترسیم می

براي هدایت مشاکت کنندگان در طراحی و تنظیم . موقعیت مرتبط با مشکل تحت بررسی را درك کنند

  :ردهاي زیر را بردا نقشه مفهومی، تسهیل کننده باید قدم

نظر قرار گیرند و  کنندگان در درك عوامل تأثیرگذار مهمی که باید مدهاي مفهومی به مشارکت نقشه

  .کنند نفع در تحقیق، کمک می هاي ذي در ارزیابی میزان حضور همۀ گروه

نفع، عوامل لحاظ شده در نقشه نیز  هاي ذي به همین ترتیب با لحاظ کردن تعداد بیشتري از گروه

نیز ) ریزي اقدامات به هنگام برنامه(یابند و بنابراین، تعداد عناصري که باید بررسی شوند  افزایش می

هاي  هایی که دیگر چارچوب  توان بر اساس فعالیت این شکل تجزیه و تحلیل را می.  افزایش خواهند یافت

  )هاي تفسیري به عنوان مثال، پرسش(دهند، توسعه داد  تفسیري را شکل می

  اي، هاي توضیحی ارئه شده در این فرایند، از نظر علمی یا حرفه اع نبودن چارچوبدرك قابل دف

توضیح نیستیم، بلکه به دنبال توضیحی هستیم که » نیتر حیصح«یا » بهترین «ما به دنبال . مهم است

الذکر،  در تمام فرایندهاي فوق.  نفع در تحقیق آن را بپذیرند هاي ذي معقول باشد، یا همه افراد و گروه

تحلیل مبتنی بر .  هایی در مورد موقعیت خود ارائه کند نفع، داده ضروري است که هر گروه ذي

هاي  ، دیدگاه5- 1به عنوان نمونه درنمودار . آورد تفسیرهاي دیگران، اساس مناسبی براي عمل فراهم نمی

ها، از صحت و ارتباط  وادههاي خود اعضاي این خان معلم یا مدیر در مورد خانواده در مقایسه با دیدگاه

  . کمتري برخوردار است

گیرند؛  تفسیرهاي اشخاص بیگانه اعلب کامل و دقیق نیستند و گاهی شکل قضاوتی به خود می

جویانۀ تحقیق عملی در تعارض  انگیز و خصمانه بوده و با اصول مشارکت هاي آنان عموماٌ تفرقه دیدگاه

  .هستند
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  مسایل  روش تجزیه و تحلیل: 4گزینۀ -4

هاي مشکالت موجود  تا ریشه سازد یمروشی مشابه باترسیم مفاهیم، مشارکت کنندگان را قادر 

در این فرایند، تسهیل کننده باید از هر گروه . راکشف و نتایج و عواقب این مشکالت را تعیین کنند

  :یدرا بر روي نموداري توصیف نما ها آننفع بخواهد که عناصر زیر را مشخص کند و  ذي

  مشکل اصلی 

 هاي اصلی مشکل ریشه 

 ها زمینه ها و پیش  دیگر عوامل مهم مربوط به آن ریشه 

 نتایج و عواقب منفی عمده 

 دیگر نتایج مهم  

ها و عواقب بیان  زمینه به جاي پیش» معلول«و » علت«هایی چون  گاهی این فرایند رابا واژه

تالف بین علت و معلول به دلیل پیچیدگی تعامالت البته در بسیاري موارد، تعریف و تبیین اخ .کنند می

  .هاي اصلی تصویر ارائه شده غیرممکن است بین بخش

کنند و به حل  شوند، مرحله تفسیررا طی می فرایندهایی که به طور صریح از مرحله توصیف آغاز می

  . شوند مشکل منتهی می

ها و فرایندهاي  ك مردم از زمینهدهد، در گذاري شخصی در فرایند را افزایش می مشارکت، سرمایه

بخشد و احتمال وقوع درگیري و تعارض را در فرایند  اجتماعی را که با آن مواجه هستند توسعه می

پژوهش عملی فقط ابزاري براي حل مشکالت نیست؛ بلکه منبعی باارزش . رساند تحقیق به حداقل می

  .براي ساخت و ایجاد حس اجتماعی است

  

  )عمل کنید  (حل مشکالت ساده 

  :شوند شوند، بر اساس چارچوبی که شامل سه مرحله است، ارائه می هایی که در زیر توصیف می رویه

 شود هاي جامعه و تعریف وظایف را شامل می ، که تعیین اولویتریزي برنامه. 

 هایی که به مشارکت کنندگان در انجام وظایفشان  ا، پشتیبانی، الگوسازي، و پیوند فعالیتاجر

 .کند ک میکم

 کنند ، که در این مرحله مشارکت کنندگان پیشرفت کار را بررسی میارزیابی. 

گرا، محیطی هماهنگ، حمایتگر و نیروبخش  روابط مشارکتی و فراگیر موجود در تحقیق عملی گروه

  .شوند بلکه در عمل کارا نیز هستند فراهم آورند که نه تنها موجب رضایت شخصی می

  برنامه ریزي - 1

  اجرا -2

همزمان با تالش .  شوند گرا اغلب بااقدامی مفرح و سازنده شروع می فرایندهاي جامعه

هاي  حمایت) الف(کنندگان در اجراي وظایف تعیین شده، تسهیل کنندگان پژوهش باید  مشارکت

 کنندگان در مسیر نگهداري از توان و نیروي آنان ارائه عاطفی و سازمانی الزم را براي حفظ مشارکت
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کنندگان را به یک شبکه  مشارکت) پ(سازي کنند و  گراي معقولی را الگو فرایندهاي گروه) ب(کنند 

  .ارتباطی حمایت کننده پیوند دهند

  پشتیبانی - 3
وظیفۀ اصلی .  یابند در مراحل اولیۀ فعالیت، مردم تا حدي خود را تنها و بدون حامی می

. هاي تحقیقی افراد است نی عملی براي ادامه فعالیتکننده پژوهش فراهم آوردن نوعی پشتیبا تسهیل

  :شود توان ارائه کرد که به طور خالصه، چند نمونه در زیر اشاره می ها را به طرق متعددي می حمایت

  هاي برقراري ارتباط روش) الف 

ان اي را سازم هاي ساده کننده ارتباط برقرار کنند و روش تسهیل کنندگان باید مرتب با هر مشارکت

  .دهند، ارتباط برقرار کنند کنندگانی که وظایف مشابهی انجام می بتوانند با مشارکت ها آندهند که 

  تربیت و پرورش شخصی) ب 

.  شود همزمان باکار افراد روي وظایف تعیین شده و محوله، دیدگاه آنها به طور اساسی متحول می

ي خود و سایرین، و به میزان خطراتی که ها آنان گاهی نسبت به خویش، به لزوم اعتماد به قضاوت

تسهیل کنندگان باید پیوسته نسبت به ضرورت بیان . آورند تر به دست می پذیرند، درکی عمیق می

البته نه به شکلی ماشینی و پدرانه (هاي تحقیقی  کننده در مورد افراد درگیر در فعالیت اظهارات تأیید

  .حساس باشند) بلکه به شکل خاص و موقرانه

  بررسی و تجزیه و تحلیل) ج 

» قضاوت«کنندگان  کنندگان نباید، حتی اگر از آنان خواسته شود، در مورد عملکرد مشارکت تسهیل

: با پرسیدن» روند رسد کارها خیلی خوب پیش نمی به نظر می«: فرق بسیاري بین گفتن. کنند

کنندگان را تشویق کنند،  د مشارکتتسهیل کنندگان بای.  وجود دارد» روند؟ کارهایتان چگونه پیش می«

اند، صحبت کنند وآنها  هر وجه از وظایفشان را بررسی کنند، در مورد فرایندهایی که در آن درگیر شده

  .هاي الزم را انجام دهند اساس مبناي شخصی مالقاتر را مورد تأمل قرار دهند و ب

  یاري) د 

وند، ممکن است به کمک و یاري ش رو می هنگامی که مشارکت کنندگان با مشکالت روبه

کنندگان  تسهیل.  کنندگان پژوهش نیاز داشته باشند تسهیل.  کنندگان پژوهش نیاز داشته باشند تسهیل

هاي کافی را فراهم آورند تا  دار وظایفی شوند، بلکه فقط باید مساعدت پژوهش نباید خود عهده

هنگامی که .  را با موفقیت به پایان رساند ها آنکننده بتواند این وظایف را آغاز کند یا  مشارکت

کنندگان اشاره  شوند، تلویحاٌ به نداشتن صالحیت دیگر مشارکت دار می کنندگان کاري را عهده تسهیل

  .کنند را در فرایند تضعیف می ها آنکنند و قدرت  می

  حل و فصل تعارض) هـ 

هاي  در پژوهش) ي طوالنیها هاي جزئی و چه به شکل مشاجره چه به صورت مخالفت(تعارض 

طرفی خود را در فرایند تحقیق حفظ کرده است،  پژوهشگري که تقریباٌ بی.  عملی معمول نیست

وظیفۀ وي اداره تعارض به . غرض و صادق را اتخاذ کند تواند به هنگام مشاجره موضع یک فرد بی می
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ابع تعارض را تجزیه و تحلیل ها موقعیت خود را به وضوح توصیف کنند، من نحوي است که تمام گروه

  .حلی براي حفظ روابط کاري مثبت، تالش کنند کنند و در پیدا کردن راه

  الگوسازي

.  گرا را نمایش دهند باید تلویحاٌ فرایندهاي گروه ها آنحضور پژوهشگران و روش حمایت و یاري 

عملیاتی پدرساالرانه، اداري  هاي گرا و سبک باید تفاوت بین روش گروه ها آنهاي  اعتبار و شفافیت روش

  .کننده را نمایان سازند و کنترل

الگوسازي یکی از قدرتمندترین ابزارهاي نهادي ساختن فرایندهاي اجتماعی است که جزء 

  .از حرف زدن است تر ارزشعمل کردن بسیار با . شود گرا محسوب می هاي گروه ناپذیر تحقیق جدایی

  ایجاد روابط

این امر نه فقط در مورد فرایند تحقیق صادق .  لیدي در موفقیت طرح استشبکۀ حمایتی، جزئی ک

  .کند کنندگان درگیر در تحقیق نیز صدق می است، بلکه در مورد هر یک از مشارکت

شود افرادي جدید در  هاي حمایتی موجب می کنندگان با شبکه گاهی ایجاد ارتباط مشارکت

  .توان فرایند تحقیق را افزایش دهند هاي تحقیق مشارکت نمایند و گسترة فعالیت

شود  کنندگان می هاي حمایت از آحاد مشارکت دراین راه، ایجاد روابط نه تنها باعث توسعه شبکه

  .کند ساز را فراهم می بلکه توان الزم براي حفظ فرایندهاي جامعه

هاي کنندگان در طراحی و توسعۀ پیوند کنندگان پژوهش ضمن کمک به دیگر مشارکت تسهیل

اگر . حمایتی باید مراقب باشند به عنوان یک واسطه و میانجی دائمی در فرایند ارتباطات دخالت نکنند

کنندگان با افرادي  را ایفا کنند، مانع توسعۀ روابط کاري مثبت میان مشارکت» واسطه«فقط نقش یک 

ت به قصد کمک به تسهیل کنندگان پژوهش ممکن اس. کنند، کنترل خواهند شد کار می ها آنکه با 

  . کنندگان، به کنترل امور ادامه دهند و بر قدرت خویش بیفزایند مشارکت

  بررسی مجدد

در این . کنندگان باید به منظور بررسی پیشرفت خود، مرتب با یکدیگر مالقات کنند مشارکت

گان مجري کنند نفع و هر یک از مشارکت هاي ذي جلسات، باید ضمن ارائه برنامه مورد نظر، به گروه

  :وظایف، فرصت انجام کارهاي زیر داده شود

 هاي ما نظري دارید؟ آیا در مورد برنامه: پرسش اصلی.  (برنامه را بررسی کنند( 

 روید؟ با وظایف خود چگونه پیش می.  (در مورد پیشرفت کار گزارش دهند ( 

 آیا ما باید روش خود آیا مشکلی دارید؟ .  (هایی از برنامه را اصالح کنند در صورت نیاز، بخش

 )اید، تغییر دهیم؟ را تغییر دهیم؟ آیا ما باید وظایفی را که شما تعیین کرده

 ایم؟ چه چیزي به دست آورده. (ها را جشن بگیرند موفقیت( 

هایی براي بررسی مجدد ابعاد مختلف فرایندهاي توصیف، تفسیر و  این فرایندها همچنین فرصت

  .کنند رو هستند بیشتر حمایت می ند و از افرادي که با مشکالت روبهآور ریزي را فراهم می برنامه
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  ارزیابی

افرادي که .  اي، ممکن است نیاز به ارزیابی رسمی از طرح محرز و مشخص شود در مرحله

اند، معموالٌ از گزارشی که حاوي  هاي سیاسی و نیروي انسانی ارائه کرده هاي مالی و حمایت کمک

  .کنند زان پیشرفت یا نتایج پایانی طرح است، استقبال میاطالعاتی در مورد می

مرحله ارزیابی نیازمند فرایندهایی است که از نظر ماهیت مشابه فرایندهاي مورد استفاده براي 

شرحی کامل از این . نفع در تحقیق است هاي مشترك افراد ذي طراحی و تنظیم تفسیرها و توصیف

  .ارائه شده است) 1989گوبا و لینکن، ( ارزیابی نوع چهارمفرایند در کتاب 

نفع موجب  هاي ذي هاي مختلف و متفاوت گروه کنند، ارزش همان گونه که گوبا و لینکن اشاره می

کنندة پژوهش است  این وظیفۀ تسهیل. شود ها واقداماتی آتی می بروز اختالفاتی در مورد تعیین اولویت

براي طراحی و تنظیم مجدد مسائل جست و جو نماید، هایی  که در مورد اختالف مذاکره کند و راه

  .هاي بعدي یا مورد نظر، توافق کنند کنندگان در مورد قدم اي که مشارکت گونه به

این .  گرایانه است که در بطن تحقیق عملی نهفته است این روش ارزیابی موافق با فلسفۀ ساخت

نه دستاوردهایی (نفع در تحقیق  ل براي افراد ذيروش نتایج و پیامدها را در قالب دستاوردهاي قابل قبو

) شود گیري می اي از معیارهاي معین و قطعی اندازه که میزان موفقیتشان از طریق مقایسه با مجموعه

  .کند ارائه می

، به خصوص از جانب افراد که مایلند از »قطعی«گاهی فشار بسیار زیادي براي ارائۀ نوعی ارزیابی 

اما باید توجه داشت که .  ه مخارج با مشارکت شخصی استفاده کنند، وجود داردبراي توجی» اعداد«

با وجود این، . کنند یماي تحریف شده از فرایند تحقیق ارائه  اعداد گمراه کننده هستند و معموالٌ چهره

گردند و ممکن است به شکلی مناسب در فرایند  مواردي وجود دارد که اطالعات کمی مفید واقع می

  .زیابی استفاده شوندار

هاي ارزیابی که مخالف  کنندگان پژوهش باید آگاه باشند که به آن دسته از شکل بنابراین مشارکت

  . نپردازند ها آنگرا هستند، مشغول نشوند و به  اصول تحقیق عملی جامعه

  جمع بندي

نفع در  راد ذيهایی را براي کار با اف ها و مسیرهایی توصیف شده است که راه در این فصل روش

نقطه پایان . کنند ها پیشنهاد می ریزي وظایف و فعالیت، اجرا و تقویت و یا ارزیابی فعالیت تحقیق، برنامه

  .ایم شروع کرده ها آنحل براي مشکالتی باشد که کاغر را با  فرایند باید ارائه راه

بیم که هنگام آغاز اقدام براي یا ما معموالٌ درمی.  البته زندگی اجتماعی به ندرت به این آسانی است

توانند ما را از مشکل اصلی دور سازند و مسیر  کنند که می اي از مسائل بروز می حل مشکالت، مجموعه

اقدامات اتخاذ شده براي حل مشکل، گاهی موجب آشکار شدن . حرکت ما به سوي آن را تغییر دهند

نه و محیطی که مشکل در آن قرار دارد، به عالوه، هر قدر زمی. شود طیفی از مسائل ومشکالت می

نفع در تحقیق بیشتر باشند، پیچیدگی امور و وظایف فراروي  باشد، وهرچقدر تعداد افراد ذي تر عیوس

کند و  تر تمرکز می هاي پیچیده فصل هفتم بر روي این موقعیت.  پژوهشگران بیشتر خواهد بود

  .دهد رهنمودهایی را در اختیار پژوهشگران قرار می
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  )عمل کنید(حل مشکالت پیچیده و گسترده 

هایی براي حرکت از مراحل تفسیر یا تجزیه وتحلیل به سمت  در قسمت هشتم مسیرها وروش

این فصل . هاي کوچک ارائه شد هاي درس، اداره و سازمان هاي محدود نظیر کالس مرحله اجرا در محیط

ه دست اندرکاران مشغول امور پیچیده و مشکالت پردازد؛ جایی ک تر می تر و پیچیده هاي بزرگ به محیط

هاي دولتی و  مثالٌ در سازمان. هاي بزرگ و متنوع وجود دارند شوند که اغلب در سازمان داري می ریشه

ها  هایی که در مورد مسائل اجتماعی و سازمانی شهرها، مناطق و استان هاي تجاري، یا محل شرکت

  .کنند گیري و فعالیت می تصمیم

هاي بزرگ فراتر از دامنه و قلمرو  ی کامل مسائل مربوط به مدیریت و سازماندهی طرح و برنامهبررس

کنندگان کمک  هایی خواهیم پرداخت، که به مشارکت این کتاب است، اما در این فصل به معرفی رویه

ارچوب اگرچه چ. هاي بزرگ و پیچیده اجرا کنند گرا را در محیط کند فرایند تحقیق عملی جامعه می

اندرکاران باید  تر نیز یکسان است، دست هاي پیچیده براي طرح» نگاه کنید، فکرکنید، عمل کنید«اصولی 

هاي  هاي خود را اصالح و تعدیل کنند، و براي دستیابی به اهداف چندگانۀ پژوهش عملی، مهارت به رویه

  .بیشتري کسب نمایند

  مدیریت تحقیق عملی جامعه گرا

روند و همواره  ان عنصري کلیدي در یک نظام اجتماعی پیچیده به شمار میپژوهشگران به عنو

دهند یا  را تغییر می ها آنیا اینکه روش کار : دهند زندگی دیگران را به دو شکل تحت تأثیر قرار می

اي در مقابل تغییرات مقاومت  ها، عده تقریباٌ در همه موقعیت. کنند هاي جدیدي را آغاز می اینکه فعالیت

.  مورد توجه قرار گیرند ها آنخواهند کرد، مگر آنکه فرایندها به دقت تعریف شوند و عالیق 

قادر به حفظ  ها آنکنندگان باید مطمئن شوند که  کنندگان ضمن همکاري با مشارکت تسهیل

هاي عملیاتی که مشخصۀ  خودمختاري و انسجام کار خود هستند و در عین حال از سبک، روش و شیوه

هاي  باید از آْن دسته از روش ها آناز همه اینکه،  تر مهم.  کنند هاي اداري است، اجتناب می نظام بیشتر

کند، بهره  کنندگان حفظ می کاري که مشارکت فعال و حس تعلق اجتماعی را در میان همه شرکت

  . گیرند

ق عملی بر اساس مطالبی که در قسمت مدیریت منابع در فصل تحقیق کیفی ذکر شد، در تحقی

توجه به منابع انسانی، مالی و زمان مورد نیاز براي انجام تحقیق از اهمیت و اولویت باالئی برخوردار 

  .کنیم تر روشنماهیت این موضوع را  میکن یمبا ذکر یک مثال مستند سعی . است

  

اي مدیریت به کارکنان دفاتر  هاي حرفه ارائه آموزشطراحی و  – 2گزیده پژوهشی 

  مشاوره

اي  هاي حرفه اي براي ارائه آموزش کردم خواستند برنامه واحدي که زمانی براي آن کار می از

هاي  برآورد کردیم که فرایندهاي توسعه مهارت.  مدیریت به کارکنان دفاتر مشاوره طراحی و ارائه کند

ا وادار نماید مورد نظر به حداقل شش ماه زمان نیاز دارد و لذا در برابر فشارهایی که سعی داشت ما ر

کردیم، شش هفته براي ارائه خدمات  این برنامه ظرف مدت شش هفته انجام شود، مقاومت می
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این کار به سازمان دیگري واگذار شد، سازمان مزبور .  اي به کارکنان مورد نظر کافی نبود مشاوره

البته، بعد از شش .  شدند، طراحی کرد هاي آموزشی را که در شش هفته ارائه می اي از برنامه مجموعه

اي براي تدوین  سرانجام موفق شدیم بودجه. هاي آموزشی به شکست انجامیدند فایده، برنامه ماه کار بی

اي بود که هنوز هم در تمام مناطق ایالت  نتیجه این فرایند، برنامه.  ماهه به دست آوریم 12یک برنامه 

  .کند با موفقیت و به خوبی کار می

هاي محلی و طراحی مجدد استراتژي توسعه  رآورد کردیم که براي مشورت با گروهدر موردي دیگر ب

اگرچه بودجۀ الزم فراهم شد، بعد از . اي به شش ماه زمان نیاز داریم براي یک سازمان اجتماعی منطقه

هاي رضایت بخشی براي تکمیل کار در آن مدت زمان پیدا  مدتی مذاکره، تنها در ظرف چهار ماه، راه

  .کند اي هنوز هم به شکلی مؤثر فعالیت می اکنون، پس از پنج سال، آن سازمان منطقه. یمکرد

  

هاي موجود، پیوسته  هاي خود در سازمان کنندگان باید براي انسجام و یکپارچگی فعالیت مشارکت

 »مدیریت«هایی که با آن اصول  باید از نگرش ها آن.  اصول کاري پژوهش عملی را مدنظر قرار دهند

هایی مناسب  هاي سازماندهی خود را به شیوه اي که بتوانند فعالیت گونه مطابقت دارند، آگاهی یابند به

به قلم پک جهان در آستانۀ تولد  ، و. )199(اثر بالك مدیریت قدرتمند هایی نظیر  کتاب.  انجام دهند

  .کنند اي از متون و ادبیاتی هستند که چنین اهدافی را دنبال می ، نمونه)1993(

او . کند پیشنهاد می» هاي کار آفرین سازمان«و » اداري«هاي  بالك روشی را براي تمیز بین سازمان

که بر سلسله مراتب اختیارات وکنترل شدید (هاي پدرساالرانه  هاي اداري با نظام معتقد است که سازمان

اساس اعتماد و اعتقاد به ر ن بهاي کارآفری سازمان. شوند مشخص می) کنند هاي سازمان تأکید می فعالیت

چنین سازمانی به طور دقیق و به شکلی معتبر و صحیح . شوند گذاري می مسئولیت کارکنان پایه

گیرد تا اعمال  شود، در این شرایط نظارت، بیشتر شکل حمایت و مشاوره را به خود می مدیریت می

کنندگان یا ارباب رجوع تعریف  مصرفهاي چون مشارکت و خدمات رسانی به  کنترل؛ و موفقیت در قالب

  .شود می

دارند، اما نگرش پویاي وي به ) اي حرفه(گیري شغلی  هاي مفهومی بالك جهت اگر چه چارچوب

  .کند گرا از منافع فردي که با اصول پژوهش عملی مطابقت دارد، تأکید می مدیریت بر تعریفی خدمت

فی، ابزار و منابع مدیریت نیز به شکلی فزاینده هاي تحقیق عملی از نظر کمی و کی با افزایش طرح

کنندگان  کنندگان پژوهش و دیگر مشارکت تسهیل. کنند ها کاربرد بیشتري پیدا می در اینگونه تحقیق

هاي خود، به  ها، نیروها و فشارهاي مؤثر بر فعالیت براي ادارة مجموعه وسیعی از اقدامات، محدودیت

باید آگاهانه مراقب الگوي مدیریتی مورد  ها آنبا وجود این، . یاز دارندهاي سازمانی و مدیریتی ن مهارت

هاي سلسله مراتبی قدرت و کنترل  هاي مبتنی بر الگوهاي سنتی و شیوه استفادة خود باشند، تا به رویه

  .، کشیده نشوندزنند یمکه به فرایندهاي تحقیق عملی صدمه 

  ریزي برنامه

آمادگی و تدارکات بلندمدت و در مقیاس وسیع هستند که  حل مشکالت پیچیده اغلب نیازمند

هاي جامع و تعریف شده را  ریزي استراتژیک، رویه برنامه. نامند می» ریزي استراتژیک برنامه «گاهی آن را 
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کنندگان قرار  ها و مقاصد را در اختیار مشارکت گیري ها بینشی روشن از جهت این رویه. گیرد در برمی

  :دهد که موارد زیر را توصیف کنند نفع امکان می هاي ذي مه ریزي استراتژیک به گروهبرنا. دهند  می

  انداز آرزوهاي بلند مدت چشم- 1

 .پوشانند پردازد که این آرزوها را جامۀ عمل می  هایی می اي عملیاتی که به تعریف طرح برنامه

را  ها تیفعالها یا  یک از این طرحهاي مورد نیاز براي اجراي هر  هاي اجرایی که وظایف و قدم برنامه

  .کنند تعیین می

  مشترك يها دگاهیدایجاد -2 

هم آورده  را گرد ها آنهمزمان با فعالیت افراد براي ایجاد بینشی گروهی که ماهیت مشکالتی که 

اند، دست  موقعیتی که در آن گرفتار شده يها یدگیچیپ  سازد، به درك بیشتري دربارة است روشن می

از تعدد عواملی که ریشۀ مشکالت هستند، به دست  يتر کاملهمچنین درك جامع و  ها آن. بندیا می

  .برند هاي بسیار جامع و مؤثر پی می آورند وبراي حل مشکالت به ضرورت طراحی وتنظیم برنامه می

ار گیرند، هاي الزم، عواملی را که باید مورد توجه قر بعد از اینکه پژوهشگران با انجام تجزیه و تحلیل

هاي خود را به صورت عقالیی تنظیم  توانند فعالیت نفع در تحقیق می هاي ذي  مشخص کردند، گروه

ها را در چند  توانند تنوعی از فعالیت ریزي دقیق، ممکن است دریابند که می از طریق برنامه ها آن.  کنند

به یکدیگر متصل کنند که اثر اي  هاي بسیاري را به شیوه طرح گسترده جاي دهند یا اینکه فعالیت

از آینده که بسیاري از حقایق زندگی » بینشی«از این طریق ممکن است .  را افزایش دهد ها آنبخشی 

  .عادي را دربردارد، پدیدار شود

این .  نفع در تحقیق را تعریف کند هاي ذي دستورالعمل آرمانی باید به وضوح امیال و آرزوهاي گروه

هاي خاص موجود در  دقت نتایج نهایی طرح تحقیق عملی را، از طریق بیان هدف دستورالعمل باید به

چنین دستورالعملی ممکن است شکل زیر را به .  ها و عقاید تشریح کند تري از ایده چارچوب گسترده

  :خود گیرد

ي هاي ذیربط برا دانش آموزان، مدیران، و ناظمان ومعلمان مدرسه داونرتن با والدین و دیگر گروه

هاي ساکن در این بخش شهر همکاري خواهند  فراهم آوردن دوره آموزشی با کیفیت باال براي خانواده

 ها آنیک دوره آموزشی و یک نظام درسی را که مربوط به زندگی دانش آموزان است و به  ها آن.  کرد

  . دهد اقدامات زیر را انجام دهند، طراحی و ارائه خواهند کرد امکان می

  رین سطح موفقیت تحصیلی که در توانشان است، دست یابند؛به باالت

  به سطوح باالي خودباوري و اعتماد به نقس دست یابند؛

  را طراحی کنند؛ شان یخانوادگمعیارهاي اخالقی و معنوي مناسب با زندگی اجتماعی و 

  ها، همکاران و دوستانشان در جامعه زندگی کنند؛ و آزادانه و هماهنگ با همشاگردي

را به جزئی مفید و کارا از نیروي کار جامعه تبدیل  ها آنها و دانشی تجهیز شوند، که  به مهارت 

  .کند یم

  

ها انجام  دستورالعمل آرمانی، تالشی است که در جهت یکپارچه کردن بسیاري از اهداف و برنامه

ل باید حاوي این دستور العم.  تحقیق عملی است» فکر کنید«هاي مرحله  شود و حاصل تحلیل می
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کنندگان لحاظ شده  مسائل مورد توجۀ مشارکت ها آنهایی مکتوب باشد که در ضمن  دستورها و رهنمود

). هاي آموزشی نامربوط و غیره معیارهاي علمی، رفتار دانش آموزان، آموزش خسته کننده، برنامه(باشد 

ها،  ممکن است برنامه _نآموزان، والدی معلمان، مدیران، دانش _کنندگان مختلف اگرچه مشارکت

. ها واهدافی متفاوت داشته باشند، اما باید دستورالعمل آرمانی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند اولویت

  .هاي خود را شناسایی کند تواند مناقع و اهداف و برنامه دستورالعملی که از طریق آن می

پس از اقدامات بسیار و  ها آند؛ بلکه هاي آرمانی نقطۀ آغاز فرایند تحقیق عملی نیستن دستورالعمل

اي از  هایی هستند که براي رفع مجموعه شوند و نتیجۀ تالش به منظور تعریف مشکالت خاص مطرح می

گیرد؛ مسائل و مشکالتی که از فرایندهاي تحقیق آغازین سرچشمه و نشأت  مسائل و مشکالت انجام می

ریف شده و از پیش تعریف کننده نیست، بلکه واقعیتی واقعیتی از پیش تع» برنامه جامع«.  اند گرفته

  .نوظهور و در حال رشد است

  اجراي دستورالعمل: عملیاتی يها استیس- 3

کند تا مشارکت کنندگان بتوانند مأموریت  اي را ترسیم و معین می هایی ویژه سیاست عملیاتی طرح

هاي  توان به طریق زیربه بیانیه ره شد، میدستورالعمل آرمانی را که قبالٌ به آن اشا.  خود را درك کنند

  : عملیاتی تبدیل کرد

  :مدرسه داونرتن مأموریت خود را از طریق زیر اعمال خواهد کرد

 هاي آموزشی گروهی؛ طراحی برنامه  

 طراحی مدیریت اقتضایی؛  

 هاي مشارکت والدین، شامل داوطلبان حضور در کالس درس، تأمین وافزایش سرمایۀ  طرح  

 هاي کوتاه مدت؛ هاي فوق درسی، و طرح نامهالزم، بر  

 سازمان دانش آموزي؛  

 اي ؛ برنامه مشاورة پایه  

 هاي آموزشی و عملی اجتماعی؛  برنامه  

 هاي توسعه نیروي انسانی برنامه  

نفع در  آن دسته از افراد ذي(کند  نفع اصلی تأکید می اما تحقیق عملی بر تقدم و اولویت افراد ذي

در این مورد، خود جوانان باید وارد ). گیرد ها و اقدامات قرار می در کانون فعالیت ها آنتحقیق که منافع 

ها را طراحی و تنظیم کنند و تصمیم بگیرند که چه چیزي و چه  باید در نهایت برنامه ها آن.  عمل شوند

امعیت برخوردار هاي عملیاتی باید از ج کنند، لحاظ گردد بیانیه هایی که تعریف می حل کسی باید در راه

به نفع اصلی را در انجام وجوه مختلف مأموریتی که  هاي ضروري، ذي باشند و با مشخص کردن فعالیت

کنندگان ممکن است نتوانند یا نخواهند که تمام  مشارکت.  با مفهوم ومعنادار است، یاري دهند شانیرا

اید به روشنی همه عوامل مؤثر در حل هاي عملیاتی ب ها را یکباره انجام دهند، اما بیانیه آن فعالیت

کنندگان  کنندگان پژوهش باید جلساتی را ترتیب دهند که مشارکت مشکالت را مشخص کنند تسهیل

اي که از میزان پیشرفت خود در حل  هاي عملیاتی خود را بررسی کنند، به گونه بتوانند مأموریت و بیانیه

  .کاهد زده می هاي سطحی و شتاب حل تمال ارائه راهیک بیانیۀ عملیاتی از اح. مشکالت اگاه باشند
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  هاي اجرایی برنامه-4

اي مجزا طراحی و  هاي اشاره شده در بیانیه عملیاتی، برنامه ها یا طرح باید براي هر یک ازفعالیت

هاي مختلف،  ها یا کمیته هاي عملی الزم است تیم همزمان با طراحی و تنظیم برنامه.  تنظیم شود

این امر .  هاي خود را براي یکدیگر بیان و بازگو کنند گیري هاي خود و جهت ند تا فعالیتگردهم بیای

هاي خود را عقالیی و هماهنگ کنند، به  آورد تا فعالیت فراهم می تر کوچکهاي  فرصتی براي گروه

علت  ها در جهت اهداف متقابل و مخالف با یکدیگر عمل نکنند و منابع موجود به اي که برنامه گونه

  .هایی مشابه، به هدر نروند دقت و عجوالنه در فعالیت برداري بی بهره

  ها بررسی برنامه- 5

ها باید نقاط قوت هر برنامه را با توجه  کنندگان همزمان با آماده شدن براي اجراي فعالیت مشارکت

از نقاط ضعف  چارچوبی ساده که شامل تحلیلی. به نیروهاي داخلی و خارجی مؤثر بر آن شناسایی کنند

  .تواند به اجراي این فرایند کمک کند ها و تهدیدات برونی باشد، می و قوت درونی برنامه و فرصت

را در قالب اهداف عملی یا وظایف بیانگر  ها آنها ارائه شد، باید مجدداٌ  بعد از اینکه پاسخ این پرسش

کافی «: به عنوان نمونه.  ان محول نمودهایش هاي درگیر به عنوان بخشی از مسئولیت و به افراد یا گروه

شود باید دوباره به شکل یک هدف عملیاتی بیان  که یک نقطه ضعف محسوب می» نبودن منابع مالی

کارکنان .»آغاز فعالیت براي کسب منابع مالی بیشتر«یا » بررسی و کاوش منابع مالی ممکن«: شود

  .د نظر انجام دهندتوانند این وظایف را به عنوان بخشی از طرح مور می

  ابعاد سیاسی- 6

ها  شد که گروه هایی اجرا می ، پژوهش عملی اغلب از طریق اقدامات و فعالیت1960در دهۀ 

پژوهش . هاي آشکار اجتماعی و سیاسی به اهداف خود نائل آیند توانستند با پرداختن به فعالیت می

هاي سیاسی  که پژوهشگران به روشهرجا . عملی با این نگرش عملی اجتماعی همگام و همسو نیست

آمیزي خواهند شد که موجب اختالف و  مبتنی بر تضاد منافع روي بیاورند، درگیر تعامالت خصومت

هاي مکمل  باید اولین انگیزه و هدف در اجراي پژوهش عملی، ایجاد پیوندها و ائتالف.  شود تعارض می

  .     ه دوست و دشمنهاي اجتماعی به دو گرو باشد، نه تقسیم کردن مجموعه

کنند مانع پیشرفت یک طرح تحقیقی  گاهی افراد سرسخت، لجوج، جاه طلب یا ترسو سعی می

کنند، آگاه باشند تا  کنندگان پژوهش باید از ابعاد سیاسی محیطی که در آن کار می تسهیل.  شوند

هایی را که مایلند کمک  گروهتوانند آن دسته از افراد یا  می ها آن. بتوانند به این مشکالت فائق شوند

همچنین باید افرادي را که احتماالٌ . کنند، فهرست نمایند کنند، و یا از اجراي تحقیق حمایت می

هاي  علت مخالفت این افراد آن است که فعالیت. مقاومت خواهند کرد تعیین و مشخص کنند

پژوهش تمام این افراد را به عنوان افراد باید از ابتداي فرایند . بینند پژوهشگران را مخالف منافع خود می

  .نفع در تحقیق قلمداد نمود ذي

فقط هنگامی که پژوهشگران علیرغم تالش بسیار زیاد براي جلب مشارکت کارکنان باز با شکست 

گیرند، آنان باید از  شوند و هنگامی که افراد عمداٌ در برابر اهداف پژوهشگران قرار می مواجه می

اثر کوور، ) 1985(پویا هاي ایجاد تحول  مبانی روشهایی نظیر کتاب  رائه شده در کتابهاي ا استراتژي
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 با سر، قلب و دستدیکن، اسر و مور استفاده کنند یا به روش پیشنهادي کلی و سیول در کتاب 

  .، متوسل شوند)1988(

  برنامه ریزي مالی-7

کنندگان پژوهش باید  و تسهیل تواند بخش مشاجره ساز و دشوار یک طرح باشد تأمین مالی می

مسائلی مالی را به طور روشن و دقیق مورد رسیدگی قرار دهند تا یکپارچگی فرایند تحقیق را حفظ 

کنندگان در تنظیم یک بودجۀ کامل و روشن کمک کنند  کنندگان باید به مشارکت تسهیل.  کنند

ریزي اصلی به  در فرایند برنامههاي تعریف شده  طوري که هر یک از وظایف و وظایف و فعالیت به

اي است که به  طرح توسعه یافته شامل فرایندهاي پیچیده. نیازهاي مالی مربوط به آن مرتبط شود

توانند روش تهیه و تنظیم  کنندگان می خدمات یک متخصص طراحی بودجه نیاز دارد، اما مشارکت

  .هاي ساده را فرا گیرند بودجه براي طرح

هایی ویژه طراحی و تنظیم کنند تا مطمئن  هاي تحقیق عملی، باید برنامه طرح کنندگان در مشارکت

  .شوند که در طول اجراي طرح از سرمایه کافی برخوردار هستند

  سازماندهی پژوهشگران:  اجرا 

کاري را به  اي که دوباره تسهیل کنندگان پژوهش باید امور را به طوري مؤثر اداره کنند به گونه

د و به عالوه باید دالیل و توجیه مصرف منابع را جست و جو کنند و دائم در جریان روند حداقل برسانن

اي است که انجام عملیات  ها به گونه وظیفۀ تسهیل کنندگان پژوهش سازماندهی فعالیت. امور باشند

رتباط هاي طرح یابد با یکدیگر ا فعالیت.  طرح ادامه یابد و فرایند تحقیق به شکلی مؤثر اداره شود

.  منطقی داشته باشند و با هدف رسیدگی به مشکالت افراد کمرنگ خواهد شد وکاهش خواهد یافت

هاي سازمانی  کنندگان کمک کنند تا به آن دسته از توافق تسهیل کنندگان پژوهش باید به مشارکت

 ها آن . دست یابند که پیوستگی و حس هدفمندي فرایند تحقیق را همزمان با پیشرفت آن حفظ کند

  :باید موارد زیر را بررسی کنند

 مبانی سازمانی 

 هاي سازمانی توافق 

 گیري از هدایت فرایند تحقیق، از طریق بهره: 

o اصول عملیاتی مناسب  

o زبان  

o گیري فرایندهاي تصمیم  

o فرایندهاي پشتیبانی و نظارت 

  

  مبانی سازمانی- 1

و ) ها فرصت(ها  شف تواناییکنندگان در ک کنندگان پژوهش باید به مشارکت بنابراین تسهیل

.  هاي موجود، کمک کنند هاي خود تحت حمایت سازمان تهدیدهاي موجود به منظور سازماندهی فعالیت
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هاي سازمانی  ها و روش گیرند چنین کنند، باید به نحوي مناسب از رویه هرجا که تصمیم می ها آن

  .رددگه استقالل گروه تحقیق، حفظ گ يها گوناستفاده نمایند به 

هاي  کنندگان پژوهش باید با رویه هرجا مشخص گردد وجود سازمانی مستقل ضروري است، تسهیل

این سازمان به وضوح به اهداف مشخص و مدون، ساختار .  خاص ایجاد یک سازمان مستقل آشنا شوند

  .شتهایی در مورد نحوه مصرف وجوه نقد، نیاز خواهد دا هاي عملیاتی و به توافق سازمانی، رویه

  هاي سازمانی توافق-2

هاي مبتنی  هاي امروزي بر سلسله مراتب کنترل و نظام شیوه و سبک اداري نهفته در بیشتر سازمان

بهترین کار آن .  ورزند که اغلب با اصول تحقیق عملی در تعارض هستند بر رئیس و مرئوس تأکید می

به برداشت و ذهنیتی ( گروه فکر کنیم هاي بخش یا قسمت به واژة تیم، دسته یا است که به جاي واژه

هایی چون مدیران،  بهتر است به جاي واژه). کنند، توجه کنید ها ایجاد می که از هر یک از این واژه

هم رفتار پژوهشگران . کنندگان استفاده کنیم هایی نظیر نمایندگان یا هماهنگ سرپرستان یا رؤسا از واژه

هاي  فعالیت) اختیار دهنده(بخش برگرفته است، باید خاصیت قدرترا در ها آنو هم دنیاي نمادینی که 

  . تحقیقی را افزایش دهد

ریزي جلسات  اي که اعضاي تیم مسئولیت برنامه ها باید خودگردان باشند، به گونه از سوي دیگر، تیم

ه را بر ها، تقسیم وظایف، خرید مواد، استخدام دیگر کارگران و کارمندان و غیر و سازماندهی فعالیت

  .عهده بگیرند

هاي هر گروه و براي جلوگیري از  توانند به منظور یکپارچه کردن فعالیت ها می هماهنگ کننده

ها را تشویق کنند  تسهیل کنندگان پژوهش باید تیم.  اي تشکیل دهند ها، جلسه تداخل یاتقابل فعالیت

ایشان را مورد بررسی قرار دهند، آرا ه که مرتب در جلسات مشترك شرکت کنند تا افراد بتوانند فعالیت

هاي خود را مطرح کنند، روابط را تحکیم بخشند و در جریان فرایند تحقیق، حس تعهد به گروه  و ایده

  .خود را تقویت نمایند

  هدایت فرایند تحقیق- 3

  اصول در عمل) الف 

پژوهش ادبیات مدیریت پر از مفاهیمی چون سرپرستی، رهبري و کنترل است که با اصول 

گرا است و به نگرشی متفاوت  به هرحال مدیریت فرایندي جامعه.  گرا در تضاد و تعارض هستند جامعه

کنندگان در  نسبت به عملیات و سازمان نیاز دارد تسهیل کنندگان همزمان با کمک به مشارکت

را اعمال کنند و به  گرا ها، باید آگاهانه مفاهیم کلیدي و اصول تحقیق جامعه سازماندهی و اجراي فعالیت

کنندگان قرار دهند، روابط  طور مداوم اطالعاتی در مورد آنچه در حال وقوع است، در اختیار مشارکت

گیري  ریزي و تصمیم نفع را به صورت فعال در امر برنامه مثبت کاري را حفظ کنند، و تماتم افراد ذي

هاي غیرمستقیمی  ، ارائه کنندة پیامشوند شیوة صحبت کردن وکلماتی که استفاده می. دخالت دهند

.  شود مربوط می ها آناست که به وضعیت و جایگاه گوینده و شنونده و ماهیت روابط متقابل میان 

هاي معمول گفتاري که تلویحاٌ بیانگر  کنندگان پژوهش بهتر است از شکل بنابراین به طور کلی، تسهیل

هاي  ها و جمالت خبري زیر از نظر پیام به پرسش. نوعی همدلی و همزبانی هستند، استفاده کنند

  :تلویحی نهفته در آن توجه کنید
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 و بیشتري داشته  تر فعالتوانیم والدین را وادار کنیم که در امور مدرسه مشارکت  چگونه می

 باشند؟

 پسندم اي را که شما براي انجام این کار انتخاب کردید، نمی من شیوه. 

ري تلویحاٌ به روابط کنترل، اختیار و شمول، که معنی اقتدار را ها و جمالت خب همه این پرسش

توانیم بر محتوایش  پذیریم که می کند، اشاره دارند؛ زیرا ما معموالٌ آن شکل از پیام را می تداعی می

دهد؛ بنابراین، زبان مناسب  زبان ما را به سوي دنیاي خود و به سوي یکدیگر سوق می.  تمرکز کنیم

  .شود قیق عملی میسنگ بناي تح

  تصمیم گیري) ب 

هاي عمومی، و  ها، اهداف، مقاصد، وظایف، ساختار سازمانی، رویه هاي مهم در مورد سیاست تصمیم

 ها آننفع یا نمایندگان  هاي ذي اي با حضور همه افراد و گروه تخصیص منابع و وجوه نقد، باید در جلسه

  .اتخاذ گردند

اگر والدین، ارباب رجوع و . اوي در دانش و آگاهی وابسته استبه هر حال تساوي در ارزش به تس

کنند درك نکنند، قادر به مشارکتی فعال در فرایند  دیگر اعضاي جامعه، شرایطی را که در آن کار می

  .تحقیق نخواهند بود

گیري فاقد کارایی باشد،  این روش ممکن است زمان بر به نظر برسد و گاهی در اجراي امر تصمیم

ها،  هاي عمده دربارة سیاست نفع، تصمیم هاي ذي اگرچه گروه.  در بلندمدت اثرش را نشان خواهد داد اما

ها را باید به  ریزي دقیق وظایف و فعالیت کنند، برنامه مقاصد و اهداف را به طور مشترك اتخاذ می

کند که موجب  یاین کار نوعی حس مسئولیت، صالحیت، و استقالل ایجاد م. متصدیان امور محول کرد

  . گردد افزایش حس تعلق و تعهد کارکنان به فرایند تحقیق می

  حمایت و نظارت) ج 

کنندگان در استفاده بهینه از  کنندگان و هماهنگ کنندگان تیم کمک به مشارکت وظیفۀ تسهیل

ضاوت سرپرستی، ارزیابی یا ق ها آننقش . هاي، و حفظ تمرکز بر اهداف است انرژي، نظارت بر فعالیت

عملکرد مشارکت کنندگان نیست بلکه باید در نقش مشاوران و فراهم کنندگان اطالعات عمل کنند و 

  .در امور مختلف اعضاي تیم را یاري دهند

  ارزیــابــی

ریزي و بررسی  نفع در تحقیق همزمان با کار روي فرایندهاي متناوب مشاهده، بیان، برنامه افراد ذي

، نظارت ها آنها و روند پیشرفت  اي مستمربرفعالیت زیابی درگیر شوند که به شیوهباید در فرایند دائمی ار

  .کند می

اگر ارزیابی در برگیرندة انبوهی از جزئیات باشد که تنها از ارتباطی غیرمستقیم با موضوع 

عکس اي کامالٌ مخالف و  برخوردارند و قادر به شناسایی عناصر اصلی موجود در بطن طرح نباشند، نتیجه

شود، فرایند  هاي اشتباه منحرف می ها به سوي فعالیت  آید و ضمن اینکه نگاه نتیجه موردنظر به بار می

  .گردد تحقیق تحریف می

  :در تحقیق عملی جامعه گرا عبارتند از  مراحل ارزیابی
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  از اجراي طرح منتفع خواهند شد؟) کسانی(چه کسی :تعیین اهداف - 1

نفع اصلی ارزیابی  اساس اثرات آن بر افراد ذير ها یا طرح را ب فعالیتباید درنهایت ارزش مجموعه 

مشارکت دارند،  ها آنشوند که اعضاي طرح در   متمرکز می ییها تیفعالها روي  بسیاري از ارزیابی.  کند

ف گونه نشانه و شاخصی از میزان تأثیر فرایند بر حیات افرادي که هد توانند هیچ ها نمی اما این ارزیابی

  .اصلی طرح هستند، ارائه دهند

  خواند؟ چه کسی گزارش ارزیابی را می: شناسایی مخاطبین-2

هایی را که گزارش مریوط به نتایج  قبل از آغاز عملیات ارزیابی، تسهیل کننده پژوهش باید گروه

مخاطبان هاي نهایی بسته به  کنند، مشخص و تعریف کند؛ زیرا فرایندها و گزارش ارزیابی را مطالعه می

  .تفاوت خواهند کرد

  ارزیابی چگونه انجام خواهد شد؟: ها تدوین رویه- 3

دوره و مدت ارزیابی زمانی است که .  ارزیابی بخش جدایی ناپذیر چرخۀ تحقیق عملی است

اي  چرخه(دهند  اند مورد آزمون و بررسی قرار می پژوهشگران رسماٌ فرایندهایی را که در آن درگیر شده

  :درعملیات ارزیابی، فرایندها به قرار زیر هستند). »نگاه کنید، فکرکنید، عمل کنید،«یند دیگردر فرا

 هاي مشارکت کنندگان راتوصیف کنید تمام فعالیت: نگاه کنید.  

 به موارد موفقیت، معایب، و .  اند را بررسی کنید آنچه مشارکت کنندگان انجام داده: فکر کنید

  .یدنقایص، مسائل یامشکالت توجه کن

 هاي انجام شده را مورد قضاوت و  ارزش، اثربخشی، تناسب و پیامدهاي فعالیت: عمل کنید

 .ارزیابی قرار دهید

گرا، ارزیابیبه منظور قضاوت مورد ارزش، اثربخشی و موفقیت یا  با وجود این، در تحقیق عملی جامعه

که در طرح تحقیق  ییها آن شود ارزیابی، فرایندي است که موجب می.  شود شکست یک طرح انجام نمی

اساس نظریات گوبا و ر در فصل ششم ب.  هاي جدیدي بگیرند اند، از تجربیات خود درس درگیر شده

گرایانه به عملیات ارزیابی ارائه شده است که این نوع  مطالبی درمورد نگرش ساخت) 1989(لینکن 

  .ماهنگ استگرا ه نگرش نسبت به ارزیابی با اصول فلسفی تحقیق عملی جامعه

  .سازد عملیات ارزیابی گاهی فقدان تطابق و سنخیت بین فعالیت و اهداف را مشخص و آشکار می

هاي اولیۀ طرح تحقیق را  گاهی انجام دقیق فرایند ارزیابی مناسب نبودن فرایند طراحی فعالیت

  .سازد آشکار و نمایان می

  ها جشن گرفتن موفقیت

جشن نه تنها عناصر عاطفی و انسانی تجربی را ارضا و تأمین  .جشن بخش مهم از فعالیت گروه است

کنندگان مؤثر  کند، بلکه در تقویت حس همبستگی، شایستگی و رفاه عمومی در میان مشارکت می

فراهم   هاي بسیار مشکل، مجدداٌ به هنگام گرفتن، انرژي احساسی و عاطفی مصرف شده در فعالیت.است

هر گونه اختالف به وجود آمده در طی اجراي طرح برطرف شده و هاست که  شود، در این جشن می

  .گردد نفع تقویت می روابط میان ذي
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  )  جایگاه و مبانی نظري(و منطق تحقیق عملی  ها ارزشدفاع از 

شویم که این روش جدید  کنیم، گاهی وسوسه می  گرا را بررسی می هنگامی که تحقیق عملی جامعه

هاي اجتماعی فرا  تر تحقیقات علمی و یا با نظریه تر و سنتی تب فکري قدیمیتحقیق و بررسی را با مکا

دولتی  يها سازمانها،  گرا و یا با تجربیات شخصی خود در ضمن آموزش و کار در مدارس، دانشگاه نوین

  .هاي اجتماعی و گروهی در مناطق مختلف جهان، مقایسه و مقابله کنیم و مجموعه

  گرا عهبازبینی تحقیق جام   - 1

که بایدحل شود، آغاز » مسأله و یا مشکلی « همانند همه تحقیقات، با تعریف » پژوهش عملی«

اي از دانش قابل  هدف، ایجاد مجموعه  هاي علمی سنتی تحقیق، با وجود این، برخالف روش. گردد می

رد رویدادها و تفاسیرگروهی در مو ها فیتوصبلکه هدف، ارائه .  هاي بزرگ نیست تعمیم براي جمعیت

  .هاي مورد پذیرش ذینفعان را براي مشکالت طراحی و ارائه کنند ها راه حل است تا گروه

جویانه براي ارتقاي شغل ؛  ساالري، محدودیت منابع، و تکاپوي رقابت فشارهاي وارده از سوي دیوان

. سازند اثر می و یا کم اثر هاي کاري انسانی و آزادمنشانه بی هاي محققان را براي دستیابی به روش تالش

گرا که برمشارکت فعال افراد در امر طراحی و تنظیم و کنترل  یابی وحفظ فرایندهایی جامعه دست

  .الوصول، و دشوار است ورزند، صعب تأکید می ها آنها و رویدادهاي مؤثر بر زندگی  فعالیت

  مشروعیت تحقیق عملی   -2

هاي منفی و تند و  شوند، در معرض اظهارنظر ی میاندرکارانی که درگیر تحقیق عمل گاهی، دست

این روش «: دانند؛ زیرا معتقدند که گیرند که این نوع تحقیق را، معتبرنمی دار افرادي قرار می نیش

  » تحقیق، علمی نیست

.  بستگی دارد» علم«پذیرفتن یا نپذیرفتن تحقیق عملی به عنوان یک روش علمی به شیوه تعریف 

هاي تحت  کند که پدیده ک نظر این روش به شدت تجربی است زیرا افراد را وادار میبدون تردید از ی

البته کامالٌ آشکار است که تحقیق عملی از . بررسی را به روشنی تعریف و به دقت مشاهده کنند

شود پیروي  یاد می» روش علمی«اي که از آنها به عنوان   هاي به دقت طراحی و تجویز شده رویه

هاي ذهنی یا  تحت تأثیر قضاوت(روش علمی به دنبال خلق دانش و معرفتی است که عینی . کند نمی

قابل بکارگیري در طیف گسترده و (و قابل تعمیم ) گیرد یا نهادها قرار نمی ها سازمانافراد،   آمرانه

ي که در هر شخص دیگر(این معرفت خلق شده باید داراي پایایی .  باشد) ها ها و زمینه متنوعی از محیط

امور را » حقیقی و واقعی«باید وضعیت (و روایی ) شرایط مشابه قرار گیرد باید به همان نتایج دست یابد

قواعد علم به دنبال فراهم آوردن اشکالی دقیق از معرفتی است که .  باشد) ارائه و توصیف کند

  .بینی کند پیش) در این جهان(رویدادهاي آینده را بر مبناي مجموعه شرایطی از پیش موجود 

هاي علوم رفتاري و  علمی تحقیق در دنیاي فیزیکی، در تحقیقات و بررسی يها روشموفقیتهاي  

هاي گذشته منابع بسیار عظیمی صرف  رغم آنکه در دهه علی. اند دنیاي اجتماعی منعکس و متبلور نشده

  .شود تر کنترل می ختبینی وس رسد انسان به سختی پیش به نظر می. این گونه تحقیقات شده است

اي از قوائد و قوانین براي رفتار  دو عامل عمده، علت شکست و ناکامی روش علمی در ارائۀ مجموعه

ایم که معرفت علمی از ثبات، عینیت، و قابلیت  اول، اکنون پذیرفته.  انسان و حیات اجتماعی وي هستند
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بنابراین، با اطمینان کمتري آن را  .ر استکردیم، برخوردا تعمیم بسیار کمتري از آنچه قبالٌ فرض می

  .دهیم بینی اعمال انسان قرار می مبنایی براي طراحی و پیش

در حالی که به . اند دوم، بسیاري تفاوت بین ماهیت دنیاي اجتماعی و دنیاي فیزیکی را پذیرفته

یاي اجتماعی به توان نظریه وجود یک واقیت قطعی را در دنیاي فیزیکی پذیرفت، اکنون دن راحتی می

  .عنوان مخلوقی فرهنگی و دائماٌ در حال تغییر به رسمیت شناخته شده است

کند و  هاي معانی نهفته و در هر محیط و زمینۀ فرهنگی عمل می واقعیت اجتماعی بر اساس نظام

  .اي سطحی و بدون رجوع به آن معانی درك کرد توان آنرا با مطالعه نمی

و ) کند ها را به اجزایی کوچک تبدیل می یعنی پدیده(نگر است  و جزئیدانش و معرفت علمی؛ ناقص 

هاي   و نظریه ها فرمولمتخصصان معموالٌ با استفاده از . اغلب داراي کاربرد عملی بسیار محدودي است

 ها ارزشها،  العمل ها، دستور محدود علمی در مورد رفتار انسان، اقدامات مورد نظر خود را بر اساس روش

 يها طیمحصورات و باورهاي برگرفته از تجربیات فرهنگی و تاریخی خود یا مطابق نیازهاي نهادي و ت

  .کنند سازمانی محل کار خود، تجویز می

مانند و در بعضی  ها و خدمات ارائه شده اغلب در انجام وظایف تعیین شده ناکام می در نتیجه برنامه

  .افزایند موارد، بر میزان مشکالت می

  درت وکنترلق   - 3

  .  است» کنترل«، وعدة فریبندة »نگرش علمی به تحقیق اجتماعی«دلیل عمدة پافشاري بر 

این وعده و امید مدیران و سیاستگذاران را متقاعد ساخته است که عملکرد آنان از طریق میزان 

.  گیرد یهاي اجتماعی تحت مسئولیت خود مورد سنجش قرار م توانایی آنان در اعمال کنترل در محیط

این امید که تحقیقات علمی ابزار » هاي عملکرد شاخص«و » پذیري مسئولیت«به ویژه در این عصر 

هاي سنگین در زمینۀ تحقیقات  گذاري یابی به نتایج مطلوب را مشخص خواهند کرد، باعث سرمایه دست

  .پیمایشی و تجربی شده است

رفتار انسانی، مانع از اعمال کنترل  پویایی حیات اجتماعی و خصوصیات خودخواهانه و خالق

  .اصلی روش علمی و تولید فنی است يها یژگیوشود که از  شدیدي می

هاي رفتاري بر  پس، چگونه باید رویدادهاي پیشرفت حیات و زندگی خود را درك کنیم؟ نظریه

نیاز «، »انگیزش« اند و براي توضیح رفتار افراد به عواملی چون ها وخصوصیات افراد متمرکز شده توانایی

  .کنند اشاره می» شناخت و ادراك«و   »هوش«؛ » به کسب موفقیت

نظیر طبقه (وسیع و گسترده » نیروهاي«پردازان اجتماعی مایلند که بر  از سوي دیگر، نظریه

  .کنند اصرار و تأکید ورزند که رویدادهاي اجتماعی را تعیین می) اجتماعی، جنسیت، نژاد، قومیت

کارگیري  ها، جالب و براي بعضی اهداف مفید هستند، اما از نظر قابلیت به وع نظریهاگرچه این ن

  .هاي اجتماعی محدودیت دارند درمورد مشکالت روزمرة افراد و گروه

گرا شناخته شده است، روش کامالٌ  نظریۀ جدید دیگري که عموماٌ تحت عنوان نظریه فرانوین

سازد تجربیات انسانی را  کند که ما را قادر می اجتماعی ارائه میمتفاوتی را دربارة تجسم و تصور دنیاي 

هاي علمی  هاي نوین جهان نسبت به نگرش هرکجا که دیدگاه. هایی بسیار متفاوت درك کنیم به شیوه
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هاي اجتماعی و  گردد، نظریه پسانوگرایی ماهیت واقعیت جهان قطعی و قابل شناخت محدود می میبه

  .برد توانیم این ماهیت را بشناسیم، زیر سؤال می می ها آنق فرایندهایی که از طری

  هاي فرانوین گرایی دیدگاه   -4

) جداکردن اجزاء براي بررسی( گرایی از روش شکستن  بیشتر توان و قدرت نظریه فرانوین

نیز ) هاي کلیدي جهان نوین ویژگی(علم و عقالنیت . شود سازوکارهاي تولید و خلق دانش ناشی می

فلسفی قرار گرفته است این روند بسیاري از فرضیات بدون چون چرا  يها یبررستأثیر انواع  تحت

شکل گرفته است، مورد  ها آناساس ر پذیرفته شدة گذشته را که درك ما از عالم فیزیکی و اجتماعی ب

  .دهد تردید قرار می

کند که  ا تقویت میاز جهان اجتماعی این ایده ر) 1972(به عنوان مثال، تعریف میشل فوکو 

معرفت  ها آناساس ر هایی که ب هیچگونه حقیقت عینی وجود ندارد، زیرا یک رابطۀ حیاتی بین شیوه

  .اعمال قدرت وجود دارد يها وهیشو  شود یمایجاد 

ها و خصوصیات منفی جامعه به شکلی بسیار  اگر ما تحلیل فوکو را بپذیریم، پس بسیاري از ویژگی

  .شوند مورد استفاده افراد در سازماندهی و گذران زندگی روزانه خود مربوط می يها روشنزدیک به 

یافت که مردم براي » مباحثی«و » قواعد«هاي انقیاد و استیال بر مردم را در خود همان  باید روش

عمل، «کند که  توصیه می) 1984(فوکو. گیرند بهره می ها آنسازماندهی وگذران زندگی روزمره از 

طراحی کنید و توسعه دهید، » امیال و آرزوها را از طریق تکثیر، کناره هم گذاري و تفکیک اندیشه و

، و اختالف ها انیجرآنچه را مثبت و متعدد است، ترجیح دهید، تفاوت را بر یکنواختی و یکسانی «

ه باشید که یقین داشت. ها ترجیح دهید هاي انعطاف پذیر را بر نظام ها را در وحدت نظرها و توافق سلیقه

  » آنچه کارا و ثمر بخش است، ثابت و یکنواخت نیست بلکه دائماٌ در حال تغییر و تحول است

» هاي تفسیري گروه«که حیات اجتماعی را در قالب . ) 198(اساس نظر فیش ر ب» کنترل«تعریف 

. است» ها تقرائ«یا ها معرفتکند، متشکل از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انواع مختلف  تعریف می

کند، کنترل  هاي قدرتمند، آنچه را که معرفت و آگاهی معتبر قلمداد می در این جوامع، افراد یا گروه

  .نمایند می

او در مورد امکان تعریف حیات اجتماعی و ).  1984(لیوتارد مطالعات فیش را تکمیل کرده است 

  .داردهاي دانش منظم، منطقی و عینی تردید  اساس میزانر سازمانی ب

ها به  که سازمان(گیرانه  لیوتارد معتقد است که بین سادگی طبیعی زندگی اجتماعی و قواعد سخت

گیرد، تعریف  گیرد یا نمی قرار می ها آنهاي  کنند آنچه را در مرزها و محدوده کمک این قواعد تالش می

  .تضاد و تعارض وجود دارد) کند

او آن .  که در این مورد نظر خود را ارائه کرده است گانی است یکی دیگر از نویسند) 1986(هوسنس

ها و یا  سیستم(کند  پردازي می دسته از نویسندگانی را بدون ارائه هیچگونه مدرکی قابل قبول نظریه

او معتقد است که تمام .  دهد نماید، مورد انتقاد قرار می و از جانب دیگران صحبت می) توضیح يها روش

طرف خود، با زبان و صداي خود صحبت کنند، و باید آن نظرها و عقاید، مواردي ها حق دارند از  گروه

، مشخصۀ اصلی موضع کثرت گراي »صداهاي دیگر«و » عوالم دیگر«اعتبار این .  موثق و قانونی باشند



408  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

هاي  بحث مهمی را درباره ضرورت اتخاذ نگرش) 1989(وست .  گرا است بسیاري از نویسندگان فرانوین

  . کند تر نسبت به جهان اجتماعی ارائه می نانهواقع بی

به عنوان شکلی از نقد «کند؛  ارائه می) و بنابراین تحقیق(مفهومی جدید از فلسفه» وست«بینی  واقع

کند اصول زبان شناسی و رسوم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با هدف افزایش  فرهنگی که تالش می

  .»نشانه را تغییر دهدهاي آزادم میزان توسعۀ فردي و فعالیت

.  دهد تأکید وست بر آزادي، از نظر مفهومی، او را به محقق آلمانی یورگن هابرماس پیوند می

هاي مهمی ارائه کرده است که  گرا شناخته نشده است اما ایده پرداز فرانوین هابرماس اگرچه یک نظریه

  .تواند به ما در درك حیات اجتماعی انسان کمک کند می

شود  هاي واقعی، فنی و اجرایی باعث می معتقد است که تاکید حیات سازمانی بر ویژگی هابرماس

سازد، نادیده  شبکه روابط میان ذهنی بین افراد که آزادي، هماهنگی و وابستگی متقابل را ممکن می

  .گرفته شود

ت که زندگی الذکر، مورد سؤال قرار دادن بسیاري از فرضیات بنیادي اس هاي فوق انگیزة کلی ایده

منعطف و  هاي کاري غیر ها باشرایط و روش به طور کلی این ایده.  شود بنا می ها آناساس ر اجتماعی ب

هاي  خشک، ساختارهاي سازمانی سلسله مراتبی، معرفی نماینده به جاي مشارکت، جداسازي بخش

عی توسط گیري متمرکز و تهیه و تنظیم متون اجتما اساس میزان تخصص، تصمیمر فعالیت ب

  :کنند ها بر موارد زیر تأکید می برعکس، این دیدگاه.  سازمان مخالف هستند گان نخبکارشناسان یا 

 زبان مادري یا محلی و مورد عالقه 

 هاي پویا و کثرت گرا براي توسعه استراتژي 

 هاي معنا همزیستی ودرك مقابل نظام 

 صداهاي دیگر«و » عوالم دیگر«معتبر و موثق بودن« 

  گون است دادن اختالف سلیقه وآنچه گونهترجیح 

 هاي سازمانی انعطاف پذیري، توافق 

 ها در محل خلق متون، فنون و روش 

 هاي آزادانه و باز خلق دانش و آگاهی از طریق بحث 

 دهند انعطاف در تعریف کاري که افراد انجام می 

 طراحی مجدد ساختار روابط قدرت و اختیار 

 
هاي عادي، روزمره وبدون چون و چرا  کند روش رایی ما را تشویق میگ بنابراین، اندیشه فرانوین

. اي خود را مورد تأمل قرار دهیم هاي خصوصی، اجتماعی و حرفه ذیرفته شده سازماندهی وانجام فعالیت

هاي پذیرفته شده و رایج اجراي وظایف  ها  و دستورالعمل است که دقت؛ روش در این کتاب، تأکید شده

گرا از طریق برجسته کردن  نویسندگان فرانوین. تفحص قرار گیرد زمانی مورد بررسی واي و سا حرفه

دهند که ابعاد اجتماعی کار  هاي اصلی زندگی اجتماعی مدرن، فرصتی را در اختیار ما قرار می مشخصه

  .یماي خود تفکر و تعمق کن خود را دریابیم و دقیقاٌ و فعاالنه در مورد امکان خلق مجدد حیات حرفه

  



  روش تحقیق عملی؛ پانزدهمفصل 
  

409  
  

 

 

  گرا پژوهش عملی جامعه: نسل آینده   - 5

هایی را ارائه  من نظر و بحث. گرا متمرکز شده است این فصل بر مبانی فلسفی پژوهش عملی جامعه

گرا را ثابت کنند، علی رغم  کنند با ارائۀ مدرك، مشروع بودن پژوهش عملی جامعه ام که تالش می کرده

قصد من آن نبوده است که ثابت کنم .  روش علمی تفاوت دارد هاي مورد قبول آنکه این روش با رویه

گرا،  ام نشان دهم روش علمی نیز مانند روش تحقیق عملی جامعه روش علمی خطا است بلکه سعی کرده

  .یکی از چندین روش موثق و معتبر تحقیق است

یم مرتبط با دانش ها و مفاه ها، رویه حتی در تحقیق عملی نیز معموالٌ جایی براي تعدادي از روش

هاي سنتی تحقیقات  کنند، روش تا زمانی که مردم در دنیایی فیزیکی زندگی می. کالسیک وجود دارد

به . آورند ، اطالعات مفید بسیاري فراهم می)شوند که گاهی به اشتباه تحقیقات کمی نامیده می(علمی

توزیع جغرافیایی، سازمانی و فرهنگی  توانیم تعداد افراد فعال در یک مجموعه و چگونگی عنوان مثال، می

هاي سکونت،  توانیم تعداد و درصد افراد بیکار، تعداد و انواع محل همچنین می. این افراد را توصیف کنیم

هاي  هایی نظیر جنس، طبقۀ اجتماعی، موفقیت ها و رابطۀ موجود میان ویژگی توزیع سنی جمعیت

  .شماریمتحصیلی، اشتغال و فقر را محاسبه کنیم و بر

با وجود این، معنا یا اهمیت هریک از این اطالعات فقط از طریق افرادي که فرهنگ آن مجموعه را 

شود، افرادي که داراي درکی گسترده هستند و شناخت دقیق آنان، ناشی از حضور  سازند تعیین می می

یند که اطالعات چه به ما بگو توانند ینماعداد هرگز .  در بطن حیات اجتماعی و فرهنگی محیط است

  .معنایی دارند یا چه اقداماتی را باید انجام داد

این تحقیق فرایند . گرا درنهایت تحقیقی براي درك و ایجاد معناست بنابراین، پژوهش عملی جامعه

ها  آورد که افراد به شکل گروهی مشکالت خود را مشخص کنند و روش یا زمینه و محیطی را فراهم می

هاي  در این زمینه، هر یک از دیدگاه.  د درك و تجسم موقعیترا طراحی و تنظیم کنندهاي جدی و شیوه

گیرند و  اي مورد چالش قرار می گونه فرهنگی و بدون چون و چرا پذیرفته شدة مشارکت کنندگان به

 قوانین،(توان درمتونی  ها را می این نظام.  هاي معانی جدیدي پدیدار شوند شوند که نظام اصالح می

. اي ما حاکم هستند جاي داد که بر تجربیات اجتماعی و حرفه) هایی ها و سیاست ها، رویه مقررات، روش

ها و  شویم و در ضمن فرایند، توان خلق و ارائۀ برنامه ما به واقعیت تجربیات افراد دیگر نزدیکتر می

ت و تحکیم زندگی مردمی دهیم که این امر به نوبۀ خود موجب تقوی خدمات واقعاٌ مؤثر را افزایش می

  .کنیم خدمات را عرضه می ها آنخواهد شد که به 

هاي اعمال  پژوهشگر با قصد تسهیل تغییر در روش. تحقیق عملی نیز نوعی اعمال قدرت است

جایی قدرت از یک گروه به گروه  نتیجۀ پایانی این تغییر جابه. کند قدرت نقش یک واسطه را ایفا می

  .بلکه تغییر در ماهیت روابط قدرت است) دهد لب روي میاگرچه اغ(دیگر نیست 

  نتیجه گیري   - 6

هایی براي مشکالت و بهبود نحوة ارائه  حل اهداف تحقیق عملی جامعه گرا محدود به ارائۀ راه

زندگی و کار است که تجربیات  يها راهاین نوع تحقیق به دنبال طراحی و تنظیم توأمان .  خدمات نیست

  .کنندگان را تقویت خواهد کرد زندگی مشارکت
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« ) اگر فرض کنیم که به غیر از این محصول، نتیجۀ دیگري حاصل نشده باشد(محصول نهایی 

این محصول حرکت . است» فرایند جست وجوي خوشبختی« یا فرصت مشارکت در » اي اندیشیدن  ذره

هاي زندگی توأم با همکاري  وشاز فرایندهاي رقابت جویانه، تحمیلی، و تعارض آمیز سازمانی به سوي ر

  .و اتفاق نظر بیشتر است
 

  



 



 

  

  
 

 

  شانزدهمفصل 

، )ها هیرویش نظر(بنیادین ۀنظری

رویکردي عملیاتی و نوین در 

  روش تحقیق
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، رویکردي عملیاتی و )ها هینظررویش (نظریه بنیادین؛ شانزدهمفصل 

  نوین در روش تحقیق

  مقدمه

 ادبیات تحقیق : گام اول

تحقیق معموالً بر  يها هی، فرضگردند یپژوهشی که با سایر رویکردهاي کیفی تهیه م يها در طرح

 يها افتهیاساس پیشینه و ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع شکل گرفته و در حین پژوهش باتوجه به 

در مقایسه با  چنین رویکرد رایجی، نظریه بنیادین ضمن بررسی . رندیگ یتحقیق مورد آزمون قرار م

جمع  يها به تجزیه و تحلیل داده يا اهد و واقعیات موجود بدون هیچگونه فرضیه از پیش تعیین شدهشو

 نیتر جیدر این رویکرد مصاحبه به عنوان را). 12: ،ص1967، 2و استراوس1گالسر(پردازد یآوري شده م

و  مفاهیم، دهاکها مورد استفاده قرار گرفته و دستاوردهاي آن با هدف استخراج  روش جمع آوري داده

  . گردد یاین فرایند درگام دوم تشریح م. ردیگ یمورد تجزیه و تحلیل قرار م ها يطبقه بند

  

 در نظریه در حال تکوین ها يکدها، مفاهیم و طبقه بند: گام دوم

در نظریه بنیادین، هدف اصلی کد گذاري، تفکیک مفاهیم اصلی از انبوه اطالعات زائد و گمراه 

در . ه به مرور جمع آوري شده و عمدتاً در قالب  تحلیل محتوا قابل دسته بندي هستنداست ک يا کننده

مختلف از میان مطالب ارائه شده،  يها کدگذاري، پژوهشگران باتوجه به موضوع تحقیق طی مصاحبه

ظر ن. ندینما یواژگان و جمالت  با اهمیت، زیربنایی و مرتبط را استخراج نموده و به عنوان کد ذخیره م

، گالسر و استراوس، اتخاذ "کدها"به تنوع آرا و عقاید صاحبنظران مختلف در خصوص ماهیت اصلی 

گالسر و استراوس، (اند  رویکردي عاري از تعصب و سوگیري را براي استخراج کدها توصیه نموده

کدگذاري، به هنگام اجراي فرایند  ها يبا توجه به دشواري نادیده گرفتن پیش داور). 26-25: ،ص1967

، تاکید شود یگالسر بر تجزیه و تحلیل اطالعات قابل مشاهده و کد گذاري از آنچه که دیده م

  ).30: ،ص1992گالسر، (دینما یم

را  4رویکرد تحلیل خرد، 3براي افزایش دقت نتایج حاصل از فرایند کد گذاري، استراوس و کوربین

استراوس و (جمع آوري شده است  يها ت دادهپیشنهاد نمودنده اند که مشتمل بر بررسی لغت به لغ

که با مدیر بخش فنآوري  يا با هدف روشن نمودن این رویکرد، مصاحبه). 68- 65: صص 1998کوربین، 

مختلف انجام شده در  يها اطالعات یک شرکت فعال در زمینه تهیه صورتحساب هاي مشتریان سازمان

  . گردد یبخش بعدي ارائه م

                                                                                                                                               
1 Glaser 
2  Strauss 
3  Corbin 
4  Microanalysis 
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  تحلیل خرد کد گذاري به روش    

ارائه شده که  1جدول شماره استخراج شده در  يمطالب مطرح شده در جریان مصاحبه و کدها

مکرر و امکان استخراج حداکثر کدهاي ممکن از مطالب مطرح شده  يها يحاصل بررسی و بازنگر

  . باشد یم

  
در موردکاوي ) اولین مصاحبه( نمونه کدهاي استخراج شده به هنگام استفاده از نظریه بنیادین : 1جدول شماره 

  )7: ،ص2002فینچ، (      Xشرکت 

 کدها مطالب مطرح شده در مصاحبه

 عقاید شخصی به نظر بنده

 تاکید ....چالش شامل نیتر مهم

 تغییرات فن آوري ....موچود در فن آوري يها چالش

 تغییرات محصول ...یا ارتقاي محصول...

 تاکید بر تامین کننده .رت پذیرفته استکه توسط تامین کننده الف صو...

 )فاعلی(تغییر ضمیر .....شما

 تاکید -عدم قطعیت ....تضمین کنید که دیتوان ینم..

 تدارکات ...در صورت خرید از منابع مختلف...

 الزامات اساسی - همسانی محصول ....ها یکسان باشد ماهیت تمامی آن...

 تایید ....بله،

 تدارکات قطعات سخت افزاري ...شخصی يها انهیرید راشما به هنگام خ...

اغلب، محصوالت را  به همراه نرم افزارهاي مربوطه آن تحویل ...

 ...دیریگ یم

 - سخت افزار - محصوالت تلفیقی

 نرم افزار

هزینه بکارگیري  - کار اضافی ...دینما یکه شما را وادار به بازرسی محصول م...

 هزینه زمان - نیروي انسانی

 نارضایتی ...و ما چندان از این مطلب خشنود نیستیم..

 هزینه پولی .دینما یزیراکه هزینه اضافی بر ما تحمیل م..

کارگاه بحث و کفتکو  در  Xسال کذشته در این قسمت از شرکت 

 ...برگزار گردید يا انهیخصوص قطعات را

اقدامات ناشی از  - کار اضافی

 يا انهیکمبود قطعات را

ن بخشی از این فعالیت، ما نیز تحقیقی در خصوص تعدادي از به عنوا

 ...اجرا نمودیم يا انهیها و مشکالت مرتبط با قطعات را پروژه

 مشکالت پیاده سازي  - کار اضافی

 کوتاهی زمان بال استفاده شدن ..که بر کوتاهی زمان بالاستفاده شدن قطعات تمرکز داشت..
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  یل خردمشکالت کد گذاري به روش تحل

بررسی لغت به لغت و خط به خط مطالب، به منظور استخراج کدها، دو مشکل اساسی را به دنبال 

مختلف نوشتاري و تفکیک آنها به  يها دارد؛ اول اینکه، تبدیل تمامی مطالب به صورت بخش

موجود دوم، تقسیم مطالب . مرتبط و غیر مرتبط با موضوع پژوهش نیاز به زمان زیادي دارد يها قسمت

حجم و تنوع مطالب موجب سردرگمی  لیها به واژگان مجزا، برخی اوقات به دل در مستندات مصاحبه

  .شود یمحقق شده بطوریکه موضوع اصلی فراموش و نتایج استخراج شده با تردید مواجه م

بررسی ادبیات پژوهش نظریه بنیادین وجود نوعی اختالف نظر میان گالسر و استراوس را در 

بطوریکه گالسر بکارگیري تحلیل خرد را چیزي جز مفهوم . دهد یمشکالت فوق الذکر نشان مخصوص 

، هدف 2به عقیده اندیشمندانی چون مایلز و هابرمن). 40:ص1992گالسر، (داند ینم 1سازي بیش از حد

و کشف مفاهیم مستتر بوده که در راستاي تجزیه و ) به جاي واژگان(اصلی، شناسایی نکات کلیدي 

جمع آوري شده مطرح  يها حلیل کیفی براي کدگذاري به عنوان راهی براي مقابله با حجم باالي دادهت

از واحد تجزیه و تحلیل مشابه با  توان ی، م3همچنین به عقیده دي). 1984مایلز و هابرمن، (باشد یم

مهم استفاده  4يها داده يها تیدر حد ب يا انهیبکار رفته در علوم را يها اسیمق

  ).97- 94:صص1993دي،(ودنم

  

  کد گذاري نکات کلیدي

، به صورت سریالی و بااستفاده از حروف و گردند ینکات مهمی که در اولین مصاحبه، استخراج م

بعدي نیز به صورت  يها کد گذاري شده تا در صورت تکرار طی مصاحبه) …،P1،P2(اعداد التین 

بین نکات کلیدي استخراج شده در موردکاوي در روش طولی،به منظور تمایز . نوشتاري مشخص شوند

  ..) ،X،Y،Z(هاي گوناگون و رد یابی مرجع اطالعات کدگذاري شده، از حروف التین

جدول به عنوان مثال، همانطور که در ستون اول . شود یاستفاده م) یاشناسه(به عنوان نشانه 

نمایش  Px8، به صورت Xکت نشان داده شده، شناسه نکته کلیدي هشتم در موردکاوي شر 25شماره 

حال اگر یک نکته کلیدي حین مرور مطالب، استخراج شده باشد، به منظور تمایز آن با . داده شد است

  نکته پیشین، پس از شماره نکته کلیدي، مجدداً از اندیس هاي حروفی استفاده خواهد شد 

  

  

  

                                                                                                                                               
1 Over-conceptualization 
2  Miles and Huberman 
3 Dey 
4 Bits of data 

ر جدول دوم کدهاي انتخابی تخصصی تر بوده و با حاوي کدهاي کلی است در حالیکه د 1الزم بدکر است که جدول شماره . 5

 .شناسه ها همراه می باشند



416  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

  )11: ،ص2002فینچ، (  Xت از نکات کلیدي و کدهاي موردکاوي شرک ییها نمونه: 2جدول شماره 

 کد نکات کلیدي شناسه 

Px1 

بر اساس ) CM( 1دفترچه راهنماي مدیریت پیکره بندي نرم افزار

الزامات موجود در مطالعات انجام شده درخصوص کنترل نرم افزارهاي 

 .تولیدي شرکت، تدوین گردید

 کنترل نرم افزاري 

 تهیه نرم افزار

Px2 
ت پیکره بندي نرم افزاربا پائین ترین هزینه به سیستم مدیری Xشرکت 

 .ممکن نیاز دارد
نیاز به یک سیستم 

CM 

Px2a 
به عنوان یک ابزار مدیریت پیکره بندي نرم  Mastero IIسیستم 

 .افزارانتخاب گردید
 CMابزار 

Px3 
براي  مدیریت پیکره بندي نرم افزار، از شروع تا  يا کپارچهیسیستم 

 . ف گردیدعملیات نگهداري تعری
 CMسیستم 

Px4 تغییري در جدول زمانبندي تولید نرم افزار داخل شرکت به وجود آمد. 
 تغییرات

 فرایند تولید نرم افزار

Px5 
ساختار نرم افزار به صورت رسمی در سازمان  يها واحدي بنام پروژه

 .ایجاد شده است
رسمیت بخشی به 

CM 

Px5a 
یک سیستم مدیریت پیکره بندي بر اساس کارهاي آتی سازمان وجود 

 .نرم افزارالزامی است

رسمیت بخشی به 

CM 

 CMپشتیبانی 

Px6 فرایند  .منظور از ساختار نرم افزار، شناسائی و کنترل ساختار آن استCM  

Px7 
براي گسترش حیطه پوشش این سیستم بر همه نرم  CMاز ممیزان 

 .شود یافزارهاي موجود در سازمان استفاده م
 CMرایند ف

Px8 
ماهانه واحد   يها جاري حسابداري براي تهیه گزارش يها از گزارش

 .شود یها استفاده م پروژه
 CMفرایند 

Px9 
 CMمشکل اساسی در متقاعد سازي کارکنان به استفاده از سیستم 

 .نهفته است

مشکالت تعامل با 

 کارکنان

Px10 
در بازار،  CMتم موجود  سیس يها به سبب آشنایی کارکنان با نسخه

 .آنان تمایلی به استفاده از نسخه تهیه شده داخلی ندارند

مشکالت تعامل با 

 کارکنان

مشکالت مربوط به 

 ابزار

Px11 
، به جنبه کنترلی آن بیش از جنبه  CMبه هنگام تدوین سیستم 

 .کاربردي توجه شده است

 غیر کاربردي

 کنترل

مشکالت تعامل با 

 کارکنان

                                                                                                                                               
1 Configuration Management 
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Px12 
اعضاي تیم تهیه نرم افزارهاي سازمان، انعکاس کاهش سرعت کاري خود 

 . دانند یم CMنظارتی موجود در سیستم  يها هیرا ناشی از افزایش ال

 کاهش سرعت کاري

 نظارت

 CMمقاومت در برابر 

Px13 
 CMبا مشارکت دادن نرم افزار نویسان سازمان در جریان تهیه سیستم 

 .گرشی را بهبود بخشیدمشکالت ن توان یم

مسائل مربوط به 

 کارکنان

Px13a 
ها در  با مشارکت دادن آن CMمشکالت نگرشی کارکنان به سیستم 

 .ها، قابل حل است مباحثه

مسائل مربوط به 

 کارکنان

Px22 
مورد  CMحین تولید، توسط سیستم / تولید نرم افزار در مراحل پیش

 .ردیگ یکنترل قرار م
 کنترل نرم افزار

Px27 
نرم افزاري است که  يها نیازمند تدوین سیستم کنترل نسخه Xسازمان 

 .باشد یدر بازار موجود نم

مشکالت مربوط به 

 ابزار

نرم  يها کنترل نسخه

 افزاري

  

مرتبه بازخوانی   3یا 2به منظور جلوگیري از افزایش تعداد نکات کلیدي منحصر به فرد، مطالب 

از  Px13aو  Px2a ،Px5a يها ، نکات کلیدي با شناسه2جدول شماره در  به عنوان نمونه. شوند یم

  . اند متعدد مشخص شده يها یکه در بازخوان ندیآ یبه شمار م ينکات منحصر به فرد

چنانکه در گام سوم . شوند یکدهاي استخراجی پس از تجزیه و تحلیل بر اساس محتوا گروه بندي م

، مفهوم نامیده شده که دیآ یکلیدي که پس از گروه بندي بدست مخواهد آمد، رده باالتري از نکات 

ها بدون  بر همین اساس اگر تجزیه و تحلیل داده.. باشد ینماینده چندین کد با محتواي مشترك م

جمع آوري شده  يها هیچگونه پیش فرضی انجام شود، شکل گیري نظریه بنیادین تنها بر اساس داده

  . صورت خواهد پذیرفت

  

 تشکیل مفاهیم: سومگام 

تهیه "در آغاز این گام و به منظور تشکیل مفاهیم از کدها،  یکی از کدهاي استخراج شده مانند کد 

به عنوان . شوند ی، به عنوان معیار انتخاب شده و کدهاي دیگر با آن مقایسه مPx1 با شناسه  "نرم افزار

نرم  يها کنترل نسخهو  )Px22(افزار کنترل نرم ،)Px4(فرایند تولید نرم افزار "نمونه کدهاي 

همانطور که در . ، همخوانی دارندکنترل یک نرم افزارو  تهیه نرم افزاربا کدهاي  ")Px27(افزار

نشان داده شده است، مفاهیم مختلف بر اساس اشتراك محتوایی کدها تشکیل  3جدول شماره 

رایند کد گذاري در این مرحله کاهش تجارب موجود بیانگر این است که عدم اطمینان به ف. شوند یم

  ).7: ص1994، 1یین(ابدی ییافته و قطعیت آن افزایش م

                                                                                                                                               
1  Yin 
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  )14: ،ص2002فینچ، ( Xموردکاوي شرکت  يا تشکیل مفاهیم از کدهاي داده: 3جدول شماره 

 شناسه کدها مفاهیم

 Px1- Px22- Px11- Px4- Px27 کنترل تهیه یک نرم افزار

 Px12- Px13- Px13a کار اضافی

 CM Px2- Px3نیاز به یک سیستم 

CM  که توسط سازمان تهیه شده Px5- Px5a- Px17- Px19- Px23- Px24- 
Px29 

 Px6- Px7- Px8- Px30 تهیه شده CMکاربرد 

 Px9- Px10 مشکالت نگرشی کارکنان

 Px10 مشکالت کاربرد ابزار 

به عنوان جزئی از یک  CMنگاهی فرا بخشی به 

 سیستم
Px15- Px16- Px26- Px30- Px31- Px33- 

Px34 

 -Px4- Px11- Px18- Px20- Px23- Px24 کنترل سطوح یک سیستم
Px27- Px32- Px35 

 Px9- Px25- Px29 حمایت مورد نیاز از جانب کارکنان

 CM Px11- Px28عدم تمایل کارکنان به استفاده از 

 CM Px10- Px27مشکالت ابزاري 

 Px33- Px34- Px34a دالئل و شواهد کنترل

 يها به عقیده گالسر و استراوس، استفاده از کدها و مفاهیم استخراج شده دیگر محققان در پژوهش

مختلف، احتمال دستیابی به مفاهیم نوین و جدید نهفته در مطالب جمع آوري شده را کاهش 

ي و مفاهیم جدید بر بنابراین ایجاد ارتباط بین نکات کلید). 37:ص1967گالسر و استراوس، (دهد یم

  .اساس مشخصات و اطالعات هر پژوهش به طریق خاص و منحصر به فرد خواهد بود

  

 ها يبندطبقه : گام چهارم

ها کشف نمود که امکان  مشترك بیشتري را میان آن يها نهیزم توان یبا مقایسه مفاهیم مختلف م

پدیدآورندگان نظریه . هم خواهد نمودیکسان را فرا يها يطبقه بندي مفاهیم مشابه در قالب طبقه بند

یاروش تطبیق ( "1پایدار يا سهیروش مقا"بنیادین، نام این فرایند مقایسه مستمر مفاهیم با یکدیگر را

  ).115- 105:صص 1967گالسر و استراوس، (اند دهینام)مداوم

  Xدر موردکاوي شرکت  ها يتشکیل طبقه بند. 1

. نه ظهور ابعاد مشترك مفاهیم را امکان پذیر خواهد نمودزمی تکنیک مقایسه پایدار،استفاده از 

کنترل تهیه « نشان داده شده است از میان مفاهیم 1نمودار شماره به عنوان مثال، همانطور که در 

                                                                                                                                               
1  Constant Comparative method 
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موضوع مشترك  توان یم دالئل و شواهد کنترل« ،»کنترل سطوح یک سیستم« ،»یک نرم افزار

را استخراج  »به عنوان یک ساز و کار کنترلی) CM(فزارمدیریت پیکره بندي نرم ا«استفاده از 

  . نمود

 

به عنوان ) CM(افزار مدیریتساختار نرم

 یک ساز و کار کنترلی

  کنترل تهیه یک نرم افزار

  کنترل سطوح یک سیستم

 دالئل و شواهد کنترل

به عنوان ) CM(مدیریت ساختار نرم افزار "تشکیل طبقه بندي  يا نمایش نگاره :1نمودار شماره 

  "یک ساز و کار

موجود  يها يبا مقایسه مفاهیم مختلف، طبقه بند دهد ینشان م 4جدول شمارههمانگونه که 

  .رندیگ یشناسایی شده و شکل م

 )17: ،ص2002فینچ، ( Xاز مفاهیم موردکاوي شرکت  ها يتشکیل طبقه بند :4جدول شماره 

 شناسه کدها مفاهیم طبقه بندي

رم مدیریت ساختار ن

به عنوان یک ساز ) CM(افزار

 و کار کنترلی

 Px1- Px22- Px11- Px4- Px27 کنترل تهیه یک نرم افزار

 -Px4- Px11- Px18- Px20- Px23- Px24 کنترل سطوح یک سیستم
Px27- Px32- Px35 

 Px33- Px34- Px34a دالئل و شواهد کنترل

نیاز به کنترل معرفی یک نرم 

 افزار
Px35- Px36- Px37 

  مشکالت

مدیریت ساختار نرم  

 )CM(افزار

 Px12- Px13- Px13a کار اضافی

 Px9- Px10- Px11- Px28 مشکالت نگرشی کارکنان

 Px10 مشکالت کاربرد ابزار 

  استفاده عملی از 

مدیریت ساختار نرم 

 )CM(افزار

 Px6- Px7- Px8- Px30 تهیه شده CMکاربرد 

 -CM Px2- Px3- Px5a- Px17- Px19- Px24نیاز به یک سیستم 
Px23- Px24- Px29 

حمایت مورد نیاز از جانب 

 کارکنان 
Px9- Px11- Px25- Px28- Px29 

 موارد مربوط به ابزارها
 CM Px2aانتخاب ابزار 

 CM Px10- Px27مشکالت ابزاري 

ه مورد بررسی در ادام Zو  Y يها تر نمودن این رویکرد، دو موردکاوي دیگر در شرکت باهدف روشن

  .قرار خواهند گرفت
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 Yدر موردکاوي  ها يتشکیل طبقه بند. 2

 يا انهیدر دومین موردکاوي، فرایندي که پیش از این تشریح گردید براي یک تولید کننده قطعات را

نتایج حاصل از کدگذاري، تشکیل مفاهیم و طبقه . نیز اجرا گردیده است 1با ساختار سازمانی بخشی

  .خالصه گردیده است 5جدول شماره ین موردکاوي در ا يها يبند

  
 )17: ،ص2002فینچ، ( Yروند تشکیل طبقه بندي از مفاهیم در موردکاوي شرکت : 5جدول شماره  

 شناسه کدها مفاهیم طبقه بندي

) CM(مدیریت ساختار نرم افزار

 به عنوان یک ساز و کار کنترلی

 Py2- Py8 کنترل تهیه یک نرم افزار

 Py3- Py4- Py12a ل سطوح یک سیستمکنتر

  مشکالت

 )CM(مدیریت ساختار نرم افزار 

 Py7- Py8 کار اضافی

 Py5- Py6- Py11 مشکالت نگرشی کارکنان

 Py9- Py13 مشکالت کاربرد ابزار 

  استفاده عملی از 

 )CM(مدیریت ساختار نرم افزار

 Py4- Py8 تهیه شده CMکاربرد 

 CM Py1- Py2- Py3- Py4- Py12aنیاز به یک سیستم 

و مدیریت  CMارتباطات بین 

 پروژه
Py3- Py4- Py10- Py14- 

Py5a 

 Py12a- Py3 و پوشش کلی آن CMیکپارچگی

 موارد مربوط به ابزارها
 CM Py12انتخاب ابزار 

 CM Py9- Py13مشکالت ابزاري 

  

و مدیریت  CMاطات بین ارتب« در فرایند تجزیه و تحلیل به رغم پیدایش دو مفهوم جدید

جمع آوري شده این موردکاوي  يها ، در میان داده»و پوشش کلی آن CMیکپارچگی« و  » پروژه

مشاهده » حمایت از جانب کارکنان«و » دالئل و شواهد کنترل«دال بر دو مفهوم  يا هیچگونه داده

  .نگردید

  Zدر موردکاوي  ها يتشکیل طبقه بند. 3

 2يا فهیمورد مطالعه فینچ با ساختار وظ يها این روند براي یکی از سازماندر سومین موردکاوي نیز 

، باشد یها فعال م از شرکت يا که در زمینه صدور صورتحساب براي مجموعه)نفر عضو 500 متشکل از(

  .تکرار گردید

                                                                                                                                               
1 Divisional 
2 Functional 
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خالصه گردیده  6جدول شماره نتایج حاصل از کدگذاري و تشکیل مفاهیم این موردکاوي نیز در  

  :تاس
 )18: ،ص2002فینچ، (   Zاز نکات کلیدي و کدهاي موردکاوي  ییها نمونه:6جدول شماره 

 کد نکات کلیدي شناسه 

PZ1  کارکنان هر پروژه مشتریان سیستمCM هستند. 
CM  در مدیریت

 پروژه

PZ2  استفاده فعال ازCM  نیاز بهCM 

PZ3 کارکنان مشکالت .دشوار است ها ستمیمستند سازي ساختار برخی س 

PZ4 
در قبال سایر  CMمعضل، شناسائی میزان کنترل  نیتر بزرگ

 .هاست ستمیس
 مشکالت کارکنان

PZ5 مشکالت کارکنان .باشد یمشکل دیگر حفظ یکنواختی میزان کنترل اعمال شده م 

PZ6 
مقاومت به  CMمختلف در مقابل اجراي سیستم  يها ستمیمسئولین س

 .دهند یخرج م

 مقاومت 

 کالت کارکنانمش

PZ7  مستند سازي بخشی از سیستمCM فرایند  ..گردد یتلقی مCM 

PZ23 پژوهش بیشتر .باشد یبیشتري م يها ینیاز به بررس 

PZ24  بکارگیري سیستمCM مشکالت کارکنان .از دید افراد سازمان، مالل آور است 

  

پدیدار گردیده » بیشتر ياه ینیاز به بررس«در این موردکاوي یک نکته کلیدي جدید درقالب

همچنین به هنگام مقایسه نتایج حاصل از موردکاوي هاي مختلف، تغییر ظاهري برخی از واژگان، . است

به عنوان مثال کد . آورد یمشابه بیشتري را فراهم م يها يامکان دستیابی به کدها، مفاهیم و طبقه بند

در دو موردکاوي » ت نگرشی کارکنانمشکال« در موردکاوي اخیر را با کد» مشکالت کارکنان«

  .معادل سازي نمود توان یقبل م

در هر یک از موردکاوي ها را قبل از آغاز مرحله تدوین  ها ينتایج جمع بندي و تشکیل طبقه بند

  .ارائه نمود 2نمودار شماره در قالب  توان ینظریه بنیادین، م
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  ).124- 52:صص1994یین، .  (حاصل از بررسی سه موردکاوي يها يیی از  طبقه بندشما: 2نمودار شماره

  

 تدوین نظریه: گام پنجم

و برقراري روابط بین مفاهیم مختلف  ها يتدوین نظریه بنیادین در سایه ایجاد ارتباط بین طبقه بند

مطرح شده که  ها يبند، کلیه ارتباطات، مفاهیم و طبقه 2نمودار شماره در مدل کامل . گردد یمحقق م

  :شود یپس از انجام جمع بندي نهایی توسط نگارندگان نظریه بنیادین ذیل از آن نتیجه م

 Xمورد کاوي (براي ایجاد ساز و کار کنترلی  ییندهایمدیریت پیکره بندي نرم افزار، متشکل از فرا"

مزایاي استفاده از . ستا يا انهیرا يها ستمیالزم با هدف تسهیل عملیات اثر بخش س) 2در جدول 

و مشارکت کارکنان   ) 5در جدول  Yمورد کاوي ( سیستم مدیریت ساختار، بدون جلب حمایت

یک سیستم منسجم و کامل مدیریت ساختار به . فنی و غیر فنی سازمان میسر نخواهد شد يها بخش

ود یک جزء جدید، این که با ور پردازد یبه تبیین نحوه تعامل و ارتباطات میان اجزاي مختلف م ينحو

  ".جزء، ضمن حفظ نظم و یکپارچگی کل سیستم، در محل صحیح خود نیز  استقرار خواهد یافت

  

 مالحظات کاربرد نظریه بنیادین: گام  ششم

  نظریه بنیادین  و تحلیل ادبیات پژوهشی. 1

دین را معادل برخی محققان و پژوهشگران متاثر از نظرات گالسر و استراوس، به اشتباه نظریه بنیا

 ندینما یبا انجام کارهاي میدانی، پیش از جمع آوري ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع خویش قملداد م

آزادي استفاده از «که نشات گرفته از مطالب کتاب پدیدآورندگان این نظریه و برگرفته از جمله

: ص1967اوس، گالسر و استر( باشد ی، م»هرآنچه که در محیط پیرامون پژوهش جریان دارد

کنترل تهیه یک نرم  کنترل در سطح یک   شواهد کنترل

CM  بعنوان یک سازوکار
 CM نیاز به یک

تهیه  CM استفاده از

  شده
 نیاز به حمایت کارکنان

در  CM ه ازاستفاد 

عمل

 انتخاب ابزار

موارد مربوط به   مشکالت ابزاري

 CM مشکالتمشکالت کاربرد 

مشکالت 

 فنی

مشکالت 

 کارکنان

جلب نگرش مثبت 

 کارکنان

 نگرش کار اضافی



  ...، )ها رویش نظریه(نظریه بنیادین ؛ شانزدهمفصل 
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ضمن تاکید بر اهمیت ادبیات پژوهشی  1در حالیکه با گذشت زمان، صاحب نظرانی مانند کوربین). 169

ادبیات پژوهشی و بررسی   2به عنوان زیربناي دانش تخصصی یک پژوهش، بر حساسیت فرا تحلیلی

  ). 66:ص1993دي، ( استفاده از چارچوب نظریه بنیادین صحه گذاشتند دانش اندوخته شده با

، ادبیات پژوهشی مرتبط با مدیریت شود یهمانگونه که در موردکاوي هاي مطرح شده مشاهده م

ها نداشته و فرایند تدوین نظریه  ساختاري نرم افزار، هیچگونه نقشی در فرضیه سازي و گستره پژوهش

  .حقیقی صورت پذیرفته است يها بنیادین در عالم واقع و با استفاده از داده

  ظریه بنیادین و موردکاوي هان. 2

استفاده از موردکاوي ها به عنوان یک روش تحقیق مستقل، از پشتوانه علمی و پژوهشی کافی 

به عقیده صاحبنظران مختلف روش تحقیق، استفاده از موردکاوي ها به منظور بررسی . برخوردار است

و پدیده مورد  3ان زمینه تحقیقهنگامی که مرز می ژهیپژوهشی به و يها نهینوین در زم يها دهیپد

  ).97: ص1993دي، (، اجتناب ناپذیر استباشد یمطالعه، قابل تفکیک نم

 ها دهیبین پد توان ینم یبه عنوان مثال در بررسی کاربردهاي مدیریت ساختاري نرم افزار، به راحت

گالسر، استراوس و یین با این حال، میان دیدگاه . تفکیکی قائل شد) ها سازمان( ها نهیو زم) کاربردها(

ها از  ، در خصوص روش شناسی پژوهش نظریه بنیادین و استفاده از موردکاوي)13: ص1994یین، (

ها در خصوص  لیکن آن. ، اختالف نظر وجود داردها هیحیث ضرورت نیاز یا عدم نیاز به تدوین پیش فرض

بدیهی . ش شناسی اتفاق نظر دارندابزار جمع آوري داده در هردو رو نیتر یروش مصاحبه به عنوان اصل

سازمانی و مدیریتی، استفاده از تکنیک مصاحبه به صورت آزاد،  يها ياست که در چارچوب مورد کاو

  .، بسیار رایج است4بدون ساخت، نیمه ساخت یافته و حتی کامال ساخت یافته 

  

  ها نظریه بنیادین و تحلیل  مصاحبه. 3

ها با سئواالت را  رو، مصاحبه گر امکان تشخیص تناسب پاسخ رو در يها از آنجائیکه در مصاحبه

جمع آوري شده با روش مصاحبه حضوري، نسبت به پرسشنامه از روائی  يها دارد، واقعگرائی داده

 يها يها و پیش داور اما ذهنی گرایی  رایج در مصاحبه). 97: ص1987،   5هگ(بیشتري برخوردار است

براي رفع این مشکالت معموالً . باشند ینظریه بنیادین مطرح م يها مصاحبه گر نیز به عنوان ضعف

ها از حیث  جلسات توجیهی با مصاحبه گران  برگزار گردیده و مجدداً مستندات بجا مانده از مصاحبه

  . رندیگ یمحتوایی مورد بازبینی قرار م

ها نیز به عنوان یکی  داده ها با شروع فرایند جمع آوري همزمانی آغاز تجزیه و تحلیل داده در مقابل،

بدین ترتیب که پژوهشگر پس از برگزاري اولین جلسه . گردد یاز نقاط قوت نظریه بنیادین مطرح م

                                                                                                                                               
1 Corbin 
2 Metanalysis of  Literature Review 
3 Research  Context 
4 Non-Structured interview/Semi-Structured int. 
5 Hague 
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ها با اتخاذ  مفاهیم کلیدي را شناسایی نماید و در ادامه مصاحبه تواند یمصاحبه خود، به تقریب م

در فرایند انجام .مبادرت ورزد ها يدرویکردي سیستماتیک و تکراري، به تشکیل مفاهیم و طبقه بن

، )تکرار یک واژه در واحد زمان(ها مانند، پسامدواژه ها  ها و شناسه ها بسیاري نشانه وتحلیل مصاحبه

مثالً بکاربردن سوم (ها نوع افعال و قیود زمانی و مکانی آن) ها مثالً صفت و موصوف(ها  ترکیب واژه

و بسیاري  شوند یمعنادار م... .)عال شرطی به جاي خبريشخص به جاي اول شخص یا استفاده از اف

  .سازند یواقعیات پنهان را آشکار م

  

 نتیجه گیري

باوجودي که  گالسر و استراوس بر عدم سوگیري و گریز از هر گونه پیش داوري به هنگام جمع 

  :؛ اجراي این مهم با دو مشکل اساسی روبرو استورزند یها تاکید م آوري داده

مورد نیاز یک پژوهش، نبود یک طرح کلی براي جلسات  يها نکه، براي جمع آوري دادهاول ای

ها قابل  مصاحبه از نظر افراد پر مشغله سازمانها به دلیل اهمیت منابع و زمان تخصیص یافته به آن

ا ه همچنین جلسات مصاحبه با سئواالت باز و غیر ساختار یافته تجزیه و تحلیل پاسخ. باشد یپذیرش نم

  .سازد یرا با دشواري مواجه م

نظریه بنیادین ) 1967استراوس، ( و استراوس) 1992و 1967گالسر، (دوم، بر اساس نظرات گالسر 

. پردازد یها نبوده و صرفاً به تبیین و توجیه کدگذاري م شامل قالبی مشخص براي تجزیه و تحلیل داده

حد و مرزي براي تعداد تکرار یک مطلب به منظور بنابراین زمان پایان فرایند کدگذاري مشخص نبوده و 

  . تبدیل آن به کد وجود ندارد

تحقیق براي جمع آوري  يها با وجود این تفاسیر، امروزه نظریه بنیادین، یکی از قدرتمندترین روش

شیرزاد، ( رود یکیفی در علوم انسانی و علوم اجتماعی به شمار م يها و تجزیه و تحلیل داده

 ).29:ص1376
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  تجزیه وتحلیل معیارهاي کیفیت درروش هاي تحقیق کیفی؛ هفدهمفصل 

 مقدمه 

گیري بوده طی دو دهه گذشته ،حرکتی  روش شناختی در تحقیقات علوم اجتماعی درحال شکل

با تمرکز بر رویکردي  2و علوم انسانی 1علوم اجتماعی .اند شدهبسیارکمرنگ   ها رشتهمرز بین . است

هر چند این روند چندان جدید . اندتفسیري و کیفی به تحقیق و نظریه پردازي، به هم نزدیک شده

انگیز بوده است اي مرتبط شگفتهاي حرفهنیست ولی  میزان تأثیر آن بر علوم اجتماعی و حوزه
)Denzin & Lincoln, 1998(.  

شاید این امر به . حال معموالً براي تحقیق کیفی کمتر از آنچه که باید، ارزش قائل هستنددر عین 

ها ،چگونگی انجام وماهیت  تحقیق کیفی باشد، تا حدي که بررسی محصول دلیل توجه بیشتر به  روش

آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است سودمندي . نهایی یا همان نتایج تحقیق فراموش شده است

، چگونگی جور شدن اطالعات به دست آمده در طرح "گذردچه می"هاي کیفی براي درك روش

ایم چه اتفاقی براي فراموش کرده. هاي کیفی در دانش موجود استو سهم یافته 3هاتر پدیدهگسترده

  . )Morse, 1997(افتاد هاي کیفی میتوسعه دانش در علوم اجتماعی بدون وجود روش

  یست؟تحقیق کیفی چ

  اي مشخص در میدان تحقیق استاز پدیده 4نگرتحقیق کیفی اکتشاف و توصیفی کل

)Poggenpoel, Myburgh, 2005(  تحقیق کیفی با اذعان به تقریباً ناممکن بودن نشان دادن واقعیات

ر ، در پی درك این پیچیدگی با تجزیه و تحلیل و تفسیها دادهي از ا مجموعهاجتماعی پیچیده تنها با 

کنند تحقیق تاکید داشته و کوشش می 5محققان کیفی بر ماهیت ارزشی. از منابع مختلف است ها داده

گیري اندازه"بر  تحقیق کمیاما . تاکید دارند، پاسخ دهند  6به سئواالتی که بر مفهوم تجربه اجتماعی

 & Irvine( تاکید دارد "چارچوبی غالباً غیر ارزشی"در  "و تحلیل روابط علی بین متغیرها

Gaffikin, 2006(. وپدیده شناسی را پارادایم  )اثبات گرایی را پارادایم غالب در تحقیق کمی توان یم

نشان 1 -ي کلیدي  این دو پارادایم درجدولها یژگیو ،)Mangan, et al.2004(تحقیق  کیفی پنداشت 

  . اند شدهداده 

  

  

  

  

                                                                                                                                               
1 - Social Sciences 
2 - Humanities 
3 - Greater Scheme of Things 
4 - Holistic Exploration and Description 
5 - Value-laden 
6 - Social Experience 
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  شناسیایی و پدیدههاي اثبات گرهاي کلیدي پارادایمویژگی - 1جدول 

  شناسیپارادایم پدیده  گراییپارادایم اثبات  

  عقاید

  زیربنایی

 بیرونی   دنیا)External( باشدو عینی می. 

 مشاهده کننده مستقل است. 

 علم ارزشی نیست.  

  دنیا از طریق تعامالت اجتماعی ایجاد شده

  .باشدمی )Subjective(و ذهنی 

 ه مشاهده کننده بخشی از آنچه مشاهد

 .شود، استمی

  رود یمعلم با عالیق انسانها به پیش.  

  محقق

  باید 

  بر واقعیات)Facts( تمرکز کند 

 دنبال علیت و قوانین بنیادي باشد 

 ترین حوادث درآورد ها را به شکل سادهپدیده 

 آزمون نماید فرضیاتی فرموله و  

  بر معانی)Meanings( تمرکزمی  نماید. 

 فاق است، در پی درك آنچه در حال ات

 .باشد

 کلیت هر شرایطی را نظاره کند. 

 ها توسعه هایی از طریق استقراء دادهایده

  .دهد

 روش-

هاي مرجح 

  :عبارتند از

  عملیاتی کردن مفاهیم به شکلی که بتوانند

 گیري شونداندازه

 هاي بزرگ استفاده از نمونه  

  استفاده از چندین روش براي ایجاد

 هاي مختلف از پدیدهدیدگاه

 هاي کوچک که به شکل عمیق یا نمونه

  .شوندطی زمان بررسی می

   

 )Mangan et al, 2004(  

 Hoepfl. نیازي نیست که دو پارادایم کمی و کیفی را در مقابل هم به شکل رقابتی قرار داد

ل متصور شد که به دنبا 1هاتوان پارادایمی از گزینهمی دیگو یم )(Patton,1990با نقل قول از  )1997)

چنین رویکردي باعث ایجاد نوعی . باشدبه عنوان معیار اصلی قضاوت کیفی  2تحقق تناسب متدولوژیکی

به . دهدشود، چیزي که پیروي مطلق از یک پارادایم اجازه آن را نمیگویی به شرایط میقدرت پاسخ

شی در یک پروژه توانند به شکل اثربخعالوه، برخی محققان اعتقاد دارند که تحقیق کمی و کیفی می

  .)Hoepfl, 1997(تحقیقاتی ترکیب شوند 

  

Sale et al., 2002,p. 48)(  که دو دلیل  دارند یمدر مورد ترکیب رویکردهاي کمی و کیفی اظهار

یا  3اولی، تحقق اعتبار سنجی. توان یافتاصلی در ادبیات موضوع براي ترکیب مقبول  این دو رویکرد می

جهت  مطالعه یک پدیده براي درك   ها دادهترکیب دو یا چند تئوري یا منابع  یعنی،.  است 4گراییکثرت

- هاي یک روش براي بهبود دیگري میاز طریق استفاده از قوت 5دومی ، تحقق نتایج مکمل. آن تر کامل

                                                                                                                                               
1 - Paradigm of Choices 
2 - Methodological Appropriateness 
3 - Cross-validation 
4 - Triangulation 
5 - Complementary Results 
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مطابق دومین .  باشندمی) 2ترکیبی( 1هاي تحقیق داراي ارتباط متقابلطبق اولین دلیل روش. باشد

 .Sale et al., 2002, p)به اعتقاد . داشته باشند3جمع پذیري توانند یمهاي تحقیق مستقل وشدلیل ر

هاي اند و هنوز هم نمایانگر پارادایمهاي مختلفی نشات گرفتههاي کیفی و کمی از پارادایمروش )50

اقعیت دارند و هایی که این دو روش بر آن قرار دارند دیدگاهی متفاوت از وپارادایم. مختلفی هستند

توانند براي مقاصد اعتبار سنجی و کثرت گرایی ترکیب شوند اما هاي کمی و کیفی نمیبنابراین روش

  .)Sale et al., 2002, p. 43(کنندگی ترکیب شوند توانند براي هدف تکمیلمی

این خصوصیات، خصوصیات مطلق . اندبرخی محققان خصوصیات غالب تحقیق کیفی را تعیین کرده

گیري و چارچوبی براي توسعه هاي استراتژیکی هستند که جهتآلباشند بلکه ایدهتحقیق کیفی نمی

همچنین این خصوصیات ارتباط . دهد، به دست میها دادههاي تحقیق خاص و فنون گردآوري طرح

  . نمایندمتقابل داشته و همدیگر را تقویت می

  :)Hoepfl, 1997, p. 49(این خصوصیات عبارتند از

  .کنداستفاده می ها دادهبه عنوان منبع  [هاپدیده] 4ي طبیعیها نهیزمتحقیق کیفی از  -1

 .کندعمل می ها دادهآوري جمع "ابزار انسانی"محقق به عنوان  -2

 .کنداستفاده می ها دادهمحقق کیفی عمدتا از تحلیل استقرایی  -3

 .  گزارشات تحقیق کیفی،  خصوصیات توصیفی دارند -4

 .یژگی تفسیري، با هدف کشف معانی حوادث توسط محقق، داردتحقیق کیفی و -5

توجه دارد و در پی  5تحقیق کیفی هم به خصوصیات ویژه و هم به خصوصیات فراگیر - 6

 .باشندخصوصیات یکتاي هر مورد مطالعه می

محقق هم بر فرایند در . دارد) و نه از پیش تعیین شده( 6تحقیق کیفی اغلب  طرحی سیال -7

 .و هم نتایج یا محصول تحقیق تمرکز داردگیري حال شکل

 .گیردتحقیق کیفی با معیارهاي خاصی مورد قضاوت قرار می -8

  

  هاي محقق کیفیویژگی 

حوزه تحقیق کیفی همواره داراي خصوصیات تنوع و مناقشه بوده است و این خصوصیات پایدارترین 

قض، محقق یابد اخالقیات و دیپلماسی به عنوان وارث این تاریخ پیچیده و متنا. اندهاي آن بودهسنت

تحقیق کیفی داراي تمرکز چند . )Denzin & Lincoln, 1998, p. 25(تحقیق را نیز در نظر بگیرد 

- توان به متدولوژيمی. و در برگیرنده رویکردي تفسیري، طبیعی به موضوع مورد مطالعه است 7روشی

                                                                                                                                               
1 - Interdependent 
2 - Combinat 
3 - Additive 
4 - Natural Setting 
5 - Pervasive 
6 - Emergent 
7 - MultiMethod 
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 برکولور. نظاره کرد 2"برکولور"حقق به عنوانو به م1"برِکوالژ"هاي گوناگون تحقیق کیفی به صورت 

 برکولور. اي باکیفیت باالدر نظریه پردازي استها یا به نوعی فرد حرفهفردي آشنا به بسیاري از روش

یعنی مجموعه اقدامات جفت وجور شده و متناسب  براي حل یک  3کندتولید می برکوالژفردي است که 

  .)Denzin & Lincoln, 1998, p. 3(کند  یشنهاد میمسئله در شرایط واقعی را ابداع وپ

کند و از هر گونه استراتژي، از ابزارهاي متدولوژیکی خود استفاده می برکولور محقق کیفی به عنوان

اگر ابزار جدیدي باید ایجاد شود یا سر هم شود، محقق . جویدروش یا داده تجربی در دسترس بهره می

  .ي تحقیقی، از ابتدا چندان معلوم نیستها تیفعالنوع ابزار و چگونگی . این کار را انجام خواهد داد

تحقیق . ها ومسیر پیشرفت تحقیق بستگی دارد، پاسخها پرسشي تحقیق به ها تیفعالانتخاب  

هاي مختلف، یا کثرت گرایی، منعکس اما استفاده از روش. کیفی ذاتا داراي تمرکز چند روشی است

  .)Denzin & Lincoln, 1998, pp. 3-4(میق پدیده مورد نظر است کننده سعی براي درك ع

محقق کیفی بایددر اجراي کارهاي متنوعی از مصاحبه تا مشاهده، تفسیر اسناد تاریخی، تامل عمیق 

محقق به . باشدهاي تفسیري متعددي آگاهو درك پدیده مورد نظر مهارت داشته ونسبت به پارادایم

از نظر او تحقیق فرایندي . کندهاي مختلف کار میها و پارادایمرون و بین دیدگاهپرداز در دعنوان نظریه

تفسیري است که توسط سابقه فردي، بیوگرافی، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد و قومیت وي ،سوژه هاو 

هاي علمی داند که علم قدرت است بنابراین تمام یافتهاو می.گیردي محیطی، شکل میها یژگیوسایر 

هایی داند محققان داستانهمچنین می. به گمان او علم عاري از ارزش وجود ندارد. ات سیاسی دارندتبع

هاي داستان سرایی، که اغلب ها درسنتاین روایت. کننددنیاي مورد مطالعه خود ارائه می به ارهدر 

  .)Denzin & Lincoln, 1998, p. 4(شوند شوند، فرموله میپارادایم تعریف می

حساسیت نظري . محقق اشاره دارند "4حساسیت نظري"همین زمینه، برخی از مولفان به در 

 Hoepfl. مفهومی مفید براي ارزیابی مهارت و آمادگی محقق براي انجام یک تحقیق کیفی است

(1997, p. 50(  با نقل قول نزدیک به مضمون ازStrauss & Corbin, 1990)( حساسیت  :دیگو یم

ها، ظرفیت درك و ها، بینش و توانایی معنا بخشیدن به دادهآگاهی از معانی داده نظري نشان دهنده

حساسیت نظري از منابع متفاوتی شامل ادبیات . توانایی مجزا نمودن موارد مرتبط از نامربوط است

اعتبار یک گزارش تحقیق کیفی بستگی به . گیرداي و تجارب شخصی نشأت میاي، تجارب حرفهحرفه

ها و اتخاذ تصمیمات مناسب در میدان ن خوانندگان از توانایی محقق در حساسیت نسبت به دادهاطمینا

  .)Hoepfl, 1997, p. 50(. تحقیق، دارد

 باالخره محقق کیفی باید فردي ممتاز در قلمرو تحقیق ،داراي شجاعت وزمینه هاي خالقیت  و

  .نوآوري باشد

                                                                                                                                               
1 -Bricolage 
2 -Bricoleur 

 .ریشه درزبان فرانسه دارند) Bricoleur( و برکولور) Bricolage(هاي برکوالژواژه - 6

4 - Theoretical Sensitivity 
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  تحقیق کیفی يها ياستراتژ

هاي مورد استفاده محقق هنگام ها، مفروضات و فعالیتدر برگیرنده مهارت 1استراتژي تحقیق

هاي تحقیق، استراتژي. هاي تجربی استحرکت از یک پارادایم و طرح تحقیق به سوي گردآوري داده

به عنوان . دهدهاي تجربی ارتباط میآوري و تحلیل دادههاي خاص جمعمحقق را به رویکردها و روش

 & Denzin(باشد متکی به مصاحبه، مشاهده و تجزیه و تحلیل اسناد می 2ه مورديمثال، مطالع

Lincoln, 1998, p. xv(.  

ها و هاي تحقیق کیفی ،هریک داراي ادبیاتی پیچیده، تاریخچه منحصر به فرد، نمونهاستراتژي

یاد  ها آنطلب از در اینجا،تنها براي انسجام م . ي مرجح و نیز مشکالت خاص خود هستندها راهمجموعه 

شود خوانندگان با توجه به عالیق و اهداف تحقیقاتی خود به منابع ذکر شده مراجعه شده و پیشنهاد می

  .نمایند

 مطالعه موردي  

مطالعه موردي بیش از آن که انتخاب . برخی مطالعات موردي کیفی هستند و برخی چنین نیستند

کنیم موردي را ما انتخاب می. مورد مطالعه است باشد، تشخیص دقیق قلمرو و موضوعمتدولوژیکی 

  .)Stake,1998, p. 86(هاي بسیاري انجام دهیم توانیم مطالعه را به روشمطالعه نماییم، می

 4و مشاهده مشارکتی 3قوم نگاري   

نگاري، که تا حدي متکی به مشاهده مشارکتی است، تاریخچه طوالنی در علوم اجتماعی روش قوم

براي برخی اشاره دارد به یک پارادایم فلسفی . قوم نگاري موضوع بحث انگیزي بوده استدارد، تعریف 

باشد که به تناسب  شود و براي گروهی دیگر نمایانگر روشی میکه محقق به طور کامل به آن متعهد می

ي، قوم نگاري از دیدگاهی کاربرد. یی بین این دو نیز وجود دارندها دگاهیدالبته، . شوداز آن استفاده می

هاي زیر را داشته اي از ویژگیبه اشکالی از تحقیق اجتماعی اشاره دارد که تعداد قابل مالحظه معموالً

  :)Atkinson & Hammersley, 1998, pp. 110-111(باشد 

  ها آنتاکید زیاد بر اکتشاف ماهیت پدیده اجتماعی به جاي آزمون فرضیه در مورد  -

هایی که در نقطه گردآوري در رابطه با هاي ساختار نیافته یعنی دادهتمایل به استفاده از داده -

 .انداي بسته از مقوالت تحلیلی کدبندي نشدهمجموعه

 ، شاید تنها یک مورد به تفصیل5بررسی تعداد کمی از موارد -

در برگیرنده تفسیر آشکار معانی وکارکردهاي افعال انسانی که محصول آن عمدتا  ها دادهتحلیل  -

 .سازي و تحلیل آماري حداکثر نقشی جانبی داردشکل توصیف کالمی و توضیحات است و کمی به

                                                                                                                                               
1 - Strategy of Inquiry 
2 - Case Study 
3 - Ethnography 
4 - Participant Observation 
5 - Cases 
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تعریف مشاهده مشارکتی کمتر بحث برانگیز بوده است اما مشخص نمودن معنی آن همچنان سخت 

در مشاهده نوع اول محقق . شوندگاهی بین مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی تفکیک قائل می. است

هاي هاي نقشهر چند مهم است تفاوت. کندتی و مشخص در صحنه مورد مطالعه بازي مینقشی مشارک

به دلیل این که به طور ضمنی اشاره  مثالً. باشدمشاهده کننده را بدانیم، این تفکیک چندان مفید نمی

 تواند این چنینکند، میاي بازي نمیدارد که مشاهده کننده غیر مشارکتی هیچ نقش شناخته شده

) 1: شود که عبارتند ازاي نیز به طور گسترده استفاده مییک نوع شناسی چهارگانه. باشد اما نه لزوما

مشارکت کننده به عنوان مشاهده ) 3مشاهده کننده به عنوان مشارکت کننده، ) 2مشاهده کننده کامل، 

ر با هم وجود دارند حتی در این نوع شناسی نیز چندین بعد تغیی. مشارکت کننده کامل) 4کننده  و 

)Atkinson & Hammersley, 1998, p. 111(:  

آیا محقق به عنوان محقق توسط تمام افراد مورد مطالعه شناخته شده است یا توسط برخی یا  -

  هیچ کدام؟ 

 اطالعات درباره تحقیق به چه میزان در مورد چه چیزي و نزد چه کسی است؟ -

باشد و این امر جایگاه وي را در چه نوعی درگیر نمیهایی درگیر و در محقق در چه نوع فعالیت -

 نماید؟ها و مقوالت عضویت مورد استفاده توسط محقق، چگونه مشخص میرابطه با گروه

- بودن را اتخاذ می 1باشد؟ با چه تمامیتی محقق گرایش درونی یا بیرونیگرایش محقق چه می -

 کند؟

توانیم زیرا نمی. باشدنوعی مشاهده مشارکتی می عالوه، به تعبیري همه انواع تحقیق اجتماعیبه

از چنین دیدگاهی مشاهده مشارکتی . را بدون اینکه بخشی از آن باشیم مطالعه کنیم جهان اجتماعی

 & Atkinson(باشد بلکه نقشی از محقق در جهان مورد مطالعه است روش تحقیق خاصی نمی

Hammersley, 1998, p. 111(.  

 3و فعالیت تفسیري 2شناسی مردم نگاريپدیده شناسی، روش   

هاي چگونه به اقدامات خود در موقعیت ها انساناین رویکردها در پی بررسی این هستند که 

  .)Denzin & Lincoln, 1998, p. xvii(دهند اجتماعی واقعی ساختار و معنی می

  

 4تئوري بنیادي   

ی دارد که به صورت سیستماتیک هایي کلی براي توسعه تئوري که ریشه در دادهمتدلوژیک 

یابد و این امر از طریق تعامل تئوري طی فرایند تحقیق تکامل می. اندگردآوري و تجزیه و تحلیل شده

  .    )Strauss & Corbin,  1998, p. 158(گیرد  مستمر بین تجزیه وتحلیل و گردآوري داده صورت می

                        

                                                                                                                                               
1 - Insider or Outsider 
2 - Ethnomethodology 
3 - Interpretive Practice 
4 - Grounded Theory 
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 1روش بیوگرافی  

. باشدها میهاي اجتماعی و خصوصی و بیوگرافییري، هر تحقیق کیفی شامل برخورد زندگیبه تعب

 & Denzin(ریشه دارد  ها آنکنند که در بیوگرافی شخصی بسیاري از محققان مسائلی را مطالعه می

Lincoln, 1998, p. xvii(.  

اي است که خصوصیات یهو بیان 3، بخشی خود زندگی نامه2شود یک خوداظهاريمتنی که نوشته می

هاي گوناگونی شامل عینی، تاریخی، این روش شکل. )Smith, 1998, p. 184(فردي با خود همراه دارد 

مشکالت اصلی این روش در عمل . گیرداي به خود میهنري، روایتی، شخصی، جمعی، نهادي و افسانه

هاي این سبک و ، عرفها آنتفاده از نحوه به دست آوردن و صحت مطالب، سازمان دهی و اس: عبارتند از

  .)Denzin & Lincoln, 1998,  p. xviii(جایگاه نویسنده در متن بیوگرافی 

 4روش تاریخی  

این امر دربرگیرنده استفاده از اسناد و سوابق . پدیده اجتماعی باید در زمینه تاریخی آن مطالعه شود

هاي سرشماري و سایر اسناد مرتبط با فرهنگ عامه، ها، دادهمکتوب از گذشته، شامل حوادث روزانه، نامه

این دیدگاه به نوبه خود .  دینما یمبراي درك اسناد تاریخی،محقق ناچاراً دیدگاهی تفسیري اتخاذ . است

 ,Denzin & Lincoln(دهد هاي تاریخی را شکل مینحوه گردآوري، خواندن و تجزیه و تحلیل داده

1998, p. xix(.  

 5تحقیق مشارکتی  

، و 7نگرتر، کلی6گرایانهها تحت این سنت تحقیق در پی این است که تحقیق کیفی را انسانفعالیت

هاي خود را از طریق مشارکت، واقعیت ها انسانطبق این نگرش  . نماید ها انسانتر با زندگی مرتبط

، 9تحقیق همکارانهیعنی  8نگرش مشارکتی در سه سنت اقدام پژوهی. کنندتجربه و اقدام با هم خلق می

  .)Denzin & Lincoln, 1998, p. xix(حضور دارد  11و تحقیق عملی 10اقدام پژوهی مشارکتی

  

  

  

                                                                                                                                               
1 - Biographical Method 
2 - Self-statement 
3 - Autobiography 
4 - Historical Method 
5 - Participative Inquiry 
6 - Humanistic 
7 - Holistic 
8 - Action Research 
9 - Cooperative Inquiry 
10 - Participatory Action Research 
11 - Action Inquiry 



434  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

 1تحقیق بالینی  

هاي تحقیق هر کدام از این سنت. هاي بالینی داردنزدیکی طبیعی با روش 2اقدام پژوهی کاربردي

با تشخیص و درمان در ارتباط است تا با تحقیق بالینی بیشتر .  باشدمنعکس کننده تعهدي به تغییر می

  .)Denzin & Lincoln, 1998, p. xx(تغییر اجتماعی گسترده 

  کیفیت در تحقیق کیفی 

تحقیق کیفی تردیدهاي خود محققان کیفی نسبت به  3شاید یکی از دالیل سکوت در مورد قوت

این اتهامات که تحقیق کیفی  دانند چگونه بهاطمینان ندارند و نمی  ها آن.سودمندي ممتاز آن باشد

ندارد، قابل تعمیم نیست و باید قبل از کاربرد، نتایج آن  به گونه کمی آزمون شود، پاسخ دهند  4روایی

)Morse, 1997, pp. 1-2(.  

توانند یا آیا باید هاي کمی و کیفی میاي در مورد این که آیا روشبحث و مناظره قابل مالحظه

دو دیدگاه کلی مخالف و رقیب هم . رکی ارزیابی شوند صورت گرفته استطبق معیارهاي کیفیت مشت

در . )Mays & Pope, 2000, p. 50(توان تشخیص داد در مورد استفاده از همان معیارهاي کیفیت می

) 6گرایی نرمو واقع 5قع گراضد وا(اینجا،معیارهاي ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی را تحت دو دیدگاه

  .کنیمبررسی می

  جدا و متفاوت : گرادیدگاه ضد واقع- 1

باشد و بدین طرفداران دیدگاه ضد واقع گرا معتقدند که تحقیق کیفی نمایانگر پارادایمی متمایز می

این دیدگاه، . تواند و نباید توسط معیارهاي سنتی روایی، قابلیت تعمیم و پایایی قضاوت شودصورت نمی

به این که یک واقعیت یا حقیقت روشن وجود دارد که کامال واقع گرایی ساده انگارانه یعنی اعتقاد 

چندین منظر از جهان وجود  دیگو یمبه جاي آن . کندمستقل از محقق و فرایند تحقیق است، را رد می

در اینجا اعتقاد به این است که ارائه معیارهاي قابل ارزیابی اما . شونددارد که در فرآیند تحقیق ایجاد می

   .)Mays& Pope, 2000, p. 50( الزماندارزیابی کیفیت تحقیق کیفی  متفاوتی براي

گیرد مورد قضاوت قرار  7تحت این دیدگاه، تحقیق کیفی توسط معیارهاي خاص قابلیت اعتماد

)Hoepfl, 1997, p. 49(.  

Hoepfl (1997, p. 57(  با نقل قول ازLincoln & Guba (1985( کند، ایده قابلیت بیان می

تواند مخاطبان خود را متقاعد سازد که یک محقق چگونه می"ساده و به معنی این است که اعتماد 

ي از معیارهایی متناظر ا مجموعه. ")قابل دفاع است(را دارد ها آنهاي تحقیق ارزش توجه کردن به یافته

                                                                                                                                               
1 - Clinical Research 
2 - Applied and Action Research 
3 - Power 
4 - Validity 
5 - Antirealist 
6  -Subtle Realist 
7 - Trustworthiness 
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در با معیارهاي قضاوت درروشهاي معمول تحقیق کمی، براي محک تحقیق کیفی ارائه شده است که 

  .کنیماشاره می ها آنادامه به طور مختصر به 

 2در مقابل روایی درونی 1اعتبار  

محقق . کنندها واقعیت را توصیف میدر تحقیق معمول، روایی درونی اشاره دارد به میزانی که یافته

اند تورا آزمون نماید، پیشنهاد نمی ها آنسنتی باید روابطی را از قیاس منطقی پیشنهاد نماید سپس 

هاي ، از جهتی دیگر، وجود واقعیت4گرامحقق طبیعی. 3تواند باطل شودکامالً اثبات شود ولی می

هاي چندگانه را به اندازه کافی آشکاروموجه کند این واقعیتکند و کوشش میرا فرض می 5ايچندگانه

  .)Hoepfl, 1997, p. 58(شودسازد و اعتبارتحقیق کیفی به آزمون این امر تبدیل می

آوري شده و توانایی تحلیل محقق بستگی دارد تا به اندازه اعتبار بیشتر به غناي اطالعات جمع

- : چهار نوع کثرت گرایی وجود دارد(گرایی در داده بهبود یابد تواند از طریق کثرتاعتبار می. نمونه

کثرت  - اي چندگانه وهکثرت گرایی از طریق تحلیل- کثرت گرایی در داد ه ها،  - کثرت گرایی در روش،

هایی از داده هابراي تحلیل به سایرین هاي بهبود اعتبار عبارتند از ارائه بخشسایر راه). گرایی در تئوري

  .)Hoepfl, 1997, p. 59(ها براي تایید یافته  ها آنو درخواست از 

 7در مقابل روایی بیرونی یا قابلیت تعمیم 6پذیريانتقال   

تعمیم دادن . مختلف است 8هايها بین محیطی بیرونی توانایی تعمیم یافتهدر تحقیق معمول ،روای

پذیري فرضیه یا نظریه انتقال. بین روایی درونی و بیرونی است 9مستلزم برقراري تبادل و تقابلی

بستگی به میزان شباهت بین موقعیت اصلی تحقیق و موقعیتی که فرضیه پیشنهادي به آن  10پیشنهادي

تواند اطالعات ها را مشخص کند او تنها میپذیري یافتهتواند انتقالمحقق نمی.  ، داردشودمنتقل می

ها براي موقعیت جدید کاربرد دارد یا خیر کافی ارائه کند که خواننده بتواند تعیین کند آیا یافته

)Hoepfl, 1997, p. 59(.  

 در مقابل پایایی 11قابلیت اطمینان 

Hoepfl( 1997, p. 59( ل قول از با نقKirk & Miller (1986( کند که سه نوع پایایی بیان می

پایداري یک ) 2ماند گیري مکرر یکسان باقی میمیزانی که اندازه) 1: در تحقیق مرسوم وجود دارند

کند که همچنین ذکر می. ي زمانی مشخصها دورهها طی گیريتشابه اندازه) 3گیري طی زمان اندازه

                                                                                                                                               
1 - Credibility 
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3 - Falsified 
4 - Naturalistic 
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بیشتر متمرکز بر  ها آن. کمتري را نسبت به روایی درتحقیق کیفی جلب نموده استموضوع پایایی توجه 

اساس نظرات درباره پایایی در تحقیق کیفی را با  )Hoepfl (1997, p. 60.  اندتحقق روایی بیشتر بوده

از آنجایی که روایی بدون ": نمایدبدین صورت خالصه می )Lincoln & Guba (1985نقل قول از 

) تواند وجود داشته باشدبنابراین اعتبار بدون قابلیت اطمینان نمی(تواند وجود داشته باشد ی نمیپایای

را براي بهبود قابلیت  "1ممیزي تحقیق"همچنین . "نشان دادن وجود اولی براي اثبات دومی کافی است

براي  2ط داورانکنند که عبارتست از هم بررسی فرایند و هم محصول تحقیق توساطمینان پیشنهاد می

  .)Hoepf1, 1997, p. 60(  ها آن 3تعیین سازگاري

 5در مقابل عینی بودن 4تاییدپذیري  

هاي کمی براي تعریف یک موقعیت باشد، کند تحقیقی که متکی به سنجهمنطق مرسوم حکم می

ته اما، تحقیق کیفی که متکی به تفسیر و ارزشی است، قضاوتی در نظر گرف. غیرارزشی و عینی است

ولی، . شوداعتبار میدر تحقیق معمول، قضاوتی بودن منجر به نتایج غیرقابل اطمینان و کم . شودمی

تایید . برندمی سوالناپذیرآنها را زیر هاي آماري و تحقق خدشهبسیاري از محققان عینی بودن سنجه

خنثی بودن  "یريممیزي تأییدپذ"تواند از طریق پذیري تحقیق عبارتست از میزانی که محقق می

هاي تجزیه یادداشت) 2هاي خام داده) 1این امر نشان دهنده ممیزي در . تفسیرات تحقیق را نشان دهد

هاي یادداشت) 5هاي فرایند یادداشت) 4محصوالت ترکیب و دوباره جفت وجورشده ) 3و تحلیل 

  . )Hoepf1, 1997, p. 60(، است 6اي اولیهاطالعات توسعه) 6شخصی و 

  استفاده از معیارهاي تحقیق کمی: گرایی نرمیدگاه واقعد- 2

هاي در این دیدگا ه اعتقاد بر این است که همه تحقیقات در برگیرنده ادراك قضاوتی بوده و روش

گرایان، این بحث مطرح است رغم دیدگاه ضد واقعاما علی. دهندمتفاوت، منظرهاي متفاوتی به دست می

درنتیجه فلسفه محققان کمی و کیفی باید .تواند مطالعه شوددارد که می واقعیتی زیربنایی وجودکه 

در این دیدگاه . "7حقیقت"گرایی نرم یعنی کوشش براي نمایان ساختن آن واقعیت باشد تا تحقق واقع

توان منظرهاي گوناگون حاصل از فرایندهاي متفاوت تحقیق را با هم و مطابق معیارهاي مشترك می

اما ابزارهاي . ارزیابی نمود) 8به ویژه روایی و مرتبط بودن(تحقیق کیفی و هم کمی کیفیت هم براي

 ,Mays & Pope(تواند براي در نظر گرفتن رویکرد متمایز تحقیق کیفی تغییر داده شوند ارزیابی می

2000, p. 51(.  

  :پردازیمدر ادامه به برخی معیارهاي کیفیت ارائه شده تحت این دیدگاه می

                                                                                                                                               
1 - Inquiry Audit 
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5 - Relevance 
6 - Preliminary Developmental Information 
7 - Truth 
8 - Relevance 



  ......فصل هفدهم، تجزیه و تحلیل معیارهاي کیفیت 
  

437  
  

 

 

  یی در تحقیق کیفیروا - 1

Johnson (1997, p. 282( وي همچنین . کندسه نوع روایی براي تحقیق کیفی، ارائه می

در اینجا به طور مختصر ).  2جدول (کند هایی براي بهبود روایی تحقیق کیفی پیشنهاد میاستراتژي

  .میکن یمرابرسی  ها آن

   1روایی توصیفی - الف

توصیف وقایع، رفتارها،  مثالً(صحت گزارش اطالعات توصیفی  روایی توصیفی عبارتست از دقت در

- کثرت. تمام انواع تحقیق کیفی دارد باًیتقري در ا ژهیوتوصیف، اهمیت ). هاها و مکانافراد، محیط، زمان

تصدیق مشاهدات توسط چند . یک استراتژي موثر براي تحقق روایی توصیفی است 2گرایی در محققان

شود باعث افزایش اعتبار و قابل دفاع بودن تحقیق می) هده به معنی عام کلمهمشا(محقق مشاهده گر

)Johnson, 1997, p. 285(.  

  3روایی تفسیري - ب

ها، افکار، احساسات، مقاصد و تجارب افراد مورد مطالعه توسط محقق عبارتست از میزانی که دیدگاه

مهمی از تحقیق کیفی درك دنیاي بخش . اندبه درستی درك شده و در گزارش تحقیق منعکس شده

باشد و روایی تفسیري به میزان دقت می) ها آنیعنی دنیاي پدیده شناختی (موارد مورد مطالعه  4درونی

استراتژي براي تحقق روایی تفسیري بازخورد مشاهده  نیتر مهمشاید . اشاره دارد ها آندر ارائه آشکار 

 ,Johnson, 1997(نیز مفید است   6داراي استنتاج کم هايهمچنین استفاده از توصیف. باشد 5شونده

p. 285(.  

  7روایی نظري - پ

هاي کار میدانی استراتژي. هاتوسعه یافته از تحقیق با داده 8عبارتست از میزان تطابق تبیین نظري

واند تگیري از موارد منفی و داوري همتایان، میگرایی در تئوري، تطابق الگو، نمونهطوالنی مدت، کثرت

همچنین هنگام توسعه یک تبیین نظري باید به روایی درونی و بیرونی نظري نیز . در اینجا مفید باشد

  .)Johnson, 1997, pp. 286-287(شود توجه شود که در ادامه توضیح داده می

  روایی درونی نظري  –  

اغلب .  ی حاصل استگیري محقق کیفی در ارائه رابطه علپذیري نتیجهروایی درونی، میزان توجیه

هاي ها و معلولاما گاهی عالقمندند علت. محققان کیفی عالقه ویژه ا ي به روابط علت و معلولی ندارند

ها و توسعه و آزمون تواند براي  توصیف نحوه عمل پدیدهتحقیق کیفی می.   بالقوه را بیان نمایند
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کنند، اي تعیین میط علت و معلولی بالقوههنگامی که محققان کیفی رواب. ي علّی مفید باشدها هینظر

- همچنین باید استراتژي. گیرند فکر کنندباید در مورد بسیاري از مواردي که محققان کمی در نظر می

براي بهبود روایی درونی  2هاي جدول تمام استراتژي. هاي تحقیق روایی نظري را نیز در نظر بگیرند

  .)Johnson, 1997, pp. 287-288(شوند استفاده می

  

  روایی بیرونی نظري –

هاي ها و زمانهاي تحقیق را به افراد، محیطخواهیم یافتهروایی بیرونی زمانی اهمیت دارد که می

اول این که افراد . پذیري قصد اصلی تحقیق کیفی نیستعموما به دو دلیل، تعمیم. دیگري تعمیم دهیم

و دوم این که محققان کیفی  1شوندفی انتخاب میهاي مورد بررسی به ندرت به شکل تصادو محیط

ضمناً بسیاري از .  3هاي جهان شمولاند تا یافته 2هاي خاصمند به مستندسازي یافتهبیشتر عالقه

  .)Johnson, 1997, pp. 289-290(محققان اعتقاد به وجود قوانین کلی یا جهان شمول ندارند 

- شاید معقول. توان از تحقیق کیفی حاصل نمودرا میهاي تقریبی برخی دیگر معتقدندبعضی تعمیم

هاي مشابه ها و زمانتوان نظریات را به افراد، محیطترین دیدگاه در مورد تعمیم این باشدکه گاهی می

تعداد : پذیري باید انواع اطالعات زیر ارائه شودبراي کمک به خواننده در مورد تعمیم. تحقیق تعمیم داد

، ماهیت رابطه محقق با افراد مورد تحقیق، 4اي، اطالعات زمینهها آنقیق، نحوه انتخاب و نوع افراد در تح

هاي تحلیل روش گردآوري اطالعات و روش، اند نمودهاطالعات در مورد افرادي که اطالعات ارائه 

 5قیقبرداري تحتواند استفاده از منطق نسخهراه دیگر تعمیم می.  )Johnson, 1997, p. 290( اطالعات

ها در مورد سایر افراد هم مشاهده شوند، طبق این منطق هر چه به دفعات بیشتر صحت یافته. باشد

  .)Johnson, 1997, p. 290(کنیم پیدا می ها آنها و تعمیم اطمینان بیشتري در مورد یافته

Stenbacka (2001, p. 552(  نیز با نقل قول ازYin (1989( فی در مورد تعمیم در تحقیق کی

- مفهوم نمونه می. کند که نتایج در تحقیق کیفی در رابطه با تئوري و نه جامعه عمومیت داردبیان می

یک نمونه آماري  تواند ینم 6در مورد پژوهی یک مورد مثالًربط باشد، تواند در زمینه تحقیق کیفی بی

یم تحلیلی   در تحقیق تعم. و تعمیم آماري تفاوت قائل شد 7توان بین تعمیم تحلیلیمی. تلقی شود

هاي تجربی به این مفهوم بدین معناست که درك تحلیلی از طریق باال بردن داده. دار استکیفی معنی

هاي آنان در این سطح تحلیل رفتار افراد با مقصود درك انگیزه. شودممکن می 8یک سطح عمومی

                                                                                                                                               
1 به اعتقاد  -  Mays & Pope (2000, p. 52) - گیري آماري توسط محققان کیفی نادیده گرفته میهر چند اغلب نمونه 

.تواند جایی در تحقیق کیفی داشته باشدشود اما می  

2 - Particularistic 
3 - Universalistic 
4 - Contextual 
5 - Replication Logic 
6 - Case 
7 - Analytical Generalization 
8 - General Level 
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شود و نه مرتبط با مطالعه میسر می 1این امر از طریق انتخاب استراتژیک پاسخ دهندگان. شودممکن می

ي بهبود ها ياستراتژ 2جدول.)Stenbacka, 2001, pp. 552-553(هاي آماري از طریق نمونه

  .تحقیقات کیفی رانشان می د هد) انواع روایی(کیفیت

  
  )Johnson, 1997, p. 283 (هاي بهبود روایی تحقیق کیفیاستراتژي -2جدول 

  توصیف  استراتژي

. باشداي است براي محققی که در پی شواهد علت و معلولی میاستعاره  عنوان کارآگاه  محقق به- 1

هاي بالقوه و حذف فرضیات رقیب، درکی از ها و معلولمحقق با بررسی علت

هاي فهرست تواند از هر کدام از استراتژيمحقق می. کندها پیدا میداده

  .شده در اینجا استفاده نماید

تري  از ها را طی دوره زمانی طوالنیهر گاه ممکن باشد محقق باید داده  ترطوالنیکار میدانی - 2

  .میدان تحقیق گردآوري کند

داراي  هايتوصیف- 3

  استنتاج کم

- به بیان افراد مورد مشاهده و یادداشت هاي خیلی نزدیکاستفاده از توصیف

  )مانند نقل قول مستقیم(هاي محقق در میدان تحقیق 

ها و منابع ها از طریق استفاده از رویهگیريچک کردن اطالعات و نتیجه  گراییکثرت - 4

  چندگانه

  استفاده از منابع داده چندگانه براي کمک به درك یک پدیده   کثرت گرایی در داده   

  استفاده از چندین روش تحقیق براي مطالعه یک پدیده   کثرت گرایی در روش   

  ستفاده از چندین محقق در گردآوري و تفسیر دادها  کثرت گرایی در محققان  

  هااستفاده از چندین تئوري و دیدگاه براي کمک به تفسیر و تبیین داده  کثرت گرایی در      تئوري   

- گیريگرفتن بازخورد و بحث با مشاهده شوندگان در مورد تفسیرها و نتیجه  بازخورد مشاهده شونده - 5

  ها و گرفتن بینش ههاي محقق براي وارسی یافت

 Peer(داوري همتایان -6

Review( 

  هاي محقق با سایرین گیريبحث در مورد تفسیرها و نتیجه

نمونه گیري از موارد - 7

  منفی 

)Negative Case 

Sampling(  

- هاي اولیه محقق را تایید نمییافتن و بررسی مواردي که انتظارات و تبیین

  .کند

تفکر انعکاسی -8

)Reflexivity(  

و تمایالت خود که  )Biases(ها آگاهی و تامل محقق در مورد گرایش

  .بگذارد ریتأثهاي تحقیق گیريممکن است بر فرایند و نتیجه

 Pattern(تطابق الگو - 9

Matching(  

سپس ، تعیین میزان تطابق نتایج واقعی . الگوسازي ازیک سري نتا یج اولیه

  با الگوي پیش بینی شده 

                                                                                                                                               
1 - Informant 
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  درتحقیق کیفی 1پایایی -2

این . باشدگیري در تولید همان نتایج تحقیق به دفعات میموضوع اصلی پایایی، توانایی روش اندازه

که در آن محقق و روش جدا از هم در نظر گرفته  2تجربی - هاي روانشناسی تعریف کالسیک از سنت

ک محقق و روش ممکن واضح است که پایایی در تحقیق کیفی که تفکی. شود، نشأت گرفته استمی

. است "گیريروش اندازه"کند، ایده تفاوت اصلی که پایایی را نامربوط می. باشدنیست، مرتبط نمی

ذهنی بی قید و هاي تحقیقی ارزش دارد که تقاضاي قیاسی براي همتنها در محیط 3صحت درتکرار

توصیف کامل  )Edfeldt (1996; Cited in Stenbacka, 2001, p. 552به بیان . غالب است 4شرط

 Stenbacka. شود که تقاضاي مرتبط در تحقیق استقرائی استمی "ذهنی شرطیهم"فرایند منجر به 

(2001, p. 552(  با نقل قول ازEneroth (1984( کند که در تحقیق کیفی توانایی محقق در بیان می

. سازد، مهم استن شکل ممکن میتریاستفاده از شرایطی که بکارگیري تعامل محقق و روش را به کامل

نماید که ایجاد تعریفی که بر رابطه منحصر به فرد مطرح می )Sykes (1991همچنین با نقل قول از 

آیا محقق مرتبط این است که  سوالدراینجا . باشدمحقق، تولید داده و تفسیر تمرکز دارد، معنی دار می

گیري نتیجه سازد؟ ه و تحلیل، را آشکار میسازي، گردآوري دادکیفی کل فرایند، شامل آماده

Stenbacka (2001, p. 552( تواند در تحقیق کیفی گمراه کننده این است که مفهوم پایایی حتی می

قابل قبول : اگربهترین مطالعه کیفی با معیار پایایی مورد بحث قرار گیردشاید نتیجه این باشدکه. باشد

ذهنی شرطی، توانمندسازي ،توجیه پذیري و قابلیت دفاع بهتر متوصیف کامل تمام فرایند، ه!  نیست

  .باشندنشان دهنده کیفیت خوب در روش کیفی  توانند یم

  

  نتیجه گیري 

 هاي شاید در اذهان برخی، تفاوت تحقیق کیفی و تحقیق کمی در میزان توسل به روش

هاي این دو نوع تحقیق توجه تفاوت اما براي درك بهتر از ماهیت و. آماري در فرایند تحقیق تداعی شود

، یعنی پارادایم اثباتگرایی براي تحقیق کمی و پارادایم پدیده شناسی براي ها آنهاي زیربنایی به پارادایم

هاي تحقیق کمی و کیفی نباید این تصور را ایجاد نماید بیان تفاوت. تواند مفیدتر باشدتحقیق کیفی، می

- در حقیقت دو پارادایم کمی و کیفی می. سازدرا از دیگري محروم میکه محقق با انتخاب یکی، خود 

 . کنندگی در کنار هم بکار روندتواند به شکلی اثربخش براي مقاصد تکمیل

                                                                                                                                               
1 - Reliability 
2 - Experimental - Psychological 
3 - Repetitive Correctness 
4 - Unconditional Intersubjectivity 

 (Subjective)) یا قضاوتی(و ذهنی  (Objective)ذهنی به عنوان مفهومی جدا از مفهوم عینی ازمفهوم هم - 

. شود که در رابطه با بیش از یک فرد معنی پیدا کندصفتی داراي خصلت هم ذهنی نامیده می. شوداستفاده می

تواند توافق گسترده بر آن وجود ست که میتواند داراي خصلت هم ذهنی باشد زیرا صفتی ابوي بد سولفور می مثالً

  .داشته باشد



  ......فصل هفدهم، تجزیه و تحلیل معیارهاي کیفیت 
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  باشد و بسته به شرایط تحقیق محقق کیفی فردي است که از ابزارهاي گوناگون تحقیق مطلع

ها محقق باید بینش و توانایی معنا بخشیدن به داده. یدنمادر راستاي اهداف تحقیق استفاده می ها آناز 

  .و نیز ظرفیت درك موارد مرتبط از موارد نامربوط را داشته باشد

 هاي محقق کیفی باید از معیارهاي کیفیت تحقیق کیفی آگاهی داشته باشد تا بتواند از یافته

بهبود کیفیت تحقیق ارائه شده هایی که براي از جهتی دیگر آگاهی از استراتژي. خود دفاع نماید

هاي تواند محقق را به سوي برنامه ریزي واجراي فرایند تحقیقی سوق دهد که یافته، می)2جدول(است

این که چه معیارهایی براي ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی در چه مواردي . تري را به دست دهدقابل قبول

 . ث انگیزي استرا سنجید، موضوع بح ها آنو چگونه باید  مناسباند

  در مورد ارزیابی کیفیت تحقیق  واقع گرایی نرمو  ضد واقع گرادر این مقاله به دو دیدگاه

اولی، ارائه معیارهاي متفاوت براي ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی با توجه به تفاوت .  کیفی اشاره شد

اي دو نوع تحقیق اما با هاي تحقیق کمی و کیفی  و دیگري استفاده از معیارهاي مشترك برپارادایم

آگاهی از دامنه نظرات و معیارهاي موجود براي .  کنند یمتوسل به تعاریف و ابزارهاي متفاوت را توصییه 

تواند به محقق کیفی کمک کند به شکل قانع کننده از تحقیق ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی می

 . خودرا توجیه و ازآن  دفاع نماید

  در  ها آندامکان بحث در معیارهاي کیفیت تحقیق کیفی وحتی کاربرد باوجو رسد یمبه نظر

 .ارزیابی، هنوز هم به شدت سیاّلند

  مفید باشد ولی لزوماً  تواند یمي کمی مثل انواع روایی ها روشالگو برداري ازشاخص هاي

 .باتغییراتی همراه خواهد بود

  ولی، محقق کیفی . تلقی شودیک نمونه آماري  درتحقیق کمی  تواند ینمیک مورد مطالعه

 .کند یمروي آن کار 

  ثبات روش و وسیله اندازه گیري . چندان مطرح باشد تواند ینمپایایی در تحقیق کیفی

 .ومالحظات دیگر پایایی، با پارادایم تحقیق کیفی، کمترقابل انطباقند

 رانه آن خالقیت ونوآوري مفید چه در هنگام طرح پیشنهاد تحقیق ودرفرایند سیال ومبتک

 .  ي دارندا ژهیوجایگاه 

  نتایج تا زمانی که مفید ،قابل  شود یمبیان    1ي ا فهیوظباألخره،  همان گونه که در تبیین

 . مانند یم، معتبر موجهانددفاع و 

                                                                                                                                               
1  -Functional Explanation 
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Z Table: Negative Values 
Example: 
  P[Z < -2.63] =.0043 

 
z      .00     .01     .02     .03    .04     .05     .06     .07     .08     .09 

-3.80 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 
-3.70 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 
-3.60 .0002 .0002 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 
-3.50 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 
-3.40 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002 
-3.30 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0003 
-3.20 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005 
-3.10 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007 
-3.00 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010 
-2.90 .0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 
-2.80 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019 
-2.70 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026 
-2.60 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036 
-2.50 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048 
-2.40 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064 
-2.30 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084 
-2.20 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110 
-2.10 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143 
-2.00 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183 
-1.90 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233 
-1.80 .0359 .0351 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294 
-1.70 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367 
-1.60 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455 
-1.50 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559 
-1.40 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0721 .0708 .0694 .0681 
-1.30 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823 
-1.20 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985 
-1.10 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170 
-1.00 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379 
-0.90 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611 
-0.80 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867 
-0.70 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2148 
-0.60 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451 
-0.50 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776 
-0.40 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121 
-0.30 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483 
-0.20 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859 
-0.10 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247 
0.00 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641 
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Z Table: Positive Values 
 

Example: 
P[Z < 1.16] =.8770 

 
z      .00     .01     .02     .03     .04     .05     .06     .07     .08     .09 

0.00 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 
0.10 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 
0.20 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 
0.30 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 
0.40 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 
0.50 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 
0.60 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 
0.70 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 
0.80 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 
0.90 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 
1.00 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 
1.10 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 
1.20 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 
1.30 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 
1.40 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 
1.50 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 
1.60 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 
1.70 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 
1.80 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 
1.90 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767 
2.00 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 
2.10 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 
2.20 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 
2.30 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 
2.40 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 
2.50 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 
2.60 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 
2.70 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 
2.80 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 
2.90 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 
3.00 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 
3.10 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 
3.20 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 
3.30 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 
3.40 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 
3.50 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 
3.60 .9998 .9998 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 
3.70 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 
3.80 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 
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T Table 
 
df - degrees of freedom for t curve  
P  - area under the t curve with df degrees of freedom to the right of t(df)  
Example: 
P[t(2) > 2.92] = 0.05 
P[-2.92 < t(2) < 2.92] = 0.9  
 

Upper tail probability p 
  

0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005 
df 
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.310 12.700 15.900 31.820 63.650 127.300 318.300 636.619 
2 0.817 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 4.849 6.965 9.925 14.080 22.330 31.599 
3 0.765 0.979 1.250 1.638 2.353 3.182 3.482 4.541 5.841 7.453 10.220 12.924 
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 2.999 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 2.757 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 2.612 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.517 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408 
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.449 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041 
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.398 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 
10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.359 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.328 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 
12 0.696 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.303 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.282 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.264 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140 
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.249 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073 
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.235 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015 
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.224 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965 
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.214 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922 
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.205 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.197 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850 
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.189 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819 
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.183 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792 
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.177 2.500 2.807 3.104 3.485 3.768 
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.172 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745 
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.167 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.162 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.158 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690 
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.154 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.150 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659 
30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.147 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646 
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.123 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 
50 0.679 0.849 1.047 1.299 1.676 2.009 2.109 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496 
60 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.099 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 
80 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.088 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416 

100 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.081 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390 
1000 0.675 0.842 1.037 1.282 1.646 1.962 2.056 2.330 2.581 2.813 3.098 3.300 

z* 0.674 0.841 1.036 1.282 1.645 1.960 2.054 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291 
50% 60% 70% 80% 90% 95% 96% 98% 99% 99.50% 99.80% 99.90% 
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  :منابع و مراجع فارسی

 
ترجمه فیضی کامران و  مبانی وکاربردهاي روشهاي تحقیق در علوم انسانی،ارل ،  .بابی -1

 ، تهرانانتشارات سازمان مدیریت صنعتی). 1390(رضوي حسین

راهنماي : مایشیتحقیق پیکیولی، - تامس، پل رزن فلد، استفانی بوث. ، ماري ديادواردز. جک ئی -2

  . فرهنگی، تهران، يها ، دفتر پژوهش)1379(محمد اعرابی و داود ایزدي  دکتر سید ترجمهعمل، 

، )1380(، ترجمه دکتر فتّاح میکائیلی ها آمار اصول و روش. ، باتاچاریا، گوري کی.يچاردیجانسون، ر -3

 .انتشارات ارکان، تهران،

کتاب،  ي ادوارهیق در علوم انسانی، مؤسسه انتشارات تحقی يها ، روش)1378(خلیلی شوینی، سیاوش  -4

 .تهران،

 ، انتشارات دانشگاه آزاد سابق، تهرانآشنایی با علم). 1355(خواجه نصیر، احمد -5

؛ فرهنگ جامع مدیریت، ) 1379(زاهدي، شمس السادات؛ الوانی،  سید مهدي؛ فقیهی، ابوالحسن - 6

  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،

  .، روش تحقیق، تهران، دانشگاه تهران،)1372(جه نوري، عباسقلی خوا -7

، )1370(گهر  عبدالحسین نیک: ، ترجمه)نظري و عملی(در علوم اجتماعی رمون، کیوي، روش تحقیق -8

  .تهران، نشر فرهنگ معاصر،

  .، آشنایی با اصول روش تحیقق، تهران، نشر اشراقیه،)1374(ریاحی، غالمحسین  -9

  .، تهران، نشر کیهان،)1368(کاظم ایزدي : تحقیق، ترجمهکالوس،موزر، روش  - 10

کوپر، هریس، پژوهش ترکیبی راهنماي بررسی متون براي پژوهش، ترجمه محمد علی حمید  - 11

  .فرهنگی، يها ، تهران، دفتر پژوهش)1379(رفیعی

 انتشارات دانشکده ، "اي بر موردکاوي و موردنگاري در مدیریت مقدمه"،)1373(خاکی غالمرضا،  - 12

  مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول 

ترجمه علی پارسائیان،  "ها سازمان، اسطوره يها يتئور"،)1381( استیون، ام و اوت جی شفرتیز جی - 13

 انتشارات ترمه، چاپ اول 

ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر  ، "تحقیق موردي ")1376( ین، رابرت ك، - 14

 ولفرهنگی، چاپ ا يها پژوهش



448  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

  

  :فهرست منابع و ماخذ التین

  

1. Atkinson P., Hammersley M., 1998, Ethnography and participant 
observation. In Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Editors), 1998, Strategies of qualitative 
inquiry, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, pp. 110-136. 

2. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Editors), 1998, Strategies of qualitative 
inquiry, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 

3. Hoepfl M.C., 1997, Choosing qualitative research: a primer for technology 
education researchers, Journal of Technology Education, Vol. 9 No. 1, pp. 47-63. 

4. Irvine H., Gaffikin M., 2006, Getting in, getting on and getting out: 
reflections on a qualitative research project, Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, Vol. 19 No. 1, pp. 115-145. 

5. Johnson R.B., 1997, Examining the validity structure of qualitative 
research, Education, Vol. 118 No. 2, pp. pp. 282-292. 

6. Mangan J., Lalwani C., Gardner B., 2004, Combining quantitative and 
qualitative methodologies in logistics research, International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management, Vol. 34 No. 7, pp. 565-578. 

7. Mays N.; Pope C., 2000, Assessing quality in qualitative research, British 
Medical Journal; Jan. 1, pp. 50-52. 

8. Morse J.M. (Editor), 1997, Completing a qualitative project: Details and 
Dialogue, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 

9. Poggenpoel M., Myburgh C.P.H., 2005, Obstacles in qualitative research: 
possible solutions, Education, Vol. 126 No. 2, pp. 304-311. 

10. Sale J.E.M., Lohfeld L.H., Brazil K., 2002, Revisiting the quantitative-
qualitative debate: implications for mixed-methods research, Quality & Quantity, 
Vol. 36 No. 1, pp. 43–53. 

11. Stake R.E., 1998, Case studies. In Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Editors), 
Strategies of qualitative inquiry, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, pp. 86-109. 

12. Stenbacka C., 2001, Qualitative research requires quality concepts of its 
own, Management Decision; Vol. 39 No. 7; pp. 551-555. 

13. Strauss A., Corbin J, 1998, Grounded theory methodology. In Denzin N.K., 
Lincoln Y.S. (Editors), 1998, Strategies of qualitative inquiry, Sage Publications, 
Thousand Oaks, CA, pp. 158-183.   

14. Babbie, E. R. (1973), Survey research methods, Belmot, CA: Wadsworth. 

15. Baron, R. A., & Greenberg, J. (1990), Behavior in organizations: 
Undrestanding and managing the human side of work (3rd ed.). Boston: Allyn & 
Bacon. 

16. Booth-Kewley, S., Rosenfeld, P., & Edwards, J. E. (1993). Computer-
administered surveys in organizational settings: Alternatives, advantages, and 
applications. In P. Rosenfeld, J. E. Edwardes, & M. D. Thomas (Eds.), improving 



  خذأمنابع و م
  

449  
  

 

 

organizational surveys: New directions, methods, and applications (pp. 73-101). 
New-bury Park, CA: Sage. 

17. Bourque, L. B., & Clark, V. A. (1992). Processing data: The survey 
example. Newbury Park, CA: Sage. 

18. Breisch, R. E. (1995, Junuary). Are you listening? Quqlity Progress, PP. 
59-62 . 

19. Fowler, F. J., Jr. (1988). Survey reseach methods (1 st ed.). Newbury Park, 
CA: Sage. 

20. Henry, G. T. (1990). Practical Sampling. Newbury Park, CA: Sage. 

21. Howe, M. A., and Gaeddert, D. (1991), Customer survey research; 
Extending the partnership. In J. W. Jones, B. D. Steffy, and D. W. Bray (Eds.), 
Applying Psychology in business: The handbook for managrs and human resource 
professionals (pp. 640-652), Lexington, MA: Lexington. 

22. Johnson, H. J. (1993, July). Training 101: Another look at employee 
surveys, Training & Development, PP. 15-18. 

23. Kagay, M. R., & Elder, J. (1992, August 9), Numbers are no problem for 
pollsters: Words are, New York Times, p. E-5. 

24. Karweit, N., & Meyers, E. D. (1983), Computers in survey research, In P. 
H. Rossi, J. D. Wright, & A. B. Anderson (Eds.), Handbook of survey research (pp. 
379-414), San Diego, CA: Academic. 

25. Martin, C, L, & Nagao, D. H. (1989), Some effects of computerized 
interviewing on job applicant responses, Jurnal of Applied Psychology, 74, 72-80. 

26. Rea, L. M., & Parker, R. A. (1992), Designing and conducting survey 
researc: A comprehansive guide, San Francisco: Jossey-Bass. 

27. Roberts-Gray, C. (1992), Preparing reports and presentations that strenthen 
the link between research and action, In A. Vaux, M. S. Stockdale, & M. J. 
Schwerin (Eds.), Independent consulting for evaluators (pp. 161-179), Newbury 
Park, CA: Sage. 

28. Rosenfeld, P., Booth-Kewley, S., Edwardes, J. E., & Thomas, M. D. 
(1996), Responses on computer surveys: Impression management, Social 
desirability, and the big brother syndrome, Computers in Human Behavior, 12, 263-
274. 

29. Rosenfeld, P., Edwardes, J. E., & Thomas, M. D. (1995), Surveys (pp. 548-
549). In N. Nicholson (Ed.), Blackwell encyclopedic dictionary of organizational 
behavior, Cambridge, MA: Brasil Blackwell Publishers. 

30. Rossi, P. H. Wright, J. D., & Anderson, A. B. (1983). Sample surveys: 
History, current practice, and future propects. In P. H. Rossi, J. D. Wright, & A. B. 
Anderson (Eds), Handbook of survey research (pp. 1-20), Orlando, FL: Academic. 

31. Roth, P. L. (1994), Missing data: A conceptual review for applied 
psychologists, Personnel Psychology, 47, 537-560. 

32. Saal, F. E., & Knight, P. A. (1988), Industrial/organizational psychology: 
Science and practice, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

33. Salemme, T. (1995, Jan), Look before you leap! HR Focus, p. 7. 



450  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

34. Scarpello, V., & Vandenerg, R. J. (1991). Somr issues to consider when 
surveying employee opinions, In J. W. Jones, B. D. Steffy, & D. W. Bray (Eds.), 
Applying psychology in business: The handbook for managers and human reource 
professionals (pp. 611-622). Lexington, MA: Lexington Books. 

35. Sheatsley, P. B. (1983), Questionnaire construction and item writing, In P. 
Rossi, J. D. Wright, & A. B. Anderson (Eds.), Handbook of survey research (pp. 
195-230). San Diego, CA: Academic. 

36. Stewart, D. W., & Sharndasani, P. N. (1990), Focus Groups: Theory and 
practice, Newbury Park, CA: Sage. 

37. Verheyen, L. G. (1988, August), How to develop an employee attitude 
survey, Training & Management 

38. Information & Management 42 (2004) 15-29 
39. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations 

and applications  
40. Chitu Okoli, Suzanne D. Pawlowski 
41. R.H. Ament, Comparison of Delphi forecasting studies in 1964 and 1969, 

Futures March, 1970, p. 43 . 

42. C. James Bacon , Brian Fitzgerald, A systemic framework for the field of 
information systems, ACM SIGMIS Database, v.32 n.2, Spring 2001  

43. N.H. Barry, Nonparametric statistics, http://faculty-
staff.ou.edu/B/Nancy.H.Barry-1/nonpar.html, 2002 . 

44. James C. Brancheau , Brian D. Janz , James C. Wetherbe, Key issues in 
information systems management: 1994–95 SIM Delphi results, MIS Quarterly, v.20 
n.2, p.225-236, June 1996  

45. J.C. Brancheau, J.C. Wetherbe, Key issues in information systems 
management, MIS Quarterly 11 (1), 1987, pp. 23-45 . 

46. C.G. Cegielski, A Model of the Factors that Affect the Integration of 
Emerging Information Technology Into Corporate Strategy, Unpublished Doctoral 
Dissertation, University of Mississippi, 2001 . 

47. M.R. Czinkota, I.A. Ronkainen, International business and trade in the next 
decade: report from a Delphi study, Journal of International Business Studies 28 (4), 
1997, pp. 827-844 . 

48. N. Dalkey, O. Helmer, An experimental application of the Delphi method 
to the use of experts, Management Science 9 (3), 1963, pp. 458-467 . 

49. A.L. Delbecq, A.H. Van de Ven, D.H. Gustafson, Group Techniques for 
Program Planning: A Guide to Nominal Group and Delphi Processes, Scott, 
Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1975 . 

50. N. Denzin, Y. Lincoln, Entering the field of qualitative research, in: N. 
Denzin, Y. Lincoln (Eds.), The Landscape of Qualitative Research, SAGE, 
Thousand Oaks, California, 1998, pp. 1-34 . 

51. D.A. Dillman, Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method, 
Wiley, New York, 2000 . 



  خذأمنابع و م
  

451  
  

 

 

52. A. Dutta, The physical infrastructure for electronic commerce in 
developing nations: historical trends and the impact of privatization, International 
Journal of Electronic Commerce 2 (1), 1997, pp. 61-83 . 

53. Stephen C. Hayne , Carol E. Pollard, A comparative analysis of critical 
issues facing Canadian information systems personnel: a national and global 
perspective, Information and Management, v.38 n.2, p.73-86, Dec. 1, 2000  

54. C. W. Holsapple , K. D. Joshi, Knowledge manipulation activities: results 
of a Delphi study, Information and Management, v.39 n.6, p.477-490, May 2002  

55. J.E. Kendall, K.E. Kendall, S. Smithson, I.O. Angell, SEER: a divergent 
methodology applied to forecasting the future roles of the systems analyst, Human 
Systems Management 11 (3), 1992, pp. 123-135 . 

56. Vincent S. Lai , Wingyan Chung, Managing international data 
communications, Communications of the ACM, v.45 n.3, p.89-93, March 2002  

57. H.A. Linstone, M. Turoff, The Delphi Method: Techniques and 
Applications, Addison-Wesley, London, 1975 . 

58. V.W.A. Mbarika, Africa's Least Developed Countries' Teledensity 
Problems and Strategies, ME & AGWECAMS Publishers, Yaoundéé, Cameroon, 
2001 . 

59. V.W.A. Mbarika, T.A. Byrd, P. McMullen, P. Musa, Teledensity growth 
constraints and strategies for Africa's LDCs: "Viagra" prescriptions or sustainable 
development strategy? Journal of Global Information Technology Management 5 
(1), 2002, pp. 25-42 . 

60. V.W.A. Mbarika, T.A. Byrd, J. Raymond, Growth of teledensity in least 
developed countries: need for a mitigated euphoria, Journal of Global Information 
Management 10 (2), 2002, pp. 14-27 . 

61. R. Montealegre, Implications of electronic commerce for managers in less-
developed countries, Information Technology for Development 7 (3), 1996, pp. 145-
152 . 

62. Ramiro Montealegre, Managing information technology in modernizing 
“against the odds”: lessons from an organization in a less-developed country, 
Information and Management, v.34 n.2, p.103-116, Sept. 1998  

63. R. Montealegre, Four visions of e-commerce in Latin America in the year 
2010, Thunderbird International Business Review 43 (6), 2001, pp. 717-735 . 

64. Paul Mulligan, Specification of a capability-based IT classification 
framework, Information and Management, v.39 n.8, p.647-658, September 2002  

65. Satish Nambisan , Ritu Agarwal , Mohan Tanniru, Organizational 
mechanisms for enhancing user innovation in information technology, MIS 
Quarterly, v.23 n.3, p.365-395, Sept. 1999  

66. V.K. Narayanan, L. Fahey, The micro-politics of strategy formulation, 
Academy of Management Review 7, 1982, pp. 25-34 . 

67. M. Odedra , M. Bennett , S. Goodman , M. Lawrie, Sub-Saharan Africa: a 
technological desert, Communications of the ACM, v.36 n.2, p.25-29, Feb. 1993  

68. R. Ono, D.J. Wedemeyer, Assessing the validity of the Delphi technique, 
Futures 26, 1994, pp. 289-305 . 



452  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

69. S.J. Paliwoda, Predicting the future using Delphi, Management Decision 21 
(1), 1983, pp. 31-38 . 

70. J. Pfeffer, Managing with Power: Politics and Influence in Organizations, 
Harvard Business School Press, Boston, 1992 . 

71. J. Rohrbaugh, Improving the quality of group judgments: social judgment 
analysis and the Delphi technique, Organizational Behavior and Human 
Performance 24, 1979, pp. 73-92 . 

72. G. Rowe, G. Wright, F. Bolger, Delphi: a re-evaluation of research and 
theory, Technological Forecasting and Social Change 39, 1991, pp. 235-251 . 

73. R.C. Schmidt, Managing Delphi surveys using nonparametric statistical 
techniques, Decision Sciences 28 (3), 1997, pp. 763-774 . 

74. R.C. Schmidt, K. Lyytinen, M. Keil, P. Cule, Identifying software project 
risks: an international Delphi study, Journal of Management Information Systems 17 
(4), 2001, pp. 5-36 . 

75. S. Siegel, N.J. Castellan Jr., Nonparametric Statistics for the Behavioral 
Sciences, McGraw-Hill, New York, 1988 . 

76. B. Travica, Diffusion of electronic commerce in developing countries: the 
case of Costa Rica, Journal of Global Information Technology Management 5 (1), 
2002, pp. 4-24 . 

77. UNECA, The process of developing national information and 
communications infrastructure (NICI) in Africa, http:// 
www.uneca.org/adf99/nici.htm, 1999 . 

78. D. Viehland, J. Hughes, The future of the wireless application protocol, in: 
Proceedings of the Eighth Americas Conference on Information Systems, Dallas, 
2002, pp. 1883-1891 . 

79. K. Weick, Organizational redesign as improvisation, in: G. Huber, W. 
Glick (Eds.), Organizational Change and Redesign: Ideas and Insights for Improving 
Performance, Oxford University Press, New York, NY, 1993, pp. 346-379 . 

80. P. Wolcott, L. Press, W. McHenry, S.E. Goodman, W. Foster, A 
framework for assessing the global diffusion of the Internet, Journal of the 
Association for Information Systems 2 (6), 2001, pp. 1-50 . 

81. Alvin, D.(1978). Survey design and analysis. Beverly Hills, CA: Sage 
82. Atkinson, P., Delamont, S., & Hammersley, M. (1988). Qualitative 

research traditions: A British response to Jacob. Review of  Educational Research, 
58, 231-250 .   

83. Belson, W.A.(1982). The design and understanding of survey questions . 

     Hants, UK: Gower. 

84. Bogdan, R.C., & Biklen, S.K.(1992). Qualitative research in education: 

     An introduction to theory and methods (2nd ed.). Boston: Allyn  &  
     Bacon    
85. Denzin, N.K. (1970). The research act: A Theoretical introduction to  

     Sociological methods. New York: McGraw-Hill. 

86. Denzin, N.K. (1978). The research act: A Theoretical introduction to  



  خذأمنابع و م
  

453  
  

 

 

     sociological methods (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 
87. Dobbert, M.L. (1982). Ethnographic research: Theory and application  

     for modern schools and societies. New York: Praeger. 
88. Goodenough, W.(1971). Culture, language, and society. Reading, MA: 

     Addison-Wesley. 
89. Jacob, E. (1987). Qualitative research traditions: a review. Review of  

     Educational Research, 51, 1-50. 
90. Jacob, E. (1988). Clarifying qualitative research: A focus on traditions . 

     Educational Researcher, 17, 16-24. 
91. Jorgensen, D.L. (1989). Participant observation: A methodology for  

     human studies. Newbury park, CA: Sage.  
92. Krueger, R.A. (1988). Focus groups: A practical guide for applied  

     research. Newbury park, CA: Sage. 
93. Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverley Hills , 

     CA: sage. 
94. Marshall, C. (1987, March 24). Report to the Vanderbilt policy  

     education committee. Vanderbilt University, Nashville. 
95. Miles, M.S., & Huberman, A.M. (1993). Qualitative data analysis: A 

     source book of new methods (2nd ed.). Newbury park, CA: Sage.      
96. Morgan, D.L. (1988). Focus groups as qualitative research. Newbury  

     park, CA: Sage. 
97. Patton, M.Q. (1990). Qualitative research and evaluation methods (2nd 

       ed.). Newbury park, CA: Sage. 
98. Taylor, S.J., & Bogdan, R. (1984). Introduction to qualitative research : 

     The search for meanings (2nd ed.). New York: John wiley.   
99. Tesch, R. (1990). Qualitative research: Analysis types and software  
     tools. New York: Falmer. 
100. Yin, R.K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverley  

     Hills, CA: Sage.  
101. Callahan j.s, Kihler d.s, 2003, does method matter? A meta analysis of  of 

the effects of training method on older learner training performance, journal of 
management, vol29, no5, pp663-680. 

102. Chau p.y, 1999, On the use of construct reliability in MIS research: a meta 
analysis, information & management, no35, pp217-227. 

103. Daniel f, Lohrke f.t, 2004, slack resources and firm performance: a meta 
analysis, journal of business research, no57, pp565-574. 

104. Estelami h, Lehman a.c, 2001, Macro economic determinants of consumer 
price knowledge: Ameta analysis of four decades of research, international journal 
of research in marketing, no18, pp341-335. 

105. Fuller j.b, Hester k, 1999, Comparing the sample weighted and un weighted 
meta analysis: an applied perspective, journal of management, vol25, no6, pp803-
828. 

106. Heine m.l, Grover v, 2003, The relationship between technology and 
performance: a meta analysis of technology models, omega, no31, pp186- 204. 

107. Jaramilo, fernando,mulki, jay, 2004, A meta analysis of relationship 
between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of 
research, journal of business research, no25, pp10-20. 



454  
  

  فلسفۀ علم و روش شناسی تحقیق
  

 

 

108. Klein h.j, Wesson m.j, 2001, The assessment of goal commitment: a 
measurement model meta analysis, organizational behavior and human decision 
processes, vol85, no1, pp32-55. 

109. Krause, T.R, 1999, Long term evaluation of a behavior based method for 
improving safety performance: a meta analysis of 73 interrupted time series 
replications, safety science, no32, pp1-18. 

110. Krishna a, Breisch r, 2002, A meta analysis of the impact of price 
presentation on perceived savings, journal of retailing, no78, pp101-118. 

111. Kuhberger a, 1998, the influence of framing on risky decision: a meta 
analysis, organizational behavior and human decision processes, vol75, no1, pp23-
55. 

112. Palvia p.c, palvia.j, 2002, Global information technology: a meta analysis 
of key issues, information & management, no39, pp403-414. 

113. Verquer  m.l, Beehr.t.a, 2003, A meta analysis of relations between person 
organization fit and work attitudes, journal of vocational behavior, no63, pp473-489. 

114. Hartly, jean F,(1999)" Qualitative  Menthods in Organizational Research", 
chapter 12 

115. Mc Cutcheon Stuart,(2002)" Effective Case Research in operations 
Management;a Process perspective" journal of operations management, No 20  

116. Say suasan.K,(1995),"the case study as a research" tausand Oaks, CA, sage 
pubiications . 

117. Yin,R.K, (2003)" Applications of case study Research" 2th edition, sage 
publications, 

118. Banister,David,et al(1998),”POSSUM:Final Report for Publication”,The  
European Commission Publication 

119. Boversad,P.(1997),”Iranian Potential as a Landbridbe for Carring Cargo to 
USSR Republic”,Polymouth University,Dissertation Thesis. 

120. Burt,George.Heijden,Kees van der.Futures (2003 (,  

121. "First Steps:Towards Purposeful Activities in Scenario Thinking and 
FutureStudies",Futures,No.35,pp:1011-1026. 

122. Finlay,P.(2000),”Strategic Management:An Introduction to Business 
Corporate Strategy”,3rd Mc Graw Hill        . 

123. Gulpmar Nalan; Rustem ,Berc(2004), “Simulation and Optimization 
Approach to Scenario Tree    Generation”, Settergren,Reuben.Journal of Economics 
Dynamics&Control,28,pp:1291-1315. 

124. Kleiner,A.(1995),”Creating Scenarios”,In:The Fifth Discipline Fildbook-
The Art and Practice of the Learning Organization,Scenge,M.P.and 
Roberts,Charlotte and  others(eds),Nicholas Brealey Publishing,London. 

125. Mandel,F.T(1983),”Futures Scenarios and Their Strategic Thinking”,In:The 
Strategic Management Handbook,Albert,J.K(ed),Mc Graw-Hill Book,NewYork. 

126. Picard and Nguyen(1987),”Freight Transport Planning and 
Logistics:Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”,Bechman,M. 



  خذأمنابع و م
  

455  
  

 

 

And Krelle,W.(eds),Confrence Proceeding of an International Seminar on Freight 
Transport Plannig and Logistics Held in Bressanone,Italy,July,pp.186-209. 

127. Powell,John,Powell,Philip(2004),”Scenario Networks to  Align and Specify 
Strategic Information Systems:A Case-based Study”,Europen Journal of Operational  
Research,No.158,PP.146-172. 

128. Sahin,Ssule Onsel;Ulengin,Fusum;Ulengin,Burc(2004),”Using Neural 
Networks and Cognitive Mapping in Scenario Analysis:The Case of Turkey s 
Inflation Dynamics”,European Journal of Operational Research,No.158,PP.124-145. 

129. Shoemaker,P.J.H(1995),”Scenario planning as a tool for strategic 
thinking”,Sloan Management Review(Winter),pp:25-40. 

130. Soontornrangson,W.Evans,D.G. Fuller,R.J Stewart,D.F.(2003),Scenario 
Planning for Electricity Supply”,Enerjy Policy,No.31,PP.1647-1659. 

131. Tangzon,J.(1991),””A model for Forecasting Future Supply of Shipping 
Service at Australian ports”,Martime Policy and Management,Vol.18,No.1,PP.55-
68. 

132. Taylor,B.(1992),”Strategic Planning-Which Style Do You Uncertain Future 
Scenarios &Strategis”,Pergamon press,Oxford. 

133. Ubbels, Barry, Rodenburg ,Caroline ,Nijkamp, peter;”A Multi-Layer 
Scenario Analysis for Susteinable International transport”,Department of Spatial 
Economics. 

134. Van der Heijden,K.(1996),”The Art of Strategic 
Conversation”,Wiley,Chichester. 

135. Dey, I. (1993) Qualitative Data Analysis, London, Routledge 
136. Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967) The Discovery of Grounded Theory, 

New York, Aldine 
137. Finch, John H.(2002), “The Role of grounded theory in developing 

economic theory”, Journal of Economic Methodology . 

138. Glaser, B.G. (1978) Theoretical Sensitivity, Mill Valley California, 
Sociology Press 

139. Glaser, B.G. (1992) Emergence vs. Forcing: Basics of Grounded Theory, 
Mill Valley, CA, Sociology Press  

140. Hague, P. (1987) The Industrial Market Research Handbook, London, 
Kogan Press 

141. Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984) Qualitative Data Analysis - A 
Sourcebook of New Methods, California, Sage 

142. Stern, P.N. (1995). Grounded Theory Methodology: Its Uses and Processes. 
In B.G. Glaser (Ed.), Grounded Theory 1984-1994, vol. 1 (pp.29-39). Mill Valley, 
CA: Sociology Press. 

143. Strauss, A.L. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative research techniques 
and Procedures for Developing Grounded Theory, USA, Sage 

144. Yin, R. (1994) Case study research: Design and methods (2nd ed.), Beverly 
Hills, CA, Sage Publishing. 

 


