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 پيشگفتار
. این مدت در برابر كل تاریخ گذردیمی تحقیق هاروشحدود پنج قرن از رویکرد اثبات گرایی به 

اركان اصلی  نظاممندو  ای هدف گرهاكاوشعلم، كوتاه است. تجربه، آزمایش،اندازه گیری و  مدون
از  "دكارت"و  "داوینچی"، "كپرنیك"، "گالیله "، "جوردانو برونو"اند. ی تحقیق اثبات گرایانههاروش

ن علمی گذاران اركا انیو بنی كهن و انتزاعی یویانی در تحقیقات علمی هاسنت نشکناجمله مرز
 رنسانس در اروپا بودند. 

طوسی و  به نقش برجسته بزرگانی چون ابن سینا، بیرونی، جمشید كاشانی، توانیمدر این مسیر 
ی هاشهیاندبین میراث  كردندیمسعی   هاآنی پیش از احیای علمی اروپا اشاره كرد. هاقرنرازی نیز در 
ی پویای اسالمی و علم مبتنی بر نوپا ولگیری مدنیت شکل  ی شرقی،هاتمدنی عظیم اآوردهیونانی، ره 

 نیاز اهم زمان با جمع آوری و نگاه بانی  هاآنانسجام برقرار كنند. و مشاهده  هماهنگی و تجربه 
ی پراكنده علمی، اقدامات ارزشمندی در توسعه میراث علمی عصر باستان به عمل آوردند تا هانهیگنج

 را در فضای تهی از علم آغاز نکنند. كارشانپیشگامان احیای علمی 
 ریتأثی و پزشکی نیز روانشناسمثل علوم اجتماعی، اقتصاد،  هاحوزهپارادایم اثبات گرایی بر سایر 

غالباً مبتنی بر استقرا و قیاس  یکی بعد از دیگری و ی تحقیق متناسب هاروش هاشاخهگذارد. در این 
 ارائه شدند.

شدن و رواج پارادایم هایی مثل پدیده شناسی، تفسیرگرایی و تحقیق در قرن گذشته شاهد تئوریزه 
استفاده  هاداده لیو تحلی كمی به ویژه جهت تجزیه هاوهیشهم اغلب از  هاروشكیفی نیز بودیم در این 

 .كنندیم
و  اتیذهنولی بر  شوندینمفلسفه، الهیات، عرفان، هنرها، شعر و... هر چند به تکنولوژی تبدیل 

از گستره  فراتر اریبسی واال و از جنسی امجموعهآنها به  .گذارندیمتفکر اثباتگرایان عمیقاً تأثیر  وهیش
فصل اول كتاب اقتباسی از كتاب روش های تحقیق ارل بابی است كه  .دهندیمگرا شکل  علم اثبات

 پ شده است.اچ 1331ترجمه آن توسط نگارنده درسال 
نامه نویسی جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم كتاب حاضر با رویکرد پایان 

علوم اجتماعی، تعدادی ر اجتماعی و به ویژه مدیریت نوشته است. در متن فعلی عالوه بر مبانی تحقیق د
یك به ر كه ه اندشدهی نوشته اگونهی تحقیق به هاروشی رایج و نوین نیز تشریح شده است. هاروشاز 

 ل درك و استفاده باشند.طور مستقل نیز قاب

از كلیه خوانندگان و صاحب نظران گرامی درخواست می گردد تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات 
های آتی خود را در رابطه با این كتاب برای ما ارسال فرمایند. بی تردید از نقطه نظرات برای عنای چاپ

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 كامران فیضی دكتر

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطاتاستاد 
 دانشگاه عالمه طباطبایی
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 فلسفة علم و روش شناسی تحقیق
 

 

 

 ( 1،1331بابي)فصل اول، كاوشگري انسان و علم

 مقدمه
است.  كه علوم اجتماعی شاخه ای بسیار مهم از علوم انسانیبایدگفت  ،راه نخست باید همین جا در آغاز

یم كه جتماعی یا علوم انسانی را در این جا تعریف كنیم. اما بد نیست اشاره كننمی خواهیم ، علوم ا 

.ارتباطات، مدیریت، جامعه شناسی و بسیاری علوم دیگر در قلمرو علوم انسانی قرار می گیرند  

 رددانید كه هوای بخش تاریك ماه سدانید كه كره زمین گرد است. شما احتماالً این را هم میشما می 

 وابط ناسالمكند و رتواند از ابتال به سرماخوردگی پیشگیری میممکن است بدانید ویتامین سی . است

.شود ایدز بیماری به منجر می توانند جنسی   

اید؟ شاید قبالً به بخش تاریك ماه رفته باشید یا درباره خواص شما چگونه از این چیزها اطالع یافته
دانید، زیرا كسی آنهـا را بـه شـما . شما این چیزها را مییدشاب دهانجام دامطالعات آزمایشی  Cویتامین 

خوانده باشید كه مردم چین بـه  در جاییاید. شما ممکن است ها را باور كردهگفته است و شما آن گفته
آیـد، بنـابراین دربـاره آن تردیـد این مطلب از نظر شما با عقل جـور درمی .كنندزبان چینی صحبت می

اید معلم فیزیك یا اخترشناسی به شما گفته باشد كه بخش تاریك ماه سرد است یـا شـاید كنید. شنمی
 شنیده باشید.  2(NPRسراسری خبر )این مطلب را از رادیو 

پرسیده شـود از كجـا دانید برایتان كامالً آشکار و بدیهی است. اگر از شما برخی از چیزهایی كه می
. خیلی چیزها وجـود دارد كـه "!اننددهمه  این را می"گویید  میانید كره زمین گرد است؟ احتماالًدمی

 زمین بودند.  "دانستن"دانند. هرچند زمانی همه مجبور به مسطح همه می
اند. تنها اندكی از آنهـا مبتنـی بـر دانیم از توافق و باورها نشئت گرفتهبسیاری از چیزهایی كه ما می

ای عبـارت اسـت از اینکـه یـاد قع، بخش اعظم بلوغ هر جامعـهتجربه و اكتشافات شخصی هستند. در وا
بـه سـختی را بپـذیریم. اگـر شـما آن چیزهـا را ندانیـد،  "دانندمی"بگیریم آنچه همگان در پیرامون ما 

متوجـه  تردید كنیـد،سماجت با عضوی از جامعه باشید. اگر قرار بود واقعاً در گرد بودن زمین  توانیدمی
ممکن بود شما را به بیمارستانی منتقل كنند كه بیمـاران آن  حتی شدید.از خود می فاصله گرفتن افراد

 .خالف جامعه می اندیشندهمانند شما درباره اینگونه موضوعات 
اند، امـا در دانید به دلیل باور كردن چیزهایی است كه به شما گفتهاگرچه خیلی از چیزهایی كه می
انـد و ای است كه جوامع بشری شکل گرفتهنیست. این در واقع شیوهاین مورد هیچ ایرادی بر شما وارد 

تـوانیم هـر آنچـه نیـاز بـه روشی بسیار سودمند است. توافق مبنای اصلی دانش است. از آنجا كه ما نمی
ای بنا شده اسـت دانستن آن داریم را از طریق آزمایش و اكتشاف شخصی یاد بگیریم، جریان امور بگونه

                                                                                                                                        
. Babby Earl  1  

2. National Public Radio 
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را باور كنیم. ما برخی چیزها را از طریـق عـرف و برخـی را از طریـق  جامعه می پذیردی كه ما به سادگ
كه راجع به این دانش دریافتی تردید نکنید؛ تنها توجـه  كنمبه شما توصیه نمی  ایم.آموخته "خبرگان"

دسـت كنم كه شما و جامعه بـه روال عـادی از طریـق آنهـا بـه ایـن مـوارد هایی جلب میشما را به راه
 اید.یافته

های دیگری نیز برای دانستن چیزها وجود دارند. در مقابل شناخت چیزها از طریـق با این وجود راه
مشاهده  درك كنیم. اگر شما به درون جریـان  یاتوانیم این چیزها را از طریق تجربه مستقیم توافق، می
الزم نیست كسی به شما بگوید اینجا وارد شوید،  اقلیم خیلی سردیك  هایسرد و یخبندان درهرودهای 

از آنکه كسی به شما گفتـه باشـد،  سرد است. اولین باری كه پا روی یك بوته خار گذاشتید، حتی پیش
 رساند. فهمیدید كه خار به شما آسیب می

های دیگران در تعارض باشد، این احتمال وجود دارد كه هرگاه تجربه شما در مورد خاصی با دانسته
 شما تحت تأثیر توافق جمعی واقع شود.  هایتجربه

ایـد. ایـن مهمـانی كنیم. فرض كنید برای یك مهمانی به خانه مـن آمدهبحث را با مثالی دنبال می
های آن از بهترین نوع هستند. در این حین من یك سینی ها و نوشیدنیبسیار تشریفاتی است و خوردنی

طعم و خوشبو. مقداری میـل یکی از آن پیش غذاهای خوش گردانم،حاوی دسر بسیار لذیذی را دور می
افکنید خورید. سپس در پی یافتن من به اطراف اتاق نظر میباز هم می !بسیار خوشمزه است  -كنید می

 شوم.تا هنگامی كه من با سینی دیگری از آن خوراكی خوشمزه وارد می
و من  "توانم آن را تهیه كنم؟ند؟ چطور میآنها چه هست"پرسید شود. میسرانجام صبرتان تمام می

پرید، دلتـان بـه هـم ناگهان از جا می "!خوردیدشما نان كِرم برشته می"كنم: راز آن را برایتان بازگو می
گردانیـد. چـه اید را روی قالیچه اتـاق پـذیرایی برمیشوید و تمام آنچه خوردهخورد و دچار تهوع میمی

 !كنندین چیزها از مهمان پذیرایی میمگر با ا !چیز ناخوشایندی

نکته داستان این است كه هر دو احساس درباره آن غذای مطبوع كامالً واقعی بود. عالقه اولیه شـما 
ایـد نیـز هـا را خوردهبرای این غذا بر اساس یك تجربه شخصی واقعی بود اما پس از آنکه فهمیدید كِرم

ناخوشایندی كه پس از آگاهی از خوردن كِـرم بـه شـما  احساستان واقعی بود. بدیهی است كه احساس
خـوردن داریـد.  هایی است كه شما بـا اطرافیانتـان دربـاره ناخوشـایندی كِـرمدست داده، حاصل توافق

اید و نیمی از یك كِرم ای از لجن و آشغال نشستهنخستین بار كه والدینتان متوجه شدند شما روی توده
از لبانتان آویزان است، این توافق برقرار شد. وقتی آنها دهانتان را بـه زور بـاز  در دهانتان و نیم دیگر آن

كردند و به جستجوی نیم دیگر كِرم در دهانتان پرداختند، فهمیدید كه در جامعه ما كِرم غذای مناسبی 
 برای خوردن نیست. 

تئین زیـاد و كـالری كمـی ها چه ایرادی دارند؟ احتمـاالً آنهـا دارای پـروصرفنظر از این توافق كِرم
بندی شـدن هسـتند، چیـزی كـه ر یـای توزیـع های لذیذ و به راحتی قابـل بسـتهها لقمههستند. كِرم

ها هستند، كِرم غذای آور بودن كِرمكنندگان است. در برخی از جوامعی كه فاقد این توافق درباره چندش
دوست داشته  به عنوان یك جاندار ها رارمرود. ممکن است بعضی از مردم كِای نیز به شمار میخوشمزه
 كِرم نداشته باشند. هایبا خُرده ، اما رغبت به خوردن نان برشتهباشند
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و پرسـش جالـب  "خوب اسـت یـا بـد؟ "واقعاً"خوردن كرم "پرسش قابل تأمل دیگر این است كه: 
هایی اب پاسخ دادن به سؤالموضوع این كت "از كجا بدانید كدام یك واقعاً درست است؟"تر اینکه: توجه

 از نوع دوم است.
ها به عنوان یك فعالیت انسـانی در جستجوی راه دانستن واقعیات هستیم. با بررسی كاوش اینجادر 

های روزمره و برخی از كنیم. به منشأ دانستهكه همه ما در زندگی روزمره با آنها سر و كار داریم، آغاز می
كنیم. سـپس بـه بررسـی ایـن نکتـه دهنـد، توجـه مـیای رایـج روی میهانواع خطاهایی كه در كاوش

سـازد. پـس از توجـه بـه برخـی را متفاوت می -به ویژه علوم اجتماعی -پردازیم كه چه چیزی علوم می
ای پیرامون مسـائل تحقیقـات اجتمـاعی بـه های زیربنایی در تحقیقات اجتماعی، با مالحظات اولیهایده
 رسیم.بندی میجمع

 
 در جستجوي واقعيت

 "دانیـدمی"ای است. شاید تاكنون دچار این تردید شـده باشـید كـه آنچـه واقعیت موضوع پیچیده
توان از درست بودن چیزها اطمینـان داشـت؟ هـزاران سـال ممکن است صحیح  نباشد، پس چگونه می
 است كه انسان با این مسئله مواجه است. 

كه هم برای واقعیت توافقی و هم برای  واقعیت تجربی  شدبا به این كشمکش یپاسخ علم می تواند
اند، از معیار راهکارهایی ارائه كرده است. دانشمندان پیش از پذیرش واقعیت چیزی كه خود تجربه نکرده

برخوردار  "تجربی"و  "منطقی"كنند. بطور كلی هر ادعای علمی باید از پشتیبانی مشخصی استفاده می
عاقالنـه باشـد و بـا مشـاهدات واقعـی در جهـان انطبـاق داشـته باشـد. چـرا  باید اادعاین  یعنی،. باشد

پذیرند كه بخش تاریك ماه سرد است؟ اوالً این حکـم بـا عقـل جـور در دانشمندان نجوم این ادعا را می
آید؛ زیرا گرمای سطح ماه ناشی از تابش خورشید است و بخش تاریك ماه به دلیـل قـرار داشـتن در می

روی بخش تاریـك مـاه ایـن پدیـده  ،گیری علمی موضوعهت خورشید تاریك است. ثانیاً اندازهخالف ج
كننـد را نیـز كند. بنابراین دانشـمندان حقیقـت چیزهـایی كـه شخصـاً تجربـه نمیمنطقی را تأیید می

معینـی اما برای ایـن امـر معیارهـای  -پذیرند آنان واقعیتی كه مبتنی بر توافق باشد را می -پذیرند می
 دارند.

ای برای كشـف واقعیـت از طریـق كه علم رویکرد ویژه است شدهبیشتر بر این نکته تأكید  در اینجا
شناخت "دهد. های تحقیقاتی ارائه میای به فعالیتتجربه شخصی است. به عبارت دیگر، علم نگرش ویژه

ناخت شناسـی( را )رشـته فرعـی شـ 3"روش شناسـی"چیزهـا؛  2عبارت است از علم شناخت 1"شناسی
 .كنـداین كتاب علم روش شناسی اجتماعی را بررسی و ارائه می نامید. چیزها 4توان علم كشف كردنمی

                                                                                                                                        
1. Epistemology 

2. Science of knowledge 

3. Methodology 

4. Finding out 
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خواهیم به این مطلب بپردازیم كه پژوهشگران علوم اجتماعی چگونـه دربـاره زنـدگی اجتمـاعی می و ما
 پردازند.انسان به كاوش می

به حقیقت زندگی اجتمـاعی نیـاز داریـم؟ بـرای درك ایـن  چرا ما به علوم اجتماعی برای پی بردن
 گیریم. دهند را در نظر میهای غیر علمی متداول رخ میموضوع ابتدا اتفاقاتی كه در كاوش

 
 هاي متداول بشري كاوش

رسـد انسـان بینی شرایط آینده خود تمایل دارند. به نظـر میها و بسیاری از جانوران به پیشانسان
دارد. عموماً تشخیص اولیه ایـن اسـت كـه  1"استدالل علّی و احتمالی"نجام این كار از طریق تمایل به ا

دانیم كه دسـتیابی اوضاع و شرایط كنونی تا حدودی مسبب و تعیین كننده شرایط آینده است. همه می
گر هنگام شنا در دانیم كه اگذارد و این را هم میتأثیر می به تحصیالت عالی بر میزان درآمد ما در آینده

 یدریا بیش از حد از ساحل دور شویم، ممکن است بطور ناخوشایندی با یك كوسه روبرو شویم. از طرفـ
كه اگر در مجاورت سـاحل شـنا كننـد  -صرفنظر از شیوه این استدالل -اند گرفته ها هم یاددیگر كوسه

 ممکن است در اتفاقی خوشایند با شناگران نگران مواجه شوند. 
هـا اسـتوارند. معلـول "احتمـال"آموزند كه الگوهای علت و معلولی در طبیعت بـر ها مییاً انسانثان
ها غایـب هسـتند. ها حضور دارند، نه وقتی كه علتدهند كه علتزمانی رخ می -اما نه همیشه  -بیشتر 

های باعث كسب نمره آموزند كه درس خواندن زیاد در اكثر موارد، اما نه همیشه،بنابراین، دانشجویان می
شود. ما قبول داریم كه شنا كردن در فاصله دور از ساحل خطرناك است، اما معتقد نیسـتیم كـه باال می

افتد. همانطور كه در سراسر این كتاب خواهیم دید، علـم ایـن هر كس دور از ساحل شنا كند به دام می
اتفـاقی انسـان  هاینسبت به كاوش تریدقیقسازد و فنون بسیار تر میمفاهیم علیّت و احتمال را روشن

تر سـاختن تر و صـریحتر، دقیـقهایی كه ما معموالً داریم را از طریق آگـاهكند. این امر مهارتفراهم می
 دهد.    تحقیقاتمان افزایش می

تـوانیم اسـت. غالبـاً می 2بینی و شـناختهای متداول بشری مستلزم تمایز میان پیشبررسی كاوش
بینـی كنیـد كـه گیرد، یشبینی كنیم. ممکن است وقتی مفصل زانوی شما درد میشناخت، پیشبدون 

گـویی ظـاهری عمـل كنـیم. باران خواهد بارید. حتی اگر ندانیم چرا، غالباً مایلیم بر اساس توانایی پیش
اسـت،  بیند یك اسب درجه سه در یك روز در سه مسابقه برنده شدهدوانی میكسی كه در مسابقه اسب

احتماالً بدون اینکه علت برنده شدن اسب را بداند، یا برای علت آن اهمیتی قائل شود، بـاز هـم روی آن 
هنگامی كـه اسـب دیگـری برنـده مسـابقه  ،بینی نمودنبندد. البته ندانستن علت و پیشاسب شرط می

 ای برابر حقوق یك هفته را به دنبال خواهد داشت.شود، زیان قابل مالحظهمی
كننـد، تـا حـدود ای كه در انسان و سایر جانوران ایجـاد انگیـزه میها یا غرایز اولیهبرآوردن محرك

بینی، در قالب مفهـوم ها برای پیشبینی شرایط آینده بستگی دارند. اما غالباً تالش انسانزیادی به پیش

                                                                                                                                        
1. Casual and probabilistic reasoning 

2. Understanding 
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دارند و چرا برخی الگوهـای  شناخت و درك قرار دارد. اگر متوجه شوید كه چرا مسائل با یکدیگر ارتباط
بینی كنید. توانید از طریق مشاهده و یادآوری آن الگوها، بهتر پیشدهند، میمشخص بطور منظم رخ می

كنند و ما ایـن اهـداف را بـا كمك می "چرا"و  "چه"بنابراین تحقیقات بشر در پاسخ دادن به دو سؤال 
 كنیم.مشاهده و ادراك پیگیری می

های ما برای شناخت جهان بـا كـاوش وایل این فصل ذكر شد، تنها بخشی از تالشهمانطور كه در ا
قابـل "شود كه مستقیم یا تجربه شخصی ارتباط دارد. لیکن بخش عمده شناخت ما از دانشی حاصل می

های مبتنی بر توافق، هم دركشف حقایق مـا را رسد. این گزارهاست و از دیگران به ما می "قبول همگان
 1كنند و هم سد راه آن هستند. برای بررسی نحوه این تاثیر، دو منبع اصلی این شناخت ثانویـهییاری م

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

 عُرف
هر یك از ما وارث فرهنگی است كه تا حدودی از شناختِ پذیرفته شده درباره جریان امور جهان به 

بیاموزیم كه كاشت بذر غالت در بهار، موهبت الهی بیشـتری دست آمده است. ممکن است ما از دیگران 
كند، یا محیط یك دایره تقریباً بیست و دو ها را فاسد میرا به دنبال دارد، یا خوردن شیرینی زیاد دندان

را تجربه كنیم، اما اكثر آنهـا را بـه  4"وقایع"قطر آن است. ممکن است برخی از این  پی( )برابرعددهفتم
 . "دانندهمه می"اینها چیزهایی هستند كه  می گوییم،. پذیریمسادگی می

دانند، بـرای عرف در این معنا مزایای روشنی برای تحقیقات انسانی دارد. با پذیرش آنچه همگان می
و ادراك مسائل ضرورتی ندارد كه همه چیز را از ابتدا شرح داده و وقت زیادی تلف كنیـد.  5یافتن قواعد

رود؛ در واقـع فزاینده )تجمعی( است و بخشی موروثی از پیکره اطالعات به شـمار مـیشناخت و آگاهی 
ایسـتادن بـر روی "آگاهی نقطه شروعی برای توسعه بیشتر دانش اسـت. بـه همـین دلیـل مـا غالبـاً از 

 كنیم.های گذشته صحبت میهای نسلیعنی دانسته "6های اساطیرشانه
مانعی برای تحقیقات انسان باشد. مثالً اگر در پی درك جدیـد  تواندبه موازات این موضوع، عرف می

و متفاوت از چیزی باشید كه برای همه مسلم است و همیشه معلوم بوده است، ممکن است به خاطر این 
تر اینکه احتماالً اقدام بـه درك متفـاوت از آنچـه همگـان بـه اقدامات به جنون محکوم شوید. نکته مهم

 كند.به ندرت به ذهن شما خطور می ،انددرستی پذیرفته

                                                                                                                                        
1. Secondhand knowledge 

2. Tradition 

3. Authority 

4. Truths 

5. Regularities 

6.  Standing of the shoulders of giants 
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 اقتدار

هـای شخصـی آید. ما در كنـار كاوشعلیرغم قدرت باالی عرف، هر روز آگاهی جدیدی به وجود می
شویم. اغلب پذیرش مند میهای حاصل از تالش دیگران بهرهها و شناختخود، در سراسر عمر از كنکاش

های مُسری اعالم كند ی دارد. مثالً اگر متخصص بیماریهای جدید به موقعیت كاشف آن بستگاین یافته
كنید تا زمانی كه عمـوی شـما كند، بیشتر باور میكه سرماخوردگی معمولی از طریق تماس سرایت می

 های مُسری باشد(. همین مطلب را به شما بگوید )مگر آنکه او هم متخصص بیماری
سان كمك كند و هـم مـانع آن باشـد. بـه ویـژه در های انتواند هم به پژوهشاقتدار مانند عرف می
شـوید، بیشـتر بـه نظـرات كسـی كـه ای خاص با عباراتی ضد و نقیض مواجـه مواقعی كه درباره مسئله

كنیـد. در عـین حـال تحقیقـات تـا حـدود آموزش، تخصص و مدارك مرتبط با موضوع دارد، اعتماد می
باشـند. مـثالً در حوزه خود نادرسـت می احتماالً كهشوند زیادی از طریق اقتدارات مشروعی محدود می
شناسـی بـه شناسی دچار خطا شوند. به عالوه دانـش زیستممکن است زیست شناسان در حوزه زیست

 شود.مرور زمان اصالح می
گویند، اعتماد شود مـانعی همچنین هرگاه به متخصصانی كه خارج از حیطه تخصص خود سخن می

بگیرید كه فاقد تخصص در زمینه  را در نظر بود. برای مثال، یك استاد موسیقی بر سر راه تحقیق خواهد
كند. صنعت تبلیغات كند كه مواد مخدر امور مغز را مختل میامور طبی و زیست شیمی است و ادعا می

خواهـد تـا بطور مثال از ورزشـکاران محبـوب می كند،تا حد زیادی از این شکل اختیار سوء استفاده می
شوند، صحبت كنند یا از هنرپیشـگان اجع به ارزش غذایی محصوالت غالت كه برای صبحانه تولید میر

 ها را ارزیابی نمایند.خواهد تا عملکرد اتومبیلمی
عرف و اقتدار معموالً هر دو در تحقیق پیرامـون شـناخت جهـان هماننـد راه رفـتن روی لبـه تیـ  

سازند، اما ممکن است باعث شوند ما كار برای تحقیق فراهم میهستند. به بیان ساده، آنها نقطه شروعی 
 كنند.خود را از یك نقطه اشتباه آغاز كنیم و ما را به مسیر اشتباه هدایت 

 
 خطاهاي تحقيقاتي و چند راه حل

كنیم اغلـب دچـار صرفنظر از خطرهای بالقوه عرف و اقتدار، وقتی خودمان اقدام به علم آموزی مـی
شـویم و های اتفاقی مرتکـب میشویم. حال برخی از خطاهای رایجی كه در كاوشست میاشتباه و شک

 دهیم.سازد را مورد بررسی قرار میهایی كه علم برای پیشگیری از این خطاها فراهم میراه
 

 مشاهدات نادرست
روش  كنیم. مثالً در نخستین روز ایـن نیمسـال كفـش اسـتادما غالباٌ در مشاهدات خود اشتباه می

تحقیق شما چه رنگی بود؟ اگر شما برای پاسخ به این سوال مجبور به حدس زدن باشید، به ایـن دلیـل 
آگاهانه هستند. به همین دلیل است كه اغلـب دربـاره است كه اكثر مشاهدات روزمره ما سطحی و نیمه 

 آنچه اتفاق افتاده است، توافق نظر نداریم.
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است. هر اندازه مشاهده آگاهانه  "آگاهانه"هده علمی یك فعالیت اتفاقی انسان، مشا بر خالف كاوش
یابد. مثالً ممکن است رنگ یـا شـکل لبـاس اسـتادتان را در روز اول تر باشد، خطا كاهش میو سنجیده

شوید. اما اگر در نخستین جلسـه نیمسال تحصیلی به یاد نیاورید. احتماالً با حدس زدن دچار اشتباه می
با طرحی آگاهانه برای مشاهده و ثبت رنگ كفش و لبـاس اسـتادتان وارد كـالس شـده كالس نیمسال، 

 تر باشید )حتی ممکن است از راهی خالقانه استفاده كنید(.بودید، حداقل احتمال داشت كه دقیق
كنند. به در بسیاری از موارد ابزارهای سنجش ساده یا پیچیده از مشاهدات بدون دقت پیشگیری می

دهند. مثالً فرض كنیـد در روز اول درس چنـد عکـس ابزارها میزان دقت انسان را افزایش می عالوه این
 تر نیز به داشتن خالقیت در این زمینه اشاره شد(.  رنگی از استادتان گرفته بودید )پیش

 
 تعميم اغراق آميز

بـاً فـرض گـردیم، غالمی 1كنیم بـه دنبـال الگـوییوقتی در میان چیزهای خاصی كه مشاهده مـی 
كنیم كه چند رویداد مشابه دال بر وجود یك الگوی عمومی است. به این ترتیب بر اساس مشـاهدات می

 .دهیممحدود نیز الگویی را تعمیم می
شاید گرایش به تعمیم اغراق آمیز هنگامی در باالترین حد بروز کند که فشار شدیدی برای رسیدن بهه در   

توانهد دهد. تعمیم اغراق آمیز میحال، تعمیم اغراق آمیز در غیاب فشار نیز رخ می عمومی وجود داشته باشد. با این
 شود. باعث انحراف نتایج تحقیق 

كنید. فرض كنید شما گزارشگری هستید كه از تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات گزارش تهیه می
است بدانید چـرا افـراد بـه  به شما دستور داده شده است ظرف دو ساعت گزارش را تنظیم كنید و الزم

شوید و مصاحبه را با پرسیدن دلیل شركت در تظاهرات آغـاز اند. وارد صحنه تظاهرات میتظاهرات آمده
كنید دلیل یکسانی را برایتان مطرح كنند، كنید. اگر سه تظاهركننده اول كه شما با آنان مصاحبه میمی

انـد. ولـی، مـان دلیـل در تظـاهرات شـركت كردهممکن است به سادگی بپذیرید كه سایرین نیـز بـه ه
شود، سردبیر شما برای حضور سـایر افـراد در تظـاهرات زمانی كه گزارش شما آماده می شاید متاسفانه
 آورد. هایی از دالیل دیگر به دست مینشانه

غراق آمیز گیری گسترده و نماینده مشاهدات، از تعمیم ادانشمندان اغلب با تعهد به استفاده از نمونه
آمیـز اسـت. اصـوالً تحقیق نیز عامل پیشگیری دیگری در برابر تعمیم اغـراق 2كنند. تکرارپیشگیری می

اصطالح تکرار به معنای تکرار یك تحقیق و بررسی این مطلب است كه آیا هر بار نتایج یکسانی به دست 
ت شرایط نسبتاً متفـاوتی تکـرار آید یا خیر. بنابراین به عنوان آزمایش بعدی، ممکن است تحقیق تحمی
 شود.

                                                                                                                                        
1. Patterns 

 های تحقیقات پیشین.. تکرار، تکرار انجام یك تحقیق برای آزمودن و اطمینان یا تردید در خصوص یافته 2
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 مشاهده گزينشي

یکی از خطرهای تعمیم اغراق آمیز این است كه احتمال راهنمـایی پژوهشـگر بـه سـوی مشـاهده  
گزینشی وجود دارد. هر گاه نتیجه گرفته باشید كـه الگـوی خاصـی وجـود دارد و دركـی كلـی دربـاره 

كنید تا توجه خـود را بـر رویـدادهای آینـده و پیدا می وجود آن به دست آورده باشید، تمایل "چرایی"
هایی متمركز كنید كه با آن الگـو رابطـه دارنـد و وقـایعی كـه بـا آن ارتبـاط ندارنـد را نادیـده موقعیت

 گیرید. تعصبات نژادی و قومی به علت مقاومت باال به شدت بر مشاهده گزینشی مبتنی هستند.می
تعداد و انواع مشاهداتی كه باید انجام گیرند را به عنوان مبنـای  گاهی اوقات طرح تحقیق پیشاپیش

سازد. اگر در پژوهشی بخواهیم میزان حمایت زنان از آزادی سقط جنـین را بـا مشخص می گیرینتیجه
پردازیم. ممکن است هزار نفـر را مردان مقایسه كنیم، درباره آن مسئله به مشاهدات متعدد و معینی می

رباره این موضوع انتخاب كنیم. بطور مشابه هنگامی كه به مشاهده مستقیم یك رویـداد، برای مصاحبه د
 - 1"موارد انحرافـی"پردازیم، باید سعی كنیم تا نظیر شركت در تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات می

فقـدان  كه یك جوان به دلیل را پیدا كنیم. این نتیجه -یعنی كسانی كه با الگوی كلّی هماهنگ نیستند 
شود، توجـه مـا را بـیش از پـیش بـه سَرمشق های مثبت در میان بزرگساالن مرتکب خطا و اشتباه می

 كند.كنند، جلب مینقشی كه الگوها در حفظ جوانان ایفا می
، مثـال دیگـری از مشـاهده 3(  در بیان این روند در روستایی در ایالت ورمونت2111) 2لوئیس هیل

 گزینشی ارائه داده است.
شود. در همسایگی ما كشاورزان بر این باورند برداشت محصول دقیقاً پس از چهارم جوالی آغاز می"

های پایان ماه ژوئن خواهد شد. كسانی كه كـار رادر كه هركس زودتر دست به این كار بزند دچار طوفان
بود كه پدر بـزرگم و تعطیالت آغاز كنند، با آتش سوزی و انفجار مواجه خواهند شد. مادرم به من گفته 

بـارد. ایـن چیزهـا كـه كار محلی عقیده داشتند پس از یك نبـرد سـنگین بـاران میسایر سربازان كهنه
 خاطره آنچـهتنها گاهیاما، .افتندشود، اتفاق نمیها به آن عقیده دارند همیشه آنطور كه گفته میقدیمی

 ."رندمی آواند را همه به یاد كه آنها گفته
 

 رمنطقي استدالل غي
شویم كه با تصوراتمان دربـاره امـور های دیگری نیز وجود دارند كه ما با مشاهداتی مواجه میروش

ای استثنایی است كه قاعده"های چشمگیر ذهن انسان دارند. قطعاً یکی از آفریده زندگی روزمره تناقض
تواند توجه ما را به یك قـانون ا می. این ایده در حالت كلی هیچ معنایی ندارد. هر استثن"كندرا تأیید می

                                                                                                                                        
1. Deviant cases 

2. Lewis Hill 

3. Vermont 
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كند. با تواند قاعده مخالف خود را اثبات جلب كند، اما در هیچ نظام منطقی استثنا نمی 1یا قاعده فرضی
 كنیم. ای غیر منطقی استفاده میاین وجود غالباً از این بیان مختصر برای رفع تناقضات با شیوه

نامند، نمونه دیگری از استدالل غیرمنطقی روزمره است. اغلـب می 2"اشتباه قمارباز"آنچه آماردانان 
ای از وقوع حالت مخالف است. بـازیکنی كـه ای از حوادث خوب یا بد، نشانهفرض بر این است كه دنباله

صـیب او ن بردپروراند كه به زودی یك آورد، این باور را در ذهن خود میدر یك بازی مدام بدشانسی می
دهنـد. ری از قماربازان نیز بر اساس همین باور غلط مدت زمان زیادی به بازی ادامه میخواهد شد. بسیا

خالف آن نیز صادق است، مثالً اگر هوا برای مدت زمان نسبتاً طوالنی خـوب باشـد، ممکـن اسـت ایـن 
 نگرانی را در شما به وجود آورد كه حتماً در تعطیل آخر هفته هوا بارانی خواهد بود. 

آوریم، اما دانشمندان با ما گاهی اوقات بطور ناخوشایندی به استدالل غیرمنطقی رو می اگرچه همه
كنند. استدالل منطقـی های منطقی، از گرفتاری در این دام اجتناب میاستفاده آگاهانه و شفاف از نظام

 .فعالیتی آگاهانه برای دانشمندان است و آنان همواره سعی در پایبندی به این شیوه دارند
های متـداول های مرسوم در كاوشبنابراین علم همواره سعی در مصون داشتن تحقیقات خود از دام

دارد. مشاهده و درك صحیح واقعیت، موضوعی آشکار یا پیش پا افتـاده نیسـت. در واقـع ایـن موضـوع 
  .شدبیان  در اینجاكه تر از آن است پیچیده

 
 به راستي حقيقت چيست؟

گرایی واقعبریم را با عبارت ن راه و روشی كه اكثر ما در زندگی روزانه به كار میگاهی اوقات فیلسوفا
نشینید تا چیزی بنویسید، شاید وقت زیادی بـرای كنند. وقتی پشت میزی میتوصیف می اندیشانهساده

صـرف  هایی ساخته شده است كه خود اكثراً فضای خالی دارند،فکر كردن درباره اینکه چگونه میز از اتم
بینید كه اتوبوس شهری به سرعت به سوی شما در حركت گذارید و میكنید. وقتی پا به خیابان مینمی

های اثبات اینکه اتوبوس وجود خـارجی دارد كند، وقت آن نیست كه به روشاست و خطر تهدیدتان می
 اه ما است.كنیم كه در سرتاسر زندگی همریا نه بپردازید. ما معموالً با نگرشی زندگی می

 مـی رود خواهد در نحوه تعامل شما با زندگی روز مره مداخله كند. با این وجود امیـدنمی بحث این
تر از آن است كه ما در زندگی روزمره بـا آن پیچیده "واقعیت"های پیشین نشان دهند كه ماهیت بحث

شود كه زمینـه فلسـفی بـرای میسر و كار داریم. در اینجا به تشریح سه دیدگاه درباره واقعیت پرداخته 
 "پسامدرن"و  "مدرن"، "پیش از مدرن"ها نگرش كند. این دیدگاههای علمی پیش رو را فراهم میبحث

 (.1331شوند )دبلیو آندرسن، به واقعیت نامیده می

                                                                                                                                        
1. Supposed rule 

2. Gambler's fallacy 
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 ديدگاه پيش از مدرن 

ن نخسـتین مـا ای از تاریخ بشر بوده اسـت. پیشـینیاراهنمای بخش عمده "واقعیت"این نگرش به 
بینند. در واقع این فرض چنان اساسـی بـود كردند چیزها را آنگونه كه واقعاً هستند، میهمگی فرض می

گفـت انگاشتند. هیچ مادر غارنشـینی بـه فرزنـد غارنشـین خـود نمیكه آنان حتی آن را یك فرض نمی
نزدیـك "گفـت بلکه او می "داندر آن درخت كهنسال النه كرده1كند كه ارواح خبیثهقبیله ما فرض می"

 "!شویآن درخت نرو وگر نه به قورباغه تبدیل می
ها تکامل یافتند و از تنوع نوع بشر آگاه شدند، دریافتند كه دیگران مثل آنان فکـر هنگامی كه انسان

قع به موضوع ارواح خبیثه درخت اعتقاد ندارند؛ در وا یكنند. بنابراین شاید فهمیدند كه قبیله دیگرنمی
دانست. كشف این تنوع باعـث شـد كـه افـراد مند میقبیله دوم ارواح ساكن در درخت را مقدس و سود

. از نظر آنها درخت همچنان خبیث بـود و "بعضی از قبایل چقدر نادان هستند"قبیله اول نتیجه بگیرند 
 وند. تبدیل ش "شهر قورباغه ها"انتظار داشتند كه شاید برخی قبایل گمراه بخواهند به 

 
 ديدگاه مدرن

خط مشی فلسفی متفاوتی "داند و آن را نامند، این تنوع را مقبول میآنچه فالسفه دیدگاه مدرن می
گفتیـد آورد. ممکن است شما در جایگاه یك متفکر مدرن اینطور میبه شمار می "برای مردمان متفاوت

ای ایـن ارواح را مفیـد دانم كـه عـدهاز نظر من ارواح ساكن در درخت خبیثند، ولی این را هم مـی"كه 
در درخت روح وجود دارد. آنها نه خـوب و  حتماالً،ادانند. حرف هیچ یك از ما درست یا غلط نیست. می

 ."های متفاوتی دارند، اما مردمان مختلف درباره آنها برداشتاندنه خبیث
ای گل قاصدك را گلی ت عدهاتخاذ دیدگاه مدرن برای بیشتر افراد به سادگی میسر است. ممکن اس

دانند. در نگرش پیش از مـدرن، ای دیگر آن را علف هرز مزاحمی بیش نمیزیبا بدانند، در حالی كه عده
قاصدك یا باید گل زیبا باشد یا علف هرز. اگر گل قاصدك از نظر شما علف هرز باشد، واقعـاً علـف هـرز 

سبی نسبت به زیبایی ندارند. در دیـدگاه مـدرن، هـر منا دانید كه برخی از مردم سلیقهاست، اگرچه می
و  "گـل زیبـا"های سـبز. مفـاهیم های زرد و برگگل قاصدكی یك گل قاصدك است. گیاهی با گلبرگ

های ذهنی هستند كه مردمان مختلف نسبت به این گیاه دارند. هـیچ یـك از دیدگاه "علف هرز مزاحم"
مفاهیمی هستند كـه در مثـال مـا بـه  "بد"و  "نیك"لکه همانند این گیاه نیستند، ب این دو ذاتاً ویژگی

 شوند.ارواح موجود در درخت نسبت داده می
 

 ديدگاه پسامدرن
در ایـن دیـدگاه گوینـد. فیلسوفان به صورت روزافزون از دیدگاه پسامدرن درباره واقعیت سـخن می

 تصاویری است كه ما از نقطه "قحقای"ارواحی در كار نیست. گل قاصدكی هم در میان نیست. همه این 

                                                                                                                                        
1. Evil spirit 
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اسـت.  "جاهمین "ندارد، همه چیز  "خارجی"آوریم. به عبارت دیگر چیزی وجود نظر خود به دست می
 ."آنجا هیچ خبری نیست"درباره  شهر اوكلند گفته است  1چنانکه گرترود اشتین

دارد. بـه  2عنـه آمیـزیرسد، اما ماهیت طاگرچه كه دیدگاه پسامدرن در نگاه اول عجیب به نظر می
رسد. از آنجـا كتابی كه در دست دارید، نگاهی بیاندازید و مشاهده كنید كه این كتاب چگونه به نظر می

 است. الف1-1كه شما در حال مطالعه متن آن هستید، احتماالً این كتاب تا حدی شبیه شکل 
رسد؟ یـا صـرفاً نشـان دهنـده شبیه چیزی است كه كتاب شما به نظر می "واقعاً"شکل  اینآیا اما 

اندازه معـرّف معتبـری  نیز همان "و د ب، ج 1-1"های كتاب از دیدگاه فعلی شما است؟ به یقین شکل
 است؟ "واقعیت"ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. كدام یك هستند. ولی این دیدگاه

 "عاً چه شـکلی اسـت؟كتاب واق"دهد، پاسخی برای این پرسش كه همانطور كه این مثال نشان می
وجود ندارد و هر یك از ما بر اساس نگرش خود دیدگاه متفاوتی خواهد داشت. بنابراین بر اساس دیدگاه 

های مختلف وجود دارد. وجود ندارد، بلکه تنها تصویرهای متفاوتی از كتاب در دیدگاه "كتابی"پسامدرن 
 ند. هست "صحیح"هر یك از این تصویرهای مختلف به یك اندازه 

 

 
مشابه هستند، اما هريك از مكان، نگرش يا زاويه ديد خاصي مشاهده  هايك كتاب. تمام اين كتاب .1-1شكل

 .شوندمي
 

بـریم. زوجـی را در حـال مشـاجره در نظـر حال این منطق را در یك موقعیت اجتماعی به كار مـی
بیند. برای چند لحظه تصور می 1-2شبیه شکل نگرد، چیزی می بگیرید. وقتی زن به شوهر پرخاشگرش

كردید. چگونه ایـن كنید شما به جای آن زن در این تصویر بودید. چه احساسی داشتید و به چه فکر می
دادید؟ اگر شما به جای این زن بودید چه راه حلی را رویداد را بعدها برای بهترین دوست خود شرح می

 دانستید؟مناسب میبرای این مشاجره 
 

                                                                                                                                        
1. Gertrude Stein 

2. Ironic inevitability 


 الف 


 ب


 ج


 د
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نقطه نظر زن. هيچ پرسشي در اين خصوص كه حق با چه كسي است و چه كسي منطقي است و چه  1-2شكل 

 كسي كنترلش را از دست داده، در ذهن زن وجود ندارد.
 

ای تصور كنید كه به به كلّی متفاوت است. لحظه ،1-3بیند، شکل اما تصویری كه شوهر این زن می
گذشت؟ چگونه آنچه را اتفاق افتـاده بـود بودید. چه احساسی داشتید و در ذهنتان چه می جای آن مرد

 رسید؟ كردید؟ برای حل این مشاجره چه راهی به نظرتان میبرای بهترین دوستتان تعریف می

 
 ديدگاه شوهر. شوهر ادراک بسيار متفاوتي از رويدادي مشابه دارد. .1-3شكل 

 

در نظر بگیرید. فرض كنید به عنوان ناظر خارجی در حال تماشای كشـمکش اكنون دیدگاه سوم را 
میان این زن و شوهر هستید. حاال این موضوع از نظر شما چگونه خواهد بود؟ متأسفانه، بدون آگـاهی از 

توانیم دیـدگاه سـوم را نمی "خارجی".. به عنوان ناظر .های گذشته این زوج واحساسات، باورها و تجربه
نظام ذهنی خـود  "درون"اید، مسلماً از نام گرفته "خارجی"ن خود لحاظ كنیم )اگرچه شما ناظر در ذه

 (.نگریده میجرمشا این به
با تعصبات مردانه باشید، احتماالً این مشـاجره را هماننـد شـوهر خواهیـد  به عنوان مثال اگر فردی

های غیر منطقی هستند، آن را هماننـد نساندید. از سوی دیگر، اگر نظرتان این باشد كه مردان معموالً ا
 تصویر اول خواهید دید. 

كنید. آیا در مقابل فرض كنید دو فرد غیرمنطقی را در حال مشاجره نامعقول با یکدیگر مشاهده می
های بی مسئولیتی هستند كه در این مـاجرا بـه یـك انـدازه كنید كه هر دو نفر انسانشما احساس نمی
است آن دو نفر را در شرایط نامطلوب زندگی مشاهده كنید كه هر یك از آنها نهایـت مقصرند؟ یا ممکن 

كنید و متوجه گیرند. تصور كنید كه با آنها احساس همدردی میتوان خود را برای حل مسئله به كار می
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شوید، هرچند شدت مسـئله آنهـا را بـه ادامـة مشـاجره وادار تالش هر یك برای حل و فصل مسئله می
 كند. می

اتفاقاتی است كه میان ایـن  "حقیقی"جدید توجه كنید. كدام یك تصویر  هایبه تفاوت این دیدگاه
زن و شوهر روی داده است؟ اگر تشخیص دهید كه نقطه نظر شخصی شما هنگام مشاهده، درك شما از 

 دهد، سزاوار پاداش هستید.آنچه واقعاً رخ داده است را تغییر می
اند. اگرچه كـار آنهـا شان دهنده مشکلی اساسی است كه دانشمندان با آن مواجهدیدگاه پسامدرن ن

هسـتند و تمـایالت  افتد، بـا ایـن وجـود آنهـا انسـاناتفاق می "واقعاً"مشاهده و درك چیزی است كه 
دهد. هیچ راهی وجود ندارد كه افراد بتواننـد شخصی دارند كه مشاهدات و نحوة تفسیر آنها را تغییر می

بـه عبـارت  -ور كلی احساسات خود را نادیده بگیرند و دنیا را آنطور كه هست بنگرنـد و درك كننـد بط
 دیگر استقالل از نقطه نظرات شخصی.

داند، دیدگاه پسامدرن بـر ایـن بـاور در حالی كه دیدگاه مدرن نقش ذهنیت انسان را انکارناپذیر می
هـای ذهنـی ه اول  مشاهده شود. این تنها دیـدگاهوجود ندارد كه در نگا "عینی"است كه هیچ واقعیت 

 متعدد ما است كه وجود دارد.
های علمی پذیرفته شـده بـه مـا امکـان گیرد. اوالً، گاهی اوقات روشدر نهایت دو دیدگاه شکل می

تـوانیم بـدون مشـاهده به عبارت دیگـر مـی   .دهند تا با اثربخشی بیشتر با این مسئله برخورد كنیممی
مشـکالت آنـان را حـل كنـیم و ثانیـاً،  شـاید ، به مطالعه و كمك به افراد بپردازیم و"واقعیت" مستقیم

 دهند. از حاالت ممکن را برای سازماندهی تحقیقات ما ارائه میای مختلف بازه گسترده مواضع فلسفی
جـه بـه گـردیم. توحال از نظریات فلسفی عمومی به درك مبانی رویکردهای علوم اجتماعی بـاز می

 دهد.های خاص تحقیق ارائه میزیربنای تحقیقات اجتماعی راهی برای شناسایی روش
 

 مباني علوم اجتماعي
شـود. ایـن ویژگـی هـای توصـیف می "1تجربـی -منطقـی "هـایگاهی اوقات علم بر اساس ویژگی

كان مهم علم بـه نامأنوس پیغام مهمی را به همراه دارد: همانطور كه پیشتر ذكر شد، منطق و مشاهده ار
كنیم، آیند. بنابراین فهم علمی ازدنیا باید پاسخگوی جنبه منطقی بوده و با آنچه مشاهده میحساب می

هـای علـوم اجتمـاعی مرتبط باشد. هر دو عنصر برای علم ضروری هستند و با سه جنبـه اصـلی فعالیت
 ."هاتحلیل داده"و  "هاآوری دادهجمع"، "نظریه"ارتباط دارند: 

آوری علمی با جنبه منطقی علم سر وكار دارد، در حالی كـه جمـع 2به منظور سهولت بیشتر، نظریة
ها در جستجوی الگوهای موجود در مشاهدات اسـت و پردازد. تحلیل دادهمی ایها به جنبه مشاهدهداده

                                                                                                                                        
1. Logico- empirical 

مند برای مشاهداتی كه به جنبه خاصی از زندگی مرتبط است: بطور مثال سركشی دوران . نظریه. تبیینی نظام 2

 اعی یا انقالب سیاسی.بندی اجتمنوجوانی، یا شاید طبقه
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اسـت، مقایسـه  در موقعیت مناسب آنچه از نظر منطقی مورد انتظار است را با آنچه واقعاً مشاهده شـده
 كند. می

 
 نظريه با فلسفه يا اعتقاد متفاوت است

. بـا "باید وجود داشـته باشـد"مرتبط است، نه با آنچه  "وجود دارد"امروزه نظریة اجتماعی با آنچه 
ها میان این دو محور تمایزی قائل نبود. فیلسـوفان اجتمـاعی مشـاهدات این وجود نظریة اجتماعی قرن

های خود دربارة علـل و عقایدشـان داد را با حدس و گمانتی كه پیرامون آنها روی میخود درباره اتفاقا
آمیختند. دانشمندان علوم اجتماعی مـدرن نیـز درباره اینکه چیزها چگونه باید باشند، آزادانه در هم می

 .چیستی و چرایی موضوعات تمركز دارندعنوان دانشمند بر ه ب كنند وگاهی به همین شکل عمل می
هـا تواند مباحث مربوط به ارزشنمی -و فراتر از آن، خود علم  -این بدان معناست كه نظریة علمی 

داری از سوسیالیسم بهتر است یـا خیـر. آنچـه علـم تواند تعیین كند كه سرمایهرا خاتمه دهد. علم نمی
تعیـین كنـد كـه ایـن ای از معیارهای پذیرفته شـده تواند انجام دهد، آن است كه بر اساس مجموعهمی

داری و توانیم به صورت علمی تعیین كنیم كه سـرمایهكنند. برای مثال ما میها چگونه عمل میسیستم
اند، مشروط بر آنکه تعریف پذیرفتـه سوسیالیسم كدام یك بیشتر از حیثیت و آزادی انسان حمایت كرده

گیری ما محدود به ایـن توافـق ی نتیجهای از حیثیت و آزادی داشته باشیم. در این صورت بطور كلشده
 خارج از این توافق معنای كلی نخواهد داشت. گیریبر سر معانی  خواهد بود و نتیجه

به این ترتیب، بطور مثال اگر نرخ خودكشی یا كمك مالی به مؤسسات خیریه را معیارهای مناسـبی 
تعریف كنیم، آنگـاه از نظـر علمـی ن معتقد به یك دیافراد  مجموعه ای از برای سنجش میزان دینداری

عیین كرد كه دین بودایی بهتر است یا مسیحیت. در این مورد نیز معیارهای انتخـاب شـده توان تب شاید
گیری خواهند بود. به عنوان یك موضوع عملی، افراد به نـدرت بـر معیارهـای دقیـق جزء الینفك نتیجه

رو علم برای خاتمه دادن به این مناظرات فایده چنـدانی كنند. از اینبرای تعیین مسائل ارزشی توافق می
هایی، محور عقاید و باورهایی هسـتند كـه تحقیقـات علمـی را بـه نخواهد داشت. در واقع چنین پرسش

 گیرند. های مفروض در نظر میعنوان تهدیدی برای دانسته
كننده های منعکسبرنامه در ادامه خواهید دید كه پژوهشگران اجتماعی بیشتر از گذشته به مطالعه

اند. یکی از مخاطرات ها یا بازسازی موسسات خیریه پرداختهنظیر حمایت از حقوق زنان و اقلیت عقایدی
پیش روی پژوهشگران این است كه موافقت افراد در خصوص معیار موفقیت و شکست را كسـب كننـد. 

ارائه نمایـد، چنـین معیارهـایی ضـرورت برای اینکه تحقیق اجتماعی نکتة مفیدی دربارة مسائل ارزشی 
گوید كه یك دونده بهتر از دیگـری اسـت، مگـر خواهد داشت. بطور مثال، دستگاه زمان سنج به ما نمی

 آنکه سرعت را به عنوان تنها معیار مورد نظر پذیرفته باشیم.
كنـد. تنهـا میكمك  "چه چیزی و چرا وجود دارد"بنابراین علوم اجتماعی به ما در آگاهی از اینکه 

توانیم از علوم اجتماعی برای تعیین آنچه باید باشد استفاده كنیم كه افراد بـر سـر معیارهـای زمانی می
ایـن توافـق بـه نـدرت . ها بهتر از بقیه هستند، توافق كنندگیری در خصوص اینکه كدام خروجیتصمیم

 شود. حاصل می
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چه چیزی و چرا وجـود "ی از این موضوع كه همانطور كه پیش از این ذكر گردید، حتی كسب آگاه
هـای علـوم پـردازیم كـه زیربنـای فعالیتنیز كار دشواری است. حال به برخی عقاید بنیـادین می "دارد

 اجتماعی برای توصیف و درك واقعیت اجتماعی است.
 اجتماعي منديقاعده

اجتمـاعی اسـت. اگرچـه مند در زندگی در سطح كالن هدف تحقیق اجتماعی یافتن الگوهای قاعده
شوند، این هدف مشترك همة علوم است، اما زمانی كه افراد برای نخستین بار با علوم اجتماعی آشنا می

 رسد. گاهی اوقات این هدف برای آنها به صورت مانعی به نظر می
های منـدتر از پدیـدههای علـم فیزیـك قاعدهرسـد كـه پدیـدهمسلمأ در نگاهی اجمالی به نظر می

افتد. اما ممکن است شخصی در باشند. هر زمان كه جسم سنگینی را پرتاب كنیم، به زمین میجتماعی ا
انتخابات به نامزد خاصی رأی دهد و در انتخابات بعدی علیه همان نامزد رأی دهد. همچنین همواره یـخ 

كنند. علیرغم زدی میتوان یافت كه دشود، اما گاه افراد درستکاری را میبا دیدن حرارت كافی ذوب می
مندی زیادی  برخوردارند كه توسط تحقیقات آشـکار شـده های اجتماعی از قاعدهچنین مواردی، پدیده

 كند.آنها را تشریح می "نظریه "و
كند. برای مثال مندی را ایجاد میدر جامعه درجه باالیی از قاعده 1اوالً، تعداد زیاد هنجارهای رسمی

كنـد. الزامـات مردم را به رانندگی در سمت راست خیابان مجبور می كشور هاشتر بیقوانین رانندگی در 
شـود كـه بـر اسـاس آن  می بینـیثبت نام برای رأی دهندگان منجر به ایجاد برخی الگوهای قابل پیش

هایی در حـداقل سـن و كننـد. قـوانین كـار محـدودیتهایی از مردم در انتخابات ملی شـركت میگروه
رفتـار اجتمـاعی  4پـذیرییا قاعده 3مندیباعث قاعده 2كند. این قواعد رسمیركنان ایجاد میدستمزد كا

 گردد.  می
 منـدیتوان هنجارهای اجتماعی دیگری را نیز مشـاهده كـرد كـه قاعدهگذشته از قواعد رسمی، می

خـواه بـه مهوریاینکـه افـراد ج ، احتمـالآمریکاییدهنـدگاندر میـان رأیمثالً كنند. بیشتری ایجاد می
ها به آنها است. حقـوق اسـتاد خواه رأی بدهند بیشتر از احتمال رأی دادن دموكراتنامزدهای جمهوری

 دانشگاه بیش از درآمد یك كارگر معمولی است. درآمد مردان بیش از درآمد زنان است و الی آخر.
ول اینکه ممکن اسـت برخـی از شود. اهای اجتماعی وارد میمندیاغلب سه انتقاد به اینگونه قاعده

خواه؛ ایـن خواهان به حزب جمهوریها بسیار بدیهی به نظر برسند: نظیر رأی دادن جمهوریقانونمندی
همـواره  "قواعـد"تواند بیانگر این نکته باشد كه امر بر همگان آشکار است. ثانیاً وجود موارد متناقض می

شـود كـه درآمد استادان است. ثالثاً این بحـث مطـرح می برقرار نیستند. درآمد برخی كارگران بیشتر از
هنگام رها شدن راهی جز سقوط ندارند، اما افرادی  كـه ایـن قواعـد شـامل آنهـا  اجسام سنگین چهاگر
 خواهند تغییر دهند.توانند همه چیز را آنگونه كه میشود، میمی

                                                                                                                                        
1. Formal norms 

2. Formal prescriptions 

3. Regulate 

4. Regularize 
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 پردازیم.اكنون به ترتیب به بررسی این انتقادات می

 پندارييهي اتهام بد
، یکی از بزرگترین محققان علوم اجتماعی تحقیقاتی را در 1"ساموئل استافر "در جنگ جهانی دوم، 

-1323هـای نظـامی انجـام داد )اسـتافر و دیگـران،ارتش ایاالت متحده به منظور پشـتیبانی از فعالیت
فر و همکـارانش متوجـه (. بسیاری از مطالعات او به بررسی روحیة سربازان اختصاص داشت. استا1321

های روحیات نظامی شدند. بخش اعظم تحقیق آنها به آزمودن این باالیی در خصوص پایه "خرد جمعی"
 اختصاص داشت.  "بدیهی"حقایق 

گذارد. های دور این باور وجود داشت كه ارتقاء بر روحیة نیروهای نظامی تأثیر میبرای مثال از زمان
شـود. رسـد، روحیـة افـراد تقویـت مـیرند و نظام ارتقاء منصفانه به نظر میگیزمانی كه افراد ترفیع می

اند، این نظام را منصفانه تلقی كرده و كسانی كه رسد افرادی كه ترفیع گرفتههمچنین عاقالنه به نظر می
دی كـه رسد افـرااند، آن را غیر منصفانه بدانند. با تعمیم این موضوع به نظر میاز این امتیاز محروم شده

كنند، نظام را غیر منصفانه تلقی كـرده و آنهـایی كـه در در واحدهایی با نظام ارتقاء تدریجی خدمت می
كنند، آن را منصفانه بدانند. امـا آیـا آنهـا واقعـاً اینگونـه فکـر واحدهایی با نظام ترفیع سریع خدمت می

 كردند؟می
ركز كردند: نیـروی پلـیس كـه كُنـدترین استافر و همکارانش مطالعات خود را بر روی دو واحد متم

نظام ارتقاء و نیروی هوایی كه سریعترین نظام ارتقاء را داشت. باتوجه به نکته مـذكور، معقـول بـه نظـر 
رسید كه افراد نیروی پلیس نظام ارتقاء را تبعیض آمیز و یگان نیروی هـوایی ایـن نظـام را منصـفانه می

 نشان داد. بدانند. اما مطالعات خالف این امر را
توجه داشته باشید. از یك سو، مشاهدات  ،شودگیر محققان میبه مشکالتی كه در این مواقع گریبان

رسند و از سوی دیگر، تبیینی كه در خصوص مشاهدات معقـول و مطلـوب بـه نظـر عاقالنه به نظر نمی
 كند. رسد، در واقعیت صدق نمیمی

مطالعـات "گذاشت و آن را به ین مشکل، مسئله را كنار میكار در رویارویی با اشاید یك محقق تازه
كرد. اما استافر برای تبیین این مشاهده به جستجو پرداخت و سـرانجام جـواب آن را موكول می "بعدی

نظریـه " ای را تحت عنوانو عده دیگری از جامعه شناسان دانشگاه كلمبیا نظریه 2پیدا كرد. رابرت مرتن
ده بودند. این نظریه معتقد است مردم كمتر بر اساس شـرایط عینـی و بیشـتر بـر ارائه دا 3"گروه مرجع

كنند. مثالً اگـر در اساس مقایسة خود با افراد پیرامون گروه مرجع دربارة مسائل زندگی خود قضاوت می
ما كنید ثروتمند هستید. امیان فقرا زندگی كنید و درآمد ساالنه شما پنجاه هزار دالر باشد، احساس می

اگر در میان كسانی زندگی كنید كه درآمد ساالنه آنها پانصد هزار دالر است، درآمد ساالنة پنجـاه هـزار 
 شود.دالر باعث احساس فقر و تنگدستی در شما می

                                                                                                                                        
1. Samuel Stouffer 

2. Robert Merton 

3. Reference group theory 
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استافر این شیوة استدالل را در مطالعه سربازان به كار برد. اگر یك نیروی پلیس حتی بـرای مـدت 
رسید شخصی را كه زودتـر از او ترفیـع گرفتـه اسـت، نـاالیق بعید به نظر میطوالنی ترفیع نگرفته بود، 

بداند. هیچ كس در نیروی پلیس ترفیع نگرفته بود. اما همین شخص در نیـروی هـوایی  حتـی اگـر بـه 
تر از او ارتقـاء یافتـه بودنـد را به احتمال زیاد اشخاصی كه سریع  .گرفتسرعت چندین ترفیع پیاپی می

دانست. بنابراین گروه مرجعِ هر پلیس، همکار پلیس او بود و هر عضو نیروی هوایی خـود را میلیاقت بی
( 1سربازان به نظام ارتقا را درك كرد كه ) كرد. در نهایت استافر نگرشبا عضو دیگر این نیرو مقایسه می

 ( منطبق با واقعیت بود.2معقول و )
دیهی نیز یکی از كاركردهای ارزشمند هر علم، اعـم دهد كه مستندسازی امور باین مطلب نشان می

را برای توصیف بیشتر تحقیقـات  2بارتجارب حماقتعبارت   1از فیزیکی یا اجتماعی است. چارلز داروین
ابداع نمود. همانگونه كـه دارویـن درك كـرده  - "دانندهمگان می"تحقیقاتی برای آزمودن آنچه  -خود 

آیـد؛ بنـابراین، انتقـاد پـیش پـا افتـاده بـودن ظـاهریِ شتباه از آب در میبود، خیلی وقتها امر بدیهی ا
 رود.های علمی به شمار نمیها، انتقادی جدی بر تالشمندیقاعده
 

 درباره استثناها چطور؟ 
این انتقاد كه همواره برای هر قاعده اجتماعی استثنائاتی وجود دارد، بدین معنا نیست كـه ماهیـت 

اهمیت باشد. اگر درآمد زن خاصی بیش از درآمد اغلب مـردان باشـد، تنهـا اقعی و بیمندی غیر وقاعده
تسلّی اندكی بر اكثریت زنانی است كه درآمد كمتری از مردان دارنـد. الگـو همچنـان برقـرار اسـت. بـه 

های اجتمـاعی، الگوهـای احتمـالی هسـتند و بـه سـادگی منجـر بـه واقعیـت مندیعبارت دیگر، قاعده
 د، زیرا برخی موارد كامالً با الگوی كلی منطبق نیستند. شوننمی

كنـد. مـثالً فیزیـك اتمـی علمـی این قانون هم در علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی صدق مـی
ای احتماالً منجر بـه تولـد احتمالی است. در علم وراثت، ازدواج یك شخص چشم آبی با فرد چشم قهوه

ا تولد نوزادی چشم آبی با قاعـده مـورد انتظـار مغـایرت نـدارد؛ زیـرا ای خواهد شد. امفرزند چشم قهوه
ای بیشـتر اسـت و بـه دنیـا كند كه احتمال به دنیا آمدن نوزاد چشم قهـوهمهندس ژنتیك تنها ادعا می

ای در درصد معیّنی از موارد امکان دارد. پژوهشگر اجتماعی نیز احتمال مشـابهی آمدن نوزاد چشم قهوه
كه احتماالً درآمد زنان بطور كلی كمتر از مردان است. پژوهشگر اجتمـاعی بـرای  -كند می بینیرا پیش

 پاسخ به چرایی وجود این الگوها دالیلی دارد.

 
 توانند مشاركت كنندافراد مي

تواند باعث مختل شدن قواعـد های اجتماعی میدر نهایت این انتقاد كه ارادة آگاهانة بازیگران نقش
آید. این مسئله صحیح است، عی شود، چالشی جدی در برابر علوم اجتماعی به حساب نمیمشهود اجتما

                                                                                                                                        
1. Charles Darwin 

2. Fool's experiment 
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توانـد بـر قـوانین طبیعـی اگرچه در علوم طبیعی شرایط مشابهی برقرار نیست )احتماالً هیچ شیئی نمی
كنندگان را به ایـن فـرض های درون اتم برخی مشاهده غلبه نماید، هر چند ماهیت احتمالی موجودیت

گرای ها از این قاعده مستثنی هستند(. این مسئله كه شاید یك فرد متعصب راسترساند كه الکترونمی
گـرای آفریقایی تبـار چـ  -به پای صندوق رأی برود و به یك سیاهپوست آمریکایی  در آمریکا مذهبی

پـذیر اسـت. امکانافراطی رأی دهد تا پژوهشگران سیاسی بررسی كننده انتخابات را غافلگیر كند، امری 
دهندگان در یك انتخابات ممکن است برای مأیوس كـردن نـاظران انتخابـاتی، ناگهـان تغییـر همة رأی

عقیده دهند و به كاندیدای شکست خورده رای دهند. بطور مشابه، كارگران نیز ممکـن اسـت زودتـر در 
یش تـردد در سـاعت اوج ترافیـك محل كار خود حضور پیدا كنند یا پس از كار در خانه بمانند تا از افزا

 را تهدید كند. قواعد اجتماعی ، مشاهدةافتد كه جلوگیری كنند. اما این مسائل آنقدر اتفاق نمی
توانند آنها را شناسایی و تأثیرشان را بنابراین قواعد اجتماعی وجود دارند و پژوهشگران اجتماعی می

توانند این تغییرات را مشاهده و هشگران اجتماعی میمشاهده كنند. با تغییر هنجارها در طول زمان، پژو
 تبیین نمایند. 

 
 ها و نه افراد گروه

كننده رفتارهـای شوند، منعکسقواعد زندگی اجتماعی كه توسط محققان علوم اجتماعی بررسی می
ررسی های تأثیرگذار بر افراد را بمحرك، جمعی بسیاری از مردم است. اگرچه پژوهشگران اجتماعی اغلب

گیرند. در عوض، دانشمندان كنند، اما افراد به ندرت به تنهایی محور مطالعات علوم اجتماعی قرار میمی
كنند. بـر ایـن اسـاس اصـوالً علوم اجتماعی درباره ماهیت گروه بیشتر از ماهیت افراد نظریه پردازی می

 گیرند. و جوامع به جای تك تك افراد موضوع تحقیقات آنها قرار میها گروه
گاهی اوقات قواعد جمعی حیرت انگیز هستند. بطور مثال میزان زاد و ولد را در نظر بگیریـد. مـردم 

شوند. برخی به منظور برآوردن آرزوهای والدین خود برای داشـتن دار میبه دالیل شخصیِ متعددی بچه
رخـی بـه ایـن منظـور كـه شـوند. بدار میای برای تکمیل وظایف زنانه یـا مردانـه خـود بچـهنوه و عده

ای برای ماندگاری نام خانوادگی یا خواهند پس از ازدواج لذت داشتن فرزند را نیز تجربه كنند و عدهمی
 شوند. جاودانگی تبار خود و برخی نیز بر حسب تصادف صاحب فرزند می
ان كنید. چرا بـه تر و با جزئیات بیشتر بیاگر شما صاحب فرزند باشید، شاید بتوانید موضوع را دقیق

جای یك سال قبل یا یك سال بعد، در زمان خاصی صاحب فرزند شدید؟ شاید آن زمان شـغل مناسـب 
دار شدن مجبور به یك سال تحمّل سختی بـرای توانـایی رسـیدگی بـه امـور بچـه نداشتید و برای بچه

غیب شده باشـید. كسـانی دار شدنِ یکی از نزدیکان، به داشتن فرزند تراید. ممکن است پس از بچهبوده
اند. حال علیرغم وجود تمـام ایـن دالیـل اند، دالیل خاص خود را داشتهدار شدهكه در سال گذشته بچه

بطور قابل   -نفر  1111تعداد متولدین زنده در هر  -های انفرادی، نرخ تولد در جامعه شخصی و ویژگی
 دهد. می را نشان آمریکادر مار میزان تولد آ 1-1كند. جدول توجه از سالی به سال دیگر ادامه پیدا می

 2/12و  3/22، 2/2، 2/32، 3/12اگر در پنج سـال متـوالی میـزان تولـد در ایـاالت متحـده برابـر 
 رونق و اعتباری نداشت. بود)افت وخیز زیاد(، كار جمعیت شناسان 
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. به عالوه ایـن كندشود زندگي اجتماعي از نظم بيشتري تبعيت ميهمانطور كه مشاهده مي
كه چـه تعـداد كـودك  شوند. هیچ كس در این خصوصجامعه برقرار نمیآحاد  ها در سطح مندیقاعده

 كند. ریزی نمیمتولد شوند یا والدین آنها چه كسانی باشند، برنامه
 د. آیندار شدن نیاز به مجوز ندارید. در واقع بسیاری از كودكان ناخواسته به دنیا میشما برای بچه
رفتار جمعی سـروكار دارنـد. هـدف  با ،فردیهای علوم اجتماعی نوعاً، بیشتر از رفتار بنابراین نظریه

ها این است كه توضیح دهند چرا الگوهای رفتار جمعی حتی زمانی كـه افـراد دخیـل در ایـن این نظریه
ت پژوهشگران اجتماعی هرگز توان گفكنند، از ثبات برخوردارند. حتی میالگوها در طول زمان تغییر می

كننـد و كـه مـردم در آن عمـل مـی "هـایینظـام"كوشند تـا نیستند. آنها می "افراد"به دنبال تشریح 
هایی كه دلیل اعمال مردم هستند را درك كنند. عنصـرهای چنـین نظـامی مـردم نیسـتند، بلکـه نظام

 هستند. "متغیرها"
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 2112تا1321نفر جمعیت از 1111در هر موالید زنده *
 منبع:

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

 
 1زبان متغيرها

های منحصر بـه ساس ویژگیو بر ا 2های ما برای فهمیدن، در سطح عینیترین تالشمعموالً طبیعی
 اندیشیم. گیرد. این دقیقاً روشی است كه میفرد صورت می

ها باید به آشپزخانه باز گردنـد، جـایی كـه بـه آن تعلـق زن"فرض كنید شخصی به شما بگوید كه 
. احتمال دارد شما به این اظهار نظر بر حسب شناختی كه از گوینـده داریـد، گـوش دهیـد. اگـر "دارند

عموی سالخوردة شما باشد كه با صرفه جویی در وقت، كد پستی و كامپیوتر شخصی نیز شـدیداً  گوینده

                                                                                                                                        
 رد است.بندی منطقی صفات. مثل متغیر جنسیت متشکل از صفات زن و ممتغیر، گروه .1

2. concrete 
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اش دربـارة كنید كه نظر اخیر او بطور كلی با دیـدگاه گذشـتهمخالف است، به احتمال زیاد شما فکر می
 امور هماهنگی دارد.

ابـت انتخابـاتی بـا یـك زن از طرف دیگر، اگر این عبارت در سخنان سیاستمداری كه ناگزیر بـه رق
 دهید.ای كامالً متفاوت شرح میاست، بیان شده باشد، احتماالً اظهارات وی را بگونه

كنید افکار فرد خاصی را درك كنیـد. تحقیقـات اجتمـاعی در جسـتجوی در هر دو مثال، سعی می
ر پـی شناسـایی تواننـد دایجاد بینش درون طبقات و افراد مختلف جامعه است. محققـان اجتمـاعی می

زنـان نظـرات مشـتركی دارنـد. آیـا واقعـاً ایـن افـراد دارای  "مناسب"افرادی باشند كه نسبت به نقش 
 های مشترك دیگری نیز هستند كه نظرات آنها را توصیف كند؟ ویژگی

نظیـر  -حتی زمانی كه پژوهشگران علوم اجتماعی توجه خود را به یك مورد مطالعه منحصر به فرد 
كنند، هدف آنها دستیابی به بینشی است كه آنها را در شناسـایی و متمركز می -گروه جوانان  انجمن یا

ها هم یاری دهد. بطور مشابه، تالش برای درك كامل یك فرد، معمـوالً مسـتلزم تمیز جوانان سایر گروه
 داشتن هدفی فراتر از درك كلی آن فرد یا حتی گروه است.  

رسد، پژوهشگران اجتماعی قـادر بـه كسـب ثمر می و تبیین چیزی بههنگامی كه تالش برای درك 
اطالعات درباره بیش از یك نفر خواهند شد. پس از درك چیزی كه باعث ایجاد نگرش خصـومت آمیـز 

 "شبیه بـه او"شود، پژوهشگران علوم اجتماعی دربارة افراد دیگری كه برخی افراد درباره زنان شاغل می
پذیر است كه آنان با همان درجه اهمیتی كـه كنند. این امر از آنجا امکانكسب می هستند نیز اطالعاتی

نـد. در ابـه بررسـی نپرداخته "مخالفت با حقوق زنان"اند، دربارة را بررسی كرده "مخالفان حقوق زنان"
ظـر نهایت ممکن است این نتیجه حاصل شود كه عموی شما و آن سیاستمدار بیش از آنچه در ابتدا به ن

 رسید، دارای ویژگی های مشترك باشند.می
كند. برخی افراد نگـرش خـود را بیشـتر از است، زیرا تغییر می "متغیر"مخالفت با حقوق زنان یك 

مند به درك نظـام متغیرهـایی هسـتند كـه موجـب كنند. محققان علوم اجتماعی عالقهدیگران ابراز می
 .شودافزایش یا كاهش یك ویژگی در یك نفر می

از آنجا كه ممکن است مفهوم نظامی متشکل از متغیرها برای شما ناآشنا باشد، لذا بـه بیـان مـورد 
پردازیم. بیمار موضوعی است كه مورد توجه پزشك قرار دارد. اگر حال بیمـار وخـیم باشـد، مشابهی می

مـثالً  -هدف پزشك بهبود بخشیدن به حال او است. برعکس، محور توجه پزشك محقق چیـز دیگـری 
است. ممکن است پزشك محقق آن بیمار را مورد مطالعه قـرار دهـد، امـا از  –متغیرهای ایجاد بیماری 

 بیماری با موضوع پژوهش او ارتباط دارد.  "حامل"نظر محقق آن بیمار فقط به عنوان 
این سخن به آن معنا نیست كه پزشکان محقق برای مردم واقعـی اهمیـت قائـل نیسـتند. مطمئنـاً 

ها این است كه مردم را در برابر آنها محافظت كنند. دهند. هدف نهایی آنها از مطالعة بیماریمیت میاه
منـد بـه كنتـرل الگـویی كنند و بیشتر عالقهاما در تحقیقات خود كمتر به بیماری فرد خاصی توجه می

د یـك بیمـاری را بـدون كند. در واقع اگر پزشکان محقـق بتواننـهستند كه افراد را به بیماری مبتال می
 مشاركت بیماران واقعی مطالعه كنند، همین كار را خواهند كرد.
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های علمـی در زمینـة بنابراین تحقیقات اجتماعی شامل بررسی متغیرها و روابط آنها اسـت. نظریـه
متغیرهـا در ایـن امـر  "حـامالن"شـوند و افـراد بـه عنـوان مسائل اجتماعی به زبان متغیرها نوشته می

 ركت دارند. مشا
متغیرها به عبارتی همان بیان پژوهشگران اجتماعی در قالـب صـفات )مقـادیر یـا مقـوالت( اسـت. 

كننـد. توصیف مـی -در اینجا یك شخص را  -هایی هستند كه شیئی را ها یا مشخصه، ویژگی1"صفات"
و  "باهوش"، "ریبکارف"، "محافظه كار"، "بیگانه"، "آسیایی"، "زن"شامل  می تواند هایی از صفاتمثال

كنیـد یـك هر آنچه شما به واسطه آن خود یا شخص دیگری را از لحاظی توصیف مـی باشد. "كشاورز "
 صفت است.

 اندصفت "مرد"یا  "زن"بنابراین مثالً  هستند. منطقيِ صفات بنديمتغيرها دستهاز سوی دیگر 
شـامل صـفاتی از قبیـل  "شـغل" متغیر متشکل از آن دو صفت است. متغیـر "جنسیت"یا  "جنس"و 
صـفاتی از قبیـل  متغیری شامل مجموعـه "طبقة اجتماعی"است.  "رانندة تریلر"و  "استاد"، "كشاورز"
ای از مقـوالت توان صفات را دستهاست. گاهی اوقات می "طبقة پایین"و  "طبقة متوسط"، "طبقة باال"

منظـور دانشـمندان اجتمـاعی از متغیرهـا و  بهتر دركبرای دهند )دانست كه یك متغیر را تشکیل می
 كنید(.     مراجعه 1-2 جدول بهصفات 

دهـد. مـثالً، ممکـن رابطة بین صفات و متغیرها هسته اصلی توصیف و تبیین علمـی را تشـکیل می
 "زن"و  "مـرد"صـفات  بـا گـزارش فراوانـی "جنسـیت"ای را بر حسب متغیر است ما كالس دانشکده

. نرخ بیکاری را "دهنددرصد را زنان تشکیل می 21صد اعضای كالس را مردان و در 21"توصیف كنیم. 
توصیف كرد. گزارش  "بیکار"و  "شاغل"در قالب دو صفت  "موقعیت شغلی نیروی كار"توان با متغیر می

دالر،  112321دالر،  32122ای از صفاتی نظیر درامدهای  نیز خالصه "درامد ماهانه خانوارهای شهری"
 دهند... است كه به متغیر درامد شکل می.دالر و 32.111

ند و در مواقـع اشوند، كـامالً واضـحگاهی اوقات معنایی كه از پس مفاهیم علوم اجتماعی آشکار می
 مورد بررسی قرار گرفته است.  "شدیدترین ضربه"دیگر اینطور نیست. این مطلب در بحثی با عنوان 

 
 اعيمثال هايي در مورد مفاهيم اجتم

 سن زن
 تبار آفریقایی آمریکایی كالس باال

 شغل جوان
 جنسیت طبقه اجتماعی 
  نژاد یا قومیت

 
 

                                                                                                                                        
 های افراد یا اشیاءصفات، ویژگی .1
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 مثال هايي در مورد متغير ها وصفت هاي مرتبط با آنها
 صفت متغیر
 جوان، میانسال، پیر سن

 زن، مرد جنسیت
 .. .لوله كش، وكیل و شغل

 .. .ایی، قفقازی، التین،آفریقایی، آمریکایی، آسی نژاد یا قومیت
 كالس باال، متوسط، پایین طبقه اجتماعی

. متغيرها و صفات. در تحقيقات و نظريات اجتماعي، هم متغير و هم صفت هر دو مفاهيم اجتماعي را 1-4 جدول
 اي از صفات )مقادير يا مقوالت( مرتبط هستند.سازند. متغيرها مجموعهمتبادر مي

در ناحیه خلیج سانفرانسیسکو نکته دیگری 1322رویداد طوفان اوایل سال  مثال زیردر مورد عواقب
را در ارتباط با مفاهیم اجتماعی بیان می كند. در این رویداد پیش از معرفی یك معیار)ارزش( نمی توان 

 پاسخی یافت "شدیدترین ضربه به كدام ناحیه وارد شده است "برای پرسش
 

 ...متغيرشديدترين ضربه
طوفان مرگباری ناحیه خلیج سانفرانسیسـکو را در برگرفـت و عواقـب بـدی از  1322سال  در اوایل

خواسـتند غـم های جمعـی میجمله تعدادی كشته، مجروح و خسارات مالی بر جای گذاشت. رسانه
انگیزترین پیامد طوفان را برجسته نمایند. به همین دلیل گاهی اوقات توجه همگان را به چند نفـری 

ساختند. در حـوزه دیگـری نیـز و الی مدفون شده بودند، معطوف می تاكروز زنده زیر گلكه در سان
 دادند.نفر در مارین كانتی را تحت پوشش خبری قرار می 2311خانمان شدن فاجعه بی

تلویحاً همه به دنبال آن بودند كه بدترین خسارت به كجا وارد شده است، اما پاسخ روشـن نبـود. در 
كنند، ارائه هایی كه نتایج طوفان در هر دو ناحیه مارین و سانتاكروز را توصیف میز دادهادامه برخی ا

 را تعیین كنید. "ترین ضربهشدید"توانید های جدول زیر را مالحظه و ببینید آیا میاست. داده شده
 سانتا كروز مارین كانتی صفت

 رمیلیون دال 2/22 میلیون دالر2/1 اماكن تجاری ویران شده
 22 2 هاتعداد كشته

 21 323 تعداد مجروحان
 211 321 هاتعداد آواره
 132 22 های ویران شدهتعداد خانه
 311 2311 های خسارت دیدهتعداد خانه

 11 22 اماكن تجاری ویران شده  داتعد
 32 211 تعداد اماكن تجاری خسارت دیده

 میلیون 21 میلیون 1/22 های خصوصیخسارت
 میلیون 2/22 میلیون 12 های دولتیخسارت

را خورده اسـت. امـا  "شدیدترین ضربه"قطعاً میان این دو ناحیه، سانتا كروز از لحاظ خسارات جانی 
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تعداد مجروحان مارین هفت برابر مجروحان سانتا كروز اسـت. مسـلّماً ناحیـة مـارین از ایـن لحـاظ 
یران شده )كه در سانتا كروز شدیدتر بوده است( های ورا خورده است. تعداد خانه "شدیدترین ضربه"

های خسارت دیده را )كه در مارین بیشتر بوده است( در نظر بگیرید. مهم این است كـه شـما یا خانه
كند: آیـا بایـد بـه بر كدام یك بیشتر تمركز كنید. همین مسئله در مورد مبل  خسارات نیز صدق می

 خسارات دولتی؟خسارات خصوصی بیشتر توجه كنیم یا به 
ای مطرح شده اسـت كـه را خورده است؟ در نهایت، سؤال بگونه "شدیدترین ضربه"پس كدام ناحیه 

انـد، تصـاویر دیده "آسیب كمتری"یا  "اندتخریب شده"جوابی ندارد. اگرچه ما دربارة اجتماعاتی كه 
 ق نیستند. كلی در ذهن داریم. این تصاویر ذهنی برای سنجش صحیح به اندازه كافی دقی

 "شدیدترین ضربه"توانیم به این مسئله پاسخ دهیم كه مشخص كنیم منظورمان از ما تنها زمانی می
چیست. اگر شدت را با میزان تلفات جانی ارزیابی كنیم، سانتاكروز شدیدترین ضربه را خورده اسـت. 

ن فاجعة بـدتری رخ داده اگر این متغیر را بر حسب تعداد مجروحان یا آوارگان تعریف كنیم، در ماری
را دقیقـاً  "شـدیدترین ضـربه"است. واقعیت امر این است كه تا زمانی كه منظـور خـود از اصـطالح 

توانیم به این سؤال پاسخ دهیم. هرگـاه بخـواهیم متغیرهـای علـوم اجتمـاعی را مشخص نکنیم، نمی
 بسنجیم، این پرسش اساسی مطرح می شود: با چه معیاری؟

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

در نظریة  زبان متغيرهااست و به عنوان هسته  میان صفات و متغیرها امری پیچیده تبيين رابطه
 توجه كنید. "تعصب"و  "تحصیالت"ای دربارة دو متغیر شود. در این مورد به مثال سادهعلمی تعبیر می

 
 الت وتعصبمثالي در مورد رابطه دو متغير تحصي

 "سـوادبـی"و  "بـا سـواد"برای سادگی بیشتر مثال فرض كنید متغیر تحصیالت تنها از دو صـفت  
نیز دو  "تعصب"تشکیل شده است. همچنین مثالً در مورد تعصب خشك یا به اختصار تعصب، به متغیر 

 دهیم. را نسبت می "غیر متعصب"و  "متعصب"صفت 
درصـد از  31ند و ادرصد بقیه غیـر متعصـب 11ا متعصب وسوادهدرصد از بی 31حال فرض كنید 

-2ها به صورت نموداری در شکل  ند. این درصدادرصد بقیه غیر متعصب 21ها متعصب و تحصیل كرده
 نشان داده شده است.  الف 1

دهـد. ایـن ارتبـاط را را نشـان مـی "تعصـب"و  "تحصـیالت"الف رابطه بین متغیرهای  1-2شکل 
( 1تب كردن صفات دو متغیر مشاهده كرد. در اینجـا دو زوج صـفت برجسـته وجـود دارد: توان با مرمی

ند. دو شـیوه مفیـد ا( كسانی كه تحصیل نکرده و متعصـب2ند، اكسانی كه تحصیل كرده و غیر متعصب
 دیگر نیز برای نگریستن به این ارتباط وجود دارد: 
قرار اسـت قـدرت حـدس زدن شـما در مـورد اید و اول اینکه فرض كنید در یك بازی شركت كرده

گیریم )بدون اینکـه بـه شـما متعصب بودن یا نبودن افراد آزمایش شود. ما هر بار یك نفر را در نظر می
گفته باشیم از كدام گروه است( و شما باید متعصب بودن یا نبودن او را حدس بزنید. مـا ایـن كـار را در 
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دهیم. در این مورد یك استراتژی خوب  این اسـت كـه هـر میبیست نفر انجام  الف برای هر 1-2شکل 
ند)به نوعی اطالع یافته ااست، زیرا از بیست نفر، دوازده نفر متعصب "متعصب"دفعه حدس بزنید آن فرد 

 ایم(. بنابراین الاقل دوازده نفر را درست وفقط هشت نفر را اشتباه حدس می زنید.
دهیم كـه ایـن كنیم، به شـما اطـالع مـیشکل انتخاب میحال فرض كنید هرگاه شخصی را از این 

سواد است. اكنون بهترین استراتژی شما این خواهد بود كه هر یك از شخص با سواد تحصیل كرده یا بی
حـدس بزنیـد. اگـر ایـن  "غیـر متعصـب"و هر یك از اشخاص باسواد را  "متعصب"سواد را اشخاص بی

زدیـد. بهبـود نفر را درست و فقط چهار نفر را اشـتباه حـدس مـی كردید، شانزدهاستراتژی را دنبال می
حدس شما به واسطه آگاهی از وضعیت تحصیالت نمایانگر مفهومی است كه به آن ارتباط میان متغیرها 

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

سـوادند. همچنـین توجـه كنیـد كـه وجه كنید كه نیمی از افراد تحصیل كرده و نیم دیگر بیشکل تبه 
ند. در هر یك از گروه اگـر شـش نفـر از ده نفـر متعصـب ادر صد( متعصب 21دوازده نفر از بیست نفر )

 گرفتید این دو متغیر بـا یکـدیگر ارتبـاط ملموسـی ندارنـد. در ایـن صـورت آگـاهی ازبودند، نتیجه می
 تحصیالت یك شخص در حدس زدن شما در مورد تعصب او ارزشی ندارد. 

های علوم اجتمـاعی بـه شـناختی كلـی دربـارة روابـط بـین  در این مرحله برای درك منطق نظریه
 متغیرها نیاز دارید.

بـاً كنند. غالها، روابطی را كه بطور منطقی انتظار داریم میان متغیرها برقرار باشد، توصیف مینظریه
رود صفات هـر شـخص نسـبت بـه یـك است. بر این اساس انتظار می "علیّت"این انتظار توأم با مفهوم 
شـود. در مثـال پیشـین كننده صفات خاصـی در متغیـر دیگـر ساز و یا تقویتمتغیر باعث ایجاد، زمینه

به نظر رسیدن او سواد بودن شخص احتمال متعصب توان اینطور نظریه پردازی كرد كه با سواد یا بیمی
 دهد. را افزایش یا كاهش می

 
 از افراد تحصیل کرده هستند. ترمتعصبسواد الف. افراد بی

 بی سواد تحصیل كرده 
 متعصب

  
 غیرمتعصب

  

 د ندارد.ب. رابطه ملموسی میان تحصیالت و تعصب وجو
 بی سواد تحصیل كرده 

 متعصب
  

 غیرمتعصب
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 . رابطه ميان دو متغير )دو وجه ممكن:مرتبط يا غير مرتبط(.1-5شكل 
 

سـواد، نها )باسـواد یـا بیهای منسوب به آدر این مثال و ویژگیتعصب  وتحصیالت متغیرها، مانند  
 متعصب یا غیرمتعصب( اساس بررسی روابط علّی در تحقیقات اجتماعی است.

همانطور كه بعداً در این كتاب بحث خواهیم كرد، در این مثال تحصیالت و تعصب به ترتیب متغیـر 
 روند. به شمار می 2و متغیر وابسته 1مستقل

كنیم وجود دارند. در این مثال فرض می 4و علّی 3عیاین دو مفهوم به صورت ضمنی در الگوهای قط
كه چیزی تعیین كننده یا به وجود آورندة تعصب است. به عبارت دیگر، تعصب به چیز دیگـری بسـتگی 

گویند. آنچه متغیر وابسته به آن بسـتگی دارد، متغیـر مسـتقل می "متغیر وابسته"دارد و از اینرو به آن 
متغیـر  "تحصـیالت"تحصیالت این نقش را دارد. در این مطالعـه  كنیم فرض میاست كه در این مثال، 

مستقل است زیرا نسبت به تعصب مستقل است )در واقع سطح تحصیالت افراد بر اساس تعصبی بودن یا 
 شود(.نبودن آنها تعیین نمی

كـه  تواند به چیزهای بستگی داشـته باشـد. بطـور مثـال افـرادیالبته تنوع تحصیالت، خود نیز می
والدین آنها از تحصیالت باالیی برخوردارند، به احتمال زیاد بیشتر از كسانی كه والـدین آنهـا تحصـیالت 

كنند. در این رابطه، تحصیالت فـرد آزمـودنی را متغیـر پایینی دارند، به تحصیالت عالیه گرایش پیدا می
 ن گفـت كـه متغیـر مسـتقل علـتتوامیبه نوعی نامند. وابسته و تحصیالت والدین را متغیر مستقل می

 و متغیر وابسته معلول است.  )شاید نه همه علت(
نفر بر اساس دو متغیر را مالحظه كردیـد. در سـاختن یـك نظریـه علمـی  21توزیع  1-2در شکل 

اجتماعی، با توجه به ارتباط دو متغیری كه مبتنی بر میزان آگاهی از هر یـك از آنهـا اسـت، انتظـاراتی 
و  5شود افراد در طیف وسیعی از تغییرات فرهنگیدانیم كه تحصیالت موجب میمثالً می خواهیم داشت.

دهـد. از طـرف دیگـر، بطور خالصه چشم اندازهای آنان را وسعت می –های گوناگون قرار گیرند دیدگاه
گذارد. پس منطقاً انتظار داریـم كـه تحصـیالت و تعصـب تـا تعصب چشم انداز محدودتری پیش رو می

ی با هم ناسازگار باشند. بنابراین ممکن است انتظار داشته باشیم كه با افزایش سـطح تحصـیالت از حد
 گیرد، تأیید خواهد شد. شود. این انتظارات با مشاهداتی كه بعداً صورت میمیزان تعصب كاسته 

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

 متغیر مستقل علت یا تعیین كننده متغیر وابسته است.

اس متغیر دیگری )به نام متغیر مستقل( تعیین شود مقدار آن بر اسمتغیری كه فرض می متغیر وابسته، .2

اید، درآمد به عنوان متغیر وابسته در نظر شود. اگر شما درآمد را تا حدّی تابعی از میزان تحصیالت رسمی یافتهمی

 شود.گرفته می
3. deterministic 

4. causal 

5. Cultural variations 
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د یا دهتحصیالت تعصب را كاهش می -كشد و حالت ممکن را به تصویر مید 1-2از آنجا كه شکل 
پیمـایش اجتمـاعی سراسـری "ممکن است بخواهید از اصل قضیه اطالع پیدا كنید.  -اثری بر آن ندارد

به عنوان یکی از معیارهای سنجش تعصب از یك نمونـة سراسـری از بزرگسـاالن ایـاالت  "2112سال 
 متحده خواست كه نظرشان را دربارة این پرسش كه چرا: 

ها مشاغل، درآمد و محل سکونت بـدتری نسـبت بـه آمریکایی -اییپوستان، سیاهان و آفریقرنگین"
 بیان كنند.  "سفیدپوستان دارند
افـراد توانـایی مـادرزادی كمتـری بـرای یـادگیری  ایـن"های محتمل این اسـت كـه یکی از پاسخ

تر سـیاه پوسـتان در موقعیـت درصد از افراد مسـئله فـوق را علـت موقعیـت پـایین 12. تنها "اندداشته
 هایها را مطـابق پیشـرفتهای فـوق پرداختـه و پاسـختحلیل داده به 1-2اند. جدول دانستهاجتماعی 

  .است بندی كردهتحصیلی آنها طبقه

به خاطر داشته باشید كه نظریه باید مبتنی بر دو متغیر تحصیالت و تعصب باشدو نه بر اساس افراد.  
شـود كـه هند، بنابراین زمانی روابط میان متغیرها آشکار میداین افراد هستند كه متغیرها را انتقال می

كند. این امـر رابطـه احتمـالی كـه انتظـار افراد مشاهده شوند. نهایتاً، نظریه از زبان متغیرها استفاده می
توانید با اتصـال سـاده بـه كند )شما میداریم میان دو صفت مختلف متغیرها برقرار باشد را توصیف می

 مراجعه كنید(. "هاتحلیل به روز داده"ها را برای خود انجام دهید. به تحلیل داده اینترنت این
 

 تحصيالت و تعصبات نژادي رابطه ميان 1-2جدول 

هـا بطـور مـادرزاد آمریکـایی -گویند آفریقـاییدرصد كسانی كه می سطح تحصیالت
 توانایی یادگیری كمتری دارند.

 22 كمتر از مقطع دبیرستان

 11 تحصیل مقطع دبیرستانفارغ ال
 12 كاردانی

 2 كارشناسی
 3 مدارك باالتر

 
 تحقيقات اجتماعي 1گفتمان

برای انجام تحقیق اجتماعی تنها یك راه وجـود نـدارد )اگـر چنـین بـود قطـر ایـن كتـاب كـاهش 
سـت یافت(. در واقع، بیشتر قدرت و توانایی تحقیق اجتماعی در رویکردهای متعدد معتبری نهفتـه امی

 كه در آن وجود دارند. 
سـاز ایـن هم برای ایجـاد تمـایز وجـود دارد كـه زمینـه با این وجود چهار شیوه آشکار و مرتبط به

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

                                                                                                                                        
1. dialectics 
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ه گفتمان تحقیق اجتماعی نامیده های ارائه شده را خواهد آموخت. این همان چیزی است كگیریجهت
 دهیم. شود: تعامل اثربخش میان مفاهیم مکملی كه آنها را شرح میمی

 

 (GSSپيمايش  اجتماعي سراسري ) 
ای از جامعه مركز تحقیقات نظرسنجی ملی در دانشگاه شیکاگو یك نظرسنجی ملی دوره    

دهد. های تحقیقات اجتماعی انجام میههای مورد نیاز در گروآوری دادهآمریکایی به منظور جمع
اند. برای اطالعات بیشتر های این كتاب نیز از همان منبع آورده شدههای مثالبسیاری از داده

 توانید به وب سایت دانشگاه میشیگان به آدرس ذیل مراجعه كنید:می
http://www.icpsr.umich.edu/GSS./   

 
 2و قانون گرايانه 1تبيين فرد نگرانه

دهیم. شـما علـت همة ما در طول زندگی با تبیین امور سر و كار داریم. هر روز این كار را انجام می 
، علت اختالف با دوستان و یـا داشـتن بد یا خوب شدن نمرات درسی، علت برد یا باخت تیم مورد عالقه

الل متمـایز سـر و كـار های روزمرة خود با دو شـکل اسـتدكنید. ما در تبیینشغل آبرومند را تبیین می
 دهیم. داریم، هر چند معموالً آنها را از هم تمیز نمی

كنیم یك موقعیت منحصر به فرد را بطور كامل و جامع تبیین كنیم. بنـابراین گاهی اوقات سعی می
( فرامـوش كـرده بودیـد آن روز 1مثالً ممکن است علت شکست در امتحان را چنین تبیین كنیـد كـه 

( راه بندان خیابان باعث دیـر رسـیدن شـما بـه 3ترین درستان بوده است، ( این دشوار2 امتحان دارید،
( سر و صدای بلند نوار موسیقی یا صدای استریوی هم اتاقی شما در خوابگاه 2جلسة امتحان شده است، 

خواست ( پلیس شما را تا صبح نگه داشته بود و می2در شب قبل باعث شد كه تا دیر وقت بیدار بمانید، 
 باالخره چرا با او مشاجره لفظی وفیزیکی كرده اید واید تان چه كردهبداند كه با ضبط استریوی هم اتاقی

اند. با وجـود همـة ایـن شـرایط، عجیـب نیسـت كـه های وحشی كتابتان را خوردهای از گرگ( دسته2
 امتحانتان بد شده باشد. 

در  5مانند عبارت خصایص فـردی 4"فردی"نامند. می 3تبيين فرد نگرانهاین نوع  استدالل علّی را 
این مفهوم به معنای منحصر به فرد، مجزا، ویژه یا متمایز است. وقتی تبیـین فـرد نگرانـه را انجـام داده 

                                                                                                                                        
1. Ideographic explanation 

2. Nomothetic 

. تبیین فرد نگرانه، رویکردی كه ما برای تبیین دقیق علل منحصر به فرد شرایط یا رویدادهای خاص در پی آن 3

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

 .دالیل، تصور انتخاب گزینه دیگر بسیار دشوار است

4. Idio 

5. Idiosyncrasy 
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دانـیم. در عـین كنیم تمامی علل آنچه در این مورد خاص اتفاق افتـاده اسـت را مـیباشیم، احساس می
هـایی از تبیـین فـرد ه مورد تحت بررسی است. اگرچه ممکن است بخشحال، دامنة تبیین ما محدود ب

های دیگر نیز كاربرد داشته باشند، اما قصد ما این است كه یك مورد خـاص را كـامالً نگرانه در موقعیت
 تبیین كنیم. 

خوانیـد، نتیجـه امتحـان ( هر گاه با یك گروه درس مـی1حال به نوع دیگری از تبیین توجه كنید. 
( تیم مورد عالقة شما در مسـابقاتی كـه در خانـه 2خوانید. شود كه تنها درس میبهتر از زمانی میشما 

( اعضای انجمن حمایت ازحقـوق بـانوان 3شود.شود بیشتر از مسابقات خارج از خانه پیروز میبرگزار می
 ن نـوع تبیـینكنند. توجه داشته باشید كـه ایـشناسی نشست برگزار میبیشتر از اعضای انجمن زیست

دهـد. ایـن تبیـین بـه صـورت ای از مشاهدات یا تجربیات را پوشش میتر است و طیف گستردهعمومی
پردازد. بطور مثال، الف( شما با یك گروه مطالعه كنید یا خیر، ضمنی به توصیف رابطه میان متغیرها می

كوشـد تـا می -شود نامیده می 1یانهكه قانون گرا -اید. این نوع تبیین ب( امتحانتان را چقدر خوب داده
ها یا رویدادها را تبیین كند. به عالوه این نوع تبیـین ای از موقعیتبه جای یك موقعیت یا رویداد، طبقه

 كند.  "خالصه"، تبیین را 2در صدد است كه تنها با استفاده از یك یا چند عامل بیانگر
، "بطور كلی"علّی خود را با كلمات یا عباراتی از قبیل های توانید گزارهها میدر هر یك از این مثال

 "معموالً"خوانید، بیان كنید. بنابراین وقتی شما با یك گروه درس می "بقیه به یك نسبت"یا  "معموالً"
شوید. همچنین تیم مورد عالقه شـما در بعضـی از مسـابقات تر میدر امتحانات موفق -اما نه همیشه  -

ز شده و برخی از آنها را در خانه شکست خورده است. اعضای انجمن زیست شناسـی خارج از خانه پیرو
اند، در حالی كه اعضای انجمن حمایت ازحقوق بانوان تعطیالت خـود را های بیشتری ترتیب دادهمالقات

تـری از اند. چنین اسـتثنائاتی بهـایی اسـت كـه بـرای بیـان طیـف وسـیعتنها در خانه به بازی گذرانده
تر ذكر شد، الگوها واقعـی و مهـم هسـتند، حتـی اگـر در پردازیم. همانطور كه پیشهای كلی مینتبیی

 مواقعی كامل نباشند. 
توانند در زندگی روزمره مفید باشند. الگوهای های فرد نگرانه و قانون گرایانه به شناخت، میرهیافت

خـوبی  زی عادات مطالعة شما راهنمـایریكنید ممکن است برای برنامهقانون گرایانه كه شما كشف می
  .باشند

همچنین استدالل فرد نگرانه و قانون گرایانه ابزارهای نیرومندی بـرای تحقیـق اجتمـاعی هسـتند. 
( میان رویکردهای فرد نگرانه و قانون گرایانـه در 2111) 3بطور مثال، ای. لیبین و جی. كوهن منسفیلد

اند. برخی تحقیقـات تمامـاً بـر تجـارب ردگان( تمایز قائل شدهمطالعات افراد سالخورده )شناخت سالخو

                                                                                                                                        
، رویکردی برای تبیین كه در پی شناسایی عوامل معدود تأثیرگذاری است كه بطور كلی بر نهیاگراتبیین قانون  .1

ای از شرایط و رویدادها مؤثر خواهد بود. دو یا سه عامل كلیدی را فرض كنید كه در انتخاب دانشکده توسط دسته

 نزدیکی، شهرت و اعتبار و نظایر آن. -ت آموزان تعیین كننده اسدانش
2. Explanatory Factors 

3. A. Libin and J. Cohen-Mansfield 
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فردی افراد در طول زندگی تمركز دارند. در حالی كه مطالعات دیگر بطـور كلـی در پـی الگوهـای آمـار 
 توصیفی برای تشریح سالخوردگان هستند. 

دانـان كـه فیزیكبنابراین محققان علوم اجتماعی به دو نوع تبیین متمایز دسترسی دارند. همانطور 
گیرند، محققان علوم اجتماعی گاهی نور را به صورت نقاط دارای انرژی و گاهی به صورت موج درنظر می

توانند برای روابط گسترده  امروز جستجو كنند و به اثبات چیزهای خاص محدودی بـرای آینـده نیز می
 بپردازند. هر دو شیوه علمی مناسب، قابل تقدیر و جذاب هستند.

 
 گرایانه در زندگی روز مره تبیین فرد نگرانه و قانون

 تفاوت میان تبیین فردنگرانه و قانون گرایانه در تمام زندگی قابل مشاهده است. بحث زیر را در نظر بگیرید:
 الگی اوسه اند. این واقعه که در سن دوازدهاو اینگونه است زیرا والدینش عالئم مرکبی را به او منتقل نموده"فرد نگری: 

اند هیچ نقشی ندارد. به عالوه، برادر بزرگتر او نیز دقیقاً هماننهد اوسهت و احتمهاالً اش هفت مرتبه نقل مکان کردهخانوادهو
   ".نقش مدل او را بازی کرده است

ر یه  در حالت فرد نگرانه تبیین ظاهراً کاملی بهرای پرسهش در مهورد رفتها "اند.پسران نوجوان اینگونه"قانون گرایی: 
تری داریم که ضرورتی ندارد در خصوص کلیه پسهران نوجهوان تر و کلیپسربچه داریم. در حالت قانون گرایانه تبیین ساده
 کند.صدق کند، اما الگوی عمومی تری ترسیم می

فاده آگاه باشید که هیچ ی  از دو تبیین فوق ضرورتاً صحیح نیستند. زمانی که ایهن دو مهدل در تحقیقهات اجتمهاعی اسهت
باعث  -اند، و الی آخراند، چه معیارهایی تعیین شدهنظیر اینکه: چه موضوعاتی انتخاب شده -شوند، سایر عناصر تحقیق می

 شوند.افزایش اعتبار نتایج می
  

 
 داده هاي كمّي و كيفي

هـای عـددی و غیـر های كمّی و كیفی در تحقیق اجتماعی اشاره بـه تفـاوت ذاتـی دادهتفاوت داده
اید. عبارت متنـاظر گویید شخصی باهوش است، یك گزاره كیفی را بیان كردهددی دارد. زمانی كه میع

است. زمانی كه روانشانسـان میـزان هـوش فـرد را بـا  "هوش كم"آن بیان این جمله است كه شخصی 
است  سنجند، سعی دارند گزاره كیفی خود را به كمّی تبدیل كنند. بطور مثال ممکنمی 1ضریب هوشی

 است. 121روانشناس بگوید كه ضریب هوشی آن فرد 
اعم از اینکـه ایـن مشـاهده تجربـة شـما از هـوش یـك  هر مشاهده در ابتدا امري كيفي است،

باشد. هیچ یك از این چیزها ذاتاً عـددی  در پرسشنامه 2ترازو یا یك عالمت تصحیح شخص، محل عقربه
 "كمّـی كـردن "معمـوالً .آنها به شکل عـددی مفیـد اسـت "تبدیل"یا كمّی نیستند، بلکه گاهی اوقات 

 كنـد.تر میها را سادهسازی دادهآوری، مقایسه و خالصهسازد. همچنین جمعتر میمشاهدات را ملموس
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های پیچیده و های آماری را به صورت طیفی از میانگین ساده تا فرمولها امکان تحلیلبه عالوه این داده
 دهد.اختیار محقق قرار می های ریاضی، درمدل

ها مزایای اعداد نسبت به حروف در سنجش كیفیت را به همراه دارند. از طرف دیگر كردن دادهكمّی
گیری را به همراه دارنـد. بطـور مثـال معایبی نظیر از دست رفتن بالقوه مقداری از اعداد پس از میانگین

تر سال به مالقات با افراد مسـن 22تا  12رستانی آموزان دبیخواهد بداند دانشیك محقق اجتماعی می
آوری یا افراد كوچکتر از خود تمایل بیشتری دارند. ظاهراً پاسخ عددی ایـن پرسـش بـه سـادگی جمـع

اند چه پرسد افرادی كه مالقات كردهآموزان دبیرستانی میشود. پژوهشگر از تعداد مشخصی از دانشمی
مـی كند. مسئله به پایان حاسبه و آن را با سن فرد مورد نظر مقایسه میاند. میانگین آن را مسنی داشته

 رسد. 
اند، ها زندگی كردههایی است كه انساندر اینجا معرف تعداد سال "سن"آیا اینطور نیست؟ با اینکه 

 واقعـاً "سـن"ای برنـد؛ شـاید از نظـر عـدهای متفاوت به كار میگاهی اوقات مردم این اصطالح را بگونه
تر تر و پختهداشته باشد. اگرچه ممکن است یکی از دوستانتان از شما جوانتر باشد اما بال  "بلوغ"معنای 

را  به ایـن صـورت تعبیـر  "سن"از سایر دوستانش رفتار كند و همسن شما به نظر برسد. شاید یك نفر 
واهد از میزان تجارب متنـوع خرسند، یا شاید میتر به نظر میتر یا مسنكند كه دوستانتان چقدر جوان

یا دنیا دیدگی آنان نسبت به شما اطالع یابد. این معانی اخیر در محاسـبة كمّـی میـانگین سـن نادیـده 
. ایـن هاي كمّي هسـتندتر از دادههاي كيفي از لحاظ معنا غنيبطور خالصه دادهشود. گرفته می

. اگـر "رسـدبزرگتـر از سـنش بـه نظـر می او"كنـد: مطلب در این جملة متداول معنای بهتری پیدا می
 رود. بزرگتر است، معنای شاعرانة این جمله از دست می "چقدر"بخواهیم مشخص كنیم او 
بطور مثـال،  هاي كيفي نقص ناخالصي توصيف شفاهي را به همراه دارند.از طرف ديگر داده

بـرای شـما معنـا دارد كـه بـا غنی بودن معنای مذكور تا حدی ابهام برانگیز اسـت. ایـن جملـه زمـانی 
جور در بیایـد. دو  "بزرگتر از سنشان"اید و یا با عبارت شناختههای شخصی شما از كسانی كه میتجربه

( شـما منظـور مـن را دقیقـاً 2( احتماالً منظور من و شما دقیقاً یك چیـز نیسـت و 1چیز مسلم است: 
 فهمید و یا بالعکس.نمی

دارم كه دریك  تظاهرات دانشجویی در پکن مسـئول ارتباطـات  1نگمن دوست جوانی به نام ری ژا
بود. پس از آن مدتی بازداشت شد. بعد از آزادی به جنوب چین رفت وچندسالی درآنجـا گذرانـدوباز بـه 

برای آشنایی با جهان بدون تداركات ضروری به پاریس رفت. سرانجام به ایاالت پکن بر گشت. لیکن بعدا
آنجا تحصیالت دانشگاهی خود را كه به خاطر ترك كشورش ناتمام گذاشته بود، از سـر متحده آمد و در 

گرفت. من دیدم كه او به علت مهاجرت و همراه نیـاوردن مـدارك تحصـیلی بـا مشـکالت ثبـت نـام در 
و هـزاران  -كه همه بـر عهـده خـودش بـود  -دانشکده، خواندن یك زبان خارجی، تأمین نیازهای مالی 

اش دست به گریبان بود. ری هنـوز از بازگشـت بـه مـیهن خـود چـین سـخن ری از خانوادهكیلومتر دو
 گوید. می
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كند. احتماالً شما هـم موافقیـد. اگرچـه را برای من تداعی می "او بزرگتر از سنش است"ری جمله 
در چقـ"تـوان گفـت كنـد، امـا هنـوز نمیبیان می توصیف كیفی این عبارت را با جزئیات و معنای غنی

توان دو نفر را برحسب این عبارت با یکدیگر مقایسه كرد، با ایـن شـرط از سنّش است. حتی می "بیشتر
 بودن آنها را در نظر گرفته باشیم.  1"تردنیا دیده"كه احتمال عدم توافق بر سر 

كـه  توانیم فهرستی از تجربیات زندگی را شـکل دهـیمتوان این مفهوم را كمّی كرد. مثالً میاما می
 را با وضوح بیشتری بیان كند:  "دنیا دیدگی"منظور ما از 

 ازدواج كردن
 طالق گرفتن

 مرگ یکی از والدین
 دیدن صحنه وقوع یك قتل

 دستگیر شدن
 تبعید شدن

 از كار اخراج شدن
 مهاجرت به یك كشور دیگر

ه مقداری كمّـی اند بممکن است دنیا دیدگی اشخاص را بر اساس تعداد اینگونه تجربیاتی كه داشته
است. اگر به نظـر  ترگوییم آن شخص دنیا دیدهها بیشتر باشد، میتبدیل كنیم. هر قدر تعداد این تجربه

دهیم. وقتی فهرست و نظام تر از بقیه باشند، به آن تجربیات امتیاز بیشتری میما بعضی از تجربیات مهم
و مقایسه دنیـا دیـدگی آنـان در مقیـاس عـددی دهیم امتیازدهی خود را تهیه كردیم، به افراد نمره می

خواهد بود. در این صورت برای توافق بر سر اینکه نمره چه كسی از دیگری بیشتر است، مشکلی  ترساده
 نخواهیم داشت.

بنابراین برای كّمی كردن مفاهیم غیر عددی نظیر دنیا دیدگی، بایـد منظـور خـود را از آن مفهـوم 
وه بر اینکه باید بر هدفمان از سنجش آن مفهوم تمركز داشته باشیم، باید هر بطور صریح بیان كنیم. عال

شویم: هر معیار كمّی ها میمعنای دیگری را مستثنا كنیم. پس ما ناگزیر به سبك و سنگین كردن ارزش
 تر است. ضعیف غالباً در مقایسه با توصیف كیفی از نظر معنایی

انتخاب كنیم؟ كدام یك بهتر است؟ كدام یك برای تحقیق  سؤال اینجاست كه چه رویکردی را باید
 تر است؟ اجتماعی مناسب

خوشبختانه ما مجبور به انتخاب نیستیم. در تحقیق اجتماعی هـر دو روش كیفـی و كمّـی مفیـد و 
قابل استفاده هستند. گاهی اوقات موضوع و شرایط تحقیق قابل بررسی كیفی هستند و برخی دیگر برای 

 ند. امناسب كمّی كردن
ها و گیرند، این دو رویکرد مستلزم داشتن مهارتدر عین حال محققان ممکن است هر دو را به كار 

های مختلف است. در نتیجه ممکن است با یك روش بیشتر از روش دیگر احساس راحتی آشنایی با رویه
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تـری کرد مسلط شوید، محقق قویتر شوید. با این وجود اگر بتوانید بر هر دو رویو با آن مأنوس –كنید 
خواهید شد. مطمئناً همه محققان صرفنظر از تمایالت شخصی باید مناسب بودن استفاده از هر روش را 

 تشخیص دهند.
ترازتر است، حال آنکه های فرد نگرانه همشاید شما در یافته باشید كه ظاهراً رویکرد كیفی با تبیین

شوند. اگرچه این امر درست اسـت، امـا تر حاصل میكمّی كردن راحت های قانون گرایانه از طریقتبیین
این روابط مطلق نیستند. تشخیص تمایز میان تحقیقات كمّی و كیفی به آن معنا نیست كـه شـما بایـد 

های تحقیقاتی خود را با تعقیب یك روش و تحریم دیگری انجام دهید. درك درسـت موضـوعات فعالیت
 روش است.  غالباً نیازمند هر دو 

شود. بطور مثال، زمانی كه استورات جی. ایچ ای استفاده میامروزه از هر دو روش در سطح گسترده
، مروری بر وضعیت تحقیقات در زمینه ورزش و تمرینـات 2( در دانشگاه والز2111و همکارانش ) 1بیدل

دقت بـه بررسـی اسـتفاده از هایی كه تحت بررسی بودند، با روانشناختی ترتیب دادند، با توجه به بخش
 فنون كمّی و كیفی پرداختند. 

 
 تحقيق محض و كاربردي  

اند: ادراك و كاربرد. از طرفی، آنها مجـذوب ماهیـت علوم اجتماعی از ابتدا دو محرّك مختلف داشته
 اند.مشتاق اشزندگی اجتماعی انسان هستند و به توصیف آن برای ایجاد فهمی فارغ از آشفتگی ظاهری

 است. توجیه شده "دانش به خاطر دانش بودنش"گاهی اوقات تحقیق محض با استفاده از عبارت 
در عین حال، شاید دانشمندان علوم اجتماعی با الهام گرفتن از موضوع مورد بررسی به دنبال تمایز 

كـز دارنـد. های خود و مشاهده كاربرد آن در جامعه باشند. گاهی اوقات بر بهبـود امـور تمرمیان دانسته
تر را كشف كنم. ایـن منعطفای بطور مثال، من در مطالعه تعصب دوست داشتم در نتایج تحقیق جامعه

 امر تفاوتی با محقق بیماری ایدز كه سعی در مداوای آن دارد، نخواهد داشت.
ای بطور خاصی بـا تمایـل بـه بهبـود جامعـه های حرفهبرای برخی محققان علوم اجتماعی، فعالیت

باشـد.  3در این خصوص جامعه شناس مصری سـعد الـدین ابـراهیم یك نمونهانی همراه است. شاید انس
سعد الدین ابراهیم با بررسی گسترده موضوعات اجتماعی اخیراً بر مشـکالت مدرنیتـه در جوامـع عـرب 

خط ها تحقیق و تفحص بر لبه بطور عام و كشور مصر بطور خاص تمركز كرده است. ابراهیم پس از سال
 مطالب زیر را منتشر كرد: 2111سیاست در سال  قرمز

نـگ اول در كیم ایل سو پس از انتشار یکی از مقاالتم درباره سران عرب كه فرزندان خود را همانند 
سازند، احزاب سیاسی برای دستگیری من چراغ سبز را نشان دادند. كره شمالی آماده جانشینی خود می
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، مـن 2111ژوئـن  31های روزنامه فروشی قـاهره عرضـه شـد، من در دكّهیك روز پس از اینکه مقاله 
 .دستگیر شدم

ابراهیم مثال جالبی برای دانشمندان علوم اجتماعی است كه چگونه با چیزهایی نظیر زندانی شـدن 
 او می گوید:شوند. این در واقع بخشی رایج در زندگی اجتماعی مدرن است. مواجه می
شد. من شـانس كمتـری عامل انسانی من به سرنگهبان و نگهبانان محدود میروز اول تنها ت 22در 

هـای زنـدانیان داشـتم. ایـن موضـوع تـا نسبت به انتظارم برای تحقیقات جامعه شناسانه در مورد گروه
 .ادامه داشت 2112و  2111های های دوم و سوم زندانی بودنم در سالدوره

انتشار شایعات غلط و لکـه دار "قانون جزا بود كه از   21ده دی یکی از اتهامات وارده به ابراهیم، ما
سـال  2كرد. جرم محرزتر او تخطی از آیین نامه نظـامی شـماره ممانعت می "كردن وجهه خارجی مصر

مالی خارجی را پذیرفته بود. ابـراهیم آموخـت  هایرفت كه بدون مجوز دولت، كمكبه شمار می 1332
در مورد او  -كه معموالً دستاورد ارزشمندی است  –اش مؤسسه تحقیقاتیكه پذیرش كمك مالی توسط 

 به عنوان یك جرم سیاسی تلقی شده است. ابراهیم معتقد است:
جامعه شناس فعال بودن در كشورهای جهان سوم بسیار چالش برانگیز است. مادامی كـه برخـی از 

ر است. هیچ كس واقعاً اززمانی كه قـانونی را عناصر كار خوشایند هستند، تاثیرگذاری بر زشتی آنها دشوا
 .گذارد، آگاه نیستكند یا پا بر روی خط قرمزهای نامرئی میشکند، قانون پلیس را نقض میمی

های خودش و اعتراضات بین المللی نسـبت بـه دسـتگیری و زنـدانی نهایتاً، ابراهیم به خاطر تالش
 اش از زندان آزاد شد. سالگی 22در روز تولد  2112بر شدن او، بار دیگر محاكمه و سرانجام سوم دسام

هـای ها در زمینه بازاریابی محصوالت استفاده كـرد. روشتوان از آزمایشات و پیمایشبطور مثال می
 باشند های اجتماعی سودمند میعمیق به ویژه در مواجهه با فعالیت مصاحبه

گذارنـد. خـود را در ای بر زندگی افـراد میالحظهرسد تحقیقات تأثیر قابل مگاهی اوقات به نظر می
در اوایل قـرن بیسـتم، تصـور  2شناس كاربردی فعال در منطقه پیتزبرگ، جامعه1كنار كریستال ایستمن

 كنید: 
ما مجاز به استفاده از این مستندات )مدارك پزشکی قانونی( برای ثبت آمار تلفات صـنعتی گـزارش 

بودیم. برای هر مورد بر روی یـك كـارت  1312تا  1312از جوالی  ماه 12شده به پزشکی قانون طی 
مجزا مشخصاتی از قبیل نام و آدرس مقتول، سن، وضعیت اشتغال، شرایط تأهل، نـام كارفرمـا، شـرایط 
وقوع حادثه، نام شاهدان مهم و رای هیئت منصفه نوشته شد. هدف مـا یـادگیری از شـواهد موجـود در 

صوص نحوه وقوع هر حادثه بود و اینکه با مشاهده خـانواده ببینـیم پـس از مدارك پزشکی قانونی در خ
ای كه نان آور خانـه كشـته شـده حادثه چه اتفاقاتی برای ایشان رخ داده است، )بطور مثال( در خانواده

های مالی به وجود خواهد آمد، چه میزانی از آن با دریافـت خسـارت از كارفرمـا جبـران است، چه زیان

                                                                                                                                        
1. Crystal Eastman 

2. Pittsburg 
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و حادثه از نظر اقتصادی چه تأثیری بر خانواده دارد. پس از بررسی تلفـات، كـار مشـابهی را بـا شود می
 ها به دست آورده بودیم، انجام دادیم.ماه اخیر كه از بیمارستان 3سوابق مجروحان صنعتی 

 (1به نقل از لنجرمن و نیبرگ برنتلی 13110223)ایستمن 
 اند. مند شدهو مطالعات دیگر از بیمه خسارت كارگران بهرهكارگران آمریکایی در نتیجه این تحقیق 

های بحث شده، برخی دانشمندان علوم اجتماعی به تحقیق محـض و برخـی بـه همانند سایر منطق
در نگاه كالن هر دو محور عناصر معتبر و ضروری در تحقیق اجتماعی بـه  .تحقیق كاربردی تمایل دارند

تحقیقات اجتماعی، اعم از محض و كاربردی، یکی از اهداف این كتـاب روند. در خصوص مبانی شمار می
 شود. هایی است كه از این تحقیقات برای ایجاد وضعیتی متفاوت استفاده میجلب توجه به راه

 
 اصول اخالقي در تحقيق اجتماعي 

دهد. میهای محققان اجتماعی را تحت تأثیرقرار چند موضوع مهم غیر علمی وجود دارد كه فعالیت
در اینجـا بـه اختصـار اصـول اخالقـی در تحقیـق  یکی از نکات كلیدی موضوع اخالق در تحقیق اسـت.

  اجتماعی را ذكر می كنیم:

 
 مشاركت داوطلبانه

یکی از اصول اخالقی در تحقیق اجتماعی این است كه مشاركت در تحقیـق بایـد داوطلبانـه باشـد. 
رسد. هر آزمایشگری كه افراد را مجبـور بـه شـركت در نظر می پیروی از این قاعده در عمل نیز ساده به

آزمایش كند به شدت مورد انتقاد قرارخواهد گرفت. به همین شکل، اجبار افراد به پر كردن یك پیمایش 
از طریق حبس كردن آنها در یك اتاق قفل شده یا تهدید آنها به عواقب ناخوشایند )مانند نمره تـك در 

 صورت مقاومت نسبت به پیمایش كامالً غیر اخالقی است.واحدهای درسی( در 
یك تظاهرات ، از همـة  دراما مسائل همواره به این وضوح نیستند. هنگامی كه در محوطة دانشکده 

گیریم. زمانی كه محققی برای انجام تحقیق دربارة یك مراسم مـذهبی در آن كنندگان اجازه نمیشركت
اند. پژوهشگران شوند، واقعاً برای انجام این تحقیق داوطلب نشدهمیكند، كسانی كه مشاهده شركت می

اجتماعی غالباً بر سر این موضوع كه یك طرح تحقیق خاص اصول اخالقی تحقیق را نقض كرده یا خیر، 
اندیشید، این كنید یا درباره طرح تحقیق خودتان میكنند. وقتی تحقیقی انجام شده را مرور میبحث می
كنـد یـا ر ذهن داشته باشید كه آیا فنون انتخاب شده اصل مشاركت داوطلبانـه را رعایـت میسؤال را د

 خیر. 

                                                                                                                                        
1. Lengermann and Niebrugge - Brantley 
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 هاآسيب نديدن آزمودني

ها وارد نشود. قطعاً ترین قاعدة اخالقی تحقیق اجتماعی این است كه هیچ آسیبی به آزمودنیاساسی
كه گاهی اوقات پیـروی كامـل از ایـن  كسی در اصل مخالف این قاعده نیست. با این وجود  خواهید دید

 قاعده دشوار است. 
شـان مصـاحبه هـای مـذهبیای از كسانی كه شما با آنان دربارة دیـدگاهبرای مثال فرض كنید عده

كنید، برای اولین بار در عقایدشان دچار تردید شوند. همچنین فرض كنید مطالعه رفتار بـا زنـان در می
نان از شغل یا ازدواجشان ناراضی شوند. چه زمـانی تحقیـق دربـاره یـك جامعه باعث شود كه برخی از ز

 رساند؟ موضوع به افرادی كه در آن مطالعه مشاركت دارند، آسیب می
خواهیم دید، پایبندی به این قانون ظاهراً ساده اخالقی نیازمند احتیاط زیاد محققان اسـت. هنگـام 

خواهید درباره آنها به آیا این تحقیق به كسانی كه میطراحی تحقیق خود، این سؤال را مطرح كنید كه 
كند یا خیر. از آنجا كه ما در زندگی خود هر كاری انجام دهـیم، ممکـن مطالعه بپردازید آسیبی وارد می

است به سایرین آسیب برساند، پژوهشگران باید این خطر نسبی را نسبت به اهمیـت و منـافع احتمـالی 
 نگین كنند. فعالیت تحقیقاتی سبك و س

شناسند. مثالً آنهـا در رعایـت های بسیاری را میمحققان برای محفاظت از افراد در برابر آسیب، راه
كننـد. تحقیـق غالبـاً نیازمنـد آگـاهی از جزئیـات حـریم ها احتیاط زیادی میحریم خصوصی آزمودنی

نتـداری هسـتند. آنهـا اغلـب دانند، متعهد به اماخصوصی زندگی افراد است و محققان راجع به آنچه می
كنند و لذا راهـی بـرای شناسـایی افـرادی كـه اطالعـات را بـه صـورت آوری مینام جمعاطالعات را بی

اند، وجود ندارد. به این ترتیب حتی از افشای اتفـاقیِ اطالعـات نیـز داوطلبانه در اختیار محقق قرار داده
 د محقق نباید بتواند پاسخ دهنده را بشناسد.پس در تحقیق بی نام هیچکس حتی خو.شودپیشگیری می

دیگـری. در هرصـورت  شـخص نـه ، كنـد 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

های تحقیقاتی نیازمند نوعی فریب است، وژههمچنین خواهید دید كه اگرچه اجرای برخی از انواع پر
محققان متعهدند تا جایی كه ناگزیر به این كار نیستند، از آن اجتناب كنند )مثالً اگر شـما پیمـایش یـا 

، "خواهیم بـدانیم كـه شـما چقـدر متعصـب هسـتیدمی"آزمایشی را انجام دهید و به افراد اعالم كنید 
دهند تا متعصب به نظر نیایند(. زمانی كه فریـب دادن خود را تغییر می ها احتماالً گفتار و رفتارآزمودنی

رسد، محققان باید ارزیابی كنند كه آیـا ارزش بـالقوه افراد در راستای اهداف تحقیق، ضروری به نظر می
 كند یا خیر. تحقیق، این فریبکاری را توجیه می

ای كـه های حرفهنتشر شده توسط انجمنهای اخالقی ایجاد و ماهمیت اصول اخالقی در آیین نامه
های اخالقی در رابطه اعضای آنها در تحقیقات اجتماعی دخالت دارند، كامالً مشهود است. این آیین نامه

مـوارد فـوق  .ها و بسیاری از موضوعات دیگـری اسـتبا مشاركت داوطلبانه، آسیب نرساندن به آزمودنی
د. امیدوارم این مباحث در نشان دادن اینکه علـوم اجتمـاعی باشنبرخی از مبانی تحقیقات اجتماعی می
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چیزی جز مسائل روزمره و مرسوم نیست، كمك كرده باشد. در بهترین حالت، این مسئله فعالیتی مهم، 
 مهیج و پرتحرك است. تمام آن چیزی كه ما نیاز داریم یك ذهن باز و احساس جسارت است. 
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 جامعه علم، تكنولوژي و؛ دومفصل 
 مقدمه

در جامعه صنعتی امروز، بیشتر چیزها مصنوع بشرند )به اطراف خود بنگرید( تمامی این مصنوعات 
ای با هم و اند، اما علم چیست؟ تکنولوژی چیست؟ و باالخره این دو چه رابطهدستاورد علم و تکنولوژی

خواهیم در مورد وجوه كنیم. میی ماهیت علم و تکنولوژی را بررس خواهیم اندكیجامعه دارند؟ می
 ها بر یکدیگر بحث كنیم.اشتراك، افتراق و تأثیر متقابل آن

به صورت موجودی جنینی تصور كنیم كه در یك  ،توانیم آن را در بدو امربرای شناخت علم می 
نی مختلف( طی طریق كرده است. گوناگون در مقاطع زما یهامسیر تکاملی پیوسته )ولی با سرعت

كم و بیش درستی بوده است كه ذهن انسان  یهااجزای تشکیل دهنده حالت جنینی علم، پاسخ
علم در مصر، های پیرامون خود یافته است. نخستین اجزای حالت جنینی كنجکاو برای چراها و چگونگی

 پس از طی دوران پرورش )قسمت عمده واند. هایی مکتوب شدهو چین به گونه یونان ،هند ،نیالنهرنیب
در عصر طالیی اسالمی، رخ داده سوم تا ششم هجری  از قرن لمعو پرورش  حفاظتبسیار مهم دوران 

 .اندشده ظاهرنامیم آنچه علم جدید می یهااست(، از اوایل قرن شانزدهم رفته رفته نشانه

 
 تعريف عرصةعلم در 

آن قسمت از شناخت يا معرفت انسان از هستي است  پوزيويستي يا اثباتگرايانه علم" 
شناخت ) (۵۵۱۱احمد خواجه نصیر، )"آيدكه با روش خاصي موسوم به روش علمي به دست مي

 . (میكنیبعد موكول م صفحهد چندربحث، هر چند سطحی این روش را به ادامه این 
انگیز و نسبی است. هر حثای بعنصر اصلی این تعریف چیزی موسوم به روش علمی است كه مقوله

های اصلی ( ارائه شد، ویژگییا پوزیتیویستی اثباتگرایانه تعریفی كه در این جا برای علم )از گونه ،چند
تواند یك تعریف مستحکم یعنی جامعیت و مانعیت را ندارد )به ویژه جامعیت(، ولی برای شروع بحث می

، به مجموعه  دور و حتی در مواردی در دنیای امروز ای نه چندانمورد استفاده قرار گیرد. در گذشته
 علم گفته شده است. ،ها و معارفهای جهان شناختی و یا به بیانی دیگر به كلیه دانشآگاهی

تعریف فقط در صافی روش علمی نهفته است. بسیاری بر این باورند كه همین  وجه افتراق این دو
 سازد.مه را از علوم جدید جدا میروش علمی است كه علوم قدی ترلیصافی یا ف

گویند انسان حیوانی است ابزارساز. چنین بیانی را نه به عنوان تعریف انسان بلکه به عنوان می 
توان تلقی كرد. یعنی تأثیر ویژگی ابزارسازی انسان در تأكیدی بر اهمیت جنبه ابزارسازی انسان می

 برایبعضی  چندان دوردر گذشته نه ابل انکار نیست )توسعه تکنولوژی و قابلیت تبدیل آگاهی به عمل ق
تر از اندیشه او آدمی را حتی مهم یهاكه نقش شکل دست ،رفتندیتأكید بر این مضمون تا آنجا پیش م

 د(.دانستندر تکامل تکنولوژی می
نیز  شکلی ویژه از مفهوم علم در قدیم است، تکنولوژی جدید یا اثباتگرایانههمچنان كه علم جدید 
در دوران جنینی علم در غلبه بر طبیعت و رفع  اولیه انسانعملی و های شکل تکامل یافته تالش

 باشد.نیازهای خود می
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 تكنولوژي
ها ها و چگونگي استفاده از آنساختن ابزار و ماشين يهاتكنولوژي جديد منحصر به روش

 رد )علم در عرصه عمل(. گيمي اي كلي استفاده از علم را در برنيست، بلكه به گونه
تكنولوژي، دانش كاربردي استفاده از علم است در توليد آنچه انسان به آن به بیانی دیگر 

آیند یابد، نیروهای طبیعی به كنترل انسان در میبه كمك تکنولوژی محیط تغییر می است. نيازمند
كنند و باز هم ها و ساختارها تغییر میگیرد و بافتهای تازه به خود میو.... در نتیجه جهان مرتباً شکل

تر شود. یعنی در پس كاربرد تکنولوژی یا صحیحها میانسان نیازمند شناخت تغییرات و تبعات آن
شود )اكتشافات علمی دیگر و تکنولوژی انسان محتاج تفکر علمی میبعد، باز هم،  .عمال آنبگوییم اِ
 جدیدتر(.

ید و اختراعات جدید موجب اكتشافات علمی تازه و باز هم پس اكتشاف علمی موجب اختراعات جد
های نوین، گذاری كه هزاران سال ادامه داشته است. نزدیکی حوادث علمی و تکنولوژی در تکنولوژی

رود. علما، ای است كه مرزهای میان علم و تکنولوژی به تدریج از میان میعصر حاضر به گونه
 شوند و برعکس.تکنولوژیست می

ها ها و علل آنپديده ييعلم به شناخت چگونگي و چرا :توان گفتاین وصف هنوز هم میبا 
ها و نيازهاي كند و موجب پيدايش سؤالپردازد و تكنولوژي از اين شناخت استفاده ميمي

 .افتديشود و باز هم علم به جريان متازه مي
ت تکنولوژی در یك جامعه شهری كوچك تکنولوژی و جامعه بر یکدیگر اثرات متقابل دارند. به اثرا

یا عشایری بیندیشید و در عین حال سطح تکنولوژی در این جوامع را با یکدیگر  یییا بزرگ، روستا
گویند در استفاده از تکنولوژی باید جامعه را شناخت. چرا؟ مثالً برای آنکه با گزینش مقایسه كنید. می

حاصل ی درست كنیم و همواره آماده باشیم كه اگر مناسب برای خود و دیگران زندگی رضایت بخش
 رضایت بخش نبود در تکنولوژی و حتی خود جامعه، تغییرات الزم را اعمال كنیم.

كردند و ها منفرد زندگی میعلم و تکنولوژی هر دو زاییده انسان اجتماعی هستند. اگر انسان
 آمدند.نمی ارتباطی با یکدیگر نداشتند، علم و تکنولوژی هرگز به وجود

 

 تاريخي بر مبناي تكنولوژي هايبندي بعضي تقسيم
 بندی اعصار بر مبنای تکنولوژی و بر حسب نوع تفکرتقسیمالف( 
 نگریست ولی برای عصر تفکر محض: انسان با دیدی كنجکاوانه به دنیای پیرامون خود می

هایی برای بعضی از كرد. پاسخیكرد فقط به اندیشیدن قناعت متوضیح یا توجیه وقایع و آنچه حس می
 هایش نبود.یافت ولی به فکر استفاده از یافتهآمد میبه وجود می شیهایی كه به راپرسش
 یبندعصر صنایع مبتنی بر تفکرات اندك یا پایین: مثالً سلمانی یا دالكی كه جراحی و شکسته 
كشاورزی و  ،تجربی یهاباشد. مهارتكرد بدون آنکه از آناتومی بدن آدمی اطالعی عمیق داشته هم می

 شدند.های زندگی معموالً بدون تغییرات بنیادین از نسلی به نسل دیگر منتقل میسایر شیوه
  عصر تکنولوژی مبتنی بر تفکر باال یا تکنولوژی امروز: صنایع مبتنی بر علم جدید، اعمال
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ها، احساس كمبود منابع و سعی در های طبیعی قبل از استفاده از آنتغییرات بنیادین بر فراورده
 .از آنهااستفاده بهینه 

 
 بندی بر مبنای تحوالت تکنولوژیكتقسیمب( 

  ًهزار سال طول كشید. در این دوره  2دوران پارینه سنگی یا غارنشینی: این دوران تقریبا
سرپناه  نیتر. مهمبودندها های قلیلی از خانوادهخانوار یا گروه ،واحدهای اجتماعی نیترطوالنی بزرگ

منبع ابزارسازی یافت و از آن  نیتربود. در این دوره انسان سنگ را به عنوان مهم یعیآدمی غارهای طب
وسایلی بسیار ساده برای شکار و دفاع از خود ساخت. منحنی نمایش پیشرفت تکنولوژی در این دوره 

 ) تکنولوژی در طی زمان رشدی نداشت(. افقی است
 :تقریباً ده هزار سال طول كشید. تکنولوژی در این دوره به صورت ساخت وسایل  دوره نوسنگی

از آن  یترساده تبلور یافت. در این دوره انسان توانست سنگ را صیقل دهد و در نتیجه ابزار متنوع
بسازد. عالوه بر سنگ، برای ساختن بعضی از وسایل از گل استفاده شد )مثل ظروف گلی(. منبع دیگری 

 ها مورد استفاده قرار گرفت، چوب بود.ر ساخت ابزار به ویژه خانه یا كلبهكه د
  سال قبل از میالد، ابتدا به مس و سه هزار سال بعد به  2111دوره شناخت فلز: انسان حدود

مفرغ و سپس آهن دست یافت. ابزارهای فلزی آهنگ پیشرفت را قدری سرعت بخشیدند. قسمتی از 
شد. اجتماعات احتیاجات غذایی او( از طریق كشاورزی ابتدایی برطرف می مایحتاج آدمی )به ویژه

كوچك، بیشتر به شکل روستاها و قبایل شکل گرفتند. در اواسط این دوره، اختراع اولین خطوط )كه 
رود. اختراع خط باعث انتقال بیشتر خطوط تصویری بود( آغاز شد كه واقعه بسیار مهمی به شمار می

 ها شد )حدود چهار هزار سال قبل از میالد(.ت و ارتباط نسلكاراتر تجربیا
مروری بر سیر تکامل انسان مد نظر  ،بیان تاریخ تمدن نیست و فقط در حد اشاره هدف، نجایدر ا
 و كنیم. ولی با وجود این ذكر حوادثی مثل اختراع اهرمنظر میبندی صرفاز ادامه این تقسیم .لذا،است

ای برای گرم كردن یا گرم شدن بلکه به عنوان عاملی مهم نه فقط به عنوان وسیله چرخ، استفاده از آتش
(، استفاده از چارپایان برای یدر پیشرفت تکنولوژی )مثالً ساخت ظروف پخته شده، ذوب فلزات و آشپز

 .رسدیم الزم به نظر یپرورتر )اهلی كردن حیوانات( و دامحمل و نقل آسان
 

 وع مناسبات انسانيدر ن تكنولوژيتأثير 
موضوعاتی مانند تولید اضافه بر مصرف، تجارت، ایجاد طبقات، مالکیت و باالخره این نکته مهم كه 

ها از بام تا شام صرفاً جهت حفظ خود از خطرات یا رفع فرصتی پیش آمد تا به جای آنکه تمام انسان"
ایی یاد بگیرند، یاد بدهند، هنرآفرین چیزه ها گاهی بیندیشند،گرسنگی تالش كنند، الاقل بعضی از آن

 ها توجه نمود.موضوعات مهمی هستند كه باید به آن "شوند و...
در اعصار ابتدایی تکنولوژی تالش برای فهمیدن، كنترل طبیعت و حتی پیش بینی به كندی ولی به 

-باعث میچه چیزی "پیش از  "شود؟چه كسی باعث می"طور پیوسته ادامه داشت ولی همواره پرسش 

یافت نیز غالباً خدایانی بودند دهد پاسخی كه بشر میمطرح بود. آن گونه كه تاریخ نشان می "شود؟
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موردی؛ مثل خدایان جنگ، خشم، باران و... گاه این خدایان به صورت نمادهایی دست ساخت بشر تولید 
 های انسان ساخته شده یا حاصل تکنولوژی ابتدایی(.شدند )بتمی

 توان در مقابل اعصار جدید، كودكی دراز مدت نامید.ها اشاره شد را میی كه به آنهایدوره
 

 آغاز دوران وحدت علم و تكنولوژي
های اخیر اتفاق افتاد. حتی در قرن نوزدهم، بسیاری از ه صدوحدت علم و تکنولوژی تنها در

 علم و یهاشرفتیخبری از پهای بزرگ و كوچك، دربسته و یا آزمایشگاه یهامخترعین هنوز در اطاق
ها خبریها كوتاه شد و ارتباطات، بیصنعت در نزد دیگر معاصرانشان نداشتند. اما با گذشت زمان فاصله

 توجه كنید: 1-جدول اخیر دراز نزدیکی علم وتکنولوژی در صده های  هایرا از میان برد. به نمونه

 
 اختراعو  زماني اكتشاف ي كوتاه شدن فواصلهامثال 1-جدول

 سال)ميالدي( اختراع ياكاربردعملي سال)ميالدي( اكتشاف
فاصله 

 زماني)سال(

 1233 ثبت اختراع عکاسی 1222 كشف ایده عکاسی
 

 بیش 112
 قرن ازیك

كشف ایجاد میدان 
مغناطیسی در اثر جریان 

 الکتریکی
 22 1222 یتلفن ارتباطات 1221

 12 1312 ثبت اختراع رادیو 1222 كشف امواج رادیویی

 1313 نخستین طرح ساده اتم
مصنوعی  نشکافتطرح 

كنگره بروكسل  هسته اتم
 توسط راترفورد

1332 22 

شکافت مصنوعی هسته 
 2 1322 یااولین انفجار هسته 1333 اتم

 1322 مشاهده اثر ترانزیستور
ثبت اختراع 

)رادیوی ترانزیستور
 ترانزیستوری(

1321 3 

  به سوی ماه 11از آپولو پرو 22-1321 موتور جت طراحی
1323 2 
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 علميروش 
 پرسشگريرفتار كاوشگرانه يا  .1

كرده است، نگاه ساعت گرسنه و تشنه در قفسی كه در آن زندگی می 22مثال: اگر یك موش را 
كند ولی اگر به جای داریم و سپس غذا و آب مقابلش بگذاریم، بالفاصله شروع به خوردن و نوشیدن می

را در قفسی تازه قرار دهیم و موش گرسنه و تشنه را در قفس جدید بگذاریم، ابتدا مدتی  این، غذا و آب
. این رفتار رودیو سپس به سراغ غذا و آب م كندیكند، گویی آن را كاوش مقفس جدید را معاینه می

-الیگوییم. چیزی كه شاید بتوان آن را عموش به رفتاری از آدمی شبیه است كه به آن كنجکاوی می

رسیدن به جواب  یی پرسشگرند. برای آنهاهاانسانعلما  ترین انگیزه شناسایی محیط و یادگیری دانست.
. عناصر مجموعه شودیمو این فرایند به صورت متوالی تکرار  شودیمزمینه ساز پرسش بعدی  سوالیك 

را به یا پرسشگری كنجکاوی  .ها ریشه دارندی مسئلههاحلیا نیاز به یافتن راه  هاپرسشعلوم غالباً در 
 عالم برای تلقی كنید. در رسیدن به عنصری از عناصر مجموعه علوممحرك فعالیت یا  عنوان اولین

پیدا كردن راه حل برای مسئله  ایو كسب اطالعات جهت ارضای كنجکاویش، یافتن جواب برای پرسش 
دیگران جمع آوری كرده اند. بر خالف داده  )داده هایی كهثانویهی هادادهی از جمله كسب الهیهر وسبه 

از تجربیات مرتبط گذشتگان  های اولیه كه با مشا هده مستقیم توسط خود محقق به دست می آیند.(
 .شودیمكلمه، متوسل  عام یمعنای اولیه از طریق مشاهده به هادادهآوری مستقیم  جمع ای

 
 يابي و تعميمنظام .2

در  مثالًبه را به حالت وارون در مقابل یك شامپانزه قرار دهیم و : اگر یك ردیف كاسه مشا1مثال 
كند. اگر این شامپانزه پس از جستجو، موز را در زیر كاسه سوم پیدا می،زیر كاسه سوم یك موز بگذاریم 

آزمایش را چند بار تکرار كنیم )هر بار موز را زیر كاسه سوم بگذاریم( پس از مدتی شامپانزه مستقیماً به 
 های مهم علمی است.از فعالیت یابیگوییم. نظام می یابیرود. این عمل را نظام راغ كاسه سوم میس

گیریم. چند بار این رویم. زمان الزم را اندازه میمان، پیاده به سمت نانوایی محل می: از خانه2مثال 
گیریم(. مان را اندازه مییكنیم )سرعت متوسط پیاده روكنیم. متوسط زمان را پیدا میكار را تکرار می

مان تا لبنیاتی فرض كنید این فاصله ده دقیقه به طور متوسط طول بکشد. حال اگر اندازه فاصله خانه
دقیقه در راه  12زنیم كه برای رفتن به لبنیاتی برابر فاصله خانه تا نانوایی باشد حدس می 2/1محل 

و  ساده اریبسیك شبه مدل كاربردی  پردازیم. ظاهراًسنجی ب به زمانبدون آنکه مستقیماً خواهیم بود.
ست. یابی ا نظام ی ازاسادهمثال، نمونه این ی آن در دست داریم. میو كاربرد تعمیابی  نظامیی از ابتدا

نیم توانمی برابر فاصله تا نانوایی است. دیگر 21خانه ما ز حال اگر به ما بگویند فاصله محلی دیگر ا
ساعت  ده دقیقه یا بعد از 211 از ی آن محل پیاده حركت كنیم پس به سو مانخانه اگر از میشو یمدع

 قدری ی همین مثال سادهاز رو پذیریمحدوده تعمیم مقوله درباره ! متوالی در آن محل خواهیم بود
 شرح محدوده تعمیم پذیری بسازید.و  میو تعمنظام یابی ز ا مثال كفکر كنید. سعی كنید خودتان هم ی

ی روش علمی به طور از صاف.خام و پیشنهادی استز دقت كنید، در این مرحله نظام مورد بحث هنو
 قرارنگرفته است. مورد آزمون اكامل عبور نکرده ی
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كنجکاوی یا جستجو از هر طریقی به ویژه از طریق مشاهده )به معنی عام كلمه نه صرفاً رویت 
لبته در انسان به مراتب بارزتر است. این بیان شود. ولی اكردن(، تا حدودی در حیوانات هم مشاهده می

یابی و تعمیم نیز تا حدودی صادق است. آنچه در این دو مرحله انسان را كامالً از حیوان در مورد نظام
تر آدمی است. آدمی در این هایی چون ثبت كردن، استفاده از ابزار و اندیشه ژرفویژگی سازدیمتمایز م

را هم  هاكی)شاید تکن هاكیمشورت با دیگران و استفاده از تکن ،ز توان تحلیلی یا تركیبیدو مرحله ا
 كندی. در تالش برای نظام یابی، انسان غالباً سعی مدیجویبتوان انواعی از ابزار تلقی كرد( سود م

 2لخیص كند. در مثال ها را طبقه بندی، اندازه گیری و یا تبه نظم آورد. آن یاخود را به گونه یهاافتهی
را روش علمی این مرحله از فعالیت صورت تمثیلی اندازه گیری زمان متوسط رفتن از خانه به نانوایی، به 

 .دهدینشان م
 

 فرضيه سازي )طرح اوليه(رابطه يابي يا  .3
. اندرسیاند، گاه انسان را به نوعی رابطه بین آنها مبه نظم درآمده یاكه به گونه ییهادادهبررسی 

 یا پاسخ به یك پرسش. مدل ،فرضیه  به صورت یك و معلولی  علتهمبستگی یاچیزی مثل یك رابطه 
كه بتوان آن را تعمیم داد. چیزی برای آنکه در پرتو آن بتوان قسمتی هر چند اندك از حقیقت  گزاره ای
؟ برای یازهیبه چه انگدر راه وصول به حقیقت( را استنباط كرد. چرا؟  چیزیبلکه ود حقیقت، )اگر نه خ

روشن بینی یا توجیه آنچه در گذشته روی داده است یا در حال روی دادن است یا آنچه باید روی دهد 
 !(. البته نه ضرورتاً آنچه واقعاً روی خواهد دادیا حتی آینده سازی )پیش بینی

 

 پذير كردن آن، چراجوييطرح ثانويه مدل، آزمون .4
مرحله روش  نیترآن را برای طی مهم ستیبایاز حقیقت است. م مدل اولیه یك استنباط ذهنی

كه در واقع همان نقطه افتراق علم جدید از علم قدیم است(.  یاآماده نمود )مرحله ونآزمعلمی یعنی 
مهمی را  یهامورد آزمایش قرار گیرد غالباً همراه خود پرسش خواهدیكه م یامدل، فرضیه یا رابطه

بینی شود. در همین مرحله پیش تواندیپاسخ به چراها م  در غالب چراها. ییها. پرسشكندیحمل م
اعتبار ش برای سنج بیشتر در اصلبه برخی از چراها پاسخ دهد )اگرچه آزمایش  حتی شاید آزمایش
 بحث خواهیم كرد. اندكی بیشتر (. در مورد مدل و انواع آن بعداًردیگیمدل صورت م

 

 آزمايش اعتبارسنجي .5
. منظور از آزمایش در اینجا یك مفهوم بسیار عام ردیگیمایش برای اعتبارسنجی مدل صورت مآز
 بیندازد.)آزمایشگاه و ابزار آزمایش(  فضای سنتی آن یعنی ادیبه را ا واژه آزمایش نباید ضرورتاً م. است

مقیاسی بسیار  در ای نمادی صورت گیرد )مثالً شبیه سازی واقعیت( یابه گونه تواندیخود آزمایش م
باید اعتبار مدل به در آزمایش  مورد بررسی قرار گیرد)مثل نمونه آماری به جای جامعه(. تركوچك

در طی تمام  تيو خالقنوآوري  .یك ره آورد علمی باشد تواندیم محك گذارده شود. خود این محك
 در اینجا همان گونه ند.رادارد ی آزمایش جایگاه ویژه خوو اجرای طراحمراحل روش علمی به خصوص 
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در صورت عدم تأیید آزمایش، جستجو برای رفع معایب آغاز .شودیروش علمی مشاهده م نموداركه در 
ممکن به هر یك از مراحل قبلی )از آغاز كار تا تجدید آزمایش( بازگردد )گاهی  تواندی. كار مشودیم

 (.شودیاصوالً كل كار رها ماست 
آن نیز به  عدم تأییدمردود شود، ممکن است حتی  مالحظهطعیتی قابل اگر فرضیه یا مدل با ق

 م شود.وعلمی وارد مجموعه علیافته صورت یك 
. اما نه برای شودیمحك آزمایش را با موفقیت طی كند وارد مجموعه علوم م ،اگر فرضیه یا مدل

تأیید آزمایش نیز چراهای در صورت  ضمناً،یك فرضیه یا مدل ممکن است دائمی نباشد.  ماناییهمیشه. 
تر به نظر خواهد رسید. روید، طوالنیب. راهی است كه هر چه در آن پیش رندیگیجدید در مقابل قرار م

باید با محتوای قبلی مجموعه سازگار باشند. در صورت  شوندیكه وارد مجموعه علم م ییهاافتهیدست 
م، بعضی از ومجموعه عل برای ورود به ته جدیدیابی شود. گاهی یك یافوجود تناقض باز هم باید علت

 نشانروش علمی را  جریان 1-نمودار .كندیمرا ابطال  هاآنیا حتی قبلی را زیر سؤال می برد یهاافتهی
 .دهدیم
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 روش علمي انينمودار جر 1-نمودار

 

  

1 

2 

3 

5 

4 

بزاراپرسش ،كنجكاوي يا جستجو از طريق مشاهده ، مطالعه تجربيات ديگران، مشورت و باالخره توان استنباط با يا بدون   

 تالش براي به نظم درآوردن )هر نوع نظمي( طبقه بندي و تلخيص 

(، طرح اوليه مدل، بيان آنچه هست )به گونه اي هر چند خامنظام جويي  

آماده كردن مدل جهت مرحله بعدي فرضيه يا مدل سازي، چرا جويي )طرح ثانويه مدل(   

 طراحي و انجام آزمايش )آزمايش به معني عام كلمه( يا آزمون

آزمايش 

 اعتبارسنجي

تقويت فرضيه يا 

 مدل تعميم به

موقعيت هاي  

 ديگر

 معايبجستجوي 

 آنها براي رفع

 اصالح مدل

مجموعه علمورود به  رها كردن  
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 بشري يهادانشناصر مجموعه بر ساير ع علميتأثير تفكر 

 تاريخ  بر دانش ريتأثالف: 
آن را در مورد سایر  میتوانیعلم جدید را بشناسیم و روش علمی را درك كنیم، م یهایژگیاگر و

تاریخ را از دیدگاه علمی  میتوانیعناصر مجموعه معارف یا دانش بشری نیز به كار بریم. به عنوان مثال، م
كنیم. برای چنین كاری به جای آنکه تاریخ را به صورت حوادثی جداگانه،  و با روش علمی بررسی

آن را به صورتی سیستمی متشکل از  میتوانیها مطالعه كنیم، مسرگذشت تاریخ سازان و زندگی نامه
ها با ها در شکل گرفتن حوادث )چراها( و اثر برخورد انسانها با یکدیگر، نقش انسانحوادث و ارتباط آن

سازی كنیم. چنانکه یگر و محیط زیستشان بررسی كنیم. در سیر حوادث تاریخ نظام یابی و مدلیکد
های تاریخی بتوانند حوادث را توجیه كنند و پاسخگوی علل حوادث باشند به جای دانش تاریخ، مدل

به  انمیرا بر ای آینده نگاری و تکنولوژ شودكاربردی  تواندیمعلمی كه  علم تاریخ خواهیم داشت.
 ارمغان آورد.
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 تأثير تفكر علمي بر هنرهاب: 
غارها و یا چیزهای  یهاهای خود را با دست روی سنگها و برداشتدیده ،غارنشینیعصر  نقاشِ

های نقاش تبعیت كرد. هنر نقاشی در اینجا، تنها از طبیعت، تمایالت، احساسات و مهارتدیگر نقش می
اند. اگر چه با همین سادگی به شدت دلنشین هستند. مثل اشعاری همینیاتور ساد ید. اصول نقاشركمی

اصول پرسپکتیو، دوری و  مقوالتی مانند این اند. امااز دل برآمده هستند كه روی كاغذ نقش گرفته
زبان هنرمند را  ودنكنعلم را وارد هنر میكه  هستند اصول نورشناسی ونزدیکی اجسام از چشم ناظر

ستند. هنر نیز در مسیر هاز عناصر علمی  لبریز جدید نقاشی مثل كوبیسم یهاك. سبكندیگویاتر م
شود تا جائیکه قضاوت اینکه چیزی مثل گرافیك كامپیوتری، علم است یا تکامل خود به علم نزدیك می

تر تنگ از این هم . ارتباط هنرهایی مثل موسیقی با علم و تکنولوژیشودیهنر یا تکنولوژی دشوار م
 است.
 

 هاي روش علميبنيان
 ءااستقر 

را استقراء  ی متفاوتهاتیوضعوقوع پیشامدهای مشابه در  تکرار متعدداستنتاج یك قانون كلی از 
یکی از مراحل مقدماتی تفکر منطقی است كه به وسیله آن اطالعات ما تحت قاعده و  . استقراندیگویم

كه ذوب شدن  میزنی، حدس مشودیذوب م به تدریج . مثالً وقتی یك شمع روشنندیآینظم در م
كه هزاران نوع جامد دیگر نیز در اثر  حس كنیم به هر طریقیشمع، در اثر حرارت شعله آن است. اگر 

كه جامدات  میریگیسوزند، از جمع آوری نتایج این مشاهدات نتیجه مو یا می شوندیحرارت ذوب م
. این حکم نتیجه استقرا سوزندییا م شوندیذوب م تحت شرایطی بر اثر حرارت در دماهایی ویژه خود

 ست )رسیدن از جزء به كل(.
دانیم كه حاصل جمع یابد. برای مثال: میدر ریاضیات روش استقراء روشنی و وضوح خاصی می 

 برابر است با Nاعداد صحیح از یك تا 
2

)1( NN لحظاتی فراموش كنیم كه  است برای

1 2 3 ... N    و سعی  میدانییك تصاعد حسابی با قدر مطلق یك است كه فرمول آن را م

)كنیم این تساوی یعنی 1)
1 2 3 ...

2

N N
N


      را به كمك استقراء ثابت كنیم. این رابطه

هم درست باشد. اگر بتوانیم از روی این  N = mكنیم برای درست است. فرض می N=2و  N=1برای 
ایم ثابت كردهریاضی هم ثابت كنیم این حکم را از طریق استقراء  N = m + 1ی آن را برای فرض درست

 رود.انواع استقرا به شمار می نیترمستحکماستقرای ریاضی از ید(.ده انجام)بسیار آسان است. خودتان 
 

 قياس 
 ،كندیم قوطساین قانون كلی را بدانیم كه اگر جسمی را رها كنیم به طرف زمین  در صورتی كه
 یا چند قانون از یك وقتیرا كه در دست داریم رها كنیم به زمین بیفتد.  خودكاریانتظار داریم اگر 

را نتیجه ادیقی مص ایو  موارد قانونی دیگر،بتوانیم ی از مجموعه علوم( عناصر ایعنصر اثبات شده )
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انتظار  میبریبه طرف آتش م به كمك قیاس است كه وقتی دستمان را. میادادهقیاس انجام بگیریم 
       با استناد به قانون جاذبه عمومی نیوتن می .(سوزاندیمدانیم آتش ی )مسوختن را باید داشته باشیم

. اغلب قوانین ریاضی حاصل "افتدیمدستمان است را رها كنیم به زمین ر ی كه داگر جسم"گوییم 
 كاربرد روش قیاسی همراه استدالل منطقی هستند.

 
 دريك مثال  قياس و استقرا •

اگر با دیگران درس بخوانید، دو راه برای رسیدن به این نتیجه كه امتحان بهتری خواهید داد، وجود 
ها را خوب و بعضی را بد امتحان از خود بپرسید كه چرا بعضی درس ترممهیندارد. از یك طرف، در 

اید را با توجه به اینکه در هر یك چطور ظاهر هایی كه امتحان دادهی درسهمهتوانید اید. میداده
هایی كه با هایی كه با امتحانات خوب و موقعیتاید، فهرست كنید. سپس سعی كنید موقعیتشده

اید یا تشریحی؟ تر بودهای موفقدر امتحانات چند گزینهآیا امتحانات بد همراه بوده است را به یاد آورید. 
ها، علوم طبیعی، علوم انسانی یا علوم اجتماعی؟ امتحانات كدام درس امتحانات صبح یا بعد از ظهر؟

كند كه در بیشتر مواردی كه با .. ناگهان به ذهنتان خطور می.كردید یازمانی كه تنها مطالعه می
اید. استدالل استقرایی، یا استنتاج از جزء به ی بهتری كسب كردهنمرهاید، درس خواندههمکالسیهادیگر

ای ای مشاهدات خاص به كشف الگویی كه معرّف وجود درجهیك چیز خاص به عام، از مجموعهكل، از 
كند. در ضمن توجه كنید كه كشف الگو ضرورتاً بیان از نظم در میان رویدادهای معیّن است، حركت می

 گوید كه وجود دارد.تنها می -دارد كه چرا این الگو وجود دارد نمی
ی دربارهتوانید به همان نتیجه وتی هم وجود دارد كه شما از طریق آن میراه دوم و كامالً متفا

مطالعه برای امتحانات رسیده باشید. تصور كنید امتحانات نوبت اول دانشکده فرا رسیده است. شما 
ها را مرور كنید و چقدر باید بر چقدر باید كتاب -دانید بهترین روش درس خواندن چیست نمی

های آموزید كه بعضی از دانشجویان با بازنویسی یادداشتسی تمركز كنید. شما میهای كالیادداشت
رسید كه باید با آهنگی سنجیده شوند. لذا به این نتیجه میی امتحان میآمادهای منظم به شیوه ،خود

این  امتحان به خواندن مشغول شوید. در میان انواعروز فشرده از شب تا صبح  به طوردرس بخوانید یا 
تفکرات، ممکن است از خود بپرسید كه آیا با بقیه دانشجویان كالس یا به تنهایی درس بخوانید. شما 

 های مثبت و منفی هر دو راه را ارزیابی كنید.توانید جنبهمی
ممکن است درس خواندن با دیگران چندان مؤثر نباشد، زیرا ممکن است وقت زیادی صرف 

دهید، د. از طرف دیگر، شاید هنگامی كه چیزی را برای كسی توضیح میدانیچیزهایی شود كه شما می
اید، هایی از درس را كه شما هنوز به آن نرسیدهآن را بهتر درك كنید و یا شاید سایر دانشجویان قسمت

هایی را آشکار سازند كه ممکن است از ذهن شما پنهان مانده توانند دیدگاهخوانده باشند. چند ذهن می
شود كه شما به جای تماشای یك به درس خواندن با دیگران باعث می متعهد شدن. به عالوه باشد

 برنامه جالب تلویزیونی، به درستان بپردازید.
های مثبت و منفی را سبك و سنگین كنید و نتیجه منطقی جنبه به طورتوانید به این شیوه می 

 :كهاین نظریه به همان اندازه كمابیش  ،د. این امربگیرید كه از درس خواندن با دیگران سود خواهید بر
 . گاهیبه نظر رسد بدیهی "اگر درس بخوانید نمره شما بهتر از زمانی خواهد شد كه درس نخوانید"
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آزماییم كه را می هاآنكنند و برای تکمیل این فرآیند، صدق می "نظریه"گوییم این چیزها در اوقات می
توانید برای نیمی از امتحانات خود به خیر. برای اجرای یك آزمون كامل، مییا  درستندآیا در عمل هم 

های مربوط به سایر امتحانات را گروهی مطالعه كنید. با این شیوه كار، تنهایی درس بخوانید و درس
 شود.استدالل منطقی شما آزموده می

 انیرا ب "1قیاس"قیاسی یا  استدالل ترملموسی اگونهروش دوم تحقیق در این مثال بار دیگر به 
( الگویی كه از لحاظ منطقی یا 1كند. این نوع استدالل به صورت كه از عام به خاص حركت می كندیم

كنند آیا الگوی مورد انتظار واقعاً رخ داده است یا خیر، ( مشاهداتی كه آزمون می2رود، نظری انتظار می
كند، حركت می "آیا"شود و به سمت شروع می "چرا"كند. توجه داشته باشید كه قیاس با حركت می

آیا درس خواندن با هم "كند. در استقرا با پرسش در حالی كه استقرا بر عکس این مسیر را طی می
حركت كردیم. در قیاس از  چرا اين گونه استبه سمت و شروع كردیم  "دهدیمبهتر نتیجه  هایكالس

 در عمل هم این گونه است واقعاًبه سوی آیا و آغاز كردیم  "چرا درس خواندن گروهی مؤثرتر است"
 هدایت شدیم.

تواند با روند. هر رویکرد میهای معتبری برای علم به شمار میاین دو نگرش كامالً متفاوت، روش
اند، تحقیق های خاص و شکل دادن به رفتارهایی كه بررسی شدهبرانگیختن محقق به استفاده از پرسش

ها كه چگونه این دو روش برای ادراك قوی و كامل پدیده میكنیم. به عالوه احساس را پیش برد
 كنند. همکاری  ای بپردازندبا یکدیگر به تعامل  توانندیم

 تعامل استقرا وقياس
 

. دهدیمای را به محك آزمون قرار ی یك پدیده، نظریهمکرر روبه نتایج آزمونِ تجربیات  اتکاعالِم با 
یك قانون علمی  و به رسدیم)به تعداد كافی( نظریه مذكور به تأیید  هاآزمونبه نتایج مثبت  با استناد
 استقرا(.روش ) شودیمتبدیل 

عناصر مجموعه علوم قوانین، روابط و دستاوردهای تأیید شده روش علمی هستند. با مراجعه به این 
 شودیممصداق مورد تأیید جدیدی حاصل  مجموعه، از یك یا چند عنصر آن با استدالل منطقی یافته یا

و ی علمی )عناصر مجموعه علوم( همراهِ مصادیق هاافته. یشودیممجموعه علوم د )قیاس( و وار
 . شوندیمی بعدی هاافتهی به یابیدستانگیزه استقرای دیگری برای  اغلب   ،روفرا ی هاپرسش

 تعبیر  اسيو قتعامل استقرا به  توانیمقرا را از قیاس به استو گذار چرخه گون از استقرا به قیاس 
 كرد.

ی بر ارزیابی موجب ارتقای عملکرد و مبتنی مناسب هاپاداش"به عنوان مثال فرض كنید نظریه 
ی علوم( باشد. در این هارمجموعهیزعنصری از مجموعه علوم مدیریت )یکی از  "شودیمكاركنان 

                                                                                                                                        
 به وجوددر بیان : قیاس، مدلی منطقی كه مشاهدات خاص فرضیات بر اساس اصول كلی  كی تفاوتدان. بازهم با 1

های بدی هستند، آیند. مثآل استناد به این اصل كلی)درذهن بعضی دانشجویان( كه همه ر سای دانشکده انسانمی

 تواند حاصل قیاس باشد.بینی مییشدهد دوره خود را تغییر دهید. این پبه شما اجازه نمی
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ی متفاوتی تأیید شده هاتیموقعدر و ی گوناگون هار سازماندد بسیاری موارر صورت، این نظریه باید د
 هاامتحانآموزانِ موفق در آیا تشویق دانش"باشد. یك پژوهشگر علوم تربیتی برای پاسخ به پرسش 

و با مالحظه یافته  "آموزان شود؟ی دانشریادگیبهبود سبب  تواندیمكوتاه(  زمانی فواصل در ها)امتحان
بهبود سبب  تواندیم هاامتحانآموزانِ  موفق در تشویق دانش " هیفرضه علوم مدیریت، قبلی از مجموع

اخیر را از مشابه  هیفرض توانینمنظر این پژوهشگر  كند بهمطرح می ا ر "آموزان شودی دانشریادگی
ر شما )نظاست میسر نباشد ممکن نجایااستنتاج قیاسی در  سازمانی آن مستقیماً نتیجه گرفت.-مدیریتی
 اشهیفرضلی برای سنجش مالزم است یك آزمون ع . آیا پژوهشگر علوم تربیتی در این مثال،چیست؟(

 )آغاز استقرایی دیگر(درقلمرو مدیریت آموزشی طراحی كند؟
 

 سطحي ياستقرا
را  Bها بدون استثناء ویژگی  Aو اگر تمام  پدید آیندتحت شرایط متنوعی  Aاگر تعداد زیادی 

 را دارند. Bها ویژگی  Aتمام  آنگاه، داشته باشند
 به صورت احتمالی درست تلقی شود. تواندیطرح استقرا با چنین بیانی فقط م

به او  و ندیآیمهایی آدم برای مثال، مرغی، بر حسب مشاهدات بسیار زیاد فهمیده بود هر روز صبح
و سرش را آمدند ذا بود، یك روز صبح غ افتیو در هاآنآمدن ها در انتظار . در نتیجه صبحدهندیدانه م

 .ندیگویمموارد( استقرای سطحی از به این گونه استقرا )تعدادناكافی  ها شود.بریدند تا غذای همان
هنوز مناقشه بر سر اعتبار استقرای سطحی حتی در فرم احتمالی آن باقی است مشاهده افراد 

كه با  كندیرا صددرصد قانع نم هایگاریسبعضی  رندیگیزیادی كه بر اثر استعمال دخانیات سرطان م
 به گزاره های منطقی زیر توجه كنید:ممکن است سرطان بگیرند. هم هاآن ،كشیدن سیگار

A رندیگیسرطان م هایگاریس ـ. 
B من سیگاری هستم ـ. 
C گیرممن سرطان می ـ. 

گردیم. مثالً علّی می است با این وجود به دنبال یك رابطه Bو  Aنتیجه منطقی  Cبا آن كه 
 ها را آماده ابتال به سرطان نماید.سلول تواندینیکوتین در یك فعل و انفعال شیمیایی م

 

 برهان قياسي 
 از قانون یا مبانی كلی با معرفت منطقی. ،جزیی موارد بهرسيدن  برهان قیاسی یعنی

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 فلسفة علم و روش شناسی تحقیق
 

 

 

 مثالي از دو قياس منطقي صحيح و غلط
 

 غلطتنتاج اس     صحیحاستنتاج 

A میرند(اند )زمانی میها فانیـ تمام انسان  A اند. ها فانیـ   تمام انسان 

B                     ـ احسان یك انسان است          B .ـ  مرغ انسان نیست 

C                         ـ احسان فانی است             C .ـ مرغ فانی نیست 

 
ها را اندكی هان منطقی بسیار ظریف است؛ كافی است یکی از گزارهبر ،نیدمی كمالحظه 

 كنیم... یكاردست
 گویند.را نتیجه می Cرا مقدمات و  Bو   Aدر اینجا 

خطا جزو الینفك اندازه گیری است. نتیجه كمّی مشاهده، نوعی اندازه گیری است.  دیگویم "گاس"
 با خطا آغاز كرده باشیم. میوانتیاگر شروع علم صرفاً با مشاهده باشد یعنی م

-چرخد یا نمیای قطعی مثل: زمین یا دور خـود میگزاره هم هست. . خطا جزء الینفك علملذا

 شودیهایی خــام شروع ماست. چطور است بگوییــم علــم با نظریه یعلم ریچرخد، فقط یك اطالع غ
تا  ، نظریه هاها و آزمایشو تجربه نظریهبا طی روش علمی، تکرار مشاهده  رسندیكه به نظر عقالیی م
 و ممکن ابندیی. قابلیت كاربــرد مشوندیقیاس تقویت م ـشوند و در مسیر استقرا حدی پاالیش می

 .شود سوال رفتن گستره شمولشان اثبات مثالً با زیر هاآناست زمانی بطالنِ بعضی از 
ها نقاط عطف ابطالگرایان در ذات ابطال ، پیشرفت علم به واسطه آزمون و خطاست.دیگویپوپر م

)تولد انواع دیگر  . مانند ابطال هندسه اقلیدسی در فضاهای غیر اقلیدسینندیبیمهم و برجسته علم را م
ها( و ابطال در مقابل پارادوكس راسل )تولد تئوری سیستم ی كانتورهاابطال نظریه مجموعه هندسه(

 )تولد مکانیك كوانتم(.یا سرعت های بسیار باالریز  قوانین نیوتن در محدوده ذرات بسیار
، معموالً، حدوداً ،هایی مثل تقریباًنظــریات علمــی باید صریح و دقیق باشند. ابطالگرایان از واژه

ادعــای  را به "در ثانیــه است لومتریك هزار2/233سرعت نور  "نظریــهمثالً ها آید آنخوششان نمی
تر به دلیل آنکه ابطال اولی آسان .دهندمی حی، ترج"در ثانیه است لومتریكهزار  311سرعت نور تقریباً "
 .. رسدیمنظر  به

 
  تبيين مسير پيشرفت علم از ديدگاه ابطالگرايان

پذیــر برای حـل مسائــل ابطال ییهاهیگیرد. اندیشمندان فرضها قرار میمسائلی پیش روی انسان
برخی  شوندی. بعضی به سرعت حذف مرندیگیمورد نقد و آزمون قرار م و فرضیات كنندیپیشنهـاد م

تر قرار گیرند. وقتی باالخره ابطال شدند مسائل جدید و سخت یهامورد آزمون ترند بایددیگر كه موفق
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 ،شود درست مثل شتاب تغییرات علم و تکنولوژیها مطرح میهای نوین برای پاسخ به آنفرضیه
هستند و  های)فوق مجموعه قبل اندیتر از فرضیات قبل ریتر و ابطال پذدتاً شکنندهنظریات نوین قاع

 ها یافت(.راهی برای ابطال آن توانیتر مراحت
 جديد: ياهييك مورد مهم از ابطال يك نظريه و تولد  نظر

 "(Pinter ،1971ها )كنتور و پارادوكس راسل: اقتباس از نظریه مجموعه یهانظریه مجموعه"

های ریاضی است. اگر چه، در مورد ها یك نظریه زیربنایی، در كلیه شاخهامروزه، نظریه مجموعه
ست ابیش از دوصده دانان چندان جدیدی بیان نشده است. ریاضی موارداز خود مجموعه  یمفهوم ادارك

 "نتوركا"كنند. از نیمه دوم قرن نوزدهم های خود استفاده میكه از واژه مجموعه در بحث
اساسی وارد ادبیات ریاضیات  ایها را به عنوان نظریهنظریه مجموعهریاضی دان معروف، (1312ـ1222)

 نمود.
تواند به عنوان یك كل كلکسیونی از چیزهای معین و متمایز است كه می"از نظر كانتور، مجموعه 

 ."1تلقی شود
بتوانیم یك ویژگی برای چیزها در نظر اگر "نظر داشتند كه  2كانتور و پیروانش بر یك برداشت عام

 ."بگیریم، خواهیم توانست مجموعه چیزهایی را كه دارای آن ویژگی باشند شکل دهیم 
 گیرند.نشأت می "هر ویژگی"زدن روی تکیهو ها، از همین برداشت پارداوكس

ها و قضایای مقاالت متعدد و با ارزشی در نظریه مجموعه 1223تا  1223 یهاكانتور در فاصله سال
مربوطه منتشر كرد. امــا به تدریج انتقاداتی بر نظریه او وارد شد كه اساس نظریات كانتور را به چالش 

 3ها از میان برود. ولی راسلرسید با ایجاد تغییراتی در تعریف مجموعه، چالشكشید. ابتدا به نظر میمی
 ی كانتور را از اساس زیر سوال برد.هابا بیان یك پارداوكس منطقی، نظریه مجموعه 1312در 

بودند. در اینجا پارادوكس راسل از  5و بیانی 4ها از دو نوع منطقیها روی نظریه مجموعهپارادوكس
 .شوندیاز گونه دوم نقل م  6گونه اول و پارادوكس باری

 پارداوكس منطقي راسل .1
  : مجموعه هايادآوری

از  یامجموعه تواندیم Aمجموعه باشند. مثالً  وانندتییك مجموعه باشد، عناصر آن نیز م Aاگر 
شوند یافت می ییهااز نقاط است. ضمناً، مجموعه یاها باشد كه هر پاره خط خودش مجموعهپاره خط

( كه  Aهای )مجموعه تمام زیر مجموعه P(A)یا  Aكه عنصری از خودشان باشند مثالً مجموعه توانی 
 خودش عنصری از خودش است. 

                                                                                                                                        
1 - A Collection of definite distinguishable Objects Which Can be Conceived as a Whole 

2 - Common – Sense 

3 - Russell 

4 - Logical 

5 - Semantic 

6 - Barry 
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 :راسل تن پارادوكسم
 باشد كه عنصر خودشان نباشند. ییهامجموعه همه مجموعه Sفرض كنید: 

 باشد( S)متعلق به باشد Sعنصری از  sعنصری از خودش هست؟ خوب، اگر  sآیا 
نباشد، آنگاه  Sمتعلق به  s!! ولی اگر  باشد Sمتعلق به  نباید sطبق فرض  ، امااست s € S ، یعنی 
نباشد!  Sعنصری از  sاست اگر و فقط اگر  Sعنصری از  s  :است. یعنی ثابت كردیم S € sطبق فرض 

 یك تضاد كامالً آشکار.
غلط باشد. یعنی، یا فرض  مانیها، باید یکی از فرضمیرسیدر ریاضیات وقتی به چنین تضادی م

كه عنصر  ییهامجموعه تمام مجموعه"متعلق به خودش باشد غلط است یا مقوله  یااینکه مجموعه
 غلط نیست.بر مبنای تعریف كانتور  كدامچیكه هغلط است،  "خودشان نباشند

 

 پارادوكس بياني باري .2
ه مجموع ینواژه قابل بیان باشند. ا 22مجموعه تمام اعداد طبیعی باشد كه حداكثر با  Tفرض كنید

  T به متعلق عدد این باشد. تربزرگ T رعناص همه از كه دارد وجود طبیعیی عدد س. پاست متناهی
 واژه بیان كردیم. 22در حالی كه ما آن را با كمتر از  نیست

متعلق است و هم نیست. چنین  Tببینید باز هم به تضادی بسیار آشکار رسیدیم. عنصری هم به 
 موجودیت داشته باشد. تواندینم یامجموعه

ها، برای رفع در نتیجه ارائه آن اما د.ها مطرح نبوها، مقوله موجودیت مجموعه قبل از بیان پارادوكس
 زیر، میان اندیشمندان ریاضی و سایر علوم مطرح شدند: یهای از قبیل پرسشیهاتضادها، پرسش

 مجموعه تعریف كرد؟  1قانوناً  توانیم ییهایژگیالف ـ با چه نوع و
 را مولد مجموعه تلقی كرد؟ ییهایژگیتوان اصوالً وتحت چه شرایطی می ـ ب
 موجود تولید كرد؟ یهاجدیدی را از مجموعه یهامجموعه توانیـ چگونه م پ
 

  2اگزيوماتيك دتم .3
های كانتور را با بحران ابطال مواجه كرد. آشکار شد كه تعریف نظریه مجموعهها، بیان پارداوكس

اكنده پیروان او و های پرحل مسئله نشد. تالشمبنا قرار گیرد. خود كانتور موفق به  تواندیاداركی او نم
صرفاً با اصالح یا ترمیم تعریف مجموعه،  ،مجموعه ها ها نیز برای نجات نظریهدوستداران نظریه مجموعه

 به جایی نرسید رویکردی جدید با مبانی تازه و توانمند مورد نیاز بود.
 بیش به صورتی سال پیش از میالد مسیح( كم و 311) متد اگزیوماتیك در هندسه اقلیدسی

، یعنی نقطه و خط حس اشهیمقدماتی مشهود است )اقلیدس ضرورتی در تعریف عناصر اصلی نظر

                                                                                                                                        
1 - Legitimately 

2 - Axiomatic 
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را كه مستقل و سازگار با یکدیگر بودند، تبیین كــرده بود و  2هارهیو پذ 1نکرده بود(. او تعدادی اصول
 3و زبانی رسمــی)فقط قابل قبول(. با منطق  دانستیها را مــاورا پرســش یا درخواست اثبــات مآن
و  هارهیاز تمام اصول، پذ توانیقضایا را یکی یکی طرح و اثبات كرد. در اثبات هر قضیه م توانیم

اقلیدس توجه كنید. این پذیره را  یهارهیقضایای قبلی استفاده كرد. به عنوان نمونه به یکی از پذ
 نامد:می 4اقلیدس پذیره توازی

و  Aرا قطع كنند و اگر مجموع زوایای دو زاویه داخلی كه  Cخط سومی مثل  Bو  Aاگر دو خط 
B  باC كمتر از دو قائمه باشد،  سازندیمA  وB كنندیباالخره همدیگر را در همان طرف قطع م. 

 
ا آن را یك پذیره بی نیاز از پرسش ی توانیچنین بیانی از نظر اقلیدس آنقدر بدیهی است كه م

 اثبات به شمار آورد.
یا اصول  هارهیدانان كوشیدند پذیره توازی را از سایر پذقرن بعد از اقلیدس، ریاضی 12بیش از 

 هندسه مسطحه اقلیدسی استنتاج كنند و موفق نشدند )اصول او واقعاً مستقل بودند(.
ی را جایگزین آن اصل تواز اصلی متضاد با ،ریاضی دان روس در اواسط قرن نوزدهم "لبا چفسکی"

 هندسه نا اقلیدسی را بنیان گذارد.یك ، هارهیكرد و با بیان مجدد اصول و پذ
اصول  حتی د،نكه به وضوح نشان ده ندنااقلیدسی، الاقل این سود را داشت یهاتشکیل هندسه

اتیك ساختاری اگزیوم توانیمستقل و سازگار م ییهارهیضرورتاً الیتغیر نیستند. با طرح اصول و پذ
در حیطه آن دست به اثبات قضایا و نظریه پردازی زد. كاری  توانیكرد و با یك زبان فرمال، مبنیــان 

ها انجام شده با بنیان نظریه اگزیوماتیك مجموعه 1321ها از آغاز دهه مجموعه نظریهكه در زمینه 
 است.
 

                                                                                                                                        
1 - Axioms 

2 - Postulates 

3 - Formal Language 

4 - Parallel Postulate 

A 
C 

B 



22 
 

 فلسفة علم و روش شناسی تحقیق
 

 

 

 يا اثبات گرايانه جديدهاي مهم علم ويژگي
 جدید ارائه شد، توجه به چند نکته ضروری است:با تعریفی كه از علم 

  مان از علم، مقابل جهل قرار دهیم آن وقت منظور را در جدید یا اثباتگرایانه علماگر بخواهیم
 . میابشر فرض كرده یهایبود. بلکه، علم را مساوی معارف یا دانستن علم جدید نخواهد

 .معادله )علمی = درست(، معادله درستی نیست 
 شخصی باشد:  تجربه درونی و تواندیكه در تعریف روش علمی به آن اشاره كردیم، نم یاهتجرب 

ها نیست. این ها راهی جز چشیدن آنهای درونی عارف است. برای فهم آنعرفان لبریز از تجربه
یه در علم جدید است. تجربه علمی باید به نوعی تکرار پذیر باشد )گاه به صورت شب 1همان معنی عینیت

 سازی و حتی به طور انتزاعی(.
 اثبات گرایانه  مثل روح در قلمرو علوم یادهیچیم پیهاژرفی چون خداوند و مف یهادهیپد

 گیرند. قرار نمی( )پوزیتیویستی
ی الهیات به هابحث فقدان آن را بررسی كرد؟ ریخداوند را از جهان حذف كرد تا تأث توانیآیا م

 .)فرا تر از علم اثباتگرایانه اند(زیتیویسم نیاز دارندی بسیار فراتر از پواطهیح
 پردازی ها هستیم. ذهن خالی، نظریهدر روش علمی به دنبال فرضیه سازی و پاسخ به پرسش
 )منظور رد بی طرفی علمی نیست(. كندینمعلمی 
 اثباتگرايانه يك نظريه يا قانون علمي : 
o .در محدوده بیان قانون، كلیت نسبی دارد 
o قابلیت توجیه یا پیش بینی داشته باشد )به طور نسبی و مشروط( باید 
o یعنی، با حدوث هر پیشامدی سازگاری ندارد. كندیوقوع بعضی حوادث را ناممکن اعالم م .

 شودیآن قانون یا به كل ابطال م دهدیوقتی پیشامدی ناسازگار با قانون )در قلمرو قانون ( علمی روی م
 صورت گیرد. یاتجدید نظر عمده یا باید در قلمــرو آن

o گرا، همه جانبه، جاودانه و بی كرانه باشد.كل تواندینم 
o ابطال شود و باید نقد پذیر باشد. تواندیم 

 
و روش علمی ذكر شد، نکاتی  ، اثباتگرایانهجدید مهم علم  یهایژگیتمام آنچه در اینجا به عنوان و

 جالب باشد: تواندیه به مثال زیر مبسیار ظریف هستند در ادامه این قسمت، توج
 مثال:

 فرضیات زیر را در نظر بگیرید:
 شودیرنگ اشیاء در اثر نگاه ما ایجاد م. 
 شود.ها )چشیدن( ایجاد میمزه یا طعم اشیاء در اثر زبان زدن ما بر آن 

 این فرضیات در عین غلط بودن به نوعی قابل اثباتند. چرا؟

                                                                                                                                        
1 - Objectivity 
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رنگش  بر میتوانیمزه دار را به شهادت گرفت. تا چیزی را نبینیم نمتمام اشیای رنگین و  توانیم
اش. اگر راه مستقلی برای تعیین رنگ و مزه اشیاء جز دیدن و مزه فتوا دهیم و تا چیزی را نچشیم بر

دارای همان  یش فالن رنگ است یا آن یش نیبگوییم ا میتوانیها در اختیار نباشد، چگونه مچشیدن آن
 مزه؟ 

ها نهفته است. دو ترتیب، این فرضیات همیشه قابل اثباتند. با این وجود، نوعی فریب در آن نیابه 
مهم علم جدید بر شمردیم در تعارضند. در هر  یهایژگیفرضیه این مثال با اغلب مواردی كه به عنوان و

ابطال  ،رسندیم نظربه كرانه دو مورد، صحبت از تجربه درونی است. كل گرا، همه جانبه، جاودانه و بی
فرضیه بررسی نمود  را بر این دوآن ریاز اشیاء حذف كرد تا تأث توانیناپذیرند. صفات رنگ و طعم را نم

)بی رنگی، نوعی رنگ و بی طعمی نوعی مزه است( یعنی، حتی اگر این صفات را حذف كنیم باز هم 
 !كندیفرضیه فریبکارانه این مثال تغییر نم

 
 فلسفه

حتی قبل  است. فلسفه به عنوان متافیزیك یا ماورا طبیعت )بعد و یاهی جهان شناختفلسفه آگ
شناسی و  ز نوع بیشتر مطرح فلسفه است. بحث رایج، مقوله هستیضمناً، ا است. طبیعت(، فراتر از علم

بودن است به طور عام. زمان، مکان یا موجودیت خاصی مورد نظر نیست. تمامی هستی مورد تفحص 
 )تجربه و آزمایش( مأنوس نیست. ، معرفتی است كه با صافی روش علمیلسفهاست. ف

بودن هستی است. به دنبال  ، ثابت یا متغیررسدیاولین پرسشی كه به ذهن فیلسوفان متافیزیك م
مثل قدیمی یا حادث، علت یا معلول، همیشگی یا فانی در مورد كل هستی مطرح  ییهاآن پرسش

 . شوندیتوجه و درخشانی منجر م قابل یهایبند گاه به طبقه ییها. چنین پرسششودیم
. به طور خالصه نظریه هستندعلم و فلسفه متافیزیك نه رقیب یکدیگرند و نه از جنس هم 

یا  "شودهر چیزی از فلسفه كه به یقین نشست وارد علــم می": دیگویپوزیتیویستی اگوست كنت كه م
 باشد. درست ندتوای، نم"علم بلوغ فلسفه است"

ها بسیار متفاوت است. فلسفه به یکدیگر تبدیل شوند. اهداف آن توانندیفلسفه و علم جدید نم
ها ابداع یا با آن توانیاست كه در قلمرو علم نیستند. نم ییهامتافیزیك در كوشش به یافتن پرسش

بینی پیشامدهای پیشبه  وانتی. با فلسفه نمشودیاختراع كرد. كاربرد فلسفه به تکنولوژی منجر نم
 پرداخت.مادی 

نیازهای آدمی است. تفحص  نیتراما، ذهن پویای آدمی به فلسفه نیز محتاج است. دانستن از مهم
-روش ،شود. فلسفهو چون هستی، منشاء و عاقبت آن، هیچ گاه از ذهن انسان پویا خارج نمی در چند

 "فناورانه"در طول تاریخ به معنــای عام كلمه  های فالسفهاندیشه چهتفحص است. اگرشناسی این 
 اند.ولی سهمی بسیار در شکل گیری نگرش انسان داشته نداشته اند( )كاربرد تکنولوژیكنبوده اند

 علم فلسفه
هایی چون فلسفه . معرفت"علم شناسی یا شناخت علمی علم است"فلسفه علم به نظر اغلب علما 
فیزیك علمی است  ،اند. مثالًزمینه شکل گرفته نیز با همینلسفه اخالق تاریخ، فلسفه علم، فلسفه هنر، ف
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.. در آن مطرح است. فیزیك دانشی .نور و ،كه تحوالت ماده، انرژی، جرم، سرعت، شتاب، الکتریسیته
كند. روابط در علم فیزیك اكثراً به صورت قانون، های طبیعی آشنا میاست كه ما را با روابط بین پدیده

. شودی. در فلسفه فیزیك خود فیزیك به عنوان واقعیتی خارجی بررسی مشوندیفرضیه بیان م مدل و
و باألخره اینکه كدام نظریه در  مسیر تحوالت علم فیزیك ،ها قوانین، چگونگی تبیین آنروابط بین 

 اساسی فلسفه فیزیك هستند. یهابحث قلمرو علم فیزیك قرار می گیرد،
است. فلسفه تاریخ  رویدادهای تاریخیوادث گذشته و نقد و تحلیل علمی علم تاریخ، علم به ح

 در قلمرو علم جدید وارد كرد؟ توانی. آیا علم تاریخ را مكندیماهیت علم تاریخ را كنکاش م
توان تبیین كرد؟ بینی نمود؟ آیا قوانین تاریخی را میتوان در مسیر توسعه علم تاریخ پیشآیا می

هنر وجود  علمهای فیزیکی و تاریخ وجود دارد؟ چه ارتباطی بین علم تاریخ و دیدهچه تشابهی بین پ
 دارد؟
 .شوندیهستند كه در قلمرو فلسفه تاریخ مطرح م ییها، پرسشهانیا

مختلف خود ارتباط روشنی با فلسفه متافیزیك ندارد.  یهاكنید كه فلسفه علم در شاخهمالحظه می
است. فلسفه علم نگرشی به علم شناسی است. در فلسفه علم، كلیت علم، فلسفه علم به علم نزدیکتر 

 مسیرهای توسعه علم و های مختلف علمها، روابط بین شاخهگذاریهای حصول، چگونگی قانونروش
 . ردیگیمورد بررسی قرار م

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سومفصل 

 تبييييد در علييوم اجي يياعي 
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 1در علوم اجتماعي تبيين؛ سومفصل 
 مهمقد

یعنی چند حادثه كه ربط سببی با هم ندارند  "است اتفاق، نادر": دیگویقاعده مشائی ارسطوئی م
 گرنه باید ارتباطی بینشان باشد.ا .محال است به دفعات با هم رخ دهند

گوید: می اختیار آدمی، بر تأكید برای بلکه ،مشائیت ارسطویی نقض برای نه "شفا"ابن سینا در 
از سر  توانیكه اختیاری در كار نباشد وگرنه حوادث بسیاری را م كندیه در جایی كار ماین قاعد"

 دهد.ی میرو یعلتی به احادثهیا هر  "اختیار با هم پیاده كرد
 یاهی( را در نظر بگیرید. احتمال انتخاب تصادفی یك نقطه از این فاصله صفر است )قضb،aفاصله )

ای انتخاب در تئوری احتمال(. اما در یك انتخاب تصادفی باالخره نقطه اثبات شده از طریق برهان خلف
. پس احتمال صفر دلیل عدم وقوع یا پیشامد ناممکن نیست. ولی بسیاری از آمار شناسان شودیم

اصل " دانندیها خیلی نزدیك به صفر است را تقریباً ناممکن ماحتمال وقوع پیشامدهایی كه احتمال آن
مباران هوایی تهران و آسودگی خیال این نوع آمارشناسان از هدف قرار گرفتن خودشان!(. )مثال ب "عدم

 اتفاق نادر است اما...
آوریم تا از دلشان  مشابه را گرد یهایعنی نمونه "تركیب كرد را مشابه برای استقراء باید جزئیات"

 آورد چقدر است؟ آیا در استقراءحکمی عام را استخراج كنیم. عامیت یا درجه تعمیم این تركیب یا ره 
 یكاوی)هرمنوتیك( را نیت كاوی، دلیل كاوی، اعتبار كاو كنیم؟ معنامعنا كاوی را فدای علت یابی نمی

ادراك یك پدیده فقط از "  :ندیگویگویند. افعال آدمی صورت و باطنی دارد. مكاوی هم میو قاعده
 . "ممکن است درون آن

بومی كرد،  ها را)باید درون قضایا بود، باید تئوری رودیعنا كاوی مبا همه امیدواری كه به م
 هر ه استشددر مواردی باعث  هرمونوتیكها و همه چیز باید بومی شود(، افراط در فرآیندها، تکنیك

شوند و همه  شناختهمحور  یبوم یهاتعمیم یابنده انکار شود. فرهنگ گونه تاْكید بر عناصر مشترك و
شتراك چه در سطح و چه در عمق جوامع نادیده گرفته شود. مفاهیمی چون كار، عقل، دین، های اگونه

ها خط دانسته شوند. دور آن منحصر به فرد های فرهنگیویژگی وامثالهم، بهداشت، تعلیم و تربیت، رفاه 
 در خود فرورفته باقی بمانند. و ها بستهقرمز كشیده شود و نظام

و ایجابی ، خطای 3یالزم و كاف طی، شرایعل نییتب ،2یعل سمیبه مکان میدار یفصل نگاه نیدر ا
 1میل جداول ،6تطبیقی مطالعه، 5مورد پژوهشی یا پژوهشی نمونه"مثل  علّیتبیین های راهبرد، 4سلبی

 . دیگر مطلب بنیادی چندو 

                                                                                                                                        
1 - Social Explanation 

2 -Causal 

3 - Necessary & Sufficient 

4 - False Positive & Negative 

5 - Case Study 

6 - Comparative 
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 قانون علّي  
(.  Eبه   C)از رساندیرا به هم م E ،Cمکانیسم علّی دارد كه دو پیشامد مثل یك هر تبیین علّی، 

 هاچیآن به بقیه پ ی(  و تسرC)ل قبل از حركتبیاتوم یهایکی از چرخ ازخوردگــی یکی پیچ  مثالً
از رینگ پس از شروع حركت و در نتیجه  خو باالخره جدا شدن چر 2C، 1C ، .... یکی یکی و تدریجی

را همان E...و  ،1C، 2Cزنجیره  2. كوهنبنامیمEرا  شامدیپاین  .فرار چرخ از زیر اتومبیل و توقف آن
یك " گوید:در روش علمی(. كوهن می "چرایی".)چیزی نزدیك به گذار مهم داندیمکانیسم علّی م
علت ... ،1C، 2Cتبیین است كه بتوان گفت فالن دسته از پیشامدها یا حوادث  از یاژهیتبیین علّی نوع و
 .ضروری است )همان قانون علّی( ،وجود قوانینی كه اولی را به دومی پیوند زنند اند.بودهEبهمان معلول 
معلول به كمك حادثه استنتاج  متوالی میانیو حوادث  مقدمپیشامد داشتن توصیفی از  به نحوی كه با

 ."ن میسر باشدوآن قان
به ذن( مثل قانون جاای معی)در حوزه قطعی، قوانین قطعی یاند و گاهاحتمالی قوانین علّی گاه

ژن  میمندل )مثالً، اگر زوجی هر دو دارای ن یهاژن میقوانین احتمالی مثل قانون ن  .عمومی نیوتن
 درصد است(.  22مغلوبی مثل چشم آبی باشند، احتمال اینکه فرزندشان چشم آبی باشد 

 

  3استقرايي نظممعيار 
 Eداشته است. مثالً احتمال بارش باران ) Eع بر وقو یریتأث Cباشد آنگاه وقوع  P(E/C) ≠ P(E)اگر

 ( بیشتر است.E( از احتمال غیر شرطی )Cبه شرط آنکه هوا ابری باشد ) (

 باشد )همان فرضیه صفر در آزمون ساده همبستگیP(E/C) = P(E ))اما اگر  
 مستقل است. Cاز  EoH : فرضیه 

 مستقل نیست.  Cاز  E1H : فرضیه
   P(E∩C) = P(E) P(C)یا  P(E/C) = P(E) ر تئوری احتمال:*تعریف استقالل د

به معنی تأیید استقالل این 1Hاما رد شدن  .شودیتائید م  EوCیا همبستگی 1Hرد شود،  oHاگر 
 بسیار بعید است. مثال نیدر ادو پیشامد است كه 

 
 در نظم استقرايي  4خطاي ايجابي .1

!! خطای ایجابی زمانی است كه رابطه علی را بدون وجود دكنینظم استقرایی  گاهی به گزافه ادعا م
)بر اثر نیکوتین و حرارت(.  شودیم یاقهوه هایگاریدرست تلقی كنیم. بین دو انگشت س ،واقعی آن

ست. آیا تالزم و تقارنی اسیگار كشیدن 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 ؟بین دو انگشت وجود داردای شدن بین سرطان و قهوه
 واقعی شده است.  ضرورت غیر

 
 در نظم استقرايي   1خطاي سلبي .2

گویند و ضرورت و تقارن واقعی را نادیده بگیریم. مثالً می شودینظم استقرایی گاهی باعث م
لی دلیل هر شورشی قحطی نیست یا شرط . وشودیكنند كه قحطی باعث شورش مردم ماستدالل می

 یاافتد كه پیشامدهای متعدد بالقوهالزم شورش قحطی نیست. خطای سلبی بیشتر در مواردی اتفاق می
 شوند.  یابتوانند باعث حادثه

برای مصرف  "نیوكاالدونیا"مثال: گروهی از مبلغین و امدادگران مسیحی هنگام اصرار به بومیان 
. بومیان باور دارند شپش سالمتــی شوندیها مواجه مبا مقاومت آن ییی شپش زاپودر د. د. ت برا

. مبلغین پس از انددهیاز بیمارانشان شپش ند كدامچیگویند در روی تن هها می! چــرا؟ آنآوردیم
ها به درجه حرارت تن افراد سالم درجه حرارت نرمال دارد شپش كهییابند هنگامتفحص فراوان در می

. ولی هنگامی كه كسی به علت پردازندیكنند و روی بدن به زاد و ولد و ادامه حیات مدرجه خو می 32
ها از گرمای بیش از حد شپش رودیو درجه حرارت بدنش باال م كندیتب م ،بیماری یا عفونت

را برای بومیان و این تصور  شودیآری از شپش م ،. پس بدن بیماركنندیو بدن بیمار را رها م زندیگریم
سالم شپش دارد پس همین مایه تندرستی است )یك ضد  صكه چون تنها تن اشخا آوردیبه وجود م

 علت، علت تشخیص داده شده است(.
 

  2الزم و كافي شرايط
شرط الزم و كافی برای گرم شدن باشد؟ معموالً افزایش فشار  تواندیآیا تنها انرژی حرارتی م

 گازها را گرم كند بعضی از اشکال انرژی شیمیایی نیز همین ویژگی را تواندیم)نیروی مکانیکی ( نیز 
 است اگر فقط اگر Eشرط الزم و كافی  Cدارند. 
 C  شرط الزمE .باشد 
 C رفته برای وقوع  همیعضوی از مجموعه عواملی باشد كه روE  .كافی باشند 

 قد گردند. هم ن 2و  1كه  دیابییرا م ییهااگر كمّی فکر كنید مثال
 برگردیم به تئوری احتمال و با احتمال شرطی مطلب را بازنگری كنیم:

  اگرC  شرط الزمE  باشد، آنگاه در فقدانC  احتمال وقوعE  .برابر صفر است 

   P(E / C′) = 0یعنی:      
  اگرC  شرط كافی وقوعE  باشد آنگاهP(E/C) = 1   

                                                                                                                                        
1 - False Negative 

2 -NSC:  Necessary & Sufficient Conditions  IF and Only iff  يا 
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با فرض  ست اگر یتحقق نیابد و كاف  Eداد مورد نظرروی  Cپس شرط الزم است اگر بدون وجود آن 
 تحقق یافته، باشد.  Eحادثه ،وجود آن
 

  1ممد و مخل آماريهاي نالوژيآ 
 ارائه داد كه آنالوژی های آماری با استحکام كمتری ظاهر شوند: 2موارد متناظری توانیم
 3ممد:    C   ممد پیشامدE است اگر(P(E/C) > P(E  وقوع باشد به بیانیC  رویدادE   را

 ابری بودن هوا احتمال بارندگی را افزایش می دهد.را افزایش دهد. تشدید و احتمال آن
 4مخل:    C  مخلE است اگر(E/C) < P(E(P  باشد یعنی وقوعC  از احتمال وقوعE کاهدب 

را كاهش می  "قبولی در امتحان "احتمال"درس نخواندن" به عنوان مثال  .دهدرا تخفیف وقوع آنیا
 دهد.

 
  5شرايط خفته و بيدار كننده

باعث شروع جنگ 1313فرض كنید كسی معتقد باشد ترور فرانتس فرد یناندز ولیعهد اطریش در 
 ( شد ) به صورت شرط الزم و كافی(.1312-1313جهانی اول )

م كه حتی اگر را زیر سوال ببریم. یعنی ثابت كنییك راه ابطال این ادعا این است كه الزم بودن آن
-جنگ در همان تاریــخ یا اندكی دیرتر آغاز می دادیترور فردنیاندز ولیعهد اتریش روی نم 1313در 

اندركار مهیا كردن شرایط جنگ بودند )بحران شد. به واقــع هم بسیــاری از حوادث دیگر دست
آلمان و انگلیس به ویژه در خواهی رهبران اروپا، انباشت تسلیحات، مسابقه تسلیحاتی اقتصادی، زیاده

شروع  1231های جنگی از سال و....(. مثالً رقابت تسلیحاتی ساخت زیردریایی هاییایردریتکنولوژی ز
شده بود و هر كدام از طرفین اولیه و قدرتمند تصور برتری كامل داشتند و اطالع چندانی از نیروی 

بیدار كننده پیشامدی است كه وقوع آن در است(. اما عامل  6خفته عوامل هارقیب نداشتند )این
رویداد معلول را تقریباً در همان زمان به دنبال دارد. ترور ولیعهد اتریش عامل بیدار كننده بود كه Tزمان

عاملی است كه تحولی در  7واقع عامل بیدار كننده ها آغاز شد. دردو روز پس از وقوع آن، اعالم جنگ
شیوه استدالل علی به عنوان مثال  چند. در اینجا به آوردیبه وجود م مولد وقوع معلول 8شرایط خفته

 . شودیاشاره 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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 علّي  استداللراهبردهاي 
-پرداخته می  2میلجداول و  1، مطالعه تطبیقیینمونه یا مورد پژوهش در ادامه به توضیح راهبرد

 شود.
 

 نمونه يا مورد پژوهشي .1
ای روی داده كه حادثــه رودییشتر در مواردی به كــار ممطالعه موردی یا نمونه پژوهشی ب راهبرد
تاریخی مرتبط كه ممکن است در  یهانهیرا علت كاوی كنیم. معموالً پیش زمآن میخواهیاست و م

گیرند. به عنوان مثال انقالب چین را به عنوان حضور نمونه مورد نظر دخیل باشند مورد كاوش قرار می
سال قبل از انقالب و بررسی وقایع، سه  31ر این مورد، در نگاه اولیه به تاریخ معلول در نظر بگیرید. د

 علت انقالب در نظر گرفته شوند.  توانندیكه م كنندیعامل یا رویداد خودنمایــی م
 از حزب ملی چین  هاستیاخراج كمون 
  1331دهقانی چین در  –نهضت سیاسی 
 جنگ جهانی دوم 

روی آورد. مورد  توانیآماری م یهاهای تطبیقی و هم به روشبه روشبرای اثبات این فرضیات هم 
پژوهشی مستلزم تحقیقی خاص در باب توالی حوادث منجر به یك حادثه است. در چنین مواردی باید 

 پیوندهای ویژه میان حوادث و شرایط اجتماعی و تاریخی در نظر گرفته شود. 
 توجه كنید )امتحان جامع دكترای مدیریت صنعتیبه عنوان مثالی دیگر به صورت مسئله زیر 

 شناسی تحقیق (درس فلسفه علم و روش1322دانشگاه عالمه طباطبایی تیر 
مدیریتی ناكامی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی  علل بررسیتحقیق برای رح طیك 

یا  هایتئورقبل ز اذهن محقق  مورد نیادر .آن زمان،این حادثه روز بود(ر )دبنویسید فرانسه2112
از درون این و  ابدییم خود.ابتدا جایگاهی در جامعه این ورزش برای كندینمهمراه  را با خود هاروش

او  .شودیمشركای تحقیق دست به كار  عنوان به حتی اندركاران،دست حمایت جلب جامعه اغلب با
رابطه  هاآنبیابد وبا  مل اصلی جامعه رای پاسخ دهد. چگونه عواسواالت به دیبابرای استفاده خود، 

در این مثال زمان نقش  به كاربرد؟ ابزاری را چه یی باهاروشهمکارانه ایجاد كند؟ چه راهبردی و چه 
و تقاضا برای اعالن نتیجه د می شون تركم رنگتعین كننده دارد.هرچه بیشتر زمان بگذرد حوادث 

 زمانجنگ با ی دیگر مقولههاپروژهرا یك پروژه فرض كنیم.مثل اگر این تحقیق  نجایدر ا.ابدییمكاهش 
متون  ،هالمیفبه عنوان مثال از اسناد،  توانیماین مورد  در هادادهبرای جمع آوری  است. مطرح هم

پرسشنامه سود برد.هدف این تحقیق ارتقای ورزش فوتبال در كشور  انواع مصاحبه و ورزشی،-علمی
 عنوان شده بود.

 

                                                                                                                                        
1  -  Comparative Study 

2  -  Mill Study 
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 تطبيقي  يهاروش .2
 و در بعضی نه؟ شوندیتر مچرا در سوانح طبیعی، در بعضی روستاهای فقیر، مردم منسجم

در بعضی دیگر  و وندندیپیها اعضا به هم مچرا هنگام مرگ بزرگ یك خانواده، در بعضی خانواده
-شدت طبقاتی روی میقیام در جوامع به "فرضیه  ،دیگر یگریزان! به عنوان مثال یکدیگر از پراكنده و

توانیم، دنبال كنیم. یکی آنکــه اختالف دو راه را می را در نظر بگیرید. برای رد فرضیه اخیر "دهد
از وقوع قیام در جوامع غیر طبقاتی را  ییها( نیست. یعنی، نمونهEشرط الزم قیام ) (Cطبقاتی شدید )

كردن مواردی كه جامعه به  را نیز با پیدا(. دیگر آن كه، عدم كفایت شرط P(E/C′) >0)یعنی  بیابیم
نشان داد. اما  توانیبرده است م های طوالنی در سکون )بدون قیام( به سرشدت طبقاتی برای مدت

ایم، كه مورد مطالعه قرار داده ییهاكرد؟ مثالً بگوییم، در تمام نمونه توانیبرای تایید این فرضیه چه م
ها وجود در آن Cدر جوامعی است كه شرط اختالف طبقاتی شدید ( Eوقوع قیام ) میكنیمالحظه م

 میتوانیرابطه مستحکمی مشاهده شود. آیا م Eو متغیر وابسته  Cداشته است. یعنی بین متغیر مستقل 
 میتوانیبه قطع بگوییم كه اختالف طبقاتی شرط الزم و كافی برای انقالب است؟ البته قضاوت قطعی نم

ی اندك نیز هانمونه،درباره همین ها اندكاندنمونه تعداد ،ما تصادفی نیستند یهامونهبکنیم. چرا؟ چون ن
باالخره، شاید قیام و اختالف طبقاتی در جوامع هر دو معلول  غیره. و اطالعات كافی وجود ندارد

در یك تحلیل تطبیقی ممکن است  ؟شودیماما چرا حکومت ضعیف باشند. توانهای ضعیف و ناحکومت
 از قیاس هم از استقراء استفاده كرد. هم

 
  1ميلجداول  .3

آن است كه با مشاهده و بررسی تغییرات در شرایط مقدم یك حادثه علت  "میل" یهاهدف روش
را در میان پنج عامل مشهود پیدا كنیم. به  Pرا مشخص كنیم. فرض كنید بخواهیم علت حادثه آن

و  2دو روش اتفاق "میل"Pایی باشد. برای بررسی علی  موفقیت یك تشکیالت سندیک Pعنوان مثال اگر 
 كند.را پیشنهاد می 3اختالف
 

 اتفاق جدول الف(
را مطالعه كنیم. فرض كنید وقوع یا حضور Pباید چند نمونه وقوع موفقیت تشکیالت سندیکایی 

فقیت را در حضور یا ها، مونشان دهیم. حال بیاییم در این نمونه“  _” و عدم حضور را با“+” عوامل را با 
 Bزورگویی مدیران،  Aعواملی چون:  توانندیم Eتا  Aبررسی كنیم. عوامل  Eتا  Aعامل  2عدم حضور

های سندیکایی باشند. در این جا آزادی فعالیت Eتبعیض و D  كاهش دستمزدها،  Cدانش كارگران، 

                                                                                                                                        
1  -  J.S. Mill 

2  -  Agreement 

3  -  Difference 
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را از  Eتا  Aوضعیت عوامل مستقل را در نظر گرفتیم كه باید در هر یك  Pبرای اختصار دو مورد وقوع 
 .دهدینتیجه بررسی را نشان م 3-1نظر حضور یا عدم حضور بررسی كنیم. جدول

 
  3-1 جدول

E D C B A موارد تشکیالت سندیکایی 
 1مورد  موفقیت + + _ + +

 2مورد  موفقیت + _ + _ _

 
مسئول كامیابی  Aگفت كه  توانیحاضر است. پس م pآمیز  تیدر هر دو مورد وقوع موفق Aعامل 

p  روشن  علت موفقیت سندیکای كارگری باشد. تواندیم "زورگویی مدیران"است. به تعبیری دیگر
در موارد  Aحضور و را بتوانیم بررسی كنیم  موفقیت تشکیالت سندیکاییاست، اگر موارد بیشتری از 

 .میشویمموفقیت را نشان دهیم، به روش استنتاج علمی استقرا نزدیکتر 
 

 اختالف ب( جدول
این روش باید حداقل دو مورد یا نمونه را بیابیم كه در  یحال برویم سراغ روش اختالف. بر مبنا

 (.3-2یکی موفقیت و در دیگری عدم موفقیت تشکیالت صنفی مشهود باشد )جدول 
 :دهدیدو مورد نشان م نیرا در ا Eتا  Aبررسی عوامل 

 
 3-2جدول 

E D C B A موارد ت سندیکاییتشکیال 
 1مورد  + + _ _ _ +
 2مورد  _ _ _ + + +

 
حاضر و در Pتغییر كند. یعنی در حضور یا موفقیت  Pاگر عاملی وجود داشته باشد كه هماهنگ با 

 واجد چنین ویژگی است.  Aهم عامل  . این بارمیاافتهیغایب باشد، عامل مورد نظر را  Pعدم موفقیت 
 نتیجه 2-2

را علت  Cعلی است یعنی  یهاسمیی در علوم اجتماعی، اعتقاد به وجود مکانلهای عداللمبنای است
E كه وقوع  دانستن معادل این است كه بگوییم مکانیسم علی وجود داردC  را بهE زند. كشف پیوند می

 رابطه علی میان آن دو را مطرح كند. تواندینظمی استقرایی میان دو متغیر م
( )نه P(E/C) > P(Eاست  Eممد وقوع  Cن صورت آپیوند زند در  Eرا به  C، اگر مکانیسم علی
 یا كافی(.  ضرورتاً شرط الزم و
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  1نظريه تفسير
گذارد. فرق می 2قانونی تاكید دارد. نظریه تفسیر میان تبیین و تفهم هامیرویکرد تبیین به تعم

است در زمینه  یاكشف معنای حادثه از حوادث است. تفهم یابه علل عام حادثه یابیتبیین، دست
 ، فعل و فاعل هر دو را باپردازدیفقط به فعل نم. است اجتماعی خاص، رویکرد تفهم رویکردی معناكاوانه

 .كاودیهم م
علوم است.  از یك حادثه در بستر وقوع آن به منظور كشف معانی آن خوانش یا تعبیریتفسیر، 

 فتار فردی و جمعی، بر شناخت بیشتر فاعلیت نظر دارد. ر ترقیاجتماعی تفسیری برای درك عم
. رودی. به سرعت به طرف نیمکتی چوبی مگذردیمثال: فردی هنگام عبور از راهی از زیر نردبانی م

. دهدیو به راه خود ادامه م اندازدی. كیف خود را مكشدی. نفسی عمیق مزندیبه نیمکت م یاضربه
 نیست.  هودارتباط حركات او مشظاهراً 

)در فرهنگ غربی عبور  داندیتفسیر: فرد مزبور آدمی خرافی است كه عبور از زیر نردبان را نحس م
نردبان طبق اعتقاداتش برای رفع نحسی به سوی  پس از عبور از زیر (شودیاز زیر نردبان نحس تلقی م

و  شودیآن خیالش راحت مپس از  "به زنیم به تخته" زندیآن مه ب یاو ضربه رودینیمکت چوبی م
 .رسدیتفسیر خاصی برای آن به ذهن نم كه. انداختن كیف اتفاقی است كشدینفسی به راحتی م

یکی از كارهایی كه در  .شودیدیده مبه روشنی دو بعد رفتار فردی و متغیر فرهنگی در این تفسیر 
بسیار با تفسیر رفتار آدمیان  ، تفسیر متون است كه تشابهردیگیمسیر توسعه دانش، فراوان صورت م

 فرهنگی جایگاه ویژه دارد.  یهادارد. در تفسیر، شناخت ارزش
( این است كه به فهمی در باب حاالت روحی فاعل در هنگام عمل 3وبربیان دیگر قضیه )به قول 

 نیترهم، مشودی. وقتی تفسیری ارائه منامدیم)تفهم( 4این فرآیند را فهم تبیین گرانه "وبر"برسیم. 
قضیه، بررسی صحت آن است. ولی سوال این است كه محك ما برای بررسی چیست؟ نافذترین معیار 

هم و به وجود  تفسیر در علوم اجتماعی تفسیری، هماهنگی است. یعنی، مرتبط نمودن اجزاء تفسیر با
فسیر را كاهش بی تناقض. وجود دو ایراد اصلی، قدرت ت آوردن یك كل معنادار با اجزایی سازگار یا

 . دهدیم
 شرط ضعیفی است.(جود تناقض و عدمهماهنگی ) شرط 

. در بسیاری موارد پاسخ دهدیشرط هماهنگی و سازگاری مبنایی برای داوری تجربی به دست نم
 .ماندیچراجویی های علمی در تفسیر بی جواب م

ر این مثال پرسش از خود مرد خرافی، نردبان و تخته. یك راه تایید تجربی د بازگردیم به مثال مرد
است كه مثالً چرا به نیمکت چوبی ضربه زدی! اما آیا چنین امکانی در تفسیر وقایع تاریخی وجود دارد؟ 

                                                                                                                                        
1  -  Interpretation 

2  - Explanation & Understanding 

3-  Weber 

4  -  Explanatory Understanding 
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تبیین ضعیف یا محدودی  تواندیبه هر حال تفسیر با تبیین تفاوت دارد و یك تفسیر در اوج خود م
 .شودیتلقی م

بینی ، نظر به این مهم دارد كه افعال انسانی تابع جهانهای اجتماعیرویکرد تفسیری به پدیده
دار اجتماعی محصور است. اگر این خاص است. هر فعل جمعی در یك جهان معنا یهاتیاجتماعی و ن

به  میتوانیی علوم اجتماعی در نظر بگیریم، آیا مرسبرعنوان تنها راه معنایش به  نیترعیمدعا را در وس
ان دهیم از رویکرد معنا كاوانه استفاده كنند؟ در این صورت كاربرد تبیین علی همه علوم اجتماعی فرم

با  هاروش. این اندشدهی متعدد استقرایی طرح هاروشدر علوم اجتماعی نیز  .شودیبسیار محدود م
 اندشدهگاه به نتایج كاربردی درخشانی منجر  هایدشواروجود همه 

 

 ساختاري  و تبيين خدمتياي يا تبيين وظيفه
 يا خدمتي يافهيوظتبيين  .1

شئون مختلف جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی كه ممکن است  1ایتبیین خدمتی یا وظیفه
مثالً شیردهی طوالنی مدت به نوزادان در  كندیاجتماعی داشته باشد، تبیین م ترعیوس یهابرای گستره

سطح جمعیت در این جوامع كه غذا از طریق خدمتی برای پایین نگه داشتن  تواندیجوامع بدوی م
 داشته باشد )حفظ تعادل(. ، در برشودیمین مأبه دشواری ت، شکار و میوه چینی

 نوروز، علیرغم ظواهر متفاوت، بعضی تبعات مشابه دارند. در هر یهانییمراسم سوگواری محرم و آ
كنند هم . سعی میكنندیدیگر حس میک و . نزدیکی بیشتری به خداوندندیآیدو مورد، مردم گرد هم م

( مردم ما برگزاری هر دو 22الی  21اخیر ) یهاسال و.... در كننددیگر را ببخشند. احساس آرامش می
 برگزار كردند.ویژه هركدام را  آیین را به طور هم زمان تجربه كرد و مراسم

حفظ  ایبه خود تنظیمی و  كه گرایش رودیبه كار م ییهاستمیبیشتر در مورد س یافهیتبیین وظ
دارند. مثالً تثبیت قیمت در بازار رقابتی هنگامی كه بتوان با كم و زیاد كردن )تولید یا عرضه( اثر  تعادل

كنندگان دیگر عرضه و تولید رودیافزایش یا كاهش تقاضا را منتفی كرد )با فزونی تقاضا، قیمت باال م
 (.بردیرا به سمت تعادل م و افزایش عرضه قیمت برندیخود را باال م

 Bبنامیم كه فواید  p، بیاییم خدمت یا فعل جمعی را به فرض در تبیین خدمتی در علوم اجتماعی
است. مثالً  Bبه سبب فواید  Sدر جامعه  Pدر بردارد. به بیان دیگر بقای  Sتر را برای جامعه بزرگ

در  شودیلگی زود هنگام مادر در خانواده م( باعث جلوگیری از حامPشیردادن طوالنی مدت نوزادان )
 (.Bسود(داردیرا پایین نگاه م Sجمعیت جامعه بدوی در خانواده، Pاینجا فعل

بیشتر است. به بیان دیگر اگر  Sدر  Pبیشتر باشد امکان بقای  Sدر  Bبرای ایجاد  Pهر چه استعداد 
B باشد كه فعل  یادهیخدمت یا فاP  در جامعهS دوام فعل  ،لد آن باشدمو تواندیمP  مشروط به

آن ر ی استمرار دارد كه سود مورد انتظاتا زمانهر فعل اجتماعی  است. Sدر جامعه  Bپایداری خدمت 
 باقی باشد.

                                                                                                                                        
1  - Functional 
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 1تبيين ساختاري .2
. شوندیدر این نوع تبیین شئون جامعه بر حسب اوصاف پیش بینی پذیر ساختاری جامعه تدوین م

به ی زیاد(ها و تقاضابه علت جمعیت زیاد آن)ر تهران و شهرهای بزرگ د مسکن مثالً افزایش قیمت
و در روستاها د وجود نرخ باالتر تولا ب. ولی همراه استمصالح ساختمانی  زمین و اگران شدن قیمت

چون مصالح ساختمانی شهرهای كوچك و  .ها مشهود نیستآن ی درادهیپدی كوچك، چنین شهرها
در  نیز افزایش جمعیتی قابل ساخت بیشتر است. نرخ هانی. زمارزان هستندروستاها از نوع سنتی و 

 كمتر است. نرخ جوامع شهری  ازها آن
)الگوی اول(.  دانندیاجتماعی م یهادهیساختارهای اجتماعی را علت اصلی پد ،ساختارگرایان

 .بان شناسی اقتباس شده است. این الگو ظاهراً از قلمرو زكندیساختارگرایان الگوی دومی را نیز مطرح م
های وجود دارند كه با جفت شدن با پدیده ی نامشهودیزیرین یبر طبق آن ساختارها یا قواعد انتزاع

ها و عبارات گسترش ها بر حسب نیاز به واژه. زبانآورندیاصلی اجتماعی را به وجود م یهادهیبیرونی، پد
انتزاعی  از قواعد تبدیلی ساده و یااند كه پارهنشان داده 2. زبان شناسان قائل به نظریه زایندهابندییم

. ندیگویاین قواعد را دستور زبان م .و فهم( در یك زباناند لدرست )قابل انتقا یهایمولد همه گفتن
نا  همان نظمبه دنبال ها آن بیابند. دستور زبان قوانینی مثل كوشندیساختارگرا م اجتماعیان تحلیل گر
سازد )به  سریمی اجتماعی را هادهیپد ینیبشیپی ادتهستند كه توضیح ی ین علوم اجتماعیزیر مشهود

 (.1323نقل از دانیل لیتل، ترجمه سروش، 
 یافهیوظی ساختاری و هانییتبجمع بندی  2-3-2
ای خدمتی انواع مستقلی از تبیین اجتماعی نیستند. تبیین خدمتی یا وظیفه ساختاری و یهانییتب
از تبیین علی است كه در آن استعداد عاملی برای تولید اثری در آینده مطرح است.  یادهیچینوع پ

 انساختارگرای تبعیت كند. در الگوی اول تواندیتبیین ساختاری بر دو قسم است یا از دو الگو م
ماعی اجتی هادهیرا علت پد ی(و جاری از روابط مشهود امجموعه) اجتماعی هایواحدهایی از ساختار

. الگوی دوم یا نظریه زاینده عقالنیت یا خرد اجتماعی یکی از مبانی تحلیل استد در این الگو نمی شمار
اجتماعی  یهادهیالزم تولید پد یهانهیاز قواعد انتزاعی به عنوان پیش زم یاسعی دریافتن مجموعه

د موارد آن طور كه در تبیین و تعد شودیمی تحلیل و تبیین از تفسیر استفاده هاگونهدر این  دارد.
  نیست. نظر مورد استقرایی ضرورت دارد،

                                                                                                                                        
1  - Structural 

2  -  Generative Linguists 
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 گوناگون مدل انواع؛ چهارمفصل 
 مقدمه

لِم برای نزدیك شدن به واقعیت در مسیر یا ی است كه عاادهیپددر قلمرو علم و تکنولوژی، مدل 
كه در بحث روش  گونههمان. زندیمست به ساختن یا ارائه آن جریان رسیدن به یك نتیجه علمی د
ی اعتبار مدل را از طریق آزمایش )به معنی عام آن( با روشی اگونهعلمی بیان شد، اگر عالم بتواند به 
. این گرددیمی از دانش بشری موسوم به مجموعه علوم ارمجموعهیزعلمی اثبات كند، مدل او وارد 

 حال تغییر است.مجموعه دائماً در 
باید قادر به تجزیه و تحلیل یا بهتر بگویم توجیه حوادث گذشته و  شودیمی كه ارائه انهیزممدل در 

در صورت نیاز پیش بینی و توجیه رویدادهای آینده باشد. هر چه توان توجیهی مدل بیشتر باشد، 
ساختاری برای نزدیك شدن به  استحکام و اعتبار آن نیز بیشتر است. پس مدل خود واقعیت نیست بلکه

. باز هم الزم شودیمواقعیت و پاسخ چراهایی است كه در پیرامون واقعیت یا در ارتباط با آن مطرح 
نسبی است و تا حدی از نگرش شخصی نگارنده تأثیر  شودیماست تأكید شود آنچه در اینجا مطرح 

 پذیرفته است. 
ی مثالً در نقاشی یا مجسمه سازی مدل مفهومی ژو تکنولودرجایی دیگر برون از مجموعه علم 

ی دیگری از هابخشمعکوس دارد. برای یك نقاش مدل معموالً واقعی است )جانداران، اشیاء یا 
آن را  نیو قواناجزا و تا حد ممکن به واقعیت نزدیك شود  كندیمهم نقاش سعی  نجایدر اطبیعت(.

 . كندقش و بر مبنای هنر و سلیقه خود تفسیر مینقاش آنرا نو كشف كند. ولی واقعیت مدل است 
 

 هابندي مدلتقسيم برايهاي گوناگون انواع نگرش
 نگرش توصيفي تشريحي .1

 ای : انواعی از مدل كه به صورت كالمی یا توصیفی سعی در نمایش پدیده1ی تشریحیهامدل
ی كالمی هامدلمی زلزله(. دارند )مثل آناتومی صرفاً توصیفی بدن انسان مثالً قلب یا توصیف كال

 نیترمهمی مدل سازی علمی هستند كه بشر مورد استفاده قرار داد. هانمونهتوصیفی تشریحی، از اولین 
در پیش بینی هستند، یعنی قابلیت پیش بینی، كمتر جزء  هاآنی تشریحی، ناتوانی هامدلضعف 
 .شودیممحسوب  هامدلی این گونه هاهدف
 هم  هامدل: هدف عالم از تبیین این 2ا قابلیت توام توجیه و پیش بینیی توصیفی بهامدل

توجیه و هم پیش بینی است. مثل توصیف قانون جاذبه عمومی یا اصل كنش و واكنش در نیروها یا بیان 
 مضرات سیگار برای انسان.

 

                                                                                                                                        
1  -  Descriptive 

2  -  Prescriptive 
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 1هاي استاتيك و ديناميكمدل .2
 كنند. را توصیف می هادهیپدنمادهای ریاضی های استاتیك: با بیانی كالمی یا با استفاده از مدل

 ضربحاصلرا عبور دهیم اختالف پتانسیلی به اندازه  I، شدت جریان Rمثالً اگر در سیمی با مقاومت 
های استاتیك عامل زمان معموالً مورد (. در مدلI × R = V) شودیممقاومت در شدت جریان ایجاد 

 .3aرابر است با ب aنظر نیست. مثالً حجم مکعبی با ضلع 
 ی متحركی الحظه. مثالً سرعت شودیمعامل زمان هم مطرح  هامدل نیدر اهای دینامیك: مدل

در یك حركت مستقیم الخط برابر است با مشتق فاصله نسبت به زمان یعنی 
dt

dx
v   یا

)t(x)t(v  صورت . این مدل در سقوط آزاد متحرك )نقطه مادی( بهtgv  شودیم ،
در  gاگر فقط نیروی جاذبه را در نظر بگیریم )از سایر نیروهای ممکن مثل مقاومت صرف نظر كنیم(، 

ی هامدل(. مقوله تعادل از مسایل مهمی است كه در 21/3اینجا همان جاذبه زمین است )مثالً 
و تعادل ناپایدار  2تعادل به دو صورت تعادل پایدار. شودیمدینامیکی در رابطه با نیرو و حركت مطرح 

است. تعادل از مسایل بسیار مهم و قابل بحث در علم و فلسفه است. طرح آن همیشه به صورت نسبی 
. مثالً این كه شودیماست و بین دو نوع تعادلی كه مطرح شد، گاهی طیفی از انواع دیگر تعادل مطرح 

تعادل گرایی یا برعکس است بحثی است كه در بسیاری موارد طرح های هستی به صورت گرایش پدیده
پاسخ جامعی در دست نیست. به حوزه و شرایط  "تعادل چیست؟"ی مثل اساده)برای پرسش  شودیم

 كاربرد بستگی دارد(.

 
 ها(بندي مدلها براي تقسيمها )نوع ديگري از نگرشميزان قطعيت مدل .3

 پارامتر معین هستند. به عنوان مثال در  هاآنیی كه در هامدل: 3های معین یا قطعیمدل
معین  رهایمتغضرایب  هاآنی برنامه ریزی خطی آشنا شدید كه در هامدلی عملیاتی با هاپژوهش
 هستند.
 برای رو شدن شیر یا خط در  ½: مثالً در نظر گرفتن احتمال 4های غیرقطعی یا احتمالیمدل

 پرتاب سکه.
وجود داشته باشد.  تواندیمیك تفاوت  Stochastic ،Probabilisticمعادل  بین دو واژه ظاهراً

ی احتمالی هامدلوجود دارد در حالی كه  Stochasticی هامدلمقوله وابستگی به زمان در 
Probabilistic  ضرورتاً وابسته به زمان نیستند. نکته دیگر خود احتمال است. در این بحث گاهی

                                                                                                                                        
1  -  static   & Dynamic 

2  - Stable equilibrium 

3  -  Deterministic 

4  -  Stochasti 
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كه در آن احتمال موفقیت برابر است با  شودیم)استقرایی(طرح  1ل تجربیاحتمال به صورت احتما
)خیلی زیاد( میل  تیهانیببه سمت  هاشیآزما. وقتی تعداد هاشیآزمابه تعداد  هاتیموفقنسبت تعداد 

كند یا 
n

m
)s(p   در این مدل)s(p  ،احتمال تجربی موفقیت استm و  هاتیموفق تعدادn  تعداد

كه احتمال موفقیت یك نامزد  میزنیماست. مثالً حدس  2. نوع دیگر احتمال، احتمال ذهنیهاشیآزما
 تواندینمدرصد باشد. مبنای تخصیص احتمال ذهنی معموالً آزمایش نیست ) 21انتخابی در انتخابات 

د را به عمل آورد(. مبنای احتمال ذهنی ی به اندازه كافی زیاهاشیآزماباشد یا بسیار دشوار است كه 
 معموالً اطالعات گذشته و استنباط شخصی است.

 

 هايي كه به نوعي شبيه واقعيت هستندها يا مدلبندي شكلي مدلتقسيم .4
 های مدلIconic های )ظاهراً مانندی(: مثل ماكت یك ساختمان، پل یا سد. مدلIconic 

 شبیه پدیده اصلی نیست.  هاآنعموالً رفتار ظاهری مانند پدیده اصلی دارند ولی م
 های مدلAnalog  ممکن است در ظاهر هیچ شباهتی به پدیده اصلی  هامدل)قیاسی(: این

یی به پدیده اصلی نزدیك باشد. مثل كرونومتر هاجنبهاز  هاآنرفتار  رودیمنداشته باشند ولی انتظار 
ها، (، ساختن مدارهای الکتریکی برای بررسی پدیدهكردیمن گالیله )ترازویی كه گالیله با آن زمان را وز

irvماشین ضرب   شدت جریان متغیر ایجاد كنیم، با یك و )اگر در سیمی بتوانیم مقاومت
ولتمترمی توانیم اختالف پتانسیل دو سرسیم را اندازه بگیریم كه همان حاصل ضرب مقاومت در شدت 

ای الکتریکی برای حل معادالت دیفرانسیل، دستگاه الکتروكاردیوگرام قلب یا مدارهجریان است(، 

به وجود نوعی پیوستگی، استفاده  توانیمی آنالوگ هامدلی مهم هایژگیودستگاه انسفالوگرام مغز. از 
 از قوانین علمی و اندازه گیری اشاره كرد.

 های مدلDigital كنند. مثل گیری شمارش میازهها را به جای اند)عددی(: عناصر پدیده
 چرتکه یا یك ماشین جمع ساده، اسکناس شمار و....

های عددی و قیاسی هستند. مثل كنتور آب منزل یا )دورگه( : تلفیقی از مدل Hybridی هامدل
ی هاپالسو آنرا به خروجی گسسته مثالً  رندیگیمكه ورودی پیوسته را  3هاترازوهای دیجیتال، مودم

 كنند و برعکس.آماده می Digitalیك برای ورود به كامپیوترهای صفر و 
 های مدل Symbolicنمادی(: مثل كتابت )استفاده از حروف الفبا برای نوشتن اصوات(، نت(-

 .H-O-Hبرای آب یا نمایش آن به صورت  O2Hهای موسیقی یا مثالً فرمول 
 از جمله شرایط است به مدل برای  ی مختلفهایوروددادن  4سازیسازی: منظور از شبیهشبیه

شوند. به عنوان سازی شناخته میابزار شبیه نیترمهماستنتاج یك نتیجه. امروزه كامپیوترها به عنوان 

                                                                                                                                        
1  -  Empirical Probability يا   Objective Probability 

2  -  Subjective or Mental Probability 

3  -  Modems 

4  -  Simulation 
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ی كامپیوتری(، آموزش هابرنامهها ) به كمك هایی برای تکرار ذهنی آزمایشهای صف، مدلنمونه مدل
 مشابه واقع برای یادگیری(.رانندگی و خلبانی )در واقع ایجاد شرایطی 

 
 هاي رياضيمدل .5

 دانان با استفاده از ساختار ریاضی )اصول، تعاریف  هایی كه ریاضیهای انتزاعی ریاضی: مدلمدل
اغلب  ایها مثلث، قضایای تشابه هامثلث. مثالً قضایای تساوی دهندیمارائه  هادهیپدو قضایا( برای بیان 

 قضایای هندسه
 مثل كندیمی را با یك رابطه ریاضی بیان ادهیپدتجربی: عالم به كمك تجربه های ریاضی مدل .

)حاصلضرب فشار در حجم برابر است با مقداری ثابت(.  p*v = cمدل یا قانون بویل ماریوت 

0

2

2

1
xaTx   .)0 )مدل حركت طی شده در طول زمانX نقطه آغازین وa .شتاب متحرك است 

ست كمی راجع به یکی از این قوانین مثالً بویل و ماریوت و شیوه استنتاج آن تفحص در اینجا بد نی
 كنیم.

 . هر چه میكنیمشرح آزمایش: یك تلمبه بادی )مثالً تلمبه دوچرخه( را به یك فشارسنج وصل 
ن دسته تلمبه را فشار دهیم با كاهش حجم درون سیلندر تلمبه، فشارسنج میزان بیشتری از فشار را نشا

)بیان كیفی یا توصیفی قانون بویل ماریوت(. یا  ابدییم. یعنی با كاهش حجم گاز فشار افزایش دهدیم
. در اینجا دو سؤال مطرح ابدییمبه بیانی دیگر هر چه فشار وارد بر یك گاز را بیفزاییم حجم آن كاهش 

 بودن پاسخ، چرا؟آیا چنین بیانی)قانونی( در همه شرایط صادق است؟ در صورت مثبت  شودیم
بویل پس از این مرحله مقدماتی با مهیا كردن ابزار الزم، ابتدا یك نوع گاز شناخته شده مثالً 

)در شرایط كنترل شده مثالً دمای ثابت(. شاید  زندیمو دست به آزمایش  كندیماكسیژن را انتخاب 
ار اكسیژن مثالً یك مولکول گرم یا نتایج آزمایشات ابتدایی او را بتوان در جدول زیر خالصه كرد: )مقد

         (2Oگرم  32
 

 4-1جدول 

1 9/1 6/1 4/1 2/1 1/1 P فشار بر حسب اتمسفر 

4/22 7/27 7/35 61 113 224 V حجم بر حسب ليتر 

 
رسد كه به نظر می شودیمعالوه بر اینکه بیان توصیفی فرضیه بویل در اینجا محك زده 

 2/22كه این مقدار ثابت  رسدیمری است ثابت. عالوه بر این به نظر فشار در حجم مقدا ضربحاصل
را تا حد امکان با  هاشیآزماباشد. یعنی بویل با تکرار این آزمایش در فشار نزدیك به یك اتمسفر )تعداد 

اما با تعداد  1-3مقادیر بسیار نزدیك به هم متغیرها برای گاز اكسیژن زیاد كرد و جدولی مثل جدول 
 مشاهده كرد كه:و ی خیلی بیشتر ساخت ( هانستو

2/1 + 2/22 ( =p  )فشار بر حسب اتمسفر( ×v  32حجم یك مولکول گرم یا )گرم اكسیژن 
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 4-1مدل نموداري جدول  4-1شكل 
 

آیا مدلی كه استنتاج شده همیشه و همه جا شمول است. به دست آوردن محدوده شمول)یا گستره 
در همه دماها برای همه گازها در تمام  PV= 22/2مراحل مهم است. آیا قانون تعمیم( یك مدل نیز از 

 ها و فشارها مصداق دارد؟حجم
كنیم كه ما قوانین طبیعت را كشف می دانستیمبه پاسخ نرسید. خود او  هاشیآزمابویل با ادامه 

 گذار طبیعت نیستیم.ن ولی قانو
كنیم. جدول زیر حاصل چند آزمایش اك استفاده میگرم گاز آمونی 32در این مورد فرض كنید از 
 .دهدیمروی این مقدار آمونیاك را نشان 

 
 4-2جدول 

1 1/5 1/1 P فشار بر حسب اتمسفر 

42/1 22/2 22/1 V حجم بر حسب ليتر 

42/1 42/1 42/1 P.V 

 
آوریم، به  را به دست 22/2مقداری است ثابت. ولی اگر بخواهیم باز هم  PVمالحظه كنید باز هم 

گرم گاز  12لیتر در فشار یك اتمسفر( از 22/1گرم گاز آمونیاك )با حجم  32باید به جای  رسدیمنظر 
 ( استفاده كنیم.21/12آمونیاك )یك مولکول گرم با حجم تقریباً 

 21برای یك مولکول گرم گاز صادق است. اگر درجه حرارت را به  PV=  22/2 + 1/2پس رابطه 
اتمسفر افزایش دهیم 3/2. اگر فشار را تا میرسیم PV=  1/22 + 1/2کرار در آزمایش برسانیم با ت

 و دیگر گاز نیست. قانون شودیمآمونیاك مایع 
 2/22  =PV  شودیمدر فشارهای خیلی باال به كلی از اعتبار ساقط. 
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تمامی گازها  اما چرا؟ علت وجود چنین نظامی در محدوده خاصی از دما، فشار و حجم برای تقریباً
ی علمی است. دلیل قانون بویل ماریوت، افزایش فشار هنگام هاروشیی از مراحل مهم چرا جوچیست؟ 

-این نیرو افزایش می ابدییمكاهش حجم در نیروی كشش بین مولکولی است. وقتی حجم كاهش 

و  شودیمفشار یابد)نیروی جاذبه بین ملکولی با مجذور فاصله نسبت معکوس دارد( و باعث افزایش 
برعکس.  چراها، گاهی در مرحله آزمایش و گاهی حتی پیش از آن با استفاده از قوانین قبلی كنکاش 

 .شوندیم
. این جمله اگر درست باشد خواندن بایستی دقیق و "خوانندیمعلما كتاب طبیعت را "گویند می

ابتدا  از تواندینمحوصله ی بیهاخوانن باحوصله صورت گیرد و به قول معروف مو به مو. عالِم مانند رُما
به پایان كتاب مراجعه كند تا سرنوشت را بفهمد. او الاقل در حیطه كار خویش باید جستجوگری دقیق، 

 ی جدید، البته ذهنیتی خالق هم الزم است.هامدلبا حوصله و نظام یابنده باشد. برای ساختن یا یافتن 
تجربی آن بیان شد. باز  –ا اختصار بسیار شیوه پژوهش استقرایی در مثال قانون بویل و ماریوت كه ب

 قابل درك است. هاآنی علمی و حیطه محدود هامدلهم نسبی بودن 
. مقوالت اندشدهی قبلی هامدلجایگزین  ترعیوسیی با دامنه شمول هامدلدر تاریخ علم چه بسا 

خورند. در بیش از علوم تجربی به چشم می نسبی بودن و محدودیت دامنه شمول در عرصه علوم انسانی
 اینجا فقط برای كوتاه كردن مطلب از مثالی در علوم تجربی استفاده شد.

 
 كنندمحدود ميا ها رمدل اعتبارعوامل اصلي كه 

 ايهاي دادهمحدوديت .1
متغیرهای مرتبط در یك مدل كمی، در صورتی كه مقدار آن متغیر را نتوانیم بسنجیم  كاربرد

توان برای كامل ناكافی باشند گاهی می هاداده. اگر رسدیم( نا ممکن به نظر میبشمار ادازه بگیریم ی)ان
را حدس زد. به عالوه اگر نحوه تعامل بعضی متغیرها را ندانیم، برای ارائه مدل به حدس  هاآنكردن، 
در مورد متغیرها  هادادهبودن  ی بیشتری نیاز داریم. به هر حال اغراق نمودن درباره اثرات ناكافیهازدن

ی علمی در ابتدا با دستاوردهاو انکار زحمات پژوهشگران دشوار نیست. اما نباید فراموش كرد كه اكثر 
 .اندگرفتهی عقالیی شکل هاو گمانحدس 
 

 هاي ساختاريمحدوديت .2
زود  ای ریداشند، نادرست ب هاآنهای استفاده شده در مدل درباره ارتباط متغیرها و تعامل اگر فرض

 مدل در انعکاس صحیح واقعیت با مشکل مواجه خواهد شد.
 

 بحراني يهاتيوضع .3
ها به ی خاص (تغییرات ناچیز در ورودیطیشرا ای هامکانهای گاهی )در مواقع، در بعضی از سیستم
ی و حتی نیبشیپی موجود قابلیت هامدلی كه اگونه،به شوندیممنجر  امدهایپتغییرات شدیدی در 
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ی مدت و طوالنی اقتصادی، سقوط ناگهانی پرشتاب هابحران. دهندیمدست ز وضعیت را ا هیتوج
 جوامعر ی داسیو سی اجتماعی هاانقالبدر با زارهای بورس،  هامتیق

 هستند. هاتیوضعیی از این گونه هامثالی در فناور، تحوالت نا منتظره 
ی به نظر و ناكاف، اندك اندشدهی نا منتظره عرضه هاتیوضع یا نظریاتی كه برای رویایی با راهکارها

ی ریاضی جهت رویارویی با هامدل. در طول یك قرن گذشته، ریاضی دانان برای ارائه رسندیم
.از میان اندنمودهی زیادی هاتالشیی را دارند، هاتیوضعیی كه توان بالقوه قرار گرفتن در چنین هادهیپد

 آشوب اشاره كرد. هیو نظر( 1به ریاضییات رویدادهای ناگهانی)كاتاستروفی توانیمدستاوردهای آنها 
 

 سازيحاالت گوناگون در مدل
 در چهار وضعیت یا فضای گوناگون شکل گیرد: تواندیممدل 

را ی مورد انتظار امدهایو پ هاتیمحدودقطعیت: فضایی كه در آن متغیرها، ضرایب، دامنه  .1
 به عنوان مثال مدل برنامه ریزی خطی را در نظر بگیرید.ی یا معین تلقی كرد.قطع

بعضی دیگر احتمالی هستند.مثل  احتمالی )ریسك(:حالتی كه در آن بعضی عوامل معین و .2
به مسیری از  هاآنی رسیدن به اند ولاگرچه پیامدها معین فرض شده  هاآنی تصمیم كه در هادرخت

 تصمیم بهینه مورد نظر است. افتنیو رد با مقادیر معین احتمال بستگی دا هانهیگز
ی هانهیگزیی كه در آنها با وجود مشخص بودن پیامدها احتمال هاتیوضععدم قطعیت:  .3
 هم نا معین است.  هاآنی رسیدن به رهایمس

. حركت یك طرف با توجه به مشخصاندغالباً نا  هاو احتمالی مسیر هانهیگزتعارض: پیامدها،  .2
یی طرح هاتیوضعی تئوری بازی برای چنین هامدل. اغلب شودیمتعین ی دیگر هاطرفحركت 

ی بیشتر دانشمندان برای هاپژوهشدر فضاهای به شدت رقابتی امروز،  و كار.برای بقای كسب شوندیم
ی كارا وجدید مورد نیاز است. الگوی بازیگر خردمند یك راه حل ظاهراً ساده برای تصمیم هامدلارائه 

او هوشمند . برای آنکه بدانی رقیب چه خواهد كرد فرض كن ،كندیمیت تعارض توصیه گیری در وضع
قبل به  هاسالی نیست. اكار سادهاین  "خودت را به جای او بگذار"است حداقل به اندازه خودت. یا 

كارها )الف،ب  آنو  دادمیم. ( را انجام .به جای تو بودم این كارها )اول، دوم و...ر فرزندِ نوجوانم گفتم اگ
. این كلمه "را جای من بگذارید د خو دیتوانینم "ساده پاسخ داد: و . صریح كردمینم( را  ...و..
 ولی گاهی حقیقتی در آن نهفته است.. كندیمبرای مدتی آدم را ناراحت  "دیتوانینم"

                                                                                                                                        
1 - Catastrophy 
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 پايان نامه نويسي موردر نكاتي د؛ پنجمفصل 
  مقدمه

فصل انتخاب موضوع پایان نامه، عناصر مهم پیشنهاد تحقیق و فصول پایان نامه با اختصار  نیدر ا
 .شوندیمفراوان مطرح 

و اساس مستندی از یك تحقیق بسیار گسترده ر ب مدت كارو در ادامه نکاتی پیرامون تعداد صفحات 
 .شودیممرتبط مطرح 

 
 ضوع پايان نامه:ضوابط انتخاب مو

 تراست، برای انتخاب موضوع پایان نامه، معیارهای زیر را مورد بررسی قرار دهد: ه دانشجو ب
 توانایی و عالقه او .1
، پایان نامه در زمانی معقول به اتمام برسد. هاتیمحدودعملی بودن: یعنی با وجود همه  .2
 توجه به سه محدودیت زیر بررسی كرد:  موضوع مورد مطالعه را با ستیبایمبرای عملی بودن  معموالً

 محدودیت دسترسی به منابع اطالعاتی .221
 )منابع مادی و كالبدی و نرم افزاری( محدودیت امکانات اجرایی .222
 محدودیت زمان و سایر منابع .223

 جامعه علمی و اهمیت و ضرورت از دیدگاه خود  .3
 داشتن زمان(ر ظدر نو ، اجتناب از بلندپروازی نهیو هز)آنالیز سود  به صرفه بودن .2
 وجود استاد راهنما و امکان جلب موافقت او .2
 )بیشتر در مورد پایان نامه دكترا صادق است(. یاحرفهقابلیت ادامه، به عنوان محقق یا ادامه  .2

 
 ی درسی:هاپروژهو  هادرسی دانشجوئی با سایر هانامهی پایان هاتفاوت

 اند.شدهی درسی كوتاه و تعریف هاهپروژمدیریت درس به عهده استاد است، همچنین  – 1
در حالی كه مسئول مدیریت پایان نامه، دانشجو است.كاری كه مدیریتی ویژه همراه با پیگیری 

 .طلبدیمو نوآوری  تیمستمر و خالق
با مرور ادبیات و گردآوری، حتی اگر به یك متن درسی عالی برسیم پایان نامه شکل  صرفاً – 2

ی اجرایی )مثل آماده سازی یك نرم افزار كامپیوتری( و معرفی مفاهیم حتی هاژهپرو. همچنین ردیگینم
 .شوندینمپذیرفته  معموالًتا لیف و تازه به صورت ترجمه 

 پایان نامه باید یك تحقیق مستقل در جهت ارتقای دانش باشد و توسط دانشجو مستند شود. – 3
ی اساسی مورد نظر او وبیان هاپرسش صحیح پرسش یا طرحیعنی : بیان صحیح یك مسئله با 

صورت ضرورت(،یك كار مروری روی ادبیات موضوع،تشخیص استفاده از نوعی ر )دهاهیفرضو  هاهدف
، تشخیص صیو تلخ،طبقه بندی هادادهاز آن،جمع آوری  حیو صحاستفاده عملی و ی تحقیق متدلوژ

(،تحقق هاآنقی روابط)دست كم بعضی از روابط متغیرها،اثبات منطو (هاآنمفاهیم، متغیرها)انواع 
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و امکان بحث استداللی در مورد چرایی روابط ثابت شده  و در صورت هاافتهی لیو تحلاهداف، تجزیه 
 مشاوران(و باالخره مستندسازی و دفاع از كل كار)زیر نظر استاد راهنما 

نظر، ایرادگیری و دفاع منطقی راهنمایی، اظهار  هاآناستادان راهنما منابعی كمیاب هستند. وظیفه 
حسب برنامه عمل كند. ارتباطش را با استاد ر مقابل دانشجو باید به تعهداتش بر در موارد نادر است. د
ی پیشرفت هاگزارشبا استاد راهنما، گزارش پیشرفت كار دهد)خوبست،  در مالقاتراهنما حفظ كند. 

ن ببی را تداركید از او نگهداری شود(. مستندات الزم كار و نظرات استاد راهنما همراه با نوعی اخذ تأی
مشاوران، در دفاع از كل كار با كمك و تأیید نهایی استاد راهنما  ازرا آماده كند. پس  اشهیدفاعدو 

 مشاوران موفق شود.و راهنما 
 
 موضوع :  نمودنانتخاب و مشخص  يهاكانال

. برای انتخاب نهایی موارد زیر ردیگیمبه طور كلی یك یا چند حوزه موضوعی در ذهن شکل 
 كمك كنند: توانندیم

 ی جاری(دادهایرو نهیزمتحلیل موضوعات در و حوادث جاری یا اخبار روز )تحقیق  – 1
نیازهای خود را از مجاری گوناگون به اطالع  هاسازمان، بعضی از معموالً: هاسازماننیازهای  – 2

 .رسانندیمآموزش عالی  مؤسساتمعاونت پژوهشی 
 مجالت علمی در حوزه موضوعات مورد عالقه. – 3
 اظهارنظر دست اندركاران علمی در حوزه )های( مورد عالقه. – 2
نزده  هاآنولی كسی دست به اثبات پژوهشی  اندشدهموضوعاتی كه به طور عمومی پذیرفته  – 2
 است.
 اند. ت نشدهمسائلی كه دارای راه حل ناقص بوده یا به طور كامل اثبا – 2
 استفاده از رویکرد دیگری در حل یك مسئله یا تحقیق. – 2
 های موضوعات مورد عالقه ی دفاع شده در حوزههانامهپیشنهاد تحقیقات)آینده(در پایان  – 2

یا از طریق مجازی و مقاالت مندرج در مجالت  هاكتابخانهی قابل دسترسی در هانامهمجموعه پایان 
 .رسندیمابع انتخاب موضوع به نظر علمی، بهترین من

 
 :(Proposal)تحقيق  طرحيشنهاد يا پ

بعد از انتخاب عنوان و در نظر گرفتن یك راهنما، پیشنهاد تحقیق در یك رفت و برگشت متوالی 
با حضور هم  یررسمیغ ناریسمگیرد تا تکمیل شود. بسیار خوبست كه پیشنهاد تحقیق در یك قرار می
ود و نظر سنجی در مورد آن صورت گیرد و از عنوان گرفته تا روش تحقیق عیب زدایی ارائه ش هایكالس
 شود.

 :تحقیق مندرجات پیشنهادنکات قابل توجه درباره 

ی اصلی زیر تشکیل شود)هر قسمت اصلی بندهایا  هاز قسمتا تواندیمیك پیشنهاد تحقیق مناسب 
 یا زیر بندهایی نیز باشد(: ی فرعیهاقسمتحسب تشخیص محقق دارای ر ب تواندیم
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اختیاری است ولی یك مقدمه كوتاه شامل توضیحی در مورد  نجایدر ا) نوشتن مقدمه مقدمه -1
 .(.كندیمیی در پی گیری مطالب كمك دانشجوعنوان تحقیق با اشاره به مواد اصلی طرح به خود 

ش كدام است؟( بیان پرس نیتریاصلصورت مسئله یا موضوع )مسئله چیست؟ مسئله یا بیان -2
مقدمه چینی  كیبا مسئله  بیان ساده و صریح صورت یك مسئله اهمیتی خیلی كمتر از حل آن ندارد.

نقش داوری طرح را . در بیان مسئله، توجه به مخاطبان كه اكثراً یا تماماً شودیمتوصیفیِ مختصر آغاز 
طرح را برای یاد گرفتن  ها.آناست، بسیار مهم كنندیمی تحصیالت تکمیلی ایفا و شورادر گروه 

در مورد آگاهی ارائه دهنده از صورت مسئله و موضوعیت داشتن طرح با دیدی  خواهندیم، خوانندینم
 انتقادی ویاری كننده قضاوت نمایند.

 : ضرورت تحقیقو  اهمیت -3
شتوانه ضرورت، تعریف و تمجید از موضوع نیست.جایگاه امروزی موضوع ،پو منظور از اهمیت  

علمی  لیو دال موضوعی طرح مسئله ه چینیمقدم .تحقیقاتی آن )با مروری بر ادبیات تخصصی(،
قلمرو ضرورت تحقیق روی موضوع از مطالب قابل طرح در این قسمت هستند همچنین در این جا 

دهای در بن نمونهو ی مستقیم یا اولیه تحقیق )مقوالت جامعه هادادهجمع آوری  محل یا تحقیقمکانی 
)از چه زمانی كار محقق از نظر خود محقق زمانی آن قلمروو  (شوندیمبعدی در صورت ضرورت طرح 

نگرش به پدیده مورد  قلمرو زمانی ذكر شود. به هنگام لزوم، تواندیم(ابدییمزمانی پایان  و در چهشروع 
همین قسمت نوشته  ی تواند دربه اشدمی آینده و حتدر گذشته ممکن است یك مقطع زمانی  نظر كه

ی كه معرفی تفضیلی قلمرو در صورتقلمرو، اشاره به اولی كافیست. و شود. در صورت یکسانی این د
در انتهای طرح به صورت  راآن توانیممکانی الزم و به فضایی بیش از یك صفحه نیاز داشته باشد 

 ضمیمه درج كرد.
و توامان مطرح شوند. یعنی بیان مسئله  به گونهبنا بر سلیقه محقق  توانندیم 3و2* بندهای 

بند پوشش داده شوند، در یك و توجه به مطالبی كه باید در این دا تحقیق روی آن، ب تیو اهمضرورت 
 مطرح شوند. به اهمبند 

  )بسیار مهم( تحقیق یهاگزاره -2
 ی تحقیق عبارتند از:هاگزاره

مورد تا ر ، البته در ههاهیفرض هاهدفدی ی ( مثل موارد بعو فرعی تحقیق )اصلی هاپرسش -1-2
در طول  هاآن رییتغ و امکاننوشتن باشند  قابلآنجایی كه در هنگام نوشتن طرح، به گونه مستدل 

و پرسش  نیتریاصلكار نوشتن را تا حد درج فقط  توانیمصورت وجود ابهام ر تحقیق خیلی كم باشد. د
ی هاپاسخبرای رسیدن به  هاآنهستند كه یافتن پاسخ یی هاآنی فرعی هاپرسشهدف تقلیل داد. 

 ی اصلی الزم است. هاپرسش
برای رسیدن  معموالًی فرعی كه هاهدفی اصلی و هاهدفی تحقیق: شامل هدف یا هاهدف -2-2

ی اصلی و فرعی، یك یا هاهدفبه هدف اصلی باید تحقق یابند. ممکن است محقق بخواهد عالوه بر 
در ی اصلی و فرعی نیستند ولی هاهدفیی كه جزو هاهدفجنبی را نیز ذكر نماید) یهاهدفتعدادی 

را نیز در زیر بندهای مجزا نوشت و به همین قسمت  هاآن توانیممحقق شوند(،  توانندیمتحقیق  نیح
 الحاق كرد.
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صورت  هب را با احتمال بسیار زیاد معموالً هاآنیی كه پاسخ هاپرسشی تحقیق: هاهیفرض -3-2
 هاآنی اصلی و سپس فرعی را در فرم مثبت هاهیفرضابتدا  توانیم. در این صورت میزنیممثبت حدس 

 :هیفرضكار درستی نیست. مثالً  هیفرض كیدر نوشت. درج چند صفت 
 ی داری دارد.و معنسرعت و دقت كاركنان در انجام خدمات بر رضایت مشتری تأثیر مستقیم 

 مجزای زیر تفکیك كرد: هیفرضرا باید به دو 
 ی داری دارد.و معنسرعت كاركنان در انجام خدمات بر رضایت مشتری تأثیر مستقیم 
 ی داری دارد.و معندقت كاركنان در انجام خدمات بر رضایت مشتری تأثیر مستقیم 

تبیین  ) در هستند متغیرها صفات كلی مورد مطالعه : در تحقیقات اجتماعیمتغیرهای تحقیق -2
ی اصلی و فرعی هاگونهدر  توانندیمهم  رهایمتغ یا مستقل و تبعی(. متغیرهای مستقل و وابسته، علَی

 درج شوند.
و وابسته مثالً از نظر مستقل  هاآنهنگام نگارش طرح تحقیق اشاره به متغیرهای تحقیق و انواع ر د

 هاآنصورت امکان، اشاره به ر دبودن، الزامی و در بعضی موارد حتی امکان پذیر نیست. ولی در مواردی، 
ی پیشنهادویا در فرایند اجرای تحقیق نیز مشخص بودن در طراح. كندیمارزیابی طرح را تسهیل 

سامان  ترو شفافسبب شود محقق چارچوب یا الگوی مفهومی تحقیق را سریع، گویا د متغیرها می توان
معلولی( معموالً  -علی ایو  مرتبطس یا غیر )مرتبط به صورت مستقیم یا معکو دهد. روابط بین متغیرها

 اصلی تحقیقات اجتماعی از جمله مدیریت هستند. سوال
 تحقیق :شناسی روش  -2
راهبرد تحقیق: اگر قرار باشد بندی با این عنوان در طرح تحقیق نوشته شود، منظورمی تواند  -1-2
فهرست ر ردی، آزمایشی و ارزیابی باشد.دشاره به یکی از راهبردهای توصیفی، تاریخی، مطالعه موا مثالً

ز ا ی در منابع مختلف موجود نیست. مثالًتوافقی ماهیت آنها به عنوان راهبرد یا روش، و حت راهبردها
 .شودیمدر بعض دیگر تحت عنوان روش یاد و مطالعه موردی در بعضی به عنوان راهبرد 

به صورت مستقل یا توامان مطرح شوند.  انندتویممستقل از بقیه نیستند.یعنی  راهبردهااغلب این 
 از راهبرد مطالعه موردی نیز استفاده كرد.شاید بهتر باشد با وجود توانیمر یك تحقیق تاریخی د مثالً

های بسیار گوناگون در فهرست راهبردهای تحقیق در منابع موجود، بعضاً اشاره به آنها به  تفاوت
 كرد. نظرصرفعدم نیاز، از نوشتن آن  در صورت گریدی و مالحظاتصورت روش یا روش عمومی 

كالسیك  یهااز روشیا تركیبی  یکی به مستدلاشاره  در این بند:تحقیق روش عمومی -2-2
مطالعه موردی، تاریخی، همبستگی، كیفی، سناریو، فرا تحلیل، ، ،توصیفی، پیمایشی، علَیمثل تحقیق 

مستقل نیستند. اگر  واقعاً هاروشنظر است. خیلی از این آزمایشی، تحلیل محتوا و تحقیق عملی مورد 
ی در یك فرم ثابت ارائه شده باشد بهتر است روش اصلی به كار انهیگزاین بند به صورت بسته و چند 

رفته را همراه با یك روش غالب دیگر در تحقیقتان عالمت بزنید.اما شما ممکن است در مقاطع مختلف 
شرح و با استدالل كافی  بهترستفاوت بخواهید استفاده كنید. در این صورت ی متهاروشتحقیقتان از 

فضای كافی  هانامه)معموالً در پیشنهاد تحقیق برای پایان  را بنویسید هاآنمقاطع تحقیقتان یکایك 
برای هر مورد مهیا است(. روش شناسی همراه با بندهای آن نقش مهمی در ارزیابی یك طرح پیشنهاد 

 از افراط در نوشتن الزم است.  زیو پره.با این وصف رعایت اعتدال كندیمیفا تحقیق ا
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و یکی از موارد بنیادی، كاربردی  تواندیمروش تحقیق بر مبنای هدف : :پاسخ این بند  -2- 3
 ی باشد اخیراً هدف ارزیابی)معموالً ارزیابی عملکرد( نیز به این فهرست اضافه شده است.اتوسعه
معتبر(به د ی و سایر اسنااكتابخانهی)استفاده از متون اگردآوری اطالعات: كتابخانه روش -2- 2
به عنوان  مشاهده ( –مصاحبه  –اندازه گیری متغیرها ) پرسشنامه مثل  میدانی و ی ثانویههادادهعنوان 
 ی اولیه.هاداده

ا پارامتریك(، تحلیل )توصیفی،تحلیلی)پارامتریك یا نآماری یهاها:روشروش تحلیل داده -2-2
 ویژه پژوهش عملیاتی و.... یها، روشكامپیوتری ، شبیه سازیعاملی

در این بند هر موردی به استدالل كافی نیاز دارد. لذا،گاهی استفاده از مشاوره یك آمارشناس یا 
 .دیافزایماستاد پژوهش عملیاتی بر كیفیت كار 

نمونه ، ت مشترك و شرایط شکل دهنده جامعه()صف معرفی جامعه: روش نمونه گیریجامعه و  -2
 (.بخواهید استفاده كنید تحلیل آماریی توصیف و هاروشاز كه  ی)در صورت روش نمونه گیریو 

به  كینزد اریبسی پژوهشی هاپروژهها، مقاالت، و سوابق مستقیم تحقیق: شامل پایان نامه -2
 موضوع.
ی زمانی و هاتیمحدودوتاه و روشن: مثل ی كهاجملهی تحقیق: به صورت هاتیمحدود -3

محدودیت دسترسی به منابع جدید، نرم افزارهای تخصصی، دشواری یا حتی عدم امکان دسترسی به 
 .خبرگان موضوع و اسناد مرتبط

ی برای فهم و ضرور: به خاطر داشته باشید اگر مفهومی خیلی اساسی واژگان ویژه تحقیق -11
ی مطرح كنید. ولی بیان و كافایل هنگام بیان مسئله به صورت قابل فهم پیشنهاد باشد آنرا همان او
  تکرار كنید. هم نجایااختصاری آن تعریف را در 

 فهرست منابع-11
های  وستیپ ریو ساضمایم شامل معرفی بیشتر قلمرو مکانی تحقیق در صورت ضرورت  -12

 ضروریِ موردی
 

  مطالب و ساختار پيشنهادي پايان نامه:
 ی زیر باشد: هابخشدر بر گیرنده  تواندیمایان نامه یك پ

 سطر(: 54چكيده)حداكثر دو صفحه يا حدود  -1
بیان گردد كه در این پایان نامه به طور خالصه چه خواهید خواند. برای  ستیبایمدر چکیده 

 نگارش چکیده باید نکات زیر رعایت گردد: 
 خالصه نویسی -1-1
 نثر قوی  -2-1
 مثل و كه از و..... هادهندهی كوتاه و حداقل استفاده از ربط هاجمله -3-1
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 دیجدو..در علم  نیترمهمتفضیلی عالی مثل بهترین،  كاربرد صفتاجتناب از مطلق گرایی) -2-1
 ی اشخاص.پروفسور برای یا حتی خطاست(.اجتناب از كاربرد عناوینی مثل دكتر ،استاد، قگیسلیب

شوند ولی توجه كنید كه  تیرعا دیبادر تمام متن پایان نامه  1-2و1-1،3-2اگر چه بندهای
 .رندیقرار گی فوق در نگارش آن باید مورد توجه حداكثری و بندهاچکیده ویترین پایان نامه است 

)اصلی(،  هاهیفرضو  هاپرسش، هاهدفدر برگیرنده اصل موضوع،  حد امکانچکیده باید تا  -2-1
 ی آماری )در صورت وجود( باشد.هاروشمثالً  هاداده لیو تحلجزیه ی تهاروش)جامعه، نمونه و 

ی خالصه به شیوه تحقیق و نتایج اصلی آن شود و در انتهای آن ااشارهدر چکیده الزم است  -2-1
 ها نوشته شوند كلید واژه

 : پيشگفتار)اختياري( -2
 در نوشتن پیشگفتار،بهتر است موارد زیر را ذكر نمود: 

 .امكردهمیت موضوع : بیان این كه چرا این موضوع را انتخاب اه -1-2
 هدف تحقیق  -2-2
آن بر حوزه  ریتأثای به نتایج ویژه كار محقق و مختصری در مورد جایگاه موضوع، اشاره -3-2

 ادبیات موضوع. 
 سطر قدردانی )بسته به نظر محقق(  2 حداكثر تادر انتهای پیشگفتار  -2-2
  فهرست مطالب: -3
صورت استفاده از شماره گذاری عناوین بهتر است از چ  به راست ر در فهرست فصول و مطالب ،د 

(a-b-c) های پ یا شماره –ب  –شماره، درون بند از حروف الف  3صورت گیرد. برای مطالب بیش از
-2فصل )مثالً التین یا سیگنال یا بولت استفاده كنید.معموالً مقدمه فصل را با تك شماره مشابه شماره 

یافته ت گذاری را از آن به بعد به صورت منطقی و ساخ كنند و شمارهمقدمه برای فصل دوم ( آغاز می 
 .دهندیمادامه 

 12برای متن معمولی، 12با اندازه   bی مجموعه هافونتیا بعضی دیگر از  bNazaninقلمی مثل
ای پررنگ برای عناوین تك شماره 12ای، وهبرای عناوین دو شمار 12ای، پررنگ برای عناوین سه شماره

. توجه داشته باشید كه شودیمپیشنهاد  Times New Roman مناسب است.برای قلم التین مثالً
 bNazanin.مثالً در ازای ترندبزرگی فارسی با اندازه مشابه هاقلمدرجه از  2ی التین یك تا هاقلم

regular 14   باید  regular 12 Times New Roman.اختیار كرد 
درج شود. دقت شود و تهیه  هاوستیپهمچنین بهتر است فهرستی از جداول، اشکال، نمودارها، و 

 كه 
)یکنواخت در تمام پایان نامه( و هاآنباید در زیر یا باالی  هاشمارهبرای هر جدول، شکل یا نمودار، 

. به عنوان مثال چهارمین جدول فصل با همان قاعده شماره گذاری متن) در صورت وجود(، نوشته شود
 می گیرد.مثالً: 2 -2دوم شماره 
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 ..... )منبع (.اطالعات جمعيت شناسي. 5-1جدول 

 جمعيت،تعداد باسوادان و نرخ باسوادي بر حسب جنس و سن )هزار نفر(

جنس و 
 گروه سنی

 ۵۵٣۱مهر  ۵۵۱۱آبان  ۵۵٣۱آبان 

 باسوادان جمعیت  
نرخ 
 باسوادی

 وادانباس جمعیت
نرخ 
 باسوادی

 باسوادان جمعیت
نرخ 
 باسوادی

 21222 23313 32213 22223 12222 22113 22222 2222 13322 مرد و زن 

 21212 12122 13222 22222 2132 13322 33213 3322 11123 مرد.

 22212 3232 12222 32222 2223 13122 12222 1222 3322 زن

جنس و 
 گروه سنی

 ۵۵٣۱آبان  ۵۵٣۱آبان  ۵۵٣١مهر 

 باسوادان جمعیت  
نرخ 
 باسوادی

 باسوادان جمعیت
نرخ 
 باسوادی

 باسوادان جمعیت
نرخ 
 باسوادی

 22221 22122 23321 23221 21222 22232 22212 33322 22222 مرد و زن 

 22222 22232 32232 22222 22222 22232 21222 13131 23222 مرد.

 21232 22222 31222 22.21 13112 22221 22212 12222 22121 زن

          

 
 فصل اول )كليات تحقيق(:  -5

؛ به ویژه در مواردی مثل سوابق ترمفصلو  ترقیعمدارد منتها  Proposalفصل اول بندهایی مثل 
 جامعه تحقیق.و تحقیق و معرفی مکان 

مطالب  برای شماره گذاری شودیمشماره گذاری مسلسل صفحات از اولین صفحه فصل اول آغاز 
 ..... استفاده كرد..ی التین یا یك، دو، سه، یا.هاشمارهاز  توانیمقبلی 
 فصل دوم )ادبيات تحقيق(: -4
در این فصل باید مروری بر آثار دیگران، تعاریف، تحقیقات برجسته و اثرگذار همراه با نقد و تحلیل  

كه خواننده را به فصل سوم یعنی ی اگونههدفمند نوشته شود به  كامالًصورت گیرد. این فصل باید 
. سعی كنید دیكنیم، بلکه گزارش دیكنینمبرنامه تحقیق پیوند زند. دقت كنید تدریس ا متدلوژی ی

كه كمتر  میكنیممستند باشند. گاهی اوقات در تحقیق از ابزار تئوریك خاصی استفاده  هانوشته
ی را به تشریح آن نظریه خاص كه قرار است ادر ادبیات تحقیق چند صفحه توانیمشناخته شده است، 

البته خالصه و به صورتی هدفمند در جهت  -به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد اختصاص داد
 كمك به پرورش موضوع تحقیق نه آموزش آن روش.

 فصل سوم )روش شناسي تحقيق(: -6
ی هاافتهی كه برای رسیدن به یادر این فصل، هدف، تشریح روش تحقیق یا بهتر بگوییم برنامه  

كه برای رسیدن به پاسخ  هاتیفعال. بنابراین مسیری از باشدیمتحقیق باید مورد استفاده قرار گیرد، 
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. همچنین هنگام شروع این فصل شودیمطی شود، توضیح داده  ستیبایم هاهیفرضیا اثبات  هاپرسش
ر ذكر شود. مفاهیم مرتبط نیز در صورت ضرورت ی تحقیق به اختصاهاگزارهبهتر است یك بار دیگر 

تشریح شوند. متغیرهای ویژه تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، اندازه نمونه، وسایل اندازه 
یی تحقیق و ایو پاگیری متغیرها )مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و...(، سطوح معنی داری آماری،روایی 

در هر مورد تشریح آن مورد در ارتباط مستقیم با تحقیق خاص شما ابزار تحقیق باید روشن گردند. اما 
ذكر عمومی )مثالً تعریف عام جامعه آماری یا  میو مفاهمورد نظر است. از ارائه یا تدریس تعاریف عام 

نوع ویژه مثالً پرسشنامه و وانواع آن(جداً اجتناب كنید.در این موارد باید در مورد جامعه  پرسشنامه
ر مقایسه با فصل ادبیات تحقیق كمتر است. د حجم این فصل مثالً معموالً تان توضیح دهید.. تحقیق خود

و در مورد ساختار این فصل  كنمیم.من توصیه شودینماین قضیه به هیچ عنوان اشکال یا كمبود تلقی 
اتی نزدیك به یی استاد راهنمایتان چند پایان نامه موفق با موضوعراهنمای پایان نامه با هاقسمت ریسا

 كار خودتان را مرور كنید.
اگر قرار است مدلی به محك آزمون قرار داده شود، بهتر است در همین فصل طرح شود. نوشتن 

برای دانشجویان دشوار است. این دشواری شاید به این علت باشد كه  معموالًفصل سوم به این صورت، 
انجام دهند، ندارند.  خواهندیمروشنی از آنچه  (، سناریویProposalتحقیق )ارائه  شنهادیپهنگام 

هنگام نگارش این فصل باید با دیگران به ویژه استادان راهنما و مشاور بیشتر مشورت كرد. در 
آوری اطالعات یا اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شود یی كه قرار است برای جمعهاپژوهش

 مورد نظر باشند، مشاوره با یك آمارشناس بسیار سودمند است ی آمار استنباطیهاروشبه ویژه اگر 
 فراموش نکنید كه یکی از عناصر مهم هر تحقیقی خالقیت و نوآوری است.

 تحقيق(: يهادادهتحليل و فصل چهارم )تجزيه  -7
و و مورد تجزیه  رندیقرار گمورد بحث و ی تحقیق یکی بعد از دیگری ارائه هادادهدر این فصل، باید  

است  هاآزمونشرح و نمونه و جمعیت شناسی جامعه  حیو توضتحلیل قرار گیرند.این فصل مکان درج 
در مورد و در همین فصل صورت گیرد. نتایج تا حد امکان تفسیر شوند  تواندیمهم  هاآزمونارائه نتایج 

ود باید در مورد شای رد میجامعه تحقیق است بحث شود. اگر فرضیه معموالًكه  هاآنسقف تعمیم 
یی است كه دارای جداول و نمودارها معموالًدالیل رد آن توضیح داد )چرا جویی كرد(. فصل چهارم 

. در صورتی كه در تحقیق، مدلی ارائه شده دهندیمنمایش  ترخالصهی تحقیق را به صورت هاافتهی
 باشد، اعتبار آن باید در همین فصل محك زده شود.

 ه گيري و پيشنهادات(:فصل پنجم )نتيج -8
و نتایج  هاافتهی تحقیق نوشته شود.سپس یهاگزارهی از اخالصه ستیبایمفصل ابتدا  نیدر ا  

ی این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه )در صورت هاافتهشوند. بین ی لیو تحل هیو تجزتحقیق بیان 
انجام داد،  توانیممیل نتایج تحقیق ی انجام شود. اقداماتی كه جهت تعمیم بیشتر یا تکاسهیمقاوجود( 

ذكر گردد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیق بیشتر در ارتباط با موضوع پایان نامه، و پیشنهاداتی 
 اتیو تجربنتایج تحقیق ارائه دهد)نتایج حاصل از تحقیق نه نتایج خیلی كلی  كاربرداجرایی برای 

 شخصی(
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 فهرست منابع  -9
  هامهيضم -11
 تحقیق و تعداد صفات یك پایان نامه زمانمورد طول ر تی دنکا
ی مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، اقتصاد هارشتهپایان نامه دكترا در  211در تحقیقی كه روی  

ماه(از  و متمركز درساعت كار مفید  111و ادبیات انگلیسی صورت گرفته است. میانه زمان كار )با فرض 
 ماه محاسبه شده است.  12نامه  انیپایك  ایكار برابتدا تا انتهای 
ماه كاری )ساعت  12. دقت كنید كه مثالً اندبودهی محل تحقیق در ایاالت متحده آمریکا هادانشگاه

)بسیار بیش از تریطوالن حتماًساله توزیع شود  2 مثالً( اگر بخواهد روی یك زمان طوالنی 12× 111
ماه هیچ وقت  12یت زمان را اِعمال نکنید، ممکن است این ساعت خواهد شد(. حتی اگر مدیر 1211

 گیرد. صورت زینانجام مراحل رسمی دفاع و مقاالت  فیتألتمام نشود.در این مدت باید 
نا مه  انیپاماه میانه مدتی است كه در تحقیق مذكور برای انجام  12یادآوری كنم  ستیبه دن

 ت.دكتری با امکانات چند دهه قبل گزارش شده اس
 

 Gordon, 1979  &(Clyde) 1توزيع صفحات و توزيع زمان در مراحل پايان نامه – 5-2جدول 

انه 
می

ل 
داق
ح

ثر 
داك
ح

 

 

 011 011 222 صفحات كل تعداد
 زماندرصد

 فراوانی

 %21 8 1 3 )به ماه( Proposalزمان براي يافتن عنوان و تحقيق جهت نوشتن 

 %7 3 1 1 ريزي(زمان پيش تحقيق )امكان سنجي و برنامه

 %33 12 4 5 اصل تحقيق و تجزيه و تحليلزمان 

 %33 12 3 5 نوشتن، ويرايش و تكميل دفاعزمان 
 %111 35 11 14 زمان كل)به ماه(

 
 
 .دهندیمدرصدی رانشان  31فاصله حداقل تا حداكثر یك دامنه – 1
 خاطر داشته باشید. ( و آنرا به%32به وزن باالی نوشتن، ویرایش و دفاع دقت كنید) – 2
 .اندگرفتهماه كاری وقت  13تا  11 هانامهدرصد پایان  21 – 3

                                                                                                                                        
1 Gordon B. , Clyde A.(1979) Writing The Doctoral Dissertation, Barron Edu. 

Series, Inc. P 16-21. 
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صفحه  331تا  131بین  هاآندرصد  21صفحه و  221تا  111بین  هانامهدرصد پایان  31 - 2
 .دهدیرشته مختلف این مطالعه نشان م 2توزیع تعداد صفحات را در میان  2دول ج. اندبوده

 
 Gordon, 1979 & (Clyde) ها برحسب رشتهوزيع صفحات در پايان نامهت – 5-3جدول 

 حداكثر حداقل ف معیارانحرا میانه میانگین تعداد نمونه رشته
 اقتصاد
 بازرگانی

 جامعه شناسی
 ادبیات انگلیسی

011 
011 
011 
011 

231 
232 
220 
222 

203 
220 
222 
212 

82 
83 
002 
22 

81 
22 
22 
82 

220 
222 
823 
083 

 
پایان نامه مربوط به دوره دكتری و پس از گذراندن واحدهای درسی و امتحان جامع  211مام ت

 بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ششمفصل 

 درج منابعو ی ارجاع به هاوهيش

 ()اینيرنيي
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 درج منابع)اينترنتي(و ارجاع به  يهاوهيش؛ششمفصل 
 مقدمه

ها و سبك ،ی به این شبکه پویای جهانی باعث شده استرشد روزافزون استفاده از اینترنت و دسترس
ی پژوهش و جستجوی اطالعات نیز متحوّل گردد. امروزه بسیاری از پژوهشگران، برای دسترسی هاالگو

های علمی در حوزه فعالیت تخصصی خود و برای تسریع در انتقال اطالعات، از شبکه به آخرین یافته
برای یافتن به طور معمول، در گذشته، ی است كه در حالاین . كننداستفاده می 1جهانی اینترنت

قوق شد كه به تبع آن، مسأله رعایت حاستفاده میی نترنتیا ریاطالعات از كتاب و نشریات معتبر غ
علمی و كه استفاده از مطالب است  معنا. این به آن شدنیز در نظر گرفته می 2مؤلف، مترجم یا ناشر

گردید. با پذیر میبرای سایر پژوهشگران امکانآن، ه ب بع و مآخذ مربوطامن با ذكرتحقیقی دیگران 
طراحی شد تا این امر مهم در هم مناسب و استانداردی متداول، های روشو  ها، سبكنیز گذشت زمان

توافق شد كه در بر این موضوع همه جای دنیا به شکل تقریباً واحدی صورت پذیرد. به عبارت دیگر، 
، عنوان كتاب، سال انتشار، ناشر و شهر نی، مؤلف یا مؤلفاستفاده قرارگرفتهد و مور منتشرشده بمورد كت

، پایان نامه و تب، كیا كشور محل انتشار كتاب و در صورت لزوم صفحات مورد استفاده در پایان مقاالت
 كه یطور. به دشیم جدید ذكر شود؛ در مورد نشریات هم تقریبًا به همین صورت عملسایر تحقیقات 

نام نویسنده یا مترجم، عنوان مقاله، سال انتشار، عنوان مجله، شماره مسلسل مجله و صفحاتی كه 
 .، ذكر گردداطّالعات مورد نظر در آن مندرج گردیده است

 
 كاغذي و اينترنتي  اطالعاتيمقايسه منابع 

متفاوت است. اطالعات  4ی كاغذبا اطالعات چاپ شده بر رو 3در اینترنتموجود اطالعات ماهیت امّا 
توان به موارد هایی هستند كه از آن جمله میدارای محدودیتدر مقایسه با اطالعات كاغذی، الکترونیك 

 زیر اشاره كرد:
های معتبر به عبارت دیگر، اطالعات موجود در سایت :منابع اينترنتي ثابت نيستند -الف
ممکن حتی كه  شودها میاطالعات جدید وارد صفحات آنوع هزاران نشوند و هر روز می روزبه پیوسته 
، امکان حذف كامل برخی در عین حالد. نكامالً متفاوت باشبا اطالعات ارایه شده در قبل نیز  است

 نیز وجود دارد. 5مکان آدرس دهی عمومی صفحات یا تغییر

 ياشرفتهيپو  خاصي هابه مهارت يشناسايي مؤلف واقعي صفحات اينترنت -ب
ذكر  یا صفحه خانگی صفحات اینترنتی در صفحه اصلیو طراحی ، نام سازنده لمعموبه طور  :داردنياز 

                                                                                                                                        
1 - World Wide Web (www) 

2 - Copyright © 

3 - Softcopy 

4 - Hardcopy 

5 - Universal Resource Locator (URL) 
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دربرگیرنده صفحات دیگری است كه ارتباط چندانی نیز  1شود. گاهی اوقات، صفحات سازمان میزباننمی
بعد از اینترنتی ت مشاهده شده است كه پدیدآورندگان صفحادر بسیاری مواقع با صفحه میزبان ندارد. 

صفحات شده دهند. گاهی نیز، صفحات موجود در اینترنت كپی مدتی جای خود را به افراد دیگری می
 ها یا نشریات هستند.بعضی كتاب

 
 الكترونيك اطالعاتيانواع منابع 
 رسد شناختن انواع مختلف منابع الکترونیك در بازگویی مآخذ و نحوه استناد به محتویاتبه نظر می

 صورت زیر ضروری است:ه ها حائز اهمیت باشد. لذا آشنایی با انواع منابع الکترونیك بآن
، نیمانند پژوهشگران، مؤلفاین اشخاص افرادی  :صفحات اينترنتي مربوط به اشخاص -الف

 .رندیگیمبر ر را د های مختلفنظران رشتهدانشمندان، مترجمان، سیاستمداران و صاحب
و  ها و مؤسسات آموزش عاليها، دانشگاهي مربوط به سازمانصفحات اينترنت -ب

، 3()پیمان آتالنتیك شمالی(، )2ی همچون ))سازمان تجارت جهانی((دراوم هاسازماناین  :جهاني
همچون ))شبکه آموزشی و پژوهشی  ها، مؤسسات تحقیقاتیها و كنفرانس، كنگره)سازمان ملل(()

 .شوندیمشامل را كارخانجات تولیدی و  4اروپا((

هر روز بر تعداد نشریات و مجالت  :6الكترونيكو مجالت  5لكترونيكانشريات  -ج
الکترونیکی علمی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، چه به صورت تخصصی و چه به صورت غیرتخصصی، 

 .      دهندیممنابع اطالعاتی را برای محققان تشکیل  نیترمهم. این منابع شودیمافزوده 
برای ارتباط مشتركین با یکدیگر به صورت  :8يامباحثهي هاگروهو  7هاي خبريهگرو -د

دل و د ی درهااتاق. شبکه بولتن خبری، دارای شودیمی خبری استفاده هاگروهگروهی و تحقیقی از 
هزار كنفرانس و گروه خبری  21111. شبکه اخبار یك سیستم جمعی با بیش از باشدیمشبکه اخبار 
 روز در سال فعال است.  322ساعته و در تمام  22ه طور است كه ب

 
 اطالعاتي الكترونيك  منابعاستناد به  يهاروش

ای با این توصیف، علیرغم وجود محدودیت در استناد به مطالب الکترونیك، وظیفه اخالقی و حرفه
د گرداند. به عبارت هر پژوهشگری است تا با رعایت موازین اخالقی، منابع و مآخذ پژوهش خود را مستن

                                                                                                                                        
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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دیگر، استفاده از مطالب اینترنتی و نتایج تحقیقات دیگران منوط به ذكر نام و آدرس اینترنتی آنان 
های جدید نیز قادر خواهند است. بدین ترتیب، عالوه بر لحاظ شدن شرط اخالقی، خوانندگان پژوهش

حقیق یا مقاله رجوع نموده و اطالعات بود در صورت لزوم به منابع و مآخذ ذكر شده در پایان گزارش ت
دی برای بیان منابع و مآخذ دهای متعمورد عالقه خود را از منبع اصلی آن كاوش نمایند. تاكنون، روش
گشای مشکالت فعلی تواند تا حدی گرهمطالب الکترونیك ارائه شده است، اما ذكر جزئیات ضروری می

طعی باید رجوع كرد تا اطالعات ارائه شده جوابگوی سئواالت باشد. در واقع، برای این كار به شرایط مق
، روش انجمن روانشناسی 1روش مجمع زبان شناسی جدیداحتمالی كاربران و خوانندگان باشد. البته، 

 های مورد استفاده فعلیروش 4و شورای ویراستاران زیست شناسی 3، روش دانشگاه ملی شیکاگو2آمریکا
ی استناد و همچنین نشانی هاروش، 1رند. همچنین در جدول را داه كننده استفادكه بیشترین هستند 

به طور خالصه شده آمده توضیحات كامل و مفصل برای دریافت  هاآنی به ابیدستی قابل هاتیساوب 
كه ظاهراً كاربرد بیشتری خواهیم داشت  ه روش انجمن روانشناسی آمریکابهی گذرا در ادامه نگا .است

 دارد.ی فوق هایر روشنسبت به سا
 
 

 هاآني قابل دستيابي به هاتيساي عمده استناد به منابع اينترنتي و نشاني وب هاروش -6-1جدول

 نشاني وب سايت روش استناد
راهنمای جامع استناد به منابع 

 اینترنتی
ordstmartins.com/online/citex.htmlhttp://www.bedf 

ای برای استناد به فرمت كتابنامه
 اطالعات الکترونیك

http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/ 

 المللی استاندارد كردنسازمان بین
به ای برای اسناد مراجع كتابنامه
 الکترونیكمنابع 

bnc.ca/iso/tc46sc9/index.html-http://www.nlc 

استناد به منابع الکترونیکی در 
MLA 

http://www.mla.org.styles/sources.html 

 http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx.basic.html مبیاانتشارات دانشگاه كل

 

                                                                                                                                        
1 - Modern Language Association (MLA) 

2 - American Psychological Association (APA) 

3 - University of Chicago 

4 - Council of Biology Editors (CBE) 

http://www.bedfordstmartins.com/online/citex.html
http://www.bedfordstmartins.com/online/citex.html
http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/
http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/index.html
http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/index.html
http://www.mla.org.styles/sources.html
http://www.mla.org.styles/sources.html
http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx.basic.html
http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx.basic.html
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 روش انجمن روانشناسي آمريكا
های مربوط به ارائه منابع و مآخذ در آثار توصیه 1.ای. پی در ویرایش پنجم كتابچه راهنمای ای.

اجتماعی به طور مبسوط بیان شده است. عالوه بر آن، نحوه نگارش و سازماندهی نویسندگان علوم 
ای نیز برای ها به قصد چاپ در مجالت معتبر علمی نیز آمده است. در بخش پایانی آن، ضمیمهنوشته

ها، تعابیر و سایر استناد به نقل قولاین راهنما برای  212استفاده دانشجویان درج شده است. در صفحه 
تاریخ سپس با ذكر نام مؤلف و را ابتدا  خودنوشتاری های پژوهش)) :آمده استچنین  اطالعات منابع

كنید و خواننده اثر مستند كنید. بدین ترتیب، منابع مورد استفاده را برای خواننده مشخص میارایه آن 
ا به طور كامل شناسایی تواند با مراجعه به لیست الفبایی منابع و مآخذ در آخر مقاله، منبع آن رمی
 . (APS, 2002(( )كند

، در واقع اقتباسی از همان سبك به كار این روشنحوه استناد به مطالب الکترونیك در همچنین، 
 پردازیم:كه به اختصار به شرح آن می رفته در نگارش متون چاپی است

صورت كتب و مجالت، اعداد، حروف و كلمات مورد تأكيد را به ي هاعنوان -الف
به دلیل اینکه خط كشیدن زیر كلمات در منابع اینترنتی به معنای  :درج كنيدكج يا خميده 

این كار اجتناب نموده و به جای آن، عناوین كتب و انجام از ، پیوسته بودن آن كلمات است، بهتر است
 درج كنید. 2كج یا خمیده مجالت، اعداد، حروف و كلمات مورد تأكید را به صورت 

به همین  :باشدمرتبط منابع آخر مقاالت فهرست رجاع داخل متني بايد با ا -ب
تاریخ نشر آن سپس و ، یا عنوان منبع، در صورتی كه نام مؤلف شناسایی نشود منظور، باید نام مؤلف

توان اطالعات مربوط به شماره صفحه و فصل را نیز به منابع اضافه نمود. میهمچنین، مشخص شود. 
، استفاده از یك عبارت راهنماگیری كاربه  توان به سه روشنابع اینترنتی در داخل متن میبرای ارجاع م

. در اینجا، این سه روش به طور عملی مورد بررسی كردشاره ادو روش ت داخل پرانتز و تركیبی از اعبار
 : رندیگیمو توضیح قرار 

یا خالصه مطلب، نام مؤلف یا  برای بیان نقل قول، تعابیر :به كاربردن يك عبارت راهنما -1
به مثال عملی این مورد  عنوان صفحه و اطالعات دیگر را با استفاده از یك عبارت راهنما به كار ببرید.

 توجه كنید.

  های فاقد تلفن در تماس گزارش كرد كه خانواده 1332 بنیاد بنتون در سال :عملي مثال
، 2شوند. )فصل با مشکل روبرو می، ها استحق قانونی آن وری از مزایایی كهبا مراكز خدماتی برای بهره

 های اجتماعی(اولویت

                                                                                                                                        
1 - A. P. A. Guidelines Hand Book, 5th ed. 

2 - Italic 
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( جوامع دارای درآمد پایین در مطالبه خدمات از 1332بر اساس یك بررسی )بنیاد بنتون، 
. بینندكنند زیرا ارزش چندانی در تکنولوژی نوین نمیدهندگان خدمات مخابراتی كمتر پرخاش میارائه

 (2)فصل 
 توان به صورت زیر در آخر مقاله درج نمود:انی منبع مطالب فوق را مینش

-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 ذكر نمایید.

 كنید.
 وری از مزایایی كه های فاقد تلفن در تماس با مراكز خدماتی برای بهرهخانواده :عملي مثال

 های اجتماعی(.، اولویت2، فصل 1332شوند )بنیاد بنتون، با مشکل روبرو می، ها استحق 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 

كلمه باشد،  21الی 21اگر جمله مورد نقل قول بیش از به كارگيري روش تركيبي: -3
سپس مطلب مورد نظر كنید و توانید نام مؤلف و تاریخ نشر آن مطلب را در یك جمله مقدماتی بیان می

ضافه . را نیز داخل پرانتز ا.تواند شمارهء صفحات و فصل و.پس از پایان مطلب می. را عیناً ذكر نمایید
 به مثال عملی زیر توجه كنید. .كنید

 های ( روشی را برای چاپ و نشر مجالت الکترونیك توسط سازمان1332واریان ) :عملي المث
شود. ابتدا هیأت تحریریه تشکیل می. باشدیم. این روش به صورت زیر ای پیشنهاد كرده استحرفه

برجسته نیست، بلکه دان اتاب و عناوین اسنقش هیأت تحریریه فقط آراستن صفحه اول نشریه به الق
كنند. مقاالت خود را به نشریه ارسال می نیای ایفا كنند. مؤلفتوانند نقش فعاالنهاعضای این هیأت می

 د بود: نخواهزیر مقاالت دارای سه بخش 
 چکیده قسمت استانداردی از مقاالت علمی است و نیاز به توضیح : یك پاراگراف دچکیده در ح
 رد.ندا

 ای، باید سوال پژوهش، روش پژوهش و در خالصه پنج صفحه: اییك خالصه پنج صفحه
 ها تشریح شوند. یافته
 شواهد تأییدكننده نتایج شامل اسناد : اصل مقاله دربرگیرنده فحهص 31الی 21اصل مقاله در

وده و ساختار آن باید ها و غیره خواهد بود. این شواهد باید كامالً فنی بآماری، تحلیل اقتصادی، داده
 مشابه مقاالت متعارف علمی باشد.

 صورت زیر ظاهر شود:ه تواند بمیدر انتهای مقاله نشانی منبع مطالب فوق 

http://www.benton.org/library/low-income/two.html
http://www.benton.org/library/low-income/two.html
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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 غيرالكترونيك نام مؤلف، سال نشر و شماره صفحات  -ج
آمده است كه برای  ن روانشناسی آمریکاانجم در كتابچه راهنمای :ديداخل پرانتز قرار دهدر 

نام مؤلف، سال نشر و شماره صفحات داخل پرانتز قرار تا الزم است  كیالکترون ریاستناد به منابع غ
لذا شناساندن محل دقیق اطالعات . شویدندرت با شماره صفحه مواجه میه گیرد. اما در منابع اینترنتی ب

اگر متن مورد نظر دارای تقسیماتی نظیر در این حالت، د بود. گرفته شده بر اساس شماره صفحه نخواه
ل: پاراگراف امثبرای ). ها استفاده كردتوان از این شمارهدر آن صورت می، شماره پاراگراف یا فصل باشد

 به مثال عملی زیر توجه كنید. و غیره(. 2یا فصل  2
 یرمتمركز نیز همواره دارای های غست كه ابرمتنگفته ا( چنین 1332گان )مك :عملی المث

بدین معنا ، یافتگی هستندهای الکترونیك اساساً فاقد نظم و سازمانگفتن این كه ابرمتن«نظم هستند: 
 Coda: A Note on Rationale ofنیست كه ساختار این نوع متن از هیچ نظمی برخوردار نیست. )

HyperText) 
 :ودبنشانی 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  

عين جمالت مورد نقل را از تفاسير و تعابير شخصي  الزم است نويسندگان -4
به عبارت دیگر، باید تصریح شود كه جمالت نوشته شده متعلق به چه كسی  :خود متمايز كنند

و یا اینکه عین جمالت از منبع  كنداس منابع بیان میآیا نویسنده مقاله نظر شخصی خود را بر اس. است
این كار به تحلیل خوانندگان نیز كمك خواهد كرد. در مثال زیر مشاهده . مورد نظر نقل شده است
خواند كند كه مطلبی كه میبه خواننده القا می 1انعکاسی عبارت كمنابع ی از خواهید كرد كه استفاده

 به مثال عملی زیر توجه كنید. نظر تحلیل و بیان شده است.بر اساس مطالب منبع مورد 

 مقدمه( بیان نموده است كه رشد تصاعدی اطالعات زیربنایی 1332سوستریك ) :عملی مثال ،
ها ها و دانشگاهدر كنار رشد انفجاری هزینه توزیع اطالعات علمی بار مضاعفی بر منابع مالی كتابخانه

ات سوستریك حکایت از آن دارد كه نیاز به توزیع اطالعات زیربنایی ( اظهار21تحمیل كرده است. )ص 
های آتی بر تعداد نشریات الکترونیك افزوده خواهد شد معنای این است كه در ساله و هزینه توزیع آن ب

 آید.كه قطعاً مزیتی در ارتباطات علمی به شمار می
 توجه كنید:در انتهای 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 

                                                                                                                                        
1 - Source-reflective Statement 

http://www.arl.cni.org/scat/varian.html
http://www.jefferson.vllage.virginia.du/public/jjm2f/rationale.html
http://www.sociology.org/content/vol004.001/sosteric.html
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 بنويسيد:مرتب شده  يبه صورت الفبايو 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 است:انجمن روانشناسی آمریکا  الگوی پیشنهاد شده برای مقاالت الکترونیك 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 نام مؤلف )نام خانوادگی، حروف اول نام(. )تاریخ نشر(. عنوانبه عبارت دیگر، 
 ان(. جزئیات دسترسی به اطالعات.اینترنتی )در صورت دسترسی و امک

 

 (كيالكترون ريغتفاوت منابع و مآخذ در وب و نشريات كاغذي )
شوند و آن صورت جدیدی مستند میه در محیط وب، عالوه بر تغییر در شیوه پژوهش، منابع ب

ورت صه منابع، ضمایم و سایر توضیحات ب فهرستاست. به عبارت دیگر،  1های ابرمتنیاستفاده از لینك
توان به اصل ها میشوند و با كلیك كردن بر روی این لینكلینك در مقاالت الکترونیك گنجانده می

منابع و توضیحات دسترسی پیدا كرد. بنابراین، اصل منابع و توضیحات همراه خود مقاله، به صورت 
 باشد.اطالعات شناور در اینترنت موجود می

در اینترنت متفاوت و متنوع است.  ،كنندها رجوع میآن اطالعاتی كه خوانندگان به منبع اصلی
متذكر شده است كه غالب منابع اینترنتی ذكر شده در  انجمن روانشناسی آمریکا كتابچه راهنمای

در همچنین، ها دسترسی پیدا كرد. توان به آنمواردی هستند كه از طریق وب میاین انجمن  نشریات
مناسب و فعالی ارائه شود و از ذكر نام صفحات خانگی تا حد  یهایننشا این كتاب توصیه شده است كه

ها، حتماً برای اطمینان از فعال بودن آدرسبه عالوه تاكید گردیده است كه امکان خودداری شود. 
 توجه نمایید.زیر اكنون به چند منبع الکترونیك  های ارائه شده را تست كنید.لینك

 تابك -الف
-Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999, 
from http://www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/titlepage.html 

 اي از يك نشريه الكترونيك 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 
 ج- چكيده2

-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 

http://www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/titlepage.html
http://www.apa.org/journals/amp/Kurdek.html
http://www.europe.iddealibrary.com/
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 اي در مجالت الكترونيكمقاله -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 كه در اسلوب  :1پست الكترونيك -ه
ی این نوع مطالب تحت عنوان مکاتبه شخصبه ه گردیده كشده و توصیه بسیار های الکترونیك توجه پیام
، پست الکترونیك در زمینه مطالب پستی شامل. همچنین، انجمن روانشناسی آمریکا، دوش ارجاع
هایی برای استناد زمان توصیهخبری و ارتباط هم یها، گروه2فهرست شده هایای، پیامهای مباحثهگروه

حتماً در نظر گرفته  هااما تأكید بر این مطلب است كه ارتباط علمی آن. به این منابع ارائه نموده است
 به مثال عملی زیر توجه كنید. شود.

 ( به من اطالع داد كه 1332نوامبر  12استاد راهنمای من )مکاتبه شخصی،  :عملی ثالم
 نامه پذیرفته شده است.موضوع پیشنهادی من برای پایان

 
 گيرينتيجه 

ای در اینترنت،  كتابخانه ریغی و اكتابخانهی اطالعاتی هاگاهیپارواج روزافزون طراحی و راه اندازی 
این مقاله نموده است.  تریضرورو  ترملموسرا روز به روز  هاآننیاز به دانش بهره گیری و مستندسازی 

ضمن انجام تحقیقات خود، جنبه نویسندگان و دانشجویان ارائه شده است كه پژوهشگران، هدف  با این
و  بدهند كه با مراجعه به منابعخود مکان را به خوانندگان این او  مؤلف را رعایت نموده وقاخالقی حق

در این مقاله  دسترسی پیدا كنند.نیز به اصل منابع ، ذكر شده در پایان مقاالتعلمی و عملی  مأخذ
ضمن اشاره به چهار روش مجمع زبان شناسی جدید، انجمن روانشناسی آمریکا، روش دانشگاه ملی 

یست شناسی در استناد به منابع اینترنتی، روش انجمن روانشناسی شیکاگو و شورای ویراستاران ز
برای استناد به آمریکا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در توصیه نامه و شیوه نامه این روش 

هایی بیان شده نیز راه 5گوفر هایو فایل 4قابل بارگذاریهای یا فایل 3های بایگانی شده در اینترنتفایل
 .شداز پرداختن به جزئیات این موارد صرف نظر كه  است

 

                                                                                                                                        
1 - Electronic Mail (e-mail) 

2 - Listserv 

3 - Telnet 

4 - Upload and Downloadable Files 

5 - Gopher 

http://www.newsweek.com/nw-srv/issue/20-99a/printed/int/socu/so01201.html
http://www.newsweek.com/nw-srv/issue/20-99a/printed/int/socu/so01201.html
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 ي تحقيقهاروشانواع ر ؛ مروري كلي بهفتمفصل 
 مقدمه

های تحقیق است، به ترین روشای از معمولی تصویری بسیار سطحی از بازههدف این فصل ارائه
در ذهن داشته باشید.  قتانیتحقهای در دسترس هنگام برنامه ریزی زینهای كلی از گشکلی كه ایده

ی مناسب برای انجام تحقیق است. از هاروشاجزاء یك پیشنهاد تحقیق، پیشنهاد  نیتریضروریکی از 
های مختلف از قبیل علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انسانی های مختلفی كه در شاخهمیان روش

توانیم در این فصل معرفی كنیم محدود است در نتیجه این یی كه ما میهاروشعداد معمول هستند، ت
 پردازد.فصل تنها به معرفی چند روش اصلی می

های توان آن را به دو سرفصل كلی تقسیم كرد: روشبرای پوشش دادن این موضوع، به راحتی می
آوری داده از منابع مختلف گونگی جمعها. بخش نخست به چهای تحلیل دادهها و روشآوری دادهجمع

پردازد. اما به های كمی و كیفی تحلیل میهای مختلف و بخش دوم به تشریح تکنیكبا استفاده از روش
ها و تحلیل آنها به شدت به آوری دادهها یعنی جمعشود كه هر دو دسته این فعالیتزودی مشخص می

اند و بدون توجه به آن بحث در موردی و غیره( وابسته استراتژی تحقیق )تاریخی، پیمایشی، مطالعه
آوری های جمعآسان نیست. همچنین آشکار است كه اغلب رابطه محکمی میان نوع داده هاآنمورد 

ها، گام به آوری و تحلیل دادهوجود دارد. در بسیاری از موارد جمع هاآنشده و نوع تحلیل مناسب برای 
آیند، های ارزشمندی از فرآیند تحلیل به دست میند و در مواردی دیگر، دادهروگام با یکدیگر پیش می

 ها با مشکالت زیادی روبه رو خواهد بود.آوری و تحلیل دادهدر نتیجه تفکیك میان جمع
-آوری و تحلیل دادهدر این فصل ابتدا به عنوان مقدمه به طور گذرا از سه منظر مختلف شامل جمع

های تحقیق، مشخصات متمایز كننده ی تحقیق به مرور روشهایاستراتژكمی و ها، تحقیق كیفی و 
 .میپردازیمبا یکدیگر  هاآنو نحوه تعامل  هاآن
 

 هاداده تحليلآوري و جمع
و نوع تحلیل  مسألهی مورد نیاز برای مطالعه هادادهشود، نوع تحقیق فرموله می مسئلهی هنگام

ی خاص برای جمع آوری و هاروش. دالیل انتخاب شودیمذكور روشن ی مهادادهمناسب برای پردازش 
. در گردندیمتحقیق و منابع خاص اطالعات، مشخص  مسئلهاز نوع و مشخصات  عمدتاً هادادهتحلیل 

مورد نظر را  مسألهواقع، اغلب مناسب است كه ابتدا نوع تحلیل الزم )كیفی یا كمی( برای مطالعه 
های مورد نیاز برای تحلیل را مشخص نمائیم.اما باید به یاد داشت كه داده مشخص نموده و سپس نوع

رسند از یکدیگر متمایز نیستند، بلکه بسته به ها آنچنان كه در ابتدا به نظر میآوری و تحلیل دادهجمع
 (exploratory)های اكتشافی به هم مرتبطند، به عنوان مثال در پژوهش كامالًاهداف تحقیق خاص، 

هایی برای ها سرنخآوری مورد تحلیل قرار گیرد. زیرا این تحلیلها باید به طور پیوسته پس از جمعادهد
ها تا دهند. اما بالعکس در نوع دیگری از پژوهشهای بیشتر و تحلیل جدید به دست میآوری دادهجمع

 ها جمع نشود امکان آغاز تحلیل وجود ندارد.هنگامی كه همه داده
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آوری شود، باید به دقت منابع در دسترس هایی باید جمعنامه ریزی برای اینکه چه دادههنگام بر
ها مدنظر قرار گیرد. هنگام برنامه ریزی برای تحلیل، توجه به آوری دادههای ممکن جمعبودن و روش

فاوتی مت كامالًهای های مختلف تحقیق اغلب از روشابزارها، تکنیك و منابع ضروری است. استراتژی
 كنند.ها استفاده میآوری و تحلیل دادهبرای جمع

 
 تحقيق كمي و كيفي

های مناسب برای جدی وجود دارد. نه تنها داده نسبتاً های كمی و كیفی تمایز میان پژوهش عموماً
های مختلفی نیز برای تحلیل نیاز دارند. در این دو نوع تحقیق مشخصات مختلفی دارند، بلکه به تکنیك

شود و به تبع آن )اثبات گرایانه( استفاده می "سخت"ی كمی یا هالیتحلم طبیعی به طور سنتی از علو
 هالیتحلها، مشخص شود، از این هایی این نوع تحلیلدر علوم انسانی نیز، تا پیش از آنکه نارسایی

كردن احساسات شد. پس از آنکه بیش از پیش برای بسیاری از محققین آشکار شد كه كمی استفاده می
های تحلیل كیفی )ضد اثبات گرایانه( برای در انسانی بسیار مشکل و )یا حتی غیر ممکن( است، روش

گرفت. )برای دیدن مباحث مفیدی پیرامون این دو ر افراد، مورد استفاده قرا "نرم"های نظر گرفتن داده
(. اما شما مجبور به 21تا  22و  12تا  2صفحات  Cohen and Manion , 1994رویکرد نگاه كنید به 

انتخاب میان این دو رویکرد نیستید. هنگامی كه مناسب باشد، به كارگیری مخلوطی از پژوهش كمی و 
های كمی و كیفی، كیفی ممکن است. )برای دیدن مباحثی پیرامون برقراری ارتباط میان تحلیل داده

در نظر داشتن چند محدودیت مشخص،  ، فصل پنجم(. باBryman & Burgess , 1994نگاه كنید به 
 های كمی و كیفی با همه انواع استراتژی تحقیق، تناسب دارند.پژوهش

 
 تحقيق هاياستراتژي

های تحقیق( ها یا استراتژیشود، متدولوژیانواع مختلف تحقیق )یا آن گونه كه اغلب نامیده می
ی، تحلیل آرشیوی، تاریخی و مطالعه شود: آزمایشی، پیمایشبه پنج دسته مهم تقسیم می معموالً

تاریخی و  مثالً ردیگیمها بیش از یکی از این انواع مورد استفاده قرار موردی. در بعضی از پژوهش
آوری و تحلیل های متفاوتی برای جمعمطالعه موردی. هر كدام از این انواع بسته به منطق خود، راه

 هاآنانواع مزایا و معایب خاص خورد را دارند ولی همه  شواهد تجربی دارند. هر چند هر كدام از این
قابل استفاده هستند. طبیعت  (explanation)برای هر سه دسته از اهداف مرسوم تحقیق یا توضیح 

 نشان داده شده است. 2-1های مختلف به وضوح در جدول متفاوت استراتژی
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 هاي تحقيقاستراتژي -7-1جدول 

 الت تحقيقشكل سئوا استراتژي
 نياز به كنترل

روي رفتار 
 رويدادها؟

تمركز بر 
رويدادهاي معاصر 

 )همزمان(؟
 بلی بلی شود اگر؟چگونه؟ چرا؟ چه می آزمایشی
 بلی خیر تا؟ چقدر؟د چه كسی؟ چه؟ كجا؟ چن پیمایشی

 بلی / خیر خیر تا؟ چقدر؟د چه كسی؟ چه؟ كجا؟ چن تحلیل آرشیوی
 رخی خیر چگونه؟ چرا؟ تاریخی

 بلی خیر چگونه؟ چرا؟ مطالعه موردی

 
 مناظر ميانارتباط 

های تحقیق نگاه كنیم، باید دو منظر دیگر را مدنظر اكنون بدیهی است كه از هر منظر كه به روش
 داشته باشیم. ارتباط درونی میان این سه منظر را میان با یك ماتریس سه بعدی نشان داد.

های درون این ماتریس ارائه كنیم، تا كه خالصه روشنی از روش ی كه باقی مانده این استامسأله
 های مناسب برای پروژه پژوهشی خود را انتخاب كنید.شما بتوانید روش

های ثانویه یا دست ها كه در مرور ادبیات )دادهآوری دادههای خاص جمعما ابتدا به معرفی روش
های خاص شوند و سپس روشه و ثانویه( استفاده میهای اولیدوم( و مطالعات آرشیوی و تاریخی )داده

های پیمایشی و مطالعات موردی استفاده در پژوهش معموالًهای اولیه )دست اول( كه آوری دادهجمع
های كمی و كیفی مورد بحث قرار گرفته و به نکات مهم . در تمام موارد گزینهمیپردازیمشوند، می

 .شودیمدرباره نمونه گیری نیز اشاره 
ها و میان تولید و استفاده از داده هاآندر  معموالًهای مرتبط با آن كه تحقیقات آزمایشی و مدل

ها كه در ای از روشهشوند. خصوصیات بازتعامل وجود دارد، نیز در ادامه معرفی می هاآنتحلیل 
های كمی و برای تحلیلهای متنوعی كه شوند و مدلهای آزمایشی و شبه آزمایشی استفاده میپژوهش

 گیرند.كیفی مناسبند مورد بررسی قرار می
-ای برای تحلیل دادههای آماری كه به شکل گستردهتکنیك خصوصاًهای كمی، سپس تحلیل داده

های تحقیق، در مواقع مناسب شوند. در تمام استراتژیگیرند، معرفی میهای كمی مورد استفاده قرار می
های كمی تولید شده باشد و هنگامی كه حجم زیادی از داده خصوصاًفاده نمود، از آمار است توانیم

 نیازمند شناسایی ارتباط میان متغیرهای مختلف باشیم.
ها و های تحلیل كیفی، شامل اثر متقابل مدیریت دادههای اصلی الزم در روشدر ادامه نیز، فعالیت

 شوند.ها است توضیح داده میاین روش هایترین جنبهتولید نظریه یا تئوری كه از مهم
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 هاجمع آوري داده
در فصل دوم این كتاب، چگونگی مرور ادبیات برای شکل دهی پس زمینه مطالعه را، توضیح دادیم. 
در مرحله بد نیست كه دوباره به آن فصل رجوع كرده و نکات اصلی را مرور كنید. در این فصل انواع 

 شوند.بررسی می هاهدادهای جمع آوری دیگری روش
 

 هاي ثانويه )دست دوم(جمع آوري داده .1
ها و رویدادهای دور، چه در دهد )چه در مورد ایدههنگامی كه فردی یك مطالعه تاریخی انجام می

ها به ممکن است، جمع آوری شود. دسته اول از داده هادادهمورد رویدادهای اخیر(، سه نوع اصلی از 
و حیوانات  هاانسان، اشیای تجاری، باقی مانده هاخرابهو  هاساختمانانند شکل مصنوعات تاریخی م

ی است كه به شکل منابع ادبی اهیثانوی اولیه یا هاداده. دسته دوم شودیمكارهای هنری و غیره، یافت 
ك ثبت . دسته سوم مدارشوندیمو غیره یافته  هانامهی روزانه، هاادداشت، تفسیرها، یهاخچهیتارمانند 

و رویدادها كه ممکن است به توصیفی یا  هاتیموقعشده یعنی هر گونه مدرك همزمان و غیر شخصی از 
ی هادادهبه شکل  شودیماستخراج  هاآنآماری ثبت و ضبط شده باشند كه بسته به نوع اطالعاتی كه از 

 ی یا كیفی باشد.كم ذاتاً تواندیم. هر كدام از اینها شوندیماولیه و ثانویه دسته بندی 
نشان دادن تفاوت میان منابع ادبی و مدارك ثبت شده اغلب بسیار مشکل است. به عنوان مثال 

Magna Carta  بوده  11)كه یك سیستم ثبت اطالعات ساكنین شهرها و روستاهای انگلستان در قرن
نوعات نیز گاهی به عنوان یك مدرك ثبت شده آماری غیر شخصی به حساب آورد. مص توانیماست( را 

ی هالوحهی هیروگلیف روی هانوشته)مانند  ندیآیمارزش ادبی دارند و یا مدرك ثبت شده به حساب 
هنگامی كاغذ و  مثالً) شودیممصری( و یا گاهی از مدارك و منابع ادبی به عنوان مصنوعات استفاده 

 (. میكنیمجوهر را برای مشخص شدن زمان نوشتن آزمایش 
، یافتن و دسترسی پیدا گرددیمی تاریخی هادادهمشکالت محقق كه به دنبال  نیترمهمیکی از 
است. یافتن مکان  هاآنمهم بعدی تفسیر  سوالاست. مشکل دیگر تصدیق صحت منابع و  هاآنكردن به 

ت در این زمینه از كاوش شهرهای باستانی تا دریاف هاتیفعالی است و اگستردهی تاریخی موضوع هاداده
 شود. اما به طور خالصه بعضی از منابع اصلی عبارتند از:كردن آمار دولتی از اینترنت را شامل می

 های مورد نظر ما به تجهیزات خوبی برای جستجوی داده معموالًها و آرشیوها، كه كتابخانه
 باشند.از اینترنت قابل دسترسی می هاآنمجهزند و حتی امروزه بعضی از 

 مشکل جستجوی  معموالًها كه اغلب به سیستم كاتالوگی خوبی مجهزند، اما وعهها و مجمموزه
های بزرگ، اغلب دارای بخش تحقیقات هستند های خصوصی كمتر سازمان یافته است. موزهمجموعه

 به ما كمك كند. تواندیمكه 

 از حال و  اطالعات آماری خوبی را معموالًای، كه های تجاری / حرفهادارات دولتی و سازمان
 كنند.گذشته نگهداری می

 .اینترنت، كه منبع به شدت در حال گسترشی از همه انواع اطالعات است 
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 شوند بلکه شهرهای اطالعات میدانی، به عنوان مثال همه مصنوعات تاریخی در موزه یافت نمی
 ها و مواردی از این دست را در محل باید مطالعه كرد.باستانی، ساختمان

 های مورد نیاز به انواع مختلفی از مشاهدات نیازمندیم.آوری دادهدیم كه برای جمعمشاهده كر
توسط  معموالًای باشد و فرایند بسیار پیچیده تواندیمهای تاریخی داده (Authentication)تصدیق 

ثال به شود. به عنوان مها برای این كار استفاده میای از تکنیك. بازه گستردهشودیمخبرگان انجام 
های ی مکانی، ارجاعات متقابل و روشهاشیآزماتحلیل متنی، تحلیل نیمه عمر كربنی، تحلیل كاغذ 

 اشاره كرد. توانیمبسیار دیگر، 
توان گفت كه تفسیر صحیح ها است میجزء الزمی در فرآیند تحلیل داده (Interpretation)تفسیر 

ترین ید صورت گیرد. اگر تفسیر ناصحیح باشد، دقیقداده شواهد تاریخی، قبل از هر تحلیل واقعی با
 های تاریخی، بی ارزش خواهد بود.ها در مورد دادهتحلیل

ی اخیر، منبع مهمی برای هاسالدر مورد  خصوصاًهای آماری كه در آرشیوها قرار دارند، داده
-از ما برای تحقیق میبه همان شکلی كه مورد نی معموالًتحقیقات در بسیاری از موضوعات هستند، اما 

 های موجود هستیم.داده (extrapolate)باشد، قرار ندارند و در نتیجه قبل از استفاده نیازمند برون یابی 
 

 هاي اوليهآوري دادهجمع .2
-گیری و پرسش سئواالت از طریق پرسشنامه، مصاحبهتحقیقات پیمایشی به شدت به فرآیند نمونه

 ها هستید.ا نیازمند كسب تجربه برای انجام درست این فعالیتاند. شمها یا مشاهدات وابسته
. برای انجام یك پیمایش خوب نیازمند خبرگی و .تواند یك پیمایش بد انجام دهد.می هر كسی

ها بر پایه یك گیری، تهیه پرسشنامه، مصاحبه، تحلیل گزارشتخصص در تمام مراحل شامل نمونه
 (Morton Williams, 1993, p.2)اسب هستیم. ی منمتدلوژچارچوب تئوریك خوب و 

های مرتبط با مطالعه خود و آوری دادههای بالقوه است. اما شما تنها به جمعجهان پر از داده
كند عالقمندید. با این حال باز تحقیق به شما كمك می مسألههایی كه در پاسخ دادن به داده خصوصاً

ر مورد موضوع خاص خود جمع آوری كنید بسیار زیاد خواهد توانید دهم مقدار اطالعاتی كه شما می
هایی كه شما باید برای دستیابی به بود، در نتیجه شما باید از روشی برای محدود كردن مقدار داده

آوری هایی كه باید جمعآوری كنید، استفاده نمائید. تکنیك اصلی برای كاهش حوزه دادهاهدافتان جمع
، یعنی بخش كوچکی از موضوع مورد مطالعه است. نکات زیادی هنگام انتخاب شود، مطالعه یك نمونه

ها بحث آوری دادههای مختلف جمعیك نمونه باید مد نظر قرار گیرد. اما قبل از اینکه در مورد روش
 .میینمایمگیری را مطرح كنیم، ابتدا موضوع نمونه

 
 گيري نمونه

، یا هنگامی كه چند مورد میدهیمآوری اطالعات انجام هنگامی كه هر نوع پیمایشی را برای جمع
آوری شده اید كه: چگونه اطالعات جمعپیش می سوالاین  حتماًكنیم خاص را برای مطالعه انتخاب می

 نماینده اطالعات همه جامعه است؟
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ی. كنم ینمدرباره چند نفر صحبت  لزوماًكنیم، صحبت می جامعههنگامی كه در تحقیق، درباره 
. پس یك رودیماصطالحی است كه برای توصیف تمام موارد از نوع موضوع مورد مطالعه بکار  "جامعه"

شامل اشیاء، افراد و یا حتی رویدادها باشد. یك نمونه، تعدادی از موارد كه از جامعه  تواندیمجامعه 
 . باشدیماند، انتخاب شده

اه كوچك هستید، گرفتن اطالعات از تمام مند به بررسی نظرات اعضای یك باشگاگر شما عالقه
نظرات مردم  دیخواهیماعضا آنچنان مشکل نیست و نتایج نیز نماینده نظرات تمام اعضا است. اما وقتی 

اندازی یك رفراندوم ملی، ناچار به اندیشیدن در مورد راهی از راه نظرصرفیك جامعه را ارزیابی كنید، 
كنید و آنها به نحو مناسبی  سوال هاآنجامعه هستید، كه شما بتوانید از ای از اعضای برای انتخاب نمونه

آوری گیرد، كه شما تنها قادر به جمعگیری هنگامی صورت مینماینده همه اعضا جامعه باشند. نمونه
ای خالی از اطالعات از بخش افراد گروه یا موضوعات مورد مطالعه باشید. شما باید تالش كنید كه نمونه

كنید به شدت بر قابلیت ای كه انتخاب می. خواهید دید كه نوع نمونهدیینماانتخاب  (bias) يبار
 گذار خواهد بود. ریتأثاطمینان، تصمیم شما 

های نمونه ی. با استفاده از تکنیكتصادف ریغگیری وجود دارد: تصادفی و دور رویه اصلی برای نمونه
های غیرتصادفی ن تری نماینده تمام جامعه هستند. اما تکنیكگیری تصادفی نتایج به شکل قابل اطمینا

 به تمام جامعه تعمیم داد.  توانینمبیشتر بر قضاوت محقق و با اتفاقی تکیه دارند و نتایج را 
 

 نمونه گيري تصادفي .1
گیری تصادفی این است كه نام )یا نشانه( هر واحد از جامعه را روی یك تکه ترین شکل نمونهساده 
را به شکل تصادفی انتخاب  هاآنرا داخل یك كاله بیندازیم، سپس تعدادی از  هاآنغذ بنویسیم و كا

باشد بهتر است. ولی این مثال برای یك  تربزرگ ها در اینجا نیز هر چه نمونهكنیم. همانند تمام نمونه
 كنیم.پژوهشگر چندان كاربردی نیست و باید یك راهنمای مناسب برای این كار ارائه 

توان اعضای آن در مورد ماهیت جامعه بپرسیم: آیا جامعه همگن است و یا می سوالابتدا باید یك 
گیری مختلفی برای هر پاسخی به این های نمونههای مختلف تقسیم كرد؟ تکنیكها یا كالسرا به دسته

صادفی كردن نمونه بعدی كه باید بپرسیم این است كه: چه فرآیندی برای ت سوالوجود دارد.  سوال
 شوند برای جوامع با خصوصیات مختلف مناسبند.هایی كه در زیر معرفی میشود؟ تکنیكاستفاده می
كه همه اعضای جامعه خصوصیات مشابه  شودیمهنگامی استفاده  گيري تصادفي سادهنمونه

توان همگن در میای از خودروهای تولید شده از یك مدل خاص را دسته مثالًداشته و همگن باشند. 
 های خاص كیفی استفاده نمود.گیری تصادفی ساده برای آزمایشنظر گرفت و از نمونه

خودروهای مثال ما از یك بعد خاص با هم متفاوت  مثالًنباشد یا  کنواختی كامالًهنگامی كه جامعه 
ین نماید كه تمام گیری باید تضمگیری تصادفی ساده آنچنان كارآمد نیست. رویه نمونهباشند، نمونه

 های مختلف از اعضا، شانس یکسانی برای انتخاب شدن دارند.ها و كالساعضا جامعه و تمام مجموعه
شود اعضاء جامعه را بتوان به چند دسته )یا طبقه( هنگامی استفاده می اي سادهگيري طبقهنمونه

تولیدی، پژوهشی و مدیریتی در یك شركت ممکن است افراد به سه گروه  مثالًمتمایز تقسیم كرد. 
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گیری از هر دسته یا طبقه مفروض در جامعه تعداد مساوی از اعضا به تقسیم شوند. در این نوع نمونه
 شوند.طور تصادفی انتخاب می

های ها یا طبقه، كه جامعه به دستهشودیمدر مواردی استفاده  ي متناسباطبقهنمونه گيري 
 %21كه  میدانیم مثالًا به كل جامعه معلوم است، قابل تفکیك باشد. متمایز كه نسبت هر كدام از آنه

كنند. هنگامی كه نسبت در زمینه علوم تحصیل می %33دانشجویان یك دانشگاه در زمینه هنر و 
ها یکسان خواهد های مختلف در یك جامعه معلوم باشد، سهم هر طبقه در كل نمونه با این نسبتطبقه

ای متناسب، از هر طبقه متناسب با سهم آن از كل جامعه، تعدادی عضو را به ری طبقهگیبود. برای نمونه
 .میكنیمشکل تصادفی انتخاب 

اعضا دارای یك  هاآندهند كه در هایی را شکل میاعضای جامعه خوشه ايگيري خوشهدر نمونه
ال مسافرانی كه از یا چند مشخصه مشترك هستند، اما از جهات دیگر همگن نیستند. به عنوان مث

كنند، یك خوشه از جامعه مسافران هستند و مسافرانی كه در آهن استفاده میایستگاه اصلی راه
. اعضای هر خوشه از لحاظ سن، دهندیمهای دیگر را تشکیل شوند، خوشههای دیگر سوار میایستگاه

 مایزند.های دیگر از هم متجنس، ملیت، ثروت، موقعیت اجتماعی و بسیاری شاخص
ای، هنگامی كه جامعه بزرگ بوده و در چند منطقه بزرگ پراكنده گیری خوشههمچنین از نمونه
. در این نوع ندیگویم (area sampling)ای گیری منطقهشود و به آن نمونهباشد، نیز استفاده می

ه طور تصادفی انتخاب ها را بكنیم و تعدادی از بخشگیری ابتدا جامعه را به چند بخش تقسیم مینمونه
گیری كه در باال شرح های نمونههای انتخاب شده با استفاده از سایر روشكنیم. سپس از بخشمی

 نمائیم.گیری میدادیم، اقدام به نمونه
شود كه جامعه خیلی بزرگ باشد و مشخصات آن هنگامی استفاده می گيري سيستماتيكنمونه

 معیت یك شهر.ج مثالًچندان شناخته شده نباشد، 
یك لیست( مطابق یك  مثالًگیری سیستماتیك شامل انتخاب واحدها از روی یك سری )رویه نمونه

، انتخاب هاآنترین های ممکن فراوانی وجود دارند، كه سادهسیستم از پیش تعیین شده است. سیستم
از دفترچه راهنمای تلفن  انتخاب تمام اعضای دهم )ده تا ده تا( مثالًام یك لیست است، nتمام اعضای 

یا لیست پرداخت كنندگان مالیات. نکته مهم در استفاده از این سیستم، انتخاب نفر اول به صورت 
تصادفی است. یعنی اگر بخواهید ده تا ده تا انتخاب كنیم و نفر اول به طور تصادفی نفر ششم انتخاب 

 مثالًكنیم. نوع لیست نیز بسیار مهم است، زیرا . را از لیست انتخاب می.ام و.22ام، 12ام، 2شود. نفرات 
 نام تمام افراد شهر در دفترچه تلفن وجود ندارد.

 
 نمونه گيري غيرتصادفي .2

ترین مشکل آن ضعف گیری نیز برای مطالعات خاصی مفید است، و مهماستفاده از این نوع نمونه 
 پذیری نتایج حاصل است.در تعمیم
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نه گیری راحت( یعنی انتخاب اعضایی از جامعه كه در دسترس قرار )یا نمو گيري اتفاقينمونه
گیرند. در این روش هیچ راهی برای نشان دادن اینکه نمونه نماینده جامعه است وجود ندارد و نتایج می

 مطالعه تنها برای نمونه قابل استفاده است.
پردازند، استفاده مصاحبه می به هاابانیختوسط گزارشگرانی كه در  معموالً ياهيسهمنمونه گيري 

ای تالشی برای ایجاد تعادل در نمونه مورد مصاحبه به وسیله انتخاب پاسخ گیری سهمیهشود. نمونهمی
انتخاب تعداد مساوی از اعضای احزاب  مثالًی مختلف پاسخ دهنده است، هاگروههای مساوی از دهنده

منعکس كننده نظرات  واقعاًات افراد انتخاب شده، سیاسی مختلف. البته اطمینانی وجود ندارد كه نظر
 ممکن است افراد انتخاب شده از افراد تندرو حزب باشند. مثالًغالب در حزب متبوعشان باشد. 

ای از جامعه است كه محقق روشی مناسب برای گرفتن اطالعات از نمونه نمونه گيري تئوريكي
مورد یك موضوع خاص دارند. این رویکرد بیشتر در كند، آن افراد بیشترین اطالعات را در فکر می
 های كیفی كه نیازی به استنباط آماری وجود ندارد، معمول است.پژوهش

 كنیم عبارتند از:سه روش دیگر كه به طور مختصر اشاره می
از جامعه است  "اینمونه" واقعاًكند ای را كه فکر میكه در آن محقق نمونه ،نمونه گيري هدفمند

كه باید دو گروه با  شودیم، هنگامی استفاده گيري جور كردن سيستماتيكنمونه. كندیمانتخاب را 
كنیم را انتخاب می تربزرگدو اندازه بسیار متفاوت با یکدیگر مقایسه شوند، برای اینکار تعدادی از گروه 

جایی استفاده  نیز در برفي تكنيك گلولهمتناسب شود.  تركوچكتا با اندازه و مشخصات گروه 
اعضای  دیخواهیمكه شما با یك گروه كوچك از اعضای جامعه هدف تماس گرفته و از آنها  شودیم

 در یك جامعه سری! مثالًدیگری را معرفی كنند، 
، مشخص كردن اندازه ماندیمی كه باقی امسألهگیری، پس از انتخاب یك روش مناسب برای نمونه

وجود ندارد، هنگامی كه جامعه بسیار همگن باشد و دقت  سوالاین  نمونه است. پاسخ آسانی برای
مطالعه نیز زیاد باال نباشد، یك نمونه كوچك نیز به خوبی معرف تمام جامعه خواهد بود. اما در 

 آید عمل شود. غیراینصورت باید مطابق آنچه در ادامه می
. اندازه نمونه تربزرگیعنی نمونه  ای است كه بیشتر معرف جامعه باشددقت بیشتر نیازمند نمونه

ها و تعداد تعداد سئواالتی كه باید پاسخ داده شود، سطح جزئیات مورد نیاز در تحلیل دادها باید ب
های مورد استفاده نیز رابطه مستقیم داشته باشد. بدیهی است كه نتایج به دست آمده از مطالعه كنترل

ز نتایج به دست آمده از یك نمونه كوچك است. البته باید بین یك نمونه بزرگ بسیار متقاعد كننده تر ا
 بزرگ شدن اندازه نمونه و منابع اجرایی تحقیق یعنی هزینه و زمان توازن برقرار كرد.

( نیز عامل مهم شودیممقدار تغییرپذیر یا پراكندگی درون جامعه )كه با انحراف معیار شناخته 
تر باشد به نمونه نمونه است. بدیهی است كه هر چه جامعه همگندیگری در تعیین اندازه مناسب برای 

 ی نیاز خواهیم داشت.تركوچك
حداقل اندازه نمونه الزم برای  معموالًشود، های آماری استفاده میها از آزموناگر برای تحلیل داده

-ر به روشبه دست آوردن نتایج معنی دار، تصریح شده است. بخش دیگری از این فصل به طور مختص

 پردازد.های آماری می
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 هاپرسشنامه
یك روش برای جمع كردن اطالعات از مردم، چه به صورت كیفی چه به صورت كمی، پرسیدن 

تا سواالت را سازماندهی كرده و بدون  سازدیمها شما را قادر . استفاده از پرسشنامههاستآنسوال از 
پذیر برای ها یك ابزار انعطافدریافت كنید. پرسشنامه ها راصحبت كردن با تمام پاسخ دهندگان، پاسخ

 ای را در نظر گرفت.ست ولی برای استفاده از آن باید الزامات فنی تحقیق پرسشنامهها اجمع آوری داده
قبل از آن كه در مورد شکل و محتوای پرسشنامه فکر كنیم، ابتدا باید بدانیم كه چرا این ابزار را 

 كنیم و آنرا چگونه قرار است توزیع كنیم.ها استفاده میهبرای جمع آوری داد
برای تمام پاسخ  هاپرسشی پرسشنامه، غیر شخصی بودن آن است یعنی هاجنبه نیترمهمیکی از 

را  هاپاسخ. كندینمی بدست آمده تغییر هاپاسخثابت است و بسته به افراد پاسخ دهنده یا  هادهنده
ی صحیح را افزایش هاپاسخشناس دریافت نمود كه این شانس به دست آوردن نا كامالًبه طور  توانیم
. جنبه دیگر این است كه هیچ محدودیت جغرافیایی در مورد مکان پاسخ دهندگان وجود ندارد، دهدیم
 هاآنممکن است در نقاط مختلف دنیا پراكنده باشند ولی ما به راحتی به وسیله پست به  هاآن

روشی به نسبت اقتصادی، از نظر هزینه و زمان، برای به دست  توانیمرا  هارسشنامهپدسترسی داریم. 
 آوردن اطالعات از تعداد زیادی از افراد در نظر گرفت.

پست )سنتی یا اینترنتی(. از  لهیبه وسوجود دارد، شخصاً و  هاپرسشنامهدو روش اصلی برای توزیع 
بر طرف كردن ابهامات موجود در سواالت و شانس امکان  هاپرسشنامهی توزیع شخصی هاتیمز

است. همچنین این روش  هاآندستیابی به نرخ باالی پاسخگویی و كنترل پرسشنامه برای كامل بودن 
ی زمانی هاتیمحدود. اما به وضوح دینمایمتری استفاده تا از پرسشنامه پیچیده سازدیممحقق را قادر 

ی پستی دارای این دو هاپرسشنامه. سازدیمن روش توزیع را محدود و مکانی استفاده از این روش، ای
محدودیت نیستند، اما خصوصاً اگر سیستم پیگیری وجود نداشته باشد، با مشکالتی از قبیل ناتوانی در 

به وسیله ایجاد اریب در  تواندیمپیش بینی و كنترل نرخ پاسخ، دست به گریبانند. الگوی عدم پاسخ 
نامطلوب شدیدی بر روایی نمونه بگذارد. هزینه اغلب عامل تعیین  ریتأثآوری شده  ی جمعهاداده

 ترارزانی در انتخاب روش توزیع پستی است، زیرا این روش در مقایسه با تکمیل حضوری بسیار اكننده
غیر قابل  نسبتاًاست. همچنین شاید این روش توزیع تنها روش پرسش از افراد پراكنده در مناطق 

 .باشدیمترسی دس
ی در مورد تدوین و استفاده از پرسشنامه وجود دارد، هر چند كه همیشه به آسانی به اسادهقوانین 

 طور كامل قابل اجرا نیستند:
، داده جمع آوری كنید و همچنین هاآندر مورد  دیخواهیمشما باید متغیرهایی را كه  .1

تا سواالتی را كه باید  سازدیماین شما را قادر  چگونگی ارزیابی این متغیرها را كامالً مشخص كنید.
ی هاپاسخبرای دستیابی به  قاًیدقیی را كه نباید بپرسید!( لیست نمائید و سواالت را هاآنبپرسید )و 

 مورد نیاز تدوین نمائید.
 ,Leedy(1989زبان سواالت باید شفاف، خالی از ابهام و هر گونه مفروضات ناآشکار باشد.  .2

P.142) این مثال شامل یك سوال ساده است كه به دهدیمن موضوع را با یك مثال ساده توضیح ای .
تا  12، 12تا  11، 11تا  2، 2تا  1: صفر، دیكشیمشما در روز چند سیگار "باشد: وضوح دارای ابهام می
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ولی  اگر پاسخ دهنده یك سیگاری دائمی باشد، مشکلی در این سوال وجود ندارد، "، 22، بیش از 22
 ، سیگار بکشد، باید چه پاسخی به این سوال بدهد؟هایمهماناگر پاسخ دهنده تنها در پایان هفته یا در 

 برای افزایش نرخ پاسخ، پرسشنامه باید حتی االمکان كوتاه باشد. .3

 ی مناسب است.هاپاسخی، عامل ضروری دیگری در دستیابی به احرفهارائه خوب و  .2

را در نظر داشته باشید.  ردیگیمی تکمیل شده انجام هارسشنامهپفرآیندی كه روی اطالعات  .2
در نظر گرفتن فضاهایی  مثالًبگذارد.  ریتأثاین موضوع ممکن است بر جانمایی سواالت در پرسشنامه 

 برای كدها و امتیازها.
ه یك پرسشنامه قبل از استفاده باید روی تعداد كمی از افراد آزمایش شود كه به این كار مطالع

گویند. بهتر است این افراد معرف نمونه مورد استفاده باشند، تا بتوانیم انواع اشتباهاتی را كه پایلوت می
 ممکن است برای پاسخ دهندگان پیش آید، پیش بینی نمائیم.

به تکمیل آن دعوت كرده و  مؤدبانههنگام ارسال پرسشنامه، شما باید پاسخ دهندگان را به شکلی 
مفید باشد و اینکه با صرف زمانی  هاآنبرای  تواندیمهدف پیمایش، اینکه نتایج چگونه  تشریح لهیبه وس
ی برای پاسخ اساده دستورالعملرا به پاسخ گویی ترغیب نمائید.  هاآنآنرا تکمیل كنند،  توانندیمكوتاه 

اگر الزم باشد تا از  تشکر نمود. هاآنگویی نیز باید آورده شود. در انتهای پرسشنامه نیز باید از كمك 
توانید ابتدا یك نامه اولیه به همراه یك پاكت پاسخ كه هزینه پاسخ دادن افراد خاصی مطمئن باشید می

بفرستید، تا افرادی كه به پاسخ به پرسشنامه عالقمندند را از قبل  هاآن، برای دیاكردهآنرا پرداخت 
( )همچنین نگاه كنید به (Leedey 1989, pp.145-8 ارسال نمائید. هاآنبشناسید و پرسشنامه را برای 

(Moser & kalton, 1971, ch13; Hague, 1993; oppenheim, 1992;  

 
 ها: ساختار يافته، نيمه ساختار يافته و بازمصاحبه

شخصیت مصاحبه  ریتأثی نسبتاً ارزان بوده و به طور اثر بخشی از اپرسشنامهی هاشیمایپهر چند 
ها سواالت ی نیز دارند، مثالً از آنجا كه در پرسشنامههاتیمحدودكنند اما یج پیشگیری میكننده بر نتا
ای هستند، برای به دست آوردن اطالعات كافی در مورد سواالت مناسب نیستند. مشکل مهم یك مرحله

ممکن است كه گروهی كه به و دهند این است كه تمام نمونه به سواالت پاسخ نمی هاآندیگر 
جواب بدهند(.  ترهاكرده لیتحص مثالًنماینده خوبی برای نمونه نباشند ) دهندیمپاسخ  هاپرسشنامه
ی كیفی هادادهها بیشتر هنگامی كه به های كمی و مصاحبهبیشتر برای جمع آوری داده هاپرسشنامه

 نیازمندیم، مناسبند.
 وجود دارد: رودررو و تلفنی. هاآنام ها كاربردهای زیادی دارند و دو روش اصلی برای انجمصاحبه
توان ها را میی مختلف انجام داد. همچنین این مصاحبههاتیموقعدر  توانیمها رودررو را مصاحبه

توان در دوره زمانی می هاشرفتیپبرای مطالعات مقطعی و طولی استفاده كرد، همچنین برای پیگیری 
ها قرار ر در موقعیت خوبی برای قضاوت در مورد كیفیت پاسخگرا چند مرتبه تکرار نمود. مصاحبه هاآن

دارد تا اگر پاسخ دهنده سوال را به خوبی درك نکرده، تذكر دهد و یا اگر پاسخ دهنده به سوال ناكامل 
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پاسخ داد از او بخواهد تا آنرا تکمیل نماید. عالئم بصری مانند اخم، لبخند و غیره نیز ابزارهای 
 .باشندیم هاپاسخك بهتر ارزشمندی برای در

. خصوصاً در برندیمهای تلفنی نیاز به سفر برای دیدن و مالقات با پاسخ دهنده را از بین مصاحبه
به نمونه خوبی از جامعه  توانیمكشورهای توسعه یافته كه ضریب نفوذ تلفن باال است، با این روش 

 31تا  21وش رو در رو انجام شوند )حداكثر از ر ترعیسرهدف، دست یافت. پیمایش در این روش باید 
ی هاشیمایپی بصری نیز در این روش وجود ندارد. عدم پاسخ در هاكمكدقیقه(. امکان استفاده از 

 (Morton & Williams, 1993, P.156)های رو در رو است. بیشتر از مصاحبه %11تا  2تلفنی 

ی بسیار هاپاسخآوری شود، وابسته است. برای  ساختار بندی مصاحبه به نوع اطالعاتی كه باید جمع
، به یك مصاحبه كامالً شوندیمی آماری و كمی استفاده هالیتحلدقیق به سواالت بسیار دقیق، كه برای 

ساختار یافته با سواالت بسته كه به روش مشابه با یك پرسشنامه تدوین شود، نیازمندیم. در طرف دیگر 
جمع آوری كنیم،  میخواهیمف یك موقعیت هستیم و اطالعاتی را كه طیف، هنگامی كه به دنبال كش

ای به شکل ساختار نیافته و كامالً باز نیازمندیم، مصاحبه نیمه پیش بینی نمائیم، به مصاحبه میتوانینم
ی مشخص برای سواالت مشخص اما هاپاسخ، یعنی ردیگیمساختار یافته در میانه این دو حالت قرار 

نکته هنگام طراحی مصاحبه این است كه به  نیترمهمنتهای باز و قابل اظهار نظر و تغییر. عموما با ا
به چه اطالعاتی دست یابیم و ساختار مناسب برای دستیابی به این اطالعات را  میخواهیموسیله آن 
 بکار گیریم.
برگان در به خاطر انعطاف پذیری زیاد، روش مفیدی برای كسب اطالعات و نظر خ هامصاحبه

 مراحل در مراحل اولیه پروژه پژوهشی هستند.
یعنی مصاحبه در موضوعات عمومی  "سرد"های ها اجرای مصاحبهی میان تکنیكاعمدههای تفاوت

ی مشخص وجود دارد. اما در هر دو هامالقاتبا افراد عامی و مصاحبه با مقامات رسمی و خبرگان در 
ده اهمیت زیادی دارد. در اینجا مجالی برای تشریح این تفاوت مورد شخصیت و بردباری مصاحبه كنن

 ((Morton & Williams,1993به  توانیمنیست و برای دیدن جزئیات در این زمینه  هاكیتکنمیان 
مراجعه نمود. اما آنچه باید در اینجا بر آن تاكید شود نیاز به زمینه سازی برای مصاحبه )یعنی نوشتن 

رار مالقات و تشریح هدف مصاحبه( و اجرای مصاحبه همراه با اطمینان، دوستانه و نامه برای تنظیم ق
ها )مانند ضبط روی نوار، یادداشت برداری، پر كردن فرم هاپاسخجالب و در نهایت ضبط و ثبت مناسب 

 و غیره( است.

 
 استاندارد شده يهاآزمونو  هااسيمق

ی از اگستردهی ساختار یافته دسته بندی نمود. بازه هامصاحبهدر گروه  توانیمرا نیز  هاروشاین 
ی استاندارد شده توسط دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسان برای سنجش هاآزمونها و این مقیاس

اند. یك مثال معروف در این ، طراحی شدههانیاها، تمایالت، توجهات و نظرات مردم و مانند توانائی
و مواردی از این دست  هایتوانائمعموالً سنجش  هاآزموناست. هدف این  IQ ی هوش یاهاآزمونزمینه 

ای كه نتایج به راحتی با یکدیگر قابل مقایسه كردن باشند. یکی در یك مقیاس استاندارد است به گونه
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مشکالت برای طراحی مقیاس مناسب برای اندازه گیری، انتزاعی بودن مفاهیم مورد نظر  نیترمهماز 
 است.

، پرسیدن سواالت هاپاسخیك روش احتیاطی معمول برای جلوگیری از ساده سازی بیش از حد 
زیاد در مورد یك موضوع خاص، از زوایای مختلف است. این شکل از چند بعد سازی به ساختن تصویری 

ز های دلخواه باید خودداری شود. استفاده اكند. از استفاده از مقیاساز موضوع كمك می تركامل
یکی از  Likertاست. به یاد داشته باشید: مقیاس  ترمنیای استاندارد آزمایش شده بسیار هااسیمق

 است.  هااسیمق نیترمعمول
 

 مشاهدات
گذار محقق  ریتأثاز طریق درگیر شدن غیر  هاتیفعالمشاهده روشی برای ثبت شرایط، رویدادها و 

 از رویداد جدا بماند و بازیگری نامشهود و بدون است. در این روش سعی محقق بر آن است كه كامال
 باشد. ریتأث

از یك سو، مشاهده موضوعات روشی سریع و كارا برای بدست آوردن اطالعات اولیه یا انجام ارزیابی 
بسیار وقت گیر و گاهی بسیار مشکل  تواندیماولیه از موقعیت یا شرایط است. اما از دیگر سو مشاهده 

 كلی در مورد انجام مشاهدات عبارتند از:باشد. چند نکته 
گردید. رویدادها و موضوعات معموالً بسیار پیچیده هستند و كامالً بدانید كه به دنبال چه می .1

ممکن است طوری به نظر برسد كه به مطالعه شما مربوطند، اما این طور نباشد، متغیرهایی را كه نیاز 
 رآنها متمركز شوید.دارید مطالعه كنید كامالً مشخص نموده و ب

بینی كنید. مشاهدات را روشی ساده و كارا برای ثبت صحیح اطالعات به دست آمده پیش .2
 همان موقع ثبت كنید و هرگز به حافظه خود اطمینان نکنید.

تا حد امکان از ابزارهای مناسب استفاده كنید. ابزارهای ثبت اتوماتیك در بسیاری از  .3
 .ندیآیمبکار  هاتیموقع

صورت امکان اطالعات را همزمان با پیشرفت مشاهدات پردازش كنید، این كار به شما در  .2
 تا موضوعات مهمی را كه در مطالعه شما نیاز به دقت بیشتر دارند شناسائی كنید. كندیمكمك 

یك برنامه دقیق برای حالتی كه ممکن  شودیممخفی انجام  به صورتاگر مشاهدات شما  .2
 پیش بینی كنید تا از خطرات بالقوه چنین موقعیتی جلوگیری نمائید.است موضوع آشکار شود 

 
 در كنار يكديگر هادادهتوليد و تحليل 

استفاده نمود.  توانیمها وكسب اطالعات بیشتر در مورد آنها روشی كه گاهی برای تحلیل پدیده
تغیرهای مهم را شامل ایجاد یك مثال كوچك از جهان واقعی به طور مصنوعی است، به طوری كه تنها م

و دستکاری متغیرها را بدهد. انجام آزمایش در آزمایشگاه چنین  ترقیدقشود و به ما اجازه مطالعه 
ی دیگری نیز برای انجام آزمایش وجود دارد، اما آزمایشگاه بیشترین احتمال برای هامکانروشی است. 

ای كسب اطالعات درباره جهان واقعی، در روش دیگری بر هامدل. استفاده از كندیمكنترل را فراهم 
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به نحو جدایی ناپذیری با  هادادهجمع آوری و تحلیل  هاروشیك موقعیت كنترل شده است. در این 
ی جدید هستند هادادهی اولیه پایه خلق هاداده، هامدلو چه در  هاشیآزمایکدیگر در ارتباطند. چه در 

 .شودیمی دیگر استفاده هادادهحتی ایجاد ی بیشتر و هالیتحلبرای  هاآنكه از 
 تفاوت میان یك آزمایش و یك مدل عبارت است از:

 .شودیمی واقعی، در وسعت و اندازه كنترل شده استفاده هادهیپدیك آزمایش برای بررسی 
، این كار به وسیله كاهش كندیمرا برای مطالعه فراهم  هادهیپدای مصنوعی از یك مدل نسخه

 .شودیمو انتزاعی كردن موضوع به شکل دیاگرامی یا ریاضی انجام مقیاس 

و  هاعلتعموماً برای بررسی  هاشیآزماهایی قدرتمند و با كاربرد متنوع هستند. تکنیك هاشیآزما
و برای تبیین و توضیح  شوندیم)به وسیله مطالعه متغیرهای مستقل و وابسته( طراحی و انجام  هامعلول

به نوع  هاشیآزماشود اگر؟ و چرا؟(. طراحی )مثالً: چه می شوندیمعلی و معلولی استفاده دادن روابط 
مورد  مسألههای مورد نیاز و مالحظات اجرایی مرتبط با ی مورد نیاز، سطح قابلیت اطمینان دادههاداده

 بررسی بستگی دارد.

رسی و آزمون قرار گیرد. در ها، اعتبار مفروضات باید مورد برو چه در مدل هاشیآزماچه در 
. گروه كنترل یك گروه آزمایشی است كه عامل مورد آزمایش شودیمها، از گروه كنترل استفاده آزمایش

 .كندینمرا دریافت 
 

 هاشيآزما
Campbell & Stanley (1963, pp.171-246) اندنمودهرا چهار گونه اصلی تقسیم  هاشیآزما: 

( 2ی شبه آزمایشی و هاطرح( 3ی آزمایشی حقیقی هاطرح (2ی پیش آزمایشی هاطرح( 1
 ی همبستگی و پس رویدادیهاطرح

و  شوندیمی آزمایش در هر یك از این چهارگونه به طور مختصر معرفی هاطرح نیترمهمدر زیر 
ی روش تحقیق یك فصل هاكتاب. )در بیشتر شودیمی مشابه آورده انهیزمبرای هر كدام یك مثال با 

 ی آزمایش اختصاص یافته است.(هاطرحتقل به مس
 

 هاي پيش آزمايشيطرح .1
طرح آزمایش است كه در آن مشاهده تنها  نیترسادهاین طرح،  ي:اضربهمطالعه موردي تك + 

 .ردیگیمپس از آزمایش و بدون هر گونه كنترل، صورت 
، شودیمن آزمایش ی از یك ماده ساختمانی، رنگ شده و سپس جذب آب توسط آانمونهمثال: 

؟ )در تمام این ردیگیم، نتیجه گیری: رنگ كردن جلوی جذب آب را شودیمجذب آب كم مشاهده 
 چند گانه، یعنی یك گروه باشد( تواندیم، نمونه هامثال

در اینجا گروه، هم قبل و هم بعد از آزمایش مورد  طرح پيش تست، پس تست تك گروهي:+ 
یك نمونه از ماده قبل از رنگ شدن مورد بررسی در مورد جذب آب قرار  . مثال:ردیگیمبررسی قرار 
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نتیجه گیری:  شودیم. و پس از خشك كردن و رنگ كردن دوباره در مورد جذب آب آزموده ردیگیم
 ؟دهدیمرنگ كردن جذب در مواد كاهش 

ه كنترل مشابه طرح باال است با این تفاوت كه از یك گرو ي ايستا:هاگروهطرح مقايسه + 
. نمونه آزمایشی رنگ آمیزی شوندیم. مثال: دو نمونه از ماده به طور تصادفی انتخاب شودیماستفاده 

و سپس هر دو نمونه مورد آزمون جذب آب قرار  ماندیمشده و گروه كنترل دست نخورده باقی 
 ؟دهدیم، نتیجه گیری: رنگ آمیزی جذب را كاهش شوندیمو نتایج مقایسه  رندیگیم

قرار  ریتأث، نبود كنترل متغیرها به طور محسوسی نتایج را تحت هاطرحواضح است كه در این 
 ی مواد رنگ نشده، آب جذب نکنند.هانمونهاگر بعضی از  شودیم. مثالً: چه دهدیم

 هاي آزمايشي حقيقيطرح
 ست.طرح آزمایشی حقیقی ا نیترمعمولاین  پس تست با گروه كنترل: -طرح پيش تست + 
ی تصادفی و مشابه انتخاب شده و هر دو مورد آزمون جذب اهیرومثال:یك جفت نمونه از ماده با  

و  شوندیمدوباره ازمون  هانمونهو دیگری نه،  شودیم، پس از خشك كردن، یکی رنگ رندیگیمآب قرار 
تایجی مشابه پیش كه هر دو نمونه، ن دیآیمنتایج مقایسه می شودف بهترین نتایج هنگامی به دست 

 تست به دست دهند.
این طرح تکمیل شده طرح باال است كه از چهار نمونه استفاده  طرح چهار گروهي سالومون:+ 

. مثال: چهار نمونه از ماده با كندیمی باال، اثرات پیش تست را نیز بررسی هاآزمونو عالوه بر  كندیم
رد پیش تست جذب آب قرارمی گیرند، یکی از این شوند. دو نمونه موروش تصادفی مشابه انتخاب می

، هر چهار نمونه مورد آزمایش جذب آب قرار شودیم، از دوتای دیگر نیز یکی رنگ شودیمدو رنگ 
داشته  ریتأث هانمونه. در این طرح اگر انجام پیش تست بر رفتار بعدی شودیمگرفته ونتایج مقایسه 

 باشد. قابل شناسایی است.
كه انجام پیش تست  شودیماین طرح هنگامی استفاده  پس تست با گروه كنترل:طرح فقط + 

. مثال: یك جفت بردیمدر مواردی كه انجام پیش تست ماده مورد آزمایش را از بین  مثالًممکن نباشد 
و هر دو  شودیمرنگ  هاآن، یکی از شودیمنمونه از ماده ساختمانی به روش تصادفی و مشابه انتخاب 

. روایی این آزمون كامال به تصادفی نمودن شودیم، نتایج مقایسه رندیگیمد آزمایش جذب آب قرار مور
 بستگی دارد.

 

 هاي شبه آزمايشيطرح .2
هنگامی كه انتخاب تصادفی  پس تست با گروه كنترل غير تصادفي: –طرح پيش تست + 
شکل ممکن انتخاب نمود. مثال:  نیتربهمشاممکن نباشد، گروه كنترل و گروه آزمایش را باید به  هانمونه

دو قطعه مجاور از یك دیوار ساختمان انتخاب، یك قطعه را رنگ كرده، هر دو را موردآزمون جذب آب 
 .میكنیم. سپس نتایج را مقایسه میدهیمقرار 
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 همبستگي و پس رويدادي يهاطرح .3
آماری اثبات شد یك ادعا پس از آنکه همبستگی میان دو عامل به صورت  ي همبستگي:هاطرح+ 

. اما زندگی واقعی به ندرت به این سادگی شودیممبنی بر اینکه یك عامل علت دیگری است مطرح 
 .ردیگیمی همبستگی یا رگرسیون جهت و مقدار ارتباط مورد بررسی قرار هاطرحاست. در 
بررسی  هاطرحدر این رویکردی آزمایشی ندارند زیرا  واقعاً هاطرحاین  هاي پس رويدادي:طرح+ 

 و هیچ كنترلی روی واقعه وجود ندارد. شوندیمپس روی دادن واقعه شروع 
سقوط یك هواپیما هستند. این مطالعات از  مثالًبه دنبال یافتن علت یك رویداد  هامطالعهاین 
 است.ی زیادی در یك دانشمند هامهارتی علمی هستند و نیازمند وجود هایبررسانواع  نیترمعمول

 
 روايي

ی آزمایشی حقیقی باید اثرات متغیرهای تحت كنترل را به هاطرحی بدست آمده از هادادهكیفیت 
خوبی مشخص نموده و ما را قادر به تعمیم موقعیت آزمایشی نماید. دقت ، جزئیات طرح و نزدیکی به 

 رونی طرح است.واقعیت نمایانگر روایی درونی و قابلیت تعمیم دادن نتایج بیانگر روایی بی
Cohen & Manian (1994, pp.170-2) كنند عواملی كه روایی درونی و بیرونی را تهدید می

گذار بر روایی درونی شود. عوامل تاثیراشاره می هاآناند، كه در اینجا به طور خالصه به فهرست نموده
 عبارتند از: 
ثیرگذار بر نتایج در فاصله زمانی مشاهدات ریزی نشده و تاهایی برنامهتاریخچه: وقوع رویدادعامل 

 پیش تست و پس تست.

عامل بلوغ )رشد(: این عامل به فرآیندهای رشد طبیعی، مانند افزایش سن، كه در حین آزمایش رخ 
 شود.دهد، اتالق میمی

 ی مجدد.هاتستبه نزدیك شدن به میانگین در  هاشیآزمااثر رگرسیون: تمایل نتایج نهایی 

 انجام پیش تست در خصوصیات اصلی مورد آزمایش. ریتأثمون: عامل آز

 گیری نادرست یا نامناسب و ضعف در عملکرد مشاهدات انسانی.ابزاریابی: استفاده از ابزارهای اندازه

 های نمونه گیری مورد استفاده.یا ضعف روش هاروشاریب انتخاب)گزینش(: بر اثر انتخاب اشتباه 

به سبب فوت! (، در طول انجام آزمایش  الزاماًوضوعات مورد آزمایش ) نه تلفات تجربی: به افت م
آیند، دارای اریب مانده در نمونه به دست میشود و ممکن است نتایج كه بر اساس افراد باقیاتالق می

 شوند.

 عوامل تاثیرگذار بر روایی بیرونی عبارتند از: 

 ی محققین بعدی قابل تکرار نباشد.ابهام در متغیرهای مستقل، به شکلی آزمایش برا 
 نمونه گیری اشتباه، یعنی نمونه معرف همه جامعه نباشد. 
در اثر تغیر نور(، ن ی التون مایو)اندازه گیری عملکرد كاركناهاشیآزما( Hawthoreneاثرهاتورن)  

 بر اثر تمایل افراد به واكنش متفاوت در صورتی كه بدانند موضوع یك آزمایش هستند.
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ر لیاتی نبودن متغیرهای وابسته به میزان كافی، تعمیم نتایج به خارج از حوزه آزمایش )مثالً دعم 
 ی باال فقط یك نوع رنگ آزمون شده و موضوع به تمام انواع رنگ تعمیم یابد.(هامثال
ی نتایج در طول یك كاردستحساس بودن به شرایط آزمایشی، افراد تحت آزمایش بتوانند راه  

 را یاد بگیرند.آزمایش 
گذاشته و  ریتأثعوامل بیگانه )نامربوط(، كه ممکن است به شکل نامحسوسی بر نتایج آزمایش  
 پذیری نتایج را كاهش دهند.تعمیم

 
 هامدل

روشی برای تقلید واقعیت به شکلی دستکاری شده هستند به طوری كه اثر دستکاری ها  هامدل
یعنی،  هامدلسه گونه اصلی  ((Broadbent,1988, p.91 قابل شناسایی باشد. در یك طبقه بندی

. او انواع مختلفی برای هر یك از این داندیمی توصیفی، ساختاری دهی به مفهوم و اكتشافی هامدل
 .كندیممعرفی  هاگونه

جزئیات كامل نمایانگر واقعیت ا ی ایزومرفیك كه دقیقاً و بهامدلی توصیفی شامل هامدل .1
ی همومرفیك كه ساده شده واقعیت هستند و تنها هامدلك نقشه سیم كشی( و ی مثالًهستند )

 .دهندیمی خاصی از آنرا نشان هاجنبه
ها، مرتب كردن داده و آوری دادهها، جمعدهی به مفهوم، شامل تعریف دادههای ساختارمدل .2
 هابینی دادهپیش

 ی اكتشافی شامل تولید فرضیه و آزمون فرضیههامدل .3

ساختن یك مدل، باید سیستمی كه در واقعیت پشت رویدادها وجود دارد را درك كنیم، تا برای 
 تواندیمبتوانیم بفهمیم كدام متغیرها مهم هستند و چگونه با یکدیگر در ارتباطند. شکل واقعی مدل 

ش برای ی كیفی بر ارتباط میان اجزاء تاكید دارند بدون تالهامدلدیاگرامی، فیزیکی یا ریاضی باشد. 
 .دهندیمرا نیز نشان  هاآنهای كمی عالوه بر روابط، شدت ، اما مدلهاآنكمی كردن 
هایی باید صورت گیرد تا معلوم شود تحت چه فرضیاتی مدل معتبر است. نتایج به دست آمده آزمون

 های جمع آوری شده واقعی مقایسه شود.از بکارگیری مدل باید با داده
 دياگرامي هايمدل
های متنوعی برای به ها است. تکنیكها، كشیدن دیاگرامروش ساده برای نشان دادن سیستم یك

 كمی هستند. هاآنشوند كه بیشتر های مختلف یك سیستم استفاده میتصویر كشیدن جنبه
-های سازمانی، دیاگرام مسیر بحرانی، دیاگرام علی و نمودارها عبارتند از: چارتبعضی از این دیاگرام

 هستند. هاتمیالگورای جریان )یا فلوچارت( كه شکلی از ه
 به شکل دیاگرامی و ریاضی )اغلب برای برنامه نویسی كامپیوتر( نشان داد. توانیمرا  هاالگوریتم
ها معموالً برای كاوش در یك موقعیت در زندگی حقیقی و بررسی اینکه چه متغیرهایی در دیاگرام

ها درك شرایط . دیاگرامشوندیم، استفاده گذارندیمروی یکدیگر اثر  سیستم مهم هستند و چگونه بر
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ی فیزیکی یا ریاضی هامدلاغلب برای ساختن  هاآن. فهم حاصل شده از سازندیم ترآسانپیچیده را 
 .ردیگیممورد استفاده قرار 

 هاي فيزيكيمدل
ی معماری هامدل. باشندیم در مقیاس كوچك هاساختمان، نمایش سه بعدی اشیاء یا هامدلاین 

برای مقاصد پژوهشی مناسب  هامدلاین نوع  معموالً(نمونه بسیار پركاربردی هستند. اما  هاماكت)
باید بر حسب هدف تحقیق، طوری طراحی شوند كه بتوان متغیرهای اصلی پژوهش را  هامدلنیستند. 

با  شودیموستیکی یك سالن استفاده در آن مورد بررسی قرار داد. مدلی كه برای بررسی شرایط آك
ی هامدلهای آن استفاده شود بسیار متفاوت خواهد بود. مدلی كه برای آزمایش رفتار مکانیکی ستون

 كمی یا كیفی باشند. ذاتاًفیزیکی ممکن است 
ی كمی مشکل هادادهی فیزیکی برای تولید هامدلمشکالت هنگام به كارگیری  نیتریاصلیکی از 

این است: آیا مواد و اشکال انرژی در هر مقیاسی دقیقاً مشابه  دیآیمندی است. سوالی كه پیش مقیاس ب
پاسخ منفی است. در مدلی كه برای بررسی خواص آكوستیکی سالن استفاده  معموالً؟ كنندیمعمل 
اهی یابد و مواد استفاده شده نیز گشود، فركانس و شدت منبع صوتی مورد استفاده باید كاهش می

نتیجه نتایج نیز متفاوت خواهد بود. برای غلبه بر مشکل مقیاس بندی، گاهی در صورت ر متفاوت است د
 .شودیمهای هم اندازه استفاده امکان از نمونه

 
 ي رياضيهامدل

ی قطعی و تصادفی. هامدل، شوندیمها، همواره كمی هستند و به دو دسته عمده تقسیم این مدل
های از ی قطعی تنها با ورودیهامدلها در ارتباط است. پیش بینی پذیر بودن ورودی این دسته بندی با

-ی غیر قابل پیش بینی، خروجیهایورودی تصادفی باید از هامدلپیش تعیین شده سروكار دارند ولی 

 های رضایت بخش تولید كنند.
ی صفحه هابرنامه مثالًی ریاضی هستند. هامدلكامپیوترها، ابزارهای ارزشمندی بر ساختن 

 .كنندیمارائه  هامدلگسترده، یك چارچوب سیستماتیك دو بعدی برای ساختن 
ساخت یك مدل این است كه باید برای یك هدف خاص ساخته شود و حتی ر از نکات حیاتی د

هایی كه مدل بر پایه االمکان از پیچیدگی شرایط واقعی بکاهد. بسیار مهم است كه هدف مدل و فرض
بنا شده است، معلوم باشد. گستره كاربرد مدل نیز باید تشریح شده باشد. باید به یاد داشت كه  هاآن
مدل نمود. اما از آنجا كه هر مدل برای هدف خاصی  توانیمهای مختلفی ی یا رویداد را به راهکشی

یار خطرناك بس تواندیم، استفاده از یك مدل برای هدفی كه برای آن ساخته نشده شودیمساخته 
 تواندیمباشد. این كار و یا بکارگیری مدل در خارج از گستره كاربردی كه برای آن طراحی شده است، 

هرگز كامل نیستند زیرا مشکالت زیادی برای  هامدلی را به دست دهد. اكنندهاطالعات غلط و یا گمراه 
، در كنندیملید صحیح واقعیت محدود را در تق هامدل. عوامل اصلی كه قابلیت كنندیمپژوهشگر ایجاد 

 :شوندیمزیر بررسی 
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 يادادهي هاتيمحدود
بکارگیری یك متغیر مرتبط در یك مدل كمی، در صورتی كه مقدار آن متغیر را نتوانیم بسنجیم 

را  هاآنتوان برای كامل كردن اطالعات، ناكامل یا تقریبی باشند می هادادهآشکارا غیر ممکن است. اگر 
ی بیشتری برای هاحدسس زد. به عالوه اگر شما نحوه تعامل متغیرها را ندانید، مدل شما احتیاج به حد

كامل شدن دارد. به هر حال اغراق نمودن درباره اثرات ناكامل بودن اطالعات در مورد متغیرها بسیار 
سی رفتار مدل باشد، آسان است. اگر هدف مدل بیش از آنکه پیش بینی مقادیر آینده متغیرها باشد، برر

 ( بدون آنکه رفتار مدل را تغییر دهند.%21تا  شودیمتغییر كنند )گفته  توانندیممتغیرها 

 
 هاي ساختاريمحدوديت
نادرست باشند، زود یا دیر  هاآنهای استفاده شده در مدل درباره ارتباط متغیرها و تعامل اگر فرض

 خواهد شد. مدل در انعکاس صحیح واقعیت با مشکل مواجه
 ( chaos)آشوب

ها تغییرات شدیدی در پی های تغییرات ناچیز در ورودیآشکار شده است كه در بعضی از سیستم
بی نظم نیستند، بلکه بسیار غیرقابل پیش بینی هستند و مدل  (chaotic)ی آشوبی هاسازماندارد. 
 )مانند بازار بورس(خصوصاً برای پیش بینی بلند مدت تقریباً نشدنی است.  هاآنكردن 

 
 هادادهتحليل 

 ؟میكنیمها را تحلیل چرا داده
پژوهش انجام  مسألهها است. این تحلیل باید در ارتباط یك جزء ضروری از پژوهش، تحلیل داده

را تلف  قتانیتحقبا اهداف تحقیق نامربوط باشند، شما وقت خود و خواننده احتمالی  هالیتحلشود. اگر 
 اهدافرا به درست و مناسب با  هاآنبدون اینکه بتوانید  هادادهكردن حجم زیادی از  اید. جمعكرده

های جمع آوری شده را برای شما تحقیق استفاده نمائید، احتماالً كاری بیهوده است. آنچه كفایت داده
 هایاید و آنچه مناسب بودن روشانتخاب كرده هاآن، روشی است كه برای تحلیل كندیممشخص 

 تحقیق و اهداف خاص پروژه پژوهشی شما است. مسألهكند، ارتباط آن با ماهیت تحلیل را مشخص می
 مشابه دالیل انجام پژوهش است.  هاآنها وجود دارد كه بعضی از دالیل چندی برای تحلیل داده

بینی، آزمون ا پیشهها عبارتند از: اندازه گیری، انجام مقایسه، بررسی رابطهدالیل اصلی برای تحلیل داده
 ها، كنترل، تبیین و توضیحفرض، ساختن مفاهیم و نظریه

ترین آنها به همراه كه معمول شوندیمهای بسیار متنوعی برای انجام این فرآیند، بکار گرفته روش
توضیح مختصری در مورد اینکه هر كدام برای چه كاری مناسب است، در ذیل خالصه شده است. البته 

 ها كاربردهای متنوعی دارند.شته باشید كه بعضی روشدا ادیبه 
شوند، چنانچه بسیاری از های كمی و كیفی معموالً كامالً متمایز از یکدیگر معرفی میتحلیل

-. در ادامه ما نیز تکنیكدهندیمهای هر رویکرد اختصاص نیز دو فصل كامالً مجزا به تکنیك هاكتاب

كه  ميدانيماينجا ضروري ر ولي ذكر اين نكته را د میكنیمعرفی های مربوط به هر كدام را مجزا م
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هم به صورت كيفي و هم به شكل كمي مورد استفاده  توانيمهاي تحليلي را بعضي از روش
 .قرار داد

 
 كمي تحليل

 .شودیمها استفاده ی دادهبررسآمار برای و ی ریاضی هااتیو عملهای كمی از قواعد در تحلیل
كلمات را  دیتوانینم. شما میتوانینموانیم با اعداد چیزهایی را بیان كنیم كه با كلمات تما می "

جذر یك جمله را بگیرید. به توان دو رساندن یك  دیتوانینممیانگین بگیرید. شما  هاآنجمع كنید و از 
 (Leedy, 1989,p.173) "كلمه، عبارت یا پاراگراف نیز ممکن نیست.

به این طریق تحلیل كرد كه ماهیتی كمی داشته باشند. مقیاس  توانیمهایی را واضح است كه داده
ای یا نسبتی، یك عامل بسیار مهم در ها یعنی اسمی، ترتیبی، فاصلهاستفاده شده در جمع آوری داده

 انتخاب نوع تحلیل قابل بکارگیری است.

 
 آمار

 ار:دو معنا برای كلمه آمار وجود دارد. در نخستین تعریف آم
های عددی، خصوصاً در مقادیر زیاد و عموماً استنباط خصوصیتی از علم جمع آوری و تحلیل داده "

 )آمار استنباطی(.(Oxford Encyclopedic Dictionary). "نمونه به تمام جامعه است

معنای دوم به جمع آوری و ارائه سیستماتیك اطالعات اشاره دارد به عنوان مثال آمار جمعیت 
سرو  اندشدهعددی بیان  به صورتهای كیفی كه كمی یا داده ذاتاًهای های آماری با دادهروش كشور.

 كار دارد)آمار توصیفی(.
برای  هادهیپدی علمی كشف روابط میان هایبررسیکی از اهداف  میاگفتههمچنان كه پیش از این 

آماری ابزاری ارزشمند برای كشف  یهاروش. هاستآنبینی و در صورت امکان كنترل وقوع تبیین، پیش
 بیشتر به دنبال روابط همبستگی هستیم تا روابط علی. هاروشو كمی كردن این روابط هستند. در این 

ی همبستگی عموماً پاسخ دادن به سه سوال در مورد دو متغیر یا دو مجموعه از هاكیتکنهدف 
 متغیرهاست. این سه سوال عبارتند از:

 این دو متغیر وجود دارد؟ اگر بله جهت این رابطه چیست؟ شدت آن چقدر است؟ ی بینارابطهآیا 
بکار گرفت، كه بعضی  هالیتحلبرای  توانیمرا  هاكیتکنی از اگستردهبسته به ماهیت متغیرها بازه 

 –ی نامتعارفی مانند گامای كروسکال، ضریب كندال و آزمون كولموگروف هانام هاكیتکناز این 
تعریف ساده زیر را برای  Leady(1989, p.179)ی عجیب نباشید. هانامف دارند. اما نگران این اسمیرنو
 :كندیمآمار ارائه 

های نامحسوس زندگی را به معانی قابل درك زبانی كه از طریق عالئم و گرامر خاص خود، واقعیت"
 ".كندیمترجمه 

ی هابستهاز  دیتوانیماضی دان باشید، بلکه الزم نیست برای استفاده از این زبان خاص، شما یك ری
، استفاده كنید. اما، شما باید دهندیم( كه به راحتی محاسبات را برای شما انجام spssافزاری )مانند نرم
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هایتان باشید. در این رابطه ی مختلف روی مجموعه دادههاآزمونقادر به درك كاركرد و كاربردهای 
Preece(1949, p.159) كندیم توصیه: 

براي هر محقق، اولين قانون آمار اين است كه هميشه با يك آماردان مشورت كنيد و  "
 "دومين قانون اين است كه به قدر كافي آمار بدانيد تا قادر به درک مشاوره داده شده باشيد.

 ودشیمهای مختلف وجود ندارد. سعی در این جا فضا و )نیاز( برای توضیح جزئیات كاربرد آزمون
 ی آن ارائه گردد.هاشاخهشمایی كلی از این دانش و 

 

 آمار پارامتري
دو دسته اصلی آمار، آمار پارامتری و ناپارامتری هستند. برای درك مفهوم آمار پارامتری باید توجه 

ی ثابت است كه جامعه در آن با جوامع دیگر اجنبه كرد كه در اینجا منظور از یك پارامتر یك جامعه

 آمار

 

  آمار استنباطي آمار پارامتري آمار ناپارامتري

 تصادفي بودن

 واريانس

 هم خواني، تداعي

 همبستگي

 توزيع

 تغيير پذيري

 همبستگي

 گرايش مركزي

 استنتاج ها

 پيش بيني ها

 آزمون فرضيه ها

 تخمين
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ای شکل یا توزیع نرمال است. هنگامی پارامتر برخورداری از یك توزیع زنگوله نیترمعمولشریك است. 
 شود.باشند، از آمار پارامتری استفاده می رفتارخوشی مشاهده شده نرمال و یا تا حد معقولی هادادهكه 

. آمار توصیفی روشی شودیمد به دو دسته اصلی توصیفی و استنباطی تقسیم آمار پارامتری نیز خو
 است. هاآنپراكندگی و ی مركزی هاشاخصمانند  هادادهبرای كمی كردن مشخصات 

با پیدا كردن مد یا میانه یا هر یك از  توانیمرا  هاآنیا همان گرایش مركزی  هادادهمركز ثقل 
 ر یك از این معیارها مشخصات و كاربردهای خاص خود را دارد.انواع میانگین مشخص نمود. ه

ها واقعاً به میانگین نزدیکند ها نشان دهنده این است كه چه میزان از دادهمعیار پراكندگی داده
 ها به میانگین نزدیکترند.یعنی هر چه این شاخص كمتر باشد داده

 
 ضريب همبستگي و همبستگي

ها، هدف اصلی تحلیل آماری مشخص كردن و كمی وعه از دادهجدا از بررسی كیفیت یك مجم
. اما به شوندیمهای همبستگی نامیده ها، پژوهشكردن روابط میان متغیرهاست كه این گونه از پژوهش

تحقیق ما  مسألهی برای پاسخگویی به هایهمبستگیاد داشته باشید كه صرف كشف و اندازه گیری 
. كندیماست كه دانشی ارزشمند و پاسخ سواالت ما را فراهم  هاافتهكافی نیست بلکه تفسیر این ی

 نیترو معمولاست كه انواع زیادی دارد  ضریب همبستگیاصطالح فنی برای اندازه گیری همبستگی، 
گیری همبستگی میان بیش از دو متغیر ی مناسب، اندازههاآزموناست. با بکارگیری  "پیرسون r"آن 

 نیز ممکن است.
ها و بررسی همبستگی میان متغیرهاست و ر استنباطی به دنبال توصیف مشخصات دادهآما

بکار  هادادهبرای انجام پیش گویی از طریق استنتاج بر پایه تحلیل  دهدیمهمانگونه كه نام آن نشان 
 .هاستهیفرض. آنچه از نام آمار استنباطی روشن نیست استفاده از آن برای آزمون آماری بر پایه رودیم

نقش پیش گویی محدود به تخمین پارامترهای جامعه از روی پارامترهای نمونه است، این موضوع 
پیچیده نیست. به عنوان مثال این كار به طور معمول در كنترل  رسدیمآنچنان كه در نگاه اول به نظر 

محصوالت مورد ی از محصوالت برای تخمین كیفیت همه انمونهیی كه جاكیفیت فرایندهای تولید، 
 :شوندیمتخمین زده  معموالً. سه پارامتر )كیفیت( شودیم، استفاده ردیگیمآزمون قرار 

ها( و بازه اندازه مثالًپذیری )گرایش مركزی )نسبت محصوالتی كه به نرم نزدیك هستند(، تغییر
 نسبت محصوالت تولید شده قابل قبول(. مثالًاحتمال )

، كیفیت نمونه، یعنی این كه نمونه چقدر شودیمها از روی نمونه انجام یآز آنجائی كه تمام پیشگوی
 معرف جامعه است، بسیار حائز اهمیت است.

استفاده كرد:  توانیماز دو نوع تخمین برای پارامترهای جامعه از روی پارامترهای نمونه، 
ص برای اندازه یك پارامتر ی یك عدد خاانقطهای. در تخمین های فاصلهای و تخمینی نقطههانیتخم

( پارامتر در %33یا  %32ای كه به احتمال زیاد )عموماً ای بازهاما در تخمین فاصله شودیمپیش بینی 
 .شودیم، پیش بینی ردیگیمآن قرار 

 و كیفیت آن بهتر باشد، شانس صحت پیش بینی بیشتر است. تربزرگبه وضوح، هر چه نمونه 
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 آماري پايهفرضيه 

 هاهیفرض. آمار استنتاجی برای آزمون این نوع شودیمنامیده  فرض صفر معموالً ه پايه آماريفرضي
 .ردیگیم. اگر فرض صفر رد شود فرض مقابل مورد پذیرش قرار رودیمبکار 

 
 آمار ناپارامتري

های رفتاری مطابق توزیع نرمال ندارند. داده هاجامعهپارامتریك نیستند، یعنی همه  هادادههمه 
های اسمی و ترتیبی قابل نشان دادن و سازماندهی به شکل یك اندازه گیری شده به وسیله مقیاس

ها، انحراف معیارها مواردی از این ی آماری ساخته شده برای پیدا كردن میانگینهاآزمونمنحنی نیست. 
ی هاآزمونیستند. یی مناسب نهادادهدست در جوامع دارای توزیع نرمال به وضوح برای تحلیل چنین 

دارای  هاآزموناین گونه از  عموماً. اندشدهیی طراحی هادادهآمار ناپارامتری با توجه به مشخصات چنین 
برای ایجاد سطح  تربزرگی هانمونهی پارامتریك هستند و نیاز به هاآزمونحساسیت و قدرت كمتری از 

 اطمینان مشابه دارند.
ای آزمون رتبه مثالًی دو یا چند گروه یا نمونه )هاتیفیكمقایسه  برای توانیمرا  هاآزموناین 

ی انجام شده با هایبندوالیس( یا تحلیل رتبه  -زوجی ویلکاكسون، آزمون عالمت، آزمون كروسکال
ی مشاهده شده با هادادهای اسپیرمن(یا مقایسه ی مختلف )ضریب كندال، همبستگی رتبههاقضاوت

 كای دو( استفاده نمود.منابع تئوریك )آزمون 
ی تخصصی آمار یا مشاور آماری خبره هاكتاباز  دیتوانیمرا  هاآزموناطالعات دقیق در مورد این 

( تفاوت میان دو spssهای نرم افزاری )مانند خود كسب كنید. اما در این جا باید یادآوری كنیم كه بسته
ی نادرست هالیتحلدهند. برای پیشگیری از انجام ی پارامتری و ناپارامتری را تشخیص نمیهادادهگونه 

یی كه در اختیار دارید مطمئن هادادهبرای  هاآزمونی غلط شما باید از مناسب بودن هایخروجو تولید 
 شوید.

 
 تحليل محتوا

ی رادیویی و تلویزیونی، هابرنامه مثالًاین یك روش خاص برای بررسی انواع اطالعات ضبط شده )
ها، عبارات ، كلمههادهیاغیره(، مستندات و انتشارات است. یك چك لیست برای شمردن اینکه ها و فیلم

ها بدست آید. در مورد گیریتا از روی آن بعضی نتیجه شودیماند تهیه یا تصاویر خاص چقدر تکرار شده
های جمع شده را دقت زیادی الزم است. داده هاآنانتخاب متغیرهای مورد مطالعه و روش اندازه گیری 

ی آماری جمع بندی نمود. )برای آشنایی بیشتر با هاآزمونتوصیفی یا با استفاده از  به صورت توانیم
 مراجعه نمائید.( Dixon, 1987, pp.95-100به  دیتوانیمی متدلوژاین 
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 كيفي تحليل

، به دنبال هاآنو جستجو برای الگوهای مشخص درون  هادادهپژوهشگران با غرق كردن خود در 
 ی موجود هستند.هایتئوری جدید و یا یافتن شواهد تازه برای هایتئورتولید مفاهیم و 

ی جدید كه در ابتدا بسیار مبهم هستند به وسیله هایتئورهای بدست آمده از مفاهیم و سرنخ
 .شوندیمها و الگوها تبیین ها، نشانهبررسی تکرار رویدادها، كلمه

(Grounded Theory:GT) 
، بارها به عنوان یك تئوری 1321در دهه  Glaser and Straussاین تئوری، پس از معرفی توسط 

تئوري رويش آنرا  دیتوانیمهای كیفی مورد اشاره قرار گرفته است)گذار در توسعه تحلیل ریتأث
 نیز بخوانید( هاهينظر

  (Glaser & Strauss, 1967, p.1)است.  "هاكشف تئوری از داده"تمركز اصلی این تئوری بر 
آمده است اما مفید خواهد بود كه توضیح  ((Turner ,1981تشریح مفیدی از این فرایند در 

 مختصری در مورد مراحل آن در این جا بیاوریم و شما را با كلیت نحوه عمل آن آشنا نمائیم.
س از جمع آوری مقداری های میدانی است. پدادههدف كلی این فرایند خلق یك فرضیه تئوریك از 

ها كه ی از دستهابازهمحقق  هاآنها در مورد موضوع انتخاب شده و صرف زمان برای بررسی از داده
. این كار با تحقیق بیشتر با هدف پاالیش و درك كندیمجای داد پیش بینی  هاآندر  توانیمها را داده

تر و ها را به شکل عمومیكوشد تا این دستهقق مییابد. به دنبال این محادامه می هادستهاهمیت این 
های اولیه تعریف كرده بود، دوباره تعریف نماید. در طول این فرایند تر نسبت به آنچه از روی دادهانتزاعی

. روابط ادارك شده شودیمو نتایج تئوریك آن، حاصل  هادستهدرك بیشتری نسبت به روابط میان این 
هایی در میدان مورد مطالعه )یعنی موقعیت تحقیق واقعی( مورد آزمون فرضیه تبه صور هادستهمیان 
. با ردیگیمی دیگر نیز مورد بررسی قرار هایتئور. ارتباطات ممکن میان این نظریه و ردیگیمقرار 

یابد و دوباره در و انعکاس آن در تئوری، تئوری توسعه می هادادهادامه جمع آوری  هاهیفرضپیشرفت 
ها و مدل تئوریك نتیجه این فرایند شامل تطبیق مستمر دادهر . دردیگیممیدان عمل مورد آزمون قرار 

. اما ردیگیمدر طول فرایند پژوهش است و تئوری بر اساس شواهد بدست آمده از مطالعه میدانی شکل 
Bryman & Burgess ,1994, p.221))  ریتأثمعتقدند هر چند G.T. ی هانشانهاست  بسیار زیاد بوده

به  G.T، كه قلب. هاآنو تحليل  هادادهمتقابل مكرر ميان جمع آوري  ريتأثكمی وجود دارد كه 
 های كیفی واقعی بکار گرفته شده باشد.، به طول كامل در تحلیلدیآیمحساب 

نامطلوبی بر مفروضات تئوریك  ریتأثبه عنوان اولین مرحله،  هادادهصحبت از جمع آوری "
آزمون تئوری اولیه باشد نیازمند  صرفاًبیش از آنکه  هادادهی كیفی دارد. تولید تئوری از روی هاهشپژو
ها یا مفاهیم جدید است كه ممکن است در طول فرایند خلق بودن ذهن محقق به روی الگوها، دستهز با

یی برای دستیابی و هاهراهای كیفی باید شامل ی كار با دادههاروشها به ظهور برسد. در نتیجه داده
 Richards and)باشد.  اندآمدهبدست  هاآنهایی كه از و داده هاآنو ترسیم روابط میان  هادهیاتوسعه 

Richards, 1994, p.149) 
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های كیفی انجام اما دستیابی به چنین هدفی آسان نیست. یکی از مشکالت محققینی كه پژوهش
-ای است كه باید تحلیل شوند. دادههای ساختار نیافته و پیچیدهادهبرخورد با حجم زیادی از د دهندیم

 هاداده. مشکل اصلی مرتب كردن شودیمو پرونده هر موضوع بزرگتر  شوندیمبیشتر و بیشتر  دائماًها 
را از دست بدهیم.  هاآنی پیچیده و روابط درونی مستمر در هاظرافتاست بدون اینکه  هادستهدرون 

های كشف شده و برای حمایت از ایده هادادهها حفظ جزئیات روابط با خلق مفاهیم و تئوری در ارتباط
های مرتبط با ارزش هستند و هیچ تصدیق ادعاها، بسیار مهم است. به یاد داشته باشید كه تمام داده

 كدام نباید حذف شوند زیرا ممکن است در آینده بکار آیند.
های مختلف از هم جدا كنیم و ها را در دستهداده دهدیمجازه سازماندهی سیستمی كه به ما ا

كشف نمائیم، در  هاآنرا حفظ كنیم تا قادر باشیم ارتباطات تئوریك را از روی  هاآنهمزمان روابط 
ها چند هدف كه یك سیستم كار با داده ((Richards and Ricshards, 1994عمل بسیار مشکل است. 
 اند:های جدید باید داشته باشد، مشخص نمودهبرای تسهیل خلق تئوری

نداشته  شودیممحدودیتی در تعداد كدها و تعداد دفعاتی كه یك قسمت از متن كدگذاری  .1
 ارائه دهد. كنندیمباشد و روشی برای چك كردن اینکه كدها معنای دقیق خود را حفظ 

 ید.ها را تسهیل نماپاسخگویی به سواالت در مورد روابط میان دسته .2

های مناسب كه ممکن های در حال ظهور را بتوان به آسانی با دادهها در مورد تئورییادداشت .3
 های مختلف باشند مرتبط نمود.است در دسته

ها كه منجر به از دست دادن قسمتی از موضوع باید از مشکالت بخش بندی كردن داده .2
كردن بخش مشخصی از متن كه  الیتهای بزرگی از متن و های، به وسیله حفظ بخششودیم

 كدگذاری شده است، جلوگیری نماید.

دار كه یك ی رنگی و شمارههاكارتاز  توانیمبرای ایجاد یك بانك اطالعاتی انعطاف پذیر دستی 
ر هایی در مورد الگوهای دو یادداشت دهندیمها را شکل و زیر دسته هادستهساختار سلسله مراتبی از 

ی كه تا كنون اگونهنمود. اما این كار به كمك كامپیوترها بسیار آسان شده است به  حال ظهور استفاده
 بیش از یازده بسته نرم افزاری مختلف برای این كار ارائه شده است.

ی ذهنی هامدلها به وسیله خلق كار اصلی محقق برای ساختن تئوری وترهایكامپاما با وجود كمك 
، كندیمایجاد  هاآنها بدون تغییر دادن محقق برای شکل دهی به دادهی از معانی، كه اشبکهاز روی 

 (Miles & Huberman, 1994, P.83)هنوز باقی مانده است. 

های كیفی های كمی، تحلیل دادهتثبیت شده برای تحلیل كامالًی آماری هاروشبر خالف وجود 
 "طوح قابل تشخیص احتمال برای طبیعت ی ریاضی خاص یا سهافرمولهنوز در مراحل اولیه قرار دارد. 

است، قابل بکارگیری  هاآنهای ی كیفی كه شامل احساسات انسانی، تمایالت و قضاوتهاداده "نرم
شوند آوری میهای كمی جمعها كه اغلب برای تحلیلنیستند. همچنین بر خالف حجم عظیمی از داده

شوند. هیچ افزاری، مدیریت میهای نرمشده در بسته های آماری استاندارد قرارو به راحتی توسط رویه
 Turner(1994)های كیفی وجود ندارد. البته همانطور كه رویه استانداردی برای تدوین و تحلیل داده

ها مطلوب هم نیست، زیرا هر محقق باید كند، ایجاد یك روش یکسان برای تحلیل این دادهاظهار می
 كند، برای خود داشته باشد.كار می هاآنهایی كه با ا ماهیت دادهرویکرد تحلیلی خاصی، مطابق ب
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های كیفی بر داشته شوند. های دادههای معمولی وجود دارند كه باید در تمام تحلیلاما قدم
Bryman & Burgess, 1994)) ها شناسیاند: ساختن گونهدو فرآیند عمومی را مشخص كرده

(typologyو طبقه )بندیها( هاtaxonomy  .تولید مفاهیم و تئوری ،)هاRobson (1993, p.401)  پا
های كیفی ارائه نموده است: ها برای به دست آوردن نتایج از دادهرا فراتر گذاشته و لیستی از تاكتیك

های علی و ارتباط شمردن، الگوسازی و خوشه بندی در گام اول، ارتباط دادن متغیرها، ساختن شبکه
گام  ((Huberman, 1994, pp.10-12های تئوریك كلی به عنوان گام دوم. ا با چارچوبهدادن یافته

ها را به این فرایند گیری و تصدیق نتیجهها، نتیجهها، نمایش دادهسومی را نیز شامل تلخیص داده
 افزوده است.

ی تحلیل را هاهیپا معموالًها را نیز باید در نظر داشت. حجمی از اطالعات كه اهمیت نمایش داده
بندی و تلخیص شدن، اگر به صورت متن خام ارائه شود، به دهند پس از كدگذاری، خوشهشکل می

راحتی قابل درك نخواهد بود. از آنجا كه پردازش حجم زیادی از اطالعات كه به صورت متن ارائه شده 
ختارهای ساده قابل فهم باشند، برای مغز بسیار مشکل است، باید اطالعات را در قالب الگوها و سا

، هاگرافها، به صورت ماتریس مثالً ها )ی مناسب برای نمایش دادههاروشپیکربندی نمود. استفاده از 
بلکه كمك بزرگی به تحلیل  كندیمها كمك ها( نه تنها به تلخیص و مرتب كردن دادهو شبکه هاچارت
 نیز خواهد نمود. هاآن

 

 هاآوري دادهجمع حينهاي اوليه در تحليل
-حال جمعر هایی كه دهنگام راهبری یك پژوهش میدانی، حفظ نگاه تحلیلی به نوع و مقدار داده

باشد. تا هنگامی كه موضوع با جزئیاتش در ذهن تازه است ساختاردهی به آوری هستند حائز اهمیت می
خواهد بود.  ترآسانی جدید هاها و فرضیهدهی به ایدهاطالعات برای شناسائی كمبودها و همچنین شکل

های ضبط شده برای قابل كار و رویدادها یا مصاحبه نیدر حهای نوشته شده ها و اشارهیادداشت
ماه از انجام این كارها د استفاده شدن احتیاج به پردازش دارند. اگر هنگام پردازش چند هفته یا چن

 گذشته باشد، مقدار زیادی از اطالعات فراموش خواهد شد.
-ای پیاپی و مستمر داشته باشد كه در مراحل ابتدائی جمعها باید رویهفرایند تلخیص و تحلیل داده

 شود.تر میها كاری آسان است ولی با پیشرفت پروژه رفته رفته پیچیدهآوری داده
تهیه نمود.  هامالقات، مانند مکالمات تلفنی و هاتماسای از نتایج توان خالصهبرای شروع می

توان برای این كار ای از عناوین كه نشان دهنده ترتیب اطالعات باشند را میجموعه استاندارد شدهم
: جزئیات تماس، موضوعات اصلی، خالصه اطالعات كسب شده، موضوعات مطرح شده مثالًاستفاده نمود، 

بندی جمعتوان برای ای مشابه میهای یك صفحهجدید و سئواالت جدید حاصل شده از آن. از فرم
 محتویات مستندات نیز استفاده نمود.

شوند، یك گام ارزشمند، ها روی هم انباشته می: هنگامی كه دادههابندیها و طبقهشناسیگونه
ها است. این بندیها و طبقهشناسیهای بدون شکل، به وسیله ساختن گونهسازماندهی حجم زیاد داده

گیرد. استفاده های كلی انجام میها درون دستهو بنا كردن زیر گروه هاها در دادهكار با شناسایی تفاوت
 كند.های جدید به روشن شدن روابط میان مفاهیم كمك میشناسیاز گونه
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كمك  هاآنهای بدون شکل و شناسایی الگو در تواند به سازماندهی دادههای ساده، میبندیدسته"
هایی از ارتباط كه ها از لحاظ الگوهای رفتاری، در تولید گونهبندینماید. تمایز میان اجزای این دسته

 (Bryman & Burgess, 1994, p.7) "های جدید هستند، مهم است.اساس خلق تئوری
ها است. زیرا این كار سازماندهی شناسیجنبه مهمی از شکل دهی گونه كدگذاریتوسعه سیستم 

هایی ها یا عالمتباشد. كدها، برچسبسازی میرای مفهومیهای زیاد را تسهیل نموده و اولین گام بداده
دهند. این كار از انباشته آوری شده، تخصیص میهای جمعداری را به دادههستند كه واحدهای معنی
 كند.های پردازش نشده جلوگیری میشدن حجم زیادی از داده

Miles & Huberman, 1994, p.57)) اند: توصیفی، وین نمودهچهار دسته كلی از كدها را تد
از  ((Lofland,1971, pp.14-15تر . به طور خاص(astringent)تفسیری، توضیحی و جمع كننده

های اجتماعی برای ساختن طرح كدگذاری استفاده كرده است. شش دسته او عبارتند بندی پدیدهدسته
یك فرآیند تحلیلی است كه شما باید ها و تنظیمات. این ها، معانی، مشاركت، ارتباطها، فعالیتاز: كنش

را بازبینی، انتخاب و جمع بندی نمائید. درست كردن  هاآندر آن بدون خراب كردن اطالعات، 
ای از كدها بر اساس مطالعات قبلی انجام شده در آن حوزه، قبل از شروع كار میدانی، و بهبود و مجموعه

 ل است.ها، بسیار معموآوری دادهاصالح آن در حین جمع
شود. اما دو نوع به ندرت كدگذاری موضوعات مشابه توسط محققین مختلف، دقیقا یکسان انجام می

باید مشخص شود، یکی برای دست یابی مجدد به توالی متن و دومی تولید  حتماًمختلف از كدگذاری 
ها با تیترهای های متن اصلی درون یادداشتتئوری. نوع اول در كنار فرآیند بریدن و چسباندن قسمت

گیرد و دست های مختلف صورت میشود. اما نوع دوم كدگذاری بر مشخص كردن ایدهمختلف انجام می
 محقق در انجام آن بسیار بازتر است.

های كیفی است و شما برای مطالعه بیشتر در های بیشتر پژوهشترین بخشكدگذاری یکی از مهم
 تر زیر مراجعه نمائید:توانید به متون تخصصیی آن میمورد جزئیات انجام این كار و كاربردها

 (Miles & Huberman , 1994; Strauss & Cobin, 1990; Strauss, 1987) 
و  Ethnographشوند )مانند های كیفی استفاده میچند برنامه كامپیوتری نیز كه برای تحلیل داده

NUDISTاین نرم .كنندری شده را تسهیل می( نیز كدگذاری و دستیابی مجدد به اطالعات كدگذا-

ها یا مدارك ضمیمه شوند و ایده مربوطه به آن دهند تا كدها به شماره خطوط یادداشتافزارها اجازه می
های یادداشت شود. این كار دستیابی سریع به اطالعات انتخاب شده را از میان حجم زیادی از داده

 سازد.آوری شده ممکن میجمع
: در مرحله بعد از تحلیل ما باید جستجو برای بندی موقتها، یادداشت گذاری و جمعكدگذاری الگو

دهند را آغاز نمائیم. این كار نیازمند گردآوری الگوها و موضوعات و توضیح اینکه چرا و چگونه رخ می
ن كار را به تواند ایباشد. كدگذاری الگوها میدارتر میتر و معنیهای فشردهاطالعات كدها به شکل گروه

نظیر موضوعات، علل، توضیحات، روابط میان  تركوچكها در قالب واحدهای تحلیلی وسیله كاهش داده
افراد و مفاهیم در حال ظهور انجام دهد تا به محقق در ایجاد یك فهم یك پارچه از موضوع مورد مطالعه 

 كمك نماید.
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Miles and Huberman, 1994, pp.40-1)) تواند در ی كه كدگذاری الگوها میسه اقدام متوال
به لیست كدهای موجود  موقتاًنماید. نخست كدهای جدید مورد استفاده قرار گیرد را تشریح می هاآن

یك  تر درآتیهشود. سپس، كدهای خوشبا مجموعه كدها كنترل می هاآناضافه شده و همخوانی 
ها د تا در صورت امکان ارتباط آن با دیگر دادهشوشود( نوشته مییادداشت )كه در زیر توضیح داده می

 شوند.ها آزمایش میآوری دادهمشخص شود. در نهایت كدهای جدید در دور بعدی جمع
ها را پاالیش تولید كدهای الگوها به طور شگفت انگیزی آسان است. و به راحتی هنگامی كه داده

در  هاآنالگوهای توسعه داده شده اولیه و رد كنیم قابل انجام است. اما نکته مهم دل نبستن به می
 باشد.های جدید، میصورت نیاز و عدم همخوانی با داده

برای درك بهتر رویدادها و ارتباطات میان كدها ممکن است توضیحات تحلیلی كوتاهی توسط 
 ثبت توسعهها و ، راه خوبی برای یافتن ارتباطات میان دادههایادداشت محقق نوشته شود، نوشتن این

ها تازه هستند انجام دهیم. به یاد داشته باشید كه های جدید است. بهتر است این كار را تا ایدهایده
برای  هاآنمهم نیست. اما برچسب گذاری  هاآننویسید و طول و شکل ها را برای خودتان مییادداشت

ی در تمام طول پروژه پژوهشی گذار ادداشتمرتب كردن و دستیابی مجدد بسیار مهم است. فعالیت ی
بخشی ایجاد كند یا به عبارت های به دست آمده تصویر واضح و رضایتیابد، تا هنگامی كه ایدهادامه می

 ها داشته باشید.بخشی برای دادهبهتر شما درك و توضیح رضایت
های از پژوهش تربینیانعطاف پذیرتر و غیرقابل پیش ذاتاًهای كیفی ها در پژوهشآوری دادهجمع

ها رضایت خود و راهنما آوری دادهیك سوم از جمع باًیتقركمی است. در نتیجه الزم است پس از انجام 
های اید و قابلیت اطمینان دادهیا كارفرمای خود را به وسیله چك كردن كیفیت و كمیت آنچه یافته

اید و قطعاتی را كه باید در كه یافته آوری شده كنترل كنید. یا به عبارت دیگر قطعاتی از پازل راجمع
در قالب یك  بندی موقتجمعبا نوشتن یك  معموالًزمان باقی مانده بیابید مشخص نمائید. این كار 

نوشتن ده تا بیست و پنج صفحه كافی است(. این گزارش  معموالًشود. )ای انجام میگزارش مرحله
نمائید و بندی میاید جمعموضوع مورد مطالعه یافتهنخستین جائی خواهد بود كه شما هر چه در مورد 

نخستین فرصت برای انجام مطالعات میان موردی و چند موردی و بازبینی متغیرهای توضیحی جدید 
بندی موقتی است و به احتمال زیاد كامل نیست. این كار ابزار كارآمدی است. اما بدانید كه این جمع

بحث پیرامون آن با همکاران و راهنمایان و فرصت خوبی برای  برای انعکاس كارهای انجام شده و
ها است. برای چك كردن مقدار آوری دادهها برای ادامه جمعمشخص كردن تغییرات الزم در كدگذاری

ها استفاده نمود. توان از یك برگه حسابداری دادهتحقیق می مسألهآوری شده در مورد هر های جمعداده
-آوری شده از منابع مختلف است كه به راحتی میهای جمعتحقیق و مقدار داده ألهمساین برگه شامل 

 توان از روی آن كمبودها را شناسائی نمود.
 & Milesها به وسیله آوری دادهسه تکنیك كارآمد دیگر برای تحلیل در حین جمع

Huberman,1994, pp.81-9)) ح موجز توضیح داده شده است. این سه روش عبارتند از شر
(Vignette) .تحلیل موردی پیش ساختار یافته و تحلیل پیاپی ، 
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 هاآوري دادههاي اصلي در حين و پس از جمعتحليل

روشی طوالنی و پرزحمت برای ارائه، تحلیل، تفسیر و  معموالًهای متنی سنتی، نوشتن گزارش
ها طوری است كه شواهد و های یك پروژه پژوهشی است. نه تنها طبیعت این گزارشانتقال یافته

حجیم هستند و گرفتن اطالعات از میان  معموالًها كند بلکه این گزارشاظهارنظرها را پیاپی ارائه می
مشکل است. این شکل ارائه مطالب همانطور كه برای نویسنده سخت و وقت گیر  هاآنصفحات بسیار 

ند تا برای كسب همه اطالعات متن، بارها كاست، برای خواننده نیز مشکل زا است و او را مجبور می
كنند های گرافیکی ارائه اطالعات تا حد زیادی این مشکالت را مرتفع میروی آن عقب و جلو برود. روش

 باشند. مفید می هاآنها، همانند یافتن و توصیف بینی پدیدهو توضیح و پیش

 
 ارائه اطالعات گرافيكيهاي روش

شوند. چیدمان دو بعدی )سطری و ها تقسیم میها و شبکهو دسته ماتریسهای گرافیکی به دنمایش
های بندی نماید. بکارگیری برنامهتواند مقدار قابل توجهی از اطالعات را جمعمی هاماتریسستونی( در 

ها كمك كند. تواند به تولید این ماتریسها میهای اطالعاتی و صفحه گستردهكامپیوتری در قالب بانك
ها، دستاوردها ها، خوشهگیری، نقشتوان برای ثبت متغیرهایی نظیر زمان، سطوح اندازهها میز ماتریسا

های سه بعدی را نیز فراهم و اثرات استفاده نمود. نرم افزارهای كامپیوتری امکان تدوین ماتریس
 .اندآورده

شود. این اند ساخته میشده با یکدیگر متصل هاارتباطها یا هایی كه با لینكیك شبکه از گره
هایی برای نمایش انواع توان تهیه نمود كه هر یك قابلیتهای مختلفی میها و نمودارها را در قالبنقشه

ها مناسب هستند. ها یا نمودارهای جریان برای مطالعه فرآیندها و رویهها دارند. فلوچارتمختلف داده
های رسمی سلسله مراتب مثالًدهند، را نشان می هاآنو ماهیت  های سازمانی روابط میان متغیرهانمودار

ها و های علی برای نمایش روابط علی میان متغیرهای وابسته و مستقل مهم، علتو غیررسمی. شبکه
هنگامی كه شما نتایج چند  خصوصاًهای كیفی های نمایش و تحلیل داده. این روشروندیماثرات بکار 

دهند كه با ایجاد یك استاندارد آیند و به شما اجازه میكنید، بکار میایسه میمطالعه موردی را مق
 خاص برای نمایش مقایسه میان موارد مختلف را آسان نمائید.

های مختصر، سئواالت یا هر شکل دیگری كه های متن، كدها، یادداشتتوان به شکلاطالعات را می
ایش داد. جزئیات نمایش به كاركرد و میزان اطالعات در به انتقال آنها به صورت فشرده كمك كند نم

 توان استفاده نمود.ها در تمام مراحل فرآیند پژوهش میدسترس وابسته است. از نمایش
شوند توان بسته به موضوعی كه اطالعات بر حسب آن مرتب میرا می هاشینماهای متفاوتی از گونه

ای پردازند. نمونه سادهبه ثبت توالی زمانی رویدادها می "انهای بر حسب زمنمایش"تقسیم بندی نمود. 
دهد. مقیاس و ها را بر حسب نام و زمان انجام نشان میاز این دست یك برنامه پروژه است كه فعالیت

 ها بر حسب زمان عبارتست از:ها از انواع نمایشتواند حائز اهمیت باشد. بعضی مثالدقت زمان بندی می
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برای نمایش متغیرهایی كه به شکل مفاهیم انتزاعی با یك تئوری در  "بر حسب مفهومهای نمایش"
ها و ها، تمایالت، موانع و استراتژیهایی از چنین متغیرهایی انگیزهشوند. مثالارتباطند استفاده می

، هایبندطبقهای و برای تشریح باشد. از این نمودار به شکل ماتریسی یا شبکهمواردی از این دست می
 شود.ها و اثرات استفاده میها و معلولتحلیل محتوا، ساختارهای شناختی، ارتباطات میان علت

ها در سازمان رسمی یا غیررسمی و گروه هاآنهای افراد و روابط نقش "های بر حسب نقشنمایش"
تظاراتشان درون گروه دهند. یك نقش موقعیت یك یك افراد را به وسیله ارزیابی رفتار و انرا نشان می

تر و كند. نقش ممکن است قراردادی باشد مانند قاضی و اپراتور ماشین و یا انتزاعییا سازمان، تعریف می
ها مختلف، تمایل دارند تا به رویدادها از مناظر وابسته به موقعیت باشد مانند انگیزاننده. افراد در نقش

متفاوت  كامالًهایی ارخانه توسط مدیران و كارگران به شکلبه یك اعتصاب در ك مثالًمختلف نگاه كنند. 
 شود. نگریسته می

 
 گيرينتيجه

ها، آوری و تحلیل دادهشروع كردیم یعنی جمع هاآنسه منظر به پژوهش را كه این قسمت را با 
ع توان در یك ماتریس سه بعدی با یکدیگر تقاطهای تحقیق، میهای كمی و كیفی و استراتژیپژوهش

دهد، تا انتخاب مناسب برای های زیادی را پیش روی محقق قرار میداد. این تركیب پیچیده انتخاب
 تحقیق خود را انجام دهد.

بدیهی است كه در یك پروژه پژوهشی، ممکن است چندین روش تحقیق مختلف قابل استفاده 
تحقیق مناسب خواهد بود.  مسألهبرای بررسی و تحلیل جنبه خاصی از  هاآنباشد، كه هر كدام از 

ها به آوری و تحلیل دادهها ممکن است با هم انجام نشوند، بلکه اغلب جمعآوری و تحلیل دادهجمع
 شوند. برای مثال:صورت پی در پی تکرار می

ي آورجمع فرضيه براي مطالعه موردي  تحليل   هاي تاريخيآوري دادهجمع
 . تحليل ها داده

های معمول باشد. بر حسب زمینه خاص تواند یك معرفی بسیار مختصر از روشمیاین قسمت تنها 
شود را های خاصی كه در تحقیقات مشابه در زمینه مورد نظر شما انجام میتحقیق شما، باید روش
را برای انتخاب روش مناسب، مورد ارزیابی قرار دهید. آنگاه مطالعه جزئیات  هاآنبیشتر بررسی نموده و 

 توان انجام داد.پس از انتخاب روش مناسب و با استفاده از آن میرا 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 هشيمفصل 

روش تحقيق پي ایشي و  

 گيرین ونه
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 روش تحقيق پيمايشي و نمونه گيري؛ هشتمفصل 
 مقدمه

، طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، هایاستراتژبه هنگام تدوین، اجرا و ارزیابی  هاسازمان
كه پاسخ  شوندیمیی روبرو هاپرسشفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و توسعه تکنولوژی با مدیریت ر

 باشد. گشاراه تواندیمبرای مدیران، مشاوران، كاركنان و مشتریان  هاآنبه 
ی به تحقیق اندهیفزابه طور  هاسازمانو بسیاری سواالت مشابه،  هاپرسشبرای پاسخ دادن به این 

. این كار فرایندی پیچیده و دو لبه است؛ اگر به خوبی انجام گیرد منافع بسیاری را اندآوردهرو پیمایشی 
 . سازدیمی جدی به سازمان وارد هابیآسو اگر به روشی غلط انجام شود،  آوردیمبه ارمغان 

اگرچه انجام یك پیمایش سازمانی ممکن است فعالیتی دشوار باشد و تالش و همکاری افراد 
 تواندیم هاشیمایپسیاری را طلب كند، اما منافع آن غیر قابل چشم پوشی است. از نظر مدیران، انجام ب

ارائه كند. به كمك  هانهیهزوری ، ارتقای روحیه كاركنان و كاهش یی را برای افزایش بهرههاراه
را به مدیران انتقال دهند.  و نیازهای خود هاخواسته، هاینگران توانندیمی سازمانی، كاركنان هاشیمایپ

ی سازمان هایریگدر فرایند حل مشکالت و تصمیم  توانندیمكاركنان  هاشیمایپهمچنین از طریق این 
 مشاركت نمایند.

، سپس با ارائه تعریف پیمایش، وارد شودیمدر این فصل، ابتدا یك مورد واقعی از پیمایش ارائه 
. پس از آن با ارائه یك مثال، تحقیق میشویمی سازمانی هاشیمایپو  هاینظرسنجی عمل ندیفراتشریح 

و سرانجام، با مالحظات مهم مربوط به تحقیق پیمایشی، این  گرددیمپیمایشی به صورت ملموس بیان 
 .رسدیمفصل به پایان 

 
 پژوهشي نمونه

ن را این سازما رندگانیفرض كنید سازمان گمرك ایران درصدد است تا میزان رضایت خدمت گ
ی اگونهاین نظرسنجی باید به ها را در مورد گمرك جویا شد. بسنجد. برای این منظور باید نظر آن

برداشته باشد. پس از اخذ ر حساب شده صورت گیرد به طوری كه جوانب مختلف عملکرد گمرك را د
كه  هاآنحلیل طبیعی متنوع خواهد بود، باید به پردازش و ت به طورگیرندگان گمرك، كه نظرات خدمت

 توانیمداده در اختیار محقق خواهد بود پرداخت. در نهایت با دستیابی به نتایج تحلیلی مزبور  به عنوان
گیرندگان گمرك از تشکیالت گمركی كشور نائل آمد. این  به استنتاجاتی دربارة میزان رضایت خدمت

ز نوعی روش تحقیق موسوم به روش ی اانمونهشود و این روش تحقیق، فرایند، پیمایش نامیده می
 .شودیمتحقیق پیمایشی است كه تعریف و چگونگی آن در ادامه بیان 
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 چيست؟ پيمايش

 تعريف
ها، باورها، نظرات، رفتارها یا روشی برای بدست آوردن اطالعاتی دربارة دیدگاه (Survey)پیمایش 

 Rosenffeld؛ Babbie, 1973قیق است )مشخصات گروهی از اعضای یك جامعة آماری از راه انجام تح

et. al., 1995 ی از امجموعهپیمایش ” پیمایش، چنین تعریف شده است:  تریرسم(. به شکلی
و یا  هاخانوادهای از افراد، های منظم و استاندارد است كه برای جمع آوری اطالعات دربارة عدهروش

آوری اطالعات از طریق پرسش از گیرد. جمعر میی از افراد مورد استفاده قراتربزرگی هامجموعه
“  ردیگیمصورت  اندشدههای نمونه دسته بندی افرادی كه به طور منظم انتخاب شده و در گروه

(1323 Rossi et. alبا توجه به این تعریف .) كه واژة پیمایش هم به ابزار استفاده  میشویمها، متوجه
گیری از آن ابزار اطالق های به كار گرفته شده هنگام بهرهبه فرایندها و هم آوری دادهشده برای جمع

 شود.می
در سطح جامعه انجام گیرند؛ مثل اخذ آراء عمومی یك جامعه در مورد یك  توانندیمها پیمایش

موضوع اجتماعی و یا در داخل یك سازمان اجرا شوند؛ از جمله نظرسنجی از كاركنان. در اینجا، تأكید 
 ایش سازمانی است. بر پیم

 
 در سازمان پيمايشكاركردهاي 

عبارتند  هاآن نیترمهمكه  شوندیمها و اهداف بسیاری انجام ی سازمانی بر اساس انگیزههاشیمایپ
 از: جمع آوری اطالعات، بهبود ارتباطات و ارزیابی میزان اثربخشی تغییرات سازمانی.

  آوري اطالعاتجمع .1
آوری اطالعاتی دقیق در مورد حی شده باشند، ابزاری مناسب برای جمعهایی كه خوب طراپیمایش

شود كه یکی ها ناشی میطیف وسیعی از موضوعات هستند. این قابلیت، از دو ویژگی مهم پیمایش
؛ بطوریکه از هاستآن پذيريانعطافو دیگری  امكان اظهار نظر آزادانة كاركنانفراهم آوردن 

وان برای دستیابی به اطالعات دربارة موضوعات متنوعی چون نیازهای تهای سازمانی میپیمایش
و همچنین نظرات و ترجیحات مشتریان  هاآنها و وظایف كاری ها، روحیه، انگیزهكاركنان، دیدگاه

 كنند استفاده كرد.نسبت به كاالها و خدماتی كه دریافت می
  بهبود ارتباطات .2

به عنوان ابزاری ایمن برای برقراری ارتباط بین  توانندیمهای سازمانی ها و نظرسنجیپیمایش
های ارتباطی دوسویه و یی كه از كانالهاصحبت به رغمگیرند. مدیران و كاركنان مورد استفاده قرار می

های مؤثر به . لذا پیمایشكندینمشود، در عمل، این امر تحقق پیدا شفاف میان مدیران و كاركنان می
گیری هستند و نظرات و بخشی از فرایند تصمیم هاآندهند كه اركنان این احساس را میك

پیشنهاداتشان برای سازمان اهمیت دارد. این احساس قدرت داشتن و حس تعلق، انگیزة كاركنان را 
 Rosenfeldگردد)وری میبخشد و موجب افزایش بهره، حال و هوای سازمان را بهبود میكندیمتقویت 

et. al., 1995.) 
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البته در این مورد باید هوشیار بود؛ انجام نظرسنجی در سازمان موجب تحریك توقعات و انتظارات 
توجهی به نظرسنجی باعث یأس و دلسردی، بی اعتمادی و خشم كاركنان     شود و بیكاركنان می

 (.(Salemme, 1995شود می
 بازنگري و ارزيابي آثار تغييرات سازماني .3

شوند، یك هایی كه به طور مرتب )مثالً سالیانه یا هر دو سال یکبار( انجام میسته از پیمایشآن د
های كاركنان در شده در رفتار و دیدگاهسیستم كشف سریع برای مشخص كردن آثار تغییرات اعمال

ت آمده از های بدس(. به بیان دیگر از دادهBaron and Greenberg, 1990دهند)اختیار مدیران قرار می
گیرندگان سازمان نشان توان به عنوان معیار و عالمتی استفاده كرد كه به تصمیمها مینظرسنجی

 روند.دهد كه در راه رسیدن به اهداف سازمانی چگونه پیش میمی
شود. با این وجود باید توجه داشت كه ای استفاده میهای سازمانی به شکل گستردهاز پیمایش

كنند ها مشکالت را حل نمیایش سازمانی یك فرایند است نه یك دارو برای همة دردها؛ پیمایشپیم
دهنده برای تغییرات سازمانی كنند و به عنوان یك شتاببلکه عوامل بالقوة مشکالت را شناسایی می

طور معقول و  ها ابزاری هستند كه باید از آنها به(. بنابراین پیمایشSchiemann, 1991) كنندعمل می
 منطقی استفاده كرد. 

 
  پيمايشي تحقيقفرايند 

ها تا اینجا پس از ارائة مثالی از یك پیمایش، در مورد ماهیت، تعریف، انگیزه و هدف از پیمایش
مراحل مختلف  1خواهیم وارد شرح فرایند تحقیق پیمایشی شویم. نمودار مطالبی مطرح شد. حال می
 دهد.تحقیق پیمایشی را نشان می

ی اولیه مسألهی مشخص باشد. به عبارت دیگر یك صورت تا حدودقبل از هر چیز باید انگیزة طرح 
 تعیین شده باشد.
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 . مراحل مختلف فرايند پيمايش1نمودار 

 

 تعیین محتوای پیمایش

هاپرسشتدوین   

دهندگانانتخاب پاسخ   

شتوزیع بستة پیمای  

 سازي نرخ پاسخنظارت بر فرايند پيمايش و بيشينه

 پردازش داده ها

سازی زمینة اجرای پیمایشآماده  

هاتجزیه و تحلیل داده  

ها و پیشنهاد  اقدامتفسیر نتایج، ارائة یافته  

 مستندسازی

 هاتدارک مقدمات و تعيين مسؤوليت

 تدوین اهداف اصلی

 تعيين اهداف مقدماتي
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 مقدماتتدارک 
قبل از آغاز فرایند پیمایش باید  قبل از آغاز مراحل اصلی پیمایش، الزم است در مورد عواملی كه

 مورد توجه و بررسی قرار گیرند، قدری صحبت كنیم.
گیری در مورد اجرای یك پیمایش، باید به چهار نکتة اساسی و مهم توجه كرد: اول، هنگام تصمیم

هزینة انجام پیمایش باید مورد بررسی قرار گیرد. دوم، باید به خاطر داشت كه برای انجام یك 
ها آوری دادههای جمعهای خاصی نیاز است. سوم، باید دیگر روشجی كارا و اثربخش، به مهارتنظرسن

را از نظر سرعت، هزینه و ریسك، با روش پیمایش مقایسه كرد. و باألخره چهارم اینکه، باید این امر را از 
مكن است در ها و افراط در اين كار ماستفادة بيش از حد از پيمايش ابتدا مد نظر داشت كه

 .بلندمدت آثار و عوارض منفي داشته باشد
 
 پيمايش گروه

كه یك فرد به تنهایی از  دیآیمی هستند و بندرت پیش ادهیچیپی هاطرحهای سازمانی پیمایش
مهارت، دانش و زمان كافی برای انجام یك پیمایش برخوردار باشد. از اینرو اگر گروه پیمایش، كار 

مراحل یك پیمایش را با كمك یکدیگر انجام بدهد، نتیجة بهتری بدست  لیو تحل طراحی، اجرا و تجزیه
 خواهد آمد.

 
 مشخصات گروه پيمايش:

ها و به دلیل تنوع وظایف و كارها در مراحل مختلف فرایند پیمایش، اعضای گروه باید از ویژگی
زم برای انجام یك پیمایش ی الهایژگیوهای مختلفی كه مکمل یکدیگر باشند، برخوردار باشند.مهارت

ی الزم برای مدیریت پیمایش )ارتباط هامهارتها، موفق بسیار متنوعند. مثالً مهارت در طراحی پرسش
ی آماری و هامهارتها )ها تا تجزیه و تحلیل دادهی مربوط به ثبت و پردازش دادههامهارتو هماهنگی(، 

ی نوشتن و سخنرانی( با یکدیگر متفاوتند. لذا برای هامهارتهای پیمایش )ای( یا گزارش یافتهرایانه
 مذكور را داشته باشد. ي متنوعهامهارتانجام پیمایش باید تیمی تشکیل داد كه 

 
  استفاده از افراد داخل سازمان يا واگذاري به افرادي از خارج سازمان؟ -

ده كنیم یا از نفرات خارج گیری در مورد اینکه از نفرات داخلی سازمان استفاسه عامل بر تصمیم
. اولین مطلبی كه باید مشخص شود این است كه تخصص، زمان و هزينهگذارند: سازمانی، تأثیر می

های الزم برای انجام پیمایش هستند برخوردار است یا نه. آیا سازمان از نفرات و افرادی كه دارای مهارت
كار خود را رها كرده و به كار  توانندیم هاآنارد، آیا دوم این كه اگر سازمان چنین نفراتی را در اختیار د

هاست. آیا از نظر هزینه، استفاده از نفرات بر روی طرح پیمایش بپردازند؟ سومین مسأله، موضوع هزینه
گیری از خدمات مشاوران و پیمانکاران تر است یا بهرهداخلی سازمان برای انجام یك پیمایش به صرفه

 مان؟خارج از ساز
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 تدوين اهداف اصلي
قبل از آغاز عملی پیمایش، باید به چند سؤال مهم پاسخ داد: چرا باید این پیمایش را انجام داد؟ چه 
مشکالت، تغییرات یا مسائل سازمانی به انجام این پیمایش منجر شده است؟ با انجام این پیمایش چه 

خواهد كرد؟ پاسخ به سؤاالتی از این دست، به  اهدافی باید تأمین شود؟ سازمان با نتایج بدست آمده چه
 كه نتیجة آن روشن شدن مسیر انجام پیمایش خواهد بود. شودیممنجر مشخص شدن هدف پیمایش 

 

 پيمايش محتوايتعيين 
های مختلف، ی مختلفی وجود دارد. در اینجا روشهاراهبرای تعیین محتوای یك پیمایش منابع و 

به یك روش واحد ترجیح  هاروشانست كه معموآلً استفاده از تركیبی از شوند لیکن باید دمطرح می
های كانونی، پیمایش قبلی ای، گروههای توسعههای تعیین محتوای پیمایش عبارتند از: مصاحبهدارد. راه

ی شده، ادبیات علمی و منابع دیگری از قبیل نهادهاهای موجود، منابع بایگانیها و شاخصسازمان، معیار
 ای.دولتی و همکاران حرفه

  1ايهاي توسعهمصاحبه .1
های فردی با كسانی كه آغازین قدم در تعیین محتوای هر پیمایش عبارتست از انجام مصاحبه

شود ارتباطات منفی اطالعات در اختیار دارند؛ مصاحبه با مدیران عالی یا افراد متنفذ دیگر موجب می
ت به پیمایش افزون گردد و این، عاملی مهم در به ثمر رسیدن نسب هاآنبالقوه حداقل شده، تعهد 

 پیمایش است.
 هاي كانونيگروه .2
برقراری ارتباط و هماهنگی با افراد در مورد محتوای  به دنبالاین روش نیز بسان روش پیشین   

به  گروه كانوني قبل از پيمايششود. روش پیمایش است با این تفاوت كه به شکل گروهی انجام می
كمك  هاآندهد. همچنین به گروه پیمایش اجازه آشنایی با موضوعات مهم مربوط به پیمایش را می

شده و مؤثر را فراهم های مختلف را مطرح و زمینة اجرای یك پیمایش حسابكند تا مسائل و پرسشمی
گروه كانونی بعد از  تواند تصمیم به اجرای روشهای پیمایش، گروه میآورد. بعد از تجزیه و تحلیل داده

ر پیمایش بگیرد. این كار، به تفسیر نتایج بدست آمده از پیمایش و ارائة راهکارهای اعمال تغییرات ب
 (. Stewart & Sharndasani, 1990كند )اساس نتایج پیمایش كمك می

 هاي قبلي سازمانپيمايش .3
برای طراحی محتوای پیمایش ، منابع خوبی اندشدهیی كه قبالً توسط سازمان انجام هاشیمایپ

مبنایی برای تفسیر نتایج  به عنوانتوان های قبلی میی پیمایشهاافتهباشند. همچنین از یجدید می
 پیمایش در دست انجام، استفاده كرد. 

 

                                                                                                                                        
1. Developmental Interviews 
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 هاي منتشر شدهمعيارها و شاخص .4
از قبیل  ای با ارزش از اطالعات مربوط به موضوعات مختلفمجموعه ادبیات تخصصی حاوی     

ها و مزایا، انگیزة كاری و فرهنگ سازمانی است. یك راه آسان برای دسترسی رضایت شغلی از پرداخت
بندی شده بر اساس به این اطالعات، مراجعه به خالصة مقاالتی است كه حاوی ابزارهای گوناگون طبقه

هایی قرار دادن پرسشتوانند با اندركاران پیمایش میهای مختلف است. پژوهشگران و دستحوزه
در صندوق پست الکترونیك “ گیری پیشنهاد كند؟تواند معیاری برای اندازهی میكس ایآ” همچون 

( كه به مسائل  Cornellتحت مدیریت دانشگاه  HRNETی بررسی )مثل آكادمی مدیریت هاگروه
 سازمانی اختصاص دارد، اطالعات و كمك رایگان و با ارزشی را بدست آورند.

 نابع بايگاني شدهم .5
های سالیانه، شرح شغل، سوابق افراد، ی شركت، گزارشهااستیسمستنداتی از قبیل جزوات و 
های عملکرد شركت ی آموزشی و ارزیابیهادستورالعملهای سازمانی، گزارش مربوط به حوادث و رویداد

ت پيمايش معموالً بر موضوعاحاوی اطالعات با ارزشی در زمینة موضوعات پیمایش هستند. چرا كه 
كه اطالعات مربوط به آن در سوابق سازمان  شوديمتعريف  مشكل يا مسألة سازماني اساس يك
توان در بعضی موارد از چنین منابعی برای تعیین دهد كه چگونه مینشان می 1باشد. جدول موجود می

 ها استفاده كرد.محتوای پیمایش
 

 شده براي تعيين محتواي پيمايش . استفاده از منابع بايگاني1جدول 

 وظایف
 شرح شغل موجود 
 های آموزشیدستورالعمل 
 ی عملکردهایابیارزای از برگزیده 

 های عملکردای از ارزیابیها و حوادث برگزیدههای مربوط به آسیبگزارش  افزایش ایمنی

 غیبت كاركنان
 های موجه(سوابق افراد )مثالً غیبت 
 ص مسألة غیبت كاركنانی شركت در خصوهااستیس 

 
 هاي علميو يافته هاهينظر

كند كه برد. مدیریت گمان میفرض كنید سازمانی از مشکل غیبت كاركنان در بخش تولید رنج می
، بنابراین یك گروه پیمایش را هاستآننرخ باالی غیبت كاركنان از محل كار، ناشی از نارضایتی شغلی 

. این گروه ادبیات علمی موجود دربارة كندیمسنجش رضایت شغلی  مأمور طراحی و اجرای یك عملیات
كه رابطة ثابت و مشخصی بین رضایت شغلی  ابدییدر مكند و غیبت از محل كار را مطالعه و بررسی می

یابد كه تعدادی عوامل (. بعالوه گروه در میSall & Knight, 1988و غیبت از محل كار وجود ندارد )
ی سازمان در رابطه با غیبت كاركنان و تا هااستیست خانوادگی و محل كار گرفته تا مهم )از اختالفا

باشند. گروه چنین نتیجه شناسی( با موضوع غیبت كاركنان از محل كار مرتبط میمتغیرهای جمعیت
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ی . اگر از ادبیات علمردیدر بر بگگیرد كه باید قلمرو پیمایش را گسترش داد تا این عوامل را نیز می
 .شدینمموجود دربارة غیبت از محل كار استفاده نشده بود، این گسترش محتوای پیمایش میسر 

 
 ديگر منابع

های مختلف، با روش تواند با برقراری ارتباط با همکاران و همتایان خود در سازمانگروه پیمایش می
های همکاری بین یومدر برخورد با مشکالت مشابه آشنا شود. تشکیل كنسرس هاآنمورد استفادة 

های دولتی ای )مثل اتاق بازرگانی ملی( و استفاده از كمك دستگاهی ملی و منطقههاهیاتحادها، سازمان
 .باشندیمهای دیگر تعیین محتوای پیمایش از راه

 

 پيمايش هايپرسشتهية 
 انواع پرسش

شکل دو نوع های پیمایش از نظر پرسش .عنصر اساسي در يك پيمايش، پرسشنامه است

كه از  خواهندیمدهنده از پاسخ هاي بستهپرسشهای باز. در های بسته و پرسشهستند: پرسش
ی، چند انتخابهای های بسته عبارتند از: پرسشها یکی را انتخاب كند. انواع پرسشای از پاسخمجموعه

از  هاي بازپرسشبندی عددی. از طرف دیگر در های با یك مقیاس درجهنه و پرسش -بلی
ها ها پاسخ دهد. انواع این پرسشخواهند كه به زبان خود و به صورت تفصیلی به پرسشدهنده میپاسخ

مزایا و معایب این دو نوع  2های كوتاه و تشریحی. جدول ی، پاسخپر كردنهای عبارتند از: پرسش
 دهد.پرسش را نشان می
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 هاي پيمايشختلف پرسش. مزايا و معايب اشكال م2جدول 
 های بازپرسش های بستهپرسش 

 مزایا

 سهولت و سرعت پاسخگویی 
  پیروی از الگوی مشترك توسط 

 دهندگانهمة پاسخ 

  هاپاسخسهولت پردازش 

 دهندگان در پاسخگویی به آزادی عمل پاسخ
 سؤاالت بر اساس الگوی مورد قبول خود

 كسب اطالعاتی غنی و متنوع 

 هاشسهولت طراحی پرس 

 دهنده ایجاد احساس مثبت در پاسخ 

 معایب

 دهندگان به انتخاب از الزام پاسخ 

 های از پیش تعیین شده و میان گزینه 

 گویینبود آزادی عمل كامل در پاسخ 

 - بر بودن پاسخگویی و در زمان 

 نتیجه افت دقت در پاسخگویی 

 -  نیاز به زمان و انرژی باال برای پردازش و
  تحلیل و هیتجز

 هاپاسخ 

 گیری قاطعیت عدم امکان اندازه 

 شدهنظرات ارائه 

 ها به هایی در پاسخبروز تفاوت 

 های افراد در بیان جهت تفاوت در توانایی 

 عقاید خود 

 
( وقتی كه دانش كافی دربارة مسألة مورد 1شود: های باز در دو حالت استفاده میمعموالً از پرسش
های مناسبی باید برای آن پرسش قرار بدهیم چند گزینة پاسخ و چه گزینهدانیم پیمایش نداریم و نمی

ها یا طبقات پاسخ به پرسش ما آنقدر زیاد یا طوالنی است كه امکان ( وقتی كه تعداد پاسخ2و  
 پذیر نیست.یك پرسش بسته امکان های پاسخدر قالب گزینه هاآنگنجاندن 

به  محتواي كليهای پیمایش از نظر نیز متفاوتند. پرسشعالوه بر شکل، از نظر محتوا  هاپرسش

ها خود . هر یك از این نوع پرسشجمعيتي، عيني و نگرشيهای شوند: پرسشدسته تقسیم می 3

شوندگان از پرسش 1هاي جمعيتيپرسشهای باز یا بسته باشند. پرسش به صورتتوانند می
بدهند )مثل جنسیت، عنوان شغل، محل كار(.  خواهند كه دربارة خصوصیات كلی خود اطالعاتیمی

كنند )مثالً در سال گذشته چند دهنده سؤال میدربارة رفتارها یا تجربیات پاسخ هاي عينيپرسش
دهندگان ها دربارة دیگر حقایق و تجربیات واقعی پاسخاید؟( همچنین این نوع پرسشروز مرخصی گرفته
دهندگان های پاسخها، نظرات، باورها یا برداشتدیدگاه از هاي نگرشيپرسشكنند. كسب اطالع می

شما تا چه حد با این عقیده موافق یا مخالفید كه نظام ”كنند )مثل دربارة یك موضوع خاص سؤال می
 ارزیابی عملکرد سازمان منصفانه است؟

                                                                                                                                        
1. Demographic questions 
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  هاي مناسببراي تدوين پرسش اساسياي قواعد پاره
(. در عین حال طراحی Sheetsley, 1983است تا علم ) ی پیمایش بیشتر هنرهاپرسشنوشتن 

 :هاستآنای قواعد اساسی و پایبندی به رعایت ها نیازمند آگاهی از پارهپرسش
 خواهید بدانید بپرسیدآنچه را كه می  

 های ساده و كوتاه طراحی كنیدپرسش 

 در هر پرسش تنها از یك موضوع سؤال كنید 

 ده خودداری كنیدهای مبهم یا پیچیاز طرح پرسش 

 از زبان مناسب استفاده كنید 

 دار پرهیز كنیدهای جهتاز طرح پرسش 

 برانگیز باشیدهای حساسیت مراقب پرسش 

های ها، كیفیت یك پیمایش سازمانی به عواملی همچون روش ارائه گزینهبر مطالب و پرسش عالوه
 سؤاالت( بستگی دارد.  ها و اندازة پیمایش )تعدادپاسخ، ترتیب قرار گرفتن پرسش

 

  پاسخهاي گزينه
 ايگزينهالف. شكل پاسخ چند

ای استفاده هایی هستند كه از شکل پاسخ چندگزینهها حاوی پرسشها و نظرسنجیبیشتر پیمایش
 و )دربرگرفتن همه حاالت(جامع ها رعایت دو شرط كنند. باید توجه داشت كه در این گونه پرسشمی

شما ”های پاسخ الزامی است؛ اگر پرسش این است كه ( بودن گزینههانهیگزتداخل  )عدم الجمعمانعه
بخش بزرگ سازمان به عنوان پاسخ  2و به دنبال آن “ كنید؟در حال حاضر در كدام بخش كار می

شوند و بخش مذكور نیستند، گیج می 2دهندگانی كه عضو هیچکدام از فهرست شود، آنگاه پاسخ
ای ونه باید پاسخ بدهند. در نتیجه ممکن است یا به آن پاسخ ندهند یا اینکه به گونهدانند كه چگنمی

های پاسخ به های ذكر شده را انتخاب كنند. بنابراین جامع و فراگیر بودن گزینهاشتباه یکی از بخش
 های چندانتخابی بسیار ضروری است.پرسش

الجمع باشند؛ تداخل باید مانعه هاآن؛ های پاسخ نباید در یکدیگر تداخل كنندهمچنین گزینه
دهنده در انتخاب گزینه دچار سردرگمی شود. مثالً شود كه پاسخهای پاسخ در یکدیگر موجب میگزینه

 زیر پاسخ دهد:طور كامل به پرسشتواند به دقت و بهمهندسی كه در عین حال مدیر نیز هست نمی

 ید(شغل شما چیست؟ )تنها یك مورد را عالمت بزن
 

 ت. مدیر  پ. حسابدار   ب. كارمند الف. مهندس
 ح. سایر  چ. كارمند  ج. كارمندبخش تولید  ث.بازاریاب
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الجمع نیستند و هر دو به شغل فرد هایی مانعهای كاركنان، مقولهسطح و موقعیت سازمانی و حرفه
مدیر هستند  هاآنؤال پرسید كه آیا دهندگان در قالب یك ستوان از پاسخگردند. در این حالت میبرمی

 پرسش كرد. هاآنی حرفهیا نه. سپس از 
های توان گزینهمی ترتيبي منطقي ارائه شوند. اساسهاي پاسخ بايد بر فهرست گزينه

های ها مرتب كرد. این امر بر كیفیت پاسخپاسخ را بر اساس زمان یا بر اساس فراوانی مورد انتظار گزینه
 أثیر خواهد گذاشت.شده تارائه

ها به داند كه طرح یك پرسش ضروری است اما انجام مصاحبهدر بسیاری موارد گروه پیمایش می
ها را تعیین كند. در این صورت راه حلی كه شکل گروه كانونی نتوانسته است فهرستی جامع از گزینه

های مشخص شده و سپس سخكند، فهرست كردن و نام بردن پانیاز میگروه را از طرح پرسش باز بی
است. در مواردی نیز گزینة پاسخ “ ديگر موارد )لطفًا نام ببريد(”اضافه نمودن انتخابی با نام 

آشنا شود. مزیت این كار آن است كه در صورت ناها اضافه میبه گزینه“ نظري ندارم”یا “ دانمنمی”
 ها نیست. و ناگزیر به انتخاب یکی از پاسخوجود دارد  شیبه رادهنده با موضوع، راه گریزی بودن پاسخ

 
 بندي ليكرتمقياس درجه ب.

است و  1بنديجهدر هايمقياس پاسخ ها، شکلشکل متداول دیگر پاسخ مورد استفاده در پاسخ
بندی باشد. بر اساس مقیاس درجهنوع می نیترمحبوببندی لیکرت ها، مقیاس درجهاز میان این مقیاس
بندی برای نشان دادن شدت از یك درجه كه شودیمهندگان به پیمایش خواسته دلیکرت از پاسخ

های مقیاس ای از پرسشمجموعه 3اعتقاد خود نسبت به یك مسأله استفاده كنند. در جدول 
 بندی لیکرت نمایش داده شده است.درجه

 . شكل پاسخ ليكرت3جدول 

 

                                                                                                                                        
1. Rating Scales 
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كنند. هنگام استفاده از لیکرت استفاده میامتیازی  11تا  2های گران از مقیاساكثر پیمایش

حد وسط تنها راهي شود. استفاده از های لیکرت در بیشتر موارد از حد وسط استفاده میمقیاس
طرفي خود را دهد بيهستند اجازه مي طرفيبدهندگاني كه واقعًا است كه به پاسخ

های آماری گیریاه در اندازه. حذف حد وسط باعث بروز اشتبآنطور كه دوست دارند بيان كنند
ای بشوند در حالیکه نسبت به موضوع مورد دهندگان از اینکه مجبور به انتخاب گزینهشود. پاسخمی

 تفاوت هستند احساس خوبی نخواهند داشت.پرسش بی
 

  گذارنديمعواملي كه بر روائي يا اعتبار تحقيقات تجربي حقيقي اثر 
 : میپردازیم 1روائیی واژهببریم به تعریف  پیش از آنکه این عوامل را نام

  اندازه گیری آنچه و ی سنجش در پیش بینی لهیوساعتبار یا روائی عبارت است از قدرت یك
 (.333،ص1323كه برای سنجش و برآورد آن طراحی شده است )زاهدی 

 بر  روائی در تحقیقات تجربی حقیقی، ایجاد شرایطی در تحقیق است كه اثر متغیر مستقل
وابسته را خارج از تأثیر متغیرهای ناخواسته نشان دهد كه عمالً ایجاد چنین شرایطی، آرمانی خواهد بود 
ولی محقق باید تالش نماید تا هر چه بیشتر این راه ناهموار را هموار سازد )خلیلی شورینی 

 (32،ص1322

 : شودیمتقسیم  3روائی خارجیو  2روائی داخلیروائی در تحقیقات تجربی به دو نوع  
ی آنست تا به این سؤال شهیاندنظر داشته و در د روائی داخلی، تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را مور 

تا  ؟باشدیمپاسخ دهد: آنچه در نهایت حاصل تحقیق است، آیا به راستی تأثیر متغیر مستقل بر وابسته 
 متکی بود؟ هاافتهبر ی توانیمچه اندازه 

آماری را مورد نظر دارد، و  تربزرگی جامعهی تحقیق به هاافتهوان تعمیم پذیری یروائی خارجی، ت
ی جامعهی پژوهش را به هاافتهی توانیمة آنست تا به این سؤال پاسخ دهد: تا چه اندازه شیدر اند
  ؟گسترش داد تربزرگ

 
 داخلي روائيعوامل مؤثر بر 

ی حقیقی عبارتند از: تاریخ، بلوغ یا پختگی، پیش عوامل مؤثر بر روائی داخلی در تحقیقات تجرب
آزمون یا آزمون مقدماتی، بازگشت آماری، عدم دقت در اندازه گیری، افت آزمودنی و نامعادل بودن 

 (:           33، ص1322)خلیلی شورینی  هاگروه
 

                                                                                                                                        
1 .Validity 

2 .Internal Validity 

3 .External Validity 
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 الف. تاريخ
د این تداعی را مطرح سازد روائی داخلی در تحقیقات تجربی حقیقی، نبایر بحث عامل تاریخ، مؤثر ب

كه مسائل تاریخی مورد نظر است، بلکه منظور از این مؤلفه، حوادث و وقایعی است كه در طول تحقیق 
 . گذارندیم، تأثیر هایآزمودنو عالوه بر متغیر مستقل بر  دهندیمروی 

یگار به مردم ی سهاانیزبه عنوان مثال پژوهشگری قصد دارد، نقش تلویزیون محلی را در آموزش 
ی جالب و مناسب در این زمینه تهیه و در ساعت معین از هابرنامهی، مورد ارزیابی قرار دهد. لذا اهیناح

 . گرددیمتلویزیون پخش 
 شودیمتشکیل  به ارههمزمان با شروع آموزش از طریق تلویزیون، سمیناری در همان ناحیه در این 

 . رسدیمبه اطالع مردم  ی محلیهاروزنامهو اخبار آن از طریق 
، گرددیمبی شك پژوهشگر باید به این نکته توجه نماید كه آنچه در این تالش در نهایت حاصل 
. باشدینمتأثیر متغیر مستقل )آموزش از طریق تلویزیون ( بر متغیر وابسته )ترك سیگار از سوی مردم( 

 الی داشته است كه باید به آن توجه گردد. ، نقش فعبه ارهزیرا عامل تاریخی )تشکیل سمینار( در این 
 

 بلوغ يا پختگي ب.
 هایآزمودندر تحقیقاتی كه به زمان نسبتاً طوالنی نیاز دارند، محقق باید به عامل بلوغ یا پختگی 

تغییر نموده و عالوه بر متغیر مستقل كه  هایآزمودنتوجه مبذول دارد. بی شك با گذشت زمان، تجارب 
 دینمایمایفا  هایآزمودن، عامل پختگی نقش مهمی در تغییرات رفتاری گرددیمعمال از طریق محقق ا

 كه پژوهشگر باید به این عامل توجه نماید. 
 

 ج. پيش آزمون
 ی تحقیقات تجربی از دیگر عواملی است كه بر روائی داخلیهاطرحانجام پیش آزمون در 

ی هایناهنجارققی قصد دارد تأثیر كنکور را بر ایجاد . به عنوان مثال محگذاردیمی تجربی اثر هاپژوهش
رفتاری در داوطلبان بررسی نماید. پژوهشگر باید به این نکته وجه نماید، داوطلبانی كه قبل از حضور در 

 اندنداشتهحضور  هاآزمونرفتارشان با كسانی كه در این  اندنمودهی آزمایشی شركت هاآزمونكنکور در 
  .باشدینمیکسان 

 هاآزمونگروه اول با شركت در كنکورهای آزمایشی كارایی بیشتری نسبت به كسانی كه در این 
شركت ننموده اند بدست آورده و هیجان كمتری در هنگام كنکور خواهند داشت. لذا پیش آزمون عالوه 

 قرار بگیرند.  بر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر گذارده است، كه باید در نتایج تحقیق مورد توجه

 
 بازگشت آماري د.

چنانچه محقق در پژوهشی، به علت ویژگی خاص آن تحقیق، افرادی را از دو گروه انتهای منحنی 
نمرات خواهد بود،  نیتركمطبیعی برگزیند، باید در نظر داشت كه نمرات آنان در پیش آزمون باالترین و 

. محقق باید به این دهدیممیانگین گرایش نشان اما در پس از آزمون، نمرات هر دو گروه، به سمت 
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. بلکه این باشدینمنکته توجه نماید كه افزایش و یا كاهش نمرات به علت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته 
 است.  1بازگشت آماریپدیده، 

 
 عدم دقت در وسايل اندازه گيريه. 

و یا عدم دقت در  باشندینمها كافی استفاده از ابزار و وسایلی كه برای اندازه گیری دقیق متغیر
. به عنوان مثال استفاده از اندازدیمی تحقیقات تجربی را به مخاطره هاطرح، روائی داخلی هاآنثبت 
، برای كودكان ایرانی، بدون ایجاد تغیرات الزم كه با فرهنگ جامعه 3سیمونو  2هوش بینهی هاآزمون

. همچنین، كسانی كه به ثبت دهدیممورد سؤال قرار  همخوان باشد، روائی داخلی طرح تحقیق را
، چنانچه در اثر خستگی و یا تغییر در گرایشات در طول تحقیق، مبادرت به ندینمایممشاهدات اقدام 

 . گذارندیمكه بر روائی داخلی تحقیق اثر  آورندیم یادداشت حوادث نمایند، خطاهایی پدید
 
 . افت آزمودنيو

محقق همواره با افت آزمودنی روبروست كه بر  ابدییمای مدت طوالنی ادامه در تحقیقاتی كه بر
 به طور. مثالً، پژوهشگری دو گروه تجربی و كنترل را گذاردیمروائی داخلی طرح تحقیق تجربی تأثیر 

. پس از دهدیمی آماری انتخاب و گروه تجربی را تحت تأثیر متغیر مستقل قرار جامعهتصادفی از 
به ویژه در گروه تجربی به علل گوناگون محیط پژوهش را ترك  هایآزمودنتی، تعدادی از گذشت مد

ی آمادهكه دارای صبر و تحمل الزم نبوده و  مانندیمی كار باز  ادامه. بدیهی است، كسانی از ندینمایم
وی، سالم و با بیشتر اشخاصی ق مانندیم. افرادی كه تا پایان تحقیق باقی باشندینمپذیرش مسئولیت 

را در نتایج حاصل از تحقیق خویش مورد توجه قرار دهد  هایژگیو. محقق باید این باشندیمنیروی الزم 
 و تصور ننماید آنچه روی داده، تأثیر متغیر مستقل بر وابسته است. 

 
 هاگروه. نامعادل بودن ز

آزمودنی دعوت به عمل  یاعدهی خویش از هیفرضكه محقق برای آزمون  افتدیمگاهی اتفاق 
. قرار دادن گردندیمی با اكراه داوطلب اعدهی الزم و زهیانگ. در این میان تعدادی از افراد با آوردیم

 . گذاردیمگروه اول در گروه تجربی و گروه دوم كنترل، بر روائی داخلی تحقیق تأثیر 
و قرار دادن یك گروه به عنوان  هایآزمودنی دست نخورده از هاگروههمچنین در اختیار گرفتن 

 . دینمایمحکایت  هاگروهگروه تجربی و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد یا كنترل از نامعادل بودن 

 

                                                                                                                                        
1 .Statistical Regression 

2 .Alfred Binet 

3 .Simon 
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 عوامل مؤثر بر روائي خارجي
عوامل مؤثر بر روائی خارجی عبارتند از: مصنوعی بودن شرایط آزمون، تأثیر متغیرهای دیگر 

)خلیلی شورینی  هاگروهن یا آزمون مقدماتی و باالخره نامعادل بودن بر یکدیگر، تأثیر پیش آزمو
 (: 32، ص1322

 
 الف. مصنوعي بودن شرايط آزمون

اگر محقق، شرایط و موقعیت پژوهش را به نحوی سازمان دهد كه تصنعی بودن محیط آشکار گردد، 
ی آماری جامعهل از تحقیق را به نتایج حاص توانینمطبیعی نخواهد بود، لذا  هایآزمودنبی گمان رفتار 

 ترقیدقتعمیم داد. مثالً اگر محققی قصد دارد نوعی روش تدریس را آزمون نماید و برای بررسی بهتر و 
تا از كالس درس فیلم تهیه نمایند، باید به این  آوردیمدعوت به عمل  بردارلمیفی اعدهحاصل كار، از 

و  باشدینم، تعامل استاد و دانشجو دهدیمرداران در كالس روی نکته توجه نماید، آنچه با حضور فیلمب
. برای جلوگیری از مصنوعی شدن رفتارها در سازدیمبرداران، شرایط آزمون را مصنوعی م حضور فیل

 . شودیمی یك طرفه استفاده هاشهیشچنین شرایطی، اغلب از 
ی آماری تعمیم داد كه جامعهیق را به نتایج تحق توانیماین نکته حائز اهمیت است كه در شرایطی 

و نه تأثیر شرایط و موقعیت مصنوعی محیط  باشدیمتأثیر متغیر مستقل بر وابسته  دیآیمآنچه بدست 
 تأثیر گذارده است.  هایآزمودنپژوهش كه بر 

 
 . تأثير متغيرهاي مستقل بر يكديگرب

ش، تركیبی از تعامل متغیرهاست. لذا گاهی متغیرهای مستقل بر یکدیگر اثر گذارده و حاصل پژوه
ی آماری جامعهبه  توانینم، بدین معنی كه نتایج تحقیق را ردیگیمروائی خارجی تحت تأثیر قرار 

تعمیم داد. به عنوان مثال، محققی دو گروه از هنر جویان موسیقی را به صورت تصادفی انتخاب 
و به گروه دوم  دهدیممی )از طریق نت( ارائه . به گروه اول آموزش موسیقی را به روش علدینمایم

. در این دهدیمیادگیری از طریق شنیدن( تعلیم  –آموزش موسیقی را به روش گوشی )غیر علمی 
. پژوهشگر تصمیم دارد در پایان آموزش، باشندیمروش گروه كنترل وجود ندارد و هر دو گروه، تجربی 

ی آماری تعمیم دهد. محقق این نکته را از جامعهریس( را به ی كار)بهتر بودن یکی از دو روش تدجهینت
ی آمادهو  گذارندیمكه گروه اول قبل از شروع درس موسیقی، درس تاریخ موسیقی را  داردیمنظر دور 

كه درس مورد  نندیبیم، در حالیکه گروه دوم قبل از این درس، ریاضیات آموزش گرددیمپذیرش درس 
 -. بی شك در این تحقیق تجربی، متغیرهای مستقل )آموزش موسیقیباشدینمان ی اغلب هنرجویعالقه

آموزش تاریخ موسیقی( با یکدیگر در تعامل بوده و حاصل كار ارائه دهنده تأثیر یك متغیر مستقل 
 تعمیم داد.  تربزرگنتیجه را به گروه  توانینمنیست. لذا 
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 . تأثير پيش آزمونج
شده و حاصل كار بر  هایآزمودنی بیشتر تجربهون مقدماتی موجب كسب انجام پیش آزمون یا آزم

ی آماری تعمیم داد. زیرا با انجام پیش جامعهنتیجه را به  توانینمروائی خارجی تحقیق اثر گذارده و لذا 
. به عنوان مثال، اندنمودهی اول نبوده و تجارب جدیدی كسب هایآزمودندیگر  هایآزمودنآزمون، 
، با دیگر داوطلبانی كه در این ندینمایمی مقدماتی شركت هاآزمونبانی كه قبل از كنکور در داوطل
 یکسان فرض نمود.  توانینم. لذا دو گروه را كنندیم، تفاوت ندینماینمشركت  هاآزمون

 بر این اساس، اگر محققی یکی از این دو گروه را گروه تجربی و گروه دیگر را گروه كنترل در نظر
به  تواندینمگرفته و متغیر مستقلی را بر گروه تجربی اعمال نماید و نتایجی به دست آورد، حاصل كار را 

 ی آماری تعمیم دهد. زیرا پیش آزمون، روائی خارجی را تحت الشعاع قرار داده است. جامعه
 
 هاگروه. نامعادل بودن د

جربی و كنترل بر روائی خارجی تأثیر گذارده و ی تهاگروهی نامعادل و تقسیم آنها به هاگروهانتخاب 
ی از تدریس اژهیوی آماری تعمیم داد. به عنوان مثال، بکارگیری روش جامعهبه  توانینمحاصل كار را 
ی دانش آموزان همهی هوشی باال، مجوز تعمیم این روش را برای بهرهی با امدرسهآموزان  _برای دانش

با یکدیگر معادل نیستند و روائی خارجی تحت تأثیر قرار گرفته  هاگروهیرا ، زدینماینم آن منطقه صادر
 (. 32، 1322است )خلیلی شورینی 

 
 روائي و پايايي مصاحبه

و متخصصان هر رشته به خوبی استفاده شود و  هادگاهیدروائی مصاحبه، باید از  بردنبرای باال 
 ورد نظر است. م هاآنیی در مصاحبه مطرح گردند كه پاسخ هاپرسش

ی مختلف مطرح هازمانی دیگر و در اگونهسؤاالت را به  توانیمبرای باال بردن پایایی مصاحبه، 
 نمود و یا از چندین مصاحبه گر برای تعداد معینی آزمودنی بهره گرفت.

و نیاز به مصاحبه  باشدیمو پرهزینه  ریگوقتبه وضوح روشن است كه روش مصاحبه، بسیار 
ماهر و با تجربه دارد. هر مصاحبه گر باید همواره این خطر بزرگ را مورد توجه قرار دهد كه  كنندگان
ی خویش را در مصاحبه به كار نگرفته و تالش ننماید، مصاحبه شونده را به سوی هانگرشعقاید و 

 (.131، ص1322معتقد است، رهنمون گردد )خلیلی شورینی  هاآنعقایدی كه خود 
 

 يي پرسشنامهروائي و پايا
ی محقق، از سوی متخصصان و لهیوسبرای باال بردن روائی پرسشنامه باید سؤاالت طرح شده به 

خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد، تا سؤاالتی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد 
بدست آورده شود. بی شك  نظر است،د كه هیچ گونه ابهام و نارسائی نداشته و در واقع آنچه مور

 دهندگان مورد توجه است و نه عقاید آنان.  _و نقطه نظرات پاسخ هانگرش
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ی تحصیلی خود را در سطوح كارشناسی ارشد و دكتری نامهی پایان هارسالهدانشجویانی كه 
راهنما و ی خویش از یاری و مساعدت استادان پرسشنامهبرای باال بردن روائی  توانندیم،  گذرانندیم

 ی مربوطه به خوبی استفاده نمایند. دانشکدهمشاور و سایر استادان 
ی آماری به كار گرفته شود تا چنانچه جامعهگاهی الزم است، ابتدا پرسشنامه در سطح محدودی از 

 در عمل بعضی از سؤاالت به وضوح روشن نیستند، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرند. 
، هاپاسخی سهیمقامه و یا طرح سؤاالت به نحوی دیگر و در زمانی متفاوت و با اجرای مجدد پرسشنا

 (.132، ص1322پایایی پرسشنامه را تقویت نمود )خلیلی شورینی  توانیم
 

 به پيمايش دهندگانپاسخانتخاب 
ی هایژگیوی )یا ثبت بعضی از هااندازهی كامل مجموعهی آماری جامعهیك تعريف جامعه: 

 ی آنها به دنبال اطالعات هستیم. دربارهوط به تمام واحدهای قابل تصور است كه كیفی( مرب
ی از یك جامعه، انمونهاست. از طریق گرفتن « جامعه » هدف قابل نشانه گیری در هر تحقیقی 

 . میآموزیمی آن جامعه دربارهمطالبی 
كه عمالً در فرآیند یك  هاستاندازهی از امجموعهی آماری، جامعهی از انمونهتعريف نمونه: 

 (. 12، ص1321)میکائیلی  شوندیمتحقیق گردآوری 

 تعيين جامعة هدف .1
آل از افرادي است كه از دانش و نقطه نظرات مؤثر و گروهي ايدههدف پیمایش،  جامعة

. مثالً جامعة هدف یك پیمایش دربارة وضعیت سازمان مرتبط با محتواي پيمايش برخوردارند
وقتی هدف یك پیمایش دربارة رضایت كاركنان  كه یحالركسی در آن سازمان باشد، در تواند همی

های شود كه بچهسازمان از مهد كودك آن است، جامعة مورد نظر تنها شامل آن كاركنانی از سازمان می
 كوچك دارند. 

م پیمایش از دهد. انجاها را افزایش مییافته 1اعتبار صوريمراجعه به تمام اعضای جامعة هدف، 
دهد كه احساسات و نظرات واقعی خود را همة اعضای جامعة هدف، همچنین به همة كاركنان امکان می

 به مدیران انتقال بدهند. 

 گيرينمونه .2
گردد. لذا ناگزیر اما وقتی كه جامعه بزرگ است، انجام سرشماری از دیدگاه آماری بندرت عملی می

توان به های بدست آمده از یك نمونة به دقت انتخاب شده را میپاسخ گیری وارد شد.باید از راه نمونه
يك ”گوید (. چنانکه جورج گالوپ از مجریان مشهور پیمایش میHenry, 1990كل جامعه تعمیم داد )

                                                                                                                                        
1. Face Validity 
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 ,Kagay & Elder)به نقل از:  “آزمايش دقيق خون نيازمند تنها چند قطره خون است

1992) 
 

 گيري هاي نمونهالف. انواع طرح

 
 گيريي نمونههاروش. انواع 2 نمودار

 

 
 

 تصادفي گيرينمونه

 ( چند مشخصة مهم دارد كه عبارتند از؛Rea & Parker, 1992نمونه گیری تصادفی)

الف( احتمال انتخاب هر عضو جامعه پيمايش در نمونة تحت پيمايش، مشخص 
 است. 

 ايش شانسي برابر براي انتخاب شدن در نمونه را دارند. ب( همة اعضاي جامعة پيم

 پ( انتخاب هر فرد براي پيمايش، مستقل از انتخاب فردي ديگر است.
 

 ؛شودیمنمونه گیری تصادفی به دو دسته تقسیم 
 نمونه گیری تصادفی ساده 

 نمونه گیری تصادفی دسته بندی شده 

 گيرينمونه

 تصادفي غير تصادفي

 ساده اي(بندي شده )خوشهدسته

 نامتناسب

 

 

 

 

 متناسب با حجم

 راحت ايسهميه
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 ,Henryاست ) 1گيري تصادفي سادهنهنموگیری، ترین روش نمونهو سرراست نیترآسان

اعضای جامعة پیمایش از شانسی برابر برای انتخاب شدن در نمونه  گیری، تمام(. در این نوع نمونه1990
 برخوردارند. اگر چنین شرطی تأمین شود، نمونة بدست آمده، نمایندة جامعة آماری خواهد بود.

 
تصادفی، گروه پیمایش هر فرد از  گیریمونهقبل از انجام ن 1گيري دسته بندي شدهنمونهدر 

گیرد و دهد. هر فرد تنها در یك زیرگروه قرار میجامعة آماری را در یك الیه یا دسته یا زیرگروه قرار می
هر عضو آن گروه از شانسی برابر برای انتخاب شدن در نمونه برخوردار است. مثالً یك گروه پیمایش كه 

تواند نمونه را بر های انگیزشی پیشنهاد شده است، میسازمان دربارة طرحبه دنبال نظرات اعضای یك 
بندی كند. در این حالت گروه پیمایش افراد و كاركنان را در كلیة اساس سطح سازمانی و بخش طبقه

كند و سپس از هر زیرگروه یك نمونه ی ذینفع )مثالً مدیران تولید، كاركنان فروش( توزیع میهارگروهیز
 كند.فی را انتخاب میتصاد

خواهد از حضور كافی شود كه گروه پیمایش میگیری زمانی استفاده میاین روش نمونه
(. از آنجا Henry, 1990یی كه اهمیت خاصی برای مسألة تحت پیمایش دارند مطمئن شود )هارگروهیز

كه از آن استخراج شده گیری دسته بندی شده خیلی بهتر و بیشتر نمایندة جامعة آماری است كه نمونه
 تر است.گیری دقیقاست، نتایج و برآوردهای حاصل از اجرای چنین روش نمونه

، از هر زیرگروه درصد یکسانی از 2گيري دسته بندي شده متناسب با حجمنمونهدر 
 شوند. بنابراین هر زیرگروه از حضوری متناسب هم در نمونه و همدرصد( انتخاب می 11كاركنان )مثالً 

 در جامعة آماری برخوردار است. 
های زیرگروه یا گروه فرعی است. فرض اما گاهی هدف اولیة گروه پیمایش تجزیه و تحلیل پاسخ

های انگیزشی پیشنهاد شده درصدد كنید گروه پیمایش در زمینة نظرات اعضای سازمان دربارة طرح
میان مدیران شایعاتی مبنی بر عدم رضایت تجزیه و تحلیل زیرگروه مدیران باشد )مثالً به خاطر اینکه 

هایشان به خصوص مطلوب و مورد توجه است(، در این صورت مطمئن شدن از شود و دادهشنیده می
از جمله زیرگروه مدیریت در نمونة انتخاب شده  هارگروهیزاینکه تعداد مناسبی نماینده از هر كدام از 

باید استفاده شود. در این روش  نامتناسبگيري دسته بندي شده نمونهوجود دارد، از 
گیری همة اعضای جامعة آماری از شانس انتخاب مساوی برخوردار نخواهند بود )اگرچه احتمال نمونه

 انتخاب هر فرد در یك زیرگروه یکسان است(.
 

                                                                                                                                        
1 . Simple Random Sampling 

1 . Stratified Sampling 

2 . Proportionate Stratified Sampling 
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 گيري غير تصادفي )غير احتمالي(نمونه .1
یح دارد. اما گاهی اطالعات مربوط به گیری تصادفی كه بیان شد، ترجی نمونههاروشاستفاده از 

جامعة آماری موجود نیست، منابع كافی نیستند یا محدودیت دسترسی و یا فشار زمانی به گروه 
 1گیری غیر تصادفی )غیر احتمالی(دهد كه نمونة تصادفی انتخاب كند.در نمونهپیمایش اجازه نمی

نیست. بنابراین شانس انتخاب شدن  خاص برای بخشی از یك نمونه مشخص شانس انتخاب یك فرد
اعضای جامعه نیز با هم برابر نیست. در اینجا، قضاوت ذهنی در انتخاب افراد برای نمونه نقش دارد 

(Henry, 1990.) 
 انواع نمونه گیری غیر تصادفی عبارتند از؛

 نمونه گیری راحت 

  یاهیسهمنمونه گیری 

كنندگان افرادی هستند كه همکاری خوبی اركتآید كه مشهنگامی بکار می، 1گيري راحتنمونه
خواهد پیمایشی دربارة رضایت كاركنان از دارند و در دسترس هستند. مثالً وقتی كه گروه پیمایش می

گیری استفاده كند؛ اعضای گروه تواند از این روش نمونهنحوة خدمات یك رستوران به عمل آورد، می
اند و در شركت بایستند و از كاركنانی كه همان لحظه غذا خوردهتوانند بیرون از رستوران پیمایش می

حال خروج از رستوران هستند، بخواهند كه قبل از برگشت به محل كار خود، پرسشنامه را تکمیل 
 كنند.

غیرتصادفی یا غیر احتمالی است. برای انجام  گیریروش دیگر نمونه، 2ايگيري سهميهنمونه
درصد( از كاركنان یك بخش را،  11روه پیمایش، درصد مشخصی )مثالً گیری هر عضو گاین نمونه

 كند. پیمایش می
ها و روابط شخصی ممکن است در انتخاب اعضای گیری، انگیزهدر هر دو روش غیر احتمالی نمونه
 .گیری غیر تصادفی اعتبار الزم وجود نداردهای حاصل از نمونهنمونه دخالت داشته باشند و تعمیم یافته

 
 نمونه اندازة

گیری درباره اندازة مناسب نمونه، سطح اطمینان مطلوب و همچنین میزان مطلوب هنگام تصمیم
های متعددی وجود دارد. گیری را باید به حساب آورد. برای محاسبة اندازه نمونه فرمولاشتباه نمونه

 دهد.ا بدست آمده است، نشان میهحداقل اندازة نمونه را كه با استفاده از یکی از این فرمول 2جدول 
دهند. مقادیر جدول، حداقل اندازة نمونه را با فرض حاشیة خطا و سطح اطمینان مورد نظر نشان می

اما با توجه به دو مسألة در دسترس نبودن كاركنان و پاسخ ندادن برخی از پیمایش شوندگان، باید 
 ( ارائه شده است:Henry,1990)اندازة نمونه بیشتر باشد. لذا فرمول زیر توسط 

                                                                                                                                        
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 كاركنان و  eحداقل اندازة نمونه،  nكه در آن 
عضو دارد. گروه پیمایش قصد دارد یك  X ،2221مورد انتظار است. مثالً فرض كنید سازمان 

، طبق %32و سطح اطمینان  %2خطای عمل آورد. برای حاشیةگیری تصادفی ساده از كاركنان به نمونه
های آوری شود تا بتوان یافتهنفر از كاركنان آن سازمان پاسخ جمع 322، باید از حدود 2جدول 

جامعة آماری  %32كه حدود  كندیمپیمایش را به كل جامعة آماری تعمیم داد. گروه پیمایش برآورد 
وجود دارد  %22( و انتظار نرخ پاسخ حدود = e  1/ 32رس باشند )هدف برای تکمیل پیمایش در دست

(22/1 r =:بنابراین .) 
 

 222 =
)87/)(.95/0(

354
n( N′ =   )تعدیل شده 

 
البته به این نکته نیز باید توجه داشت كه در تعیین حجم نمونه، بودجة در دسترس برای پیمایش، 

 كننده خواهد بود.عاملی تعیین

 حجم نمونه :تعيين 
2

2
















d

z
n



 

 كه در آن 
 n حجم نمونه : 
d :نظرد ی خطای مورهیحاش 
1-α ی خطاهیحاش: احتمال مربوط به 

توزیعش تقریباً نرمال  Xمعتبر است، زیرا برای اینکه  n > 31با روش فوق برای مقادیر  nتعیین 
 (. 322، ص1321اشد )میکائیلی ب 31از  تربزرگباید  nشود، 
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 . حداقل اندازة نمونه2جدول

 نفر عضو داشته باشد، كل جامعه باید پیمایش شود. 211اگر جامعة آماری كمتر از × 

 اندازة جامعة آماری باشد )ری و پاركر(. %21شرایط، عادی نیست و اندازة نمونه باید  ××.

 (1323زدی، ادواردز و سایرین، ترجمه اعرابی و ایمنبع: )
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ی آماری خویش را، در مورد پژوهش مورد نظرش، در جامعهی همهمحقق باید تالش نماید تا 
. از آنجا باشدیمی آزمایش قرار دهد. بی شك انتخاب چنین روشی بهترین راهکار در انجام تحقیق بوته

ت و اصوالً آمار ی مادی و زمان مورد نیاز مقدور نیسهاجنبهكه اغلب بکارگیری چنین روشی از 
ی آماری نتیجه جامعهی مناسب در مورد نمونهآمده كه با توجه به حجم  به وجوداستنباطی برای آن 

با بکارگیری اصول الزم در انتخاب حجم نمونه، به این مهم دست  تواندیمگیری گردد، لذا پژوهشگر 
ش مورد توجه قرار به شرح زیر ی خوینمونهعواملی كه محقق باید در انتخاب حجم  نیترمهمیابد. 

 ( :112، ص1322)خلیلی شورینی  باشدیم
 هدف تحقیق -1
 میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته -2
 گستردگی متغیرهای ناخواسته -3
 ی آماریجامعهحجم  -2
 ردیگیمروش تحقیقی كه مورد استفاده قرار  -2
 مالی و زمان محقق امکانات -2
 یدرصد خطاپذیر -2

گویای  تواندیمنفر  2111ی با حجم انمونهاین نکته حائز اهمیت است كه انتخاب صحیح 
نفر با خطای آماری یك یا پنج درصد باشد، لذا دقت در  21111111ی با حجم اجامعهی هایژگیو

 از حجم آنست ولی نباید اهمیت حجم نمونه را نادیده انگاشت.  ترمهمانتخاب نمونه، 
 

 تحقيقالف. اهداف 
. دینمایم، حجم نمونه متغیر ردیگیمنظر ر ی اهدافی كه محقق برای پژوهش خویش دهیپابر 

ی آماری تعمیم دهد، نیازمند آن است كه حجم جامعهمحققی كه قصد دارد نتایج تحقیق خویش را به 
 ی آماری را مورد آزمون قرار دهد. جامعهی از تربزرگ

ی ضمن خدمت كارمندان را بر میزان هاآموزشقصد دارد تأثیر به عنوان مثال، اگر پژوهشگری 
ی كاركنان شركت یا كارخانه( را به هیكلی آماری )جامعهتولید بررسی نماید، الزم است حجم بزرگی از 

ی كارمندان شركت، اجرا همهعنوان نمونه انتخاب و پس از آزمون فرضیه، نتایج بدست آمده را برای 
 نماید. 
 

 تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته . ميزانب
ی خویش باید به این نکته توجه نماید كه متغیر مستقل تا چه اندازه بر هیفرضمحقق در ساخت 

ی نمونهمتغیر وابسته، تأثیر دارد. بی شك هرچه اثربخشی متغیر مستقل بر وابسته كم باشد، حجم 
ی محلهبررسی نقش فقر بر گرایش جوانان »  ست. به عنوان مثال: بیشتری برای آزمون فرضیه ضروری

ی مناسب برای آزمون نمونهتأثیر متغیر مستقل بر وابسته بسیار است و حجم « شهر الف به ولگردی 
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بررسی تأثیر قد دانش آموزان محله شهر الف بر یادگیری » ست. اما موضوع پژوهشی مانند:  فرضیه كافی
 ی مورد نظر دارد. جامعهی آماری( از جامعهی همهیی )شاید نیاز به انتخاب حجم بسیار باال« آنان 

 

 . گستردگي متغيرهاي ناخواستهج
ی باید تربزرگی نمونهی آماری بیشتر باشد، حجم جامعههرچه تعداد متغیرهای ناخواسته در 

ی همه فقط تعدادی از متغیرهای ناخواسته را كنترل كند، بی شك كنترل تواندیمانتخاب گردد. محقق 
در علوم انسانی مقدور نیست. پژوهشگر باید بر اساس پراكندگی و گستردگی متغیرهای ناخواسته  هاآن

 ی مناسب را انتخاب نماید. نمونهدر محیط پژوهش، حجم 
ی كارمندان شهر الف بر یادگیری فرزندان هاخانوادهبررسی تأثیر وضعیت اقتصادی » به عنوان مثال 

ی نمونهی آماری وجود دارند كه نیاز به انتخاب حجم جامعهی زیادی در اخواستهنمتغیرهای « آنان 
ی عشایر الف بر یادگیری هاخانوادهبررسی تأثیر وضعیت اقتصادی » بسیاری از آن جامعه است. اما 

ی نمونهو حجم  ردیگیمبر ر ی كمتری را در مقایسه با موضوع باال دناخواستهمتغیرهای « فرزندان آنان 
 مناسب، پاسخگو خواهد بود. 

 

 ي آماريجامعه. حجم د
ی آماری جامعه هرچهی آماری نسبت عکس دارد. بدین معنا كه جامعهگزینش نمونه با حجم 

ی آماری كوچك باشد، حجم جامعهباشد، درصد كمتری از حجم آن كافی خواهد بود و هرچه  تربزرگ
نفر باشد، دو درصد  111111ی آماری جامعهنوان مثال، اگر ی باید انتخاب گردد. به عتربزرگی نمونه
 21نفر باشد، دو درصد آن  1111ی آماری جامعهنفر جهت آزمون فرضیه كافیست، اما اگر  2111آن 
 نفر انتخاب گردند.  111كه كافی نخواهد بود و الزمست حداقل ده درصد یعنی  شودیمنفر 

 
 رديگيمر . روش تحقيقي كه مورد استفاده قراه

، بر حجم نمونه تأثیر دینمایمروش تحقیقی كه محقق بر اساس موضوع تحقیق خویش انتخاب 
نفر  12ی آماری، جامعهی در تحقیق علی یا پس از وقوع، تعداد كمی از اهیفرض. برای آزمون گذاردیم

ی یعنی تربزرگی ونهنمی در تحقیق تداومی حجم اهیفرضدر هر گروه كافی خواهد بود. اما برای آزمون 
نفر در هر گروه الزمست. در حالی كه در روش تحقیق مقطعی تعداد كمتری پاسخگو  111حداقل 

نفر  31ی با حداقل انمونهی حجم خوانهمخواهد بود، برای آزمون فرضیه در روش تحقیق همبستگی و 
در گزینش  میینمایمب در هر گروه ضروریست. با نگرش به آنچه آورده شده روش تحقیقی كه انتخا

 حجم نمونه مؤثر است. 
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 . امكانات مالي و زماني محققو
هرچه پژوهشگری امکانات مالی بیشتری در اختیار داشته باشد، مؤسسه یا نهادی او و همکارانش را 

 ترمطمئنو  ترقیدقدر انجام پژوهش از نظر مالی پشتیبانی نماید، بی گمان انجام تحقیق به صورت 
 ی را انتخاب نماید. تربزرگی نمونهو محقق قادر است حجم  شودیمجام ان

. این نکته حائز اهمیت است كه هیچ گذاردیمزمان نیز از عواملی است كه بر انتخاب نمونه تأثیر 
ی كمبود زمان و یا تحت فشار قرار گرفتن از سوی سازمانی كه برای زهیانگپژوهشگری مجاز نیست به 

ی نمونه، پژوهش را بدون آزمون دقیق فرضیه، كه بی شك با انتخاب حجم دهدیما انجام آن تحقیقی ر
مناسب باید انجام شود، به پایان رسانده و كمبود زمان را به عنوان محدودیت خارج از كنترل محقق 

 بیان نماید. 
 

 . درصد خطاپذيريز
 %1طا را برگزیند. بی شك انتخاب خ %11و یا  %2، %1 تواندیمی آماری، محقق هاروشدر انتخاب 
خطای آماری  %2خطاست. معموالً در تحقیقات،  %11در مقایسه با پذیرش  ترقیدقگویای تحقیقی 

 . باشدیممورد قبول 
ی آزمون هیفرضبرخالف  تواندیممورد  2مورد، فقط  111خطای آماری، بدین معناست كه در  2%

 شده صورت پذیرد. 
 

 مايش سازمانيتعيين روش اجراي پي
بعد از این كه گروه پیمایش محتوای پیمایش و مشخصات افرادی را كه به پیمایش پاسخ خواهند 

رسد. این ساز و ها میآوری دادهداد مشخص كرد، نوبت به تعیین ساز و كارهای مربوط به روش جمع
 نامند.می 1اجرای پیمایشكارها را اصطالحاً رویه 

 

 روية اجراي پيمايش
های )فردی/گروهی( از كاركنان مورد پیمایش، ر از رویة اجرای پیمایش عبارتست از مجموعهمنظو

شکل ارائة پیمایش به آنان )مثالً كاغذ/رایانه/مصاحبه( و روش بازگرداندن پیمایش )مثالً پستی/جعبة 
 اخذ رأی(.

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
1 . Survey Administration Procedure 
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 پيمايش فردي الف.
كند. این نوع پیمایش اغلب برای ریافت میدهنده شخصاً بستة پیمایش را ددر پیمایش فردی، پاسخ

 شود.های حساس استفاده میهای حاوی پرسشپیمایش

 مزاياي پيمايش فردي: 
 دارا بودن دو ویژگی گمنام و محرمانه بودن 

 گویی به سؤاالتدهنده از حیث زمان و مکان پاسخآزادی عمل پاسخ 

 معايب پيمايش فردي:
 رد نظر به پرسشنامهگویی فرد موعدم اطمینان از پاسخ 

 بر بودن پیمایشهزینه و زمان 

 توانند ابهامات خود را برطرف كنند دهندگان نمیپاسخ 
 دهندگان، از اعضای سازمان نباشند.پاسخ كه كنندیممعموالً وقتی از پیمایش فردی استفاده 

 
 پيمايش گروهي ب.
شوند سپس مجری پیمایش، اده میدهندگان در یك گروه كنار هم قرار ددر پیمایش گروهی، پاسخ 

در آنجا حاضر  هاآنهای احتمالی ی پاسخگویی به پرسشو براتوزیع كرده  هاآنرا بین  هاپرسشنامه
 ماند. می
 

 مزاياي پيمايش گروهي:
 نرخ پاسخ بسیار باالست 

 ها وجود داردآوری دادهامکان كنترل شرایط و اوضاع جمع 

 وجود دارد امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال 

 معايب پيمايش گروهي:
  محرمانه بودنو ضعیف بودن دو ویژگی گمنام 

 آوری های غیر مستقیم )مثل زمان صرف شده برای رفت و برگشت و گردهمباال بودن هزینه
 دهندگانپاسخ

 
  شكل اجراي پيمايش

صاحبه رودررو یا ترین روش اجرای پیمایش ـ اعم از كاغذ، رایانه، پست الکترونیك، مانتخاب مناسب
آوری اطالعات، عمق و محتوای دهندگان، سرعت جمعتلفن ـ به عواملی چون تعداد مطلوب پاسخ

 ,Booth-Kewleyدهنده بستگی دارد )اطالعات مورد نیاز و میزان ضرورت گمنام ماندن پاسخ

Rosenfeld and Edwardes, 1993روندهای كاغذی به سه شکل مختلف بکار می(. پیمایش: 
  روش كاغذي سنتي: الف.
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بودن تکثیر را دارد هزینه نیز كم های راحتی و كارایی اجرایی وروش پیمایش كاغذی سنتی مزیت
(Martin and Nagao, 1989  .) 

 
 ب. روش پيمايش كاغذي قابل اسكن:

های كوچك ها یا مربعها، بیضیدهندگان با پر كردن دایره، پاسخ1پیمایش قابل اسکندر  
های خود را نشان شده بر روی یك فرم ویژه یا چاپ یك حرف یا عدد در یك یا چند گروه، پاسخمرس
ـ  2قابل اسکن عامشوند. در پیمایش ها از طریق اسکنرهای كامپیوتری خوانده میدهند. این پاسخمی

بر روی های پیمایش ای از آن است ـ پرسشها و پاسخنامة كنکور سراسری نمونهكه دفترچة پرسش
های مجزای پاسخ در برگه هاآنشوند و پاسخ میدهنده قرار دادهشده در اختیار پاسخصفحات چاپ
ها را از روی یك دهندگان باید پرسشهایی آن است كه پاسخشوند. یك عیب چنین فرممشخص می

 ای دیگر پاسخ دهند. صفحه بخوانند و بر روی صفحه
 

 : 3ن سفارشيروش پيمايش كاغذي قابل اسك ج.
شوند. در این های پاسخ هر دو در كنار هم و درست بر روی یك صفحه چاپ میها و گزینهپرسش 

ای دیگر حداقل ها به برگهتر صورت گرفته و اشتباهات زمان انتقال پاسخگویی سادهفرمت پاسخ
د زیرا نیازمند طلباست.نقص این روش، آن است كه طراحی چنین پیمایشی زمان و هزینة بیشتری می

 چاپ ویژه و تجهیزات اسکن است.

 
 اي:هاي رايانهپيمايش د.

ی رایانة شخصی بر روافزار قبالً بازشده و نصب شده توان یا از طریق نرمای را میهای رایانهپیمایش
شود. همچنین دهندگان ارسال میهایی كه برای پاسخمخصوص پیمایش اجرا كرد و یا از طریق دیسکت

توان از امکانات پست الکترونیك نیز بهره برد.انجام پیمایش با كمك پست مدد شبکة اینترنت میبه 
 الکترونیك از سرعت بیشتری برخوردار است. 

شوند، شباهت زیادی با پیمایش از طریق ( كه از طریق رایانه انجام میTOEFLهای تافل )آزمون -
 رایانه دارند.

روش مصاحبه:. ه

است.البته این روش در  روش مصاحبههای مطلوب و متداول انجام پیمایش روشیکی دیگر از 
شود در حالیکه دانشمندان علوم اجتماعی و پژوهشگران بازار از های سازمانی بندرت انجام میپژوهش

                                                                                                                                        
1 . Scanable Survey 

2 . Generic 

3 . Customized 
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كنند. این استفادة محدود از روش مصاحبة رودررو ناشی از چند علت است. این روش بیشتر استفاده می
كشد. با توجه به ای مدت زمان بیشتری طول میمصاحبه در مقایسه با پیمایش كاغذی یا رایانهاجرای 
تر اين روش پرهزينهگران، الزحمه مصاحبههای آموزش، مسافرت، نظارت و پرداخت حقهزینه
م گیری از كاغذ یا رایانه در مقایسه با مصاحبه، برای انجا(. بهرهBourque and Clark, 1992) است

تر است، زیرا در روش مصاحبه، باید به تمام كاركنان و افراد پیمایش از تعداد زیادی از كاركنان ساده

ها كاهش خواهد نبینند یا به خوبی آموزش نبینند، كیفیت داده آموزشگران مراجعه كرد. اگر مصاحبه

نام ماندن گمشود و امکان یافت. سرانجام اینکه از آنجا كه مصاحبه رودررو انجام می
دهند دهندگان طوري پاسخ ميپاسخبسیار ضعیف است،  هاآناز نظر خود  دهندگانپاسخ

 (.Martin & Nagao, 1989) پسند باشدكه عامه
های دهنده، افزایش كیفیت دادهگر بر فرایند پیمایش، ابهام كمتر پاسخكنترل بیشتر مصاحبه

ها سازی پرسشدهنده و سرانجام امکان تعدیلو پاسخگر همکاری بین مصاحبه لیدل بهآوری شده جمع
 های قبلی از مزایای روش مصاحبة رودررو هستند.دهنده به پرسشهای پاسخبا توجه به پاسخ

 
 :روش تلفني و.

های مصاحبة تلفنی سیستمتوان استفاده كرد. ایجاد و توسعة از تلفن نیز برای انجام پیمایش می
این سیستم، مصاحبة تلفنی توسط پیمایش تلفنی را خودكار كرده است. در ، فرایند1كمك رایانه با

ی پیمایش نیز روش دیگری برای تبادل پرسشنامه هابستهشود. فاكس كردن یك رایانه كنترل می
 باشد. می

های پیمایش دارد. هزینة انجام مصاحبة كوتاه تلفنی پیمایش تلفنی مزایای بسیاری بر دیگر روش
ی كاغذی یا انتقال پیمایش بر روی دیسکت است.همچنین این هاشیمایپزینة چاپ و توزیع كمتر از ه

 (.Fowler, 1988های رودررو است )تر از مصاحبههزینهروش پیمایش، كم
های سازمانی تلفنی معایبی نیز دارند. ممکن است كاركنان دربارة گمنام ماندن خود و پیمایش

تردید داشته باشند.به عالوه ماهیت یك تعامل تلفنی چنین است كه محرمانه ماندن اطالعات شك و 
 كند.ها و امکان استفاده از مطالب جانبی را محدود مینوع و تعداد پرسش

 
گیری در مورد انتخاب روش اجرای پیمایش باید چند عامل را مورد هنگام تصمیم -بندي جمع

سرعت الزم براي ارائة اطالعات اشاره كرد:  توانتوجه قرار داد كه از جمله به این موارد می
آوري شود )كمي يا كيفي(، امكانات موجود )مثاًل هايي كه بايد جمعپيمايش، نوع داده

 هاآنهاي هاي اعضاي گروه پيمايش و مهارتكامپيوتر، اسكنر و خطوط تلفن(، ويژگي

                                                                                                                                        
1. CATI ; Computer-Assisted Telephone Interviewing 
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شود. معموالً ی استفاده می. در بیشتر موارد از پیمایش كاغذدهندگانو تعداد مورد نظر پاسخ
آوری حجم زیادی از اطالعات از تعداد زیادی از كاركنان، همین روش كاغذی است. ترین راه جمعساده

جویی در زمان تواند برای صرفهاگر تجهیزات كامپیوتری به حد كافی در اختیار باشد، گروه پیمایش می
 ند.ای استفاده كو پرهیز از اشتباهات از روش رایانه

گر ماهر نیز دهنده نیاز است و مصاحبهاگر كسب اطالعات مبسوط و تحلیلی از تعداد محدودی پاسخ
توان گفت های شخصی و تلفنی ترجیح داشته باشد. در كل میدر اختیار داریم، ممکن است مصاحبه
اسب شرایط آل وجود ندارد؛ بلکه روشی باید انتخاب شود كه منبرای انجام یك پیمایش، روشی ایده

 موجود باشد.
 
 اجراي پيمايش سازيزمينه

 معرفي و ارائة دستورالعمل 
ها توجه داشت. در بیشتر مواقع در قبل از آغاز پیمایش، الزم است به معرفی و ارائة دستورالعمل

شود. در این بخش باید از صفحة آغازین پرسشنامه، هدف پیمایش به اختصار فراوان معرفی می
ن تقاضای همکاری كرده، محتوی یا موضوع پیمایش را ذكر نمود و علت انجام پیمایش، دهندگاپاسخ

نظارت كنندگان بر آن و چگونگی استفاده از نتایج آن را توضیح داد. بخش معرفی همچنین باید 
مشخص كند كه آیا مشاركت در پیمایش اختیاری است یا اجباری، عواقب پرنکردن پیمایش را مشخص 

 ها چگونه گمنام و محرمانه خواهند ماند. كند كه پاسخ كند و بیان
همچنین در بخش معرفی باید چگونگی انتخاب اعضای نمونه ذكر شود و در نهایت باید از 

 تشکر گردد. هاآندهندگان، به خاطر مساعدت پاسخ
ز آن دهندگان ممکن است ادهندگان باشد، پاسخاگر انجام پیمایش نیازمند شناسایی هویت پاسخ

در سازمان آسیب  هاآننزد دیگران فاش شده و موقعیت و اعتبار  هاآنهای هراس داشته باشند كه پاسخ
ی تکمیل بانك مثالً براشود )خواسته می هاآندهندگان گفت كه چرا اطالعات فردی ببیند. باید به پاسخ

دهندگان از عواقب پاسخاطالعاتی، فراهم آوردن امکان پیگیری پیمایش( و چگونگی مصون ماندن 
، همیشه روش “تکمیل این پرسشنامه كامالً اختیاری است”هایشان را بیان كرد. تأكید بر اینکه پاسخ

 خوبی است. 
دهندگان باید چند به منظور كمینه )حداقل( كردن میزان سردرگمی یا سوء تفاهم پاسخ

ها های پیمایش، دستورالعملمثل پرسشهای پیمایش قرار داد. دستورالعمل را قبل از مطالب و پرسش
دهندگان ها باید به پاسخدهندگان نوشت. این دستورالعملرا نیز باید در سطح دانش و آگاهی پاسخ

های خود را ارائه دهند. مثل چگونه باید پاسخ هاآنرود و انجام چه كاری انتظار می هاآنبگویند كه از 
پاسخ ممکن یا پر  نیترمناسبا دقت بخوانید و با زدن عالمت، هر پرسش را ب” دستورالعمل مقابل:  

یا دستورالعمل زیر كه برای یك پیمایش “ های خود را ارائه كنید.كردن اطالعات مورد درخواست، پاسخ
 قابل اسکن ارائه شده است:
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 هایی برای استفاده در پیمایش قابل اسکن. نمونه دستورالعمل2جدول
 

 
 

هاي قابل تشخيص از پرسشها چه كلی و چه جزئی باید به راحتی كلیة دستورالعمل
)فونت  هاآنها درون مستطیل یا تمیز دادن فونت تای  جمالت باشند. قرار دادن دستورالعمل پيمايش

ها، ارائة یك یا شود.بعد از ارائة دستورالعملها می.( باعث جلب توجه به دستورالعمل.درشت، ایتالیك،.
دهندگان چند پرسش تمرینی روش خوبی است. اگر چه توضیح زیاد ممکن است برای بعضی از پاسخ

قانون مورفي و تأثير آن در پيمايش را بايد در نظر داشت: هر آنچه ناخوشایند باشد ولی 
 كه احتمال خطا دارد، حتماً خطا خواهد داشت!

 
  

 
 پيمايش آزمونپيش

 تركوچكن عمومی یك تئاتر، اغلب آن را برای تعداد كمی از حضار یا در شهرهای قبل از اكرا
و قبل از برگزاری  (First Release)بینی كرد ها را پیشتوان واكنشكنند، به این ترتیب میبرگزار می

هم كاری مثل  1آزمون پیمایشپیشرسمی و اكران عمومی آن تئاتر تغییرات الزم را اعمال نمود. 
دهد تا ببیند آزمون به گروه پیمایش این فرصت را میمان اكران اولیة نمایش تئاتر است. پیشه

توانند تغییرات الزم را اعمال كند و همچنین به این طریق میپیمایش در شرایط واقعی چگونه عمل می
و آزمون پیمایش  كنند. بعد از نهایی شدن محتوا و اندازة پیمایش، گروه پیمایش آمادة اجرای نهایی آن

آزمون، از طریق دهندگان پیشتحت شرایط اجرایی واقعی است. اگرچه لزومی ندارد كه پاسخ
های ساده و راحت نیز چندان صحیح از طریق نمونه هاآنگیری تصادفی انتخاب شوند، اما انتخاب نمونه

آزمون، گروه پیمایش یش(. با استفاده از یك نمونة متنوع برای پSheatsley, 1983و كافی نیست )
 نتایج بهتری بدست خواهد آورد.

ارزيابي محتواي پيمايش و برآورد زمان و آزمون پیمایش دو چیز است: هدف از انجام پیش
دهندگان باید پیمایش را تحت شرایطی تکمیل كنند كه تا حد امکان . پاسخهزينة اجراي پيمايش

                                                                                                                                        
1 . Pretesting the Survey 

 تنها از مداد مشکی نرم استفاده كنید 

 هر گونه اشتباه احتمالی را كامالً پاك كنید 

 یدها را كامالً سیاه كنداخل دایره 

 نامه را خط خطی نکنیدروی پاسخ 
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پیمایش را با همان سرعت عادی كه یك پرسشنامه را  به شرایط واقعی اجرای پیمایش نزدیك باشد و
تکمیل پیمایش را  مدت زمانآزمون باید بتوان میانگین دهند، تکمیل كنند زیرا با اجرای پیشپاسخ می

 هاآنآزمون، توجیح شوند و از كنندگان باید از نظر هدف از برگزاری جلسة پیشبرآورد كرد. مشاركت
ی معرفی و دستورالعمل، كلمات استفاده شده، هابخشار بودن خواسته شود كه مشخص و آشک

باید دور هر  هاآنهای پرسش را ارزیابی كنند. ها همچنین جامع بودن گزینههای پاسخ و مقیاسگزینه
 ای را كه مبهم، ناكامل یا بیهوده است، یك دایره بکشند.دستورالعمل، مطلب، پرسش یا گزینه

آید. به این های كل یك پیمایش نیز بکار میآزمون برای برآورد هزینهشاطالعات بدست آمده از پی
. اگر كندآزمون مانند يك كنترل براي سنجش دقت برآوردها عمل ميپيشترتیب 

كشد، در این بینی شده است، طول میپیمایش طوریست كه تکمیل آن بسیار بیشتر از آنچه پیش
 وتاه كند یا اینکه برآوردهای هزینه را بازبینی نماید.صورت گروه پیمایش یا باید پیمایش را ك

 

 سازي و توزيع بستة پيمايشآماده
های پیمایش، نیازمند آوری مطالب و مواد پیمایش و پست كردن بستههایی از قبیل جمعفعالیت

ه به كنند. بستی سطح باالیی نیستند، اما نقش زیادی در فراهم آوردن بستر پیمایش بازی میهامهارت
تواند از تركیبات مختلف از موارد زیر تشکیل شده باشد: نوع پیمایش اجرا شده، بستة پیمایش می

هایی كه از ای(، یك برگة اطالعات اضافی، یك برگة پاسخ مجزا )برای پیمایشپیمایش )كاغذی یا رایانه
در مورد آن دسته از شده. زدهر كنند( و یك پاكت نامة تمبیك برگة پاسخ قابل اسکن استفاده می

های تمبر زده شدة كنند، گروه پیمایش باید از پاكتهایی كه از خدمات پستی استفاده میپیمایش
 دار استفاده كند.آدرس

آنرا از طریق پست، پست بین دفاتر یا حضوری به  توانیمسازی بستة پیمایش، پس از آماده
های خود را به یك محل مركزی مشخص )مثل یك اسختواند پدهنده میدهندگان ارائه كرد. پاسخپاسخ

صندوق پیمایش از پیش تعیین شده( تحویل بدهد و به این ترتیب گمنامی پیمایش حفظ شود یا اینکه 
های نامة توان از پاكتآنرا به فردی كه پیمایش را به او تحویل داده است، برگرداند. در این حالت می

 مهر وموم شده استفاده كرد.
 سازي نرخ پاسخفرايند پيمايش و بيشينه بررت نظا

كنند، ترغیب افراد ی كسانی كه پیمایش سازمانی را اجرا میفرا رومشکالت  نیتربزرگیکی از 
دهندگان تصمیم بگیرند ای از پاسخانتخاب شده به مشاركت در پیمایش است. اگر درصد قابل مالحظه

الش، زمان و مخارج صرف شده برای انجام پیمایش به هدر های خود پاسخ ندهند، تمام تكه به پیمایش
خواهد رفت. بنابراین گروه پیمایش باید بر بازگرداندن پیمایش به دقت نظارت كند و تالش نماید تا 

 های پاسخ داده شدة مسترد شده افزایش یافته و بیشینه گردد.تعداد پیمایش
دارند، نرخ پاسخ نرا مسترد ميكنند و آدر صد كاركناني كه پيمايش را تكميل مي

. این نرخ، به عنوان شاخص كیفیت برای قضاوت در مورد میزان موفقیت روش اجرای شودناميده مي
 هاآنشود. نرخ پاسخ عبارت از این نسبت است: تعداد افراد یا كاركنانی كه از پیمایش قلمداد می
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تحویل گردیده  هاآناركنانی كه پیمایش به شده دریافت شده است بر تعداد افراد یا كپیمایش تکمیل
 است.

 1111دهد كه چگونه نرخ پاسخ یك پیمایش كه به نشانی منزل نشان می 2برای مثال، جدول 
 شود.عضو سازمان ارسال شده است، محاسبه می

 
 . روش محاسبة نرخ پاسخ6جدول 

 1111      شده های پستتعداد پیمایش
 

 21      نشده های تحویلتعداد پیمایش
 

 های ارسال شده()تعداد كل پیمایش 1111 - های تحویل نشده()تعداد پیمایش21=  321

 23/1×111=%23)نرخ پاسخ( 
نامید، اما هر “ خوب”وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان یك نرخ پاسخ را “ جادویی”اگرچه یك عدد 

دارد كه ( بیان می1973) Babbieباشد.  ( داشته21پیمایش سازمانی باید نرخ پاسخ هدف )حداقل %
یا بیشتر بسیار خوب است. در بیشتر  21خوب است و % 21، كافی است، %تربزرگیا  21نرخ پاسخ %

 گزارش شده است. 21تا % 32متون ادبیات تحقیق، نرخ پاسخ، بین %

 
 تورش عدم پاسخ

. پیمایش .مواد، نیروی انسانی و.های پایین بودن نرخ پاسخ از طرفی به معنای باالتر بودن هزینه
گیری های ناكافی كمی را در اختیار گروه پیمایش برای تجزیه و تحلیل و نتیجهاست، از طرف دیگر داده

 دهد.قرار می
دهند با كساني كه به پيمايش پاسخ نمي دهندگان به پیمایش، از نظر سازمانیهنگامی كه پاسخ

تورش عدم پاسخ به طور جدی قابلیت تعمیم  دهد.رخ مي تورش عدم پاسخمتفاوت باشند، 
ها كم باشد )یا به عبارتی نرخ پاسخ باال كند. اگر درصد عدم پاسخهای پیمایش را محدود مییافته

باشد(، تورش عدم پاسخ مشکلی جدی نیست. اما وقتی كه نرخ پاسخ پایین باشد، این احتمال وجود 
اند تفاوت كه پیمایش را تکمیل كرده هاآناند با نظرات خ ندادهكه پاس هاآندارد كه ممکن است نظرات 

 اساسی داشته باشد. 
دهندة مشکالت و دردسرهای تورش عدم پاسخ است؛ یك سازمان تصمیم گرفت نمونة زیر نشان

از  %31بود.  %31دربارة نظام پاداش فعلی، از كاركنان پیمایشی به عمل آورد. نرخ پاسخ پیمایش 
پاسخ دادند، از این نظام رضایت داشتند. با چنین میزان باالی رضایت، مدیران سازمان كسانی كه 

 تصمیم گرفتند كه تغییری در این نظام اعمال نکنند.





/
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گیری اشتباهی شود كه اكثریت كاركنان از نظام ممکن است تورش عدم پاسخ منجر به چنین نتیجه
از كاركنانی را كه پیمایش را دریافت  %21رات پاداش كنونی سازمان راضی هستند. این تصمیم، نظ

كرده بودند ولی به آن پاسخی نداده بودند لحاظ نکرده بود. برخی از آن كاركنان احتماالً تا آن لحظه از 
تفاوتی و بدبینی به پیمایش پاسخ نداده بودند. دیگر مند نشده بودند و بنابراین از روی بیاین نظام بهره

ست به این باور رسیده باشند كه انجام آن پیمایش موجب ایجاد تغییری نخواهد كاركنان هم ممکن ا
اعتمادی به شد، بنابراین به پیمایش پاسخ نداده بودند. برخی از كاركنان نیز ممکن است به علت بی

گروه پیمایش و ترس از شناخته شدن از دادن پاسخ به پیمایش خودداری كرده باشند. خالصه اینکه 
 ت درصد باالیی از این افراد از نظام كنونی پاداش ناراضی باشند.ممکن اس

 
 مواجهه با تورش عدم پاسخ

دهندگان با یك راه متداول برای مقابله با تورش عدم پاسخ، مقایسه اطالعات جمعیتی اساسی پاسخ
ان را با دهندگتوانست پاسخاطالعات جمعیتی جامعه پیمایش است. در مثال یاد شده، گروه پیمایش می

كل جامعه پیمایش از حیث اطالعات جمعیتی )مثل سطح تحصیالت، نژاد، جنسیت و سن( و متغیرهای 
دهنده به پیمایش سازمانی )مثل نوع شغل، سطح حقوق و رابطه با سازمان( مقایسه كند. اگر نمونة پاسخ

این  شود. اگرچهحل میاز حیث تمام این متغیرها با جامعة پیمایش هماهنگ باشد، تا حدی این مشکل 
دهندگان در یك یا چند مورد از به معنای تضمین نبود تورش عدم پاسخ نیست. از سوی دیگر، اگر پاسخ

تواند یك مشکل باشد و این متغیرها با جامعة پیمایش تفاوت داشته باشند، تورش عدم پاسخ می
 اری كاركنان تعمیم داد.توان با اطمینان خاطر به كل جامعة آمهای پیمایش را نمییافته

دهندگان از حیث متغیرهای مهم جمعیتی با راه دیگر مقابله با تورش عدم پاسخ، مقایسه پاسخ
توان دهندگان است. این كار را میدهند. این امر نیازمند شناختن هویت پاسخكسانی است كه پاسخ نمی

رمز شناسایی هویت در پیمایش میسر  دهندگان یا قرار دادن یكبا پرسیدن اطالعات جمعیتی از پاسخ
های آماری از حیث دهند، مقایسهكه پاسخ نمی هاآندهندگان و توان میان پاسخساخت. سپس می

شناسی مذكور به عمل آورد. اگر دو گروه از حیث متغیرهای سازمانی و متغیرهای سازمانی و جمعیت
های پاسخ این دو گروه در نظرات و روششناسی شناخته شده مشابه باشند، احتمال تفاوت جمعیت

 توان این احتمال را به صفر رساند.رابطه با پیمایش كمتر است. البته نمی
دهند تماس كه پیمایش پاسخ نمی هاآنای از اما روش برتر آن است كه گروه تالش كند با نمونه

دهندگان های پاسخرا با پاسخ هانآهای ای ترتیب بدهد. سپس باید پاسخمصاحبه هاآنبرقرار كرده و با 
تواند با به پیمایش مقایسه كرد. اگر این دو گروه با یکدیگر تفاوت نداشته باشند، گروه پیمایش می

دهندگان ارائه كند. ولی اگر دو گروه های بدست آمده از پاسخگیری خود را بر اساس دادهاطمینان نتیجه
شفاهی و  به طورته باشند، باید به هنگام ارائة نتایج گزارش های اساسی با یکدیگر داشمذكور تفاوت

 كتبی به این محدودیت اشاره كرد. 
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سازی بهترین راه برای مقابله با مشکل ناشی از تورش عدم پاسخ، اتخاذ اقدامات جدی برای بیشینه
كه توسط  چند روش 2های پاسخ داده و برگردانده شده است. در جدول )حداكثر كردن( درصد پیمایش

 آمده است.  اندشدهپژوهشگران پیمایش ارائه 
 

 هاي پاسخ پيمايشهايي براي حداكثرسازي نرخ. روش7جدول 

  پیش آماده سازی 
  پیگیری پیمایش از طریق ارسال نامه، تلفن 

 عوامل انگیزشی 

 همراه نمودن پاكت تمبردار برای بازگرداندن پیمایش 

 ضوعات پیمایششرح دادن اهمیت پیمایش و كاربرد مو 

 ترین موضوعات دردهندگان )مهممرتب بودن موضوعات پیمایش با توجه به اولویت پاسخ 

 )ابتدای پیمایش قرار بگیرند 

 برگه اطالعات اضافی كه تأیید مسئوالن رده باالی سازمان را نیز با خود داشته باشد 

  پیمایش تركوتاهاندازة 

 های بازكمتر بودن پرسش 

 های پیگیریلارسال كارت پستا  

 
 هادادهپردازش 

دهندگان تکمیل شد و پیش از مرحلة ی از پاسخبخش تیرضاپس از اینکه پیمایش توسط تعداد 
ها انجام داد به نحوی بندی پاسخیی در زمینة رمز گذاری و طبقههاتیفعالها باید تجزیه و تحلیل داده

ها شامل رمزگذاري دادهو تحلیل گردند.  را وارد رایانه كرد تا مناسب تجزیه هاآنكه بتوان 
 هاست.و تعيين طرح كلي فايل داده هاي پاسخگذاري مقولهگذاري متغيرها، ارزشنام

تهیه  بندییا طبقه 1كتابچة رمزها گروه پیمایش باید یك برای تسهیل تجزیه و تحلیل بعدی داده
های كند و فایل دادهها را مستند میدههای اتخاذ شده برای رمزگذاری داكند. این كتابچه، تصمیم

 سازد.پیمایش را آماده می
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 گذاري و برچسب زدن متغيرهانام .1
شوند. ها معرفی میهای پیمایش در فایل دادهاز پرسش كیهر با استفاده از یك یا چند متغیر، 

مایش است. مثالً این بر برای مراجعه به یك پرسش یا مطلب پیگذاری متغیرها یك راه آسان و میاننام
توان با نام متغیر بهداشت را می“ شما چرا از مزایای بهداشت سازمان راضی هستید؟”پرسش كه 

(HEALTHنام ).گذاری كرد 
 

 هاگذاري به پاسخارزش .2
كرده است.  نییتعدهنده شود. این رقم را پاسخها، به شکل رقمی وارد میارزش برخی از پرسش
رفتن شما به محل كار هر روز چند دقیقه طول ”پرسد: در پیمایش چنین می مثالً یك پرسش موجود

وارد رایانه كرد. به “ 12”توان مستقیماً به شکل دقیقه را می 12ًً  مثالًدهنده پاسخ پاسخ“ كشد؟می
دهنده انجام بندی پاسخامتیازی به طور خودكار با درجه 2همین ترتیب رمزگذاری یك مقیاس لیکرت 

توان به .(. درست همانطور كه می.و.“ مخالفم”برای “ 2”، “بسیار مخالفم”برای “ 1”)مثالً شود می
های ارزشی را فراهم افزار آماری اغلب امکان استفاده از برچسبهای گسترده داد، نرممتغیرها برچسب

رمز عددی قرار  توان كنار هررا می“( كامالً موافقم”ها )مثل آورد. در مثال مقیاس لیکرت، برچسبمی
 سازند. تر میرا ساده هاآنشوند و خواندن و تفسیر ها در پرینت كامپیوتری ظاهر میداد. این برچسب

های مشخص(، دهنده در پیمایشهای كیفی، به جز چند مورد معدود )مثالً نام پاسخدر مورد پاسخ
های ارائه شده به مثال، پاسخ به عنوان. های بسته را با اعداد رمزگذاری كردها به پرسشباید كلیة پاسخ

“( ز”و “ م”برای زن )به جای  2برای مرد و  1ها به عنوان متغیر جنسیت را باید مجدداً در فایل داده
 رمزگذاری كرد.

 
  هاي بي جوابطراحي رمز مخصوص براي پرسش .3

گذاشتن و عالمت نزدن اند، در بسیاری مواقع، با كنار هایی كه كامل تکمیل نشدهدر مورد پیمایش
توان از یك عدد برای نشان دادن یك دادة دهیم. میفضاهای خالی، مفقود بودن اطالعات را نشان می

توان برای نشان می 3باشد، از عدد  2تا  1های یك پیمایش از عدد مفقود استفاده كرد. مثالً اگر پاسخ
 نیز انجام داد.”.“ طریق یك نقطهتوان از دادن ارزش مفقود استفاده كرد. این كار را می

 
 هاوارد كردن داده .4

ای كرد. در نوع متداول فایل مورد استفاده برای های پیمایش را باید وارد یك فایل دادهتمام پاسخ
دهندگان پیمایش های ارائه شده توسط هر یك از پاسخهای افقی نمایانگر دادهها، ردیفثبت داده
 (. Bourque & Clark, 1992های متغیرها هستند )ها، ارزشتونی عمودی یا سهاخطهستند و 

گردد، دارای تکمیل می هاي قابل اسكنفرماجرا شود یا روی  رايانههایی كه به وسیلة پیمایش
شود: سرعت در ها در این مرحله آشکار میدهند: روشمزایایی است كه در این مرحله خود را نشان می
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های قابل اسکن(. در هر ای( و به طور خودكار انجام شدن آن )برای پیمایشرایانهها )در حالت ثبت داده
 (. Karweit & Meyers, 1983)ها به شکلی هستند كه برای رایانه قابل فهم است ها، دادهدو این حالت

های پاسخ قابل اسکن یا یك رایانه انجام و بدون كمك برگه دستي به صورتوقتی پیمایش 

ها را ثبت چه كسي دادهها باید حداقل دو تصمیم مهم اتخاذ كرد؛ اینکه رای ثبت دادهشود، بمی
 اي استفاده خواهد شد. ثبت دادهر افزاچه نرمو از  خواهد كرد

ها این مزیت را دارد كه تعداد افراد سازمان را استفاده از خود اعضای گروه پیمایش برای ثبت داده
ها بوسیلة گروه پیمایش ممکن است به كند. البته ثبت دادهد،محدود میبیننها را میكه پاسخ پرسش

نباشد. اگر پیمایش حاوی اطالعات سری است، این كار را باید توسط  استفاده كارا از منابعمعنای 
ها چندان جدی نیست، یا اگر گروه خود اعضای سازمان به انجام رساند. از طرف دیگر اگر این نگرانی

دهندگان شود، ها ممکن است موجب شناسایی پاسخن بیم داشته باشد كه ثبت داخلی دادهپیمایش از آ
 آورد.  به عملها برای همکاری در این امر دعوت های ثبت دادهایتواند از حرفهسازمان می

افزار دیگر ( و یك نرمParadoxیا  Foxpro ،dBaseهای بانك اطالعاتی )مثل از بسیاری از برنامه
ها استفاده كرد. برای تسهیل كردن توان برای طراحی و خلق یك فرم ثبت داده( میTeleform )مثل

باشند هایی كه شبیه خود ابزار پیمایش میها برای خلق فرمتوان از برخی برنامهها میثبت بعدی داده
تر از راستر ر و ستگیری از فرم خلق شدة متناسب با پیمایش، آسانها با بهرهاستفاده كرد. ثبت داده

ریزی توان طوری برنامهافزار را میای عام است. همچنین نرمها داخل یك فایل دادهثبت مستقیم داده
بر بودن این روش، در نهایت كرد كه قابلیت كنترل روایی و اعتبار پیمایش را داشته باشد. عالوه بر زمان

 كرد.  لیو تحلبتوان آن را تجزیه  كرد تا 1بستة آماريای را باید وارد یك فایل داده

ها بستة آماري استفاده شود كه داراي گزينة ثبت داده بهتر است از يكاز اینرو 
 . Windowsدر محیط  SPSS، مثل باشد

است.  Microsoft Excelمثل برنامة  گسترصفحهها استفاده از برنامة دیگر امکان ثبت داده
ر مقایسه با برنامة بانك اطالعاتی، به زمان كمتری برای تنظیم نیاز گستر دای با صفحهعموماً ثبت داده

گستر توان با برنامة صفحهدارد. به عالوه محاسبات آماری پایه )و برخی محاسبات آماری پیشرفته( را می
 اجرا كرد.

 
 هامميزي كردن فايل داده .5

خت كه عبارتست از فرایند كنترل ها پرداها، باید به ممیزی كردن دادهقبل از تجزیه و تحلیل داده
ها با دقت وارد شده باشند، اشتباهات تصحيح مطمئن شدن از اينكه دادهها برای داده

های یك )مثالً وقتی كه پاسخهاي ناهماهنگ تشخيص داده شده باشند شده و پاسخ
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 هاآن نباید به دهد كه او چند پرسش را به غلط پاسخ داده است، در حالیکه اصالًدهنده نشان میپاسخ
 شود:ها به دو صورت زیر انجام میداد(. ممیزی دادهپاسخ می

 ها به درستی از فرم است از حصول اطمینان از اینکه داده ها ـ كه عبارتدقت در ثبت داده
 ای منتقل شده باشند.پیمایش به فایل داده

 اند یا نه؟ مثالً اگر مشاهده كرده ها پیرویدهندگان از دستورالعملآیا پاسخ ها ـبی ثباتی پاسخ
اند، آنگاه دادند، پاسخ گفتهبایست بدان پاسخ میشود كه تعدادی از مردان به پرسشی كه اصوالً زنان می

 ای را اصالح نمود.داده لیو فاهای مشکوك را با مقایسه با پیمایش اصلی كنترل كرد باید داده

 
 هافقدان داده .6

های مفقود گیرد، اما باز هم دادهها صورت میرای حذف مشکل فقدان دادههایی كه بعلی رغم تالش
دهندگان مربوط باشد، گروه های مفقود به درصد كوچکی از پاسخشود. اگر بیشتر دادهمشاهده می
ای حذف كند، البته مشخصات افراد حذف شده نباید تفاوت تواند این افراد را از فایل دادهپیمایش می
 حذف جفتيشود؛ در بقیة نمونه داشته باشد. در بیشتر موارد حذف به شکل آماری انجام میزیادی با 
همبستگی داشته باشند،  2و1شوند؛ مثالً اگر دو متغیر های مبتنی جفت متغیرها حذف میتنها ركورد

 . هستند 2و يا 1شوند كه فاقد ارزش براي متغيرهاي تنها آن ركوردهايي حذف مي
های پاسخ دهند به جای حذف برخی ركوردها ارزش پرسشهای پیمایش ترجیح میوهبسیاری از گر

 نامیده عبارتند از: روش تحميلهای مختلف انجام این كار كه كنند. راه برآوردداده نشده را 
های موجود در مورد یك متغیر، جایگزین جایگزینی میانگین، كه بر اساس آن، میانگین داده -
 شود،متغیر می های مفقود آنداده

در (. Roth, 1994؛ Babbie, 1973)تخصیص یك ارزش خنثی برای داده یا پاسخ مفقود  -
بر روی یك مقیاس  3بندی )مثالً عدد این تکنیك، پاسخ حد وسط یا خنثی از میان یك مقیاس درجه

 شودامتیازی در مقیاس لیکرت( جایگزین ارزش مفقود می 2

ی به پاسخ مفقود چند پرسشی یك مجموعة هاپرسش گریدتخصیص یك امتیاز متناسب با  -
(Babbie, 1973مثالً ممکن است پاسخ .) دهنده به یکی از شش پرسش مطرح شده مربوط به رضایت

دهنده های خود آن پاسخدهنده برای پاسخ مفقود، میانگین پاسخپاسخ نداده باشد. امتیاز تحمیلی پاسخ
 بود. های آن مجموعه خواهدبه دیگر پرسش

هاي تحميلي بيشتر مورد روشهای مفقود، برای كار با داده شدههای بررسی از میان روش
. البته نباید كنندهاي بيشتري را حفظ ميها دادهگيرند زيرا اين روشاستفاده قرار مي

پاسخ تواند به نتایج تحلیلی غیر واقعی منجر شود. این نکته را از نظر دور داشت كه تحمیل داده، می

احتمال دارد ی كه پرسشی را پاسخ نداده است، ممکن است دلیلی برای كار خود داشته باشد. ادهنده
 هايي بسيار متفاوت از نظرات واقعي شود.تحميل گروه پيمايش منجر به پاسخ

 



 گیریروش تحقیق پیمایشی و نمونه؛ هشتمفصل 
 

122 
 

 

 

 هاي بازبندي و رمزگذاري پاسخطبقه .7
های باز تند. اما عیب پرسشها غنی هسهای باز آن است كه اطالعات این نوع پرسشمزیت پرسش

 های هر پرسش باز به نفرات و زمان بسیاری نیاز داریم. بندی و رمزگذاری دادهآن است كه برای طبقه

بندي توضيحات تقسيمهای نگرشی عبارت است از بندی دادهیك روش ساده برای طبقه
ن فراوانی و تعییشده دربارة يك موضوع خاص به طبقات مثبت، منفي و مركب ارائه
هایی از توان بکار برد كه حاوی پاسخهایی میها در هر یك از این سه طبقه. این روش را برای دادهپاسخ

 منفی تا مثبت باشند.
های باز، در روش دیگر، كه پیچیدگی بیشتری دارد، گروه پیمایش، با خواندن تعداد زیادی از پرسش

. همزمان با كندیمبه یك پرسش ایجاد  شدهئههاي ارااز پاسخ كيهر طبقات محتوايي براي 
شود. بعد از ایجاد یك مجموعة نهایی از طبقات، خواندن توضیحات، مواردی كه تکرار شده، یادداشت می

از طبقات  كیچیههایی را كه در هر پاسخ را باید داخل یکی از طبقات رمزگذاری كرد. آن دسته از پاسخ
طبقات تعيين شده جای داد. “ سایر”یا “ متفرقه”در یك طبقه با نام توان گیرند، میپاسخ جای نمی

 . در تعیین طبقات باید موارد زیر را رعایت كرد:الجمع باشندبايد مانع
  های داده شده باشد.( از كل پاسخ%11هر طبقه باید حاوی درصدی قابل توجه )حداقل 

  مطلب پیشین مبتنی است( تجاوز كند. )این مطلب بر 11تعداد طبقات نباید از عدد 

 .شوندیمهای طبقه بندی شده، رمزگذاری ها باز، پاسخبندی پاسخ پرسشبعد از طبقه
 

 ها و تفسير نتايجتجزيه و تحليل داده
ای پاالیش و ممیزی شده است و پیمایش وارد اند و فایل دادهها وارد رایانه شدهاكنون داده

 شود.ها و تفسیر نتایج بدست آمده میزیه و تحلیل دادهانگیزترین مرحلة خود یعنی تجهیجان
( سطح دانش و 2( مشتریان پیمایش، )1ها به سه عامل بستگی دارد: )پیچیدگی تجزیه و تحلیل

ترين اغلب، سادهدر مورد چگونگی ارائة نتایج پیمایش.  هاآن( خواستة 3و ) هاآنآگاهی آماری 
 ,Howe and Gaeddert)نيز هست  نيترمطلوب، هاي پيمايشداده ليو تحلروش تجزيه 

1991.) 

 
 هاانواع تحليل .1

 پردازد:ها، به تحلیل و ارائة موارد زیر میتجزیه و تحلیل داده
 هابررسی نمونه و توصیف داده  

 دهندگانتوصیف پاسخ 

 ها و درصدهافراوانی 

 ها و انحرافات استانداردمیانه 

 و تجزیه و تحلیل برای ارائه نتایج استنباطی های فرعیتجزیه و تحلیل تفاوت گروه 
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های توان به آزمونی دیگری نیز انجام دهد كه از جمله میهالیو تحلتواند تجزیه گروه پیمایش می
ها گردد كه تا چه حد یافتهشود، معلوم میداری آماری اشاره كرد. وقتی چنین آزمونی اجرا میمعنی

ها هستند. تفسیر نتایج نیز شامل تعیین این مطلب است ری بین گروهدانشاندهندة تفاوت آماری معنی
كه آیا نتایج از نظر آماری معنادار و مفهوم هستند و از نظر كاربردی فایده دارند یا نه. یك راه برای انجام 

ها مطالب پیمایش. اگر تفاوت میان گروهو ها این كار عبارتست از پیدا كردن دالیل تفاوت در پرسش
هاي عملي به توان توصيههنگامي ميانسی و تصادفی نباشد، ارزش تفسیر كردن را دارد. ش

 هاي زير را داشته باشد:ها ويژگيمديريت ارائه كرد كه تفاوت
 و بیش از آن( 11های %آن قدر بزرگ باشند كه از نظر كاربردی معنادار باشند )مثالً تفاوت 

 باشندهای مربوط نسبتاً یکسان دربارة پرسش 

 از نظر آماری معنادار باشند 

شود. ها استفاده میبرای توصیف روش پاسخگویی زیرگروه ميانگين و انحراف استاندارد،

آزمون  Tآزمون ، از طریق دو گروهها را هنگام مقایسة معناداری و اهمیت تفاوت در میانگین

، از تجزیه و تحلیل واریانس وههاي دو يا بيش از دو زيرگرتفاوت در ميانهكنند. برای آزمون می
(ANOVA) شود.استفاده می 

كنند یا نه، از های فرعی تفاوت میی حاصل در گروههافراوانيبرای تعیین این نکته كه آیا 

 شود.استفاده می آزمون مربع كاي
عد كند كه یك پرسش در یك بشود، برآورد میاعتبار ثبات درونی كه آلفای كرونباخ نیز نامیده می 

نظر را اندازه د تواند با ثبات باشد و همان خصوصیات مور)مثل فرهنگ حاكم بر سازمان( چقدر می
باشد. گروه پیمایش باید تالش كند از ابعادی  1تا  1تواند بین بگیرد. ارزش اعتبار ثبات درونی می
 یا بیشتر باشد. 2/1استفاده كند كه دارای اعتبار درونی 

 
  بنديهبعد از طبق دادنوزن 

ها و شود، برای تعمیم یافتهاستفاده می نمونه دسته بندي شده نامتناسبهنگامی كه از 
شود كه هنگام تجزیه و بندی استفاده شود. این كار باعث مینتایج، باید از روش وزن دادن بعد از طبقه

ی پیمایش مقایسه تحلیل انحرافات، توزیع یك مشخصه در نمونه با توزیع همان مشخصه در جامعة آمار
ها در جامعه پیمایش و نسبت آن در نمونه مشخص (. به این منظور، نسبت دستهHenry, 1990شود )
ها معین گردد. شود تا وزن دادهشود. نسبت جامعة آماری پیمایش بر نسبت نمونه تقسیم میمی

توان یك به این ترتیب میشوند و داده شده است، با هم جمع می هاآنهایی كه ضریب وزنی به فراوانی
 توان در هر تجزیه و تحلیلی استفاده كرد.ها میدرصد وزنی را مشخص كرد. از وزن
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 تفسير نتايج
ها و برخی تفسیرهای اولیه در یك لحظة خاص یك شمای كلی در اختیار گروه تجزیه و تحلیل

های های عملی، باید پیام. به منظور دستیابی به نتایجی تفصیلی و راهکاردهندیمپیمایش قرار 
 گیرد: ها به دو صورت انجام میهای پیمایش را از طریق تفسیر نتایج، مشخص كرد. تفسیر یافتهیافته
 های همان پیمایشها با دیگر یافتهمقایسة یافته 

 های پیمایش با دیگر استانداردهااستفاده از هنجارها: مقایسة یافته 

 
  هاي همان پيمايشيافته ها با ديگرمقايسة يافته -الف

های پیمایش را به عنوان اطالعاتی مستقل تفسیر در بسیاری موارد، گروه پیمایش ناگزیر است یافته
افتد كه چنین پیمایشی تنها یك بار اجرا شده باشد. یك روش كند و این وضعیت در زمانی اتفاق می

هاي ديگر پرسشنتایج مربوط به خوب برای این كار، مقایسة نتایج مربوط به یك پیمایش با 
دلیل برای ترك سازمان از سوی كاركنان ارائه دهد، گروه  12است. مثالً اگر یك پیمایش،  پيمايش

تر باشد. به عالوه در مواقعی كه ساده هاآنكند كه درك بندی میها )یا درصدها( را درجهطوری میانگین
وان میانگین هر زیرگروه )گروه فرعی( را در یك ستون تشود، میتجزیه و تحلیل گروه فرعی ضروری می

 های مربوط به كل سازمان قرار داد.كنار یافته
كند كه آیا عملکرد سازمان بعد از مرتب كردن اطالعات به این شیوه، گروه پیمایش مشخص می

)درصد(های بندی و میانگینتواند كنترل و بررسی كند كه آیا درجهخوب است یا بد. همچنین گروه می
 ها هست یا نه.بندی و میانگین )درصد(های كلی و دیگر زیرگروهیك زیرگروه، مشابه درجه

 
 استفاده از هنجارها -ب

توانند عملکرد سازمان خود گیران میتصمیم هاآناند كه با توجه به هنجارها، استانداردهای توصیفی
ه هنجارهای داخلی و خارجی یا هر دو دسترسی را مقایسه و ارزیابی كنند. گروه پیمایش ممکن است ب

 داشته باشد.
برای استفاده از هنجارهای درونی، گروه پیمایش نتایج كنونی یك پرسش یا یك بعد از پیمایش را 

كند. اگر عمل مقایسه با با نتایج بدست آمده برای همان پرسش یا بعد در پیمایش اولیه مقایسه می
د پرسش معتبرتر )به جای یك پرسش پیمایش( انجام شود، مفید واقع گیری از چند بعد یا چنبهره

 هاآندهد تا مشخص كنند كه آیا سازمان گذاران امکان میها به سیاستخواهد شد. این نوع مقایسه
 نسبت به گذشته عملکرد بهتر، برابر یا بدتری دارد.

ها را بررسی كرده و نشان ، استانداردهایی هستند كه عملکرد دیگر سازمانهنجارهای بیرونی

 .هنجارهاي بيروني بايد به روز و از صنعت مشابه باشنددهند. می
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 هاي پيمايش و مستندسازيارائة يافته

شکل ارائة نتایج  ها، نوبت ارائة نتایج پیمایش است.اكنون پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده
يت نتايج و مشتريان اطالعات هدف از انجام پيمايش، حساسپیمایش، به عواملی چون 

بستگی دارد. مثالً یك پیمایش ممکن است به این منظور طراحی شده باشد كه به كلیة  پيمايش
كاركنان سازمان، فرصتی برای ارزیابی خدمات و غذای رستوران سازمان بدهد. در این صورت، آنچه حائز 

ی ممکن است نتایج پیمایش را با تأخیر اهمیت است، گسترة توزیع نتایج پیمایش است. در موارد دیگر
ارائه دهند یا از ارائة آن خودداری كنند؛ به خصوص اگر گروه پیمایش احساس كند در صورت ارائة 

شود شود. لذا دامنة بازخور پیمایش توسط اعضای سازمان تعیین مینتایج، مشکالت سازمان بیشتر می
 نه اعضای گروه پیمایش.

 
 هسازماندهي نحوة ارائ

باید توجه داشت كه گروه پیمایش در ارائة نتایج، باید چیزی ساده، جامع و كاربردی ارائه نماید. در 
 توان نحوة ارائة نتایج پیمایش را تنظیم نمود؛شود كه بر اساس آن میاینجا الگویی ارائه می

 
 . الگوي ارائة نتايج پيمايش3نمودار

 

 معرفي پيمايش

 

 

 

 هدف

 روش

 نتايج پيمايش

بندي و پيشنهاداتجمع  

جامعه و نمونة  

 آماري پيمايش

نحوة اجراي 

 پيمايش

نحوة طراحي 

 پرسشنامه

آشكار كردن مسائل و  داری آماریمعنی حقایق و تفسیرها

 نيمشكالت پنها

 زمینه و انگیزه
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رفی، دو نکته باید ارائه شود كه عبارتند از هدف از اجرای پیمایش و عواملی كه منجر به در بخش مع

 . اندشدهبکارگیری روش پیمایش 
بخش مربوط به شرح روش انجام پیمایش به توصیف ساز و كارهای طراحی و اجرای پیمایش 

بگیرند، عبارتند از: نحوة  پردازد. سه مسألة مهمی كه در این بخش از گزارش باید مورد توجه قرارمی
اند. این موارد، به ترتیب به فرایند طراحی پرسشنامه، اجرای پیمایش و فرد یا افرادی كه پیمایش شده

مورد استفاده برای طراحی و ساخت پیمایش، روش اجرای پیمایش و افرادی كه پیمایش را دریافت 
 پردازند.اند میكرده

توان ترین بخش گزارش است. به چند روش مین و گاهی گزندهتریتوجهبخش ارائة نتایج، جالب
ترتيب قرار گرفتن توان بر اساس های پیمایش را سازماندهی كرد. در درجة اول مینحوة ارائة یافته

های آنرا ارائة كرد. روش دیگر این است كه كار ارائة گزارش را با و مطالب در پیمایش، یافته هاپرسش

آغاز كرد و رفته رفته به تشریح مسائل مهم اما با  ترين مسائل پيمايشحوريترين و ممهمشرح 
های عمومی و كلی توان ابتدا به شرح یافتهمحوریت كمتر پرداخت. در خصوص یك موضوع كاربردی می

 های خاص را بیان نمود. پراخت و رفته رفته دیگر یافته
ارقام به زبانی بیان شوند كه برای مخاطبان مفهوم به هنگام ارائه و تفسیر نتایج، بهتر است آمار و 

هایی تمركز كند كه هم از نظر آماری و هم از نظر كاربردی باشند و بهتر است گروه پیمایش بر آن یافته
 ای تفسیر كند كه بتواند از آن تفسیر، دفاع نماید.ها را تا آن حد و به گونهمهم و معنادار باشند و یافته

-Rubertsترین وظایف گروه پیمایش است. های روشن كاربردی یکی از مهمئة توصیهدر نهایت، ارا

Gary (1992می ) تر گیری را دشوارتر و سختهای الزم، كار تصمیمارائة اطالعات بدون توصیه”گوید
 های پیمایش ارائه نماید.ها را بر اساس دادهالبته گروه باید توصیه“. سازدمی

 
 به نتايج پيمايش  جامة عمل پوشاندن

انجام پیمایش پایان راه نیست. برخی موارد پیمایش، خود، آغاز یك راه دیگر است. بهترین 
 .(Breisch, 1995یی هستند كه منجر به اقداماتی به موقع و سریع شوند )هاآنهای پیمایشی توصیه

Scarpello (1331و )Vandenberg ازه از مدیران كنند كه گروه پیمایش با كسب اجتوصیه می
ای با حضور كاركنان برگزار كند و در آن جلسه، كاركنان نظرات سازمان البته بدون حضور آنان جلسه

كند كه مدیران سازمان و پیشنهاد می Juhnson(1333خود را راجع به نتایج پیمایش ابراز دارند. )
یش نشان دهند. به هر صورت برای متولیان پیمایش جلسات را اداره كنند تا تعهد خود را نسبت به پیما

 را پیگیری كرد. هاآنها و اقدامات مقرر، باید مؤثر شدن توصیه
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 اي از موارد بكارگيري روش تحقيق پيمايشينمونه
دهد های اولیه نشان میوری رخ داده است. بررسیای در بهرهاخیراً افت قابل مالحظه Xدر سازمان 

باشد. در این راستا، مشکالت انگیزشی، به ویژه رضایت شغلی كاركنان میكه احتماالً، علت عمدة آن، 
 سازمان مزبور درصدد است تا به كنکاش در این مورد بپردازد.

 به دالیل زیر روش تحقیق پیمایشی برای این كار برگزیده شد:

 ی كانونی به هاگروههای دیگری مثل مصاحبه و عدم امکان كسب اطالعات واقعی از روش
 الیلی از قبیل وجود نداشتن جو اعتماد متقابل بین مدیریت و كاركناند

  باشد گشاراهبی سابقه بودن این مشکل و عدم وجود منابع بایگانی كه 

 های كیفیت و تجزیه و تحلیل های دیگری از قبیل چرخهبه نتیجه نرسیدن راهکارها و مکانیزم
 های موجودداده

 وری و اقتصادی بودن صرف هزینهته ناشی از مشکل افت بهرههای از دست رفباال بودن هزینه 
 براي انجام 

 
 

 تحقيق پيمايشي

آماری پیمایش، همة از آنجا كه رضایت شغلی تمامی پرسنل سازمان مد نظر است، لذا جامعة
 گیرد.برمی طبقات كاركنان را در

 
ان ساعتی در دفاتر مركزی و تعداد مدیران و تعداد كارگر 2كارمند دارد. جدول  X ،2221سازمان 

دهندة درصد تقریبی افراد از كل دهد. اعداد موجود در پرانتزها نشانی الف و ب را نشان میهاكارگاهدر 
 باشند. پرسنل می

 
 هاي مختلف پرسنل در جامعة آماري. تعداد و درصد دسته9جدول 

 كل كارگران ساعتی مدیران محل سازمان

 دفتر مركزی
 كارگاه الف
 كارگاه ب
 كل

21(1%) 
221(2%) 
311(2%) 
221(12%) 

131(2%) 
1211(32%) 
2111(22%) 
3231(22%) 

231(2%) 
1221(21%) 
2311(22%) 
2221(111%) 

 
 231تواند از حدود بعد از بررسی بودجة پیمایش، گروه پیمایش سازمان به این نتیجه رسید كه می

از آنجا كه بناست گروه پیمایش  ی( پیمایش كند.جامعة آمار %11نفر از كاركنان آن سازمان )حدود 
گیری دسته بندی های پیمایش مربوط به نمونه را به كل جامعه آماری تعمیم دهد، از روش نمونهیافته
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شده متناسب بهره گرفت. برای این كار، گروه پیمایش مدیران و كارگران ساعتی را در یکی از سه محل 
اعضای سازمان در هر محل را به طور  %11سپس به طور تصادفی بندی كرد. فیزیکی سازمان طبقه

دهد. توجه داشته باشید كه ، تركیب نمونه را نشان می3تصادفی به عنوان نمونه انتخاب نمود. جدول 
 ( برابر است.2درصد هر زیرگروه در جدول مزبور، با درصد همان زیرگروه در جامعة آماری )جدول 

 
 هاي مختلف سازمان: ديران و كارگران ساعتي در محل. تعداد و درصد م3جدول 

 نمونة دسته بندي شده متناسب

 كل كارگران ساعتی مدیران محل سازمان

 دفتر مركزی
 كارگاه الف
 كارگاه ب
 كل

2(1%) 
22(2%) 
31(2%) 
22(12%) 

13(2%) 
121(32%) 
211(22%) 
323(22%) 

23(2%) 
122(21%) 
231(22%) 
222(111%) 

 
 
 
 

كنند؟ چون این ی متناسب استفاده میاخوشهه جای نمونه تصادفی ساده از نمونه تصادفی اما چرا ب
گیری دسته تمام طبقات جامعة آماری نباشد. نمونهتصادفی ساده نمایندةاحتمال وجود دارد كه نمونة

كند و در مقایسه با های مهم سازمانی را تضمین میبندی شده متناسب، حضور متناسب زیرگروه
های پیمایش را گیری، دقت و قابلیت تعمیم یافتهگیری تصادفی ساده، با كاهش خطای نمونهنمونه

 دهد.افزایش می
عضو در نمونه دارند، و این تعداد،  2شود كه زیرگروه مدیران دفتر مركزی تنها ولی مشاهده می

لذا  –داشته باشد  عضو در هر نمونه وجود 11برای تحلیل، ضروری است كه حداقل  –كافی نیست 
آمده  11گیری تصادفی نامتناسب را بکارگیرد. نتیجة آن در جدول گروه تصمیم گرفت كه روش نمونه

است. درصدهای مشخص شده با قلم درشت، سهم اعضای حاضر در نمونة هر زیرگروه از كل اعضای آن 
 دهند.زیرگروه را نشان می
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 اي مختلف سازمان در نمونة دسته بندي شده نامتناسبه. تعداد و درصد زيرگروه11جدول 

 كل كارگران ساعتی مدیران محل سازمان

 دفتر مركزی
 

 كارگاه الف
 
 

 كارگاه ب
 
 كل
 

21(2%) 
21% 

21(12%) 
22% 

21(12%) 
23% 

121(32%) 
22% 

21(13%) 
22% 

31(21%) 
2% 
112(22%) 

2% 
222(21%) 
2% 

 

111(22%) 
23% 

121(32%) 
3% 
122(21%) 

2% 
222(111%) 

 

 
های فرعی در نمونه و جامعه آماری گیری دسته بندی شده نامتناسب، آن است كه گروهعیب نمونه

نفری را  2221كل جامعة  %22شوند. مثالً كارگران ساعتی كارگاه ب با یك درصد مساوی منعکس نمی
ر گروه پیمایش مایل دهند. اگنفری پیمایش را تشکیل می 222نمونة  %22دهند اما تنها تشکیل می

های پیمایش را تنها به آن گروه فرعی یا زیرگروه تعمیم بدهد، مشکلی وجود ندارد، به باشد كه یافته
های بیست و پنج درصد از كارگران ساعتی در كارگاه ب معتقدند كه فرصت”توان گفت طوری كه می

وزن دادن بعد از اید از طریق اما برای تعمیم به كل جامعه، ب“ خوب و مناسب است. هاآنشغلی 
 ها را تعدیل كرد.، یافتهبنديطبقه

 پرسشنامه دریافت گردید.  322آوری، در مجموع، پس از اجرای عملیات توزیع، پیگیری و جمع
 

 : نمونة دسته بندي شده نامتناسبXشده براي سازمان هاي برگشت داده. توزيع پيمايش11جدول 

 مركزی            كارخانة الف             كارخانة ب                  مجموعنوع شغل            دفاتر 

 مدیران
n                            14                           50                           56                     120 

%                          2%                         12%                           12%                           32% 
 كارگران ساعتی

n                          75                           81                           78                       234 
%                          21%                          23%                         22%                         22% 

 مجموع
n                           89                          131                       134                       354 

%                            22%                         32%                       32%                          111 
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در مجموع من از شغل خود ”شده در پاسخ به این مطلب پیمایش كه های ارائه، داده12جدول 
باشد كه كمی بیش از وسط می 1/3ها به این پرسش، دهد. میانگین پاسخرا نشان می“ راضی هستم
 مقیاس است.

 
 “در مجموع من از شغل خود راضی هستم”شده مربوط به این مطلب كه های ارائه. داده12جدول 

 
 

دهد. این جدول كه فراوانی كل های وزنی مربوط به پرسش مزبور را نشان می، فراوانی13جدول 
ها، با پاسخ %22دهد كه در مجموع، ، نشان میاندشدهبندی محاسبه آن، به روش وزن دادن بعد از طبقه
 دهند.مطلب مربوطه، موافقت نشان می

 
 “در مجموع من از شغل خود راضی هستم”های وزنی مربوط به این جملة پیمایش: . داده13 جدول

 مدیران                    كارگران ساعتی                 مجموع                                           

 %22                          %12                           %21موافق                                      

 %32                         %21                           %12ممتنع                                       

 %32                         %22                            %2مخالف                                      
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 مهم مالحظات

روش تحقیق پیمایشی با انتقاداتی روبروست: نظرسنجی از افراد در فرایند این روش تحقیق، مسائلی 
ی مهم پیش روی هاچالشخواهد داشت. در مجموع باید موارد زیر را به عنوان  به همراهرا با خود 

 تحقیق پیمایشی در نظر داشت.
 اكراه پاسخ دهندگان به پاسخگویی 

 ه به تركیب پاسخ دهندگانبستگی داشتن نتیج 

 از جمله دالیل عدم تمایل پاسخ دهندگان به پاسخگویی عبارتند از:
  ی مؤثراجهینتعدم اعتقاد به دستیابی تحقیق به 

 نداشتن انگیزه برای صرف وقت و انرژی برای پاسخگویی 

به تركیب  ، بستهدیآیمی از افراد به دست اعدهی تحقیق پیمایشی كه از طریق پرسش از هاداده
پایایی نتایج را زیر سؤال  تواندیمنفرات انتخاب شده ممکن است تا حدود زیادی متفاوت باشد. این امر، 

 ببرد.
تا هم در  بخشدیمدانستن مالحظات پیش گفته، به عالوه نکات زیر،  هوشیاری الزم را به محقق 

 ا در پیش گیرد:انتخاب روش تحقیق و هم در فرایند تحقیق پیمایشی، مسیر صحیح ر
  پیمایش، راه حل مسأله نیست، بلکه فراهم كنندة بینش الزم برای تدارك اقدامات ملی برای

 اعمال تغییرات و بهبود است.

  عضو، حداقل تعداد اعضای هر زیرگروه در نمونة پیمایش است كه برای انجام تحلیل،  11تعداد
 باشد.الزم می

 Verheyen (1988به مزیت دیگر پیش )آزمون كند: در خالل پیشزمون پیمایش اشاره میآ
 های تجزیه و تحلیل آماری استفاده كرد.توان برای طراحی و آزمون برنامهمی

 هاآنها یا حتی همة گردانند اما به برخی از پرسشدرصدی از افراد معموالً پیمایش را برمی 
 های الزم گروه پیمایش است.های ناقص، از مهارتدهند. مهارت در كار با دادهپاسخ نمی

 كنند، بیشتر نگران این مسأله هستند مرتب از كاركنان خود پیمایش می به طورهایی كه سازمان
 دهنده موجب عصبانیت و ناراحتی او شود. كه مبادا مراجعات مکرر به پاسخ

 ند ناامید اگر بعد از اجرای پیمایش هیچ طرح عملی مشهودی ارائه نگردد، كاركنان از این فرای
 های بعدی كاهش خواهد یافت. خواهند شد و میزان مشاركت آنان در پیمایش
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 ؛ روايي و پايايي در روش تحقيقنهمفصل 
 مقدمه

اولین پرسشی كه به ذهن  ،رسدیمبه پایان  هادادهكار جمع آوری  ،هنگامی كه در فرایند تحقیق
. لذا پایایی و روایی دو باشدیم هاافتهی 2و اعتبار)روایی( 1درباره قابلیت اعتماد)پایایی( شودیمدر متبا

از ضروریات تحقیق  هاآنمفهوم اساسی در امر تحقیق هستند كه آشنایی پژوهشگر با معانی و انواع 
وایی و پایایی را در ارزش یك تحقیق را بر اساس سه رویکرد كه مفاهیم ر توانیماست. به طور كلی 

 (:3022)خاكی، خود دارند تعریف كرد
بارها اندازه  ،رویکرد اول: اگر یك مجموعه از چیزها را با یك ابزار اندازه گیری یا ابزاری مشابه آن

  (كندیمآورد؟ )این سوال مفهوم پایایی را مطرح  میخواهگیری كنیم  آیا نتایج یکسان به دست 

یی است كه هایژگیوی واقعی هااندازه ،ی به دست آمده از ابزار اندازه گیریهاهاندازرویکرد دوم: آیا 
 اندازه گیری شده است؟ )پاسخ این سوال، تعیین كننده درجه صحت و دقت است(

رویکرد سوم: در یك ابزار اندازه گیری چقدر خطای اندازه گیری وجود دارد؟ )پاسخ به این سوال 
 (سازدیمابزار و در نتیجه میزان معتبر بودن ابزار را مشخص  میزان خطای اندازه گیری در

 
 پايايي

برای این مفهوم،  (.3022)بازرگان و همکاران، ی فنی ابزار اندازه گیری استهایژگیوپایایی یکی از 
دقت یا  ،قابلیت پیش بینی ،همسانی ،ی معادل و مرتبط دیگری مانند قابلیت اعتماد، ثباتهااصطالح

مفهوم مذكور با این امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گیری در  (.3020)خاكی، باشدیم صحت مطرح
مقصود آن است  (.3022)بازرگان و همکاران، دهدیمشرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست 

فراد بدهیم نتایج كه اگر ابزار اندازه گیری را در یك فاصله زمانی كوتاه چندین بار و به گروه واحدی از ا
 توانیمیی كه برای پایایی ارائه شده است هافیتعراز جمله  (.3020)خاكی، حاصله نزدیك به هم باشد

هبستگی میان یك مجموعه از نمرات و مجموعه "( اشاره كرد:1323) 4و فریسبی 3به تعریف ایبل
ودنی به دست آمده دیگری از نمرات در یك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر یك گروه آزم

 "ضریب پایایی"برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام  (Wiersma and Jurs, 1990)"است
. ضریب پایایی صفر معرف عدم كندیمبین صفر تا یك كامل تغییر  معموالًو اندازه آن  میكنیماستفاده 

 (.3020)خاكی، پایایی و ضریب پایایی یك معرف پایایی كامل است

                                                                                                                                        
1 - Reliability 

2 - Validity 

3 - Ebel 

4 - Frisbie 
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از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه  تواندیمبه ذكر است كه پایایی در یك آزمون  الزم
ی مختلفی وجود دارد كه هاوهیشدیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری 

 عبارتند از: هاآن نیترعمده
 روش باز آزمایی یا اجرای دوباره آزمون

 ی همتاهاآزمونستفاده از روش موازی با ا

 روش تنصیف)دو نیمه كردن(

 ریچاردسون-روش كودر

 روش آلفای كرونباخ

 :(3022)بازرگان و همکاران، حال به طور اختصار هر یك از پنج روش فوق را تشریح خواهیم كرد
 

 : 1اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي

ك بار در یك گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان. این روش عبارت است از ارائه یك آزمون بیش از ی
ابتدا ابزار اندازه گیری بر روی یك گروه آزمودنی اجرا شده و  ،برای محاسبه ضریب پایایی با این روش

. نمرات شودیمآزمون بر روی همان گروه اجرا  ،سپس در فاصله زمانی كوتاهی دوباره در همان شرایط
. این ضریب شودیممحاسبه  هاآنظر قرار گرفته و ضریب همبستگی به دست آمده از دو آزمون مورد ن

های یك ابزار اندازه گیری به كار  مؤلفهنمایانگر پایایی ابزار است. روش باز آزمایی برای ارزیابی ثبات 
تمرین و  ریتأثتحت  تواندیمولی با این اشکال نیز روبرو است كه نتایج حاصله از آزمون مجدد  رودیم

 آزمودنی قرار گرفته و بنابراین منجر به تغییر در پایایی ابزار اندازه گیری گردد. حافظه

 
 :2همتا يهاآزموناز  استفادهروش موازي يا 

ی هاآزمونتربیتی استفاده از  -ی روانیهایریگی متداول ارزیابی پایایی در اندازه هاروشیکی از  
یکسان نیستند. ضریب پایایی بر اساس   كامالً همتا است كه شباهت زیادی با یکدیگر دارند ولی

. خطاهای اندازه گیری و كمبود یا عدم وجود همسانی دیآیمهمبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست 
 زمانهمی همتا به طور هافرم. ممکن است دهدیممیان دو فرم همتای آزمون قابلیت اعتماد را كاهش 

ی همتا هافرم. اگر فاصله اجرای شودیمم شامل ثبات و هم همسانی ارائه نگردد. در این صورت پایایی ه
ممکن است كه این تغییر مربوط به عوامل  ،زیاد باشد و تغییراتی در ضریب پایایی مشاهده گردد

 و یا تركیبی از هر دو باشد. هاآزمونهمتا نبودن ، (هایآزمودنفردی)

                                                                                                                                        
1 -Test- rested 

2 - Equivalece 
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 :1نيمه كردن( دوروش تنصيف)

. برای محاسبه ضریب پایایی با این رودیمین هماهنگی درونی یك آزمون به كار این روش برای تعی 
ی نیمه اول و نمره هاسوالی یك آزمون را به دو نیمه تقسیم نموده و سپس نمره هاسوالروش، 
دست  به. پس از آن همبستگی بین نمرات این دو نیمه را میكنیمی نیمه دوم را محاسبه هاسوال

. ردیگیمب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی پایایی كل آزمون مورد استفاده قرار . ضریمیآوریم
استفاده  ،كه مطابق زیر است 2"براون-اسپیرمن"برای محاسبه ضریب پایایی كل آزمون از فرمول 

 (.3022)بازرگان و همکاران، شودیم

 11rهمبستگی بین دو نیمه =
  =  F11ضریب پایایی كل آزمون

11

11
11 1

2
r

r
F




 
 

 : 3ريچاردسون-روش كودر
را برای محاسبه هماهنگی  "KR-21"و"KR-21"ی هاعنوانكودر و ریچاردسون دو فرمول با 

برآوردی از میانگین ضرایب پایایی برای تمام طرق  "KR-21". فرمولاندنمودهارائه  هاآزموندرونی 
-21". برای استفاده از فرمولشودیمخص مش "r". این ضریب با دهدیمممکن تصنیف را به دست 

KR"  ی آزمون یکسان باشد. برای محاسبه ضریب پایایی با این روش نیازی هاسوالباید سطح دشواری
ی كل و میانگین نمرات هانمرهی صحیح و غلط نیست بلکه در دست داشتن واریانس هاپاسخبه داشتن 
 .كندیمكفایت 
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n=تعداد سواالت 
p= ی صحیحهاپاسخنسبت 
q=  ی غلطهاپاسخنسبت 

                                                                                                                                        
1 - Split-half 

2 - Spearman-Brown 

3 - Kurder-Richardson 
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S2=واریانس نمرات كل 
X=  میانگین نمرات 

  :1كرونباخروش آلفاي 
ی محاسبه پایایی است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه هاروشیکی دیگر از 
. رودیمبه كار  كندیمی مختلف را اندازه گیری هاصهیخصیی كه اهآزمونیا  هاپرسشنامهگیری از جمله 

مقادیر عددی مختلف را اختیار كند. برای محاسبه ضریب  تواندیمپاسخ هر سوال  ،در این گونه ابزار
ی پرسشنامه و واریانس كل را هاسوالی هر زیر مجموعه هانمرهالفای كرونباخ ابتدا باید واریانس 

 با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب الفا را محاسبه كرد. محاسبه كرد. سپس

 
)( 2

2
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 =SJ2ام Jواریانس زیر آزمون                           =J ی پرسشنامههاسوالتعداد زیرمجموعه 

S2= واریانس كل آزمون 
 ثر بر پایایی:موعوامل 

)بازرگان و عوامل مختلفی قرار دارد كه عبارت است از ریتأثضریب پایایی یك آزمون تحت  
 (:3022همکاران، 

ی كوتاه هاآزموناز پایایی باالتری در مقایسه با  تریطوالنی هاآزمون االصولیعلطول آزمون 
 سوالی باشد. 21بیش از یك آزمون  تواندیمسوالی  21برخوردارند. برای مثال ضریب پایایی یك آزمون 

 .دهدیممشابه از نظر محتوا و با سطح دشواری متوسط، پایایی آزمون را افزایش  یهاسوال

 .دهدیمقرار  ریتأثماهیت متغیر اندازه گیری شده نیز ضریب پایایی را تحت 

الزم به ذكر است كه ضریب پایایی در تفسیر نتایج مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب یك ابزار 
 اندازه گیری است.

 
 روايي 

كه ابزار  دهدیمبه این سوال پاسخ  شودیمنیز به كار برده  "اعتبار"این مفهوم كه تحت عنوان  
. مقصود از روایی این است كه ابزار اندازه گیری، سنجدیماندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را 

ی هایریگازه بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت این مفهوم از آن جهت است كه اند
بدون آگاهی از روایی ابزار (Leary, 1995 2)را بی ارزش سازد پژوهشهر  تواندیمنامناسب و ناكافی 

ی حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای هادادهبه دقت  توانینماندازه گیری 
ای سنجش همان خصیصه بر روی در حالی كه بر ،دارای اعتبار باشد ژهیواندازه گیری یك خصیصه 

                                                                                                                                        
1 - Cronbach´s Alpha 
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جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. برای مثال یك آزمون ریاضی ممکن است برای 
سنجش توانایی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی از اعتبار الزم برخوردار باشد اما برای سنجش 

ی متعددی برای تعیین ابزار هاروشبار باشد. توانایی ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی فاقد اعت
 توضیح داده خواهد شد. هاآناندازه گیری وجود دارد كه در این جا به اختصار در مورد هر یك از 

 
 :1روايي محتوا

برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یك ابزار اندازه گیری  معموالًروایی محتوا نوعی روایی است كه  
ه عنوان مثال برای یك آزمون پیشرفت تحصیلی باید روایی محتوای آن را مورد . بشودیمبه كار برده 

ی تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر هاسوالنظر قرار داد. روایی محتوای یك ابزار اندازه گیری به 
 ،را داشته باشد هاآنی ویژه باشد كه محقق قصد اندازه گیری هامهارتو  هایژگیوی ابزار معرف هاسوال

آزمون دارای روایی محتوا برای اطمینان از روایی محتوا است. باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل كرد 
ی محتوای انتخاب شده باشد.بنابراین روایی محتوا هاقسمتی تشکیل دهنده ابزار معرف هاسوالكه 

یی محتوای یك آزمون . رواشودیمویژگی ساختاری ابزار است كه همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده 
. از این رو روایی محتوا به قضاوت شودیمتوسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین  معموالً

 داوران بستگی دارد. 

 
 : 2روايي مالكي

ی خاص. هاتیموقععبارت است از كارآمدی یك ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یك فرد در  
. به عبارت دیگر روایی مالكی شودیمهر فرد در آزمون با یك مالك مقایسه برای این منظور عملکرد 

روایی مالكی بر دو نوع  ،یك ابزار اندازه گیری عبارت است از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره مالكی
 است:

 
 روايي پيش بين:

ی آزمونی هانمرهروایی پیش بین عبارت است از بررسی رابطه  ،ی روانی تربیتیهایریگدر اندازه  
به  تواندیمو آنچه ادعای پیش بینی آن را دارد. روایی پیش بین را  سنجدیمرا  هایژگیوكه برخی 

وسیله رابطه عملکرد در یك آزمون با آزمون مالك رفتاری به دست آید. به عبارت دیگر ضریب 
نگر روایی پیش بین است. نمایا ،ی متغیر مالكهانمرهی حاصل از اجرای آزمون با هانمرههمبستگی 

ساله  12 هایآزمودنمرد و زن به یك آزمون رغبت شغلی پاسخ گفتند.  222برای مثال در یك تحقیق، 
در صد به شغلی كه در آزمون انتخاب كرده  21مورد بررسی قرار گرفتند.  مجدداًسالگی  13بودند و در 

 .دهدیمبزار را نشان روایی پیش بین این ا هادادهبودند اشتغال داشتند. این 

                                                                                                                                        
1 - Coment Validity 

2 - Criterion V alidity 
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 روايي همزمان:
ی حاصل از دو اندازه گیری در یك زمان در دسترس باشد. در هادادهكه  رودیمدر مواردی به كار  

. این فرایند روایی گرددیماین گونه موارد عملکرد در یك آزمون به عملکرد در آزمون دیگر مرتبط 
كه هدف جانشین كردن یك ابزار  شودیمدی محاسبه . روایی همزمان در موارشودیمهمزمان نامیده 

اندازه گیری به جای ابزار دیگری باشد. این امر بیشتر به علت مالحظات مربوط به صورت اجرای آزمون 
است. در این مورد ضریب همبستگی  ترلیطوبه جای یك آزمون  تركوتاهیا جانشین كردن یك آزمون 

ی هااندازهی به دست آمده از اجرای آزمون دیگر یا هانمرهبا  ی حاصل از اجرای آزمونهانمرهبین 
حاصل از اندازه گیری دیگری كه همزمان به عمل آمده است به عنوان میزان روایی اندازه گیری به كار 

 .رودیم

 
 :1ياسازهروايي 
ی را اصهیخصیا یك ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است كه ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یك سازه  

یی درباره مفاهیم اندازه هاهیفرض. در بررسی روایی سازه باید به تدوین سنجدیمكه مبنای نظری دارد 
و محاسبه همبستگی نتایج با اندازه گیری اولیه پرداخت. اگر ضریب  هاهیفرضآزمودن این  ،گیری شده

ی اگر همبستگی معنی دار نباشد علت را . ولابدییمی افزایش اسازههمبستگی حاصله باال باشد روایی 
 به عوامل زیر نسبت داد: توانیم

  با اشکال همراه بوده است. هادادهجمع آوری 
  غلط بوده است. هاهیفرضپیش بینی و 

  كندینمابزار خصیصه مورد نظر را اندازه گیری. 

ی اسازهروایی  تواندیممون ی امر بی انتهایی است ولی سازنده آزاسازهاگر چه فرایند برقراری روایی 
 (.3022)بازرگان و همکاران،  ی خاص نشان دهدهاتیموقعیك آزمون را در 

 ,Allena and Yen)موارد زیر است رودیمیی كه برای تعیین اعتبار سازه به كار هاوهیشاز جمله 

19792) 

ا( در را نمرات آزمون پیش )یا هیچ تفاوتی ر هاگروهی تفاوتی را بین اهینظراگر  -ی گروهیهاتفاوت
ی است. برای مثال پیش بینی اسازهآزمونی كه این تفاوت را نشان دهد)یا ندهد( دارای روایی  ،بینی كند

كه كودكان و بزرگساالن در بلوغ اجتماعی با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر آزمونی كه برای  شودیم
د تفاوت معنی داری را بین كودكان و بزرگساالن اندازه گیری خصیصه بلوغ اجتماعی ساخته شده باش

 ی است. اسازهنشان دهد دارای روایی 

زمان یا  ریتأثی پیش بینی كند كه خصیصه مورد اندازه گیری تحت اهینظرچنانچه  -تغییرات
ی ی است. برااسازهرا نشان دهد دارای روایی  ریتأثاگر نمرات آزمون این  ،ردیگیممداخله آزمایشی قرار 

نمرات افزایش یابد یا اگر  هایآزمودنباید با افزایش سن  سنجدیمی كالمی را هامهارتمثال اگر آزمونی 

                                                                                                                                        
1 - Construct Validity 
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صورت گرفته باشد نمرات پیش آزمون و پس آزمون باید  هامهارتمداخله آزمایشی برای پرورش این 
 تغییرات معنی داری را نشان دهد.

یصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند هرگاه یك یا چند خص -روایی همگرا و واگرا
. اگر همبستگی بین نمرات آوردیمدو شاخص مهم روایی را فراهم  هایریگهمبستگی بین این اندازه 

. باشندیمدارای روایی همگرا  هاآزمونباال باشد  كندیمیی كه خصیصه واحدی را اندازه گیری هاآزمون
 هاآزمونپایین باشد  كندیمی متفاوتی را اندازه گیری هاصهیخصكه  ییهاآزمونچنانچه همبستگی بین 

 دارای روایی واگرا یا تشخیصی است.

. دیآیمعاملی به دست  لیتحلروایی عاملی: روایی عاملی صورتی از روایی سازه است كه از طریق 
 ریتأثیر تحت یك عامل یك متغعیرفرضی )سازه( است كه نمرات مشاهده شده را در یك یا چند متغ

 ریتأثیی كه تحت هاآزمون. هرگاه تحلیل آماری روی یك ماتریس همبستگی صورت گیرد دهدیمقرار 
 عوامل خاصی قرار گرفته دارای بار عاملی باال در آن عامل است.

 

 روايي دروني و بروني تحقيق
 تعریف روایی درونی و برونی

ست. همان طور كه در طرح یك ساختمان با به طور كلی طرح تحقیق همانند طرح یك ساختمان ا
ی 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  هاآنو نیز تبدیل  هادادهآن چگونگی گرد آوری و تنظیم 

 توانیمی تحقیقاتی یك طرح تا چه اندازه هاافتهی اما نسبت به شودیمی تحقیقاتی نمایان هاافتهی
در پاسخ به این سوال باید روایی درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. عالوه بر این تا  ؟اطمینان داشت

این سوالی ؟ی جغرافیایی یا شرایط دیگر تعمیم دادهاطیمحی تحقیق را در هاافتهی توانیمچه اندازه 
ی شیآزمای تحقیق لهیوسنی تحقیق سر و كار دارد. همانگونه كه میدانیم به است كه با روایی برو

یك  ریتأثمعلولی میان متغیرها پرداخت. برای مثال اگر بخواهیم  -ی علترابطهبه برقراری  توانیم
بررسی كنیم طرح  (آموزانرا بر یك متغیر وابسته )یادگیری دانش  )روش تدریس( متغیر مستقل

ی یك اثرهای است. اما در یك بررسی یاد شده كه منظور آن شناسایی شیآزماك طرح تحقیق مناسب ی
متغیر بر متغیر دیگر است در صورتی فرایند تحقیق از دقت الزم برخوردار است كه بتوان اثر سایر 

. نامندیمرا كنترل كرد. درجه كنترل متغیرهای ناخواسته را اعتبار درونی تحقیق  )ناخواسته( رهایمتغ
ی تحقیق از صحت و دقت هاافتهاست كه تا چه اندازه ی انگرانینمابه عبارت دیگر روایی درونی تحقیق 

ی بعد به بیان هاقسمتكه در  كندیمای روایی درونی را خدشه دار  چندگانهالزم برخوردار است. عوامل 
ح است مربوط به ی یك طرح تحقیق مطرهاافتهی یدربارهخواهیم پرداخت. سوال دیگری كه  هاآن

متغیر مستقل را بر متغیر وابسته تعمیم  ریتأث توانیماست. تا چه اندازه  هاافتهمیزان تعمیم پذیری ی
در پاسخ به این سوال باید روایی برونی طرح را مورد نظر قرار داد. به عبارت دیگر روایی برونی با این ؟داد

است به  آمدهحقیق كه با استفاده از یك نمونه به دست ی تهاافتهامر سر و كار دارد كه تا چه اندازه ی
مورد  توانیمیا شرایط دیگری قابل تعمیم است. دو نوع روایی برونی را  هایاز آزمودنی ترعیوسگروه 

 نظر قرار داد :
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 جمعیتی 1اعتبار برونی

 . 2اعتبار برونی زیست محیطی

. در حالی كه در ردیگیمماری مورد نظر قرار ی آجامعهبه  هاافتهدر روایی برونی جمعیتی تعمیم ی
ی تحقیق از یك مجموعه شرایط ویژه كه پژوهشگر در چارچوب هاافتهروایی برونی زیست محیطی ی

)بازرگان و همکاران، شودیمتحقیق خود را به انجام رسانده است به شرایط طبیعی تعمیم داده  هاآن
3022.) 

 
 بر روايي دروني  موثرعوامل 
ی را تریقوی آزمایشی ممکن است پژوهشگر ناخواسته افراد هاطرحدر برخی از  :3اب اختالفیانتخ

 قرار گیرد.  ریتأثی آزمایش تحت جهینتكه  شودیمبرای گروه آزمایشی انتخاب كند. این امر باعث 
ی دامهابه دالیل مختلف از  هایآزمودندر طول اجرای تحقیق ممکن است برخی از  :4هایآزمودنافت 

روبرو خواهد بود. این امر بر  هایآزمودنمشاركت در تحقیق خودداری كنند. در نتیجه آزمایش با افت 
 اثر نا مطلوب داشته باشد.  تواندیمی نهایی تحقیق نتیجه

 شودیمی آزمایشی كه در علوم رفتاری اجرا هاطرحدر بسیاری از  )عامل آزمون( 5:پیش آزمون
. پس از پیش آزمون عمل شودیماجرا  هایآزمودنآزمایشی یك پیش آزمون بر  قبل از عمل معموالً

پیش آزمون و  معموالً. از آنجا كه شودیماجرا  آزمایشی اجرا شده و سر انجام آزمون نهایی )پس آزمون(
و در آزمون  كنندیمی بیشتری كسب تجربهبا گذراندن پیش آزمون  هایآزمودنپس آزمون مشابه است 

 ی نهایی را خدشه دار كند. جهینت تواندیم. این عامل كنندیمی بهتری عرضه هاپاسخیی نها
باید از قابلیت  رودیم: ابزار اندازه گیری كه برای سنجش متغیر وابسته به كار 6ابزار اندازه گیری

م برخوردار نباشد ی الزهایژگیوپایایی و روایی الزم برخوردار باشد. در صورتی كه ابزار به كار رفته از 
 این عامل قرار خواهد گرفت.  ریتأثنتایج تحقیق تحت 

ی گروه كنترل بدانند كه عملکردشان با گروه دیگر مقایسه هایآزمودن: اگر  7تداخل اعمال آزمایشی
از شرایط  هایآزمودنممکن است سعی كنند تا برتری خود را نشان دهند. به عبارت دیگر اگر  شودیم

به عدم تفکیك اعمال گروه آزمایشی و كنترل از یکدیگر منجر  تواندیماطالع باشند این امر یکدیگر با 
 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 اجرای یك فعالیت مشابه به اجرا در آید یا 1ی)تاریخچه(زمانهم
ش خدشه دار رویداد بالقوه موثری روی متغیر وابسته اثر بگذارد در این صورت ممکن است نتیجه آزمای

 شود.
نظر جسمانی و روانی تغییر  از هایآزمودن: ممکن است در جریان اجرای تحقیق 2بلوغ)پختگی(

 تواندیمكنند. برای مثال در طول آزمایش دانش آموزان ممکن است از نظر ذهنی تواناتر شوند. این امر 
 بر نتیجه آزمایش اثر نموده و آن را خدشه دار كند.

با  هایآزمودنی آزمایشی عامل انتخاب هاطرحانتخاب با سایر عوامل :در برخی از  بل(تعامل )اثر متقا
. برای مثال اگر گذاردیم ریتأثی تحقیق جهینتبرخی از عوامل از جمله رشد آنان تعامل داشته و در 

ساله به 2ی كودكان عالقهفیلم سرگذشت علم بر میزان  ریتأثهدف یك طرح آزمایشی بررسی 
ی آزمایشی و گواه از لحاظ سن هاگروههمسانی  هایآزمودنچنانچه در انتخاب  ،ی علمی باشدهاكوشش

سن "رعایت نشود گروهی كه كودكان آن دارای سن باالتری هستند ممکن است به جهت باالتر بودن 
ز عمل ناشی ا توانینممتفاوتی از گروه دیگر نشان دهند در این صورت تفاوت مشاهده را  العملعکس""

است این تعامل  ترعیسرآزمایشی )نمایش فیلم (قلمداد كرد. بدیهی است در سنینی كه سرعت رشد 
 بیشتر وجود دارد. 

ی كسب شده در یك درس )یا صفت متغیر نمرهبر اساس  هایآزمودنبعضی اوقات : رگرسیون آماری
ت افرادی انتخاب شوند كه در . در این حالت ممکن اسشوندیمی آزمایشی و گواه منتسب هاگروه(به 

با نمرات بسیار  هایآزمودنبا نمرات بسیار باال یا  هایآزمودنانتهای طیف مقیاس اندازه گیری باشند )
 –ی پس هانمرهآزمون اجرا شود  –آزمون و پس  –پایین در پیش آزمون (.در این صورت چنانچه پیش 

. چنانچه افراد ضعیف به گروه آزمایشی منتسب ردیگیمعامل رگرسیون آماری قرار  ریتأثآزمون تحت 
ی هانمرهآزمون به طرف میانگین تمایل پیدا كرده و در موقع مقایسه  –ی آنان در پس نمرهشده باشند 

ی هایآزمودنآزمون ممکن است تفاوت مثبتی را نشان دهد. بر عکس چنانچه  –آزمون و پس  –پیش 
 تواندیمآزمون –ی پیش هانمرهآزمون آنان با  –ی پس هانمرهی سهیمقاقوی انتخاب شده باشند 

است. بنابراین  هانمرهی آنان به طرف میانگین هانمرهتفاوتی منفی نشان دهد. این امر به علت تمایل 
ی نهایی در دو هانمرهاساس ر ی آزمایشی كه انتخاب افراد بهاطرحعامل رگرسیون آماری در برخی 

این عامل  ریتأثقرار دهد.  ریتأثنتایج نهایی را تحت  تواندیم ردیگیمرار طرف یك طیف یك متغیر ق
 آزمون مورد استفاده قرار گیرد. –كه پیش  شودیمبیشتر در مواردی مشاهده 

ی غیر دقیق هایریگی آماری نا مناسب ممکن است باعث نتیجه هاروشاستفاده از  تحلیل آماری :
میان گروه آزمایشی و گواه معنی دار تلقی شود در حالی كه معنی شود. برای مثال ممکن است تفاوت 

 ی آماری نیز ممکن است چنین اشتباهاتی رخ دهد. هالیتحلدار نباشد و بالعکس. در سایر 

                                                                                                                                        
1 -History 

2 -Maturation 
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جهت گیری پژوهشگر: در برخی از موارد پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به 
از جمله ا . در برخی از پژوهش هگذاردیم ریتأثخود در نتایج آزمایش  تلقین كند. این امر هایآزمودن
 . شودیماین عامل جلوگیری  ریتأثاز "كور مضاعف "ی هاطرحی پزشکی با اجرای هاپژوهش
 

 بروني  ييبر رواعوامل موثر 
 بر حسب عوامل مربوط به جامعه و زیست محیطی توانیمی روایی برونی را كنندهخطرات تهدید 
 طبقه بندی كرد. 

 الف. عوامل مربوط به جامعه 
:پژوهشگر ممکن است كه از یك جامعه در  شودیمی كه آزمایش بر آن اجرا اجامعهمعرف نبودن 

ی جهینترا انتخاب كند و طرح تحقیق را بر آن به اجرا در آورد و پس از آن بخواهد  هایآزمودندسترس 
معرف نبودن  ریتأثدر این حالت اعتبار برونی تحقیق تحت  آزمایش را به تمام جامعه تعمیم دهد.

 .ردیگیمقرار  شودیمی كه آزمایش بر آن اجرا اجامعه
 ب عوامل زیست محیطی

 تواندینممستقل به طور دقیق تعریف نشده باشد  ریمتغ. تعریف مبهم عمل آزمایشی: چنانچه 1
ی هاییتواناروش مباحثه بر  ریتأثی بخواهد درباره ی تحقیق را تعیم داد.برای مثال اگر پژوهشگرهاافتهی

دانش آموزان سال سوم متوسطه به بررسی بپردازد چنانچه روش مباحثه به دقت تعریف نشده باشد و یا 
 تعمیم داد. توانینمتعریف عملیاتی آن ناكافی باشد نتایج حاصل از تحقیق را 

قات پژوهشگر مایل است اثر روش تدریس یا بودن محیط آزمایشی: در برخی از تحقیو . اثرات ن2
بودن وضعیت جدید آزمایشی ممکن است و را بررسی كند. حالت ن هایآزمودنبرنامه درسی را بر 

قرار دهد. به عبارت دیگر اگر در نتیجه نهایی میان گروه آزمایشی و گواه تفاوتی  ریتأثرا تحت  هایآزمودن
گذارده  هایآزمودنت نو بودن شرایط آزمایشی و اثری كه بر مشاهده شود این تفاوت ممکن است به عل

. این اثر را اثر گذاردیمیی برونی اثر بر روااست باشد و نه به واسطه عمل آزمایشی. بنابراین این امر 
 .ندیگویم 1هاثورن
زه ی آزمایشی تعریف متغیر وابسته و یا انداهاطرحتعریف ناكافی متغیر وابسته : در برخی از  -3

 ریتأثی آن از دقت كافی برخوردار نیست. برای مثال اگر در یك طرح آزمایشی هدف بررسی هایریگ
چنانچه در یك  ،ی در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی در یادگیری درس ریاضی باشدابرنامهآموزش 

ی انهیگزار ی چههاسوالآزمون برای اندازه گیری متغیر وابسته -آزمون و پس–طرح دو گروهی پیش 
ی انهیگزی چهار هاسوالبه  توانندیمبهتر  اند،بودهیی كه در گروه آزمایشی هایآزمودن ،استفاده شود

ی گروه آزمایشی رخ داده باشد و نتایج هایآزمودنبه علت تیز آزمون شدن  تواندیمپاسخ دهند این امر 
 قرار دهد. ریتأثرا تحت 

                                                                                                                                        
1 - Hawthorne Effect 
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ی هاپژوهشآزمون(: در برخی از -آزمون و پس-لت پیشاثر واكنشی شرایط آزمایشی) حا -2
. بنابراین در موقع تعمیم كندیم ترحساسرا نسبت به عمل آزمایشی  هایآزمودنپیش آزمون  ،آزمایشی

پیش آزمون بوده است. این امر بر روایی  ریتأثنتایج باید توجه داشت كه شرایط آزمایش در ابتدا تحت 
 .گذاردیمبرونی تحقیق اثر 

ی آزمایشی هاطرحنوع و دفعات اندازه گیری متغیر وابسته: در برخی از  ،اثر تعاملی زمان -2
. این امر كندیمپژوهشگر به دو یا چند اندازه گیری از متغیر وابسته در فاصله زمانی كوتاهی بسنده 

 قرار دهد. ریتأثتحت  المدتلیطوتعمیم نتایج را از نظر روایی برونی در  تواندیم
بر نتیجه نهایی تحقیق  تواندیماثر انتظارات آزمایشگر)اثر روزنتال(: انتظارات و نگرش آزمایشگر  -2

اثر گذاشته و روایی برونی را خدشه دار كند. به طور كلی برای افزایش روایی برونی باید شرایط طبیعی 
احی كرد. زیرا اگر شرایط را مورد نظر قرار داد و با توجه به آن شرایط آزمایشی را طر هایآزمودن

به شرایط طبیعی  توانینمآزمایشی چنان باشد كه نتوان آن را در عمل به اجرا در آورد نتایج آزمایش را 
 تعمیم داد.

ی پژوهش عوامل خدشه دار كننده روایی درونی و برونی تحقیق هاگزارهبنابراین با توجه به ماهیت 
هشی از صحت و دقت الزم برخوردار بوده و امکان تعمیم پذیری ی پژوهاافتهباید چنان كنترل شود تا ی

بر تمام عوامل ناخواسته كه روایی تحقیق را كاهش  تواندینمفراهم شود. شك نیست كه پژوهشگر  هاآن
كنترل آرمانی داشته باشد. ذكر این نکته ضروری است كه شرط الزم برای داشتن روایی برونی  دهدیم

 . باشدینمیی درونی است اما روایی درونی شرط كافی برای داشتن روایی برونی یك تحقیق داشتن روا
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 روش دلفي به عنوان يك ابزار تحقيق؛ دهمفصل 
 مقدمه

 James) ای رایج بوده است، وسیله(IS)ی اطالعاتی هاستمیسروش دلفی، در تحقیقات مربوط به 

et al, 1994; Cegielski, 2001; Stephen et al, 2000; Holsapple and Joshi, 2002; Vincent 

, 2002) Chungand . 1اشمیت (, 1997Schmidt)  فقدان یك روش نهایی برای انجام "ضمن اشاره به
ی را برای انجام چنین امرحلهی متدلوژیك  "هایریگجهینتتحقیق و فقدان مبنای آماری برای 

حقیقاتی ارائه كرد. بر اساس چارچوبی كه اشمیت ارائه كرده است، دو مطلب را در جهت افزایش ارزش ت
كنیم. نخست، با ارائه رهنمودهایی در زمینه تحقیقات دلفی در راه بررسی سئواالت تحقیق، مطرح می

ات را موضوع نیترمهمچگونگی انجام یك تحقیق دلفی دقیق كه با اخذ نظرات متخصصین خبره، 
پردازیم. سپس چگونگی بکارگیری شناسایی كند، به غنی كردن هر چه بیشتر چارچوب اشمیت می

دهیم. پردازی نشان میروش دلفی به عنوان یك ابزار تحقیق را برای مقاصد مختلف در فرایند تئوری
دی و افزایش دقت، منجر به افزایش اطمینان محققین در بکارگیری نتایج حاصل در تحقیقات بع

 گردد.می گیری های مبتنی بر اطالعات حاصل از این روشاطمینان مدیران در تصمیم
"Bricolage "  استفاده از هر گونه منبع در دسترس برای به "یك واژه فرانسوی است كه به معنی

به ی فرایند تحقیق هایژگیو (.Weick, 1993)باشدمی "انجام رسانیدن هر كاری كه با آن روبرو هستیم
ی هافرصتموجب یادآوری  (،Denzin and Lincoln, 1998)و محقق به عنوان  Bricolageعنوان یك 

گردد. هدف ای كه در فرایند تحقیق وجود دارند و لزوم استفاده چندگانه از ابزارهای تحقیقی میبداهه
یشنهاد برخی سوم از این مقاله، ترغیب محققین به گنجاندن روش دلفی در برنامه تحقیق خود و پ

 توان این روش را در فرایند تئوری پردازی به كار گرفت.، میهاآنی گوناگونی است كه از طریق هاراه
 

 مروري بر روش دلفي
انجام داد، پا گرفت. هدف، طراحی  1321در دهه  2روش دلفی، از یکسری تحقیقاتی كه موسسه رند
 (Dalkey and Helmer, 1963) ی از متخصصین بودروشی برای دستیابی به قابل اتکاترین توافقی گروه

اند، علیرغم این كه محققین، از مطرح شدن این روش تا به حال، انواع مختلفی از آن را ارائه كرده
 اند:ی مشتركی به شرح زیر دست یافتههایژگیوبه  (1975Turoffand  Linstone2 ,)  3لینستن و توروف
برای ساختاردهی یك فرایند ارتباطات گروهی دانست به طوری كه توان به عنوان روشی دلفی را می
پیچیده  مسألهدهد تا با یك ی موثر به مجموعه افراد، به عنوان یك كل، امکان میاگونهاین فرایند، به 

 :بینی شده استموارد زیر پیش "ارتباط ساختار یافته"مواجهه نمایند. برای دستیابی به این 

                                                                                                                                        
1 - Schmidt 

2 - RAND 

3 - Linstone and Turoff 
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هایی از قضاوت یا دیدگاه گروه، اطالعات و دانش، ارزیابی ]ارائه[افراد در  بازخوردهایی از نقش
 ی فردی.هاپاسخ، و گمنام بودن هادگاهیدیی برای افراد برای بازنگری هافرصت

كنند كه اطالعات قضاوتی، الزم است و در مواردی از این روش استفاده می اساساًمحققین دلفی 
-ر كنترل شده نظرات، توزیع میشود كه به همراه بازخواستفاده می از یکسری پرسشنامه معموالً

مزیت اصلی این رویکرد آن است كه از روبرو شدن مستقیم متخصصین،  (Rowe et al, 19912شود)
 گویند: می 1كند. داكی و هلمراجتناب می

دهی یك موجب تفکر مستقل از هم متخصصین گردیده و به آنان در شکل  (،تعامل كنترل شده)
به شکل دهی مفاهیم پیشین،  غالباًكند. از سوی دیگر، روبرویی مستقیم، عقیده سنجیده كمك می
های نو، دفاع در مقابل موضع افراد، و یا برخی اوقات به طور متناوب به تسلط بستن ذهن افراد بر ایده

 شود.ای كه به طور شیوا بیان شده، منجر مییافتن عقیده
از طریق خبرگان  مسألهدلفی، در جاهای مختلفی به عنوان ابزاری برای حل محققین، از روش 

های خاصی از مسائل و اهداف، طراحی همچنین انواعی از این روش را برای گونه هاآناند. استفاده كرده
. یکی از این ]برای دریافت توضیحی درباره تکامل این روش، به لینستن و توروف مراجعه كنید[اند كرده

است كه برای دستیابی به توافق گروهی  "بندیرتبه"ای یافته است، دلفی برای انواع كه كاربرد گسترده
درباره اهمیت نسبی چیزهاست. اشمیت، توصیف مبسوطی درباره چگونگی انجام این نوع از روش دلفی 

ی آماری هاروشاساس ها )بر ها، تحلیل دادهآوری دادهارائه كرده است كه شامل رهنمودهایی برای جمع
 باشد.ناپارامتریك( و گزارش نتایج می

كند كه روش دلفی را در تحقیق در زمینه هایی از تحقیقاتی را فهرست می، نمونه1جدول 
بندی موضوعات، یك نوع از بینی و شناسایی/ اولویتاند. پیشی اطالعاتی به كار گرفتههاستمیس

بینی محض از قبیل دهای دلفی طی دهه اول، در پیشكاربردهای این روش است. اكثر كاربر
 ,Ono and Wedemeyer)1332) ی كوتاه مدت و بلندمدت بوده است. اطالعات بعدیهاینیبشیپ

بینی گرایانه، از اند. در حالی كه بسیاری از تحقیقات پیشاعتبار و صحت بلندمدت دلفی را نشان داده
اند تحقیقات دیگری از جمله تحقیق كندال و ی استفاده كردهروش دلفی برای نیل به یك عقیده توافق

ای از سناریوهای مختلف اند تا مجموعه، بر تفاوت در عقاید تکیه كرده)et al,1992 Kendall) 2همکاران
مربوط به آینده طرح كنند. ارائه مفهوم / چارچوب، نمایانگر نوعی دومی از كاربردهای روش دلفی است. 

ای ای هستند كه با شناسایی / تشریح مجموعهشامل یك فرایند دو مرحله معموالًحقیق، های تاین طرح
 یابد.بندی / رده بندی ادامه میمفاهیم آغاز شده، با طبقه

 ي اطالعاتهاستميسكاربردهاي روش دلفي در تحقيقات مربوط به  -1جدول 

 تحقیقات نمونه كاربرد روش دلفی
 
 

Brancheou et al, 1996)) -  مسائل پیش روی  نیترمهمهدف: شناسایی
سال آینده. مشاركت كنندگان: مدیران اجرایی ارشد  3-2در  ISمدیران اجرایی 

                                                                                                                                        
1 - Dalkey and Helmer 

2 - Kendall et al. 
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 بینی و انتشار پیش
 ایی / اولویت بندیشناس

 
 
 
 
 

 

IS. 

Czinkota and Ronkainen, 1997)) - بینی تغییرات در محیط هدف: پیش
ی شركت. هاتیفعالثر این تغییرات بر الملل طی دهه آینده و اتجارت بین

 سیاست، تجارت و جامعه دانشگاهی. ]حوزه[مشاركت كنندگان: متخصصین از 

Hayne and Pollard, 2002)) -  هدف: شناسایی مسائل مهم درIS  2طی 
كانادایی شده ISو پرسنل غیرمدیریتی  ISسال آینده كه دامنگیر مدیران اجرایی 

بندی صورت گرفته در مطالعات جهانی. مشاركت كنندگان: است و مقایسه با رتبه 
 .ISپرسنل 

Kendall et al, 1992)) - بینی نقش تحلیلگران سیستم در قرن هدف: پیش
21. 

Lai and chung, 2002))-  هدف: شناسایی فهرستی اولویت بندی شده از
در  ی چندملیتی،هاشركتی كه برای المللنیبای ی ارتباطات دادههاتیفعال

ی تجارت جهانی، حیاتی هایاستراتژمدیریت تبادل اطالعات برای كنترل و اجرای 
 است.

 Viehland and Hughes, 1891)) -  هدف: تهیه لیستی رتبه بندی شده از
در آینده.  (WAP)سیمسناریوی مربوط به موفقیت بالقوه پروتکل كاربرد بی 12

 مشاركت كنندگان: خبرگان صنعت و دانش
های هدف: طراحی چارچوبی برای حوزه - ((Fitzgerald and Bacon, 2001 مفهوم / چارچوب ارائه

 .IS. مشاركت كنندگان: دانشگاهیان ISمهم رشته 

Hotsapple and Joshi, 2002))-  هدف: ارائه چارچوبی توصیفی از
های بنیادین. مشاركت كنندگان: محققین و ی دستکاری دانشهاتیفعال

 مدیریت دانش. متخصصین رشته

Mulligan, 2002)) - از انواع  1هدف: ارائه یك دسته بندی مبتنی بر توانایی
 11ی اطالعاتی در صنعت خدمات مالی. مشاركت كنندگان: اعضاء هایفناور

 سازمان مختلف.

Nambisan et al, 1995))-  هدف: ارائه یك طبقه بندی مفهومی از اقدامات
یی برای افزایش میل كاربر فناوری به هازمیانمک –مربوط به طراحی سازمانی 

نوآوری در فناوری اطالعات. مشاركت كنندگان: مدیران ارشد فعال در صنایع 
 گوناگون

Schmidt et al, 2001))-  هدف: ارائه فهرستی رتبه بندی شده از عوامل
افزاری به عنوان مبنایی برای تئوری های نرممتداول ریسك مربوط به پروژه

. مشاركت كنندگان: سه هیئت از ISزی در زمینه مدیریت ریسك پروژه پردا
 متحده االتیو اهای نرم افزاری از هونگ كونگ، فنالند مدیران مجرب پروژه

 

                                                                                                                                        
1 - Capability - based 
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 نمونه با استفاده از روش دلفي تحقيقيطرح مطالعه 
. مثالی كه در اشمیت، رهنمودی را با تکیه بر مراحل اصلی فرایند و مباحث تحلیلی، ارائه كرده است

انتخاب خبرگان  –ترین جنبه روش دلفی و در عین حال، نادیده نیترمهمكنیم، شاید بر اینجا مطرح می
گرفتن، با توجه به اینکه بیشتر محققین دلفی، این روش را به عنوان  تکیه دارد. این نادیده -مناسب

ست. ما رهنمودهای خود را بر اساس شناسند، مشکل آفرین اروشی برای اخذ اطالعات از متخصصین می
كنیم. با تلفیق این ارائه می )et al, Mbarika 2112) 1مطالب مطرح شده توسط دلبك و همکاران

-ی برای رویکردی دقیق جهت انجام روش دلفی عرضه داشتهتركاملاصول با چارچوب اشمیت، رهنمود 

 ایم.
ن آنها به طور مختصر، مشکل است. لذا به ی ما، مطرح كردهادستورالعملبه خاطر تفصیلی بودن 

جای اینکه تالش كنیم درباره هر كدام از موضوعات دلفی، كلی نویسی كنیم، از یك پروژه تحقیقی 
واقعی خاص )كسب نظرات خبرگان در زمینه عوامل حیاتی موفقیت تجارت الکترونیك در كشورهای 

 ایم.استفاده كرده مانیمتدلوژگونگی كاربرد ( به عنوان نمونه خاصی از چ(SSA)زیر صحرای آفریقا 
اند، بقیه محققین دلفی هم به با وجود اینکه رهنمودهای این مثال، در زمینه خاص خود بیان شده

توانند این اصول را برای موضوعات دیگر، به كار گیرند. مراحل اساسی در این رویکرد و راحتی می
نتخاب را كه ممکن است در نقاط مختلف طرح تحقیق دخیل ها و معیارهای اهمچنین برخی از گزینه

در تهیه یك  هاآنو منطق انتخاب  هاطرحدهیم. برای تشریح مطلب، توضیحاتی درباره باشند، نشان می
 شود.پروپوزال تحقیقاتی ارائه می

 هدف و سئواالت تحقیق .1
 پیش زمینه .2

جهان را به صورت دیجیتالی برای  تجارت الکترونیك، كانال مهم و جدیدی ایجاد كرده است كه
كند. در عین حال وقتی پیشرفت تجارت الکترونیك را در المللی به هم مرتبط میمبادالت تجاری بین

 Petrozinjشویم. همانطور كه كنیم، با داستان دیگری روبرو میكشورهای در حال توسعه بررسی می

and Kibati  درآمد از نظر فات عظیمی را بین مناطق پردرآمد و كماختال ترقیدقاند، نگاهی اشاره كرده
كل میزبانان اینترنت در كشورهای توسعه  %32سازد. بیش از میزبانان و كاربران اینترنت نمایان می

اند. تحقیقات متعددی در زمینه از جمعیت جهان را در خود جای داده %12یافته هستند كه تنها 
سطح  نیترنییپاای با ، منطقهSSAف دنیا نشان داده است كه ی مختلهابحثگسترش اینترنت در 

 .توسعه اقتصادی، تکنولوژیکی و اینترنتی در جهان است
 (RQ)سئواالت و استراتژی تحقیق  .3
سهمی در مجموعه رو به رشد كارهای مربوط به عوامل تاثیرگذار بر اشاعه و گسترش  میخواهیم
 (Mbarika, 2001داشته باشیم  SSA، به ویژه اینترنت در(ICTs)های ارتباطات و اطالعات فناوری

 به طور خاص، مطالعه تحقیقی ما در جستجوی پاسخ برای سئواالت زیر است:.(18[

                                                                                                                                        
1 - Delbecq et al. 
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RQ1 ر اجتماعی برای استقرار پایدا -ی فیزیکی، اقتصادی و سیاسیهارساختیز: چه انواعی از
 الزم است؟  SSAتجارت الکترونیك در 

2RQاقدامات مربوط به تجارت الکترونیك در  : چه اشکالی ازSSA  دارای بیشترین قابلیت اجرا در
 باشند؟اقتصادی می حداكثر سودساله به منظور دستیابی به  11تا  3ای دوره

3RQ ی اقتصادی و استراتژی مدیریتی خطمشی موجود در هاچالشی عملی در برابر هاحلراه: چه
 وجود دارد؟ SSAسودمند در  در قبال تجارت الکترونیك پایدار و

ای را برای بررسی این سئواالت به كار ما، یك برنامه تحقیقی مركب از یك استراتژی سه مرحله
نخست پاسخ خواهد داد. این مرحله،  سوالكه به دو  "شناسایی عوامل"ایم. مرحله اول، برای بسته
عوامل  "آزمون كمی". مرحله دوم، شامل ذهنی بوده و به شناسایی عوامل قابل قبول بستگی دارد عمدتاً

-مربوط می واقعاًشناسایی شده با استفاده از یك طرح شبه آزمایشی برای آن است كه آیا این عوامل 

ی استواری را برای مرحله سوم هاییراهنمابوده و باید جسارت بیشتر و  ترینیعباشند یا نه. این مرحله 
 تحقیق. سوالدهایی عملی برای پرداختن به سومین فراهم كند. مرحله سوم، ارائه پیشنها

 قلمرو تحقیق اولیه .2
ما به اولین مرحله استراتژی تحقیق خواهیم پرداخت: شناسایی ذهنی عوامل مرتبط با اقدامات و 

ی تجارت الکترونیك. ادبیات آكادمیك موجود، برخی از مباحث تئوریکی مربوط به عوامل با هارساختیز
كند. در را ارائه می هاآنو اهمیت نسبی  SSAه در گسترش تجارت الکترونیك در اهمیت تعیین كنند

یی از تمام چهار ذینفع اصلی در گسترش هادگاهید، مستلزم ترجامععین حال دستیابی به یك نگرش 
و  (NGOs)ی غیردولتی هاسازمانتجارت الکترونیك است: متخصصین، مقامات دولتی، مقامات 

 (UNECA, 1999)در تحقیق در زمینه گسترش تجارت الکترونیك دانشگاهیان فعال
 یمتدلوژ .2

 ي دلفيمتدلوژانتخاب 
ی هارساختیزی ذینفعان اصلی در زمینه هاگروهبا وجود اینکه برای جمع آوری ورودی از اعضای 

از طریق یك پیمایش سنتی وارد  میتوانستیم، SSAتجارت الکترونیك و اقدامات مربوط به آن در 
ی را برای پرس و جو از خبرگان و ذینفعان بکار تریقوی متدلوژیم، روش دلفی را ترجیح دادیم تا شو

ی روش تحقیق دلفی را با رویکرد پیمایش سنتی به عنوان یك هاضعفو  هاقوت، 2گرفته باشیم. جدول 
 :میكنیمانتخاب  كند. در پرتو این مقایسه ما روش دلفی را به دالیل زیراستراتژی تحقیق، مقایسه می

. این پردازدیمهستند  SSAاین تحقیق به بررسی عواملی كه تقویت كننده تجارت الکترونیك در 
. لذا فهمندیمپیچیده مستلزم دانش افرادی است كه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنجا را  مسأله

 .دیگویمپاسخ  ترمناسبی اگونهروش دلفی، به سئواالت تحقیق، به 
ی فردی هاپاسختا  دهدیمنحو به سئواالت تحقیق پاسخ  نیترمناسبتحقیق دسته جمعی به 

ی تحلیل تصمیمات هاروشخبرگان. دلفی، یك روش گروهی مناسب است. روش دلفی، در میان دیگر 
، ترجیح ((Rohrbaugh, 1979)گروهی كارآمد )از قبیل روش گروه اسمی و تحلیل قضاوت اجتماعی 

كه این روش، خبرگان را ملزم به مالقات فیزیکی كه ممکن است برای خبرگان در سطح دارد چرا 
 .كندینمی غیر عملی باشد، المللنیب
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محدودی از خبرگان با دانش مربوط به سئواالت الزامات دقیق  نسبتاًاگرچه ممکن است تعداد 
نیست و با چهار دسته  رانهیگسخت، تحقیق وجود داشته باشند، الزامات دلفی از نظر اندازه مجموعه افراد

 (Paliwoda, 19832)نفری قابل اجراست 12تا  11
باشد. این امر امکان جمع آوری روش تحقیق دلفی از نظر طرح آن، منعطف است و قابل اصالح می

 .گرددیمسئواالت اساسی تحقیق  ترقیعمی را فراهم كرده، منجر به درك تریغنی هاداده

رویه اشمیت در دلفی را برای این تحقیق انتخاب كردیم كه دو هدف اخذ نظرات  ما به این دلیل
 .ساختیمبر اساس اهمیتشان را برآورده  هاآنخبرگان و رتبه بندی 
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 مقايسه پيمايش سنتي با روش دلفي -2جدول 

 تحقيق دلفي پيمايش سنتي معيار ارزيابي
مربـوط ی را با سئواالت اپرسشنامهمحققین  خالصه رویه 

 .كنندیمبه موضوع تحقیق طراحی 
مســائل بیشــماری دربــاره اعتبــار ســئواالت 
وجود دارد كـه بـرای طراحـی یـك تحقیـق 

 توجه كنند. هاآنخوب باید به 
سئواالتی را در برداشـته  تواندیمپرسشنامه 
ی كمی یا كیفی یا هـر دو را هادادهباشد كه 
 طلب كند.

ها بـدان هی كه فرضیاجامعهمحققین، درباره 
ی انمونـهتصـمیم گرفتـه و  شوندیممربوط 

كـه  كننـدیمتصادفی از این جامعه انتخاب 
. ردیگیمپرسش از این افراد منتخب صورت 

پاسخ دهندگان كه به خاطر عدم پاسخگویی 
بعضــی از افــراد، بخشــی از نمونــه تصــادفی 

، پیمایش را پـر كـرده باشندیمانتخاب شده 
 .گردانندیمو باز 
ی قابـل اسـتفاده را هاپاسـخاه محققـین آنگ

تحلیل كـرده، سـئواالت تحقیـق را بررسـی 
 .ندینمایم

تمام مسائل مربوط بـه طراحـی پرسشـنامه 
یــك پیمــایش در روش دلفــی نیــز مصــداق 

 دارند.
پس از اینکه محققین، پرسشنامه را طراحـی 
كردند، گروهـی مناسـب از خبرگـان را كـه 

سـتند، بـر شایسته پاسخگویی به سئواالت ه
 .نندیگزیم

بعــد از آن، بــه اجــرای پیمــایش پرداختــه و 
. سپس پیمـایش ندینمایمرا تحلیل  هاپاسخ

ی داده شـده بـه هاپاسخدیگری را بر مبنای 
پیمایش اول طراحی كرده و آن را نیـز اجـرا 

 خواهنـدیمـاز پاسـخ دهنـدگان و  كنندیم
ی اول خود را بازنگری كنند و یا بـه هاپاسخ

ــازخور ســئواال ــر اســاس ب ــه ب ت دیگــری ك
گروهی پیمایش اول طرح شده است، پاسـخ 
دهند. در كـل فراینـد، پاسـخ دهنـدگان، از 

 .مانندیمهمدیگر )و نه از محقق( ناشناس 

میزان نماینده 
 بودن نمونه

ی نمونـه گیـری هـاروشمحققین، به كمك 
كــه  كننــدیمــی را انتخــاب انمونــهآمــاری، 

 ر است.نماینده جامعه مورد نظ

ســئواالتی كــه تحقیــق دلفــی بــه جســتجو 
یی هســتند كــه حــدس و هــاآن پــردازدیمـ

گمان و عدم اطمینان باالیی دارند. لـذا یـك 
جمعیــت عــامی، یــا حتــی زیرمجموعــه 
محدودی از یك جمعیت عامی، ممکن است 
حائز دانش كافی برای پاسخگویی درست بـه 

 سئواالت نباشد.
 روش تحقیــق دلفــی، هیئــت مجـــازی از
خبرگان است كه برای رسیدن به جوابی بـه 

انــد. لــذا مشــکل گــردهم آمــده ســوالیــك 
به عنوان یـك روش  توانیمتحقیق دلفی را 

گروهی تلقی كرد، اگر چـه بـه نظـر  تصمیم
 كه یك پیمایش پیچیده باشد. رسدیم

اندازه نمونه 
برای  ]الزم[

توان آماری و 

ای یم نتایج بـه جامعـهاز آنجا كه هدف، تعم
است، محققین باید انـدازه نمونـه را  تربزرگ

ای برگزینند كه به اندازه كافی بزرگ به گونه

اندازه گروه دلفـی بـه تـوان آمـاری بسـتگی 
های گـروه در دسـتیابی بلکه به پویایی ندارد

به همرأیی میان خبرگان بسـتگی دارد. لـذا 
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های معنی یافته
 دار

باشد تا اثرات معنی دار آماری را در جامعـه، 
آشـکار سـازد. بـرای تعیـین انـدازه مناســب 

 نمونه، به تحلیل توان نیاز است.

خبـره در هیئـت  11-12ادبیات موضوعی، 
 كند.دلفی را پیشنهاد می

پاسخ فردی در 
برابر پاسخ 

 گروهی

ی ریـگ نیانگیمی فردی هاپاسخمحققین از 
كنند تا پاسـخ متوسـط نمونـه را تعیـین می

جامعه مربوطـه، تعمـیم  نمایند، كه آن را به
 دهند.می

تحقیقــات، نشــان داده اســت كــه بــرای 
-سئواالتی كه مستلزم قضاوت تخصصی مـی

ی فـردی در سـطح هاپاسـخباشند، میانگین 
ــائینتر از  ــانیانگیمپ ــده از ه ــت آم ی بدس

فراینــدهای تصـــمیم گروهــی قـــرار دارد؛ 
تحقیقات، به طور صریح نشان داده است كه 

 آورد.را به بار میروش دلفی، این امر 
قابلیت 

اطمینان و 
بازنگری 

 هاپاسخ

هـا، یك معیار مهـم بـرای ارزیـابی پیمـایش
با پـیش  معموالًپایایی معیارهاست. محققین 

ــث،  ــن حی ــدد، از ای ــون مج ــون و آزم آزم
نمایند تا پایـایی آزمـون اطمینان حاصل می

 تحقق یابد. 

پیش آزمون نیز تضـمین مهمـی بـر پایـایی 
ــی ــانی  روش دلف ــین حــال، پای اســت. در ع

ــراب  ــی از اع ــا آزمــون مجــدد، محل آزمون،ب
-ندارد، چرا كه از پاسخ دهندگان انتظار مـی

 ی خود را بازنگری كنند.هاپاسخرود تا 
روایی ساخت، با طراحـی دقیـق پیمـایش و  روایی ساخت

 یابد.پیش آزمون تحقق می
عالوه بر آنچه كه الزمه پیمایش است، روش 

درخواست از خبرگان بـرای تعیـین دلفی، با 
ــدی  ــته بن ــق و دس ــت محق ــی برداش روای

تواند بـه روایـی سـاخت بیشـتر متغیرها، می
دست یابـد. ایـن واقعیـت كـه دلفـی )بـرای 
محقق(، بی نام نیست، امکان این نوع تعیین 

هــا، روایــی را، بــر خــالف بســیاری پیمــایش
 آورد.فراهم می

همیشـه از یکـدیگر  اًبـیتقرپاسخ دهندگان،  بی نام بودن 
اند و اغلب برای محقـق، ناشـناخته ناشناخته

 باشند.می

ــخ ــدیگر پاس ــرای یک ــه ب ــدگان، همیش دهن
ــناخته ــق،  اندناش ــرای محق ــاه ب ــا هیچگ ام

ناشــناخته نیســتند. ایــن امــر، بــه محققــین 
 (گـردآوری)فرصت بیشتری برای تشـریح و 

 دهد.های كیفی بیشتر میداده
مسائل مربوط 

 اسخبه عدم پ
برای حصول اطمینان از اینکه نمونه، معـرف 

باشد، محققین، ناگزیر به بررسی جمعیت می
 امکان اریب عدم پاسخ هستند. 

 معمـوالًهای دلفی، عـدم پاسـخ، در پیمایش
 شخصـاًپایین است، چرا كه اكثـر محققـین، 

 اند.تضمین مشاركت كننده را دریافت كرده
فرسایش )خروج پاسـخ  ها واحد،در پیمایش اثرات فرسایش

دهنـدگان( مطـرح نیسـت. بـرای تحقیقــات 
ای، محققـین پیمایشی تکراری چند مرحلـه

باید فرسایش را بررسـی كننـد تـا اطمینـان 
سیسـتماتیك  ریـو غیابند كه تصادفی بوده 

 است.

مثل عدم پاسخ، فرسایش نیـز در تحقیقـات 
ــین  ــوده و محقق ــایین ب ــی، پ ــوالًدلف  معم

علت را با صحبت كـردن به راحتی  توانندیم
 با ترك كنندگان، دریابند.
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ها بـه شـکل و عمـق سـئواالت و غنای داده هادادهغنای 
یی از قبیل مصاحبه بستگی هایریگیپامکان 
ــان)دارد.  ــه  (امک ــی ك ــب وقت ــری، اغل پیگی

نیسـتند،  هاپاسـخمحققین قادر به ردگیری 
 محدود است.

ر د هـادادهبه عالوه مباحث مربوط به غنـای 
بـه  ذاتاًهای سنتی، تحقیقات دلفی، پیمایش

خاطر تعامالت چندگانه و بازنگری پاسخ بـه 
ی فـراهم تـریغنـهـای جهت بـازخور، داده

. به عالوه، مشاركت كنندگان دلفی، آورندیم
ــه مصــاحبه ــل نشــان ب ــری تمای ــای پیگی ه

 .دهندیم

 
 رويه انتخاب خبرگان

ره چگونگی جذب خبرگان شایسته به یك گروه اسمی رهنمودهای مبسوطی دربا 1دلبك و همکاران
رویه  هاآنكه این رویه، برای تحقیق دلفی نیز قابل استفاده است.  اندنمودهارائه كرده، خاطرنشان 

كه هدف از آن، حصول اطمینان از شناسایی خبرگان ذیربط و دادن فرصت  اندكردهدقیقی را تشریح 
ست. تحقیق دلفی، به نمونه آماری كه معرف جامعه باشد، وابسته بوده ا هاآنمشاركت در تحقیق، به 

كه  باشدیمی استهیشانیست. دلفی یك مکانیزم تصمیم گروهی است كه مستلزم مشاركت خبرگان 
 الزامات آن، انتخاب خبرگان شایسته است. نیترمهمدرك عمیقی از موضوع دارند. بنابراین، یکی از 

 هاآنو تركیب  هائتیه. اندازه این میكنیمیی تقسیم هائتیهبه  ساختار هیئت: ما خبرگان را
ی احتمالی در بین خبرگان دارد. در این مورد، چهار طبقه هاتفاوتتحقیق و  سوالبستگی به ماهیت 

بودند: دانشگاهیان،  SSAذیربط از خبرگان، دارای دانش ارزشمند و مهم درباره تجارت الکترونیك در 
 باًیتقری هادگاهید احتماالً هاگروه. این 2ی غیردولتیهاسازمانت دولتی و مقامات متخصصین، مقاما

متفاوتی خواهند داشت. از آنجا كه هدف، دستیابی به میزان قابل قبولی از همرأیی است، بهترین راه این 
ایسه را از هم تفکیك كنند. این طرح، امکان مق هاگروهیی داشته باشیم كه این هائتیهاست كه 

یی كه در ادبیات دلفی آمده هازمیمکانآورد. بنا به ی ذینفع مختلف را نیز فراهم میهاگروهی هادگاهید
نفر در هر هیئت وجود خواهد داشت. در هر هیئت هدف این است كه دست كم نصف  12تا  11است، 
، عاید خواهد كرد "داخل"از  را هادگاهیدمشغول باشند. این ساختار، تعداد كافی از  SSAدر  واقعاًاعضاء 

ی پاسخ دهندگان هادگاهیدیی در هاتفاوتیی را صورت داد تا مشخص شود كه آیا هالیتحل تواندیمو 
، مراحل رویه ما برای انتخاب خبرگان، آمده 1وجود دارد یا خیر. در شکل هائتیهداخلی و خارجی در 

 است.

                                                                                                                                        
1 - Delbecq et al. 

2 - NGOs 
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 : 1گام 
 KRNWتهیه 

های مربوط: دانشگاهیان، متخصصین، مقامات دولتی و مقامات شتهیا ر هامهارتشناسایی 
NGO ها 

 ی مربوطهاسازمانشناسایی 

 شناسایی ادبیات دانشگاهی و تخصصی مربوط
 

 : 2گام 
 KRNWپر كردن 

 هانامبا 

 ی مربوطه را بنویسید.هامهارتیا  هارشتهاسامی افراد مربوط به 

 ربوطه را بنویسید.ی مهاسازماناسامی افراد مربوط به 

 اسامی افراد مربوط به ادبیات دانشگاهی و تخصصی مربوطه را بنویسید.
 

 :3گام 
خبرگان دیگر را 

 نامزد كنید

 تماس بگیرید. KRNWبا خبرگان فهرست شده در 

 از رابطین بخواهید خبرگان دیگری را معرفی كنند.

 
 :2گام 

خبرگان را رتبه 
 بندی كنید

 هیه كنید؛ یکی برای هر رشتهچهار زیر فهرست ت

 خبرگان را بر اساس فهرست مناسب، طبقه بندی كنید.

 بندی كنید.رتبه شانیهایژگیوخبرگان را در داخل هر فهرست بر مبنای 
 

 :2گام 
ار خبرگان دعوت 

 كنید

 ها باشند.، متناظر با رشتههائتیهخبرگان را برای هر هیئت فراخوانی كنید. به طوری كه 

 فهرست رشته خود، فراخوانی كنید. –در زیر  هاآنان را به ترتیب رتبه خبرگ

 است. 11-12اندازه مطلوب، 

 هنگامی كه اندازه هر هیئت به حد مطلوب رسید، جذب متخصصین را متوقف كنید.
 رويه انتخاب خبرگان در تحقيق نمونه -1شكل 

 
این تحقیق، از یك رویکرد چند شناسایی خبرگان: در راستای رهنمودهای دلبك و همکاران، 

 ای برای شناسایی خبرگان استفاده خواهد كرد:مرحله
تهیه كنید. هدف از این كاربرگ، كمك به طبقه بندی  1یك كاربرگ نامزدهای منابع دانش -1گام 

، به منظور جلوگیری از نادیده گرفته شدن هر دسته مهم از خبرگان هاآنخبرگان قبل از شناسایی 
با موضوعات مربوط  هاآنتیم تحقیق مركب از دو محقق دانشگاهی و یك متخصص كه تمام  است. یك

و  هاسازمان، هارشته نیترمناسبخواهند كرد. ر را پ KRNWآشنایی دارند، در  SSAبه اینترنت در 
د ، مفیSSAادبیاتی كه در شناسایی خبرگان در سطح جهانی در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیك در 

كه در این مرحله، ضرورت دارد نام  اندكردهباشند را شناسایی خواهیم كرد. دلبك و همکاران تاكید 

                                                                                                                                        
1 - Knowledge resource nomination worksheet (KRNW) 
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هیچکدام از خبرگان، نوشته نشود. مهم است كه در سطح باالیی قرار گرفته، ابتدا طبقات خبرگان را 
 شناسایی كنیم.

 
 نمونه كاربرگ نامزدهاي منابع دانش -3جدول 

 ادبيات مربوطه هاسازمان هامهارتيا  هارشته
  دانشگاهی 

o لیست مجالت 

 متخصص 

o  جوامع اینترنتی 

o ــات ــش  مؤسس ــا بخ و اعض
ITU 

  مقامات دولتی 

o  فهرست جهانیITU 

  مقاماتNGO 

o  هاسازمانلیست 

 بانك جهانی 

  كمیســـیون اقتصـــادی ملـــل
 متحد افریقا

 دانشگاه ملل متحد 

 جوامع اینترنتی افریقا 

  ـــابرات ـــی مخ ـــای دولت وازته
 یقاییافر

 AFRIK-IT listserv 

 :دانشگاهی 
o  ــی ــاد سیاس ــزارش اقتص گ

 افریقایی 

o  ی اطالعات هاستمیسمجله
 مدیریت

o  ی هاسـتمیسمجله اروپایی
 اطالعاتی

o  ــات ــدیریت اطالع ــه م مجل
 جهانی

o  مجلــه مــدیریت فنــاوری
 اطالعات جهانی

o  ــــــك ــــــه الکترونی مجل
ی اطالعــــــات در هاســــــتمیس

 كشورهای در حال توسعه 

 مشاركت كنندگان: 
o  ارتباطاتACM 

o تجارت افریقا 

o ی مخابرات هاگزارشITU 

 
، رویه تکراری بعدی، پر كردن طبقات KRNWبا اسامی: پس از تکمیل  KRNWپركردن  -2گام 

و ادبیات(  هاسازمانها، با اسامی واقعی خبرگان بالقوه برای تحقیق دلفی است. هر كدام سرعنوانها )رشته
های رود همپوشانیشناسایی و مدنظر قرار دادن خبرگان بوده و انتظار می نمایانگر منظر متفاوتی برای

وجود داشته باشد. با این وجود، این  هاآنزیادی در اسامی خبرگان بین هر كدام از سرعنوانها و درون 
دیدگاه چند منظری، برای شناسایی تعداد هر چه بیشتری از خبرگان، ضروری است. برای هر طبقه، 

، اسامی بیشتری را در طبقات مناسب جای میتوانیمو تا آنجا كه  میرویمفهرست شخصی خود  ابتدا به
ای است. در عین حال، ارتباطات مشخص تیم تحقیق ما، اگر چه گسترده دهیم. این رویه، رویه پایهمی

ك و است، ولی محدود بوده و به شبکه شخصی ما سوگیری دارد. بنابراین، از رویه تشریح شده دلب
ترین خبرگان اطمینان حاصل نمائیم. پس از شروع كار تا از شناسایی شایسته میكنیمهمکاران پیروی 

را بر طبق طبقات،  هافهرسترفته،  KRNWدر  هاعنوانی شخصی، به سراغ هر كدام سر هاتماسبا 
 كنیم. هر سر عنوان، استراتژی كلی متفاوتی دارد:بیشتر پر می
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 : هر طبقه مستلزم رویکرد متفاوتی برای شناسایی خبرگان خواهد بود:هامهارتها یا رشته
دانشگاهیان: این لیست را به كلی با مروری بر ادبیات مجالت دانشگاهی و تخصصی تحت عنوان 

 پر خواهیم كرد.  "ادبیات مربوطه"
 SSA ی محلی جامعه اینترنت درهاانجمنمتخصصین: اولین سطح پر كردن این لیست، تماس با 

ی محلی هاانجمن. باشندیمكشور زیر صحرا دارای انجمن محلی  12خواهد بود. در حال حاضر، حدود 
توسعه اینترنت در كشورهایشان در آنجا جمع  "فعاالن"رود جایی باشند كه جامعه اینترنت، انتظار می

 شوند.

های با افراد در وزارتخانه المللی مخابرات برای برقراری تماسدولت: از فهرست جهانی اتحادیه بین
ملی مخابرات برای هر كدام از كشورهای زیر صحرا استفاده خواهیم كرد. وزرای مخابرات، خبرگان بسیار 

خبرگان اینترنت در كشورهای  نیترآگاهو  نیترفعالشوند كه در تماس نزدیك با ای تلقی میشایسته
 خود هستند.

NGO :هاNGO ترنت و های متعددی بر توسعه اینICT  در افریقا تاكید دارند. دو مکان كلیدی
)غیر از جستجوی وب( برای شروع كار، عبارتند از كمیسیون اقتصاد ملل متحد مربوط به افریقا و 

، منابع مركزی ایده الی هستند، چرا كه هم هانیااطالعات بانك جهانی در زمینه برنامه توسعه 
NGOو هم بانی كنفراسهایی  كنندیمی مالی را فراهم هافرصت های فعالی بوده، اعتبارات و دیگر

مراوده  هاآنهای گوناگونی هستند كه برای منابع و شبکه سازی با NGOهستند، بنابراین، در تماس با 
های مربوط را NGOی از اگسترده، لیست ISWorldدارند. بعالوه وب سایت كشورهای در حال توسعه 

 در خود جای داده است.
ی مناسب، ابزاری برای تماس با هاروش: وب، پست الکترونیك، تلفن، فاكس یا دیگر هاانسازم
است كه خود، خبره  هاسازمانی شناسایی شده خواهند بود. هدف، تماس با افرادی در این هاسازمان

 باشند و بتوانند رابط دیگر خبرگان در داخل یا خارج سازمانشان باشند.
دانشگاهی و تخصصی را مرور خواهیم كرد تا تمام مقاالت مربوط به اینترنت  ادبیات مربوطه: ادبیات

 را بیابیم. SSAدر  ICTsیا 
، نامزد كردن خبرگان دیگر: در این هنگام، با خبرگان شناسایی شده تماس هاتماسدوراول  -3گام 

كنند. توضیح  خواهیم خبرگان دیگری را برای اضافه شدن به لیست، معرفیمی هاآناز  میریگیم
ی در زمینه المللنیبخبرگان  به عنوانرا  هاآنكه ما  مییگویمكوتاهی از تحقیق دلفی ارائه كرده و 

. از آنجا كه این مرحله، مستلزم تشکیل جلسه نیست، از میاكردهشناسایی  SSAتجارت الکترونیك در 
ین خواهیم گفت كه محققین، در . بلکه به خبرگان و رابطمیكنینمافراد دعوت به شركت در تحقیق 

، اطالعات میتوانیمای خبرگان هستند. تا آنجا كه حال حاضر، در حال جمع آوری اطالعات زندگی نامه
. همچنین اطالعاتی در زمینه ارتباط خبرگان با میكنیمكسب  هاآنی هایژگیوی درباره انامهزندگی 

، با هاتماسیگیری، كار را تسهیل كنیم. دور اول تا در صورت نیاز به پ میكنیمهمدیگر جمع آوری 
كه حداكثر تعداد خبرگان  ردیگیمبرای حصول اطمینان از این صورت  KRNWهدف اولیه گسترش 

 قابل دسترسی را شامل شده باشد.
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تا  میكنیمپیروی  2، از رویه تشریح شده در گام كنندیمو ادبیاتی كه رابطین ارائه  هاسازمانبرای 
 قرار دهیم. KRNWشناسایی و در ا ی خاص راسام

ای هر كدام از خبرگان لیست داریم تا معین كنیم كه چه بعالوه نیاز به كسب اطالعات زندگی نامه
ی ثبت شده شامل تعداد هادادهشده است. برای مثال،  هاآنكه موجب خبرگی  اندداشتهیی هایژگیو

، تعداد SSAی فعالیت در تجارت الکترونیك در هاسالاد های انجام شده، تعدمقاالت منتشره و ارائه
و غیره. برای رتبه بندی خبرگی خبرگان در گام بعد، نیاز به  NGOی تصدی در پست دولتی یا هاسال

 حدوداً لیستی شامل  رودیماطالعات كافی درباره هر كدام از آنان وجود دارد. در پایان این گام، انتظار 
 م.خبره داشته باشی 211

ی افراد مطرح در لیست بزرگ هایژگیو: در این گام، هایژگیورتبه بندی خبرگان بر اساس  -2گام 
. ابتدا، چهار زیر میكنیمرا بر طبق اولویت دعوت به تحقیق، رتبه بندی  هاآنخبرگان را مقایسه كرده و 

برگان را بر مبنای و دانشگاهیان. خ NGO: متخصصین، مقامات دولتی، مقامات میكنیملیست تهیه 
ی چندگانه هانقش. در صورت بر عهده گرفتن میكنیم، طبقه بندی هاستیلدر قالب زیر  شانیهایژگیو

به یك خبره را در بیش از یك لیست جای دهیم. بعد، هر عضو تیم تحقیق،  میتوانیمتوسط خبرگان، 
. این رتبه كندیمراد، رتبه بندی را بر طبق درجه شایستگی اف هاستیلمستقل، هر كدام از زیر  طور
را با هم تطبیق داده و چهار زیر لیست رتبه بندی  هاستیلی مستقل از هم، با هم جمع شده هایبند

. در پایان از خبرگان برای شركت در تحقیق دعوت خواهیم كرد و با رسیدن به تعداد میكنیمشده تهیه 
 .میرسانیممورد نیاز، كار را به پایان 

، ما هیئتی را برای هر كدام از چهار طبقه هایبنددعوت خبرگان به تحقیق: بر اساس رتبه  -2گام 
به طوری كه دست  باشدیم( 11)و حداقل  12تشکیل خواهیم داد. در اینجا نیز اندازه مورد نظر هیئت، 

فرسایش، ایجاد  كار كرده باشند. انتخاب تعداد ماكزیمم، حائلی را در صورت SSAكم، نیمی از اعضاء در 
شفاهی از مشاركت خود،  به طوردهندگان، اگر چه ریزش شركت كنندگان، هنگامی كه پاسخ كندیم

 .اطمینان داده باشند، بسیار كم خواهد بود
های الزم برای آن، از جمله تعهد الزم را ما با هر هیئت تماس حاصل كرده، موضوع تحقیق و رویه

خواهیم خواست تعهد بدهند كه شش پرسشنامه  هائتیهحقیق، ما از توضیح خواهیم داد. برای این ت
ی را تکمیل كرده و ظرف سه روز از تاریخ دریافت، تحویل دهند، كه در كل، یك ساعت و اقهیدق 12

ی به هاپرسشنامه. محدود كردن تعداد دهدیمماهه به خود اختصاص  1-3نیم زمان را طی یك دوره 
ی اصادقانهت كه مشاركت كنندگان، به ستوه نیایند و در عین حال، ارزشیابی شش فقره، به خاطر آن اس

 از زمان صرف شده توسط آنان، صورت گیرد.
ملزم به دسترسی به  هاپرسشنامهدر این تحقیق مشاركت كنندگان را برای دریافت بازگرداندن 

عامل پیش داورانه جدی باشد. یك  تواندیماین امر  عتاًیطبپست الکترونیك، فکس یا وب خواهیم كرد 
، این الزام، الزام نامعقولی كندیمبا این وجود، برای تحقیقی كه از خبرگان تجارت الکترونیك استفاده 

را به د نیست. بنا به پیشنهاد دلبك و همکاران، اولین پرسشنامه، در همان روزی كه خبرگان تمایل خو
 ارسال خواهد شد. ، به هر كدام از آناندارندیممشاركت ابراز 
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كار  SSA، با دعوت از نه خبره رده باالیی كه در هائتیهبرای هر زیر لیست، دعوت از اعضاء 
( شروع خواهد شد. توجه كنید كه بسیاری از خبرگان در 12)نصف تعداد مورد نظر ما یعنی  كنندیم

این سهمیه دخالت نخواهند  آفریقای شمالی و آفریقای جنوبی قرار خواهند داشت، اما این خبرگان، در
داشت. ما از خبرگان ؛ دعوت خواهیم كرد تا اینکه به سهمیه نه برسند. سپس از نه خبره رده باال در 

 یا نه. كنندیمكار  SSAپرسیم آیا در لیست می –ی زیرمابق
 خبرگان موجود خواهد بود. نیترستهیشای، متضمن شناسایی و دعوت از امرحلهطرح فرایند پنج 

به مشاركت خبرگان در تحقیق، در جایی كه ممکن  توانندیمی متعددی وجود دارند كه هامشوق
( 2( انتخاب شدن در یك گروه متنوع و منتخب، )1است از مشاركت در آن امتناع ورزند، منجر شود: )

ن. این ( افزایش افق دید خودشان درباره سازمانشان و بیرون از آ3فرصت یادگیری از اتفاق نظر و )
 انگیزه قوی الزم برای جذب خبرگان پر مشغله را فراهم آورد. توانندیممشوقها 

 ها روش جمع آوری و تحلیل داده -3-2-3
ی دلفی، از طریق پست الکترونیك، فکس و وب هاپرسشنامهمکانیزم اجرای پرسشنامه:  -3-2-3-1

، دانندیمكه مناسب  هارسانههر كدام از این مختار خواهند بود كه از  هائتیهمبادله خواهند شد. اعضاء 
. كنندیمرا تسریع  هاپرسشنامهآن است كه زمان گردش  "سریع"ی هارسانهاستفاده كنند. مزیت این 

به مهم است.  كامالًشهرت دارد،  هادادهاین امر، در روش دلفی، كه به زمان تلف شده برای جمع آوری 
ماه  2روز تا  22 تواندیممتوسط  به طوركه تحقیق دلفی،  اندزدهن مثال، دلبك و همکاران، تخمی طور

كه افراد، همگی در یك كشور بوده و محققین برای تحویل و  دهدیمزمان ببرد. این وضعیت، زمانی رخ 
ی المللنیب، هاپرسشنامهبر سیستم پستی متکی هستند. اما در این مورد، تبادل  هاپرسشنامهدریافت 

بازگردانده باشد، حدود یك ماه طول  فوراًپرسشنامه را پر كرده و  SSAض اینکه یك فرد در است. با فر
خوش بینانه(، قبل  كامالًتا پرسشنامه تکمیل شده، برای تحلیل دریافت گردد)شاید یك فرض  كشدیم

نتایج از یك  از اینکه پرسشنامه بعدی را بتوان ارسال كرد. با توجه به اینکه محققین، تا زمانی كه تمام
توانند پرسشنامه بعدی را ارسال نمایند، چنین زمان تاخیری به گونه نامعقولی، هیئت نرسیده باشد، نمی

 طوالنی خواهد بود.
گونه به  نیترهیشبسه گونه از هر پرسشنامه طراحی خواهیم كرد: برای پست الکترونیك، فکس )كه 

 1بر اساس اصول طرح پیمایش )دیلمن به دقت ها،نوع چاپی است( و وب. از آنجا كه پرسشنامه
(Dillman, 2000) ی از آنچه كه از امالحظهقابل  به طوركه نتایج،  رودینم( طراحی خواهند شد، انتظار

 ، متفاوت باشد.دیآیمطریق پست بدست 
كه توسط  "رتبه بندی"، از رویه تحقیقات دلفی نوع هاپرسشنامهرویه اجرا: اجرای  -3-2-3-2

( طوفان 1میت مطرح شده است، پیروی خواهد كرد. این رویه، شامل سه گام كلی خواهد بود: )اش
( رتبه بندی 3موارد و ) نیترمهم( محدود ساختن لیست اصلی به 2فکری برای تعیین عوامل مهم، )

 لیست عوامل مهم.

                                                                                                                                        
1 - Dillman 
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ی، از موضوعات كلی در طراحی پرسشنامه: برای اكثر مالحظات مربوط به طراح -3-2-3-3
رهنمودهای مطرح شده توسط دلبك و همکاران و دیلمن پیروی خواهیم كرد. اول اینکه، با توجه به 

دهندگان، بسیار وقتگیرتر از پیمایش اینکه تحقیق دلفی، با تکرارها و مراحل چند گانه اش، برای پاسخ
نبرد. دوم اینکه، با  دقیقه وقت 31سنتی است، باید اطمینان یافت كه هیچ پرسشنامه واحدی بیش از 

به عنایت به بکارگیری همزمان پست الکترونیك، فکس و گونه وبی پیمایش، ضروری است كه محققین 
 را طرح كنند تا اطمینان حاصل نمایند كه این سه شکل اجرا، معادل هم باشند. هاشیمایپ دقت

 .كندیم، با اقتباس از اشمیت و همکاران، فرایند اجرای تحقیق را بیان 2شکل 
 
  1فاز 

 طوفان فکری
  هیئت. به عنوانافراد برخورد كنید، نه  به عنوانتنها برای این فاز، با خبرگان 
  ها و اقدامات مهم را مجزا : از خبرگان بخواهید تا عوامل مربوط به زیرساخت1پرسشنامه

 لیست كنند.
 ت مربوطه، با هم تلفیق این دو لیست بدست آمده از تمام خبرگان را بدون توجه به هیئ

 كنید.
 ی تکراری عین هم را حذف كرده و واژگان بکار رفته را یکسان سازی كنید.هاجواب 

 : لیست تلفیق شده را برای اعتبار سنجی برای خبرگان بفرستید.2پرسشنامه 
  ی تلفیق شده را پاالیش كنید.هاستیلنسخه نهایی 

 
 :2فاز 

 تحدید
  چهار هیئت مجزا از هم برخورد كنید. به عنوانخبرگان از این به بعد، با 
  خبرگان ارسال ز ها را به هركدام ای اقدامات مهم و زیرساختهاستیل: 3پرسشنامه

 كنید.
  ) كندیمهر خبره، حداقل ده عامل از هر لیست را انتخاب )نه رتبه بندی. 
  ان را نگهدارید.خبرگ %21برای هر هیئت، عوامل انتخاب شده توسط بیش از 

 
 3فاز 

 رتبه بندی
ی ویرایش شده هیئت خود را هاستیل: از خبرگان بخواهید تا عوامل موجود در 2پرسشنامه 

 رتبه بندی كنند.
 رتبه متوسط برای هر مورد را حساب كنید.

 ، ارزیابی كنید.1اتفاق نظر بر روی هر لیست در هر هیئت را با استفاده از دبلیوی كندال

 عضو هیئت، بازخور بدهید و از آنان بخواهید كه هرلیست را دوباره رتبه بندی كنند. به هر

 تکرار كنید تا اعضا به اتفاق نظر برسند.

 .باشدیمتا برای هر هیئت  2لیست رتبه بندی شده، یعنی  2نتیجه نهایی، 
 (et al, 2001 Schmidt)فرايند اجراي تحقيق دلفي  -2شكل 

                                                                                                                                        
1 - Kendall’s  W 
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 ن فكري: طوفا1فاز اجرايي  .1
جمع آوری اولیه عوامل. اولین پرسشنامه را در همان روزی كه یك خبره موافقت  :1پرسشنامه 

تا در هیئت دلفی، از طریق پست الکترونیك، فکس یا وب )بسته به ترجیح خود خبرگان( سهیم  كندیم
رنده یك شود، خواهیم فرستاد. پرسشنامه اولیه تحقیق دلفی، بسیار ساده است، چرا كه در بردا

. این پرسشنامه، سه سوال اساسی را مطرح خواهد كرد، كه هر كدام، هاستدهیادرخواست باز برای طرح 
 .شوندیمبه یکی از سواالت تحقیق مربوط 
(، پرسشنامه از خبرگان خواهد پرسید كه دست كم شش عامل RQ1در مورد اولین سوال تحقیق )

 SSAگذاری و رشد كاربرد تجاری اینترنت در كشورهای ر پایهمهم )به اشمیت مراجعه كنید.( اثر گذار ب
را لیست كنند. این سوال، در جستجوی تهیه لیستی از عوامل زیرساختی است كه ما، بدان لیست زیر 

 .میكنیمساخت اطالق 
( در پرسشنامه، از خبرگان خواسته خواهد شد تا دست كم شش RQ2در مورد سوال دوم تحقیق )

طی ده  SSAسودمندی در  به طوریا ویژگی تجارت الکترونیك را كه امکان اجرای آن  كاربرد، حرفه
ی تجارت هاحرفهسال آینده وجود دارد، لیست كنند. در این سوال در جستجوی تهیه لیست دومی از 

، بر خالف دو سوال اول تنها درخواست از مینامیمكه ما، آنرا لیست اقدامات مهم  میباشیمالکترونیك 
، بطورمناسبی هاآنخبرگان برای بیان پیشنهادهای خود در قالب موارد و سپس رتبه بندی كردن 

ی ادهیچیپ( بکار گرفته شود. پیشنهادها، موارد RQ3برای پرداختن به سوال سوم تحقیق ) تواندینم
لذا برای پاسخ . شوندیمی سواالت دیگر، حاصل هاافتهنتیجه تركیبی و هم افزا با ی به عنوانهستند كه 

نزدیك به دو سوال دیگر مربوط است،  به طوربه این پرسش در این مرحله، یك سوال دلفی سومی كه 
بکار گرفته خواهد شد: از خبرگان خواسته خواهد شد تا توضیح مختصری )در دو یا سه جمله برای هر 

، بیان كنند. این توضیحات، اندكردهعامل( برای اهمیت هر عاملی كه در پاسخ به دو سوال اول، لیست 
دو هدف فراهم آوردن یك مبنای تجربی كیفی برای پاسخگویی به سوال سوم تحقیق و كمك به ما در 
درك و تطبیق دادن عوامل گوناگون ارائه شده توسط خبرگان را برآورده خواهد كرد. بعالوه، این 

یم و راه را برای پرسشنامه بعدی كه توضیحات، كمك خواهد كرد تا عوامل را در طبقاتی دسته بندی كن
 ، هموار خواهد كرد.كندیمعوامل را تغییر نام داده و یك كاسه 

ارسال خواهیم  هاآناز هیئت مربوطه  نظرصرفدر این مرحله، این پرسشنامه را به تمام خبرگان، 
متعددی به این كرد و نتایج به دست آمده از تمام خبرگان را با هم تحلیل خواهیم نمود. تحقیقات 

ی همگن هستند. هاگروهاز  ترخالقی غیر همگن، هاگروهكه در تصمیم گیری گروهی،  انددهیرسنتیجه 
. در عین حال، با تقسیم شوندیمبر اساس همگون بودنشان، گروه بندی  عمداًدر طرح تحقیق خبرگان 

حله خالق تحقیق دلفی، تحقیق به سه مرحله، از این احتمال سركوبی خالقیت خواهیم گذشت. مر
كه از مشاركت كنندگان، درخواست طرح عوامل شود، در حالی كه مراحل رتبه  ابدییمهنگامی تحقق 

 بندی و وزن دهی، در بردارنده عمدتا عقاید قضاوتی هستند.
لذا دو لیست از عوامل  شودینماستفاده  هائتیهدر این طرح، طی مرحله طوفان ذهنی اولیه، از 

ی هائتیهدهنده خالقیت جمعی تمام مشاركت كنندگان در تحقیق، قطع نظر از كه نشان شودیمایجاد 
 .باشدیممربوطه آنها 
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ی تکراری حذف خواهد شد. در این هاپاسخی حاصل از اولین پرسشنامه، ابتدا هاپاسخدر تحلیل 
كنند، ثبت ا پیشنهاد میرا كه هر مورد ر هائتیهی تلفیق شده، شماره اعضاء هاستیلزمان، بر روی 

كنیم تا فهم هر لیست در هنگام كرده و سپس این عوامل را از نظر مفهومی، به طبقاتی دسته بندی می
بندی با هدف ارائه بوده است و نه شود. گروه ترآساندر مرحله بعدی، برای اعضاء  هاآنبازگردانده شدن 
)از  SSAباره مسائل مربوط به تجارت الکترونیك در مبتنی بر دانش ما در هایبندطبقهبرای تحلیل و 

 قبیل مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی( خواهد بود.
بندی شده عوامل. از آنجا كه محققین، به جای خبرگان، اعتبار سنجی لیست طبقه :2پرسشنامه 

خواهند گرفت،  ی در قالب طبقات پیش از ادامه كار را بر عهدهبندو گروه هاستیلكار یك كاسه كردن 
ی یك كاسه شده عوامل ارسال خواهیم كرد. در این هاستیلیك پرسشنامه دومی را برای اعتبار سنجی 

اند، پرسشنامه، تمام عوامل تلفیق شده به دست آمده از پرسشنامه اول را كه به طبقاتی گروه بندی شده
عامل، یك واژه نامه توضیحی نیز  ای درباره هرلیست خواهد شد. عالوه بر توضیحی مختصر و یك جمله

برای تعریف و تشریح هر عامل، بر مبنای اطالعات ارائه شده توسط خبرگان در پرسشنامه اول، گنجانده 
ی خبرگان به پرسشنامه اول، به آنان داده خواهد هاپاسخخواهد شد. عالوه بر این، یك كپی دقیق از 

ی آنان را هاپاسخهد شد تا )الف( تصدیق نمایند كه ما، شد. در دومین پرسشنامه از خبرگان خواسته خوا
و )ب( طبقه بندی عوامل را مورد  میادادهرا در طبقه مناسبی قرار  هاآنو  میاكردهبه درستی تعبیر 

بدون این مرحله، مبنایی برای این ادعا وجود "بررسی قرار داده آن را اصالح نمایند. بنا به نظر اشمیت، 
در این زمان، خبرگان قادر خواهند بود موارد  "ی معتبر و یکپارچه تهیه شده است.ندارد كه لیست

بر  هایبندرا ندیده باشند. دو لیست مزبور و طبقه  هاآندیگری را پیشنهاد كنند كه در ابتدا، ممکن بود 
 ی آنان، باز هم تعدیل خواهد شد.هاپاسخاساس 
 

 : تحديد عوامل2فاز  .2
خبرگان، به عنوان چهار هیئت جدا از هم برخورد خواهد شد. كوتاه سخن  در دو مرحله بعدی، با

هستند، محدود  هاآنی ذینفعان تشکیل دهنده هادگاهید، عوامل را كه بازتاب دهنده هائتیهاین كه، 
(. در فاز دوم كه دو لیست 3)فاز  كنندیم( و سپس رسیدن به اتفاق نظر را تسهیل 2ساخته )فاز 
ی هاگروهی متفاوت هادگاهید، هدف ما، درك رتبه بندی اهمیت عوامل بر مبنای شودیم عوامل، محدود

ی تجارت هافرصتی خاصی از خبرگان ممکن است مسائل و هاگروهذینفع گوناگون خواهد بود. 
تعابیر مهمی برای  تواندیم، هاتفاوترا تا حدودی متفاوت ارزیابی كنند و این  SSAالکترونیك در 

یی كه هاگروهدولت و اقدام مدیریت داشته باشد. بنابراین، استراتژی عبارت است از داشتن  یخطمش
یی كه تفاوت قابل هادگاهید، نه تالش برای وفق دادن كنندیمدرباره اهمیت عوامل، به طور مشابه فکر 

 ای از هم دارند.مالحظه
لفیق شده كامل موارد را به هر ی تهاستیلعوامل. پس از آن،  نیترمهمانتخاب  :3پرسشنامه 

كدام از خبرگان در هر هیئت ارائه خواهیم كرد. پرسشنامه سوم، به طور تصادفی مرتب خواهد شد تا 
 11اریب در نظم لیست كردن عوامل منتفی گردد. از هر عضو هیئت، خواسته خواهد شد تا دست كم 
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كند، انتخاب )نه رتبه بندی( تلقی می مهم SSAعامل در هر لیست را كه برای تجارت الکترونیك در 
ی خود را بازگردانند، هر هیئت را به طور جداگانه تحلیل خواهیم كرد هاپاسخكند. وقتی كه تمام اعضاء 

خبرگان را شناسایی كنیم؛ این عوامل را برای آن هیئت نگه  %21تا عوامل انتخاب شده توسط بیش از 
. اندازه مورد نظر برای دهدیمبه اندازه قابل اداره كردن، كاهش  را هاستیلخواهیم داشت. این فرایند، 

 .مورد نخواهد بود 21-23رتبه بندی، بیش از 
. 

 : رتبه بندي عوامل مرتبط3فاز  .3
هدف از فاز نهایی، رسیدن به یك اتفاق نظر در رتبه بندی عوامل مرتبط در هر هیئت است. 

ی دلفی، هاگروهكه رسیدن به این اتفاق نظر در  انددهیرسمطالعات، به طور هماهنگ به این نتیجه 
، تعامل مستقیم میان اعضا وجود دارد. با این هاآنیی است كه در هاگروهاز توافق نظر در  ترمشکلبسیار 

 عمداًها دستیابی به اتفاق نظر با مشکل كمتری مواجه است چرا كه محققین وجود، با این طراحی هیئت
 گزینند.ن برمیاعضا هیئت را همگو

رتبه بندی عوامل انتخاب شده. این مرحله از رویه مورد نظر، مستلزم آن است كه  :4پرسشنامه 
ی ویرایش شده مجزای خود را به طور هاستیلعوامل موجود در هر كدام از  هائتیههر كدام از 

ر هیئت را نشان جداگانه، رتبه بندی كنند. هر لیست رتبه بندی شده، ترتیب اولویت مربوط به ه
. در این مرحله، هر خبره، به طور انفرادی ترتیب رتبه بندی موارد را برای هر كدام از دو لیست دهدیم

كند. پرسشنامه، همچنین از خبرگان خواهد خواست تا توضیحات زیرساخت و اقدامات مهم تعیین می
 هایشان ارائه دهند.خود راجع به رتبه بندی
موضوع، توضیحی در مورد رتبه بندی در یك مطالعه دلفی، پیدا نشد. اگر چه با مروری بر ادبیات 
ی دلفی را با یك روش متدلوژ، Rohrbaughكند. ارائه می به اره]در این [اشمیت، مطالب مفیدی 

كه از یك روش گرافیکی برای استدالل در  (SJA)تصمیم گروهی مبتنی بر تحلیل قضاوت اجتماعی 
، مقایسه كرده است. اگر چه نتایج به دست كندیمبرای دیگر اعضاء هیئت استفاده مورد تصمیمات اعضا 
، به میزان باالیی از اتفاق نظر دست یافتند، هاگروهنبودند، اما  تردرستچندان  SJAآمده از بکارگیری 

عی در صورت ارائه نو Rohrbaughچرا كه اعضا، استدالل یکدیگر را فهمیده بودند. بر اساس تحقیق 
 ، سریعتر به اتفاق نظر خواهند رسید.هائتیهبازخور درباره استدالل اعضاء 
، اشمیت، رهنمودهای عالی و مبسوط رسدیمفرا  هاستیلهای كمی موارد وقتی زمان تعیین رتبه

ی ما در اینجا، به عنوان پایه و اساس، بکار گرفته متدلوژدر زمینه اصول مربوطه، ارائه كرده است كه در 
 ,and Castellan  ی ناپارامتریك وجود داردهایبندده است. تعدادی مقیاس برای ارزیابی رتبه ش

1988) Siegel( شناخته شده است. ارزش  هاآنبه عنوان بهترین  1اما ضریب تطابق دبلیوی كندال
-می هاستیلنمایانگر همرأیی كامل میان  1دهنده عدم همرأیی و ن نشا 1است، كه  1تا  1دبلیو، از 

نشان از توافق  2/1باشد. اشمیت، جدولی برای تعبیر مقادیر مختلف دبلیو، ارائه كرده است كه در آن، 

                                                                                                                                        
1 - Kendall 's W Coefficient of concordance 
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قوی دارد. پس از محاسبه تطابق در هر هیئت، مقدار دبلیو، نشانده چگونگی رتبه بندی خواهد بود. 
ه رتبه بندی را كامل شده و مرحل دهدیمرا نشان  بخش تیرضایا بیشتر برای دبلیو، توافق  2/1مقدار 

ی مربوط به هر مورد برای محاسبه رتبه نهایی یك هیئت هارتبهاز میانگین  میتوانیمتلقی خواهیم كرد. 
 استفاده كنیم.

باشد، پرسشنامه رتبه بندی را باید دوباره به اعضاء آن هیئت ارائه كرد.  2/1اما اگر دبلیو، كمتر از 
اند، بازگشت ی میانگین لیست شدههارتبههیئت به طوری كه به ترتیب در هر تکرار، موارد مربوط به 

 هاآنها، به داده خواهند شد. برای هر مورد، اطالعات زیر به اعضاء داده خواهد شد تا در اصالح رتبه
( 3( رتبه بندی اعضا از مورد مزبور، در دور قبلی، )2( میانگین رتبه مورد برای هیئت، )1كمك كند: )

( یك پاراگراف 2( و )"توافق ضعیف"از سطح موجود همرأیی، بر مبنای مقدار دبلیو )برای مثال  شاخصی
برای آن مورد. بر  هاآنكه در آن به طور خالصه، نظرات دیگر اعضا درباره دلیل رتبه تعیین شده توسط 

ها ند و رتبه بندیی خود برای هر مورد را اصالح كنهایبنداین اساس، از اعضا خواهیم خواست تا رتبه 
 و اصالحات خود را تبیین كنند.

( دبلیو، 1ما به تکرار این فرایند رتبه بندی ادامه خواهیم داد تا به یکی از سه معیار توقف برسیم: )
( به تکرار سوم برسیم كه 2دهنده سطح قابل قبولی از هماهنگی است. )ن برسد كه نشا 2/1به مقدار 

شد كه هر عضو، در این تحقیق از گفتگوی اول تا به حال دریافت كرده پرسشنامه سومی با تواندیم
است. اما در تکرار سوم، از اعضا، خواهیم پرسید كه آیا خواهان ادامه تکرار تا رسیدن به اتفاق نظر 
هستند یا نه. اگر تعداد كافی از اعضا موافقت كنند، فرایند را ادامه خواهیم داد تا دبلیو، به سطح مطلوب 

در دو دور متوالی تفاوت  هایبند( بر اساس گفته اشمیت، در صورتی كه میانگین رتبه 3رتقا یابد. )ا
 1با استفاده از آزمون مك نامار توانیمچندانی نداشته باشد، تکرار را متوقف خواهیم كرد. این تفاوت را 

)پیش  شودیمبار دریافت در مواقع وجود معیارهای تکراری كه پاسخ هر فرد، دو معموالً"سنجید، كه 
 ." (Barry, 2002) رودیمپس تست( به كار  –تست

در پایان این مرحله رتبه بندی، هشت لیست رتبه بندی شده خواهیم داشت، دو لیست از هر كدام 
به عوامل مختلف، از لحاظ  هائتیهیی است كه هر كدام از هاتیاولواز چهار هیئت، كه نشان دهنده 

تا  كندیماند. این فرایند دقیق، تضمین تعیین كرده SSAكار تجارت الکترونیك در ی بر رگذاریتأث
شاخص معتبری از اهمیت نسبی عوامل مختلف  هایبندرتبهعوامل بوده و  نیترمهمعوامل لیست، 

. بر اساس این نتایج، قادر خواهیم بود تا مشاهدات تئوریکی خود از ادبیات را ارزیابی مجدد باشندیم
 SSAی بر تجارت الکترونیك در رگذاریتأثرده و پیشنهادهایی در زمینه روابط مورد انتظار بین عوامل ك

 ارائه نمائیم.

 پردازيگيري: كاربردهاي روش دلفي درتئورينتيجه .4

توانند آن را در مقاطع مختلف روش دلفی، یك وسیله تحقیقی چند كاربردی است كه محققان می
تواند می مسألهبینی و شناسایی/ اولویت بندی . استفاده از روش دلفی برای پیشتحقیق خود، بکار گیرند

                                                                                                                                        
1 - Mc Namar 
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یا سئواالت تحقیق. به طور مثال،  سوالدر مراحل اولیه، مفید باشد، به ویژه در انتخاب موضوع و تعریف 
منتشر شده  MIS Quarterlyدرباره مالحظات مدیریتی كلیدی كه در  MISRC/CIMمطالعات 

 ISاز دید مدیران اجرایی فعال در  ISموضوعات مطرح در مدیریت  نیترمهمدركی از  جادیادر  ]2[است
و متخصصین، سهیم بوده  ISنقش مهم داشته و لذا در ایجاد ارتباط میان تحقیقات  ISبرای محققین 

ت بنا كردن یك زیرساخ"ی )از قبیل اگستردهاست. مسائل رتبه بندی شده در این مطالعات، موضوعات 
، سئواالتی كه از هاآن. در مطالعات دلفی، كه در اندنموده( را برای تحقیقات آتی ارائه "ITمناسب 

های رتبه بندی شده حاصل، ، لیستترندخاصشود، از نظر موضوع محدودتر و خبرگان پرسیده می
اری در تحقیق هدایتگر تشکیل سئواالت خاص باشد. به طور مثال، عامل ریسك پروژه نرم افز تواندیم

موجب تشکیل سئواالت  تواندیماشمیت و همکاران حائز رتبه اول شده)فقدان تعهد مدیریت ارشد(، 
تحقیقی خاصی درباره این موضوع خاص شود. عامل دیگر ریسك كه در تحقیق اشمیت و همکاران 

ط به شرایط به مجموعه كارهای تئوریك مربو "ی كاربرهادپارتمانتعارض میان "شناخته شد یعنی 
دهد، اشاره در تالشند تا به پاسداری از منافع خود بپردازند رخ می هاگروهتعارض، كه وقتی 

، برخی از كاربردهای 2. به عنوان یك منظر مفید برای بررسی این موضوع، جدول (Pfeffer, 1992)دارد
 .دهدیمروش دلفی در فرایند تحقیق را به طور خالصه نشان 

 
 هاي روش دلفي در فرايند تحقيقكاربرد -4جدول

 شناسایی موضوع تحقیق 

 تشخیص سواالت تحقیق 

 یافتن یك چشم انداز تئوریك برای تحقیق 

 انتخاب متغیرها 

 شناسایی اولیه روابط علی 

 ایجاد یك زبان مشترك برای مباحثه
 

ده كنند. اول ی چندی در زمینه تئوری پردازی استفاهاروشتوانند از روش دلفی، به محققین می
تواند در مراحل اولیه طرح تئوری ارزشمند باشد )كمك به اینکه، رتبه بندی یك تحقیق دلفی، می

محققین در شناسایی متغیرهای مورد نظر و طرح موضوع(. به طور مثال، تحقیق تشریح شده در بخش 
ك در افریقا، مهم است خبرگان، برای تجارت الکترونیر پیشین، تنها شناسایی كننده عواملی كه از نظ

شوند. در هر تحقیقی از بقیه تلقی می ترمهمبلکه در جستجوی این نیز هست كه كدام عوامل،  باشدینم
ی خبرگان، آنچه كه از هایبندای از متغیرهای مربوط را انتخاب كنند. رتبه محققین باید لیست چکیده

ققین در انتخاب عواملی كه بیشترین اثر را اثر عوامل درك شده است را اولویت بندی كرده و به مح
 .دینمایمدارند، كمك 

. از آنجا كه تحقیق دلفی، از ابندییمدوم اینکه، مزایای دیگر در تعمیم تئوری حاصل تحقق 
، با كنکاش در تجربیات و نظرات آنان، نیمحققكه تجربه وسیعی دارند  كندیمخبرگانی اطالعات كسب 

ات تجربی را كه مبنای تئوری اولیه آنان است را به اندازه قابل توجهی گسترش دایره مشاهد توانندیم
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ها و شرایط احتمال آن را كه تئوری حاصل، در زمینهو دهند، در نتیجه پشتوانه تئوری را تقویت كرده 
 چندگانه صدق كند، افزایش دهند.

توجیح استداللشان ناشی در تئوری پردازی از درخواست از خبرگان برای  ]دلفی[سومین فایده 
ی اختیاری تحقیقات دلفی است، اولین تحقیق دلفی صورت گرفته هایژگیو. این مورد، یکی از شودیم

اند، ، از آن استفاده كرد. اگر چه تحقیقات دلفی اخیر زیادی از مزیت این گزینه بهره نبرده1توسط دالکی
كمك ارزشمندی به درك روابط علی میان  واندتیم شانیهاپاسخخواستن از پاسخ دهندگان به توجیح 

 عوامل و درك لزوم خلق تئوری به حساب آید.
در اعتبار مفهوم یاریگر باشد. اعتبار مفهوم، مبتنی بر تعریفی  تواندیمچهارم اینکه، تحقیق دلفی، 

از  ، كه(ارائه شده در اینجا)ی تحقیق دلفی، از جمله تحقیق نمونه هاطرحروشن از مفهوم است. 
ی اولیه خود را اعتبار سنجی كنند تا مطمئن شوند كه هاپاسخكه  خواهندیممشاركت كنندگان 

در جهت این هدف باشند.  توانندیم، فهمندیمارائه شده را  ستیدر لمحققین، مفهوم موارد ارائه شده 
وجب سازگاری به عالوه، شکل دهی تعاریف مفهومی مطابق با تعاریف مصطلح در میان متخصصین نیز م

قابل فهم بودن آن برای  طورنیهمدر درك مفهوم توسط مشاركت كنندگان در تحقیقات آتی و 
. به طور مثال، یکی از كاركردهای تحقیق دلفی شودیممتخصصین استفاده كننده از تئوری حاصل، 

اره آن است كه این روش، یك زبان مشترك برای بحث درب 2صورت گرفته توسط هولساپل و جوشی
 .كندیممدیریت دانش ایجاد 

اگر چه تئوری پردازی، منظور بسیاری از تحقیقات دلفی نیست، یك تحقیق با طرح دقیق، نه تنها 
موجب خلق تحقیقات تئوریکی مربوط گردد.  تواندیمارزش باشد، بلکه ا ب تواندیمبرای خلق تئوری 

م در تئوری و هم در عمل، مثمرثمر باشد. در به طور مستقیم و فوری ه تواندیمآنگاه تحقیقات دلفی، 
 فوراً ، (استفاده كننده)شود. در حالی كه متخصصین این مطالعات، بر مبنای تحقیق، تئوری ساخته می

را در دست داشته،  اندشدهیی از عوامل مهم اولویت بندی شده را كه توسط خبرگان طرح هاستیل
 ، بکار گیرند.را در وضعیت خاص خودشان هاآن توانندیم

ی كه به الهیوسمباحث این بخش، چند كاربردی بودن روش دلفی را به عنوان یك وسیله تحقیقی )
. در این سازدیمهای تحقیقی جدید و مطالعات اكتشافی است(، نمایان طور ویژه به خوبی مناسب حوزه

زمینه فایده این روش  مباحث و نمونه تفصیلی درباره طرح تحقیق دلفی، امیدواریم سطح آگاهی در
كه  میكنیمبرای مقاصد مختلف فرایند تئوری پردازی را باال برده باشیم. در پایان، محققین را ترغیب 

ی تحقیقی خود بگنجاند تا در هنگام نیاز، برای نیل به اهداف هاروشاین وسیله را نیز در مخزن 
 تحقیقی خود، در دسترس باشد.

 
 

                                                                                                                                        
1 - Dalkey 

2 - Holsapple and Joshi 
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 تحقيق كيفي؛ يازدهمفصل 
 مقدمه

بسیاری از تحقیقات، به ویژه در روان شناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم 
هستند. آشنائی با رویکرد كیفی  1كیفی نگرش و رویکردریزی، نیازمند سیاسی، مدیریت، اقتصاد و برنامه
تواند به های مورد استفاده در تحقیقات كیفی، میها، فنون و رویهها، روشدر امر تحقیق و شناخت شیوه

 .پژوهشگران كمك كند تا آن را به صورتی موفقیت آمیز به اجرا درآورند
ای برخوردار است. از این در تحقیقات مبتنی بر رویکرد كیفی، طرح تحقیق از اهمیت و جایگاه ویژه

ریزی تحقیق كیفی، مسیرها و شویم. برنامهق كیفی آشنا میدر این فصل با نحوة تهیة یك طرح تحقیرو 
مراحل مشخصی كه باید طی شود، اصولی كه باید رعایت گردد و نقاط قوت این رویکرد پژوهشی از 

 گیرند.هستند كه مورد بررسی قرار میدیگری  جمله مطالب
 قرار باشد، موضوعو شکلی( هر تحقیق بر یاگر انسجام و یکپارچگی بین دو بخش اصلی )محتوا

محکم ارائه شود و بین  ییهاای مناسب تدوین گردد، برای آن استداللبه شیوه و تحقیق نیز معقول باشد
انجام آن یکپارچگی و هماهنگی وجود داشته باشد، یك تحقیق كیفی  یهاتحقیق و روش یهاپرسش

 ف كمك خواهد كرد.مبتنی بر منطق ارائه خواهد شد. مطالعة این فصل به تحقق این اهدا
، طبق روال در قسمت نخستپس از ارائه مقدمه قسمت است. یك مقدمه و هشت  این فصل شامل

در ارتباط با تحقیق كیفی به همراه چارچوب كلی استدالل  مرتبط  "برگزیده پژوهشی"كلی كتاب یك 
ر شده ارائه ذك "برگزیده پژوهشی"با علت انتخاب رویکرد، استراتژی و شیوه خاص تحقیق برای 

و ابهاماتی است كه  هاپرسشی بعدی فصل در واقع تالش در جهت تبیین نکات، هاقسمت. گرددیم
 پس از مطالعهُ این گزیدهُ پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد خواهد شد.

كه شامل مطالبی مختصر از تاریخچه،  گرددیكلیاتی در مورد تحقیق كیفی ارائه مدر قسمت دوم 
به این  3شناسیو روش 2شناسییت تحقیق كیفی است و نگاهی اجمالی از دیدگاه معرفتمحتوا و ماه

این قسمت در مجموع جایگاه نظری و عملی تحقیق كیفی را مشخص رد. انوع رویکرد تحقیقی د
 كند.می

در مورد چارچوب نظری نسبتاً پیچیدة تحقیقات كیفی مطالبی ارائه شده است.  سومدر قسمت 
تحقیق را تعیین ” ؟چه چیز”و ” ؟چه”تحقیق با مروری بر ادبیات ذیربط، محتوا یا  چارچوب نظری

شود تا پا را از حد یا مرز مسأله یا معمای نخستین فراتر گذاریم و كند. چنین فرایندی باعث میمی
 ارچوب نظری تحقیق را در مسیری مناسب و معقول قرار دهیم.چ

تحقیق بحث شده ریزی انجام برنامهانجام تحقیق در قالب  دربارة روش یا چگونگی چهارمدر قسمت 
ها كه در پی پاسخ از پرسش یاو مجموعه میآوریاست.  با تأكیدی كه بر روی موضوع تحقیق به عمل م

                                                                                                                                        
1 Qualitative approach 

2 Epistemologic 

3 Methodologic 
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باشد كه بتوان با  یاوهیها برمی آییم و با توجه به كانون تمركز تحقیق، طرح تحقیق باید بیانگر شآن
 هایی را جمع آوری كرد.مطرح شده به صورت منظم داده یهاتوجه به پرسش

های كیفی به صورتی گذرا و با ذكر نقاط قوت و ضعف جمع آوری داده یهاروش پنجمدر قسمت  
به مدیریت فرایند جمع آوری، ثبت و تجزیه و  ششمقسمت   هر كدام مورد بررسی قرار گرفته است.

ریزی به فرایند پیچیده و تکراری برنامههفتم در قسمت  های كیفی اختصاص یافته است.تحلیل داده
مالی و زمان الزم برای انجام تحقیق را  ،و منابع انسانی میپردازیمنابع الزم، جهت انجام تحقیق كیفی م

 . میدهیتوجه قرار م مورد
كنیم و برای ارزیابی معقول بودن و یك بار دیگر دربارة طرح تحقیق بحث می هشتمدر قسمت  

توان آن را ارزیابی كرد و كنیم كه بدان وسیله میشایستگی طرح تحقیق كیفی معیارهایی ارائه می
 هایی معقول ارائه نمود. منتقدان شیوه یهاجهت پاسخگوئی به انتقادها و پرسش

كه یکی از  ،در سراسر این فصل دو موضوع اصلی مورد توجه است: انعطاف پذیری طرح تحقیق
با  مهم و زیربنائی تحقیق كیفی است و ارائة دالئلی محکم و موجه در مورد تحقیق. های بسیارجنبه

نیازمند یك بررسی مفصل و ” تحقیق كیفی ” توجه به اینکه پرداختن به موضوع پیچیده و نسبتاً جدید 
معرفت شناسی است، بدیهی است كه روشن كردن ابعاد متنوع  یهاانیهمه جانبه، به ویژه در حوزة بن

. لذا این فصل تنها با استموضوع در قالب یك فصل از یك كتاب، كاری بس دشوار و حتی ناممکن 
 ترقیهدف ارائة یك نگاه كلی و اجمالی و در حد آشنائی اولیه و ایجاد انگیزه برای مطالعات بیشتر و عم

 فراوان نیز خواهد بود. یهایها و كاستشامل لغزش تدوین شده است و قطعاً
نوشتة   ؛1332روش تحقیق كیفی ”  یهاه ذكر است كه بیشتر مطالب این فصل از كتابالزم ب

”  روش تحقیق كیفی در جامعه شناسی  اثر  دیوید سیلورمن” و ” ترین مارشال  و  گرچن راسمناك
برگرفته شده است.  سایر كتبی كه در تدوین این فصل به عنوان منابع اصلی مورد استفاده قرار 

 اند. ، معرفی شده”فهرست منابع و مراجع” ، در پایان فصل و در اندگرفته

 

 برگزيده پژوهشي و استدالل و دفاع اوليه از طرح تحقيق   . 1
در این قسمت در جهت ایجــاد زمینه ذهنی الزم برای درك بهتر ماهیت و چیستی تحقیق كیفی 

. گرددیمیفی به مسأله تحقیق ارائه )چه؟ و چه چیز؟ تحقیق ( یك گزیده پژوهشی مرتبط با رویکرد ك
یی از استدالل و دفاع اولیه از منطق آن، به خواننده هاخالصهمطالعه و بررسی این گزیده پژوهشی و 

كند كه قبل از ورود به موضوعات نظری، تصویری مستند از تحقیق كیفی در ذهن داشته كمك می
ر در مورد تحقیق كیفی در ذهن خواننده ایجاد كه در اثر ظهور این تصوی پرسشنامهباشد. امید است 

 شود، در ادامه فصل در حد الزم پاسخ داده شود.می
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برگزيده پژوهشي:  متقاعد ساختن سياستگذاران در مورد مفيد بودن استفاده   1-1
آسيب ديده از زلزله سرپناه هاي بيسازي براي خانوادهتحقيق كيفي در مسئله خانه از
 پس از وقوع زلزله ( ) شش ماه "بم "

ها میلیارد ریال برای ساختن چرا شش ماه پس از زمانی كه قانونگذاران و مسئولین كشوری ده
ها در چادرهای تخصیص دادند، هنوز هم خانواده "بم"پناهگاه و تهیه خانه برای آسیب دیدگان زلزله 

ادگی همه جانبه برای كمك و خوابیدند؟ چرا علیرغم ابراز همدردی گسترده و اعالم آمصحرائی می
ی )آن هم به شکلی بی سابقه و استثنائی(، هنوز هم انتظارات آسیب المللنیبهمیاری در سطح ملی و 

ی انسان هاكمكدیدگان مصیبت زده برآورده نشده بود؟ و چرا مجموعه گسترده نیروهای انسانی و 
ته بود موجبات جلب رضایت آسیب دیدگان و ی كه به منطقه زلزله زده ارسال شده بود، نتوانسادوستانه

 ی را فراهم آورد؟المللنیبهمچنین تأیید نسبی افکار عمومی در سطح ملی و 
دانستند كه تحقیق كردند، میدو پژوهشگر با تجربه كه در یك موسسه پژوهشی غیر دولتی  كار می

توانند مقامات ارشد را دند كه میمدعی بو هاآندر این مورد باید بر اساس رویکردی كیفی انجام شود. 
گیرتر است، ولی یابی وقتمتقاعد سازند كه تحقیق كیفی، اگرچه در مقایسه با تحقیق پیمایشی یا زمینه

 راهی بهتر و مفیدتر خواهد بود.
 

 "استدالل و دفاع اوليه از طرح تحقيق كيفي در مورد برگزيده پژوهشي زلزله  2-1
 "بـم

قدم برای دفاع از طرح تحقیق خود یادداشت زیر را تهیه كردند و برای مقامات آنها به عنوان اولین 
 :مسئول ارسال نمودند

 "بم"سرپناه آسیب دیده از زلزله های بیسازی برای خانوادهیادداشت در مورد سیاست خانه
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یی كه در زمینة هاپرسشخواهیم این مطلب را توضیح دهیم كه برای پاسخگویی به ما می

تواند بسیار مفید واقع شود. در گردهمایی فردا، ثابت گذاری وجود دارد تحقیق كیفی میسیاست

های نوادهسازی برای خاتوان برای تجزیه و تحلیل و بررسی سیاست خانهخواهیم كرد كه می

 .سرپناه، از این روش استفاده كردبی

اید هایی مستأصل شدهما میدانیم كه شما و همکاران در موارد زیادی از دست تحقیقات و ارزیابی

اند شما را از كه تنها پس از اینکه امور از مسیر اصلی خارج گردید و اشتباهی رخ داد، توانسته

چیده اجتماعی، همانند مسألة آسیب دیدگان زلزله بم، ما بر ها آگاه سازند. در یك عرصة پینتیجه

این باوریم كه باید اطالعاتی را ارائه كرد كه بتوان بدان وسیله به عمق و ماهیت مسأله پی برد و 

گری در زندگی واقعی اعمال نفوذ كرد ها را شناسایی نمود. تا بتوان با اجرای سیاست مداخلهزمینه

تواند ثمر بوده است، نمیی اجرایی بیهااستیسند. تحقیقی كه تنها بگوید ها ماو منتظر نتیجه

سودمند باشد. گذشته از این، ما بر این باوریم كه شما باید به اطالعاتی دست یابید كه بتوانید پا را 

از حد متغیرهای ساده و وابسته فراتر گذارید. از این رو ما معتقدیم كه برای تجزیه و تحلیل 

  .كه در پیش رو داریم باید از تحقیق كیفی استفاده كرد سیاستی

 :های زیر استبه نظر ما روش تحقیق مزبور در امر تدوین و تنظیم سیاست، دارای مزیت

و   هاخانمانیبهای اجتماعی، مثل مسأله توان پیچیدگی مسألهبا استفاده از تحقیق كیفی می

  .و مصیبت بار را شناسایی كرد و شرح دادآسیب دیدگان  جسمی و روحی یك زلزله عظیم 

 .پی برد هااستیسهای غیرمنتظره توان به وجود نتیجهبا تحقیق كیفی می

 هااستیسرا تغییر داد )اغلب این  هااستیستوان، در صورت لزوم، مسیر با اجرای تحقیق كیفی می

 .(هم هستندبا هم سازگاری ندارند، دارای ثبات رویه نبوده و گاهی ضد و نقیض 

توان متوجه شد كه در مسیر اجرا و در سطوح مختلف چگونه باید با استفاده از تحقیق كیفی می

 .ها را تغییر دادسیاست

هایی كه حلپیدا كرد، راه« طبیعی»های  حلها راهتوان برای مسألهبا استفاده از تحقیق كیفی می

ی و بدون دخالت در فرایند سیاسی توصیه افراد بومی و آسیب دیده از زلزله با مشاركت عمل

 .كنندمی

توان از درجایی كه تحقیق تجربی نتواند مفید واقع شود یا كاربرد آن خالف اصول اخالقی باشد می

 .(1322، تحقیق كیفی استفاده كرد )مارشال

های امید ما بر این است تا فرصتی به ما بدهید كه بتوانیم گفته خود را ثابت كنیم و فعالیت

مسئولین و مجریان رسیدگی به وضعیت اسکان زلزله زدگان را در مسیری هدایت كنیم كه به 

 .گرددیموسیله تحقیقات كیفی مشخص 

ی خود دچار لغزش بشویم، ولی به جای اینکه پاسخی هایابیارزشاید در برخی از موارد ما در  

مناسب به پرسشی دقیق داده  دقیق به پرسشی نادرست بدهیم بهتر این است كه پاسخی نسبتاً

 . شود

 
 



 تحقیق كیفی؛ یازدهمفصل 
 

232 
 

 

 

زد كه تحقیق او مفید خواهد بود، و در در بسیاری از موارد پژوهشگر باید منتقدان را متقاعد سا
مواردی هم حتی مجبور است پیش از تنظیم و تدوین موضوع تحقیق چنین چیزی را به اثبات برساند. 

گذاران از های اجرائی سیاستگذاریدر بسیاری از موارد، به ویژه به هنگام تحقیق در زمینة سیاست
كنند. در بسیاری از موارد تحقیقاتی كه در صال میدست تحقیقات پیشین به تنگ آمده و احساس استی

توان درك كرد كه چگونه كند و نمیها اكتفا میشود به تجزیه و تحلیل نتیجهزمینة سیاست انجام می
ها بینجامد. در برگزیدة پژوهشی فوق نشان دادیم كه دو اقدامات یا فرایندها توانسته است به این نتیجه

یی هاپرسشبا روش كیفی به  توانیممقامات باالتر را متقاعد سازند كه  كردندیمپژوهشگر چگونه سعی 
 شود، پاسخ داد.گان میزدسازی و اسکان زلزلهخانه كه در زمینة سیاست

 
 قيق كيفي )جايگاه نظري و عملي(حت كليـات .2

در این گزیدة پژوهشی مذكور تالش اولیه ما برای ورود به مبحث چیستی تحقیق كیفی است. 
ی تربزرگی نظری، فلسفی و معرفت شناسانه این رویکرد پژوهشی، گام هاانیبنقسمت با پرداختن به 

در راه پی بردن به چیستی و ماهیت تحقیق كیفی برخواهیم داشت. از این رهگذر جایگاه نظری و عملی 
 تحقیق كیفی نیز تا حدود زیادی روشن خواهد شد.

 
 جايگاه تحقيق كيفي

های علوم اجتماعی و علوم كاربردی همچون علوم تحقیق كیفی در رشته یهاو روش هاشیوه
گیرند. علوم اجتماعی كه در مورد استفاده قرار می یاندهیریزی به صورت فزاتربیتی، مدیریت و برنامه

را مرهون  ، خود“ 1اثباتگرائی” چون و چرای در دوران حاكمیت بی ژهیسدة گذشته و به و طول چند
 یابد.گشا نمیها را چندان مناسب و راهدانست، اینك این روشهای علوم تجربی میروش

گیرند، خصلتی كیفی ائی كه اكنون انجام میهبسیاری از تحقیق( ” 1322طبق نظر سیلورمن )
 یهادرصد گزارش  31 ، قضیه بسیار متفاوت بود. در این دهه، نزدیك به1321دارند. تا پایان دهة 

بررسی آماری بودند. گرچه در و شده در مجالت جامعه شناسی آمریکا مبتنی بر تحقیق كمی  منتشر
تحقیق  1321زنم تا اواخر دهة  در دست نیستند، ولی حدس می یاسهیبریتانیا آمارهای قابل مقا

ظــری آماری در این كشور نیز مسلط بود. اما امروز قضیه تفاوت پیدا كرده است.  به بركت انتقادهای ن
كیفی )رویکرد كیفی در پژوهش( جایگاهی كانونی در آموزش و تحقیق  یهااز اثباتگـرائی، اكنون روش
 ” اند. اجتماعی به دست آورده

 
 تحقيق كيفي نظريجايگاه 

تحقیق كیفی در نقطة مقابل تحقیق كمی قرار  سازی ذهنی و لغوی معموالًبر مبنای یك قرینه
ن كیفی قابل قبول ا، این تقابل از دیدگاه بسیاری از كارشناسان و محققگیرد. علیرغم این نکتهمی
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در میدان عمل، علیرغم اختالف نظرهای ” ( معتقد است كه 1333دی ) انیانیست.  به عنوان نمونه
های تحقیق كیفی و محققین كیفی و كمی، بسیار مشکل است كه مرز و دیوار كامالً مشخصی بین شیوه

ها مکمل یکدیگرند و رقیب هم نیستند و هیچ دلیلی وجود ندارد یم.  از نظر او این شیوهكمی برقرار ساز
ها را تحلیل آماری محروم سازد و آن یهاكه یك محقق كیفی خود را از فنون شمارشی و كمی و روش

ز و ( نیز به عنوان یك پیش نیا1332ترین كاسل و جیلیان سایمون )اك” از جعبه ابزار خود حذف كند. 
های كمی و های تحقیق كیفی به موضوع مقایسة شیوهالزام برای ارائة تعریفی از رویکرد كیفی و شیوه

كنند كه تقابل رویکردهای كمی و كیفی در پژوهش پردازند. اما آنان نیز بالفاصله اعتراف میكیفی می
 ألردی و عملی ندارد( و اصوها و مجادالت بین محققین بوده )جنبة كاربالعمل بحثنتیجه و عکس بعضاً

محققین و دانشمندان است.  این دو محقق سپس دو  2معرفت شناسی یهاانیناشی از  اختالف در بن
 " 3پـدیـده شناسی"و  "اثباتگرایی "شناسی رویکرد كمی و كیفی در پژوهش را در دو قطب معرفت

(، باید گفت كه دو نوع تحقیق 1323كنند. در همین راستا بر اساس نقطه نظر هاف پنی )جایگذاری می
 .   2یکی اثباتگرائی و دیگری تفسیرگرائی :انداجتماعی مسلط بوده یهایدر بررس

بر اساس بازده تحقیقی محققان : ” سدینوی( در جهت معرفی این تقابل دوقطبی م1322سیلورمن )
یا برندة بی چون و چرا بوده شناسی اخیر بریتانجوان، شکی نیست كه انگارة تفسیرگرایانه در جامعه

اند. در این نقدها چنین نشان است.  نقدهای نیرومند از اثباتگرائی، برای توجیه این ترجیح بسیج شده
های داده شده است كه تحقیق اثباتگرایانه به جای توجه به ساخت اجتماعی معنا، از یك رشته رویه

اخیر  یهاقیكند. به جای آن بیشتر تحقاده میمتغیرهایش استف لیموردی برای تعریف، شمردن و تحل
دار را كه انگارة اند كه جهان اجتماعی معنیكه رویکرد كیفی دارند به گونة قابل دركی ترجیح داده

 كند، توصیف و روشن سازند. تفسیرگرایانه توصیه می
اند و در دنینزدیك ش ییرا ریو تفساثبات گرایی ( معتقد است كه دو انگارة 1322سیلورمن ) 

توانند توصیف با ارزشی از جهات اصلی و متفاوت تحقیق مجموع و با همکاری یکدیگر می
شناختی را به دست دهند. البته هدف او دفاع از تحقیق كمی یا اثباتگرایانه نیست، بلکه در پی آن جامعه

دارند، اثبات كند. بنا به هائی كه طرح كیفی و تفسیری است كه برخی از فوائد كمی سازی را در تحقیق
 است.    ” قدیم یهالباس” برای ” سبك جدید”: این در واقع زمینه ساز بردیاصطالحی كه خود او به كار م

گرائی در مورد رویکردهای توان گفت كه سیلورمن ضمن رد دیدگاه تقابل و دوقطبیدر واقع می
غیر قابل  یهااز تحقیق كیفی و ارزش كیفی و كمی در امر پژوهش، در صدد دفاع مستدل و منطقی

اشکاالت و انحرافات این رویکرد پژوهشی را نیز به بوتة نقد بکشد، و  خواهدیانکار آن است. ضمن آنکه م
 :گویدسیلورمن میهای رشد و توسعة آن را فراهم آورد. در این ارتباط از این طریق زمینه
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آور شد، در یك جامعة تکنولوژیك و ( بیست سال پیش یاد1322همچنان كه سیکورل ) "
توانیم كنج انزوا شناسی در بوتة امتحان است، نمیكنند. امروزه كه جامعهدیوانساالر، اعداد صحبت می

 "سازی، دل خوش كنیم.  گزینیم و به انتقادهای گستردة نظری از كاربردهای تحلیلی و عملی كمی
د برای نای باشند وسیلهنتواسادة شمارش میكه فنون  دنشان ده در واقع سیلورمن قصد دارد

این طریق خواننده به  از شود.ها توجه نمیهایی كه معموالً در تحقیق عمیق كیفی به آنبازبینی داده
ها بدست كه ادراكی از كم و كیف كل داده ابدییفرصت این را م ،های محققجای اتکاء محض به گفته

های آزارنده دربارة تجدید نظر كند و شك هایش را بیازماید وتعمیم تواندیمحقق از این طریق م آورد.
ای جز این پرسش ندارد خوانندة انتقادی آثار كیفی چاره ها را برطرف سازد.هایش از دادهصحت برداشت

هر كجا  انتخاب نکرده است.  كردهیهایی را كه استدالل او را تایید مكه آیا محقق تنها آن بخش از داده
خواننده احساس اطمینان بیشتری به تحلیل نویسنده پیدا ، شوندمی نییكه موارد خالف یادآوری و تب

اند، چین شده مبتنیهای دستهایی كه بر نمونهاما بدگمانی درباره مستدل بودن داعیه .كندیم
 .ماندیهمچنان باقی م
بر حسب مقوالتی كه خود مشاركت  یحاًرا بشماریم ، ترج هایاین است كه شمردن ممه پس، نکته

تحلیل كیفی  توانندیساده شمارش م یهاروشبه عنوان مثال . برندیكنندگان در عمل به كار م
 بسط دهند. را عمق و یشناختساختار زبان یهاتیواقع
 یابیم كه بیشتر آنها به گونه شگفتیگر نقدهای موجود بر اثباتگرایی را نیز بررسی كنیم، در ما

مورد پرهیز بیشتر صراحت دارند تا درباره عملکردهایی  ی. این نقدها در مورد عملکردهااندیانگیزی منف
 كه سه فرض زیر میئم، باید بگویپردازی پرهیز كرده باشتوصیه كنند. برای آنکه از عبارت خواهندیكه م
 :اندیاساس هانقد گونهنیبرای ا
اجتماعی  یها را درباره ساختارهاتنی بر عقل سلیم انسانتوان دانش مباز جهت تحلیلی نمی-1

 یك جهان مبتنی بر هم ذهنی، در ی بدست آید.اقعبه این امید واهی كه دیدگاهی و كنار گذاشت،
 . برندیمنابع یکسانی را برای تشخیص معانی به كار م هردو مشاهده گر و مشاهده شونده،

روش تجربی همیشه برای بررسی جهان  طق آماری واز جهت روانشناختی باید دانست كه من -2
های كنترل از منطقی كاربرد گروه نمونه گیری تصادفی و یهاروش ذهنی مناسب نیست.مبتنی بر هم
 لزوماً به كار بستنی نیست.  1یائمورد جهان پسا اثباتگر كه در رندیگیسرچشمه م

های مشیخط سروكار داریم، 2یذهناز آنجا كه با جهان مبتنی بر هم ـ از جهت عملی،3
چه از جهت سیاسی  از نظر تحلیلی و چه واكنش، –گرانه مبتنی بر الگوی تغییر ناشی از محرك دخالت

توانیم تصویری از متخصصان عینی را بپذیریم كه متغیرهایی نمی دیگر همین روی، از پذیرفتنی نیستند.
 . سازندیعملی م ،ای تحقیقتر بررا برای تولید پیامدهای بهتر و قابل قبول
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 گونهچینقد ه در این كید دارد.أحتی قرائت كوتاه فوق از نقد اثباتگرائی، نیز بر ماهیت منفی آن ت
گذارد. و باز، شود و محقق آینده را بدون راهنماهای اساسی وامیبه دست داده نمی یروش تحلیل روشن

كنند، یك محقق تازه كار به سختی می كیدتأآن بر مکاتب  بیشتربا وجود طرد نظری اثباتگرایی كه 
 باشد. تواندیرفتنی چه میتگرایانه پذاتواند بداند كه یك روش شناسی غیر اثبمی

  
 كيفي تحقيقجايگاه عملي 

توانیم كنیم كه نمیدر حال حاضر در مورد تحقیق كیفی بدان اندازه احساس كسر و كمبود می
های مختلف پژوهشی ارائه دهیم.  از این نوع تحقیق را در حوزه های قابل توجهیحتی تعداد نمونه

های تحقیقاتی نمایند و كمیتهسازمانهائی كه منابع مالی تحقیق را تأمین می (1332مارشال و راسمن )
كنند، به موضوع تحقیق كیفی از های كارشناسی ارشد و دكترا( نظارت میها )دورهكه در دانشگاه

توانند دربارة كنند، نمیحتی خود كسانی كه به این شیوه تحقیق می كنند.ه نگاه میای بدبینانزاویه
رسد كه تحقیق آنان مسیری مشخص ندارد، طرح تحقیق خود به روشنی سخن گویند. چنین به نظر می

ها و زند و یا گاهی خود را دست آویز رویکردها، شیوهریزی نشده است، به هر دری میدرست برنامه
 دهد !های دیگر قرار میروش

 
 هاي تحقيق كيفي ها و رويهشيوه

نظر دارند اینست كه تحقیق كیفی با همه گستردگی  شناسان درباره آن اتفاقراما چیزی كه اغلب كا
بندی این های شناخته شده است.  البته طبقهها و رویههای ذهنی متعددی كه دارد دارای شیوهو ریشه
 .باشدیتأثر از حوزة علمی و كاری محققین و كارشناسان مها تا حدودی مشیوه

های تحقیق كیفی را در رشتة علوم تربیتی به شش ( روش1322ـ1322به عنوان مثال جی كاب )
های تاریخی و نظام علمی نهاده بود؛ شش دسته تقسیم كرد. او كه پایه و اساس كار خود را بر روش

، قوم 2شناسی شناختی، انسان3گرانگاری كل، قوم2شناسیبوم شناسی، روان1روش، رفتارشناسی مردم
 را پیشنهاد نمود. 2گرایی نمادینو تعامل 2نگاری ارتباطی
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های تحقیق كیفی را در هفت دسته تقسیم كردند: تعامل ( شیوه1322سان و همکاران )اتکین
ناختی، ارزیابی دمکراتیك، ششناسی مردمشناسی اجتماعی، روششناسی، زبانگرایی نمادین، انسان

 )تحقیق دربارة زنان(.  1فمینیسمنگاری انتقادی )نئوماركسیست( و مردم
و تحقیق مشاركتی به این  2یمل( دو روش دیگر را به نام پژوهش ع1332من )مارشال و راس
 كنند.مجموعه اضافه می

گیرند ر چتر تحقیق كیفی قرار میهایی( را كه در زیها )یا روشالبته ما بر آن نیستیم كه انواع روش
ست كه فرآیند ا مورد بررسی قرار دهیم و در مورد شایستگی آنها به داوری بپردازیم، بلکه هدف ما این

 طرح ریزی جریان اصلی تحقیق كیفی را شرح دهیم.
 

 پژوهشگر در فرايند تحقيق  يهاچالش
روبرو اصلی با سه مشکل یا چالش  پژوهشگرانی كه بخواهند تحقیق كیفی انجام دهند، دست كم  
 :  هستند
 ارائة یك چارچوب نظری برای تحقیقی كه عمیق، خالصه و دقیق باشد ؛ .1
 پذیر باشد؛ریزی طرحی كه سیستماتیك و قابل اجرا و در عین حال انعطافبرنامه .2
 راناندركانظران و دستكه بتوان در موارد زیر صاحب یایکپارچه كردن اسناد ذیربط به گونه .3

تواند انجام شود و ج ( انجام خواهد را متقاعد ساخت كه: الف ( تحقیق مزبور باید انجام شود، ب ( می
 شد.

 

 براي تأييد طرح تحقيق استدالل
اساس تهیه و تدوین طرح تحقیق عبارت است از ” موضوع زیر در كانون توجه این فصل قرار دارد. 

 (.1332)مارشال و راسمن ”  ورد نظر تحقیق.  فرایندی از ارائة دلیل برای تأیید كار م
رای اطرح تحقیق باید بتواند افراد را متقاعد نماید كه پژوهش یا كار مورد تحقیق، خود به خود، د

و اینکه طرح تحقیق معقول یا به عبارتی از سالمت كامل برخوردار  .اهمیت، ذیربط و جالب توجه است
 آمیز هدایت كند.موفقیت یاوهیاند تحقیق مورد نظر را به شتوو سرانجام اینکه پژوهشگر می .است

ها شود. بخش اول كه شامل چارچوب نظری و پرسشطرح تحقیق كالً از دو بخش اصلی تشکیل می
شود. بخش تحقیق و یا محتوای تحقیق مربوط می”  ؟زییا چه چ ؟چه” و مسألة تحقیق است در واقع به 
تحقیق و انجام یا اجرای ، شامل برنامه یا روش پردازدینجام تحقیق مدوم طرح تحقیق كه به چگونگی ا

خواهد بود. اگر انسجام و یکپارچگی بین این دو بخش اصلی  این راهها و ابزارهای مورد استفاده در شیوه
شناسی دارای وجوه شناسی و روشمعرفت یهاانینی آن دو از نظر بنع)ی حفظ شودطرح تحقیق 

های منتخب جهت انجام آن، یکپارچگی و انسجام وجود تحقیق و روش یهابین پرسشمشترك باشند(، 
 خواهد داشت. 

                                                                                                                                        
1 Feminism 

2 Action research 



222 
 

 فلسفة علم و روش شناسی تحقیق
 

 

 

فرایند ارائة دلیل برای تأیید طرح تحقیق شامل چهار مؤلفة اساسی است. این چهار مؤلفه عبارتند 
یق.  از: چارچوب نظری، معقول بودن طرح، شایستگی یا صالحیت پژوهشگر و سرانجام مفید بودن تحق

بعدی این فصل مطالب الزم ارائه خواهد شد. تنها در  یهاها در قسمتدر مورد هر یك از این مؤلفه
جا به نکتة مهمی اشاره كنیم.  برای الزم است در همین” معقول بودن طرح ” زمینة مؤلفة دوم یعنی 

فت موضوع توجه كرد. این پایة منطقی قوی و قابل دفاع قرار گیرد باید به ه اینکه روش تحقیق كیفی بر
 هفت موضوع عبارتند از :

 های تحقیق كیفی ؛( فرضیه 1
 ( ارائة دلیل برای گزینش نمونه یا افراد و جامعه و مکان مورد تحقیق ؛ 2
 ها ؛جمع آوری داده یها( شیوة انتخاب طرح كلی و روش 3
 های مربوطه ؛ههای مختلف كار و زمین( داشتن آگاهی و دانش الزم در مورد جنبه 2
 ( رعایت نمودن مسائل اخالقی ؛ 2
 ( داشتن منابع مورد نیاز ؛ 2
 ( قابل اعتماد بودن طرح كلی ؛ 2

دربارة منابع مورد نیاز  2این فصل دربارة پنج موضوع نخست، در قسمت  2و  2و  2 یهادر قسمت
 دربارة قابل اعتماد بودن تحقیق بحث خواهیم كرد. 2و در قسمت 

 
 تحقيق  )تدوين طرح تحقيق( محتواي

توان این دو را به هم ربط داد؟ از نظر دانشمند طرح تحقیق چیست؟ چگونه می ؟تحقیق چیست
كند، تحقیق عبارت است از فرایندی كه علوم اجتماعی یا پژوهشگری كه در علوم كاربردی تحقیق می

د را بهتر درك كند. پژوهشگر با روابط متقابل بین افرا یهایدگیچیبدان وسیله پ كوشدیپژوهشگر م
كند، ها اطالعاتی را جمع آوری میو واكنش هانظاممند )سیستماتیك( دربارة كنش یهااستفاده از روش

كند و سرانجام این ها را ارزیابی می، آنرسدیهائی م، به نتیجهشدیاندیدربارة معنی یا مفهوم آنها م
غیرعادی، بحث برانگیز یا جالب  یادهیپژوهشگر كار خود را با پد د.دهها یا دستاوردها را ارائه مینتیجه
كند. از سوی دیگر طرح ، شروع میدینمایآن را مشاهده كرده یا با آن برخورد م زندگی خود كه در

جهت درك هر چه  ، مثالًتحقیق عبارت است از طرحی جامع و مستند برای انجام تحقیقات نظاممند
آمیز را ت تغییر شرایط مشکل آفرین اجتماعی.  اما چگونه باید یك تحقیق موفقییا پدیده و  یكبهتر 

های بحث به هنگام تدوین یك طرح تحقیق همواره این پرسش مطرح بوده و یکی از مساله ؟آغاز كرد
 در تحقیقات كیفی است. ژهیبرانگیز، به و

   
 آغاز  شيوة

ی اغلب پرسش نخستین بر اساس یکی از ( معتقدند كه در تحقیق كیف1332مارشال و راسمن )
: مشاهدات پژوهشگر از رویدادهای واقعی، معماها و پرسشهائی كه در سایة دیآیزیر به وجود م یهاروش
های تفکر برانگیز. های ابراز نشده و تمایالت یا عالقهشود، نظریههای مستقیم پژوهشگر مطرح میتجربه
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سنتی و تحقیقات تجربی كه در این  یهاتمایل پژوهشگر بر پایة روش در سایر موارد امکان دارد عالقه یا
 زمینه انجام شده است قرار گیرد. 

 كند:های گوناگون آغاز كردن تحقیق را به سه دسته مختصر می( شیوه1322سیلورمن )
 (grand theoryعالئق نظری پهن دامنه و گرایش به نظریة بزرگ ) -1
  های شگفت انگیزداده -2

 وش شناختی مسائل ر -3
به هر حال مشکل یا چالش اصلی كه در این مرحله فراروی پژوهشگر قرار دارد این است كه او 

موجب تعصب و یکسونگری نسبت به موضوع مورد تحقیق  اشیبتواند ثابت كند كه عالقه یا میل شخص
 نشده است.

چوبی است كه بر اساس ها تهیه و ارائة چاربخش نیتردر فرایند تدوین طرح تحقیق یکی از مشکل
ها فرایند به تصور درآوردن و تصمیم گیری را نشان داد. این چارچوب آن بتوان پیش از جمع آوری داده

را كه به پرسش اصلی تحقیق می انجامد، نشان  نظریرابطة متقابل بین مشاهدات شخصی و استدالل 
 یاوهیت، آنچه را كه باید در پی آن بود و شتوان بدان وسیله دربارة مکانی كه باید بدانجا رفمی .دهدمی

تهیة چنین  .دادهائی را مطرح كرد، نشان كه باید از طریق آن در مورد مشاهدات دنیای واقعی پرسش
بتوان به راحتی به تصور درآورد یا در ذهن خود ترسیم  هچارچوبی بسیار مشکل است و چیزی نیست ك

 اند.از چنین چارچوبی ارائه كرده یا( نمونه1322ین )كرد. دو پژوهشگر به نام اورت سان و گر
شهودی را نادیده بگیریم.   یهادر این مرحله از فرایند تحقیق، شایسته نیست كه نقش قضاوت

تحقیقاتی كه به وسیلة دانشمندان مشهور انجام شده، نقش محوری بینش خالق )دیدگاه شهودی( را به 
مراجعه كنید(. البته منظور از  1321و مونی  1332، لیبی 1322ن رسانیده است )به نوشتة هافم تاثبا

چنین گفتاری این نیست كه ارزش فرایند تحلیل را كاهش دهیم، بلکه برآنیم تا اقدامات خالق را در 
 شرایط مناسب ارج نهیم. 

  
 طرح تحقيق  محتوايشكل و 

 است.   زیر یهاتحقیق متفاوت است، اما معموالً شامل بخش یهاشکل طرح
مركز  ، كه مروری بر موضوع تحقیق ؛ بیان مسأله و اهمیت آن ؛ پرسش تحقیق كه در( مقدمـــه 1

 شود. تحقیق را شامل می یهاتیگیرد ؛ و محدودكانون و توجه قرار می
 ( مروری بر ادبیات مربوطه  2
 اجرای تحقیق  یها( روش 3

، با یکدیگر روابط متقابل دارند و هر یك بر پایة شوندمشاهده می هاقیها كه در همة تحقاین بخش
ها باید دارای انعطاف پذیری باشد، زیرا . طرح تحقیق كیفی، در طراحی و پرسشگرددیدیگری استوار م

 احتمال دارد با پیشرفت مراحل تحقیق، دستخوش تغییر گردد.
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 قيقتحي هاتيمحدود ها وبر تحقيق: مسأله و اهميت آن، پرسش يامقدمه
 اصلی این بخش از طرح تحقیق به شرح زیر است : یهاهدف

 ( بیان یا شرح ماهیت تحقیقی كه مورد توجه است ؛ 1
 تر و نشان دادن اهمیت آن؛( تعیین چارچوب یك مسألة عملی، سیاسی یا تئوریك بزرگ 2
 اولیة تحقیق ؛ یها( مطرح كردن پرسش 3
 مورد بحث قرار گیرد ؛)مروری بر ادبیات( ر بخش دوم ( تعیین نوشتارها و ادبیاتی كه باید د 2
 تحقیق و بحث در مورد آن.  یهاتیتعیین محدود ( 2

كه بتوان به  یاكند، باید این اطالعات را تنظیم نماید، به گونهكسی كه طرح تحقیق را ارائه می
ر ادبیات مربوطه )بر راحتی به موضوع یا عصارة اصلی تحقیق دست یافت.  این قسمت و قسمت مروری ب

كه موضوع، ماهیت و هدف  سازندیدهند و مشخص مروی هم ( چارچوب نظری تحقیق را شکل می
دربخش دوم طرح تحقیق یعنی در بخش طرح  گاهو به خودی خود وجود دارد. آن ذاتیتحقیق به صورت 

 تیرا در هدا توانائی خود لهیوس نیشود و پژوهشگر بدتحقیق، شیوة اجرای آن مشخص می ریزی
 .رساندیم تتحقیق به اثبا

افراد متخصص و آگاه پس از اینکه طبق عرف، طرح تحقیق را به دو بخش تفکیك كردند، با توجه 
های با مراجعه به مقاله دارند وبا ادبیات مرتبط با تئوری مورد بحث و تحقیقات تجربی  كهبه آشنائی 

گونه بررسی یا مطالعة دقیق ادبیات ذیربط  نیند و بدآگاهی دهنده در پی شرح این دو بخش برمی آی
به همان میزانی كه در افزایش را توان اهمیت تحقیق ، میالً، اولهیوس نیبد گیرد.مورد توجه قرار می
ذهنی مهم كه  یهاروش نمود. ثانیاً تاز جنبة سیاستگذاری و اجرائی اثباهمچنین دانش نقش دارد و 

شوند. و بدین وسیله یك چارچوب نظری تدوین و ارائه اند، مشخص میشدهموجب ارائة چنین تحقیقی 
 و سرانجام پرسش اصلی، مهم و حیاتی تحقیق مطرح خواهد شد. گرددیم

شود و طرح تحقیق مطرح می یهادر بخش مقدمة تحقیق مسأله و اهمیت آن بیان و پرسش
كه نظر خواننده را  یاشود، ولی به گونهاین بخش به صورت خالصه نوشته می .گرددیمطالعه ارائه م

 جلب نماید و بیان كنندة قسمتهائی است كه در پی خواهد آمد.
و  هااستیجاری، س یهاتیشود و ارتباط آن با فعالمطرح می قیالف( مسألة مورد بحث و تحق

 شود كه گویای اهمیت تحقیق است. نشان داده می یتئور
  ارائه مورد بحث قرارگیرد، با مراجعه به ادبیات ذیربط كه باید یهاقیب( زمینة كلی تئوری و تحق

 .گرددیم
های اصلی، شود كه دربارة روش خاص مورد نظر، دادهج ( آنگاه طرح مطالعه تنظیم و تدوین می

 .باشدیمنحصر به فرد طرح مزبور م یهایژگیها و وجمع آوری داده یهاروش
و  در باره اهمیت تحقیق شود واز مسأله می یترث مفصله وارد بحـدمـسرانجام این مق د( 
 .پردازدیتحقیق به بحث می هاپرسش
 

 مروري بر ادبيات ذيربط
 تأمین گردد : زیرشود كه چهار هدف كلی مروری بر ادبیات تحقیق باعث می
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ها گذاشته عمومی تحقیق بر پایة آن یها( نخست آنکه نشان دهندة مفروضاتی است كه پرسش1
شده است و در صورت امکان باید نشان دهندة الگو )حوزة فکری غالب( تحقیق باشد كه موجب 

ها را به دهد كه پژوهشگر آنها و ارزشهائی را شرح میو فرضیه گرددیاستحکام بخشیدن به تحقیق م
 كند.دنیای تحقیق وارد می

ذهنی كه  یهاو از روش كنکاش كرده استدهد كه پژوهشگر دربارة موضوع تحقیق ( نشان می2
 كند بهرة كافی برده است. تحقیق را احاطه و حمایت می

دهد كه پژوهشگر با مراجعه به زمینة تحقیق متوجه نوعی كسری و كمبود در ادبیات ( نشان می3
 تواند نیاز خاصی را تأمین كند.تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می

های اثبات نشدة تحقیق و فرضیه یهاشود كه پرسشوجب می( سرانجام، مرور بر ادبیات م2
تر ها را در بستر تحقیقات تجربی گستردهآزمایشی پاالیش شده و صیقل زده شوند، تا بتوان این پرسش

 مطرح كرد.

پس از اینکه پژوهشگر مسألة تحقیق را به تصور درآورد یا تجسم كرد، در صدد برمی آید تا با 
جایگاه آن را تعیین نماید. نخست احتمال زیادی وجود دارد كه این  هایاز تئور یاجعه به مجموعهامر

های جایگاه از طریق اقدامات شهودی تعیین گردد. زیرا این امر بر عهدة پژوهشگر بوده است كه فرضیه
ادبیات ذیربط را مطرح سازد. ولی با بررسی  یهااصلی را تعیین كند، زاویة دید را تعیین نماید و پرسش

ها در یك چارچوب تئوریك، محل آن ها را شناسائی نموده ونظری ) تئوریك ( پژوهشگر باید آن فرضیه
تئوری رشد كودك، تئوری سازمانی، تئوری یادگیری، تئوری  تواندرا مشخص نماید. این چارچوب می

ه تحقیق مورد بحث مناسب باشد كه با توجه ب هایجامعه پذیری افراد بال  یا هر مجموعة دیگری از تئور
های علمی كه تحقیق است.  در این بخش از تحقیق كه مروری بر ادبیات است چارچوب تحقیق و زمینه

 .گرددیها برآمده است، مشخص ممزبور در صدد بسط و گسترش آن
در قسمت بعدی مقولة مروری بر ادبیات، پژوهشگر باید تحقیقات پیشین را كه با پرسش عمومی 

شود كه ها را مورد انتقاد قرار دهد. این بررسی انتقادگونه باعث میارتباط دارند بررسی كند و آن تحقیق
تر شوند و یا حتی ها پاالیش یافته و شفافبیان گردد، یا پرسش ترقیمسألة تحقیق به صورتی دق

 ها تغییر كنند و پرسشهائی تازه مطرح گردند.پرسش
عمل كند كه همة ” چسب ذهنی” تواند همانند نوعی ادبیات می مروری بر هانیگذشته از همة ا

 ها شود.تحقیق را به هم بچسباند و از نظر ذهنی موجب انسجام و یکپارچگی آن یهاموضوع

 تحقيق اجرايطرح و روش 
آخرین بخش اصلی طرح تحقیق ) طرح و روش اجرای تحقیق ( باید از مجرای نظری و منطقی یا 

 یها. در این مقطع پژوهشگر باید بر مبنای بخش نظری طرح تحقیق، دربارة روشاستدالل عبور كند
ها و سرانجام شیوة گزارش خاصی كه به كار خواهد گرفت، نمونه گیری، شیوة تجزیه و تحلیل داده

ارائه نماید. بنابراین در بخش طرح ریزی و تعیین روش اجرای تحقیق باید دربارة   مواد الزم را تحقیق، 
ها تصمیماتی گرفته شود و در این به اره دالئلی مستدل ارائه گردد. از ح كلی و شیوة جمع آوری دادهطر

 معقول داشته باشد. یادیدگاه معرفت شناسی، روش تحقیق باید با پرسش و مسألة تحقیق رابطه
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مدعی شویم كه فرایند ارائة طرح تحقیق مسیری خطی  میخواهیالزم به ذكر است كه ما نم
. به تصور درآوردن یك تحقیق و ارائة طرح تحقیقی كه روشن، مشخص، انعطاف پذیر و قابل دیمایپیم

اجرا باشد، امری است خسته كننده، شلوغ، و درهم و برهم و در واقع باید گفت كاری است بسیار سخت. 
اجرائی  یاهها، و طرح و روشنکتة قابل توجه و چالش اصلی این است كه باید بین مسأله، پرسش

 دهد.  روابطی منطقی برقرار گردد كه این بحث بعدی ما را تشکیل می
 

 اجراي تحقيق( فرايند) كيفي تحقيقانجام چگونگي 
. نخست، گرددیكند، تشریح مدر این قسمت طرح و روشهائی كه سه هدف عمدة زیر را تأمین می 

پژوهشگر توانائی خود را در اجرای تحقیق به  شود. دوم،تدوین و ارائه می یابرای اجرای تحقیق برنامه
شود، یعنی همان چیزی كه پایه و اساس تحقیقات كیفی و سوم، طرح انعطاف پذیر می رساندیاثبات م

 است.  اغلب هدف سوم چالش آفرین است. 
كه . سه موضوع اول گیردمورد بحث قرار میی بعدی هاقسمتو هشت مطلب اصلی در این قسمت 

در همین قسمت از  ،نقش پژوهشگرو از: استراتژی كلی و استدالل ؛ مکان و شیوة نمونه گیری عبارتند 
جهت  یاها ؛ برنامهها ؛ استراتژی تجزیه و تحلیل دادهها ؛ مدیریت دادهشیوة جمع آوری دادهو  فصل

ورد بررسی ی بعدی مهاقسمت، در هائی از معقول بودن تحقیقمدیریت منابع و زمان و سرانجام جنبه
در هر هشت موضوع مورد بحث همواره با دو چالش اساسی روبه رو هستیم: اول، نیاز به  گیرند.قرار می

 روشن و قابل اجرا و از سوی دیگر داشتن انعطاف پذیری الزم در اجرای آن برنامه. یاارائة برنامه
 استراتژي كلي و استدالل  - هارويارويي با چالش -1

تا برای تحقیقی كه مفروضات آن بر پایة تحقیق كیفی گذارده شده، دالیلی ارائه شود گاهی الزم می
گردد: تأكید بر نقاط قوت این الگو )در ترین مباحث تحقیق كیفی حول موارد زیر مطرح میشود. مهم

هایی كه اكتشافی یا توصیفی هستند(، تحقیقی كه اساس فرض خود را بر ارزش محتوا و مورد تحقیق
آید كه در فرایند تحقیق تر از تجربة كسانی برمیگذارد، و تحقیقی كه درصدد دركی عمیقیمکان م

( قرار دارد مبنی بر اینکه، 1332اساس دیدگاه توماس)ر های اصلی بكنند. یکی از فرضیهمشاركت می
وقعیت و ای كه افراد مشود این امر ضرورت دارد تا از شیوهدر تحقیقی كه دربارة تجربة انسانی می

 كنند، آگاه شد.شرایط موجود و متعلق به خود را تعریف می
 

 الف: استراتژي كلي
( سه پرسش مطرح 1322ترین استراتژی تحقیق، پژوهشگری به نام ین )برای تعیین معقول

آن است رویدادی را شرح دهد، ر كند. نخست، شکل پرسش تحقیق چگونه است؟ اكتشافی است؟ بمی
بحث كند یا اینکه درصدد است یك پدیدة اجتماعی را توضیح دهد یا توجیه كند؟ دوم،  ایدربارة پدیده

شود رویدادی كه به صورت آیا در این تحقیق باید رفتار را كنترل كرد، یا اینکه در تحقیق سعی می
دهد، شرح داده شود؟ و سوم، آیا پدیدة مورد تحقیق مربوط به زمان حال یا گذشته طبیعی رخ می

 ؟است
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شود یك استراتژی تحقیق را بر سایر دهد مجبور میمی هاپرسشیی كه به این هاپاسخپژوهشگر در 
شمارد: آزمایشی، پیمایشی یا میها ارجح شمارد. این پژوهشگر پنج استراتژی تحقیق را براستراتژی

ی مختلف هاوشرای، تاریخی و تحقیق موردی. ما یابی، تجزیه و تحلیل آرشیوی یا كتابخانهزمینه
ای از تحقیق میدانی( و مصاحبة عمیق و نگاری )مورد ویژهتحقیق كیفی را، مثل تحقیق میدانی، مردم

 كنیم. اضافه می هاآنجامع به 
به هنگام بحث دربارة استراتژی، پژوهشگر باید علت استفاده از روش كیفی و تصمیمی را كه بر آن 

آن ر ها نیست؛ طرحی جامع است كه بی چیزی جز نقشة راهاساس گرفته است، ارائه دهد. استراتژ
دهند. استراتژی تحقیق اساس پدیدة مورد نظر را به صورت منظم )سیستماتیك( مورد تحقیق قرار می

گیرد. شکل می "رویکرد یا نگرش انتخابی  "و  "هدف تحقیق"،  "صورت مسأله تحقیق"بر مبنای 
اكتشاف، پیش بینی یا حل مسأله ، حول محور مسأله اصلی  تواند توصیف، تبیین،)هدف تحقیق می

تواند رویکرد كیفی باشد.( استراتژی انتخابی تحقیق باشد. رویکرد انتخابی نیز به عنوان مثال می
های های پژوهشی است. ) مثالً استفاده توأمان از شیوهپژوهشگر معموالً دربرگیرنده تلفیقی از شیوه

در متن یك نگرش یا رویکرد كیفی به مسأله تحقیق   "تحقیق عملی"و  "ردیمو "،  "میدانی"تحقیق 
ها در جریان فرایند تحقیق در تدوین (. در این گونه موارد باید اولویت و ترتیب استفاده از این شیوه

استراتژی تحقیق لحاظ گردد. روش یا رویه عبارت است از ابزاری خاص برای اجرای یك شیوه خاص 
 هاآنیی استفاده كرد كه دامنة هاروشتوان از سلسله رای مثال، در شیوه تحقیق تاریخی میپژوهشی.  ب

 شود. نظر كشیده می های كم ارزش مبتنی بر اجماع یا اتفاقاز مصاحبة جامع تا داده
( در زمینة تدوین استراتژی تحقیق كیفی بر این باور است كه 1322) پژوهشگری به نام زلدیچ

را باید بر مبنای دو معیار مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد. نخستین معیار شایستگی  تحقیق كیفی
اطالعاتی و دومین معیار كارایی است. در زمینة قضاوت دربارة استراتژی تحقیق ما یك شاخص مهم 

. به های كیفی محدود استكنیم. البته دامنة استراتژیرا اضافه می« رعایت اصول اخالقی»دیگر، به نام 
گنجانند، و آن عبارت است می هاآننگاری را هم در مردم معموالًهای كیفی بندی استراتژیهنگام طبقه

شناسی فرهنگی شود. این پدیده در انساناز یك تحقیق موردی ویژه كه به صورت میدانی انجام می
شویم كه مجدداً متذكر می ای ساختارهای ویژه استوار است. در انتهای این بحثریشه دارد و بر مجموعه

شود، اولین و ی كلی تحقیق و چارچوب نظری كه در سایة مروری بر ادبیات مشخص میهاپرسش
 معیار تعیین كنندة نوع استراتژی مناسبی است كه باید به كار گرفت. نیترمهم

 
 ب: استدالل

حث دربارة تحقیق به هنگام ارائه دالیلی محکم جهت انتخاب تحقیق كیفی و استراتژی كلی، ب
تواند نقشی حیاتی ایفا كند. شرحی كامل از مشاهدات اصلی نه تنها تأییدی است بر توانایی مقدماتی می

ی كیفی است. برای طرح هاروشپژوهشگر در انجام تحقیق موردنظر، بلکه نشان دهندة نقاط قوت 
ماتی یا مشاهدات اصلی موجب گنجاندن شرحی از تحقیق مقد معموالًآفرین تحقیق، ی انگیزشهاپرسش

شود كه در پژوهش شود. كار با مفاهیم، فرایندها یا متغیرهایی شروع میتقویت موضوع تحقیق می
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های )اثبات نشده( نشأت اند و تحقیق در سایة چارچوب نظری و فرضیهپیشین مشخص و شناسایی شده
 پیماید.گرفته از این چارچوب، مسیر خود را می

در  تواندیمی از انواع تحقیقاتی را كه اپارهی تأكید بر نقاط قوت تحقیقات كیفی در اینجا برا
 : میكنیمگیرد، ذكر بر

  ها و در گردابی از پیچیدگی هاآنتحقیقاتی كه الزم است برای كسب اطالعات مربوط به
 ور شد.فرایندها غوطه

 كمتر شناخته شده( است. های نوآور یا پدیدهای ناشناخته )یاتحقیقی كه دربارة سیستم 

 های اجرایی كوشد تا محل و علت متفاوت بودن سیاست و جنبهتحقیقی كه پژوهشگر می
 )گفتار و كردار مقامات( را كشف نماید.

 .تحقیقی كه در مورد روابط غیررسمی و بدون ساختار بین فرایندهای سازمانی است 

  ی هاهدفراز یا اعالن شدة سازمان با ی ابهاهدفتحقیقی كه دربارة شناخت علت مغایر بودن
 واقعی است.

  تحقیقی را كه نتوان به سبب مشکالت اجرایی یا مسائل اخالقی به شیوة تجربی به اجرا
 درآورد.

 اند.تحقیقی كه متغیرهای ذیربط متعلق به آن هنوز ناشناخته مانده 

( استخراج كرد. او بر 1322)توان مطالبی را از نوشتة ویل سان دربارة نقاط قوت تحقیق كیفی می
كند كه رفتار انسان به شدت تحت تأثیر زمینه، محیط یا شرایطی این باور است و چنین استدالل می

گیرد، بنابراین باید رفتار مزبور را در آن محیط مورد مطالعه قرارداد. عوامل است كه فرد در آن قرار می
قوق، دستمزد و پاداش( و درك یا تصوری كه افراد از بیرونی )مثل جدول زمانبندی شده، فضا، مکان، ح

گیرد. ساز قرار میدارند در زمرة متغیرهای محتوایی و سرنوشت هاارزشو  هانقش، هاسنتهنجارها، 
تحقیق باید در محیطی انجام شود كه در آن همة این متغیرها وجود دارند. گذشته از این، او چنین 

ها، آن چارچوب اندیشهر گر نتواند چارچوبی را كه افراد مورد تحقیق دكند كه اگر پژوهشاستدالل می
تواند به درك رفتار انسانی نایل آید. گاه نمیكنند، درك كند هیچاحساسات و اعمال خود را تفسیر می
و كسی كه « بی غرض»ها را درك كند.  در واقع دانشمند بنابراین، پژوهشگر باید این چارچوب

، هاآنال نظر شخصی نماید، از طریق به رمز درآوردن این متغیرها و استاندار نمودن خواهد اعمنمی
شود. سرانجام، های ارزشمند میاعمال نظرات شخصی خود، موجب خراب شدن داده قیاز طرندانسته، 

كند كه درگذشته پژوهشگران آورد، یادآوری میویل سان در انتقادی كه بر الگوهای تجربی وارد می
مفاهیمی ارزشمند  هاآناند از تحقیقات تجربی دستاوردهای خیلی مفیدی داشته باشند و از وانستهنت

 نیبه راشود یی كه در تحقیق تجربی به كار برده میهاروشكند كه اند. او تأكید میاستخراج نکرده
 به صورتقبیل كارها دستاوردها اثر گذاشته است. تحقیقات آزمایشگاهی، استفاده از پرسشنامه و از این 

اند. افراد مورد آزمایش نسبت به پژوهشگر بدبین و در مواردی هم نگران غیر واقعی و تصنعی درآمده
كوشند تا او را دانند كه پژوهشگر در پی چه چیزی است و میاند و در برخی از موارد خوب میشده

 خشنود سازند.
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هایی جست و جو كرد كه هدف آن، در تحقیق به صورتی گذرا، نقاط قوت تحقیقات كیفی را باید
 كند. كشف یا توصیف است و بر محتوا، محیط، زمینه و چارچوب مرجع افراد مورد آزمایش تأكید می

 توجه به مكان، جامعه يا پديده -2
در بیشتر موارد امکان ندارد كه به صورتی عمیق همة رویدادها، امور یا اشخاص را مورد تحقیق قرار 

ترین تصمیم كلی را كه باید اتخاذ كرد همانا تعیین كند. نخستین و مهمگیری میشگر نمونهداد. پژوه
مکان، جامعه یا پدیدة مورد نظر است كه در طرح تحقیق نقش محوری دارد و راهنمای پژوهشگر خواهد 

 شد.
بسیار  ( احتمال آن2( ورود به آنجا امکان پذیراست؛ 1ی زیر است: هایژگیومکان مطلوب دارای 
ها، روابط متقابل و ساختارهای مورد نظر یا تركیبی از فرایندها، افراد، برنامه زیاد است كه به مجموعه

آورد؛ و  به وجودای اطمینان بخش یابد با جامعه مورد تحقیق رابطه( پژوهشگر امکان می3دست یافت؛ 
 نگرانی نیست. گونه ها دارای كیفیت باال هستند و از این نظر جای هیچ(داده2

و یی باشد كه در زمینة قابل اعتبار هاپرسشپژوهشگر به هنگام ارائه طرح تحقیق باید در انتظار 
تواند این دستاوردها را مورد تهدید قرار گیری ضعیف میشود. نمونهها مطرح میمعقول بودن نتیجه

سد )كاری است طاقت فرسا!( دهد.او برای توجیه یك نمونه باید جامعه و متغیرهای ذیربط را بشنا
ای ارائه كرد. بهترین راه این است كه از پدیده، زمینه، مکان تحقیق یا افراد مورد مطالعه نمونه معموالً

 مراجعه كنید(. 1322)به نوشتة رابرت ،
پذیر بودن كارها های عملی و امکانگیری باید با توجه به جنبهتعیین مکان و شیوة نمونه

نظر گرفت: راحتی كار برای پژوهشگر، توانایی ر ود كه در این خصوص باید موارد زیر را دریزی شبرنامه
. هاتیفعالو  هاگروهدر ایفای نقش به هنگام مشاركت در مشاهده و دسترسی پیدا كردن به همه قشرها، 

 اندیشی شود.گیری چارهپس معقول این است كه نخست دربارة نمونه
 و )یا( فرایندها  رويدادهاتارها، نمونه گیری از مردم، رف -3

های گیری تصمیمگیری در مورد یك مکان، جامعه یا پدیدة خاص، باید در مورد نمونهپس از تصمیم
گونه كه پیش از انجام ای است كه باید اجرا شود ) بدانزیادی گرفته شود. طرح تحقیق بیانگر برنامه

گیری را مشخص كند و پژوهشگر نباید این شیوة نمونه اندیشند( و همین بایدمی به ارهتحقیق در آن 
 پذیری باالیی برخوردار باشد.نکته را از یاد ببرد كه طرح تحقیق باید از انعطاف

آوری گیری از افراد و رویدادها باید همزمان با تصمیماتی كه دربارة شیوة جمعتصمیم دربارة نمونه
 شود، اتخاذ گردد. ها گرفته میداده

 در زمينة ورود به ميدان تحقيق و اصول اخالقي( هاييمسألهپژوهشگر) نقش 
را دارد. حضور او در صحنة مورد تحقیق « ابزار یا وسیله»پژوهشگر در تحقیق كیفی، حکم یك 

دهد. به هر حال، پژوهشگر وارد صحنة زندگی افراد مورد تحقیق بخشی از الگوی اصلی را تشکیل می
گردد، كه در تحقیقات اعث بروز سلسله مسائلی استراتژیك، اخالقی و شخصی میشود. همین مسأله بمی

توان این مراجعه كنید(. می1333شود )به نوشتة الك، اسپیردوسو وسیلورمن، كمّی مشاهده نمی
ها را به دو دستة فنی )در مورد ورود به صحنة تحقیق و داشتن كارایی از نظر ایفای نقشی كه مسأله
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های اخالقی و شخصی كه در اجرای تحقیق های روابط شخصی )مسألهعهده دارد( و مسأله پژوهشگر بر
 بندی كرد. آید(، طبقهبه وجود می

 مالحظات فني -1
ضرورت دارد،  هاآنهای فنی كه رعایت هنگامی كه پژوهشگر در مرحلة طرح تحقیق است، مسأله

 است. هامکانمنابع و شیوة دسترسی به افراد و تعیین نقش خود؛ تدوین جدول زمانی و استفاده كارا از 
 تعيين نقش خود

است، « مشاركت»كند كه مستلزم درجات متفاوتی از ریزی مینخست، پژوهشگر نقشی را برنامه
یعنی درجه یا میزان مشاركت پژوهشگر در زندگی روزمره. در یك انتهای طیف مشاركت كامل وجود 

مکان مورد تحقیق در انجام كارهای روزانه نقشی را بر عهده دارد كه شخص پژوهشگر در محیط یا 
كند و در روابط اجتماعی هیچ نوع دخالتی به گیرد. در انتهای دیگر این طیف او تنها مشاهده میمی
 كوشد تا در دنیای مورد تحقیق، هیچ نوع دخالتی نداشته باشد.آورد و مینمی عمل
ی هانقشتواند گیرند، پژوهشگر میمورد تحقیق قرار میبا توجه به میزان آگاهی افرادی كه  

متفاوتی را بر عهده بگیرد. یك سوی طیف افشای كامل وجود دارد و در دیگر سوی آن، ناآگاهی كامل 
 )به صورت پنهان نگه داشتن مشاركت شخص پژوهشگر(. 

وقتی را كه در  های متفاوت باشد، یعنی مقدارتواند دارای شدت و ضعفسوم، نقش پژوهشگر می
تواند متفاوت باشد. می هانقشگذراند و نیز پول و دورة زمانی تحقیق، این مکان و زندگی روزمره می

 شود، بستگی دارد. سرانجام، نقش پژوهشگر به میزان تمركزی كه بر روی موضوع تحقیق می
 

 اتخاذ تدبير براي ورود به محل تحقيق 
ت ورود به محل تحقیق اتخاذ شده است مشخص گردد، مبنی در طرح تحقیق باید تدابیری كه جه

 كند؟آیا پژوهشگر از طریق مقامات رسمی یا غیررسمی جواز ورود به سازمان را دریافت می نکهیبر ا
 كارايي
بیندیشد كه چگونه منابع موجود را به كار خواهد گرفت  بارهنیدر اكیفی پژوهشگر باید  قیدر تحق
مطرح پاسخ كامل داده شود. پژوهشگر به هنگام تعیین نقش خود باید به مسألة  یهاپرسشتا به تمام 

ای كه بتواند از زمان و انرژی گونهمنابع موجود هم بیندیشد و در این راه توازن یا تعادل ایجاد كند. به
ورت شود كه در صبیشترین بهره را ببرد. حتی با وجود اینکه پژوهشگر این حق را برای خود قائل می

لزوم در فرایند اجرای تحقیق تغییراتی بدهد، ولی باید همواره هدف تحقیق را در نظر داشته باشد و 
های عملی را ، امکانات و جنبههاتیمحدود، هاهدفنسبت به آن وفادار باقی بماند. پژوهشگر باید 

 تیی وجود خواهد داشهاتیمحدودمشخص كند و همواره به یاد داشته باشد كه چنین 
 مالحظات انساني -2
توان چنین استدالل كرد كه موفقیت تحقیق كیفی در گرو مهارت پژوهشگر در ایجاد رابطه با می

توانند از عهدة دیگران است. تردیدی نیست كه بسیاری از افراد دارای این شایستگی نیستند و هرگز نمی
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رنجند روح میشگران خشك، سرد و بیتحقیقات كیفی برآیند. زیرا بسیاری از افراد مورد تحقیق از پژوه
 و حاضر به همکاری با چنین افرادی نخواهند بود.

هایی شود كه امنیت، سالمت، وضع فیزیکی و احساسی پژوهشگر طرح تحقیق باید شامل استراتژی
شود به ی یك مکان حالت انفجاری دارد و پژوهشگر مجبور میهااستیسرا حفظ و تأمین نماید. گاهی 

یگری رخت بکشد. گاهی اگر پژوهشگری نتواند در یك مکان به تحقیق بپردازد، با اندكی تأخیر دیار د
 باید آن را به مکان دیگری منتقل كند.

 
 رابطة متقابل و اصول اخالقي

یا تفاهم باید در محدودة تحقیق و با رعایت اصول اخالقی باشد. یعنی پژوهشگر وارد  رابطه متقابل
ود و همواره به یاد داشته باشد كه نقش یك پژوهشگر را دارد و مرز و حریم خود حریم شخصی افراد نش

 را حفظ كند.
اگر پژوهشگری بخواهد در انجام یك تحقیق كیفی موفق باشد، باید ضمن رعایت اصول اخالقی: 

شگر اصول اخالقی، اعالم كند كه در هر حال و شرایطی به این اصول پایبند خواهد ماند. بنابراین پژوه
های مربوط به ورود به میدان تحقیق، ایجاد رابطه متقابل با جامعه یا باید در طرح تحقیق، دربارة مسأله

عهده گرفته است و قبوالنیدن موجودیت خود به جامعة ر افراد مورد تحقیق )تفاهم(، حفظ نقشی كه ب
 د باقی بماند.مورد تحقیق تدبیرهایی بیندیشد. و همچنین همواره به اصول اخالقی پایبن

 
 هاي كيفيآوري دادهجمع يهاروش

و فصل  هامشابهتهای پژوهشی، با وجود ها در انواع رویکردها و شیوهی جمع آوری دادههاروش
متفاوتند. این  كامالًی زیادی كه از نظر شکلی با هم دارند، از لحاظ محتوائی با یکدیگر هامشترك
مورد بررسی قرار  "ی تکمیلیهاروش"و  "ی اصلیهاروش"ه كیفی در دو گرو قیدر تحقرا  هاروش

ی دیگری هم كه هاروشدهند. ی اصلی اساس و بنای تحقیق كیفی را تشکیل میهاروش. میدهیم
گیرند. در این فصل دربارة  آن دسته ی تکمیلی مورد استفاده قرار میهاروشحالت ویژه دارند، به عنوان 

ریزی تحقیق كیفی مورد نظر كنیم كه به هنگام طرحتکمیلی بحث می یهاروشی اصلی و هاروشاز 
 هستند.

 
 اصلي يهاروش

 روند عبارتند از:ها به كار میآوری دادهی اصلی كه برای جمعهاروشدر تحقیق كیفی 
 ( مشاركت در تحقیق،  1
 ( مشاهدة مستقیم،  2
 ( مصاحبة عمیق )جامع( و  3
 ( بررسی اسناد و مدارك.  2
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 مشاركت در تحقيق
آید، میمشاهده مشاركتی یك از اركان اصلی تحقیق كیفی است. همان گونه كه از نام این روش بر

كند كه پژوهشگر در جامعة مورد تحقیق مشاركت نماید. مشاركت یا مشاهده مشاركتی ایجاب می
واقعیت را ببیند، بشنود و  دخالت در مکان یا جامعه مورد تحقیق این امکان را به وجود آورد تا پژوهشگر

 تجربه كند.
 

 مشاهده مستقيم
مشاهده مستلزم توجه منظم )سیستماتیك( و ثبت رویدادها، رفتارها و موضوعاتی است كه در 
محیط اجتماعی و مکان یا محل مورد تحقیق وجود دارد. البته اگر پژوهشگر تنها به مشاهده اكتفا كند 

عهده بگیرد و تنها باید توان مشاهدة ر تحقیق( ب در صحنهخاص ) آید تا نقشیگاه درصدد برنمیهیچ
 رویدادها را داشته باشد، بدون اینکه در صحنه یا امور تحقیق هیچ نوع دخالتی بکند.

كند. حتی پژوهشگر از طریق مشاهده روابط بسیار پیچیده را در زمینة اجتماعی و واقعی كشف می
ند نقش مهمی ایفا نماید. پژوهشگر به زبان اندام هم توجه دارد، و تواهای جامع، مشاهده میدر مصاحبه

 كند. را یادداشت می هاحركتاین 
 مصاحبة عميق )جامع(

آوری ای است كه به هنگام جمعی شناخته شدههاروشدر روش كیفی، مصاحبة جامع یکی از 
یی خاص از هاشکلصاحبة جامع، گیرد. عالوه بر مای مورد استفاده قرار میها به صورت فزایندهداده

از: مصاحبة  عبارتاند هاآن. میبریمرا تنها نام  هاآنمصاحبه هم وجود دارد كه ما به صورتی گذرا 
(، 1321دنزین )متمركز بر گروه.  و مصاحبه گاننخبنگاری، مصاحبة پدیدار شناسی، مصاحبه با مردم

 (1323)همرزلی و اتکینسون 
 بررسي اسناد و مدارک

آوری و تجزیه و تحلیل اسناد و مداركی كه مربوط به رویدادهای روزمره است پژوهشگران با جمع
كوشند تا مشاهده، مصاحبه و مشاهده مشاركتی را تکمیل كنند. برای درك بهتر مکان یا گروه مورد می

ها و ، خبرنامهی رسمی و تدوین شدههااستیسها، ها، شعارها، اعالمیهجلسهر تحقیق، پژوهشگر از دستو
 كند. از این قبیل چیزها استفاده می

نامند. اغلب استفاده از سند مستلزم بکارگیری روشی خاص است كه آن را تحلیل محتوا می
دانند. زیرا این روش ماهیتاًًً نوعی استراتژی تحلیلی نظران روش مزبور را بهترین روش جامع میصاحب

تر است. اگر تحلیل محتوا با نگرش و رویکرد سنتی فی عینیی كیهاروشاست. روش مزبور از سایر 
شرحی عینی و »دهد كه دربارة محتوای اشکال مختلف ارتباطی انجام شود به تحلیلگر این امکان را  می

ها، ی بلند، روزنامههاداستانی درسی، هاكتابمطالب نوشته شده مانند متون،  معموالًارائه كند. « كمٌی
ی ارتباطی )مثل هاشکلدهند. سایر ی ارتباط مواد اولیة تحلیل محتوا را تشکیل میهاشکلبه عنوان 

 شوند.توانند در این مقوله گنجانده ی سیاسی( نیز میهایسخنرانموسیقی، فیلم، یا 



 تحقیق كیفی؛ یازدهمفصل 
 

223 
 

 

 

 
 هاآوري دادههاي تكميلي جمعروش
 لییتکمی هاروشوان تها، میآوری دادهی اصلی جمعهاروشطرح تحقیق، عالوه بر گنجانیدن ر د

ی مزبور به شرح زیر هستند: داستان سرایی، تاریخچه زندگی، تجزیه و تحلیل هاروشرا نیز گنجانید. 
ای و ی نامرئی، پیمایشی و پرسشنامههاروشتاریخی، فیلم، ویدئو، عکس، حركت اندام، استفاده از فضا، 

که در رویکردهای سنتی پژوهشی از این گونه ی تصویری و آزمون روانی. با توجه به اینهاروشسرانجام 
چندان زیاد نیست. به همین  هاروشكمتر استفاده شده است، میزان آشنائی محققین نیز با این  هاروش

 بپردازیم. هاروشكنیم به صورت بسیار مختصر به معرفی این دلیل در اینجا سعی می
 داستان سرايي -1

شود. در این ی مربوط به زندگی افراد توجه میهاداستانبه سرایی مبتنی بر روش داستان قیدر تحق
كوشد با شرح این اند و پژوهشگر میگذرانیده« ایزندگی افسانه»است كه افراد  نیبه راروش فرض 
 آوری كند.هایی را جمعزندگی داده

حتوای كند و نه به مروش مزبور از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است كه به فرد توجه می
ها، ، نامههاعکسها، ها، سوابق روزنامهسرایی بر پروندهاجتماعی. امکان دارد كه روش داستان

هایی را كه در میدان تحقیق به پژوهشگر داده اصوالًها تکیه كند. های شخصی و سایر دادهزندگینامه
طالب را به صورت نوشته با كمك او م احتماالًگذارد و آورد با گوینده داستان در میان میدست می

 آورد.درمی
 تاريخچة زندگي -2

های علوم اجتماعی كاربرد دارد. به ویژه پژوهشگر روش مبتنی بر تاریخچه زندگی در همة رشته
از مجرای تاریخچة رشد فرد  توانیمدیدگاهی درونی از یك فرهنگ به دست دهد.  لهیوس نیبدتواند می

 یا زندگی او یك فرهنگ را درك نمود.
یکی از نقاط روش شناسی تاریخچة زندگی این است كه با توجه به آنچه ارائه كنندة تصویری از كل 
دورة زندگی شخص است، پژوهشگر )با مطالعة این رویدادها( به نیابت او همان رویدادها را تجربه 

با  توانیمكه  دهدیمهای اثبات نشده به دست كند. دوم، این روش یك منبع بارور از فرضیهمی
توان هائی است كه میرا آزمود و سوم بیانگر فرایندهای رفتاری و انواع شخصیت هاآنتحقیقات بیشتر 

را  هاآنتوان های مفصل زندگی در دست است كه میتجزیه و تحلیل كرد، زیرا تعداد زیادی از تاریخچه
توان نتیجه تحقیق صور كه نمیی این روش به شرح زیر است: وجود این تهایكاستبا هم مقایسه كرد. 

را تعمیم داد، نبودن اصول پذیرفته شده برای انتخاب افراد مورد تحقیق و كمبود اصول تحلیلی مناسب 
 جهت ارائه یك چارچوب مرجع منسجم.

 تجزيه و تحليل تاريخي -3
روشی  ای از رویدادهای گذشته است. بنابراین تجزیه و تحلیل تاریخیتاریخ، یك رویداد یا مجموعه

های موجود. در است برای كشف آنچه درگذشته اتفاق افتاده است. البته با مراجعه به سوابق و پرونده
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توان پیش از مصاحبه یا شود كه میتحقیق كیفی، تجزیه و تحلیل تاریخی از آن جهت مفید واقع می
 ت.مشاهده مشاركتی، زمینه را تهیه كرد یا سنگ زیربنای تحقیق را بر زمین گذاش

های گذشته تعمیم در تجزیه و تحلیل تاریخی باید دقت نمود تا مبادا الگوی فکری كنونی را به دوره
خطاهایی چون دستکاری، شوخی، گول زدن و انواع دیگر  احتماالًدهیم. به هنگام ثبت و ضبط تاریخی 

 عمل كند. نانهیبخوشها نباید چندان گیرد. بنابراین پژوهشگر در مورد دادهها صورت میتحریف
 فيلم، ويدئو و عكس -4

ای به نام ای طوالنی دارند. موجودیت رشتهفیلم و عکس در رشتة انسان شناسی سابقه
یابد كه بدان وسیله با فیلم و عکس موجودیت می« مردم نگاری با فیلم»یا « شناسی تصویریانسان»

 شود.زندگی روزانة گروه مورد تحقیق به تصویر كشیده می
فیلم یکی از ابزارهای قدرتمند برای بررسی رویدادهای گذشته است. فیلم دارای نوعی توانایی تهیه 
ظاهراً پدیده را به صورت عینی به تصویر بکشد. ولی تردیدی نیست كه  تواندیمبه فرد است كه  منحصر

 شود.گرفته می سازلمیفاین تصویر از دیدگاه 
 مطالعة حركت اندام -5

هایش بیفزاید، سازد به گفتهرا كه حركت اندام فرد مورد پژوهش آشکار میاگر پژوهشگر آنچه 
تحقیق بهتری دربارة وی ارائه خواهد كرد. همه تحقیقاتی كه بر روی حركت اندام انجام شده بر پایة این 

كند. رفتار فرض قرار دارد كه انسان ناآگاهانه در برابر سایر افراد پیوسته رفتار خود را تعدیل می
غیرگفتاری تحت تأثیر عوامل فرهنگی، سن، جنس و سایر عواملی كه با رویدادهای اجتماعی و 

شود تفسیری گیرد.  نقطه ضعف تحقیقی كه بر روی حركت اندام میشناسی توأم هستند، قرار میروان
 آید. به عمل می هاحركتاست كه از این 

بان كاربرد جهانی ندارد و پژوهشگر باید، از این تجزیه و تحلیل حركات اندام محدود است، زیرا این ز
ی هافرهنگو  در كشورهای اندام هاحركتی فرهنگی جوامع مختلف توجه كند. هاتفاوتبابت، به 

 مختلف معانی مختلف دارند.
 مطالعة شيوة استفاده از فضا -6

ه با فرهنگ جامعه ای كمقصود از استفاده از فضا مطالعة شیوة استفاده افراد از فضا است و رابطه
( ارائه شد، ولی او در این زمینه كارهای اساسی 1322دارد. این واژه به وسیلة پژوهشگری به نام هال )

مفید واقع  تواندیمانجام نداد. به هنگام مطالعة رفتار دانشجویان در كالس درس، استفاده از این روش 
 شود.

 روش نامرئي -7
كنند كه در اجرای آن پژوهشگر ام روش نامرئی استفاده میها از روشی به نآوری دادهبرای جمع

نباید با فرد یا جامعة مورد تحقیق همکاری كند. یعنی در واقع پژوهشگر از نظر افراد مورد تحقیق 
 است.« نامرئی»

بدون تحریك یا آگاه ساختن افراد یا جامعة مورد تحقیق از این روش استفاده  تواندیمپژوهشگر 
شود كه هایی استفاده میاز داده معموالًها چندان مشکل نیست، زیرا آوری دادهشیوه، جمعكند. در این 
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ها، دفاتر ، پروندههاحسابآوری كرده است )برای مثال صورت را جمع هاآنپیش از آن كس دیگری 
 شركت و اسناد مربوط به فروش(.

تواند از وسایلی چون دوربین ند، میكآوری میهایی را )به صورت نامرئی( جمعپژوهشگری كه داده
ها نیز مخفی، ضبط یا سخت افزارهایی دیگر استفاده كند. امکان دارد یك پژوهشگر مصمم حتی در زباله

 مورد رفتار افراد برآید.ر هایی دیا نشانه هاعالمتبه دنبال 
 پرسشنامه و تحقيق پيمايشي -9

یا  هانگرش، هایژگیوا دربارة میزان پراكندگی ت دهندیمها را به یك جامعه پژوهشگران پرسشنامه
یابی یا انجام تحقیق پیمایشی گیری دربارة زمینهباورهای آن جامعه اطالعاتی به دست آورند. در تصمیم 

بر روی گروهی از افراد، پژوهشگر باید اساس كار خود را بر پایة یك اصل مهم بگذارد، مبنی بر اینکه با 
توان این و باورهای او پی برد. یا می هایژگیوتوان به دهد میرد از خودش میتوجه به گزارشی كه ف

 اساس آن دیدگاه شرح داد.ر یا باورها را ب هایژگیو
آوری شده است دربارة هایی كه از یك گروه نسبتاً اندك جمعهرگاه پژوهشگر بخواهد از طریق داده

د واقع شود. هدف اصلی تحقیق پیمایشی عبارت تواند مفییك گروه بزرگ قضاوت كند، این روش می
 شود. هایی خاص از یك جامعه كه به صورت آماری انجام میاست از تشریح و توجیه جنبه
اساس فنون آماری خاص قرار ر ب اصوالًكنند كه ها از روش كٌمی استفاده میدر تجزیه و تحلیل داده

( تناسب روش با مسأله 1: گرددیمارهای زیر ارائه دارد. نقاط قوت و ضعف روش پیمایشی به وسیلة معی
( روبه رو 2( راحتی در اجرا و 2ها، ( قابل تعمیم بودن نتیجه3گیری، ( صحت اندازه2مورد تحقیق، 

 نشدن با مسائل و مشکالت اخالقی و سیاسی.
از  های كمٌی در مورد یك مسأله یا یك جامعه است، این روشآوری دادهاگر هدف تحقیق جمع

یی وجود هاتیحساساهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. هرگاه از نظر سیاسی یا رعایت اصول اخالقی 
های رفاهی یا پیشرفت اقتصادی، روش مزبور داشته باشد، این روش بسیار مناسب است. در زمینة برنامه

ی هاتیحساساردی كه ی ضد و نقیض وجود دارد یا در موهادگاهیدای كه بسیار مطلوب است. در جامعه
 شود، بهتر است از تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی استفاده شود.زیادی مشاهده می

صحت و درستی آن از  ترراحتنقاط قوت تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی بدین شرح است: پذیرش 
صورت كمٌی  ها را بهداده توانیمها و راحت بودن اجرا. چون طرف ناظرین، قابل تعمیم بودن نتیجه

تکرار كرد و میزان  توانیم. روش مزبور را ردیگیمدرآورد، صحت این روش بیشتر مورد تأیید قرار 
تعمیم داد.  تربزرگای با میزان معینی خطا، به جامعه توانیممشاهده را كنترل نمود. نتیجة تحقیق را 

و تحلیل كرد. شیوة اداره و اجرای آن  ها را به صورت آماری تجزیهداده توانیمدر اجرای روش پیمایشی 
 نسبتاً ساده است.

های بسیار یی هم دارد. برای مثال برای بررسی رابطههایكاستیابی ولی روش پیمایشی یا زمینه 
توان از چنین روشی استفاده كرد.  گاهی نقاط پیچیدة اجتماعی یا الگوهای روابط متقابل بین افراد نمی

یی هاكنترلدر مورد صحت روش مزبور  توانیمشود. اگر چه ط ضعف تبدیل میقوت روش مزبور به نقا
است. بنابراین به  تربزرگاطمینان داد كه نمونة منتخب نمایانگر یك جامعة  توانینمرا اعمال كرد، ولی 

گیری و اندازة نمونه از اهمیت های حاصل شده، مسأله نمونههنگام تأیید صحت تحقیق و تعمیم نتیجه
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توان تحقیق پیمایشی را به راحتی به اجرا درآورد، ولی ای برخوردار است. همچنین، اگر چه میویژه
ها پر هزینه است. سرانجام امکان دارد پژوهشگر در اجرای روش مزبور وارد حریم آوری دادهجمع معموالً

یز مطرح كند. برخی از برانگیی بحثهاپرسششخصی افراد شود یا در مورد جامعه و افراد مورد تحقیق 
و در مواردی هم بین كسانی كه  كنندیمی تحقیق موضع یا منافع گروه خاصی را تأیید و تقویت هاطرح

ها، اختالف نظر به وجود نمایند و تیم تحقیق، در مورد ارائه تعریفی از مسألههزینة تحقیق را تأمین می
 آید.می

 روش تصويري و آزمون روان شناسي -3
هایی در مورد شخصیت افراد، آوری دادهپیش روان شناسان بالینی برای جمع چندین سال

برای تجزیه و تحلیل  هاروششناسی ارائه كردند. در این یی را برای تحقیق روانهاروشها یا استراتژی
شود. ی شخصیتی و نیز برای تحقیق دربارة فرهنگ یك جامعه از مطالعات تطبیقی استفاده میهاییایپو
اساس ارزیابی تصویر ذهنی فرد در واكنش به یك ر ، با توجه به چارچوب مرجع، بهاروشر اجرای این د

 توان تصویری معتبر از خود وی به دست آورد.محرك تصویری استاندارد و مبهم،  می
 اهروششناسان از این اند، ولی هنوز هم روانی تصویری مورد انتقاد بسیار قرار گرفتههاروشاگرچه 

ی فراوان مطرح هاپرسش هاآنكنند. ولی در مورد قابل اعتماد و اعتبار بودن های زیادی میاستفاده
 ها اثر بگذارند.بر نتایج این تحقیق توانندیماست. عوامل محیطی و فرهنگی 

 

 هاآوري دادهجمع يهاروشتركيبي از 
. پژوهشگر كنندیمن روش استفاده ها از چندیآوری دادهدر بسیاری از تحقیقات كیفی برای جمع

نقاط قوت و ضعف هر روش را ارزیابی كند و سپس تصمیم بگیرد كه آیا روش مزبور با  تواندیم
ی مطرح شده و زمینة خاص تحقیق سازگاری دارد یا خیر. انتخاب روش و تعیین نقش به هاپرسش

حقیق، استراتژی كلی تحقیق و ی مطرح شده در تهاپرسشعوامل زیر بستگی دارد: چارچوب نظری و 
ی كاربرد چندین هاتیمزتصمیمات نخستین دربارة نقشی كه پژوهشگر بر عهده خواهد گرفت. یکی از 

 های غیر منتظره دست یافت.توان به دادهروش، در تحقیق كیفی این است كه می
 

 هاآوري دادهجمع اصول كلي تدوين استراتژي
شود باید با نوع اطالعاتی كه ریزی میها برنامهآوری دادهی جمعیی كه براهاروشدر طرح تحقیق 
ها را به سه طبقه ی جمع آوری دادههاروش( 1322سازگار باشد. زلیچ ) هاستآنپژوهشگر در پی 

گیری و شمارش، مشاهده مشاركتی و مصاحبة از: نمونه عبارتاند هاآنبندی كرده است. تقسیم
 هاروشاز  كنوع اطالعات مورد نظر در مورد مناسب بودن و كارائی هر یعمیق)جامع(. سپس بر اساس 

یی استفاده كند كه از هاروشها از آوری  دادهكند. یعنی پژوهشگر باید دقت كرده و برای جمعبحث می
 باشند.  نیترمناسبنظر عملی، كارایی، امکان سنجی و رعایت اصول اخالقی 

، الگوها، و كانون توجه تحقیق هاپرسشدر پی شناسایی و تعیین امکان دارد هنگامی كه او هنوز 
است از روش مبتنی بر مشاهده مشاركتی استفاده كند. اگر هدف تحقیق شرح فرایندها، مفاهیم، 
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گیری و عدد و رقم استفاده كرد و ی مورد تحقیق است، در آن صورت تنها باید از نمونههاگروهها و طبقه
حلیل نمود. از آنجا كه امکان دارد با پیشرفت تحقیق پرسش مطرح شده تغییر كند، نتیجه را تجزیه و ت
ها هم تغییر كند؛ و این خود دلیلی است بر اینکه پژوهشگر باید به هنگام آوری دادهشاید روش جمع

 پذیری را فراموش نکند.طرح ریزی تحقیق و انتخاب روش، انعطاف
 هاداده.   ثبت، مديريت و تجزيه و تحليل 6

یی هاروشپس از تعیین استراتژی كلی، انتخاب نمونه و مکان مورد تحقیق و سرانجام تعیین 
رساند ها را به ثبت میكه چگونه انبوه داده به ارهها، پژوهشگر باید در این آوری دادهمشخص برای جمع

 نماید، بحث كند.می لیو تحلرا مدیریت و تجزیه  هاآنو 
 هاهثبت و مديريت داد 
 هاآنهایی ارائه كند كه به واسطهُ ، باید برنامهدهدیمهنگامی كه پژوهشگر طرح تحقیق را ارائه  
بحث كند كه 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
ای مشاهده به مشاركت در امور نیاز دارد و نباید چنین بدیهی است كه پژوهشگر در مواردی بر

نوعی روابط  هاروشاین  اصوالًاقدامی را دخالت در مکان یا در امور افراد مورد تحقیق دانست. از آنجا كه 
ها آوری دادهو جمع هاپرسشو مستلزم مشاركت كامل در طرح ریزی، طرح  كنندیممتقابل ایجاد 

آید. به هر حال به صورت جزء الینفك مکان یا محتوای تحقیق به حساب میهستند، حضور پژوهشگر 
پژوهشگر از هر روشی كه در تحقیق كیفی استفاده كند باید با شیوة بکارگیری برخی ابزارهای ثبت و 

 ضبط اطالعات مانند ضبط صوت و دوربین آشنا  باشد.
 هااستراتژي تجزيه و تحليل داده 

عبارت است از: فرایند تدوین، تنظیم، شالوه ریزی و بیان مفهوم یا معنی ها تجزیه و تحلیل داده
آوری شده. این كار فرایندی درهم و بر هم، مبهم، وقت گیر، مبتکرانه و فریبنده های جمعانبوهی از داده

گیرد و طریقة انجام آن چندان روشن و است.  كار مزبور به صورت مستقیم یا به روش خطی انجام نمی
های تحقیق كیفی تالشی است در راه ابراز نظر كلی در مورد روابط کار نیست. تجزیه و تحلیل دادهآش

. پژوهشگرانی چون مایلز و هوبرمن كندیمریزی ها كه بنای یك تئوری را شالودههایی از دادهبین طبقه
 .اندردهكهای سودمندی ارائه ها روش( درباره تجزیه و تحلیل داده1331(، پاتن )1333)

های ( تصویری خالصه از فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده1323شاتزمن و استراس )
 توانینمو  انددهیچیپی اندهیفزاهای متعلق به تحقیق كیفی به صورت . دادهاندنمودهتحقیق كیفی ارائه 

دن باشند، تبدیل كرد. را به واحدهای استاندارد و قابل سنجش كه قابل دیدن و شنی هاآنبه راحتی 
ی مطرح در هاپرسشاز نظر جنبة تجریدی، تکرار در رویداد، داشتن رابطة معقول و منطقی با  هاآن

گرفته و یا تجربه  هاآنی كه انهیزمی زیادی با هم دارند. همچنین از نظر منبع یا هاتفاوتتحقیق، 
 . متفاوتاند، اندشده

ها در نخستین مرحله تحقیق انجام داده لیو تحلكنند تجزیه ه میدر الگویی كه این دو نویسنده ارائ
های ی كه استراتژیدر حالشود. از نظر پژوهشگر، این كار نمایانگر استراتژی تحلیلی است. او باید می

ها را تجزیه و تحلیل كند و با درك بیشتر از موضوع مورد تحقیق ، دادهدینمایممشاهده خود را تعدیل 
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همزمان این عقاید و « آزمون»یا « بررسی»ی مورد تأكید را تعدیل نماید، و به طور كلی و با هاجنبه
در تجزیه و تحلیل  احتماالًیی را اعمال نماید. هاكنترلها، بر هر نوع عقیده یا نظریة جدید نظریه
 هایژگیوو های افراد، كارها، رویدادها ترین كار این است كه طبقههای تحقیق كیفی اساسیداده

و « هست»، تحلیلگر را به تدریج با آنچه ابدییممشخص گردد. این كار كه در سراسر تحقیق ادامه 
را نامگذاری نماید و  هاآنرا مشخص كند،  هاگروهها و طبقه تواندیم. او سازدیمبیشتر آشنا « هاعلت»

شود و بدان وسیله تحقیق( شروع میبه یکدیگر مرتبط سازد.  اینکار نخست با یك عبارت ساده )موضوع 
و تا زمانی كه این موضوع در بستر خود واقع گردد  گرددیمها و اجزاء مختلف مشخص رابطة بین طبقه
 .شودمی ترمحکمو پیوسته این روابط  ابدییمكار مزبور ادامه 

 شامل پنج مرحله است : هاي تحليليروش
 هاسازماندهی داده (1

 ی اصلی و الگوها هاوضوعمها، بندی دادهطبقه (2

 هاها با توجه به دادهآزمون فرضیه (3
 هاهای مختلف این داده( جست و جو برای توجیه2

 ( نوشتن و تهیه گزارش2

 
را به  هاآنها را كاهش داده و كه داده كندیمها ایحاب داده لیو تحلاز مراحل تجزیه  كیهر 

ها را تفسیر نمود تا پژوهشگر بتواند م. همچنین باید دادههایی قابل كنترل و اداره درآوریصورت مجموعه
در تجزیه و تحلیل  معنی بدهد. اندگرفتهبدین وسیله به گفتار و كردار افرادی كه مورد تحقیق قرار 

 ها، در هر دو روش تحقیق كمّی و كیفی، مسألة تفسیر كماكان مرموز و ناشناخته باقی مانده است.داده
 اهسازماندهي داده -1

شوند. این جنبه از و الگوها از یکدیگر تفکیك و دسته بندی می هاموضوعها، در این مرحله داده
( بسیار مشکل، پیچیده، مبهم، مبتکرانه و گاهی لذت هاآنها )به هنگام تجزیه و تحلیل بندی دادهطبقه

ظرها یا زبان رایج و ی اصلی، عقاید، نهاموضوعها مسأله شناخت و تحلیل داده هیدر تجزبخش است. 
 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سازدیمالگوهای عقیدتی كه افراد را با محیط مرتبط 

 ها بندي دادهطبقه -2
ها )به هنگام تجزیه و تحلیل( مستلزم شناخت نوعی نظم یا مقررات در بندی دادهفرایند طبقه

( در این زمینه فرایند تحلیل استقرایی 1331تن )شود. پامحیط، زمینه، مکان یا افراد مورد تحقیق می
ها را با وجوه مشخص از یکدیگر كند. و این مربوط به جایی است كه بتوان دادهرا تشریح و پیشنهاد می
به « ساختة دست تحلیلگر»یی هایبندطبقهیا « بومی»ی هایبندطبقه تواندیمتفکیك كرد. پژوهشگر 

های خاص كشف شود و امکان و طبقه هاموضوعتا الگوها،  كندیمند ایجاب این فرای معموالًوجود آورد. 
مفاهیم یا معانی خاصی برای افراد مورد تحقیق به كار برد كه بازتابی از دنیای شخص »دارد پژوهشگر 

 پژوهشگر است و نه دنیای مورد تحقیق.
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 ها آزمون فرضيه -3
، پژوهشگر فرایند رندیگیمها قرار بین این طبقه ها و تعیین الگوهایی كهبندی دادهپس از طبقه
آید.  انجام چنین بر می هاآنها درصدد آزمون و با استفاده از داده كندیمها را شروع ارزیابی فرضیه
قرار دارد. پژوهشگر در  هاآنهایی برآید كه فرضیه بر كه پژوهشگر به دنبال داده كندیمكاری ایجاب 

 تربزرگرا در ساختارهای  هاآنآید، و در صورت لزوم ایی موارد منفی الگوها برمیاین راه در پی شناس
 .گنجاندیم

 ها جست و جو براي انواع توضيح داده -4
، پژوهشگر با اقدامی مهم یا سرنوشت ساز رو برو هاآنها و تعیین رابطه بین بندی دادهپس از طبقه

وجود دارد، درصدد توجیه برآید. بدیهی  هاآنهایی كه بین رابطهها و شود. او باید با توجه به این دادهمی
های زیادی وجود دارد.  ولی پژوهشگر باید به راهی برود كه بتواند رابطه را است كه همیشه توجیه

 است. نیرتریپذامکانشناسایی كنید، آن را شرح دهد و سپس نشان داده و ثابت كند كه رابطة مزبور 
 نوشتن گزارش  -5

واقع، این ر چیزی جدا از فرایند تحلیلی باشد. د تواندینمهای متعلق به تحقیق كیفی تن دادهنوش
های خاص برای بیان این ، زیرا پژوهشگر در گزینش واژگان و جملهردیگیمنوشته در كانون فرایند قرار 

تواند به انبوهی از باید دست به كار نوعی تفسیر شود تا ب هاآنها و نشان دادن میزان پیچیدگی داده
 ها و اطالعات خام شکل و معنی بدهد.داده

 لیو تحلدو موضوع معقول بودن و مفید بودن در بطن تحقیق كیفی نهفته است و به هنگام تجزیه 
و ها باید همواره رعایت شود. به هنگام طرح ریزی تحقیق باید به مسألة ارزش، اعتماد، درستی داده

شود. گذشته از این، پژوهشگر به هنگام طرح ریزی تحقیق كیفی باید ثابت معقول بودن تحقیق توجه 
كند كه برای مدیریت منابع و زمان از دانش الزم برخوردار است. در قسمت بعد به این مطلب 

 .میپردازیم
 مديريت منابع و زمان

پذیر طرح تحقیق ریزی و طرح ریزی منابع مورد نیاز برای تحقیق كیفی جزء جدائی نافرایند برنامه 
است. برای انجام موفقیت آمیز تحقیق، زمان، نیروی انسانی و حمایت مالی از جمله منابع اصلی و 

آیند. بنابراین دو موضوع تأمین منابع و تصمیم گیری دربارة طرح تحقیق پا سرنوشت ساز به حساب می
 .   رندیگیمی اصلی قرار هاشاخصة و از نظر شناسایی توانایی پژوهشگر، در زمر روندیمبه پای هم پیش 

 الف: زمان
ی مختلف تحقیق در گرو میزان تجربه پژوهشگران هاتیفعالاندیشیدن دربارة زمان جهت انجام 

 هایی واقعی تنظیم نمایند.علمی برنامه رشتهبا آشنایی بیشتر با این  توانندیماست، ولی افراد تازه كار 
شود به صورت محك یا معیاری ها میه صرف جمع آوری دادهدر تحقیق كیفی، تعداد روزهایی ك

بدان وسیله زمان الزم برای انجام كارها را مشخص كرد، مثل زمانی كه باید برای  توانیمآید كه درمی
هایی كه باید  جمع ها و نوشتن گزارش مصروف داشت. مقدار دادهها، تجزیه و تحلیل دادهمدیریت داده
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صرف  هاآنها و تجزیه و تحلیل نندة زمانی است كه باید جهت مدیریت این دادهآوری شود، تعیین ك
 نمود.

 ب: نيروي انساني
پژوهشگر به هنگام تخصیص زمان به كارهایی كه باید انجام شود، و دربارة تعداد افراد مورد نیاز نیز 

 گیرد.تصمیم می
 پ: منابع مالي

حقیق و گرفتن تصمیمات ضروری دربارة منابع الزم پژوهشگران باید پس از تعیین طرح ت معموالً
بیندیشند و مقدار آن را محاسبه و تعیین نمایند. از سوی دیگر پژوهشگر با آگاهی از منابع موجود 

 درصدد تعیین روش تحقیق برخواهد آمد.
حتی های كیفی باید كارهای زیاد یا داده لیو تحلبرای تجزیه  ابندییمپژوهشگران تحقیق كیفی در 

طاقت فرسایی انجام شود و این روش تحقیق به زمان و پول زیادی نیاز دارد. به هرحال كسانی كه 
به نوعی حمایت دست بزنند باید  به ارهپیش از اینکه در این  احتماالًی سنتی آشنایند هاروشبیشتر با 

 .با جزئیات بیشتر این روش تحقیق آشنا شوند
 و منطق تحقيق كيفي هازشارمعيارهاي ارزيابي و دفاع از 

كسی كه بخواهد موضوعی برای تحقیق كیفی ارائه كند، باید آنرا بر پایة روشی معقول و منطقی 
، ولی در تحقیق كیفی باید كندیمی تحقیق صدق هاروشقرار دهد. گرچه این كار در مورد هر یك از 

و شاید تحقیق كیفی مورد قبول  هنوز آن طور كه باید متأسفانهگرفته شود.  تریجدموضوع بسیار 
جامعه قرار نگرفته است )در مقایسه با الگوهای مبتنی بر تحقیق كٌمی(، از این رو در مقایسه با 

 ی منطقی و معقول استوار كرد.اهیپای سنتی،  باید موضوع را اكیداً بر هاروش
اید به دو موضوع اصلی آن گاه كه بخواهیم در دفاع از موضوع تحقیق دالیلی محکم ارائه كنیم ب

( اثبات 2( رعایت شاخص یا معیاری در پیوند با معقول یا سالم بودن طرح تحقیق، و 1توجه نماییم: 
 ی نخستین یا اولیة تحقیق. هاپرسشمفید بودن طرح با توجه به چارچوب نظری و 

معقول و بر  شود كه پژوهشگر بتواند به صورتیتوجه دقیق به هر یك از این دو موضوع باعث می
تواند این دو موضوع را به پایة منطقی قوی به دفاع از موضوع تحقیق بپردازد. در واقع پژوهشگر می

 عنوان دو معیار اصلی برای ارزیابی طرح تحقیق خود مد نظر داشته باشد.

 معيار معقول بودن )صحت( -1

ن بدان وسیله قابل اعتماد یا معیارهایی هستند كه بتوا هاشاخصهمه پژوهشگران ناگریز به رعایت 
ی زیر پاسخگو هاپرسشباید معیارهایی را به كار گیرند كه در برابر  هاآنبودن طرح را ارزیابی كرد. 

مراجعه كنید(. نخست میزان قابل اعتبار بودن نتیجه یا دستاورد  1322باشند)به نوشتة لینکلن و گوبا ؛ 
رزیابی كرد؟ دوم، میزان قابل انتقال )تعمیم و كاربرد( نتایج آنرا ا توانیمتحقیق، و اینکه با چه معیاری 

حاصل از تحقیق در محیط دیگر و یا بر روی گروه دیگر؟ سوم اگر قرار باشد این تحقیق بر روی همین 
جامعه و با همین محتوا یکبار دیگر به اجرا درآید تا چه اندازه دلیل وجود دارد كه بتوان به همان نتایج 
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مطمئن بود كه دستاوردها و نتایج تحقیق بازتابی  از  توانیمو چهارم تا چه اندازه دست یافت؟ 
 و تحت تأثیر تعصبات و یکسونگریهای پژوهشگر قرار نگرفته است؟ هاستتیواقع

تحقیق، قابل « ارزش حقیقی»یی را در چارچوب هاپرسش( طرح چنین 1322) 1لینکلن و گوبا
) به صفحة كنندیمر بودن و با توجه به رعایت اصل تداوم رویه مطرح كاربرد بودن آن، خنثی یا بی نظ

، مراجعه كنید(. هر تحقیقی كه به صورت منظم درباره وضع انسان به عمل آید باید به این مسائل  23
 كنندیمتوجه كند. اگرچه لینکلن و گوبا این شرایط را با الگوی اثبات گرایان سنتی و متعارف مقایسه 

( ولی به این نکته هم كنندیمگوی كسانی كه به روایی، پایائی و عینی بودن تحقیق توجه )یعنی ال
 كه این ساختارها تا چه اندازه برای تحقیق كیفی یا طبیعی نامناسب است. پردازندیم

یی كه در زمینه هاپرسشی زیر به هاراهاز  تواندیم دهدیمپژوهشگری كه تحقیق كیفی را انجام 
 تواندیمشود، پاسخ دهد. نخست او پژوهشگران سنتی این رشته مطرح می لهیبه وساعی و علوم اجتم

توان آن را تکرار كرد، تحقیق كیفی را با توجه با ماهیت یا طبیعت آن بیان نماید و مدعی شود كه نمی
هر ضبط و ثبت و  هاادداشتی از یامجموعهزیرا دنیای واقعی در حال تغییر است. دوم از طریق حفظ 

از  تواندیمگرفته شده است( پژوهشگر  به اره)با توجه به تصمیمات معقولی كه در این  هاآناز  كی
و فرایندهای انجام شده، و اسناد و مدارك را بازرسی نمایند. سرانجام از  هاروشمنتقدان بخواهد كه 

را در دسترس منتقدان قرار  اهآنبه راحتی  توانیمهای جمع آوری شده طریق  تنظیم و نگهداری داده
 ها را تجزیه و تحلیل كنند.یکبار دیگر این داده خواهندیمداد و به كسانی ارائه نمود كه 

 دفاع از تحقيق كيفي -2
با  خواهندیماغلب كسانی كه درصدد ارائة یك طرح تحقیق كیفی كارآمد یا كارا  برمی آیند و 

شند، درصدد تغییر در طرح تحقیق اصلی برمی آیند. ی تحقیق سنتی نیز همنوا و سازگار باهاروش
چنین استدالل كنند كه صرف زمان برای كشف یك الگوی جدید چیزی جز هدر دادن  هاآنامکان دارد 

در نهایت مجبور به تغییر در ماهیت تحقیق شوند و به جای استفاده از تحقیق  هاآنوقت نیست. شاید 
قوم خاص، درصدد ارائه یك طرح تحقیق سنتی برآیند. اما محقق كیفی برای كشف یا وصف یك نژاد یا 

كیفی در مواردی كه ناگزیر به دفاع از طرح تحقیق خود در برابر كارشناسانی است كه تعصب و اعتقادات 
ی سنتی تحقیق دارند و نسبت به رویکرد كیفی در تحقیق هاروشجانبگیرانه نسبت به رویکردها و 

ی استفاده كند. به عنوان مثال در گزیده ترهوشمندانهتواند از ترفندهای ند، میبدبین و بی اعتقاد هست
پژوهشی زیر به تالش موفقیت آمیز یك محقق كیفی در دفاع از طرح تحقیق خود در برابر دو جامعه 

 ی سنتی و كمٌی در تحقیقات اجتماعی اشاره شده است.هاروششناس معتقد به 
 ژوهشگر در بررسي فرهنگ سازمانيبرگزيده پژوهشي: توجيه يك پ

یك دانشجوی دوره دكتری كه از تحقیق كیفی استفاده كرده بود، نکاتی را كه برای دفاع از پایان 
كرد. او متوجه شد كه كار انجام شده یا تحقیقی كه بر عهده نامه خود یادداشت كرده بود، مرور می

 اهمیت روش اجرائی تحقیق. داشته دارای دو جنبة مهم است. اول هدف تحقیق و دوم

                                                                                                                                        
1 Lincoln, Y., & Guba, E. (1985) 
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در ارتباط با هدف تحقیق و تعهدی كه در مورد بهبود روش رسیدگی و معالجه بیماران در 
كه در مورد بهبود روشی كه ارائه كرده است به  دادیمی بزرگ شهر داشته است او احتمال هامارستانیب

چه بهتر رابطة بین افراد مشغول  توانست برای درك هرتعصب و یکسونگری متهم گردد. ولی اگر او می
توانست كمیته را ی پنهان استداللی قوی ارائه كند، میهاارزشدر سازمان، فرایندها و سایر باورها و 

 یی ارائه خواهد كرد.هاراهمتقاعد سازد كه جهت بهبود روش عملکرد كاركنان سازمان 
شناسی بودند و در متخصص جامعه هانآكمیته بررسی پایان نامه او دارای سه عضو بود كه دو نفر 

 دانستیمشناسی بود. او خوب زمینة تحقیقات كمی كار كرده بودند. ولی نفر سوم یك متخصص مردم
های نویسمند خواهدشد. زیرا در زمان تهیه تحقیق بارها پیششناسی بهرهكه از حمایت متخصص مردم
شناس از طرح م برخوردار شده بود. ولی آن دو جامعهی الزهاییراهنماخود را به او ارائه كرده و از 

 كردند. تحقیق به شدت انتقاد می
این دانشجو تصمیم گرفت به هنگام ارائه تحقیق، صحبت خود را با توضیح چهار هدف تحقیق شروع 

بینی انجام كند. یعنی توضیح دربارة تحقیقات اكتشافی، تبیینی، توصیفی و تحقیقاتی كه با هدف پیش
ای برقرار بتواند بین هدف تحقیق خود و اصول كلی حاكم بر روش تحقیق رابطه لهیوس نیبدشوند.تا یم

های گذشته و روش هااستداللتوانست كار خود را ادامه دهد و بحث خود را بر پایة كند. او سپس می
كند و مدعی شود  بگذارد.  تحقیق اكتشافی خود را به عنوان روشی برای شناسایی متغیرهای مهم عرضه

تواند مبنای تحقیق اكتشافی یا نوع دیگری از تحقیق قرار گیرد كه هدف آن كه تحقیق مزبور می
شناس را كه در زمینة نظر دو جامعه توانستیمبینی رویدادهای آینده است. این استدالل پیش

رصدد كسب اسناد و تحقیقات كمی تبحر و تخصص داشتند، جلب نماید. زیرا آنان به احتمال زیاد د
ها، مفید و عینی بودن متغیرها و پایائی بودن فرضیهمدارك الزم به منظور اطمینان از قابل آزمون

 آمدند.میتحقیق بر
شد. محقق ما به یاد آورد اهمیت روش اجرایی تحقیق دومین مطلب مهمی بود كه باید توجیه می

توانستند بر بهبود شیوة كه شرایط سازمانی می كه به هنگام بررسی تحقیقات تجربی متوجه شده بود
كردند، اثرات مهمی داشته باشد. او عملکرد و درصد كسانی كه با بهبود كامل بیمارستان را ترك می

متوجه شد كه در تحقیقات سنتی قبلی به امور زیر توجه نشده بود: رابطة متقابل بین كاركنان 
داتی كه كاركنان در مورد بیماران داشتند و سرانجام هنجارهای بیمارستان و بیماران،  باورها یا اعتقا

سازمانی كه بر شیوة رسیدگی و معالجه بیماران در بیمارستان حاكم بود. او استدالل كرد كه تحقیق 
 های حیاتی پنهان و ناشناخته سازمان كشف شوند.تواند كمك كند تا این جنبهكیفی یاد شده می
بط به منظور بود زیرا در تحقیق اكتشافی هرگاه نتوان به متغیرهای ذیر صحیح كامالًاستدالل او 

ی تحقیق كیفی استفاده كرد. این هاروشهای پنهان حیات سازمانی دست یافت، باید از كشف جنبه
و  رفتیمدانشجو برای كشف متغیرهای ذیربط و شرح كامل و مفصل فرهنگ بیمارستان، مرتب به آنجا 

كرد. او با مرتبط نمودن موضوع تحقیق خود به مفاهیم یا اصولی كه یك مشاهده میروابط را از نزد
شناسان را وارد آشنا بودند، امیدوار بود كه بتواند جامعه هاآنشناسان متخصص در روش كمّی با جامعه

زد كه طرح را متقاعد سا هاآنكنند و بتواند حوزه استدالل و منطقی نماید كه موضوع تحقیق او را تأیید 
 تحقیق او معقول است.
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در مقام دفاع از طرح تحقیق كیفی در بسیاری از موارد پژوهشگر باید منتقدان را متقاعد سازد كه 
تحقیق او مفید خواهد بود. او حتی در مواردی مجبور است پیش از تنظیم و تدوین موضوع تحقیق 

های  مرتبط با ه به هنگام تحقیق در زمینهچنین چیزی را به اثبات برساند. در موارد زیادی به ویژ
گذاران از دست تحقیقات پیشین به تنگ آمده و احساس استیصال ی اجرائی، سیاستهایگذارسیاست 

شود به تجزیه و ی انجام میگذار استیسكنند. در بیشتر موارد متداول، تحقیقاتی كه در زمینة می
ك كرد كه چگونه اقدامات یا فرایندها توانسته است به این توان دركند و نمیها اكتفا میتحلیل نتیجه

 درها بینجامد. منطق تحقیق كیفی در چنین مواردی راهگشا خواهد بود. گزیده پژوهشی كه نتیجه
 ارائه شد، نمونه و مصداق بارزی برای این ادعا است. "بـم"ابتدای این فصل در خصوص زلزلهُ 

   

 نتيجه گيري
انجام شود، باعث خواهد شد تا  به ارههایی كه الزم است در این یفی و بررسیارائه طرح تحقیق ك

ای باشد كه مخاطبان را متقاعد سازد و دلیلی محکم برای به گونه دیآیممحصول نهایی كه به دست 
راهی كه پژوهشگر در پیش گرفته است، ارائه كند. پژوهشگر دربارة انتخاب تحقیق كیفی دالیلی عرضه 

كه توان انجام چنین تحقیقی را دارد. اگر طرح  دینمایم، روش خود را توجیه كرده و ثابت كندیم
ای منطقی تا به طور مستدل برنامه سازدیمتحقیق به صورت فرایندی خالق باشد، پژوهشگر را مجبور 

ف نوشتن یا ارائه نماید كه در مسیر تحقیق راهنمای او خواهد شد. اگر زمان، انرژی و فکری كه باید صر
تهیه طرح تحقیق شود، از دیدگاه نظری معقول باشد، همچنین روش شناسی كارا و عمیق بیان كنندهُ 

ی معقول، معتبر و متقاعد كننده حاصل اجهینتظرفیت و توانایی پژوهشگر در انجام كار باشد؛ رسیدن به 
 كار و پاداشی است كه نصیب پژوهشگر خواهد شد.

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 مدوازدهفصل 

ی هاروشروش فراتحليل از  

 ترکيبي
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 تركيبي يهاروشروش فراتحليل از ؛ دوازدهمفصل 
 مقدمه

هم گذشته و استحکام بیشتری انتها كه حلقه به حلقه از درونپژوهش مانند زنجیری است بی
از مسیرهای مختلفی تسخیر نمود. اصوالً یکی از  توانییابد. هر هدف كشف نشده علمی را ممی

یات علوم قطعی همپایانی است و هر پایان، ابتدای پایان دیگری است كه در كنار هم مسیرهای خصوص
كنند. پر واضح است كه مطالعه و بررسی تحقیقات گذشته ای از تحقیقات را ایجاد میپیچیده
تن تواند عایدات مهمی برای محقق داشته باشد و وی را در یافگرفته در هر موضوع تحقیقاتی، میصورت

 مسیرهای شناخته شده و اهداف یافته شده یاری نماید.
سؤاالت تحقیقات قبلی به وجود آمده  یهاهر تحقیقی در راستای پاسخ به سؤاالتی است كه از پاسخ

كند. اگر چنین نگرشی علمی جدید را فتح می یهایو محقق بر پایه پلکان فتح شده محققان قبلی بلند
در ارتقاء  تواندینظر قرار گیرد، مسابقه تحقیقات، همواره توسط محقان مدنسبت به اهمیت پرداختن به 
 ها بسیار مؤثر باشد.كمیت و كیفیت نتایج پژوهش

 
 تحقيقاتي يهاحوزهيلي در لجايگاه پژوهش تركيبي و رويكرد فراتح

كه علم سازد روشن میی گوناگون ،هانهیزمدر نگاهی گذرا به تاریخچه گسترش مطالعات علمی در 
ی تخصصی به صورت علوم مختلف نمو یافته است.  تمركز هایازمندینمواجه شدن ، به علتبه تدریج 

در ابعاد خاصه، را بر پرداختن به جزئیات هموار ساخت لیکن گسترده شدن بیش از حد علوم تخصصی 
عمومی علوم مذكور ی هابرداشتجهت استنباط ر حرفی از دانشمندان نظر برتاالنفی را بر آن داشت، د،

ی علمی محقق شده از جمله اهدافی بود كه برتاالنفی و هاپژوهشتالش نمایند.  همسو سازی  نتایج 
بودند.  به عبارتی نگاه سیستمی به علوم به دنبال تعیین  هاآنسایر دانشمندان... در صدد دستیابی به 

واضع است كه در بسیاری از ر بود.پ هاآنی علمی و بنابراین نتایج هاپژوهشمشتركات و مفترقات 
ی علمی مورد عالقه دانشمندان علوم اجتماعی و به سبب ماهیت هانهیزم به خصوصموضوعات علمی، 

ی متضاد هستیم. با و حترفتار آن(، بعضاً شاهد نتایج غیر مشابه و بسیار متغیر نهاده تغییر )انسان 
،این سوال به ذهن محققان خطور الذكرفوقصیات نگاهی به ادبیات تحقیق یك موضوع پژوهشی با خصو

 كه: كندیم
ی مشخص علمی هاحوزهآیا روشی برای تلفیق یا تركیب نظرات گاهاً متضاد محققان پیشین در »

 وجود دارد؟
 را تعیین نمود؟  الذكرفوق هاقیتحقی  مسبب افتراق در نتایج هاشهیرعلل و  توانیمو آیا 

)منظور تحقیقاتی است كه با بررسی فرضیات یکسان و  ار در چنین فضاییایدپی هاپاسخرسیدن به 
یا همسو به نتایج گاهاً متضاد و نا مشابه رسیده است( از طریق تركیب نتایج تحقیقات پیشین میسر 

یی كه هاپژوهشی دارد ترعیوسدر تحقیقات علی یا سببی كاربرد  به خصوصبود.  این امر  خواهد
در  نوع و یا شدت ارتباط بین متغیرهاست.وی وجود رابطه بین دو یا چند متغیر ،محقق در صدد جستج

است كه بر پایه این نتایج  ییهاقبلی، اصل مسلم و حساس استدالل یهاتركیب نتایج حاصل از پژوهش
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 فلسفة علم و روش شناسی تحقیق
 

 

 

 یهاجدید، بر پایه روش یها. اعتبار علمی پژوهشردیگیصورت گرفته و مبنای تحقیق جدید قرار م
مشخص تحقیقات پیشین، هم از حیث قطعیت و قابل اتکا بودن نتایج و هم از جهت تطابق  علمی

در شرایطی كه محتوای پژوهش  ژهیگیرد. این امر به وشرایط تحقیق در معرض گمان و تردید قرار می
رسد تنها راه نزدیك شدن به قطعیت نتایج، كند. به نظر میدر علوم اجتماعی است بیشتر جلوه می

 علمی تحقیقات قبلی است. یهاتکی شدن بر روشم

 
 صورت بندي مسئله

و قلمرو آن اولین و به اعتقاد بسیاری از  ریتأثمسئله؛ جستجو، یافتن، شناختن آن، تعیین گسترده 
گام در پرداختن به هر موضوع تحقیقاتی است.  مشاهده دقیق و علمی مسئله  نیترمهمپردازان، نظریه

ی پژوهشگر با به عبارت. كندیمآتی محقق را در پژوهش مورد نظر وی  مشخص  اماتتحقیق، تمامی اقد
ی هاتیفعال، هر آنچه قرار است در ردیگیمتعیین گستره پژوهش خود كه با تعریف مسأله تحقیق شکل 

ود یی بالقوه موجچرابعدی به آن پرداخته شود را تعیین خواهد نمود. از آنجا كه سوال یا سؤاالت تحقیق،
بیان نمود كه پیدایش بسیاری از تحقیقات، زاییده انتزاع  توانیم. سازدیمدر ذهن پژوهشگر را نمایان 

ی از موضوعات اگوشهكه هر تحقیق تنها  همین روستبشری و بنابراین نسبی از حیث تکامل است.  از 
 هاییچراز آن قسمتی از موجود در یك حوزه علمی را مورد كنکاش قرار داده و باالتبع، نتایج حاصل ا

. با این وجود خصوصیت همبسته بودن و تکمیل كننده بودن دهدیمحاكم بر اذهان محققان را پاسخ 
در علوم اجتماعی، خود مسبب شکل گیری  به خصوصتحقیقات همسو و همجوار نسبت به یکدیگر 

ژوهشی، پایه و اساس مسائل تحقیقاتی آتی شده است. بنابراین هر محقق با معین نمودن مسئله پ
كه در رویکرد پژوهش تركیبی، از آنجا كه محقق  رسدیم به نظر. بخشدیمتحقیق مورد نظرش را هویت 

نقش وی در تعیین مسئله تحقیق نسبت به درصدد تركیب نتایج حاصل از چندین پژوهش همسوست،
گر در واقعیت بسیار وسیع و پژوهشگران اولیه كمرنگتر است.  لیکن جایگاه تفکر خالقانه محقق تركیب

باشد. بدین معنی است كه محقق در صورت بندی بنابراین در حصول نتایج تركیبی آتی بسیار مهم می
ی پژوهش در رهایمتغو تعریف  پردازدیمی پژوهش هامؤلفهمسئله تحقیق به تعیین تعریف متغیرها یا 

یبی است. اینجاست كه جایگاه خالقیت پژوهش تركیبی به معنای تعیین گستره تحقیق و نتایج ترك
. تعریف متغیرهای مربوط به یك پژوهش علمی از دو جنبه برای محقق مهم تلقی ابدییممحقق نمود 

. نخست از حیث مفهومی و دوم از جهت عملیاتی. هر محقق علمی هنگام صورت بندی مسئله شودیم
به تعریف متغیرهای تحقیق به ترتیب  ستیابیمپژوهش چه در پژوهش اولیه و چه در رویکرد تركیبی، 

های متغیر تحقیق از فوق بپردازد. تعریف مفهومی متغیر به معنی تشریح و تبیین خصوصیات و ویژگی
ی محقق در تعریف به عبارتبدون تالش برای تعیین حدود مکانی و زمانی  آن است.  و نظر محتوایی  

و این امر بسیار اهمیت دارد. در پژوهش  ندكیممفهومی، محدوده محتوای متغیر را معین 
كه از بین تحقیقات اولیه صورت  كندیممعین پژوهشگر با تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق،تركیبی،
آزادی عمل محقق در رویکرد تركیبی بر  نیبه را.  بنا باشدیمكدامیك جزء محدوده تحقیق وی گرفته،

، باشدیمان اولیه نیست. آنچه در تعریف مفهومی حائز اهمیت كمتر از محقق رسدیم به نظرخالف آنچه 
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ی از نظر مفهومی است كه این امر بر وسعت تحقیق و رهایمتغحاكمیت انتزاع محقق بر تعریف قلمرو 
بنابراین قابلیت تعمیم نتایج آن اثر گذار است.  از سوی دیگر تعریف مفهومی به نوعی حدود تعاریف 

ام بعدی تعیین خواهد نمود. منظور از تعریف عملیاتی متغیر در واقع تعیین عملیاتی متغیر را در گ
. تعریف عملیاتی شودیمقابل شناسایی و اندازه گیری  هاآنراهکارهایی است كه متغیر بر مبنای 

ی قابل پذیرش  از طریق هاروشنزدیك كردن مفهوم به واقعیات ملموس پیرامون آن است. متغیر،
 .دهدیمیاری  رهایمتغا در تعیین هویت واقعی حواس كه محقق ر

ی قبلی را هاپژوهشعوامل و فاكتورهایی موثر بر تصمیمات محقق در بررسی ارتباط مفهومی 
شامل سطح انتزاع بررسی كننده در تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق، وسعت دید  و مهارت  توانیم

بررسی دانست. اما نکته حائز اهمیت آنست كه وی، حوزه عملیاتی تحقیقات بررسی شده و مدت زمان 
با محدود نمودن انتزاع و ذهنیت  ستیباینموجه  چیبه هبررسی كننده در مرحله صورت بندی تحقیق 

خود نسبت به حوزه مفهومی تحقیق بر تحدید قلمرو تحقیق بپردازد. بلکه شیوه صحیح،  وسعت دادن به 
جایگاه مناسبی  ی این مرحله از تحقیق،به عبارتاست.   ی حاكم بر  تحقیقرهایمتغتعاریف مفهومی 

ی پیشین با موضوعات مورد بررسی نیست و خواهیم دید كه در هاپژوهشبرای بررسی ارتباط مفهومی 
چگونه از راهکارهای مناسب برای ارزیابی ارتباط تحقیقات قبلی بهره گرفته  هادادهمرحله ارزیابی 

 .شودیم
پزشکی به بررسی روابط میان دو ی از تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی، آنجا كه بخش مهمز ا

همواره مورد توجه  هاپژوهشپرداختن به اینگونه  ،ابدییمی تعاملی اختصاصی هاهینظرمتغیر یا  
. بررسی كننده تحقیقات پیشین در صورت بندی مسئله پیرامون باشدیممحققان رویکرد تركیبی بوده و 

. كندیمضوعات، حوزه مفهومی را بر بررسی اثر مستقیم میان دو متغیر اصلی تحقیق استوار مو گونهنیا
متغیرهای  ریتأثكه  كندیمی قبلی به تحقیقاتی برخورد هاپژوهششکی نیست كه محقق درالبالی 

ر این موارد . دانددادهمورد توجه قرار اثر مستقیم مورد نظر رویکرد تركیبی،ر سوم)میانجی یا تعاملی( را ب
تحقیقات )پژوشهایی كه ارتباط دو متغیر را توسط  گونهنیاباید توجه داشت كه اوالً بررسی كننده نباید 

ی تکمیلی،  در هایبررس.  چرا كه در دینمایم( را از گردونه بررسی خارج اندنمودهمتغیر سوم تعدیل 
و ثانیًا  ابدییماز آن،  تقدم استنتاجی  ی متغیرهای سوم، نتایج حاصلگر لیتعداثبات ا مراحل بعدی ب

كه ضرورت  ست یشفاهبدیهی است كه  در پرداختن به هر تحقیقی نیاز به دالیل و توجیهات علمی و 
نماید و مسلماً تحقیقات با رویکرد تركیبی نیز  از این قاعده انجام پژوهش علمی جدید را  تأیید می

ی پیشین، محقق در جستجوی دستیابی به نتایجی است اهپژوهشمستثنی نیست. در بررسی تركیبی 
ی انجام هایبررسكه پاسخگوی ابهامات و سؤاالت مطرح شده در مجموعه تحقیقات قبلی باشد. بازبینی 

نشانگر آنست كه دالیل متعددی برای ی موضوعی علوم اجتماعی با رویکرد تركیبی، هاحوزهشده در 
ی تحقیقات پیشین وجود دارد.  غالباً محققانی كه با استفاده هایررسبی كمی در هاروشبهره برداری از 

ی هاپژوهشو نتایج  هاداده لیو تحلی پژوهش تركیبی به شناسایی، جمع آوری و تجزیه هاوهیشاز 
پژوهشی نوین نمود  –ی علمی هانهیزم، سعی دارند تا به شکلی،  پردازندیمصورت گرفته در گذشته 

اهم دالیل و فواید ناشی از پرداختن به  توانیمی قبلی را شناسایی نمایند. هاپژوهش یافته در گسترده
 ذیل برشمرد: به صورتی مختلف را هاحوزهی پیشین در هاپژوهشبررسی تركیبی 
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به ی متناقض در یك موضوع پژوهش خاص در تحقیقات متعدد پیشین )این امر هایریگنتیجه  -1
 گردد.(ماهیت متغیر فضای تحقیق بسیار مشاهده می به علتی در حوزه علوم اجتماع خصوص

 فایده: 
 ی پیشین هااستنتاجالف( دستیابی به نتیجه  واحد از تركیب 

ابزارهای ب( شناسایی عوامل ایجاد كننده تناقصات مذكور از طریق بررسی متغیرهای مهار كننده، 
 ین اندازه گیری و عوامل فرایندی متفاوت در تحقیقات پیش

بر  رهایمتغاین  ریتأثی تعدیلگر متفاوت در تحقیقات پیشین و لزوم و میزان رهایمتغمعرفی  -2
 روابط مورد تحقیق 

 فایده: 
 بررسی تاثیرات متغیرهای مهار كننده بر روابط مورد كنکاشالف( 

 ب( مشخص ساختن جایگاه این عوامل در چارچوب روابط بین متغیرهای تحقیق
 هاآنحقیقات قبلی و لزوم تکمیل نمودن عدم جامعیت ت -3

 
 برگه رمزگذاري 

تعریف و مشخص ساختن قلمرو هر تحقیق با رویکرد تركیبی در گرو تعریف  همانگونه كه ذكر شد،
صورت بندی  ممفهومی متغیرهای حاكم بر موضوع آن است و از سوی دیگر تحدید قلمرو پژوهش در گا

ی مسئله تحقیق، اتیو عملدر عین حال با صورت بندی مفهومی مسئله از سوی محقق توصیه نگردید. 
ی باشد كه پیش از این در رابطه با موضوع تحقیق صورت هاپژوهشدر جستجوی  ستیبایممحقق 

ی پیشین و مرتبط با قلمرو بررسی،  نیازمند ابزاری هاپژوهشگرفته است. جمع آوری اطالعات پیرامون 
تثبیت شده، اطالعات مشخص و استانداردی را در مورد تك تك  اساس فیلدهای اطالعاتیر است ب

تحقیقات اولیه گردآوری نماید. از جمله راهکارهای مفید بدین منظور بهره گیری از برگه رمزگذاری 
 است. 

برگه رمزگذاری همانگونه كه از عنوان آن هویداست، در برگیرنده رموز اطالعاتی تحقیقات اولیه 
ی است در جهت شناسایی و سپس مهیا ساختن زمینه تفکیك و ابرگهگذاری،   خواهد بود. برگ رمز

 در حوزه مفهومی تحقیق نهایی. هاپژوهشتشبیه 
 از جمله اطالعات مطرح شده در برگه رمزگذاری شامل: 

 اطالعات عمومی مربوط به هر پژوهش  -1
 مشخصات نویسنده یا نویسندگان تحقیق -
 منابع اصلی پژوهش -
 محل ارائه گزارش تحقیقو  زمان -
 اطالعات مربوط به طرح پژوهشی -2 
 سؤاالت تحقیق -
 فرضیات تحقیق -
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 اهداف تحقیق -
 ی آماری(هاروشروش تحقیق) -
 جامعه آماری و روش میانگین گیری -
 كلمات كلیدی -
 كنترلی تحقیق -ی آماریهاوهیشاطالعات مربوط به  -3
 شیوه تغییر متغیرهای مستقل -
 متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ریتأثوه سنجش میزان )شدت( شی -
 شیوه سنجش نوع رابطه علی بین متغیرهای تحقیق -
 هاآناطالعات مربوط به نتایج حاصل از تحقیق و جهت گیری  -2
 سطح معنی داری آزمون آماری -
 ی مورد نظر در تحقیقرهایمتغنوع رابطه بین  -
 تایید یا رد فرضیات -

 
 مورد نياز براي تحقيق يهادادهوري گردآ

اتخاذ نماید. تعیین  ستیبایمتصمیمی كه بررسی كننده  نیترمهمبا مشخص شدن حوزه تحقیق 
مرحله صورت ر یی است كه پژوهشگر دهانهادهجامعه تحقیق است.  جامعه تحقیق در برگیرنده تمامی 

موده است. یکی از خصوصیات تحقیقات تعریف استوار ن هاآنبندی مسئله سؤاالت و چرایی تحقیق را بر 
 .باشدیمدسترس پذیر ر شده در حوزه علوم اجتماعی در تفاوت زیاد بین جامعه مورد مطالعه و جامعه د

و ماهیت تحقیقات با رویکرد تركیبی به گونه ایست كه آزادی عمل محقق در تعیین جامعه تحقیق 
ی هرچه پژوهشگرانی كه تحقیقات به عبارت. باشدیممورد  ی محققان اولیه در اینهاتیفعال ریتأثتحت 
رویکرد تركیبی است در تعیین جامعه تحقیق و سپس نمونه گیری از این جوامع مبنای بررسی با  هاآن

توجه علمی بیشتری كرده باشند، بررسی كننده نیز در دستیابی به نتایج علمی از اعتبار و آماری دقت 
بود. آنچه مسلم است نقش بررسی كننده در تركیب نظرات و دستاوردهای  بیشتری برخوردار خواهد
ی كه ابه گونهی محققان پیشین است هاتالش، لیکن این نقش متأثر از باشدیمتحقیقات قبلی محزر 

را  هاآنتالش بررسی كننده در فرایند تعیین جامعه آماری بررسی خود و نهایتاً نمونه گیری از  توانیم
تشبیه به نمونه برداری گروهی كرد.  توانیمی دیگر نمود. این فرایند را هانمونهز نمونه گیری تعبیر ا

ی هاداده، تمامی هاپژوهشبررسی تحقیقات صورت گرفته بارویکرد تركیبی مؤید آنست كه در بیشتر 
دن جامعه و آن به علت گسترده نبو اندشدهمربوط به تحقیقات اولیه یا پیشین مبنای بررسی واقع 

 هاآنی اولیه به حدی نیست كه نمونه برداری ثانویه از هاپژوهشتحقیقات اولیه است. معموالً تعداد 
 برای محقق بررسی كننده الزم باشد.

تالش كند تا تمامی تحقیقات  ستیبایمحائز اهمیت آنست كه محقق در چنین تحقیقاتی  اما نکته
ی از حوزه موضوعی بررسی خارج اهیاولنماید، تا هیچ پژوهش  آوری داده لحاظاولیه را در مرحله جمع
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نشود. این امر بر اعتبار و توجیه علمی نتایج نهایی بدست آمده بسیار موثر خواهد بود. در ادامه  
 ی دستیابی به تحقیقات اولیه و شناسایی آنها را معرفی خواهیم نمود.هاوهیش
 
 اوليه شناسايي و دستيابي به تحقيقات يهاوهيش

و سایر اقدامات بشری،  هایزیربا گسترش جایگاه اطالعات در  اتخاذ تصمیمات گوناگون، برنامه 
ی دستیابی به اطالعات نیز افزایش یافت. در  این میان نیاز دانشمندان و محققان علوم هاكانالتوجه به 

و موثرتری برای تبادل  ی نوینهاوهیشپژوهشی زمینه پیدایش  -و اطالعات عملی هادادهمختلف به 
جمله اقداماتی بود كه به این مهم  زی ااشبکهبردی ری كاهاكیتکناطالعات را مهیا نمود. وسعت یافتن 

 كمك شایانی نموده است.
 هاي اطالعاتيشبكه .1

مراحل موثر بر اعتبار  نیترمهمیکی از علمی با رویکرد تركیبی، قاتیدر تحقهمانگونه كه اشاره شد  
شناسایی و جمع آوری اطالعات مرتبط به تحقیقات اولیه است. هایی حاصل از پژوهش ،نتایج ن
ی كه پیش از این در حوزه موضوعی تعریف شده، توسط بررسی كننده صورت اهیاولی علمی هاپژوهش

ی محلی هاشبکهی جهانی )اینترنت( و اطالع رسانگرفته است. شکی نیست كه در جهان امروزی شبکه 
 .باشدیمحال گسترش ر روز افزون د به صورتی علمی، هایازمندیناین چنین  به واسطهنت( )اینترا

 به عنوانی علمی را هاتیسای اطالعاتی قوی و همچنین موتورهای جستجو، هابانكبرخورداری از 
شیوه شناسایی و جمع آوری اطالعات علمی معرفی نموده است. هر چند دسترسی  نیترسادهبهترین و  

 به عللی علمی در برخی  موارد هاتیسای موجود در ابزارهاسمینارها و سایر ه مطالب كامل مقاالت،ب
لیکن حداقل مزیت این روش  دسترسی سریع و آسان به مشخصات كامل و از  باشدیمحقوقی محدود 

موضوع  در وهله نخست مرتبط بودن توانیم هاخالصهجمله خالصه منابع علمی است. با استفاده از 
ی جالب توجه موتورهای جستجو این امکان هاتیو ثانیاً قابلمنبع علمی را با موضوع تحقیق سنجید 

ی مختلف نظیر عنوان، كلمات كلیدی، هانهیزمساخته را مهیا ساخته كه جستجو درون منابع، در 
به ی فوق را هاصهمشخآزادی عمل محقق در تعیین  توانیم. صورت گیرد و از اینرو .خالصه، كل متن و.

یك عامل موثر بر نتایج نهایی دانست. حتی در صورتیکه امکان دسترسی به كل منبع یافته شده  عنوان
برای محقق وجود نداشته باشد، نتایج بدست آمده در برگیرنده مشخصات ردیابی و محل اصلی ذخیره 

ردی است. بنابراین با مراجعه به در مورد منابع متنی این شیوه بسیار كارب به خصوصمنبع خواهد بود. 
نشریه یا كانال دیگری كه منبع علمی در آن انتشار یافته را پیدا  توانیمآدرس مقاله یا سمینار و... 

 نمود.
با تمام این توصیفات محققی كه امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشد، مسلماً اولین 

ی پیشین بر این ابزار كنکاش علمی استوار هاپژوهشجستجوهای علمی خود را برای دستیابی به نتایج 
ی و یا اطالع رسانیی نظیر عدم امکان دسترسی به شبکه هاتیمحدود. در این  میان تنها دینمایم

ی جدید از طریق اینترنت ممکن است، تالش محققان را در هاپژوهشی زمانی الزم برای انتشار هاوقفه
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 تواندیمی اطالع رسانی هاشبکهی دیگر جستجو در كنار هاكانالده از استفاده از آن تحدید كند. استفا
 را كمرنگ نماید. هاضهینقاین 

 لي فناارتباط با اه .2
ی نظیر آن امروز توسط محققان و دانشمندان و هاواژهی تخصصی و هارشتهتخصص، متخصص، 

ی خاص، لزوم هانهیزمی علم در اهافته. عمیق شدن یردیگیمحتی عامه جامعه بسیار مورد استفاده قرار 
، عالقه به مباحث ویژه و ترعیوسو  ترقیدقمتمركز شدن در یك حوزه محدود برای دستیابی به نتایج 

ی تخصصی و هانهیزمی علمی در هاشاخهكه راهی جز تفکیك  زندیمدالیل دیگر بر این امر دامن 
اینرو محققین در جستجوهای علمی خود تخصصی در هر وادی نیست. از  به صورتپرداختن محققین 
هر موضوع علمی تعداد محدودی دانشمند یا پژوهشگر بر ر كه معموالً د شوندیممتوجه این مسئله 

 .اندپرداختهجسته به تالش علمی گسترده 
در صورتیکه بررسی كننده امکان شناسایی و سپس برقراری ارتباط با محققین و دانشمندان مذكور 

ی پیشین آنها به تبادل نظر هاپژوهششد قادر خواهد بود تا عالوه بر دسترسی به نتایج را داشته با
پیرامون مسائل مترتب بر تحقیق مورد نظر بپردازد. تجربه به اثبات رسانده كه در تعامل و برقراری 

ه دست در استفاده از تجهیزات ساخت گاهچیهكه  گرددیمارتباطات انسانی بین محققین عایداتی حاصل 
بشر بدست نخواهد آمد.  بررسی كننده از این طریق قادر خواهد بود كه سایر پژوهشگرانی كه در 

در بررسی وی مورد استفاده قرار  تواندیمو نتایج تحقیقات آنها  اندپرداختهگذشته به موضوع مورد نظر 
د حسن دیگر استفاده از به تدریج طیف جامعه مطالعاتی خود را گسترده كنو گیرد را شناسایی نماید 

ی این چنینی را برای جمع آوری اطالعات، احتمال دسترسی بیشتر به تحقیقاتی است كه كمتر هاكانال
 .ابندییمی مکتوب و مصنوعی نمود هاكانالاز طریق 

ی علمی اینترنتی و یا مراجع كتابشناسی و... هاتیسااز سوی دیگر معموالً انتشار مطالب علمی در 
بوده و بنابراین مطالعات اخیری كه احتماالً نتایج بالقوه موثری بر فعالیت علمی بررسی كننده  زمانبر

ی علمی هاهسته، سمینارها و هاییگردهما. حضور در شوندیمخواهد داشت، از شانس كمتری برخوردار 
حائز اهمیت در رابطه با موضوع مورد بررسی پژوهشگر نتایج مثبت فوق را در برخواهد داشت. نکته 

 چرا كهبرای جمع آوری اطالعات تکیه كند.  هاروشتنها به این  ستیباینمآنست كه بررسی كننده،
شاگردی(  -ی علمی )ارتباطات استادهاتیفعالدر  به خصوصپذیری در ارتباطات انسانی  ریتأثگاهی 

 ی موثرتر خواهد شد. هاتالشسبب اریبی از 

 تخصصي  -كتب و نشريات علمي .3
های علوم رش تحقیقات ملی در حوزه ارتباطات علمی حاكی از آنست كه میانگین محققان رشتهگزا
متوسط هفت نشریه را مرور و مطالب چهار تا پنج نشریه را به طور  به طورعلوم اجتماعی و انسانی 

 .كندیممنظم دنبال 
راه را جستجو در  نیترسادهمعموالً محققین در مرحله جمع آوری اطالعات یك فعالیت پژوهشی 

كه در كتابخانه شخصی خود در دسترس دارند.  دانندیممنابع، شامل كتب و نشریات علمی و تخصصی 
ی دسترسی، در معرض تحدید  و سادگانجام این عمل خارج از محاسن خود نظیر سرعت در جستجو  

مل خارجی موثر بر . جهت گیری مورد نظر از حیث عواباشدیممهمی چون جهت گیری انتزاعی محقق 
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ی در یك موضوع خاص نگرش و تخصصانتزاع محقق است.  بدین معنی كه اگر به نشریات و كتب علمی 
به . شودیمدیده  هاآنمتوجه خواهیم شد كه وابستگی موضوعی مشهوری بین كالنی داشته باشیم،

یا به طور مستقیم به  هاآنكه مطالب موجود در  آورندیم به وجودی این منابع شبکه اطالعاتی عبارت
ی هانامی دو محقق به هاافته. حتی یدهندیم آنهامطالب منابع دیگر شبکه استناد كرده و یا ارجاع به 

ارجاعات موجود در یك نشریه مطالبی  %31ژیگنس و آزگود در این مورد حاكی از آنست كه حدود  
مطالب نشریاتی است كه به همان شبکه ارجاعات به  %23است كه قبالً در همان نشریه چاپ شده و 

. بنابراین محقق ممکن است ناخودآگاه سهولت دسترسی به اطالعات را  جایگزین اندوابستهمطبوعاتی 
ی فهرست ادوره به صورتاعتبار نتایج نهایی تحقیق خود نماید. همچنین در برخی از نشریات علمی، 

ی با رویکرد تركیبی مورد استفاده بررسی هاپژوهشدر  تواندیمكه  گرددیمارجاعی مقاالت منتشر 
 به طوركننده قرار گیرد. با وجود تمام محاسن و معایب شیوه جمع آوری فوق این روش توسط محققان 

. شاید علت این امر به اعتبار نشریات علمی و تخصصی معتبر در ارجاعات شودیموسیعی بکار گرفته 
ر البه الی مستندات و مکتوبات منتشر شده پژوهشی در برخی پژوهشی باز گردد. جستجو و كنکاش د

ی از اعمدهاز موارد با احتماالت ناهنجار دیگری نیز روبروست.  از جمله این احتماالت حذف بخش گاهاً  
یا به نقض نتایج بدست آمده قبلی مربوط ا و علت عدم انتشار آنه اندشدهیی است كه منتشر هاپژوهش

. مقصود آنست كه اندنگرفتهدر چارچوب بینشی نشریات علمی و تخصصی معتبر قرار  بوده و یا اینکه
به رد نتایج تحقیقات مشابه قطعی و یا حتی  به واسطهی منتشر نشده.   هاپژوهشممکن است برخی از 

تایید كنندگان نشریات مورد   مورد توجه  ،مشخصات ساختاری كه متضاد با تحقیقات پیشین است علت
بررسی كننده واقع نشده باشند و جالب آنکه در نقطه مقابل امکان آن وجود دارد كه برخی از  نظر 

 ی مهم آماری در معرض تحدیدهاافتهمطالب پژوهشی منتشر شده  در  نشریات مورد نظر از جهت ی
طبق  ی كه برابه گونهدر مورد تحقیقات علی احتمال رخداد بیشتری دارد.  به خصوصباشد. حالت اخیر 

درصد محققینی كه نتایج تحقیق آنها به رد فرضیه صفر منجر شده  21( 1322ی گرین والد)هاافتهی
و این در حالیست كه  باشندیمی تحقیق( مایل به انتشار مطالب تحقیق خود رهایمتغاثبات ارتباط بین 

ل به نشر تحقیق درصد محققینی كه نتایج پژوهش آنها به تایید فرضیه صفر منجر شده تمای 2تنها 
یی از نگاه تایید كنندگان هاپژوهشخویش دارند و این امر ناشی از كم اهمیت تلقی شدن نتایج چنین 
 مقاالت علمی منتشرشده در نشریات علمی و تخصصی معتبر است.

 

 هادادهمرحله تجزيه و تحليل و تفسير 
ی آماری و كمی، نتایج و هاروشز در این مرحله از پژوهش تركیبی، تالش بر آنست تا با استفاده ا

احتماالت گوناگون تحقیقات اولیه  با یکدیگر تركیب شده و به یك گزاره واحد درباره مسئله پژوهش 
 تبدیل شود.

شناسایی شده با هدف همسو سازی نتایج  هاپژوهشتنظیم، تعدیل، تلخیص اطالعات دسته بندی ،
با رویکرد تركیبی انتظار داشتیم. از سویی تمامی این ی هاپژوهشهدفی بود كه از  نیترمهم هاآن

ی باشد كه اطالعات نهایی حاصل شده ملموس و تفسیر پذیر باشد. خصوصیات ابه گونهتعدیالت، باید 
ی شناسایی هامشخصهتحلیلی هر یك از تحقیقات اولیه كه در مرحله صورت بندی مسئله از جمله 
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. هر پژوهشگری  بنا بر نیاز فضای ردیگیمحلیل مورد توجه قرار تحقیقات بود،  در فرایند تجزیه و ت
تا بر اساس نتایج بدست  بردیمبهره  )آماری( و ابزارهای تحلیلی هاكیتکنتحقیق و بینش علمی خود از 

آمده از آنها به تفسیر بپردازد. در این میان در علوم اجتماعی/ انسانی و برخی از علوم دیگر نظیر 
مابین تحقیقات مختلف شاهد نتایج متضاد و غیر همسو در حوزه مسأله یکسان هستیم.  پزشکی، گاهاً

های آماری مشخصه به خصوص، هایخروجدر بعضی موارد، نتایج اگر چه متضاد نیستند ولی در تفسیر 
اهد بیشتر ش هاآنیی كه در نتایج هاپژوهش. از جمله ابندیینمنهایی تعابیر نزدیك به یکدیگری ماهیت 

ی علمی محققان در هاتالش. باشندیمچنین حاالتی هستیم، تحقیقات تعاملی یك سویه و چند سویه 
علوم نسبی اجتماعی برای بررسی نوع ارتباط بین متغیرهای رفتاری/ انسانی، ماهیتاً زمینه تفاوت در 

به حاالت فوق برخورد نتایج را دارد. از اینروست كه در علوم انسانی و اجتماعی بیشتر از علوم قطعی 
كه اكثر  باشدیماند مؤید این امر . بررسی تحقیقات اخیری كه از رویکرد تركیبی استفاده كردهمیكنیم

ی محققان اختصاص به علوم رفتاری، روانی، انسانی، اجتماعی و پزشکی دارد و كمتر شاهد هاتالش
 .بکارگیری این رویکرد نوین در علوم قطعی هستیم

ی پژوهشی با رویکرد تركیبی در فرایند تجزیه و هاتیفعالكه بیان كردیم، نتیجه تمام همانگونه 
. ابزارهای  معمول در انجام این فرایند ماهیت همسوسازی نتایج را دارند. آشنایی گرددیمتحلیل خالصه 

ی عبارت به. هاستآنی مزبور نشان خواهد داد كه رویکرد كمی حاكم بر هاكیتکنو  هاروشبیشتر با 
ی فرا هاروش هاآناین گام از پژوهش تركیبی را استفاده از ابزارهای تركیب كمی دانست كه به  توانیم

 . شودیمتحلیلی نیز اطالق 
، تحلیل واریانس یا خطایابی  ردیگیماز جمله موارد مهمی كه در رویکرد فرا تحلیلی مورد توجه قرار 

ی ابزارهاادن پاسخ مناسب به سؤاالتی كه علت اصلی استفاده از آماری در تحقیقات اولیه است. برای د
به . این امر كنندیمی آماری بررسی خطاهای نمونه گیری كمك شایانی هاروش، اندبودهفراتحلیلی 
ی در نتایج تحقیقات همسوی اولیه هستیم هاتفاوتدر زمانیکه در پی رد یابی علل تضاد و  خصوص

 اهمیت بیشتری دارد. 
بدان معناست كه ابزارهای آماری مورد استفاده در تفیسر اطالعات اولیه مورد نقد قرار نگرفته  این

ی معنی داری، حاوی اطالعات چندانی نیستند، چرا كه تنها هاآزمونكه  اندكردهباشد. بعضی استدالل 
در اكثر توان گفت كه ( می1322بگویند فرضیه صفر درست بوده است یا غلط )اوكز،  توانندیم

ی هاروشی كمی پرداخته از هادادهتحقیقات اولیه در حوزه علوم اجتماعی كه محقق به جمع آوری 
آماری برای تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات استفاده شده است. و هنگامی كه به نتایج تحقیقات متنوع 

كار بسیار  هاآنلی صورت گرفته در یك حوزه موضوعی توجه كنیم، یافتن پاسخ جامع به سؤاالت اص
 .رسدیم به نظرسختی 

ی هایژگیو، وجود ابزارهای كمی و آماری مختلف مورد استفاده و هاپژوهشخصوصیات متنوع 
ی میانجی مداخله داده شده، بررسی كننده تحقیقات را با سردرگمی مواجه رهایمتغنمونه گیری و 

 ی است.نیچن نیالی راهگشای بسیاری از مسائل ی كمی فراتحلیهاروش. در این میان استفاده از كندیم
ی فراتحلیلی در هاروشهای تحقیقاتی علوم اجتماعی و پزشکی و سایر علوم،  استفاده از در حوزه

 ذیل اثر بخش باشد: لیبه دال تواندیمتركیب نتایج تحقیقات اولیه 
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 ولیهی متعدد اهاپژوهشعدم وجود استانداردهای الزم در نتیجه گیری از  -1
كالمی و یا تبیین استنتاجات حاصل از تحقیقات اولیه در یك حوزه  توصیفعدم امکان  -2

 موضوعی خاص
ی آماری و نمونه گیری مورد استفاده در تحقیقات در یك موضوع هاروشتنوع راهکارها و  -3

 تحقیقاتی
و اشاعه  اهپژوهشمتکی بودن تحلیلگران بر یك یا چند پژوهش خاص برای تبیین نتایج  -2

 تفسیرهای مربوط به تمامی تحقیقات
جامع  به علتكاهش اعتبار نتایج حاصل از تركیب استنتاجات تحقیقات اولیه از نظر محققان  -2

 نبودن گستره تحقیقات لحاظ شده 
ی مختلف هاروشكه  سازدیمی فراتحلیلی، بررسی كنندگان را قادر  هاروشگیری از از اینرو بهره
محققان اولیه را از طریق استاندارد سازی بهم نزدیك و بنابراین قابل مقایسه و تحلیل ولی همسوی 
. اثر پردازندیممتغیرهای پژوهشی  ریتأثدر مورد تحقیقات علی كه به بررسی شدت ر نمایند. این ام

ری ی آماهاروشبخشی باالیی دارد. محققان معموالً برای بررسی نوع و شدت رابطه بین متغیرها از 
تركیب و به  توانیمی فرا تحلیلی هاروشاین نوع راهکار را با استفاده از  بردیممختلفی بهره 

مورد د استنتاجات یکسان رساند. افزایش اعتبار نتایج حاصل شده در مقایسه با حالت تك مورد یا چن
 .باشدیمنگری به تحقیقات قابل توجه 

 

 فراتحليلي  يهاروشكاربرد 
 تاريخچه 

-33د بتوان ریشه نگرش فراتحلیلی به تحقیقات را به علم اقتصاد و تالش فیشر و پیرسون )شای
یی كه محققان و دانشمندان هراز هاتالش( برای تركیب نظرات سایر دانشمندان منتسب دانست. 1332

. اولین داندادهی اولیه نگرش فراتحلیلی را شکل هانمونه اندنمودهی مستقل هاپژوهشگاهی برای تلفیق 
ی هاپژوهشكسی كه به صورت واضح و مستقل رویکرد فراتحلیلی را تعریف و جایگاه كاربردی آن را در 

با  هاپژوهشبود. او واژه فراتحلیلی را تحلیل آماری نتایج 1322علمی روشن نمود جین گالس به سال 
فراتحلیلی به اهمیت و  تعریف كرد.  محققان زیادی با فتح باب رویکرد هاافتههدف تركیب كردن ی

جایگاه كاربردی این نگرش در تجزیه و تحلیل تحقیقات گذشته پی برده و سعی نمودند تا به تکامل آن 
 بودند.  هاآناز جمله  1322، باربرد 1322كمك نمایند. افرادی چون مانسفیلد

سیار موثر بود.  ی آماری در نگرش فراتحلیلی، بر ارتقاء كاربری آن بهاروشگسترش سریع و وسیع 
، آبسرن و 1332هانتر و اشمیت در سال ، 1332هافکات و آرتور  1322دانشمندان علم آمار نظیر راجو 

مطرح كردن حوزه داشتند. آبسرن و كالندر با ی موثری در این هاتالش، 1332كالندر به سال 
ل آماری نتایج تحقیقات معیارهای نوینی برای تحلی 1332ی فراتحلیلی غیر موزون در سال هاكیتکن

ی موزون )بر اساس حجم نمونه در هاكیتکنی مذكور را با هاكیتکنابداع نمودند، زمینه مقایسه 
مهیا كردند. گسترش كاربرد این  1331تحقیقات اولیه( معرفی شده توسط هانتر و اشمیت در سال 

س، سیکت، گنلویز، نورمند و هریفنون در علوم مختلف بر توجه و كوشش دانشمندان دیگری چون ار، 
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ها افزود.  شواهد حاكی از آنست كه امروزه ی رویکرد فراتحلیلی در سایر حوزههاتیقابلبركه برای تعمیم 
در دنیای پژوهش، رویکرد فراتحلیلی  جایگاه و پذیرش وسیعی یافته است. در برخی از علوم نظیر علوم 

م پزشکی گسترش روز افزون كاربری آن نمود بیشتری دارد. روانشناسی  و علوم رفتاری و علو اجتماعی،
ی كه در موضوعات متنوع و چالش بر انگیز علوم اجتماعی انباشته شده، اهیاولحجم باالی پژوهشی 

ی فرا هاكیتکنی  با رویکرد تركیبی و بنابراین استفاده از هاپژوهشزمینه را برای پرداختن محققان به 
ی فراتحلیلی هاكیتکندر مقاالت متعدد پژوهشی كه از  توانیم  به وضوحست. تحلیلی آماده ساخته ا

، عالقه محققان برای پرداختن به این امر را برندیمپیشینی بهره  قاتیتحقبرای تركیب نظرات و نتایج 
 مشاهده نمود.

 
 تعاريف نگرش فرا تحليلي

های وثر بر آنست كه مانند تمامی نهادهو م متأثری هامؤلفهتعریف یك واژه بیانگر جوانب، ابعاد و 
دیگر قادر به تکامل است. رویکرد فرا تحلیلی در نگرش آغازین محققانی كه برای نخستین مراتب به آن 

 پرداختند در بر گیردنده تعاریف ساده و در عین حال جامعی بود.
معرفی كرد.  هاافتهی« ی با هدف تركیب كردنهاپژوهشتحلیل آماری نتایج »جین گالس آنرا 

ی آماری دانستند كه به تركیب هاروشی از امجموعهدانشمندانی چون راجو و بركه نگرش فراتحلیلی را 
و شواهد كمی را تجربی  در تحقیقات اولیه كمك نموده و قابلیت تشخیص نوع رابط  هادادهسیتماتیك 
 ی پژوهشی را داراست.هاسازه ریتأثو میزان 

ی تحقیقاتی مصنوع بشر تعبیر هاوهیش( این رویکرد را به تالش برای اصالح 2111تیوبر و كولینر)
یا خطای نمونه گیری ما بین اعتبار،  نموده و نمود آن را در بررسی تحلیلی و اصالحی فاصله اطمینان،

 تحقیقات اولیه با هدف نزدیك نمودن نتایج دانستند.
برای تركیب نتایج محققان مختلف گذشته با ی فراتحلیلی را روشی هاكیتکناستالمی و لهمان 

 . دانندیمی تحقیقاتی متنوع هاطرح
 

 تفاوت در نتايج تحقيقات مشابه
ی از اعمدهكه بخش  سازدیمنگاهی اجمالی به تحقیقات گذشته و حال حوزه علوم اجتماعی روشن 

 هاآن ریتأثمیزان و شدت ی محققان به بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای چالش برانگیز و یا هاتالش
در یك حوزه موضوعی  مذكوربه نتایج تحقیقات  ترموشکافانهتوجه  ا بر یکدیگر اختصاص یافته است. ب

. شودیمدیده  هاآنی مشهودی بین استنتاجات هاتفاوتخاص، متوجه خواهیم شد كه بعضاً تضادها و 
یی كه صحت هاپژوهشهایی در نتایج كه علت و ریشه پیدایش چنین تغییر شودیماین سوال مطرح 

 چیست؟  كنندیمفرضیات یکسانی را جستجو 
 به دو دسته  تقسیم بندی نمود.  توانیمرا  الذكرفوقی هاتفاوتدالیل اصلی پیدایش 
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 خطاهاي نمونه گيري: -1
تحقیقات علی، به فضای احتمالی حاكم بر  به خصوصبخشی از تغییرات ما بین تحقیقات مشابه 

در دسترس نبودن و یا  به علتیی كه محقق هاپژوهش. بدین معنا كه در تمامی گرددیممونه گیری بر ن
. ابدییمنتایج پژوهش ماهیتی احتمالی ، آوردیمنامتناهی بودن اعضای جامعه به آمار استنباطی روی 

در ا داشته باشد. ام در برگیرنده اعضایی از جامعه است كه خصوصیات جامعه را در خودیك نمونه خوب، 
گذار  ریتأثمتغیرهای  ریتأثی، كه در تحت اجامعهاز بین اعضای  ستیبایمعمل هنگامی كه محقق 

.  شودیماز احتمال و تصادف  متأثرتمام فعالیت وی بسیار متنوع هستند، اقدام به نمونه برداری نماید،
یا غیر همسویی از یك جامعه بدست  ممکن است حتی در دفعات متعدد نمونه گیری، نتایج متضاد و

 آید.
یك منبع از واریانس  تواندیمكه  ندینمایماین پدیده پژوهشی را به خطای نمونه برداری تعبیر 

 نتایج محققان باشد. 
 ي روش شناختيهايژگيو -2

از نوع علی بسیار موثر است.  به خصوصی علمی هاپژوهشدومین عاملی كه بر تغییر نتایج 
علوم اجتماعی منحصر به فرد ر هر تحقیق د توانیم. آیا باشدیمی روش شناختی تحقیقات اهیژگیو

 دانست؟ 
و خصوصیات فردی  هاانسانی حوزه علوم اجتماعی را به هاپژوهش توانیماز بسیاری جهات 

 هنگامی كه بررسی كننده، در صدد شناسایی و جمع آوری هاتفاوتتشبیه نمود. این  هاآنمتفاوت 
ی طرح پژوهشی ناشی از هایژگیو. تغییر ردیگیم، مورد توجه وی قرار باشدیماطالعات تحقیقات اولیه 

ی ابزارهای نمونه گیری، هاروش)در تحقیقات علی(،  گر لیتعدی میانجی و رهایمتغتفاوت در تعیین 
ه مشخصات آزمایش گرو ی گواه، همبسته و نا همبستهاگروهاستفاده از آماری مورد استفاده در تحقیق، 

مشخصات آزمایش نظیر طول دوره آزمایش و سایر مواردی است كه هر تحقیق را به آزمایش شونده، 
. زمانی كه بررسی كننده با دینمایمی متفاوت از دیگر تحقیقات حتی با موضوع مشابه تبدیل هانهاده

چه  هاآنبرخوردارند، در مقابل ی طرح پژوهشی متفاوتی هایژگیوكه از  گرددیمتحقیقاتی مواجه 
روش تحقیق یا روش  به واسطهتحقیقات متفاوت از سایرین،  ستیبایمی باید نشان داد؟ آیا العملعکس

به  توانیمرا  هاتناقضنمونه برداری متفاوت را حذف نماید و یا روش دیگری در بیش گیرد؟ آیا این 
 ی متفاوتی برای هر دسته ارائه كرد؟ هاتیعل هاآنیکدیگر نزدیك نمود و یا باید با دسته بندی 

ی آماری و كمی هاروشبا  توانیمبا شناسایی دو دسته علت مسبب تفاوت در نتایج تحقیقات اولیه، 
تا احتمال  سازدیمی فرا تحلیلی بررسی كننده را قادر هاكیتکنپاسخ  مناسبی به سؤاالت فوق داد.  

 ی روش شناختی كنکاش نماید.هاتفاوتدو بعد خطای نمونه گیری و یا را از هر  هاپژوهشتغیر نتایج 
از  متأثری مشاهده شده در نتایج تحقیقات اولیه، هاتفاوتدر ابتدا محقق با فرش نمودن اینکه  

خطای نمونه برداری است، در صدد پی گیری اثر گذاری عامل احتمالی واریانس نمونه گیری برآمده و 
ی  روش شناختی تحقیقات هایژگیواساس ر ب هاتفاوتتوجیه این  به دنبالض صورت در این فرر د
 .رودیم
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 تركيب احتماالت .4
 به واسطهدر علوم اجتماعی  به خصوصاكثر تحقیقات علمی  همانگونه كه بیان كردیم،

ی فرایند پژوهش با به عبارتی اجرایی )عملکردی( از چارچوب آمار توصیفی خارج است.  هاتیمحدود
و تعمیم آن به جامعه در  هانمونهنمونه برداری از اعضای جامعه و با هدف استنباط اهداف تحقیق از 

. از جمله خصوصیات واضح هر تعمیم. حاكمیت احتمال بر آنست و ابدییمقالب آمار استنباطی شکل 
ی هامؤلفهیکی از بنابراین در تحقیقات كمی/آماری كه ویژگی فوق را دارا باشد سطح احتمال )اطمینان( 

ی علی و تعاملی نمود بیشتری دارد.  چرا كه معموالً هاپژوهش.  این امر در باشدیمموثر بر نتایج آن 
. در این میان محققی كه در ابدییمچنین تحقیقاتی با رویکرد استنباطی و در فضای احتمالی تحقق 

ال متفاوت تعریف شده و استنتاج ی باشد كه در سطوح احتماهیاولی هاپژوهشصدد تركیب نتایج 
 به تركیب سطوح احتمال مذكور اقدام نماید. ستیبایم اندافتهی

از جمله مصادیق كاربرد رویکرد فراتحلیلی تركیب نتایج تحقیقات اولیه برای دستیابی به یك 
فرضیات مشابه یا رد  دییدر تا  tو یا   zاحتمال واحد حاكم بر تحقیقات است.  استفاده از آماره آزمون 

.  فرضیه یا باشدیمی كمی فراتحلیلی در این مورد هاروشی اولیه، از جمله شروط استفاده از هاقیتحق
مشابه باشد. هر چند سطح و حوزه تعریف  ستیبایمفرضیات مورد تعقیب توسط تمامی محققان اولیه 

متغیرها توضیحات الزم در مرحله تفاوت داشته باشد. در مورد تعریف مفهومی و عملیاتی  هاآنمفهومی 
صورت بندی مسئله ذكر گردید. بنابراین در مطالب فعلی فرض ما بر آنست كه توزیع آماری پیش فرض 

 . باشدیمتمامی محققان اولیه در رویکرد تركیبی از نوع نرمال 
تشریح كه به  ی مختلفی وجود داردهاروشبرای تركیب احتماالت آماری با رعایت توضیحات فوق، 

 .میپردازیمبرخی از آنها 
 يآراء آمارروش شمارش  .5

از  به حالروشی است كه محققان در رویکرد تركیبی تا  نیتریكاربردشیوه در عین حال  نیترساده
. كاربرد این روش در تایید یا رد فرضیاتی است اندجستهآن برای تركیب سطوح احتمال متفاوت بهره 

آزمون عالمت استوار است. ر و متغیر را بررسی كنند. اساس روش بكه نوع رابطه جهت دار بین د
ی را اهیاولهمانگونه كه از عنوان این شیوه فراتحلیلی مبرهن است، بررسی كننده ابتدا تمامی تحقیقات 

 :دینمایمرا جمع آوری  هاآنكه حداقل یکی از سؤاالت مشترك با مواد ذیل دارند را مشخص و نتایج 
 ارتباط معنی داری دارد؟  yبا متغیر  x آیا متغیر -
 رابطه مستقیم دارد؟y با متغیر xآیا متغیر  -
 وجود دارد؟ yو متغیر  xچه نوع ارتباطی بین متغیر  -

ی است و این امر زمینه استفاده انهیگزدو  هاآنوجه اشتراك تمامی سؤاالت فوق آنست كه پاسخ به 
ی  قابلیت مداخله یافتن در روش اهیاولبه ذكر است كه تحقیقات  . الزمكندیماز آزمون عالمت را مهیا 

باشد. بررسی كننده از بین  هاآنفرضیه یکسان و یا سوال مشابه تحقیقی مبنای  دارد كهشمارش آراء را 
پاسخ به یکی از سؤاالت فوق، یك پاسخ را به عنوان صفت مثبت و دیگری را به عنوان صفت  نهیدو گز

و سپس با شمارش تعداد نتایج با صفت مثبت و بالعکس، در تحقیقات اولیه، تصادفی منفی برگزیده 
 تواندیممثال در تحقیقات تعاملی جهت دار محقق  به عنوان. گذاردیمرا به آزمون عالمت  هاآنبودن 
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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 الذكرفوقصورت فرضیات آزمون عالمت  ن فرایند را ادامه دهد. در آ

 H0ی با صفت مثبت تصادفی است :شامدهایپوقوع 

 H1ی با صفت مثبت تصادفی نیست :شامدهایپوقوع 

 ی فوق،هایژگیوبا در نظر گرفتن اینکه توزیع حاكم بر متغیرهای تحقیق تركیبی در تحقیقات با 
ی است و با اعمال شانس و احتمال مساوی برای دو پیشامد بالقوه، آماره آزمون عالمت اجملهتوزیع دو 
 :گرددیمذیل محاسبه  فرمولبر اساس 

(1 ) t
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 در این فرمول:

ZVC انحراف نرمال استاندارد : 
NPی مثبتهاافته: تعداد ی 
Nt :منفی()مثبت و هاسهیمقاكل  تعداد 
 

احتمال یك طرفه و یا  توانیمدر جدول،   ZVCبا مراجعه به جدول نرمال استاندارد و یافتن مقدار 
دو طرفه تركیب تحقیقات را معین نمود. نکته قابل مالحظه آنست كه در بسیاری از تحقیقات  اولیه، 

 . گرددیمنظر آماری رد  و یا معنی داری خیلی از مقایسات از گرددینمجهت ارتباط بین متغیرها ذكر 
، استفاده از باشدیمی به توزیع نرمال در افزایش حجم نمونه اجملهاز آنجا كه شرط تمایل توزیع دو 

 شود كه تعداد تحقیقات اولیه جمع آوری شده زیاد باشد.روش شمارش آراء تنها در زمانی توصیه  می
 ی معنی داریهاآزمونی تلفیق هاروش  -2-2-2

ی معنی داری تحقیقات هاآزمونی مختلفی را برای تركیب نتایج هاروشروزنتال  1322در سال 
ها معروف است بر اساس فرمول ذیل محاسبه Zروش كه به شیوه جمع  نیترسادهاولیه معرفی نمود. 

 :گرددیم

(2 )  N
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 كه در آن:

ZStهاسهیمقام مجموعه : انحراف نرمال استاندارد تركیب شده برای تما 
Zi ی كه در مرتبه اسهیمقا: انحراف نرمال استاندارد برایi .قرار دارد 
Nتعداد كل مقایسات از تحقیقات اولیه : 
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استفاده از این روش مستلزم آنست كه ابتدا بررسی كننده در تحقیقات تعاملی یك جهت ارتباط را 
ماید و سپس  با جمع آوری احتمال مربوط به با صفت مثبت و جهت دیگر را به صفت منفی توصیف ن

را )و یا بر حسب مشخصات  Zهر یك از مقایسات صورت گرفته در تحقیقات اولیه مقدار آماره آزمون 
( در جدول توزیع نرمال استاندارد، متناسب با احتمال مذكور یابد. الزم به ذكر است در tه آزمون آمار

مقدار آماره آزمون نصف شود، سپس با  ستیبایمتحقیق اولیه صورت دو طرفه بودن احتمال آزمون در 
( بدست آمده از فرمول فوق برای محاسبه انحراف نرمال t) Zتك مقادیردر نظر گرفتن عالمت تك

میزان احتمال  توانیماستاندارد تركیبی بهره برد. با مراجعه مجدد به جدول توزیع نرمال استاندارد 
بودن توزیع دو طرفه، مقدار ر صورت مد نظر حاصله معین نمود. مسلماً د ZSt تركیبی را بر اساس مقدار

 برابر شود.و د ستیبایمبدست آمده 
انحراف نرمال استاندارد تركیبی و در عین حال موزون  توانیمبا اعمال تغییراتی ساده در روش فوق 

اهمیت یك تحقیق و یا با  توجه اساس نظر بررسی كننده در میزان ر را به دست آورد.  كافی است تا ب
صورت ن بپردازیم. در آ  هاپژوهشبه وزن دهی تحقیق اولیه، كیدر به حجم نمونه  بکار گرفته شده 

 زیر خواهد بود: به صورتهای موزون  Zفرمول جمع 

(3)  
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 فرمول: نیدر اكه 

ZW نمره :Z  هاپژوهشبرای تركیب وزنی 
Wiن دهی مربوط به هر پژوهش: عامل وز 
 

و مقایسات از  هاپژوهشدر این فرمول، توجه به یك مسئله اهمیت شایانی دارد و آن اینکه تمامی 
شانس و احتمال یکسانی برای شناسایی و بررسی توسط بررسی كننده برخوردار نیستند. گفتیم كه 

و نتایج معنی  هاپژوهشر از آنست كه احتمال آنکه بررسی كننده تحقیقات غیر معنی دار را بیابد، كمت
 دار را بیابد.

ها )در حالت موزون و یا غیر موزون( ممکن است به مقدار احتمال  Zبنابراین استفاده از شیوه جمع
 گیری(. )احتمال خطای نوع اول در نتیجهباشدیماز سطح واقعی خود  ترنییپاتركیبی منجر شود كه 

بوده و به مفهوم عدم وجود رابطه بین متغیرهای  ZSt=0حالت  كه فرضیه صفر در این میدانیم
. بر شودیمتحقیق است.  از سویی با وقوع احتمالی خطای فوق، فرضیه صفر در عین درستی و رد 

ی برای تایید فرضیه به عبارتكه برای تغییر نتیجه بدست آمده یا  شودیمهمین اساس سوالی مطرح 
 ستیبایمج به تایید فرضیه صفر به تحقیقات اولیه جمع آوری شده ی منتهاپژوهشصفر، چه تعداد 

 اضافه گردد؟
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و یا برای جبران در نظر گرفتن احتمالی بخشی از تحقیقات غیر معنی دار، چه تعداد نتایج با هدف 
ZSt=0 ی اولیه گردآوری شده اضافه شود؟ به این كمیت، هاپژوهشبه لیست  ستیبایمN  جبرانی

 شود.ذیل محاسبه می به صورت كه ندیگویم
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 در این فرمول :

Nfsتعداد مقایسات اضافی صفر كه برای باال بردن احتمال تركیب شده فقط تا حد :   P <  الزم
 است،

2

Z

2دوطرفه : مقدار انحراف نرمال استاندارد در سطح احتمال 



 درصد
 
N  جبرانی، ابزار بسیار سودمند و تکمیل كننده محاسبات قبلی است. اما در بهره گیری از آن

برای  Zبررسی كننده باید توجه كنید كه پیش فرض محاسبه این كمیت بر مساوی صفر بودن آماره 
ی چون تضاد به عللی موارد محققین اپاره . شکی نیست كه درباشدیمی ردیابی نشده هاپژوهشتمامی 

. در زنندیمی پیشین و غیره از انتشار نتایج تحقیقات خود سرباز هاپژوهشبا  هاآننتایج تحقیقات 
جبرانی باید به این  Nماهیت غیر معنی دار ندارد. بنابراین در تحلیل كمیت  هاآنحالیکه استنتاجات 

؛ حداقل مقدار ردیگیمجبرانی  شکل  Nبا مطرح شدن كمیت  مالحظات توجه شود. اما سوال دیگری
N  در برابر نتایج صفر ردیابی نشده به چه  هاآنجبرانی الزم برای تایید نتایج تركیبی و مقاوم بودن

برابر تعداد  2جبرانی برابر مجموع  Nبه اعتقاد دانشمندانی چون روزنتال  اگر مقدار  باشدیممیزان 
ی غیر معنی دار ردیابی هاپژوهشدر آنصورت نتایج، در برابر  شده و عدد ده  باشد، ی ردیابیهاپژوهش

. قواعد متعدد و نظریات مختلف دیگری نیز در این زمینه وجود دارد كه استاندارد باشدیمنشده مقاوم 
 را ناممکن ساخته است. هاآنسازی 
 ی خامهادادهجمع آوری  .2

در تركیب نتایج تحقیقات بکار برد، استفاده از  تواندیمده ترین میسری كه بررسی كنناثر بخش
، امکان هر گونه دستکاری و تجزیه هادادهی اولیه در تحقیقات پژوهشگران است. دسترسی به این هاداده
بر ا . بنابراین محقق قادر است تدهدیمی را مطابق با برنامه و روند استاندارد به بررسی كننده لیو تحل

ی اولیه هادادهبر روی  جهتهمی آماری هاروشاستاندارد و با استفاده از و تحقیق یکسان اساس روش 
ی آماری جداگانه هادادهمختلف دسترسی به  لیبه دالی موثری انجام دهد.  اما در عمل هالیتحل

شار نبودن پژوهشگران به انت امندعالقه، هاپژوهشخام در  هادادهتحقیقات ممکن نیست. ذكر نشدن 
ی موارد دستکاری محققین در آنها برای رسیدن به نتایج مورد نظر از جمله دالیل مذكور اپارهو در  هاآن
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ی خام اگر امکان جمع آوری اطالعات مربوط هاداده. حتی در صورت میسر نبودن دسترسی به باشدیم
. برای .ضریب همبستگی و.میانه،  به پارامترها و یا آماره های مهم آماری نظیر میانگین، انحراف معیار،

 بررسی كننده وجود داشته باشد انجام این مهم در تعدیل و تلفیق نتایح بسیار كارساز خواهد بود.
 ندازه گیری میزان رابطه بین متغیرهاا .2

اختصاص به بررسی  هاآنبردوگونه اند. برخی از  شوندیماكثر فرضیات كه در علوم اجتماعی مطرح 
وسعت متغیرهای انسانی / رفتاری  به واسطهبین دو یا چند متغیر دارد. این نوع فرضیات وجود ارتباط 

های ی بین محققان داشته و دارد. شناسایی ارتباطات بین مولفهاگستردهدر علوم اجتماعی كاربرد بسیار 
همواره  رهایمتغی پیدا و پنهان هاجنبهزمینه را برای تکامل ابعاد و تحقیقاتی در علوم اجتماعی، 

 :باشدیم. تصویر كلی این گونه فرضیات را به صورت ذیل دینمایم
 H0وجود ندارد: Yو متغیر  Xارتباط معنی داری بین متغیر 

 H1وجود دارد: Yو متغیر  Xارتباط معنی داری بین متغیر 

فوق  ی كه در بررسی فرضیات شبیهاهیاولپیش از این در مورد چگونگی تلفیق نتایج تحقیقات 
ی معنی داری با استفاده از آماره های آزمونی هاآزمونمطالبی درج گردید. معموالً ، باشدیممتمركز 
ی تشریح هافرمولبا استفاده از  هاآزمونصورت گرفته و تركیب احتماالت مرتبط با این  tو   Zچون 

پزشکی ال در علوم اجتماعی ،ای نیست. اما نگاه دقیقتر به شاكلة تحقیقات گذشته و حشده، كارپیچیده
ی متکی بر فرضیات بررسی كننده ارتباط معنی داری بین هاپژوهشكه  دهدیمو نظایر آن نشان 

. اندگرفتهی تکمیلی قرار هاپژوهشی علمی )فرضیات نوع اول( توسط سایر محققان مبنای هامؤلفه
)رابطه اندنموده H0ه عدم تایید فرضیه بدین معنا كه تحقیقات متکی بر فرضیات نوع اولی كه استنتاج ب

( مورد توجه سایر محققانی واقع شده است كه در اندنمودهی پژوهش را تایید هامؤلفهمعنی دار بین 
. واضح است كه اندازه گیری جهت اندبودهی مذكور بر یکدیگر هامؤلفه ریتأثصدد تعیین میزان یا شدت 

 .كندیمامل نتایج تحقیقات پیشین كمك شایانی ی علمی به تکرهایمتغو شدت رابطه بین 
را چنین  ریتأثاندازه ( ،1322«)تحلیل توان آماری برای علوم رفتاری»كوهن در كتاب خود با عنوان 

 :كندیمتعریف 
آن است كه عبارت اندازه  ترراحتبدون آنکه قصد داشته باشیم مفهوم ضمنی علیت را مراد كنیم،

معنای زیر بکار ببریم: حدی كه پدیده مورد نظر در جمعیت موجود است، یا حدی را به یکی از دو  ریتأث
كه وقتی فرضیه صفر نادرست  شودیمنادرست است.  با طی این مسیر، اینك روشن  كه فرضیه صفر ،

به میزان معین غیر صفر در جمعیت  ریتأث. یعنی اندازه باشدیمدر واقع تا چه حد معینی نادرست است،
است. هر جه این مقدار بیشتر باشد ،میزان بروز پدیده مورد مطالعه در جمعیت هم بیشتر خواهد  موجود
 بود.

. در ذیل برندیمی كمی بهره هاروشی خود از هاپژوهشدر  ریتأثمحققان برای اندازه گیری شدت 
رد تركیبی مورد ی با رویکهاپژوهشرا در  هاآنی مورد نظر را تشریح نموده و چگونگی تلفیق هاوهیش

 . میدهیمبحث قرار 
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 شاخص تفاوت بين متغيرها  .2
-ی دو گروه میهانیانگیمكه محقق در صدد مقایسه  ردیگیماین كمیت زمانی مورد استفاده قرار 

ی مورد هامؤلفههای مورد تحقیق است كه در بر گیرنده هیی از نهادهاگروهباشد. منظور از دو گروه،
ی متغیر وابسته در دو گروه را نسبت به هانیانگیماین شاخص نسبت اختالف بین . باشندیممقایسه 

 :باشدیم. فرمول ذیل بیانگر شیوه محاسبه این كمیت كندیممحاسبه  هاآنانحراف استاندارد مشترك 

(2                                                    )SD

XX
d

21 


 
 كه در آن:

21 , XX :ی دو گروه مورد مقایسههانیانگیم 
SDانحراف استاندارد مشترك دو گروه : 
 

مشترك كافیست كه میانگین انحراف استاندارد متغیر وابسته را در دوگروه اندازه  SDبرای محاسبه 
در  SDد وجو به علتبی مقیاس بودن آن است. گیری نماییم. از جمله خصوصیات مفید شاخص تفاوت،
 وجود ندارد. هاگروهمخرج فرمول محاسبه آن، امکان مقایسه بین تمامی 

ی خود بر روی هایبررساما در برخی از موارد پژوهشگران اولیه میانگین و انحراف معیار نتایج 
( وجود ندارد. فریدمن  2. در چنین مواردی امکان استفاده از فرمول)كنندینمی اولیه را گزارش هاداده

 :دهدیمرای رفع این مشکل پیشنهاد بهره گیری از روش ذیل را ب

(2                                                      )errordf

Zt
d 

  
 كه در آن :

t آماره آزمون :t استیودنت برای مقایسه دو گروه 

errordf گروه مورد استفاده از توزیع : درجه آزادی خطا در آزمون مقایسه دوt .استودنت 
 

 U3. شودیماستفاده  U3ی تکمیلی دیگری نظیر هاتیكمدر كنار شاخص تفاوت بین متغیرها، از 
از  ترنییپاچند درصد از مقادیر متغیر وابسته در گروه دارای میانگین ،كندیمكمیتی است كه بیان 

 dباالتر كمتر است؟ واضح است كه ارتباط روشنی بین  مقادیر متغیر وابسته در گروه دارای میانگین
درصد نمرات گروه دارای  21دهنده آنست كه ن باشد، نشا d=0وجود دارد. مثالً اگر مقدار  U3و

 نمرات دارای میانگین باالتر كمتر است. ز ا ترنییپامیانگین 
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 ضریب همبستگی هاشاخص .3
ی سنجش میزان هامؤلفه نیترمهماز جمله ، این شاخص كه به ضریب پیرسون نیز معروف است

را نیز  رهایمتغی پژوهشی است كه عالوه بر آن نوع و جهت ارتباط بین رهایمتغیا رابطه بین  ریتأث
. از اینرو در اكثر تحقیقات اولیه علی، محققان به استفاده از این شاخص عالقمندی دینمایممتصور 
سبه شاخص ضریب همبستگی بیانگر لزوم دسترسی به كیمتهای ی متعدد محاهافرمول.  دهندیمنشان 

 rمقدار توانیم. عالوه بر این فرمولها هاستآنمستقل و وابسته و میانگین  رهایمتغكوواریانس، واریانس 
 را از طریق ذیل نیز سنجید:

(2                                                  )errordft

t
r




2

2

 
 )كای دو( بر اساس : X2صورت استفاده از آماره آزمون و در

(2                                                       )n

X
r

2


  

 كه در آن: 
X2مقدار آماره كای دو برای تمامی مقایسات : 

n )حجم نمونه)تعداد كل مقایسات صورت گرفته : 
 

 ریتأثی شدت هاصشاخی تلفیق هاوهیش -11-2-2
ی هاروشاینك به  ی اولیه،هاپژوهشدر  ریتأثی اندازه گیری شدت هاشاخصبا شناسایی اهم 

است از دو رویکرد ر . بدین منظور بررسی كننده قادمیپردازیمتركیب نتایج مذكور در رویکرد تركیبی 
موزون به نتایج هر یك از استفاده كند. رویکرد موزون و در مقابل رویکرد غیر موزون. در رویکرد 

ی اولیه، وزن یا درجه اهمیتی متناسب با حجم نمونه آزمایش شوندگان تحقیق منتسب شده هاپژوهش
. برای تعیین وزن استنتاجات شودیمو سپس به تلفیق نتایج بر اساس میانگین گیری موزون پرداخته 

روش دقیقی را برای محاسبه اوزان ی مختلفی وجود دارد.  هجز اولیکن هافرمولی اولیه هاپژوهش
 :اندنمودهمعرفی 

(3                                      )
2

2121

2121

)(2

)(2

dinininini

nininini
Wi






 
 كه در آن :

Wi وزن یا درجه اهمیت نتایج پژوهش :iام 
ni1 ،ni2 ی مقایسه اول و دوم هاگروه: حجم نمونه مربوط به 

di شاخص تفاوت در تحقیق اولیه :i  ام 
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واضح است كه در هر تحقیق اولیه دو گروه از آزمایش شوندگان )گروه گواه و گروه آزمایش( در 
ی به عبارتگیرند و بنابراین هر چه تعداد آزمایشات )مقایسه با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می

التبع از وزن بیشتری و با گرددیمتعداد آزمایش شوندگان( بیشتر باشد. اعتبار نتایج پژوهش مزبور باالتر 
با  توانیمی اولیه ،هااز پژوهشبرخودار خواهد شد. اكنون با تعیین میزان اهمیت استنتاجات هر یك 

 پرداخت: هاآناستفاده از فرمول ذیل به تركیب 

(11                                                           )




wi

diwi

d

 
راه برای موزون نمودن نتایج تحقیقات اولیه، مبنا قرار دادن مستقیم اندازه نمونه  نیرتسادهمسلماً 
 ی است.گذارارزشمعیار  به عنوان

در صورتیکه از شاخص ضریب همبستگی برای تعیین شدت تاثیر یك ارتباط استفاده شده باشد، 
فرایند در گام نخست با تبدیل  . اینردیگیمی اولیه در یك فرایند تبدیل شکل هاپژوهشتركیب نتایج 

اساس ر . سپس بگرددیمآغاز  با استفاده از جدول مخصوص Zشاخص ضریب همبستگی به آماره 
 :میپردازیمی شناسایی شده هاپژوهشهمه  (Zi)فرمول ذیل به تركیب نتایج 

(11                                                    )
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 كه در آن :

Ni تعداد كل آزمایشات صورت گرفته در پژوهش :i ام 
Zi كمیت :Z  ی مقداربر مبنامحاسبه شدهr  در پژوهشi ام 
 

با مراجعه مجدد به جدول ، توانیمتركیبی اینك در مرحله آخر از فرایند تلفیق  Zبا حصول كمیت 
 را به شاخص ضریب همبستگی تلفیق شده تبدیل نمود. Zمقدار 

  تركيب فاصله اطمينان .11
یکی از نتایج مهمی كه تحقیقات علمی/ احتمالی در علوم اجتماعی و سایر علوم نسبی همواره مورد 

ی كه میزان )احتمال متمایل به یقین( را پیرامون افاصله. باشدیم، تعیین فاصله اطمینان اندداشتهتوجه 
 .دینمایمیك كمیت معین شخصی 

نیز، تعیین فاصله اطمینان با توجه به یکی از دو  باشدیمبر فرضیات علی  در تحقیقاتی كه مبتنی
. در شرایطی كه از شاخص تفاوت متغیر ردیگیمصورت  (r)و یا ضریب همبستگی (d)شاخص تفاوت 



 های تركیبیروش فراتحلیل از روش؛ دوازدهمفصل 
 

222 
 

 

 

به  توانیمبهره گرفته شده باشد  ریتأثی مقایسه شده، برای  تعیین كمیت شدت هاگروهوابسته بین 
 تركیبی بدست آورد: dاطمینان را پیرامون شاخص  صورت ذیل فاصله

(12                                            )




N

i

d

Wi

ZdCI

1

2

1


 
 كه در آن : 

2
Z

 در سطح خطای  Zدامنه و : مقدار آماره د
 تمامی پارامترهای این فرمول قبالً تشریح گردیده است.

 
دو  ریتأثب، در مورد تحقیقاتی كه از شاخص ضریب همبستگی برای تبیین شدت ترتی نیبه هم

 .باشدیم، تعیین فاصله اطمینان مطابق با فرمول ذیل اندنمودهمتغیر بر یکدیگر استفاده 

(13                                          )






N

i

ni

Z

ZCI

1

2

)3(



 
 كه در آن:

2
Z

 در سطح خطای  Zمقدار آماره دو دامنه : 
 

در ی اولیه،هاپژوهشواضح است كه مشابه با فرایند تشریح شده برای تركیب ضریب همبستگی 
تبدیل شده و پس از  Ziبرای تمامی تحقیقات به كمیت  rتعیین فاصله اطمینان فوق نیز ابتدا مقادیر

 .شودیمانجام  rین فاصله اطمینان بهره گیری از فرمول فوق، عکس گام اولیه برای تعی
توسط بررسی  ریتأثی شدت هاشاخصاز جمله موارد مثبتی كه در مشخص نمودن فاصله اطمینان 

فرضیات نوع اول بر مبنای این نتایج است.  فرضیاتی كه به بررسی وجود  رد اكننده نمایان است، تایید ی
كار بسیار ساده است. در صورتیکه در فاصله اطمینان . شیوه پرداختندیمارتباط بین دو متغیر تحقیقاتی 
گردد. نیز وجود داشته باشد، فرضیه صفر تایید می d=0( مقدار مشخص dتركیبی برای شاخص تفاوت)

مورد نظر پژوهشی را تایید نمود. و به همین نحو اگر  مؤلفهوجود رابطه بین دو  توانینمی به عبارت
فرضیه  كیبی بدست آمده برای شاخص ضریب همبستگی وجود داشت،در فاصله اطمینان تر r=0مقدار 

 و بالعکس.  شودیمصفر تایید 
در علوم اجتماعی و پزشکی بسیار متداول  به خصوصعلی، قاتیتحقاستفاده از فاصله اطمینان در 

 .باشدیمی تركیبی معموالً در دسترس بررسی كننده هاپژوهشبوده و بنابراین در 
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 ي  شدت به يكديگرهاشاخصتبديل  .11
یکی از مشکالتی است كه  ی آماری مورد استفاده محققان در تحقیقاتشان،هاكیتکنو  هاروشتنوع 

از انتزاع  متأثر. هر محققی شودیمی  با رویکرد تركیبی پیش روی بررسی كنندگان نمایان هاپژوهشدر 
. در دهدیموهش مورد نظرش را شکل ی ساختاری و محتوایی پژهایژگیوو توان علمی خود و اطرافیان، 

این میان تنوع ابزارهای تحلیلی قابل استفاده توسط پژوهشگران منجر به نتایجی در تحقیقات همسو 
به مشکالتی را  گریکدیبا  بیو ترككه علیرغم تفسیرهای مرتبط و نزدیك بهم گاهاً در تلفیق  گرددیم

 .آوردیم وجود
ی پژوهشی بر رهایمتغ ریتأثر گردید، برای تعیین میزان یا شدت همانگونه كه در مطالب پیشین ذك

بهره  (r)و شاخص ضریب همبستگی  (d)محققان از ابزارهای متنوعی چون شاخص تفاوت یکدیگر، 
ی تركیبی بررسی كننده بسیار موثر هاتالشبهم، در تسهیل  هاشاخص، مسلماً امکان تبدیل این برندیم

 : باشدیم به یکدیگر  rو dی هاشاخصنمایانگر شیوه تبدیل ی كمی ذیل ،هاروشاست. 

(12         )4d
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 ي فراتحليلي موزون و غير موزونهاروشمقايسه  .12
. اندافتهظهور ی هاآنی كاربردی هاتیقابلی نوین فراتحلیلی در راستای گسترش هاروشو  هاكیتکن

اشمیت نقش بسزایی در كاربردی نمودن رویکرد فراتحلیلی داشتند. ر،میان محققانی چون هانت نیدر ا
مبتنی بر موزون نمودن اندازه گیرهاست. بدین معنا كه برای محاسبه میانگین  هاآنشیوه فراتحلیلی 
 هاآنمتناسب با اندازه نمونه  هاپژوهشبه وزن دهی ضرایب همبستگی هر یك از ضریب همبستگی،

 بپردازیم.
برای محاسبه میانگین ضریب  روش جایگزینیو كالندر، آبسرن یهانامپرداز به دو نظریه اخیراً 

متوسط ضریب همبستگی از طریق میانگین  هاآن به زعمهمبستگی و واریانس نمونه گیری ارائه نمودند. 
ی اولیه محاسبه شده و به همین نحو هاپژوهشی همبستگی هاشاخصگیری ساده)غیر موزون( 

ی هاتفاوت. اهم گرددیمی هر پژوهش اندازه گیری هانمونهس مشاهده شده بدون توجه به اندازه واریان
بین این دو شیوه در محاسبه واریانس خطای نمونه گیری )تعیین كننده محدوده اعتبار نتایج( و 

بسرن و . روش غیر موزون آابندییمواریانس نمونه گیری )مشخص كننده محدوده اطمینان نتایج( نمود 
ی بین اسهیمقا ا به حالكالندر در تحقیقات عملی زیادی مورد استفاده قرار گرفت.با این وجود ت

تفاوت بین  توانیمكلی  به طوری موزون و غیر موزون در محاسبات فراتحلیلی انجام نشده است. هاروش
 این دو روش فراتحلیلی را در سه حوزه ذیل قابل تأمل دانست:

 ی بزرگ بر نتایج پژوهش تركیبیهاهنمون ریتأث -1
 مسئله تجانس در تحقیقات علی -2
 هاتیكمی مختلف كمی برای محاسبه هاروش -3
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ی هاروشاز مباحث كلیدی فوق خواهیم پرداخت تا نقاط قوت هر یك از  كیهر ادامه به بررسی ر د
 فراتحلیلی بیشتر نمایان گردد. 

 يج تلفيق شده بر نتا هاآن ريتأثي بزرگ و هانمونه .13
ی مشابه ناسازگار هادادهكه در مواجهه با سایر  شودیمدر علم آمار، یك مشاهده زمانی شناخته 

(. در رویکرد فراتحلیلی یك نمونه ناسازگار 1332بوده و انطباق پذیر نباشد. )هافکات و آرتور،
اتی ناسازگار است.  توجه ی تحقیقهانمونهی است بزرگ كه نسبت به جمعیت سایر انمونه، (LSO)بزرگ
بر  تواندیمی ناسازگار بزرگ در تحقیقات تركیبی اهمیت بسزایی دارد. چرا كه وجود آنها هانمونهبه 
شگرفتی  ریتأثواریانس مشاهده نشده و واریانس خطای نمونه گیری  ، ریتأثپژوهش نظیر شدت  جینتا

 موزون ریغی هاروشاز مزایای استفاده از  آبسرن و كالندر، به زعم(. 1331بگذارد)هانتر و اشمیت 
. پیش باشدیمی موزون هاروشبا  سهیدر مقای ناسازگار بزرگ هانمونهانطباق پذیری موثر این روش با 

در دو مرحله از رویکرد فراتحلیلی استفاده تركیبی، جیبر نتای ناسازگار هانمونه ریتأثاز این برای نمایش 
و از مقایسه نتایج،  هاآن؛ دفعه دیگر بدون دخالت دادن هانمونهگرفتن این نظر ر . یکبار با دشدیم

این  ریتأث. هانتر و اشمیت معتقدند كه در صورت اثبات پرداختندیم LSO ریتأثمحققان به تحلیل 
حذف  هادادهرا از مجموعه  هاآن.ستیبایمتركیبی از جمله میانگین ضریب همبستگی  جیبر نتا  هانمونه
از دامنه تحقیق تركیبی نیست چرا كه LSO  مطابق روش آبسرن و كالندر نیازی به حذفا ود. امنم

ی نسبت به روش موزون ترثباتروش غیر موزون نتایج با   به نظر رندیگیموزن یکسانی  هانمونهتمامی 
ی جمع هادادهمی ی روش غیر موزون در مقایسه با روش موزون، استفاده از تماهاتیمز.  از دهدیمارائه 

ی  ناسازگار بزرگ( برای دست یابی به استنتاجات نهایی است. تحقیقات هانمونهآوری شده)حتی 
حالت ز كمتر ا LSOدهد كه واریانس مشاهده شده در تحقیقات موزون متاثر از وجود پیشین نشان می

خواهد كرد. حذف یك نیز صدق  ماندهیباقمورد واریانس ر غیر موزون است. بنابراین این امر د
LSO معموالً منجر به افزایش تخمین واریانس خطای نمونه گیری و نهایتاً كاهش واریانس باقیمانده

بر روی  تواندیمی فراتحلیلی امر مهمی است. چرا كه هاروشواریانس در  در تخمینخواهد شد. اریبی 
در  هاانسیوارنقش اثر گذاری است كه بسزایی داشته باشد. از جمله این تاثیرات، ریتأثنتایج نهایی 

هانتر واشمیت، در صورتیکه در نتایج تركیبی  به زعمتفکیك تحقیقات متجانس از غیر متجانس دارند. 
 توانیمدرصد واریانس مشاهده شده را در بر گیرد،  22تحقیقات، واریانس خطای نمونه گیری حداقل 

 به علت. واضح است كه در روش موزون باشدیمس ی جمع آوری شده متجانهاپژوهشادعا نمود. كه 
ی اولیه و بنابراین ظهور یك هاپژوهشتخمین كمتر و واریانس مشاهده شده، احتمال عدم مجانس 

ی رهایمتغی نشانگر هامؤلفهنحو سایر  نیبه هم. ابدییمباالقوه( كاهش  به صورتمتغیر میانجی مهم )
كه یك  ابدییم. تمام این حاالت زمانی احتمال وقوع شودیمتر ، نظیر فاصله اعتبار نیز كوچکگر لیتعد

LSO  مابین تحقیقات اولیه گرد آوری شده وجود داشته باشد. الزم به توضیح است كه فاصله اعتبار
ی اولیه در صورت پذیرش وجود هاپژوهشی ممکنی است كه ضریب همبستگی هاارزشبیانگر محدوده 

اتخاذ نماید. از سوی دیگر تحقیقات آبسرن و كالندر بیانگر آنست  تواندیمی میانجی )تعدیلگر( رهایمتغ
ی موزون منجر به تخمین كمتر میانگین واریانس نمونه هاروش، LSOكه در صورت وجود یك یا چند

. بنابراین گرددیم. و این امر خود سبب كاهش فاصله اطمینان نهایی شودیمگیری از حالت واقعی 
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ی احتمال خطای نوع اول را افزایش به عبارت. ابدییمدر این فاصله كاهش  r=0ن مقدار احتمال واقع شد
 .دهدیم

ی هاروشاستفاده از محرز باشد، LSOاولیه گردآوری شده وجود یك یا چند  قاتیدر تحقزمانیکه 
 :ابدییمی موزون هاروشغیر موزون سه مزیت عمده بر 

مواردی با حذف  نیدر چنگی اریبی نخواهد داشت. تخمین میانگین شاخص ضریب همبست -الف
LSO  گرددیماز روش تحلیلی موزون. میانگین همبستگی هر دو روش مشابه. 
ی مختلف اریبی نخواهد داشت. خصوصاً استفاده از روش غیر موزون از اریبی هاانسیوارتخمین  -ب

روش غیر موزون ز راین بهره گیری ا. بنابدینمایمیافتن واریانس مشاهده شده در جهت منفی جلوگیری 
كه  شودیمبا روش موزون  سهیدر مقا ترعیوس، فاصله اعتبار تربزرگسبب تخمین واریانس باقیمانده 

 گذار باشد. ریتأثی تعدیلگر رهایمتغبر تصمیم گیری در مورد در نظر گرفتن نقش  تواندیم
ی نسبت تربزرگنابراین فاصله  اطمینان از روش غیر موزون، میانگین واریانس نمونه گیری و ب -ج

 . گرددیمبه روش موزون حاصل 
 تجانس / عدم تجانس .12

مباحث مطرح شده در رویکرد فراتحلیلی، موضوع تجانس است. این موضوع در  نیتریکی از مهم
 زند.كننده دامن میگیری سؤاالت و ابهامات زیادی در ذهن بررسیتحقیقات كاربردی، به شکل

بین متغیرها از جوامع آماری مشابه  یهایقات متجانس فرض بر آنست كه تمامی همبستگدر تحقی
ها )ضرایب آن یهاو شاخص هایمتجانس، استنتاج همبستگنا یها، درحالیکه در پژوهشدیآیبدست م

جدید در مسئله تجانس، مفروضات آماری را  یهادگاهی. دردیگی( از جوامع غیر مشابه صورت مریتأث
كنندگان با یك تحقیق دانند كه احتمال برخورد بررسیرای تایید یك پژوهش متجانس الزم میب

 رساند. متجانس را به حداقل می
یابد كه چهار شرط بر اساس یکی از این تعاریف، تجانس زمانی در یك پژوهش تركیبی هویت می

 ذیل مصداق یابد:
 العات اولیه تثبیت شده باشد.الف( عوامل مؤثر بر اعتبار پژوهش، در تمامی مط

 ب( پایایی مورد انتظار تمامی تحقیقات اولیه، در طول بررسی تثبیت شده باشد.
 ج( حدود و دامنه مطالعات اولیه مورد نظر تثبیت شده باشد.

 موزون محاسبه گردد. یهادر مطالعات تركیبی بر اساس روش ریتأث یهاد( شاخص
 ترانهیگرا( نسبت به مبحث تجانس واقع1331ف هانتر و اشمیت )جدید، تعری یهااما در بین نگرش

( RVیابد كه مقدار واریانس باقیمانده)تركیبی معنا می یهاها تجانس زمانی در پژوهشاست. به زعم آن
گیری، تخمین گیری، خطای ناشی از اندازههنگامی كه واریانس نمونه یبه سمت صفر میل كند. به عبارت

بین نتایج نهایی درصد واریانس مشاهده شده ما 22ن دامنه تحقیق، حداقل به میزان و محدود نمود
توان ناشی از خطاهای انسانی تحقیقات اولیه باشد، در آنصورت باقیمانده واریانس مشاهده شده را می

 را متجانس نامیدند. ییهادانست. هانتر و اشمیت، اینچنین پژوهش
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 محاسبات كمي نتايج يهاروش
. اهمیت این موضوع تا دهدیمضوع  تجانس بعد مهمی از رویکرد فراتحلیلی را مورد توجه قرار مو

ی تركیبی اثر گذار است. هاشاخصی كمی محاسبات هاروشو  هافرمولحدی است كه بر روی انتخاب 
س بودن ی متعددی برای محاسبه واریانس نمونه گیری وجود دارد كه استفاده از آنها به متجانهافرمول

 تحقیقات اولیه وابسته است.
همانگونه كه در مطالب پیشین ذكر شده، از جمله عواملی كه سبب استفاده از رویکرد تركیبی در 

ی اولیه در هاپژوهش، پی بردن به دالیل تفرق و تفاوت نتایج بدست آمده از شودیمفضای پژوهشی 
و از جمله در علوم اجتماعی نمود بیشتری دارد. مورد تحقیقات علی ر ی یکسان است.  این امر دهاحوزه

مختلف مبحثی است كه توجه محققان  قاتیدر تحقبین دو متغیر یکسان  ریتأثكشف علت تفاوت شدت 
. را به خود جلب نموده است. .گالس و هجر، روزنتال و.اولیکن، نورمند،بركه ،ی چون راجو،ابرجسته
در  ریتأثی شدت هاشاخصیی علل  متفاوت شدن اندازه ی تحلیل واریانس باهدف شناساهاروش

پراكندگی نتایج بدست آمده در تحقیقات ،هاروش. این ابدییمتحقیقات اولیه همسو در این حوزه كاربرد 
ی  طراحی و اجرای هایژگیواولیه را بر مبنای شاخص واریانس سنجیده و سپس آنرا به مشخصات و 

 .سازدیممربوط  هاپژوهش
ی نمونه گیری و خطای ناشی از آن را با تفرق نتایج بدست هاروشارتباط عواملی چون ی ،عبارتبه 

بدست آمده از  ریتأثی آزمایش بر مقادیر شدت هاوهیش ریتأثآمده مورد بررسی قرار داده و یا 
 ندتوایمی تحلیل واریانس تا حدی است كه هاروشتوانای   دینمایمی مختلف را تحلیل هاپژوهش

استنتاجات نهایی تحقیقات ر ب هاآن ریو تأثی تعدیلگر رهایمتغبیانی دیگر وجود  به ابحث تجانس و ی
نهایی تحقیقات اولیه به دو گروه دسته بندی  جیدر نتادهد. منابع واریانس ر اولیه را مورد كنکاش قرا

بر  هاپژوهشی و اجراطراحی ی هایژگیو. بخشی از علل ایجاد تغییر و پراكندگی استنتاجات به شوندیم
 .گرددیم

. هر چند قلمرو موضوعی شوندیمخصوصیات متفاوت منجر با انحراف در دستیابی به نتایج یکسان 
لیکن عوامل ، وشودیمیی شده  مشابه فرض شناسامورد تمامی تحقیقات ر مورد نظر بررسی كننده د

. مصداق دینمایمی به فردی منحصر هایژگیو، دارای هاپژوهشمتعددی هر تحقیق را مستقل از سایر 
 .گرددیمبسیار مشاهده  هاآننسبیت حاكم بر فضای  به علتاین پدیده در بین تحقیقات علوم اجتماعی 

 ی نمونه گیری از جامعه تحقیق برای هاروشی پژوهشی ،و اجرای طراحی هایژگیواز جمله 
از اجرا فرایند تحقیق، عوامل زیادی ممکن است  ی مورد نیاز است.  در این بخشهادادهجمع آوری 

سبب بروز انحرافات محقق از مسیر صحیح و علمی شود. تفاوت كاركردی پژوهشگران در نمونه گیری و 
اگر است.  ریتأثشاخص شدت  به خصوصاجرای آن از جمله علل شکل گیری واریانس در نتایج  نهایی، 

مورد تعقیب بررسی كننده را با شاخص واریانس مشاهده  پراكندگی مشاهده شده در نتایج نهایی كل
نمونه گیری ر ( نمایش دهی، بخش مهمی از این واریانس ناشی از علت خطاها یا انحرافات دOVشده )

 .دهندیمنشان  (SEV)است. علت مذكور را با شاخص واریانس خطای نمونه گیری 
نسبت به یکدیگر  هاآنتفرق نتایج نهایی ی طراحی و اجرای پژوهش كه بر هایژگیوهمچنین سایر 

ی تعدیلگر یا رهایمتغ. عواملی چون وجود شودیمواریانس باقیمانده شناسایی  مؤلفهبا ، باشندیمموثر 
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یعنی واریانس باقیمانده  RVپارامتر و مشخصات آزمایش و... جزمیانجی، عوامل تصادفی انجام آزمایش ،
 .گردندیممحسوب 

 :باشدیمذیل  به صورت RVو SEV  ،OVه  مؤلفارتباط سه 
   (12                                              )OV= SEV+RV 

)یعنی تحقیقاتی كه واریانس باقیمانده بین نتایج باشندیماولیه كه متجانس  قاتیدر مورد تحق
ذیل برای محاسبه درصد واریانس مشاهده شده است( استفاده از فرمول  22كمتر از  هاآن نهایی

 .گرددیمواریانس نمونه گیری پیشنهاد 

(12                                  )   KNrMSV 
22

1 
 جایی كه:

rمیانگین ضریب همبستگی تحقیقات اولیه : 
N :مشاهدات)مقایسات اولیه صورت گرفته( تعداد كل 
Kات اولیه جمع آوری شده: تعداد مطالعات و یا تحقیق 

MSV واریانس نمونه گیری : 
تفاوت نسبت به ، فرمول ذیل باكمی اندشدهیی كه نامتجانس شناخته هاپژوهشمقابل برای ر د

 :گرددیم( ارائه 12)

(12                          )
    KRVKNrMSV 







22

1

 
 كه در آن:

RVواریانس باقیمانده : 
 .باشدیم( 12با توضیحات ) بقیه پارامترها مطابق

 
  بهمحاس ی موزونهاروشاساس ر ( هر دو ب12( و ) 12ی )هافرمولنکته حائز اهمیت آنست كه 

ی هافرمولشبیه ساز شده خود پی بردند كه هرچند استفاده از  قاتیدر تحق. آبسرن و كالندر گردندیم
و لیکن در مورد تحقیقات نا  دهدیم ی متجانس نتایج نزدیك به واقعیتی ارائههاپژوهشفوق برای 

متجانس، واریانس نمونه گیری از میانگین ضریب همبستگی كمتر از واقعیت تخمین زده خواهد 
 :كردند شنهادیپبر اساس شیوه غیر موزون ، فرمول ذیل را برای محاسبه واریانس نمونه گیری  هاآنشد.

(12                                           )         KOVMSV  
 كه در آن:

OVواریانس مشاهده شده غیر موزون : 
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 ستیباینم، در محاسبه مقدار میانگین واریانس نمونه گیری نظرانصاحببه اعتقاد برخی از 
دخالت داد. به عبارتی بخشی از كل ا ی نمونه گیری رهاروش hی غیر مرتبط بخطاهاانحرافات ناشی از 

معرفی شد نباید در تعیین میانگین  (RV)كه به واریانس باقیمانده  (OV)نس مشاهده شده واریا
گذار باشد.  بنابراین پیشنهاد چهارم استفاده از فرمول ذیل برای  ریتأث (NSV)واریانس نمونه گیری 

 محاسبه این كمیت است: 

(13                                                       )KSEVMSV  
SEV واریانس خطای نمونه گیری : 

گذار  ریتأث MSVبنابراین مطابق نظر اخیر تنها واریانس خطای نمونه گیری است كه در تعیین 
 است.

.  هر چند هاستآنی چهارگانه فوق نشانگر ارتباط تنگاتنگی بین مقادیر هاروشبه  ترقیدقتوجه 
ذیل بین  به صورتی ارابطهو لیکن   ایج متفاوتی از سایرین خواهد شد،استفاده از هر روش منجر به نت

 .گرددیممشاهده  هاآن
 (21                                   )(EQ(2)=EQ(3) +EQ(4)-EQ(1) 

و واریانس حاصل از  باشدیماین روش در مورد تحقیقات متجانس و نامتجانس مجاز  بکار بردن
 دقت باالتری برخوردار خواهد بود.ز روش قبل او به ددر مقایسه  13 فرمول

. شودیمبرای تخمین واریانس خطای نمونه گیری در رویکرد فراتحلیلی دو شیوه محاسبه بکار برده 

یعنی میانگین ضرایب همبستگی تحقیقات اولیه و  rدر روش نخست این كمیت بر اساس دو پارامتر 

N  گرددیم، به شکل ذیل محاسبه باشدیمی نمونه در آنها هااندازهكه نمایانگر میانگین: 

(21                                           )   11
22

 NrUEAVE 
ذیل  به صورت.  ابتدا واریانس خطای نمونه گیری در هر تحقیق باشدیمروش دوم شامل دو مرحله 

 :شودیمگیری  اندازه

(22                                                  ) 1)1(
22

 NirVei i 
 كه در آن:

Vei واریانس خطای نمونه گیری در تحقیق:i  ام 
riضریب همبستگی بدست آمده در تحقیق :i ام 

Ni تعداد مقایسات یا مشاهدات جمع آوری شده در تحقیق :iام 
 

 :گرددیمها حاصل  Veiای نمونه گیری تركیبی از متوسط تمام سپس واریانس خط
 
   (23                                                        )(VEIND= AVe(Vei) 
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ی و بررساستفاده از هر دو روش فوق برای تعیین كمیت واریانس خطای نمونه گیری بین محققان 
دهنده آنست كه ن ظر آبسرن و كالندر تحقیقات عملی نشا. و لیکن از نباشدیمكنندگان متداول 

 برخوردار است. VEINDاز دقت باالتری نسبت به  VEAVEكاربرد
ی فراتحلیلی، بررسی كننده را در موارد مهمی یاری هاروشی اعتبار و اطمینان در هافاصلهتعیین 

رایب همبستگی )شاخص تعیین تا محدوده معتبر بودن ض كندیم. فاصله اعتبار به محقق كمك دهدیم
 ی میانجی یا تعدیلگر را نمایش دهد و برای اندازه گیری آن:رهایمتغ( را در برابر وجود ریتأثشدت 

(22                                              )
)*(

2

2

RVZrCRI 
 

ین ضریب همبستگی است ی از ارقام منتسب به میانگامحدودهاز سوی دیگر فاصله اطمینان بیانگر 
به  توانیمی فوق هاروش. فاصله اطمینان را مطابق با گرددیمكه در سطح مشخصی از اطمینان لحاظ 

 ذیل محاسبه نمود: صورت

(22                                               )
)*(

2

2

SVZrCOI 
 

در است تا به بررسی صحت فرضیه صفر بدین ترتیب، با تعیین فاصله اطمینان بررسی كننده قا
 )وجود ارتباط بین متغیر پژوهشی( در سطح احتمال مشخص بپردازد.

 اینك كه ابعاد مراحل پژوهش تركیبی را به تفضیل مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم، شاید 
ارگیری این طریق ارائه یك مثال عملی از تحقیقات صورت گرفته جوانب عملیاتی بک زباشد اگر ا دتریمف

 به واسطهمحققان و دانشمندان علوم اجتماعی،  به واسطهاز جمله تحقیقاتی كه  .رویکرد را بشناسیم
انجام تکالیف درسی بر  ریتأثی  موضوعی آن همواره مورد نقد و تحلیل بوده مبحث بررسی هایژگیو

شرایط محیطی مختلف به  تا در اندنموده. محققان زیادی در گذشته تالش باشدیمی علمی هاتیموفق
 بالقوهی هایژگیوتحلیل ارتباط بین دو متغیر انجام تکلیف درسی و موفقیت علمی بپردازد. لیکن وسعت 

همسویی را منجر  ریو غبه ظاهر نتایج گاهاً متضاد  ی پژوهشی مربوط،هاطرحمحیطی  تنوع خصوصیات 
مثبتی بر موفقیت علمی دانش آموزان دارد، انجام تکالیف درسی آثار . استنتاجاتی همچون:دیگردیم

آنکه: ارائه و انجام  ترجالبعلمی دانش آموزان ندارد و یا  تیبر موفقانجام تکالیف درسی هیچ تاثیری 
 .گذاردیممنفی بر موفقیت علمی دانش آموزان  ریتأثتکالیف درسی 

 1323اجتماعی را در سال  ی غیر همسویی، كوپر محقق برجسته علومهالیتحلارائه چنین نتایج و 
نهایی تحقیقات اولیه مذكور بپردازد.  جیدر نتابر آن داشت تا به كنکاش در مورد ریشه یابی علل تفرق 

كوپر برای تلفیق و تركیب نتایج تحقیقات اولیه از رویکرد پژوهش تركیبی و برای تعیین عوامل تغییر 
بهره گرفت. وی مراحل تشریح شده پژوهش تركیبی را  از تحلیل واریانس هاآن 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 كه انگیزه انجام 
ربوط بود كه آیا پژوهش در مورد تکلیف درسی بود. از این ده پرسش سه سوال به این موضوع كلی م

ی موجود در روش انجام تکلیف درسی هاتفاوتتکلیف درسی اثر بخش است یا نه؟ هفت سوال دیگر به 
بودن یا بی  امنددهیفای كه با اهیفرضپرداخته بودند. مثالً انفرادی شدن آموزش، نمره گذاری و سه 

 :كردندیممطرح فایدگی كلی انجام تکلیف درسی ارتباط داشتند و چنین سؤاالتی را 
یی كه تنها در كالس تکالیفشان را هاآن، از دهندیمآیا دانش آموزانی كه تکلیف درسی انجام  -

 ؟ترندشاخص دهندینمیی كه اصالً تکلیفی انجام هاآندهند یا از انجام می
 ؟ی علمی داردهاتیموفقآیا حجم تکلیف درسی، ارتباطی با  -
 ؟ی علمی داردهاتیموفقی با آیا نوع تکالیف درسی ارتباط -

ی اصلی تحقیق یعنی تکلیف درسی و رهایمتغدر این راستا تعریف مفهومی و سپس عملیاتی 
ذكر . همانگونه كه پیش از این دینمایمموفقیت علمی، محدوده شناسایی تحقیقات اولیه را مشخص 

تحقیقات مرتبط را با  فضای ستیباینمدر تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق،  بررسی كننده ، شد
ذیل  به صورتتحدید نماید. از اینروست كه تعریف مفهومی متغیر در این پژوهش تعریف محدود،

 .باشدیم
 ی فرد خوشایند است.و برا دیآیمموفقیت علمی: آنچه با سعی و كوشش بدست 

 تکلیف درسی: وظایف محوله به فرد در راستای  موضوع علمی مشخص. 
 :گرددیمی فوق با دقت تعاریف عملیاتی ذیل تکمیل رهایمتغفهومی جامعیت تعریف م

 ی اختصاص داده شده به دانش آموزان توسط معلمهاارزشموفقیت علمی: میزان 
شود تا در تکالیف درسی: كلیه تکالیفی كه از سوی معلم مدرسه به عهده دانش آموزان گذاشته می

 ساعات غیر مدرسه آن را انجام دهند.
مطالعات مربوط به انجام تکالیف درسی در فضای كالس درس صورت گرفته و در قالب  اكثریت

كه بیش  رندیگیمنظر ر ی درس را داز كال سهارساله یا پایان نامه ارائه شده است. نوعاً تعداد محدودی 
معلم  ی توأم با انجام تکلیف درسی و یا بدون آنست وهاكالسی از انمونهاز یك یا دو كالس نیست.  

متفاوت  تواندیممیان نقش آزمایشگر را بعهده دارد. از این رو برخورد معلم با دانش آموزان  نیدر اهم 
باشد و اصوالً جدای از این مسئله وادار كردن دانش آموزان به انجام تکالیف درسی، از جهات دیگر هم 

كه در یکی از دو وضعیت یاد  شدیم.  اگر همه مطالعات یافته شده، توسط معلمانی انجام كندیمفرق 
شده، كار تدریس را به عهده داشتند، آن دقت فرضیه مقابل را كه مدعی است تفاوت در برخوردهایی به 

و هر دو حالت  رد كرد شدینمجز مسئله تکلیف درسی، علت تفاوت سطح موفقیت دانش آموزان است، 
. خوشبختانه مطالعاتی كردیمه تغییری را ایجاد بدست آمد جهیدر نتتعداد زیاد مطالعات انجام شده هم 

هم وجود دارد كه توسط معلمان مختلف وارد و وضعیت انجام تکالیف درسی و بدون آن و یا در شرایطی 
 .شودیمو نه در خانه انجام  در كالسصورت گرفته كه تکلیف درسی  
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ا باید در این بررسی ملحوظ این مورد كه چه عملیاتی ر ،بررسی مسئله اثر بخشی تکلیف درسیدر 
ر مراجعان خود د هبا مشکالت متعددی روبرو شد. متخصصان رفتار درمانی معموالً برای كمك ب ،كرد

. یك مفهوم سازی گسترده، در خواهندیماز آنها  ی راهانیتمر، انجام تکالیف یا شانیهاترسغلبه بر 
در بر بگیرد. مفهوم نزدیکتر به تکالیف معمول حتی این نوع تکالیف را هم  تواندیمموضوع مورد بحث 

ی است. بعضی از محققین، حتی امدرسهی غیر هاساعتی، داشتن معلم خصوصی در امدرسه
ی گوناگون تعریف هاوهیش. رندیگیمی ویدئویی راهم در نظر هادرس ی درسی تلویزیونی یاهاآموزش

. در این بررسی سرانجام ردیبر بگرا در  هاتیفعال بخشی از این تمام یا تواندیم مفهوم تکلیف درسی،
تنها  ،از بررسی حذف و تکلیف درسی به شرح  ماقبل هاتیفعالگرفته شد كه این نوع تصمیم 

تا در ساعات غیر مدرسه انجام  گذاردیمبرگیرنده وظایفی كه معلم مدرسه به عهده دانش آموزان در
 دهند، تعریف گردد.

برگه رمزگذاری برای شناسایی  جمع آوری تحقیقات اولیه، تعداد نه تحقیق  استفاده از ابزارر د
 طرح این پرسش بود: هاآنمستقل شناسایی شد كه پیش از این انجام شده و موضوع 

 «ی علمی موثر است؟هاتیموفقآیا انجام تکلیف درسی در »
كه نیاز به انجام بررسی  صورت گرفته و موجود بود، ضرورت داشت هایبررسبا توجه به آنکه این 

ر دهم توجیه شود. در تایید این امر، اوالً نشان داده شد كه نه بررسی قبلی در نتیجه گیری كلی خود د
 هایبررسیکدیگر فرق دارند. ثانیاً تمام این  ااساساً ب مورد اثر بخش بودن انجام تکلیف درسی،

ر مطرح كرده بودند. ثالثاً محققان د گر لیتعدبه عنوان عوامل را ی متفاوتی از متغیرها هامجموعه
رابعاً معلوم شد كه هیچ آنها به نتایج متضادی رسیده بودند، ریتأث در مورد، گر لیتعدمطالعه متغیرهای 

بیش از ، هایبررسی كه حتی یکی از به طوری قبلی دارای جامعیت كافی نبوده است: هایبررسیك از 
برای رسیدن  توانستیم. از اینرو بررسی جدید شدینمشامل را شده ی شناسایی هاپژوهشدرصد  21

 استفاده قرار گیرد:  وردبه اهداف ذیل م
 ی انجام شده قبلیهایبررسی میان هااختالفحل  -
 مطالعه همزمان متغیرهای تعدیلگر تکالیف درسی -
 (33-21، 1323تر)كوپر، جامعایجاد شالوده پژوهشی  -
 

( آمده است. استدالل 1) فرمتکالیف درسی در بوط به بررسی تاثیرات انجام برگه رمزگذاری مر
اما اگر در مورد تصمیمات اخذ شده در ارتباط با نوع بدیهی است ، هایبندمربوط به بیشتر مقوله 

 ، مفید خواهد بود.اطالعاتی كه باید ردیابی شوند، توضیحاتی داده شود
ئله چگونگی آزمایش گروه گواه بپردازد.  دلیل این امر آن هیچ بخشی نیست كه به مس (1فرم )در 

 .اندزمایش قرار گرفتهآی گواه مورد استفاده در این مقایسه به شکل یکسان مورد هاگروهاست كه همه 
 اند !یعنی اساساً مورد آزمایش قرار نگرفته

وق فراتر رفت و در های یاد شده فاین برگه رمزگذاری مربوط به انجام تکلیف درسی، از توصیه
كرد. وقتی كه یك ارتباط با گروه گواه ناهمپایه و طرح تکالیف تصادفی، جزئیات بیشتری را طلب می
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میان  گروه گواه ناهمپایه با یك روند همتایابی مورد استفاده قرار گرفت، از رمزگذاران خواسته شد تا
 های مبتنی بر دو مورد زیر تمایز قائل شوند: همتایابی
ی اندازه گیری استفاده كند كه متغیرهای وابسته هاستمیسآزمونی كه از همان  –ف( پیش ال

 كنند ؛ استفاده می
یکی نیستند.  چنین  هاآنب( متغیرهای دیگری كه با متغیرهای وابسته مرتبط هستند اما با 

ی دارد، و از این رو ی همپایه بستگهاگروهشان در ایجاد احساس شد كه تفاوت این دو روند به توانایی
را توضیح دهد.  به همین دلیل، میان مطالعاتی كه تکلیف  هایبررسی موجود در نتایج هاتفاوتتواند می

یی كه مبتنی بر هاپژوهشكردند و موزان كالس تعیین میآآموز یا تمام دانشدرسی را برای یك دانش
بدون تکلیف درسی مبتنی بودند، تمایز دیده  یهاشیآزماانجام تکلیف درسی بودند و تحقیقاتی كه بر 

 شود.  می
عات خواسته شده در برگه رمزگذاری اصالً در بررسی داد كه بیشتر اطال حیتوضاین نکته را باید 

اند. این مطلب در مورد كلیه اطالعات، بجز پایه تحصیلی )كالس( تکمیل شده مورد مطالعه قرار نگرفته
یی كه اطالعاتی را در مورد متغیرها ارائه هاپژوهشر این موارد، یا تعداد آموزان مصداق دارد. ددانش
ت انجام شده آنقدر با هم فرق ندارند كه بتوان از العادادند بسیار اندك بود یا اینکه معلوم شد مطمی

 . یافتمجموع آنها به یك استنتاج معتبر دست 
اطالعات مربوط به یك مقایسه واحد را های رمزگذاری طوری طراحی شده بود كه هر یك از برگه

هایی در مورد چند لعات انجام شده مقایسهاتوان گفت كه در بعضی از مطدربربگیرد. با این حال، می
كرد، كالس یا چند متغیر وابسته انجام گرفته بود. وقتی كه رمزگذار به این نوع از اطالعات برخورد می

كرد.  به عنوان مثال، در مورد دانش آموزان گروهی پر می –سه دو ای را برای هر مقایهای جداگانهبرگه
ی استاندارد شده درسی و نیز معیار پایه هاتیموفقكالس پنجم و هفتم، مطالعه انجام شده در مورد 

تحصیلی دانش آموز، دارای گزارشی بود كه چهار برگه رمزگذاری مختلف به آن ضمیمه شده بود.  در 
باید از یك پژوهش، چند مقایسه مختلف ارائه كرد، در فصل چهارم به تفصیل سخن  این مورد كه چگونه

 (22-1323،22)كوپر،  رفته است.
 

 (49-43، 1373)كوپر، لعات مربوط به تكليف درسيا: برگه رمزگذاري مط(1فرم )

 نویسنده / نویسندگان:
 عنوان:
 نشریه:
 ....................... صفحات..................................... جلد.سال

 منبع ارجاع:
 طرح )برسی یك( :
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  تکلیف تصادفی.زمون، آزمون تك گروهیآ –پیش .......................... 
 آموزان................ دانش.گروه گواه ناهمپایه.................. 
 هاكالس................ .بدون همتایابی.................... 
 آزمون –تایابی در بیش هم............................ 
 كنترل آماری................... 

 ی طرح :هایژگیودیگر 
 خیر.مکرر    بلی یهایریگاندازه ................ 
 خیر.سازی تقابلی     بلیمتوازن ................ 
 خیر.بلی      آموزگار به عنوان آزمایشگر ................ 

 ابعاد نمونه :
 تعداد مدارس.................... 
  هاكالستعداد.................... 
 تعداد دانش آموزان................. 

 متغیرهای مربوط به مدرسه :
 محل...................... 
 دولتی.منابع مالی : خصوصی ........................... 

 :متغیرهای مربوط به دانش آموزان 
 كالس.................... 
 ،باال.......... میانه.پایین اقتصادی، وضعیت اجتماعی .................... 
 :تصادفی یا مختلط............سفید...........دیگر...........نمونه.سیاه نژاد 
 باال.............. میانه.سطح توانایی: پایین ..................... 

 ارد را كنترل كنید( :موضوع )تمام مو
 علوم اجتماعی   ................ریاضیات.............. 
 علوم   ........... .چهار مسئله...................... 
  دیگر )مشخص كنید(   شکل دادن به مفهوم............. 
 خواندن.............. 
 نگارش / امال....................... 
 هازبان / معانی واژه............... 

 نوع برخورد در مورد تکلیف درسی :
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 هایی كه تکلیف داده شدهتعداد هفته.................... 
 بسامد دادن تکلیف درسی در هفته........................ 
 طول مدت نیانگیم.............................. 

 متغیرهای وابسته :
 استاندارد )مشخص كنید( آزمون.......................... 
 كالس..................... 
 .....................)آزمون جامع )تهیه شده توسط معلم 
 آزمون واحد......................... 
 دیدگاه........................ 

 نتایج آماری :
  تکلیف .................. بدون.عداد................. ت................ انحراف استاندارد.میانگین تکلیف درسی 

 ....................................                تعداد................ انحراف استاندارد.میانگین درسی 
  هاانسیوارنوع آزمون استنباطی  مالك آزمون یکسان بودن............................. 
 مجذور كای.....مالك آزمون دو میانگین با هم ...................................... 
 دیگر.................... 
 ارزش آزمون.................. 
 درجه آزادی................... 
 سطح پیشرفت................. 
 اندازه تأثیر................... 

 دیگر اطالعات آماری : 
 نید(متغیرهای دیگر در تجزیه و تحلیل )فهرست ك 
 .......................................... 
 .......................................... 
 .......................................... 

 ی مهم در مورد تکلیف درسیهاتعامل
 درجه آزادی....................... ارزش آزمون.متغیر ............................................ 
 درجه آزادی....................... ارزش آزمون.متغیر ............................................ 
 درجه آزادی....................... ارزش آزمون.متغیر ............................................ 
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 هاي مورد نياز گردآوري داده
از راهبردهای تکمیل پژوهشی استفاده شد. در ط به انجام تکالیف درسی،برای گردآوری متون مربو

فهرست ماهانه انتشارات سایك اینفو،آغاز چهار سرویس پژوهشی كامپیوتری به خدمت گرفته شد: اریك،
 مهكل« تکلیف درسی»ی مورد استفاده هاواژهدولتی و خدماتی ملی اطالعات فنی. در تمام موارد كلید 

، سند شدیمهر جای از چکیده مقاله یافت ر اگر این سه كلید واژه دو بوده « درس»ا واژه ی« تکلیف»
داد، را نشان می« تکلیف درسی»مورد استناد به عبارت  322گرفت. اریك میردیابی قرار  موردمربوط 

. شدیمرا شامل « تکلیف درسی»مورد استناد به عبارت  22خدمات دولتی  و مورد 223سایك اینفو
 بدیهی است كه تمام موارد استنادی به معنی وجود یك گزارش پژوهشی نبود.

ی مربوط به تکلیف درسی مورد استفاده قرار گرفت كه هاپژوهشراهبردهای دیگری هم برای یافتن 
ن بیش از حد به خدمات شبکه كامپیوتری راه نیافته است. برای یافتن بودبه علت كهنگی یا نو 

ونیز  تحقیقاتی كه به علت عدم ذكر عبارت تکلیف درسی در چکیده مقاله  از  تریمیقدی هاپژوهش
مربوط مورد  هیو اولطریق جستجوی كامپیوتری قابل یافت نبودند، فهرست منابع پژوشهای گذشته 

پژوهشگر كه به تازگی در زمینه تکلیف  13برای ی جدیدتر ،هاپژوهشبررسی قرار گرفت.  برای یافتن 
دانشکده علوم تربیتی كه  22یی ارسال شد. ضمناً برای ر سای هانامهیقاتی ارائه داده بودند، درسی تحق
یی ارسال و درخواست هانامهپژوهشی به ترتیبی داشتند،  مؤسساتی را در میان هارتبهباالترین 

به اطالع خواسته شده بود تا پروژه بررسی موضوع تکلیف درسی را  هادانشکدهاز ر سای  اطالعات شد.
در وجود و مربوط به این موضوع را ارسال كنند. مبرسانند و مدارك احتمالی  هادانشکدههیئت علمی 

یی را هاشیهماسمینارهای انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت تا مقاالت یا  تینها
هایی كه دد.  هیچ یك از راهبرشناسایی كنن ،شدیم ی راجع به تکالیف درسی ارائهامقاله هاآندر كه 

. چرا كه این متون كندینمكمکی  ی مربوط به متون ناپایدار،هاگزارشتاكنون توصیف شد به یافتن 
كه .  تکلیف درسی از جمله موضوعاتی است،كنندینمی سنتی ارتباط علمی راه پیدا هاكانالهرگز به 
سازمان  23دلیل برای  نیبه هموجود داشته باشد، دتوانیمحجم وسیعی از متون ناپایدار  هاآندرباره 

یی ارسال هاتقاضانامهدر راهنمای ادارات دولتی آمده است، هاآنآموزش سروكار دارند و نام دولتی كه با 
نفر از مدیران تحقیق و ارزشیابی نواحی منتخب آموزش و پرورش آمریکای  111شد و سرانجام برای 
  (22-23، 1323)كوپر،  ی فرستاده شد.یهانامهشمالی هم درخواست 

 
 هاارزشيابي داده

، شامل هاپژوهشبررسی انجام شده در مورد تأثیرات انجام تکلیف درسی، در ارتباط با اعتبار درونی 
ی گواه ناهمسنگ(، این كه آیا در هاگروهسه نوع رمزگذاری بود: نوع طراحی آزمایشی )آزمایش اتفاقی یا 

ازن سازی تقابلی صورت گرفته است یا نه، و این كه آیا آزمایشگر، خود معلم متو هاشیآزمااین 
ی مربوط به هاپژوهشی دیگر انجام شده در هایرمزگذاری تحت آزمایش بوده است یا نه.  هاكالس

 (.1فرم ارتباط داشت ) هاپژوهشگیری، و اعتبار بیرونی و آماری انجام تکلیف درسی، با اندازه
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ی مربوطه درباره شیوه یا اعتبار این هاپژوهشتوجه داشته باشید كه رمزگذاران  به این نکته
كه دقیقاً توسط  به وندهیچگونه استنتاجی نکرده بودند و تنها به گردآوری اطالعاتی پرداخته  هاپژوهش

ز ا هاآنمرجع بودند كه در  هاپژوهشپژوهشگر اولیه گزارش شده بود.  بدیهی است كه آن دسته از 
سازی تقابلی، و معلمان غیرآزمایشگر استفاده ی متوازنهاشیآزمای، تصادفدادن تکلیف درسی به طور 
یی هم كه از این حد مطلوب فاصله داشت در بررسی انجام شده هاپژوهششده بود.  با این حال، 

 (112-113، 1323)كوپر،  مورد توجه قرار گرفت. هاپژوهشملحوظ شد و تأثیر عوامل طراحی بر نتایج 
توانست برای انجام شناسایی قرار گرفت كه هیچ یك نمی موردحدود ده دست نوشته همچنین 

بررسی مورد استفاده قرار گیرد.  بیشتر این اسناد یا خیلی قدیمی بودند، یا خارج از آمریکای شمالی به 
داد كه ادی را تشکیل میاسن %2چاپ رسیده بودند، یا اصالً منتشر نشده بودند.  مجموع این اسناد، 

 بالقوه مرتبط با موضوع مورد بررسی ارزیابی شده بودند.  
های اثر انتظار متقابل، بیشترین مشکل را در ارتباط با اطالعات بررسی مربوط به تعدیل كننده

اهمیت مفقود داشت. این وضعیت به این دلیل پیش آمده بود كه در اغلب موارد، ضریب همبستگی را بی
یی كه برای پر كردن جای خالی این هاروشارش كرده و ابعاد همبستگی را ارائه نداده بودند.  یکی از گز

اطالعات مورد استفاده قرار گرفت تشکیل این نکته بود كه آیا مقاله منتشر شده در یك نشریه، گزارشی 
آوردند كه ا به دست میاز یك رساله بوده است یا نه. اگر پاسخ به این سؤال مثبت بود، اصل رساله ر

 ی از نتایج آماری را در برداشت. تركاملقطعاً توصیف 
 هاپژوهشبررسی مربوط به انجام تکلیف درسی، آزمون رسمی اعتمادپذیری را كه به مدد آن، 

درصد توافق میان دو رمزگذار در سیزده مقوله  ی كاپا وهابیضررمزگذاری شده بودند در برداشت.  
نشان دهنده توافق  هایرمزگذارقرار گرفت.  برآوردهای انجام شده در مورد اعتمادپذیری مورد محاسبه 

 %23و توافق  k=0/71میزان اعتمادپذیری، یعنی  نیترفیضعكامل در مورد سیزده مقوله مختلف بود 
م آموزان در یك هفته، دیده شد.  در مواردی كه عددر ردیابی تعداد تکالیف منظور شده برای دانش

شد، هر دو رمز گذار به اتفاق پژوهش مربوطه را بررسی كرده، اختالف را از بین توافق مشاهده می
 (112-113، 1323)كوپر،  بردند.می

ی هاتیموفقبه عنوان مثال، اگر پژوهش انجام شده در مورد انجام تکلیف درسی و رابطه آن با 
یی بود، این پژوهش در هایهمبستگن دهنده علمی، در مورد پسران و دختران، به طور جداگانه نشا

و تحلیل كلی، تنها حاوی یك همبستگی بود، اما در رابطه با تجزیه و تحلیل تأثیر  هارتباط با تجرب
داد؛ یکی مربوط به گروه پسرها و دیگری مربوط جنسیت رابطه مورد مطالعه، دو همبستگی را نشان می

را یك گام به پیش ببریم باید گفت چنانچه این پژوهش، به دختران.  برای اینکه روند یاد شده 
ی استاندارد برای هر یك از دو گروه هاآزمونی مختلف و هاكالسی متفاوتی را برای هایهمبستگ

ی مختلف در هایریگگزارش كند )یعنی، چهار همبستگی در مجموع(، دو همبستگی مربوط به اندازه 
تی كه تجزیه و تحلیل تأثیر جنسیت در حال انجام است(، و شود )وقگیری میداخل هر گروه معدل

گیری مورد های اندازهشود كه تعدیل كنندهی دو گروه جنسی، وقتی معدل گیری میهایهمبستگ
تواند ها، یك پژوهش واحد میگیرند.  این بدان معناست كه برای تعدیل كردن فرضیهبررسی قرار می

شده توسط متغیر سوم، یك آزمون ارائه كند.  این راهبرد، نوعی برای هر یك از مقوالت شناسایی 
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دهد تا ضمن حفظ ارزش اطالعاتی بهینه ی انجام شده امکان آن را میهاپژوهشمصالحه است كه به 
 (112-113، 1323)كوپر،  ی فرضیه را كمتر زیر پا بگذارند.هاآزمونخود، اصل استقالل 

 
 تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات

پژوهش انجام شده در مورد تأثیر انجام تکلیف درسی، هم شامل كه در ه عنوان مثال، فرض كنید ب
برای باشد.   –گیری موفقیت ی اندازههاراهبه عنوان  –نمرات كالسی و هم نمرات آزمون استاندارد 

نمرات  استفاده از روش پیشنهادی رادنباش و همکارانش، الزم است كه بررسی كننده همبستگی میان
های موجود در این پژوهش تخمین بزند، اغلب، چنین نهایی را برای نمونهكسب شده و موفقیت

توان میزان این همبستگی را با استفاده از اطالعاتی به وسیله پژوهشگر اولیه ارائه نشده است، اما می
دست به  –ر حداقل و حداكث –ی دیگر تخمین زد یا اینکه بررسی كننده، در دو سطح هاپژوهش

 تخمین میزان همبستگی بزند و مقادیر متفاوتی را به دست بیاورد. 
اموزن آمریکایی، كاری عملی بود و فرض كنید فرض كنید كه اندازه گیری موفقیت تك تك دانش

آموزانی كه آمد كه موفقیت درسی دانششد، این نتیجه به دست میگیری انجام میكه اگر این اندازه
دهند، یعنی دقیقاً یی كه تکلیف درسی انجام نمیهاآندهند، درست برابر است با انجام می تکلیف درسی

 21نمونه از  1111ی گروهی مساوی برای هر دو جامعه مورد مطالعه وجود داشت.  حاال اگر هامعدل
ها با شد، و میانگین نمونهه مقابل گرفته میونفر از گر 21اموز انجام دهنده تکلیف درسی و دانش

داری را مقایسه تفاوت معنی 22گرفت، در حدود مورد مقایسه قرار می p<0.05استفاده از سطح اهمیت 
مقایسه، این تفاوت را به نفع گروه مقابل  22آموزان انجام دهنده تکلیف درسی، و حدود به نفع دانش

ی برآورد شده به هانیانگیمه ، ناشی از این واقعیت است كهایریگدر نتیجه  داد.  این تفاوتنشان می
كند. در نتیجه، كامالً تصادفی است كه بعضی ها تا حدودی با مقادیر جامعه واقعی فرق میوسیله نمونه

 و دارد اریبسای مشابهی دارند كه با برآوردهای مربوط به جامعه واقعی فرق ها برآوردهای نمونهمقایسه
 در جهت مخالف آن است.
 جینتاد، بعید است كه بررسی كننده فریب بخورد و عاملی غیر از تصادف را در در مثالی كه ذكر ش

مقایسه نشان دهنده اثر صفر خواهند بود و  321گذشته،  هانیابه دست آمده دخیل بداند ؛ از همه 
 (122، 1323)كوپر،  شوند.دار به طور مساوی، میان دو نتیجه متحمل توزیع مینتایج معنی
فقیت انجام دهندگان تکلیف درسی بیشتر از گروه مقابل باشد، باز هم این احتمال مو گیناگر میان

های انجام شده، به نفع ، بسته به اندازه رابطه و تعداد مقایسههایریگوجود دارد كه بعضی از نمونه 
 دهند.  در مجموع، یکی از منابع واریانس در نتایجاموزانی باشد كه تکلیف درسی انجام نمیدانش

 گیری شده، باشد.  تواند نوسانات تصادفی ناشی از عدم دقت در برآوردهای نمونهمی هاپژوهش
گیرد: تفاوت نتایج منبع دیگر واریانس در اثر اصلی، نوعاً بیشتر مورد توجه بررسی كنندگان قرار می

عنوان مثال شاید  و یا گوناگونی مشاركت جویان است.  به هاپژوهشكه ناشی از تنوع در چگونگی انجام 
آموزان در مقطع دبیرستان، بیش از مقطع در كل جمعیت مورد مطالعه، تفاوت میان دو گروه دانش

  (122، 1323)كوپر،  دبستان باشد.
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های همراه با نتایج حاصل از هفت Wی تفاوت و هاشاخصشامل اندازه تأثیر گروه، ( 1)جدول 
واقعی استخراج شده، كه بخشی از بررسی مربوط به های پژوهش مختلف است.  این مثال از داده

ی مرتبط با انجام تکلیف درسی بوده است.  هر یك از این هفت تحقیق تأثیرات تکلیف درسی هاپژوهش
كرد: حالت اول، دادن تکلیف درسی به ان موفقیت، در دو حالت، با یکدیگر مقایسه میزرا بر می
شد، و حالت دوم آن بود كه این مربوطه در كالس ارائه میاموزان در همان روزی بود كه درس دانش

های شد.  تمام مقایسهآموزان داده میتلکیف درسی در مدت چند روز و به شکل پراكنده به دانش
 هفتگانه حاوی نتایجی در تأیید وضعیت دوم بودند.  

یری است كه به در این هفت پژوهش شامل مقاد %32كه دامنه اطمینان  دهدیمنشان  (1)جدول 
توانیم انتظار داشته باشیم از شاخص تفاوت میانگین قرار دارند.  پس می ترنییپاباالتر و  122/1میزان 
قرار داشته باشد.  توجه داشته  d=0.199و  d=0.031برآوردهای مربوط به این تأثیر، بین  %32كه 

توان برای آزمون همین اطالعات می زاشود.  را شامل نمی d=0باشید كه این دامنه اطمینان، مقدار 
استفاده كرد، و این روش را  –موجود نیست  مطالعهای در جمعیت مورد كه هیچ رابطه –نظریه صفر 
توانیم ی احتماالت تركیبی كرد كه قبالً توضیح داده شده است.  در مورد حاضر، ما میهاروشجایگزین 

اموزانی كه تکلیف ز آن است كه در میزان موفقیت دانشای كه حاكی افرضیه صفر را رد كنیم ؛ فرضیه
آموزانی كه آن را به تدریج و در طول چند روز دهند و دانشمربوط به درس را در همان روز انجام می

 (122-123، 1323)كوپر،  دهند، هیچ فرقی وجود ندارد.انجام می
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 (155، 1373)كوپر، هاي همگوني: برآورد شاخص تفاوت و آزمون(1)جدول 

بندیگروه
Qb 

i/wid ii wd /
2

 
iw id 2in 1in پژوهش 

A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 

22213 
22122 
22213 
122222 
132133 
212232 
22122 
22222 

12122 
12122 
12322 
12323 
12122 
22221 
12122 
11223 

131232 
23222 
22232 
112232 
122223 
22212 
32222 
222222 

1212 
1212 
1222 
1211 
1213 
1232 
1212 
1212 

222 
22 
21 

222 
231 
131 
22 

1111 

223 
22 
23 

231 
232 
123 
23 

1123 

1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
 

 

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.  ی ضریب همبستگی میانگین را نشان میهاخصشاای از چگونگی محاسبه نمونه (2)جدول 

همبستگی میان زمان صرف  هاآناطالعات داده شده مربوط است به شش مقایسه مختلف كه موضوع 
.  این اطالعات، در عین هاستآنآموزان برای انجام تکلیف درسی و سطح موفقیت شده توسط دانش

بود، با دامنه  212/1میانگین  ziهاست.  دادهحال، نشان دهنده تغییر شکل یك مجموعه واقعی 
نوسان داشت.  باید توجه داشت كه دامنه اطمینان یاد شده،  213/1تا  132/1كه از  %32اطمینان 

های نمونه، كه برآورد اندازه كامالً محدود است.  دلیل محدود بودن دامنه اطمینان آن است كه اندازه
تنها در مقدار دو شاخص  zبه  rت.  ضمناً توجه كنید كه تبدیل ، بزرگ اسهاستآنتأثیر، مبتنی بر 

بودند، چنین وضعیتی  تربزرگ rی هاشاخصضریب همبستگی، تغییرات اندكی را باعث شده است.  اگر 
شد(.  چنانکه در مثال قبلی هم تبدیل می 23/1معادل  zبه  21/1معادل  rآمد )مثالً شاخص پیش نمی
ای توانیم فرضیه صفر را رد كنیم ؛ فرضیهگیرد.  از این رو مینه اطمینان قرار نمیدر دام r=0گفته شد، 

ای آموزان رابطهاساس آن، میان میزان وقت صرف شده برای انجام تکلیف درسی و موفقیت دانشر كه ب
 (122، 1323)كوپر،  وجود ندارد.

 
 (159، 1373وپر، )كي همگونيهاآزمونو  rاي از برآورد شاخص : نمونه(2)جدول 
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بندیگروه
Qb 

zi2 (ni-3) (3-in)iz 3-in iz ir in. پژوهش 

A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 

2222 
123212 
222222 
12221 
21222 
211212 
131123

2 

21222 
222222 
322222

1 
211212 
232232 
313222 
222223

2 

1112 
1322 

12123 
3212 
3213 
2122 

22322 

1212 
1222 
1222 
1212 
1212 
1222 
1222 

1212 
1222 
1222 
1212 
1212 
1222 
1222 

1121 
1322 

12122 
3212 
3212 
2122 

22331 

1 
2 
3 
2 
2 
2 
 

 

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
 

 
است.  مقدار  2/2، برابر است با Qtدار آمده است، مق (2)هایی كه در جدول برای مجموعه مقایسه

 رو نیااست.  از  23/12درجه اختیار، معادل  2بر مبنای  P<0.05شاخص برای مجذور كای در 
توان رد شود، نمیی تفاوت میهاشاخصگیری باعث تفاوت ای را كه مدعی است خطای نمونهفرضیه
 (121، 1323)كوپر،  كرد.

 Qtارائه است.  شاخص  (2)ده از شاخص ضریب همبستگی در جدول نتایج تحلیل همگونی با استفا
دار است.  در مبتنی باشد، بسیار معنی 2، وقتی بر آزمون مجذور كای با درجه اختیار 22/122به میزان 

نوسان  22/1و  12/1های ضریب همبستگی كه بین رسد كه طیف شاخصحالی كه چنین به نظر می
ها كه مبنای این برآورد كه با توجه به اندازه نمونه دیگویمبه ما  Qtدارند، خیلی گسترده نیست، 

از آن است كه بتوان آن را تنها با خطای نمونه گیری توضیح داد.   ترعیوسیاد شده،  فیطاند، بوده
 ی ضریب همبستگی دخیل است.هاشاخصگیری احتماالً در واریانس عاملی غیر از خطای نمونه
هایی از مقطع مربوط به نمونه (2)یم كه سه مورد اول همبستگی در جدول فرض كنید ما بدان

دبیرستان، و سه مورد آخر مربوط به مقطع دبستان است.  تحلیل همگونی با  هدف آزمایش تأثیر مقطع 
كه   ،دهد.  این مقدارنشان می 31/33را معادل  Qbضریب همبستگی،  هاشاخصتحصیلی بر بزرگی 
باشد.  برای دانش آموزان دار میاست، بسیار معنی 1مجذور كای با درجه اختیار  مبتنی بر آزمایش

است، در حالی كه این رقم  223/1دبیرستانی، میانگین شاخص ضریب همبستگی ارزشیابی شده، برابر 
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مقطع تحصیلی شاید باشد.  به این ترتیب می r=0.136آموزان مقطع دبستان، معادل برای دانش
)كوپر،  كند.ن، بالقوه توضیحی باشد برای آنکه چرا شاخص ضریب همبستگی تغییر میآموزادانش

به عنوان مثال، فرض كنید این اعتقاد وجود داشته باشد كه اثر انجام تکلیف  درسی بر ( 122، 1323
ر دارد.  اما دگی آموز، هم به نمرة كالسی او و هم به سطح استاندارد بودن مقیاس وابستموفقیت دانش

 تركیبشود كه این دو ویژگی با هم یی كه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند معلوم میهاپژوهش
ی استاندارد بیشتری استفاده شده، در هاآزمونی مربوط به مقطع دبیرستان، از هاپژوهشدر  .شوندمی

ند.  این احالی كه بیشتر تحقیقات مربوط به مقطع دبستان از نمرات كالسی استفاده كرده
شود، كار تفسیر را ی برگشتی سنتی هم دیده میهالیتحلی درونی، همان طور كه در هایهمبستگ

شود كه ترتیب ورود متغیرها به تجزیه و كند.  به خصوص، این همبستگی درونی باعث میدشوار می
یجی كامالً متفاوت تواند به نتای گوناگون میهابیترت  .ای پیدا كنداهمیت ویژه ،تحلیل انجام شده

شاخص تفاوت نشان داده شده بود. متن  21مجموعاً ها پژوهشن آدر (122، 1323. )كوپر، منتهی شود
+ است، یعنی میانگین دانش 21/1یاد شده حکایت از آن داشت كه میانگین شاخص تفاوت معادل 

آموزانی كه دانش %2/22ات آموزانی كه تکلیف درسی انجام داده بودند، دارای نمراتی بودند كه از نمر
نوسان  d=+0.30و  d=+0.13بین  %32دادند باالتر بود.  دامنه اطمینان تکلیف درسی انجام نمی

داشت.  نتیجه به دست آمده، كه بیشتر مبتنی بر دامنه اطمینان بود تا تحلیل احتماالتی تركیب شده، 
 دار است.  لحاظ آماری، معنی حکایت از آن داشت كه تفاوت میان دو گروه تحت آزمایش، از

ای از های اثر انجام تکلیف درسی در جدولی، كه نسخهدار حاصل از ردیابی تعدیل كنندهنتایج معنی
هایی كه هر یك از بیند، ارائه شد.  به این نکته توجه كنید كه تعداد مقایسهمی (3)آن را تحت شماره 

استفاده از ر كند و این به خاطهای مختلف فرق میدهمبتنی است، در تعدیل كنن هاآنبر  هاآزمون
 (121-123، 1323)كوپر،  واحدهای متغیر تجزیه و تحلیل است.

 
ي انجام دهنده تكليف درسي در مقايسه با گروه هاگروهي مربوط به هاشيآزماهاي تأثير براي : اندازه(3)جدول 

 آموزانگواه بر مبناي شاخص موفقيت علمي دانش

 %32اطمینان  دامنه 

 برآوردبشترین  متوسط برآورد نیتركم n اطالعات

 كلی
 سال

 1321دهة  
 1321دهه  
 1321دهه  
 ی تکراریهاشاخسازی تقابلی و متوازن
 حاضر 
 غایب 

 آزمایشگر

21 
 
2 

11 
2 
 
2 

12 
 
2 

12 

13/1 
 

11/1 
12/1 
23/1 
 

32/1- 
12/1 
 

21/1 
 

12/1 
12/1 
22/1 
 

12/1- 
22/1 
 

31/1 
 

32/1 
31/1 
23/1 
 

13/1 
32/1 
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 معلم 
 غیر معلم 

 مدت آزمایش
 ده هفته 
 بیش از ده هفته 

 تعداد تکالیف
 تکلیف در هفته  3تا  1 
 ف در هفته تکلی 2تا  2 
 نمره

 2-2 
 3-2 
 12-11 

 موضوع درس
 ریاضی 
 خواندن و زبان 
 علوم و علوم اجتماعی 

 حوزه ریاضی
 محاسبه 
 مفاهیم  
 حل مسئله 
 كلی یا نامشخص 

 گیریمعیارهای نتیجه
 آزمونهای كالسی با نمرات 
 آزمونهای استاندارد شده 

 
12 
2 
 

12 
2 
 

13 
2 
2 
 

22 
13 
11 
 
3 
2 
2 
3 
 

12 
2 

22/1 
12/1 
 

21/1 
13/1- 
 

11/1- 
31/1 
 

12/1 
13/1 
33/1 
 

11/1 
12/1 
32/1 
 

12/1 
12/1 
12/1- 
11/1- 
 

12/1 
12/1- 

21/1 
12/1 
 

32/1 
13/1 
 

13/1 
22/1 
 

12/1 
31/1 
22/1 
 

12/1 
32/1 
22/1 
 

22/1 
13/1 
12/1 
22/1 
 

31/1 
12/1 

22/1 
22/1 
 

22/1 
21/1 
 

13/1 
22/1 
 

22/1 
23/1 
32/1 
 

22/1 
22/1 
22/1 
 

32/1 
31/1 
12/1 
23/1 
 

22/1 
21/1 

 
 كنیم كه شاخص تفاوت میان دو گروه در مورد بررسی اثر انجام تکلیف درسی یادآوری می

برای  ؟ه تأثیر، بزرگ است یا كوچكزداانیا این آبود.   D=+0.21زمایش برابر با دانش آموزان تحت آ
دیگر مورد بررسی قرار گرفت، و اطالعات مربوطه فراتحلیلی  یهایبررس پاسخگویی به این سؤال، نتایج

موجود در این جدول، عموماً به موضوع  ش فراتحلیلیفهرست شد.  یازده پژوه (2)در جدول شماره 
اند.  همه این ی درسی پرداختههاتیموفقی تدریس و اثر آن بر هامهارتردهای آموزش یا راهب

ی مربوط به تدریس )والبرگ، هاپژوهشدر شیوه نامه  هاپژوهشاز فصل مربوط به تركیب  هاپژوهش
 ( نقل شده است. 1322
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بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت  كه به فراتحليلي يهاپژوهشهاي تأثير انتخاب شده، از : اندازه(4)جدول 
 اند پرداخته

 bاندازه تأثیر  متغیر مستقل (نویسنده )سال

 (1321بانگرو دیگران )
 (1321كالربرگ و كاوال )
 (1321جانسن و دگیارن )
 (1321كولیك و كولیك )
 (1322كولیك و دیگران )

 (1321لوبتن، ایمنز و ارسن )
 (1321فالون و دیگران )
 (1321لدفیلد و روسو )

 (1321وبلکینس )
 (1322ویلیام و دیگران )
 (1322ویلسن  پوتنام )

 فرد گرایانه در برابر تدریس معمولیتدریس
 بر شیوه منظماتعیین كالس به طور خاص در بر

 آموزش توأم در برابر آموزش مبتنی بر رقابت
 آموزاناساس توانایی دانشر بندی بگروه

 تدریس برنامه ریزی شده
 های سطح عالیندهسازمان ده

 آموزش مستقیم 
 ی شناختی باالترهاپرسش

 ستایش دانش آموزان
 میزان وقت صرف شده برای تماشای تلویزیون

 آزمون –پیش 

11/1+ 
12/1- 
22/1+ 
11/1+ 
12/1+ 
23 /1 
21/1 
23/1 
12/1+ 

11+/ 
12/1+ 

 
تأثیر انجام تکلیف این بود كه  ،ی موجود در جدول به دست آمدهامدخلای كه از مقایسه نتیجه
جدول معادل  در ریتأثآموز در حد باالتر از متوسط است. میانگین اندازه ی دانشهاتیموفقدرسی بر 
d=+0.10 باشد.  در همین راستا، كیفیت است كه تقریباً نصف اندازه تأثیر در انجام تکلیف درسی می

رفت، و چنین فرض شد كه اعتماد توجه قرار گد های موضوعی مختلف مورهم در حوزه هاروشنسبی 
، كم و بیش با یکدیگر هاپژوهشهای مختلف، و استحکام طراحی پذیری معیارهای موفقیت، در حوزه

 (132-133، 1323.)كوپر، برابر است
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 تحقيق موردي)مورد پژوهي(؛ سيزدهمفصل 
 مقدمه

ای بپیچد، به شك بدون داشتن دانش فنی و تخصصی برای یك بیمار نسخهاگر یك پز همچنان كه
آن بیش از حالت قبل  احتمال بسیار زیاد آن نسخه نه تنها مفید فایده نخواهد بود، بلکه چه بسا ضرر

ی درست و هاروشاز  نظرانصاحبباشد، در حل مشکالت فردی و اجتماعی )سازمانی( اگر محققین و 
یی نکنند نه فقط مشکل حل نخواهد شد بلکه بسیار متوقع است كه درد ناشی از جومتناسب بهره

و پیچیدن  هاحلراهمشکل حادتر و بیشتر گردد. بر این اساس اهمیت تحقیق و روش تحقیق در ارائه 
 های طبیبانه بسیار زیاد است.نسخه

و افراد مشابه. بنابراین  هاسازمانهر كس با اندك دقتی خواهد دانست كه نه مشکالت واحداند و نه 
 توان استفاده كرد.بالضروره ارزش واحدی هم برای حل این مشکل در آن موارد نمی

های تحقیق( تحقیق موردی یا روش مورد های مهم تحقیق )یا یکی از استراتژییکی از روش
شود. آن مترتب می رهای باحواالت خاصی بکاررفته و مزایا و محدودیتو باشد كه در شرایط می 1پژوهی

در نوشتار حاضر برآنیم تا با این روش تحقیق، جایگاه، انواع، نقاط قوت و ضعف و فرآیند آن تا حدودی 
آشنا شویم. گفتنی است كه به دلیل تازگی موضوع تحت عنوان روش تحقیق هنوز مکتوبات اندكی در 

 توان برای آن قائل شد.ری را میرابطه با آن ارائه شده است و در نتیجه مجال آزمون و بحث بیشت
بوده باشد كه برای بررسی مواردی مثل علل اعتصاب در یك سازمان،  سوالشاید برای شما هم 
ریزی استراتژیك در یك سازمان، چگونگی وقوع یك جنگ یا انقالب، چگونگی بررسی چگونگی برنامه

شود.روش تحقیق ز چه روشی استفاده میارائه یك نظریه جدید یا تئوری نو و بسیاری از مباحث مشابه ا
باشد. در طول این بحث با تفصیل موردی ممکن است روش مناسبی برای تحقیق در چنین مسائلی 

 بیشتری به بررسی آن خواهیم پرداخت.
استفاده و  3و رابرت استیك 2های رابرت.كی.ینالزم به ذكر است كه در نوشتار حاضر بیشتر از كتاب

 مشخص شود. هاروشیی جایگاه این روش در بین دیگر هامثال سعی شده است طی
 های تحقیق:جایگاه تحقیق موردی با مقایسه با دیگر روش -1

 شود. این سه مالك عبارتند از: های عمده تحقیق استفاده میز سه مالك برای تفکیك روشا معموالً
چیزی، چه كسی، كجا، چه  نوع پرسشی كه در تحقیق مطرح است؛ شامل چرا، چگونه، چه -الف

 تعداد، چه مقدار و غیره.
میزان كنترلی كه پژوهشگر بر رفتار رویداد واقعی دارد، مثالً در آزمایشگاه رویداد واقعی تا  -ب

 حدود زیادی تحت كنترل محقق است ولی در تحقیقات تاریخی خیر.

                                                                                                                                        
1- Case Study Research 

1- Robert k.Yin 

2-Robert E.Stake 
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ا رویدادهای گذشته دارد؛ میزان تأكید و تمركزی كه محقق بر رویداد زمان حال در مقایسه ب -ج
مثالً در تحقیق آزمایشی توجه به رویداد زمان كنونی بوده در حالیکه در تحقیق تاریخی بیشترین توجه 

 باشد.به رویدادهای زمان گذشته می
 1توان در قالب جدول ی عمده تحقیق را )البته از یك دیدگاه( میهاروشاساس این سه مالك ر ب
 ود:بندی و تفکیك نمطبقه
 

 (1376ي عمده تحقيق)ين، هاروشجايگاه تحقيق موردي و مقايسه آن با ديگر  -1جدول 

  نوع روش تحقیقنوع روش تحقیق
نوع پرسشی كه مطرح نوع پرسشی كه مطرح 

  استاست
آیا رفتار رویداد نیاز به آیا رفتار رویداد نیاز به 

  كنترل دارد؟كنترل دارد؟
توجه به رویدادهای زمان توجه به رویدادهای زمان 

  كنونیكنونی
چیز، كجا، كسی، چهچه پیمایشی 

 چه تعداد، چه مقدار
 بله بله/خیر

لیل مدارك و تجزیه و تح
 سوابق

چه كسی، چه چیز، كجا، 
 چه تعداد، چه مقدار

 بله / خیر خیر
 

 خیر بله چرا، چگونه آزمایشگاهی 
 بله خیر چرا و چگونه تاریخی 

 بله خیر چرا و چگونه تحقیق موردی

 

 یاتازهشوند اگر در رابطه با یافتن چیز آغاز می (What)یی كه با كلمه چه چیز هاپرسش نكته:
ای برآید، در آن صورت در هر پنج نوع روش تحقیق كاربرد باشند و پژوهشگر در پی كشف چیز تازه

 دارد.

آورد، یا به عنوان مثال اگر به دنبال این باشیم كه تجدید ساختار فالن سازمان چه نتایجی به بار می
پیمایشی و بررسی ی هاروشاینکه چه كسانی در آشوب شركت كردند و چه مقدار خسارت وارد آمد 

شود ولی اگر به دنبال این باشیم كه چرا و چگونه آشوب در منطقه رخ داد بهتر است سوابق پیشنهاد می
 از روش تحقیق مورد استفاده كنیم.

ها هستند و كمتر بر رویدادهای سئواالت چرا و چگونه بیشتر در پی روابط علی و معمولی پدیده
چون موردی، تاریخی و آزمایشگاهی بیشتر معطوف به اینگونه سؤاالت  هاییكنند. روشتکراری تکیه می

به  هاآنبررسی رویدادهای كنونی با دخل و تصرف در  هستند، با این تفاوت كه در تحقیق آزمایشگاهی،
گیرد. در تحقیق تاریخی محقق دسترسی به رویداد یا كنترل بر آن دقیق و منظم صورت می صورت

 باشد.می هاآنموردی محقق در پی بررسی رویدادهای كنونی بدون دخل و تصرف در ندارد و در تحقیق 
مثال دیگری مفید خواهد بود.فرض كنید به دنبال این  هاروشبرای تشخیص جایگاه هر یك از 

ی اجرایی چه نتایجی هادستگاههستند كه بدانید برنامه تکریم شهروندان و ارباب رجوع در بدنه دولت و 
اند و این مزایا تا چه اند چه نوع مزایایی دریافت كردهمند شدهاست، چه تعداد افراد از آن بهرهآودهبه بار 

 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
ا این برنامه كارساز بود یا نبود و فرآیند پیاده سازی آن به همین موضوع اگر به دنبال این باشید كه چر

 چه نحوی بود، بهتر است از روش تحقیق موردی استفاده كنید.
 در زمینه جایگاه تحقیق موردی الزمست چند نکته مدنظر قرارگیرد: 

گیرد كه در یك طرف طیفی در نظر می به صورتی تحقیق را هاروشبندی مذكور تقسیم -1
قرار  دو نیاقرار دارد و بقیه در مابین 1تحقیق موردی و در طرف دیگر آن روش پیمایشی  طیف روش

 گیرند.می
دانند و ادعا برخی روش تحقیق موردی را نه روش بلکه بیشتر یك استراتژی تحقیق می -2
 رود..( بکار می.های مختلف )شامل پیمایشی، بررسی سوابق، كیفی و.كنند در این استراتژی روشمی

 (1333 2)هارتلی

كنند و در این ی تحقیق را به طور كلی به دو دسته كمی و كیفی تقسیم میهاروشبرخی  -3
برخی  .(1332ی كیفی است )استیك، هاروشبندی، مدعی هستند روش تحقیق موردی جزء تقسیم

جوید میگویند روش تحقیق موردی از هر دو گروه روش )كمی و كیفی( بهره دیگر در این زمینه می
ماهیت سئواالت مورد تمركز این روش وزن و غلظت بیشتری دارد. )ین  به خاطرولی بخش كیفی آن 

1323) 

بایستی روش تحقیق موردی را از مورد كاوی مورد استفاده در آموزش مجزا دانست. دانشگاه  -2
ن روش )مورد كند. ایهاروارد از مطالعات موردی در راستای تدریس بهتر دانشجویان خود استفاده می

هاروارد  در آموزش رشته حقوق دانشگاه 3توسط كریستوفر لنگرل 1221ی هاسالكاوی( ابتدا در حدود 
های پزشکی، مدیریت و علوم به پژوهش هاروارد مشهور شده بود به رشته بعدها كهبکار گرفته شد و 

ند مستقل بیندیشند. در اجتماعی نیز وارد شد. هدف عمده این روش اینست كه به دانشجویان كمك ك
كنند موضوع را دهند و تالش میاین روش موردكاوان )دانشجویان( خود را جای یك مدیر قرار می

 (1323، ترنیجحل برای آن بیابند. )به نقل از لیند و ارزیابی و نوعی راه

كنند كه عبارتند از توصیف، تبیین یا برخی اهداف تحقیق را به سه قسمت تقسیم می -2
 و اكتشافی  5، استنباطی یا تبیینی4نباط و اكتشاف. بر این اساس به ترتیب تحقیقات توصیفیاست

ها است. در حالت تبیین محقق خواهیم داشت. در حالت توصیفی محقق در پی تشریح و توصیف پدیده6
ن به دنبال دریافتن روابط علی و معلولی در فرآیندهاست و در نوع اكتشافی پژوهشگر درصدد یافت

شود روش تحقیق موردی در هر سه نوع تحقیق كاربرد ای نو یا ارائه تئوری جدید است. گفته میپدیده
 (1322كمك نماید. )ین،  هاآنتواند به هر یك از داشته و می

                                                                                                                                        
1   survey 

2   Hartly 

3  Langrel 

4 Descriptive 

5 Explanatory 

6 Exploratory 
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 تعريف تحقيق موردي
 اشاره هاآن نیترمهمهای مختلفی ارائه شده است كه در زیر به برخی از از تحقیق موردی تعریف

 شود: می
های بسیار دقیق در آوری دادهتحقیق موردی شامل جستجوی جزئی و مفصل، معموالً به همراه جمع
 (. 1333باشد )هارتلی، طول زمان در یك یا چند سازمان  برای شناخت مورد خاص تحت مطالعه می

یده را بررسی ابعاد گوناگون یك پد كه رساندیمتحقیق موردی سلسله فنون و ابزارهای تحقیق را 
 (.1323آیند كه پدیده را از زوایای مختلف بشناسند )خاكی كرده و درصدد برمی

ی حقوقی گرفته شده است. در مطالعات حقوقی، مورد هاپژوهشمطالعه موردی اصطالحاً از مطالعات و 
توان به اصول ن میای از وقایع مشتمل بر امور قانونی )حقوقی( كه از مطالعه آعبارتست از واقعه یا مجموعه

نظری و عملی قانون پی برد. مطالعه موردی مطالعه جامعی است از موضوع تحت بررسی به ترتیبی كه طی 
آزمایش تفصیلی و عمیق از یك مورد، اطالعات كافی از مجموعه محیط بر مورد مذكور بدست آید. در این 

آوری یلی رویدادها و جریانات مهم را جمعنماید و ركوردهای تفصمطالعه می به دقتروش محقق موضوع را 
 (1322پردازد. )سروستانی، ارائه نتایج میو ها كرده و سپس به تجزیه و تحلیل داده

كه توضیح آن قبالً گذشت و تعاریف  هاروشبا توجه به جایگاه تحقیق موردی در بین دیگر 
 ه تعریف كنیم:رسد بهتر است روش تحقیق موردی را اینگونالذكر به نظر میفوق

روش تحقیق موردی عبارتست از بررسی و تحقیق در زمینه جوانب مختلف یك پدیده یا قضیه در 
زمان معاصر یا در چارچوب بستر واقعی با استعانت از ابزارهای مختلف تحقیق مانند مصاحبه، مشاهده، 

بیشتر با ادوات استفهام یی كه هاپرسش.، با توجه به محیط و زمینه مورد و در جواب .پرسشنامه  و.
 مطرح باشند. )اقتباس از ین و دیگران( "چگونه"و  "چرا"

 
 مزايا و محل كاربرد روش تحقيق موردي

 عبارتند از: هاروشمزایای بکارگیری روش تحقیق موردی نسبت به دیگر  نیترمهمبه طور كلی، 
  گیری مورد كمك روش تحقیق موردی به درك و فهم عمیق از دنیای واقعی و بستر شکل
 كند.می

  نماید.به زمان و فراِیندهای تحقق كمك می وابستهبه فهم و درك بهتر روابط 

 آوری اطالعات استفاده میبا توجه به اینکه از ابزارهای مختلف جمع( كند، قوتpower باالیی )
 توان برای آن قائل شد.می

  اطالعات محرمانه  كه یمواردنی و ی غیر استاندارد رفتاری و سازماهاشکلدر درك و آزمون
 باشد، مفید خواهد بود.بوده یا روند بروز اطالعات غیر طبیعی می

بایست از این روش برای اما اینکه تحقیق موردی در چه شرایطی كاربرد بهتری داشته و یا فقط می
 شود:در ذیل اشاره می هاآنحل مسائل استفاده كرد، به اهم 
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 باشد. در بسیاری از موارد ل شرایط پیچیده، مبهم و چند سطحی میاین تحقیق مناسب تحلی
شود به نحوی كه اطالعات متناقض بوده یا كم است. در ای در سازمان مواجه میمحقق با شرایط پیچیده

یی چون پیمایشی یا دیگر هاروشتمركز به مورد، مفیدتر از  به خاطراین شرایط روش تحقیق موردی 
 ی كمی است.هاروش

  ی هاروشمناسب شرایطی است كه تغییرات سازمانی بسیار سریع است. در این شرایط
 باشند.پیمایشی قادر به تحلیل تحوالت اساسی نمی

  در جاییکه تحلیل اطالعات در فرآیند و جریان شکل گیری اهمیت داشته باشد، همانگونه كه
تواند بکار رود. ه شروع شود این روش میبا چرا یا چگون سوالدر تعریف تحقیق موردی اشاره شد، وقتی 

دلیل آن اینست كه تحقیق موردی سعی در كشف روابط علّی و تحلیل اطالعات در قالب این جریان و 
باشند. ها در زمان خاص میفقط درصدد توصیف برخی پدیده هاروشزنجیره دارد. در حالیکه بسیاری از 

گیرد، از تحقیق موردی و چای در ایران صورت می ات قاچاقمثالً در پاسخ به اینکه چرا و چگونه وارد
 شود.ای استفاده میاینکه مشکالت تولیدكنندگان چای چه هستند از پیمایشی یا پرسشنامه

  وقتی محقق در صدد كشف، ارائه یا آزمون یك تئوری باشد. در اكثر موارد وقتیکه هنوز یك
ای استفاده كرد. تحقیق موردی در راستای پرسشنامه یهاروشتوان از تئوری ارائه نشده است نمی

كشف یك تئوری، ارائه و آزمون آن در یك مورد یا چند مورد بسیار كاربرد دارد. بنابراین تحقیق موردی 
هم در جاییکه هنوز تئوری وجود ندارد، هم در جاییکه محقق درصدد آزمون تئوری در مورد متفاوت از 

 (2112، 1)مك كواچون رود.باشد بکار میقبل می

 تواند از اگر محقق درصدد مقایسه چند سازمان با محتواها و متون مختلف و متفاوت باشد می
تواند در این بخش استفاده ی نمیبه راحتی مرسوم كمّی هاروشببرد در حالیکه از  تحقیق موردی بهره

 كرد.

 ت. روش مناسب برای آن در صورتیکه احساس شود مورد بسیار نادر یا منحصر به فرد اس
استفاده تحقیق موردی است. برخی از محققین معتقدند كار اصلی موردپژوهی تخصصی نگاه كردن و 

 (1332موردی بررسی كردن هر پدیده یا سازمان است. )استیك 

 

 هاي تحقيق موردي از ديدگاه منتقدانمحدوديت
هایی كه در زمینه آن یده و با مبالغهمنظرهای خویش این روش را به نقد كش ازگروهی از منتقدان 
 گردد:اشاره می هاآناند. در زیر به برخی از شده است، مخالفت كرده

شود در این روش، خطر این وجود دارد كه محقق در دام تعصب و زاویه دید خویش گفته می -الف
شده است اینست كه این گیری بپردازد. پاسخی كه داده آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل و نتیجهبه جمع

كامل جدای از رویکرد  به طورتوان یافت وجود دارد و كمتر روش تحقیق را می هاروشخطر در همه 
ی و فرآیند تحقیق موردی و پایبند بودن به اصول و شرایط آن و متدلوژمحقق باشد. اما با استفاده از 

                                                                                                                                        
1 Mc Cutcheon 
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شود نقش تعصب محقق به حداقل برسد. كسب قابلیت اطمینان درونی و بیرونی و اعتبار روش سعی می
 (1322)ین، 
 هاآنگردد. تحقیقاتی كه در انتقادی دیگر به روش تحقیق موردی، به قابلیت تعمیم آن باز می -ب

شود، نتایج حاصل از نمونه  با ضریب اطمینان اساس نمونه گیری استفاده میر ی كمی بهاروشاز 
كند، چرا كه هر ین مسأله در مورد روش تحقیق موردی صدق نمی. اما اگرددیمباالیی به جامعه تعمیم 

 شود.نظر گرفته میر خاص د به صورتمورد 
شود ما دو نوع تعمیم داریم: نوع اول تعمیم، تعمیم نتایج است. یعنی مثالً در در این زمینه گفته می

به  "گوییممی هاآنت گیری و تجزیه و تحلیل نظرابا نمونه "سنجش سبك مدیران وزارت نفت"تحقیق 
در اینجا نتایج حاصل از  "درصد سبك مدیریتی جامعه مدیران وزارت نفت، اقتداری است. 32احتمال 
ایم یا برای سنجش رضایتمندی كاركنان شركت پتروشمی، نتایج حاصل داده ها را به جامعه تعمیمنمونه

 .میدهیم های منتخب را به جامعه كاركنان تعمیماز رضایتمندی نمونه
دومین نوع تعمیم عبارتست از تعمیم تئوریك ؛ به این معنا كه در تحقیق موردی هدف پژوهشگر 

دهد. به عبارت دیگر تحقیق  میتعم ااین است كه یك  تئوری را در یك مورد خاص آزمون، گسترش ی
 قرار داد. مورد تحلیل yتئوری  لهیبه وس توانیمرا چگونه   Xموردی به دنبال  اینست كه مورد

. بالطبع هر كندیمدر حاالتی كه در صدد تایید یك تئوری باشیم، بیشتر خود را نمایان  مسألهاین 
چه مورد بیشتری )از طریق تحقیق موردی چندگانه( مورد تایید قرار گیرد، به قوت آن تئوری خواهد 

 افزود. 
است. روشن است وقتی بخواهیم به و دارای هزینه زیاد  برزمانانتقاد سوم اینست كه این روش  -ج

ی را صرف كنیم. شتریبو ابعاد گوناگون دست یابیم، الزمست هزینه و زمان  هاروشاطالعات مختلف از 
هزینه و  نیو اآیند ها بکار نمیاما نکته اینجاست كه تحقیق موردی در جایی ارزش دارد كه دیگر روش

 شوند.زمان دارای صرفه اقتصادی می
استفاده است. اند حاصل روش تحقیق موردی انبوهی از اسناد و مدارك ناخوانا و بیفتهبرخی گ -د

شود كه اگر از متدلوژی درست با اهداف و چارچوب نظری مناسب در پاسخ به این ایراد گفته می
و  1323استفاده گردد و محقق دائماً بازخوردی از تحقیق دریافت كند، این معضل حل خواهد شد.)ین، 

 (2112كواچون، مك
 

 انواع تحقيق موردي
 های گوناگون متصور شد:بندیتوان تقسیمدر زمینه تحقیق موردی از ابعاد مختلف می

در این حالت دو گونه تحقیق موردی اساس تعداد مورد تحقيق: ر انواع تحقيق موردي ب -1
 خواهیم داشت:
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قق فقط بر روی یك مورد خاص كه مشابه تحقیق آزمایشی است و مح :1تحقيق تك موردي -الف
پردازد، این نوع اغلب در جایی كاربرد دارد كه محقق درصدد تأیید آزمون یا به تحقیق و پژوهش می

العاده باشد یا محقق گسترش یك تئوری در یك مورد باشد، یا مورد منحصر به فرد یا یك وضع فوق
 ای را در طبیعت كشف كند.بخواهد پدیده

: در صورتیکه در یك تحقیق بیش از یك مورد برای بررسی و تحقیق 2ديتحقيق چند مور -ب
 تریقواستفاده كرد، تحقیق موردی چندگانه یا چند موردی نام خواهد گرفت. نتایج حاصل از این تحقق 

تر از تحقیق تك موردی است. ولی برای موارد حاد و منحصر به فرد كابردی ندارد و هزینه و قانع كننده
 است. آن بیشتر
گیری نیست بلکه ای كه در اینجا الزمست ذكر شود اینست كه تحقیق چند موردی نوعی نمونهنکته

ی دقیق انتخاب شود تا اینکه یا نتایج به صورتتکرار تحقیق است. چه اینکه مورد تحقیق بایستی 
ا دالیل منطقی به شود( یا ببینی نماید. )كه در آن صورت یك واقعیت تأیید و تکرار میمشابهی را پیش

گیرد(. به عبارت دیگر قرار می تصدیقنتایج متفاوت بینجامد )كه در آن صورت یك تئوری مورد تأیید و 
شوند، در حالیکه اساس استدالل و متغیرهای مرتبط و معین انتخاب میر تك تك موارد در این روش ب

ها تصادفی به نمونه به صورتكل جامعه  هزینه زا بودن و یا زمانبر بودن سنجش به خاطرگیری در نمونه
 هاآنتوان در ای هستند كه نمیماهیتاً به گونه هاپژوهششود. از سوی دیگر برخی از پرداخته می

 گیری كرد.نمونه
 مثال زیر به فهم این نکته كمك خواهد كرد:

انجام  یامطالعهی رهبری رئیس جمهورهای  آمریکا هانقشدر مورد  خواهدیمپژوهشگری "
گردد. ی رهبری  یك فرد  پیچیده است و شاید صدها متغیر ذیربط را شامل هایژگیودهد.بررسی دقیق 
 به حالگیری كه بخواهد در این پژوهش بکار رود، نامناسب خواهد بود. ضمن آنکه تا هر روش نمونه

تماالً برای پژوهشگر منابع اند و احعهده نداشتهر رییس جمهور در آمریکا رهبری كشور را ب 21بیشتر از 
تواند به روش الزم برای انجام یك تحقیق روی چهل رییس جمهور وجود ندارد این تحقیق نمی

گیری انجام شود. ولی اگر از روش مبتنی بر تکرار تحقیق استفاده شود، احتماالً عملی و امکانپذیر نمونه
و دستاوردها  هاتیفعالییس جمهور به همراه خواهد بود.به عبارت بهتر الزم است شرایط حاكم بر هر ر

 وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 

گاهی كل مورد تحقیق به خودی خود دارای  اساس عمق موارد:ر انواع تحقيق موردي ب-2
باشد كه در این صورت ماهیتی جامع و یکپارچه است و واحد فرعی معقول برای آن قابل تصور نمی

 تحقیق موردی كل نگر انجام شود.شود بایستی گفته می

                                                                                                                                        
1- Single Case Study 

2-Multiple Case Study 
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را هم تفکیك  هاآندر صورتیکه محقق در تحقیق موردی، به واحدهای فرعی مورد نیز توجه كرده و 
 (1322نموده باشد، تحقیق موردی جزء نگر حاصل خواهد شد. )ین، 

بهتر و  اگر محقق بتواند در عین جزءنگری، كلیت واحدی هم برای مورد نظر بگیرید، نتیجه احتماالً
 تر خواهد بود.مطمئن
 

 اساس هدف تحقيق:ر انواع تحقيق موردي ب-3
شد تحقیق موردی فقط برای قضایای اكتشافی و تحقیقاتی از این نوع مفید است ولی قبالً تصور می

اساس هدف تحقیق ر ی مثبت آنرا بهاپاسخهای دیگر و دریافت بعدها با انجام تحقیقات موردی در زمینه
 دسته تقسیم كردند:به سه 

در آن محقق با آزمون موارد به كشف و ارائه تئوری جدید اقدام  :1تحقيق موردي اكتشافي -الف
پس از مطالعه  1321كند. به عنوان مثال التون مایو در هاتورن در شركت وسترن الکتریك در دهه می

رشته علمی( فراهم ساخت  موردی خود زمینه را برای ارائه تئوری رفتار سازمانی )و پیدایش این
 (. 1321)شفریترز، 

: در این حالت محقق با تمركز بر یك مورد خاص شرایط حاكم بر 2تحقيق موردي توصيفي -ب
ر (، رویدادها ب1323نشینها اثر ویلیام اف وایت )كند. مثالً در كتاب جامعه خیابانمورد را توصیف می

 دهد.قّه قرار میشوند را مورد مداحسب رخداد زمانی دنبال می
: در این حالت محقق از طریق مورد پژوهشی درصدد استخراج 3تحقيق موردي تبييني -ج

گیری؛ شرح بحران باشد. مثالً در كتاب روح تصمیمزنجیره علّْی و معلولی و فرآیند رخداد وقایع می
و اتحادیه جماهیر ( گراهام آلیس در قالب یك تحقیق موردی رویارویی آمریکا 1321موشکی در كوبا )

ی خود را در كوبا مستقر كند و نویسنده سه هاموشكخواست دهد كه شوری میشوروی را شرح می
برد تا رویدادها را تجزیه و تحلیل و علت یابی كند و اینکار را از طریق مطرح تئوری سازمانی را بکار می

 ی كرد:ریگیپپژوهش اصلی  3كردن 
 اتمی را در كوبا مستقر كند؟ هاموشككرد چرا اتحاد جماهیر شوروی سعی  -

 در مقابل این اقدام شوروی ایستاد؟ هایكشتچرا ایاالت متحده آمریکا با سد كردن  -

 (1322چرا اتحاد جماهیر شوروی سرانجام از مستقر كردن موشك در كوبا منصرف شد؟ ) ین،  -

 
گیرانه از معامله موارد مخدر در مثال دیگر از این نوع مورد پژوهی عبارتست از بررسی اقدامات پیش

 (2113. )ین 1332شهر بوردرتان در آمریکا در سال 

                                                                                                                                        
1- Exploratory case study 

2- Descriptive case study 

3- Explanatory case study 



 تحقیق موردی )مورد پژوهش(؛ سیزدهمفصل 
 

312 
 

 

 

ریزی استراتژیك به پیوست ریزی استراتژیك به پیوست تحول در یك شركت از طریق برنامهتحول در یك شركت از طریق برنامه مطالعه موردی تبیینی تحت عنوان
تحقیق تك موردی  مثالًتوان تركیبی از هر سه دسته بندی داشت می رسدیمنظر  بهارائه شده است. ارائه شده است. 

 ...فی جز نگر،تحقیق تك موردی اكتشافی كل نگر و.اكتشا
 

 فرآيند تحقيق موردي
تعریف  ها ندارد و شامل مراحل كلیفرآیند تحقیق موردی تفاوت چندانی از نظر شکل با دیگر روش

گیری است. در اكثر منابع فرآیند زیر برای آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل و نتیجهطرح تحقیق، جمع
 :شودیمپیشنهاد  تحقیق موردی

 مرحله اول: انتخاب مورد يا محل تحقيق 
یابد. این ( خاصی اهمیت میcaseهای مختلف مطالعه بر روی مورد )در این مرحله بنا به انگیزه

. باشد. مثالً به خاطر وقوع یك .توانند شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و.ها میانگیزه
 گیرد.قدیمی انگیزه مطالعه علل و چگونگی وقوع آن شکل می اعتصاب در یك سازمان

 مرحله دوم: تعريف و مطرح ساختن سواالت تحقيق
شودند. گاهی اوقات شناختن كل در بیشتر موارد سئواالت چرا و چگونه در مورد پژوهی وارد می

ئواالت باز و استنباطی باشد. عالوه بر آن در مورد پژوهی بیشتر سمورد به سئواالت بیشتری نیازمند می
 ای و با جواب كوتاه.باشد تا سئواالت گزینهمطرح می

 مرحله سوم: انتخاب چارچوب تئوريك براي تحقيق
شکل یافته و پیش رود و در غیر  1اساس یك چارچوب تئوریك یا نظریر موردپژوهی بایستی ب

یك تئوری پشتیبانی نشود،  لهیبه وساینصورت بیشتر به داستان شبیه خواهد بود. اگر تحقیق موردی 
ی به نتایج آن اتکا كرد، فقط در مواردیکه در زمینه مورد، تئوری خاص ارائه نشده باشد به راحتتوان نمی

در  هاآنهای موردها با یکدیگر و تحلیل اساس مقایسهر شود بباشد توصیه می به فردو مورد منحصر 
نظری  چارچوبهای الزم در طرح تحقیق )بعد به شاخصی هابخشقالب زنجیره زمانی اقدام شود. در 

 های بیشتری خواهد شد.تحقیق و روش تحقیق( مناسب اشاره
 هاآوري دادهمرحله چهارم: جمع

)یا سئواالت( تحقیق و چارچوب نظری و طرح تحقیق  سوالپس از اینکه مورد )حیطه تحقیق(، 
مفید با استفاده از ابزارهای مختلف مانند های مرتبط و آوری دادهمشخص گردید، محقق به جمع

 پردازد.مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد و غیره می
باشد. این های بارز موردپژوهی انعطاف پذیری آن در فرآیند تحقیق میشود یکی از ویژگیگفته می

از دست دهد. چرا حرف در حالیکه درست است، ولی نباید موجب گردد چارچوب انسجام و قوت خود را 
توان بر روی نتایج، استدالل قوی ی برای تحقیق در نظر گرفت در پایان نمینسج روالمكه اگر نتوان 

                                                                                                                                        
1- Theoritical Framework 
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تواند به اطالعات دیگری دست پیدا كند، بایستی اقدام ارائه داد. محقق در هر جا احساس كند بهتر می
 نماید تا مورد را بهتر مورد شناخت و تحلیل قرار دهد.

 پنجم: تجزيه و تحليل اطالعات مرحله
آوری های جمعاساس چارچوب نظری یا مبانی علمی دیگر، به تجزیه و تحلیل دادهر پژوهشگر ب

مرحله در فرآیند مورد پژوهشی است بایستی   نیترحساسپردازد. این مرحله كه دشوارترین و شده می
تجزیه و تحلیل اطالعات در تحقیق موردی  قالب محکم و قابل دفاعی داشته باشد. در ادامه به الگوهای

 خواهیم پرداخت.
 مرحله ششم: نگارش گزارش تحقيق

كند و مانند هر تحقیق دیگر پس از تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهشگر اقدام به نوشتن گزارش می
ر كند روند پیشرفت تحقیق، منابع تحقیق، ابزارهای مورد پژوهی و دی مختلف سعی میهامدلاساس ر ب

 نهایت اطالعات و نتایج بدست آمده را در قالب گزارش جامع و یکپارچه ارائه نماید.
 گذارد:شکل زیر فرآیند تحقیق موردی را به نمایش می

 

 
 

 فرايند تحقيق موردي -1شكل 

 

 انتخاب مورد يا محل تحقيق

تعريف و مطرح ساختن 

 سواالت تحقيق

انتخاب چارچوب تئوريك براي  

 تحقيق

 هاآوري دادهجمع 

 تجزيه و تحليل اطالعات

 نگارش گزارش تحقيق
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 پژوهي طرح تحقيق در مورد
است.  "برنامه عملی برای رفتن از اینجا به آنجا"شود طرح تبیین ای گفته میدر زبان ساده محاوره
ی نخستین در نظر گرفت و آنجا  را هاپرسشای از مجموعه به صورتتوان در این عبارت اینجا را می

 تلقی كرد. هاسئولها به این ای از نتایج و پاسختوان مجموعهمی
 اند:ه( تعریف زیر را در مورد طرح تحقیق ارائه داد1322بل )كوك، كم 
وری، تجزیه و تحلیل و تفسیر مشاهدات خود آهایی است كه پژوهشگر در فرآیند جمعدستورالعمل

دهد تا درباره روابط كند و شامل یك الگوی منطقی و مسئول است كه به پژوهشگر اجازه میرعایت می
ین در طرح میزان گیری بپردازد. همچنعلّی كه در بین متغیرهای مورد تحقیق وجود دارد به نتیجه

 شود.قابلیت تعمیم نتایج یا شرایط تحقیق مشخص می
 از دیدگاه محققین موردپژوهی یك طرح تحقیق دارای پنج جزء اساسی است كه عبارتند از:

 ي تحقيقهاپرسش -الف
توان گفت هر سئوالی كه با چرا و چگونه به طور قطع نمی موضوع يا پيشنهادهاي تحقيق: -ب

های مرتبط د برای مورد خاص مناسب است بنابراین با دقیق كردن موضوع تحقیق پرسشآغاز شده باش
 كنیم.و مناسب را برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق طراحی می

 واحدهايي كه بايستي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند -ج
نین كاری برخواهد آمد. كه انجام چ "چیزهمه"آوری بدون داشتن موضوع، پژوهشگر درصدد جمع

تر تر باشد. انجام تحقیق ممکنامکانپذیر نبوده و بسیار دشوار است. هر قدر موضوع خاص و مشخص
كردن واحد تجزیه و تحلیل )یعنی واحد مورد بررسی یا قضیه اصلی( به راه  مشخص كلی، به طوراست. 
آیند. برای یف درمیشوند یا به تعری نخستین تحقیق مطرح میهاپرسشای بستگی دارد كه و شیوه

ی دولت مركز هااتیمالخواهید در این رابطه مطالعه و تحقیق كنید كه هنگامی كه مثال فرض كنید می
وری خود را باال ببرد؟ در این حالت نخستین واحد تواند بهرهیابد یك سازمان چگونه میكاهش می

هایی كه ما اگر قصد دارید در مورد شیوهكنید. ای آن مطالعه میبر روتجزیه و تحلیل، سازمانی است كه 
گردند، مطالعه نمایید قوانین و مقررات ی خاص منجر شده و موجب تغییر میهااتیمالبه كاهش 

( موضوع تحقیق موردی هاسازمانمالیاتی واحد تجزیه و تحلیل )قضیه اصلی( و قوانین گوناگون )نه 
 تلقی خواهند شد.

 كندضيه يا موضوع متصل ميها را به فرمنطقي كه داده -د
الگوهای زمانی( و همچنین ارتباط نتایج با چارچوب  ژهیبه وتوان از مقایسه الگوها )در این رابطه می
 تئوریك استفاده كرد.

 هاي تفسير و ارزيابي طرح تحقيق شاخص -هـ
ك آزمون و ی 1مورد پژوهی چهار آزمون شامل سه آزمون قابلیت اطمینان نظرانصاحبكلی  به طور

 اند.در طرح تحقیق قائل شده 1قابلیت اعتبار) پایایی(

                                                                                                                                        
1- Relaibility 
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اساس هر آزمون )شاخص( و ر ، شیوه اجرایی تحقیق موردی بهاآزمونتعریف هر یك از  2در جدول
 ای از تحقیق با تفصیل آمده است.در مرحله هاآنتأثیر 

ج و فرآیند تحقیق كمك ها به قابلیت دفاع محقق از نتایالزم به ذكر است رعایت این شاخص
 كند.بسیاری می

 
 (1376هاي ارزيابي طرح تحقيق در مورد پژوهي )ين، شاخص -2جدول 

 شاخص ردیف
شیوه اجرای تحقیق موردی در رابطه با 

 شاخص
ای از مرحله

 تحقیق

1 

قابل اعتماد بودن از لحاظ 
ساختاری: باید برای آنچه مورد 

های گیرد، شاخصآزمایش قرار می
 ی مناسب ارائه گردد.عمل

آوری باید از چند منبع مدرك و راه جمع -
 كرد.

 آید. وجود بهای از مدارك باید زنجیره -

باید از عوامل آگاهی دهنده خواست تا  -
 گزارش تحقیق را مورد بازنگری قرار دهند.

آوری جمع
 هاداده
آوری جمع
 هاداده

 تهیه گزارش

2 

قابل اعتماد بودن از نظر عوامل 
: تنها برای تحقیقات علّی یا داخلی

آورده  وجود بهتبیینی، رابطه علّی 
را از سایر روابط غیر علی  هاآنو 

 تفکیك نمایید.

 باید از مقایسه الگوها استفاده كرد. -

 باید رابطه علی را مشخص كرد. -

ی مبتنی بر تجزیه و هاروشباید از  -
 های زمانی استفاده كرد.تحلیل دوره

تجزیه و تحلیل 
 هاداده

تجزیه و تحلیل 
 هاداده

تجزیه و تحلیل 
 هاداده

3 

قابل اعتماد بودن از نظر عوامل 
 خارجی :
 وجود بهای بایستی قلمرو حوزه

آورد تا بتوان دستاوردهای تحقیق 
 آن حوزه بتوان تعمیم داد. ررا د

در تحقیقات چند موردی باید منطق و  -
اساس تکرار تحقیق چند  راصول كار را ب

 .راردادموردی ق

طرح ریزی 
 تحقیق

2 

 قابل اعتبار بودن طرح )پایانی(:
ثابت كنید كه عملیات یك تحقیق 

آوری مانند رویه یا روش جمع
توان تکرار كرد و به ها را میداده

 همین نتایج رسید.

بایستی از دستور كار تحقیق موردی  -
 استفاده كرد.

باید برای تحقیق موردی پایگاه داده  -
 ایجاد كرد.

آوری عجم
 هاداده
 
آوری جمع
 هاداده

 

                                                                                                                                        
2- Validity 
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اساس چهار ر نظر دیگری چك لیستی برای ارزیابی طرح تحقیق موردی ارائه داده است كه بب صاح
 پردازد:محور زیر به ارزیابی می

 ارتباطات:  -الف
 شفافیت و وضوح: آیا طرح تحقیق به خوبی قابل خواندن است؟ -
 ب دارند؟انسجام: آیا اجزاء آن با یکدیگر تناس -

 كند؟جذابیت: آیا این طرح عالقه خواننده را به خود جلب می -
 ب( محتوا:

 مورد: آیا مورد به اندازه كافی تعریف شده و مشخص است؟ -
 ی اصلی تحقیق مشخص هستند؟هاسئولموضوع تحقیق: آیا  -

 اند؟ها و اطالعات شناسایی شدهمنابع اطالعات: آیا منابع كافی برای داده  -

 ج( روش:

 باشد؟آیا طرح انتخاب مورد معقول و منطقی می انتخاب مورد:  -

 ها معلوم هستند؟آوری دادهی جمعهاتیفعالآوری داده: آیا جمع  -

 سنجی طرح وجود دارد و اگر بله آیا ممکن است؟قابلیت اعتبار: آیا نیازی به اعتبار  -

 د( عملي بودن:

 بینی شده است؟ع پیشهای الزم برای شروقابلیت دسترسی: آیا هماهنگی  -

 محرمانه بودن: آیا حساسیتی برای حفاظت اطالعات افراد وجود دارد؟ -

 (1332)استیك،  ؟هزینه: آیا زمان و منابع تخمینی معقول و مسئول هستند -

 
های فوق برآید و در و شاخص هاآزمونبه طور خالصه در صورتیکه طرح تحقیق با موفقیت از پس 

رعایت شود، امید آن وجود دارد  جدول آمد(ر مورد پژوهی )همانگونه كه د طول تحقیق نیز اصول كار
 كه نتایج حاصل از تحقیق قابل استفاده و استناد قرار گیرد.

 
 منابع مورد استفاده در تحقيق موردي

 شود كه عبارتند از:ها برای تحقیق موردی از شش منبع مهم استفاده میآوری دادهبه هنگام جمع
توان به مدارك و منابع دیگری دست یافت، می هاآنهم خود مفید بوده و هم از طریق : اسناد -1

 باشند مانند:دارای اشکال مختلفی می
 ی كتبی هاادداشتالعمل و سایر یدستورنامه، بخشنامه، -
 ی كتبی در مورد رویدادهاهاگزارشجلسه، اعالن تشکیل جلسه و سایر ر دستو  -
 پیشنهادها، گزارش پیشرفت و سایر اسناد داخل سازمان  اسناد اداری مانند -
 های رسمی از یك مکان كه مورد تحقیق است.ی مربوط به بررسیهاگزارش -
 های گروهی ها و سایر مطبوعات رسانهبریده روزنامه  -
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ای ها بربایستی این نکته را مورد دقت قرارداد كه این پرونده ها و سوابق بايگاني:پرونده-2  
استفاده نماید. این نوع  هاآناند و محقق با دقت خویش در راستای مورد از مخاطبین خاص تهیه شده

 منابع شامل موارد زیر هستند:
 اند.سوابق خدماتی مانند تعداد مشتریانی كه در مدت زمانی خاصی خدمت دریافت كرده -
 ..های سازمانی مانند چارت سازمانی، بودجه و.پرونده -

 و نمودارهای جغرافیایی و مکان نمایی  هانقشه -

 ها و مشخصات كاالها و اشیاءفهرستی از نام -

 های تحقیقاتی قبلداده -

 پرونده و سوابق مشخص افراد مانند تقویم، دفترچه یادداشت و دفترچه تلفن مشخص افراد  -

 

به صورت آزاد  تواندمنابع اطالعاتی در تحقیق موردی است كه می نیترمهمیکی از  مصاحبه:-3   
یا متمركز برگزار شود. در این حالت پژوهشگر بایستی شنونده خوبی باشد و بتواند با فراست و زیركی 

 اطالعات بیشتری از مصاحبه شونده دریافت نماید.
 مشاهده مستقيم:-4  
نماید، آورد و مداركی كه از تركیب مشاهده مییك پژوهشگر با بازدیدی كه از محل به عمل می 

آورد كه برخی از شرایط محیطی یا رفتارهای ویژه تسلط بیشتر پیدا كند. چنین فرصتی را به دست می
شود بیش از یك نفر موضوع را برای تقویت جنبه اعتبار اطالعات حاصل از مشاهده، پیشنهاد می

 نماید.مشاهده
 ریغشاهد  ای خاص از مشاهده است كه محقق تنها به صورت یكگونه مشاهده مشاركتي:-5
گیرد. مثالً اگر تحقیق ی مهمی را بر عهده میهانقشمورد نظر  قیدر تحقكند. بلکه عمل نمی فعال

در باشد. موردی در یك سازمان است، خود پژوهشگر به عنوان یکی از اعضای سامزان یا مرتبط با آن می
بدست آید. مثالً اطالعات  تریتر و دقیقدهد تا اطالعات جامعهای بدیعی دست میحالت فرصت نیا

دهد( از طریق این ابزار دست یافتنی از طریق پرسشنامه خود را نشان نمی گاهچیهمحرمانه )كه 
شود. البته نقاط ضعفی هم برای این روش منظور است مانند تعصب و یکسونگری پژوهشگر و می

ای درست از نقاط قوت و ضعف نهطرفداری وی از عملکرد مدیران مافوق و غیره. در مجموع بایستی مواز
 برد.آمده و سعی كرد تا جائیکه امکان دارد به صورت درست و منطقی از این ابزار بهره به عمل
 استفاده از مدارک و شواهد فيزيكي:-6
ها بکار رود ولی برای برخی موارد، بسیار مهم تواند برای همه انواع موردپژوهیاین منبع نمی 

 در تحقیق موردی در زمینه كاربرد ریزكامپیوتر در كالس درس، پژوهشگر بایستی شود. مثالًشمرده می
 های مشابه اطمینان حاصل كند.ها یا دستگاهنسبت به ماهیت كاربرد واقعی این دستگاه

ای كه نباید فراموش شود، این است كه اگر محقق احساس كند برای بخشی از تحقیق الزمست نکته
ه كند، مانعی در كار او وجود ندارد. به عبارت دیگر پرسشنامه و دیگر ابزارهای از پرسشنامه استفاد

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.الذكر( میمنبع فوق 2تحقیق به فراخور تحقیق ) عالوه بر 
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ها بکار گیرند تا شود پژوهشگران موردپژوهی اصول زیر را در گردآوری دادهمعموالً توصیه می
 یشان دارای اعتبار كافی باشد:های اداده

دهد كه به دامنه : اعمال این اصل به پژوهشگر این امکان را میاستفاده از چندين منبع -1
وسیعی از مسائل تاریخی و نگرش دست یابد و به خطوطی همگرا از پژوهش كه اطالعات حاصله از هر 

تر كنندهتر و متقاعدبه نتایج دقیق توانمی هاآن قیو از طركنند منبع و ابزار یکدیگر را تأیید می
دسترسی پیدا نماید. نتیجه یك پژوهش كه روی تحقیقات موردی انجام گرفت حاكی از این بود كه آن 

اند از نظر كیفیت كلی در رده باالتری از سایر گرفته دسته از مواردیکه  از چندین منبع اطالعاتی بهره
 (.1323ن، بیست من و مور، اند. )یتحقیقات تك منبعی قرار گرفته

 ها در تحقيق موردي:ايجاد پايگاه داده  -2

ها برای بسیاری از تحقیقات موردی از جمله نقاط ضعف و كاستی نبودن پایگاه رسمی داده 
ای كه باشد، به گونه شود. هر گزارش مربوط به تحقیق موردی باید دارای مقدار كافی دادهمحسوب می

شود از می هیمعموالً توصدر زمینه آن تحقیق موردی به نتایج مستقلی برسد.  خواننده گزارش بتواند
 طریق موارد زیر این پایگاه داده ایجاد گردد:

  پژوهشگر لهیبه وسیادداشت حاصل از منابع مختلف تحقیق 

  آوری شده اسناد جمع 

  .ارایه جداول در مواردیکه دارنده آمار یا اطالعات مفید باشند 

 شرح جزئیات 

 

اصل دیگری است كه موجب افزایش درجه اعتبار اطالعات در اي از مدارک: حفظ زنجيره -3
كننده خارجی )مثالً كسی كه در آینده تحقیق موردی شود، به نحوی كه یك مشاهدهتحقیق موردی می

ی تحقیق تا نتیجه نهایی به هاپرسشكند( بتواند از مدارك موجود مبتنی بر نخستین را مطالعه می
اطالعات مفیدی را استخراج كند. این اصل در مورد مسائل جنایی كه به وسیله و ست آمده، نتایج د

كلی شخص كه در خارج از صحنه تحقیق قرار  به طورشود بسیار كاربرد دارد. گیری میكارآگاهان پی
 هابخشبه سایر گزارش ارایه شده و خواند باید بتواند از هر بخش تحقیق گیرد و نتیجه تحقیق را میمی

های روشن به پرداخته و از نظر شیوه اجرایی و روش بکارگرفته شده برای رسیدن به نتایج بتواند مقایسه
 عمل آورد.

 
 الزم براي پژوهشگر تحقيق موردي يهامهارت

كار او  ورسد پژوهشگر نقش چندان مهمی در پیشبرد موردپژوهی ندارد در ابتدای امر به نظر می 
اهده و ثبت است، در حالیکه به تجربه ثابت شده است پژوهشگر تحقیق موردی بایستی از صرفاً مش

هوش، فراست و احساسات باالیی برخوردار باشد و خود در زمینه تحقیق تجربه و تخصّص كافی داشته 
ای هآوری داده رابطه برقرار ساخته و فرصتباشد. زیرا خود او باید بین مسائل تئوریك و فرایند جمع
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رغم اینکه هیچ آزمایش خاصی برای سنجش مورد پژوهان تاكنون ارایه جویی كند. علیاستثنایی بهره
 ی زیر برای پژوهشگر در این روش توصیه شده است :هامهارتنشده است؛  با این حال 

   را تفسیر و توجیه نماید و داشتن  هاآنی خوبی مطرح ساخته و هاپرسشمحقق بایستی بتواند
 ه و ابتکار برای اینکار بسیار مفید خواهد بود.تجرب

  ی خودگیر كرده هاپنداشتپژوهشگر بایستی شنونده خوبی باشد نه اینکه در دام ایدئولوژی و
 باشد.

 برداری كرده و آید بهرهپذیر باشد، از هر فرصت و موردی كه پیش میبایستی سازگار و انعطاف
 أصل نگردد.با مواجه شدن با مشکالت غیرمنتظره مست

 آنها مسلط باشد خواه مسأله ر او باید بتواند به مسائل مورد تحقیق دسترسی كامل داشته و ب
آوری گردد ها و اطالعاتی كه باید جمعداده شود حجمسیاسی باشد یا غیرسیاسی. این مهارت باعث می

 كنترل كند. های مناسب و متناسب امور مربوطه راكاهش یافته و پژوهشگر بتواند به شیوه

 نگر باشد و نسبت به مدارك و اسناد خالف نیز حساسیت الزم را داشته شخص نباید یکسو
 باشد.

 در این بخش تذكر چند نکته خالی از لطف و فایده نیست:
ای بودن تحقیقات موردی ی بودن و چند رشتهچند سطحپیچیدگی،  به خاطررسد الف( به نظر می

زم جهت گردآوری، بهتر است بجای یك نفر از یك تیم در انجام تحقیقات و همچنین حجم باالی داده ال
 موردی استفاده شود.

اندركاران تحقیق برگزار شود ب( اگر الزم است قبل از انجام تحقیق سمیناری برای آشنایی دست
 بهتر است اینکار با محورهای زیر انجام شود:

 شود؟چرا این تحقیق انجام می -

 چه مداركی هستند؟درصدد دستیابی به  -

آید چه كاری باید انجام ی پیشامسألهبایستی در انتظار چه مدارك یا اقداماتی باشند )و اگر   -
 دهند(

 توانند آنرا رد كنند؟توانند تحقیق را تأیید و چه مداركی میچه مداركی می -

 ها شامل موارد زیر هستند:آوری دادهج( اقدامات الزم به هنگام جمع
 تن به سازمان یا افرادی كه باید مصاحبه شوند.دسترسی داش -

 داشتن وسایل و ملزومات كافی و مناسب در محل   -

 یی برای كمك گرفتن از دیگرانهاروشارایه  -

 ها آوری دادهتهیه جدول زمانبندی برای انجام كارها و جمع -

 بینی رخدادهای غیرمنتظره پیش -

 

 تجزيه و تحليل مدارک در تحقيق موردي

های تحقیق موردی ترین جنبهگذراند و از مشکلز از تحقیق، هنوز مراحل ابتدایی خود را میاین فا 
نگری كافی شود محقق دارای تجارب و قوت باال و ژرفاست.  دلیل اینکه در موردپژوهی نیز توصیه می
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ماید. به عبارت آوری ناساس مرحله تجزیه و تحلیل نهایی جمعر ها را بباشد همین است كه از ابتدا داده
بهتر باید پیش از اقدام  استراتژی كلی تحلیل در ذهن پژوهشگر وجود داشته باشد زیرا هدف نهایی این 
است كه بتوان مدارك را به صورتی منصفانه مورد بررسی قرار داده به نتایج تحلیل دست یافته و از 

 تحلیل عبارتند از: تفسیرها و تعبیرهای شخصی و غیرعلمی دوری جست. دو استراتژی كل
 استراتژي اول: تكيه بر موضوعات نظري )تئوريك(:

های بیهوده را داده ریو ساهای خاصی توجه كرده كند تا محقق به دادهاین استراتژی كمك می 
 كنارنهد. 

در صورتیکه برای تحقیق موضوع نظری وجود ندارد، محقق  استراتژي دوم: ارايه قضيه توصيفي:
 كند از نتایج مورد دفاع كند.ای از علل، سعی میبه صورت توصیفی و زنجیره با ارایه قضیه

 اطالعات در تحقيق موردي: ليو تحلي رايج تجزيه هاروش
 گردد:ها ارایه میدر ذیل چند روش رایج برای تجزیه و تحلیل داده 
 مقايسه الگوها-1 
بینی ی شده )یا با چندین الگوی پیشبیندر چنین روشی الگو مبتنی بر تجربه را با الگوی پیش  

توان قابلیت اعتماد تحقیق خوانی داشته باشند، میكنند. اگر این الگوها با یکدیگر همشده( مقایسه می
 كرد. دییرا تأ

برای مثال تحقیق موردی را در نظر آورید كه فردی روی اثرات سیستم دستگاه مکانیزه جدید در 
غیرمتمركز شدن سیستم  به خاطر "وع اصلی تحقیق عبارتست از اینکهكند. موضیك اداره مطالعه می
غیرمتمركز شدن  . پژوهشگر الگوهایی كه از تئوری"آیدمی به وجودی روانی هاتنشتغییرات سازمانی و 

 كند:ها در قبل در ذهن دارد به این نحو بیان میسیستم
 دهند تفاده در دفتر كار خود مییی كه كاركنان برای وسایل جدید به منظور اسهادرخواست

 معرف خصوصیت رفتاری هر كارمند است.

  ی تخصصی كاهش یابد، روابط سنتی بین سرپرستان و مدیران هاگروهاگر كنترل مدیران بر
 مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

  به سبب رقابت بر سه منابع موجود، میان سیستم جدید و سیستم قدیمی كه سازمان از قبل
 یابد.تعارض افزایش می داشته،

 وری در سطوح مختلف سازمان )نسبت به زمان پیش از نصب دستگاه جدید( افزایش بهره
 یابد.می

 
پردازد و بایستی سعی نماید می هاآنحال او با گردآوری داده به آزمون تمام الگوهای فوق و مقایسه 

كنترل كنند. مثالً در مثال فوق ممکن  شوند،بردن قابلیت اطمینان می سوالعواملی را كه موجب زیر 
ورود و انتصاب مدیر جدید باشد نه غیرمتمركز شدن سیستم، بنابراین  به خاطراست اثرات تنش 

پژوهشگر بایستی كلیه عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته را تحت نظر گرفته و به آزمون 
 بگذارد.
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 مقايسه وضعيت با استاندارد:-2
شود مشابه اصالحاتی است كه مقایسه وضعیت با استاندارد كه به صورت تدریجی انجام میفرایند 

های مهم این است كه قضایای یکی از جنبه هاآنآید و در در یك مجموعه از نظرات و عقاید به عمل می
ش شود نوعی تجزیه و تحلیل مبتنی بر آزمایآزمایند. این روش موجب میمی بار نیچندمخالف را 

توان از آن های موردی توصیفی یا تبیینی كاربرد دارد و نمیتحقیق در شتریبالبته و متقاطع انجام شود 
روش اقدامات تکراری و تدریجی مانند زیر صورت  نیدر ادر تحقیق منحصر به فرد استفاده كرد. 

 گیرد:می
  بیان یك موضوع یا تئوری نخستین درباره رفتار اجتماعی یا غیره 

 با موضوع مورد نظر  سه دستاوردهای تحقیق نخستینمقای 

  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 كه نیاز باشد 

 
شهرهای جدید در شهر، چرا برنامه  "ه عنوان مثال پژوهشگری به نام مارتادرتیك در كتاب خود با عنوانب

جمهور وقت آمریکا یعنی سازی كه به وسیله رییسبرنامه خانه 1322در سال  "دولت مركزی ناكام ماند؟
اطراف و درون شهرها قرار هایی كه در خواست زمینهدهد. دولت مركزی میجانسون را مورد بررسی قرار می

سال در ر سازی را به اجرا درآورند. ولی پس از چهای خانههاطرحهای محلی واگذار كند تا داشت به را به دولت
هفت منطقه كه زمین واگذار شده بود هیچ پیشرفتی حاصل نشد و برنامه عمالً با شکست روبرو شد. بررسی 

شش منطقه را تجزیه و تحلیل كرد  نیاز ا كیهر ویدادهای این پژوهشگر از آنجا شروع شد كه نخست ر
نتوانستند حمایت كافی را به خود جلب نمایند( ارایه داد. به نظر وی  هاطرحسپس شرح كلی ) مبنی بر اینکه 

ای را تعیین كرده مقامات دولت مركزی اهداف بلند پروازانهی محل وجود نداشت؛هاتیحمابا وجود اینکه 
ای كه در طرح درصدد مقایسه وضعیت موجود با استاندارد برآمد و چنین نتیجه گرفت: برنامهبودند. او 

ی محلی نداشت و بدان سبب هادولتسازی به اجرا درآمد به علت اینکه دولت مركزی اعمال نفوذی بر خانه
 ای تعیین كرده بود، با شکست مواجه شد.ی بسیار بلندپروازانههاهدفكه 

 هاي زماني:ليل دورهتجزيه و تح-3
شناسی بالینی بوده است و این روش موضوع اصلی چندین كتاب در تحقیقات آزمایشی و روان 

آید. ها به عمل میآوری دادهای قرار دارد كه بین مقاطع جمعمقایسه هیبر پامنطق اصلی نهفته در آن 
اساس این فرض قرار ر ب ن استممکبرای مثال یك تحقیق موردی درباره علت توسعه اقتصادی شهرها 

های تولیدی دارند در مقایسه با گرفته باشد كه روند استخدام و میزان اشتغال در شهرهایی كه شركت
هایی به دست آید كه شامل ارقام و تر است. امکان دارد دادهشهرهایی كه  واحدهای خدماتی دارند منفی

محدود )مثالً ده سال( باشد. برای بررسی روند جنایت اعداد استخدام ساالنه مربوط به یك دوره زمانی 
 توان از این روش استفاده كرد.شهر نیز مید در طول دوره زمانی در درون چن
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تئوریك را با هم مقایسه كند: نخست  هیدو نظرخواست ( می1323بل )ای به نام كم نویسنده
مرگ و میر شد. دوم اینکه كاهش باعث كاهش مقدار تصادفات و  1322اینکه كاهش سرعت در سال 

های تحقیق مزبور بیانگر این است كه اگرچه تعداد مرگ و میر در ی نداشت. واقعیتاثر واقعسرعت هیچ 
سال پس از كاهش سرعت )به زور قانون( كاهش یافت، ولی مشاهدات بیشتر از مرگ ومیر طی دوره ده 

رات معمولی و مربوط به كل آن زمانی بود. ساله نشان داد كه این كاهش ظاهری و در محدوده تغیی
 بنابراین او نتیجه گرفت كه كاهش سرعت هیچ اثری نداشت.

 نگارش و ارايه گزارش تحقيق موردي
اگر پژوهشگری خبره و جاافتاده باشد، تهیه و شکل دادن به ساختار اساسی گزارش تحقیق موردی 

 كند. به هر حال چه گزارش به شکلشروع می آوری و تکمیل كار تجزیه و تحلیلرا حتی قبل از جمع
كتبی یا شفاهی یا نمودار باشد. شکل داده و چارچوب دادن به آن بایستی از همان آغاز كار مورد توجه 

 شود:اشاره می هاآنهای مختلفی مورد لحاظ قرار گیرند كه در زیر به باشد. در این مرحله بایستی جنبه

 مخاطبان تحقيق موردي :  
شوند كه عبارتند ر خالف اغلب تحقیقات، تحقیق موردی برای انواع مختلف مخاطبین نوشته میب 
 از: 

 كنند.همکارانی كه در این زمینه فعالیت می 

 ،ای و متخصص كه شیوه تهیه كارشناسان، رهبران جامعه و سایر افراد حرفه سیاستگذاران
 تحقیق موردی تخصصی ندارند.

 كنند یا محققانی نامه خود اقدام نشجویانی كه مایلند به نگارش پایانهای خاص مانند داگروه
 كه درصدد انجام مطالعه موردی هستند.

 كنندگان وجوه مالی پژوهشتأمین 

 
از آنجا كه تحقیقات موردی در مقایسه با سایر تحقیقات، مشتریان بیشتری دارد، بایستی در نحوه 

یشتری به خرج داد. در ضمن گزارش تحقیق موردی به خودی نگارش و ارایه نتایج آن دقت و وسواس ب
شود. در گزارش تحقیق موردی بایستی سلیقه و نیاز مخاطبان خود یك ابزار مهم ارتباطی محسوب می

 بالقوه را هم در نظر قرار داد.
 

 هاي تحقيق موردي:انواع گزارش
ش شفاهی، نوار كاست، نوار تواند به صورت غیركتبی )شامل گزاری تحقیق موردی میهاگزارش

تواند به صورت كتبی باشد. هرچند گزارش كتبی نسبت نوع ویدئویی، عکس و غیره( باشد و می
 عبارتند از: هاآنباشد كه برخی از غیركتبی آن دارای مزایایی می

  توان آنرا برای مخاطبین مخابره كرد.تر بوده و بهتر میاطالعات دقیق 

  شود كه فقط از طریق غیركتبی قابل ی مختلفی تشکیل میهابخشاز اطالعات موردها اغلب
 انتقال نیست.
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 اند.ای آشناست و بارها با آن مواجه بودهگزارش كتبی از نظر نویسنده و خواننده پدیده 

به نظر البته اگر بتوان هم از روش كتبی و هم غیركتبی در ارایه نتایج و تحقیق مورد استفاده كرد،
 یر بیشتری بر مخاطبین داشته باشد.رسد تأثمی

 

 ساختار  در گزارش موردپژوهي: انواع
توان از ساختارهای مختلفی استفاده كرد كه در ارایه گزارش با توجه به اقتضاء تحقیقات موردی می

 گردد:اشاره  می هاآن نیترمهمدر زیر به 
م تجربی در مجالت منتشر هایی كه در زمینه علو: بیشتر مقالهتحليلي -ساختار خطي -1  
شود، انعکاس از چنین ساختاری است. تهیه گزارش تحقیق به روش استاندارد یعنی نخست باید می

شود، مشخص شود و سپس یی كه به كار گرفته میهاروشموضوع یا مسأله مورد مطالعه قرار گیرد،
و در نهایت كاربرد و نتایج این ها تعیین و تجزیه و تحلیل گردد آوری دادهدستاوردهای حاصل از جمع
 دستاوردها مشخص شود.

شود. نمونه : در این ساختار یك تحقیق موردی برای دو یا چندبار تکرار میايساختار مقايسه-2
موردی بحران موشکر در كوبا، كه مثال آن پیش از این گذشت، دید. نویسنده  قیدر تحقتوان آنرا می

كند.  اگر تحقیق اساس یك الگوی متفاوت تکرار میر بار بر ار و هبهای مربوط به سهكتاب واقعیت
توان از این روش استفاده كرد. مانند شناخت موردی حالت توصیفی داشته باشد )و نه اكتشافی( می

 ی اعصاب و روان.هایماریبصحیح نوع بیماری یك بیمار در درمانگاه، 
عموالً تحقیقات موردی دربرگیرنده رویدادهایی از آنجا كه م ساختار مبتني بر ترتيب تاريخي:-3

شود مدارك تحقیق موردی بر حسب در این ساختار توصیه میافتند،است كه در طول زمان اتفاق می
ترتیب تاریخی تنظیم و ارایه شود. در این نوع ساختار مختلف به اشتباه به رویدادهای نخستین توجه 

ر است پژوهشگر ابتدا مسائل مهم را تذكر دهد و سپس به ارایه شود. برای حل این مسأله بهتبیشتر می
 روند تاریخی اقدام نماید.

از  هابخشكردن فصول و : در این روش پژوهشگر برای مرتبساختار مبتني بر ارايه تئوري -4
كند. این روش برای تحقیقات موردی تبیینی و اكتشافی كارساز منطق مبتنی بر ارایه تئوری پیروی می

 است.
در این ساختار، روش تحلیلی معکوس شده و پاسخ مستقیم یا نتیجه یك  ساختار معكوس:-5

شود. بقیه گزارش به ارایه توضیح این نتیجه تحقیق موردی در نخستین فصل یا بخش ارایه می
یابد. اصوالً این ساختار مناسب  تحقیقات موردی است كه پژوهشگر در پی كشف راه، روش اختصاص می

 ای است.ا چیز تازهی
ی آن دارای هیچ ترتیب خاص و مهم هابخشو  هافصل: ساختاری كه ساختار بدون ترتيب-6

نباشند. این ساختار  در تحقیق موردی توصیفی مناسب است. این تحقیقات موردی بیشتر درباره 
ان، وضع مالی و از خطوط رسمی در سازمخطوط تولید ،مالکیت، كاركنان، ،هاسازمانتاریخچه و ماهیت 

اهمیت خاصی ندارند.  هافصلشوند و ترتیب این ، كه در فصول جداگانه نگاشته میمطالبانداین قبیل 
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در بین  1322اثر پیترز و واترمن است كه در سال  "در جستجوی تعالی"نمونه آن كتاب پرفروش 
 هاآنی موفق و علل موفقیت هاسازمانمدیران و دانشگاهیان شهرت بسیاری یافت. این كتاب به توصیف 

ی هاسازمانترین پردازد. به نحوی كه كتاب شامل بیش از شصت مطالعه موردی است كه روی موفقمی
باشد های سازمانی میی كلی در زمینه موفقیتهایژگیوآمریکا انجام شده است. هر فصل كتاب گویای 

 را جابجا كرد. هاآنان توحاكم نیست؟ از این روی می هاآنو ترتیب خاصی بین 
تحول در یك شركت از طریق تحول در یك شركت از طریق در ادامه به ارائه یك مثال كامل از مطالعه موردی تبیینی در مورد 

 .گرددیمارائه  ریزی استراتژیكریزی استراتژیكبرنامهبرنامه
 

 11ريزي استراتژيكتحول در يك شركت از طريق برنامه
گردد. نمونه موردی مطرح میشود، اغلب به صورت مطالعات انجام می هاشركتتحقیقاتی كه در     

هایی مورد استفاده توانند برای چنین شركتدهد كه چگونه مطالعات موردی تبیینی میزیر نشان می
آالت كه از كننده خانوادگی قطعات و ماشینقرار گیرند. شركت مورد مطالعه عبارتست از یك تولید

سیستم تولید خود را ارتقاء داده یا به  طرف مشتری اصلی خود تحت فشار قرار گرفته بود كه بایستی
های خود را كاهش دهد. اجرای سیستم تولید سلولی باعث حل مشکالت طریقی خطا و ریسك فعالیت

های درصدی و ارتقاء سطح مهارت پرسنل و قابلیت 311شده و عالوه بر آن افزایش ظرفیت اولیه شركت
 حل مسأله را عاید آن كرد.
ندهای تولید، هیأت مدیره شركت به فکر استفاده بهینه از ظرفیت مازاد افتاد. به همراه بهبود فرآی

های رسیدن ریزی استراتژیك را پذیرفته و روشبه همین خاطر قرار بر این شد تا تیمی مسئولیت برنامه
ه های اطالعاتی تولید منابع انسانی را تدوین نماید. مطالعبه اهداف بلند مدت در بازاریابی، سیستم

سازی تغییرات رخداده در شركت پرداخت و نشان داد كه چگونه تأثیرات مختلف موردی به مستند
تغییرات بسیار فراتر از بهبود بخش تولید رفته و به تحول كل شركت و مبانی فرهنگ سازمانی آن 

ه رشد كند كه چگونه شركت بانجامیده است. در كنار توصیف این فرآیندها، مطالعه موردی تشریح می
شناسی این مطالعه موردی شواهد مستندی را با آمیز در فروش و سود نائل گردید. از نظر روشموفقت

های بسیاری جریان گزارش را ببینید(. در نمونه 1دهد )گزیده استفاده از منابع مختلف ارایه می
 ببینید( را 2دهند )گزیده ها را در قالب مثلثی از این منابع شکل میرویدادها، داده

 
 

                                                                                                                                        
باشد كه به این مطلب شامل یکی از هفت مطالعه موردی با عنوان مطالعات موردی شركت تحول یافته می 1

 1333وزارت بازرگانی ایاالت متحده، گاتیرزبرگ در آوریل ،(NIST)مؤسسه ملی استاندارد و فناوری وسیله 

 منتشر شده است.
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 1گزيده 
منابع چندگانه حاضر در زمینه شركت تحول یافته، نشان دهنده نوعی از مطالعه موردی است كه از چنین 

برداری از منابع مختلف به قوت مطالعه موردی آوری مدارك و شواهد استفاده شده است. بهرهمنبع برای جمع
شش منبع بدست آیند. مستندات، گزارشات بایگانی )مانند  توانند از طریق حداقلافزاید. در واقع مدارك میمی

دهی( مصاحبه، مشاهده مستقیم، مشاهده مشاركتی و گزارشات كامپیوتری مشتریان در یك سیستم خدمت
های تحقیق، تفاسیر انجام شده شواهد فیزیکی )مانند شرایط واقعی منازل در مطالعه مسکن( در صورتیکه یافته

بوده  به عمل آمده از چنین منبع حاصل شده باشند، اطالعات مطالعه موردی قابل اعتمادترهای گیریو نتیجه
 دار یا مستند دارای مشکل، متمایل خواهد شد.و كمتر به سمت نتیجه یك منبع مانند مصاحبه جهت

 
 2گزيده 
 هاداده مثلث

ار ) نه یك نه دو نه چهار بردار( داند كه از تقاطع سه بردای اصول و مفهوم مثلث را میهر محقق زبده
 اگركه  است نیااجتماعی هم وام گرفته شده است. فرض بر شود. این مفهوم در زمینه مدارك علومحاصل می

 نتایج سه منبع تحقیق بر هم منطبق شود. نتیجه حاصل شده قوت و اعتبار بسیار باالیی خواهد داشت.
یداد قضاوت كنید. در این صورت اگر نتیجه مطالعه شما با خواهید در مورد وقوع یك روفرض كنید می

ی، همگی بر وقوع آن داللت گانیبااستفاده از منابع مختلف و جدا از هم مانند مصاحبه مستندات و گزارشات 
گیری خواهید كرد. بیشتر وقایع گزارش شده در مطالعه موردی حاضر از این نوع هستند. یا بیشتر نتیجه كنند،

های مطالعه موردی بوده و شما همیشه باید به دنبال ی مواجه با دادههاشکل نیترمطلوبهای ثلثچنین م
واحدی را از منابع مختلف بپرسید. اگر همه  سوالباشید. یك روش مناسب برای این هدف این است كه  هاآن

 اید.ه شدهمنابع بر پاسخ واحدی داللت كردند، شما موفق به تشکیل مثلث داده در آن زمین

 
  گذشته شركت و شرايطي كه منجر به تحول شدگذشته شركت و شرايطي كه منجر به تحول شد

آالت است. این شركت كه در بخش یك شركت خانوادگی تولید قطعات و ماشین (،Rheco)ریکو 
آالت متنوع با اولویت فورت ایالت تگزاس واقع است، قطعات فلزی و ماشین -مركزی منطقه داالس

 درصد فروش آن به صنعت دفاعی اختصاص دارد. 31حدود  كند. درمشتریان دفاعی )نظامی( تولید می
  به وجودبه وجودتحكيم صنعت دفاعي، تغيير رهبري و باالرفتن حجم توليدات در اثر تغييرات تحكيم صنعت دفاعي، تغيير رهبري و باالرفتن حجم توليدات در اثر تغييرات 

  آمدهآمده
دستخوش تحوالت بسیاری شد. بنیانگذار  1331محیط درونی و بیرونی شركت ریکو در اوایل دهه 

به پسر خود واگذار كرد. در همین سال و مقارن با  1332مالکیت و ریاست را در سال  و رییس شركت،
با تحکیم و  (Lockhead Martin)مشتری ریکو یعنی الكهید مارتین  نیتربزرگفارس، جنگ خلیج

شركت  211به  211/1كنندگان خود از سازی زنجیره تأمین خود درصدد كاهش تعداد تأمینیکپارچه
 سال برآمد. 2عرض ر د

های جدیدی برای ریکو به منظور تولید قطعات جدید برای الكهید فرصتها،با اعمال این كاهش
قطعه جدید را دریافت كرد. ولی برآورده كردن  هزار نیچندمارتین فراهم شد. ریکو سفارش تولید 

اندازی طوالنی، ساخت به سفارشات جدید با سیستم فصل تولید شركت كه بر تولید بلندمدت زمان راه
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 Rhea)واالس ، امکانپذیر نبود. در آن زمان ریهاآنحمل و قطعات بدون توجه به كیفیت  منظور انبار و

Wallace)  پس از "شركت هفت روز هفته بدون هیچ توقفی كارخواهد كرد "مدیر جدید شركت گفت .
ت آن او با مشکالت انبارداری و نگهداری كاالها و بایگانی مستندات مواجه شد. كاالهای در جریان ساخ

كرد. گاهی اوقات نیز های را با دشواری مواجه میدر بین تجهیزات و دستگاه راه رفتنآنقدر زیاد بود كه 
حل اولیه واالس شد. راهنرخ كیفیت محصوالت كمتر از مرزهای تعیین شده توسط الكهید مارتین می

 صیمأمور تشخنفری از  22تر كرد. او حتی یك گروه ی بیشتر( محیط را شلوغهالیفاها و )خرید قفسه
 و حل مشکالت روزانه شركت كرد.

  
  تغيير در فرايندها به خاطر حل مشكالت سيستم توليدتغيير در فرايندها به خاطر حل مشكالت سيستم توليد

. او نیاز به تحول را احساس كرده بود ولی برنامه "این هنر نیست كه زیاد كار كنیم "واالس ادعا كرد
نهایتاً منجر به تغییرات  مشخص نداشت. در عوض او به دنبال حل مشکالت فوری و فعلی خود بود كه

ی الكهید مارتین در قالب سمینارها و هاتیحماوسیعی گشت. او با استفاده از منابع شخص ثالث و 
های ذهنی خود دست یازد. با اینحال هنوز هیچ ها سعی كرد مشکالت را حل كرده و به ایدهمشاروه

 برنامه بهبود فرآیند ساخت به شركت ارایه نشده بود.
هایی كه توسط مؤسسه تحقیقاتی واالس و تیم مدیریتی شركت در سلسله كارگاه 1332یل در اوا

برگزار شد، شركت كردند. مشاركت مركز حمایت از تولید تگزاس  (ARRI)اتوماسیون و رباتیك 
(TMAC) رییتغانداز جدید، ها باعث خلق چشمبه عنوان عضوی از شورای توسعه تولید در كارگاه 

ی متناسب با هایتکنولوژبینی فرآیندها و مطرح شدن مسائل مربوط به كاركنان و پیش شركت، فرهنگ
شرایط مطلوب، شد. این جلسات نهایتاً با تقاضای داوطلبانه شركت به منظور ارزیابی داخلی با هدایت 

یك مركز حمایت از تولید تگزاس پایان یافت. واالس شركت خود را برای چنین ارزیابی داوطلب كرد. 
 TMACكارشناس خبره مركز توسعه صنایع كوچك در زمینه تعالی سازمانی و یکی از اعضای مركز 

پیشنهاد تشکیل تیم بهبود فرآیند را دادند. تیم  هاآنبدست گرفتند.  1332جریان ارزیابی را در اواخر 
سیستم  مذكور پس از تشکیل درصدد بررسی مشکالت مربوط به بخش بایگانی و اداری و استقرار

تر سطح خط تولید دارد. در اطالعاتی برآمد. این تیم دریافت مشکالت اداری ریشه در مشکالت عمیق
با  كه قبالً (Inter Turbin)كننده كوچك دیگر به نام اینترتوربین ، واالس از یك تولید1333اواسط 

را با استقرار تولید سلولی  مشکالت مشابهی دست به گریبان بود، بازدید كرد. اینترتوربین مشکالت خود
سازی حل مشکالت دیگر نیز در پیادهحل كرده بود. این قضیه واالس را به این نتیجه رسانید كه راه

های بندی ابزارآالت و ماشینمدت.گروهبر دوره تولید كوتاه توليد سلوليسیستم تولید سلولی است. 
مستقیم كارگران تأكید دارد. این شرایط تغییرات های ساخت در تمام جا و انجام فعالیتمشابه در یك

، كار را از 1333تابستان ر آورد. مدیر شركت تصمیم گرفت دعمیق را در سیستم تولیدی ریکو به بار می
بخش خروج فلزات به صورت پایلوت آغاز نماید. این سلول بسیار موفق عمل كرد و در  كردن یسلول

 درصدی در خروجی به پایان رسانید. 211هفته دوم فعالیت خود را با بهبود 
گیر آن سلول و تقاضای دیگر كاركنان ریکو برای مشاركت در سیستم با توجه به موفقیت چشم

در سراسر كارخانه پیاده كرد. طراحی  1332تا اوایل  1333سلولی، واالس تولید سلولی را از اواخر 
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زمان  نیتركمی با سرعت باال و هاسلولا استقرار چیدمان جدید حدوداً دو ماه وقت گرفت. این دو ماه ب
تلف شده همراه بود. سیستم جدید تولید شامل پنج سلول تولید  یك تیم مونتاژ، دو تیم نفر كار و پنج 

ی آگوست و هاماهكنندگان بود. ریزی، كیفیت منابع انسانی، نگهداری و تأمینتیم پشتیبانی شامل برنامه
 ی مختلف سپری شد.هابخشمدیران و كاركنان به آموزش  33سپتامبر 

ها فرایندهای بایست با دستگاهطلبید، چرا كه افرادی میهای بیشتری میسیستم جدید آموزش
نفر به خوبی با تجهیزات مختلف كار كنند. و گوناگون كاركنند. واالس قصد داشت در هر سلول حداقل د

ار را توسعه بخشید. طراحی ساختار شركت به سمت ی تركیبی و در حین كهامنظور آموزشبه همین 
ی سرپرستی و سركارگری شد و در نهایت هاپستهای خودگردان درآمده و موجب حذف محوریت تیم

های گر شد. با اجرای تولید سلولی، ریکو در سال اول با بهبودها و پیشرفتبه صورت ساختار تحت جلوه
درصد،  32درصد، حمل و نقل مواد تا  22اخت به میزان مهمی روبرو شد. كاهش كاالی در جریان س

درصد از دستاوردهای مهم سیستم تولید  22درصد و افزایش  تولید در حدود  22زمان انتظار در حد 
روز رسید و ظرفیت  3روز به  121سلولی بود. زمان تولید یکی از قطعات تجهیزات ویدئو كنفرانس از 

ون اینکه دستگاه یا پرسنل جدیدی به شركت اضافه شود. این درصد افزایش یافت بد 311تولید 
 مترمربع فضا آزاد گشت. 221شد كه در نتیجه حدود  هاییداراها باعث نیاز كمتری به پیشرفت

به  1333كارگر در سال 32وری با نیاز كمتر به نیروی انسانی همراه بود و در نتیجه ارتقاء بهره
ند. برخی نیز كه توانایی تطبیق با تحوالت را نداشتند به اختیار شركت همکاری خود با شركت پایان داد

هایی اساس شاخصر را ترك كردند. باقی تصمیمات مربوط به استخدام با همکاری كاركنان عملیاتی و ب
 همکاری با تیم اتخاذ شد. و قابلیت هامهارت چون عملکرد،

 
  سازدسازدبرنامه استراتژيك شرايط كسب و كار را تحول ميبرنامه استراتژيك شرايط كسب و كار را تحول مي

اضافی شركت  انداز مشخص برای ظرفیتفرآیند تولید بهبود یافت ولی تیم مدیریت ریکو چشم
كرد منابع به چه نحوی بایستی تخصیص یابد. نداشت. در گذشته این مؤسس شركت بود كه تعیین می
در تیم  های خودگردان بیشتر مشاركتی بود.سبك مدیریت واالس با توجه استقرار تولید سلولی و تیم
گذاری وجود داشت. مدیر فروش معتقد بود مدیریت نظرات ضد و نقیض برای تخصیص منابع و سرمایه

ی بدست آمده با هافرصتگذاری كند تا بتواند های جدید سرمایهبایستی شركت در تجهیزات و دستگاه
كرد بایستی برای کر میاساس تجربه تولید سلولی فر مشتریان جدید را مورد استفاده قرار دهد. واالس ب

 های كیفیت، هزینه زیادی متحمل شد.آموزش افراد و كسب گواهینامه
كم از حل مشکالت روزمره تولید فراغت یافت، به مرور متوجه تدوین برنامه وقتی كه واالس كم

ریزی خواست تا او را در برنامه TMACاو از متخصصین تولید  1332استراتژیك گردید. در بهار 
انداز، بررسی تدوین سند چشمراتژیك برای شركت یاری دهند. فرآیند برنامه شامل موارد زیر بود: است

نقاط قوت و ضعف خارجی )از جمله رویکرد نسبت به مشتری( و بررسی نقاط قوت و ضعف 
ع. های غلبه بر موانبینی فعالیتتدوین اهداف استراتژیك، تعیین موانع رسیدن به اهداف و پیشداخلی،

مالی، عملیات، خدمت مشتری و های منابع انسانی ،مدیریت به همراه نمایندگان تیم نمایندگان تیم
 دادند.كنترل كیفیت هر هفته برای تهیه سند و برنامه تشکیل جلسه می
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ریزی محدود نشد. افراد تیم مدیریت اظهار به تهیه سند برنامه ریزی استراتژیك صرفاً فواید برنامه
دند ارتباطات بهتر شده است. اعضای تیم در مورد جهت اصلی شركت و نحوه تخصیص منابع به كرمی

. مدیر خدمات مشتریان "ما در یك راستا هستیم همه"گفت اجماع و همفکری رسیده بودند. واالس می
 ."ریزی استراتژیك همه مسائل را شفاف كردبرنامه "اذعان داشت

در حالت تولید سنتی به تولید مبتنی بر نیاز مشتری ا ی خود رتیم مدیریت تصمیم گرفت استراتژ
اساس مشتری و تولید مشخص كرد كه نیاز كدام مشتری سود ر ها و درآمدها بتغییر دهد. تحلیل هزینه

اساس این رویکرد اصول استراتژیك شركت به صورت زیر ر كند. ببیشتری برای شركت ایجاد می
های پیشرفت مانند تکنولوژی ماشین پنج محوره در توسعه قابلیتمشخص گردید: داشتن سرعت عمل 

 كاری،تأمین تمام قطعات مونتاژ شونده، واگذار برخی خدمات مانند ماشینسطح قطعات پیچیده، 
سازی متمایز كرد. های ماشینكاری و فلزكاری به پیمانکاران. این اصول ریکو را از دید كارخانهرنگ

 به طور خالصه آمده است. 3 حدودریزی استراتژیك در زیر و دیگر اثرات برنامه
  

  تحول در بازاريابي با هدف جذب مشتريان ارزشمندتحول در بازاريابي با هدف جذب مشتريان ارزشمند
بازاریابی، به خاطر كاهش هزینه در صنعت دفاعی و فقدان رابطه بلند مدت با مشتریان  طهیدر ح 

بینی نشده و پاسخ سریع و اصلی، شركت ریکو را بر آن داشت تا خود را با نیازهای در حال تغییر و پیش
ای به تغییرات، مواجه ببیند. استقرار سیستم تولید سلولی باعث شد شركت آنقدر چابك و سریع لحظه

اقتصادی را داشته باشند.  ی بتوانند ادعای ساخت محصوالت زیاد دارای صرفهبه راحتباشد كه مدیران 
شدند. از طرفی مدیریت به توسعه شركت می گشت كه منجراین رویکرد باعث جذب خریداران بسیار می

توانستند لیست روابط متنوع و چندگانه نیز دشوار بوده و زمانبر بود. لذا مدیران حسابداری به سختی می
ها را استخراج كرده و دقیقاً نیاز مشتریان را برآورده سازند. واالس كه خود مدتی در حسابداری قیمت
تا  21كرد حساب و زمان مقرر تحویل محصول این شرایط سعی می ی خرد كاركرده بود درهاحساب

ی هاحسابهای رهبری و رسیدگی به مشتری را كنترل كند. این كارها او را از پرداختن به فعالیت 21
ریزی استراتژیك معلوم شد ریکو فقط تعداد محدودی مشتری اصلی و . با برنامهداشتیوامبزرگ 

ی این تعداد محدود تعداد بر روهای خود را به نقاط فعالیت مشتریان شركت سودآور دارد. واحد خدمات
ها و محدود متمركز كرد. در شرایط جدید مدیر خدمات مشتریان وقت بیشتری برای استخراج قیمت

ریزی كند. برنامه هاآنتمركز كرده و برای  هاآنتوانست بر نیازهای بالقوه و بالفصل مشتریان داشت و می
ی خود مانند میزان سفارشانی كه تعهد هاحسابالٌ شركت الكهید مارتین )مشتری اصلی( برخی از مث

واگذاری آنها به پیمانکاران را داشت را در اختیار ریکو قرارداد. این كار باعث شد ریکو تأمین كننده 
ماهیانه شركت  انحصاری برخی قطعات الكهید مارتین شده و حاشیه فروش باالیی حاصل نماید. در آمد

دالر )یعنی سه برابر(  211111دالر به  211111تنها از ناحیه مشتریان اصلی از  1332در اواخر سال 
كرد. كننده برتر، بسیاری از ابهامات را برطرف میرسید. از طرف دیگر مطرح شدن آن به عنوان تأمین

شتریان محدود و همچنین تمركز بر روی مشتریان كلیدی باعث شده بود واالس بر روی حساب م
كرد در بازارهای تجاری هوا مسائل استراتژیك و مهم متمركز شود. برنامه استراتژیك، ریکو را دعوت می

این بازارها  در تیفعالریزی و گذاری كند و مدیران شركت به این نتیجه رسیدند كه برنامهو فضا سرمایه
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ود. بنابراین در صدد جلب همکاری و مشتریان خاص با امکانات موجود شركت بسیاری با صرفه خواهد ب
 در حوزه برآمدند.

 
 هاي شركت ريكو قبل  و بعد از بهبود استراتژيك؛سيستم3جدول 

 حيطه
ريزي قبل از برنامه

 استراتژيك
ريزي بعد از برنامه

 استراتژيك 
 نتايج 

 مديريت

 ر فقدان اجماع د
مورد نحوه تخصیص 

 منابع

  جهت واحد نسبت به
 ید مبتنی بر نیاز تول

  تمركز ریاست بر مسائل بلند مدت 

 مدیریت  بهبود ارتباطات در بین تیم 

  ی شركت و هاتیدر فعالمشاركت
 های آموزش و كارآموزیبرنامه

 بازاريابي

  دشواری
-21بندی بین اولویت

 سفارش مشتریان 22

  نا قیمت بندی
  قیدق

  تمركز بر مشتریان
كلیدی و تبدیل شدن به 

  هاآنكننده اصلی  تأمین

 تر قیمت گذاری دقیق 

  تأمین كننده انحصاری برخی
 قطعات 

  باالتر فروشحاشیه 

 توليد

  تولید سلولی
كارایی و ظرفیت را 

ارتقاء داده و باعث آزاد 
شدن فضای اضافی 

 گردید.

 های جدید فرصت
سودآوری به تصمیمات 

گذاری چیدمان و سرمایه
 جهت داد.

  دریافت گواهینامهDI-

9000  
  كاهش هزینه فلزكاری 

  رسیدن به حد
های استانداردها و ممیزی

OSHA 

 های تولید با استراتژی و قابلیت
 تقاضای بازار هماهنگ شد.

 ر ارزش تعهد اجتماعی شركت د
برنامه استراتژیك از طریق استاندارهای 

زیست محیطی بهداشت و ایمنی 
 تقویت شد.

 
 ازهاي مشتريان شدهاي توليدي موجب حمايت از نيسيستم

توانستند هایی بود كه میگذاری بر روی ماشینهای قدیمی ریکو مبتنی بر سرمایهسیاست
حجم بسیار زیاد محصوالت را تولید كنند. با معرفی سیستم تولید سلولی شركت توانست با بهبود 

د چه عملی انجام كارایی، فضای اضافی نیز ایجاد كند. اما اینکه با ظرفیت و فضای اضافی بهتر بو
 دهد، چندان مشخص نبود.

برنامه استراتژیك نقش بسیار مهمی در هدایت شركت به سمت استفاده بهینه از ظرفیت جدید 
گذاری و حتی چیدمان كارخانه را جهت های سود آور جدید، تصمیمات سرمایهخویش بازی كرد. فرصت

به آبکاری مقررات رغبت دادند، دستور خرید داد.. مثالً واالس به محض اینکه فهمید مشتریان اصلی 
ها و درزهای قطعات ساخته دستگاه جدید آبکاری را صادر كرد. مثال دیگر ایجاد سلول بازرسی سوراخ
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شده بود. واالس تصمیم گرفت فضای اضافی حاصل از استقرار تولید سلولی را به اتاق بازرسی نشستی 
 اختصاص دهد.

 -مانند درگیر شدن با بازارهای هوا و فضا -ریزی استراتژیكداف برنامهبرای دست یافتن به دیگر اه
را برای ریکو دریافت كند. رییس قبل از تغییر فرآیندها و  DI-9000مدیر كیفیت توانست گواهینامه 

. ریکو الزامات "كنم بتوانیم گواهینامه را دریافت كنیممن فکر نمی "گفت ریزی استراتژیك میبرنامه
ورد نظر الكهید مارتین و سایر مشتریان كلیدی را برآورده كرد. این شركت موفق شد جوایز كیفی م

 مختلف كفیت را از آن خود كند.
و جایزه تعال اداره  (Loran Vought,1993)هایی چون جایزه سال سیستم دوران وات جایزه

ف اصلی و نداشتن ، برنامه گرفتن گواهینامه كیفیت به عنوان هد1332سال  ر صنایع كوچك د
ساختن نیاز مشتریان تلقی كرد. مدیر كیفیت  را به عنوان مانع موفقیت در برآورده DI-9000گواهینامه 
و همچنین  راهنمایی ممیزهاهای دستی آموزشی و اكنون یك نیم كیفیت را در ارزیابیریکو هم

 كندبرای نهایی كردن مجوز كیفیت رهبری می TMACهمکاری با متخصصین 
 

 كند:گذاري ميريكو در منابع انساني سرمايه
تولید  به خاطربرنامه استراتژیك در حیطه منابع انسانی تصمیمات استخدامی را جهت داد. هر چند 

سلولی تغییراتی در نیروی انسانی رخ داده بود ولی فرآیند برنامه استراتژیك نشان داد كه تأكید بر 
بر منابع انسانی مانع تحقق اهداف  هاآنآالت ترجیح شینگذاری بر روی تجهیزات و ماسرمایه

ی مورد نیاز در راستای جذب هامهارتاساس ر استراتژیك است. مدیران ریکو تصمیم گرفتند منابع را ب
خواست بخش بازرسی نشتی را ایجاد نماید، ولی كسی سودهای بیشتر تخصیص دهند. مثالً شركت می

اندازی سلول بازرسی شت در نتیجه شركت متخصصی را برای راهتخصصی آنرا در داخل شركت ندا
نشستی استخدام كرد و از او برای آموزش دیگران استفاده كرد با اینکار بر روی افراد و همچنین امکانات 

 گذاری كرد.سرمایه
ها و وظایف روزمره عالوه بر آن شركت با استخدام یك مدیر عمومی برای مدیریت مسئولیت

موافقت كرد. هر چند اینکار با رویکرد سازمان تخت تا حدودی مغایر بود  1332ساخت در سال عملیات 
 ولی هیأت مدیره متقاعد شد كه وجود یك مدیر عمومی ضروریست.

مدیر عمومی جدید به سرعت والس را از درگیری بیش از حد با كارهای روزمره و جزیی خالص 
 كرد.

  
  ات مشتريان بهبود يافت.ات مشتريان بهبود يافت.هاي اطالعاتي خدمهاي اطالعاتي خدمبا تحول سيستمبا تحول سيستم

ریزی استراتژیك باعث شد مشکالت سیستم قدیمی های اطالعاتی، برنامهدر حیطه سیستم
ها هماهنگ نبود و ریکو حل شود. این سیستم قبالً با دیگر سیستم (MRP)ریزی كنترل موجودی برنامه
شات خود دچار اشتباهات گرفت در نتیجه واجد خرید در سفارمنظم مورد استفاده قرار نمی به طور
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داد و گاهی وقتی مواد بسیاری هنوز شد. مثالً گاهی واحد خرید تا اتمام آخرین واحد، سفارش نمیمی
 شد.در انبار بود سفارش داده می

واالس یك  1332برنامه استراتژیك ایجاد یك سیستم اطالعاتی یکپارچه را توصیه كرد. در سال 
 تولید و سیستم مالی منسجم بود، خریداری كرد.كه با سیستم  MRPسیستم جدید 

سیستم جدید باعث پیشرفت بسیار بخش خرید شد. در حال حاضر مدیر خرید درست در موعد 
شود. این برداری میمقرر و یا قبل از اتمام آخرین واحد مواد، سفارش داده و مواد آماده برای بهره

درصد بهتر شده در انتظارات مشتریان در زمینه  111تغییرات باعث شده چرخش مواد اولیه در ریکو 
توزیع به موقع محصوالت كامالً برآورده شود واالس از سیستم برای چك كردن وضعیت مالی شركت در 

 كند.انتهای هر هفته برای انتظار تا آخر ماه، استفاده می
  

  ريكو مشاركت اجتماعي خود را بهبود بخشيد ريكو مشاركت اجتماعي خود را بهبود بخشيد 
كامال فعاالنه در جامعه "در برنامه استراتژیك این بود كه یکی از اهداف اصلی مشخص شده 

اساس توافق تیم مدیریت عبارت بود از رعایت ضوابط مربوط به ر . این مشاركت ب"مشاركت داشته باشیم
در برنامه شناسایی  1332های اجتماعی. در سال محیط زیست، بهداشت، ایمنی و همکاری در برنامه

داشت و موفق شد به خاطر عملکرد خوب خود  مشاركتها ریکو منی شركتدستاوردهای بهداشتی و ای
 (OSHA)گواهینامه و جایزه شناخت مطلوب را از اداره بهداشت و ایمنی شغلی كاركنان ایاالت متحده 

 12معاف شود. واالس همچنین با همکاری  OSHAدریافت كرده و برای اولین بار از بازرسی بازرسان 
هلیکوپتر سازی بل در برگزاری یك برنامه كار آموزی كه در منطقه آزاد فورت  شركت كوچك دیگر و

 التحصیالن این دوره را استخدام كرد.برگزار شد، عضو شده و سه نفر از فارغ (Fort- Worth)ورت 
با اتخاذ تأمین كنندگان در بازار نیروی كار سطح دستمزد نیروی كار سخت و سطح فروش باال 

یعنی 1332میلیون دالر در سال  2/2به  1333میلیون دالر در سال  2/3كل شركت از رود. فروش می
درصدی مواجه  31درصدی رسید. درآمد سرانه هر كارمند در شركت در این دوره با افزایش  22افزایش 

 32دالر در سال  12312درصد افزایش از  122ی حقوق( با هامنبوده و ارزش افروزده هر نفر )درآمد 
شاید افزایش قابل مالحظه فروش ریکو ناشی از  (1نمودار ارتقاء یافت ) 32دالر در سال  22331به 

های بیشتر و شركت الكهید مارتین باشد كه با اتحاد بین تأمین كنندگان خود باعث خلق فرصت
به  سفارش قطعات بیشتر با ارزش افزوده باال شد. با اینحال مدیریت تأمین كنندگان الكهید مارتین

داد، به احتمال تواند عامل رشد فروش ریکو باشد. اگر تحوالت گفته شده در ریکو رخ نمیتنهایی نمی
 به طورتوانست پاسخگوی نیازهای تخصصی الكهید مارتین باشد. ی آتی ریکو نمیهاسالبسیار زیاد در 

مگیر درآمد آن مؤثر های مشتری مداری، بازاریابی و غیره در رشد چشقطع تحوالت رخداده در حیطه
 بوده است.

گذاری بر روی نیروی انسانی افزایش یابد. تعداد با افزایش فروش شركت، ریکو اجازه داد سرمایه
 1332درصد سال   22نفر رسید و در عین حال سهم حقوق ناشی از فروش  22نفر به  22پرسنل از 

سطح  2نمودار وری ریکو بود  بهره كاهش یافت. كه خود ناشی از ارتقاء 1332درصد در سال  21به 
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 -Arlington)آرلینگتن -حقوق باال رفت و به خاطر بازار نیروی كار سخت نرخ بیکاری در منطقه ورد

Worth)  درصد سطح ملی( نزول یافت.  2/2درصد )در مقایسه با  1/3به  1332در اكتبر 

 
  

 
  

  
  د جانبه باعث تحول شركت شدد جانبه باعث تحول شركت شدريزي استراتژيك از طريق تغييرات يكپارچه و چنريزي استراتژيك از طريق تغييرات يكپارچه و چنبرنامهبرنامه
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دهد كه ریکو یك شركت تحول یافته است. چرا كه اوالًًَ تغییرات این مطالعه موردی نشان می
ای را در كل سیستم خود اعمال كرد و با موفقیت در برابر همه تغییرات توانست خود را عمده چند جانبه

مین منابع آن شركت نشان دهد. ثانیاً ریکو به عنوان یکی از هم پیمانان اصلی الكهید مارتین برای تأ
سازی تولید سلولی جوایز كیفیت را از آن خود كند. ریزی استراتژیك و پیادهتوانست همزمان با برنامه

با مشکالت جدی در زمینه تولید مواجه بود كه روابط با  1331ی بود كه در ابتدای دهه در حالاین 
لید سلولی مشکالت تولید را تا حدود زیادی بر طرف كرد و كرد. سیستم تومشتریان را تهدید می

های تجاری و مشخص كردن ریزی استراتژیك نیز با نگاه همه جانبه ریکو را در تعیین استراتژیبرنامه
های آینده روش یاری كرد. هر چند الكهید مارتین با اتحاد با تأمین كنندگان خود باعث ایجاد فرصت

است ولی این شركت بودن تحوالت یکپارچه و چند جانبه و استراتژیك زیادی برای ریکو شده 
های شركت ریکو از یك تولید كننده ظرفیت ها استفاده كند. با اصالح سیستمتوانست از این فرصتنمی

ارزش تبدیل شد. به عبارت بهتر نتیجه حاصل از ا محور به یك شركت مشتری محور و تأمین كننده ب
 ها بود.تك بخشبسیار بیشتر از مجموع تغییرات صورت گرفته در تك كتدر شركل تغییرات 

 وقايع تاريخي 
ی صنعت دفاعی احساس شد بیشتر برای سازاز كوچكفشارها و تهدیدات ناشی  :1332-1331

 هایی خطرناك است كه دارای مشتریان دفاعی بزرگ هستند.شركت
نفر بودند.  32ب شد. كاركنان شركت ری واالس به عنوان رییس شركت منصو :1332ابتداي 

مركز حمایت از توسعه تولید  لهیبه وسی كه آموزشهای كارگاه سلسلهواالس و دیگر مدیران ریکو در 
 شد. شركت كردند.برگزار می (TMAC)تگزاش 

دار ارزیابی عهده (SBDC)مركز توسعه صنایع كوچك در بخش تعالی سازمانی  :1332انتهاي 
 داخلی شركت شد.

 مدیران از شركت اینترتوربین بازدید كردند. :1333فوريه و مارس 
تولید سلولی به صورت مقدماتی و پایلوت در بخش فلزكاری اجرا شد.  :1333آگوست و سپتامبر 

SBDC  مدیر و كارگران رده اول شد. شركت جایزه ساالنه لوران وات را از آن  22مسئول آموزش
 خودكرد.

تولید سلولی در كل شركت اجراشده و ساختار مبتنی بر تیم تنظیم  :1334فوريه  -1333نوامبر 
 گشت.

 شركت توانست جایزه ویژه اداره صنایع كوچك را برنده شود. :1334مي 
 نفر تنزل كرد. 22نیروی كار به  :1334انتهاي 
 22درصد، زمان انتظار  32درصد، میزان حمل و نقل مواد  22كاالی در جریان ساخت  :1335

درصد بهبود پیدا كرد. از طرف دیگر چرخه زمانی كادرهای ویدئو  22رصد كاهش یافته و محصوالت د
 دالر رشد یافت. 311روز رسید. ظرفیت تولید شركت نیز  3روز به  121كنفرانس از 
 جایزه ابتکار عمل آبی نصیب شركت شد. :1335نوامبر 
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شد هدایت می TMACتوسط متخصصین ریزی استراتژیك كه مدیریت برنامه :1337-1336بهار 
گذاری دقیق و اثربخش و همکاری با شركت روی آورد. دو برنامه مهم معین سیستم قیمت

شركت دیگر برای برگزاری دوره آموزش عملی و استخدام نفر از این دوره از  12هلیکوپترسازی بل و 
 ی شركت در این زمان بودند.هاتیفعال نیترمهم

 اركت در برنامه شناخت دستاوردهای بهداشت و ایمنی مش :1339فصل اول 
 ها به علت عمل به شاخص OSHAریزی شده معافیت از بازرسی برنامه :1339آوريل 

استخدام متخصصین بازرسی نشتی و ایجاد سلول آن. اقدام به اخذ گواهینامه  :1339نيمه دوم 
DI-9000، ،خرید سیستم استخدام مدیر عمومی جدیدMRP نفر 22ید، تعداد نیروی انسانی برابر جد 

 آموزش بازرسی نشتی به كاركنان: 1339دسامبر 
 
 

 گيريبندي و نتيجهجمع
ی تجربی و تا حدود زیادی كیفی هاقیتحقدر نوشتار حاضر گفته شد كه تحقیق موردی از جمله  

اكتشاف مورد خاصی در بستر  است كه با استفاده از ابزارها و منابع مختلف سعی در شناختن و تبیین و یا
واقعی و با توجه به محیط و جوانب آن دارد. بیشتر به دنبال چرایی و چگونگی مسائل بوده و دارای انواع 

كل نگر( و  -موردی( از نظر فرعی بودن قضیه اصلی )جزنگر چند -مختلفی از نظر تعداد مورد )تك موردی
باشد. پس از مطرح ساختن مزایا و كاربرد موردپژوهی در تبیینی و توصیفی( می -اكتشافیاز نظر هدف )

های قابلیت اعتماد و قابلیت اعتبار اقدام به انتخاب مورد، تدوین سئوالهای فرایند آن با استفاده از آزمون
ها، تجزیه و تحلیل اطالعات و در نهایت نگارش گزارش آوری دادهاصلی، ارایه یك چارچوب نظری، جمع

 شود.می
ی الزم برای محقق در این نوع هامهارتمرحله نکات و مسائل مهم ذكر گردید. در ادامه  ردر ه

ی تجزیه و تحلیل اطالعات و انواع ساختارهای ارایه و نگارش هاروش تیدر نهاتحقیق عنوان گشت و 
توان گفت با توجه به پیچیدگی و ابهام كلی می به طورگزارش در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. 

ها و رویدادهای سازمانی و نقاط قوت و پدیده هامعلولی بودن چند عاملی اجتماعی و همچنین هاطیمح
رسد با رعایت ضوابط و اصول  این روش و استفاده از منابع مختلف، روش تحقیق موردی به نظر می

و  هایتئورشف حاد و خاص(، آزمون و ك مسائل ژهیبه وبسیاری از مشکالت ) صیدر تشختوان از آن می
 ها استفاده كرد.شناخت پدیده
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 روش تحقيق سناريو؛ چهاردهمفصل 
 مقدمه
ی هاهیاتحادی تجاری میدانند.از این تاریخ به بعد اروندهرا طلیعه تغییرات بزرگ در  1321دهه

ه زغال و فوالد اروپا نیز به جامعه اروپا و تجاری نظیر آسه آن،نفتا،مركوسور و غیره شکل گرفت و جامع
اجتماعی و تجاری در  برهم كنش نیروهای سیاسی،و به اتحادیه اروپا بسط داده شد.تعامل  2111در 

عدم اطمینان و ریسك باال آمیخته است. امروزه هر انسانی برای كامیابی ا سراسر جهان،آینده بشریت را ب
از چنگال وحشی عدم ا ت ی در مورد آن بگیرداهوشمندانهدرست و باید با نگاه به آینده، تصمیمات 

چگونه افراد باید در مورد آموزش  اطمینان در امان بماند.اما دیدن آینده چگونه امکان پذیر است؟
است در آن زندگی كنند را ر قرا هاآنی كه اجامعهفرزندانشان تصمیم بگیرند در حالی كه نوع 

 .شناسندینم
نیز با این مشکل مواجهند با این تفاوت كه سنگینی بار مسئولیت افراد دیگر نیز  هامانسازمدیران 

 .كندیمسنگینی  هاآنبر دوش 
تفکر در مورد حال و بهبود وضع رقابتی فعلی به تنهایی موفقیت مدیران و ا امروزه نه تنه

رصت بررسی موقعیت آینده و حد به این مسائل فز بلکه توجه بیش ا كندینمرا تضمین  شانیهاسازمان
 ,Burt)شودیمدر بلند مدت ا كرده، زمینه ساز حاشیه نشینی آنه نیروهای محرك بازار را از آنها سلب

Heijden;2003 را به  هاو ابهاممنتظر بود تا گذشت زمان،نااطمینانی ها  توانینم(. امروزه دیگر
ی هاتیموقعدیدگاه انفعالی، بررسی آینده و  اطمینان تبدیل كند؛ بلکه راه كار فعال در مقابل این

ی متفاوتی بیان شده و مورد استفاده قرار هانگرشو  هاروشاحتمالی آن است. برای برنامه ریزی آینده 
كه هر كدام درجای خود نقاط ضعف و قوتی دارند.اما سرعت فزاینده تحوالت جهانی در  اندگرفته
 به عنوان.سازدیمالزامی  روش هادید نظر در استفاده از این ی اخیر،ضرورت بررسی مجدد و تجهاسال

 المللنیبی و تحلیل حجم قابل تحمل حمل و نقل از دیدگاه صدد بررسی در اموسسهمثال فرض كنید 
را طرح ریزی نماید و یا اینکه  اشیامنطقهی حمل و نقل هااستیستا  باشدیممیالدی  2121تا  سال 

ی برنامه ریزی بلند مدت خود نیاز به بررسی وضع تورم به عنوان یك عامل كشوری مثل تركیه برا
ی سنتی هاروشتعیین كننده در چند سال آینده داشته باشد.آیا انجام درست این امور با استفاده از 

 هاطیمحی تصمیم گیری در این هایدگیچیپ)مثل پیش بینی آماری( امکان پذیر است یا اینکه 
 میكنیمی بعدی ضمن پاسخ به این سواالت سعی هابخشدر  ؟طلبدیمنبه نگری را ی همه جاهاوهیش

ی درست برخورد با اینگونه مسائل را كه همانا تجزیه و تحلیل سناریو است مورد بررسی هاروش
 .میدهیمموشکافانه قرار 

 

 برنامه ريزي آينده
در زمان فعلی بلکه در مواجهه با نه  ،شودیمصحت و دقت هر تصمیمی كه از جانب مدیران  اتخاذ 

تصمیمات امروز مدیران زمینه ساز موفقیت و یا  رویدادهای آینده قابل ارزیابی و اندازه گیری است.
آگاهی از نتایج تصمیماتی جون خرید شركت رقیب، جایگزینی  خواهند بود. هاسازمانشکست فردای 
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تصمیم گیری دیگر، درزمان تصمیم گیری برای هزاران مسئله مشکل و شبکه مخابراتی ر فیبر با مس د
به خاطر وجود همین نااطمینانی در شرایط آتی  قاًیدقممکن نیست؛ دشواری و اخذ تصمیم نیز  كسچیه
در اخذ تصمیم در حین  هاسازمانفن، روش یا دیدگاهی كه به ر . به همین علت است كه هباشندیم

 بود. نااطمینانی كمك كند بسیار ارزشمند خواهند
ی كوتاه هابرنامهبه دو بخش كوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمود. توانیمبرنامه ریزی برای آینده را 

ثبات شرایط  هاآن.فرض اساسی در شوندیمی عملیاتی شناسایی  هابرنامهمدت بیشتر تحت عنوان 
شبیه به گذشته ترسیم  ی كوتاه مدت آینده بسیارهابرنامهمتغییرهای برنامه ریزی است؛ بنابراین در 

ی پیش بینی آماری هاروشانواع  هابرنامهنوع  نیدر ای گذشته به آینده هاداده.برای تعمیم روند شودیم
ی اقتصاد سنجی و حتی نظرسنجی غیر هامدلی زمانی، روابط علت و معلولی و هایسرمثل 

 تاً ینهامورد استفاده قرار گرفته و  سیستماتیك به عنوان ابزاری در جهت مقابله با عدم اطمینان محیطی
هم رواج ز فنون هنو نیاز اكه استفاده د . هرچنشوندیمی از متغیرها در آینده انقطهمنجر به برآورد 

وارد  هاآنبر  -شدن دوره برنامه ریزی  تریطوالنبا  خصوصاً -بسیاری دارد اما اشکاالت اساسی بسیاری
. فرض اصلی برای كاربرد بردیمبه فکر فرو  هااذانوم استفاده محض شده است كه مدیران را در مورد تدا

 ریو متغی متالطم ایدر دن. اما آیا باشدیمبرنامه ریزی ر ، ثبات شرایط متغیرهای تصمیم دهاروشاین 
این  توانیم باشدیمسطح باال  ،پیچیدگی در هاآنتعامل گسترده و عوامل بسیار ر كه حاصل حضوز امرو

افق برنامه ریزی برای برقراری  قتیدر حق نیست. طورنیا قطعاًفرض واقع بینانه دانست؟  كی رافرض 
در ی كند. از طرفی را خنثشدید محیطی  راتییاثر تغحال كاهش است تا ر مداوم د فرض فوق بطور

با برآورد وضعیت آینده متغیرها تنها و  رندیگینمقرار ر ی پیس بینی تمام متغیرها مد نظهاروش
.حال آنکه ردیگیمانجام  -سطح كمیر د اكثراًو آن هم  -تعداد بسیار محدودی از متغیرها ز استفاده ا

ی پیش بینی قادر به هامدلاز  كدامچیهشرایط آینده معلول تعداد بیشماری متغیرهای امروزی است كه 
ی پیش بینی هامدلطا در ی خهاجملهنیستند.مطلب مهم دیگر  هاآناداره تمام یا حتی بخش بزرگی از 

 كه دانندیمفرایندخود مجاز  را در داخلخطا  نیمعبا ادعای برآوردمتغییرها، مقادیر  هامدلهستند.این 
. بدیهی شودیمگیری زیاد  میدر تصمتعداد عوامل دخیل و خطا با افزایش پیچیدگی محیط ر این مقدا

بلند مدت زیر سؤال خواهد ر را در روش مذكو اثر بخشیو است افزایش بی رویه این نوع خطا، كارایی 
 برد.

ی قطعی گرای پیش بینی دیدگاه هاروش و در مقابلی بلند مدت هار دورهبرای برنامه ریزی د
، برآورد هاروشآمد كه برخالف این گونه  به وجود 1321دهه ر د 1دیگری موسوم به تحلیل سناریو

مؤثر بر آنها را ی روهایو ن الوقوعمحتملحوادث ز ه طیفی ا.این دیدگادهدینمارائه  ندهیاز آی انقطه
با .بدیهی است كندیمرا شناسایی  الوقوعمحتملی، چندین آینده افاصلهیی نموده وبا برآورد شناسا
 میو تنظی محتمل آینده، امکان ترسیم آینده مطلوب هاتیوضعیی عوامل تعیین كننده در شناسا
داشت.این روش ضمن  و جود خواهد زینراستا  در آن رهایمتغعوامل و ی كاردستیی برای هابرنامه

                                                                                                                                        
1 -Scenario Analysis 
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ی گذشته هادورهی هادادهی پیش بینی چندان وابسته به هاروشجذب میزان باالی عدم اطمینان،مانند 
دوره طوالنی برنامه ریزی و تاریخی  مبهم ای ناكافی یهادادهواقع عدم اطمینان باال، ر . دباشدینم

ی هاروشتری نسبت به ی بسیار بهتر و واقع بینانههاپاسخآنها روش سناریو ر كه دد شرایطی هستن
 .دهدیمسنتی ارائه 

 سناريو
گرفت و ر و پس از جنگ جهانی دوم توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرا 1321دهه  سناریو در

ی هایریگتصمیم توسط هرمان هاكن از مؤسسه رند كالیفرنیا به ابزاری برای 1321سپس در سال 
نویسان  نامهلمیفاز نظر وی سناریو همان چیزی است كه  .(Shoemaker, 1995تجاری  بدل گشت )

نمیداند قابل پیش بینی ا آینده ر عموماًنه محتوا. روش سناریو  از نظر چارچوباما  كنندیمهالیوود تهیه 
كه از زاویه چندین حالت محتمل  نددایماساس یك استراتژی یا تصمیم را در صورتی خوب  و بر  این

ر ی اصلی تغییر محیط دهاو محركعوامل ا سناریو، ابتد منظور در روشآینده به مسئله نگاه كند.بدین 
ترسیم  ندهیاز آآنها، سناریوهایی ر ی تركیب اثبا بررسارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی و سپس 

 هاآناز  و هر كدام اندشدهمورد آینده ساخته ر د كه دیی هستنهاداستانسناریوها  قتیدر حق.شوندیم
آن زندگی كنیم.كاركرد ر كه ما روزی ممکن است د كشدیمو پذیرفتنی را به تصویر ا دنیایی مجز
هدف سناریو باز كردن دید  نیتریاساسی مختلف مشاهده نمود.اولین و هابخشدر  توانیمسناریو را 

و عدم اطمینان  تر در مقابلمطمئن و ی دورتر را دیده و نافذتر هاندهیآبتوانند  هاآنمدیران است تا 
توانایی درك دوباره واقعیت  و آن دهدیمارزش ا ابهام ظاهر شوند.سناریو به مدیران یك چیز ب

ی مختلف آینده را ترسیم می هاجنبهدر مرحله بعد سناریوهایی كه از  (.Burt, Heijden;2003است)
كاربرد دارند؛  هاسازمانی مستحکم و آغازی مناسب برای برنامه ریزی استراتژیك اهیپا عنوان به ندینما

، روش سناریو با رودیمدر حالی كه برنامه ریزی استراتژیك محض با فرض تنها یك آینده به پیش 
 ددهیمی آینده را پیش روی تصمیم گیرنده قرار هانسخه« 1اگر... شودیمچه »جستجوی پاسخ سؤاالت 

. بعضی از این ردیگیمكه اینکار با استفاده از نیروهای محركِ تشخیص داده شده توسط خبرگان انجام 
از: نیروهای  عبارتند رندیگاكثر سناریوها مورد استفاده قرار می ر نیروهای محرك كه به صورت عمومی د

)انتصابات و  ی(، نیروهای اقتصادی)روند اقتصاد كالن(، نیروهای سیاستیرشد جمع) اجتماعی
ی به ابیدست  ریمس توانیم تینهای نوین(. در هایتکنولوژ)ابداع  قانونگذاری( و نیروهای تکنولوژیك

روند خاص حوادث ونیز رویدادهایی كه در مسیر این روند  رییو تغگرفتن ر سناریوی مطلوب را با در نظ
آینده نا مطمئن رفت.به بیانیه زیر كه یك كرد و با اینکار با آمادگی به استقبال ر داد همواد رخ خواهن

 سناریو در مورد آینده حمل و نقل در اروپا است توجه كنید:
در آینده شاهد نرخ رشد اقتصادی باالیی برای كشورهای اروپایی و غیر اروپایی خواهیم بود.باز شدن 

تکنولوژی به این ی خارجی باعث ورود هایگذارمرز كشورهای غیر اروپایی برای كاالها و سرمایه 
 .شودیمكشورها و نزدیکی آنها به كشورهای اروپایی 

                                                                                                                                        
1 -What if… 
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اعطا  هاآنافزایش درآمد مردم نیز قدرت انجام سفرهای بیشتری را به منظور تفریح و خرید به 
 .از طرفی بسیاری از مردم برای كار، تدریس و آموزش مجبور به سفر خواهند بود.دینمایم

حمل و نقل به همراه نرخ رشد باالی اقتصاد و افزایش تولید و پیشرفت تکنولوژیك در صنعت 
.از آنجا كه حمل و نقل برای رشد اقتصادی ضروری شودیممصرف موجب رشد حمل و نقل در اروپا 

به ؛ آورندیمی عمومی حمل و نقل روی اساختهاست، كشورهای منطقه به طورهمزمان به احداث زیر 
 كندیمی حمل و نقل ایجاد هاوهیشدر ا باال تحولی ر به اسرعتریلی  توسعه حمل و نقلو معرفی  ژهیو
موتورها، صنعت حمل و نقل را با رشد باالیی مواجه و بهبودهای صورت گرفته در سوخت  تینهادر و 
 و....  سازدیم

،حضور باشدیمدر سناریوی فوق كه بخشی از مجموعه سناریوی طراحی شده در یك پروژه عظیم 
ی مهم در صنعت حمل و نقل به خوبی آشکار است.رفتار اجتماعی مردم در اثر افزایش درآمد هامؤلفه

ی حمل و نقل و اثرات نرخ رشد اقتصادی باال همگی نیروهای محركی در هایتکنولوژواقعی، بهبود 
 .اندشدهزمینه حمل و نقل هستند كه به خوبی در این سناریو مورد بررسی واقع 

 تعاريف سناريو
یی قرار دارد كه برای برنامه ریزی بلند مدت و تحت هاكیتکنیکرد سناریویی در میان طیفی از رو

 .شودیمشرایط عدم اطمینان محیطی طراحی 
 :انددادهزیر ارائه  به صورتتعریفی منسجم از سناریو را  2CEC( به نقل از1332و دیگران) 1بنیستر

یی از پیش تعیین شده توصیف هافرضبی خاص و با ابزاری كه تصویرهای آینده جهان را در چارچو
ی هانهیگز. رویکرد سناریویی حداقل شامل دو یا چند سناریوی طراحی شده به منظور مقایسه كندیم

 .باشدیمممکن آینده 
یی مطمئن هامیتصمو خلق  هاتجسمبه گفته واندر هیدن اولین هدف برنامه ریزی سناریو ایجاد 

.در اینجا سناریو ابزاری برای نظم دادن به ادراكات یك نفر در مورد باشدیمی بدیل هاندهیآتحت انواع 
 .(Heijden, 1996) ندینمایمرخ  هاآنی آینده است كه نتایج تصمیمات امروز در هاطیمح

را برای درك بیشتر  هاآنبلکه  دهندینمرا كاهش  هانانیاطممندل اعتقاد دارد سناریوها عدم 
تفاوت روش سناریو را با پیش  كندیمخود سعی  قیدر  تحق نریكل(. Mandel, 1983) كنندیمپاالیش 

 هاآنهدف  بر خالف باور بیشتر مردم در مورد سناریو، كه دهدیم حیتوضوی  بینی بیشتر روشن كند،
 بینی كنید كه چه اتفاقی خواهد افتاد،شما فقط چندین آینده شیپ دیتوانپیش بینی نیست،شما نمی 

اما سناریو آن چیزی است كه  رخ نخواهند داد، هاآناز  كیچیهكه احتماالً  كندیمبالقوه را پیشنهاد 
 (.Kleiner, 1995) «كندیمشما را نسبت به نیروهای فعال وضعیت كنونی كه در آن هستید آگاه 

                                                                                                                                        
1 -Benister 

2 - Commission of European Communities 
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 انسجام دروني سناريو
بنای منطقی به آینده مورد نظر  شامل داستانی است كه زمان حال را با زیر عموماًیك سناریو 

در حقیقت همین منطقی بودن جریان توصیفی  شودیم.آنچه كه موجب اعتبار سناریو دهدیمتوسعه 
داستان است كه در عالم واقع همیشه برقرار است و سناریو نیز برای اینکه پذیرفتنی و محتمل به 

 1انسجام درونی سناریو را كه توسط باورصاد الگوی 1حساب آید باید از این ویژگی برخوردار باشد. شکل 
 :دهدیمارائه شده است، نشان  1332در سال 

 

 
 

 (1337الگوي انسجام دروني)باورصاد،  1شكل 

 
از مدل فوق پیداست كه داستان یا سناریوی طراحی شده باید بر طبق منطق خاص وضعیت حال را 

 آینده مد نظر است مرتبط كند. به وضعیت نهایی كه از
 مطلوب سناریو تعداد -2

واقع ر متفاوتی وجود دارد.د نظراتی زیادی به عمل آمده  و هابحثدر مورد تعداد مناسب سناریو 
این تعداد بیش از آنکه تابع قانون خاصی باشد وابسته به شرایط است. اما نکات راهنمای خوبی در این 

 راهگشای روش تحلیل سناریو باشد. تواندیمشده كه زمینه توسط محققان ارائه 

                                                                                                                                        
1 -Bavarsad 

 وضعيت حال

 :منطق

انتفسير ماهيت داست  

:وضعيت نهايي  

تصويري از آينده 

 ممكن

 
:داستان  

 چه با يد رخ دهد تا وضعيت 

 نهايي پديدار گردد 
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ی آماری پیش انقطهی تك هاروشی كه تنها به یك سناریو اكتفا شود این روش نسبت به در صورت 
دو . ترسیم باشدیم ترارزشبی  هاآنماهیت توصیفی آن حتی از  لیبه دلبینی هیچ برتری نداشته و 

به اینصورت خود به خود و باشد  مرجع كامالًنسبت به دیگری كه یکی  شودیمی محتمل باعث ویسنار
وضعیت حد وسط كه رویکردی محافظه  عمدتاً.در رویکرد سه سناریویی نیز شودیمسناریوی دوم حذف 

نوشت اما در  توانیم.از طرفی از نظر تئوریك تعداد زیادی سناریو را شودیمكارانه تری دارد گزینش 
چهار تعداد  حال نیاها تعداد اندكی از آنها به طور مؤثر امکان پذیر است. با عمل مدیریت و بررسی تن

 باشدیمنامناسب در تحلیل مناسب  های تیوضعكمی بیشتر برای جلوگیری از بروز  ایو  ویسنار
(Finlay, 2000 .) 

 سناريو سازي يهاگام
ه به علم نیاز دارد به هنر و قوه كه سناریو سازی به همان اندازه ك داردیم( اظهار 2113) واندر ورف

ز ی عمومی كه همه اهاگامبنابراین واضح است كه یك سلسله  تخیل و شم آینده نگری نیز محتاج است،
استفاده كرده چنین لیست  هاسالیی را كه خودش هاگاموجود ندارد اما واندرورف  كنندیمآن تبعیت 

 :كندیم
)تأسیس یك سایت  وبرو هستید را مشخص كنیدمقوالت اصلی و تصمیماتی كه با آن ر-1

 جدید،ورود به یك اتحاد استراتژیك(.

 را جدا كنید. دهندیمقرار  ریتأثنیروهای كلیدی كه بنگاه یا سازمان شما را تحت -2

: عناصر از پیش تعیین شده كه ثابت یا قابل پیش بینی شوندیماین نیروها به دو گروه كلی تقسیم 
سال آینده با استفاده از تعداد دانش آموزان راهنمایی و  2ش آموزان دبیرستانی در )تعداد دان هستند

ی هانانیاطمدبیرستان در حال حاضر با دقت مطلوب قابل برآورد است( و عناصری كه به علت عدم 
)سلیقه مصرف كننده،حوادث طبیعی و قوانین  غیرقابل پیس بینی هستند و داریناپا، طیبر مححاكم 
 .دولتی(
 را كه با عدم اطمینان بیشتری نیز روبرو هستند، جدا كنید. ترمهمسه عامل -3

 را با گزینش تعداد زیادی متغیر پیچیده نکنید. وهایسنار دیكنسعی 
در مورد آینده بنویسید بطوریکه  هاآنرا با حفظ انسجام درونی  )سناریو( ی كوتاهیهاداستان -2

لیدی را در خود داشته باشد. خود را به سه یا چهار سناریو محدود یکی از نیروهای ك هاآنهر یك از 
 كنید.
 به هر یك از سناریوها نامی اختصاص دهید.-2
تعیین كنید.در این مرحله  هاآنی هر یك از سناریوها را با توجه به عوامل كلیدی هاتیمحدود-2

 بسیار دقیق عمل كنید.
ی مختلف را نسبت به سناریوها مورد هاواكنشید ذهن دارر یی كه دهاتیمحدودبا توجه به -2

.واكنش دولت در هر سناریو چه دیكنینمبحث قرار دهید.به یاد داشته باشید كه شما در خأل كاری 
 خواهد بود؟مشتریان شما چه پاسخی خواهند داد؟.... 
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 هاآنانحرافات  كامل بررسی و به طورسناریوها را  هاآن لهیبه وسیی را انتخاب كنید تا هاشاخص-2
را در سناریوها دنبال كرده و بدین  هاشاخصرا نسبت به اجرا شناسایی كنید.همواره جهت حركت 

 وسیله سناریوها را بروز كنید.
بلکه  دیكنینمبا زمانبندی و یك شیوه مناسب عمل كنید.شما سناریوها را برای تصمیم انتخاب -3

 .دیكنیمو دنبال  جهت حركت آینده را شناسایی هاآنبه كمك 
زیرا  كه طرح یك سناریو مستلزم طی گام به گام این مراحل نیست. كندیمدر پایان وی اضافه 

ساعت اولی كه تیم سناریو مشغول تحلیل است رخ  3تا  2خالقیت سناریو سازی در  %21بیش از 
 .دهدیم

ی ساخت سناریو است اما و خبرگان در تمامی مراحل راهگشا و راهنما نظرانصاحبهر چند نظرات 
در واقع روش سناریو هیچ  .دیآیمی كمی نیز درجای جای این روند به كمك تحلیلگران هاكیتکن

ی به كل نگری و احتمالی بودن طرح اضربهی كمی تا جایی كه هاكیتکنمحدودیتی در استفاده از 
در زیر  .اندگرفتهتفاده محققین قرار ی زیادی مورد اسهاكیتکندر این راستا  .شودینمسناریو نزند، قائل 

 (:Taylor, 1992) میكنیماشاره  باشندیمكه مورد نظر تیلور  هاآنمورد از  2به 
 الف( تحلیل روند

 ب(تحلیل تصمیم

 ج(تحلیل حساسیت

 د( شبیه سازی به كمك كامپیوتر

 ه(تکنیك دلفی

 و(مطالعات اثر

در مطالعه آینده بنادر استرالیا  تانگزون مثالًنمودند ی دیگری نیز استفاده هاكیتکنسایر محققین از 
 (.Tangzon, 1991رگرسیون چند متغیره را برای سه سناریوی خود اعمال كرد )

ستاده در رگرسیون را برای ارزیابی اثرات حمل و نقل و  - ی دادههاكیتکنو نگیون  و نیز پیکارد
 (.Tangzon, 1991) اقتصاد ترافیك كانتینری بندر مونترال بکار بردند

 عملي از تحليل سناريو ييهامثال
در ادامه دو نمونه از مواردی كه تحلیل سناریو در عمل مورد استفاده قرار گرفته بررسی      

به منظور آشنایی خوانندگان با بحث تدوین و تحلیل سناریو سعی شده كه این دو مورد از  .شوندیم
با دید كیفی و با استفاده از نظرات خبرگان سناریو را به  صرفاًول مورد ا انواع مختلف سناریو باشند.

 .اندشدهی كمی در جاهای مناسب به كار گرفته هاكیتکنپیش برده است و در مورد دوم 
 2121ی برای سال المللنیبی برای حمل و نقل اهیالتحلیل سناریوی چند 

ی وضعیت حمل و نقل، نتایج فاز ظور بررسمنو همکارانش انجام شد.به  1این كار توسط بری یوبلز
سناریو در مورد آینده اقتصاد مطرح شده به عنوان ورودی در نظر گرفته  2آن ر قبلی تحقیق كه د

                                                                                                                                        
1 -Ubbels 
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شدند.پس از آن سعی شد سناریوها در سه سطح كشور هلند،اروپا و جهان و در چهار بخش رشد 
تحمل برای اجتماع آورده شوند.در مجموع كلی،رشد اصلی و مركزی، رشد جنبی و ثانویه و رشد قابل 

 عدد برآورد شد. 12معادل  وهایسنارتعداد 
توسط خبرگان و متخصصانی  نقل(و )حمل  یمورد بررسموضوع ر پس از آن عوامل اصلی دخیل د

 ی مختلف به صورت زیر مشخص شدند:هانهیزمدر 
 جداسازی مشروط. ی مجازی،مسافت،توسعه تکنولوژیکی،هاسازمان

قرار گرفت و با توصیف  موشکافانهجنبه اساسی مورد بررسی  2هر یك از اثر ویسنارنهایت در هر  در
گانه شکل گرفت.در هر یك از این سناریوها توصیف كاملی از آینده شکل  12این اثرات سناریوهای 

و اثرات  اندگرفتهگرفته كه در آن روند جریانات مختلف و نیز رویدادهای خاص احتمالی مورد توجه قرار 
ی اعمال شده از سوی هاتیمحدود.پس از آن اندشدهمورد بررسی و تحلیل واقع  هاآنو تبعات تمامی 

سناریوی نهایی برای توصیف  12محیط و سایر نهادها نیز با بازبینی مجدد در سناریوها وارد شدند تا 
ر به قسمت  سوم از این نوشتاتدوین گردد.بیانیه سناریویی كه در  2121وضعیت حمل و نقل در سال 

ر روند ذكر شده فوق را د تواندیم خوانندهسناریو است كه   12مشروح آمد بخشی از یکی از این  صورت
 آن مشاهده كند.

تصویر  12ی صنعت حمل و نقل در هر یك از اساختهبا اینکار بررسی راهکارهای توسعه فعلی زیر 
ی این راهکارها شناسایی هاقوتو  هاضعفنجام شده و به راحتی ا تواندیمرسم شده از آینده 

 هادولتدر آینده گریبانگیر  تواندیمشوند.مشکالتی كه در صورت ادامه روند فعلی توسعه حمل و نقل 
نیز از جمله مواردی است كه  –ی پیمان كیوتو در جلوگیری از آلودگی هواهاتیمحدوداز جمله  -شود

.در نهایت اتخاذ یك استراتژی بلند مدت كه برای رسیدن به وضعیت شودیمدر سایه این تحلیل آشکار 
ی همه جانبه ای كه در هایبررسی مطلوب با كمك دستکاری در متغیرهای اساسی و با توجه به اندهیآ

 .دینمایمو واقع بینانه تر از قبل  ترسادهجریان تدوین سناریوها انجام گرفته است، امری بسیار 
 ی تورم در تركیههاییایپوو به منظور بررسی تحلیل سناری

مرور   EFARدر حقیقت مدل   و همکارانش انجام شد 1در این تحقیق كه توسط سول انسل سهین
 Sahin) شودیمبرای تحلیل سناریو به كار گرفته    REFAR 2و نسخه اصالح شده آن را تحت عنوان

et al،20004.) 

ه پاسخی قابل اطمینان به این سؤال است كه وضعیت آینده هدف از انجام این بررسی دستیابی ب
 توانیمی مختلفی خواهد بود و برای كنترل آن به چه اقداماتی هاصورتتورم در این كشور به چه 

 شد؟ مراحل طی شده در این تحقیق به شرح زیر است: متوسل
 ی محرك تورمروهاین(تعیین 1

                                                                                                                                        
1 -Sule Onsel Sahin 

2 - Revised Version of Extended Anomaly Relaxation 
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استفاده از نظرات سه استاد اقتصاد  با رندیپذیا از آن اثر می تورم اثر داشته و ر تعیین نیروهایی كه ب
 :باشندیمانجام گرفت. این نیروها به قرار زیر 

كسری درآمد بخش عمومی، عدم اطمینان، نرخ بهره، نرخ مبادله، ذخیره پولی، جریان كوتاه مدت 
دولت، نقص در برنامه ریزی سرمایه، درآمدها، اندازه اقتصاد غیر رسمی، عدم اطمینان در بودجه بندی 

سیستم بانکی، عدم رعایت مساوات در درآمد، نا هماهنگی بخش كالن اقتصاد، نرخ بهره برداری از 
ی خارجی، تنزیل قیمت پول، انتظارات هاییداراسرمایه، بدهی دولت، كسر بودجه، استخدام، خالص 

 تورمی، تورم. 
همان سه استاد ارتباط علت و معلولی این  در یك ماتریس مقایسات زوجی توسطد در مرحله بع

ی جهت دار( آورده هافلش) هاآن( و روابط هاگره) عوامل با هم سنجیده و در قالب یك شبکه از عوامل
كار تحلیل را بسیار مشکل  هاآنگره در شبکه و تعامل بسیار بین  21شده است.از آنجا كه وجود 

كسر بودجه و كسری  -یشترین فلش ورودی و خروجی بودندعامل كه دارای ب 2در مرحله بعد  كردیم
مجدداَ  هاآنمتغیرها انتخاب و شبکه بر اساس مركزیت  نیتریمركزبه عنوان  -درآمد بخش عمومی

 ترسیم شد.
 ی محرك اصلی در تورمروهاین(انتخاب 2

روهای وزن دهی به نیروهای محرك و سپس انتخاب نی 1ی عصبی مصنوعیهاشبکهبا استفاده از 
 محرك اصلی انجام گرفت.

 ی نیروهای محرك اصلیهااسیمق(تعیین 3

.در مورد متغیرهای كیفی اینکار شدیمسطوح ممکن برای هر نیرو محاسبه  ستیبایمدر این مرحله 
تنها با كمك برداشت ذهنی پاسخگویان انجام گرفت اما در مورد متغیرهای كمی سطوح ممکن برای هر 

ی از این حیطه بیرون نماند.پس از ادادهف معیار از میانگین مد نظر قرار گرفت تا هیچ انحرا  3نیرو تا 
نیروی  21)متغیر( تولید شد.در این حالت  عدد تصادفی در این محدوده برای هر نیرو 111آن تعداد 

 سناریوی مختلف بود. 111مقدار را اختیار كرده و این بیانگر  111محرك وجود داشت كه هر كدام 
 ی شدنی و خوشه بندی آنهاحالت(تشخیص 2

در عمل قابل وقوع  هاآنسناریوی تولید شده همگی قابل استفاده نیستند زیرا بعضی از  111
یی شدنی ویسنار نجایای بسیاری برای سنجشِ شدنی بودن سناریوها وجود دارد؛در هاروشنخواهند بود.

ی محرك اصلی آن برقرار باشد. روهاینی هازشاركه همبستگی معنی داری بین  شودیمتشخیص داده 
هنوز عدد كاهش یافت.اما برای تجزیه و تحلیل،این مقدار هم  22به  111با این تست تعداد سناریوها از 

.به منظور كاهش هر چه بیشتر تعداد سناریوها ،عمل خوشه بندی سناریوها توسط نمودیمزیاد  اریبس
سناریوی كلی  2و در مرحله بعد به  22سناریوها در مرحله اول به انجام شد و تعداد  SPSSنرم افزار 
 .دیآیماز این سناریوها از تركیب اطالعات سناریوهای درون آن به دست  كیهر رسید كه 

                                                                                                                                        
1-Artificial Neural Network 
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به مسئله سناریو نویسی و  تریكمو  تریکیتکنكه متوجه شدید روش دوم با دیدی  گونههمان
.نقطه باشدیمی كمی رایج هاكیتکنم تناقض روش سناریویی و تحلیل سناریو نگاه داشته و مؤید عد

روش مورد استفاده  هاآنمثال ترسیم حاالت مختلف و محتملی از آینده  و نقطه افتراق  دو نیااشتراك 
یی كه یا در عالم بیرونی و یا در ذهن هادادهبود. در هر دو نمونه با استفاده از   -كمی و كیفی -

به ترسیم تصویرهایی از ر یی در مورد آینده انجام گرفت كه منجهایفرافکنبود،  موجود نظرانصاحب
مزایای سناریوی حاصل، دید و نگرش عمیق و همه  ریاز سامختلف شد.صرفنظر  در چند حالتآینده 

به تنهایی پاسخگوی هزینه  دیآیمجانبه نگری كه از بررسی متغیرها و نیروهای مؤثر بر آینده به دست 
 باشدیمان صرف شده  برای كار انجام شده و زم

مهیا  پردازدیماكنون برای هر مسئله چند سناریو كه به بررسی عمیق آینده از جوانب مختلف 
در تعیین جریان روند و نیز   هاآناست.تعیین اثرات عوامل مختلف به تنهایی و نیز چگونگی تعامل 

ی مطلوب اندهیآهاست.اكنون برای دستیابی به حوادث محتمل آینده از نقاط برجسته این سناریو
آنرا با استفاده از متون سناریو تشخیص داده و تغییر عملی الزم را برای ر بهترین عوامل مؤثر ب توانیم

آورده شد به یاد بیاورید. ایجاد تحول  3كه دربخشا آن پیش بینی نمود.به عنوان نمونه بیان سناریویی ر
نقل ریلی از جمله اتفاقات مهمی است كه برای آینده این صنعت پیش بینی و توسعه در صنعت حمل و 

شده و موجب رشد اقتصادی كشورهای پیشرفته خواهد شد.برای حركت در جهت پیشرفت و 
ی حمل و نقل در چندین سال آینده و احداث هاشاهراهتوسعه،سرمایه گذاری بلند مدت بر روی تعیین 

در جهت پیشرفت باشد و یا با كنترل قدرت خرید واقعی   مستحکم اریبس قدمی تواندیمیا بهبود آنها 
را تا حدی تحت كنترل درآورد و در صورت تشخیص نیاز از مازاد  هاآنمیزان سفرهای   توانیممردم 

مواردی هستند كه به تدوین  هانیا ظرفیت حمل و نقل برای تجارت و حمل و نقل كاال بهره گرفت.
 .كنندیمی عملیاتی اجرای آن كمك بسیاری هاراهن استراتژی و تعیی

 
 استفاده ديگري از واژه سناريو

 شودیممطرح  نجایدر اكه با آنچه  شودیمدر بعضی از متون تحقیق از سناریو معنی دیگری طلب 
متفاوت است. این مفهوم گرچه در جای خود دارای ارزش است اما مورد بحث فعلی ما  نیست. این نوع 

. به طور مثال یك سناریو در مورد شودیمگفته  گرددیمیو به سلسله تصمیماتی كه در آینده اتخاذ سنار
ی زمانی آتی را برای دست یابی به هادورهنحوه خرید و فروش سهام مختلف در  تواندیممدیریت سهام 

بهترین  -اتمیتصم ریمسبهترین  شودیمحداكثر سود و حداقل ریسك ترسیم نماید.در این روش سعی 
شبیه سازی و یا تركیبی از ایندو  ی غیر خطی(،هامدل) ی بهینه سازیهاروشبا استفاده از  -سناریو

تنها به ترسیم  باشدیمیافت شود.اما در روش تحلیل سناریو كه موضوع اصلی بحث در این مقال 
ینده مطلوب بسنده شده و ی به آابیدستیی را برای هابرنامه تیدر نهاو   ندهیاز آتصویرهای محتمل 

محتمل  اشتباهات.این بخش بدین جهت آورده شد تا زمینه شودینمبهینه یابی انجام  گونهچیه
 از بین برود. بحث موردخوانندگان در مورد مفهوم سناریوی 
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 كاربرد سناريو در تدوين استراتژي
ا عنایت به آشناییی در این قسمت به علت اهمیتی كه سناریو در تدوین استراتژی دارد و ب

خوانندگان با مفهوم تحلیل سناریو،ارتباط منطقی و صحیح سناریو با استراتژی مورد بررسی قرار 
 كنندیمی چنین تصور اعده.رابطه متقابل استراتژی و سناریو تا حد زیادی گمراه كننده است.ردیگیم

ژی از این جهت كه مسیر آینده را پی .استراتشوندیمبه طور مستقیم از سناریو منتج  هایاستراتژكه 
ی تواند بسیار به سناریو شبیه باشد اما هرگز به عنوان به اشدمریزی كرده و نوعی آینده دلخواه می 

به هر حال قبل از تدوین استراتژی بهتر است در  .دیآینمحاصل مستقیم كار تحلیل سناریو به حساب 
آنگاه با درك جمعی كه و ورد آینده ناپایدار بسط داده شود ابتدا تعدادی سناریو برای ایجاد دركی در م

 ، استراتژی تدوین گردد.باشدیمی مختلف هانهیزمدر  وهایسنارگروه 
به منظور جستجو و كشف وضعیت محیط نا مطمئن در آینده و با كاوش شرایط اقتصادی،  وهایسنار

تا بتوان تحت  شودیمسناریوها باعث .توسعه شوندیماجتماعی، فنی، سیاسی و جمعیتی توسعه داده 
ی ممکن را تصویر كرده و با استفاده از نگرش عمیق حاصل نسبت به هاندهیآشرایط و رقبای مختلف،

 تدوین و فرموله بندی استراتژی اقدام نمود.
 

 داليل عدم بكارگيري سناريو توسط مديران
و ابهام عصر آینده  هایدگیچیپبا حال كه روش سناریو توضیح داده شد و مزایای آن در مقابله 

كه چرا این روش گسترشی را  شودیمخواننده نکته سنجی مطرح ر این سؤال در ذهن ه تشریح گشت،
برای آن برشمرد اما بهتر است در این مورد به  توانیمكه شایسته آن است نیافته است؟عوامل زیادی را 

 (.Burt&Heijden,2003اییم )تحقیق كه توسط برت و هیجن انجام شده استفاده نم

توسعه ر ( اث1332-2111) سال 2این دو پژوهشگر نتایج زیر را از یك پروژه تحقیقاتی كه در طی 
،استخراج نمودند.آنها به كردیمبررسی  (SMEs) ی با سایز كوچك یا متوسطهاشركت در سناریورا

بودند اما اندكی پس از آن، انصراف  یی رفتند كه در ابتدا حاضر به همکاری شدههاشركتسراغ مدیران 
و محاسبه فراوانی جمالت، كلمات و  هاآنخود را از شركت در طرح اعالم نموده بودند.نتایج مصاحبه با 

 منجر به كشف دالیل زیر در مورد عدم روی آوری آنها به سناریو شد: هاآنی هاصحبتعبارات خاص در 
 سبك غالب مدیریت

بنابراین در تمام مدت نقش یك  كنندیمنقش خود در تمام امور دخالت  مدیران با گسترده كردن
ی آینده نگر و هاروشآتش نشان را ایفا كرده وبا مشغول شدن به امور جزئی فرصتی برای بکارگیری 

 سناریو ندارند. خصوصاً
 سطح ديد

نیای تجارت بی مدیران در درجه اول به فکر مسائل درون سازمانی بوده و از تصمیمات جاری در د 
 اطالع هستند.
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 ي استراتژيك هابحثسطح كيفيت 

بعضی مدیران با تاكید روی گذشته موفق شركت، چشم خود را به روی نیازهای استراتژیك سازمان 
ی اولیه در مورد هامالقاتیی كه در هابحث هاسازماندر این گروه  .بندندیمدر دنیای متحول امروزی 

ی استراتژیك بر مبنای برنامه هابرنامهتوجه كافی به  هاآندی بر این مدعاست كه شاه شودیماستراتژی 
 ریزی سناریو ندارند.
 )گروه اندیشی( عدم تکثر فکرها

 به ازینآفتی برای احساس  تواندیمتفکر یکسان و توافق همگانی هیئت مدیره روی یك موضوع 
 باشد. شتریبتفکر و برنامه ریزی 

 كوته فكري

 .كنندیمتنها به بقا فکر د تجهیز ساختار برای آینده باشن به فکراز مدیران بجای اینکه بسیاری 
 اضطراب  و نگراني

اقدام برای تدوین سناریو برای بسیاری از مدیران ترس از برجسته شدن نقاط ضعف،ترس از شکست 
 و اضطراب ناشی از درگیری با ابهام را به همراه دارد.

 ديران و مشاوران بيرونيعدم هماهنگي تفكرات م

مشخص  هاآناغلب موارد از مشاوران انتظار دارند كه حتی جزئیات كار را نیز برای ر مدیران د
پاسخ گویند و این  هاآنبه همه سؤاالت  توانندینمنمایند؛ مشاوران هم در ابتدا به دلیل عدم آشنایی 

 .شودیمسناریو آمدن مشکالتی بر سر راه استفاده از  به وجودگاهی باعث 
ی زیر را برای غلبه بر این موانع پیشنهاد هاراهاین محققان در پایان با بررسی مجدد تحقیق ،

 :كنندیم
  ی نزدیك شونده را باال ببریم.هاتیواقعسرعت درك 

  ی مؤثر استراتژیك درگیر نماییم.هابحثمدیران را در 

 .فضای ذهنی را برای استراتژی قدرتمند ایجاد كنیم 

 ی ممکن را مشخص كنیم.هانهیزگ 

 .سازمان را در یادگیری تجربی مؤثر دخیل و درگیر نماییم 
 

 نتیجه گیری
شرایط مدیریت  امروزی با آنچه در چند دهه  آشوب و بی نظمی جزء الینفك دنیای امروز است.

كه عدم  اشندبیمبود بسیار متفاوت است.مدیران امروز مجبور به اخذ تصمیم در شرایطی  فرماحکمقبل 
 .كندیماطمینان و بی نظمی در حوادث مجال كوتاه اندیشی را از آنان سلب 

ی هاجوابی انقطهی پیش بینی و تصمیم گیری هاروشی آماری صرف و هاكیتکنامروزه دیگر 
 نیازهای روزمره و بلند مدت مدیران نیست.

و با هدف كمك به مدیران در اخذ  روش سناریو به دنبال ایجاد این شرایط، با رویکردی بلند مدت
.این روش همه جانبه باشدیمتصمیمات بلند مدت به وجود آمد و هنوز  در حال طی مراحل رشد خود 
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تا  ردیگیمی كمی تصمیم گیری را به خدمت هاكیتکنی كیفی تصمیم گیری و دقت هاستمیسنگری 
ث آتی و راه صحیح حركت فعلی  آنان را ضمن اعطای دیدی باز و وسیع به مدیران، مسیر احتمالی حواد

ی محیط  راه درازی نانیاما نااطمی زیادی در این زمینه صورت گرفته هاشرفتیپمشخص نماید.هر چند 
 را در كمال این روش پیش روی محققان قرار داده است.
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 روش تحقيق عملي؛ پانزدهمفصل 

 قدمهم
برخی از كارشناسان امور پژوهشی در طبقه بندی انواع تحقیق، در كنار تحقیقات بنیادی و 

. هدف این شیوه اندكردهمطرح  1"تحقیق عملی"كاربردی، نوع دیگری از تحقیق را تحت عنوان 
سازمانی و اجتماعی  پژوهشی حل مسائل واقعی در زندگی روزمره در سطوح مختلف فردی، گروهی،

تحقیق عملی در طول چند دهه گذشته با طی مسیری تکاملی در كانون توجه دست اندركاران و  .است
ی اجتماعی در هاسازمانكارشناسان امور پژوهشی، مدیریتی، سازمانی و اجتماعی قرار داشته است. 

صحیح ی زیاد و متنوعی  در مسیر ایجاد تغییر و تحول و با هدف تعریف هاتیفعالی گذشته هادههطول 
و دقیق صورت مسائل دنیای واقعی، شناسائی وضع موجود، توصیف و تفسیر آن، ریشه یابی نقاط ضعف، 

كه منشا پیدایش  هاتیفعال. این اندداشتهحركت در جهت حل مسائل  تاًینهاشناسائی نقاط قوت و 
در قلمرو شیوه  دتواننیم، اندبودهی مختلف نظری و عملی در حوزه تغییر و تحوالت اجتماعی هامدل

گفت :تحقیق عملی به عنوان یك روش علمی در  توانیمتحقیق عملی جای گیرند. به طور خالصه 
تعریف، توصیف، تفسیر و تشریح سیستماتیك مشکالت دنیای واقعی بوده و كمك شایانی در طراحی راه 

 نماید.های مناسب و اقدامات مؤثر میحل
یق عملی به عنوان یك روش علمی به شیوه تعریف علم بستگی البته پذیرفتن و یا نپذیرفتن تحق

یی همین فصل توضیحات الزم ارائه خواهد شد. اما به هر حال تحقیق انتهادارد. در این مورد در قسمت 
، شودیمی كه امروزه از آنها به عنوان روش علمی یاد اشدهی تجویزی و به دقت طراحی هاهیروعملی از 
ی به اصطالح هاروشی گذشته به منظور همنوائی با هادههیرغم این موضوع، در . علكندینمپیروی 

ی سنتی مبتنی بر الگوها و فنون كمی و هاروشعلمی رایج، در فرایندهای اجرائی این شیوه پژوهشی از 
ار پدید 2ی مدیریتیهاانگارهاما در حال حاضر با تغییرات بنیادی كه در  .آماری بسیار استفاده شده است

شده است، شکل خاصی از این شیوه پژوهشی تحت عنوان تحقیق عملی جامعه گرا مورد استقبال و 
این شکل نوین تحقیق عملی كه بیشتر متمایل  .پذیرش كارشناسان و دست اندركاران قرار گرفته است

ی در ، جامعه گرا و مشاركتمندنظامبه رویکرد و نگرش كیفی در امر تحقیق است از یك استراتژی 
 .ردیگیمدسترسی به اهداف خود بهره 

ی تحقیقی كه در ارتباط مستقیم هاروشبا توجه به اینکه امروزه میزان فشارها برای طراحی و ارائه 
شاید بتوان تحقیق عملی جامعه گرا  .و مشکالت روزمره كاری مردم باشد افزایش یافته است هاتیفعالبا 

اینده قلمداد نمود. در این فصل، تالش بر این است كه در نهایت اجمال، را پاسخی به این نیاز و انتظار فز
تصویری روشن، معرفت شناسانه و كاربردی از تحقیق عملی جامعه گرا )كه بیشتر متمایل به رویکرد 

 كیفی در امر پژوهش است(، ارائه گردد. 

                                                                                                                                        
1 Action Research 

2 Paradigmes 
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ت مطابق روال كلی در اولین قسم .این فصل، عالوه بر مقدمه حاضر شامل هشت قسمت اصلی است
. مطالعه شودیماین كتاب، ابتدا یك گزیده پژوهشی در ارتباط با موضوع فصل یعنی تحقیق عملی ارائه 

، سئواالت و آوردیماین گزیده پژوهشی ضمن اینکه تصویری كلی از فرایند تحقیق عملی را فراهم 
جاد خواهد نمود. در ادامه فصل ی متعددی را در مورد این شیوه پژوهشی در ذهن خواننده ایهاپرسش

ارائه گردد. در  هاپرسشی برای این اكنندهی مناسب و قانع هاپاسختالش خواهد شد كه در حد امکان 
ادامه همین قسمت استدالل و منطق پژوهشگر در دفاع اولیه از پیشنهاد پژوهشی خود نیز ارائه 

 .گرددیم
تحقیق عملی، شامل جایگاه  و مبانی نظری و عملی در دومین قسمت از این فصل، كلیاتی در مورد 

ی اول و دوم با چه و چه چیز تحقیق هاقسمتاین شیوه تحقیقی، ارائه خواهد شد. پس از اینکه در 
عملی آشنا شدیم، در قسمت سوم فصل با چگونگی انجام تحقیق عملی كه در حالت كلی شامل پنج فاز 

رم و پایانی فصل در مورد حقانیت و مشروعیت تحقیق اصلی است آشنا خواهیم شد. در قسمت چها
و از منطق این شیوه پژوهشی دفاع خواهد شد.امید است این فصل به عنوان  شودیمعملی بحث 

و  ترقیعمراهنمائی خالصه و مفید در مورد تحقیق عملی، مشوق عالقمندان در جهت مطالعه و شناخت 
 یری این شیوه پژوهشی گردد.ی الزم در بکارگهامهارتو كسب  تریتخصص

و نیازهای امروزی تحقیقات كیفی، مطالب این فصل بر  هاضرورتالزم به ذكر است كه با توجه 
كه قبل از مطالعه این فصل  شودیماساس رویکرد كیفی به امر پژوهش تدوین شده است. لذا توصیه 

 .  دییبفرمافصل تحقیق كیفی را مرور  حتماً
 

 تحقيق وهيو شاع اوليه از طرح گزيده پژوهشي و دف
در اولین قسمت از این فصل و قبل از پرداختن به چیستی و یا چگونگی تحقیق عملی به ارائه یك 

 .میپردازیمگزیده پژوهشی و طرح اولیه دفاع از شیوه تحقیق عملی برای این مورد خاص، 
ن اینکه تصویری كلی از تحقیق ی مرتبط با دفاع از آن، ضمهااستداللمطالعه این گزیده پژوهشی و 

. در كندیمی متعددی را نیز در ذهن خواننده كنجکاو ایجاد هاپرسش، سواالت و كندیمعملی ارائه 
 ارائه گردد.  هاپرسشی مناسبی برای این هاپاسخادامه این فصل تالش خواهد شد در حد امکان 

 X: شناسائي و حل مسائل كليدي شركت   برگزيدة پژوهشي
یده پژوهشی مطرح شده در ارتباط با یك مسئله بزرگ سازمانی است. علت انتخاب این گزیده گز

این بوده است كه بتواند شش فاز پیشنهادی این فصل را در مورد تحقیق عملی پوشش دهد. زیرا در 
بسیاری از موارد مسائل مورد پژوهش در تحقیق عملی مسائل كوچك و محدودی هستند كه دو فاز 

 .شودینمعمأل بکار گرفته  هاآندر مورد  "یکپارچه سازی  "و  "تعمیم  "یی انتها
 

 X: شناسائي و حل مسائل كليدي شركت   برگزيدة پژوهشي
وابسته به صنعت هوائی، با بیش از سه هزار نفر كارگر و كارمند، و در حدود سی سال  Xشركت 

این شركت كه تاكنون در  .روبرو است سابقه فعالیت، در حال حاضر با مشکالت مختلف و متعددی
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كننده بسیاری از خدمات و قطعات مورد نیاز در بخشی از صنعت  نیتأمانحصاری، تنها  كامالًشرائط 
در حال حاضر از یك سو با نیازها و انتظارات برآورده نشده مشتریانش روبروست و از  .هوائی بوده است

رضایت و فقدان انگیزه و تعهد كافی از سوی كاركنان  سوی دیگر در حوزه درون سازمانی نیز با عدم
 ISO9.. 2این شركت در جهت حل مشکالت خویش چند سال قبل اقدام به اخذ گواهینامه  .روبروست
هواپیماهای  یهامدلیکی از  ینگهدارمدیریت كیفیت برای خدمات تعمیر و  یهاستمیسدر زمینه 

گواهینامه نیز علیرغم اصالحات محدودی كه در برخی از  مسافربری كشور نموده است. پس از اخذ این
شدن مشکالت درون سازمانی و برون  ترقیعمكاری شركت صورت گرفت، روند افزایش و  فرایندهای

 مؤسساتسازمانی شركت متوقف نشد. تا این كه در حدود سه سال پیش این شركت با مشورت یکی از 
 یهافرصتقیق عملی جامع در جهت كشف نقاط قوت و مشاوره مدیریتی، تصمیم به انجام یك تح

از كارشناسان و مدیران  یاعدهاین پروژه بزرگ با همکاری موسسه مشاور بیرونی و  .بهبود شركت گرفت
در مدت یك سال به اجرا در آمد. برای انجام این پژوهش  یباال نسبتاًداخلی شركت و با صرف هزینه 

یا مشکل  مسأله.  فرصت بهبود ) 41فاده شد و در نهایت در حدود است  EFQMعملی از مدل اروپائی 
كاركردها و نتایج از طرف تیم مجری  ،فرایندها ،مختلف سازمان، اعم از ساختارها یهاحوزه( در 

به مدیریت ارشد شركت گزارش گردید. رویکرد و نگرش حاكم بر پژوهش  بیشتر  رسماًاستخراج و 
مطالعه میدانی و زمینه یابی و فنون و ابزارهای آماری رایج به  یهاروشو از متمایل به رویکرد كمی بود 

وفور در این پروژه استفاده شد. مدیر عامل شركت با نوعی بدبینی و عدم اعتقاد با نتایج این تحقیق و 
پیشنهادهای ارائه شده در گزارش نهائی تحقیق برای حل مشکالت شركت برخورد نمود و به طور 

اكثریت كاركنان شركت  .راز نمود كه وی از قبل بر وجود اكثریت این مسائل واقف بوده استضمنی اب
موجود و استراتژی تحقیق فوق در جریان كامل فرایند تحقیق قرار  یهاتیمحدودنیز كه به دلیل 
ن پس مشاركتی در اجرای آن نداشتند، نسبت به نتایج كار خوش بین نبودند. اكنو عمالًنگرفته بودند و 

كشف  یهاحلاز گذشت حدود دو سال از پایان اجرای پروژه فوق، اكثریت قریب به اتفاق مسائل و راه 
 اندشده ترگستردهو  ترقیعمو نه تنها مسائل قبلی  اندشدهشده و پیشنهادی، به بوته فراموشی سپرده 

یك موسسه  راًیخا .بلکه مسائل و مشکالت جدیدتری نیز گریبانگیر این شركت بزرگ شده است
و علیرغم مدت زمان  كندیمدولتی كه در حوزه تحقیقات اجتماعی و سازمانی فعالیت  ریغتحقیقاتی 

از اعتبار خوبی نیز برخوردار شده است، در جهت كشف و حل  گذردیمكوتاهی كه از آغاز تاسیس آن 
و تحلیل و نقد  این موسسه ضمن بررسی، تجزیه .مسائل این شركت اعالم آمادگی نموده است

 Document) چند سال اخیر این شركت كه از طریق مطالعه اسناد و مدارك موجود  یهاتیفعال

Review )   و چند مصاحبه عمیق و جامع با كارشناسان و مدیران شركت صورت گرفته است با ارائه
ژوهشی و با از طریق یك استراتژی جدید پ تواندیمخاص تخصصی مدعی شده است كه  یهااستدالل

استفاده از یکی از اشکال نوین پژوهش عملی، یعنی پژوهش عملی جامعه گرای مشاركتی كه مبتنی بر 
كیفی در امر پژوهش است متغیرها و مسائل كلیدی این شركت را كشف و با مشاركت  نسبتاًرویکردی 

عقالنی و منطقی  یهاتیواولو افراد ذینفع شركت منابع و انرژی محدود شركت را بر اساس  هاگروههمه 
در مسیر حل این مسائل كلیدی سوق دهد. این موسسه معتقد است كه برای حل مسائل شركت و به 

 یهامیتبا تشکیل و آموزش  توانیمارائه شده  یهاحلنتیجه رساندن پیشنهادهای بهبود و یا راه 
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پژوهش عملی جامعه گرای و استفاده از شیوه  (Multi Funnctional)ای خودگردان و چندوظیفه
  .مشاركتی به   دستاوردهای مورد نظر در زمان معقول و با صرف منابع قابل قبول دست یافت

 Xدفاع اوليه از برگزيده پژوهشي شركت 
موسسه پژوهشی ذكر شده در برگزیده پژوهشی فوق ضمن ارائه پیش نویس طرح تحقیق خود، در 

در جهت درك بهتر  هاآنسیار اساسی تاكید نموده است كه ذكر بر چند نکته ب ،مقام دفاع از این طرح
 روش شناسی و معرفت شناسی تحقیق عملی خالی از فایده نخواهد بود. یهاانیبن

انجام شده، مدیران ارشد و كاركنان  یهامصاحبهاول از همه اینکه بر اساس مدارك موجود و  – 1
. اندداشتهقبلی را  یهاپروژهوردهای عملی و ملموس از و كارشناسان سازمان انتظار كسب نتایج و دستا

فوق تنها به ارائه پیشنهادهای متعدد برای بهبود اوضاع این سازمان  یهاپروژهدر حالی كه مجریان 
. در این راستا انجام تحقیق عملی كه بر اساس تعریفی كه از فرایند این نوع تحقیق اندبودهبسنده كرده 

 پاسخگوی نیاز این شركت باشد. تواندیم ،منجر به عمل و اقدام برای بهبود گردد ستیبایم، شودیم
ذینفع سازمان مشاركت  یهاگروهبا توجه به اینکه در پژوهش انجام شده قبلی اكثریت افراد و  – 2
پیشنهادی از چه میزان اعتباری برخوردار  یهاحل، معلوم نیست كه مسائل كشف شده و راه اندنداشته

 تند. هس
در تحقیقات انجام شده قبلی كه بیشتر بر اساس رویکردهای سنتی در امر پژوهش صورت   - 3

بهبود و  یهاپروژهدر مراحل اجرای  ستیبایمو افراد ذینفع سازمان كه  هاگروهبسیاری از  ،گرفته است
 بعضاً و  اندداشتهنگذارده شود در فرایند تحقیق نقشی  هاآنحل مسائل مسئولیت انجام كار بر عهده 
كه حتی مدیرعامل شركت نیز در این زمینه مشاركت  یبه طورحتی در جریان انجام آن هم نبوده اند. 

طرح تحقیق پیشنهادی بر مشاركت همه ذینفعان در  .و همکاری الزم را در جریان پروژه نداشته است
و افراد ذینفع سازمان در  هاگروهكه اگر  دینمایمو اعالم  كندیمكلیه مراحل فرایند تحقیق تاكید 

مطلوب مشاركت نداشته باشند، در مراحل اجرای راه  یااندازهتوصیف و تفسیر وضعیت موجود و چشم 
منبع  نیترمهمنیز همکاری الزم و كافی از خود بروز نخواهند داد و سازمان عالوه بر اینکه از  هاحل

از این منبع  یاعمده، ممکن است بخش گرددیمم تولید خالقیت و نوآوری در فرایند بهبود محرو
عملی برای مسائل سازمان مبدل سازد. بر  یهاحلارزشمند را نیز به نیروی مقاوم در برابر اجرای راه 

این اساس استفاده از پژوهش عملی جامعه گرا و مشاركتی شرط الزم برای امید بستن به كسب نتایج و 
 ام چنین تحقیقاتی خواهد بود.دستاوردهای مورد انتظار در انج

 تواندیمالزم در این زمینه  یهایبانیپشتو  هاآموزشخودگردان و البته ارائه  یهامیتتشکیل   – 4
را در تمامی مراحل  هاآنذینفع و حضور و مشاركت فعال  یهاگروهتعهد و مسئولیت پذیری افراد و 

سوژه تحقیق بلکه به  به عنوانق افراد سازمان نه فرایند تحقیق تا حدود زیادی تضمین كند. بدین طری
عنوان مشاركت كنندگان در فرایند تحقیق، قوای فکری و خالقیت و نوآوری خویش را در اختیار سازمان 

 قرار خواهند داد. 
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 كليات تحقيق عملي )جايگاه و مباني(
پاسخ مناسبی برای  در این قسمت تالش خواهیم كرد كه با ارائه كلیاتی در مورد تحقیق عملی،

 "چیستی"تحقیق عملی بیابیم. در واقع در این قسمت به دنبال مسئله  "؟چه چیز"و یا  "چه؟"سوال 
 تحقیق عملی هستیم. برای دستیابی به این هدف ابتدا باید جایگاه تحقیق عملی را مشخص 

 جایگاه تحقیق عملی )از دیدگاه روش شناسی( 1-2
ی بر زندگی كه ادهیچیپجوامع مدرن افزایش یافته است. عوامل  ر های موجود دها و بحرانتنش

دهد. را افزایش می هاآنگذارد مشکالت خانوادگی اجتماعی و سازمانی اجتماعی و روزمره افراد تأثیر می
اندركاران امور اجتماعی و مشاوران سازمانی برای حل مشکالت افراد، بیش دست ،رودیمبنابراین انتظار 

   .كنندش تالش از پی
اند، اما گاهی اندركاران امور برای رفع نیازهای خود به خوبی آماده شده و آموزش دیدهاگر چه دست

مثآل، معلمان با دانش   .خارج است هاآنای شوند كه از توان حرفهای مواجه میهای پیچیدهبا بحران
های موجود ورد والدین و همچنین از تعارضشوند كه از اختالفات خانوادگی و زد و خآموزانی مواجه می
مشاوران امور رفاهی صرف مقابله با و برند. و یا اینکه تمام توان مددكاران اجتماعی در جامعه رنج می

   .شودانبوه مشکالت ناشی از گسترش فقر، پوچی و افسردگی می
م را دیده و از تخصص های الزاندركارانی كه آموزشاز دست ،كه ذكر شد گونههمانبه هر حال 

باید  هاآن .ای بیندیشندرود كه برای مشکالت فردی و اجتماعی مردم، چارهعلمی برخوردارند انتظار می
با مداخله و اعمال تغییرهای مناسب در سطح فردی یا سازمانی، این گونه مشکالت را حل كنند یا 

  .را افزایش دهند هاآنمیزان 
های پیشنهاد شده در كاهش مشکالت حلاقدامات انجام شده و راه اما بر اساس شواهد موجود، 

یابند، چندان مؤثر نبوده اند.  به از منابع مالی و انسانی موجود گسترش می ترعیسراجتماعی، كه بسیار 
های پیشنهادی حلهای اجرا شده توسط دولت مانع موفقیت از راههای اتخاذ شده و طرحعالوه، سیاست
های اجتماعی مبارزه با رغم آنکه میلیاردها دالر در طرحمثآل، علی .ناسان امور شده استتوسط كارش

گذاری شده است اما نتایج حاصله چندان امیدوار كننده معضل پوچی و از خود بیگانگی جوانان، سرمایه
 نبوده است.

دولتی را باید های شاید تنها پاسخ مناسب برای مشکالت روزافزون اجتماعی آن است كه سیاست
های نزدیکترند )مشاوران سازمانی، دانشجویان، كه به واقعیت هاآنگیری از دانش، تجربه و خالقیت بهره

 .. ( كامل نمود. .درمان جویان، اساتید و
هایی خاص را دیکته كنند، بلکه ها و روشها، رویههای دولت نباید فعالیتها و طرحدر واقع سیاست

 کانات الزم را برای انجام صحیح و مناسب فراهم آورند.باید منابع و ام
شود ،كافی منتقل می هاآنهای آموزشی به های فنی افراد باتجربه كه از طریق دورهمتأسفانه مهارت

 های دیگری نیاز دارند.نیست و آنها به توانایی
مات اجتماعی تغییر بنابراین، باید دیدگاه خود را نسبت به مدیران و كاركنان شاغل در بخش خد

همانند یك مکانیك یا تکنیسین عمل كنند، در حالی كه آنان  هاآنانتظار داریم كه  معموالًدهیم.  
كارگیری بدون تفکر توانند پژوهشگری خالق یا كاوشگری مبتکر باشند.. این دیدگاه جدید، بهمی
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هایی گیری از رویهو در عوض از بهره ها رد كرده استها و زمینههای استاندارد را در همه مجموعهروش
مند طراحی و اندركاران كاردان و عالقهكه از نظر محتوایی به موضوع مربوط هستند و توسط دست

 كند.اند، حمایت میپیشنهاد شده
های تجاری را در های مشاركتی در مدیریت، شکل فعالیت بسیاری از شركتبر همین اساس روش

ها و فرایندهای متمركز ه است.  این تغییر نگرش، نمایانگر فاصله گرفتن از روشسراسر دنیا تغییر داد
  .سازداندركاران را خاطر نشان میای دستهای توسعهبوده و ضرورت افزایش مهارت

شود كه هایی اشاره می( به روشAction Researchدر این فصل تحت عنوان تحقیق علمی )
های علمی برای حلدر طراحی راه هاآندهد و به ان را افزایش میهای پژوهشی دست اندركارمهارت

( Approach( یا رویکرد)Methodاین شیوه )  .كندای كمك میمشکالت موجود در حیات حرفه
  .باشدگرایی و مشاركت میتحقیق شامل فرآیندی كلی است كه دارای سه ویژگی اساسی منظم جامعه

 نظاممندفرآيندي -1
ها یا سازد ماهیت پدیدهكاوش یا بررسی اصولی و دقیقی است كه افراد را قادر میپژوهش، یك 

 های تحقیق عبارتند از : رویدادهای پیچیده را درك كنند.  مشخصه
 .مشکلی كه باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد 

 .روش بررسی 

 سازد.توضیحاتی كه ماهیت مشکل را برای افراد روشن می 

  
تواند در برگیرندة اقداماتی باشد كه در حل مشکل مورد تحقیق انجام میپژوهش همچنین 

 شوند.می
های توصیف توان مرهون پافشاری این تحقیقات بر تدوین دقیق روشموفقیت تحقیقات علمی را می

ارائه ابزاری برای  های علمی برای مسائل انسانی در زمینةكاربرد روش مشاهده و توضیح دانست.
 آمیز نبوده است. و كنترل رفتار فردی و اجتماعی موفقیت بینیپیش

سنتی است.  بنابراین میزان فشارها  یهاوهیشاین وضعیت تا حدودی ناشی از انجام تحقیقات به 
اندركاران باشد، های تحقیقی كه در ارتباط مستقیم با فعالیت مستمر دستبرای طراحی و ارائه روش

های های اخیر، مکاتب فکری جدیدی در زمینه روش تحقیق تحت عنوانافزایش یافته است.  در دهه
ها گیری از این روشكیفی، طبیعی، سازنده، تفسیرگرا مطرح شده است تا پژوهشگران بتوانند با بهره
ها، تفسیر و توصیف طبیعت و ماهیت دنیای اجتماعی را درك كنند.  هدف از اجرای این روش

 نگی و تعاملی زندگی اجتماعی است.های تاریخی، فرهپیچیدگی
در ایجاد پیوند ضروری  هاآنهای خاص خود را دارند، زیرا البته حتی این توضیحات نیز محدودیت

 میان نظریه و عمل عاجز هستند.
تحقیق عملی بر این فرض متکی است كه ضبط و ثبت رویدادها و ارائه توضیحات توسط 

كه قبالٌ  ییهاآنباشد. فرض دیگر آن است كه چ وجه كافی نمیپژوهشگری كه در متن كار نیست به هی
های تحقیق مشاركت اند، باید به طور مستقیم در فرایندبه عنوان سوژه یا موضوع تحقیق معرفی شده
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  .ای از این فرایندها بهره گرفت كه مستقیماٌ برای همه مشاركت كنندگان مفید باشدكنند به گونه
 .ا شکلی از این روش تحقیق استگرتحقیق عملی جامعه

 فرايندي جامعه گرا و مشاركتي-2
كه از ابزار انسان  شودیمگرا به آن دسته از الگوهای تحقیق عملی اطالق تحقیق عملی جامعه

 .ردیگیم، در جهت ارائه راه حلی عملی برای مشکالت اجتماعی بهره هانظامشناسی و سایر 
د و اكنون به شکلی گسترده به منزلة تحقیقی كه منظم بهبود ظهور كر "مجدداًوش تحقیق این ر
  .، مطرح شده استكندیمجو و سازمانی، اجتماعی و خانوادگی مردم را جست  یزندگكیفیت 

  .شوداجتماعی اجرا می یهاارزشروشن از  یامجموعهپژوهش عملی جامعه گرا همواره از طریق 
 : نگرندیمة روش تحقیقی كه دارای خصوصیات زیر است، در جوامع مدنی، به پژوهش عملی به منزل

  .سازدیمو مشاركت همه مردم را ممکن مردمی است،  (1
  .برای مردم ارزشی برابر قائل استمنصفانه است،  (2

 سازد. و رهایی از شرایط ناتوان كننده و منزجر كننده را امکان پذیر میرهایی بخش است،  (3

بالقوه خود را به   منصة  یهاییتواناهمة  دهدیمامکان  ، و به مردمتحکیم بخش زندگی است (4
 ظهور رسانند.

آگاهی به و جمع آوری دادها، تجزیه و تحلیل، نظریه پردازی، عمل، ارزیابی، كسب یا خلق دانش 
 یهاسوژه قبالًرا كه  یو كاركنانو تسهیل كننده تحقیق، مردم  شودیمشکل یك فرایند گروهی آغاز 

 نیبددهد، دیدگاه و نگرش خود مشاركت می یدر پاند در فرایند تعریف پی رفتهمی تحقیق به شمار
 .  ابندییمنفع در تحقیق به نقطه نظر مشترك در مورد زندگی خود دست ، افراد ذیلهیوس

هدف اولیه این تحقیقات ارائه نوعی ابزار كاربردی برای حل مشکالتی است كه مردم در زندگی 
 . كنندیمی، یا خصوصی خود تجربه ، اجتماعیاحرفه

توان به نوعی تغییر یا تحوّل در راستای تقویت و بهبود زندگی آزمون فرضیه در پژوهش عملی را می
 مردم، تشبیه كرد.  

 جايگاه تحقيق عملي )از ديدگاه كاربردي(
ی درمانی، ها كینیكل، هامارستانیبگرا به شکلی موفقیت آمیز در مدارس، از پژوهش عملی جامعه

های  جوانان، گروه یهاباشگاهنهادهای اجتماعی، دوایر و نهادهای دولتی، جوامع روستایی، كلیساها، 
های دیگر استفاده شده است.  از این نوع تحقیق برای بررسی وضعیت مختلف نژادی، و بسیاری محیط

وانان، مادران جوان، شهروندان ج یهاگروه، كاركنان سازمان، دانش آموزان مدارس، هاكارخانهكارگران 
های جسمی یا روانی رنج اجتماعی، مردمی كه به نحوی از معلولیت یهاگروهممتاز، مردم فقیر، بیکاران، 

برند و برخی موارد دیگر استفاده شده است. متولیان امور رفاهی، مددكاران اجتماعی، مشاوران می
مجریان، برنامه ریزان اجتماعی و شهری و مشاوران  اجتماعی، معلمان، پرستاران، پزشکان، مدیران و

گرا را به نحوی های اجتماعی، فرایندهای تحقیق علمی جامعهسازمانی در طیفی گسترده از زمینه
 اند.موفقیت آمیز تسهیل نموده
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كارانی كه به شركت در پژوهش اندرهایی به عنوان رهنمودی برای دستهای بعد مجموعهدر قسمت
توانید از این روش تحقیق برای امور بسیاری نظیر معه گرا تمایل دارند ارائه خواهد شد. شما میعملی جا

 موارد زیر بهره بگیرید :
 های كار روزانه از طریق اعمال موارد ذیل:تقویت روش 

 ؟دهیمرا انجام می هاآنكنیم و چگونه ها )چه كارهایی میبررسی اهداف و رویه
كار ما چقدر از كارایی برخوردار  ؟ایمارایی )تا چه حد به اهداف خود نائل شدهارزیابی اثربخشی و ك

توانیم آن را انجام چگونه می ؟ها )چه كاری باید انجام دادها و استراتژیریزی فعالیت، و برنامه؟بوده است
 دهیم؟. 
 های زیر : های خاص از طریق اعمال روشحل مشکالت و بحران 

 تعریف مشکل،
 یی دالیل بروز آن،شناسا

 تحلیل اجزاء تشکیل دهندة آن، و
 هایی برای حل آن مشکل.طراحی استراتژی 
 های زیر:های ویژه از طریق اعمال روشها و برنامهطراحی پروژه 

 ریزی،برنامه
 اجزاء و
 ارزیابی 

 ، عبارتند از : تواند مؤثر باشدمی هاآنگرا در هایی كه به كارگیری تحقیق عملی جامعهاز جمله حوزه
  آموزش 

  بهداشت 

 های اجتماعی فعالیت 

  توسعه سازمانی 

  برنامه ریزی و معماری 

  توسعه اقتصادی 

 مباني تحقيق عملي 
دهد كه برای حل امکان می افرادشود و به گرا، به شکل گروهی انجام میتحقیق عملی جامعه

های های و روشگیری از رویه، بر بهرهاین نوع تحقیق  .هایی سنجیده بردارندمشکالت خود، قدم
 توانند : كند و افراد با كمك آن میمشاركتی و همه پسند تأكید می

 الف ( موقعیت و وضعیت خود را به خوبی به تصویر بکشند، 
 ،ب ( مشکالت خود را به شکلی اصولی مطالعه و بررسی كنند

  .و ارائه كنندهایی مناسب تهیه پ ( برای مقابله با آن مشکالت، طرح
شود كه در تحقیقات علمی متداول از واژگان فنی و تخصصی و از فنون پیچیدة آماری استفاده می

 مشکل است، اما این نوع تحقیق برای همه )خواص و عوام( قابل فهم و به كارگیری است.  هاآندرك 
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توانند وضعیت و یآن م با كمكاین روش تحقیق، چارة همه مسایل و مشکالت نیست، اما افراد 
های مؤثری برای مشکالت موجود در محل كار و اجتماع ارائه جایگاه خود را بهتر كنترل كنند و راه حل

  .كنند
 2-1گزیدة

 روش بنیادی تحقیق عملی
 نگاه كنید

  و اطالعات هادادهجمع آوری 
  تعریف و توصیف 

 فکر كنید
 فرضیه سازی 
  نظریه پردازی 

 عمل كنید
 گزارش 
 

.  ردیگیمیکی از چندین روشی است كه تحقیق عملی از آن بهره « گاه كنید، عمل كنید ن» روش
از مراحل  یامجموعه( تحقیق عملی را به عنوان 1811به عنوان مثال كمیس و مك تگرت)

 كنند.ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی( معرفی می)برنامه
 نظم-1

و منظم نیست، بنابراین،  مشاركت كنندگان در  دهد، تحقیق عملی، فعالیتی مرتبتجربه نشان می
،  مجبورند به عقب برگردند هاآنرا تا پایان فرایند، قدم به قدم ادامه دهند.  هاتیفعالتوانند تحقیق نمی

ها را جهشی )نه ها را بازنگری كنند، تفسیرها را مورد بررسی قرار دهند، قدمفرایندها را تکرار كنند، رویه
 بردارند و گاهی در مسیر تحقیق، تغییراتی تند و شدید اعمال كنند.  به تدریج(
 فرهنگ-2

ای است كه منتقدان تحقیقات علمی سنتی معتقدند كه ماهیت این نوع تحقیقات به گونه
، میشل "مثالًدر جهت تأمین اهداف خود استفاده كنند؛   هاآنتوانند از استعمارگران و استثمارگران می

 نهفته در این نوع تحقیقات اشاره كرده است. طلب الیاستهای فرانسوی، به انگیزهفوكو، محقق 
ها را از های فردی و اجتماعی افراد و سازمانگرا به دنبال آن است كه انگیزهتحقیق عملی جامعه

های سنتی انجام تحقیق تغییر دهد و به این وسیله ماهیت رقابتی و برتری طلب تحقیق )با نگرش
 نفع در تحقیق را تضمین كند.های ذیل( را تغییر دهد و منافع همه گروهمتداو

سیاسی و هدف محقق از انجام آن  "كامالً ای عقیده دارند كه پژوهش عملی، ابزاری است كه عده
هایی برای مشکالت اجتماعی و كمك به افراد برای غلبه بر كسانی است كه به یافتن راه حل یا راه حل

 كنند.ظلم می هاآن
 نقش و جايگاه مردم-3
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ها را ها و تصمیم، طرحهاتیفعالویژگی برجسته و بارز تحقیق عملی آن است كه این نوع تحقیق اثر 
دهد.  این تحقیق تنها به دنبال نفع در تحقیق و متأثر از آن، مورد توجه قرار میبر زندگی افراد ذی

نفع و متأثر از تحقیق را نیز مورد ایش تمام افراد ذیتأمین هدف یا اهدافی خاص نیست، بلکه رفاه و آس
های اجتماعی و اداری جوامع مدرن . این ویژگی درست مقابل طرز تفکر حاكم بر نظامدهدیمتأكید قرار 

روح و ماشینی را الزم )شرّ های بیكه بسیاری از ساز و كارهای و روش میاكردهقرار دارد.  ما عادت 
 الزم( بدانیم.

توانند انبوه عواملی كه زندگی فردی، های كنترل شده و متمركز دولتی نمیی است كه طرحبدیه
 دهند، مدنظر قرار دهند.اجتماعی و سازمانی افراد را مورد هجوم قرار می

ها، های پذیرفته شده و متداول در سازمانمؤید این مطلب است كه بسیاری از روش هانیاهمه 
 ی، خطا و ناصحیح هستند.نهادها و مؤسسات اجتماع

ها باید با توجه به ارزش كاربردی یا كه برنامه كنندیم(پیشنهاد 1898تونی كلی و راسل گلوك )
 اساس تأثیرشان بر زندگی عاطفی و اجتماعی مردم مورد ارزیابی قرار گیرند.ر و همچنین ب هاآنفنی 

های تحقیقی را در موارد زیر فعالیتها ضرورت بررسی  اثرات گوناگون معیارهای ارزیابی برنامه
 سازد: آشکار می

 احساس عزت نفس افراد  غرور : 

  احساس خودمختاری، استقالل، صالحیت و شایستگی افراد عزت : 

 تأیید هویت اجتماعی افراد )زن، كارگر، اسپانیولی، و غیره( هویت : 

 ها، اعمال، رویدادها و : احساس افراد در خصوص مالکیت و كنترل بر منابع، تصمیم كنترل
 وقایع 

  توانایی افراد در احساس تعهد و مسئولیت نسبت به اعمال خودمسئولیت : 

  های مردمی: همبستگی گروهوحدت 

  كنندیمهایی كه مردم در آن احساس آسایش و آرامش : مکانمکان 

  پیوندهای تاریخی، فرهنگی یا اجتماعی دارند هاآنهایی كه مردم با : محلمحل 
( در كتاب خود با عنوان ارزیابی 1818كند كه گوبا و لینکن)هایی را بیان میاین مفاهیم، ویژگی

روش تشریحی جدلی یا به عبارتی گفت و گوی معناساز، آن   .اندنسل چهارم به توصیف آن پرداخته
شخصی مردم كه از طریق توجه به موارد زیر؛ حرمت و عزت شخصیت و امور  كندیمتعاملی را پیشنهاد 

 را مورد توجه قرار دهد :
 مشاركت فعال و كامل 

  مساوات سیاسی افراد درگیر در برنامه 

 ساختار توسعه یافته، همه پسند و پرمحتوا 

  برابری و همبستگی مفهومی 

 اجتناب از برخورد و تعامل با افراد به عنوان سوژه یا هدف مطالعه 
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انرژی،  آزاد كردن»قالب ر د، توجه به این خصوصیات دانبه آن اشاره كرده "قاًیدقگوبا و لینکن 
ایجاد خالقیت، القاء حس غرور، ایجاد تعهد، الزام به قبول مسئولیت و برانگیختن حس مشاركت و 

 شود.متبلور می« مالکیت
 نقش و جايگاه پژوهشگر-5

نامیده  « پژوهشگر»حسب سنت ر الذكر به شکلی قابل توجه نقش فردی را كه بهای فوقفرضیه
كند دهند )در پژوهش عملی، نقش پژوهشگر به مثابه نقش كارشناسی كه تحقیق میشود، تغییر میمی

نیست، بلکه او باید همانند فردی مشکل گشا عمل كند.  او تسهیل كنند یا مشاوری است كه به عنوان 
و دقیق مشکالت نفع در تحقیق در تعریف های ذیكند و به گروهیك عامل تسریع كننده عمل می

 كند. های مؤثر كمك میراه حل ارائهبرای  هاآناز  تیحما
 گرای خود را به روش زیر بیان كردند:های جامعهخصوصیات فعالیت

 .شما تسریع كننده هستید 

  از نقش شما تحمیل كردن امور نیست، بلکه باید افراد را برای تغییر تحریك كنید. این امر
 گیرد.شود، انجام میمربوط می هاآنسائلی كه به م نیترمهمبررسی  قیطر

 شوند نه نتایج حاصلهعصارة كارها فرایند و یا روشی است كه از طریق آن امور انجام می.  

 .اساس كار، قادر ساختن افراد به انجام تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به خود است 

 رود افراد آنجا باشند.و یا انتظار می از جایی كه افراد هستند شروع كنید، نه از جایی كه باید 

 ها را بررسی نمایند، به افراد كمك كنید موقعیت خود را تجزیه و تحلیل كنند، یافته
 خواهند تغییر دهند.خواهند حفظ كنند و آنچه را كه نمیریزی كنند كه چگونه آنچه را میبرنامه

 احتمالی یا عواقب هر انتخاب را  های مختلف انجام و نتایجبه افراد اجازه دهید كه روش
آزمایش كنند.  بعد از انتخاب برنامه، مشاور باید ضمن كمك در اجرای آن با طرح مسائل و نقاط ضعف 

 احتمالی كشف و انتخاب منابع، مشاركت نماید.

 كند، نیست.مشاور، حامل و طرفدار گروهی كه برای آن كار می 

 كند بلکه توسعة انسانی را نیز مدنظر قرار     ی، فقط به راه حل مشکالت توجه نممشاور
 دهد.می
 .رندیگیمدر تحقیق در كانون توجه قرار  نفعیذ یهاگروهاساس این جهت گیری پایین به باال، ر ب
های پیمایشی )زمینه یابی( از نظر قلمرو به عنوان نمونه، تحقیق« نمایندگان»، «كارشناسان»

اند، دچار تغییر دار شدهرا عهده هاآنهای افرادی كه عالیق، منافع، و ویژگی ها،محدود هستند و با برنامه
شوند كه مانع از فرایندهای تبادل نظر تحت شرایطی انجام می "غالباًشوند.  همچنین و دگرگونی می

 گردد.های جامعه میشركت بسیاری از گروه
 دهند.ه واكنش منفی نشان میدر بسیاری از مواقع افراد در برابر فرایندهای مستبدان

گیری از قدرت و برتری خود زندگی افراد را تحت تأثیر قرار هرجا كه عاملی بیرونی قصد دارد با بهره
اغلب به صورت زیر از خود واكنش  هاآنها در پشت این تحمیل نهفته باشد( دهد )حتی اگر بهترین نیت

 دهند:نشان می
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  خشونت و تهاجم 
 تفاوتی بی 
 گریز  
  انرژی 
  عالقه 

  اقدامات مؤثر 
 مالحظات عملي-5

گرا به دنبال طراحی، توسعه و حفظ آن دسته از تعامالت شخصی و اجتماعی تحقیق عملی جامعه
است كه ماهیت استثماری نداشته باشد و حیات عاطفی و اجتماعی همه مشاركت كنندگان را تحکیم 

شود كه به تکوین گروه منجر شود )فصل عمال میهایی طراحی و ابخشد.  این نوع تحقیق به شیوه
اشتراك همه مشاركت كنندگان( و دموكراسی، تساوی و انصاف، آزاد منشی و كیفیت زندگی اجتماعی 

در مورد روابط، ارتباطات، مشاركت و میزان شمول( شوند )را تقویت نماید.  اصولی كه در زیر تشریح می
هایی كه به عناصر كلیدی این نوع تحقیق حساس دوین فعالیتتوانند به مشاركت كنندگان در تمی

  .هستند، كمك كنند
 الف ( روابط 

 كلید كار در روابط نهفته است 
  .ای بسیار به ایجاد و حفظ روابط كاری مثبت داردگرا، عالقهپژوهش عملی جامعه

كه روابط ظالمانه وی معتقد است   .( نیز آموزنده است 1898كار محقق فرانسوی میشل فوكو ) 
شوند )برای در نهادهای اجتماعی همانند نقش بر روی سنگ، نیستند و به طور مشخصی ظاهر نمی

كه در رأس هرم سلسله مراتب اجتماعی قرار دارند( بلکه این نوع روابط ناشی از  ییهاآنمثال توسط 
 اعمال قدرت از طریق صدور فرامین در تمامی سطوح یك جامعه است.

های تعاملی را كه بر قدرت و مقام تأكید دارند كنار گذاشت و از این باید آن دسته از روشبنابر
 .پسندتر استفاده نمودهای عملیاتی همهسبك

نفع را مورد بررسی طبیعت، ماهیت و كیفیت روابط میان ارباب رجوع، مجریان و سایر افراد ذی نوع،
 قرار دهیم.

 ب ( ارتباطات
( معتقد است كه ارتباطات مؤثر عامل بروز تغییرات مثبت 1898هابرماس )نمحقق آلمانی یورگ

است اگر بخواهیم ارتباطات مؤثر و كارایی داشته باشیم باید چهار شرط بنیادی و اساسی زیر را رعایت 
 كنیم : 
 شود )از طریق ارتباطات( درك كند.درك : دریافت كننده بتواند آنچه را منتقل می 

 عات دقیق باشد و ساختگی نباشد.واقعیت : اطال 

 های خود برای برقراری ارتباط صادق باشد و هیچ برنامه و صداقت : ارتباط دهنده در تالش
 هدف پنهانی نداشته باشد.
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  .مناسب بودن : روش، سبك، و شکل ارتباطات برای افراد محیط و فعالیت مناسب باشد 

ت تحریف شده یا توجیه ناكامی در تأمین اهداف گیری از اطالعاتالش بری فریب دیگران با بهره
ها به قدری شایع است كه به بخشی نامطلوب اما الزم در حیات اجتماعی، سازمانی و سیاسی ما برنامه

 تبدیل شده است.
 یهاامیپها و جدا از شرایط اساسی ارتباطات ؛ رفتار، سبك و سازماندهی فعالیت ارتباطی نیز نشانه

تواند آثاری قابل توجه بر احساس آرامش كاركنان و افزایش عزم و ارادة كند كه میبسیاری ارائه می
 ها و تأمین اهداف بر جای بگذارد. در انجام فعالیت هاآن

 های تحقیق است.ارتباطات كلید عملیات  مؤثر در كلیه روش
 ج ( مشاركت

وی خود مشاركت كنند، فرصت تا زمانی كه افراد در فرایندهای كشف ماهیت و ریشة مشکالت فرار
دارند خیلی سریع موقعیت خود را به شکلی صحیح و عمیق درك نمایند و فعاالنه در فرایند رویایی با 

 مسائل مشاركت كنند.
ای تدوین را به گونه هاآن، و خدمات، هاطرحنقطه ضعف كنترل متمركز این است كه طراحان 

 یط فرهنگی و اجتماعی آنان تناسب داشته باشد.و مح هاآنكنند كه با منافع و اهداف می
های استانداردی كه به صورت های فرهنگی و اجتماعی یك گروه به شکلی مشخص با رویهدیدگاه

 شود متفاوت باشد، مشکالت بروز خواهند كرد.تدوین می گذاران استیسمتمركز توسط 
، آموزشی و رفاهی با تأكید بر سود، اجتماعی یهاعرصه در كلیه هاسازمانهای و اولویت هاارزش

شوند در ها با توجه به اهداف اقتصادی و فنی طراحی میتولید و كنترل لحاظ گردد.  بنابراین پروژه
 شود.حالی كه به مسائلی اجتماعی، فرهنگی عاطفی و معنوی توجه چندانی مبذول نمی

اند كه هر برنامه یا خدمتی اثراتی ناچیز ها به این نتیجه رسیدهاندركاران در بسیاری از زمینهدست
ها را از طریق مشاركت در تدوین و اجرای ها و روشبر زندگی افراد دارد، مگر اینکه مردم بخواهند رویه

 درك كنند. هاآن
گرا به دنبال جلب مشاركت مستقیم افراد در ارائة راه حل برای مشکالتی است پژوهش عملی جامعه

ها را تسهیل و ، وظیفه پژوهشگر است كه این فعالیتكندیمبروز  هاآنو اجتماعی  كه در حیات سازمانی
 ها را تعیین كند.حمایت كند، نه اینکه مسیر این فعالیت هاآناز 

در این نمونه، وظیفة رهبری تسهیل فرایندهای سازمانی و عملیاتی است، نه تعریف و كنترل این 
ساس تعلقی است كه كاركنان را به صرف زمان و انرژی در كمك به فرایندها.  مشاركت فعّال، كلیه اح

 كند.تکوین نوع و كیفیت زندگی اجتماعی خود تشویق می
 د ( فراگير بودن ) شمول (

نفع در امر تحقیق را در های ذیتحقیق عملی جامعه گرا به دنبال روشی است كه همة افراد و گروه
 برگیرد.

شود، مجریان به هایی كه به آسانی قابل اجرا هستند باعث میامهدر این شرایط، تمایل به برن
 ای نداشته باشند.مخالف یکدیگر عالقه "بعضاًهای مختلف و مشاركت فعال گروه
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شود تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود، ها به دقت كنترل میدر بیشتر موارد عضویت در كمیته
 ر دارند.های محدودی از كاركنان در كمیته حضوگروه

شود، اما این هایی سطحی ارائه میافتد كه در تظاهر به اقدامی عاجل، راه حلبسیار اتفاق می
 افزاید.ها تنها بر وخامت اوضاع میحلراه

 آزاد گذاشتن فرایندهای سازمانی، منافع بالقوه بسیاری دارد.
، شودیمارائه  هاآنبرای  ها و خدماتی كهگیری درباره برنامهافزایش مشاركت افراد در تصمیم

توانند دانش و آگاهی خود را به شکلی  قابل مالحظه افزایش دهند و منابع را در جهت اندكاران میدست
 جامعه بسیج نمایند. منافع

 تقلیل بسیاری از مشکالت به هم را مرتبط را دارا هستند. 
 2-6گزیدة 

 اصول مؤثر در تحقیق عملی جامعه گرا
 روابط 
 تارتباطا 
 مشاركت 
 شمول 

 فرايند اجرائي تحقيق عملي

بهبود، فرایند كلی اجرائی را در پنج فاز  یهاپروژه( در حوزه چگونگی انجام 0 ..2فرانگ گراینا )
تحقیق مطرح نشده  یهاوهیش. گرچه این طبقه بندی به طور خاص در حوزه ادبیات كندیمطبقه بندی 

 یهادگاهیدمنطبق با ادبیات و  كامالًقیق عملی این طبقه بندی در ارتباط با تح رسدیماست، اما به نظر 
. به همین دلیل ما نیز در ارتباط با مراحل و فازهای فرایند باشدیماندركاران تحقیق عملی نیز دست

 .میكنیماجرای تحقیق عملی از این طبقه بندی )البته با مقداری دست كاری و تعدیل ( استفاده 
 متعدد ارائه كرده است. یهامثالح مفصل و جامعی از این پنج فاز را به همراه ( شر  ...2اندرس )

فاز آماده  – 2فاز تصمیم و تعهد اولیه  -0بر این اساس پنج فاز اجرائی تحقیق عملی عبارتند از : 
فاز تعمیم و گسترش اجرا در  – 0فاز اجرای محدود در مقیاس كوچك  -3سازی و تمهید مقدمات 

سیستم و كل  یهابخشو نتایج با سایر  هارساختیزفاز یکپارچه سازی  -2مرتبط  یهابخشسائر 
البته الزم به ذكر است در تحقیقات عملی در بسیاری از موارد، به جای اجرای محدود  .سیستم اصلی

شاهد اجرای كامل طرح خواهیم بود و در نتیجه فازهای گسترش و یکپارچه سازی چندان موضوعیت 
بزرگ  یهاپروژهیافت. در واقع كاربرد این دو فاز مربوط به حالتی از تحقیق عملی است كه در  نخواهند

و امکان اجرای كامل و گسترده طرح تحقیق در بدو امر  ردیگیمبسیار بزرگ صورت  یهاطیمحو 
ریح این . الزم به ذكر است كه در نوشتار حاضر هدف ما تشباشدینمبه صالح نیز  اصوالًموجود نیست و 

پنج فاز پیشنهادی نیست و مطرح كردن این پنج فاز تنها در جهت ارائة یك چارچوب كلی برای فرایند 
 تحقیق عملی در مرحلة برنامه ریزی و اجراء است.
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 (Define) مسألهتعريف    - 1
 بحث خواهد شد.“( نگاه كنید” در این مورد در قسمت چهارم )مبحث 

     (Decide)تصميم و تعهد اوليه  - 2
در حد الزم مورد توجه  معموالًنیز برخوردار است  یباالاین فاز تحقیق عملی كه از اهمیت بسیار 

نکته در این فاز  نیترمهم. ردیپذیمشتابزده صورت  یبه صورتو اغلب گذار از آن  ردیگینممحققین قرار 
د پژوهش از لحاظ عملی و نظری این است كه تصمیم گیرندگان اصلی سازمان و یا پدیده اجتماعی مور

آگاهانه مصمم و متعهد به انجام تحقیق عملی مورد نظر باشند. تنها در این حالت خواهد بود كه  كامالًو 
منابع و امکانات اولیه مورد نیاز و حیاتی تحقیق قابل دسترس و حصول خواهند بود. )در مورد مدیریت 

 (.به طور كامل بحث شده استمنابع مورد نیاز تحقیق در فصل تحقیق كیفی 
 كامالً در واقع نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر انجام تحقیق عملی برای تصمیم گیرندگان اصلی باید 

عوامل متعدد و متنوعی باشد.  تواندیماین نیاز و ضرورت  سرمنشأمسجل و مسلم شده باشد. البته 
رط داخلی، بهره برداری از نقاط قوت مف یهاضعففشارهای محیطی، نارضایتی مشتریان و كاركنان، 

در ایجاد تصمیم و تعهد  توانندیم تواماو  ییتنها.....، هر یك به .موجود در محیط و یهافرصتداخلی و 
اولیه نقش بسزائی ایفا نمایند. در ضمن فرد یا گروه مسئول تحقیق )تسهیل كنندگان تحقیق( نیز 

صالحیت و توانائی انجام آن را دارند و  هاآن ،د انجام شودبای حتماًمطمئن باشند كه تحقیق  ستیبایم
 . باشدیمسرانجام اینکه انرژی، شور و اشتیاق و امکانات الزم برای انجام تحقیق فراهم 

 
 (Prepare)آماده سازي  

 بازبيني اصولي-1
 سازند.  و میتنظیم و از ن "مجدداًمردم حیات خود را از طریق فرایندهای پیوسته مبادله و مذاكره، 

اولین مرحلة فرایند تحقیق عملی مستلزم آشناكردن مشاركت كنندگان با پیچیدگی محیط فعالیت 
است.  به ویژه تسهیل كننده تحقیق باید به شکلی اصولی تصویری از موقعیتی كه در آن كار  هاآن
خواهد كرد، مشخص كند  هاآنبا هایی را كه وسیله بتواند جایگاه افراد و گروهكند، ارائه دهد تا بدینمی

هایی كه به تسهیل ای از رویهایجاد نماید. در ادامه این فصل به مجموعه هاآنو دركی اولیه از موقعیت 
 شود. اشاره می« صحنه را برای فعالیت تحقیق آماده سازند»دهد كنندگان تحقیق امکان می

گر در فرایند تحقیق، تعیین یت نقش پژوهشهای ایجاد ارتباط، تثبهای اولیه شامل راهفعالیت
ها و ایجاد و ارائه تصویری اولیه از شرایط و زمینه نفع در تحقیق و افرادی مؤثر در این گروههای ذیگروه

 تحقیق است. 
 مذاكره، توافق عام، )اجماع( و اقدام -2

 ( معتقدند كه : 1818اگون گوبا و ایونا لینکن)
بهره   هاآنهایی است كه مشاركت كنندگان از گرا آرایش سازهوظیفة اصلی یك محقق ساخت

را با یکدیگر و با هر نوع اطالعات دیگر كه ممکن  هاسازهگیرند و تا آنجا كه ممکن است وی باید این می
 است به مسئله مورد مطالعه مربوط شود، نزدیك كند.
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 اصولی دارای معنی مادة سازنده.ای هستند نمودهای یکپارچه، های خلق شدهها، واقعیتسازه
در حال روی دادن است، نیست بلکه هدف « واقعاً»هدف از تحقیق، ایجاد حقیقت یا توصیف آنچه 

 معتقدند. هاآنها به ( است افراد و گروههاسازهمتفاوتی ) ییهاتیواقعو  هاقتیحقنمایان ساختن 
ها با تصورات و ی است كه در آن افراد و گروهاگرا ایجاد زمینهبنابراین، وظیفة تحقیق عملی جامعه

ادراكات و تعابیر مختلف بتوانند ساختی از موقعیت خود كه برای همه مفهوم باشد طراحی و ارائه كنند 
نامند، زیرا همزمان با می« فرایند جدلی تشریحی»)ساختی مشترك(. گوبا  و لینکن این فرایند را 

شوند. هدف اصلی این فرایند، كسب یك ، معانی جدیدی ظاهر میهای مختلفمقایسه و تقابل دیدگاه
های هكردن دیدگاطریق ضمن دستیابی به اتفاق نظر و مشخص تركیب سطح باالتر است تا بدین

ها برای بحث و تبادل نظر دربارة اقداماتی كه باید انجام شود، استفاده گردد.  مختلف، از این دیدگاه
گرا بسیار اساسی است و نیازمند آن است كه مردم با ای پژوهش عملی جامعهفرایند جدلی تشریحی بر

هدف و یکپارچگی با یکدیگر همکاری كنند و به این وسیله حل مؤثر مسائل و مشکالت خود را تضمین 
 كنند.

 در اینجا اصل با اهمیت آن است كه اهداف انسانی حداقل به اندازه مالحظات فنی مهم هستند.
 اوليه يهاتيالفعانجام -3

هدف فعالیت اولیه ایجاد حال و هوایی مثبت از تعامل و فعالیت است كه انرژی و عالقة همه افراد 
 نفع در تحقیق را به كار وادارد.ذی

یا « باید» هاآنبه انجام كاری كنیم، اصرار داریم كه « وادار»كنیم افراد را هنگامی كه سعی می
در « بازداریم»را از انجام كاری  هاآنكنیم د، یا هنگامی كه سعی میكاری را انجام دهن« بهتر است»

هایی گردد.  چنین موقعیتهایی را موجب میمقاومت احتماالًایم كه موضعی مستبندانه قرار گرفته
صاحبان قدرت قبالٌ مشکل را تعریف و برای آن راه حلی  هاآنگیرد كه در فرایندهایی را در برمی عموماً
درك كنند كه دیگران ممکن است موقعیت یا پیچیدگی و نوع مشکل را به  توانندینم.  آنها اندكردهپیدا 
ها و اهداف متفاوتی داشته هایی بسیار متفاوت تفسیر كنند، یا ممکن است در زندگی خود برنامهشیوه

ند.  تجربة من نشان باشند و یا مسائل دیگری را دنبال نمایند كه از اولویت بسیار باالتری برخوردار
 شکست معموالًشوند، ها و تعاریف مستبدانه آغاز میاساس تصمیمر هایی كه بها و طرحبرنامه دهدیم

 خورند.می
تواند كه می اندشدهای طراحی شوند برای ایجاد بستر و زمینهفرایندهایی كه در ادامه تشریح می

را به صرف منابع شخصی و  هاآنیق را به تحرك وادارد و نفع در تحقهای ذیتوانایی انرژی افراد و گروه
های دهد كه ویژگیزمان تشویق نماید.  فعالیت اولیه همچنین به تسهیل كنندگان تحقیق امکان می

 سازندة محیط را كشف و شناسایی كنند.
های گروه ترین زمان ممکن با همهتماس و ارتباط در كوتاه جادیادر مراحل آغازین و اولیه تحقیق، 

 نفع در تحقیق حائز اهمیت است.ذی
مناسبی را برای مالقات با افراد تعیین كنند و باید بعد از  و مکانتسهیل كنندگان باید زمان 

كنند كه اساس این شیوه افراد احساس میر دیدارهای اولیه به طور منظم با مردم تماس برقرار كنند.  ب
كنند مهم است و اینکه در بعضی موارد ارائه می هاآنعاتی كه در فرایند تحقیق دخالت دارند، اطال
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عنصری مهم در تحقیق عملی « مالکیت و تعلق»این شرط « هاستآنطرح مورد نظر متعلق به »اساسی 
 گرا است.جامعه

 الف ( ايجاد نقش
 پژوهشگران به طور سنتی حس و موقعیت یك دانشمند یا متخصص را دارند و همواره از دیگران

گذارند.  البته در پژوهش عملی، احترام می هاآنتوقع احترام دارند و دیگران نیز بر همین اساس به 
نقش و وظیفة پژوهشگر تفاوت قابل توجهی با این الگو دارد.  دیگر به پژوهشگران وظیفة سنگین كشف 

كنند و این وضعیت، نقش منحصر به فردی را ایفا می هاآنشود، بلکه محول نمی« قابل تعمیم»حقایق 
 در حالتی بسیار واقعی، باید در متن هر مطالعه ایجاد شود.

نفع های ذیبنابراین، تسهیل كننده در مرحلة اول باید وضعیتی را ایجاد كند كه از سوی تمام گروه
 در تحقیق مشروع و قانونی باشد و تهدید كننده نباشد.

های نه فقط با افراد صاحب قدرت، بلکه با همه گروهبنابراین، پژوهشگران باید در مورد نقش خود 
تواند در قالب سهیم در تحقیق مذاكره كنند. توسعة نقش تسهیل كننده پژوهش در چنین شرایطی می

 مفهومی متشکل از سه عنصر : دستور كار، طرز برخورد موقعیت عملی گردد.
خود را « حضور»اف و مقاصد خود، توانند با آگاه كردن افراد از اهدتسهیل كنندگان پژوهش می

های احتمالی استقبال های اولیه شامل ارائه اطالعات دقیقی است كه از پرسشتثبیت كنند. معرفی
 نماید. ها بیان میواژه نیترشفافها را به كمك كند و برنامهمی

 شوند.تدوین میتری كنند و به طور مشخصها به تدریج نمود پیدا میبا ادامة كار تحقیق، برنامه
 ب ( طرز برخورد

ای به خود طرف معرفی كند و نقش تهدید كنندهپژوهشگر باید تا حد امکان خود را عادی و بی
نگیرد.  حركات بدن، طرز صحبت و متن سخنرانی، لباس و رفتار وی باید هدفمند، جذاب، فروتنانه و 

فتن، همانند یك رئیس مقتدر رفتار خالی از تکلف باشد. حالت متخصص همه فن حریف را به خودگر
 كردن و یا ادای یك فرد موفق را درآوردن برای تحقیق مشاركتی مضر است.

 ج ( موقعيت
توان در قالب سه مقوله، كه هر گروهی ممکن است در محیط اجتماعی مقام یا موقعیت را می

 لمرو نمادین.بخشی از آن را مدعی شود، تقسیم كرد: فضای فیزیکی، وضعیت اجتماعی، و ق
كنند كه تازه واردان یا افراد مایل به تغییر وضعیت كنونی تالش كنند مشکالت هنگامی بروز می

 ها را مورد هجوم یا تغییر قرار دهند.افراد و گروه« قلمرو»
ای هنرمندانه خود را مطرح كنند كه فضای همزمان با كار تداركاتی، پژوهشگران باید به گونه

كار خواهند كرد، مورد تهدید قرار نگیرد. باید با توجه به موقعیت خود،  هاآننی را كه با اجتماعی كاركنا
طرف اتخاذ كنند، اظهار عالقه كنند، اما هیچ عالمتی مبنی بر ها و موقعیت فیزیکی، موضعی بیفعالیت

 دارند، نشان ندهند.« قلمرو»هایی در مورد هر اینکه طرح
تواند اثری قابل توجه بر رز برخورد و موقعیت تسهیل كنندة پژوهش میپس از این رو دستور كار، ط

به طور خالصه تسهیل   .گرا داشته باشدهای تحقیق عملی جامعهموفقیت یا شکست هر یك از فرایند
 كنندگان باید در انجام امور زیر دقیق باشند : 
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 گشا معرفی كنند خود را فردی مشکل 

 ند مراقب ظاهر و لباس خود باش 

  اهداف خود را به نحوی كه تهدید كننده نباشد، بیان كنند 

 ها )رسمی و غیررسمی( همدم شوند و معاشرت كنند با همه گروه 

  قابل ر یت باشند 

  در دسترس باشند 

 كنندنفع در تحقیق مالقات كنند كه آنان احساس راحتی میدر جاهایی با افراد ذی. 

  
 نفعهاي ذيشناسايي گروه-4

های اجتماعی، گروهی و سازمانی تماس برقرار اندركاران با افراد مختلف و متعددی در محیطدست
بر زندگی یا كار تمام كسانی كه  "احتماالًكنند، ها تجربه میكنند. مشکالتی كه هر یك از این گروهمی

 گذارد.سهمی در این موقعیت دارند، تأثیر می
تحت تأثیر قرار  شانیزندگنفع در تحقیق )افرادی كه های ذیبنابراین پژوهشگران باید به همه گروه

گیرد( اطمینان خاطر دهند كه در امر تعریف و كشف مشکل یا خدمت مشاركت داشت. اگر چه می
نفع های ذیتوان همه افراد را در این امر مشاركت داد، اما این نکته ضروری است كه همه گروهنمی

تواند كند و در موقعیت و مقامی است كه میصحبت می هاآنمنافع احساس كنند كسی در دفاع از 
 را از آنچه در حال وقوع است، آگاه كند. هاآن

ای برای انگیزه "احتماالًهایی كه در جریان تحقیق از حق اعالم نظر برخوردار نیستند، اعضای گروه
بخشی اختالل وع فعالیت نتیجهمشاركت در فرایندهای تحقیق ندارند و بنابراین ممکن است در هر ن

 ایجاد كنند.
ها ها و زیرگروهتوانند به پژوهشگران در تعیین و انتخاب همه گروهفرایندهای بازنمایی اجتماعی می

نفع در های ذیای كه تصویری جامع از گروهتحت تأثیر موضوع مورد بررسی كمك نماید، به گونه
 تحقیق فراهم شود.

كند، آن دسته از افرادی را نفع در تحقیق به مشاركت كنندگان كمك میذیهای رسم نمودار گروه
ها را، شوند، شناسایی كنند )گاهی این گروههای مورد بررسی به نوعی مربوط میكه در ابتدا به موضوع

 مشابه چنین نموداری است. 3-1جدول   .(نامندیمهای مرجع گروه
ای در تگزاس های مختلف را در مدرسهكه مایل بودند گروهاند این جدول را پژوهشگرانی رسم كرده

 مشخص و انتخاب كنند.
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 در تحقیق نفعیذهای : گروه 3-1جدول 

 
 

 شناسايي افراد متنفذ -5
های ذیربط یکی از اولین وظایف مهم برای تسهیل كننده پژوهش، تعیین ساختار رسمی سازمان

ارتباط برقرار نماید و برای كار در  هاآنقدرتمند را شناسایی كند و با است.  وی باید افراد صاحب نفوذ و 
جایی كه از نظر سازمانی مناسب است، اجازه بگیرد.  در همین زمان باید الگوهای رسمی نفوذ را كشف 

نظران نامیده و تعیین كند، تا بدین وسیله اطمینان حاصل نماید همه افراد متنفذ )كه اغلب صاحب
  .انددر مراحل اولیه فرایند تحقیق لحاظ شده شوند(می

 ارائه تصويري اوليه -6
های اجتماعی محیط تحقیق را ارائه كنند. باید ابتدا تسهیل كنندگان پژوهش باید مفهومی از پویایی

نفع.؛ افراد كلیدی، ماهیت جامعه، اهداف و ساختار سازمانی مؤسسات ذیربط و كیفیت های ذیگروه
 نمایند.  ییرا شناساها افراد و گروهروابط میان 

 بخشی از این فرایند شامل مطالعه تاریخچه موقعیتی است كه قصد بررسی آن را دارند.
اند. این صدمات و گاهی آثاری از صدمات و اختالفات عمیق بر جای گذاشته رویدادهای گذشته

دقت مورد ا د كند مگر آنکه بهای موفق را به شدت محدوتواند دامنه و گسترة طرحاختالفات می
 رسیدگی قرار گیرند.

 پذير نمودنجامعه-7
با زندگی مردم  "معموالًهای فنی و غیر شخصی كه پردازیم فقط از روشهنگامی كه به تحقیق می
كنیم. بخش مهمی از ماهیت هر فرایند تحقیق بدین معنی است كه ما وارد ارتباطی، ندارد استفاده نمی



 روش تحقیق عملی؛ همپانزدفصل 
 

322 
 

 

 

گذار و های اجتماعی، تاریخی و عاطفی برخوردارند و تأثیرشویم كه از ویژگیگی میهای فرهنمحیط
 پذیر هستند.تأثیر

هایی سازند، كه در حیات گروهگرا را پژوهشگرانی پربار میبنابراین، فرایندهای پژوهش عملی جامعه
دهند كه غرق میانی ارتقا ورزند. پژوهشگران اثربخشی خود را زمكنند، مشاركت میكار می هاآنكه با 

 سازی حیات گروهی هستند.در  غنی
 (Small start) محدودو اقدام در مقیاس كوچك 

      (Expand)و تعمیم اقدام  گسترش
 (Integrate)یکپارچه سازی  

 
 نگاه كنيد)شناسايي وضع موجود و ارائة تصويري جديد(

نفع در تحقیق برای توصیف های ذیوههدف از این مرحله از فرایند تحقیق عملی، كمك به گر
 خود به شکلی روشن و جامع است. تیو موقعوضعیت 

چشم اندازهایی را كشف  هاآنكنند دنیای اطراف خود را بهتر بشناسند، وقتی كه افراد تالش می
 دهد.قرار می هاآن یفرا روكنند كه امکانات جدیدی برای حل مشکل خود می

دهد كه دنیای امکان می هاآنشود و به موجب روشن شدن فکر افراد می در بهترین شکل، این امر
 متفاوت بنگرند. و كامالخود را به شکلی جدید 

 تهية گزارش وضع موجود-1
های تحلیلی منسجم )و نفع در تهیه و تدوین گزارشهای ذیتسهیل كنندة تحقیق باید به گروه

تواند با انجام اقدامات زیر به كند. محقق می خصوص وضع موجود خود كمكر مورد توافق همه( د
 نفع در تهیه گزارش مذكور كمك كند:ذی یهاگروه
 آوری اطالعات از طریق:جمع 

 در تحقیق نفعیذ یهاگروهمصاحبه با شركت كنندگان در 
 اقدامات و وقایع مشاهدههای گروهی برای در فعالیت هاآنكمك به  
 ك مربوطمطالعه و بررسی اسناد و مدار 
 كردن اطالعاتبندی و مرتبدسته 
 نفع در تهیه و تنظیم یك گزارش تحلیلی از وضع موجود های ذیكمك به هر یك از گروه 

  نفع در تهیه و تنظیم یك گزارش تحلیلی مشتركذی یهاگروهكمك به 

 جمع آوري اطالعات-2
همزمان با مالقات تسهیل های مقدماتی تسهیل كننده پژوهش تشریح شد. در فصل سوم، فعالیت
آوری، ضبط و برای با نفع، آنها به روشی اصولی اطالعات را جمعهای ذیكنندگان پژوهش با گروه

 كنند.نفع در تحقیق آماده میهای ذیاستفاده گروه
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 مصاحبه 1-2
 دهد كه موقعیت خود را توصیف كنند.مصاحبه به مشاركت كنندگان امکان می

بسته، یك  احتماالًهایی ها، تسهیل كنندگان پژوهش ممکن است با دیدگاهصاحبهبا پیشرفت روند م
 .زندیبه پرهباید از بحث و مجادله با مصاحبه شوندگان  هاآنطرفه یا اشتباه مواجه شوند.  با وجود این، 

های افراد به آوری دیدگاهطبق نظر یك انسان شناس مشهور( جمعر مسأله مهم در این عرضه )ب
 (.22، ص1882-1861ظور درك دیدگاه آنان از محیط خود است )مالینوسکی، من

 هاپرسش
ها به راحتی تحت تأثیر تصورات، مورد فرایند مصاحبه این است كه پرسشر مشکل عمده د

 نسبتاً های ( چارچوبی مفید از پرسش1898گیرد. اسپرادلی )های پژوهشگر قرار میها و برنامهدیدگاه
ها و نظرات پژوهشگران تواند میزان تأثیر هدفدهد. این چارچوب میدایت كننده ارائه میخنثی و غیر ه

 شود.را بر اداراكات مشاركت كنندگان به حداقل برساند. این چارچوب در ذیل تشریح می
 های معمول وقوع هدهد در مورد شیوكه به پاسخ دهندگان امکان می ،هاي نمونهپرسش

كند؟ یك روز خاص در اداره چگونه عمل می معموالً)به عنوان مثال، گروه شما رویداد صحبت كنند 
 خود را توصیف كنید(.

 یابد )به عنوان مثال، آیا های ویژه تمركز می، كه بر رویداد یا پدیدهويژه يهاپرسش
 مورد جلسه روز گذشته خود صحبت كنید؟ شرح دهید كه چه اتفاقی افتاد...(.ر توانید دمی

 یهامکاندرخواستی برای انجام بازدید است تا مشاركت كنندگان تمام  گردشي پرسش 
خود را به پژوهشگران )و حتی در  یهابنگاه، یا مراكز یا هادرمانگاهدرس،  یهاكالسادارات، مدارس، 

نفع در تحقیق( نشان دهند )به طور مثال، آیا ممکن است تمام نقاط های ذیصورت امکان به دیگر گروه
این مركز را ]اداره، كالس درس، درمانگاه[ به من نشان دهید؟( در سراسر این بازدید، مشاركت كنندگان 

بخش را تشریح كنند.  پژوهشگران ممکن است ر های موجود در هجزئیات مربوط به افراد و فعالیت
گاه ]اتاق، دفتر، هایی بپرسند )به طور مثال، در مورد این بخش درمانهمزمان با ادامه كار خود پرسش

مورد مددكاران اجتماعی ]مددجویان، بیماران، جوانان[ ر كالس[ بیشتر توضیح دهید.  آیا ممکن است د
 اید، بیشتر صحبت كنید(.كه شما از آن نام برده

 میبه راتوانید كند )به طور مثال( آیا میبه فرایند توصیف كمك می تكليفي پرسش 
اغلب بسیار آموزنده و مفید هستند و  هانقشهاید رسم كنید؟(. های از محلی كه توصیف كردنقشه
توانند آورند.  مشاركت كنندگان همچنین میهایی برای طرح پرسش و توصیف دقیق فراهم میفرصت
توانید بگویید چگونه ویژه از حیات شغلی یا اجتماعی خود را ارائه كنند )به طور مثال: آیا می یهاجلوه

 كنید؟(.دی را اجرا مییك مطالعه مور

 بیشتر صحبت كنید. آیا چیز دیگری باقی .)به عنوان مثال، در مورد هاي اضافيپرسش ..
 مانده كه در مورد آن موضوع بگویید؟ چه چیزی دیگری؟(

 به عنوان مثال: ادامه دهید. بله اوه!( هاي تشويقيتوضيحات يا پرسش( 

 از آن را به من نشان دهید؟( یانمونهوانید ت) به عنوان مثال، آیا می هاي تمثيليپرسش 
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آوری نمودند، ای از اطالعات را جمعهای باز مجموعهبعد از اینکه پژوهشگران از طریق پرسش
كه بر مفاهیم قبلی متمركز است،  پرسش بستهرا از طریق طرح یك  یترقیدقتوانند اطالعات می

.. .توانید یكبیشتر در آن مورد صحبت كنید.  آیا می..، .گفتید كه قبالًكسب كنند) به عنوان مثال: 
، اضافی، تشویقی و تمثیلی یفیتکلهای نمونه، ویژه، گردشی، خاص را تشریح كنید؟(. تركیبات پرسش

 آورند. هایی برای شناخت بیشتر شرایط و موقعیت فراهم میفرصت
طرف اتخاذ كنند و و بیها موضعی خنثی تسهیل كنندگان پژوهش باید در سراسر این فعالیت

 نه تأیید كنند نه مورد تردید قرار دهند )كالمی یا غیر كالمی(. ا اطالعات حاصله ر
باشند كه از نوع تفسیر آنان بروز  یاكننده های هدایتپژوهشگران باید به ویژه مراقب پرسش

 شود.به مسائل مشاركت كنندگان مربوط نمی ماًیمستقكند  و می
های دقیق و مفصل دهد گزارشبط صوت این حسن را دارد كه به پژوهشگر امکان میاستفاده از ض

 تهیه كند.
جوانب مثبت و منفی      قاًیدقگیری از ضبط صوت معایب بسیاری نیز دارد و پژوهشگر باید بهره

 گیری از این وسیله را بسنجد.بهره
 مشاهدة مشاركتي2-2

در تحقیق مالقات كنند، فرصت بیشتری خواهند داشت  فعنیذ یهاگروهاگر پژوهشگران با اعضای 
، كنندیمكار و زندگی  هاآنكه مشاركت كنندگان در  ییهامجموعهو  هاطیمح مشاهدهتا از طریق 
 از شرایط و زمینه تحقیق به دست آوردند. ترروشنتصویری 
 و رویدادها،  هاتیفعالگروهی اجتماعی؛ محل وقوع  یهاطیمح: ادارات، منازل، هامکان

 استقرار فیزیکی

 :رسمی یهانقشو  هاتیموقعافراد، انواع كاركنان،  مردم 

 مبلمان، تجهیزات و موادهاساختمان: اشیا ، 

 اعمال واحدی كه كاركنان انجام دهند )به عنوان مثال: خواندن گزارش دربارة ارباب اعمال :
 رجوع(

 عنوان مثال: طراحی مطالعه موردی( از اعمال به هم مرتبط )به یامجموعه: هاتیفعال 

 موردی( یهاشیهمامرتبط )به عنوان مثال:  یهاتیفعالاز  یامجموعه: رویدادها 

 به دست آورندكنندیم: آنچه كاركنان سعی اهداف ، 

 هاتیفعال: اوقات، تناوب، تداوم و توالی رویدادها و زمان 

 و غیره هاتیفعالیدادها، عاطفی به كاركنان، رو یهاپاسخ: جهت گیری و احساسات 

 
كه قصد تهیه  ییهاگروهتا جزئیات مهمی را در مورد  دهدیممشاهدات به پژوهشگران امکان 

 را دارند، ثبت و ضبط نمایند. بتوانم گزارشی كلی از بافت و شرایط تهیه نمایم.  هاآنگزارش دربارة 
هدات خود را ارزیابی كند.  فردی تا صحت مشا دهدیماین فرایند همچنین به پژوهشگران امکان 

مسایلی چون قصد، هدف و احساس سوژه را درك  تواندیمتنها به شکلی سطحی  كندیمكه مشاهده 
 كند، لذا، صحت نظرات وی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.



322 
 

 فلسفة علم و روش شناسی تحقیق
 

 

 

 اسناد 2 -3
تحقیق مورد اطالعات بسیار مهمی را از طریق مرور و بررسی اسناد مرتبط با  توانندیمپژوهشگران 

 هاآندر مورد  هامصاحبهباید اسناد مربوط را جست و جو كنند، در خالل  هاآننظر، به دست آورند. 
، هابخشنامهاز اسناد مورد استفاده را نزد خود نگه دارند. این اسناد شامل  ییهانسخهسؤال كنند و 

 یهایگزارش، هابرنامهو  هاطرحا، هیخطمش، هایابیارزمربوط به  یهاگزارشیادداشت كوتاه، سوابق، 
 و موضوعات منتشر شده توسط روابط عمومی، خبرنامه و سایر اطالعات است. هامقاله، هاهیرورسمی، 

 هاآنكوتاهی تهیه و تنظیم كنند و  یهاگزارشخصوص اطالعات جمع آوری شده، ر محققان باید د
 ر تحقیق كنترل كنند.نفع دهای ذیافراد و گروه را از حیث دقت با دیگر

 باشند.این اطالعات، درتهیه و تنظیم یك گزارش تحلیلی مشترك بسیار مفید می
 هاي توصيفيتهيه گزارش

های آوری اطالعات را با توجه به شرایط موجود انجام دهند و با گروهتسهیل كنندگان باید كار جمع
 نفع در تحقیق در تماس مستمر باشند.ذی

توانند برای بررسی مسایل كلی و ارائه تصویری دقیق از وضع طرح، پژوهشگران میدر مراحل اولیة 
 نفع در تحقیق جلساتی تشکیل دهند.های ذیمورد تحقیق، با تعدادی از افراد و گروه مسألهموجود و 
 جلسات مقدماتي  -1

قبلی  گاهی الزم است، محققان برای افزایش موفقیت جلسات رسمی و همچنین ایجاد هماهنگی
نفع در تحقیق را در های مختلف ذیمیان حاضرین در آن جلسات، محل خاصی را تعیین كرده و گروه

 آنجا گردهم آورند.
__________________ 

های رسمی و كنند كه اقدام گروهی یعنی برگزاری جلسهبسیاری از محققان به اشتباه فکر می
 ها.طرح عمومی برای بحث و بررسی مسایل و تهیه و تنظیم

تفاوتی حاضرین در جلسه دلسرد و ناراحت سازمان دهندگان و برگزاركنندگان چنین جلساتی از بی
 شوند.می

توانند دهند و نمینسبت می« عالقگی والدین تفاوتی و بیبی» دلیل این امر را به  "معموالً هاآن
 ود.شهای رسمی موجب هراس و نگرانی بعضی مردم میدرك كنند كه محیط

  ________________ 
 

كه با یکدیگر اختالف دارند،  ییهاگروهكه افراد یا  شودیمگاهی برگزاری جلسات عمومی موجب آن 
به  تواندیمقبلی، برگزاری این جلسات  یهایزیر.  بدون برنامه كنندیمبرای اولین بار با هم مالقات 

و وخامت اوضاع شوند.  بنابراین، تنها بعد از  موجود دامن زده و باعث بروز اختالفات جدید یهاتنش
اقدام به  توانیممناسب و آرام به تبادل نظر بپردازند،  ییهامحلتوانستند در  نفعیذ یهاگروهاینکه 

 برگزاری جلسات عمومی نمود.  
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 اشكال جلسات -2
 یزگردهایمند : شوگروهی متمركز می یهاتیفعالبزرگ، پژوهشگران بر سه مرحله از  یهاطرحدر 

های كوچك، برگزاری گردهمایی های كاری رسمی.  البته در مورد طرحداخلی،جلسات مشترك و كمیته
 رسد. غیر رسمی كافی به نظر می

نفع در كه به هر گروه ذی هستندغیر رسمی  "نسبتاً های ، گردهماییالف( ميزگردهاي داخلي
دهند. این بررسی گذاشته و وضعیت خود را شرح میدهد مشکالت خود را به بحث و تحقیق امکان می

های مختلفی كوچك برگزار نمود و شکل "نسبتاًهای توان در منزل، اداره، كافه یا محلها را میجلسه
 دارد :
 های اصلی گروه 

 های داخلی نشست 

  جلسات غیررسمی 

  جلسات رسمی 

 جلسات گروهی 

 
دهد تا برای بررسی مسایل و قیق امکان مینفع در تحهای ذیبه گروه ب ( جلسات مشترک

های ها و تاالرها، محلدر سالن معموالًایجاد وحدت نظر، با یکدیگر مالقات كنند.  چنین جلساتی 
های زیر یکی از شکل یو داراشود ها، مراكز اجتماعی یا اماكن عمومی مشابه برگزار میبرگزاری همایش

 هستند :
 عمومی  یهانشست 

 می اجالس عمو 

  یامحاورهاجالس  

 هاهمایش 

 
 هاي رسميج ( كميته

  .ها و پیشنهادها استهایی ساختار یافته برای اجرای طرحگاهی فرایند تحقیق نیازمند اتخاذ روش
های نیمه رسمی مورد تأیید مقامات رسمی، مفید مناسب های رسمی یا كمیتهبنابراین، تشکیل كمیته

 تند از :ها عبارباشد.  این كمیتهمی
 های كاری:گروه 

 های پیشگام:گروه 

 های گروهی:كمیته 

 های سازمانی:كمیته 

 های مشترك:كمیته 
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 سازماندهي جلسات
كنندگان تحقیق باید به هنگام سازماندهی جلسات مدنظر قرار ای از مسایل اساسی كه تسهیلپاره
 دهند.
 مشاركت كنندگان-1

ها شوند كه همه گروه مطمئنشود. پژوهشگران باید مشاركت از اركان تحقیق عملی محسوب می
شرایط ) زمان، مکان  .دفاع كنند هاآنتوانند به خوبی از حقوق صالح هستند كه میدارای نمایندگی ذی

 این افراد را به حداكثر برساند. حضورو حمل و نقل ( باید فرصت 
 رهبر يا تسهيل كننده -2

تواند جلسات را هدایت كند.  محققان ست، به بهترین نحو میطرف اكه بی یرهبر ایتسهیل كننده 
یك تسهیل كننده را ایفا كنند، اما گاهی اگر عضوی از گروه، كه مورد احترام سایرین  نقشتوانند می

 است، این نقش را بعهده گیرد، بهتر خواهد بود.
افزایش موفقیت وجود تفاوت میان فرد تسهیل كنندة تحقیق و سایر مشاركت كنندگان موجب 

دار شود.  پژوهشگر باید مطمئن شود كه فردی مناسب وظیفه تسهیل یا رهبری جلسه را عهدهجلسه می
 شده است.
 مقررات و دستور جلسات-3

برای هر جلسه باید یك دستور جلسة مشخص داشته باشد كه در آن هدف از تشکیل جلسه، روش 
های این فعالیت البته در جلسه مشخص شده باشد. برگزاری و ادامة جلسه و وظایف شركت كنندگان
 های اصلی جلسه گردد. مقدماتی نباید آنقدر طوالنی شود كه مانع فعالیت

 هارويه-4
تواند تضمین كند كه هر گروه حاضر در جلسه از فرصتی ها و مقررات شركت در جلسات میرویه

تواند ر است.  به این منظور، تسهیل كننده میبرابر برای بیان نظرات و نکات مورد عالقه خود برخوردا
بتوانند نظرات و عقاید را به روشنی و با  هاآنتقسیم كند تا  تركوچكهای های حاضر را به گروهگروه

های مختلف خود را بیان كنند و از دهد دیدگاهاطمینان خاطر بیان كنند.  این كار به همه امکان می
 ذ حاضر در جلسه در جریان امور جلوگیری شود.تسلط افراد قدرتمند یا متنف

 گيريتصميم-5
گیری قرار گیرد، سعی شود در برگزاری جلسات باید به جای اینکه رأی اكثریت مبنای تصمیم

نظر همه كسب شود. اگر چه كسب توافق اتفاق نظر همه كاری دشوار است، اما ابزاری قدرتمند توافق
شود، زمان عنصری كلیدی در هر فعالیت گروهی محسوب می .رودبرای اعمال تغییرات به شمار می

 ریامکان پذخوردن و آسیب دیدن فرایند تحقیق عملی بنابراین كوتاه و فشردن زمان الزم بدون لطمه
 نیست.
 مكان-6

تعلق دارد( صحبت  هاآنكنند به خود مشاركت كنندگان وقتی كه در محیطی آرام )كه احساس می
مأنوس  هاآنكه برای  یدر محلاگر جلسه  .كنندتر بوده و با محقق همکاری بیشتری میكنند، صادقمی
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تمایل بیشتری هم برای حضور در جلسات و هم برای مشاركت در كارها نشان  هاآناست برگزار شود، 
تی ، مراكز درمانی، سالن اجتماعات و حهاهتلاجتماعی محل، كلیساها،  یهاسالن. بنابراین، دهندیم

 روند.مناسبی برای برگزاری جلسات به شمار می یهامکان هاپارك
 توصيف يهاچارچوب

 هاآنتوانند از شوند كه پژوهشگران میها تشریح میها و رویهدر ادامه چهار مجموعه دیگر از روش
به ها، مشاهای توصیفی استفاده كنند.  این رویهها در تهیه و تنظیم گزارشبرای كمك به گروه

نگاری و دیگر اشکال تحقیقات كیفی است كه به شکلی فرایندهای مورد استفاده در مطالعات قوم
 اند.های گروهی مورد استفاده قرار گرفتهها و محیطموفقیت آمیز در بسیاری از جوامع، سازمان

 روش قوم نگاري-1
 یهاطیمحمورد  ر ان دتوفرایند ارائه شده در بخش مربوط به مصاحبه )در همین فصل( را می

های های گروهی، پاسخگروهی نیز مورد استفاده قرار داد. تسهیل كننده پژوهش باید با استفاده از فرایند
را به طور خالصه روی نمودار ثبت و  هاآنآوری و استخراج كند و را جمع هاپرسشداده شده به این 

 های توصیفی استفاده كرد.زارشتوان در تهیه و تنظیم گضبط كند. از این مطالب می
 روش شش پرسش-2

دهد،حال آنکه گیری كلی به سمت كانون تحقیق را نشان میجهت "چرا "اولین پرسش 
تری بدست آورند.  هدف تعریف اطالعات دقیق دهندیمهای بعدی به مشاركت كنندگان امکان پرسش

محیط یا شرایط مورد نظر است. اسباب و علل نیست، بلکه هدف درك نحوه غلبه بر مشکل در 
كاراتر و مؤثرتر هستند. این دو پرسش، تجربیات « چرا»، از پرسش «چه چیزی»و « چگونه»های پرسش

به شرح اسباب و علل یا ارائه توضیحاتی كه از واقعیت به دور  «چرا»سازند؛ حال آنکه واقعی را آشکار می
 ایی مناسب عبارتند از :های اجرپردازد.  چند نمونه از پرسشاست، می
 چرا امروز جلسه داریم؟ هدف از برگزاری این جلسه چیست؟ 

 چه اتفاقی در حال روی دادن است.  ؟موضوع چیست 

  گذارد؟بر كار و زندگی ما اثر می چگونه یبررسمشکل مورد 

 گیرد؟چه كسی تحت تأثیر قرار می 

 افتند؟رویدادها كجا اتفاق می 

 ؟افتندیم رویدادها چه زمانی اتفاق 

 
ها و رویدادهای مربوط به مشکل متمركز شوند و ها باید بر اعمال، فعالیتپاسخ به این پرسش

 كنندگان نباید رفتار فرد یا گروه را ارزیابی كنند.مصاحبه
 روش توالي رويدادها-3

ت.  . وی این روش را روش ترسیم موقتی نامیده اسكندیم( روشی مشابه را پیشنهاد 1818نورمن )
 شوند.ها بر اساس توالی رویدادها تهیه و تنظیم میدر این روش گزارش
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را تفکیك   هاآندهند،های موجود را مورد توجه قرار میتر پدیدهبه عبارت دیگر، برای بررسی دقیق
دهند تا به این وسیله عناصر كلیدی یا مفاهیم اصلی را مشخص كنند یا مورد تجزیه و تحلیل قرار میمی
های توالی رویدادها و دیگر ویژگی _شوند های توصیفی ارائه میكه در گزارش _نند.  این عناصر ك

 دهند.محیط را به تفصیل توضیح می
 روش نيمرخ گروه-4

كند.  با كمك این شود، ارائه مینیمرخ گروه، تصویر از فضا و محیطی كه در آن تحقیق انجام می
 های مهم محیط خود تهیه و تنظیم كنند.ند گزارشی در خصوص ویژگیتواننفع میهای ذینیمرخ، گروه

های اصلی( را در خصوص اطالعات مربوط به موضوع جویا در تحقیق )گروه نفعهای ذیباید نظر گروه
 شوند.

تواند شامل موارد نفع در تهیه چارچوب نیمرخ اجتماعی كمك كند.  نیمرخ گروه میهای ذیگروه
 زیر باشد :

 افیاجغر 

 تاریخ 

  حکومت 

 سیاست 

 جمعیت شناسی 

  اقتصاد 

  بهداشت 

 آموزش 

 رفاه 

 مسکن 

 حمل و نقل 

 سرگرمی 

 مذهب 

 روابط میان گروهی 

 برنامه ریزی 

( 1883كنند.  جان ون ویلیگن )شناسی را ارائه میهای اجتماعی معموالٌ اطالعات جمعیتنیمرخ
های عات فرهنگی را نیز عالوه بر انواع دادهكند كه اطال( طرحی را پیشنهاد  می1892بعد از والكوس )

نگاری وسیع در مورد شود. نوع اطالعات جمع آوری شده نیازمند قومالذكر شامل میشناسی فوقجمعیت
پردازند.  چارچوب پیشنهادی ون ویلیگن دارای مردمی است كه در مجموعه مورد نظر به فعالیت می

 گیرد:ا در برمیهای فرهنگی است و موارد زیر رجنبه
 ندگیسبك ز 

 های تاریخیویژگی 
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 مورد واقعیت ر بینی، عقاید، تصورات، و تعاریف مختلف دجهان 

تواند آن را پس از بعد از اینکه پژوهشگر اطالعات الزم را دربارة نیمرخ گروه كسب كرد، می
ر به درك آن باشند.  به سرعت قاد نفعیذهای ای ارائه كند كه همه اعضای گروهسازماندهی به گونه

سازد شود و آنان را قادر مینیمرخ گروه، روشی ساختاریافته برای مشاركت كنندگان محسوب می
شوند طیف وسیعی از مجموعه عوامل مؤثر بر فرایند تحقیق را بررسی كنند.  این اطالعات موجب می

های كارا و ها و پروژهرای برنامههای مرتبط با موقعیت مورد توجه قرار گیرند و راه را برای اجویژگی
 .پایدار هموار كنند.

 هاي مشترک تحليلي ) رسمي و غير رسمي (گزارش
 كنند.های رسمی و غیررسمی را تعیین میدو مسأله مهم و عمده ساخت گزارش

 نفع را منعکس كنند.های ذیها و ادراكات همه گروهها باید برداشتاول، گزارش
 

نفع در تحقیق را های ذیهای بسیار كوچك، معموالٌ همه گروهزمینه و طیمحد دوم، به جز در مور
توان همواره در فرایندها گنجاند.  در این مواقع، پژوهشگران باید اطمینان حاصل كنند كه به طور نمی

ها آگاه خواهند شد و به محض تنظیم گزارش، نفع از روند پیشرفت فعالیتهای ذیمرتب همه گروه
ها باید به محض تنظیم، ارائه شوند نه پس از مطالعة آن و ارائه بازخور را خواهند داشت )گزارش فرصت

 تکمیل فرایند(.
 كنند :های توصیفی مشترك را از طریق زیر تهیه میگزارش

 كنند.ها و مشاهدات مقدماتی كسب میاطالعاتی كه پژوهشگران طی مصاحبه 

 كند كه تعریف خود را از موقعیت تبیین نفع كمك مییهایی كه به اعضای هر گوه ذفعالیت
 كنند.

 ها و اند شامل اسناد، مصاحبهآوری كردهاطالعاتی كه پژوهشگران از منابع دیگر جمع
 ها.گزارش

ها( است. نفع در تحقیق )یا نمایندگان این گروههای ذیها نتیجه تالش مشترك همه گروهگزارش
های اصلی )عناصركلیدی( را كه برای به تصویر كشاندن موقعیت گروه یاهیژگیومحتوا، شکل و  هاآن
 كنند.شود، تعریف مینفع استفاده میذی

 فكر كنيد ) تفسير و توضيح (
كند هایی پرداخت كه به مشاركت كنندگان در فرایند تحقیق كمك میبه تشریح فعالیت 6قسمت 

مشخص كنند.  در این فصل، بخش بعدی فرایند را  هاآنهای بروز تا ضمن تبیین مشکالت زمینه
كنند تا )الف( نفع در تحقیق توضیحاتی را ارائه میهای ذیشود.  در این بخش گروهتحقیق بررسی می

هایی درك خود را از آنچه كه در حال روی دادن است و چگونگی وقوع آن، افزایش دهند و )ب( سازه
 حت بررسی تهیه و ارائه كنند.مشترك را برای تفسیر و توضیح مشکالت ت

 تفسير : تبيين معاني   -1
 دار از فرایند اجتماعی ارائه كند.  تواند توصیفات و تفاسیری معنیپژوهش با این روال می
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ارائه نماید.  هاآنتواند توضیحاتی در مورد چگونگی پیدایش رویدادها و تداوم این نوع پژوهش می
بینانه دربارة اصالح یا حذف ای را برای پیشنهادهای واقعاند پایهتو.. تفسیری همچنین می.پژوهش

 رویدادها یا مشکالت معین ارائه كند.
شوند )به جای در فرایند تفسیر از مفاهیم نزدیك به تجربه، كه از زندگی روزمره افراد گرفته می

مك به افراد در آشکار مفاهیم نظری برگرفته از علوم رفتاری( برای تبیین و روشن ساختن معانی و ك
 شود.ساختن و سازماندهی تجربیات خود، استفاده می

 هاآنای را كه مردم از بینانههای واقعفعالیت تفسیری، آن دسته از ساختارهای مفهومی و تئوری
كنندگان سازد.  وظیفة پژوهشگر، كمك به مشاركتكنند، نمایان میبرای شرح اعمال خود استفاده می

هایی ساخت»كردن مفاهیم بدون چون و چرا پذیرفته شده و تعریف مجدد آن معانی در قالب  در آشکار
 هاآنو همچنین تجربة آگاهانه « ]كه[ بهتر، معقول، توسعه یافته و تبیین شده هستند

 (.1818كنندگان( نسبت به جهان است )گوبا و لینکن، )مشاركت
درك دیدگاه »است از كمك به مشاركت كنندگان در های تفسیری عبارت بنابراین، هدف از فعالیت

دار و ای كه بتوانند عوامل ریشه( نه به شکلی سطحی و ماشینی بلکه به شیوه1834)مید، « دیگری
 دهد.طور كامل و دقیق درك كنند، عواملی كه زندگی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار میپیچیده را به

 
 
 هاي تفسيريگزارش -2

های توصیفی ای باشد كه در آن گزارشی تفسیری ممکن است به منزلة بخشی از جلسههافعالیت
تر شدن فرایند، نیازمند برگزاری یك گردهمایی شوند یا ممکن است در صورت پیچیدهتنظیم می

 مستقل گردند.
 های تفسیری را بررسی وتهیه كنند وپژوهشگران باید دستور كار را تهیه و تنظیم كنند؛ گزارش

 های پیگیری را طراحی و تنظیم كنند.سپس ارائه و تجزیه و تحلیل نمایند؛ و سرانجام فعالیت
 تهيه و تنظيم دستور كار1-2

كنندگان در مورد افراد حاضر، هدف از برگزاری جلسه، و در اولین مرحله از این فرایند، مشاركت
 وخت.خواهند پرداخت، چیزهایی خواهند آم هاآنهایی كه به فعالیت

های جلسه متمركز آنان در این مدت نباید مسائل را بررسی كنند، بلکه باید توجه خود را بر فرایند
 نمایند.
 هاي توصيفيبررسي گزارش2-2

های توصیفی كنندگان جهت بررسی گزارشهدف از این فعالیت فراهم آوردن فرصتی برای مشاركت
 ارائه شده در جلسات قبلی است.

 هاي تفسيريم گزارشتهيه و تنظي3-2
های تفسیری كنندگان به طراحی و تنظیم گزارشهای بعدی، قادر ساختن مشاركتهدف از فعالیت

های مناسب را از در مورد مشکالت بررسی شده است.  تسهیل كنندگان باید مجموعة فعالیت
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مانی، یا ترسیم های تفسیری، بررسی سازانتخاب كنند كه عبارتند از : پرسش« های تفسیرچارچوب»
 مفهومی.
 هاي تفسيريارائه گزارش4-2

های فردی كنندگان به صورت گروهی و جمعی، گزارشدر این مرحله هدف آن است كه مشاركت
 نفع در تحقیق را بررسی كنند.ذی تركوچكهای گروه
 هاي تفسيريتجزيه و تحليل گزارش5-2

بندی اطالعات موجود دهی و طبقهسازمان كنندگان به صورت جمعی برایدر این مرحله، مشاركت
كنند.  هدف این است كه تعداد زیادی از نظرات، های ارائه شده در نمودارها، همکاری میدر خالصه
وسیله تعداد طبقات كمتری از اطالعات ایجاد شود و عقالیی ارائه كرد، تا بدین ها یا مسائل را بهگزارش
 ورد توجه و رسیدگی قرار داد.را به صورت گروهی م هاآنبتوان 

كنندگان به توافق رسیدند، باید هر گروه از مفاهیم را با توجه به عنوان یا پس از اینکه مشاركت
 عبارتی كه آن طبقة خاص را توصیف و مشخص كند، طبقه بندی كنند.

 هاي پيگيريطراحي و تدوين فعاليت-6
 دهند. گیری را تنظیم نموده، و جلسه را خاتمه میهای پیكنندگان فعالیتدر مرحلة پایانی، مشاركت

 هاي تفسيري مشترکگزارش-7
های مشترك را بر عهده كنندگان پژوهش باید به سرعت با گروهی كه وظیفه تهیه گزارشتسهیل
 ای به منظور تهیه و تنظیم گزارش تفسیری مشترك، برگزار كنند.دارند جلسه

آورد.  با وجود این، بعضی مبنایی برای اقدامات فوری فراهم میدر بعضی موارد، كار تفسیری اولیه 
پردازی هستند. تناسب ترند و نیازمند فرایندهای وسیع كشف، تجزیه و تحلیل و نظریهمسائل پیچیده
های كالن و ای مهم است. اگر از نظریههای ارائه شده با مشکالت موجود نیز مسألهتجزیه و تحلیل

ل كوچك استفاده شود، انرژی افراد به هدر خواهد رفت و پیشرفت امور میسر نخواهد انتزاعی برای مسائ
كنندگان در توصیف موقعیت، های مورد استفاده مشاركتشد.  توضیحات و تفاسیر باید در قالب واژه

 ارائه گردند.
_____________________ 

ردم، توضیحاتی را كه برای مشکالت ارائه هنگامی كه برای اولین بار كار خود را در سطح اجتماعی آغاز ك
گرفتند. به مفاهیمی نظیر طبقه اجتماعی، نژاد كردم، اغلب از زمینه و سوابقم در علوم اجتماعی نشأت میمی

كردم. در موارد بسیار محدودی این شکل تجزیه و تحلیل با افرادی كه با پرستی، قدرت، اختیار و غیره اشاره می
 ، سازگاری داشت.كردمكار می هاآن

یك بار در مناسبتی، تحلیلی را برای گروهی از مردم بومی ارائه كردم كه تلویحاٌ واكنش آنان را به 
های اقلیت به نژادپرستی را به صورت رفتارهایی نظیر داد. توضیحاتم واكنش گروهپرستی شرح مینژاد
ای از ظلم و ستم بودند، شی از تاریخچهگیری و اجتناب و تجاوز و خشونت كه همه ناعالقگی، كنارهبی

 ای تحقیر كننده بود.كرد.  خشم مردم بومی نسبت به من، تجربهبیان می
كنم. من ام، درك میلوحیرا نسبت به خامی و ساده هاآنبا نگاهی به گذشته، عصبانیت و شگفتی 

های ورد رفتارشان به شیوهكردم، بلکه در مرا از زاویة دید خودم تفسیر می هاآننه فقط موقعیت 
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كردم.  امروز، تالش ها انتقاد میهایشان به موقعیتكردم و به وضوح از پاسخای قضاوت میكلیشه
كنم شناخته شده باشند، به كار می هاآندهم برای مردمی كه با هایی كه ارائه میكنم همه تحلیلمی

شان گرفته شده باشند.  نقش خود من در این فرایند بیان شوند واز مفاهیم نزدیك به تجربیات هاآنزبان 
دربیان آرا و عقایدشان و اطمینان از این نکته است كه عقایدشان به وضوح و به طور  هاآنكمك به 

را  هاآنكنم كه دقت تفاسیر های سؤال برانگیزی را مطرح میكامل بیان خواهد شد. همچنین پرسش
 شود.آتی می زند و باعث تسهیل اقداماتمحك می

های محدود كند.  تحلیلاستفاده از مفاهیم نزدیك به واقعیت، نیاز به تحقیقات دقیق را برطرف نمی
كنند، به احتمال دار و پیچیده ارائه میهایی سطحی برای مشکالت ریشهحلیا با عجله و شتابزده كه راه

مطمئن شوند كه چارچوب توضیحی، به كنندگان باید زیاد مؤثر نخواهند بود.  پژوهشگران و تسهیل
لوحانه گذشته ای و سادهتوانند تفاسیر و تعبیرهای كلیشهاندازه كافی دقیق و محکم هستند و افراد می

 اند، كنار بگذارند.را از موقعیتی كه در آن قرار گرفته
 الگوهاي تفسير

نفع در تحقیق افراد ذی هاآنشود كه از طریق در ادامه سه روش یا چارچوب مختلف ارائه می
های تفسیری، بررسی سازمانی و های توصیفی را انجام دهند: پرسشتوانند فرایندهای تهیه گزارشمی

 ترسیم مفاهیم.
كنندگان در تهیه و ارائه تفاسیری از مشکالت تحت بررسی و تشخیص منابع ایجاد به مشاركت

كند.  پیامدها و نتایج این فرایندها، میكمك  هاآنهای ظاهری و خصوصیات كننده مشکل، ویژگی
توان از آنها به عنوان مبنایی برای اقدامات اصالحی بهره كنند كه میهایی توضیحی ارائه میچارچوب
 گرفت.
 چرا، چگونه، چه كسي، چه چيزي، چه موقع، كجا _: روش شش پرسش  1گزينة -1

را از  هاآنهایی كه درك ند، روی پرسشتوانكنندگان میهای نسبتاٌ ساده، مشاركتبرای پروژه
های تفسیری حاصل دهد، كار كنند.  عبارتاند، افزایش میهایی كه قبالٌ تشریح كردهمشکالت و زمینه
های مهم محیط و در تهیه و ارائه توضیحاتی كه ماهیت مشکل موجود و ویژگی هاآناز این فرایند به 

های تفسیر ممکن است شامل موارد زیر كنند: پرسشمیسازد، كمك زمینة آن مشکل را روشن می
 باشد:
 )چرا جلسه داریم؟ )هدف، كانون، مشکل 

 های مشکل چه هستند؟عناصر كلیدی و ویژگی 

 دهد؟گذارد؟ چه اتفاقی روی میمشکل چگونه برما اثر می 

 گیرد؟چه كسی تحت تأثیر قرار می 

 شوند؟چه موقع متأثر می 

 شوند؟كجا متأثر می 

برای آشکار ساختن عناصری  یترمفصلهای توسعه یافته و تر نیازمند استراتژیهای پیچیدهطرح
 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 مسألهافراد، گروه 

 تعامالت یا روابط میان افراد درگیر در مسأله 

 مقاصد افراد درگیر در مسأله اهداف و 

 های ذیربطتوالی و تداوم رویدادها و فعالیت 

 های افراد درگیر در مسألهها و ارزشدیدگاه 

  هاآنموجود بودن و دسترسی به منابع و استفاده از 

هایی را كه تسهیل كنندگان انتخاب ها به یك موقعیت مربوط نیستند. پرسشتمام این پرسش
ها را باید به های ارائه شده به این پرسششوند. پاسخه و دالیل بروز مشکل مربوط میكنند به زمینمی

ای از آن را روی نمودار آورد كه همه اعضای گروه بتوانند آن را تفصیل ضبط و ثبت كرد و باید خالصه
تجسم و  كنندتا موقعیتی را كه تفسیر می كندیمكنندگان كمك ببینند. چنین نمودارهایی به مشاركت

 های بعدی بهره گرفت.در فعالیت هاآنتصور كنند و سوابقی را ارائه كنند كه بتوان از 
 : روش بررسي سازماني2گزينة -2

ای را های مختلف سازمان یا مؤسسه مشکل مشابهدربعضی موارد )به عنوان نمونه، جایی كه بخش
ژوهشگر مناسب است. هدف از این فعالیت كنند( تجزیه و تحلیل در مورد كل سازمان برای پتجربه می

های بغرنج و پیچیده سازمان و منبع و منشأ مشکل است.  هدف از آشکار كردن تفاسیر مختلف از ویژگی
این كار، ارزیابی عملکرد یا شایستگی نیست، بلکه هدف ارائه روشی برای شناسایی نقاط مناسب برای 

های سازمانی زیر توجه ن در فرایند بررسی باید به ویژگیكنندگاانجام اقدامات مربوطه است. مشاركت
 كنند:
 بینش و مأموریت 

 های عملیاتیاهداف بلندمدت و هدف 

 ساختار سازمان 

 هانقش 
 هامسئولیت 
 هاقوانین و رویه 
 منابع 
 عملیات 

 هامشکالت، مسائل، ونگرانی 

ك خود را از سازمان و ، دركنندیمكنندگان روی این موضوعات كار همزمان با اینکه مشاركت
مربوط است( افزایش  هاآنهای ها و وجوه عملیاتی آن )كه به مشکالت، مسائل، عالیق و نگرانیویژگی
 هاآندهند. پیامدهای تحقیقات راباید روی نمودارها، به تفصیل ضبط، ثبت و خالصه كرد تا بتوان از می

 در مراحل بعدی فرایند تحقیق استفاده كرد.
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 : روش ترسيم مفاهيم3 گزينة-3
اثر ای را بیتوانند به تناوب اقدامات اصالحی دست اندركاران حرفهدار و بلندمدت میمشکالت ریشه

هایی كه جوانان مرتکب كنند.  وقوع مشکالت مربوط به مصرف موادمخدر، فرار از مدرسه، جنایت
ها و خدمات عادی رج از حیطة برنامهشوند و دیگر مشکالت آنقدر نافذ و فراگیر هستند كه اغلب خامی

بخشی از نظام پیچیدة متشکل از رویدادها و شرایطی هستند كه عمیقاٌ ریشه در  هاآنآیند. به نظر می
 ساخت اجتماعی جامعه دارند.

گیرد، اگر فقط بر روی یك وجه از مجموع عوامل هایی كه برای حل این مشکالت صورت میتالش
هایی كه به سرعت حلركز شوند، احتماالٌ به شکست خواهند انجامید.  راهسازندة یك موقعیت متم

شوند و سطحی هستند، به ندرت مؤثر خواهند بود. مشاركت كنندگان باید چنین مسائلی را، تعیین می
شود، مجدداٌ  هایی كه روابط متقابل میان همه عناصر مهم تأثیرگذار بر موقعیت تبیین میبه شیوه

د. هدف از چنین فعالیتی كمك به مشاركت كنندگان در یافتن راهی برای پیگیری مفهوم بخشن
 های چندگانه، همه جانبه و جامعی است كه به افراد در رسیدگی به مشکالت مؤثر خواهد كرد.استراتژی

در اولین مرحله از فرایند تحقیق كه در فصل چهارمك به آن اشاره شد، مشاركت كنندگان مشکل 
آن عناصر را به صورت  كنند. در ترسیم مفاهیم،و عناصر كلیدی موقعیت را تعریف می را توصیف،

ای كه مشاركت كنندگان بتوانند ارتباط میان اجزاء مختلف یك به گونه كنند،نموداری ترسیم می
موقعیت مرتبط با مشکل تحت بررسی را درك كنند. برای هدایت مشاكت كنندگان در طراحی و تنظیم 

 های زیر را بردارد:مفهومی، تسهیل كننده باید قدم نقشه
نظر قرار گیرند و كنندگان در درك عوامل تأثیرگذار مهمی كه باید مدهای مفهومی به مشاركتنقشه

 كنند.نفع در تحقیق، كمك میهای ذیدر ارزیابی میزان حضور همة گروه
نفع، عوامل لحاظ شده در نقشه نیز ذیهای به همین ترتیب با لحاظ كردن تعداد بیشتری از گروه

ریزی اقدامات( نیز یابند و بنابراین، تعداد عناصری كه باید بررسی شوند )به هنگام برنامهافزایش می
های هایی كه دیگر چارچوبتوان بر اساس فعالیتافزایش خواهند یافت.  این شکل تجزیه و تحلیل را می

 های تفسیری()به عنوان مثال، پرسش دهند، توسعه دادتفسیری را شکل می
 ای،های توضیحی ارئه شده در این فرایند، از نظر علمی یا حرفهدرك قابل دفاع نبودن چارچوب

توضیح نیستیم، بلکه به دنبال توضیحی هستیم كه « نیترحیصح»یا « بهترین»مهم است. ما به دنبال 
الذكر، تحقیق آن را بپذیرند.  در تمام فرایندهای فوق نفع درهای ذیمعقول باشد، یا همه افراد و گروه
هایی در مورد موقعیت خود ارائه كند.  تحلیل مبتنی بر نفع، دادهضروری است كه هر گروه ذی

، 2-1آورد. به عنوان نمونه درنمودار تفسیرهای دیگران، اساس مناسبی برای عمل فراهم نمی
ها، از صحت های خود اعضای این خانوادهاده در مقایسه با دیدگاههای معلم یا مدیر در مورد خانودیدگاه

 و ارتباط كمتری برخوردار است. 
گیرند؛ تفسیرهای اشخاص بیگانه اعلب كامل و دقیق نیستند و گاهی شکل قضاوتی به خود می

در تعارض جویانة تحقیق عملی انگیز و خصمانه بوده و با اصول مشاركتهای آنان عموماٌ تفرقهدیدگاه
 هستند.
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 : روش تجزيه و تحليل مسايل 4گزينة -4
های مشکالت موجود تا ریشه سازدیمروشی مشابه باترسیم مفاهیم، مشاركت كنندگان را قادر 

راكشف و نتایج و عواقب این مشکالت را تعیین كنند. در این فرایند، تسهیل كننده باید از هر گروه 
 را بر روی نموداری توصیف نماید: هاآنمشخص كند و  نفع بخواهد كه عناصر زیر راذی

  مشکل اصلی 

 های اصلی مشکلریشه 

 هازمینهها و پیشدیگر عوامل مهم مربوط به آن ریشه 

 نتایج و عواقب منفی عمده 

 دیگر نتایج مهم 
ها و عواقب بیان زمینهبه جای پیش« معلول»و « علت»هایی چون گاهی این فرایند رابا واژه

البته در بسیاری موارد، تعریف و تبیین اختالف بین علت و معلول به دلیل پیچیدگی تعامالت  كنند.می
 های اصلی تصویر ارائه شده غیرممکن است.بین بخش

كنند و به حل شوند، مرحله تفسیررا طی میفرایندهایی كه به طور صریح از مرحله توصیف آغاز می
 شوند. مشکل منتهی می
ها و فرایندهای دهد، درك مردم از زمینهگذاری شخصی در فرایند را افزایش میایهمشاركت، سرم

بخشد و احتمال وقوع درگیری و تعارض را در فرایند اجتماعی را كه با آن مواجه هستند توسعه می
رساند. پژوهش عملی فقط ابزاری برای حل مشکالت نیست؛ بلکه منبعی باارزش تحقیق به حداقل می

 اخت و ایجاد حس اجتماعی است.برای س
 

 حل مشكالت ساده ) عمل كنيد (
 شوند:شوند، بر اساس چارچوبی كه شامل سه مرحله است، ارائه میهایی كه در زیر توصیف میرویه
 شود.های جامعه و تعریف وظایف را شامل می، كه تعیین اولویتريزيبرنامه 

 ایی كه به مشاركت كنندگان در انجام وظایفشان ها، پشتیبانی، الگوسازی، و پیوند فعالیتاجر
 كند.كمك می

 كنند.، كه در این مرحله مشاركت كنندگان پیشرفت كار را بررسی میارزيابي 

گرا، محیطی هماهنگ، حمایتگر و نیروبخش روابط مشاركتی و فراگیر موجود در تحقیق عملی گروه
 بلکه در عمل كارا نیز هستند.شوند فراهم آورند كه نه تنها موجب رضایت شخصی می

 برنامه ريزي -1
 اجرا -2

شوند.  همزمان با تالش گرا اغلب بااقدامی مفرح و سازنده شروع میفرایندهای جامعه
های كنندگان در اجرای وظایف تعیین شده، تسهیل كنندگان پژوهش باید )الف( حمایتمشاركت

ان در مسیر نگهداری از توان و نیروی آنان ارائه كنندگعاطفی و سازمانی الزم را برای حفظ مشاركت
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كنندگان را به یك شبکه سازی كنند و )پ( مشاركتگرای معقولی را الگوكنند )ب( فرایندهای گروه
 ارتباطی حمایت كننده پیوند دهند.

 پشتيباني -3
صلی یابند.  وظیفة ادر مراحل اولیة فعالیت، مردم تا حدی خود را تنها و بدون حامی می

های تحقیقی افراد است. كننده پژوهش فراهم آوردن نوعی پشتیبانی عملی برای ادامه فعالیتتسهیل
 شود:توان ارائه كرد كه به طور خالصه، چند نمونه در زیر اشاره میها را به طرق متعددی میحمایت

 هاي برقراري ارتباطالف ( روش
ای را سازمان های سادهارتباط برقرار كنند و روش كنندهتسهیل كنندگان باید مرتب با هر مشاركت

 دهند، ارتباط برقرار كنند.كنندگانی كه وظایف مشابهی انجام میبتوانند با مشاركت هاآندهند كه 
 ب ( تربيت و پرورش شخصي

شود.  همزمان باكار افراد روی وظایف تعیین شده و محوله، دیدگاه آنها به طور اساسی متحول می
های خود و سایرین، و به میزان خطراتی كه گاهی نسبت به خویش، به لزوم اعتماد به قضاوتآنان 
آورند. تسهیل كنندگان باید پیوسته نسبت به ضرورت بیان تر به دست میپذیرند، دركی عمیقمی

پدرانه های تحقیقی )البته نه به شکلی ماشینی و كننده در مورد افراد درگیر در فعالیتاظهارات تأیید
 بلکه به شکل خاص و موقرانه( حساس باشند.

 ج ( بررسي و تجزيه و تحليل
« قضاوت»كنندگان كنندگان نباید، حتی اگر از آنان خواسته شود، در مورد عملکرد مشاركتتسهیل

با پرسیدن: « روندرسد كارها خیلی خوب پیش نمیبه نظر می»كنند. فرق بسیاری بین گفتن: 
كنندگان را تشویق كنند، وجود دارد.  تسهیل كنندگان باید مشاركت« روند؟ه پیش میكارهایتان چگون»

اند، صحبت كنند وآنها هر وجه از وظایفشان را بررسی كنند، در مورد فرایندهایی كه در آن درگیر شده
 های الزم را انجام دهند.اساس مبنای شخصی مالقاتر را مورد تأمل قرار دهند و ب

 د ( ياري
شوند، ممکن است به كمك و یاری رو میگامی كه مشاركت كنندگان با مشکالت روبههن
كنندگان كنندگان پژوهش نیاز داشته باشند.  تسهیلكنندگان پژوهش نیاز داشته باشند.  تسهیلتسهیل

های كافی را فراهم آورند تا دار وظایفی شوند، بلکه فقط باید مساعدتپژوهش نباید خود عهده
را با موفقیت به پایان رساند.  هنگامی كه  هاآنكننده بتواند این وظایف را آغاز كند یا تمشارك
كنندگان اشاره شوند، تلویحاٌ به نداشتن صالحیت دیگر مشاركتدار میكنندگان كاری را عهدهتسهیل

 كنند.را در فرایند تضعیف می هاآنكنند و قدرت می
 هـ ( حل و فصل تعارض

های های طوالنی( در پژوهشهای جزئی و چه به شکل مشاجرهبه صورت مخالفتتعارض )چه 
طرفی خود را در فرایند تحقیق حفظ كرده است، عملی معمول نیست.  پژوهشگری كه تقریباٌ بی

غرض و صادق را اتخاذ كند. وظیفة وی اداره تعارض به تواند به هنگام مشاجره موضع یك فرد بیمی
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ها موقعیت خود را به وضوح توصیف كنند، منابع تعارض را تجزیه و تحلیل گروه نحوی است كه تمام
 حلی برای حفظ روابط كاری مثبت، تالش كنند.كنند و در پیدا كردن راه

 الگوسازي
گرا را نمایش دهند.  باید تلویحاٌ فرایندهای گروه هاآنحضور پژوهشگران و روش حمایت و یاری 

های عملیاتی پدرساالرانه، اداری گرا و سبكباید تفاوت بین روش گروه هاآنی هااعتبار و شفافیت روش
 كننده را نمایان سازند.و كنترل

الگوسازی یکی از قدرتمندترین ابزارهای نهادی ساختن فرایندهای اجتماعی است كه جزء 
 حرف زدن است. از ترارزششود. عمل كردن بسیار با گرا محسوب میهای گروهناپذیر تحقیقجدایی

 ايجاد روابط
شبکة حمایتی، جزئی كلیدی در موفقیت طرح است.  این امر نه فقط در مورد فرایند تحقیق صادق 

 كند.كنندگان درگیر در تحقیق نیز صدق میاست، بلکه در مورد هر یك از مشاركت
دید در شود افرادی جهای حمایتی موجب میكنندگان با شبکهگاهی ایجاد ارتباط مشاركت

 های تحقیق مشاركت نمایند و گسترة توان فرایند تحقیق را افزایش دهند.فعالیت
شود كنندگان میهای حمایت از آحاد مشاركتدراین راه، ایجاد روابط نه تنها باعث توسعه شبکه

 كند.ساز را فراهم میبلکه توان الزم برای حفظ فرایندهای جامعه
كنندگان در طراحی و توسعة پیوندهای به دیگر مشاركتكنندگان پژوهش ضمن كمك تسهیل

حمایتی باید مراقب باشند به عنوان یك واسطه و میانجی دائمی در فرایند ارتباطات دخالت نکنند. اگر 
كنندگان با افرادی را ایفا كنند، مانع توسعة روابط كاری مثبت میان مشاركت« واسطه»فقط نقش یك 

كنترل خواهند شد. تسهیل كنندگان پژوهش ممکن است به قصد كمك به  كنند،كار می هاآنكه با 
 كنندگان، به كنترل امور ادامه دهند و بر قدرت خویش بیفزایند. مشاركت

 بررسي مجدد
كنندگان باید به منظور بررسی پیشرفت خود، مرتب با یکدیگر مالقات كنند. در این مشاركت

كنندگان مجری نفع و هر یك از مشاركتهای ذیظر، به گروهجلسات، باید ضمن ارائه برنامه مورد ن
 وظایف، فرصت انجام كارهای زیر داده شود:

 های ما نظری دارید؟(برنامه را بررسی كنند.  )پرسش اصلی: آیا در مورد برنامه 

 روید؟( در مورد پیشرفت كار گزارش دهند.  )با وظایف خود چگونه پیش می 

 از برنامه را اصالح كنند.  )آیا مشکلی دارید؟ آیا ما باید روش خود  هاییدر صورت نیاز، بخش
 اید، تغییر دهیم؟(را تغییر دهیم؟ آیا ما باید وظایفی را كه شما تعیین كرده

 ایم؟(ها را جشن بگیرند. )چه چیزی به دست آوردهموفقیت 

ای توصیف، تفسیر و هایی برای بررسی مجدد ابعاد مختلف فرایندهاین فرایندها همچنین فرصت
 كنند.رو هستند بیشتر حمایت میآورند و از افرادی كه با مشکالت روبهریزی را فراهم میبرنامه
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 ارزيابي
ای، ممکن است نیاز به ارزیابی رسمی از طرح محرز و مشخص شود.  افرادی كه در مرحله

معموالٌ از گزارشی كه حاوی اند، های سیاسی و نیروی انسانی ارائه كردههای مالی و حمایتكمك
 كنند.اطالعاتی در مورد میزان پیشرفت یا نتایج پایانی طرح است، استقبال می

مرحله ارزیابی نیازمند فرایندهایی است كه از نظر ماهیت مشابه فرایندهای مورد استفاده برای 
كامل از این  نفع در تحقیق است. شرحیهای مشترك افراد ذیطراحی و تنظیم تفسیرها و توصیف

 ( ارائه شده است.1818)گوبا و لینکن، ارزیابی نوع چهارم فرایند در كتاب 
نفع موجب های ذیهای مختلف و متفاوت گروهكنند، ارزشهمان گونه كه گوبا و لینکن اشاره می

است  كنندة پژوهششود. این وظیفة تسهیلها واقداماتی آتی میبروز اختالفاتی در مورد تعیین اولویت
هایی برای طراحی و تنظیم مجدد مسائل جست و جو نماید، كه در مورد اختالف مذاكره كند و راه

 های بعدی یا مورد نظر، توافق كنند.كنندگان در مورد قدمای كه مشاركتگونهبه
گرایانه است كه در بطن تحقیق عملی نهفته است.  این این روش ارزیابی موافق با فلسفة ساخت

نفع در تحقیق )نه دستاوردهایی تایج و پیامدها را در قالب دستاوردهای قابل قبول برای افراد ذیروش ن
شود( گیری میای از معیارهای معین و قطعی اندازهكه میزان موفقیتشان از طریق مقایسه با مجموعه

 كند.ارائه می
از جانب افراد كه مایلند از  ، به خصوص«قطعی»گاهی فشار بسیار زیادی برای ارائة نوعی ارزیابی 

برای توجیه مخارج با مشاركت شخصی استفاده كنند، وجود دارد.  اما باید توجه داشت كه « اعداد»
. با وجود این، كنندیمای تحریف شده از فرایند تحقیق ارائه اعداد گمراه كننده هستند و معموالٌ چهره

گردند و ممکن است به شکلی مناسب در فرایند یمواردی وجود دارد كه اطالعات كمٌی مفید واقع م
 ارزیابی استفاده شوند.
های ارزیابی كه مخالف كنندگان پژوهش باید آگاه باشند كه به آن دسته از شکلبنابراین مشاركت

 نپردازند.  هاآنگرا هستند، مشغول نشوند و به اصول تحقیق عملی جامعه
 جمع بندي

نفع در هایی را برای كار با افراد ذیی توصیف شده است كه راهها و مسیرهایدر این فصل روش
كنند. نقطه پایان ها پیشنهاد میریزی وظایف و فعالیت، اجرا و تقویت و یا ارزیابی فعالیتتحقیق، برنامه

 ایم.شروع كرده هاآنحل برای مشکالتی باشد كه كاغر را با فرایند باید ارائه راه
یابیم كه هنگام آغاز اقدام برای به ندرت به این آسانی است.  ما معموالٌ درمیالبته زندگی اجتماعی 

توانند ما را از مشکل اصلی دور سازند و مسیر كنند كه میای از مسائل بروز میحل مشکالت، مجموعه
حركت ما به سوی آن را تغییر دهند. اقدامات اتخاذ شده برای حل مشکل، گاهی موجب آشکار شدن 

شود. به عالوه، هر قدر زمینه و محیطی كه مشکل در آن قرار دارد، از مسائل ومشکالت میطیفی 
نفع در تحقیق بیشتر باشند، پیچیدگی امور و وظایف فراروی باشد، وهرچقدر تعداد افراد ذی ترعیوس

كند و تر تمركز میهای پیچیدهپژوهشگران بیشتر خواهد بود.  فصل هفتم بر روی این موقعیت
 دهد.رهنمودهایی را در اختیار پژوهشگران قرار می
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 حل مشكالت پيچيده و گسترده )عمل كنيد(
هایی برای حركت از مراحل تفسیر یا تجزیه وتحلیل به سمت در قسمت هشتم مسیرها وروش

های كوچك ارائه شد. این فصل های درس، اداره و سازمانهای محدود نظیر كالسمرحله اجرا در محیط
پردازد؛ جایی كه دست اندركاران مشغول امور پیچیده و مشکالت تر میتر و پیچیدههای بزرگحیطبه م
های دولتی و های بزرگ و متنوع وجود دارند. مثالٌ در سازمانشوند كه اغلب در سازمانداری میریشه
ها و استان هایی كه در مورد مسائل اجتماعی و سازمانی شهرها، مناطقهای تجاری، یا محلشركت
 كنند.گیری و فعالیت میتصمیم

های بزرگ فراتر از دامنه و قلمرو بررسی كامل مسائل مربوط به مدیریت و سازماندهی طرح و برنامه
كنندگان كمك هایی خواهیم پرداخت، كه به مشاركتاین كتاب است، اما در این فصل به معرفی رویه

های بزرگ و پیچیده اجرا كنند. اگرچه چارچوب در محیط گرا راكند فرایند تحقیق عملی جامعهمی
اندركاران باید تر نیز یکسان است، دستهای پیچیدهبرای طرح« نگاه كنید، فکركنید، عمل كنید»اصولی 
های های خود را اصالح و تعدیل كنند، و برای دستیابی به اهداف چندگانة پژوهش عملی، مهارتبه رویه

 بیشتری كسب نمایند.
 مديريت تحقيق عملي جامعه گرا

روند و همواره پژوهشگران به عنوان عنصری كلیدی در یك نظام اجتماعی پیچیده به شمار می
دهند یا را تغییر می هاآندهند: یا اینکه روش كار زندگی دیگران را به دو شکل تحت تأثیر قرار می

ای در مقابل تغییرات مقاومت ها، عدهمه موقعیتكنند. تقریباٌ در ههای جدیدی را آغاز میاینکه فعالیت
مورد توجه قرار گیرند.   هاآنخواهند كرد، مگر آنکه فرایندها به دقت تعریف شوند و عالیق 

قادر به حفظ  هاآنكنندگان باید مطمئن شوند كه كنندگان ضمن همکاری با مشاركتتسهیل
های عملیاتی كه مشخصة از سبك، روش و شیوهخودمختاری و انسجام كار خود هستند و در عین حال 

های باید از آْن دسته از روش هاآناز همه اینکه،  ترمهمكنند.  های اداری است، اجتناب میبیشتر نظام
كند، بهره كنندگان حفظ میكاری كه مشاركت فعال و حس تعلق اجتماعی را در میان همه شركت

 گیرند. 
دیریت منابع در فصل تحقیق كیفی ذكر شد، در تحقیق عملی بر اساس مطالبی كه در قسمت م

توجه به منابع انسانی، مالی و زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق از اهمیت و اولویت باالئی برخوردار 
 كنیم. ترروشنماهیت این موضوع را  میكنیماست. با ذكر یك مثال مستند سعی 

 
اي مديريت به كاركنان دفاتر هاي حرفهارائه آموزشطراحي و  – 2گزيده پژوهشي 

 مشاوره
ای های حرفهای برای ارائه آموزشكردم خواستند برنامهاز واحدی كه زمانی برای آن كار می

های مدیریت به كاركنان دفاتر مشاوره طراحی و ارائه كند.  برآورد كردیم كه فرایندهای توسعه مهارت
دارد و لذا در برابر فشارهایی كه سعی داشت ما را وادار نماید مورد نظر به حداقل شش ماه زمان نیاز 

كردیم، شش هفته برای ارائه خدمات این برنامه ظرف مدت شش هفته انجام شود، مقاومت می
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ای به كاركنان مورد نظر كافی نبود.  این كار به سازمان دیگری واگذار شد، سازمان مزبور مشاوره
شدند، طراحی كرد.  البته، بعد از شش زشی را كه در شش هفته ارائه میهای آموای از برنامهمجموعه

ای برای تدوین های آموزشی به شکست انجامیدند. سرانجام موفق شدیم بودجهفایده، برنامهماه كار بی
ای بود كه هنوز هم در تمام مناطق ایالت ماهه به دست آوریم.  نتیجه این فرایند، برنامه 12یك برنامه 

 كند.موفقیت و به خوبی كار می با
های محلی و طراحی مجدد استراتژی توسعه در موردی دیگر برآورد كردیم كه برای مشورت با گروه

ای به شش ماه زمان نیاز داریم. اگرچه بودجة الزم فراهم شد، بعد از برای یك سازمان اجتماعی منطقه
ت بخشی برای تکمیل كار در آن مدت زمان پیدا های رضایمدتی مذاكره، تنها در ظرف چهار ماه، راه

 كند.ای هنوز هم به شکلی مؤثر فعالیت میكردیم. اكنون، پس از پنج سال، آن سازمان منطقه
 

های موجود، پیوسته های خود در سازمانكنندگان باید برای انسجام و یکپارچگی فعالیتمشاركت
« مدیریت»هایی كه با آن اصول باید از نگرش هانآاصول كاری پژوهش عملی را مدنظر قرار دهند.  

هایی مناسب های سازماندهی خود را به شیوهای كه بتوانند فعالیتگونهمطابقت دارند، آگاهی یابند به
به قلم پك جهان در آستانة تولد  . (، و188اثر بالك )مدیریت قدرتمند هایی نظیر انجام دهند.  كتاب

 كنند.ون و ادبیاتی هستند كه چنین اهدافی را دنبال میای از مت(، نمونه1883)
كند. او پیشنهاد می« های كار آفرینسازمان»و « اداری»های بالك روشی را برای تمیز بین سازمان

های پدرساالرانه )كه بر سلسله مراتب اختیارات وكنترل شدید های اداری با نظاممعتقد است كه سازمان
اساس اعتماد و اعتقاد به ر های كارآفرین بشوند. سازمانكنند( مشخص میكید میهای سازمان تأفعالیت

شوند. چنین سازمانی به طور دقیق و به شکلی معتبر و صحیح گذاری میمسئولیت كاركنان پایه
گیرد تا اعمال شود، در این شرایط نظارت، بیشتر شکل حمایت و مشاوره را به خود میمدیریت می
كنندگان یا ارباب رجوع تعریف های چون مشاركت و خدمات رسانی به مصرففقیت در قالبكنترل؛ و مو

 شود.می
ای( دارند، اما نگرش پویای وی به گیری شغلی )حرفههای مفهومی بالك جهتاگر چه چارچوب

 كند.گرا از منافع فردی كه با اصول پژوهش عملی مطابقت دارد، تأكید میمدیریت بر تعریفی خدمت
های تحقیق عملی از نظر كمی و كیفی، ابزار و منابع مدیریت نیز به شکلی فزاینده با افزایش طرح
كنندگان كنندگان پژوهش و دیگر مشاركتكنند. تسهیلها كاربرد بیشتری پیدا میدر اینگونه تحقیق

های خود، به لیتها، نیروها و فشارهای مؤثر بر فعابرای ادارة مجموعه وسیعی از اقدامات، محدودیت
باید آگاهانه مراقب الگوی مدیریتی مورد  هاآنهای سازمانی و مدیریتی نیاز دارند. با وجود این، مهارت

های سلسله مراتبی قدرت و كنترل های مبتنی بر الگوهای سنتی و شیوهاستفادة خود باشند، تا به رویه
 ند.، كشیده نشوزنندیمكه به فرایندهای تحقیق عملی صدمه 

 ريزيبرنامه
حل مشکالت پیچیده اغلب نیازمند آمادگی و تداركات بلندمدت و در مقیاس وسیع هستند كه 

های جامع و تعریف شده را ریزی استراتژیك، رویهنامند. برنامهمی« ریزی استراتژیكبرنامه »گاهی آن را 
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كنندگان قرار در اختیار مشاركت ها و مقاصد راگیریها بینشی روشن از جهتگیرد. این رویهدر برمی
 دهد كه موارد زیر را توصیف كنند:نفع امکان میهای ذیدهند. برنامه ریزی استراتژیك به گروهمی

 انداز آرزوهاي بلند مدتچشم-1
 پوشانند.پردازد كه این آرزوها را جامة عمل میهایی میای عملیاتی كه به تعریف طرحبرنامه

را  هاتیفعالها یا های مورد نیاز برای اجرای هر یك از این طرحی كه وظایف و قدمهای اجرایبرنامه
 كنند.تعیین می

 مشترک يهادگاهيدايجاد -2 
هم آورده را گرد هاآنهمزمان با فعالیت افراد برای ایجاد بینشی گروهی كه ماهیت مشکالتی كه 

اند، دست موقعیتی كه در آن گرفتار شده یاهیدگیچیپ سازد، به درك بیشتری دربارةاست روشن می
از تعدد عواملی كه ریشة مشکالت هستند، به دست  یتركاملهمچنین درك جامع و  هاآنیابند. می
 برند.های بسیار جامع و مؤثر پی میآورند وبرای حل مشکالت به ضرورت طراحی وتنظیم برنامهمی

های الزم، عواملی را كه باید مورد توجه قرار گیرند، حلیلبعد از اینکه پژوهشگران با انجام تجزیه و ت
های خود را به صورت عقالیی تنظیم توانند فعالیتنفع در تحقیق میهای ذیمشخص كردند، گروه

ها را در چند توانند تنوعی از فعالیتریزی دقیق، ممکن است دریابند كه میاز طریق برنامه هاآنكنند.  
ای به یکدیگر متصل كنند كه اثر های بسیاری را به شیوههند یا اینکه فعالیتطرح گسترده جای د

از آینده كه بسیاری از حقایق زندگی « بینشی»را افزایش دهد.  از این طریق ممکن است  هاآنبخشی 
 عادی را دربردارد، پدیدار شود.

ر تحقیق را تعریف كند.  این نفع دهای ذیدستورالعمل آرمانی باید به وضوح امیال و آرزوهای گروه
های خاص موجود در دستورالعمل باید به دقت نتایج نهایی طرح تحقیق عملی را، از طریق بیان هدف

ها و عقاید تشریح كند.  چنین دستورالعملی ممکن است شکل زیر را به تری از ایدهچارچوب گسترده
 خود گیرد:

های ذیربط برای ه داونرتن با والدین و دیگر گروهدانش آموزان، مدیران، و ناظمان ومعلمان مدرس
های ساكن در این بخش شهر همکاری خواهند فراهم آوردن دوره آموزشی با كیفیت باال برای خانواده

 هاآنیك دوره آموزشی و یك نظام درسی را كه مربوط به زندگی دانش آموزان است و به  هاآنكرد.  
 جام دهند، طراحی و ارائه خواهند كرد. دهد اقدامات زیر را انامکان می

 به باالترین سطح موفقیت تحصیلی كه در توانشان است، دست یابند؛
 به سطوح باالی خودباوری و اعتماد به نقس دست یابند؛
 را طراحی كنند؛ شانیخانوادگمعیارهای اخالقی و معنوی مناسب با زندگی اجتماعی و 

 همکاران و دوستانشان در جامعه زندگی كنند؛ و ها،آزادانه و هماهنگ با همشاگردی
را به جزئی مفید و كارا از نیروی كار جامعه تبدیل  هاآنها و دانشی تجهیز شوند، كه به مهارت 

 .كندیم
 

ها انجام دستورالعمل آرمانی، تالشی است كه در جهت یکپارچه كردن بسیاری از اهداف و برنامه
تحقیق عملی است.  این دستور العمل باید حاوی « فکر كنید»له های مرحشود و حاصل تحلیلمی
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كنندگان لحاظ شده مسائل مورد توجة مشاركت هاآنهایی مکتوب باشد كه در ضمن دستورها و رهنمود
های آموزشی نامربوط و غیره(. باشد )معیارهای علمی، رفتار دانش آموزان، آموزش خسته كننده، برنامه

ها، ممکن است برنامه _آموزان، والدینمعلمان، مدیران، دانش _گان مختلفكننداگرچه مشاركت
ها واهدافی متفاوت داشته باشند، اما باید دستورالعمل آرمانی را بپذیرند و به رسمیت بشناسند. اولویت

 های خود را شناسایی كند.تواند مناقع و اهداف و برنامهدستورالعملی كه از طریق آن می
پس از اقدامات بسیار و  هاآنهای آرمانی نقطة آغاز فرایند تحقیق عملی نیستند؛ بلکه دستورالعمل

ای از هایی هستند كه برای رفع مجموعهشوند و نتیجة تالشبه منظور تعریف مشکالت خاص مطرح می
ت گیرد؛ مسائل و مشکالتی كه از فرایندهای تحقیق آغازین سرچشمه و نشأمسائل و مشکالت انجام می

واقعیتی از پیش تعریف شده و از پیش تعریف كننده نیست، بلکه واقعیتی « برنامه جامع»اند.  گرفته
 نوظهور و در حال رشد است.

 عملياتي: اجراي دستورالعمل يهااستيس-3
كند تا مشاركت كنندگان بتوانند مأموریت ای را ترسیم و معین میهایی ویژهسیاست عملیاتی طرح

های توان به طریق زیربه بیانیهنند.  دستورالعمل آرمانی را كه قبالٌ به آن اشاره شد، میخود را درك ك
 عملیاتی تبدیل كرد: 

 مدرسه داونرتن مأموریت خود را از طریق زیر اعمال خواهد كرد:
 های آموزشی گروهی؛طراحی برنامه 

 طراحی مدیریت اقتضایی؛ 
 ر در كالس درس، تأمین وافزایش سرمایة های مشاركت والدین، شامل داوطلبان حضوطرح 
 های كوتاه مدت؛های فوق درسی، و طرحالزم، برنامه 
 سازمان دانش آموزی؛ 
 ای ؛برنامه مشاورة پایه 
 های آموزشی و عملی اجتماعی؛ برنامه 
 های توسعه نیروی انسانیبرنامه 

نفع در )آن دسته از افراد ذیكند نفع اصلی تأكید میاما تحقیق عملی بر تقدم و اولویت افراد ذی
گیرد(. در این مورد، خود جوانان باید وارد ها و اقدامات قرار میدر كانون فعالیت هاآنتحقیق كه منافع 

ها را طراحی و تنظیم كنند و تصمیم بگیرند كه چه چیزی و چه باید در نهایت برنامه هاآنعمل شوند.  
های عملیاتی باید از جامعیت برخوردار كنند، لحاظ گردد بیانیههایی كه تعریف میحلكسی باید در راه

به نفع اصلی را در انجام وجوه مختلف مأموریتی كه های ضروری، ذیباشند و با مشخص كردن فعالیت
كنندگان ممکن است نتوانند یا نخواهند كه تمام با مفهوم ومعنادار است، یاری دهند.  مشاركت شانیرا

های عملیاتی باید به روشنی همه عوامل مؤثر در حل ا یکباره انجام دهند، اما بیانیهها رآن فعالیت
كنندگان كنندگان پژوهش باید جلساتی را ترتیب دهند كه مشاركتمشکالت را مشخص كنند تسهیل

حل ای كه از میزان پیشرفت خود در های عملیاتی خود را بررسی كنند، به گونهبتوانند مأموریت و بیانیه
 كاهد.زده میهای سطحی و شتابحلمشکالت اگاه باشند. یك بیانیة عملیاتی از احتمال ارائه راه
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 هاي اجراييبرنامه-4
ای مجزا طراحی و های اشاره شده در بیانیه عملیاتی، برنامهها یا طرحباید برای هر یك ازفعالیت

های مختلف، ها یا كمیتهزم است تیمهای عملی التنظیم شود.  همزمان با طراحی و تنظیم برنامه
های خود را برای یکدیگر بیان و بازگو كنند.  این امر گیریهای خود و جهتگردهم بیایند تا فعالیت

های خود را عقالیی و هماهنگ كنند، به آورد تا فعالیتفراهم می تركوچكهای فرصتی برای گروه
و مخالف با یکدیگر عمل نکنند و منابع موجود به علت  ها در جهت اهداف متقابلای كه برنامهگونه
 هایی مشابه، به هدر نروند.دقت و عجوالنه در فعالیتبرداری بیبهره
 هابررسي برنامه-5

ها باید نقاط قوت هر برنامه را با توجه كنندگان همزمان با آماده شدن برای اجرای فعالیتمشاركت
آن شناسایی كنند. چارچوبی ساده كه شامل تحلیلی از نقاط ضعف  به نیروهای داخلی و خارجی مؤثر بر

 تواند به اجرای این فرایند كمك كند.ها و تهدیدات برونی باشد، میو قوت درونی برنامه و فرصت
را در قالب اهداف عملی یا وظایف بیانگر  هاآنها ارائه شد، باید مجدداٌ بعد از اینکه پاسخ این پرسش

كافی »هایشان محول نمود.  به عنوان نمونه: های درگیر به عنوان بخشی از مسئولیتگروه و به افراد یا
شود باید دوباره به شکل یك هدف عملیاتی بیان كه یك نقطه ضعف محسوب می« نبودن منابع مالی

كاركنان «.آغاز فعالیت برای كسب منابع مالی بیشتر»یا « بررسی و كاوش منابع مالی ممکن»شود: 
 توانند این وظایف را به عنوان بخشی از طرح مورد نظر انجام دهند.می

 ابعاد سياسي-6
ها شد كه گروههایی اجرا می، پژوهش عملی اغلب از طریق اقدامات و فعالیت1861در دهة 

های آشکار اجتماعی و سیاسی به اهداف خود نائل آیند. پژوهش توانستند با پرداختن به فعالیتمی
های سیاسی ین نگرش عملی اجتماعی همگام و همسو نیست. هرجا كه پژوهشگران به روشعملی با ا

آمیزی خواهند شد كه موجب اختالف و مبتنی بر تضاد منافع روی بیاورند، درگیر تعامالت خصومت
های مکمل شود.  باید اولین انگیزه و هدف در اجرای پژوهش عملی، ایجاد پیوندها و ائتالفتعارض می

 های اجتماعی به دو گروه دوست و دشمن.     د، نه تقسیم كردن مجموعهباش
كنند مانع پیشرفت یك طرح تحقیقی گاهی افراد سرسخت، لجوج، جاه طلب یا ترسو سعی می

كنند، آگاه باشند تا كنندگان پژوهش باید از ابعاد سیاسی محیطی كه در آن كار میشوند.  تسهیل
هایی را كه مایلند كمك توانند آن دسته از افراد یا گروهمی هاآنئق شوند. بتوانند به این مشکالت فا

كنند، فهرست نمایند. همچنین باید افرادی را كه احتماالٌ كنند، و یا از اجرای تحقیق حمایت می
های مقاومت خواهند كرد تعیین و مشخص كنند. علت مخالفت این افراد آن است كه فعالیت

بینند. باید از ابتدای فرایند پژوهش تمام این افراد را به عنوان افراد لف منافع خود میپژوهشگران را مخا
 نفع در تحقیق قلمداد نمود.ذی

فقط هنگامی كه پژوهشگران علیرغم تالش بسیار زیاد برای جلب مشاركت كاركنان باز با شکست 
گیرند، آنان باید از ان قرار میشوند و هنگامی كه افراد عمداٌ در برابر اهداف پژوهشگرمواجه می
( اثر كوور، 1812پویا )های ایجاد تحول مبانی روشهایی نظیر كتاب های ارائه شده در كتاباستراتژی
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 با سر، قلب و دستدیکن، اسر و مور استفاده كنند یا به روش پیشنهادی كلی و سیول در كتاب 
 (، متوسل شوند.1811)

 برنامه ريزي مالي-7
كنندگان پژوهش باید تواند بخش مشاجره ساز و دشوار یك طرح باشد و تسهیلی میتأمین مال

مسائلی مالی را به طور روشن و دقیق مورد رسیدگی قرار دهند تا یکپارچگی فرایند تحقیق را حفظ 
كنندگان در تنظیم یك بودجة كامل و روشن كمك كنند كنندگان باید به مشاركتكنند.  تسهیل

ریزی اصلی به های تعریف شده در فرایند برنامهر یك از وظایف و وظایف و فعالیتطوری كه هبه
ای است كه به نیازهای مالی مربوط به آن مرتبط شود. طرح توسعه یافته شامل فرایندهای پیچیده

توانند روش تهیه و تنظیم كنندگان میخدمات یك متخصص طراحی بودجه نیاز دارد، اما مشاركت
 های ساده را فرا گیرند.طرح بودجه برای
هایی ویژه طراحی و تنظیم كنند تا مطمئن های تحقیق عملی، باید برنامهكنندگان در طرحمشاركت

 شوند كه در طول اجرای طرح از سرمایه كافی برخوردار هستند.

 اجرا :  سازماندهي پژوهشگران
كاری را به ای كه دوبارهبه گونه تسهیل كنندگان پژوهش باید امور را به طوری مؤثر اداره كنند

حداقل برسانند و به عالوه باید دالیل و توجیه مصرف منابع را جست و جو كنند و دائم در جریان روند 
ای است كه انجام عملیات ها به گونهامور باشند. وظیفة تسهیل كنندگان پژوهش سازماندهی فعالیت

های طرح یابد با یکدیگر ارتباط ر اداره شود.  فعالیتطرح ادامه یابد و فرایند تحقیق به شکلی مؤث
منطقی داشته باشند و با هدف رسیدگی به مشکالت افراد كمرنگ خواهد شد وكاهش خواهد یافت.  

های سازمانی كنندگان كمك كنند تا به آن دسته از توافقتسهیل كنندگان پژوهش باید به مشاركت
 هاآنفرایند تحقیق را همزمان با پیشرفت آن حفظ كند.  دست یابند كه پیوستگی و حس هدفمندی 

 باید موارد زیر را بررسی كنند:
 مبانی سازمانی 

 های سازمانیتوافق 

 گیری از:هدایت فرایند تحقیق، از طریق بهره 

o اصول عملیاتی مناسب 
o زبان 
o گیریفرایندهای تصمیم 
o فرایندهای پشتیبانی و نظارت 

 
 مباني سازماني-1

ها( و ها )فرصتكنندگان در كشف تواناییكنندگان پژوهش باید به مشاركتهیلبنابراین تس
های موجود، كمك كنند.  های خود تحت حمایت سازمانتهدیدهای موجود به منظور سازماندهی فعالیت



 روش تحقیق عملی؛ همپانزدفصل 
 

333 
 

 

 

های سازمانی ها و روشگیرند چنین كنند، باید به نحوی مناسب از رویههرجا كه تصمیم می هاآن
 گه استقالل گروه تحقیق، حفظ گردد. یهاگونمایند به استفاده ن

های كنندگان پژوهش باید با رویههرجا مشخص گردد وجود سازمانی مستقل ضروری است، تسهیل
خاص ایجاد یك سازمان مستقل آشنا شوند.  این سازمان به وضوح به اهداف مشخص و مدون، ساختار 

 ایی در مورد نحوه مصرف وجوه نقد، نیاز خواهد داشت.ههای عملیاتی و به توافقسازمانی، رویه
 هاي سازمانيتوافق-2

های مبتنی های امروزی بر سلسله مراتب كنترل و نظامشیوه و سبك اداری نهفته در بیشتر سازمان
ورزند كه اغلب با اصول تحقیق عملی در تعارض هستند.  بهترین كار آن بر رئیس و مرئوس تأكید می

های بخش یا قسمت به واژة تیم، دسته یا گروه فکر كنیم) به برداشت و ذهنیتی جای واژهاست كه به 
هایی چون مدیران، كنند، توجه كنید(. بهتر است به جای واژهها ایجاد میكه از هر یك از این واژه
ر پژوهشگران كنندگان استفاده كنیم. هم رفتاهایی نظیر نمایندگان یا هماهنگسرپرستان یا ر سا از واژه
های بخش)اختیار دهنده( فعالیترا دربرگرفته است، باید خاصیت قدرت هاآنو هم دنیای نمادینی كه 
 تحقیقی را افزایش دهد. 
ریزی جلسات ای كه اعضای تیم مسئولیت برنامهها باید خودگردان باشند، به گونهاز سوی دیگر، تیم
د مواد، استخدام دیگر كارگران و كارمندان و غیره را بر ها، تقسیم وظایف، خریو سازماندهی فعالیت

 عهده بگیرند.
های هر گروه و برای جلوگیری از توانند به منظور یکپارچه كردن فعالیتها میهماهنگ كننده
ها را تشویق كنند ای تشکیل دهند.  تسهیل كنندگان پژوهش باید تیمها، جلسهتداخل یاتقابل فعالیت

هایشان را مورد بررسی قرار دهند، آرا سات مشترك شركت كنند تا افراد بتوانند فعالیتكه مرتب در جل
های خود را مطرح كنند، روابط را تحکیم بخشند و در جریان فرایند تحقیق، حس تعهد به گروه و ایده

 خود را تقویت نمایند.
 هدايت فرايند تحقيق-3

 الف ( اصول در عمل
می چون سرپرستی، رهبری و كنترل است كه با اصول پژوهش ادبیات مدیریت پر از مفاهی

گرا است و به نگرشی متفاوت گرا در تضاد و تعارض هستند.  به هرحال مدیریت فرایندی جامعهجامعه
كنندگان در نسبت به عملیات و سازمان نیاز دارد تسهیل كنندگان همزمان با كمك به مشاركت

گرا را اعمال كنند و به د آگاهانه مفاهیم كلیدی و اصول تحقیق جامعهها، بایسازماندهی و اجرای فعالیت
كنندگان قرار دهند، روابط طور مداوم اطالعاتی در مورد آنچه در حال وقوع است، در اختیار مشاركت

گیری ریزی و تصمیمنفع را به صورت فعال در امر برنامهمثبت كاری را حفظ كنند، و تماتم افراد ذی
های غیرمستقیمی شوند، ارائه كنندة پیامند. شیوة صحبت كردن وكلماتی كه استفاده میدخالت ده

شود.  مربوط می هاآناست كه به وضعیت و جایگاه گوینده و شنونده و ماهیت روابط متقابل میان 
گر های معمول گفتاری كه تلویحاٌ بیانكنندگان پژوهش بهتر است از شکلبنابراین به طور كلی، تسهیل

های ها و جمالت خبری زیر از نظر پیامنوعی همدلی و همزبانی هستند، استفاده كنند. به پرسش
 تلویحی نهفته در آن توجه كنید:
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 و بیشتری داشته  ترفعالتوانیم والدین را وادار كنیم كه در امور مدرسه مشاركت چگونه می
 باشند؟

 پسندم.كردید، نمی ای را كه شما برای انجام این كار انتخابمن شیوه 

ها و جمالت خبری تلویحاٌ به روابط كنترل، اختیار و شمول، كه معنی اقتدار را همه این پرسش
توانیم بر محتوایش پذیریم كه میكند، اشاره دارند؛ زیرا ما معموالٌ آن شکل از پیام را میتداعی می

دهد؛ بنابراین، زبان مناسب سوق می تمركز كنیم.  زبان ما را به سوی دنیای خود و به سوی یکدیگر
 شود.سنگ بنای تحقیق عملی می

 ب ( تصميم گيري
های عمومی، و ها، اهداف، مقاصد، وظایف، ساختار سازمانی، رویههای مهم در مورد سیاستتصمیم

 هاآننفع یا نمایندگان های ذیای با حضور همه افراد و گروهتخصیص منابع و وجوه نقد، باید در جلسه
 اتخاذ گردند.

به هر حال تساوی در ارزش به تساوی در دانش و آگاهی وابسته است. اگر والدین، ارباب رجوع و 
كنند درك نکنند، قادر به مشاركتی فعال در فرایند دیگر اعضای جامعه، شرایطی را كه در آن كار می

 تحقیق نخواهند بود.
گیری فاقد كارایی باشد، در اجرای امر تصمیماین روش ممکن است زمان بر به نظر برسد و گاهی 
ها، های عمده دربارة سیاستنفع، تصمیمهای ذیاما در بلندمدت اثرش را نشان خواهد داد.  اگرچه گروه

ها را باید به ریزی دقیق وظایف و فعالیتكنند، برنامهمقاصد و اهداف را به طور مشترك اتخاذ می
كند كه موجب ار نوعی حس مسئولیت، صالحیت، و استقالل ایجاد میمتصدیان امور محول كرد. این ك

 گردد. افزایش حس تعلق و تعهد كاركنان به فرایند تحقیق می
 ج ( حمايت و نظارت

كنندگان در استفاده بهینه از كنندگان و هماهنگ كنندگان تیم كمك به مشاركتوظیفة تسهیل
سرپرستی، ارزیابی یا قضاوت  هاآنبر اهداف است. نقش های، و حفظ تمركز انرژی، نظارت بر فعالیت

عملکرد مشاركت كنندگان نیست بلکه باید در نقش مشاوران و فراهم كنندگان اطالعات عمل كنند و 
 در امور مختلف اعضای تیم را یاری دهند.

 ارزيــابــي
ریزی و بررسی ، برنامهنفع در تحقیق همزمان با كار روی فرایندهای متناوب مشاهده، بیانافراد ذی

، نظارت هاآنها و روند پیشرفت ای مستمربرفعالیتباید در فرایند دائمی ارزیابی درگیر شوند كه به شیوه
 كند.می

اگر ارزیابی در برگیرندة انبوهی از جزئیات باشد كه تنها از ارتباطی غیرمستقیم با موضوع 
ای كامالٌ مخالف و عکس د در بطن طرح نباشند، نتیجهبرخوردارند و قادر به شناسایی عناصر اصلی موجو

شود، فرایند های اشتباه منحرف میها به سوی فعالیتآید و ضمن اینکه نگاهنتیجه موردنظر به بار می
 گردد.تحقیق تحریف می

 در تحقیق عملی جامعه گرا عبارتند از : مراحل ارزيابي
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 رح منتفع خواهند شد؟چه كسی)كسانی( از اجرای ط تعيين اهداف :-1
نفع اصلی ارزیابی اساس اثرات آن بر افراد ذیر ها یا طرح را بباید درنهایت ارزش مجموعه فعالیت

مشاركت دارند،  هاآنشوند كه اعضای طرح در متمركز می ییهاتیفعالها روی كند.  بسیاری از ارزیابی
صی از میزان تأثیر فرایند بر حیات افرادی كه هدف گونه نشانه و شاختوانند هیچها نمیاما این ارزیابی

 اصلی طرح هستند، ارائه دهند.
 خواند؟: چه كسی گزارش ارزیابی را میشناسايي مخاطبين-2

هایی را كه گزارش مریوط به نتایج قبل از آغاز عملیات ارزیابی، تسهیل كننده پژوهش باید گروه
های نهایی بسته به مخاطبان كند؛ زیرا فرایندها و گزارشكنند، مشخص و تعریف ارزیابی را مطالعه می
 تفاوت خواهند كرد.

 : ارزیابی چگونه انجام خواهد شد؟هاتدوين رويه-3
ارزیابی بخش جدایی ناپذیر چرخة تحقیق عملی است.  دوره و مدت ارزیابی زمانی است كه 

ای دهند )چرخهزمون و بررسی قرار میاند مورد آپژوهشگران رسماٌ فرایندهایی را كه در آن درگیر شده
 درعملیات ارزیابی، فرایندها به قرار زیر هستند:«(. نگاه كنید، فکركنید، عمل كنید،»دیگردر فرایند 

 های مشاركت كنندگان راتوصیف كنید.نگاه كنید: تمام فعالیت 
 وفقیت، معایب، و اند را بررسی كنید.  به موارد مفکر كنید: آنچه مشاركت كنندگان انجام داده

 نقایص، مسائل یامشکالت توجه كنید.
 های انجام شده را مورد قضاوت و عمل كنید: ارزش، اثربخشی، تناسب و پیامدهای فعالیت

 ارزیابی قرار دهید.

گرا، ارزیابیبه منظور قضاوت مورد ارزش، اثربخشی و موفقیت یا با وجود این، در تحقیق عملی جامعه
كه در طرح تحقیق  ییهاآنشود شود.  ارزیابی، فرایندی است كه موجب مینمیشکست یك طرح انجام 

اساس نظریات گوبا و ر های جدیدی بگیرند.  در فصل ششم باند، از تجربیات خود درسدرگیر شده
گرایانه به عملیات ارزیابی ارائه شده است كه این نوع ( مطالبی درمورد نگرش ساخت1818لینکن )

 گرا هماهنگ است.ارزیابی با اصول فلسفی تحقیق عملی جامعه نگرش نسبت به
 سازد.عملیات ارزیابی گاهی فقدان تطابق و سنخیت بین فعالیت و اهداف را مشخص و آشکار می

های اولیة طرح تحقیق را گاهی انجام دقیق فرایند ارزیابی مناسب نبودن فرایند طراحی فعالیت
 سازد.آشکار و نمایان می

 هافتن موفقيتجشن گر
جشن بخش مهم از فعالیت گروه است. جشن نه تنها عناصر عاطفی و انسانی تجربی را ارضا و تأمین 

كنندگان مؤثر كند، بلکه در تقویت حس همبستگی، شایستگی و رفاه عمومی در میان مشاركتمی
فراهم  کل، مجدداٌ های بسیار مشاست.به هنگام گرفتن، انرژی احساسی و عاطفی مصرف شده در فعالیت

هاست كه هر گونه اختالف به وجود آمده در طی اجرای طرح برطرف شده و شود، در این جشنمی
 گردد.نفع تقویت میروابط میان ذی
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 و منطق تحقيق عملي )جايگاه و مباني نظري(   هاارزشدفاع از 
شویم كه این روش جدید كنیم، گاهی وسوسه میگرا را بررسی میهنگامی كه تحقیق عملی جامعه

های اجتماعی فرا تر تحقیقات علمی و یا با نظریهتر و سنتیتحقیق و بررسی را با مکاتب فکری قدیمی
دولتی  یهاسازمانها، گرا و یا با تجربیات شخصی خود در ضمن آموزش و كار در مدارس، دانشگاهنوین

 مقایسه و مقابله كنیم. های اجتماعی و گروهی در مناطق مختلف جهان،و مجموعه
 گرابازبيني تحقيق جامعه   -1
كه بایدحل شود، آغاز « مسأله و یا مشکلی » همانند همه تحقیقات، با تعریف « پژوهش عملی»
ای از دانش قابل هدف، ایجاد مجموعه های علمی سنتی تحقیق،گردد. با وجود این، برخالف روشمی

و تفاسیرگروهی در مورد رویدادها  هافیتوصبلکه هدف، ارائه  های بزرگ نیست. تعمیم برای جمعیت
 های مورد پذیرش ذینفعان را برای مشکالت طراحی و ارائه كنند.ها راه حلاست تا گروه

جویانه برای ارتقای شغل ؛ ساالری، محدودیت منابع، و تکاپوی رقابتفشارهای وارده از سوی دیوان
سازند. اثر میاثر و یا كمهای كاری انسانی و آزادمنشانه بیبی به روشهای محققان را برای دستیاتالش
گرا كه برمشاركت فعال افراد در امر طراحی و تنظیم و كنترل یابی وحفظ فرایندهایی جامعهدست
 الوصول، و دشوار است.ورزند، صعبتأكید می هاآنها و رویدادهای مؤثر بر زندگی فعالیت
 عملي مشروعيت تحقيق   -2

های منفی و تند و شوند، در معرض اظهارنظراندركارانی كه درگیر تحقیق عملی میگاهی، دست
این روش »دانند؛ زیرا معتقدند كه: گیرند كه این نوع تحقیق را، معتبرنمیدار افرادی قرار مینیش

 « تحقیق، علمی نیست
بستگی دارد.  « علم»شیوه تعریف پذیرفتن یا نپذیرفتن تحقیق عملی به عنوان یك روش علمی به 

های تحت كند كه پدیدهبدون تردید از یك نظر این روش به شدت تجربی است زیرا افراد را وادار می
بررسی را به روشنی تعریف و به دقت مشاهده كنند. البته كامالٌ آشکار است كه تحقیق عملی از 

شود پیروی یاد می« روش علمی»ه عنوان ای كه از آنها بهای به دقت طراحی و تجویز شدهرویه
های ذهنی یا كند. روش علمی به دنبال خلق دانش و معرفتی است كه عینی )تحت تأثیر قضاوتنمی
گیرد( و قابل تعمیم )قابل بکارگیری در طیف گسترده و یا نهادها قرار نمی هاسازمانافراد،  آمرانه

معرفت خلق شده باید دارای پایایی )هر شخص دیگری كه در  ها( باشد.  اینها و زمینهمتنوعی از محیط
امور را « حقیقی و واقعی»شرایط مشابه قرار گیرد باید به همان نتایج دست یابد( و روایی )باید وضعیت 

ارائه و توصیف كند( باشد.  قواعد علم به دنبال فراهم آوردن اشکالی دقیق از معرفتی است كه 
 بینی كند.مبنای مجموعه شرایطی از پیش موجود )در این جهان( پیشرویدادهای آینده را بر 

های علوم رفتاری و علمی تحقیق در دنیای فیزیکی، در تحقیقات و بررسی یهاروشموفقیتهای  
های گذشته منابع بسیار عظیمی صرف رغم آنکه در دههاند. علیدنیای اجتماعی منعکس و متبلور نشده

 شود.تر كنترل میبینی وسخترسد انسان به سختی پیشاست. به نظر می این گونه تحقیقات شده
ای از قوائد و قوانین برای رفتار دو عامل عمده، علت شکست و ناكامی روش علمی در ارائة مجموعه

ایم كه معرفت علمی از ثبات، عینیت، و قابلیت انسان و حیات اجتماعی وی هستند.  اول، اكنون پذیرفته
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بنابراین، با اطمینان كمتری آن را  كردیم، برخوردار است.یار كمتری از آنچه قبالٌ فرض میتعمیم بس
 دهیم.بینی اعمال انسان قرار میمبنایی برای طراحی و پیش

اند. در حالی كه به دوم، بسیاری تفاوت بین ماهیت دنیای اجتماعی و دنیای فیزیکی را پذیرفته
اقیت قطعی را در دنیای فیزیکی پذیرفت، اكنون دنیای اجتماعی به توان نظریه وجود یك وراحتی می

 عنوان مخلوقی فرهنگی و دائماٌ در حال تغییر به رسمیت شناخته شده است.
كند و های معانی نهفته و در هر محیط و زمینة فرهنگی عمل میواقعیت اجتماعی بر اساس نظام

 به آن معانی درك كرد.ای سطحی و بدون رجوع توان آنرا با مطالعهنمی
كند( و ها را به اجزایی كوچك تبدیل مینگر است )یعنی پدیدهدانش و معرفت علمی؛ ناقص و جزئی

های و نظریه هافرمولاغلب دارای كاربرد عملی بسیار محدودی است. متخصصان معموالٌ با استفاده از 
 هاارزشها، العملها، دستورا بر اساس روشمحدود علمی در مورد رفتار انسان، اقدامات مورد نظر خود ر

 یهاطیمحو تصورات و باورهای برگرفته از تجربیات فرهنگی و تاریخی خود یا مطابق نیازهای نهادی 
 كنند.سازمانی محل كار خود، تجویز می

عضی مانند و در بها و خدمات ارائه شده اغلب در انجام وظایف تعیین شده ناكام میدر نتیجه برنامه
 افزایند.موارد، بر میزان مشکالت می

 قدرت وكنترل   -3
 است.  « كنترل»، وعدة فریبندة «نگرش علمی به تحقیق اجتماعی»دلیل عمدة پافشاری بر 

این وعده و امید مدیران و سیاستگذاران را متقاعد ساخته است كه عملکرد آنان از طریق میزان 
گیرد.  های اجتماعی تحت مسئولیت خود مورد سنجش قرار میتوانایی آنان در اعمال كنترل در محیط

این امید كه تحقیقات علمی ابزار « های عملکردشاخص»و « پذیریمسئولیت»به ویژه در این عصر 
های سنگین در زمینة تحقیقات گذارییابی به نتایج مطلوب را مشخص خواهند كرد، باعث سرمایهدست

 پیمایشی و تجربی شده است.
یایی حیات اجتماعی و خصوصیات خودخواهانه و خالق رفتار انسانی، مانع از اعمال كنترل پو

 اصلی روش علمی و تولید فنی است. یهایژگیوشود كه از شدیدی می
های رفتاری بر پس، چگونه باید رویدادهای پیشرفت حیات و زندگی خود را درك كنیم؟ نظریه

نیاز »، «انگیزش»اند و برای توضیح رفتار افراد به عواملی چون دهها وخصوصیات افراد متمركز شتوانایی
 كنند.اشاره می« شناخت و ادراك»و  «هوش»؛ « به كسب موفقیت

وسیع و گسترده )نظیر طبقه « نیروهای»پردازان اجتماعی مایلند كه بر از سوی دیگر، نظریه
 كنند اصرار و تأكید ورزند.عیین میاجتماعی، جنسیت، نژاد، قومیت( كه رویدادهای اجتماعی را ت

كارگیری ها، جالب و برای بعضی اهداف مفید هستند، اما از نظر قابلیت بهاگرچه این نوع نظریه
 های اجتماعی محدودیت دارند.درمورد مشکالت روزمرة افراد و گروه

ش كامالٌ گرا شناخته شده است، رونظریة جدید دیگری كه عموماٌ تحت عنوان نظریه فرانوین
سازد تجربیات انسانی را كند كه ما را قادر میمتفاوتی را دربارة تجسم و تصور دنیای اجتماعی ارائه می

های علمی های نوین جهان نسبت به نگرشهایی بسیار متفاوت درك كنیم. هركجا كه دیدگاهبه شیوه
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های اجتماعی و هیت واقعیتگردد، نظریه پسانوگرایی ماجهان قطعی و قابل شناخت محدود می میبه
 برد.توانیم این ماهیت را بشناسیم، زیر سؤال میمی هاآنفرایندهایی كه از طریق 

 هاي فرانوين گراييديدگاه   -4
گرایی از روش شکستن ) جداكردن اجزاء برای بررسی( بیشتر توان و قدرت نظریه فرانوین
های كلیدی جهان نوین( نیز و عقالنیت )ویژگیشود. علم سازوكارهای تولید و خلق دانش ناشی می

فلسفی قرار گرفته است این روند بسیاری از فرضیات بدون چون چرا  یهایبررستحت تأثیر انواع 
شکل گرفته است، مورد  هاآناساس ر پذیرفته شدة گذشته را كه درك ما از عالم فیزیکی و اجتماعی ب

 دهد.تردید قرار می
كند كه ( از جهان اجتماعی این ایده را تقویت می1892ف میشل فوكو )به عنوان مثال، تعری

معرفت  هاآناساس ر هایی كه بهیچگونه حقیقت عینی وجود ندارد، زیرا یك رابطة حیاتی بین شیوه
 اعمال قدرت وجود دارد. یهاوهیشو  شودیمایجاد 

ات منفی جامعه به شکلی بسیار ها و خصوصیاگر ما تحلیل فوكو را بپذیریم، پس بسیاری از ویژگی
 شوند.مورد استفاده افراد در سازماندهی و گذران زندگی روزانه خود مربوط می یهاروشنزدیك به 

یافت كه مردم برای « مباحثی»و « قواعد»های انقیاد و استیال بر مردم را در خود همان باید روش
عمل، »كند كه ( توصیه می1814ند. فوكو)گیربهره می هاآنسازماندهی وگذران زندگی روزمره از 

طراحی كنید و توسعه دهید، « اندیشه و امیال و آرزوها را از طریق تکثیر، كناره هم گذاری و تفکیك
، و اختالف هاانیجرآنچه را مثبت و متعدد است، ترجیح دهید، تفاوت را بر یکنواختی و یکسانی »

ها ترجیح دهید. یقین داشته باشید كه عطاف پذیر را بر نظامهای انها را در وحدت نظرها و توافقسلیقه
 « آنچه كارا و ثمر بخش است، ثابت و یکنواخت نیست بلکه دائماٌ در حال تغییر و تحول است

« های تفسیریگروه». ( كه حیات اجتماعی را در قالب 181اساس نظر فیش )ر ب« كنترل»تعریف 
است. « هاقرائت»یا هامعرفتن و مصرف كنندگان انواع مختلف كند، متشکل از تولیدكنندگاتعریف می

كند، كنترل های قدرتمند، آنچه را كه معرفت و آگاهی معتبر قلمداد میدر این جوامع، افراد یا گروه
 نمایند.می

(.  او در مورد امکان تعریف حیات اجتماعی و 1814لیوتارد مطالعات فیش را تکمیل كرده است )
 های دانش منظم، منطقی و عینی تردید دارد.اساس میزانر سازمانی ب

ها به گیرانه )كه سازمانلیوتارد معتقد است كه بین سادگی طبیعی زندگی اجتماعی و قواعد سخت
گیرد، تعریف گیرد یا نمیقرار می هاآنهای كنند آنچه را در مرزها و محدودهكمك این قواعد تالش می
 دارد.كند( تضاد و تعارض وجود 

گانی است كه در این مورد نظر خود را ارائه كرده است.  او ( یکی دیگر از نویسند1816هوسنس)
ها و یا كند )سیستمپردازی میآن دسته از نویسندگانی را بدون ارائه هیچگونه مدركی قابل قبول نظریه

د.  او معتقد است كه تمام دهنماید، مورد انتقاد قرار میتوضیح( و از جانب دیگران صحبت می یهاروش
ها حق دارند از طرف خود، با زبان و صدای خود صحبت كنند، و باید آن نظرها و عقاید، مواردی گروه

، مشخصة اصلی موضع كثرت گرای «صداهای دیگر»و « عوالم دیگر»موثق و قانونی باشند.  اعتبار این 
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های ث مهمی را درباره ضرورت اتخاذ نگرش( بح1818گرا است.  وست )بسیاری از نویسندگان فرانوین
 كند. تر نسبت به جهان اجتماعی ارائه میواقع بینانه
به عنوان شکلی از نقد »كند؛ مفهومی جدید از فلسفه)و بنابراین تحقیق( ارائه می« وست»بینی واقع

دف افزایش كند اصول زبان شناسی و رسوم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با هفرهنگی كه تالش می
 .«های آزادمنشانه را تغییر دهدمیزان توسعة فردی و فعالیت

دهد.  تأكید وست بر آزادی، از نظر مفهومی، او را به محقق آلمانی یورگن هابرماس پیوند می
های مهمی ارائه كرده است كه گرا شناخته نشده است اما ایدهپرداز فرانوینهابرماس اگرچه یك نظریه

 ما در درك حیات اجتماعی انسان كمك كند.تواند به می
شود های واقعی، فنی و اجرایی باعث میهابرماس معتقد است كه تاكید حیات سازمانی بر ویژگی

سازد، نادیده شبکه روابط میان ذهنی بین افراد كه آزادی، هماهنگی و وابستگی متقابل را ممکن می
 گرفته شود.

ورد سؤال قرار دادن بسیاری از فرضیات بنیادی است كه زندگی الذكر، مهای فوقانگیزة كلی ایده
منعطف و های كاری غیرها باشرایط و روششود.  به طور كلی این ایدهبنا می هاآناساس ر اجتماعی ب

های خشك، ساختارهای سازمانی سلسله مراتبی، معرفی نماینده به جای مشاركت، جداسازی بخش
گیری متمركز و تهیه و تنظیم متون اجتماعی توسط ، تصمیماساس میزان تخصصر فعالیت ب

 كنند:ها بر موارد زیر تأكید میسازمان مخالف هستند.  برعکس، این دیدگاه گاننخبكارشناسان یا 
 زبان مادری یا محلی و مورد عالقه 

 های پویا و كثرت گرا برای توسعهاستراتژی 

 های معناهمزیستی ودرك مقابل نظام 

 صداهای دیگر»و « عوالم دیگر»موثق بودن معتبر و» 

 گون استترجیح دادن اختالف سلیقه وآنچه گونه 

 های سازمانیانعطاف پذیری، توافق 

 ها در محلخلق متون، فنون و روش 

 های آزادانه و بازخلق دانش و آگاهی از طریق بحث 

 دهندانعطاف در تعریف كاری كه افراد انجام می 

 ابط قدرت و اختیارطراحی مجدد ساختار رو 

 
های عادی، روزمره وبدون چون و چرا كند روشگرایی ما را تشویق میبنابراین، اندیشه فرانوین

ای خود را مورد تأمل قرار دهیم. های خصوصی، اجتماعی و حرفهذیرفته شده سازماندهی وانجام فعالیت
ی پذیرفته شده و رایج اجرای وظایف هاها  و دستورالعملاست كه دقت؛ روش در این كتاب، تأكید شده

گرا از طریق برجسته كردن تفحص قرار گیرد. نویسندگان فرانوین ای و سازمانی مورد بررسی وحرفه
دهند كه ابعاد اجتماعی كار های اصلی زندگی اجتماعی مدرن، فرصتی را در اختیار ما قرار میمشخصه

 ای خود تفکر و تعمق كنیم.مکان خلق مجدد حیات حرفهخود را دریابیم و دقیقاٌ و فعاالنه در مورد ا
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 گرانسل آينده: پژوهش عملي جامعه   -5
هایی را ارائه گرا متمركز شده است. من نظر و بحثاین فصل بر مبانی فلسفی پژوهش عملی جامعه

د، علی رغم گرا را ثابت كننكنند با ارائة مدرك، مشروع بودن پژوهش عملی جامعهام كه تالش میكرده
های مورد قبول روش علمی تفاوت دارد.  قصد من آن نبوده است كه ثابت كنم آنکه این روش با رویه

گرا، ام نشان دهم روش علمی نیز مانند روش تحقیق عملی جامعهروش علمی خطا است بلکه سعی كرده
 یکی از چندین روش موثق و معتبر تحقیق است.

ها و مفاهیم مرتبط با دانش ها، رویه جایی برای تعدادی از روشحتی در تحقیق عملی نیز معموالٌ
های سنتی تحقیقات كنند، روشكالسیك وجود دارد. تا زمانی كه مردم در دنیایی فیزیکی زندگی می

آورند. به شوند(، اطالعات مفید بسیاری فراهم میعلمی)كه گاهی به اشتباه تحقیقات كمی نامیده می
توانیم تعداد افراد فعال در یك مجموعه و چگونگی توزیع جغرافیایی، سازمانی و فرهنگی عنوان مثال، می

های سکونت، توانیم تعداد و درصد افراد بیکار، تعداد و انواع محلاین افراد را توصیف كنیم. همچنین می
های هایی نظیر جنس، طبقة اجتماعی، موفقیتها و رابطة موجود میان ویژگیتوزیع سنی جمعیت

 تحصیلی، اشتغال و فقر را محاسبه كنیم و برشماریم.
با وجود این، معنا یا اهمیت هریك از این اطالعات فقط از طریق افرادی كه فرهنگ آن مجموعه را 

شود، افرادی كه دارای دركی گسترده هستند و شناخت دقیق آنان، ناشی از حضور سازند تعیین میمی
به ما بگویند كه اطالعات چه  توانندینمگی محیط است.  اعداد هرگز در بطن حیات اجتماعی و فرهن

 معنایی دارند یا چه اقداماتی را باید انجام داد.
گرا درنهایت تحقیقی برای درك و ایجاد معناست. این تحقیق فرایند بنابراین، پژوهش عملی جامعه
ها کالت خود را مشخص كنند و روشآورد كه افراد به شکل گروهی مشیا زمینه و محیطی را فراهم می

های های جدید درك و تجسم موقعیترا طراحی و تنظیم كنند.  در این زمینه، هر یك از دیدگاهو شیوه
گیرند و ای مورد چالش قرار میگونهفرهنگی و بدون چون و چرا پذیرفته شدة مشاركت كنندگان به

توان درمتونی )قوانین، ها را میوند.  این نظامهای معانی جدیدی پدیدار ششوند كه نظاماصالح می
ای ما حاكم هستند جای داد. هایی( كه بر تجربیات اجتماعی و حرفهها و سیاستها، رویهمقررات، روش

ها و شویم و در ضمن فرایند، توان خلق و ارائة برنامهما به واقعیت تجربیات افراد دیگر نزدیکتر می
دهیم كه این امر به نوبة خود موجب تقویت و تحکیم زندگی مردمی زایش میخدمات واقعاٌ مؤثر را اف

 كنیم.خدمات را عرضه می هاآنخواهد شد كه به 
های اعمال تحقیق عملی نیز نوعی اعمال قدرت است. پژوهشگر با قصد تسهیل تغییر در روش

ی قدرت از یك گروه به گروه جایكند. نتیجة پایانی این تغییر جابهقدرت نقش یك واسطه را ایفا می
 دهد( بلکه تغییر در ماهیت روابط قدرت است.دیگر نیست )اگرچه اغلب روی می

 نتيجه گيري   -6
هایی برای مشکالت و بهبود نحوة ارائه حلاهداف تحقیق عملی جامعه گرا محدود به ارائة راه

زندگی و كار است كه تجربیات  یهاهراخدمات نیست.  این نوع تحقیق به دنبال طراحی و تنظیم توأمان 
 زندگی مشاركت كنندگان را تقویت خواهد كرد.
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» محصول نهایی )اگر فرض كنیم كه به غیر از این محصول، نتیجة دیگری حاصل نشده باشد( 
است. این محصول حركت « فرایند جست وجوی خوشبختی» یا فرصت مشاركت در « ای اندیشیدن ذره

های زندگی توأم با همکاری جویانه، تحمیلی، و تعارض آمیز سازمانی به سوی روشاز فرایندهای رقابت 
 و اتفاق نظر بیشتر است.

 

 



 



 

 

 
 

 

 شانزدهمفصل 

(، هاهیبنيادید)رویش نظر ةنظری

رویکردی ع لياتي و نوید در 

 روش تحقيق
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(، رويكردي عملياتي و هاهينظرنظريه بنيادين)رويش ؛ شانزدهمفصل 
 تحقيق نوين در روش

 مقدمه
 گام اول: ادبيات تحقيق 

تحقیق معموالً بر  یهاهی، فرضگردندیپژوهشی كه با سایر رویکردهای كیفی تهیه م یهادر طرح
 یهاافتهیاساس پیشینه و ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع شکل گرفته و در حین پژوهش باتوجه به 

چنین رویکرد رایجی، نظریه بنیادین ضمن بررسی . در مقایسه با  رندیگیتحقیق مورد آزمون قرار م
جمع  یهابه تجزیه و تحلیل داده یاشواهد و واقعیات موجود بدون هیچگونه فرضیه از پیش تعیین شده

 نیترجی(. در این رویکرد مصاحبه به عنوان را12،ص: 1322، 2و استراوس1)گالسرپردازدیآوری شده م
و  مفاهيم، كدهاه قرار گرفته و دستاوردهای آن با هدف استخراج ها مورد استفادروش جمع آوری داده

 . گرددی. این فرایند درگام دوم تشریح مردیگیمورد تجزیه و تحلیل قرار م هايطبقه بند
 

 در نظريه در حال تكوين هايگام دوم: كدها، مفاهيم و طبقه بند

از انبوه اطالعات زائد و گمراه  در نظریه بنیادین، هدف اصلی كد گذاری، تفکیك مفاهیم اصلی
است كه به مرور جمع آوری شده و عمدتاً در قالب  تحلیل محتوا قابل دسته بندی هستند. در  یاكننده

مختلف از میان مطالب ارائه شده،  یهاكدگذاری، پژوهشگران باتوجه به موضوع تحقیق طی مصاحبه
. نظر ندینمایستخراج نموده و به عنوان كد ذخیره مواژگان و جمالت  با اهمیت، زیربنایی و مرتبط را ا

، گالسر و استراوس، اتخاذ "كدها"به تنوع آرا و عقاید صاحبنظران مختلف در خصوص ماهیت اصلی 
اند )گالسر و استراوس، رویکردی عاری از تعصب و سوگیری را برای استخراج كدها توصیه نموده

به هنگام اجرای فرایند  هاییده گرفتن پیش داور(. با توجه به دشواری ناد22-22،ص: 1322
، تاكید شودیكدگذاری، گالسر بر تجزیه و تحلیل اطالعات قابل مشاهده و كد گذاری از آنچه كه دیده م

 (.31،ص: 1332)گالسر، دینمایم
را  4رويكرد تحليل خرد، 3برای افزایش دقت نتایج حاصل از فرایند كد گذاری، استراوس و كوربین

جمع آوری شده است )استراوس و  یهاشنهاد نمودنده اند كه مشتمل بر بررسی لغت به لغت دادهپی
كه با مدیر بخش  یا(. با هدف روشن نمودن این رویکرد، مصاحبه22-22صص:  1332كوربین، 

مختلف انجام  یهافنآوری اطالعات یك شركت فعال در زمینه تهیه صورتحساب های مشتریان سازمان
 . گرددیبخش بعدی ارائه م شده در

                                                                                                                                        
1 Glaser 

2  Strauss 

3  Corbin 

4  Microanalysis 
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 كد گذاري به روش تحليل خرد    
ارائه شده كه  1جدول شماره استخراج شده در  یمطالب مطرح شده در جریان مصاحبه و كدها

مکرر و امکان استخراج حداكثر كدهای ممکن از مطالب مطرح شده  یهایحاصل بررسی و بازنگر
 . باشدیم

 
ستخراج شده به هنگام استفاده از نظريه بنيادين ) اولين مصاحبه( در موردكاوي : نمونه كدهاي ا1جدول شماره 

 (7،ص: 2112) فينچ،      Xشركت 

 كدها مطالب مطرح شده در مصاحبه

 عقاید شخصی به نظر بنده

 تاكید چالش شامل.... نیترمهم

 تغییرات فن آوری موچود در فن آوری.... یهاچالش

 تغییرات محصول ...یا ارتقای محصول...

 تاكید بر تامین كننده ...كه توسط تامین كننده الف صورت پذیرفته است.

 تغییر ضمیر)فاعلی( شما.....

 تاكید -عدم قطعیت تضمین كنید كه.... دیتوانی..نم

 تداركات ...در صورت خرید از منابع مختلف...

 امات اساسیالز -همسانی محصول ها یکسان باشد.......ماهیت تمامی آن

 تایید بله،....

 تداركات قطعات سخت افزاری شخصی... یهاانهی...شما به هنگام خرید را

...اغلب، محصوالت را  به همراه نرم افزارهای مربوطه آن تحویل 
 ...دیریگیم

 -سخت افزار -محصوالت تلفیقی
 نرم افزار

هزینه بکارگیری  -افیكار اض ...دینمای...كه شما را وادار به بازرسی محصول م
 هزینه زمان -نیروی انسانی

 نارضایتی ..و ما چندان از این مطلب خشنود نیستیم...

 هزینه پولی .دینمای..زیراكه هزینه اضافی بر ما تحمیل م

كارگاه بحث و كفتکو  در  Xسال كذشته در این قسمت از شركت 
 برگزار گردید... یاانهیخصوص قطعات را

قدامات ناشی از ا -كار اضافی
 یاانهیكمبود قطعات را

به عنوان بخشی از این فعالیت، ما نیز تحقیقی در خصوص تعدادی از 
 اجرا نمودیم... یاانهیها و مشکالت مرتبط با قطعات راپروژه

 مشکالت پیاده سازی  -كار اضافی

  استفاده شدنكوتاهی زمان بال ..كه بر كوتاهی زمان بالاستفاده شدن قطعات تمركز داشت..
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 مشكالت كد گذاري به روش تحليل خرد
بررسی لغت به لغت و خط به خط مطالب، به منظور استخراج كدها، دو مشکل اساسی را به دنبال 

مختلف نوشتاری و تفکیك آنها به  یهادارد؛ اول اینکه، تبدیل تمامی مطالب به صورت بخش
هش نیاز به زمان زیادی دارد. دوم، تقسیم مطالب موجود مرتبط و غیر مرتبط با موضوع پژو یهاقسمت

حجم و تنوع مطالب موجب سردرگمی  لیها به واژگان مجزا، برخی اوقات به دلدر مستندات مصاحبه
 .شودیمحقق شده بطوریکه موضوع اصلی فراموش و نتایج استخراج شده با تردید مواجه م

ی اختالف نظر میان گالسر و استراوس را در بررسی ادبیات پژوهش نظریه بنیادین وجود نوع
. بطوریکه گالسر بکارگیری تحلیل خرد را چیزی جز مفهوم دهدیخصوص مشکالت فوق الذكر نشان م

، هدف 2(. به عقیده اندیشمندانی چون مایلز و هابرمن21ص:1332)گالسر، داندینم 1سازی بیش از حد
كشف مفاهیم مستتر بوده كه در راستای تجزیه و  اصلی، شناسایی نکات كلیدی )به جای واژگان( و

جمع آوری شده مطرح  یهاتحلیل كیفی برای كدگذاری به عنوان راهی برای مقابله با حجم باالی داده
از واحد تجزیه و تحلیل مشابه با  توانی، م3(. همچنین به عقیده دی1322)مایلز و هابرمن، باشدیم
مهم استفاده  4یهاداده یهاتیدر حد ب یاانهیبکار رفته در علوم را یهااسیمق

 (.32-32صص:1333نمود)دی،
 

 كد گذاري نكات كليدي
، به صورت سریالی و بااستفاده از حروف و گردندینکات مهمی كه در اولین مصاحبه، استخراج م

بعدی نیز به صورت  یها( كد گذاری شده تا در صورت تکرار طی مصاحبه…،P1،P2اعداد التین )
وشتاری مشخص شوند. در روش طولی،به منظور تمایز بین نکات كلیدی استخراج شده در موردكاوی ن

 ،..( X،Y،Zهای گوناگون و رد یابی مرجع اطالعات كدگذاری شده، از حروف التین)
جدول . به عنوان مثال، همانطور كه در ستون اول شودیبه عنوان نشانه )یاشناسه( استفاده م

نمایش  8xP، به صورت Xاده شده، شناسه نکته كلیدی هشتم در موردكاوی شركت نشان د 25شماره 
داده شد است. حال اگر یك نکته كلیدی حین مرور مطالب، استخراج شده باشد، به منظور تمایز آن با 

 نکته پیشین، پس از شماره نکته كلیدی، مجدداً از اندیس های حروفی استفاده خواهد شد 
 
 
 

                                                                                                                                        
1 Over-conceptualization 

2  Miles and Huberman 

3 Dey 

4 Bits of data 

حالیکه در جدول دوم كدهای انتخابی تخصصی تر بوده و با حاوی كدهای كلی است در  1.الزم بدكر است كه جدول شماره  5

 شناسه ها همراه می باشند.
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 (11،ص: 2112) فينچ،  Xاز نكات كليدي و كدهاي موردكاوي شركت  ييهانمونه: 2جدول شماره 

 كد نکات كلیدی شناسه 

Px1 

( بر اساس CM) 1دفترچه راهنمای مدیریت پیکره بندی نرم افزار
الزامات موجود در مطالعات انجام شده درخصوص كنترل نرم افزارهای 

 تولیدی شركت، تدوین گردید.

 كنترل نرم افزاری 

 تهیه نرم افزار

Px2 
به سیستم مدیریت پیکره بندی نرم افزاربا پائین ترین هزینه  Xشركت 

 ممکن نیاز دارد.
نیاز به یك سیستم 

CM 

Px2a 
به عنوان یك ابزار مدیریت پیکره بندی نرم  Mastero IIسیستم 

 افزارانتخاب گردید.
 CMابزار 

Px3 
ندی نرم افزار، از شروع تا برای  مدیریت پیکره ب یاکپارچهیسیستم 

 عملیات نگهداری تعریف گردید. 
 CMسیستم 

Px4 .تغییری در جدول زمانبندی تولید نرم افزار داخل شركت به وجود آمد 
 تغییرات

 فرایند تولید نرم افزار

Px5 
ساختار نرم افزار به صورت رسمی در سازمان  یهاواحدی بنام پروژه
 ایجاد شده است.

ی به رسمیت بخش
CM 

Px5a 
بر اساس كارهای آتی سازمان وجود یك سیستم مدیریت پیکره بندی 

 نرم افزارالزامی است.

رسمیت بخشی به 
CM 

 CMپشتیبانی 

Px6 .فرایند  منظور از ساختار نرم افزار، شناسائی و كنترل ساختار آن استCM  

Px7 
رم برای گسترش حیطه پوشش این سیستم بر همه ن CMاز ممیزان 

 .شودیافزارهای موجود در سازمان استفاده م
 CMفرایند 

Px8 
ماهانه واحد   یهاجاری حسابداری برای تهیه گزارش یهااز گزارش

 .شودیها استفاده مپروژه
 CMفرایند 

Px9 
 CMمشکل اساسی در متقاعد سازی كاركنان به استفاده از سیستم 

 نهفته است.

مشکالت تعامل با 
 كاركنان

Px10 
در بازار،  CMموجود  سیستم  یهابه سبب آشنایی كاركنان با نسخه

 آنان تمایلی به استفاده از نسخه تهیه شده داخلی ندارند.

مشکالت تعامل با 
 كاركنان

مشکالت مربوط به 
 ابزار

Px11 
، به جنبه كنترلی آن بیش از جنبه  CMبه هنگام تدوین سیستم 
 كاربردی توجه شده است.

 ردیغیر كارب

 كنترل

مشکالت تعامل با 
 كاركنان

                                                                                                                                        
1 Configuration Management 
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Px12 
اعضای تیم تهیه نرم افزارهای سازمان، انعکاس كاهش سرعت كاری خود 

 . دانندیم CMنظارتی موجود در سیستم  یهاهیرا ناشی از افزایش ال

 كاهش سرعت كاری

 نظارت

 CMمقاومت در برابر 

Px13 
 CMازمان در جریان تهیه سیستم با مشاركت دادن نرم افزار نویسان س

 مشکالت نگرشی را بهبود بخشید. توانیم

مسائل مربوط به 
 كاركنان

Px13a 
ها در با مشاركت دادن آن CMمشکالت نگرشی كاركنان به سیستم 

 ها، قابل حل است.مباحثه

مسائل مربوط به 
 كاركنان

Px22 
مورد  CMم تولید نرم افزار در مراحل پیش/ حین تولید، توسط سیست

 .ردیگیكنترل قرار م
 كنترل نرم افزار

Px27 
نرم افزاری است كه  یهانیازمند تدوین سیستم كنترل نسخه Xسازمان 

 .باشدیدر بازار موجود نم

مشکالت مربوط به 
 ابزار

نرم  یهاكنترل نسخه
 افزاری

 
مرتبه بازخوانی   3یا 2به منظور جلوگیری از افزایش تعداد نکات كلیدی منحصر به فرد، مطالب 

از  a13xPو  a2xP ،a5xP یها، نکات كلیدی با شناسه2جدول شماره . به عنوان نمونه در شوندیم
 اند. متعدد مشخص شده یهایكه در بازخوان ندیآیبه شمار م ینکات منحصر به فرد

که در گام سوم . چنانشوندیكدهای استخراجی پس از تجزیه و تحلیل بر اساس محتوا گروه بندی م
، مفهوم نامیده شده كه دیآیخواهد آمد، رده باالتری از نکات كلیدی كه پس از گروه بندی بدست م

ها بدون .. بر همین اساس اگر تجزیه و تحلیل دادهباشدینماینده چندین كد با محتوای مشترك م
جمع آوری شده  یهادههیچگونه پیش فرضی انجام شود، شکل گیری نظریه بنیادین تنها بر اساس دا

 صورت خواهد پذیرفت. 
 

 گام سوم: تشكيل مفاهيم

تهيه "در آغاز این گام و به منظور تشکیل مفاهیم از كدها،  یکی از كدهای استخراج شده مانند كد 
. به عنوان شوندی، به عنوان معیار انتخاب شده و كدهای دیگر با آن مقایسه م1xP با شناسه  "نرم افزار
نرم  يهاكنترل نسخهو  (22xP)كنترل نرم افزار (،4xP)فرايند توليد نرم افزار "دهای نمونه ك

، همخوانی دارند. همانطور كه در كنترل يك نرم افزارو  تهيه نرم افزاربا كدهای  "(27xP)افزار
نشان داده شده است، مفاهیم مختلف بر اساس اشتراك محتوایی كدها تشکیل  3جدول شماره 

جارب موجود بیانگر این است كه عدم اطمینان به فرایند كد گذاری در این مرحله كاهش . تشوندیم
 (.2ص: 1332، 1یین)ابدیییافته و قطعیت آن افزایش م

                                                                                                                                        
1  Yin 
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 (14،ص: 2112) فينچ، Xموردكاوي شركت  يا: تشكيل مفاهيم از كدهاي داده3جدول شماره 

 شناسه كدها مفاهيم

 27xP -4xP -11xP -22xP -1xP كنترل تهیه یك نرم افزار

 a13xP -13xP -12xP كار اضافی

 CM 3xP -2xPنیاز به یك سیستم 

CM  24-  كه توسط سازمان تهیه شدهxP -23xP -19xP -17xP -a5xP -5xP
29xP 

 30xP -8xP -7xP -6xP تهیه شده CMكاربرد 

 10xP -9xP مشکالت نگرشی كاركنان

 10xP مشکالت كاربرد ابزار 

به عنوان جزئی از یك  CMرا بخشی به نگاهی ف
 سیستم

 -33xP -31xP -30xP -26xP -16xP -15xP
34xP 

24xP -23xP -20xP -18xP -11xP -4xP-  كنترل سطوح یك سیستم
35xP -32xP -27xP 

 29xP -25xP -9xP حمایت مورد نیاز از جانب كاركنان

 CM 28xP -11xPعدم تمایل كاركنان به استفاده از 

 CM 27xP -10xPت ابزاری مشکال

 34axP -34xP -33xP دالئل و شواهد كنترل

 یهابه عقیده گالسر و استراوس، استفاده از كدها و مفاهیم استخراج شده دیگر محققان در پژوهش
مختلف، احتمال دستیابی به مفاهیم نوین و جدید نهفته در مطالب جمع آوری شده را كاهش 

(. بنابراین ایجاد ارتباط بین نکات كلیدی و مفاهیم جدید بر 32ص:1322)گالسر و استراوس، دهدیم
 اساس مشخصات و اطالعات هر پژوهش به طریق خاص و منحصر به فرد خواهد بود.

 
 هايبندگام چهارم: طبقه 

ها كشف نمود كه امکان مشترك بیشتری را میان آن یهانهیزم توانیبا مقایسه مفاهیم مختلف م
یکسان را فراهم خواهد نمود. پدیدآورندگان نظریه  یهایاهیم مشابه در قالب طبقه بندطبقه بندی مف

)یاروش تطبیق  "1پايدار ياسهيروش مقا"بنیادین، نام این فرایند مقایسه مستمر مفاهیم با یکدیگر را
 (.112- 112صص: 1322)گالسر و استراوس، انددهیمداوم(نام

 Xوي شركت در موردكا هاي. تشكيل طبقه بند1
زمینه ظهور ابعاد مشترك مفاهیم را امکان پذیر خواهد نمود.  تكنيك مقايسه پايدار،استفاده از 

كنترل تهيه » نشان داده شده است از میان مفاهیم 1نمودار شماره به عنوان مثال، همانطور كه در 

                                                                                                                                        
1  Constant Comparative method 
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ضوع مشترك مو توانیم دالئل و شواهد كنترل» ،«كنترل سطوح يك سيستم» ،«يك نرم افزار
را استخراج  «( به عنوان يك ساز و كار كنترليCMمديريت پيكره بندي نرم افزار)»استفاده از 

 نمود. 

 

( به عنوان CMافزار) مدیریتساختار نرم
 یك ساز و كار كنترلی

 كنترل تهیه یك نرم افزار
 كنترل سطوح یك سیستم

 دالئل و شواهد كنترل

 

( به عنوان CMمدیریت ساختار نرم افزار) "تشکیل طبقه بندی  یانمایش نگاره :1نمودار شماره 
 "یك ساز و كار

موجود  یهایبا مقایسه مفاهیم مختلف، طبقه بند دهدینشان م 4جدول شمارههمانگونه كه 
 .رندیگیشناسایی شده و شکل م

 (12،ص: 2112) فینچ، Xاز مفاهیم موردكاوی شركت  هایتشکیل طبقه بند :4جدول شماره 

 شناسه كدها مفاهيم طبقه بندي

مدیریت ساختار نرم 
( به عنوان یك ساز CMافزار)

 و كار كنترلی

 27xP -4xP -11xP -22xP -1xP كنترل تهیه یك نرم افزار

24xP -23xP -20xP -18xP -11xP -4xP-  كنترل سطوح یك سیستم
35xP -32xP -27xP 

 34axP -34xP -33xP دالئل و شواهد كنترل

از به كنترل معرفی یك نرم نی
 افزار

37xP -36xP -35xP 

 مشکالت
مدیریت ساختار نرم  
 (CMافزار)

 a13xP -13xP -12xP كار اضافی

 28xP -11xP -10xP -9xP مشکالت نگرشی كاركنان

 10xP مشکالت كاربرد ابزار 

 استفاده عملی از 
مدیریت ساختار نرم 

 (CMافزار)

 30xP -8xP -7xP -6xP تهیه شده CMكاربرد 

CM  -24xP -19xP -17xP -a5xP -3xP -2xPنیاز به یك سیستم 
29xP -24xP -23xP 

حمایت مورد نیاز از جانب 
 كاركنان 

29xP -28xP -25xP -11xP -9xP 

 موارد مربوط به ابزارها
 CM a2xPانتخاب ابزار 

 CM 27xP -10xPمشکالت ابزاری 

در ادامه مورد بررسی  Zو  Y یهاد، دو موردكاوی دیگر در شركتتر نمودن این رویکرباهدف روشن
 قرار خواهند گرفت.
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 Yدر موردكاوي  هاي. تشكيل طبقه بند2

 یاانهیدر دومین موردكاوی، فرایندی كه پیش از این تشریح گردید برای یك تولید كننده قطعات را
صل از كدگذاری، تشکیل مفاهیم و طبقه نیز اجرا گردیده است. نتایج حا 1با ساختار سازمانی بخشی

 خالصه گردیده است. 5جدول شماره این موردكاوی در  یهایبند
 

 (17،ص: 2112) فينچ، Y: روند تشكيل طبقه بندي از مفاهيم در موردكاوي شركت 5جدول شماره  

 شناسه كدها مفاهيم طبقه بندي

( CMمدیریت ساختار نرم افزار)
 نترلیبه عنوان یك ساز و كار ك

 8yP -2yP كنترل تهیه یك نرم افزار

 a12yP -4yP -3yP كنترل سطوح یك سیستم

 مشکالت
 (CMمدیریت ساختار نرم افزار) 

 8yP -7yP كار اضافی

 11yP -6yP -5yP مشکالت نگرشی كاركنان

 13yP -9yP مشکالت كاربرد ابزار 

 استفاده عملی از 
 (CMمدیریت ساختار نرم افزار)

 8yP -4yP تهیه شده CM كاربرد

 CM a12yP -4yP -3yP -2yP -1yPنیاز به یك سیستم 

و مدیریت  CMارتباطات بین 
 پروژه

 -14yP -10yP -4yP -3yP
a5yP 

 3yP -a12yP و پوشش كلی آن CMیکپارچگی

 موارد مربوط به ابزارها
 CM 12yPانتخاب ابزار 

 CM 13yP -9yPمشکالت ابزاری 

 
و مديريت  CMارتباطات بين » زیه و تحلیل به رغم پیدایش دو مفهوم جدیددر فرایند تج

جمع آوری شده این موردكاوی  یها، در میان داده«و پوشش كلي آن CMيكپارچگي» و  « پروژه
مشاهده « حمايت از جانب كاركنان»و « دالئل و شواهد كنترل»دال بر دو مفهوم  یاهیچگونه داده

 نگردید.
 Zدر موردكاوي  هايبند . تشكيل طبقه3

 2یافهیمورد مطالعه فینچ با ساختار وظ یهادر سومین موردكاوی نیز این روند برای یکی از سازمان
، باشدیها فعال ماز شركت یانفر عضو(كه در زمینه صدور صورتحساب برای مجموعه 211 )متشکل از
 تکرار گردید.

                                                                                                                                        
1 Divisional 

2 Functional 
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خالصه گردیده  6جدول شماره موردكاوی نیز در  نتایج حاصل از كدگذاری و تشکیل مفاهیم این 
 است:

 (19،ص: 2112) فينچ،  Zاز نكات كليدي و كدهاي موردكاوي  ييها:نمونه6جدول شماره 

 كد نكات كليدي شناسه 

PZ1  كاركنان هر پروژه مشتریان سیستمCM .هستند 
CM  در مدیریت
 پروژه

PZ2  استفاده فعال ازCM  نیاز بهCM 

PZ3 مشکالت كاركنان دشوار است. هاستمید سازی ساختار برخی سمستن 

PZ4 
در قبال سایر  CMمعضل، شناسائی میزان كنترل  نیتربزرگ

 .هاستستمیس
 مشکالت كاركنان

PZ5 مشکالت كاركنان .باشدیمشکل دیگر حفظ یکنواختی میزان كنترل اعمال شده م 

PZ6 
مقاومت به  CMسیستم مختلف در مقابل اجرای  یهاستمیمسئولین س

 .دهندیخرج م

 مقاومت 

 مشکالت كاركنان

PZ7  مستند سازی بخشی از سیستمCM فرایند  ..گرددیتلقی مCM 

PZ23 پژوهش بیشتر .باشدیبیشتری م یهاینیاز به بررس 

PZ24  بکارگیری سیستمCM .مشکالت كاركنان از دید افراد سازمان، مالل آور است 

 
پدیدار گردیده « بيشتر يهاينياز به بررس»اوی یك نکته كلیدی جدید درقالبدر این موردك

است. همچنین به هنگام مقایسه نتایج حاصل از موردكاوی های مختلف، تغییر ظاهری برخی از واژگان، 
. به عنوان مثال كد آوردیمشابه بیشتری را فراهم م یهایامکان دستیابی به كدها، مفاهیم و طبقه بند

در دو موردكاوی « مشكالت نگرشي كاركنان» در موردكاوی اخیر را با كد« كالت كاركنانمش»
 معادل سازی نمود. توانیقبل م

در هر یك از موردكاوی ها را قبل از آغاز مرحله تدوین  هاینتایج جمع بندی و تشکیل طبقه بند
 ارائه نمود. 2نمودار شماره در قالب  توانینظریه بنیادین، م
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 (.124-52صص:1334حاصل از بررسي سه موردكاوي.  )يين،  يهاي: شمايي از  طبقه بند2نمودار شماره

 
 گام پنجم: تدوين نظريه

و برقراری روابط بین مفاهیم مختلف  هایتدوین نظریه بنیادین در سایه ایجاد ارتباط بین طبقه بند
مطرح شده كه  های، كلیه ارتباطات، مفاهیم و طبقه بند2نمودار شماره . در مدل كامل گرددیمحقق م

 :شودیپس از انجام جمع بندی نهایی توسط نگارندگان نظریه بنیادین ذیل از آن نتیجه م
 X)مورد كاوی برای ایجاد ساز و كار كنترلی  ییندهایمدیریت پیکره بندی نرم افزار، متشکل از فرا"

است. مزایای استفاده از  یاانهیرا یهاستمیدف تسهیل عملیات اثر بخش س( الزم با ه2در جدول 
( و مشاركت كاركنان   2در جدول  Y)مورد كاوی  سیستم مدیریت ساختار، بدون جلب حمایت

فنی و غیر فنی سازمان میسر نخواهد شد. یك سیستم منسجم و كامل مدیریت ساختار به  یهابخش
كه با ورود یك جزء جدید، این  پردازدیارتباطات میان اجزای مختلف م به تبیین نحوه تعامل و ینحو

 "جزء، ضمن حفظ نظم و یکپارچگی كل سیستم، در محل صحیح خود نیز  استقرار خواهد یافت.
 

 گام  ششم: مالحظات كاربرد نظريه بنيادين

 . نظريه بنيادين  و تحليل ادبيات پژوهشي1
ز نظرات گالسر و استراوس، به اشتباه نظریه بنیادین را معادل برخی محققان و پژوهشگران متاثر ا

 ندینمایبا انجام كارهای میدانی، پیش از جمع آوری ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع خویش قملداد م
آزادي استفاده از »كه نشات گرفته از مطالب كتاب پدیدآورندگان این نظریه و برگرفته از جمله

ص: 1322)گالسر و استراوس،  باشدی، م«امون پژوهش جريان داردهرآنچه كه در محيط پير

 كنترل تهیه یك نرم

 افزار

كنترل در سطح یك 

 سیستم

 شواهد كنترل

CM  بعنوان يك سازوكار

 كنترلي

 CM نیاز به یك

تهیه  CM استفاده از

 شده
 نیاز به حمایت كاركنان

در  CM استفاده از 

  عمل

 انتخاب ابزار

د مربوط به موار

 ابزارها

 مشکالت ابزاری

CM 
رد مشکالت كارب

 ابزارها

 CM مشكالت

مشکالت 

 فنی

مشکالت 

 كاركنان
جلب نگرش مثبت 

 كاركنان

 نگرش كار اضافی
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ضمن تاكید بر اهمیت ادبیات پژوهشی  1(. در حالیکه با گذشت زمان، صاحب نظرانی مانند كوربین123
ادبیات پژوهشی و بررسی   2به عنوان زیربنای دانش تخصصی یك پژوهش، بر حساسیت فرا تحلیلی

 (. 22ص:1333)دی،  از چارچوب نظریه بنیادین صحه گذاشتند استفاده دانش اندوخته شده با
، ادبیات پژوهشی مرتبط با مدیریت شودیهمانگونه كه در موردكاوی های مطرح شده مشاهده م

ها نداشته و فرایند تدوین نظریه ساختاری نرم افزار، هیچگونه نقشی در فرضیه سازی و گستره پژوهش
 حقیقی صورت پذیرفته است. یهافاده از دادهبنیادین در عالم واقع و با است

 . نظريه بنيادين و موردكاوي ها2
استفاده از موردكاوی ها به عنوان یك روش تحقیق مستقل، از پشتوانه علمی و پژوهشی كافی 
برخوردار است. به عقیده صاحبنظران مختلف روش تحقیق، استفاده از موردكاوی ها به منظور بررسی 

و پدیده مورد  3هنگامی كه مرز میان زمینه تحقیق ژهیپژوهشی به و یهانهیدر زم نوین یهادهیپد
 (.32ص: 1333، اجتناب ناپذیر است)دی، باشدیمطالعه، قابل تفکیك نم

 هادهیبین پد توانینم یبه عنوان مثال در بررسی كاربردهای مدیریت ساختاری نرم افزار، به راحت
ها( تفکیکی قائل شد. با این حال، میان دیدگاه گالسر، استراوس و یین )سازمان هانهی)كاربردها( و زم

ها از (، در خصوص روش شناسی پژوهش نظریه بنیادین و استفاده از موردكاوی13ص: 1332)یین، 
ها در خصوص ، اختالف نظر وجود دارد. لیکن آنهاهیحیث ضرورت نیاز یا عدم نیاز به تدوین پیش فرض

ابزار جمع آوری داده در هردو روش شناسی اتفاق نظر دارند. بدیهی  نیترینوان اصلروش مصاحبه به ع
سازمانی و مدیریتی، استفاده از تکنیك مصاحبه به صورت آزاد،  یهایاست كه در چارچوب مورد كاو

 ، بسیار رایج است.4بدون ساخت، نیمه ساخت یافته و حتی كامال ساخت یافته 
 

 هايل  مصاحبه. نظريه بنيادين و تحل3
ها با سئواالت را رو در رو، مصاحبه گر امکان تشخیص تناسب پاسخ یهااز آنجائیکه در مصاحبه

جمع آوری شده با روش مصاحبه حضوری، نسبت به پرسشنامه از روائی  یهادارد، واقعگرائی داده
 یهایا و پیش داوره(. اما ذهنی گرایی  رایج در مصاحبه32ص: 1322،   5بیشتری برخوردار است)هگ

. برای رفع این مشکالت معموالً باشندینظریه بنیادین مطرح م یهامصاحبه گر نیز به عنوان ضعف
ها از حیث جلسات توجیهی با مصاحبه گران  برگزار گردیده و مجدداً مستندات بجا مانده از مصاحبه

 . رندیگیمحتوایی مورد بازبینی قرار م
ها نیز به عنوان یکی ها با شروع فرایند جمع آوری دادهتجزیه و تحلیل دادههمزمانی آغاز  در مقابل،

. بدین ترتیب كه پژوهشگر پس از برگزاری اولین جلسه گرددیاز 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 كلیدی را شناسایی نماید و در ادامه مصاحبه تواندیمصاحبه خود، به تقریب م
مبادرت ورزد.در فرایند انجام  هایسیستماتیك و تکراری، به تشکیل مفاهیم و طبقه بندرویکردی 

ها مانند، پسامدواژه ها )تکرار یك واژه در واحد زمان(، ها و شناسهها بسیاری نشانهوتحلیل مصاحبه
ربردن سوم ها)مثالً بکاها( نوع افعال و قیود زمانی و مکانی آنها )مثالً صفت و موصوفتركیب واژه

و بسیاری  شوندی... معنادار م.شخص به جای اول شخص یا استفاده از افعال شرطی به جای خبری(
 .سازندیواقعیات پنهان را آشکار م

 
 نتيجه گيري

باوجودی كه  گالسر و استراوس بر عدم سوگیری و گریز از هر گونه پیش داوری به هنگام جمع 
 ای این مهم با دو مشکل اساسی روبرو است:؛ اجرورزندیها تاكید مآوری داده

مورد نیاز یك پژوهش، نبود یك طرح كلی برای جلسات  یهااول اینکه، برای جمع آوری داده
ها قابل مصاحبه از نظر افراد پر مشغله سازمانها به دلیل اهمیت منابع و زمان تخصیص یافته به آن

ها ت باز و غیر ساختار یافته تجزیه و تحلیل پاسخ. همچنین جلسات مصاحبه با سئواالباشدیپذیرش نم
 .سازدیرا با دشواری مواجه م

( نظریه 1322)استراوس،  ( و استراوس1332و 1322دوم، بر اساس نظرات گالسر )گالسر، 
ها نبوده و صرفاً به تبیین و توجیه كدگذاری بنیادین شامل قالبی مشخص برای تجزیه و تحلیل داده

براین زمان پایان فرایند كدگذاری مشخص نبوده و حد و مرزی برای تعداد تکرار یك . بناپردازدیم
 مطلب به منظور تبدیل آن به كد وجود ندارد. 

تحقیق برای جمع آوری  یهابا وجود این تفاسیر، امروزه نظریه بنیادین، یکی از قدرتمندترین روش
)شیرزاد،  رودیم اجتماعی به شمار مكیفی در علوم انسانی و علو یهاو تجزیه و تحلیل داده

 (.23ص:1322

 
 
 



 



 

 

 

 

 هفدهمفصل 

تجزیه وتحليل معيارهای کيفيت  

 درروش های تحقيق کيفي
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 تجزيه وتحليل معيارهاي كيفيت درروش هاي تحقيق كيفي؛ هفدهمفصل 
 مقدمه 

وده گیری بطی دو دهه گذشته ،حركتی  روش شناختی در تحقیقات علوم اجتماعی درحال شکل
با تمركز بر رویکردی  2و علوم انسانی 1. علوم اجتماعیاندشدهبسیاركمرنگ   هارشتهاست. مرز بین 

اند. هر چند این روند چندان جدید تفسیری و كیفی به تحقیق و نظریه پردازی، به هم نزدیك شده
یز بوده است انگای مرتبط شگفتهای حرفهنیست ولی  میزان تأثیر آن بر علوم اجتماعی و حوزه

(Denzin & Lincoln, 1998). 
در عین حال معموالً برای تحقیق كیفی كمتر از آنچه كه باید، ارزش قائل هستند. شاید این امر به 

ها ،چگونگی انجام وماهیت  تحقیق كیفی باشد، تا حدی كه بررسی محصول دلیل توجه بیشتر به  روش
. آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته است سودمندی نهایی یا همان نتایج تحقیق فراموش شده است

، چگونگی جور شدن اطالعات به دست آمده در طرح "گذردچه می"های كیفی برای درك روش
ایم چه اتفاقی برای های كیفی در دانش موجود است. فراموش كردهو سهم یافته 3هاتر پدیدهگسترده

 . (Morse, 1997)افتاد ای كیفی میهتوسعه دانش در علوم اجتماعی بدون وجود روش
 تحقيق كيفي چيست؟

  اي مشخص در ميدان تحقيق استاز پديده 4نگرتحقيق كيفي اكتشاف و توصيفي كل
(Poggenpoel, Myburgh, 2005)  تحقیق كیفی با اذعان به تقریباً ناممکن بودن نشان دادن واقعیات

در پی درك این پیچیدگی با تجزیه و تحلیل و تفسیر ، هادادهی از امجموعهاجتماعی پیچیده تنها با 
كنند تحقیق تاكید داشته و كوشش می 5از منابع مختلف است. محققان كیفی بر ماهیت ارزشی هاداده

گيري اندازه"بر  تحقيق كميتاكید دارند، پاسخ دهند. اما   6به سئواالتی كه بر مفهوم تجربه اجتماعی
 & Irvine) تاكيد دارد "چارچوبي غالباً غير ارزشي"در  "رهاو تحليل روابط علي بين متغي

Gaffikin, 2006). وپدیده شناسی را پارادایم  اثبات گرایی را پارادایم غالب در تحقیق كمی( توانیم
نشان 1 -ی كلیدی  این دو پارادایم درجدولهایژگیو (،Mangan, et al.2004)تحقیق  كیفی پنداشت 

 . اندشدهداده 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
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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 شناسيهاي اثبات گرايي و پديدههاي كليدي پارادايمويژگي -1جدول 
 شناسيپارادايم پديده گراييپارادايم اثبات 

  عقاید
 زیربنایی

 بیرونی   دنیا(External) باشد.و عینی می 

 .مشاهده كننده مستقل است 

 علم ارزشی نیست. 

  دنیا از طریق تعامالت اجتماعی ایجاد شده
 باشد.می (Subjective)و ذهنی 

  مشاهده كننده بخشی از آنچه مشاهده
 شود، است.می

  رودیمعلم با عالیق انسانها به پیش. 

  محقق
 باید 

  بر واقعیات(Facts) تمركز كند 

 دنبال علیت و قوانین بنیادی باشد 

 ترین حوادث درآورد ها را به شکل سادهپدیده 

 آزمون نماید فرضیاتی فرموله و 

  بر معانی(Meanings) .تمركزمی  نماید 

  ،در پی درك آنچه در حال اتفاق است
 باشد.

 .كلیت هر شرایطی را نظاره كند 

 ها توسعه هایی از طریق استقراء دادهایده
 دهد.

 روش-

های مرجح 
 عبارتند از:

  عملیاتی كردن مفاهیم به شکلی كه بتوانند
 گیری شونداندازه

 های بزرگ استفاده از نمونه 

 دین روش برای ایجاد استفاده از چن
 های مختلف از پدیدهدیدگاه

 های كوچك كه به شکل عمیق یا نمونه
 شوند.طی زمان بررسی می

  

 (Mangan et al, 2004) 
 Hoepflنیازی نیست كه دو پارادایم كمی و كیفی را در مقابل هم به شکل رقابتی قرار داد. 

متصور شد كه به دنبال  1هاان پارادایمی از گزینهتومی دیگویم (Patton,1990(با نقل قول از  (1997)
باشد. چنین رویکردی باعث ایجاد نوعی به عنوان معیار اصلی قضاوت كیفی  2تحقق تناسب متدولوژیکی

دهد. به شود، چیزی كه پیروی مطلق از یك پارادایم اجازه آن را نمیگویی به شرایط میقدرت پاسخ
توانند به شکل اثربخشی در یك پروژه ند كه تحقیق كمی و كیفی میعالوه، برخی محققان اعتقاد دار

 .(Hoepfl, 1997)تحقیقاتی تركیب شوند 
 

Sale et al., 2002,p. 48))  كه دو دلیل  دارندیمدر مورد تركیب رویکردهای كمی و كیفی اظهار
یا  3تحقق اعتبار سنجی توان یافت. اولی،اصلی در ادبیات موضوع برای تركیب مقبول  این دو رویکرد می

جهت  مطالعه یك پدیده برای درك   هادادهاست.  یعنی، تركیب دو یا چند تئوری یا منابع  4گراییكثرت
-های یك روش برای بهبود دیگری میاز طریق استفاده از قوت 5آن. دومی ، تحقق نتایج مکمل تركامل

                                                                                                                                        
1 - Paradigm of Choices 

2 - Methodological Appropriateness 

3 - Cross-validation 

4 - Triangulation 

5 - Complementary Results 
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باشند.  مطابق دومین ( می2)تركیبی 1قابلهای تحقیق دارای ارتباط متباشد. طبق اولین دلیل روش
) .Sale et al., 2002, pداشته باشند. به اعتقاد 3جمع پذیری توانندیمهای تحقیق مستقل دلیل روش

های اند و هنوز هم نمایانگر پارادایمهای مختلفی نشات گرفتههای كیفی و كمی از پارادایمروش (50
ن دو روش بر آن قرار دارند دیدگاهی متفاوت از واقعیت دارند و هایی كه ایمختلفی هستند. پارادایم

توانند برای مقاصد اعتبار سنجی و كثرت گرایی تركیب شوند اما های كمی و كیفی نمیبنابراین روش
 .(Sale et al., 2002, p. 43)كنندگی تركیب شوند توانند برای هدف تکمیلمی

اند. این خصوصیات، خصوصیات مطلق را تعیین كردهبرخی محققان خصوصیات غالب تحقیق كیفی 
گیری و چارچوبی برای توسعه های استراتژیکی هستند كه جهتآلباشند بلکه ایدهتحقیق كیفی نمی

دهد. همچنین این خصوصیات ارتباط ، به دست میهادادههای تحقیق خاص و فنون گردآوری طرح
 . نمایندمتقابل داشته و همدیگر را تقویت می

 :(Hoepfl, 1997, p. 49)این خصوصیات عبارتند از
 كند.استفاده می هادادهبه عنوان منبع  ]هاپدیده[ 4ی طبیعیهانهیزمتحقیق كیفی از  -1
 كند.عمل می هادادهآوری جمع "ابزار انسانی"محقق به عنوان  -2

 كند.استفاده می هادادهمحقق كیفی عمدتا از تحلیل استقرایی  -3

 ق كیفی،  خصوصیات توصیفی دارند.  گزارشات تحقی -2

 تحقیق كیفی ویژگی تفسیری، با هدف كشف معانی حوادث توسط محقق، دارد. -2

توجه دارد و در پی  5تحقیق كیفی هم به خصوصیات ویژه و هم به خصوصیات فراگیر -2
 باشند.خصوصیات یکتای هر مورد مطالعه می

شده( دارد. محقق هم بر فرایند در )و نه از پیش تعیین  6تحقیق كیفی اغلب  طرحی سیال -2
 گیری و هم نتایج یا محصول تحقیق تمركز دارد.حال شکل

 گیرد.تحقیق كیفی با معیارهای خاصی مورد قضاوت قرار می -2

 
 هاي محقق كيفيويژگي 

حوزه تحقیق كیفی همواره دارای خصوصیات تنوع و مناقشه بوده است و این خصوصیات پایدارترین 
اند. به عنوان وارث این تاریخ پیچیده و متناقض، محقق یابد اخالقیات و دیپلماسی دههای آن بوسنت

. تحقیق كیفی دارای تمركز چند (Denzin & Lincoln, 1998, p. 25)تحقیق را نیز در نظر بگیرد 
-توان به متدولوژیو در برگیرنده رویکردی تفسیری، طبیعی به موضوع مورد مطالعه است. می 7روشی

                                                                                                                                        
1 - Interdependent 

2 - Combinat 

3 - Additive 

4 - Natural Setting 

5 - Pervasive 

6 - Emergent 

7 - MultiMethod 
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 بركولورنظاره كرد.  2"بركولور"و به محقق به عنوان1"برِكوالژ"گوناگون تحقیق كیفی به صورت  های
 بركولورای باكیفیت باالدر نظریه پردازی است. ها یا به نوعی فرد حرفهفردی آشنا به بسیاری از روش

برای حل یك   یعنی مجموعه اقدامات جفت وجور شده و متناسب 3كندتولید می بركوالژفردی است كه 
 .(Denzin & Lincoln, 1998, p. 3)كند  مسئله در شرایط واقعی را ابداع وپیشنهاد می

كند و از هر گونه استراتژی، از ابزارهای متدولوژیکی خود استفاده می بركولور محقق كیفی به عنوان
یا سر هم شود، محقق جوید. اگر ابزار جدیدی باید ایجاد شود روش یا داده تجربی در دسترس بهره می

 ی تحقیقی، از ابتدا چندان معلوم نیست.هاتیفعالاین كار را انجام خواهد داد. نوع ابزار و چگونگی 
ها ومسیر پیشرفت تحقیق بستگی دارد. تحقیق ، پاسخهاپرسشی تحقیق به هاتیفعالانتخاب  

لف، یا كثرت گرایی، منعکس های مختكیفی ذاتا دارای تمركز چند روشی است. اما استفاده از روش
 .(Denzin & Lincoln, 1998, pp. 3-4)كننده سعی برای درك عمیق پدیده مورد نظر است 

محقق كیفی بایددر اجرای كارهای متنوعی از مصاحبه تا مشاهده، تفسیر اسناد تاریخی، تامل عمیق 
باشد. محقق به ددی آگاههای تفسیری متعو درك پدیده مورد نظر مهارت داشته ونسبت به پارادایم

كند. از نظر او تحقیق فرایندی های مختلف كار میها و پارادایمپرداز در درون و بین دیدگاهعنوان نظریه
تفسیری است كه توسط سابقه فردی، بیوگرافی، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد و قومیت وی ،سوژه هاو 

های علمی علم قدرت است بنابراین تمام یافتهداند كه گیرد.او میی محیطی، شکل میهایژگیوسایر 
هایی داند محققان داستانتبعات سیاسی دارند. به گمان او علم عاری از ارزش وجود ندارد. همچنین می

های داستان سرایی، كه اغلب ها درسنتكنند. این روایتدنیای مورد مطالعه خود ارائه می به ارهدر 
 .(Denzin & Lincoln, 1998, p. 4)شوند ه میشوند، فرمولپارادایم تعریف می

محقق اشاره دارند. حساسیت نظری  "4حساسیت نظری"در همین زمینه، برخی از مولفان به 
 Hoepflمفهومی مفید برای ارزیابی مهارت و آمادگی محقق برای انجام یك تحقیق كیفی است. 

(1997, p. 50)  با نقل قول نزدیك به مضمون ازStrauss & Corbin, 1990)) حساسیت  :دیگویم
ها، ظرفیت درك و ها، بینش و توانایی معنا بخشیدن به دادهنظری نشان دهنده آگاهی از معانی داده

توانایی مجزا نمودن موارد مرتبط از نامربوط است. حساسیت نظری از منابع متفاوتی شامل ادبیات 
د. اعتبار یك گزارش تحقیق كیفی بستگی به گیرای و تجارب شخصی نشأت میای، تجارب حرفهحرفه

ها و اتخاذ تصمیمات مناسب در میدان اطمینان خوانندگان از توانایی محقق در حساسیت نسبت به داده
 .(Hoepfl, 1997, p. 50)تحقیق، دارد. 

 باالخره محقق كیفی باید فردی ممتاز در قلمرو تحقیق ،دارای شجاعت وزمینه های خالقیت  و
 باشد.نوآوری 

                                                                                                                                        
1 -Bricolage 

2 -Bricoleur 

 ( ریشه درزبان فرانسه دارند.Bricoleur(و بركولور)  Bricolageهای بركوالژ)واژه -2

4 - Theoretical Sensitivity 
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 تحقيق كيفي يهاياستراتژ
های مورد استفاده محقق هنگام ها، مفروضات و فعالیتدر برگیرنده مهارت 1استراتژی تحقیق

های تحقیق، های تجربی است. استراتژیحركت از یك پارادایم و طرح تحقیق به سوی گردآوری داده
دهد. به عنوان های تجربی ارتباط میآوری و تحلیل دادههای خاص جمعمحقق را به رویکردها و روش

 & Denzin)باشد متکی به مصاحبه، مشاهده و تجزیه و تحلیل اسناد می 2مثال، مطالعه موردی

Lincoln, 1998, p. xv). 
ها و های تحقیق كیفی ،هریك دارای ادبیاتی پیچیده، تاریخچه منحصر به فرد، نمونهاستراتژی

یاد  هاآندر اینجا،تنها برای انسجام مطلب از  . ت خاص خود هستندی مرجح و نیز مشکالهاراهمجموعه 
شود خوانندگان با توجه به عالیق و اهداف تحقیقاتی خود به منابع ذكر شده مراجعه شده و پیشنهاد می

 نمایند.
 مطالعه موردي 

اب برخی مطالعات موردی كیفی هستند و برخی چنین نیستند. مطالعه موردی بیش از آن كه انتخ
كنیم موردی را باشد، تشخیص دقیق قلمرو و موضوع مورد مطالعه است. ما انتخاب میمتدولوژیکی 

 .(Stake,1998, p. 86)های بسیاری انجام دهیم توانیم مطالعه را به روشمطالعه نماییم، می
 4و مشاهده مشاركتي 3قوم نگاري  

، تاریخچه طوالنی در علوم اجتماعی نگاری، كه تا حدی متکی به مشاهده مشاركتی استروش قوم
دارد، تعریف قوم نگاری موضوع بحث انگیزی بوده است. برای برخی اشاره دارد به یك پارادایم فلسفی 

باشد كه به تناسب  شود و برای گروهی دیگر نمایانگر روشی میكه محقق به طور كامل به آن متعهد می
بین این دو نیز وجود دارند. از دیدگاهی كاربردی، قوم نگاری  ییهادگاهیدشود. البته، از آن استفاده می

های زیر را داشته ای از ویژگیبه اشکالی از تحقیق اجتماعی اشاره دارد كه تعداد قابل مالحظه معموالً
 :(Atkinson & Hammersley, 1998, pp. 110-111)باشد 
 هاآنفرضیه در مورد  تاكید زیاد بر اكتشاف ماهیت پدیده اجتماعی به جای آزمون -
هایی كه در نقطه گردآوری در رابطه با های ساختار نیافته یعنی دادهتمایل به استفاده از داده -

 اند.ای بسته از مقوالت تحلیلی كدبندی نشدهمجموعه

 ، شاید تنها یك مورد به تفصیل5بررسی تعداد كمی از موارد -

وكاركردهای افعال انسانی كه محصول آن عمدتا  در برگیرنده تفسیر آشکار معانی هادادهتحلیل  -
 سازی و تحلیل آماری حداكثر نقشی جانبی دارد.به شکل توصیف كالمی و توضیحات است و كمی

                                                                                                                                        
1 - Strategy of Inquiry 

2 - Case Study 

3 - Ethnography 

4 - Participant Observation 

5 - Cases 
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تعریف مشاهده مشاركتی كمتر بحث برانگیز بوده است اما مشخص نمودن معنی آن همچنان سخت 
شوند. در مشاهده نوع اول محقق ئل میاست. گاهی بین مشاهده مشاركتی و غیرمشاركتی تفکیك قا

های های نقشكند. هر چند مهم است تفاوتنقشی مشاركتی و مشخص در صحنه مورد مطالعه بازی می
به دلیل این كه به طور ضمنی اشاره  مثالًباشد. مشاهده كننده را بدانیم، این تفکیك چندان مفید نمی

تواند این چنین كند، میای بازی نمیشناخته شدهدارد كه مشاهده كننده غیر مشاركتی هیچ نقش 
( 1شود كه عبارتند از: ای نیز به طور گسترده استفاده میباشد اما نه لزوما. یك نوع شناسی چهارگانه

( مشاركت كننده به عنوان 3( مشاهده كننده به عنوان مشاركت كننده، 2مشاهده كننده كامل، 
كامل. حتی در این نوع شناسی نیز چندین بعد تغییر با هم وجود ( مشاركت كننده 2مشاهده كننده  و 

 :(Atkinson & Hammersley, 1998, p. 111)دارند 
آیا محقق به عنوان محقق توسط تمام افراد مورد مطالعه شناخته شده است یا توسط برخی یا  -

 هیچ كدام؟ 
 ی است؟اطالعات درباره تحقیق به چه میزان در مورد چه چیزی و نزد چه كس -

باشد و این امر جایگاه وی را در هایی درگیر و در چه نوعی درگیر نمیمحقق 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 -

 ؟كند

توانیم باشد. زیرا نمیعالوه، به تعبیری همه انواع تحقیق اجتماعی نوعی مشاهده مشاركتی میبه
را بدون اینکه بخشی از آن باشیم مطالعه كنیم. از چنین دیدگاهی مشاهده مشاركتی  جهان اجتماعی

 & Atkinson)باشد بلکه نقشی از محقق در جهان مورد مطالعه است روش تحقیق خاصی نمی

Hammersley, 1998, p. 111). 
 3و فعاليت تفسيري 2شناسي مردم نگاريپديده شناسي، روش  

های چگونه به اقدامات خود در موقعیت هاانساناین رویکردها در پی بررسی این هستند كه 
 .(Denzin & Lincoln, 1998, p. xvii)دهند اجتماعی واقعی ساختار و معنی می

 
 4تئوري بنيادي  

هایی دارد كه به صورت سیستماتیك ی كلی برای توسعه تئوری كه ریشه در دادهلوژمتدیك 
یابد و این امر از طریق تعامل اند. تئوری طی فرایند تحقیق تکامل میگردآوری و تجزیه و تحلیل شده

 .    (Strauss & Corbin,  1998, p. 158)گیرد  مستمر بین تجزیه وتحلیل و گردآوری داده صورت می
                       

                                                                                                                                        
1 - Insider or Outsider 

2 - Ethnomethodology 

3 - Interpretive Practice 

4 - Grounded Theory 
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 1روش بيوگرافي  

باشد. ها میهای اجتماعی و خصوصی و بیوگرافیبه تعبیری، هر تحقیق كیفی شامل برخورد زندگی
 & Denzin)ریشه دارد  هاآنكنند كه در بیوگرافی شخصی بسیاری از محققان مسائلی را مطالعه می

Lincoln, 1998, p. xvii). 
ای است كه خصوصیات و بیانیه 3، بخشی خود زندگی نامه2ود یك خوداظهاریشمتنی كه نوشته می
های گوناگونی شامل عینی، تاریخی، . این روش شکل(Smith, 1998, p. 184)فردی با خود همراه دارد 

گیرد. مشکالت اصلی این روش در عمل ای به خود میهنری، روایتی، شخصی، جمعی، نهادی و افسانه
های این سبك و ، عرفهاآنحوه به دست آوردن و صحت مطالب، سازمان دهی و استفاده از عبارتند از: ن

 .(Denzin & Lincoln, 1998,  p. xviii)جایگاه نویسنده در متن بیوگرافی 
 4روش تاريخي 

پدیده اجتماعی باید در زمینه تاریخی آن مطالعه شود. این امر دربرگیرنده استفاده از اسناد و سوابق 
های سرشماری و سایر اسناد مرتبط با فرهنگ عامه، ها، دادهوب از گذشته، شامل حوادث روزانه، نامهمکت

.  این دیدگاه به نوبه خود دینمایماست. برای درك اسناد تاریخی،محقق ناچاراً دیدگاهی تفسیری اتخاذ 
 ,Denzin & Lincoln)دهد های تاریخی را شکل مینحوه گردآوری، خواندن و تجزیه و تحلیل داده

1998, p. xix). 
 5تحقيق مشاركتي 

، و 7نگرتر، كلی6گرایانهها تحت این سنت تحقیق در پی این است كه تحقیق كیفی را انسانفعالیت
های خود را از طریق مشاركت، واقعیت هاانساننماید. طبق این نگرش   هاانسانتر با زندگی مرتبط

، 9یعنی تحقیق همکارانه 8ند. نگرش مشاركتی در سه سنت اقدام پژوهیكنتجربه و اقدام با هم خلق می
 .(Denzin & Lincoln, 1998, p. xix)حضور دارد  11و تحقیق عملی 10اقدام پژوهی مشاركتی

 
 
 

                                                                                                                                        
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 
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 1تحقيق باليني 
های تحقیق های بالینی دارد. هر كدام از این سنتنزدیکی طبیعی با روش 2اقدام پژوهی كاربردی

باشد.  تحقیق بالینی بیشتر با تشخیص و درمان در ارتباط است تا با تعهدی به تغییر می منعکس كننده
 .(Denzin & Lincoln, 1998, p. xx)تغییر اجتماعی گسترده 

 كيفيت در تحقيق كيفي 
تحقیق كیفی تردیدهای خود محققان كیفی نسبت به  3شاید یکی از دالیل سکوت در مورد قوت

دانند چگونه به این اتهامات كه تحقیق كیفی اطمینان ندارند و نمی  هاآنشد.سودمندی ممتاز آن با
ندارد، قابل تعمیم نیست و باید قبل از كاربرد، نتایج آن  به گونه كمی آزمون شود، پاسخ دهند  4روایی

(Morse, 1997, pp. 1-2). 
توانند یا آیا باید می های كمی و كیفیای در مورد این كه آیا روشبحث و مناظره قابل مالحظه

طبق معیارهای كیفیت مشتركی ارزیابی شوند صورت گرفته است. دو دیدگاه كلی مخالف و رقیب هم 
. در (Mays & Pope, 2000, p. 50)توان تشخیص داد در مورد استفاده از همان معیارهای كیفیت می

( 6گرايي نرمو واقع 5قع گراواضد اینجا،معیارهای ارزیابی كیفیت تحقیق كیفی را تحت دو دیدگاه)
 كنیم.بررسی می

 گرا: جدا و متفاوت ديدگاه ضد واقع-1
باشد و بدین طرفداران دیدگاه ضد واقع گرا معتقدند كه تحقیق كیفی نمایانگر پارادایمی متمایز می

دیدگاه، تواند و نباید توسط معیارهای سنتی روایی، قابلیت تعمیم و پایایی قضاوت شود. این صورت نمی
واقع گرایی ساده انگارانه یعنی اعتقاد به این كه یك واقعیت یا حقیقت روشن وجود دارد كه كامال 

چندین منظر از جهان وجود  دیگویمكند. به جای آن مستقل از محقق و فرایند تحقیق است، را رد می
ارائه معیارهای قابل ارزیابی اما  شوند. در اینجا اعتقاد به این است كهدارد كه در فرآیند تحقیق ایجاد می

  .(Mays& Pope, 2000, p. 50) الزماندمتفاوتی برای ارزیابی كیفیت تحقیق كیفی 
گیرد مورد قضاوت قرار  7تحت این دیدگاه، تحقیق كیفی توسط معیارهای خاص قابلیت اعتماد

(Hoepfl, 1997, p. 49). 
Hoepfl (1997, p. 57)  با نقل قول ازLincoln & Guba (1985) كند، ایده قابلیت بیان می

تواند مخاطبان خود را متقاعد سازد كه یك محقق چگونه می"اعتماد ساده و به معنی این است كه 
ی از معیارهایی متناظر امجموعه. "را دارد)قابل دفاع است( هاآنهای تحقیق ارزش توجه كردن 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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یق كمی، برای محك تحقیق كیفی ارائه شده است كه در با معیارهای قضاوت درروشهای معمول تحق
 كنیم.اشاره می هاآنادامه به طور مختصر به 

 2در مقابل روايي دروني 1اعتبار  

كنند. محقق ها واقعیت را توصیف میدر تحقیق معمول، روایی درونی اشاره دارد به میزانی كه یافته
تواند را آزمون نماید، پیشنهاد نمی هاآنماید سپس سنتی باید روابطی را از قیاس منطقی پیشنهاد ن

های ، از جهتی دیگر، وجود واقعیت4گرا. محقق طبیعی3تواند باطل شودكامالً اثبات شود ولی می
های چندگانه را به اندازه كافی آشکاروموجه كند این واقعیتكند و كوشش میرا فرض می 5ایچندگانه

 .(Hoepfl, 1997, p. 58)شودآزمون این امر تبدیل میسازد و اعتبارتحقیق كیفی به 
آوری شده و توانایی تحلیل محقق بستگی دارد تا به اندازه اعتبار بیشتر به غنای اطالعات جمع

-گرایی در داده بهبود یابد )چهار نوع كثرت گرایی وجود دارد: تواند از طریق كثرتنمونه. اعتبار می
كثرت  -های چندگانه وكثرت گرایی از طریق تحلیل-رایی در داد ه ها، كثرت گ -كثرت گرایی در روش،

هایی از داده هابرای تحلیل به سایرین های بهبود اعتبار عبارتند از ارائه بخشگرایی در تئوری(. سایر راه
 .(Hoepfl, 1997, p. 59)ها برای تایید یافته  هاآنو درخواست از 

 7بيروني يا قابليت تعميمدر مقابل روايي  6پذيريانتقال  
مختلف است. تعمیم دادن  8هایها بین محیطدر تحقیق معمول ،روایی بیرونی توانایی تعمیم یافته

پذیری فرضیه یا نظریه بین روایی درونی و بیرونی است. انتقال 9مستلزم برقراری تبادل و تقابلی
موقعیتی كه فرضیه پیشنهادی به آن  بستگی به میزان شباهت بین موقعیت اصلی تحقیق و 10پیشنهادی
تواند اطالعات ها را مشخص كند او تنها میپذیری یافتهتواند انتقالشود، دارد.  محقق نمیمنتقل می

ها برای موقعیت جدید كاربرد دارد یا خیر كافی ارائه كند كه خواننده بتواند تعیین كند آیا یافته
(Hoepfl, 1997, p. 59). 

 در مقابل پايايي 11نقابليت اطمينا 

Hoepfl( 1997, p. 59)  با نقل قول ازKirk & Miller (1986) كند كه سه نوع پایایی بیان می
( پایداری یك 2ماند گیری مکرر یکسان باقی می( میزانی كه اندازه1در تحقیق مرسوم وجود دارند: 

كند كه مشخص. همچنین ذكر میی زمانی هادورهها طی گیری( تشابه اندازه3گیری طی زمان اندازه

                                                                                                                                        
1 - Credibility 

2 - Internal Validity 

3 - Falsified 

4 - Naturalistic 

5 - Multiple 

6 - Transferability 

7 - External Validity / Generalizability 

8 - Setting 

9 - Trade-off 

10 - Working Hypothesis 

11 - Dependability 
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بیشتر متمركز بر  هاآنموضوع پایایی توجه كمتری را نسبت به روایی درتحقیق كیفی جلب نموده است. 
اساس نظرات درباره پایایی در تحقیق كیفی را با  Hoepfl (1997, p. 60)اند.  تحقق روایی بیشتر بوده

از آنجایی كه روایی بدون "نماید: الصه میبدین صورت خ Lincoln & Guba (1985)نقل قول از 
تواند وجود داشته باشد( تواند وجود داشته باشد )بنابراین اعتبار بدون قابلیت اطمینان نمیپایایی نمی

را برای بهبود قابلیت  "1ممیزی تحقیق". همچنین "نشان دادن وجود اولی برای اثبات دومی كافی است
برای  2ارتست از هم بررسی فرایند و هم محصول تحقیق توسط داورانكنند كه عباطمینان پیشنهاد می

 .(Hoepf1, 1997, p. 60)  هاآن 3تعیین سازگاری
 5در مقابل عيني بودن 4تاييدپذيري 

های كمی برای تعریف یك موقعیت باشد، كند تحقیقی كه متکی به سنجهمنطق مرسوم حکم می
متکی به تفسیر و ارزشی است، قضاوتی در نظر گرفته  غیرارزشی و عینی است. اما، تحقیق كیفی كه

شود. ولی، اعتبار میشود. در تحقیق معمول، قضاوتی بودن منجر به نتایج غیرقابل اطمینان و كم می
برند. تایید می سوالناپذیرآنها را زیر های آماری و تحقق خدشهبسیاری از محققان عینی بودن سنجه

خنثی بودن  "ممیزی تأییدپذیری"تواند از طریق یزانی كه محقق میپذیری تحقیق عبارتست از م
های تجزیه ( یادداشت2های خام ( داده1تفسیرات تحقیق را نشان دهد. این امر نشان دهنده ممیزی در 

های ( یادداشت2های فرایند ( یادداشت2( محصوالت تركیب و دوباره جفت وجورشده 3و تحلیل 
 . (Hoepf1, 1997, p. 60)، است 6ای اولیهعه( اطالعات توس2شخصی و 

 گرايي نرم: استفاده از معيارهاي تحقيق كميديدگاه واقع-2
های در این دیدگا ه اعتقاد بر این است كه همه تحقیقات در برگیرنده ادراك قضاوتی بوده و روش

ان، این بحث مطرح است گرایرغم دیدگاه ضد واقعدهند. اما علیمتفاوت، منظرهای متفاوتی به دست می
.درنتیجه فلسفه محققان كمی و كیفی باید تواند مطالعه شودواقعیتی زیربنایی وجود دارد كه میكه 
. در این دیدگاه "7حقیقت"گرایی نرم یعنی كوشش برای نمایان ساختن آن واقعیت باشد تا تحقق واقع
را با هم و مطابق معیارهای مشترك توان منظرهای گوناگون حاصل از فرایندهای متفاوت تحقیق می

( ارزیابی نمود. اما ابزارهای 8كیفیت هم برای تحقیق كیفی و هم كمی)به ویژه روایی و مرتبط بودن
 ,Mays & Pope)تواند برای در نظر گرفتن رویکرد متمایز تحقیق كیفی تغییر داده شوند ارزیابی می

2000, p. 51). 
 پردازیم:ت ارائه شده تحت این دیدگاه میدر ادامه به برخی معیارهای كیفی

                                                                                                                                        
1 - Inquiry Audit 

2 - Reviewers 

3 - Consistency 

4 - Confirmability 

5 - Relevance 

6 - Preliminary Developmental Information 

7 - Truth 

8 - Relevance 
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 روايي در تحقيق كيفي -1
Johnson (1997, p. 282) كند. وی همچنین سه نوع روایی برای تحقیق كیفی، ارائه می

(.  در اینجا به طور مختصر 2كند )جدول هایی برای بهبود روایی تحقیق كیفی پیشنهاد میاستراتژی
 .میكنیمرابرسی  هاآن

  1روايي توصيفي -الف
توصیف وقایع، رفتارها،  مثالًروایی توصیفی عبارتست از دقت در صحت گزارش اطالعات توصیفی )

-تمام انواع تحقیق كیفی دارد. كثرت باًیتقری در اژهیوها(. توصیف، اهمیت ها و مکانافراد، محیط، زمان

ست. تصدیق مشاهدات توسط چند یك استراتژی موثر برای تحقق روایی توصیفی ا 2گرایی در محققان
شود محقق مشاهده گر)مشاهده به معنی عام كلمه( باعث افزایش اعتبار و قابل دفاع بودن تحقیق می

(Johnson, 1997, p. 285). 
 3روايي تفسيري -ب

ها، افکار، احساسات، مقاصد و تجارب افراد مورد مطالعه توسط محقق عبارتست از میزانی كه دیدگاه
اند. بخش مهمی از تحقیق كیفی درك دنیای درك شده و در گزارش تحقیق منعکس شده به درستی

باشد و روایی تفسیری به میزان دقت ( میهاآنموارد مورد مطالعه )یعنی دنیای پدیده شناختی  4درونی
اهده استراتژی برای تحقق روایی تفسیری بازخورد مش نیترمهماشاره دارد. شاید  هاآندر ارائه آشکار 

 ,Johnson, 1997)نیز مفید است   6های دارای استنتاج كمباشد. همچنین استفاده از توصیف 5شونده

p. 285). 
 7روايي نظري -پ

های كار میدانی ها. استراتژیتوسعه یافته از تحقیق با داده 8عبارتست از میزان تطابق تبیین نظری
تواند گیری از موارد منفی و داوری همتایان، میمونهگرایی در تئوری، تطابق الگو، نطوالنی مدت، كثرت

در اینجا مفید باشد. همچنین هنگام توسعه یك تبیین نظری باید به روایی درونی و بیرونی نظری نیز 
 .(Johnson, 1997, pp. 286-287)شود توجه شود كه در ادامه توضیح داده می

 روايي دروني نظري  –  
گیری محقق كیفی در ارائه رابطه علی حاصل است.  اغلب پذیری نتیجهروایی درونی، میزان توجیه

های ها و معلولمحققان كیفی عالقه ویژه ا ی به روابط علت و معلولی ندارند. اما گاهی عالقمندند علت
ها و توسعه و آزمون تواند برای  توصیف نحوه عمل پدیدهبالقوه را بیان نمایند.   تحقیق كیفی می

                                                                                                                                        
1 - Descriptive 

2 - Investigator Triangulation 

3 - Interpretive Validity 

4 - Inner world 

5 - Participant Feedback 

6 - Low Inference Description 

7 - Theoretical Validity  

8 - Theoretical Explanation 
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كنند، ای تعیین میی علّی مفید باشد. هنگامی كه محققان كیفی روابط علت و معلولی بالقوهاههینظر
-گیرند فکر كنند. همچنین باید استراتژیباید در مورد بسیاری از مواردی كه محققان كمی در نظر می

وایی درونی برای بهبود ر 2های جدول های تحقیق روایی نظری را نیز در نظر بگیرند. تمام استراتژی
 .(Johnson, 1997, pp. 287-288)شوند استفاده می

 
 روايي بيروني نظري –

های ها و زمانهای تحقیق را به افراد، محیطخواهیم یافتهروایی بیرونی زمانی اهمیت دارد كه می
راد پذیری قصد اصلی تحقیق كیفی نیست. اول این كه افدیگری تعمیم دهیم. عموما به دو دلیل، تعمیم

و دوم این كه محققان كیفی  1شوندهای مورد بررسی به ندرت به شکل تصادفی انتخاب میو محیط
.  ضمناً بسیاری از 3های جهان شمولاند تا یافته 2های خاصمند به مستندسازی یافتهبیشتر عالقه

 .(Johnson, 1997, pp. 289-290)محققان اعتقاد به وجود قوانین كلی یا جهان شمول ندارند 
-توان از تحقیق كیفی حاصل نمود. شاید معقولهای تقریبی را میبرخی دیگر معتقدندبعضی تعمیم

های مشابه ها و زمانتوان نظریات را به افراد، محیطترین دیدگاه در مورد تعمیم این باشدكه گاهی می
طالعات زیر ارائه شود: تعداد پذیری باید انواع اتحقیق تعمیم داد. برای كمك به خواننده در مورد تعمیم

، ماهیت رابطه محقق با افراد مورد تحقیق، 4ای، اطالعات زمینههاآنو نوع افراد در تحقیق، نحوه انتخاب 
های تحلیل روش گردآوری اطالعات و روش، اندنمودهاطالعات در مورد افرادی كه اطالعات ارائه 

 5برداری تحقیقتواند استفاده از منطق نسخهتعمیم می.  راه دیگر (Johnson, 1997, p. 290) اطالعات
ها در مورد سایر افراد هم مشاهده شوند، باشد. طبق این منطق هر چه به دفعات بیشتر صحت یافته

 .(Johnson, 1997, p. 290)كنیم پیدا می هاآنها و تعمیم اطمینان بیشتری در مورد یافته
Stenbacka (2001, p. 552) ل قول از نیز با نقYin (1989)  در مورد تعمیم در تحقیق كیفی

-كند كه نتایج در تحقیق كیفی در رابطه با تئوری و نه جامعه عمومیت دارد. مفهوم نمونه میبیان می

یك نمونه آماری  تواندینم 6در مورد پژوهی یك مورد مثالًربط باشد، تواند در زمینه تحقیق كیفی بی
و تعمیم آماری تفاوت قائل شد. تعمیم تحلیلی   در تحقیق  7عمیم تحلیلیتوان بین تتلقی شود. می
های تجربی به دار است. این مفهوم بدین معناست كه درك تحلیلی از طریق باال بردن دادهكیفی معنی

های آنان شود. در این سطح تحلیل رفتار افراد با مقصود درك انگیزهممکن می 8یك سطح عمومی

                                                                                                                                        
1 به اعتقاد  -  Mays & Pope (2000, p. 52) -گیری آماری توسط محققان كیفی نادیده گرفته میهر چند اغلب نمونه 

د.تواند جایی در تحقیق كیفی داشته باششود 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 1ین امر از طریق انتخاب استراتژیك پاسخ دهندگانشود. اممکن می
ی بهبود هایاستراتژ 2.جدول(Stenbacka, 2001, pp. 552-553)های آماری از طریق نمونه

 .كیفیت)انواع روایی( تحقیقات كیفی رانشان می د هد
 

 (Johnson, 1997, p. 283 هاي بهبود روايي تحقيق كيفي)استراتژي -2جدول 

 توصيف استراتژي
باشد. ای است برای محققی كه در پی شواهد علت و معلولی میاستعاره محقق به عنوان كارآگاه -1

های بالقوه و حذف فرضیات رقیب، دركی از ها و معلولمحقق با بررسی علت
ست های فهرتواند از هر كدام از استراتژیكند. محقق میها پیدا میداده

 شده در اینجا استفاده نماید.
تری  از ها را طی دوره زمانی طوالنیهر گاه ممکن باشد محقق باید داده تركار ميداني طوالني-2

 میدان تحقیق گردآوری كند.
داراي  هايتوصيف-3

 استنتاج كم
-به بیان افراد مورد مشاهده و یادداشت های خیلی نزدیكاستفاده از توصیف

 ر میدان تحقیق )مانند نقل قول مستقیم(های محقق د

ها و منابع ها از طریق استفاده از رویهگیریچك كردن اطالعات و نتیجه كثرت گرايي-4
 چندگانه

 استفاده از منابع داده چندگانه برای كمك به درك یك پدیده  كثرت گرايي در داده   

 ای مطالعه یك پدیده استفاده از چندین روش تحقیق بر كثرت گرايي در روش   

 استفاده از چندین محقق در گردآوری و تفسیر داده كثرت گرايي در محققان  

 هااستفاده از چندین تئوری و دیدگاه برای كمك به تفسیر و تبیین داده كثرت گرايي در      تئوري   

-گیریتفسیرها و نتیجهگرفتن بازخورد و بحث با مشاهده شوندگان در مورد  بازخورد مشاهده شونده -5

 ها و گرفتن بینش های محقق برای وارسی یافته
 Peer)داوري همتايان -6

Review) 

 های محقق با سایرین گیریبحث در مورد تفسیرها و نتیجه

نمونه گيري از موارد -7
 منفي 

(Negative Case 

Sampling) 

-ق را تایید نمیهای اولیه محقیافتن و بررسی مواردی كه انتظارات و تبیین

 كند.

تفكر انعكاسي -9
(Reflexivity) 

و تمایالت خود كه  (Biases)ها آگاهی و تامل محقق در مورد گرایش
 بگذارد. ریتأثهای تحقیق گیریممکن است بر فرایند و نتیجه

 Pattern)تطابق الگو -3

Matching) 
نتایج واقعی الگوسازی ازیك سری نتا یج اولیه. سپس ، تعیین میزان تطابق 

 با الگوی پیش بینی شده 

                                                                                                                                        
1 - Informant 



 فصل هفدهم، تجزیه و تحلیل معیارهای كیفیت ......
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 درتحقيق كيفي 1پايايي -2
باشد. این گیری در تولید همان نتایج تحقیق به دفعات میموضوع اصلی پایایی، توانایی روش اندازه

كه در آن محقق و روش جدا از هم در نظر گرفته  2تجربی -های روانشناسی تعریف كالسیك از سنت
است. واضح است كه پایایی در تحقیق كیفی كه تفکیك محقق و روش ممکن شود، نشأت گرفته می

است.  "گیریروش اندازه"كند، ایده باشد. تفاوت اصلی كه پایایی را نامربوط مینیست، مرتبط نمی
ذهنی بی قید و های تحقیقی ارزش دارد كه تقاضای قیاسی برای همتنها در محیط 3صحت درتکرار

توصیف كامل  Edfeldt (1996; Cited in Stenbacka, 2001, p. 552)بیان غالب است. به  4شرط
 Stenbackaشود كه تقاضای مرتبط در تحقیق استقرائی است. می "ذهنی شرطیهم"فرایند منجر به 

(2001, p. 552)  با نقل قول ازEneroth (1984) كند كه در تحقیق كیفی توانایی محقق در بیان می
سازد، مهم است. ترین شکل ممکن میی كه بکارگیری تعامل محقق و روش را به كاملاستفاده از شرایط

نماید كه ایجاد تعریفی كه بر رابطه منحصر به فرد مطرح می Sykes (1991)همچنین با نقل قول از 
 آیا محققمرتبط این است كه  سوالباشد. دراینجا محقق، تولید داده و تفسیر تمركز دارد، معنی دار می

گیری نتیجه سازد؟ سازی، گردآوری داده و تحلیل، را آشکار میكیفی كل فرایند، شامل آماده
Stenbacka (2001, p. 552) تواند در تحقیق كیفی گمراه كننده این است كه مفهوم پایایی حتی می

ه: قابل قبول باشد. اگربهترین مطالعه كیفی با معیار پایایی مورد بحث قرار گیردشاید نتیجه این باشدك
ذهنی شرطی، توانمندسازی ،توجیه پذیری و قابلیت دفاع بهتر نیست!  توصیف كامل تمام فرایند، هم

 باشند.نشان دهنده كیفیت خوب در روش كیفی  توانندیم
 

 نتيجه گيري 
 های شاید در اذهان برخی، تفاوت تحقیق كیفی و تحقیق كمی در میزان توسل به روش

های این دو نوع تحقیق توجه تحقیق تداعی شود. اما برای درك بهتر از ماهیت و تفاوتآماری در فرایند 
، یعنی پارادایم اثباتگرایی برای تحقیق كمی و پارادایم پدیده شناسی برای هاآنهای زیربنایی به پارادایم

ور را ایجاد نماید های تحقیق كمی و كیفی نباید این تصتواند مفیدتر باشد. بیان تفاوتتحقیق كیفی، می
-سازد. در حقیقت دو پارادایم كمی و كیفی میكه محقق با انتخاب یکی، خود را از دیگری محروم می

 كنندگی در كنار هم بکار روند. تواند به شکلی اثربخش برای مقاصد تکمیل

                                                                                                                                        
1 - Reliability 

2 - Experimental - Psychological 

3 - Repetitive Correctness 

4 - Unconditional Intersubjectivity 

 (Subjective)و ذهنی )یا قضاوتی(  (Objective)ذهنی به عنوان مفهومی جدا از مفهوم عینی ازمفهوم هم -

شود كه در رابطه با بیش از یك فرد معنی پیدا كند. شود. صفتی دارای خصلت هم ذهنی نامیده میاستفاده می

تواند توافق گسترده بر آن وجود ا صفتی است كه میتواند دارای خصلت هم ذهنی باشد زیربوی بد سولفور می مثالً

 داشته باشد.
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  باشد و بسته به شرایط تحقیق محقق كیفی فردی است كه از ابزارهای گوناگون تحقیق مطلع
ها نماید. محقق باید بینش و توانایی معنا بخشیدن به دادهدر راستای اهداف تحقیق استفاده می هاآناز 

 و نیز ظرفیت درك موارد مرتبط از موارد نامربوط را داشته باشد.
 های محقق كیفی باید از معیارهای كیفیت تحقیق كیفی آگاهی داشته باشد تا بتواند از یافته

هایی كه برای بهبود كیفیت تحقیق ارائه شده از جهتی دیگر آگاهی از استراتژی خود دفاع نماید.
های تواند محقق را به سوی برنامه ریزی واجرای فرایند تحقیقی سوق دهد كه یافته(، می2است)جدول
تری را به دست دهد. این كه چه معیارهایی برای ارزیابی كیفیت تحقیق كیفی در چه مواردی قابل قبول

 را سنجید، موضوع بحث انگیزی است.  هاآنو چگونه باید  ناسباندم

  در مورد ارزیابی كیفیت تحقیق  واقع گرایی نرمو  ضد واقع گرادر این مقاله به دو دیدگاه
كیفی اشاره شد.  اولی، ارائه معیارهای متفاوت برای ارزیابی كیفیت تحقیق كیفی با توجه به تفاوت 

و كیفی  و دیگری استفاده از معیارهای مشترك برای دو نوع تحقیق اما با  های تحقیق كمیپارادایم
.  آگاهی از دامنه نظرات و معیارهای موجود برای كنندیمتوسل به تعاریف و ابزارهای متفاوت را توصییه 

تواند به محقق كیفی كمك كند به شکل قانع كننده از تحقیق ارزیابی كیفیت در تحقیق كیفی می
 وجیه و ازآن  دفاع نماید. خودرا ت

  در  هاآنباوجودامکان بحث در معیارهای كیفیت تحقیق كیفی وحتی كاربرد  رسدیمبه نظر
 ارزیابی، هنوز هم به شدت سیاّلند.

  مفید باشد ولی لزوماً  تواندیمی كمی مثل انواع روایی هاروشالگو برداری ازشاخص های
 باتغییراتی همراه خواهد بود.

  یك نمونه آماری  درتحقیق كمی تلقی شود. ولی، محقق كیفی  تواندینممطالعه یك مورد
 .كندیمروی آن كار 

  چندان مطرح باشد. ثبات روش و وسیله اندازه گیری  تواندینمپایایی در تحقیق كیفی
 ومالحظات دیگر پایایی، با پارادایم تحقیق كیفی، كمترقابل انطباقند.

 هنگام طرح پیشنهاد تحقیق ودرفرایند سیال ومبتکرانه آن  خالقیت ونوآوری مفید چه در
 ی دارند.  اژهیوجایگاه 

  نتایج تا زمانی كه مفید ،قابل  شودیمبیان    1ی افهیوظباألخره،  همان گونه كه در تبیین
 . مانندیم، 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 

 
 



 ضمایم
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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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