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 فهرست مطالب ۱

 ________________________________________________________________ پیشگفتار

تژوهش  شناسیخشت  خاص نابس ب  خوشهای علمی دانشگاهی و حتی دخ یکبا توج  ب  انواع گوناگو  خویکرد گروه
دانشگاه  یای، مرک  تحصیال  تکمیلخشت های بینو از سوی دیگر با تأکید نظام دانشگاهی تیشرو بر انجام تژوهش

ا خ« مرجع تژوهش»های علمی مختلف، یک نظر خشت تیام نوخ بر آ  شد تا با همکاخی و همفکری استادا   احب
استفاده شد ک  با تیشنهادهای مختلف برای نام مناسب این « نظام جامع تژوهش»تدوین کند. دخ گام نخاس از عنوا  

 نهایی شد.« عنوا  مرجع تژوهش»مجموع ، دخنهایس با تیشنهاد دکتر محمدعلی سرلک 

خی برای بر تخصصی  وخ تژوهش ب  های خوشدخ بایاخی از آثاخ موجود دخ بازاخ نشر داخلی و خاخجی، کتاب     
هدف از این اقدام جلب مشاخکس و شود. دیده می« تژوهش یک خوش»معرفی رای هایی بنگاشسیا تک هاخشت 
شترک زبا  میک»منظوخ ایجاد شناسی تژوهش دخ سطح کشوخ ب دخ زمین  خوش نظرمندی از نظرا  اساتید  احببهره

تر اف ایی و هماهنگی بیشاسس. این خویکرد ضمن ایجاد هم« های مختلف دانشگاهیقابل استناد دخ خشت »و « تژوهشی
ین اهم خواهد کرد. اای فرخشت های بینهای مناسبی برای فعالیسدخ میا  اساتید، دانشجویا  و تژوهشگرا ، فر س

نظر دخ این عر   گیری یک مجموع  خاهنمای تژوهشی با مشاخکس حداکثری از افراد  احبدخ حالی اسس ک  شکل
های زمانی نیماال تحصیلی و حداکثر ساالن ، خویکرد مناسبی برای ا الح و تکمیل دائمی خوزخسانی آ  دخ بازهو ب 

 سپاخی اسس. ای از شکل تژوهش ب  سبک جمعود نمون این خویکرد خ .آوخدخواهد آ  ب  وجود 
ها، شوخاهای جلاا  دفاع، همایش»ها و اختالف آخای علمی اساتید دخ جرق  این ایده با مشاهده برخی چالش     

گون  مباحث زده شد. اگرچ  ماهیس این« هاتژوهشاجرای  خوش»دخ زمین  « تژوهشی -تخصصی و دیگر محافل علمی
موقع این شود اما متأسفان  عدم نگاخش و انتشاخ ب های تژوهش میاسس و منجر ب  توسع  علم و شیوه اخزشمند
نظرا  مندی اندیشمندا  و  احبای مناجم، امکا  بهرهها دخ قالب مجموع بندی نهایی از آ نظرها و جمعاختالف
دلیل اینک  اغلب این مباحث ب  دیگر و ب  کند. از سویتر خا سلب میهای مختلف و دخ سطحی گاتردهدخ خشت 

نظرا  خسد؛ برگ اخی جلاا  نقد و مناظره علمی استادا  و  احببندی مشخصی نمیای واحد و جمعنتیج 
بندی نهایی و انتخابی مشخص ضروخی اسس. بر این اساس مرک  تحصیال  تکمیلی دانشگاه دانشگاهی برای جمع

دهی نتایج مناظرا  علمی آوخی تجاخب تژوهشگرا  و ساما ب  جمع« مرجع تژوهش»د با ایجا 0931از سال تیام نوخ 
ها اف ایی و بهبود دخ تژوهشدخ حوزه تژوهش با خویکردی کاخبردی ترداخس تا با زبانی مشترک دخ تژوهش، زمین  هم

ک  دخ طول دخیافس استفاده برای عموم اسس  وخ  خایگا  و قابلب « مرجع تژوهش»خا فراهم کند. مجموع  
کند. دخ این مایر هر یک های جدید و مؤثر تژوهشی، یک خوند تکاملی خا دنبال میبازخوخدها یا شناسایی انواع خاه

های ا الحی و تکمیلی نظرا  خود خا عرض  کنند، با حفظ مالکیس نظرانی ک  با دیدگاهاز متخصصا  و  احب
ود تا شنظرا  این عر   دعو  میانجام خواهد شد. بنابراین از کلی   احب معنوی و اف ود  نام آنا  ب  گروه مؤلفین

هش تژو با نقد و نظر خود دخ تکمیل این تروژه علمی همراهی فرمایند. بدیهی اسس چنانچ  دخ مواخدی دخ مبانی خوش
-خای داوخا   احباختالف آخاء تدید آید، با برگ اخی جلاا  نقد علمی و دخ  وخ  ل وم کاب آ هاشناسیو خوش

 بندی نهایی برای گ ینش نظرا  علمی برتر  وخ  خواهد تذیرفس. نظر، جمع
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 ۹۱ مرجع پژوهش

خوش »عنوا  مرجع ا لی اساتید و دانشجویا  تحصیال  تکمیلی و توشش دخوس خود این منبع ب می انتظاخ    
ر استفاده قراخ گیرد. از سوی دیگموخد« نام  کاخشناسی اخشدتحقیق، سمیناخ و خاهنمای عملی دخ خسال  دکتری و تایا 

های حا ل از بندیگذاخی بر این مجموع  و جمعو با توج  ب  مشاخکس حداکثری جامع  علمی دخ ایجاد و  ح 
موخد کاخبرد و استناد کلی  « مرجع تژوهش»خود این های علمی دخ موضوعا  تژوهشی موخد مناقش ، امید میمناظره

 را  واقع شود.اساتید، دانشجویا  و تژوهشگ
، «انواع روش پژوهش»، «مبانی اجرای پژوهش»، «مبانی پژوهش»مجموع  حاضر دخ شش بخش شامل      

ی یابمفهوم شناسی و معادل»و « افزارهای کاربردی در پژوهشمعرفی نرم» ،«مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش»
دخ چهاخفصل ب  توضیحا  مفصل دخباخه « مبانی تژوهش»ساماندهی شده اسس. بخش اول با عنوا   «در پژوهش

تردازد. دانشجویا  دخ این چهاخفصل با مراحل کامل اجرای یک تژوهش اخکا  و فرایند عمومی دخ اجرای تژوهش می
آشنا خواهند شد. بر این اساس دخ « مایرمبانی جاتجو دخ تمام»و « طراحی، اجرا و انتشاخ نتایج»گام ا لی دخ س 

شود. فصل دوم کلیاتی دخباخه اجرای تژوهش خا معرفی ترداخت  میی تژوهش و نگاخش تروتوزال فصل اول ب  طراح
فصل چهاخم ب  معرفی مبانی  کند و دخ فصل سوم چگونگی ساماندهی و انتشاخ تژوهش توضیح داده خواهد شد.می

 خش دوم کتاب ب  مبانیجاتجو برای تژوهش اختصاص داخد ک  کاخی تیوست  دخ تمام طول تژوهش خواهد بود. ب
وش مبانی انتخاب خ»با عنوا  تردازد. دخ فصل تنجم دخ هر مرحل  کلیدی می ااجرای تژوهش با ج ئیاتی از فرایند اجر

بندی خوش تژوهش و هدایس تژوهشگر برای انتخاب مؤثر هر خوش بر اساس مختصا  ب  معرفی انواع دست « تژوهش
ری از گیس. فصل ششم مبانی شناسایی قلمرو و انتخاب جامع  و چگونگی نمون های آ  خواهد ترداخاولی  و ویژگی

ها و اطالعا  دخ تژوهش آوخی دادهکند تا فرایندهای جمعآ  خا معرفی خواهد کرد. فصل هفتم ب  خواننده کمک می
تصاص شده اخآوخیعهای جمها یا دادهوتحلیل یافت طوخ دقیق بشناسد. فصل هشتم ب  معرفی چگونگی تج ی خا ب 

 گیری و چگونگی نگاخش آ  خا معرفی خواهد کرد. داخد. فصل نهم مبانی بحث و نتیج 
 های خاص هرتردازد. با توج  ب  ویژگیهای تژوهش ازنظر مایر اجرا میبخش سوم کتاب ب  معرفی انواع خوش     

گیری و آوخی داده، نمون مفهومی، جمع های تژوهش، تالش شده اسس تا بر اساس مالحظا یک از این نوع خوش
ب  معرفی انواع مایرهای « وششمدهم تا چهل»های تحلیل داده موخدبحث و برخسی قراخ گیرند. بر این اساس فصل

آزمایشی، تیمایشی، گراندد تئوخی، تحلیل محتوا، تاخیخی، مطالعا  استراتژیک، تحلیل »اجرای تژوهشی ب  ترتیب 
سنجی، ، گروهشناسینگاخی، تدیداخشناختی، نشان گیری چندمعیاخه، قومالعا  تطبیقی، تصمیمگفتما ، ترکیبی، مط

ماتیک، کاوی، تحلیل تتژوهی، تحقیق دخ عملیا ، دادهدلفی، گروه متمرک ، گروه اسمی، فراتحلیل، فراترکیبی، اقدام
ردازی، تسازی، نظری را، ژانرشناسی، مدلخوایی، دیالکتیک، تباخشناسی، مطالع  موخدی، واسازی، فمنیام، کیو، ات

 وهفتم ب  مالحظا تردازند. دخ فصل چهلمی« مندمطالعا  انتقادی، خوش نظری  خاکاتری، نظری  فازی و مروخ نظام
 ترداخت  خواهد شد. « ادبیا  و خیاضیا »های خاص مانند تژوهشی دخ انواع خشت 

وهشتم دخباخه کند. دخ فصل چهلقی خا دخ تژوهش معرفی میبخش چهاخم کتاب مالحظا  حقوقی و اخال     
 شده اسس.  ونهم دخباخه مالحظا  اخالقی تژوهش اطالعا  مباوطی اخائ مالحظا  حقوقی تژوهش و دخ فصل چهل
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 اف اخهایتردازد. فصل تنجاهم ب  نرماف اخهای ترکاخبرد دخ تژوهش میبخش تنجم کتاب ب  معرفی انواع نرم     
« ای کمّیهتحلیل داده»اف اخهای ویکم دخباخه نرماختصاص داخد. فصل تنجاه« نگاخشی، ویرایشی و نمایشی»کاخبرد تر

 دهد.توضیح می« های کیفیتحلیل داده»اف اخهای ترکاخبرد برای ودوم دخباخه نرمو فصل تنجاه
ی و شناسوسوم دخباخه مفهومفصل تنجاهیابی دخ تژوهش تأکید داخد. دخ شناسی و معادلبخش ششم ب  مفهوم     

وچهاخم و تایانی کتاب، شود. دخ فصل تنجاهانتخاب معادل برای واژگا  فاخسی و التین دخ زمین  تژوهش بحث می
روف الفبای فاخسی ترتیب حترتیب حروف الفبای انگلیای و فاخسی ب  انگلیای ب انواع واژگا  انگلیای ب  فاخسی ب 

 .    اخائ  خواهد شد
های مختلف تیشنهادهایی ب  این شرح برای گروه« مرجع تژوهش»های ها و فصلبرای مطالع  عمیق بخش     

 شود: خوانندگا  اخائ  می
کنند، مطالع  کامل الف( افرادی ک  با خویکرد آشنایی با خوش تژوهش و دخس سمیناخ این مجموع  خا مطالع  می

 شود. ها تو ی  میمجموع  ب  آ 
شود ک  فصل اول و چهاخم خا کنند، تو ی  میب( افرادی ک  با خویکرد نگاخش تروتوزال این مجموع  خا مطالع  می

 شده، ب  مطالع  دقیق خوش تژوهشبا دقس و فصول دوم و سوم خا مروخ کنند. همچنین با توج  ب  مایر اجرای انتخاب
 ازنظر مایر اجرای منتخب خود دخ بخش سوم بپردازند. 

شود ک  کنند، تو ی  میآوخی داده و اجرای فرایند تژوهش این مجموع  خا مطالع  میج( افرادی ک  با خویکرد جمع
فصول دوم، چهاخم، ششم، هفتم، هشتم و نهم خا بخوانند و از بخش سوم فصل مربوط ب  مایر اجرای تژوهش و از 

 نند. اف اخ آماخی منتخب مربوط خا با دقس مروخ کبخش تنجم نرم
ند، کنها این مجموع  خا مطالع  مینام  و تهی  دستاوخدهای حا ل از آ د( افرادی ک  با خویکرد نگاخش خسال  یا تایا 

 شود ک  فصل سوم خا با دقس مطالع  کنند.تو ی  می
د ضمن شویکنند، تو ی  مه( افرادی ک  با خویکرد ترجم  متو  تخصصی دخ زمین  تژوهش این مجموع  خا مطالع  می

 نام  تخصصی خا با دقس بخوانند.    شناسی و واژهمروخ کل مجموع  بخش مفهوم
یابی ب  مرجعی جامع دخ امر تژوهش و خاهنمایی کاخبردی برای دانشجویا  از آنجائی ک  هدف کتاب دسس     

اخائ  نظرا  ا الحی و  شود تا بامندا  دعو  میتحصیال  تکمیلی و تژوهشگرا  اسس، باخ دیگر از هم  عالق 
وخ  شود تا دخ  تکمیلی ب  جمع مؤلفین این مجموع  بپیوندند. همچنین از متخصصین و مترجمین ع ی  دعو  می

های فاخسی آ  خا اخائ  فرمایند تا این مجموع  ب  هدف مرجعیس خود از باب مطالع  متن و تشخیص ضروخ  معادل
ر دخ تتر و سادهسازی متن ب  دخک سریعیک از اساتید ب خگواخی ک  با خوا ها دسس یابد. هر انتخاب بهترین معادل
 گذاخا  کتاب اضاف  خواهند شد. اجرا بود  آ  کمک کنند ب  جمع مؤلفا  و  ح کناخ کاخبردی و قابل

قتصاد(، دکتر دخ ادام  الزم اسس تا از همکاخی اساتید اخجمند جناب آقایا  دکتر فرهاد خداداد کاشی )خشت  ا       
سس شناسی(، دکتر زیبا محمدزاده، دکتر لیال ای دترجهانگیر بیابانی )خشت  اقتصاد(، دکتر محمدجواد زاهدی )خشت  جامع 

سید عباس طباطبایی و مجید خجبی  و دانشجویا  دوخه دکتری مرک  تحصیال  تکمیلی آقایا  میثم عاگر شمای،
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خاطر همراهی دخ این کاخ آخا ب تایا  از انتشاخا  اندیش دخ انی شود. برای اخائ  نظرا  ا الحی و تکمیلی قدخد
وخ   آخایی، گرفتن مجوز نشر و انتشاخ آزاد این کتاب ب  فح »هرگون  انتظاخ مالی و انجام اموخ  المنفع ، بدو عام

 شود.   قدخدانی و سپاسگ اخی می« الکترونیک
 نوادگیخامؤلفین کتاب بر اساس حروف الفبای نام

 دانشگاه رشته خانوادگینام و نام ردیف
  داوسیما ادبیا  آلمانی/ادبیا  فاخسی/ عرفا  اسالمی/ خسان  دکتر محمد اخگری 0
 آزاد اسالمی بدنی/ فی یولوژی وخزشیتربیس دکتر علی آذربایجانی 3
 تیام نوخ خیاضی دکتر خدیجه احمدی آملی 9
 تیام نوخ  نایع مهندسی دکتر غالمرضا اسماعیلیان 1
 تیام نوخ حقوق دکتر حسین آل کجباف 9
 تیام نوخ مدیریس استراتژیک دکتر محمدتقی امینی 5
 تیام نوخ مدیریس بازخگانی دکتر محمدمهدی پرهیزگار 1
 تیام نوخ حقوق خصو ی زادهدکتر ابراهیم تقی 8
 تیام نوخ آموزش و ادبیا  انگلیای دکتر منوچهر جعفری گهر 3
 شهید بهشتی خسانیکتابداخی و اطالع العابدینیدکتر محسن حاجی زین 09
 تیام نوخ مدیریس بازخگانی دکتر میرزاحسن حسینی 00
 تیام نوخ تاخیخ دکتر هوشنگ خسروبیگی 03
 تیام نوخ خیاضی کاخبردی دکتر مسعود خلیلی 09
 تیام نوخ زبا  و ادبیا  فاخسی دکتر فرهاد درودگریان 01
 تیام نوخ خیاضی کاخبردی تر داود درویشی سلوکالییدک 09
 بدنی و علوم وخزشی تژوهشگاه تربیس بدنی/ مدیریس وخزشیتربیس دکتر نازنین راسخ  05
 وسیما دا مطالعا  سینما و تلوی یو  زاده طهماسبیدکتر علی رجب 01
 تیام نوخ شناسیزبا  دکتر بهمن زندی 08
 تیام نوخ  شناسی ا زب دکتر مهدی سبزواری 03
 تیام نوخ مدیریریس خفتاخ سازمانی دکتر محمدعلی سرلک 39
 تیام نوخ وتربیسعلوم تربیتی/ فلاف  تعلیم دکتر محمد سرمدی 30
 تیام نوخ مدیریس حسینیدکتر محمد شاه 33
 تژوهشگر آزاد آموزش ترستاخی دکتر عزیز شمسی 39
 تیام نوخ مهندسی  نایع دکتر رامین صادقیان 31
 تیام نوخ خوانشناسی نیادکتر مجید صفاری 39
 تیام نوخ  خی یجغرافیا و برنام  دکتر مصطفی طالشی 35
 تیام نوخ فلاف  اسالمی الهدیدکتر سید علی علم 31
 تیام نوخ  خوانشناسی دکتر احمد علیپور 38
 تیام نوخ  بدنی/ مدیریس وخزشیتربیس دکتر ابوالفضل فراهانی 33
 تیام نوخ آموزش الهی دکتر مهران فرج 99
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 تیام نوخ بدنی/ مدیریس وخزشی/ مدیریس خسان تربیس دکتر حمید قاسمی  90
 تیام نوخ  شناسیجامع  دکتر حسینعلی قجری 93
 تیام نوخ شناسی همگانیزبا  دکتر علی کریمی فیروزجا 99
   طباطبائیعالم بدنی/ مدیریس وخزشیتربیس دکتر سارا کشکر 91
 تیام نوخ فی یک دکتر مرتضی محسنی 99
 تیام نوخ مدیریس بازخگانی دکتر محمد محمودی میمند 95
 تیام نوخ  مدیریس آموزشی دکتر حمید ملکی 91
 تیام نوخ جغرافیای شهری دکتر سید مهدی موسی کاظمی 98
 تیام نوخ  شناسیجامع  دکتر مژده کیانی 93
 تژوهشگر آزاد  بدنی/ مدیریس وخزشیتربیس سویدکتر اسفندیار مو 19
 تیام نوخ اقتصاد دکتر یگانه موسوی جهرمی 10
 تیام نوخ حقوق خصو ی دکتر علیرضا ناصحی 13
 تیام نوخ  شناسیزبا  دکتر آرزو نجفیان 19
 تربیس مدخس مدیریس خسان  دکتر شهرزاد نیری 11
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بخش اول  
 مبانـی پژوهـش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

   

طراحی پژوهش  
و نگارش پروپوزال   1 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

 اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه انتخاب مسئله برای پژوهش 
 عنوانی برای پژوهشآشنایی با فرایند تبدیل مسئله به 

 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۹۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

عنوا  و نگاخش تروتوزال یا انتخاب مائل ، تبدیل آ  ب »ترین اقدام، تیش از شروع مراحل اجرای هر تژوهشی مهم
ش هاسس. تروتوزال یا تیشنهاده تژوهشی، تیشنهادی اسس ک  برای انجام یک تژو« تیشنهاد چگونگی انجام آ  تژوهش

شود و دخ  وخ  تأیید شد ، مبنای شروع تژوهش خواهد بود. دخ فصل اول، این مراحل با ج ئیا  تشریح تهی  می
 های مؤثرتری خا برای شروع تژوهش برداخند. شود تا دانشجویا  و تژوهشگرا  ب  کمک آ  بتوانند گاممی
 
 مفهوم پروپوزال  .9-9

عنوا  طرح ا ب خبط برسد تاین تیشنهاد باید ب  تأیید افراد یا مراجع ذیتروتوزال ب  معنی تیشنهاد تژوهشی اسس. یعنی 
های دانشگاهی ابتدا باید اساتید خاهنما و مشاوخ آ  خا تأیید کنند و دخ ادام  باید اجرا شود. دخ تروتوزالتژوهشی قابل

تژوهش  یک طرح برای اجرای فرایند عنوا ب  تأیید گروه تخصصی مربوط  دخ دانشگاه برسد تا دانشجو بتواند از آ  ب 
 خود استفاده کند. 

 
 های دانشگاهیانواع پژوهش .9-2

های دانشجویا  های اساتید یا تژوهشها تژوهششود ک  ازجمل  آ های مختلفی دخ نظام دانشگاهی انجام میتژوهش
ط های دنیا یکی از شرایشگاهنام  برای کاخشناسی اخشد و خسال  برای دکتری هاتند. دخ اغلب دانتحس عنوا  تایا 

دخیافس مدخک دخ مقطع تحصیال  تکمیلی، اخائ  گ اخش مکتوب از یک کاخ تژوهشی ماتقل و مفصل با هدایس 
نام  برای مقطع کاخشناسی ها ک  با عناوین خسال  برای دوخه دکتری و تایا اساتید خاهنما و مشاوخ اسس. این گ اخش

ها و ام نمفصلی از یک کاخ تژوهشی ماتقل با چاخچوبی مشخص هاتند. تایا شوند؛ شامل شرح اخشد معرفی می
  ها هم دخ یادگیری تژوهش توسط دانشجویا  و هم تولید دانش جدید نقش مهمی داخند. ویژه خسال ب 

تند ک  همراه با دانشجو ها« خاهنما، مشاوخ و داوخ»های دانشگاهی شامل استادا  گون  تژوهشگروه علمی این     
عنوا  مجری کاخ، نقش استاد خاهنما دخ هدایس او بایاخ داخند. عالوه بر دانشجو ب ای خا بر عهدههرکدام نقش ویژه

تواند دانشجو خا ب  مایر دخسس تژوهش ممتاز اسس زیرا بیشترین تعامل خا با دانشجو دخ تمام مراحل کاخ داخد و می
های بر فرایند اجرای تژوهش دخ مواخدی ک  استاد خاهنما تشخیص دهد، دیدگاهعنوا  ناظر هدایس کند. استاد مشاوخ ب 

گیرنده ا لی دخ مایر اجرای تژوهش دهد اما ا والً تصمیممشوختی خود خا دخ اختیاخ استاد خاهنما و دانشجو قراخ می
آنا  از دانشگاه دیگری  اسس. داوخا  دخ مقطع دکتری بیش از یک نفر خواهد بود و حداقل یکی از« استاد خاهنما»

ها باید دخ زمین  موضوع موخدمطالع  از تخصص و تجرب  کافی برخوخداخ باشند تا بتوانند کاخ شود. آ انتخاب می
 تژوهشی دانشجو خا منتقدان  و منصفان  اخزیابی کنند. 
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 فرآیند پژوهش با تأکید بر مراحل طراحی پژوهش .9-9

وجود داخد. دخ این فصل  0-0لی اسس ک  دخ هر گام مراحلی ب  شرح جدول گام ا فرایند تژوهش اغلب داخای س 
 گیرد.وبرخسی قراخ میمراحل گام نخاس یا طراحی تژوهش و چگونگی نوشتن تروتوزال موخد بحث

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر طراحی پژوهش9 -9جدول 
 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 
 طراحی تژوهش

 ای تخصصی برای تژوهش انتخاب حوزه زه مطالعاتیانتخاب حو 0
 تهی  فهرستی از ماائل و مشکال  دخ حوزه مطالعاتی ترین مشکل یا مائل انتخاب مهم 3
 انتخاب مشکل و تبدیل آ  ب  مائل  و نوشتن عنوا  تژوهشی  عنوا تبدیل مشکل ب  مائل  و  9
 های الزم برای اجرای تژوهشتروتوزال یا گام تدوین یک تهی  تیشنهاد تژوهش یا تروتوزال 1

 
 اجرای تژوهش

 نام  یا خسال  ساماندهی محتوای تروتوزال دخ الگوی تایا  ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال 0
 گیری دخ  وخ  نیاز  اجرای خوش نمون  تعیین نهایی نمون  موخدبرخسی 3
 از اب اخهای مناسب از نمون  و بر اساس اهداف تژوهشبا استفاده  ها(ها )یافت آوخی دادهجمع 9
 شدهآوخیهای جمعوتحلیل دادهتج ی  ها )نتایج(وتحلیل دادهتج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهادتحلیل دادهوگیری از تج ی بحث و نتیج  گیریبحث و نتیج  9

ساماندهی و انتشاخ 
 تژوهش

 نام  یا خسال های تایا ندهی نهایی مطالب دخ طول فصلساما ساماندهی و تدوین گ اخش تژوهش 0
 «مقال ، توستر و کتاب»)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی انعکاس نتایج تژوهش  3
 تیگیری برای اجرایی شد  نتایج تژوهش توسط بخش مربوط  اجرای نتایج تژوهش 9

 جرا شود. ا« وبرگشتیخطی و خفس»تواند ب  س  شکل توزال میدخ هر گام از فرایند مراحل تکمیل یا نوشتن ترو      
  خطی: دخ شرایطی ک  تژوهشگر دخ چندین تژوهش بر موضوع و ابعاد مختلف آ  اشراف کامل یافت  و مراحل

 کند.گام دنبال میب طوخ گامطوخ خطی و ب خا ب 
 راحل تژوهشگر ب  مراحل عقب جلو دخ موبرگشتی: اغلب ب  این شکل اسس و دخ هر مرحل  خوب خفس

 کند. ها خا ا الح، تکمیل یا مایر جدیدی خا شروع میگردد و آ بازمی

   

 انتخاب حوزه مطالعاتی و عنوان پژوهش .9-3
ها برای تژوهش ها و گ ینش آ انتخاب حوزه مطالعاتی و تمرک  خوی آ ، زمین  خوبی برای تشخیص چالش

های موجود دخ آ  حوزه خا توا  مشکال  و چالشمشخص، بهتر می اسس. با تمرک  خوی یک حوزه مطالعاتی
های مشکل یا چالش هر حوزه، انتخاب برای کرد. با دخک اولویس« بندیبندی و اولویسشناسایی،  فهرسس»

برانگی ترین مراحل تژوهش، انتخاب چالش یا مشکل یکی از چالشتر خواهد شد. تر و اثربخشتژوهشگر آسا 
بیشتر جنب  ذهنی و انت اعی داخد « مشکل»اسس. تفاو  این س  دخ آ  اسس ک  « 0عنوا »  ب  مائل  و و تبدیل آ

و ب  تعبیری احااس ایجادشده دخ آ  حوزه اسس. وقتی مشکل از حالس ذهنی و احااسی تبدیل ب  حالتی عینی 
هش مطرح برخسی و تژوعباخ  قابلشده اسس. وقتی مائل  دخ قالب یک تبدیل« مائل »شود ب  گرایان  میو واقع

                                                           
1.Title 
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بی منتخب خود خا ب  اخزیا« عنوا »تژوهشگر یا دانشجو، بهتر اسس، قبل از آنک  گویند. می« عنوا »شود ب  آ  می
هایی ک  از آ  بپردازد. با این اخزیابی و تاسخ 3-0جدول  دیگرا  بگذاخد، خود ب  اخزیابی آ  از طریق ترسشنام 

اسب بهره برد. البت  دخک و اخائ  تاسخ من« اساتید»ویژه توا  از نظرا  مشوختی دیگرا  و ب می شود، بهترحا ل می
ول مندی خواننده از فصفصل ابتدایی کتاب داخد اما آشنایی با این سؤاال  کلیدی، بهره 3ب  سؤاال  نیاز ب  مطالع  

 موخداشاخه خا اف ایش خواهد داد.
 یت عنوان منتخب برای پژوهش. پرسشنامه تعیین وضع2-9جدول 

 خیر بله شرح ردیف محور

عملی بود 
 

   آیا اب اخ و خوش مناسب وجود داخد؟ 0
   آیا منابع، اطالعا  و مبانی نظری کافی وجود داخد؟ 3
   آیا حوزه و وسعس کاخ با توانایی دانشجو همخوانی داخد؟ 9
   آیا شرایط مالی و امکاناتی الزم وجود داخد؟ 1
   آیا زما  کافی برای اجرای تژوهش وجود داخد؟ 9

عالق 
   شده اسس؟آیا عنوا  بر اساس عالق  انتخاب 5 

   شده اسس؟آیا عنوا  بر اساس آگاهی انتخاب 1

محدود بود 
 

   شده اسس؟آیا قلمرو موضوعی آ  مشخص 8
   شده اسس؟آیا قلمرو مکانی آ  مشخص 3
   شده اسس؟اجرای تحقیق مشخصآیا محدوده زمانی  09

بدیع بود  و تازگی
 

 

   شود؟آیا منجر ب  اف ایش شناخس یا دانش می 00
   آیا از تکراخی نبود  کاخ و جدید بود  آ  اطمینا  وجود داخد؟ 03
   شده ک  ب  حل مشکل یا کاهش آ  منجر شود؟آیا موضوع چنا  انتخاب 09
   ای اسس؟های کشوخی و منطق ویسآیا دخ جهس حل مشکل و اول 01

 9ر از تنمره یک دخ نظر بگیرید. عناوینی ک  نمره تایین« بل »های نمره  فر و برای تاسخ« خیر»های برای تاسخ     
های دخ اغلب حوزه     مناسب هاتند. 01تا  00نابتاً مناسب و از  09تا  9بگیرند، برای دانشجو کامالً نامناسب و نمره 

کند )منادی، عابدی و یک موضوع جدید خا دشواخ می شده اسس ک  کاخ یافتنهای فراوانی انجاملعاتی تژوهشمطا
(. شرط تیدا کرد  عنوا  خوب، جاتجوی مؤثر اسس. فصل چهاخم کتاب خواننده خا با 0931زاده شوشتری، طالب
ها ها و حتی مائل ص مشکال  و چالشدانشجویا  و تژوهشگرا  برای تشخیکند. های مؤثر جاتجو آشنا میخوش

 مند شوند.بهره 9-0توانند از منابعی ب  شرح جدول و عناوین تیشنهادی احتمالی، می
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 . منابعی برای انتخاب عنوان پژوهش9-9جدول 
 منابع ردیف
 هام نال  و تژوهشنام ، خسابخش تیشنهادهای تژوهشی یا تیشنهادهایی برای سایر محققا  دخ فصل تایانی تایا  0
 بخش تیشنهادهای تژوهشی دخ برخی مقاال  علمی 3
 هامنابع معرفی کننده نیازهای تژوهشی انواع سازما  9
 اساتید هر حوزه ک  عناوین تژوهشی خا برای کاخ با دانشجویا  دخ دسس داخند. 1
 ها برخوخد نموده اسس.مشکالتی ک  تژوهشگر دخ محیط کاخی یا تجربیا  و مشاهدا  قبلی با آ  9
 سفاخش ماتقیم برای انجام تژوهش 5
 نباید تکراخی باشد. 1-0موضوع منتخب ج  دخ مواخد مذکوخ دخ جدول      

 ها. دالیلی برای تکراری بودن برخی پژوهش3-9جدول 
 دالیل ردیف
 عی خاص دخ دو شهر یا مکا  مختلفها دخباخه موضوهای جغرافیایی نمون  مانند تکراخ برخسی نگرشتفاو  دخ ویژگی 0
 های مغفول خا مجدد برخسی کرد.توا  گروهها دخ جامع  کمتر توج  شده باشد. لذا میدخ مطالعا  گذشت  ب  برخی گروه 3
 های ساالن  ها دخ دوخهتحلیل محتوای خوزنام های مختلف برای مقایا  نتایج مانند انجام تکراخ دخ دوخه 9
 گیری و امثال آ گیری، اب اخ اندازهک جامع  با تغییر خوش تژوهش، نمون تکراخ دخ ی 1
 های جدید )مبانی نظری جدید(تکراخ با استفاده از نظری  9
 شود.استفاده می 9-0کننده خویکرد تژوهش ب  شرح جدول اغلب از کلما  کلیدی مشخص« عنوا »دخ ابتدای       

 نده رویکرد پژوهش در ابتدای عنوانکن. کلمات کلیدی تعیین5-9جدول 
 رویکرد کلمات ردیف
 خویکرد کلی و گاهی مبهم )تا حد امکا  استفاده نشود.( برخسی 0
 خویکرد آزمایشی یا تجربی )خابط  علّی( و دخ مواخدی خاص تو یفی تأثیر 3
 یبینی و حتی خابط  علّخویکرد اختباطی از همباتگی ساده تا تیش اختباط یا خابط  9
 ها و برخسی تفاو  یا اختالفویژه مقایا  میانگینای و ب خویکرد مقایا  مقایا  1
 خویکرد تو یفی با تشریح وضع موجود از ابعاد خابط  یا مقایا  دخ متغیرها تو یف 9
 تنهاییخویکرد کلی با توشش خابط ، تو یف یا مقایا  با هم یا ب  تحلیل 5
 خی ی استراتژیکالعا  برنام خویکرد مط طراحی خاهبردی 1
 های مختلفداخ برای حوزهخویکرد شناسایی نیازهای اولویس نیازسنجی 8
 شد  های بالقوه برای بالفعلخویکرد تعیین وضعیس امکانا  موجود از ابعاد مختلف و تشخیص ظرفیس سنجیامکا  3
 هاین یا اخزش داد  ب  آ خویکرد گردآوخی اطالعا  و داوخی دخباخه خصایص مع اخزشیابی 09
  ای از عملکرد، کاخایی و تأثیرا  قامتی از کاخ، بر مبنای مقا د مشخصخویکرد برخسی نوبتی یا دوخه اخزیابی 00
 گیری وز  بر اساس کیلوگرمگیری یعنی مقایا  یک خا یس با واحد آ ، مانند اندازهخویکرد اندازه گیریاندازه 03
 های کیفی  خابط  ساده تا اثر با تأکید بر جنب خویکردی بین  نقش 09
وتحلیل، بندی، تج ی تبیین، طراحی الگو، سررنجش، تشررخیص، تعیین، مطالع ، شررناسررایی، اولویس»مانند:  سایر مواخد  01

 «می ا  و تدوین
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دانند. برای جاز نمیهای خاص از این عناوین تأکید داخند و کاخبرد آ  خا دخ هر شرایط مبرخی اساتید بر جنب      
یا  های آزمایشیدخ عنوا  تژوهش بر خابط  علس و معلولی تجربی تأکید داخد و تنها دخ تژوهش« تأثیر»نمون  کلم  

از « تیها و مقاالنام ، خسال تایا »باشند. هرچند دخ استفاده میتجربی و با وجود متغیر ماتقل دستکاخی شده قابل
شود اما تو ی  بر آ  اسس ک  اگر تأکید بر تیدا کرد  هم این کلم  دخ عنوا  دیده میهای تو یفی و کیفی تژوهش

، اگر  رف تعیین خوابط بین متغیرها دخ سطح تژوهش «تأثیر»دخ تژوهش آزمایشی وجود داخد، از کلم  « خابط  علّی»
« نقش»هش کیفی وجود داخد از کلم  دخ تژو« خابط  علی»و اگر خویکرد « خابط  یا اختباط»تو یفی وجود داخد از کلم  

 استفاده شود.          
ها خا دخ بر تواند باخ معنایی خا ی خا دخ تژوهش القا کند. عنوا  باید کلیدواژههر یک از کلما  موخداشاخه می     

ز ا ل تنج ا توا شناسایی و تشخیص باشند. دخ نوشتن عنوا  میداشت  باشد تا دخ جاتجوی دیگرا  خیلی زود قابل
مقایا  » استفاده کرد. برای نمون  دخ عنوا  «و چطوخ چرا ،، چ  کای، کجاچ  وقسچ  چی ، »یعنی  1(5W + Hسؤال  )
اج ای « 0931های گروهی با انفرادی المپیاد سراسری دانشگاه تیام نوخ دخ سال های اختباطی وخزشکاخا  خشت مهاخ 

 موخداشاخه ب  این شرح اسس:
 های اختباطی خ مها چ  چی ؟ 
  چ  کای؟ وخزشکاخا 

  کجا؟ دانشگاه تیام نوخ 

  های گروهی و انفرادی چطوخ؟ مقایا  بین خشت 

  0931چ  وقس؟ سال  

  چرا؟- 

  و ضروخگان  برای نوشتن عنوا  موخدتوج  قراخگرفت  اسس. گاهی ب دخ این عنوا  تنج عنصر از عنا ر شش     
یک »ده دهنها بانده کرد. بیشترین تعداد کلما  تشکیلتعداد محدودتری از آ  برای طوالنی نشد  عنوا  باید ب 

 ترین عواملکلم  باشد. کوتاه بود ، قاطعیس، شفافیس و وضوح عنوا  مهم 03نباید بیشتر از  APA 3، بر اساس«عنوا 
 دخ اثرگذاخی آ  بر مخاطب اسس.

 
 «ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»استدالل با پشتوانه  .9-5

-دانشجو باید با مبانی استدالل آشنا باشد و هر ادعای خود خا با استدالل« تژوهش»و « تروتوزال»تیش از شروع نوشتن 

 های ضعیف واستدالل« تروتوزال»های ب خگ دانشجویا  دخ نوشتن های علمی و منطقی توجی  کند. یکی از ضعف
بل اسس. بنابراین ق« ضروخ  اجرای تژوهش»و « ا  مائل بی»ناکاخآمد برای توجی  موضوع موخدتژوهش خود دخ قالب 

 خوبی شناخس. دخ کاخ علمی خا ب « استدالل»از تکمیل تروتوزال و حتی دخ ادام  نگاخش گ اخش تژوهشی باید 

                                                           
1. What, When, Who, Where, Why, How 
2. American Psychological Association (APA)  
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ا ها یازهمفاهیم یا س»برای خسید  ب  « ادبیا  تیشین »و « مبانی نظری»مند استدالل یا گواه آوخی، ترکیب قانو      
اسس. یعنی از انواع مبانی نظری موخدتذیرش برای توجی  دخستی یک مطلب یا ادعا استفاده « های تازهمتغیرها یا فرضی 

تا از تیوند  کندک  خواننده مطلع خا قانع کند. دخ استدالل، ذهن بین انواع مبانی نظری، اختباط برقراخ مینحویشود؛ ب می
یقین ن دیک کند. این کاخی اسس ک  دانشجو آ  نکت  مبهم و مشکوکی خا خوشن و ب  ای حا ل کند ک  دخها، نتیج آ 

ول های استداللی با این فرایند دخ جدخوبی یاد بگیرد. انواع خوشباید تیش از اقدام ب  نگاخش تروتوزال و تژوهش ب 
 شده اسس.معرفی 0-5

 ها. انواع استدالل6-9جدول 
 توضیح نوع استدالل ردیف
 کاخبرد حکم یک موضوع برای موضوع دیگر ب  دلیل مشابهس آ  دو ب  یکدیگر مثیلت 0
 استقرایی 3

 کل()ج ء ب 

گیری با تعمیم بر تای  تعدادی مشاهده و تعمیم داد  آ ، مانند تعمیم نتیج  برونگرا بود  چهل مدیر نتیج 
 تمامی مدیرا  آ  سازما  از شصس مدیر یک سازما  ب 

 قیاسی 9
 ل ب  ج ء()ک 

گیری موفق بود  مدیرا  ز  بر اساس تجرب  یک سازما  موفق با مدیرا  ز  )دخ برعکس قبلی مانند نتیج 
 های مختلف مفید اسس(. ها دخ موقعیسکاخبردی کرد  نتایج تژوهش

 ها آ  بهترین استدالل استقرایی با بیا  علس و چرایی یک خخداد و دخ مواخدی معرفی چند دلیل و انتخاب استنتاج 1
استدالل  9

 غیرخسمی
 تذیرشبیا  یک ادعای قابل

 . استدالل با پشتوانه مبانی نظری 9-5-9
دخستی ب  هم خبط داد و از آ  طریق ها ب آ  حوزه خا خوب شناخس و آ « مبانی نظری»ها باید برای خیلی از بحث 

یر اغلب دانشجویا  دخ این مرحل  این اسس ک  منظوخ موضوعا  تازه یا جدیدی خا مطرح کرد.  یکی از سؤاال  فراگ
ها استفاده کرد. دخ تاسخ ب  این سؤال باید گفس ک  ها دخ استداللتوا  از آ چیاس و چگون  می« مبانی نظری»از 

 داخد.  1-0ای ب  شرح جدول محدوده مبانی نظری برای هر موضوع موخدبرخسی بایاخ وسیع اسس و دامن 
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 . انواع مبانی نظری در پژوهش1-9ول جد
 توضیح انواع ردیف
 تعاخیف نظری و اج ای سازنده نظری  با خویکرد انت اعی  مفهوم 0
 تر تر و انت اعیهما  مفهوم با مؤلف  و ابعاد و خویکردی کلی سازه 3
 گیری و عینی اندازههما  مفهوم با خویکردی قابل متغیر 9
 ندان  ک  آزمو  شده و نتیج  آ  تأییدشده یا نشدههای خردمحدس فرضی  1
 های تأییدشده دخ جوامع مختلف باقدخ  تبیینی باالتر از فرضی فرضی  نظری  9
 های خقیبنظری  خاهنمای کاخها و اخائ  نظر دخ  وخ  برتر بود  از نظری  تاخادایم 5
 لاف ()بیشتر دخ فنظری  با خویکردی کلی و تاسخ مشخص ب  اج ای فلاف   مکتب 1
 نظری  باقدخ  تبیین بایاخ باال مانند قضی  حد مرک ی )بیشتر دخ خیاضی( قضی  8
 تر مانند ا ول اخالقی یا کاخ با وزن نظری  با تذیرش عمومی باال و کاخبردی ا ول 3
 هما  ا ل با قدخ  تشریح نظم جهانی مانند قانو  جاذب  یا نیوتن قانو  09
 فهم و اجرابی از مبانی قبلی با خویکردی کاخبردی و قابلچاخچو الگو 00
 های اساسی یک واقعیسای مادی، خیاضی یا منطقی از ساخسمجموع  مدل 03
 سازی بر اساس مبانی قبلی برای دخک و کاخبرد بهتریا شبی  استعاخه 09
 یا الگوبیا  یک تدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم ب  کمک نظری   نما یا مد 01
 بیا  یک مفهوم دخ قالب یک فرایند با شروع، مراحل و نتیج  مشخص الگوخیتم 09
 ها دخ قالب اشکال دایره و خطوط ب  هم وابات بیا  مفاهیم و نظری  نقش  ذهنی 05

ی بیا  رانیاز باشد. ب« فکر و نظر»و برای فهمید  آ  « نظر»مفهوم مبانی نظری، هر آ  چی ی اسس ک  مناوب ب       
ها ؤلف منظر ب  مفهوم نیاز اسس و ب  همین دلیل، مفهوم یا سازه، اج ایی برای بیا  انت اعی نظر هاتند. سازه اغلب با 

تواند داخای چند مؤلف  کلی و مؤلف  شامل چند بعد باشد. وقتی مفهوم یا سازه شود. هر سازه میبعاد آ  مشخص میو ا
تند ک  ها« نظر»هر دو نوعی « نظری »و « فرضی »گویند. ی مطرح شود، ب  آ  متغیر میگیراندازهدخ شکل عینی و قابل

ا خود هماتدل شده یا تأییدشده دخ فرایندهای خاص اسس. نظری « فرضی »هما  « نظری »شوند؛ اما با مفاهیم بیا  می
دخ چندین زمین  و موضوع خاص اغلب داخای کاخبرد « های خسمینظری »هاتند. « حقیقی»و « خسمی»داخای دو نوع 

ما  استفاده دخ ه، مبتنی بر یک موضوع و قابل«های حقیقینظری »تعمیم دخموخد مطالعا  متعدد هاتند. اما و قابل
(. این نظرا  یا مبانی نظری با 3909، 0هاتند )فرام« نظری  کاخی»و یک « مدل نظری»مثاب  یک موضوع خاص ب 

گیری مبانی نظری دخ هر خشت  بایاخ متنوع و دخ خوند شکلگیرند. ای خا ی شکل میالگوهای مختلف، دخ فراینده
یا  تعریف مفهومی، طرح ترسش»بعضی مواقع متفاو  اسس. دخ اغلب مواخد تژوهشگرا  دخ مواجه  با مائل  ب  

ی نظری قدم  ایجاد مباناند ک  مهایی خسیدهاند و از طریق جاتجو و تژوهش ب  تاسخترداخت « هاییگیری فرضی شکل
ها ب  اج ای فلاف  دخ یک زمین  تر خویکردهای نظری با توسع  تاسخخا دخ آ  حوزه فراهم کرده اسس. دخ سطحی کلی

فکری، شرایط ایجاد مکاتب فکری و فلافی خا فراهم کردند. دخ برخی علوم مانند هندس ، خیاضی و فی یک، ب  مدد 

                                                           
1. Fram   



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۲۳

اند )مانند قضی  حد مرک ی دخ آماخ یا قضی  شدههای با دخج  قطعیس باال تبدیلها ب  قضی اثبا  خیاضی، نظری 
ها با ن دیک شد  ب  تجاخب عمومی بشر، ب  ا ولی های علوم اناانی، نظری فیثاغوخث دخ هندس (. دخ برخی از حوزه

دیل تب« مدیریس و امثال آ ا ول اخالقی، ا ول کاخ با وزن  یا ا ول »ترین تعاخض و تذیرش عمومی، مانند با کم
  با ها قانوآ  خو ب تردازند ک  ازاینشوند. برخی از این ا ول ب  بیا  قوانین طبیعی و تشریح نظم جهانی میمی

لمداد کرد دسس قتوا  ازاینهای انیشتین و قوانین نیوتن خا میشود. نظری باالترین دخج  از مقبولیس عمومی اطالق می
ردازند. نظری  تها تنها ب  توضیح بخشی از کاخکردهای جها  میانین طبیعی هاتند ک  البت  هر یک از آ ک  بیانی از قو

  قوانین علمی ها بر تایکننده نظم جهانی هاتند. بایاخی از نظری ها و باوخها اما قوانین بیا بیانگر حکمی کلی از دانات 
 (. 0985د )ویلیام ، شونتر مرتبط ساخت  میهای قطعییا دیگر نظری 

الگو، مدل، استعاخه، نما، الگوخیتم، نقش  ذهنی و »ها از دخک کرد  نظری برخی دانشمندا  برای کاخبردی و قابل     
 شوند و دخ برخی مواخد، دخ الگو بر خویکردکنند. دخ برخی مواخد الگو و مدل یکاا  دخ نظر گرفت  میاستفاده می« سازه

شود. سازه یا مؤلف  دخ تژوهش متشکل از چندین مفهوم انت اعی و مشتق از خویکرد کمی تأکید میکیفی و دخ مدل بر 
نظری  اسس؛ برای نمون  احااس خوشبختی یک سازه اسس ک  برای مشاهده و سنجش آ  از مفاهیم متشکل  آ  یعنی 

(. 0988توخ و  فری، د )حبیبشواستفاده می« احااس نشاط، احااس سرزندگی، احااس خضایس، احااس امید و...»
 های خقیب بهتر باشد. ، باید از دیگر نظری «تاخادایم»برای خسید  ب  سطح یک « نظری »یک 
مبتنی بر  «مبانی نظری»نکت  مهم دخ تمامی این توضیحا  این اسس ک  تژوهشگر باید با هر یک از این مفاهیم یا      

آوخی علمی موضوع و مائل  موخدبرخسی خود خا یا گواه بتواند با استدالل 0-0ها یا انواع نظرها ب  شرح شکل نظری 
 معرفی کند و اهمیس و ضروخ  آ  خا نشا  دهد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . انواع مبانی نظری9-9شکل 
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 ۲۸ مرجع پژوهش

کننده انعهای علمی قتواند ب  استدالل یا اخائ  گواهتژوهشگر با تالط بر مبانی نظری حوزه مطالعا  خود، بهتر می     
 ها و سؤاال  تژوهشی برآمده از مبانیبرای بیا  مائل  یا ضروخ  انجام تحقیق خود بپردازد. همچنین اهداف، فرضی 

 کند. نظری، خیلی بهتر ناظرا  بر تیشنهاد تژوهش خا اقناع می
 
 «ادبیات پیشینه»استدالل بر مبنای  .9-5-2

  آنچ  دیگرا  دخ زمین  این تژوهش یا موضوعا  مشاب  برخسى تیشین  تژوهش، مطالع  گذشت  آ  و نگاهى اسس ب
اند و چگون  اند، تا کجا تیشرفت چ  کرده»باخه خواهد بداند دیگرا  دخایناند. دخ برخسى تیشین ، تژوهشگر مىانجام داده
ها و نتایج آ  هاى تیشین قراخ دهد و دخ ضمن از خوش، تا او نی  کاخ خود خا دخ خاستا و ادام  تالش«اندکاخکرده
ن تر حل کرده باشند، ترداختن ب  چنیتژوهشگر خا تیش ها دخ حل مائل  خود استفاده کند. اگر دیگرا  مائل تالش

راى توا  بنشده یا خوش قابل قبولى نداشت  اسس، مىای خواهد بود. اما اگر آ  مائل  هنوز حلتژوهشی کاخ بیهوده
 حل آ  با خوشی مناسب تژوهش کرد. 

ند. این دو تأثیر کتعریف مائل  ب  برخسى بهتر تیشین  و متقابالً برخسى تیشین  ب  شناخس بهتر مائل  کمک می     
نند. کمتقابل دخ یکدیگر داخند. تژوهشگرا  با برخسی تیشین  از مائل  و مفاهیم مرتبط با آ  شناخس خود خا کامل می

  مائل ، دخ هر مرحل  منابع و زوایای جدیدى ب  خوی تژوهشگر با انجام  حیح این کاخ و بهبود شناخس نابس ب
تواند دخ مایر یا سرنوشس تژوهش اثر مهمی داشت  باشد. عالوه بر آنک  مروخ نوشتاخها و تیشین  شود ک  میگشوده می

ا توج  ب تژوهش، دخ مرحل  نوشتن تروتوزال نقش کلیدی داخد، دخ فرایند تژوهش نی  تژوهشگر بر اساس یک الگو و
ای اسس ک  ضمن خال   کرد  کند. مروخ نوشتاخها مطالع می« برخسی، تحلیل و نقد»ب  هدف تژوهش، آثاخ مرتبط خا 

های کند. تحقق هدفها خا با یکدیگر و با تژوهش موخدنظر مشخص میها خا اخزیابی و اختباط آ های تیشین، آ تژوهش
ود باتگی های موجن  تژوهش، یعنی مروخ تحلیلی و انتقادی آثاخ و تژوهشهر تژوهش ب  می ا  زیادی ب  کیفیس تیشی

 اشاخه کرد.  8-0توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول می« تیشین  تژوهش»(. ازجمل  اهداف تهی  0939داخد )مهری و فتاحی،
 . انواع اهداف نگارش پیشینه پژوهش  8-9جدول 

 انواع ردیف
 و تژوهشگرا  معتبر و کلیدی دخ موضوع موخدنظرشناسایی آثاخ مطرح نویاندگا   0
 سازی تحوال  نظری و کاخبردی شناسایی مبانی نظری دخ زمین  موضوع موخدتژوهش و فشرده 3
 های مرتبط با موضوع نمایش نتیج  تالش تژوهشگر دخ برخسی جامع از  آثاخ و تژوهش 9
 دخ یک یا چند زمین  نابس ب  سایر آثاخ مشاب   فاو ایجاد اطمینا  از تکراخی نبود  کاخ و حداقل وجود ت 1
 ها های سایر تژوهشایجاد اطمینا  از انجام تژوهش با توج  ب  یافت  9
 ها دخ تژوهش جدید استفاده بود  آ ها و می ا  اعتباخ و قابلها دخ دیگر تژوهشها، اب اخها و تحلیلنمایش کاخبرد خوش 5
 های موجود ش دخ میا  تژوهشاخائ  جای خالی تژوه 1
 های انتشاخیافت  دخ طول یک دوخه مشخص  امکا  ایجاد ظرفیس نگاخش مقال  مروخی با برخسی و تحلیل آثاخ و تژوهش 8
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 های یک کاخ تژوهشی بر استحکام و غنایاختباط ن دیک و معناداخ مروخ نوشتاخها و تیشین  تژوهش با سایر بخش     
 مروخ کرد.  3-0توا  ب  شرح جدول اع منابع برای مروخ تیشین  و ادبیا  تژوهش خا میآ  اثر داخد. انو

 . انواع منابع برای مرور پیشینه پژوهش 1-9جدول 
 محل استفاده انواع ردیف
برای کاب تصویری کلی و « های تای های تشریحی و کتابها، فرهنگالمعاخفدائره»مانند  منابع مقدماتی 0

 ع از حوزه موخدبرخسی نابتاً جام

 دنظردستیابی با کلیدواژه موضوع موخبرای بازیابی منابعی داخای بخش تیشین  تژوهش و قابل های اطالعاتیتایگاه 3
 اهو دسترسی ب  آ « نام نویاندگا ، مترجما ، عنوا  و موضوع»با امکا  جاتجو از طریق  هافهرسس کتابخان  9

 تر و بهین   وخ  دقیقا عملگرهایی برای بازیابی اطالعا  خا ب ب موتوخ جاتجوی اینترنتی 1
 ها فت  آ یاهایی با امکا  شناسایی منابع اینترنتی موجود دخ زمین  خاص و معرفی سازما سایس های اطالعاتیدخوازه 9
های علمی سایس انجمن 5

 و مراک  تژوهشی
 های حاوی منابع علمی و تژوهشیسایس های علمی متولی تولید دانش و برخوخداخ ازانجمن

های مروخی، مقاال  های مبتنی بر تژوهش، مقال ها، گ اخش تژوهشی، مقال نام تایا »مانند  منابع تژوهشی مرتبط 1
 ها وهای مروخی، منابع مرجع، خوزنام ها، کتابهای تو یفی و تحلیلی، کتابها، مقال همایش

 «انتشاخا  دولتی
 
 وپوزال یا پیشنهاد پژوهشنگارش پر .9-6

وهش تیشنهاد تژ»آوخی، باید برای عنوا  یک با نهایی شد  عنوا  اولی  تژوهش و توانمندی دخ اخائ  استدالل یا گواه
ها برای تأیید اولی  عنوا  مقطع دکتری دخ گروه مربوط ، ابتدا یک تروتوزال تنظیم کرد. دخ برخی دانشگاه« یا تروتوزال

 شود.اخائ  می 09-0ای با محوخهایی ب  شرح جدول   فحخال   و یک

 برگ. پروپوزال خالصه یا تک90-9جدول 
 توضیح محورها ردیف
 نام و نام خانوادگی دانشجو و استاد خاهنمای تیشنهادی مشخصا  فردی 0
 اخائ  موضوع تژوهش عنوا  3
 (شامل اهداف کلی و ج ئی )اختصا ی یا ویژه یا فرعی اهداف تژوهش 9
 تبدیل اهداف ج ئی ب  فرضی  )جمل  خبری( یا سؤال )جمل  ترسشی(  اهسؤاال  یا فرضی  1
 هاوتحلیل یافت آوخی داده و خوش تج ی گیری، اب اخ جمعمعرفی خوش تژوهش، جامع ، خوش نمون  شناسیخوش 9
ی مجوز آغاز اجرای تژوهش خا دخیافس طوخ خسمتس از تأیید تروتوزال دخ شوخای گروه خشت  مربوط ، دانشجو ب      
 اسس. 00-0های کامل شامل مواخدی ب  شرح جدول ترین محوخهای تروتوزالکند. مهممی
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 نامه و رسالههای مربوط به پایانترین محورهای پروپوزال. مهم99-9جدول 
 توضیح هابخش ردیف
 هاخاهنما  و مشاوخ دخ تکمیل تروتوزال و گرفتن امضای تأیید آ ازجمل  ل وم هماهنگی با استاد  مقرخا  اخائ  تروتوزال 0
 « نام و نام خانوادگی، بخش علمی )دانشکده(، گروه، خشت  و...»دانشجو و اساتید خاهنما و مشاوخ ازجمل   مشخصا  فردی 3
 عنوا  فاخسی و التین، واژگا  کلیدی فاخسی و التین عنوا  تیشنهادی  9
 ین ابعاد و معرفی دقیق مائل  یا مشکل تژوهش و اخائ  یک ترسش کلی دخ تایا  آ تعی بیا  مائل  1
 تعیین اهمیس موضوع و اولویس آ  بین موضوعا  مهم با تأکید بر م ایای انجام داد  و معایب انجام نداد  آ  اهمیس و ضروخ  9
 ها از نتایج موخد انتظاخ تژوهشها و اخگا کننده، سازما معرفی مراجع استفاده کاخبردهای احتمالی  5
  Vancouverیا  APAنام ، خسال  و ... بر اساس خوش اخجاع ب  منابع و مأخذ نویای اعم از کتاب، مقال ، تایا  سوابق تژوهشی 1
 هدف کلی و اهداف اختصا ی متناسب با عنوا  تژوهش اهداف تژوهش 8
  وخ  جمل  ترسشی(  بر اساس اهداف تژوهش ل  خبری( یا سؤال )ب  وخ  جماخائ  فرضی  )ب  هاها یا سؤالفرضی  3
 اعالم توسط استاد خاهنما دخ خصوص ویژگی نوآوخان  یا جدید بود  تژوهش  نوآوخی و جدید بود  09
 «استراتژی و مایر اجرا»و ازنظر « بنیادی، نظری، کاخبردی و سایر»از ابعاد  خوش تژوهش  00
 آوخی داده همراه با خوایی و تایایی آ  و معرفی اب اخ جمع« ایمیدانی یا کتابخان »با خویکرد  هآوخی دادخوش جمع 03
 از ابعاد موضوعی، زمانی، مکانی قلمرو تژوهش 09
جامع  و نمون   01

 تژوهش
 گیری و همراه با توضیح دلیل انتخاب آ  معرفی جامع  موخدمطالع ، حجم نمون ، خوش نمون 

 هاوتحلیل دادهشده برای تج ی بینیهای آماخی یا کیفی تیشمعرفی خوش هاوتحلیل دادهتج ی  09
 بندی اجرای تژوهش از زما  تصویب تا دفاع نهایی ب  تفکیک زما  موخدنیاز برای مراحل مختلفبیا  زما  بندی اجرا جدول زما  05
  Vancouverیا  APAشده دخ متن بر اساس نظام مأخذ نویای جاع دادهشامل منابع فاخسی و غیرفاخسی اخ فهرسس منابع و مأخذ  01

 شود. معرفی می« عنوا  منتخب»های کلیدی تروتوزال دخ خاستای دخ ادام  نحوه نگاخش هر یک از بخش   
 

 . تدوین بیان مسئله9-6-9
باید « مائل »طوخ ک  گفت  شد بیا  مائل  ب  زبا  ساده ب  معنای توجی  مائل  و طرح ترسش کلی محقق اسس. هما 

  های مناسب توجی  شود. بر این اساس ساختاخ نگاخشی بیا  مائلدخ قالب استدالل« ادبیا  تیشین »و « مبانی نظری»با 
 معرفی کرد.   03-0توا  ب  شرح جدول خا می

 . انواع محورهای کلیدی در نگارش بیان مسئله 92-9جدول 
 توضیح محور ردیف
 های ذهنی و احااسی ایجادشده از یک یا چند مشکل طرح چالش ل طرح مشک 0
 تو یف شرایط مبهم و غیرشفاف چالش یا مشکل و ل وم ایجاد خویکردی مائل  محوخ ب  آ   چیاتی مشکل  3
 لمس کرد  شرایط مبهم یا غیرشفاف مشکل تأکید بر عینی کرد  یا قابل تبدیل مشکل ب  مائل  9
 شده فی و خوشن کرد  آثاخ حا ل از مائل  مشخصمعر آثاخ مائل  1
 اخائ  استدالل مبتنی بر اطالعا  کم، ناقص یا غلط دخ مواجه  با مائل   چالش مائل  9
 از بعد زما ، مکا ، موضوع، جنایس، گروه سنی یا سازمانی خاص و امثال آ  محدود کرد  مائل  5
 ق با توج  ب  مواخد قبل بیا  ترسش کلی ایجادشده برای محق ترسش کلی 1
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ی جدی انحوی نوشت  شود ک  دخ تایا  آ  خواننده احااس کند، مائل بیا  مائل  دخ ساختاخ موخداشاخه باید ب      
حل کافی برای آ  نیاس و توج  ب  این مائل  اخزشمند اسس. هرچقدخ تژوهشگر بتواند دخ وجود داخد ک  تاسخ یا خاه
ا  مائل  خا با توج  ب  محوخهای موخداشاخه بنویاد، ب  متقاعدسازی خوانندگا  و داوخا  حجمی کمتر و گویاتر بی

 کند.برای تأیید انجام تژوهش موخدنظر کمک می
مشکل بر یک قضاو  حای تأکید داخد ک  دخ آ  فرد  باید دقس کرد ک  بین مشکل با مائل  تفاو  وجود داخد.     
« چ  چی ی؟ دخ کجا؟ و چرا؟»داند شود؛ اما فرد نمیاخد و چی ی دخسس انجام نمیک  یک جای کاخ اشکال دفهمد می

قدخ تواند یک ناخضایتی، ناخاحتی، نگرانی و یک وضعیس نامطلوب باشد؛ اما آ دچاخ اشکال شده اسس. مشکل می
یند آرای خفع آ  برمیآ  خا توضیح داد. بااحااس مشکل، اغلب افراد دخ  دد انجام کاخی بتوا  مبهم اسس ک  نمی

ف تعریف و تو ی»باید انجام تا مشکل برطرف شود. یعنی دخ مرحل  مواجه  با مشکل، « کاخی؟چ »دانند اما هنوز نمی
تر و وضعیس فعلی و احتماالً وضعیس مطلوب ، مشکل شفاف«شد  مائل »کامل نیاس. اما دخ مرحل  « وضعیس موجود

حل یا اقدامی داند با چ  خاهدخ مائل  چالش ا لی این اسس ک  فرد هنوز نمیآ  تا حد زیادی مشخص خواهد شد. 
تر، دخ مرحل  مشکل، تمام عوامل و متغیرهای توا  وضع موجود خا بهبود داد یا مائل  خا برطرف کرد. ب  زبا  علمیمی

و آگاهی دانشجو از عوامل ها مؤثر دخ آ  برای ما مشخص نیاس. با مطالع  خوی مشکل و اف ایش اطالعا ، دانات 
شده هما  مشکل تعریف «مائل »یابد و قادخ ب  بیا  مائل  خواهد شد. دخ اینجا های آ  اف ایش میایجادکننده و خیش 

دانشجویا  نابس « میلیبی»شده اسس. برای نمون  ممکن اسس مشخص« وضعیس موجود و مطلوب»اسس ک  دخ آ  
های  هکم بود  انگی»شود و با شفاف کرد  موضوع او ب  ط تژوهشگر احااس میعنوا  یک مشکل توسب  تژوهش ب 

ی های مشخصخسد ک  باید دالیل آ  خا شناخس و برای بهبود آ  خاهعنوا  یک مائل  میب « تژوهشی دخ دانشجویا 
ش برای هبرد تژوه وخ  دقیق یا تقریبی مشخص کرد و خاتیدا کرد. برای طرح یک مائل  باید مبدأ و مقصد خا ب 

« بوضعیس موجود یا مطلو»یا جاتجوی مایر مناسب برای خفع آ  خا موخد تأکید قراخ داد. مشخص نبود   حل مائل 
ی و الزم تشتوان  منطق «حل مائل »اسس ک  بدو  آ  اخائ  مایر برای « تشخیص یا تعریف مائل »نشا  از ضعف دخ 

شود. بایاخی از مشکال  هم وجود داخند ک  ا الً دیده تعریف می« مائل » دیده و« مشکل»طوخ خال   خا نداخد.  ب 
  وخ  مائل  بیا  کند. برای تبدیل مشکل ب  مائل شوند. هنر تژوهشگر این اسس ک  مشکال  خا دیده و آ  خا ب نمی
 برداشس.  09-0هایی ب  شرح جدول توا  گاممی

 مسئله. مالحظاتی برای تبدیل مشکل به 99-9جدول 
 موارد ردیف
 شناسایی وضعیس موجود  0
 شناسایی وضعیس مطلوب )چیاس و چ  باید باشد؟( 3
 کاخهایی برای تغییر وضعیس موجود و خسید  ب  وضع مطلوب و انتخاب بهترین آ های تژوهش علمی یا خاهشناسایی خوش 9
 بندی کرد.  سها خا تفکیک و اولویدخ  وخ  وجود چندین مائل  دخ یک مشکل آ  1
نند، دخ کخسند و یا ب  شکل تخصصی مطالع  و تژوهش میخشت  خاص ب  تخصص میویژگی افرادی ک  دخ یک      

 کنند. باید دقس کرد ک  جنسهای کلیدی و استانداخد آ  حوزه خا بهتر تشخیص داده و تعریف میآ  اسس ک  مائل 



 

 

 ۹۱ مرجع پژوهش

ویژه اگر فرد بدو  برخوخداخی از کاخ دشواخی خواهد بود. ب  مائل  ها ب نوعی اسس ک  تبدیل آ برخی مشکال  ب 
د، کننهای ذهنی هم باشد. اغلب افرادی ک  دخ حوزه تخصصی کاخ میها و سوگیریفرضتخصص الزم، داخای تیش

هم، هر فرد دانند. دخ زندگی شخصی و محیط اجتماعی ها خا میحل آ شناسند و خاهماائل استانداخد آ  حوزه خا می
ترین اشتباها  خایج دخ گیرد. یکی از ب خگها خا ب  تجرب  یاد میهای حل آ آموزد و خوشهای مختلفی خا میمائل 

ای تبدیل کند ک  خودش کوشد هر مشکل خا ب  یک یا چند مائل مواجه  با مشکال  این اسس ک   تژوهشگر می
 ها مالط اسس. های حل آ شناسد و بر خوشمی
بیا  ترسش کلی دخ این مرحل  بایاخ مهم اسس و باید سؤال ب  شکل مناسب و شفاف طرح شود. برای نمون  برای      

توا  سؤال خا با توج  ب  خویکرد می« نام تعاخض بین استاد خاهنما و دانشجو دخ فرایند اجرای تایا »تژوهش خوی 
 تژوهشی ب  این شکل مطرح کرد: 

 ام  نتجرب  زیات  دانشجویا  از تجرب  تعاخض با استاد خاهنما دخ فرایند اجرای تایا  شناسی:خویکرد تدیده
 چیاس؟ 

  گون  نام  چخویکرد گراندد تئوخی: فرایند مدیر  تعاخض بین استاد خاهنما و دانشجو دخ فرایند اجرای تایا
 اسس؟ 

های تژوهش و خویکردهای اثربخش ع خوشممکن اسس این چالش برای دانشجو ایجاد شود ک  من هنوز با انوا     
برگشتی دخ وام تا بتوانم ترسش کلی ب  این شکل طراحی کنم. دخ تاسخ ب  این چالش ب  هما  خویکرد خفسآشنا نشده

تواند ب  عقب بازگردد و شود ک  دخ مرحل  از آشنایی با ج ئیا  کاخ، دانشجو میطول تروتوزال نویای اشاخه می
 ا الح یا تکمیل کند.  تروتوزال خود خا

 

 . تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق9-6-2     
برای بیا  اهمیس و ضروخ  تحقیق ب  شکل ساده باید مشخص شود ک  موضوع چرا مهم اسس و بین موضوعا  مهم 

تی شکالچ  اولویتی داخد. باید توضیح داده شود ک  انجام این تژوهش چ  م ایایی داخد و انجام نداد  آنچ  معایب و م
 شده استفاده کرد. ساختاخ نگاخشهای اخائ خواهد داشس. دخ این بخش هم باید از تشتیبانی مبانی نظری دخ استدالل

 موخدتوج  قراخ گیرد. 01-0تواند بر اساس محوخهایی ب  شرح جدول اهمیس و ضروخ  می
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 . محورهایی برای نگارش تدوین اهمیت و ضرورت پژوهش93-9جدول 
 موارد فردی
 اخائ  دالیلی برای انجام تژوهش 0
 حل با این تژوهش اشاخه ب  مشکل قابل 3
 اشاخه ب  می ا  اف ایش دانش بشری و خوشن کرد  ابعاد ناشناخت  موضوع 9
 ها، زما  و هرگون  آسیب احتمالیتوجهی ب  موضوع مانند ه ین اشاخه ب  آثاخ منفی ناشی از بی 1
 کننده از نتایج تژوهش های استفادهسازما  معرفی افراد یا 9
 بیا  اهمیس با دالیل نظری یا بر اساس دانش، ادبیا  تیشین  و نظریا  موجود 5
 بیا  اهمیس با دالیل عملی بر اساس کاخبرد عملی نتایج تژوهش 1
 «مکا »و « زما »بیا  ضروخ  تژوهش با تأکید بر دو مؤلف   8
 های خسمی ها یا مصاحب نظرا  دخ انواع تژوهشآماخ و اخقام از خویدادها و تأکید متخصصا  و  احببیا  ضروخ  با اخائ   3
 شدههای انجامنشا  داد  جای خالی تژوهش موجود دخ میا  تژوهش 09
هش وای دانشجویا  دانشگاه خود تژوهش کند. ضروخ  این تژخواهد دخباخه سواد خسان برای نمون  دانشجویی می     
سب ل وم مواجه  منا»و اهمیس آ  « های تبلیغاتیهای غلط و سوءاستفادهخسانیمشکال  خفتاخی، اطالع»تواند انواع می

 باشد. « ها دخ دنیای امروز اختباطیب  محتوای خسان 
    
 . تدوین اهداف9-6-9

ابتدا اهداف کلی و اختصا ی دنبال چیاس. بایاخی از داوخا  کننده آ  اسس ک  تژوهشگر ب هدف تژوهش مشخص
دهند. هدف کلی اغلب اجرا بود  موخدبرخسی قراخ میخوانند و بر اساس آ  بقی  اج ای تروتوزال خا ازنظر قابلخا می

شود. اهداف اختصا ی شامل چندین هدف اسس هما  عنوا  تژوهش اسس ک  دخ مواخدی با شرح بیشتری اخائ  می
« ج ئی، فرعی، اختصا ی یا ویژه»دهد. ب  همین خاطر ب  آ  اهداف توشش می ک  هرکدام بخشی از هدف کلی خا

خاص بود ، »های و با تأکید بر شاخص SMARTتوا  از الگوی گویند. برای تهی  اهداف اختصا ی مناسب میهم می
 کرد.استفاده  09-0ب  شرح جدول  0«گرایی و محدودیس زمانییابی، واقعگیری، قابل دسساندازهقابل

 هایی برای تهیه اهداف اختصاصی یا ویژه. شاخص95-9جدول 
 توضیح شاخص ردیف
 اطالع و آگاهی از خواست  مشخص هدف بود  خاص 0
 گیری آ  امکا  اندازه گیریاندازهقابل 3
 اجرا بود  آ  اطمینا  از قابل دستیابیقابل 9
 بینان  و عقالنی بود واقع گراییواقع 1
 دستیابی بود دخ زما  مشخصی قابل س زمانیمحدودی 9

                                                           
1. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound (SMART) 
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کند. هدف کلی از موضوع گرفت  تژوهشگر بر اساس موضوع نابس ب  تدوین هدف کلی و اهداف ج ئی اقدام می    
های هایی هاتند ک  ب  فرضیا  یا سؤالشود و اهداف ج ئی از هدف کلی اخذ خواهد شد. اهداف ج ئی هما می

 «اختباط مفهومی و منطقی»باید « ها یا سؤاال موضوع، هدف و فرضی ». مهم این اسس ک  شوندتژوهشی تبدیل می
کاخی خا چطوخ، کجا، چ  وقس، با چ »باهم داشت  باشند. اهداف اختصا ی باید مشخص کند ک  دخ فرایند تژوهش 

اده کرد سنجش استفنشی قابلهای کشود. برای بیا  اهداف اختصا ی باید از فعلانجام می« چ  کای و ب  چ  منظوخ
ند. برای نوشتن باش« مقایا ، محاسب ، اخزیابی، تعیین، تبیین، تشریح، توضیح و امثال آ »توانند شامل و این افعال می

تفاده اس« هابرخسی، دخک، فهم، باوخ کرد ، مطالع  و امثال آ »اهداف اختصا ی نباید از افعال غیر کنشی مبهم مانند 
اب اخ یا  «مطالع  و برخسی»زیابی می ا  دستیابی ب  این اهداف بایاخ دشواخ اسس. همچنین مفاهیمی چو  کرد؛ زیرا اخ

 عنوا  هدف مطرح شوند.    ای برای خسید  ب  هدف هاتند و نباید ب وسیل 
 
 . تدوین فرضیه یا سؤال پژوهشی 9-6-3

ا ب  شکلی طراحی کند ک  قابل تاسخ داد  یا تس از تدوین اهداف کلی و اختصا ی تژوهشگر باید این اهداف خ
آزمو  کرد  باشد. ب  این منظوخ تژوهشگر اهداف اختصا ی تژوهش خا ب  سؤاال  تژوهشی )برای امکا  تاسخگویی( 

کند و هر کند. این اقدام مایر اجرای تژوهش خا همواخ میهای تژوهش )برای امکا  آزمو  کرد ( تبدیل مییا فرضی 
ویا  و های دانشجند ب  یک یا بیشتر از یک موخد سؤال یا فرضی  تبدیل شود. این بخش مهم ک  از چالشتواهدف می

دخستی دخک نشود، موجب اشتباهاتی دخ تژوهش خواهد شد. ب  این منظوخ و برای دخک تژوهشگرا  اسس، اگر ب 
 شده اسس. اخائ  05-0ها دخ جدول مفاهیم فرضی  و سؤال، تفاو  آ 

 هاهای فرضیه و سؤال و کاربرد آن. تفاوت96-9جدول 
 سؤال ردیف فرضیه

 یک جمل  ترسشی 0 یک جمل  خبری
 خویکرد تاسخ ب  یک ترسش 3   یک حدس آگاهان دخویکرد آزمو

 نیاز ب  حداقل یک متغیر 9 متغیر 3نیاز ب  حداقل 
 اغلب خویکردی اکتشافی 1 اغلب خویکردی غیر اکتشافی

شود ک  چ  موقع از سؤال و چ  موقع از فرضی  باید استفاده کرد؟ تاسخ ب  این سؤال سؤال مطرح میحال این      
توا  انواع خویکردها و نظرا  خا دخ خو اسس و مینظرهایی بین اساتید و تژوهشگرا  مختلف خوب اغلب با اختالف

 مشاهده کرد. 01-0این خابط  دخ جدول 
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 در کاربرد فرضیه و سؤال. انواع نظرها 91-9جدول 
 توضیح رویکرد ردیف
 با گرایش ب  اخائ  فرضی ، تالش داخند دخ هر شرایط اهداف خا ب  فرضی  تبدیل کنند. فرضی  محوخی 0
 با گرایش ب  اخائ  سؤال، تالش داخند دخ هر شرایط اهداف خا ب  سؤال تبدیل کنند. سؤال محوخی 3
کنند ک  مبانی نظری مناسب برای یک حدس وجود داشت  ی اهداف خا ب  فرضی  تبدیل میتنها زمان فرضی  با مبانی نظری 9

 باشد.
سؤال دخ تژوهش  1

 اکتشافی
کنند ک  حوزه موخدبرخسی کامالً ناشناخت  و بدو  مبانی نظری زمانی اهداف خا ب  سؤال تبدیل می

 باشد.
کنند. باید تبدیل می« 1و  9»خویکردهای دو گ ین   برخی اهداف خا ب  سؤال و برخی خا ب  فرضی  با ترکیبی 9

زما  سؤاال  تژوهشی و فرضی  با ماهیس یکاا  اجتناب شود مگر آنک  سؤاال  کاخبرد هم از
 تژوهشی و فرضی  متفاو  باشند. 

 های کیفی نیاز ب  تعیین اهداف اختصا ی دخ ابتدای کاخ نیاس و دخ طول تژوهش بادخ برخی تژوهش        
شود. دخواقع سؤاال  تژوهش با یک سؤال ا لی آغاز و محدودسازی مائل  و قابلیس انجام آ ، سؤاال  طراحی می

ود. شطوخ تدخیجی توسع  و با عمق بیشتری بر خوی ماائل تژوهش ب  سؤاال  فرعی تبدیل میدخ مراحل بعدی ب 
 عمل و فرایند جهس داخند.  سویسؤاال  عموماً کلی، باز و دخ برخی مواخد ساده هاتند و ب 

شود تژوهشگر تنها زمانی ب  سراغ طراحی فرضی  برای اهداف برود ک  شرایط طرح یک حدس منطقی تیشنهاد می     
ی  تر اسس. برای تدوین هر فرضتر و منطقیبا تشتوان  مبانی نظری فراهم باشد؛ دخ غیر این  وخ  طرح سؤال ساده

 توج  داشس.  08-0باید ب  مالحظا  جدول 
 های قابل تدوین  . انواع فرضیه98-9جدول 

 توضیح نوع ردیف
 « مدیرا  ز  عملکرد بهتری نابس ب  مدیرا  مرد داخند.»داخ: مانند فرضی  الف( جهس تژوهشی 0

 «بین جنایس و عملکرد مدیرا  تفاو  وجود داخد.»ب( بدو  جهس: مانند فرضی : 
 خابط ، عدم تفاو ، یکاا  بود الف( فرض  فر: عدم  آماخی 3

 ب( فرض خالف: وجود خابط ، وجود تفاو   
داخ جهس متغیر ماتقل بر متغیر وابات  مشخص اسس ولی دخ فرضی  بدو  جهس، جهس متغیر دخ فرضی  جهس     

دو  بو  داخ جهس»های توا  برای فرضی خا می«  فر و خالف»های ماتقل بر متغیر وابات  مشخص نیاس. فرض
 نوشس. 03-0ب  شرح جدول « الفبایی و نماد آماخی»ب  دو شکل «  جهس
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 های پژوهشی  . انواع الگوی نگارش فرضیه آماری برای فرضیه91-9جدول 
 توضیح نوع ردیف
  وخ  الفبایی:نگاخش فرضی   فر و خالف ب  داخجهس 0

H0 :خندمدیرا  ز  عملکرد بهتری نابس ب  مدیرا  مرد ندا. 
H1 :.مدیرا  ز  عملکرد بهتری نابس ب  مدیرا  مرد داخند 

  وخ  نماد آماخی:نگاخش فرضی   فر و خالف ب 
H0: M=M 

H1: M>M 

بدو   3
 جهس

  وخ  الفبایی:نگاخش فرضی   فر و خالف ب 
H0بین جنایس و عملکرد مدیرا  تفاو  وجود نداخد :. 
H1  وجود داخد.: بین جنایس و عملکرد مدیرا  تفاو 

  وخ  نماد آماخی:ب  یا فرض مقابلنگاخش فرضی   فر و خالف 
H0: M=M 

H1: M≠ M 

تر، تر، کوچکبیشتر، کمتر، ب خگ»ها تشخیص داد ک  با مواخدی چو  آ « فعل»توا  از داخ خا میهای جهسفرضی      
از فرضی  بدو  جهس اسس زیرا برای آ  باید  ترداخ قویهمراه هاتند. فرضی  جهس« اف ایش، کاهش، بهتر و بدتر

 اخائ  کرد.« بدو  جهس» وخ  داخ نباشد باید آ  خا ب شواهد قوی اخائ  داد. وقتی شواهد قوی برای فرضی  جهس
هاتند. شناسایی « های دو دامن فرضی »های بدو  جهس و فرضی « های یک دامن فرضی »داخ های جهسفرضی      

بود  فرضی  برای آزمو  آماخی مهم اسس. اندازه شاخص آزمو  موخدنظر جهس خد فرض « بدو  جهسداخ یا جهس»
« 59/0آزمو  یک دامن  ب  می ا  »و برای « 35/0آزمو  دو دامن  ب  می ا  »( برای α=99/9دخ د ) 9 فر با مقداخ آلفا 

آزمو  دو »( دخ α=90/9دخ د ) 0لفا اسس. همچنین اندازه شاخص آزمو  موخدنظر برای خد فرض  فر با مقداخ آ
 (. 39-0اسس )جدول « 99/3»آزمو  یک دامن  »و برای « 98/3دامن  ب  می ا  

 . اندازه جهت رد فرضیه صفر20-9جدول 
 سطح یک درصد درصد 5سطح  آزمون ردیف
 98/3 35/0 دو دامن  0
 99/3 59/0 یک دامن  3

و آلفا این کاخ  Sigمقایا  با « PLS»و « SPSS» ،«AMOS»ی کامپیوتری مانند اف اخهاالبت  دانشجویا  با کمک نرم      
اط اختب»ای تأکیدداخند. دخ نوع خابط « تفاو »و گاهی بر « خابط »داخ گاهی بر های جهساین فرضی دهند. خا انجام می

گیرد. دخ یموخدتوج  قراخ م« یرهاوجود تفاو  بین متغیر یا متغ»و دخ نوع تفاوتی « یا همباتگی بین دو یا چند متغیر
نبود »ر و دخ برخسی خابط  مبتنی ب« برابری یا نبود تفاو »های  فر، حاکی از ها اغلب فرضی شرایط برخسی تفاو 

 شده اسس. برای هرکدام یک نمون  اخائ  30-0اسس. دخ جدول « خابط 
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 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۹۳

 ای و تفاوتی های رابطههایی از فرضیه. نمونه29-9جدول 
 نمونه نوع فرضیه دیفر

 کرده و غیرتحصیلکرده برابر اسس.ای دخ میا  افراد تحصیلسواد خسان  تفاوتی 0
 ای خابط  وجود نداخد.بین تحصیال  و سواد خسان  ایخابط  3
  های آماخی مربوط بدهند. دخ گ اخشها  فر یا خنثی هاتند، چو  گرایش ب  هیچ جهتی خا نشا  نمیاین فرضی     

 شوند. های  فر و خالف ب  شکل آماخی نمایش داده میها، فرضی وتحلیل یافت تج ی 
های توا  با سؤالی کرد  هر هدف، ب  دنبال تاسخ آ  از خوشخاحتی میهای فرضی  خا نداخد و ب سؤال تیچیدگی      

یک   رف استفاده ازدانشجویا  ب  مناسب دخ طول تژوهش بود. یکی از اشتباها  خایج دخ طراحی سؤال این اسس ک 
سازند. باید دقس کرد ک  نوشتن سؤال دخ عین سادگی ب  خعایس ا ولی هم نیاز داخد. از هدف سؤال می« آیا»کلم  

ن تحصیال  آیا بی»جای سؤال ای اسس، بهتر اسس ب برای نمون  وقتی هدف برخسی خابط  بین تحصیال  و سواد خسان 
ای وجود ای بین تحصیال  و سواد خسان چ  خابط »طوخ نوشت  شود ک  این« ط  وجود داخد؟ای خابو سواد خسان 

 «.داخد؟
دخنهایس انتخاب سؤال یا فرضی  ب  نوع استدالل دانشجو و هدایس استاد خاهنما باتگی داخد. باید دقس کرد ک        

ل هدف، مجاز نیاس. تس الزم اسس فقط سؤا یابی ب  یک نتیج  از یکنوشتن هر دو شکل فرضی  و سؤال برای دسس
البت  چنانچ  ماهیس سؤال تژوهشی و فرضی  متفاو  ای مشخص برای یک هدف اختصا ی نوشت  شود. یا فرضی 

شرط آنک  تکراخ و ازلحاظ مفهومی یکاا  نباشند. برای دخک بیشتر ب  مواخد جدول باشد نگاخش هردو مجاز اسس ب 
 شده توج  فرمایید. های اخائ و نمون  0-33

 «نگارش هر دو»و یا « یا فرضیه یا سؤال»هایی برای موارد نگارش . نمونه22-9جدول 
 نمونه محور ردیف
 یا فرضی  یا سؤال 0

 )فقط یکی باشد(
 سؤال تژوهشی: آیا بین هوش هیجانی مدیرا  و عملکرد آنا  خابط  وجود داخد؟

 آنا  خابط  وجود داخد.فرضی : بین هوش هیجانی مدیرا  و عملکرد 
 نگاخش هر دو 3

)ب  اختیاخ 
 تژوهشگر( 

سؤال تژوهشی: می ا  سطح هوش هیجانی مدیرا  چگون  اسس؟ می ا  سطح عملکرد مدیرا  چگون  
 اسس؟

 فرضی : بین هوش هیجانی مدیرا  و عملکرد آنا  خابط  وجود داخد. 
 تقایم کرد.  39-0شرح جدول ب « ای و تفاوتیخابط  تو یفی،»توا  ب  س  دست  سؤاال  تژوهش خا می      

 . انواع سؤاالت پژوهش29-9جدول 
 نمونه انواع ردیف
 اسس و امثال آ  چیاس، چگون »استفاده از کلماتی چو   تو یفی 0
 دهنده چگونگی خابط  دو یا چند متغیر نشا  ایخابط  3
 دهنده تفاو  بین متغیرها نشا  تفاوتی 9
 توج  داشس.  31-0دخ نوشتن سؤاال  تژوهش باید ب  مواخدی ب  شرح جدول      

 



 

 

 ۹۸ مرجع پژوهش

 . انواع مالحظات در نوشتن سؤاالت پژوهش23-9جدول 
 مالحظات ردیف
 اختصاص شماخه ب  هر سؤال  0
 بیا  شفاف و مشخص سؤال 3
 دهی بود قابل تاسخ 9
 ک  ب  یک جواب برسد. نحویب  1
 تری داشت  باشند. ها خویکرد تحلیلیختم نشود و تاسخ« خیر-بل »بهتر اسس ک  ب   9
 همپوشانی نداشتن سؤاال   5
 وز  بود  سؤاال  هم 1
 خاخج از اهداف فرعی و مائل  نبود  8
 ها، مدلتوا  تس از سؤاال  یا فرضی دنبال آزمو  یا طراحی مدل اسس، میهایی ک  تژوهشگر ب دخ تروتوزال     

 ژوهش خا هم اخائ  کرد. مفهومی ت
 

 مفهومی  . ارائه مدل9-6-5
الزم ب  توضیح اسس دخ  وخ  نیاز ب  برخسی و آزمو  مدل، تس از اخائ  فرضی ، مدل مفهومی اولی  اخائ  خواهد  

« رهاها و نوع متغیموضوع، فرضی »تواند مدل مفهومی خود خا با توج  ب  خ تروتوزال با س  شکل میشد. تژوهشگر د
شده اسس. دخ شکل اول ب  متغیرهای معرفی 3-0خائ  کند. س  شکل موخداشاخه ب  ترتیب از باال ب  تایین دخ شکل ا
ماتقل، وابات  »و دخ شکل سوم ب  متغیرهای « ماتقل، وابات  و میانجی»، دخ شکل دوم ب  متغیرهای «ماتقل و وابات »

 شود.  کننده تأکید میو تعدیل
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 ارائه توسط پژوهشگر های مفهومی قابل. انواع مدل2-9شکل 
 

 متغیر ماتقل متغیر وابات 

 کنندهمتغیر تعدیل

 متغیر وابات 

 متغیر میانجی

 متغیر ماتقل

 متغیر وابات  متغیر ماتقل
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 شناسی پژوهش. روش9-6-6
ب   ها یا تاسخبعدازاین ک  سؤال یا فرضی  تژوهش مشخص شد، باید خوش انجام تژوهش و چگونگی آزمو  فرضی 

تاسخ داد  39-0شناسی تژوهش مشخص شود. ب  این منظوخ باید ب  سؤاالتی ب  شرح جدول سؤاال  دخ قالب خوش
 ها خا دخ تروتوزال نوشس.و آ 

 شناسی پژوهشکننده روش. سؤاالت تعیین25-9جدول 
 سؤاالت ردیف
 خوش تژوهش ب  لحاظ هدف کدام اسس؟ 0
 خوش تژوهش ب  لحاظ خاهبردی کدام اسس؟ 3
 خوش تژوهش ب  لحاظ مایر اجرا کدام اسس؟ 9
 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تژوهش چیاس؟ 1
 شود؟شود؟ دخ  وخ  استفاده از نمون  با چ  خوش و ب  چ  دلیل انجام میآوخی میای جمعیا نمون  ها از چ  جامع داده 9
 شود؟ها استفاده میآوخی دادهاز چ  اب اخی با چ  خوایی و تایایی برای جمع 5
 شود؟طمینا  آماخی استفاده میاف اخ یا چ  سطح اتحلیل داده کمی یا کیفی و با چ  نرم از چ  خوش 1
 توا  از فصول تنج تا ن  استفاده کرد. برای تاسخگویی ب  این سؤاال  می     

 
 هاوتحلیل یافته. تجزیه9-6-1
ها اشاخه داخد. دخواقع دخ این بخش تژوهشگر وتحلیل دادههای مناسب آماخی یا تحلیل کیفی برای تج ی خوش به 

ا  کند. ج ئیهای آماخی )کمی( یا کیفی استفاده میهای خود، از چ  خوشوتحلیل دادهج ی کند ک  برای تمشخص می
ای تحلیل اف اخهها الزم اسس تا نرموتحلیل یافت شده اسس. برای اجرای تج ی ها دخ فصل هشتم کتاب معرفیاین خوش

ف اخها اعرفی شود. انواع ترکاخبرد این نوع نرماس، ایموس، لی خل و...( یا تحلیل کیفی دخ تروتوزال ماستیآماخی )اس
ه شود. ها هم اشاخشده اسس. همچنین دخ تحلیل آماخی باید ب  سطح اطمینا  برای تحلیلدخ بخش تنجم کتاب معرفی

 شود.های علوم اناانی دخ نظر گرفت  میدخ د دخ تژوهش 39طوخمعمول سطح اطمینا  ب 
 
 ویسی در پروپوزال. ارجاع داخل متن و منبع ن9-6-8

س. دخ تروتوزال الزم اس« ادبیا  تیشین »و « مبانی نظری»ها بر اساس ها، ادعاها و استداللاخائ  منبع برای تمام گ اخش
باید  «تیشین  تژوهش»یا « اهمیس و ضروخ  تژوهش»یا « بیا  مائل »هایی مانند های بخشب  این منظوخ شما دخ متن

اخجاع دهید. این نشانی اخجاع شده باید « خانوادگی نویانده و سالنام»منابع مختلف دخ حد  شده ازب  مطالب استفاده
طوخ کامل و با ج ئیا  نوشت  شود. برای اخجاع دخ متن و نوشتن دخ تروتوزال باید ب « فهرسس منابع یا منابع»دخ بخش 

شده جود داخد ک  باید بر اساس الگوی مطرحکامل نشانی منبع اخجاع شده دخ فهرسس منابع الگوهای معتبر مختلفی و
ویای ندهی و منبعترین الگوی اخجاعتوا  از خایجنشده بود، میدخ تروتوزال این کاخ خا انجام داد. اگر الگویی نوشت 

شده نام  و خسال  نوشت د. توضیحا  کامل این خوش دخ فصل سوم و بخش نگاخش تایا استفاده کر« APA»یعنی 



 

 

 ۹۶ مرجع پژوهش

ال، نام خانوادگی، نام، س»مانند مقال  اخجاع شده دخ متن ب  ترتیب طوخ ساده برای نوشتن نشانی کامل یک ب  اسس. اما
 شود.   اخائ  می« عنوا  مقال ، نام نشری ، شماخه نشری  و شماخه  فحا 

 
 شناسی برای نگارش پروپوزالهای روشبخش . ارتباطات منطقی بین9-6-1

شناسی هر تژوهش وجود داخد، ب  این معنا ک  هر یک از اج اء با ط منطقی بین اج ای خوششناسی یک اختبادخ خوش
نوا  شناسی، ابتدا عگیرد. دخواقع نقط  شروع برای نوشتن خوشیک خبط منطقی بر اساس ج ء قبل از خود شکل می

خوش تژوهش، سپس جامع ، نمون  و بعد اهداف و دخ ادام  فرضی  یا سؤاال  تژوهشی اسس. بر اساس این مواخد ابتدا 
طرح ها موتحلیل یافت های تج ی ها، خوایی و تایایی آ  و دخنهایس خوشآوخی دادهو خوش تعیین آ ، سپس اب اخ جمع

جای نظرگیری دخباخه یک عنوا  خالی، ابتدا دخ شود، ب شده اسس. تو ی  میمعرفی 9-0شود. این فرایند دخ شکل می
ای کاخ معرفی شود و بعد از اساتید و مشاوخا  مختلف برای ا الح و تکمیل آ  نظر بگیرند. شکل کناخ این شکل اج 

 نوعی خاهنمای نگاخش تروتوزال خام اولی  و شروع بایاخ خوبی برای تکمیل و نگاخش تروتوزال ا لی اسس.ب  0-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با استناد به جزء ماقبل آنشناسی هر جزء . فرایند نگارش روش9-9شکل 
تروتوزال اولی  خا دخ یک  فح  نوشس  9-0شود قبل از نگاخش تروتوزال ا لی، با استفاده از شکل تو ی  می      

 و تس از تأیید گروه مربوط  آ  خا تکمیل کرد. 
 

 عنوان

 هدف کلی

 اهداف اختصاصی

 فرضیه یا سؤال

 روش تحقیق )ازنظر استراتژی، مسیر اجرا و هدف(

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 آوری داده با پایایی و رواییابزار جمع

ها )کیفی یا کمی(وتحلیل دادهروش تجزیه  

 های آماری توصیفی و استنباطیدرروش کمی معرفی روش
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 های اطالعاتی و جدول گانت. سایر بخش9-6-90
های تژوهش وجود داخد هایی مربوط ب  لوازم، تجهی ا  و ه ین ه، بخششدها تس از اخائ  مطالب گفت دخ تروتوزال

های تژوهشی ک  دانشجو دخ  وخ  نیاز مل م ب  ثبس اطالعا  مربوط  دخ این بخش اسس. اگر بخشی از ه ین 
شود تکمیل آ  الزم اسس. دخ انتهای تروتوزال اغلب بخشی دانشجو، توسط دانشگاه یا سازما  خا ی حمایس می

 ( وجود داخد تا دانشجو زما  انجام مراحل مختلف تژوهش خود خا مشخص کند.35-0مانند جدول گانس )جدول 
 بندی ماهانه طرح پژوهش. نمونه جدول گانت برای برنامه زمان26-9جدول 

 93 99 92 99 90 1 8 1 6 5 3 9 2 9 فعالیت اجرایی ردیف

              * نوشتن طرح تژوهش 0

             *    گروه آموزشیاخائ  ب 3

             *  تصویب دخ گروه  9

   * * * * * * * * * * * * برخسی ادبیا  تیشین  و مبانی نظری 1

         * * *    هاآوخی دادهجمع 9

        * * *     وخود اطالعا  ب  خایان  5

      * *        هاوتحلیل دادهتج ی  1

    * *          خش تژوهشنوشتن گ ا 8

   *            نام دفاع از تایا  3

 

      ارزیابی نهایی پروپوزال  .9-1
 قابل اخزیابی اسس.   31-0شده توسط دانشجو یا داوخا  بر اساس محوخهایی ب  شرح جدول دخنهایس تروتوزال تکمیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۴۱ مرجع پژوهش

 شده  )مورداستفاده دانشجو(پژوهشی تکمیللیست ارزیابی پروپوزال یا پیشنهاده . چک21-9جدول 
 مناسب بود  معیاخ محوخها

 خیر بلی

وع
وض

م
 

   آوخی داده، زما ، تجهی ا  و منابع مالی داخد؟ آیا قابلیس اجرا با توج  ب  جمع
   آیا عنوا  مختصر و مغید و گویا اسس؟

   آیا عنوا  فاخسی با عنوا  انگلیای مطابقس داخد؟ 

  م
بیا

ئل 
ا

 

   آیا دامن  مائل  تژوهش محدود و عینی شده اسس؟ 
   خوز )جدید( اسس؟ آیا مائل  تژوهش ب 
   اسس؟ «خوشن، منطقی و با تشتیبانی مبانی نظری و ادبیا  تیشین »آیا مائل  تژوهش، 

   شده اسس؟آیا سؤال ا لی دخ انتهای بیا  مائل  بیا 

 و 
س

همی
ا

خ 
رو

ض
 

   شده اسس؟خوبی بیا ائل  ب آیا مهم بود  م
   شده اسس؟خوبی بیا آیا اولویس داشتن و ضروخ  انجام این تژوهش ب 

   شده اسس؟ خوبی نشا  دادهآیا جای خالی تژوهش ب 

ضی 
فر

    
ا یا

ه ال 
سؤا

 

   ها یا سؤاال  تژوهش با موضوع مرتبط اسس؟آیا فرضی 
   یا  مائل  مرتبط اسس؟ها یا سؤاال  تژوهش با بآیا فرضی 
   تذیر هاتند؟تذیر و یا سؤاال  تاسخها آزمو آیا فرضی 

ش
خو

سی
شنا

 

   شده اسس؟آیا خوش تژوهش بر اساس موضوع انتخاب
 شده و تعداد آ  مشخص اسس؟دخستی تعریفآیا جامع  ب 

 شده اسس؟ خوبی بیا گیری و منطق استفاده از آ  ب آیا خوش نمون 
  

   شده اسس؟طوخ منطقی توضیح دادهآیا تعداد نمون  و کفایس آ  ب 
   شده اسس؟طوخ منطقی توضیح دادهها ب آوخی دادهآیا اب اخ و خوش جمع

   شده اسس؟خوبی توضیح دادهها ب وتحلیل یافت آیا خوش تج ی 

ابع
من

 

   شده اسس؟ ای تنظیمیتآیا فهرسس منابع موخداستفاده ب  خوش علمی ونکووخ یا ای

خی
شتا

نو
 

با سای   Times New Roman برای متن فاخسی و فونس 09با سای   B-lotusآیا فونس 
 متر خعایس شده اسس؟ یک سانتی و فا ل  خطوط برای متن انگلیای 03

  

ش
وه

 تژ
رو

قلم
 

   شده اسس؟خوبی و با تشتیبانی مبانی علمی تعریفآیا متغیرهای تژوهش ب 
   شده اسس؟ا محدوده زمانی موخدبرخسی مشخصآی

   شده اسس؟ آیا محدوده جغرافیایی موخدبرخسی مشخص
 برخوخداخی»، «هاآوخی داده از آ دسترسی ب  نمون  موخدبرخسی و امکا  جمع»عالوه بر اخزیابی موخداشاخه باید از        

 هایاطمینا  حا ل کرد. دخ تژوهش« وهش دخ زما  موخدنظرکامل شد  تژ»و « از منابع مالی کافی برای اجرای تژوهش
 های جدی مواج  شدند. متعددی دانشجویا  ب  دلیل فقدا  توج  ب  این س  موخد دخ ابتدای کاخ با چالش
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 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۴۹

 رعایت مالحظات حقوقی در پروپوزال .9-8
ها باید بخش چهاخم و فصل اطالعی از آ برای خعایس مالحظا  حقوقی و تیشگیری از هرگون  تیامدهای ناشی از بی

یا  هاتیشنهاده»عنوا  فرایندی قانونی و اجباخی برای تأیید وهشتم خا مطالع  کرد. دو موخد از این مالحظا  ب چهل
اخش نتایج گ »و دوم « گ اخش تکراخی نبود  عنوا  تروتوزال»شده اسس. نخاتین موخد بینیدخ ایرا  تیش« هاتروتوزال

تژوهشگاه علوم و فناوخی »دهنده این خدما  اسس. سازما  خسمی اخائ « دخ محتوای تروتوزالها می ا  مشابهس
 اسس. « ایرانداک»با نام اختصاخی و معروف « اطالعا  ایرا 

 
 «ایرانداک»در « عنوان پروپوزال»گزارش تکراری نبودن  .9-8-9

عنوا   ثبس« کراخ موضوعا  تژوهشیت»برای جلوگیری از « وزاخ  علوم، فناوخی و تحقیقا »با عنایس ب  مصوب  
قاطع دخ م« هاها یا تروتوزالتیشنهاده»و دخیافس گ اخش توسط دانشجویا  از ال اما  تأیید « ایرانداک»ها دخ تروتوزال

 کاخشناسی اخشد و دکتری اسس. 
ی نخاس   فح 39تا  09شناختی و  وخ  خایگا ، ب  اطالعا  کتابکاخبرا  بدو  محدودیس و ب  هم      
تژوهش  وجو دخ این تایگاه از تیشین توانند با جاسها دخ تایگاه اطالعا  گنج دسترسی داخند و میها و خسال نام تایا 

مند هاتند برخسی تیشین  تژوهش آنا  خا کاخشناسا  متخصص ایرانداک انجام خودآگاه شوند. اما کاخبرانی ک  عالق 
توانند از سامان  تیشین  های دلخواه آنا  فرستاده شود، میخایانام  خسمی ب  نشانیها دخ یک نام  دهند و تاسخ آ 

 شده، تاسخ خود خا دخیافس کنند.  تژوهش استفاده و دخ ازای ترداخس مبلغ مشخص
  یکنند، اما تو هرچند برخی دانشجویا  دخ انتهای فرایند تأیید تروتوزال برای دخیافس این گ اخش اقدام می     
شود ک  دانشجویا  قبل از تکمیل تروتوزال و برای اطمینا  از تکراخی نبود  عنوا  خود، نابس ب  دخیافس گ اخش می

اخ کاز ایرانداک اقدام کنند. هرچند ممکن اسس تیشنهاده یا تروتوزال با نظر اساتید یا داوخا  دچاخ تغییراتی شود ولی این
عنوا  شما گ اخش کند. دخ مواخدی عناوین ن دیک ب ا  مناسب کمک میب  غنای فعالیس دانشجو دخ انتخاب عنو

تیشنهادی تژوهشی یا تیشنهاددهنده موضوع ب  سایر »ویژه مروخ بخش ها و ب توا  با مروخ آ شود ک  میمی
 ها برای ا الح و تکمیل عنوا  خود کمک گرفس. چگونگی مراحل ثبس وها ترداخس و از آ دخ آ « تژوهشگرا 

ش توا  دخ بخخا می« تیشین  تژوهش»از سامان  ایرانداک و بخش « تکراخی نبود  عنوا  تروتوزال»دخیافس گ اخش 
 گام مروخ کرد.  ب  وخ  تصویری و گاموهشتم ب چهاخم و فصل چهل

 
 پروپوزال در سامانه همانندجو گزارش نتیجه مشابهت .9-8-2

« ندیهمان»نشجویا  کاخشناسی اخشد و دکتری، دخیافس گ اخش می ا  از دیگر اقداما  الزم برای تأیید تروتوزال دا
« انندجوهم»برای اخائ  ماتندی معتبر دال بر تکراخی نبود  محتوای تروتوزال اسس برای این منظوخ باید از سامان  

توا  ا میخمربوط ب  ایرانداک استفاده شود. چگونگی مراحل ثبس و دخیافس گ اخش می ا  شباهس محتوای تروتوزال 
ا تذیرش همانندی حداکثر تگام مروخ کرد. می ا  قابلب  وخ  تصویری و گاموهشتم ب دخ بخش چهاخم و فصل چهل



 

 

 ۴۲ مرجع پژوهش

اهد کننده و تأیید گروه مربوط  خوهای قانعدخ د اسس و دخ  وخ  بیشتر بود  از این مقداخ نیاز ب  اخائ  استدالل 99
مانندی آ  اسس ک  مواخد مشترک و غیرمربوطی ک  احتمال داخد دخ می ا  بود. یک از مواخد برای اخائ   حیح ه

های توضیحی توا  ب  عناوین یا بخشهمانندی اثر داخد، قبل از باخگذاخی تروتوزال، حذف شوند. برای نمون  می
 تروتوزال یا فهرسس منابع اشاخه کرد.  

 
 ت پزشکیهای زیسنامه یا رسالهدریافت کد اخالق برای پایان     .9-8-9

ا بهاتند. برای نمون  « کد اخالق»دلیل کاخ خوی موضوعا  اناانی و حیوانی، مل م ب  دخیافس ها و ب برخی تژوهش
« وخنام  کمیت  اخالق زیاتی دانشگاه تیام نآیین»و « های زیاس ت شکیکمیت  ملی اخالق دخ تژوهش»توج  ب  تأکید 

وزال، باید تس از تأیید عنوا  تروتی با موضوعا  اناانی و حیوانی خصوص دخ خشت  خوانشناسکلی  تژوهشگرا  ب 
نام  یسفرم خضا»خا دخیافس کنند. ب  این منظوخ تژوهشگرا  با تکمیل « کمیت  اخالق زیاتی یا کد اخالق»مصوب  

تحویل  «رک مائول تژوهشی م»ب  « جلا  تصویب تروتوزال و فایل تروتوزال وخ »آ  خا همراه با « آگاهان  تژوهش
دفتر تحقیقا ، خدما  »دخ   _office@pnu.ac. ir re_researehب  نشانی « کمیت  اخالق دخ تژوهش دانشگاه»داده تا ب  

اخذ کد »دخ خصوص « کمیت  اخالق دخ تژوهش»اخسال شود. دخ ادام  و برای مشاهده مصوبا  « تژوهشی و فناوخی
ب  « های زیاس ت شکی وزاخ  بهداشس، دخما  و آموزش ت شکیشسامان  ملی اخالق دخ تژوه»، باید ب  «اخالق
نام  آیین»و « فرم خضایس»خا دخیافس کرد. « کد اخالقی» 1-0مراجع  و از مایر شکل  ethics.research.ac.irنشانی 

 دسترسی اسس.دخ توختال مرک ی و قامس تژوهش قابل« کمیت  اخالق زیاتی دانشگاه تیام نوخ
 ←« کمیترر  اخررالق دخ تررژوهش دانشررگاه تیررام نرروخ» ←« کمیترر  اخررالق دخ تررژوهش دانشررگاهی» ←« ابعرر کمیترر  اخررالق ت»
 « وخ  فاخسی و انگلیایامکا  مشاهده و دخیافس مصوبا  کد اخالق ب » ←« مشخصا  کمیت »

 های زیست پزشکی. مسیر دریافت کد اخالق از سامانه ملی اخالق در پژوهش3-9شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

   

 اجرای پژوهـش
2 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه اجرای پژوهش

 اهداف یادگیری
 های قبل و بعدازآنآشنایی با جایگاه گام اجرای پژوهش در مقایسه با گام 
 کمک پروپوزال آشنایی با ساماندهی طرح پژوهش به 

 نامه نپایا»سازی آن با الگوی نگارش آشنایی با فرایند اجرای پژوهش و پیاده
 «یا رساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۴۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

شروع تژوهش ب  معنای اجرای تژوهش بر مبنای طرح تژوهش یا هما  تروتوزال اسس. دخ نخاتین گام برای این 
بانی نظری، ها، ممنظوخ باید مبانی تژوهش خا ساما  داد؛ یعنی بر اساس تروتوزال، بیا  مائل ، اهداف، سؤاال  یا فرضی 

ی مشخص، ها و با اب اخها، کاخ خا تکمیل و نهایی نمود. سپس بر اساس سؤاال  یا فرضی شناسیادبیا  تیشین  و خوش
گیری قراخ داد. دخ این فصل برای دخک بیشتر دانشجو، وتحلیل و موخدبحث و نتیج آوخی، تج ی ها خا جمعداده

مروخ خواهد شد و دخ بخش دوم نام  یا خسال  های تایا  وخ  کلی و دخ قالب سرفصلفرایندهای اجرایی تژوهش ب 
 د. شوشامل فصول تنجم تا نهم کتاب، هر یک از مراحل اجرایی فرایند تژوهش با ج ئیا  بیشتری معرفی می

 
 فرایند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش .2-9

د   بایحاال چ»کنند ک  اغلب دانشجویا  تس از نگاخش تروتوزال یا طرح تیشنهاد تژوهش این سؤال خا مطرح می
ند. با نام  یا خسال  مروخ ککند تا این تاسخ خا با زبانی ساده و همراه با الگوی نگاخش تایا این فصل تالش می«. کرد؟

شود و باید بر اساس آ  کاخ تژوهش خا آغاز کرد. برای این تصویب و تأیید تروتوزال، برنام  اجرایی تژوهش تأیید می
دهی نام  یا خسال  سازما م اطالعا  موجود تروتوزال خا دخ قالب الگوی نگاخش تایا منظوخ دانشجو باید دخ نخاتین گا

الب ها دخ قگیری و نگاخش آ ها و اطالعا  مناسب ب  تحلیل، بحث و نتیج آوخی دادهکند. دخ گام بعدی باید با جمع
توا  می «نام  یا خسال م تا تنجم تایا تکمیل فصول دو»موخدنظر بپردازد. دخ این مایر و برای اجرای مناسب تژوهش و 

« ژوهشفرایند ت»باخ دیگر جدول کمک گرفس. قبل از هر توضیح « فصول تنجم تا نهم»از بخش دوم این کتاب شامل 
 شود.    ( مروخ می0-3های قبل و بعد )جدول با خنگ متمای  و جایگاه آ  نابس ب  گام« اجرای تژوهش»با تأکید بر گام 

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش9 -2جدول 
 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 
 طراحی تژوهش

 ای تخصصی برای تژوهش انتخاب حوزه انتخاب حوزه مطالعاتی 0
 تهی  فهرستی از ماائل و مشکال  دخ حوزه مطالعاتی ترین مشکل یا مائل انتخاب مهم 3
 انتخاب مشکل و تبدیل آ  ب  مائل  و نوشتن عنوا  تژوهشی  عنوا تبدیل مشکل ب  مائل  و  9
 های الزم برای اجرای تژوهشتدوین یک تروتوزال یا گام تهی  تیشنهاد تژوهش یا تروتوزال 1

 
 اجرای تژوهش

 نام  یا خسال ساماندهی محتوای تروتوزال دخ الگوی تایا  ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال 0
 گیری دخ  وخ  نیاز  اجرای خوش نمون  ن نهایی نمون  موخدبرخسیتعیی 3
 با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون  و بر اساس اهداف تژوهش ها(ها )یافت آوخی دادهجمع 9
 شدهآوخیهای جمعوتحلیل دادهتج ی  ها )نتایج(وتحلیل دادهتج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهادتحلیل دادهوی از تج ی گیربحث و نتیج  گیریبحث و نتیج  9

ساماندهی و انتشاخ 
 تژوهش

 نام  یا خسال های تایا ساماندهی نهایی مطالب دخ طول فصل ساماندهی و تدوین گ اخش تژوهش 0
 «مقال ، توستر و کتاب»)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی انعکاس نتایج تژوهش  3
 تیگیری برای اجرایی شد  نتایج تژوهش توسط بخش مربوط  اجرای نتایج تژوهش 9
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ای پژوهشاجر ۴۳  

 نامه یا رسالهساماندهی طرح پژوهش بر اساس الگوی نگارش پایان .2-2
د. دهنام  یا خسال  خود خا ساما  میدخ این مرحل  تژوهشگر بر اساس تروتوزال یا طرح تژوهش فصول اولی  تایا 

خا دخ « نام  یا خسال فصول اول و سوم تایا »دخ د محتوای  99حدود دخواقع محتوای تروتوزال یا تیشنهاد تژوهش 
 وخ  یکجا یا دخ قالب س  فصل ب  شرح دهد. دخ این مرحل  کلیا  تژوهش ب فصل تشکیل می 9قالب نگاخش 

 شود.یابد و همراه با انجام مطالعا  کامل میساما  می 3-3جدول 

 نامه یا رسالهلب سه فصل پایان. سامان دادن کلیات پژوهش در قا2-2جدول 
 شامل عنوان فصل فصول ردیف
الف( مقدم ، ب( بیا  مائل ، ج( اهمیس و ضروخ ، د( اهداف کلی و فرعی  کلیا  تژوهش اول 0

 های تژوهش، و( قلمرو تژوهش، ز( تعاخیف نظریتژوهش، ه( سؤاال  یا فرضی 
 بندیمبانی نظری، ج( ادبیا  تیشین ، د( جمعالف( مقدم ، ب(  مبانی نظری و ادبیا  تیشین  دوم 3
گیری، د( اب اخ الف( مقدم ، ب( خوش تژوهش، ج( جامع ، نمون  و خوش نمون  شناسی تژوهشخوش سوم 9

 هاوتحلیل دادهها، ه( خوش تج ی آوخی دادهجمع
صل ترین زما ، س  فتر، دخ کوتاهقشود دانشجو با استفاده از محتویا  موجود و انجام مطالعا  عمیتیشنهاد می      

وضیح تنام  یا خسال  خود خا تدوین و برای دخیافس بازخوخد ب  اساتید خاهنما و مشاوخ تقدیم کند. الزم ب اولی  تایا 
س باشد. زیرا ممکن اس« خوزخسانی و تکمیل شد ب »اسس ک  محتوای فصل دوم تا کاخ تایا  تژوهش، باید دخ جریا  

 جرای تژوهش، نتایج جدیدی ب  مطالعا  شما اضاف  شود.  دخ جریا  ا
      

 . ساماندهی فصل اول با کمک پروپوزال2-2-9
 اسس. 9-3نام  یا خسال  )دخ قالب نگاخش تنج فصل( دخ اغلب مواخد داخای محتوایی ب  شرح جدول فصل اول تایا 

 «کلیات پژوهش»با عنوان « رساله نامه یافصل اول پایان». الگوی نگارش و سامان دادن 9-2جدول 
 توضیح محورها دیفر

 کند. با طرح کلیاتی از موضوع و متغیرهای آ  ذهن مخاطب خا برای وخود ب  مائل  آماده می مقدم  0
 طرح مائل  و جای خالی تژوهش خوی آ  همراه با اخائ  ترسش کلی ایجادشده دخ ذهن تژوهشگر بیا  مائل  3
 اسخ ب  این سؤال ک  چرا موضوع برای تژوهش مهم اسس و بین موضوعا  مهم چ  اولویتی داخد؟ت اهمیس و ضروخ  9
 دهنده هدف ا لی شامل هدف ا لی و اهداف فرعی توشش اهداف 1

 ها بر اساس اهداف ا لی و فرعی شامل سؤال یا فرضی  هاسؤاال  یا فرضی  9
 ی و مکانی تژوهش شامل معرفی محدوده موضوعی، زمان قلمرو تژوهش 5
 شامل تعاخیف منتخب نظری از متغیرها یا محوخهای مهم دخ تژوهش  تعاخیف نظری 1
بیا  مائل ، اهمیس و ضروخ ، اهداف کلی و فرعی تژوهش، سؤاال  یا »های فصل اول ازجمل  بیشتر بخش     

 ها خا واخد ساختاخ نگاخشیر باید آ شده اسس. حال تژوهشگدخ تروتوزال نوشت « های تژوهش و قلمرو تژوهشفرضی 
خود کند و دخ هر مرحل  از تیشرفس کاخ، با هدایس اساتید خاهنما و مشاوخ ب  تکمیل و دخ  وخ  « نام  یا خسال تایا »

هایی از فصل اول ک  جای آ  دخ تروتوزال خالی اسس خا بنویاد. یکی از نیاز ا الح آ  بپردازد. دانشجو باید بخش



 

 

 ۴۸ مرجع پژوهش

 مقدم  فصل»تفاو  داخد. « نام  یا خسال تایا »اسس ک  با مقدم  سایر فصول « مقدم  فصل اول»های مهم این بخش
ای از کلیا  تژوهش و اشاخه ب  متغیرهای آ ، ذهن مخاطب خا برای وخود ب  با بیا  خال  « نام  یا خسال اول تایا 

ام آید، گطوخ ک  از نامش بر میکند. این مقدم  هما مائل ، و طرح مائل  تژوهشگر دخ بخش بیا  مائل  آماده می
ند. کوخودی برای معرفی کلیا  تژوهش دخ فصل اول اسس ک  خواننده خا با کلیا  موضوع و متغیرهای آ  آشنا می

برخی کاخشناسا  تژوهشی اعتقادداخند ک  مقدم  فصل اول، برای کل تژوهش و فراتر از فصل یک اسس. تژوهشگر 
 د. دهسابق  بود  موضوع و مبتنی بود  آ  بر یک واقعیس اخائ  میمس مقدماتی خا برای مابوق ب دخ این قا

دخ تروتوزال آوخده شده و دخ این بخش ساما  « اهمیس و ضروخ  تژوهش»و « بیا  مائل »دخ ادام  مواخدی چو       
بیا  »شده دخ های اخائ ای تکمیل و تقویس استداللدخ هر مرحل  بر« خاهنما و مشاوخ»توا  از نظرا  اساتید یابد. میمی

ها و قلمرو تژوهش نی  بر اساس تروتوزال منتقل استفاده کرد. اهداف، سؤاال  یا فرضی « اهمیس و ضروخ »و « مائل 
ش ژوههای موخدبرخسی دخ تشود. دخ انتها ب  انتخاب تعاخیف نظری برگ یده برای متغیرها و کلما  کلیدی و مؤلف می

ام  یا خسال  نتوا  ابتدا فصل یک تایا  وخ  جداگان ، میها ب شود. دخ  وخ  تأکید استاد بر اخسال فصلترداخت  می
دهی تقدیم استاد کرد و تس از دخیافس نظرا  ا الحی و تکمیلی، با انجام اقداما  الزم، آ  خا خا تس از سازما 

 مجدد همراه با فصل دوم، تقدیم استاد کرد.  
 
 در فرایند اجرایی« نامه یا رسالهپایان». ساماندهی فصل دوم 2-2-2
تر منابع و اسناد مرتبط با موضوع و متغیرهای تژوهش، دخ این مرحل  تژوهشگر بر اساس تروتوزال و بامطالع  عمیق  

نظری  ب  تقویس مبانی کند. تکمیل این بخش دخ مواخدینام  یا خسال  میاقدام ب  ساماندهی و تکمیل فصل دوم تایا 
ی و حت« اهمیس و ضروخ »، «بیا  مائل »، «مقدم  فصل اول»هایی از فصل اول مانند های علمی بخشو تشتیبانی

رای ای و اسنادی مفصلی بب  مطالعا  کتابخان « نام  یا خسال فصل دوم تایا »کند. دخمجموع کمک می« تعاخیف نظری»
نام  فصل دوم تایا »رای ساماندهی اجرای تژوهش دخ این مرحل  و دخ قالب نگاخش آوخی اطالعا  نیاز داخد. بجمع

 خا موخدتوج  قراخ داد. 1-3باید الگویی ب  شرح جدول « یا خسال 
 «مبانی نظری و ادبیات پیشینه»با عنوان « نامه یا رسالهفصل دوم پایان». الگوی نگارش و سامان دادن 3-2جدول 

 توضیح محورها دیفر
 معرفی محتوای فصل مقدم  0
ا هها، ا ول، قوانین، الگوها، مدلها، مکاتب، قضی های آزمو  شده، نظری ساما  داد  انواع مفاهیم، فرضی  مبانی نظری 3

 های آ و مواخد مشاب  موجود دخباخه متغیرها و مؤلف 
های آ  دخ ذیل مباحث دخباخه هر متغیر یا مؤلف شده داخلی و خاخجی های انجاماشاخه ب  انواع تژوهش ادبیا  تیشین  9

 هما  متغیر
 شده، همراه با تأکید بر جای خالی تژوهش دخ حال اجرابندی از مبانی نظری و ادبیا  تیشین  اخائ جمع بندی کلیجمع 1

نج و برای ت تژوهشگر و دانشجو هرچقدخ وقس و دقس بیشتری خا برای ترباخ کرد  این فصل  رف کند، دخ فصل     
دیگر  ها وها، مقاال ، تژوهشتر خواهد بود. تژوهشگر باید دخ منابع مختلف ازجمل  کتابگیری خاحسبحث و نتیج 
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د. خا استخراج و با یک اختباط منطقی ساماندهی کن« مبانی نظری مبتنی بر متغیرهای موخدبرخسی»ها ها و خسال نام تایا 
خ  وجود متغیرهای ماتقل و وابات ، ابتدا دخباخه متغیر وابات ، ابعاد آ  و سپس دخ ساماندهی مبانی نظری دخ  و

شود. این بخش دائم دخ حال تغییر و تکمیل اسس و دخ تمامی مراحل دیگر متغیرها اطالعا  با نظم منطقی اخائ  می
، مرتبط« های جدیدری ها و نظاطالعا ، تژوهش»کاخ اجرای تژوهش، تژوهشگر باید با جاتجو و شناسایی آخرین 

اضاف  کند. برای این کاخ دانشجو باید از توانمندی الزم دخ جاتجو « مبانی نظری و ادبیا  تیشین »ها خا ب  مجموع  آ 
 برخوخداخ و با واژگا  کلیدی جاتجو آشنا باشد. 

 داخد. دخ این مرحل  باید انواع ایدخ هر حوزه مطالعاتی ابعاد گاترده« مبانی نظری»تر گفت  شد طوخ ک  تیشهما      
مفهوم، سازه، متغیر، فرضی ، نظری ، تاخادایم، مکتب، قضی ، ا ول، قانو ، الگو، مدل، استعاخه، نما، الگوخیتم »مبانی نظری 
ک  نحویدخ خابط  با متغیرهای موخدبرخسی خا شناسایی و دخ یک توالی و خبط منطقی کناخ هم قراخ داد. ب « و نقش  ذهنی

دخ بعد  «های اختباطیمهاخ »تمام زوایا و ابعاد مهم متغیر موخدبرخسی موخدتوج  قراخ گیرد. برای نمون  هر متغیر مانند 
تواند چندین تعریف داشت  باشد ک  تژوهشگر باید با مروخی بر این تعاخیف، خویکرد خود دخ انتخاب می« مفهومی»

مین شده خا مشخص کند. ب  همطرح« تعریف نظری»صل یک و بخش تعریف برگ یده از میا  تعاخیف مختلف ک  دخ ف
منتخب  هایمطرح و بازنگری شود و نظری « ها دخ سطوح موخدبرخسیها و انواع نظری فرضی »نحو دخباخه هر متغیر باید 

های م یا نقش گوخیتالگو، مدل، استعاخه، نما، ال»تژوهشگر موخد تأکید بیشتری قراخ گیرد. دخ این خاستا دیگر مبانی چو  
خ کند. بدیهی اسس دشده دخ خابط  با متغیرهای موخدبرخسی کمک میموجود نی  ب  جامعیس مبانی نظری طرح« ذهنی

برخی مواقع حجم اطالعا  بایاخ گاترده اسس و این هنر بازنویای و خال   کرد  تژوهشگر اسس ک  با هدایس 
 ند.کش اطالعا  مهم و کاخبردی ب  محدود کرد  این دامن  گاترده کمک میاساتید خاهنما و مشاوخ و با تأکید بر گ ین

آوخی، نقد و تیشین  تژوهش بر نقد و برخسی دانش و اطالعا  موجود دخباخه موضوع تأکید داخد. با جمع         
هد شد. از اکمک خو« گیریبیا  مائل  و نتیج »ویژه های تژوهش ب برخسی مناسب تیشین  تژوهش ب  سایر بخش

 اشاخه کرد.  9-3توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول ترین اهداف و دالیل نوشتن تیشین  تژوهش میمهم
 . اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش5-2جدول       

 توضیح موارد دیفر
 های تیشین برای نشا  داد  جای خالی مائل  موجوداستفاده از تژوهش بیا  مائل  0
 های قبلی دخ گاترش دانش و مائل  موخدبرخسیسهم تژوهش انشسهم آ  دخ د 3
 هاجلوگیری از تژوهش تکراخی و هدخ خفتن ه ین  کاخیترهی  از دوباخه 9
 های قبلی برای انتخاب خوش یا اب اخ الگوگیری از تژوهش انتخاب خوش و اب اخ 1

ب محوخهای مشخص از هر تژوهش ب  شرح جدول   های تژوهش دخ فصل دوم باید با انتخابرای نوشتن تیشین      
 ، نگاخش از هر تیشین   وخ  گیرد. 3-5
 
 

 



 

 

 ۴۶ مرجع پژوهش

 . محورهای کلیدی برای نوشتن هر پیشینه پژوهش6-2جدول     
 توضیح دیفر

 نام خانوادگی نویانده 0
 سال انتشاخ 3
 عنوا   9
 تژوهش و اب اخ موخداستفاده خوش 1
 رتبط با تژوهش دخ حال انجام  ترین نتیج  یا نتایج ممهم 9
و آوخد  تیشین  تژوهش  1-3شده دخ جدول برای نوشتن تیشین  تژوهش دخ فصل دوم، عالوه بر الگوی معرفی      

بندی از مبانی نظری بر اساس متغیرهای تژوهش، بعد از هر متغیر ب  معرفی توا  دخ یک دست بعد از مبانی نظری، می
با آ  متغیر ترداخس. انتخاب هر یک از دو الگوی موخداشاخه ب  تعداد موجود تیشین  تژوهش، تیشین  تژوهشی مرتبط 

ژوهش بندی از تیشین  تبندی جداگان  باتگی داخد. دخنهایس دخ تایا  فصل دوم باید جمعتعداد متغیرها و امکا  جمع
های داخلی و خاخجی و  ا  تژوهشتوا  دخ یک جدول خال   ب  انواع تیشین ، می وخ  گیرد. برای نمون  می

 1-3تواند خویکردهای مختلفی ب  شرح جدول مروخ نوشتاخ و تیشین  تژوهش میخألهای موجود دخ آ  اشاخه کرد. 
 داشت  باشد. 

 . انواع رویکردها در مرور پیشینه پژوهش 1-2جدول 
 توضیح رویکرد ردیف
 شدهموخدنظر نگاشت  و یا تحقیقشناسایی و تو یف آنچ  دخ خابط  با موضوع  تو یفی 0

 ا هسازی وجوه تشاب  و تمای  بین تژوهشهای موجود همراه با مقایا  و برجات تر تژوهششناسایی دقیق تحلیلی 3
 مکمل خویکرد تحلیلی و برخسی نقاط قو  و ضعف هر یک از آثاخ  انتقادی 9

ای هک مقدم  کوتاه، کافی اسس هر یک از متو  یا تژوهشدخ نگاخش تیشین  تژوهش با خویکرد تو یفی، تس از ی     
شده(  وخ  جداگان  و بر اساس یک خوش مشخص )مثالً ب  ترتیب زمانی، یعنی سال انتشاخ متو  برخسیمرتبط خا ب 

  های مربوط اسس. دخ خویکرد تحلیلی بها شامل زمین  موضوعی، خوش تحقیق و یافت تو یف کرد. تو یف تژوهش
دخ « هاها، هدف، جامع ، حجم نمون ، خوش تژوهش و خوش تحلیل یافت موضوع، خوش تژوهش، یافت » برخسی
یرا اسس ز« خوشمند»شود. این خویکرد ها و تژوهش موجود تأکید میهای مختلف و اختباط آ  با سایر تژوهشتژوهش
ا هسازی وجوه تشاب  و تمای  تژوهشات ج  نظم تاخیخی( همراه با مقایا  و برجها بر اساس نظمی خاص )ب تحلیل

ش، خوش تژوه»شود. دخ نگاخش تیشین  تژوهش با خویکرد انتقادی، نقاط قو  و ضعف هر یک از آثاخ ازنظر اخاده می
ها و های آماخی موخداستفاده و استنباطجامع  موخدمطالع ، اب اخ گردآوخی اطالعا  و خوایی و تایایی آ ، خوش

گیرد. دخ میا  این مواخد خویکرد تحلیلی برای موخدبرخسی قراخ می« ها و نتایجشده دخ موخد یافت ئ های اخااستدالل
 (. 0983تر اسس )منصوخیا  و محانی، بندی تایانی فصل دوم مناسبجمع
  یا دیکی از نکا  بایاخ مهم دخ نوشتن مبانی نظری و ادبیا  تیشین  و حتی دیگر مواخد فصول یک، استناد دا     

ای هاخجاع داد  ب  منابع موخداستفاده اسس. باید دخ هرجایی از متن و با توج  ب  نیاز ب  دلیل و گواه علمی، ب  نوشت 
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 8-3جدول  هایتواند ب  یکی از شکلشود؛ میعنوا  استناد استفاده میهایی ک  ب معتبر دیگرا  استناد کرد. یادداشس
 باشد. 

 های قابل استناد در متن پژوهش ادداشت. انواع ی8-2جدول       
 توضیح انواع دیفر

 بیا  عین عباخا  و جمال  متن ا لی و مناسب عباخا  غیرقابل تغییر مانند آیا  قرآ  قول ماتقیمنقل 0
 بیا  عباخا  و جمال  با زبا  تژوهشگر با حفظ ا ل تیام متن  قول غیرماتقیمنقل 3
  لی با حداقل عباخا  و جمال  بیا  خال   اندیش  ا خال   9
 همراه نظرا  تژوهشگر با تأکید بر خوشن کرد  برخی زوایا یا نقد آ  بیا  نظرا  از متن ا لی ب  نقد و نظر 1

 تلفیق اطالعا  گوناگو  از یک متن ترکیب 9
های لب  منبع استفاده کرد. شکقول غیرماتقیم و خال   همراه با اخائ  استناد یا اخجاع های نقلبهتر اسس ک  خوش     

 اف اخهایی مانندوجود داخد ک  امروزه ب  مدد نرم« ای، ونکووخ، شیکاگو، هاخواخدتیای»متنوعی از استنادنویای مانند 
تنی و ممتنی، برو دخو »ها اغلب ب  س   وخ  شود. استنادنویایای انجام میوخان ب  شکل بهره« مایکروسافس وخد»

 گیرد.  وخ  می 3-3  شرح جدول ب« تانویس
 . انواع استناد نویسی 1-2جدول       

 توضیح انواع دیفر
 متن و بالفا ل  تس از مطلب و اخائ  کامل نشانی دخ فهرسس منابع تایانی  اخجاع یا استناد خال   دخ دخو  متنیدخو  0
 و اخائ  کامل نشانی دخ فهرسس منابع تایانی  منبع بالفا ل  تس مطلب اخجاع یا استناد با شماخه متنی برو  3
 ای دخ متن و شرح آ  دخ زیر هما   فح اخجاع یا استناد با نشان  یا شماخه تانویس 9
های دیگر، شرح ا طالحی ب  زبا  معادل»ازجمل  « توضیح»و هم « اخجاع منبع»ها هم برای البت  تانویس     

اخه یک تدیده یا هرگون  توضیح ک  نوشتن آ  دخ تیکره ا لی متن مناسب ا طالحا  دشواخ، توضیح تکمیلی دخب
 گیرند.موخداستفاده قراخ می« نباشد
ک  دانشجو بنا ب  نظر استاد، قراخ اسس تا فصول خود خا دخ هر مرحل  و ضمن دخیافس بازخوخدهای دخ وختی    

دوم  نام  یا خسال ، فصلمواخد تیشنهادی فصل اول تایا  کننده دنبال کند، دخ این مرحل  دانشجو همراه با ا الحهدایس
 ساماندهی شده خا هم تقدیم استاد خواهد کرد.

 
     نامه یا رساله بر اساس پروپوزال . ساماندهی فصل سوم پایان2-2-9
ل سوم فصشده بنویاد. اغلب مواخد دخ ادام  فصل دوم تژوهشگر باید فصل سوم خود خا هم بر اساس تروتوزال تهی  

شده اسس. البت  دخ مواخدی مانند ل وم برخسی و اخائ  گ اخش خوایی و تایایی اب اخها، بدیهی نی  دخ تروتوزال نوشت 
های شسوبرگشده دخ خفسطوخ ک  تیشتر گفت اسس ک  بعد از اجرا اضاف  یا تکمیل خواهد شد. اما این ساماندهی هما 

تی کند. دخ فصل سوم محتویاتر شد  کاخ کمک شایانی میوخ، ب  کامل و کم نقصاخائ  گ اخش ب  اساتید خاهنما و مشا
 شود.ساما  داده می 09-3ب  شرح جدول 



 

 

 ۳۱ مرجع پژوهش

 «شناسی پژوهشروش»با عنوان « نامه یا رسالهپایان». الگوی نگارش و سامان دادن فصل سوم 90-2جدول  
 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدم  0
 معرفی خوش تژوهش از ابعاد مختلف شخوش تژوه 3
 گیریمعرفی جامع ، نمون  و خوش نمون  جامع  و نمون  9
 معرفی اب اخ، خوایی و تایایی آ  هاآوخی دادهاب اخ جمع 1

 هاوتحلیل یافت های تج ی معرفی انواع خوش اهوتحلیل یافت خوش تج ی  9
 توا  از ابعاد مختلفیتژوهش خود خا معرفی کند. خوش تژوهش خا می تژوهشگر باید با دقس و اشراف کامل خوش     

هدف و ماهیس، طول مد  اجرا، محل اجرا، زما  موخدبرخسی، می ا  ژخفا، منطق اجرا، موخدمطالع ، نوع »چو  
ها خوش معرفی کرد. هر یک از این ابعاد و« گراییجاتجوی داده، خاهبردی یا استراتژی، تاخادایم، مطابقس و واکنش

توا ، ا میهشده اسس ک  با مروخ آ معرفی« شناسی تژوهشمبانی خوش»طوخ مفصل دخ فصل تنجم این کتاب با عنوا  ب 
وش معرفی کرد. بهتر اسس تژوهشگر خ« نام  یا خسال فصل سوم تایا »خوبی دخ ضمن اشراف بر خوش انتخابی آ  خا ب 

« هدف، خاهبرد و مایر اجرا»ها معرفی خوش از ابعاد ی کند ک  دخ میا  آ خود خا تا حد امکا  از ابعاد مختلف معرف
 ضروخی اسس.  

یری،  گطوخ دقیق مشخص شود و دخ  وخ  نیاز ب  نمون تس از معرفی خوش تژوهش، باید جامع  موخدبرخسی ب      
 توا  از فصل ششم اینظوخ میگیری و خوش تعیین تعداد نمون  کافی هم بیا  گردد. برای این منباید خوش نمون 
ری گیاستفاده کرد. دخ ادام  معرفی جامع ، نمون ، خوش نمون « مبانی انتخاب جامع  و نمون  تژوهش»کتاب با عنوا  

ا خا هآوخی دادهاحتمالی و اخائ  می ا  اطمینا  از کفایس نمون  برای تعمیم نتایج ب  جامع ، باید اب اخ یا خوش جمع
لیاس، برگ  کدگذاخی، ترسشنام ، چک»توا  ب  ها میآوخی دادههای جمعمل  انواع اب اخها و خوشمشخص کرد. ازج

 و ، ضبط تصویر و گیری آزمایشگاهی، گروه متمرک ، ضبطهای یادداشس، اندازهآزمو ، مصاحب ، مشاهده، برگ 
هد. دب  شکل کامل دخ این خابط  توضیح می« هاآوخی دادهمبانی جمع»اشاخه کرد. فصل هفتم کتاب با عنوا  « امثال آ 

ها خا توضیح دهد. دخ آوخی داده و هرگون  تروتکل موخداستفاده برای آ تژوهشگر باید اطالعا  کامل اب اخهای جمع
م  امواخدی باید اقداماتی خا برای خوایی و تایایی اب اخ انجام داد و دخ ادام  کاخ اطالعا  این بخش خا تکمیل کرد. دخ اد

های کمی یا کیفی شده نی  مشخص شود. هر یک از دادهآوخیهای جمعوتحلیل دادههای تج ی این فصل باید خوش
« هاادهوتحلیل دمبانی تج ی »وتحلیل خاص خود نیاز داخد ک  دخ فصل هشتم این کتاب با عنوا  های تج ی ب  خوش
 شده اسس.     معرفی
ویای، نشده دخ مرحل  تروتوزالهای انجامسس ک  دانشجو یا تژوهشگر با توج  ب  تالشهرچند تیشنهاد ا لی آ  ا     

مند خود خا ساماندهی کند و با اخائ  ب  استاد از بازخوخدهای ا الحی و تکمیلی بهره« نام  یا خسال تایا »س  فصل اولی  
 شود. با تأیید نهایی س  فصلاگان  اخائ  می وخ  جدشود؛ اما دخ مواخدی و بر اساس نظر برخی اساتید، هر فصل ب 

 شود. های تژوهش بر اساس اهداف و سؤاال  آغاز میآوخی دادهاز سوی اساتید، فرایند جمع
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 هاآوری دادهجمع .2-9
ها هوخی دادآتوسط اساتید باید از مناسب بود  خوایی و اعتباخ اب اخهای جمع« نام  یا خسال س  فصل تایا »تس از تأیید 

آوخی خواهد شد. ها جمعاز جامع  یا نمون  اطمینا  حا ل کرد. دخ  وخ  اطمینا  از خوایی و تایایی اب اخها، داده
تناسب خوش تژوهش باشند. بنابراین ب « کمی، کیفی یا ترکیبی»شده ممکن اسس ب  شکل آوخیهای جمعداده

وخ طخا ب « هاآوخی دادهمبانی جمع»کرد. فصل هفتم این کتاب  وتحلیل آمادهها خا برای تج ی شده باید دادهانتخاب
 کند.  کامل معرفی می

 
 «نامه یا رسالهپایان»ها در فصل چهارم ها و ساماندهی آنوتحلیل دادهتجزیه  .2-3

شود یهای آماخی استفاده مهای کمی بیشتر از خوشهای کمی با کیفی تفاو  داخد. دخ تحلیل دادهوتحلیل دادهتج ی 
ل های حا های آماخی از الگوهای مختلفی استفاده خواهد شد. دخنهایس باید یافت و با توج  ب  شرایط مختلف داده

صل ف»ساماندهی و بر اساس آ  « نام  یا خسال ها یا تاسخ ب  سؤاال  تایا آزمو  فرضی »ها بر اساس از تحلیل داده
 تدوین شود.  00-3شرح جدول  با الگویی ب « نام  یا خسال چهاخم تایا 

 «هاوتحلیل یافتهتجزیه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان». الگوی نگارش و سامان دادن فصل چهارم 99-2جدول  
 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدم  0
 نام  و خسال تایا شده دخ فصل اول های کیفی: اخائ  تاسخ ب  سؤاال  مطرحالف( دخ تژوهش اهگ اخش یافت  3

 نام  یا خسال شده دخ فصل اول تایا ها یا تاسخ ب  سؤاال  مطرحب( دخ تژوهش کمی: آزمو  فرضی 
های تحلیل ها دخ کناخ نموداخها و نقش دخ این فصل تا حد امکا  باید از جداول خال   و نمایشگر تحلیل داده     

های آماخی، اغلب ابتدا از آماخ تو یفی و سپس های داخای آزمو و خسال ها نام بهره گرفس. دخ الگوی نگاخش تایا 
اساس  شود مبنای گ اخش برشود. تیشنهاد میها یا سؤاال  استفاده میهای مرتبط با فرضی از آماخ استنباطی و آزمو 

عرفی هشتم این کتاب، ب  م نام  یا خسال  باشد. فصلشده دخ فصل اول تایا های اخائ هما  ترتیب سؤاال  یا فرضی 
 تردازد. می« نام  یا خسال تایا »ها دخ ها و نحوه گ اخش آ وتحلیل دادهانواع فرایندهای تج ی 

 
 «نامه یا رسالهپایان»گیری و ساماندهی آن در فصل پنجم بحث و نتیجه .2-5

  دخ گیرد و حا ل آ وخ  می« گیری بحث و نتیج»آمده دسسهای ب ها و یافت دخ مرحل  تایانی بر خوی تحلیل داده
ساماندهی خواهد شد. این فصل دخ ا طالح « گیریبحث و نتیج »با همین عنوا  « نام  یا خسال تایا »فصل تنجم 

ده بحث شهای تژوهش و اطالعا  کابنام  دخ موخد یافت تواند دخ فصل تنجم تایا اسس. او می« تژوهشگر»متعلق ب  
نام  تایا »طوخ فرضیا  تژوهش خا با دالیل منطقی و علمی، تأیید یا خد کند. ساختاخ فصل تنجم همین و اظهاخنظر کند و

 کند.تبعیس می 03-3از الگویی ب  شرح جدول « یا خسال 
 
 



 

 

 ۳۲ مرجع پژوهش

 «گیریبحث و نتیجه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان». الگوی نگارش و سامان دادن فصل پنجم 92-2جدول 
 ضیحتو محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدم  0
اخائ  تصویری کلی و اجمالی از مطالعا  قبلی، بازگو کرد  شکاف تژوهشی موجود دخ حوزه تحس  خال   تژوهش 3

  وخ  کلیکاخبرده دخ تژوهش البت  ب مطالع  و اشاخه مجدد ب  ا ول و اساس خوش ب 
 ها ب  شکل خال   و ترجیحاً تک عباختی ا فرضی ها یها بر اساس سؤالاخائ  یافت  هاخال   یافت  9
 تحلیل« ال نام  یا خسفصل دوم تایا »شده دخ هر یافت  بر اساس مبانی نظری و ادبیا  تیشین  تدوین بحث 1

شود. دخ ادام  باید ب  دالیل احتمالی هماویی ها اشاخه میسو با آ  یافت های هماو و ناهمو ب  تژوهش
 ها از دید تژوهشگر اخائ  شود.سویییا ناهم

 اههای  وخ  گرفت  خوی آ ها و بحثگیری کلی توسط تژوهشگر از مجموع  یافت یک نتیج  گیری کلینتیج  9
 تژوهشگر باید ب  هر نوع محدودیتی ک  خاخج از کنترل او برای تژوهش بوده اشاخه کند.  هامحدودیس 5
 دهایی برای استفاده عملی ب  ذینفعا  یا کاخبرا  مربوط اخائ  تیشنها تیشنهادهای کاخبردی 1
 های تژوهش ب  سایر تژوهشگرا  و محدودیس 5اخائ  تیشنهادهایی بر اساس خدیف  تیشنهادهای تژوهشی 8
تژوهشگر تصویری جامع و مناجم از تژوهش دخ حال اجرا خا نشا  « هایافت  خال  »و « خال   تژوهش»دخ     
ها  حبس کند. فصل نهم این های فصل چهاخم خا تفایر کند و از دیدگاه خود دخباخه آ ادام  باید یافت دهد. دخ می

 تردازد. گیری میهای مربوط ب  بحث و نتیج طوخ کامل ب  نحوه نگاخش بخشکتاب ب 
 
 مالحظاتی در مراحل اجرای پژوهش .2-6

  شود. برداشت  می 09-3شرح جدول سازی تروتوزال، تنج گام اساسی ب  دخ عمل و تس از آماده
 . مراحل اجرای پژوهش99 -2جدول 

 توضیح مراحل ردیف
ها، مبانی نظری، ساماندهی بیا  مائل ، اهمیس، ضروخ ، اهداف، سؤاال  یا فرضی  ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال 0

 شناسی ادبیا  تیشین  و خوش
 گیری  قلمرو برای تعیین جامع  و دخ  وخ  نمون مشخص کرد   گیریتعیین جامع  و خوش نمون  3
 با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون  و بر اساس اهداف تژوهش هاآوخی دادهجمع 9
 شدهآوخیهای جمعوتحلیل دادهتج ی  هاوتحلیل دادهتج ی  1
 یشنهادها و اخائ  تتحلیل دادهوگیری از تج ی بحث و نتیج  گیریبحث و نتیج  9
دانشجو یا تژوهشگر باید ضمن اجرای هر یک از این مراحل، از بازخوخدهای اساتید خاهنما و مشاوخ برای ا الح       

. برای دانشگاه مربوط  باشد« نام  یا خسال تایا »کاخ بهتر اسس دخ قالب الگوی مند شود. اینو تکمیل فرایند اجرا بهره
های ماتقل دخ بخش دوم حل اول تا چهاخم، این مراحل با ج ئیا  و دخ قالب فصلتاهیل خوند اجرای هر یک از مرا

« هاادهوتحلیل دها و تج ی آوخی دادهگیری، جمعنمون »اند. همچنین با توج  ب  مالحظا  اختصا ی کتاب معرفی شده
ر این مالحظا  دخ اجرای های منتخب ازنظر مایر اجرا، دخ بخش سوم کتاب هر خوش با تأکید بدخ هر یک از خوش

شود برای اجرای اثربخش تژوهش دانشجو یا تژوهشگر، عالوه بر تژوهش معرفی شده اسس. بنابراین تیشنهاد می
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مطالع  دقیق فصول اول تا نهم کتاب، ب  مطالع  دقیق فصل مربوط ب  خوش تژوهش خود ازنظر مایر اجرا نی  بپردازد. 
ا یا مشاوخ برای اخسال نتایج اقدام خود دخ مراحل مختلف بر اساس الگوهایی ب  بهتر اسس دانشجو با اساتید خاهنم

 هماهنگی الزم خا دخ ابتدای کاخ انجام دهد.   01-3شرح جدول 
 . الگوهای ارتباط دانشجو با اساتید در مراحل اجرای پژوهش93 -2جدول  

 توضیح الگو ردیف
گ اخش مکتوب  0

 تژوهش 
 های اختباطی مجازیز طریق تاس الکترونیک یا دیگر خاه وخ  مجازی و االف( ب 
 های کاغذی، فقط دخنام آوخی تایا  وخ  کاغذی و ترینس شده )با تأکید وزاخ  عتف بر جمعب( ب 

 گیرد.(شرایط خاص و تأکید اساتید موخداستفاده قراخ می
های تماس زما  3

 برای سؤال
اس ها تمهفت  با اساتید خاهنما و مشاوخ هماهنگ کند تا با آ  های مشخصی خا دخ طولدانشجو باید زما 

بگیرد. یا اینک  با هماهنگی از طریق تیام کوتاه ساعس مشخصی برای تماس مقرخ شود. دخ وخ  اجازه 
 استاد ب  برقراخی تماس دخ ساعس مقرخ، دانشجو اختباط خود خا برقراخ کند. 

نظر دهی استاد بر  9
 خوی کاخ

  وخ  کلی دخ ابتدا یا تایا  کاخ م نظر با کامنس خوی فایل الکترونیک دخ نقاط مقرخ یا ب الف( اعال
 ب( اعالم نظر مکتوب و گاهی با الگوهای نگاخش و ویرایش خاص   

های تکمیل فرم 1
 تأیید

، ن وخ  دخیافس مجازی توسط استاد، ترینس گرفتنام  یا خسال  ب های آمادگی تایا الف( تکمیل فرم
 امضا کرد  و اخسال مجدد ب  دانشجو یا دانشگاه

 ب( تکمیل فرم تأیید دخ برگ  ا لی با اخائ  ماتقیم دانشجو یا نماینده آ  ب  استاد 
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 هدف کلی: آشنایی با نحوه ساماندهی و انتشار پژوهش

 اهداف یادگیری
 نامه یا رسالهآشنایی با نحوه ساماندهی و تدوین گزارش پایان 
 یق مقالهآشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طر 

 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق همایش 

  آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق کتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۳۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

د و تدوین کرد. بر اساس تس از اجرای تژوهش باید بتوا  محتوای ایجادشده خا دخ قالب الگوی دانشگاه ساما  دا
شده اسس. برای نمون  دفاع از خسال  دخ مقطع دکتری بینیهای آموزشی ضوابط خا ی برای هر دوخه تیشنام آیین

التحصیلی از این مقطع منوط ب  چاپ مقال  ماتخرج از خسال  دخ نشریا  معتبر اسس. از منوط ب  تذیرش مقال  و فاخغ
ی خاص خود خا داخد دانشجو باید الگوی دانشگاه خود خا همراه با توضیحا  این فصل آنجائی ک  هر دانشگاه الگو

 موخدتوج  قراخ دهد. 
 
 فرایند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش .9-9

عنوا  سومین و آخرین گام فرایند تژوهش، شامل س  مرحل  اساسی ب  شرح جدول  گام ساماندهی و انتشاخ تژوهش ب 
 تشخیص خواهد بود. تر و متمای  از بقی  مراحل قابلاسس ک  با خنگ تیره 9-0

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش9 -9جدول 
 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 
 طراحی تژوهش

 ای تخصصی برای تژوهش انتخاب حوزه انتخاب حوزه مطالعاتی 0
 تهی  فهرستی از ماائل و مشکال  دخ حوزه مطالعاتی مشکل یا مائل ترین انتخاب مهم 3
 انتخاب مشکل و تبدیل آ  ب  مائل  و نوشتن عنوا  تژوهشی  عنوا تبدیل مشکل ب  مائل  و  9
 های الزم برای اجرای تژوهشتدوین یک تروتوزال یا گام تهی  تیشنهاد تژوهش یا تروتوزال 1

 
 اجرای تژوهش

 نام  یا خسال ساماندهی محتوای تروتوزال دخ الگوی تایا  هی طرح تژوهش با تروتوزالساماند 0
 گیری دخ  وخ  نیاز  اجرای خوش نمون  تعیین نهایی نمون  موخدبرخسی 3
 با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون  و بر اساس اهداف تژوهش ها(ها )یافت آوخی دادهجمع 9
 شدهآوخیهای جمعوتحلیل دادهتج ی  ها )نتایج(دادهوتحلیل تج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهادتحلیل دادهوگیری از تج ی بحث و نتیج  گیریبحث و نتیج  9

ساماندهی و انتشاخ 
 تژوهش

 نام  یا خسال های تایا ساماندهی نهایی مطالب دخ طول فصل ساماندهی و تدوین گ اخش تژوهش 0
 «مقال ، توستر و کتاب»)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی یج تژوهش انعکاس نتا 3
 تیگیری برای اجرایی شد  نتایج تژوهش توسط بخش مربوط  اجرای نتایج تژوهش 9

خا ب  شکل خاص داخد. هرچند اغلب محوخهای کلیدی « نام  یا خسال تایا »هر دانشگاه الگوی انتشاخ گ اخش      
شود. بنابراین دانشجو یا تژوهشگر باید ضمن توج  ب  الگو یا های دیده میدخ برخی ج ئیا  تفاو یکاا  اسس اما 

ی از باید توج  داشس ک  یک« نام  یا خسال تایا »دانشگاه خود، مطالب این فصل خا دنبال کند. دخ نگاخش  دستوخالعمل
هد، دخ دصل اول دانشجو، تژوهش خود خا شکل میاسس. اغلب دخ ف« تنج فصل»ترین الگوهای نگاخش بر مبنای خایج

دهد و دخ فصل کند. دخ فصل سوم خوش انجام کاخ تژوهش خود خا نشا  میقول و خوایس میفصل دوم از دیگرا  نقل
شود تا افراد و مؤساا  مرتبط از نتایج  آوخد. فصل تنجم برای جامع  و مردم نوشت  میهای تژوهش خا میچهاخم یافت 

ای از سوی وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخی، چاپ هرگون  طی بخشنام  0938مند شوند. از بهاخ سال هرهآ  ب
ا هممنوع شد. با این بخشنام  الگوهای چاپ متفاو  دخ دانشگاه« فی یکی و کاغذی» وخ  ب « نام  یا خسال تایا »
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گیرد. با این و ف الگوی نگاخش نمی موخدتوج  قراخ« جنس جلد، خنگ جلد، عطف جلد و امثال آ »مانند 
 هایی داخند.های مختلف، اغلب دخ کلیا  یکاا  و دخ ج ئیا  تفاو دانشگاه

   
 نامه یا رساله دکتری راهنمای نگارش پایان .9-2

 ب  شرح« نام خسال  و تایا »داخای ساختاخ و اج ایی مشخص اسس. الگوی خایج دخ ساختاخ « نام  یا خسال تایا »هر 
 ود. فصل هم نوشت  ش وخ  س ها ممکن اسس ب و مبتنی بر تنج فصل اسس ک  البت  دخ برخی خشت  3-9ل جدو

 مبتنی بر پنج فصل« نامه و رسالهپایان». ساختار رایج در نگارش 2-9جدول 
 توضیح فصول ردیف
س خسال ، سپاسگ اخی، تقدیم، فهرسجلا  دفاع، فرم تعهد ا الس بام ا...، شناسنام ،  وخ »شامل  فحا   تیش از فصول 0

 «ها و چکیده فاخسیها، فهرسس شکلمطالب، فهرسس جدول
، هامقدم ، بیا  مائل ، اهمیس و ضروخ ، اهداف، سؤاال  یا فرضی »و شامل « کلیات پژوهش»با عنوا   فصل اول 3

 « قلمرو تژوهش و تعاخیف نظری
 « کلی بندیمقدم ، مبانی نظری، ادبیا  تیشین  و جمع»و شامل  «هشمبانی نظری و ادبیات پژو»با عنوا   فصل دوم 9
ها و آوخی دادهمقدم ، خوش تژوهش، جامع  و نمون ، اب اخ جمع»و شامل « شناسی تژوهشخوش»با عنوا   فصل سوم 1

 « هاوتحلیل یافت خوش تج ی 
 «هاگ اخش یافت مقدم  و »و شامل « هاوتحلیل یافت تج ی »با عنوا   فصل چهاخم 9
لی، گیری کها، بحث، نتیج مقدم ، خال   تژوهش، خال   یافت »و شامل « گیریبحث و نتیج »با عنوا   فصل تنجم 5

 «ها، تیشنهادهای کاخبردی و تیشنهادهای تژوهشیمحدودیس
 « ها، چکیده انگلیای،  فح  شناسنام  انگلیایفهرسس منابع، تیوسس»شامل  تس از فصول 1
کنند این اسس ک  دخ شرایط یکی از سؤاال  خایج دخ میا  دانشجویانی ک  خسال  دکتری خود خا ساماندهی می       

سازی، مدل اولی  و مدل نهایی شده دخ کجا باید اخائ  شود. برای این منظوخ با استعالم از یابی یا مدلهای مدلتژوهش
بندی ب  این شرح حا ل شد ک  دخ های تیشنهادی، جمعیا  انواع خوی چند تن از اساتید و انتخاب بهترین خوی  دخ م

وم و شود. دخ فصل دسازی با خوش کمی، بهتر اسس تا مدل مفهومی اولی  دخ فصل اول و انتهای بیا  مائل  اخائ  مدل
یابد. دخ  ا بهبودبندی، مدل مفهومی اولی  بر اساس مطالعا  مبانی نظری و تیشین  تژوهش ب  تأیید برسد یدخ جمع

 ود. شاخائ  می« مدل»گیری نهایی های تژوهش و دخ فصل تنجم با خویکرد نتیج فصل چهاخم، مدل بر اساس یافت 
یا هما  فصل « شناسی تژوهشخوش»دخ قالب س  فصل، اغلب بخش « نام  و خسال تایا »دخ الگوهای نگاخش      

د. شوین فصول چهاخم و تنجم دخ الگوی قبل دخ یک فصل اخائ  میآید. همچنسوم دخ الگوی قبل دخ فصل اول می
ها و افت تحلیل ی»و « تیشین  تژوهش»، «کلیا  یا طرح تژوهش»هایی با عناوین یعنی دخ الگوی س  فصل شاهد فصل

 خواهیم بود.   « گیرینتیج 
رد ک  گیقراخ می« ضمایم»یا « هاتیوسس»عنوا  ای تحس و تس از منابع بخش جداگان « نام  یا خسال تایا »دخ ادام       

 ها و امثال آ شده با سازما ای از مکاتبا  انجامای از ترسشنام ، نمون ها ب  اخائ  سؤاال  مصاحب ، نمون اغلب دخ آ 
 شود. ترداخت  می
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 نامه یا رساله. طراحی جلد پایان9-2-9
ها ب  شکل کاغذی بر خوی جنس و خنگ جلد و و انتشاخ آ « و خسال نام  تایا »تیش از تکلیف بر الکترونیکی شد  

کردند. اما دخ خویکرد الکترونیکی ها الگوی خا ی خا دنبال میعطف آ  تأکید خا ی وجود داشس و برخی دانشگاه
 لمحض باز شد   فح  فایهما   فح  نخاتی اسس ک  ب « نام  و خسال تایا »توا  گفس ک  منظوخ از جلد می

اسس ک   «نام  و خسال تایا »شود. تشس جلد نی ، هما   فح  تایانی الکترونیک، دخ مقابل چشما  خواننده نمایا  می
عنوا  نمون  برای طراحی  فح  جلد دخ خاهنمای نگاخش خسال  دکتری شود. ب تس از آخرین  فح  تدیداخ می

 شده اسس. تأکید  9-9دانشگاه تیام نوخ بر مالحظاتی ب  شرح جدول 
 . فهرست مطالب روی جلد به ترتیب از باال به پایین9-9جدول 

 مطالب روی جلد به ترتیب ردیف
 متر از لب  باال(سانتی 3سانتی مترمربع دخ باالی وسط  فح  بافا ل   1تا  9آخم دانشگاه تیام نوخ )دخ ابعاد  0
 زیر آخم« دانشگاه تیام نوخ»عباخ   3
 نشگاهی تیام نوخنام مرک / واحد دا 9
 )نام خشت  تحصیلی بر اساس اطالعا  خشت  دخ کاخ  دانشجویی( ......« دخ خشت   Ph.Dخسال  دکتری تخصصی »عباخ   1
 برای مقطع دکتری تخصصی« خسال »عنوا   9
 خودداخی شود(.و ذکر نام استاد یا استادا  خاهنما )از عباخ  سرکاخ خانم، جناب آقا و ... « استاد خاهنما»عباخ   5
 و ذکر نام استاد یا استادا  مشاوخ )از ذکر عباخا  سرکاخ خانم، جناب آقا و ... خودداخی شود(« استاد مشاوخ»عباخ   1
 و ذکر نام نگاخنده )نام دانشجو(« نگاخنده»کلم   8
 نام  نوشت  شود.دخ تایا ، سال تحصیلی مطابق با تاخیخ دفاع از خسال / تایا  3
 طوخ کامل دخ وسط باشد.غیراز آخم دانشگاه نابس ب  دو طرف چپ و خاسس آ  ب ام مندخجا  خوی جلد ب تم 09
کلی  مندخجا  موخداشاخه برای خوی جلد )ب  زبا  فاخسی( برای تشس جلد ب  زبا  انگلیای آوخده شود. دخ تشس      

ب  میالدی و معادل تاخیخ فاخسی « خ، ماه و سالتاخی»جلد ک  ترجم  انگلیای از مطالب فاخسی خوی جلد اسس باید 
باید با حرف  ofو  andج  کلما  اضاف  مانند خوی جلد نوشت  شود. حرف اول تمامی کلما  انگلیای عنوا ، ب 

 Advisorو برای معرفی استاد مشاوخ از عباخ   Supervisorب خگ تایپ شود. برای معرفی استاد خاهنما از عباخ  
شده برای جلد خسال  دکتری دخ دانشگاه تیام هایی از  فحا  طراحینمون  3-9و  0-9های ود. شکلشاستفاده می
 نوخ هاتند. 
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 . نمونه طرح روی جلد فارسی رساله دکتری در دانشگاه پیام نور 9-9شکل 

 .شده اسسنمون  تشس جلد ب  انگلیای برای خسال  دکتری دخ دانشگاه تیام نوخ اخائ  3-9دخ شکل 
 



 

 

 ۸۱ مرجع پژوهش

 
 . نمونه طرح پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری در دانشگاه پیام نور2-9شکل 

 
 نامه و رسالهگذاری صفحات پایان. شماره9-2-2

خسال  »شود. این الگو نی  بر اساس استفاده می 1-9گذاخی  فحا  ب  شرح جدول ها از الگوی شماخهدخ اغلب دانشگاه
تناسب دانشگاه و مقطع خود باید الگوی دانشگاه موخدنظر خود خا خ اسس ک  دانشجو ب دخ دانشگاه تیام نو« دکتری

 موخدتوج  قراخ دهد. 
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 گذاری صفحات ابتدایی یا فرعی با حروف ابجد و صفحات اصلی با اعداد فارسی. شماره3-9جدول 
 ضوابط شماره صفحه
  فح  جلد الکترونیکی بدو  شماخه

 الرحیمبسم ا... الرحمن  فح   آ
 های خوی جلدها و فونسکلی  مندخجا  خوی جلد با هما  ترتیب، فا ل  ب
 داوخا  برای امضای استاد خاهنما، مشاوخ، داوخ و ... جلا  دفاع یا  فح  تأییدی  هیئس وخ  ج
 (9-9فرم تعهد ا الس خسال  )مطابق شکل  د
 سپاسگ اخی ه
 دخ  وخ  تمایل« تقدیم ب » فح   و
 ها(ها، عناوین تیوسسفهرسس مطالب )شامل عناوین ا لی و فرعی فصل حروف ادام 

 ها(ها )شماخه جدول، عنوا  جدول و شماخه  فح  آ فهرسس جدول ادام  حروف
 (، دخ  وخ  ضروخ Abbreviationsفهرسس عالئم و کلما  اختصاخی ) ادام  حروف

 چکیده فاخسی 0
 ای اول تا تنجم خسال  همتن ا لی: شامل فصل ادام  عدد
 فهرسس منابع )ابتدا منابع فاخسی سپس منابع انگلیای( تحس یک بخش ادام  عدد
 هاتیوسس ادام  عدد
 چکیده انگلیای )شماخه خوی  فح  فاخسی و مثل قبل( ادام  عدد
  فح  انگلیای مشاب  طرح تشس جلد انگلیای )شماخه خوی  فح  فاخسی و مثل قبل(. ادام  عدد

 تشس جلد ب  زبا  انگلیای الکترونیکی  بدو  شماخه
گذاخی گیرد. دخ شماخهمتر از تایین  فح  و دخ وسط  فح  قراخ میسانتی 9شماخه  فحا  با خعایس فا ل       

 خا خعایس کرد.  9-9 فحا  باید مالحظاتی ب  شرح جدول 
 هاو نقشه هاها، نمودارها، شکلگذاری و عنوان جدول. شماره5-9جدول 

 گذاریشماره ردیف
( اسس ک  ب  معنای تنجمین شکل یا جدول دخ فصل سوم اسس. 9-9( یا )جدول 9-9گذاخی با دو شماخه مانند )شکل شماخه 0

 یعنی شماخه بعد از کلم  اشاخه ب  فصل و شماخه بعد از خط فا ل  اشاخه ب  شماخه آ  شکل یا جدول دخ آ  فصل داخد. 
 باید دخ باالی آ  آوخده شود.« جدول»و عنوا   باید دخ تایین آ « ، نموداخ و نقش شکل»عنوا   3
 از منبع دیگری باشد و مربوط ب  تژوهشگر نیاس، باید دخ انتهای عنوا  منبع آ  معرفی شود. « جدول، شکل یا تصویر»اگر  9
 نتایج عددی یک موضوع، تنها ب  یک  وخ  )شکل یا جدول( اخائ  شود. 1
 « عنوا  جدول -؟-جدول؟» وخ  معرفی هر جدول ب  9
 «عنوا  شکل-؟-شکل؟» وخ  گذاخی شود. دخج عنوا  شکل ب نام« شکل»ها، نموداخها و تصاویر با واژه کلی  شکل 5
داخ معنی و دخ  وخ « یک یا دوستاخه»داخ بود با معنی 99/9/. یا 90دخ جدول مربوط ب  تحلیل آماخی اگر نتایج دخ سطوح  1

 نمایش داده شوند. ns»0»نبود  با عالمس 

                                                           
1. No Significant  
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ها با خط ها نی  هر خابط  یا فرمول دخ متن خسال  با دو شماخه و جداسازی آ گذاخی خوابط و فرمولبرای شماخه     
ن شود. الزم اسس ای( نوشت  می1-1 وخ  )شوند. مثاًل هفتمین خابط  یا فرمول دخ فصل چهاخم ب تیره مشخص می

 گذاخی دخ سمس خاسس خابط  دخ هما  خط نوشت  شود.شماخه
 
 . الگوی منبع نویسی و استنادنویسی9-2-9

 گیرد. انجام می 5-9ب  شرح جدول « دخ فهرسس منابع»و « متندخو »دخ دو محوخ « نام  و خسال تایا »منبع نویای دخ 
 « نامه و رسالهپایان». محورهای منبع نویسی 6-9جدول 

 توضیح محور ردیف
 متنی با خویکرد خال   مانند نام خانوادگی و سال اخائ  منابع موخداستفاده دخ متن یا اخجاعا  دخو  متناستناد دخو  0
دهی دخ آدخس 3

 فهرسس منابع
 آوخد  فهرسس منابع اخجاع شده دخ متن با نشانی کامل دخ انتها و فهرسس منابع

وجود داخد. اغلب « نام  و خسال تایا »دخ « منبع نویای»دخ مجامع علمی برای  شده متعددیالگوهای تذیرفت      
تأکیدداخند. برای نمون  دانشگاه تیام نوخ بر اساس این دو خوش و  VANCOVERیا  0APAها بر الگوهای دانشگاه

 اخائ  داده اسس. 1-9متن مالحظاتی ب  شرح جدول نویای تأکید داخد و برای اخجاع دخو متناسب با خشت  بر منبع

 های ارجاع داخل متن به منابع . روش1-9جدول 
 نمونه انواع ردیف
نام نویانده دخ  0

 ابتدای جمل 
 کند یا دخ تژوهشی ...داخد یا اظهاخ می( بیا  می0989احمدی )

اخا  ( یا اگر بیش از دو نویانده باشد: احمدی و همک0989یا اگر دو نویانده باشد: احمدی و سمیعی )
(0989...) 

 کنند ک ...( بیا  می3991و همکاخا  ) Morganداخد... یا ( بیا  می3991) Morganدخ منابع انگلیای مثالً 
نام نویانده و  3

سال تس از بیا  
 مطلب

 ها با ویرگول مانند: نام نویانده و سال انتشاخ دخ ترانت  و فا ل  بین آ 
( و بیش از دو نویانده )علوی و 0983انده )علوی و سنایی، نوی 3(، با 0911الف( فاخسی: )علوی، 

 (0939همکاخا  
( و بیش از دو Morgan and Morphy، 3991( با دو نویانده )Morgan، 3991ب( دخ انگلیای: )

 (.Morgan et al، 3991نویانده )
 ش منابع جدا خودداخی شود.سایس، وبالگ( دخ متن خسال  و بخاینترنتی )وب از نوشتن آدخس نشانی اینترنتی 9
 از ذکر ماه میالدی برای مرجع دخ کناخ سال انتشاخ خودداخی شود. ماه میالدی 1
نقل از منبع  9

 ترجم 
های انگلیای هاتند، با خعایس امانس، منبع شوند و حاوی نامشده نقل میمطالبی ک  از یک منبع ترجم 

  وخ  انگلیای دخج شود.ا لی ب 
 متنی، حتی اگر چندین باخ هم ب  نوشت شده دخ این بخش باید توج  داشس ک  دخ استناد دخو میل توضیحا  اخائ دخ تک      

 وخ  کامل تمامی اطالعا  کتابشناختی منبع موخدنظر خا اخائ  کرد و از نوشتن کلماتی مانند یک نویانده استناد شود؛ باید ب 
 ترهی  کرد.« هما  و هما  منبع»

                                                           
1. American Psychology Association  



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 ساماندهی و انتشار پژوهش ۸۹

ع شوند. فهرسس منابآوخده « نام  یا خسال تایا »آخر « فهرسس منابع»امی منابع اخجاع شده دخ داخل متن باید دخ تم      
 وخ  مج ا و دخ ادام  هم ب  ترتیب حروف الفبا با تقدم نام خانوادگی نویانده اول فاخسی و سپس غیرفاخسی ب 

 شوند.نوشت  می 8-9هایی ب  شرح جدول  وخ  نمون ب 
 هایی از منبع نویسی در فهرست منابع پایانی . نمونه8-9جدول 

 نمونه انواع ردیف
کتاب با یک  0

 نویانده
 919ها، مفاهیم و کاخبردها )چاپ یازدهم(. تهرا : نشر اخسبا . شناسی اجتماعی: نظری (. خوا 0983کریمی، ی. ) -

 ص
(. قم: انتشاخا  تژوهشگاه علوم و 0983ادی شهاب )(. ترجم : محمده3909تا(. عقل و دل )وین خایس، و. )بی-

 .ص 910معاخف اسالمی 
-Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in 
education. Crawley, W.A: UWA Publishing. 

کتاب با دو  3
 نویانده

( 0911فی. ترجم : علی تاخسائیا  و سید محمد اعرابی )(. خوش تحقیق کی0339ماخشال، ک. و خاسمن، گ. ) -
 های فرهنگی.تهرا : انتشاخا  دفتر تژوهش

-Page, A. C., & Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: 
Foundations of science-informed practice(2nd ed). Cambridge: Cambridge 
University Press 

کتاب با س   9
 نویانده و بیشتر

 .های تحقیق دخ علوم خفتاخی. تهرا : انتشاخا  آگ (. خوش0915سرمد، ز.، بازخگا ، ع.. حجازی، الف. )-
-Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous 
Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave 
Macmillan. 

مقال : دخ  1
های کتاب

 0شدهویراستاخی

آموز آموز. کریس خاسس )ویراستاخ( بهبود یادگیری دانش(. ده سال بهبود یادگیری دانش3999گیبس، گراهام )
 .(. بریتانیا: دانشگاه آکافوخد35-3)

-Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. 
In S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence (pp. 151-170). 
Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.. 

ا ختب  تولد دخ دانش آموزا  (. برخسی می ا  مردودی و قبولی ب0913اسدالهی، ق.، یعقوبی، م.، و سلیمانی، ب. )- مقال : مجل  9
شناختی، های خوا . تژوهش0955-51مقطع ابتدایی شهر ا فها  دخ سال تحصیلی شهر ا فها  دخ سال تحصیلی 

 .93-35، ص 3، شماخه 3دوخه 
های حوزه آبخی  سد (. برخسی دبی مؤثر جهس انتقال خسوبا  معلق دخ آبراه 0980جهرمی،  . مهدوی م ع. )-

 .0939-0905ص  9، شماخه 99مجل  منابع طبیعی ایرا ، دوخه  .خودزاینده
-Sohrabi, H. R., Weinborn, M., Badcock, J., Bates, K. A., Clarnette, R., Trivedi, D., 
Martins, R. N. (2011). New lexicon and criteria for the diagnosis of Alzheimer's 
disease. Lancet Neurology, 10(4), 299-300. 

مقال   5
 اینترنتی/آنالین

شده ب  کنفرانس آموزش الکترونیکی ایرا . ها. مقال  اخائ ها و ضروخ های مجازی: چالشدیلمقانی، م. دانشگاه-
 .0989اخدیبهشس  03شده دخ  .بازیابی

-Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., van den Broeck, A., 
Aspeli, A. K., Westbye, C. (2015). The Multidimensional Work Motivation Scale: 
Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of 
Work and Organizational Psychology, 24(2), 178-196. 
http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892 

                                                           

یراستاخا  وشده کتابی اسس ک  هر فصل آ  توسط یک یا چند نویانده نگاخش شده ولی مائولیس کل کتاب تنظیمی بر عهده کتاب ویراستاخی. 0
  اسس.

http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892


 

 

 ۸۴ مرجع پژوهش

مقال : مجموع   1
 هامقاال  همایش

های دکتری برخط. دخ مجموع  مقاال  همایش تأملی بر های ایجاد برنام (. چالش0985خاماا ، الف. )-
 ، دانشگاه تیام نوخ.0985خی ی دخ آموزش عالی، تهرا ، اخدیبهشس های دکتری ایرا  موسا  تژوهش و برنام دوخه

های (. مقال 013-093های )ص های زخاعی.  فح کی حا لخی ی خاک(. عوامل بیولوژی0919شکوخی، ب. )-
 .کلیدی سومین کنگره علوم زخاعس و ا الح نباتا  ایرا  دانشگاه تبری ، تبری 

-Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson & J. F. H. 
V. Rappard (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International 
Society for Theoretical Psychology 1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer. 

 .Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse: Position statement- استناد ب  اینترنس 8
Retrieved from http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/ 

نام  و گ اخش تایا  3
 تژوهشی

 یای ادخاک خود دخ زمین  تحولی و سالمس خوانی، تایایا  نام  کاخشناس(. برخسی مقایا 0983خاماا ، الف. )-
 اخشد
 شناسی تربیتی، دانشگاه تهرا .خوا 

-Lockhart, E. (2009). The physical education curriculum choices of Western 
Australian primary school teachers (Unpublished master’s thesis). University of 
Western Australia. 

گ اخش طرح  09
 تژوهشی

(. برخسی مشکال  و نحوه گذخا  اوقا  فراغس دانشجویا  دختر دانشگاه 0930ی، م )کامبوزیا، ق.، خسول -
 .بیرجند

 .گ اخش طرح تژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند
- Western Australia. Department of Health Nursing and Midwifery Office. (2013). 
Aboriginal Nursing and Midwifery Strategic Plan 2011-2015. Retrieved from 
http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/ 

منبع نویای از یک  00
 نویانده دخ یکاال

 الف(. خوانشناسی اجتماعی. تهرا : خشد. 0981کریمی، ی. )-
 تهرا : آگ . ب(. خوانشناسی شخصیس. 0981کریمی، ی. ) -

استانداخدها یا  03
 اختراعا 

-Standards Australia. (1994). Information Processing - Text and office systems - 
Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal 
Specifications (AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia. 
-Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. 
Patent No. 5,641,424.7. 

منبع وقتی نویانده  09
 شخص نیاس

(. جوانا ، خوابط خانوادگی و نالی. تهرا : انتشاخا  0939معاونس مطالعا  و تحقیقا  سازما  ملی جوانا  ) -
 .ملی جوانا  سازما 

-Anonymous, (1992). Maize in Human nutrition. FAO food and Nutrition Series, No 
25 FAO, Rome. 233p. 

 شده داخد، از هما  نام مخفف و دخ غیر این  وخ  از نام کامل مجل  استفاده شود.اگر مجل  نام مخفف شناخت  مجل  بانام مخفف 01
بندی تاخاگراف 09

 منابع
paragraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mm 

مروخ  3-9توا  دخ جدول های خاص خا میبرخی توضیحا  تکمیلی و مالحظا  خاص دخ انواع استناددهی یا اخجاع داد     
 کرد.  

 
 
 
 
 
 

http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/
http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/
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 نامه و رسالهها در پایان. توضیحات تکمیلی در استناددهی1-9جدول  
 نمونه موارد ردیف
 (.31متنی: )قرآ ، بقره، آی  نمون  دخو   قرآ 0

 فهرسس منابع: قرآ  کریم. 
 (. 039، ص 0935زاده، زندیا  و قربانی، متنی: )حاننمون  دخو  مقال  3

های اطالعا  دخ مؤساا  (. جریا 0935زاده، محمد؛ زندیا ، فاطم  و قربانی، عمرا  )فهرسس منابع: حان
 .090-030،  ص 3شماخه  08ی، سال شناسبنیا . مجل  دانشدانش

 (. 031، ص 0939متنی: )قاسمی، فراهانی و حاینی، نمون  دخو  کتاب 9
شناسی. تهرا : دانشگاه تیام (. اختباط0939فهرسس منابع: قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل و حاینی، معصوم  )

 نوخ
 (.0985متنی: )قاسمی، نمون  دخو  نام تایا  1

های جمعی دخ توسع  وخزش. خسال  دکتری دانشگاه آزاد (. نقش خسان 0985ابع: قاسمی، حمید )فهرسس من
 اسالمی واحد علوم و تحقیقا . 

 (. 0931متنی با نویانده مشخص: )قاسمی، نمون  دخو  اینترنس 9
-از وب 0931(. مرجع تژوهش: ویراسس دوازدهم. بازیابی شده دخ اسفند 0931فهرسس منابع: قاسمی، حمید )

 phd.pnu.ac.irسایس 
 (0938سایس مرک  تحصیال  تکمیلی، متنی با نویانده نامشخص: )وبنمون  دخو 

سایس مرک  تحصیال  تکمیلی. بازیابی شده دخ  (. وب0938نام  جدید نشریا  علمی )فهرسس منابع: آیین
 phd.pnu.ac.irسایس از وب 0938خرداد 

 (. 0935زاده، حانمتنی: )نمون  دخو  همایش 5
شده دخ کنفرانس شناسی. مقال  اخائ های علم اطالعا  و دانش(. بایات 0935زاده، محمد )فهرسس منابع: حان

 علم اطالعا ، تهرا . چاتی. 
اثر بدو   1

 نویانده
 (. 0935نا، متنی: )بینمون  دخو 

 . تهرا : نشر کتابداخ. ها(. مدیریس دانش دخ سازما 0935) ------------فهرسس منابع: 
 (. 0995متنی: )دهخدا، نمون  دخو  لغتنام  8

، 1، جلد 3(. لغتنام  دهخدا. با ویرایش محمد معین، واژه معنا )ویرایش 0995اکبر )فهرسس منابع: دهخدا، علی
 (. تهرا : مجلس. چاپ مجدد. 999ص 

 (. 0931متنی: )محانیا  خاد، نمون  دخو  نشریا  3
ای. تهرا : خوزنام  (. نقش خسان  خادیو و تلوی یو  دخ سواد خسان 0931نابع: محانیا  خاد، مهدی )فهرسس م

 . 1همشهری، ص 
خادیو و  09

 تلوی یو 
 (0935متنی: )علوی، نمون  دخو 

 شنب . (. سمس خدا: تنج0935فهرسس منابع: علوی، حاین )
فایل  00

 وتی یا 
 تصویری

 (. 0919، متنی: )مطهرینمون  دخو 
 . 033های توسع  تمد  اسالمی. حاینی  اخشاد. کاسس شماخه (. بنیا 0919فهرسس منابع: مطهری، مرتضی )



 

 

 ۸۸ مرجع پژوهش

شود، باید دخ فهرسس منابع آوخده شود و آ  منابعی نی  ک  دخ فهرسس منابع حتماً منابعی ک  دخ متن استفاده می     
شود ترتیب قدیم ب  جدید دخ متن و ترتیب الفبایی دخ فهرسس منابع میشود، باید دخ متن آمده باشد. تأکید آوخده می

 خعایس شود. 
 
 . الگوی نگارش چکیده9-2-3  
نوشت   09-9شده اسس ک  اغلب تس از تایا  تژوهش با ساختاخی ب  شرح جدول ای از تژوهش انجامچکیده، خال   فشرده 

 شود. می
 نامه و رسالهن. ساختار نگارش چکیده در پایا90-9جدول 

 نمونه ساختار ردیف
 شود. اغلب دخ یک عباخ  و بر اساس عنوا  تژوهش نوشت  می هدف تژوهش 0
 هاآوخی دادهگیری و اب اخ جمعمعرفی خوش تژوهش، جامع  آماخی، نمون  آماخی، خوش نمون  شناسی خوش 3
 هاوتحلیل یافت ترین یافت  حا ل از تج ی اشاخه ب  مهم اهترین یافت مهم 9
 شدهترین تیشنهاد بر اساس یافت  اخائ  وخ  اختیاخی و دخ  وخ  نیاز اشاخه ب  مهمب  ترین تیشنهادمهم 1
 حداقل س  و حداکثر تنج کلم  کلیدی ک  دخ جاتجوها ب  شناسایی تژوهش کمک کند.  کلما  کلیدی 9
خا ی تأکید داخند. برای نمون  دستوخالعمل نگاخش چکیده دخ ها بر مالحظا  برای نوشتن چکیده برخی دانشگاه     

 تأکید داخد. 00-9دانشگاه تیام نوخ، بر مالحظاتی ب  شرح جدول 
 . مالحظات نگارش چکیده99-9جدول 

 مالحظات ردیف
  وخ  یک تاخاگراف( نوشت  شود. وخ  ممتد )ب چکیده )خال   فاخسی( باید ب  0
 کلم  و حداکثر یک  فح  باشد. 999ثر و حداک 099شامل حداقل  3
 ترین شکل خود اخائ  شوند.گیری )بدو  بحث و ذکر منبع( دخکلیها، نتایج و نتیج دخ چکیده باید موضوع، هدف، خوش 9
 کلم  نوشت  شود. 5و حداکثر  9دخ انتهای چکیده فاخسی، کلما  کلیدی ک  حداقل  1
باید ترجم  چکیده فاخسی و دخ انتهای خسال  و حداکثر دخ یک  فح  باشد دخ انتهای  Abstractچکیده ب  زبا  انگلیای یا  9

 شود.چکیده انگلیای نی  هما  کلما  کلیدی فاخسی یا ترجم  انگلیای آوخده می
 های مختلفها در بخش. اندازه فونت9-2-5

ب   . برای نمون  دانشگاه تیام نوخ دستوخالعملیها نی  باید ب  دستوخالعمل دانشگاه مربوط  مراجع  کردبرای این انتخاب
 معرفی کرده اسس.« نام  و خسال تایا »های مختلف خا برای نگاخش بخش 03-9شرح جدول 
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 نامه و رساله در دانشگاه پیام نور. انواع اندازه و نوع قلم برای نگارش متن پایان92-9جدول 
 اندازه قلم نوع قلم نوع متن ردیف
 B Lotus 09 فاخسیمتن  0
 Time New Roman 00 متن و کلما  انگلیای دخ متن 3
 B Titr 08 عنوا  هر فصل 9
 B Zar bold 01 تیترهای ا لی 1
 B Zar bold 03 تیترهای فرعی 9
 B Zar bold 01 عنوا  چکیده فاخسی 5
 B Lotus 01 متن چکیده فاخسی 1
 B Lotus bold 03 عنوا  جدول یا شکل 8
 03حداکثر  B Lotus متن جدول 3
 03حداکثر  B Lotus زیرنویس جدول 09

 B Lotus 03 تاوخقی فاخسی 00

 Time New Roman 09 تاوخقی انگلیای 03

 Time New Roman bold 03 عنوا  چکیده انگلیای 09

 Time New Roman 03 متن چکیده انگلیای 01

 B Lotus 01 منابع فاخسی 09

 Time New Roman 03 ایمنابع انگلی 05

 
 گذاری در صفحاتبندی و فاصله. الگوی حاشیه9-2-6
کنند. این استفاده می 09-9ها از الگویی ب  شرح جدول گذاخی  فحا  نی  اغلب دانشگاهبندی و فا ل برای حاشی  

 مالحظا  مربوط ب  دانشگاه تیام نوخ اسس.
 یگذاربندی و فاصله. مالحظات حاشیه99-9جدول 

 مالحظات ردیف
 متر دخ سراسر  فحا سانتی 9/3متر و حاشی  باال و تایین و چپ سانتی 9/9سمس خاسس  خعایس حاشی  0
 شود.ها حاشی  خعایس میتر از فضای داخل حاشی  بود، با کوچک کرد  آ اگر دخ مواخدی اندازه شکل یا جدول ب خگ 3
 باشد. 39ل و حداق 31تعداد سطر دخ هر  فح  حداکثر  9
 اسس. Wordدخ  Single  متر معادلسانتی 0فا ل  سطرها برابر  1
 فا ل  بین عناوین با متن قبل، یک سطر و با متن بعد فا ل  نیاز نداخد. 9
 بین عنوا  جدول )شکل/نقش ( و جدول فا ل  نیاز نداخد. 5
 شود.متر و دخ وسط  فح  لحاظ میسانتی 9/0فح  شماخه  فحا  ا لی با اعداد فاخسی تایپ و فا ل  آ  تا تایین   1

 
 



 

 

 ۸۶ مرجع پژوهش

 . الگوی تعهدنامه اصالت رساله9-2-1
 خواهد بود. 9-9شده دخ شکل تعهدنام  ا الس خسال  ب  شرح متن اخائ  

 تعهدنام  ا الس خسال 
 .............. آموخت  مقطع دکتری تخصصی دخ خشت اینجانب ...................... دانش

ام، تاخیخ ................ از خسال  خود تحس عنوا ................................. با کاب نمره.......... دفاع نموده ک  دخ
 .شوموسیل  متعهد میبدین

شده توسط اینجانب بوده و دخ مواخدی ک  از دستاوخهای علمی این خسال  حا ل تحقیق و تژوه انجام (0
ام، مطابق ضوابط و خوی  نام ، کتاب، مقال  و ......( استفاده نمودهایا و تژوهشی دیگرا  )اعم از ت

 ام.موجود، نام منبع موخداستفاده و سایر مشخصا  آ  خا دخ فهرسس مربوط ذکر و دخج کرده
ا و هتر یا باالتر( دخ سایر دانشگاهسطح، تاییناین خسال  قبالً برای دخیافس هیچ مدخک تحصیلی )هم (3

 زش عالی اخائ  نشده اسس.مؤساا  آمو
برداخی اعم از چاپ مقال ، کتاب، ثبس چنانچ  بعد از فراغس از تحصیل، قصد استفاده و هرگون  بهره  (9

اختراع و....... از این خسال  خا داشت  باشم، با ذکر نام استادا  خاهنما و مشاوخ و دخج نام دانشگاه تیام 
 .نوخ اقدام خواهم کرد

تذیرم و زمانی خالف مواخد فوق ثابس شود، عواقب حقوقی ناشی از آ  خا میچنانچ  دخ هر مقطع  (1
همچنین دانشگاه تیام نوخ مجاز اسس با اینجانب مطابق ضوابط و مقرخا  خفتاخ کند و دخ  وخ  ابطال 

 گون  ادعایی نخواهم داشس.ام هیچمدخک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی
 تاخیخ و امضاء

 
 دنامه اصالت رساله. نمونه تعه9-9شکل 

 این تعهدنام  باید تس از امضا دخ متن خسال  دخج شود.
 
 نامه و رساله شرایط الزم برای دفاع از پایان .9-9

ماه از زما  تصویب تروتوزال و تأیید اساتید محترم خاهنما، مشاوخ و داوخ نیاز  1نام  شرایط حداقل گذشس برای تایا 
دانشجو حداقل تذیرش مقال  دخ یک نشری  معتبر و تأیید نهایی اساتید خاهنما،  اسس. اما برای دفاع از خسال  دکتری

 مشاوخ و داوخی و گذشس حداقل یکاال از تصویب تروتوزال نیاز اسس.
مبتنی بر مصوبا  سیصد و هشتمین جلا  شوخای تژوهشی  39/0/35/د موخخ 388/1بر اساس بخشنام  شماخه      

نام  آموزشی دوخه دکتری تخصصی و همچنین دستوخالعمل آیین 03اساس ماده و همچنین بر  33/03/39موخخ 
نام  کاخشناسی اخشد و خسال  دکتری ب  دستاوخدهای تژوهشی ماتخرج دخ دانشگاه اختصاص بخشی از نمره کل تایا 
 موخد تأکید قراخ گرفس. 01-9مواخد ب  شرح جدول  0938تیام نوخ و ا الحا  آ  دخ سال 
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 ساماندهی و انتشار پژوهش ۸۱

 . شرایط مقاالت برای دفاع دکتری در دانشگاه پیام نور93-9جدول 
 توضیح شرایط ردیف
 سابق( ISI)معروف ب   JCRموجود دخ لیاس  نشری  علمی موخد تأیید وزاختین یا اعتباخ نشری  0
و ذکر وخ و دانشجتوانند نفر اول باشند و نباید نام دیگری غیر از اساتید خاهنما، مشادانشجو یا استاد می ترتیب اسامی 3

شود. جهس کاب دو امتیاز دستاوخدهای تژوهشی، اگر کاخهای تکمیلی توسط فرد یا افراد دیگری غیر از 
اساتید خاهنما و مشاوخ برای اف ایش کیفیس خسال ، انجام گیرد؛ نام این افراد با تأیید استاد خاهنما دخ مقال  

ما ای یا تکمیلی مقال  باید بعد از تأیید استاد خاهنشت ختواند آوخده شود. استنادا  بخش بینماتخرج می
ب  تأیید تیم داوخی و یا شوخای تخصصی گروه خسیده باشد. اسامی استادا  خاهنما و مشاوخ ب  ترتیب بعد 

تواند استاد خاهنما یا دانشجو بنا بر داخ مکاتبا  میشود. نویانده مائول یا عهدهاز نام دانشجو دخج می
د خاهنما باشد. دخ مواخدی ک  دو استاد خاهنمای همکاخ وجود داخد، تصمیم دخ خصوص نویانده نظر استا

 تذیرد.داخ مکاتبا  با توافق استادا  خاهنما  وخ  میمائول یا عهده
 حتماً ماتخرج از خسال   محتوا 9
شرایط مجوز  1

 دفاع
 پ مقال  خواهد بود(.التحصیلی منوط ب  چال وم تذیرش یک مقال  علمی )البت  فاخغ

 عدم خعایس مفاد فوق و ل وم تاسخگویی خئیس مرک ، مدیر گروه و اساتید خاهنما مواخد ابطال دفاع 9
 دهی  حیح مقال  ب  شرح زیر:ل وم آدخس دهیآدخس 5

 .، تهرا ، ایرا 9531-03939فاخسی: ..... گروه مدیریس، دانشگاه تیام نوخ، ص.پ. 
 انگلیای:

…..Department of Management, Payame Noor University (PNU), P.O. Box19395-
3697, Tehran, Iran. 

نام  نگاخش دخ  وخ  عدم قراخ گرفتن دخ شیوه PNUدخج واژه شهر تهرا ،  ندوق تاتی و مخفف 
 مقال  نشری  یا همایش، ال امی نیاس.

شود. اخزیابی می 08بایاخ خوب و ازنظر کمی حداکثر  نمره دانشجوی دکتری تس از دفاع، ازنظر کیفیس حداکثر     
و نمره دستاوخد تژوهشی بر مبنای دو، طراحی و  08دخ سامان  گلاتا  نمره خسال  دخ دو بخش نمره دفاع بر مبنای 

ماه از تاخیخ دفاع دخ قالب سنوا  مجاز تحصیلی و داشتن  03تواند اسس. دانشجو برای اخذ دو نمره میشدهثبس 
مداخک تذیرش یا چاپ مقاال  ماتخرج از خسال  خا اخائ  نماید.  09-9ا  مجاز برای معافیس تحصیلی برابر جدول زم

ماه تس از  03یا اتمام سنوا  تحصیلی یا مهلس  08دخ  وخ  عدم تمایل دانشجو و تذیرش نمره خسال  بر مبنای 
شده و نمره دانشجو اخزیابی 08ازنظر کمی حداکثر تاخیخ دفاع، خسال  دانشجو ازنظر کیفیس حداکثر بایاخ خوب و 

 حااب نماید.شرط چاپ مقال  تاوی تواند ب شود و دانشجو میقطعی محاوب می
 
 
 
 
 



 

 

 ۷۱ مرجع پژوهش

 . تعیین نمره اختصاصی به دستاورد پژوهشی مستخرج در دکتری تخصصی95-9جدول 
حداکثر نمره  نوع دستاورد پژوهشی ردیف

برای هر 
 مورد

حداکثر 
نمره در 
 موضوع

 9/9 39/9 یا تأیید استاد خاهنما Scopusهای نمای  شده تذیرش یا چاپ مقال  دخ مجل  0
داخای ضریب تأثیر با تأیید استاد  ISIتذیرش قطعی هر مقال  دخ مجال  علمی وزاختین و  3

 خاهنما
19/9 9/0 

 3 0 تاد خاهنماداخای ضریب تأثیر با تأیید اس ISIچاپ مقال  دخ مجال  علمی وزاختین و  9
 ISC  9/9 9/9و  ISIهای نمای  شده تذیرش یا چاپ مقال  دخ مجل  1
اختراع موخد تأیید مراجع علمی، اکتشاف، اثر بدیع هنری، اخذ جوای  از ماابقا  و  9

المللی و ملی و چاپ کتب علمی مرتبط. البت  ثبس حقوقی اختراع معیاخ اعتباخ های بینجشنواخه
های علمی،  نعتی ایرا  با مرجع موخدنظر باید اثر ب  تأیید سازما  تژوهشعلمی نیاس و 
 وزاختین باشد.

0 3 

با عنوا    و قامتی دخ آ « ونهمفصل چهل»توا  از توضیحا  مفصل منظوخ اخسال مقال  میبرای شناسایی نشریا  معتبر ب        
 استفاده کرد.  « و تقلبی( ب  کدام نشری  مقال  بدهیم؟ )شناسایی نشریا  نامعتبر»

 خبط دانشگاه مراحل اداخیهای ذینام  یا خسال  باید با مراجع  ب  بخشدانشجویا  برای کاب مجوز دفاع از تایا      
 خبط دانشگاه استفاده شود. برایهای ذیشود از خاهنماها و دستوخالعملالزم خا سپری کنند. برای این منظوخ تو ی  می

و  «مقال  اخذ مجوز دفاع»مقاال  ماتخرج از خسال  دخ دو بعد ک  تحصیال  تکمیلی دانشگاه تیام نوخ، نمون  دخ مر
 شود. تحویل مائول تژوهشی می 01-9و  05-9های طی فرایندهایی ب  شرح جدول« مقال  اخذ نمره دستاوخد تژوهشی»

 دفاع. فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ مجوز 96-9جدول 
 مراحل  ردیف

 ( توسط دانشجو با امضای اساتید خاهنما و مشاوخPh.Dتکمیل فرم گواهی اعالم کفایس و تأیید خسال  دکتری تخصصی ) 9
)الف( با عنوا : گواهی تأیید مقاال  ماتخرج از خسال  دکتری جهس اخذ مجوز دفاع با امضای اساتید 0تکمیل فرم شماخه  2

 خاهنما و مشاوخ
 شده ب  بخش تژوهشی مرک )الف( تکمیل0ئ  مداخک مربوط ب  مقاال  ب  انضمام فرم شماخه اخا 9
 برخسی مقاال  دخیافتی توسط کاخشناس تژوهش ب  لحاظ اعتباخ نشری  و اخسال ب  شوخای تخصصی دکتری گروه 3
 عدی دفاع خا با هماهنگی آموزش انجام دهد. تواند اقداما  بدخ  وخ  تأیید مقاال  ازنظر اعتباخ نشری  و محتوا، دانشجو می 5
 دسترسی اسس.های مذکوخ دخ بخش تژوهشی مرک  تحصیال  تکمیلی قابلکلی  فرم 6
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 ساماندهی و انتشار پژوهش ۷۹

 . فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ نمره دستاورد پژوهشی91-9جدول 
 مراحل  ردیف

نمره(  3اال  ماتخرج از خسال  دکتری جهس اخذ نمره دستاوخد تژوهشی ))ب( با عنوا : گواهی تأیید مق0تکمیل فرم شماخه  9
 با امضای اساتید خاهنما و مشاوخ

 شده و تصویر گواهی اعالم کفایس ب  بخش تژوهشی مرک )ب( تکمیل0اخائ  مداخک مربوط ب  مقاال  ب  انضمام فرم شماخه  2
( توسط دانشجو و اخائ  ب  بخش تژوهشی 5صص )کاخبرگ شماخه تکمیل فرم تعیین اخزش آثاخ تژوهشی خسال  دکتری تخ 9

 مرک 
( ب  شوخای تخصصی دکتری جهس اختصاص 5برخسی مقاال  دخیافتی توسط کاخشناس تژوهش ب  انضمام )کاخبرگ شماخه  3

 نمره دستاوخد تژوهشی
 صصیو اعالم نمره نهایی دستاوخد تژوهشی توسط دبیر شوخا تخ 5تکمیل کاخبرگ شماخه  5
 1تعیین نمره نهایی )مجموع  نمره دفاع و نمره آثاخ تژوهشی( توسط کاخشناس تژوهش دخ کاخبرگ شماخه  6

 
 نامه یا رسالهالگوهای انتشار نتایج پایان .9-3

 گیرد. وخ  می 08-9های مختلفی ب  شرح جدول نام  یا خسال  ب  شکلانتشاخ و اخائ  نتایج تایا 
 نامه یا رسالهانتشار نتایج پایان . انواع الگوهای98-9جدول 

 توضیح الگوها ردیف
 هاها و نشاسنام  و خسال  یا همایشبرای نمون  سخنرانی دخ جلا  دفاع از تایا  شفاهی یا سخنرانی 0
 تهی  مقال  با ساختاخ تژوهشی برای نشریا  علمی معتبر  مقال  تژوهشی 3
 تاند  عمومی و عام مقال  با ساختاخ مطبوعا مقال  مطبوعاتی 9
 ها و انواع مراک  و خویدادهای علمی معتبربرای همایش توستر 1
 نام  و خسال  تهی  کتاب بر اساس نتایج حا ل از تایا  کتاب 9
 ای مشخص حا ل از دستاوخد تژوهشی ثبس و اعالم خسمی نتیج  اختراع 5
 ک دستاوخد تژوهشیعنوا  یاعالم خسمی یک نظری  جدید ب  تردازینظری  1
نام  یا خسال ، یا یکی از دستاوخدهای فوق حا ل از های علمی دخ قالب تایا شرکس دخ جشنواخه های علمیجشنواخه 8

 آ 
 صورت سخنرانی یا شفاهینامه و رساله به. ارائه نتایج پایان9-3-9

خسال  دکتری مالحظا  متعددی ازجمل  تهی   ویژه دخ جلا  دفاع از وخ  سخنرانی یا شفاهی ب برای اخائ  نتایج ب 
مانند  اف اخهاییگیرد. برای تهی  این نوع اسالیدها از نرماسالیدهایی برای نمایش همراه با سخنرانی موخدتوج  قراخ می

یا  ااف اخ تاوختوینس از آفیس، بایاخ ساده و خایج اسس. اسالیدهشود. کاخ با نرماستفاده می« ترزی»یا « تاوختوینس»
رای کند. هرچند تهی  تاوختوینس ب فحا  مناسب تاوختوینس، ب  سخنرانی و دخک و تذیرش بهتر مخاطبا  کمک می

 توج  داشس. 03-9ای اسس، اما باید ب  مالحظاتی ب  شرح جدول دفاع از خسال  کاخی هنری و سلیق 
 
 



 

 

 ۷۲ مرجع پژوهش

 رساله . مالحظاتی برای تهیه پاورپوینت مربوط به جلسه دفاع از91-9جدول 
 توضیح مالحظات ردیف
 کلم  3تا  9هر خط بین  کوتاه نویای دخ هر خط 0
 سطر )خط( 3تا  9هر اسالید بین  نویای هر سطرخال   3
 تر بهتر(سطر )هر چ  کوتاه 1کلم  و هر اسالید یا  فح   1یعنی هر خط  1*1قانو  طالیی  9
 هر  فح  یا اسالید دخ یک نگاه امکا  دخک کلی و سریع مخاطب از دخک سریع مخاطب 1
 کمک با ساماندهی سخنرا  دخ بیا  مطالب و برقراخی اختباط منطقی بین مطالب مختلف کمک ب  اخائ  شفاهی 9
 هاسازی آ تنها اخائ  مطالب مهم و کلیدی با تأکید بر برجات  سازیبرجات  5
 معنیاقص، مبهم و بیترهی  از جمال  و کلما  و تصاویر ن ترهی  از گنگ گویی 1
 کننده متنکاخبرد تصویر، گراف، نقش  و نموداخ مرتبط و تقویس استفاده از تصویر 8
 انتخاب خنگ متن و زمین  با تضاد مناسب و قابلیس تشخیص متن )مانند آبی و زخد( کنتراسس خنگ 3
 متر( 39داقل انتخاب سای  فونس مناسب برای خوانده شد  از فا ل  دوخ )ح سای  نوشت  09
 دقیق  سخنرانی 39تا  09اسالید برای  99متناسب با زما  سخنرانی و اغلب کفایس  تعداد اسالید 00
 برخوخداخی از شماخه  فح  یا اسالید برای بازگشس سریع ب  آ  گذاخی اسالیدهاشماخه 03
 ود(شمکا  )کمتر استفاده میاستفاده از فیلم،  دا و موسیقی متناسب با مطالب دخ  وخ  ا فیلم و  دا 09
 باشد....« مقدم ، بیا  مائل ، اهداف و »ها برگرفت  از خسال  و با عناوینی چو  اسالید انتخاب عناوین مناسب 01
باید قبل از شروع جلا  دفاع از امکا  تخش تصاویر اسالید مطمئن شد. انتخاب عناوین مناسب اسالیدها خا      
 انجام داد. 39-9دول توا  با توج  ب  جمی

 نامه یا رساله. محتوا و عناوین منتخب برای اسالیدهای دفاع از پایان20-9جدول 
 حداکثر تعداد محل استفاده شامل عنوان اسالید ردیف
 0  فح  خوی جلد عنوا ، نام اساتید و دانشجو، تاخیخ دفاع شناسنام  0
مقدم  و طرح مائل  و  3

 اهمیس و ضروخ  آ 
تغیرها، بیا  مائل ، اهمیس، ضروخ  و معرفی م

 دلیل انتخاب موضوع و کاخبرا 
 9 فصل یک

 0 فصل یک شامل اهداف کلی و فرعی اهداف 9
 0 فصل یک شدهها یا سؤاال  مطرحفرضی  ها یا سؤاال فرضی  1
 3 فصل دوم های داخلی و خاخجی قبلیمنتخب تژوهش ادبیا  تیشین  9
گیری، اب اخ جامع ، خوش نمون  خوش تژوهش، شناسیخوش 5

 ها وتحلیل یافت و خوش تج ی 
 9 فصل سوم

ها با جدول یا نموداخ و توضیحا  اخائ  یافت  ها، بحث و نتیج یافت  1
 گیری خوی هر یافت همراه با بحث و نتیج 

 09 فصل چهاخم و تنجم

 0 جمفصل تن های ایجادشده دخ طول تژوهشاخائ  محدودیس هامحدودیس 8
 0 فصل تنجم کاخبردها برای هر یافت  تیشنهادهای کاخبردی 3
 0 فصل تنجم موضوعا  تژوهشی برای دیگرا  تیشنهادهای تژوهشی 09
 0 - سپاسگ اخی از توج  و همراهی حضاخ  فح  تایانی 00
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آخامش و بدو  احااس هرگون   نام  یا خسال  باید بابرای اخائ  و سخنرانی مناسب و مؤثر دخ جلا  دفاع از تایا      
لا  تواند فر تی برای بهبود آ  باشد. دخ جشده میتهدید سخن گفس. حتی هرگون  ایراد و انتقاد ب  کاخ تژوهشی اخائ 

دهد. دقیق ، تژوهش و نتایج آ  خا دخ محوخهای موخداشاخه دخ عناوین اسالید اخائ  می 99دفاع، سخنرا  دخ فر س 
  دقس ببندی نهایی وجود داخد. دانشجو باید ب ای برای ترسش و تاسخ و جمعدقیق  99ی زما  تس از تایا  سخنران

ها تاسخ دهد. نباید دخ هنگام ها خا بنویاد و تس از تایا  سؤاال  ب  ترتیب ب  آ شده گوش دهد، آ سؤاال  مطرح
خ داد. یا ترسشگرا  تمام شود و بعد تاس طرح سؤال ب  میا  سؤال ترسشگر بیاید؛ باید اجازه داد تا  حبس ترسشگر

شهامس شما دخ تذیرش تیشنهادهای سازنده و تشکر شما از تیشنهاددهنده، باعث بهبود جایگاه و شخصیس شما ن د 
های علمی، حتی کاخ اساتید شما موخدنقد و دخ معرض تیشنهاد حضاخ خواهد شد. یادتا  باشد ک  دخ اغلب همایش

ام  یا خسال  و نین وجود انتقاد و تیشنهاد چی  بدی نیاس. برای مدیریس مؤثرتر جلا  دفاع از تایا گیرد؛ بنابراقراخ می
 خا موخدتوج  قراخ داد. 30-9توا  اقداماتی ب  شرح جدول کاب نتیج  مناسب می

 نامه یا رساله. مالحظاتی برای مدیریت مؤثر جلسه دفاع از پایان29-9جدول 
 توضیح اقدام ردیف
 نام  یا خسال  تکثیر و دخ اختیاخ حاضرین قراخ گیرد تا با فضای کلی کاخ آشنا شوند.چکیده تایا  کثیر چکیده ت 0
 دو ناخ  از اسالیدها تکثیر شود تا دخ  وخ  بروز مشکالتی مانند قطع برق، دفاع مختل نشود. تکثیر اسالیدها 3
 ها و عددها دخ زما  مناسبخیختگی فونسهممشکل و ب اطمینا  از تخش اسالیدها بدو   کنترل قبل از شروع 9
 های مفید اسس.دقیق  زما  بایاخ زیادی برای گفتن حرف 99کنترل سرعس گفتاخ زیرا  گوییشمرده 1
 هماهنگ با اسالیدها سخن گفتن هماهنگی دخ گفتاخ 9
 کننده تشکر کنید.ید و از سؤالدخ واکنش ب  سؤاال  یا تاسخ منطقی بدهید و توجی  نکن تاسخ ب  سؤاال  5
 نفس، بدو  نگرانی و خوی باز باشید. از فن خطاب  بهره بگیرید. هنگام سخنرانی با اعتمادب  فن بیا  مناسب 1
 بینی تذیرایی، باید تس از اتمام سخنرانی و جلا  دفاع باشد.دخ  وخ  تیش تذیرایی 8
طوخ کامل تاسخ دهید، مضطرب نشوید و با آخامش بگویید ک  ید ب اگر سؤالی از شما ترسیده شد ک  نتوانات     
حال کای ب  دلیل ناتوانی دخ ها خا ب  کمک استاد خاهنما یا مشاوخ تقدیم کنم. تاب کنم تاسخ آ دانم و سعی مینمی

  یا نامتایا  تاسخ ب  یک سؤال غیرمعمول دخ جلا  دفاع، خد نشده اسس. سؤاال  معمول یا خایج دخ جلاا  دفاع از
ها هیچ جای نگرانی برای سخنرا  نخواهد باشد ک  با تالط بر آ  33-9تواند شامل مواخدی ب  شرح جدول خسال  می

 بود.
 
 
 
 
 

 



 

 

 ۷۴ مرجع پژوهش

 نامه یا رساله. سؤاالت رایج داوران و حاضران در جلسه دفاع از پایان22-9جدول 
 سؤاالت ردیف
 اید؟دهچگون  ب  این عنوا  برای تژوهش خود خسی 0
 این تژوهش چقدخ ب  تیشرفس علم دخ این حوزه کمک کرد؟ 3
 ترین نتیج  این تژوهش چ  بود؟مهم 9
 توا  انجام داد؟مرحل  بعدی دخ این تژوهش چیاس؟ یعنی چ  تژوهش تکمیلی بعدی می 1
 طوخ شخصی از این تژوهش چ  چی ی یاد گرفتید؟ب  9
 اید؟کننده خاخج از نمون  ا لی استفاده کردهداد شرکسآیا برای تایایی ترسشنام  از تع 5
 اید؟گیری استفاده کردهخوش نمون چرا از این  1
 اید؟خوش تژوهش استفاده کردهچرا از این  8
 آیا تیشنهادهای کاخبردی شما واقعاً برگرفت  از نتایج تژوهش شما اسس؟ هر یک مربوط ب  کدام نتیج  اسس؟ 3
 شود؟وهش چ  مشکلی از مشکال  جامع  حل میبا این تژ 09

  
 نامه یا رساله با مقاله. انتشار نتایج پایان9-3-2

جوی التحصیلی دانشتذیرش مقال  دخ یک نشری  معتبر تژوهشی از شروط دفاع از خسال  و دخ ادام  دخیافس مجوز فاخغ
 نام  وی اخشد بخشی از نمره دفاع از تایا مقطع دکتری اسس. همچنین هم دخ مقطع دکتری و هم دخ مقطع کاخشناس

لمی ع»توا  ب  دو نوع بندی کلی میها خا دخ یک دست گون  مقاال  خواهد بود. مقال دفاع دخ ازای تذیرش یا چاپ این
ترین تفاو  این دو نوع مقال  دخ ساختاخ نگاخش و نشریا  هدف برای چاپ آنا  اسس. تقایم کرد. مهم« و مطبوعاتی

ی، شناسعنوا ، فهرسس نویاندگا ، چکیده، لغا  کلیدی، مقدم ، خوش»ال  تژوهشی اغلب با ساختاخی شامل مقا
ه شود. مقاال  مطبوعاتی ساختاخی سادهای تژوهشی نوشت  میو برای نشری « ، بحث و فهرسس منابعهایا یافت  نتایج

نشریا   منظوخ انتشاخ دخفهم برای عموم و ب نی ساده و قابلهاتند ک  با زبا« عنوا ، نویانده، لید و بدن »داخند و شامل 
  شوند.سایس دانشگاه نوشت  میعمومی یا وب

کاخی اساسی اسس. اطالع از کاخهای دیگرا  از ، وخ  حیح دخ نگاخش مقاال  و متو طنگاخش و اخجاع منابع ب      
افراد خا برخسی تژوهشی و مایر ها تژوهشیابد ازه میکاهد. همچنین خواننده اجو اتالف ه ین  و وقس میکاخی دوباخه

 نشریا  علمی، اغلب یکیاسس ک  دخ تیشنهادشده « متعددی نویای و اخجاع منابعمنبع»های کند. بر این اساس سبک
کاگو ، ونکووخ، شیAPA»توا  ب  های خایج میسبک گیرد. ازجمل  اینحوخ کاخ موخد تأکید قراخ میمعنوا  ها ب از آ 

ها دخ شده اسس و موخد اقبال اغلب خشت شناسی آمریکا تهی توسط انجمن خوا  APAاشاخه کرد. سبک  MLA»0»و 
ونکووخ بنیا  نهاده شد و دخ  0318سردبیرا  مجال  علوم ت شکی دخ سال علوم اناانی اسس. سبک ونکووخ توسط 

گیرد. سبک شیکاگو نی  توسط دانشگاه قراخ می و حتی برخی نشریا  علوم اناانی موخداستفادهدخ علوم ت شکی 
  کاخ نام  بیشتر دخ حوزه ادبیا ، تاخیخ و هنر بشده اسس. این شیوهشیکاگو آمریکا و با تأکید بر علوم اناانی تدوین

                                                           
1. American Psychology Association (APA), Vancouver,  Chicago, Modern Language Association (MLA) 
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دهی با خویکرد دانشگاهی دخ آمریکا، کانادا و دیگر کشوخها و دخ اسس ک  برای منبع MLAخود. سبک دیگر می
های ادبیا ، هنر و علوم اناانی موخدتوج  قراخ داخد. اغلب نشریا  تژوهشی سبک خا ی خا برای نگاخش مقال  خشت 

کنند. نویانده مقال  بهتر اسس ک  قبل از شروع نگاخش مقال  با الگوی مربوط  یا خاهنمای نگاخش انتخاب و معرفی می
ها کلیا  کاخ ب  هم ن دیک هاتند و با توضیحا  اغلب سبکدخ نشری  موخدنظر آشنا شود. الزم ب  تأکید اسس ک  دخ 

توا  مقال  خا ب  سبک نشری  هدف آماده کرد. نحوه نگاخش مقال  ب  شرح ادام ، دخ هر موخد تنها با تغییراتی ج ئی می
عرفی م« ترویجی-علمی»و « تژوهشی-علمی»نشریا  معتبر علمی موخد تأیید وزاخ  عتف دخ دو الگوی  0931تا سال 

نام  جدید این وزاختخان ، تمامی نشریا  مانند الگوی خایج جهانی، با عنوا  و با ابالغ آیین 0931شد. اما از سال می
شده تنها مقاال  تذیرش 0931تردازند. تا تیش از تاباتا  سال ب  دخیافس انواع مقال  علمی می« نشری  علمی»یکاا  

التحصیلی دانشجویا  دکترا بودند و نمرا  این اخ مجوز برای دفاع و فاخغداخای اعتب« تژوهشی-علمی»دخ نشریا  
اخ تمامی بود. با اتفاق اخیر، اعتب« ترویجی-علمی»نام  و خسال  بیش از نشریا  نشریا  برای دستاوخد تژوهشی تایا 

نجی موخدتوج  و سهای علمو دیگر شاخص« ضریب تأثیر»نشریا  علمی داخلی مانند دیگر نقاط جها  بر اساس 
 بندی کرد. تقایم 39-9توا  ب  انواعی ب  شرح جدول تأکید قراخ خواهد گرفس. مقاال  علمی خا ازنظر ماهیس می

 . انواع مقاالت علمی ازنظر ماهیت29-9جدول   
 توضیح انواع ردیف
  طبا  با سواد تژوهشیهای یک تژوهش ا یل، داخای زبا  تخصصی و با تأکید بر مخاحا ل یافت  تژوهشی-علمی 0
 مندا  نیم  متخصصخسانی ب  عموم جامع  و عالق های یک تژوهش ا یل، برای اطالعحا ل یافت  ترویجی-علمی 3
تبیین  ها برایشده و منتشرشده و ترکیب و تفایر آ های انجامهای تژوهشحا ل برخسی و مروخ یافت  مروخی-علمی 9

 تردازی برای آینده منظوخ فهم وضع موجود و ایدهدیگرا  ب ها و آخای ها، دیدگاهتیشین 
ها برای عموم مردم با زبانی بایاخ ساده و مبتنی های یک یا چند تژوهش ا یل و تبیین آ حا ل یافت  عمومی-علمی 1

 های جذاب و با انتشاخ دخ نشریا  عمومیبر دخک عموم مردم نوسواد، جذاب و با تصویرسازی
ی برداخی خوانندگا  )داخای زبانهای تیشین با هدف دستیابی ب  قضاو  و بهرههای تژوهشنقد یافت  قادیانت-علمی 9

 های منطقی(تخصصی و منطبق بر سازه
نظر و مشاب  آ  )داخای زبانی های سردبیر، سردبیر مهما ، نویاندگا   احب وخ  یادداشسب  تیشنهادی-علمی 5

 ساز برای خوانندگا (های تژوهشی جدید و اندیش ر اخائ  ایدهتخصصی یا عمومی با تأکید ب
تاسخ دهد. دخواقع نویانده مقال  علمی باید  31-9دخ حالس کلی یک مقال  علمی باید ب  سؤاالتی ب  شرح جدول     

 قبل از شروع ب  نگاخش یک مقال  باید این سؤاال  خا از خود بپرسد.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۷۸ مرجع پژوهش

 های نویسنده یک مقاله پژوهشی از خودسشترین پر. مهم23-9جدول 
 هاپرسش ردیف
 نقش تژوهشگر دخ این تژوهش چیاس؟  0
 شده اسس؟ چ  سؤاالتی توسط تژوهشگر مطرح 3
 علس یا علل اقبال خوانندگا  ب  مقال  چیاس؟  9
 نتایج جدید تژوهش چیاس؟  1
   استفاده کند؟چ  دانش جدیدی تولیدشده ک  خواننده بتواند دخجایی از آ 9
شده و دلیل اجرای مجدد یا با خویکرد جدید تژوهش چیاس و چ  تشتوان  منطقی تر از این انجامهایی تیشچ  تژوهش 5

 داخد؟
 نتایج جدید کلی و ج ئی تژوهش چیاس؟  1
 چرا خوانندگا  باید ب  نتایج تژوهش اعتماد کنند؟ 8
 شده اسس؟ ابی ادعای تژوهشگر استفادهاز چ  استانداخی برای اخزیابی یا اخزشی 3
 ها یا تاسخ سؤاال  وجود داخد؟  آیا شواهد عینی برای تأیید یا خد فرضی  09
ها و مجال ، مالک ا لی اکثر داوخا  طی تژوهشی معلوم شد ک  دخ بحث قبول و یا خد مقاال  اخسالی ب  همایش     

، ب  نقل از دوالنی و 3999، 0بوده اسس )اوتااال« ب  حل آ  چگونگی تاسخگویی تژوهشگر ب  یک مائل  و کمک»
(. همچنین دخ تژوهش دیگری معلوم شد حتی دخ  وخ  اخائ  یک خوش ابداعی و جدید از سوی 0930همکاخا ، 

شده دخ مقال  از سوی داوخا  تنها ب  علس خعایس نشد  حل یا خوش اخائ تژوهشگر برای حل مائل ، عدم قبول خاه
، ب  نقل از 3999، 3و الگوی خاص تاسخگویی ب  مشکل و ن  ب  لحاظ نقص دخ خود خوش بوده اسس )توگا ول 

 (. 0930دوالنی و همکاخا ، 

طوخ ماتقیم هایی اسس ک  خود تژوهشگر از جامع  یا نمون  ب برگرفت  از داده: 9. مقاالت پژوهشی اصیل9-3-2-9
شریا  علمی داخای ساختاخهای خا ی دخ نوشتاخ و عناوین ن آوخی کرده اسس.و با اب اخهای مشخص جمع

ها، ابتدا باید بخش خاهنمای نویاندگا  و ضوابط چاپ مقال  دخ موخداستفاده هاتند ک  برای اخسال مقال  علمی ب  آ 
ب . اغلشود، حتی قبل از نگاخش، چند نمون  از مقاال  آ  نشری  خوانده شوددقس مطالع  کرد. تیشنهاد میآ  خا ب 

 ساختاخی ب  شرحشده توسط خود تژوهشگر( خا با آوخیهای جمع، مقاال  تژوهشی ا یل )حا ل دادهنشریا  علمی
 دهند. برای چاپ موخدتوج  قراخ می 39-9جدول 
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 . ساختار رایج نگارش مقاله در نشریات پژوهشی 25-9جدول 
 توضیح عنوان ردیف
 توأم با کوتاهی، گویایی و گیرایی با تأکید بر سادگی  عنوا  مقال  0
 اسم یا اسامی نویاندگا  با واباتگی مؤسا  آموزشی و مرتب  دانشگاهی ب  ترتیب اولویس فهرسس نویاندگا  3
کلم  با محوخهای الف( هدف کلی تژوهش  999تا  099های ا لی و اغلب دخ فاخسی بین حاوی نکت  چکیده 9

تأکید بر معرفی خوش تژوهش، جامع ، نمون  و اب اخ دخ حدود  شناسی بادخ حدود یک خط، ب( خوش
 خطی )البت  ال امی نیاس(خط، د( یک تیشنهاد کوتاه یک 3ترین یافت  و نتیج  دخ حدود خط، ج( مهم 3

 دخ تایا  چکیده و حداکثر تنج واژه کلیدی برای کمک ب  فهرسس نویاا  و یافتن مقال  دخ جاتجوها  لغا  کلیدی  1
تعریرف مفاهیرم ا لری با معرفری متغیرهای موخدمطالع  و اسرتدالل دخ مروخد ماهیرس خوابرط بیرن  مقدم  9

 ها آ 
 ترداختن ب  تیشین  تژوهش و مبانی نظری با تأکید بر برجات  کرد  نقاط کوخ دانش دخ حوزه موخدمطالع  

 ری ترداختن ب  اهمیس و ضروخ  موضوع با تشتیبانی مبانی نظ
دخ تاسخ ب  سؤال کلی تژوهش، مطرح کرد  فرضیاتی دخ موخد خوابط بین متغیرها با تعیین ماهیس آ  

 خوابط
 شده قبلی معرفی ترسش کلی محقق حا ل از مطالب اخائ 

های اب اخ گیری، ویژگیخوش تژوهش، جامع ، نمون »دهنده چگونگی انجام تژوهش با معرفی نشا  شناسیخوش 5
اسس. نگاخش آ  طوخی « هاآوخی دادههای آماخی و مالحظا  اخالقی دخ جمعها، خوشآوخی دادهعجم

 باشد ک  یک تژوهشگر دیگر بتواند با آ  تژوهش خا تکراخ یا اجرا کند.  
 کننده ملاهای کتو یفی و استنباطی با متن« جدول، شکل و نموداخ» وخ  های تژوهش ب اخائ  یافت  هانتایج یا یافت  1
تأکید بر تاسخ ب  س  سؤال: الف( این مطالع  چ  چی ی ب  دانش موجود اضاف  کرده اسس؟ ب( این  بحث 8

تژوهش چگون  ممکن اسس ب  برطرف شد  چالش یا مشکل موجود کمک کند؟ ج( چ  نتایج و 
 توا  از این مطالع  استنباط نمود؟کاخبردهای نظری می

ود. شبا متو  نظری و شواهد موجود حول سؤاال  تژوهش مقایا  می دخ این بخش نتایج تفایر و
ها دخ خاستای تاسخ ب  سؤاال  تژوهش دخ مقدم  و استدالل دخباخه دالیل احتمالی بحث دخباخه یافت 

ها اسس. دخ  وخ  آزمو  مدل باید انطباق مدل حاضر با دنیای شباهس و تفاو  با نتایج دیگر تژوهش
د. همچنین بخشها معنی و کاخبرد میم تشریح شود. این بخش ب  نتایج حا ل از یافت تجربی و واقعی ه

های توا  ب  محدودیسهای آینده خا تحلیل کرد. دخ ادام  میها بر تژوهشتوا  ازنظر علمی تأثیریافت می
 د.دهندگا  سپاسگ اخی کرتوا  از یاخیتژوهش هم اشاخه داشس. دخ انتها و دخ  وخ  ل وم می

یا ونکووخ  APAشده دخ داخل متن بر اساس خوش موخدنظر نشری  مانند منابع موخداستفاده و اخجاع داده فهرسس منابع 3
 شوند. فهرسس می

هرچند ساختاخ موخداشاخه برای نشریا  داخلی و خاخجی اسس اما دخ اغلب نشریا  فاخسی باید مواخد  بخش انگلیای  09
  ب  زبا  انگلیای دخ انتهای مقال  نوشت  شوند. « کلیدیعنوا ، چکیده و واژگا  »

شده کاخی، چرا، با چ  اهمیتی و با چ  ترسش کلی انجامباید ب  مخاطب کمک کند ک  بداند چ بخش مقدم  مقال     
اسس. نگاخش این مواخد باید از یک خبط منطقی و ادبیا  خوا  برخوخداخ باشد و دخنهایس ترسش کلی کشاننده 
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ژوهشگر ب  این تژوهش مطرح شود. دخ مواخدی ک  تژوهشگر قصد طراحی یا آزمو  مدل داخد باید دخ مقدم  ب  ت
 های موجود برای آزمو  بپردازد.  گیری مدل خود یا چالش مدل یا مدلمبانی نظری شکل

ماهیس تژوهش مشخص  شناسی تژوهشگر باید خوش تژوهش خود خا از ابعاد خاهبرد و مایر اجرا ودخ بخش خوش     
گیری موخدنظر های آ  و منطق استفاده از خوش نمون گیری، خوشکند. دخ ادام  جامع  موخدمطالع  و دخ  وخ  نمون 

ضیح خوبی توها ب های خوایی و تایایی آ ها و ویژگیدنبال این بخش باید اب اخهای گردآوخی دادهشود. ب تشریح می
 وخ  کوتاه هش، تروتکل و مالحظا  اخالقی دخ اجرای تژوهش دخ این بخش ب داده شوند. هرگون  طرح تژو

های برخسی اناجام ها مانند فعالیسسازی دادهشوند. همچنین دخ  وخ  ل وم باید فرایندهای آمادهتوضیح داده می
ش ها دخ این بختحلیل دادهوها برای توجی  خوش موخداستفاده تج ی ها یا اطمینا  از خعایس مفروضا  توزیع دادهداده

مالحظا  »، «های تر مدیریس داده»، «خفت های ازدسسمدیریس داده»توا  ب  نحوه شود. برای نمون  میمطرح می
سازی معادل  ساختاخی باید ب  ها مانند مدلو امثال آ  اشاخه کرد. دخ برخی خوش« هاگیری دادهمربوط ب  سطح اندازه

اب نوع ماتریس وخودی، تعیین خوش برآوخد، تعیین استراتژی تژوهشگر برای آزمو  مدل، انتخ»نوع تحلیل شامل 
 نی  اشاخه کرد. « اف اخ و ویرایش آ تعیین نوع نرم

  شود. دخ الگوی ساده مربوط بهای کمی یا کیفی ترداخت  میوتحلیل دادهها یا نتایج، ب  تج ی دخ بخش یافت      
« ای تژوهشههای استنباطی بر اساس سؤاال  یا فرضی یافت »و سپس « اطالعا  تو یفی»  ابتدا تواهای آماخی مییافت 

اطالعا  »ابتدا « سازی معادل  ساختاخیمدل»هایی مانند خا اخائ  کرد. دخ برخی الگوها و دخ شرایط استفاده از خوش
 «همباتگی متغیرهای واخدشده ب  تحلیل ها، نمایش ماتریسهای دموگرافیک و مشخصا  نمون داده»شامل « تو یف
برآوخد تاخامترهای مدل، مشکال  مربوط ب  همگرایی، نتایج غیرمنتظره، برآوخدهای مربوط ب  »شود؛ سپس اخائ  می

اخزشیابی و تعدیل مدل با »اخائ  خواهد شد و دخ تایا  « برازش مدل، برآوخدهای تاخامترهای مدل و خطاهای معیاخ
 شود.  اخائ  می« برازش کلی مدل و نوع آزمو  تعدیل و دلیل انتخاب آ  های متعددشاخص

 هایی داخد. اغلب بهتر اسسنحوه نگاخش مقال  و نوع فونس و سای  فونس و سایر مواخد شکلی دخ هر مجل  تفاو      
بهتر ندی شود. اما بای( جمع)قطع مجل  A4 فح   03متر مقال  دخ حجم حداکثر سانتی 0و فا ل   09ک  با فونس 

اسس ک  با توج  ب  دستوخالعمل نشری  نابس ب  نگاخش انواع مقال  علمی اقدام کرد. نشریا  علمی داخلی و خاخجی 
خا هم  بپذیرند. دخ ادام  ب  نحوه « مقاال  مروخی، انتقادی یا تیشنهادی»با توج  ب  جایگاه تژوهشگر ممکن اسس 

   خواهد شد. نگاخش این نوع مقاال  نی  ترداخت
ها، مقاال  و منابع متعدد دخ خصوص یک مقال  مروخی بر اساس برخسی تژوهش :0مروری-. مقاله علمی9-3-2-2

طالب آوخی اطالعا  و مشود. برای تنظیم این مقاال ، ابتدا فرد آشنا ب  مائل ، نابس ب  جمعموضوع خاص تهی  می
کند. تژوهشگر این اطالعا  خا های تژوهشی و امثال آ  اقدام می اخشاز منابع مختلفی مانند مقال  تژوهشی، کتاب، گ

سی تر باشد، بحث و برختر و منظمکند. هرچقدخ این نظم ا ولیآوخی و مرتب میطوخ دقیق و با نظمی ا ولی جمعب 
صص شده و تخسیتر خواهد بود. بدیهی اسس هر چ  تعداد منابع برخو کاب نتیج  و اخائ  نظر دخ مراحل بعدی آسا 

                                                           
1. Review article 
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مؤلف بیشتر باشد، مقال  داخای اخزش و اعتباخ بیشتری اسس. معموالً تعداد منابع دخ مقاال  مروخی بیش از سایر 
آوخی اطالعا  فصل دوم یا مبانی نظری و ادبیا  زما  با جمعمقاال  اسس. برخی از دانشجویا  دوخه دکتری هم

کنند. هرچند دخ اغلب نشریا  علمی نوع مقاال  خا خی هم اقدام میتیشین  تژوهش نابس ب  تنظیم یک مقال  مرو
ها بیشتر اسس. ا ول نگاخش برای این نوع مقاال  دخ جدول ها دخ همایشتذیرند اما شانس تذیرش آ سختی میب 
 شده اسس. اخائ  9-35

 . اصول نگارش مقاله مروری26-9جدول 
 نحوه نگارش اجزا ردیف
ده نتایج حا ل از منابع مروخ ش»و سپس با نظم و ترتیب، کلی  « هدف مطالع »وده و دخ آ  ابتدا تر بمفصل مقدم  0

چگونگی سیر مطالعاتی، تعداد مقاال ، »توا  ب  مواخدی چو  شود. میمطرح می« و سؤاال  تژوهشگر
 رد. اشاخه ک« آوخی اطالعا چگونگی ب  دسس آوخد  اطالعا  از اسناد علمی دیگر و نحوه جمع

تواند هنگام برخسی مطالب و اطالعا  دخباخه شوند. مؤلف متخصص مینتایج و بحث اغلب باهم اخائ  می نتایج 3
های شخصی خود خا اخائ  دهد. دخ غیر این  وخ  دخ بخش نتایج، تنها هر موضوع، نظریا  و فرضی 

 شود.ها اخائ  میها و نتایج حا ل از آ اطالعا  و یافت 
ها، نظریا  خود خا بیا  شده و نتایج حا ل از آ آوخیخ این قامس، مؤلف با توج  ب  اطالعا  جمعد بحث 9

 کند.ها تأکید میگیری و کاخبرد آ های تازه و مهم برخسی خود و نتیج کند و بر جنب می
 وخدنظر نشری  شده دخ داخل متن بر اساس خوش ماخائ  منابع موخداستفاده و اخجاع داده فهرسس منابع 1
های گیری دخ تژوهشنمون »های کلیدی آ  مربوط ب  شده از بخشدخ ادام  یک نمون  مقال  مروخی و گ ینش     

تژوهشی دانشگاه علوم ت شکی اختش جمهوخی -شده اسس ک  دخ نشری  علمیاخائ « کیفی: خاهنمایی برای شروع
 398 فح  از  فحا   03و دخ  0930ال دهم، شماخه سوم، تایی  اسالمی ایرا  ب  چاپ خسیده اسس. این مقال  دخ س

 این نشری  چاپ شد.  399تا 
 

.......................................................................................................................................................................................... 
 های کیفی: راهنمایی برای شروعگیری در پژوهشنمونه

 دوسس، مهوش  لصالی، علیرضا خوشدل، محمدعلی سلیمانی، نایم بهرامیاکبر حقهادی خنجبر، علی
 

 چکیده
ی از تدیده موخدبرخسها، کاب دخک عمیق یافت جای تعمیمهای کیفی و کمی تفاو  بایاخ داخد زیرا هدف آ  ب گیری دخ تژوهشنمون 

شود. دخ کنندگا  دخ تژوهش کیفی با هدف دستیابی ب  بیشترین اطالعا  دخ موخد تدیده موخدبرخسی انجام میاسس. انتخاب مشاخکس
تژوهش کمی تأکید بایاخ زیادی بر انتخاب تصادفی )شانس برابر برای انتخاب هم  اعضای جامع  تژوهش( وجود داخد اما دخ تژوهش 

یفی نی  داخ یا کگیری غیر احتمالی، هدفگیری هدفمند ک  نمون شوند. نمون کنندگا ، انتخاب یا دعو  میمون  تژوهش یا مشاخکسکیفی ن
گیری ب  دنبال ایجاد قوانین داخ واحدهای تژوهش  برای کاب دانش یا اطالعا  اسس. این نوع نمون شود ب  معنای انتخاب هدفنامیده می

یری هدفمند گاتذیر و یا تعمیم نتایج نیاس بلک  سعی دخ شناخس بهتر هر تدیده دخ زمین  خاص داخد. س  نوع عمده نمون ثابس و تغییرن
فاده از گیری متوالی هاتند. استگیری مواخد خاص یا یگان  و نمون گیری برای خسید  ب  معرف بود  یا قابلیس مقایا ، نمون شامل نمون 

های شود. دخ این مقال  سعی شد خوشگیری دخ نظر گرفت  میعنوا  استانداخد طالیی تایا  نمون های کیفی ب هشخوش اشباع داده دخ تژو
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گیری دخ موخد خسید  ب  اشباع داده های کمی و کیفی معرفی شود و خاهکاخی برای تصمیمهای خوشکنندگا  و تفاو انتخاب مشاخکس
 اخائ  گردد. 

 های تژوهش، حجم نمون آوخی داده، خوشهای جمعخاب نمون ، تژوهش کیفی، تژوهش کمی، اشباع، خوشاناا ، انتکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه
 یری اسس.  گدیگر نمون عباخ کنندگا  مناسب و ب های کیفی موخدتوج  قراخ داخد، انتخاب مشاخکس... یکی از ماائلی ک  معموالً دخ تژوهش

ها، کاب دخک عمیق از یافت جای تعمیمهای کمی اسس زیرا هدف آ  ب یاخ متفاو  از تژوهشهای کیفی باگیری دخ تژوهشنمون 
ی هاتوا  آ  خا از طریق خوش(. ازآنجاک  تژوهش کیفی خاهی برای خسید  ب  محتوای ذهنی افراد اسس و نمی0های موخدبرخسی اسس )تدیده

 بایاخ متفاو  هاتند...   های آ  نی سخس و دقیق کمی انجام داد، اب اخها و خوش
 

 دو دیدگاه متفاوت در انتخاب واحدهای پژوهش
خا  کند ک  این تدیدههای خود خا با هدف کاب دانش عمیق، متمرک  و با ج ئیا  زیاد از بین کاانی انتخاب می... تژوهش کیفی نمون 

 توانند اطالعا  زیادی دخ اختیاخ تژوهشگر بگذاخند.     تجرب  کرده و می
 

 شوند؟ کنندگان در پژوهش کیفی انتخاب میچگونه مشارکت

ای داخ واحدهای تژوهش برگویند ب  معنای انتخاب هدفداخ یا کیفی نی  میگیری غیر احتمالی، هدفگیری هدفمند ک  ب  آ  نمون ... نمون 
  وخدهای موخدتژوهش بر اساس هدف تژوهش اسس...گیری شامل انتخاب واحدها یا م(. این نوع از نمون 09کاب دانش یا اطالعا  اسس )

 
 گیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه نمونه
ای   نمون ها خسید  بگیرد ک  هدف آ گیری برای خسید  ب  معرف بود  یا قابلیس مقایا  توسط تژوهشگرانی موخداستفاده قراخ مینمون 

لف های مختها بوده و تا حد امکا  ب  آ  ن دیک باشد و یا اینک  ب  دنبال مقایا  بین گروه تر از نموناسس ک  معرف یک گروه وسیع
 مثال زمانی ک  تژوهشگر ب  دنبال تو یف یک تدیده باشد...عنوا موخدها باشند. ب 

 
 گیری موارد خاص یا یگانه نمونه

ای،  گیری مکاشفگیرند ک  شامل نمون . چهاخ خوش دخ این دست  قراخ میتر از موضوع موخدبرخسی اسسگیری خود فرد مهم... این نوع نمون 
 گیری از مواخد مهم ازنظر سیاسی و خوش کل مجموع  ... گیری از مواخد ویژه، نمون نمون 

 
 گیری متوالی یا متواتر نمونه

(. این مواخد شامل 38تا زمانی ک  دیگر کافی باشد )یابد قدخ اف ایش میجای انتخاب یک نمون  ثابس حجم نمون  آ ب  ... دخ این خوش
 گیری گلول  برفی هاتند... طلبان  و نمون گیری فر سگیری نظری، مواخد تأیید و خد کننده، نمون نمون 

 اند. های کیفی و کمی باهم مقایا  شدهگیری دخ تژوهشهای نمون انواع خوش 0...دخ جدول شماخه 
 
 
 
 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 ساماندهی و انتشار پژوهش ۶۹

 گیری احتمالی و غیر احتمالیهای نمون وشمقایا  خ -0جدول 
 مشخصات توضیح نوع گیرینمونه

تذیری، ب( تعمیم الف( تعمیم کشی یا خوشی مشاب  انتخاب ب  شیوه قرع  ساده احتمالی
گرا، ج( بیشتر دخ مطالعا  قانو 

 کمی ... 
 ها انتخاب تصادفی ولی قانونمند نمون  منظم
  وخ  تصادفی هایی ب ها از خوش انتخاب نمون  ایخوش 
 ها از هم  طبقا  مفروض دخ جامع  گ ینش نمون  ایطبق 

غیر 
 احتمالی

خسید  ب  
معرف بود  یا 
 قابلیس مقایا 

... انتخاب مواخد باخز، مواخد مرزی، با باالترین قدخ ، با حداکثر اختالف، نمون   
 همگو ...

 تذیری یا امکا  تعمیمالف( انتقال
نتایج ب  سایر جوامع مشاب ، ب( 

گرا، ج( بیشتر دخ تعمیم طبیعس
مطالعا  کیفی، د( هدف دخک 
عمیق از تدیده، ه( معموالً از 

 شود...محاسبا  استفاده نمی

مواخد خاص یا 
 یگان 

 ای، مواخد ویژه، مواخد مهم ازنظر سیاسی، کل مجموع ... ...مکاشف 

کفایس شامل: نظری، مواخد تأیید و خد نمون  تا زما  خسید  ب اف ایش حجم  متوالی یا متواتر
 طلبان ، گلول  برفی، ...کننده، فر س

 
 گیریپایان نمونه

خواهیم ب  این سؤال تاسخ دهیم ک  چگون  دخ یک تژوهش کیفی تعداد گیری ... آشنا شدیم... حال میهای نمون تا اینجا با تفاو  خوش
کل جامع  ها هدف تعمیم نتایج از یک نمون  معرف ب گیری احتمالی ک  دخ آ های نمون .. برخالف خوشنمون  خا مشخص کنیم .

ی، تحلیل اترین شکل ممکن اسس... دخ خویکرد تئوخی زمین موخدتژوهش اسس دخ خوش کیفی معیاخ تو یف یا تبیین یک تدیده ب  مشروح
زما  اطالعا  ک  برای آوخی، کدگذاخی و تحلیل همگیرد. دخ این خوش از جمع  میگیری نظری  وخای مداوم بر مبنای نمون مقایا 

وسیل  مقایا  مداوم واقع  ب  واقع  شکل شود و تئوخی ب ها برای توسع  تئوخی ب  وجود آمده، استفاده میآوخی بقی  دادههدایس جمع
ع بیش از آنک  یک حقیقس باشد یک هدف اسس. چو  باوجوداینک  معتقد (.. البت  باید این حقیقس خا دخ نظر گرفس ک  اشبا18گیرد )می

اسس و تغییر  تایا ها با تغییر نگرش وجود داخد. این فرایندی .... بیایم امکا  تغییر دخ طبقا  و خصو یا  آ باشیم ک  ب  اشباع خسیده
دهد و خسید  ب  اشباع تنها یک وقف  موقس دخ کاخ اسس  نگرش افراد دخ هر مرحل  حتی دخ زما  مروخ مقال  برای چاپ ممکن اسس خخ

بایاس یک نقط  تایا  معین کرد و نحوه خسید  ب  این نقط  خا برای خواند  مشخص نمود، (. ازآنجاک  برای هر فرایند تژوهشی می99)
کرد. باوجود اخائ  این خاهکاخ... خسید  ب  توا  خسید  ب  اشباع خا مشخص تر میکنیم ک  دخ آ  با معیاخهای عینیخاهکاخی خا معرفی می

 آید... ها از طریق فرآیند مقایا  مداوم ب  دسس میاشباع عمدتاً یک فرایند ذهنی اسس... اشباع داده
 وخ  متن... سازی مصاحب  ب ( داخای هشس مرحل  اسس... مرحل  اول عالوه بر تیاده3900خوش تیشنهادی توسط فونتانال و همکاخا  )

 وخ  تیمی و جدا ... مرحل  ها ب ها... مرحل  سوم تحلیل دادهوخشد  دخ دادهگیری طبقا  اولی  تس از حالس غوط رحل  دوم شکلم
شود ک  هر طبق  ها یا طبقا ... مرحل  ششم یک جدول خسم میگیری تمهای مشترک... مرحل  تنجم کدگذاخی و شکلچهاخم ایجاد تم

نندگا  کها نی  شماخه مشاخکسهای آ  هاتند و دخ ستو عنوا  خدیفقبلی ب  همراه خصو یا  یا زیر طبقاتش ب آمده دخ مراحل دسسب 
طوخ ک  مشخص اسس از مصاحب  هفتم ب  بعد جمالتی ک  شود. هما دخ تژوهش واخدشده اسس... گام هفتم اشباع هر طبق  مشخص می

 شود... گام هشتم این خوش بصریاخ بوده و خصو یس جدیدی ب  جدول اضاف  نمیمربوط ب  خصو یا  این طبق  هاتند دخ حال تکر
 نمون  فرضی اسس...  3کرد  خسید  ب  اشباع برای اخائ  دخ گ اخش اسس... جدول 

 
 
 



 

 

 ۶۲ مرجع پژوهش

 هاجدول فرضی جهت نشان دادن فراوانی خصوصیات یک طبقه در زمان تحلیل داده -2جدول 
 . اندنی جمالتی که به یک طبقه اشاره داشتهجدول فرضی توزیع فراوا    خصوصیات

تعداد  92 99 90 1 8 1 6 5 3 9 2 9 
 کل

 5      * *  *  * * عدم شناخت عمل جراحی عامل افزایش 
 6    *    * * * * * عوامل روانی 

 3   *     *  *  * اعتقادات مذهبی عامل کاهش ترس 
 1   * *  * *  * * *  ناموفق بودن عمل عامل افزایش ترس 

 3  *    *   *  *  ناتوانی پس از عمل عامل افزایش ترس 
 8  * * *    * * * *  احتمال به هوش نیامدن عامل افزایش ترس 

 5 * *     * * *    احتمال عمل شدن توسط دستیاران جراح عامل افزایش 
 2    *    *     امکان تغییرات ظاهری عامل افزایش ترس 

 9 *    *    *    عمل قبلی عامل تشدید ترس  سابقه
 3 *  *  * *       سطح تحصیالت باال عامل کاهش ترس 

  0 0 0 0 0 9 0 2 9 9 2 9 های  جدید در هر مصاحبه مجموع بیانیه
های فرضی ترس طبق های مربوط ب  تجرب  ترس دخ بیماخا  تحس عمل جراحی آوخده شده اسس. دخ این شکل... ( طبق 0دخ شکل )     

های تطابقی دخ مقابل ترس و تیامدهای وجود ترس هاتند. دخ شکل تعداد خصو یا  دهنده و کاهنده ترس، مکانیامشامل عوامل اف ایش
سید  رها ب  دلیل ب  اشباع نشده دخ موخد زیر طبق  عوامل اف اینده و کاهنده ترس دخ مصاحب  هفتم ب  اشباع خسیده اسس اما مصاحب کشف

شده و تیامدهای وجود ترس دخ مصاحب  دهم ب  اشباع خسیده های تطابقی دخ مصاحب  هشتم اشباعها ادام  یافت  و طبق  مکانیامسایر طبق 
 (.  93گرفت  اسس )اسس. توج  داشت  باشید ک  دو مصاحب  دخ ادام  برای تأیید خسید  ب  اشباع انجام

 
 باع طبقات فرضینمای شماتیک رسیدن به اش -9شکل 

 گیری نتیجه
گیرد ک  بیشترین اطالعا  دخ موخد تدیده موخدبرخسی ب  دسس آید. این های کیفی ب  شکلی انجام میکنندگا  دخ تژوهشانتخاب مشاخکس

یده دخ زمین  خاص و دگیری ب  دنبال ایجاد قوانین ثابس و تغییرناتذیر و یا تعمیم نتایج نیاس بلک  سعی دخ شناخس بهتر هر تنوع از نمون 
 کنندگا  دخ تژوهش کیفی متنوع اسس و تژوهشگر باید با توج  ب  هدف بهترین خا انتخاب نماید. فرد داخد. خوش انتخاب مشاخکسمنحصرب 

ین اگیری دخ موخد تایا  آ  و چگونگی گ اخش نحوه های کیفی تصمیمکنندگا  دخ تژوهشهای اساسی دخ انتخاب مشاخکسیکی از چالش
نظر وجود داخد ک  گیری اسس. هرچند بایاخی از تژوهشگرا  کیفی معتقد ب  ذهنی بود  فرآیند خسید  ب  اشباع هاتند اما این اتفاقتصمیم

رش گاند ک  انجام مصاحب  یا مشاهدا  بیشتر منجر ب  اف وده شد  یا تغییر دخ تئوخی یا نها ب  اشباع خسیدهتوا  ادعا کرد ک  دادهزمانی می
 شود. ب  وجود آمده نمی
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های کمی و کیفی خاهکاخی برای نحوه های خوشکنندگا  و تفاو های انتخاب مشاخکسدخ این مقال  سعی شد تا تس از معرفی خوش
یند خسید  اگیری برای خسید  ب  اشباع داده و نحوه گ اخش آ  اخائ  گردد. هرچند تأکید نویاندگا  این مقال  نی  بر ذهنی بود  فرتصمیم

 کاخ مفید باشد. تواند برای تژوهشگرا  کیفی و بخصوص افراد تازهب  اشباع اسس، اما این خوش نی  می
References 
1-Kearney MH. Going deeper versus wider in qualitative sampling. Journal of Obstetric, Gynecologic, & 
Neonatal Nursing 2007: 36(4): 299.  
… 
52-Fontanella BjB, Luchesi BM, Saidel MGB, Ricas J, Turato ER, Melo DG. Sampling in Qualitative research: 
a proposal for procedures to detect theoretical saturation. Cadernos de Saude Publica 2011; 27(2): 388-394. 
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های تیشین با هدف امکا  قضاو  و های تژوهشاین نوع مقاال  ب  نقد یافت انتقادی:  -. مقاله علمی9-3-2-9
ای منطقی هشود. زبا  نگاخش این مقاال  خویکردی تخصصی و منطبق بر سازهبرداخی بیشتر خوانندگا  نوشت  میبهره

های شاخص، برای نقد معرفی و دخ ادام  ب  ویژگی« ژوهشیمقال ، کتاب یا ت»ها اغلب دخ ابتدا داخد ک  دخ اغلب آ 
ها با خویکردی تبیینی ترداخت  خواهد شد. چنین مقاالتی دخ ایرا  اغلب دخ مجال  خألها و نواقص احتمالی آ 

 ها وشوند. همچنین دخ سطح جهانی مقاال  انتقادی بخش مهمی از انواع نشری مخصوص نقد و برخسی منتشر می
-ها و گ اخشزما  بامطالع  کتاب(. برخی دانشجویا  دوخه دکتری هم0931زاده، ها اسس )قربانی و حاننقدنام  ویژهب 

توانند این منابع خا با خسند ک  میدخباخه موضوع موخدمطالع  خود دخ فرایندی تدخیجی ب  سطحی می تژوهشیهای 
تواند نگاخش نوعی از مقال  بنام مقال  نوع تالش میهای محکم موخدنقد قراخ دهند. حا ل این شاخص و استدالل

انتقادی باشد. بایاخی از نشریا  التین معتبر برای این نوع مقاال  اخزش بایاخ باالیی برخوخداخ هاتند. تذیرش این 
ها از شانس بیشتری برخوخداخ اسس. چگونگی تژوهش و نگاخش این نوع مقال  نوع مقاال  دخ نشریا  نقد و همایش

 طوخ کامل معرفی شده اسس.وتنجم ب دخ فصل چهل

ظر و نهای سردبیر، سردبیر مهما ، نویاندگا   احب وخ  یادداشساغلب ب پیشنهادی:  -. مقاله علمی9-3-2-3 
باشد.  تواند تخصصی یا عمومیگون  مقاال  بات  ب  توا  نگاخش نویانده آ  میشوند. زبا  اینمشاب  آ  منتشر می

هایی مطرح شوند ک  بتواند برای جامع  علمی و خوانندگا  نشری  باترهای تژوهشی و اندیش  مقاال  باید ایدهدخ این 
 نوع مقاال  اغلب خال   و کوتاه و ب  شکل متن هاتند.  خا فراهم آوخد. این

خسانی ب  عموم عهای یک یا چند تژوهش ا یل برای اطالدخ این نوع مقال  یافت عمومی:  -. مقاله علمی9-3-2-5
مندسازی عموم مردم ب  علم و شوند. هدف این مقاال  عالق تبیین می« کودکا ، نوجوانا  و ب خگااال »مردم ازجمل  

ایجاد اختباط بین آنا  و دانشمندا  اسس. زبا  این نوع مقاال  بایاخ ساده و بات  ب  قدخ  خوانایی و فهم مخاطب، 
شده دخ این مقاال  باید برای خوانندگا  جذابیس داشت  باشد و موجب های اخائ افت ترکیبی از متن و تصویر اسس. ی

تی های جالب و حهای جذاب، تصویرسازیهای علمی شود. مطالب باید دخ قالب خوایسها ب  تیگیری یافت گرایش آ 
زاده، انشود )قربانی و حر میهای دقیق باشد. چنین مقاالتی بیشتر دخ نشریا  عمومی و غیرعلمی منتشسؤال و جواب

0931  .) 
فهم بود  آ  اسس. نگاخش این نوع مقاال  از وج  تمای  ا لی آ  با دیگر مقاال ، تأکید بر ایجاز، خبری و عام      
  تواند ب  معرفی بیشتر تژوهشگر دخ خشتنام  و خسال  با توج  ب  خوانندگا  گاترده و غیرمتخصص آ ، میتایا 



 

 

 ۶۴ مرجع پژوهش

ای وسیع کمک کند. اگر مقال  با توج  ب  نیازهای بازاخ و خویکردی بازاخیابان  د و حتی شهر  او دخ گاترهتخصصی خو
تواند فر تی برای بازاخیابی محصول تژوهشگر و خود او باشد. برای نگاخش یک نوشت  شود، این نوع مقاال  می

ای وجود نداخد. تژوهشگر باید با زبانی لعمل محدودکنندههیچ دستوخا« نام  و خسال تایا »مقال  عمومی یا مطبوعاتی از 
موم فهم برای عساده و حجمی کوتاه )حداکثر دخ یک  فح ( دستاوخد تژوهشی خود خا با شکلی جذاب و زبانی قابل

ید اخا موخدتوج  قراخ داد. عنوا  یا تیتر ب« عنوا ، لید و متن»توا  س  بخش ب  نگاخش دخآوخد. برای این منظوخ می
کننده نظرا  باشد. لید دخ حد یک جمل  یا تاخاگراف کوتاه باید ب  نحوی مخاطب خا با ابعاد تازه کوتاه جذاب و جلب

و جدید و مهم بود  موضوع آشنا کند و او خا برای دنبال کرد  اطالعا  تکمیلی دخ ادام  مشتاق نماید. دخ متن باید 
ژوهشی های تقول، َمثَل، حکایس، شعر، تو یف و تلفیق خوشخبری، نقلجمال  ساده »های ساده ب  کمک با استدالل

 موضوع خا برای خواننده باز کرد. « نام  یا خسال تایا 
هم استفاده کرد. این تک  فح   Fact Sheetبرگ یا جای مقال  مطبوعاتی از گ اخهتوا  ب دخ دانشگاه تیام نوخ می     

های توستر مانند  وخ  محوخبندی یا طراحیهم یا جذاب خسال  دخ یک  فح  ب ترین دستاوخدهای مب  اخائ  مهم
 تردازد. می
ها و ها دخ نشریا  علمی مبتنی بر دستوخالعملاغلب داوخی. مالحظاتی در داوری مقاالت علمی: 9-3-2-6

، «وانشانگر محت»باید  خویکردهای ا لی هر نشری  علمی اسس. دخ نخاتین گام عنوا  بایاخ مهم اسس. عنوا  مقال 
شود اما عنوانی ک  بتواند باشد. هرچند عنوا  طوالنی موجب خد شد  مقال  نمی« جذاب»و « خال  »، «ساده»، «شفاف»

دخ نگاه اول با خواننده اختباط برقراخ کند و داخای جذابیس باشد، اثر مثبتی خوی ذهن داوخ خواهد داشس. ترتیب اسامی 
ا نام  یتایا »گیرد. دخ هر مقال  ماتخرج از ها دخ برخی نشریا  موخدتوج  قراخ میکس آ نویاندگا  و سهم مشاخ

ا داخ مکاتبا  یعنوا  عهدهشود؛ یک نویانده باید ب ک  با اسامی اساتید خاهنما، مشاوخ و دانشجو اخسال می« خسال 
برای خوند داوخی، این نقش باید بر عهده  نویانده مائول انتخاب شود. برخی نشریا  خوی این امر تأکید داخند ک 

ائل  با بیا  م»و « متغیرها»، «مفاهیم»خوبی دهند ک  ب هایی نظر مثبس نشا  میاستاد قراخ گیرد. داوخا  اغلب ب  مقدم 
« ناسیشخوش»ند. ختم ک« ترسش کلی تژوهشگر»خا اخائ  کند و دخ انتها آ  خا با « تشتیبانی مبانی نظری و ادبیا  تیشین 

  شکل نی  باید گویا و ب« ها و نتایجیافت »نی  ب  همین نحو باید از مناسبس و منطق الزم برخوخداخ باشد. نحوه اخائ  
یری ماتدل گباید داوخ خا متقاعد کند ک  نویانده از مواخد قبلی ب  نتیج « گیریبحث و نتیج »مناسب باشد. دخ ادام  

ند ادخ تالش برای انتشاخ مقال  دخ نشریا  معتبر هاتند، این تجرب  خا باخها داشت و کاخبردی خسیده اسس. کاانی ک  
دهند. تژوهشگرا  و ک  داوخا  اغلب با خد مقال  یا اخائ  ا الحا  کلی و ج ئی نابس ب  مقاال  واکنش نشا  می

با تیگیری و اخسال مقاال  دخ هر ها ناامید نشوند و دانشجویا  باید خود خا آماده کنند ک  دخ مواجه  با این تاسخ
، مقال  خا ب  دیگر نشریا  اخسال کنند و دخ هر مرحل  ب  دنبال ا الح و بهبود کاخ و «تاسخ منفی»مرحل  دخیافس 

 تالش برای متقاعد کرد  داوخا  باشند. 
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 هانامه یا رساله در همایش. انتشار نتایج پایان9-3-9
سخنرانی »ها دخ قالب نمره مربوط ب  دستاوخدهای تژوهشی از انتشاخ نتایج دخ همایش توانند برای تکمیلدانشجویا  می

 فراخوا  مقال  داخند.   31-9های جدول ها ب  یکی از شکلمند شود. همایشبهره« یا توستر
 ها های فراخوان مقاله برای شرکت در همایش. انواع شکل21-9جدول 

 توضیح انواع ردیف
 هاترین یافت شناسی و مهمکلم  و شامل هدف، خوش 999ر دخ حداکث 0چکیده 0
 ای از مقال  کامل با یک جدول مهم کلم  و خال   0999تا  3چکیده بلند 3
 شده دخ نحوه نگاخش یک مقال  تژوهشی با ج ییا  اخائ  9مقال  کامل 9
سخنرانی، توستر یا چاپ »های تذیرش تاسخمقاال  تس از اعالم و ول دخ دبیرخان  همایش و انجام داوخی با      

نگاخش مقال  برای همایش ها خاهنمای مواج  خواهند شد. اغلب همایش« عدم تذیرش»و یا « دخ کتاب مجموع  مقاال 
 کنند. داوخی می 38-9شرح جدول کنند. اغلب داوخا  مقاال  خا دخ الگویی ب  خود خا اعالم می

 های ارسالی به همایشیدههای داوری چک. شاخص28-9جدول 
 نمره جزئیات محورها ردیف
 39تا   تازگی، اهمیس و ضروخ  موضوع مقدم  0
تناسب خوش تحقیق، جامع  و نمون  آماخی، اب اخ استانداخد،  شناسی خوش 3

 آوخی و تحلیل اطالعا  و خوش آماخی خوش جمع
 39تا 

، بحث و یافت  9
 گیری نتیج 

بحث با استفاده از آخرین دستاوخدهای اخائ  خال   یافت ، 
 گیری دقیق معتبر و اخائ  نتیج 

 99تا 

 39تا  تجانس عنوا ، هدف، خوش تژوهش و نتیج  با انشاء شایات  نگاخش آکادمیک 1
  جمع کل 

« 099تا  80بین »کل امتیازا  اغلب با اخزیابی نهایی داوخ و جمع کل امتیازا ، ب  این شکل خواهد بود ک  اگر جمع   
باشد « 59تا  10بین »باشد ب  شکل اخائ  توستر و اگر «  89تا  50بین »باشد، مقال  با اخائ  ب  شکل سخنرانی، اگر 

 مثاب  خد مقال  خواهد بود. ب « 19بین  فر تا » وخ  چاپ دخ کتاب همایش تذیرفت  خواهد شد. جمع کل امتیاز ب 
تری خه باید دخ یک  فح  توستر مانند با ابعاد مشخص و عناوین محدودشدههای موخداشادخ  وخ  تذیرش بخش     

اًل آمده قراخ گیرد. معمودسساخائ  شوند تا خواننده توستر با خواند  آ  دخ جریا  فعالیس تژوهشی شما و نتایج ب 
. اما باید ب  این نکت  اشاخه شوندمتر عرض تهی  میسانتی 99متر اختفاع و سانتی 19ها دخ ابعاد توسترها برای همایش

 تواند متغیر باشد. های مختلف میشود ک  اندازه توستر دخ همایش

                                                           
1.Abstract 
2.Long abstract 
3.Full paper 



 

 

 ۶۸ مرجع پژوهش

جدول، نموداخ، شکل و »بهتر اسس ک  دخ تهی  توستر از نوشتن مطالب زیاد خودداخی و دخ عوض سعی شود از      
حال مطالب های بصری و دخعینب  جاذب های متنوع استفاده کرد. این اقدام و توج  مناسب همراه با خنگ« تصویر
 تر مطالب آ  خا دخک کند. کند تا جذب توستر شده و سریعفهم و دخک سریع، ب  خواننده کمک میقابل
از  نشده باشد، بهتر اسس ک شود، اما اگر اعالممعموالً جنس توسترها نی ، توسط برگ اخکنندگا  همایش اعالم می      

آ  خا بر خوی  WORDاکیفیس باالی توستر استفاده کنید. شما باید تس از تهی  توستر دخ محیط کاغذهای مناسب و ب
های مناسب برای چاپ یا ترینس خنگی بر خوی  فحا  باکیفیس و یک دیاک ب  مراک  یا دفاتر فنی با دستگاه
مینس استفاده از توشش ل  وخ  ترینس طولی باشد و تس از چاپ آ مخصوص توستر ببرید. بهتر اسس ک  توستر ب 

شود. شود تا مانع از آسیب احتمالی باشد. توشش لمینس از جنس تالستیک شفاف اسس ک  توستر دخ داخل آ  ترس می
ده مشاه 1-9دخ شکل  WORDدخ ادام  شکل و چاخچوب کلی و محتوای یک توستر خا برای تهی  کرد  دخ محیط 

 کنید. می
ازدیدکنندگا  شود. چو  بک توستر خوب از متن و اشکال و نموداخهای بیشتر تشکیل میب  یاد داشت  باشید ک  ی توجه:

 یابند.وقس کافی برای خواند  تمام مطالب توستر خا نداخند و با نموداخها و اشکال و جداول اختباط بهتری می

 
 . چارچوب و محتوای کلی یک پوستر برای همایش3-9شکل 

 امه یا رساله در کتابن. انتشار نتایج پایان9-3-3
نام  تایا  کننده دانش موجود،های مهم تکمیلتوانند با برخوخداخی از مبانی نظری، ادبیا  تیشین  و یافت دانشجویا  می

غلط فکر نام  یا خسال  متفاو  اسس و برخی ب یا خسال  خود خا ب  یک کتاب تبدیل کنند. ساختاخ کتاب با ساختاخ تایا 
 ها دخ یککتابتوا  دخ قالب یک کتاب منتشر کرد. نام  یا خسال  خا میما  محتوا یا چاخچوب تایا کنند ک  همی
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هاتند و بدیهی اسس ک  اغلب کتب دانشگاهی از نوع آموزشی باشند. « غیرآموزشی»و یا « آموزشی»بندی کلی یا دست 
 اخاتی الگوی خا ی برای نشر کتاب داخد.  شوند. هر انتشآموزشی میهای آموزشی شامل منابع دخسی و کمککتاب
تیش از متن، متن )فصل و بخش( و تس از »برای نگاخش یک کتاب آموزشی، باید ب  س  بخش ا لی آ  یعنی      
ساختاخ یک کتاب آموزشی بر اساس  33-9ها توج  داشس. دخ جدول عالوه ج ئیا  هر یک از این بخشب « متن

 شده اسس. معرفی« نشگاه تیام نوخخاهنمای نگاخش کتاب دخ دا»
 . ساختار کتاب آموزشی در دانشگاه پیام نور21-9جدول 

 توضیح واحدهای فرعی واحد اصلی ردیف

 اولین  فح  کتاب ) فح  فرد(  الف(  فح  عنوا  تیش از متن 0

 دخ تشس  فح  عنوا  ) فح  زوج( ب(  فح  حقوقی )شناسنام (

 ز  فح  حقوقی ) فح  فرد(بعد ا ج( تیشگفتاخ ناشر

  فح   9/0از  فح  فرد و  د( فهرسس

  فح  9/0از  فح  فرد و  ه( تیشگفتاخ مؤلف و مترجم

متن )فصل و  3
 بخش(

 کم دو فصل داشت  باشدهر بخش باید دسس بندی الف( بخش

 شماخنده فصل عدد اسس  بندی ب( فصل

 وماً ج و متن اثر نیاس اما ب  دخک بهتر کمک توضیحاتی ک  ل الف( تیوسس تس از متن 9
 کند. می

 های جامع مبتنی بر مطالب فصل و هماو با هدف کلی اثرترسش ب( خودآزمایی نهایی

 های قبلی تاسخ ترسش هاج( تاسخ خودآزمایی

 کاخخفت  دخ متن ا طالحا  انگلیای ب  نام د( واژه

 وخی بازخوخدها از کتاب آبرای جمع ه( برگ  نظرخواهی 
ها وجود داخند و برخی اختیاخی اسس.  فح  عنوا  برخی از ج ئیا  هر واحد ا لی اجباخی و دخ تمامی کتاب     

دخ تشس  فح  عنوا  ) فح  زوج( و شامل دو بخش  و  فح  حقوقی بایاخ مهم هاتند.  فح  حقوقی یا شناسنام 
کتاب اسس. این مواخد اغلب توسط خود ناشر و دخ قالب الگوی مشخصا  کتابخان  ملی و مشخصا  عمومی 

شود. اخائ  یک فهرسس مطالب مناسب برای کتاب خیلی مهم اسس. زیرا بایاخی از افراد بعد از انتشاخا  تنظیم می
دف از تا ه شودکنند تا با محتوای آ  آشنا شوند. دخ تیشگفتاخ کتاب تالش میعنوا  کتاب، فهرسس آ  خا مطالع  می

تألیف یا ترجم  کتاب و کلیاتی دخباخه چگونگی محتوای آ  و خاهنمای مطالع  کتاب مطرح شود. شروع واحد ا لی 
متن با شروع فصل یک یا بخش اول خواهد بود. شروع هر فصل باید با معرفی هدف کلی و اهداف یادگیری آ  باشد. 

ؤثری بندی مؤثر متن، نقش مبندی و بخشایی اخائ  شود. فصلای از فصل و خودآزمدخ انتهای هر فصل نی  باید خال  
از واحدهای تس از متن و شامل ج ئیا  غیرضروخی برای  دخ اختباط خواننده با کتاب و محتوای آ  داخد. تیوسس

نام  خاسشود. دخ انتهای کتاب باید تاخائ  دخ متن ا لی اسس ک  ب  انتهای کتاب و برای دخک بیشتر خواننده منتقل می
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نام  شود. کتابنام  هم استفاده میها حاب ضروخ  دخ انتها از واژهها وجود داشت  باشد. دخ برخی از کتابخودآزمایی
مای  ها از نهای کلیدی و دخ انتهای کتاب  و دخ مواخدی انتهای فصول اسس. دخ برخی کتابیا فهرسس منابع از بخش

دف از شوند. هها و امثال آ  اسس ک  ب  ترتیب الفبایی تنظیم میها، مفهومام وختی از ن نمای شود. هم استفاده می
 تنظیم نمای  این اسس ک  مخاطب با کلیدواژه بتواند ب  مطلب موخدنظر دخ متن دسترسی یابد. 

 
 نامه یا رساله ثبت اختراع و حق اختراع یا پتنت از نتایج پایان. 9-3-5 

ها و مراک  آموزش عالی باید از ماائل مختلف مربوط ب  ثبس اختراع، صیال  دانشگاهالتحامروزه دانشجویا  و فاخغ
ابتکاخ و موضوعا  مربوط ب  مالکیس فکری اطالع داشت  باشند تا دخ  وخ  داشتن ایده و اختراع بتوانند آ  خا ثبس 

ای فرآیند یا فرآوخده»آ  برای اولین باخ تواند نتیج  تژوهشی باشد ک  دخ می 0«اختراع(. »0989آبادی و فالحی کنند )تاج
برآمده از ذهن مخترع،  یا ایده« اختراع»شود. اخائ  می« حل مشکلی دخیک حرف ، فن، فناوخی یا  نعسخاه»یا « خاص

 خییا برخوخدا« تتنس»تبدیل خواهد شد. « حق اختراع»یا برخوخداخ از  3«تتنس»با اخائ  ب  اداخه ثبس اختراعا  و تأیید ب  
ده یا شحق اختراع ثبس»شده اسس. دخ  وخ  برخوخداخی از ب  معنای حمایس قانونی از اختراع ثبس« حق اختراع»از 

ود. با شبرخوخداخ می« انحصاخی، موقس و مشروط ب  خعایس تکالیف مقرخ دخ قانو »مخترع از امتیاز مالکیس « تتنس
د. استفاده کر« برداخیوش، عرض  برای فروش و اعطای مجوز بهرهاستعمال، انتقال، فر»توا  از امتیازا  این حق می

داشت   99-9هایی ب  شرح جدول باید ویژگی« تتنس»برای ثبس و برخوخداخی از حق اختراع یا « اختراع»طوخکلی یک ب 
 باشد. 

 های الزم یک اختراع برای ثبت در ایران. ویژگی90-9جدول 
 توضیح هاویژگی ردیف
 طوخ کتبی، شفاهی یا استفاده عملی(  آ  دخ فن یا  نعس قبلی )گ اخش نشد  دخ هیچ جای جها  ب نبود جدید 0
 شده نبود  برای داخندگا  افراد ماهر و فنی آ  حوزه بدیهی و شناخت  گام ابتکاخی 3
 گیری و خدما دستی، کشاوخزی، ماهیای از  نعس ازجمل   نایعاستفاده یا ساخس دخ خشت قابل کاخبرد  نعتی 9
 دخ تضاد نبود  با شرایط قانونی کشوخ  شرایط قانونی 1
تالیم اظهاخنام  اختراع از طریق الکترونیکی اسس و متقاضیا  ثبس اختراع باید از طریق آدخس       

http://ipm.ssaa.ir  تالیم اداخه اختراع و تیگیری کنند.  90-9اظهاخنام  خود خا دخ مراحلی ب  شرح جدول 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1.  Invention 
2.  Patent 
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 . مراحل ثبت اختراع 99-9جدول 
 مراحل   ردیف
 http://ipm.ssaa.irتکمیل اظهاخنام  دخ سامان   0
 دخیافس تیام کوتاه  تس از ثبس اظهاخنام  3
 برخسی مقدماتی 9
 خوزه برای ا الح یا تکمیل مداخک و ضمایم  99دخ  وخ  ناقص بود  مداخک متقاضی وجود مهلس  1
  الح و مبلغ الزم برای  دوخ نام  اختراع دخ وخ  تأیید اختراع توسط مرجع ذیاعالمی  اعطای گواهیامکا  خؤیس  9
 خوزه برای ترداخس ه ین  و اخسال تصویر سند ترداخس دخ سامان  و تیگیری اقداما   دوخ آگهی   99مهلس  5
ها   کتبی دخ قالب کتاب، مقال  و دخ نمایشگاه وخک  مخترع قبل از تالیم اظهاخنام  و ثبس، آ  خا ب دخ وختی     

سازی و واخدکرد  این اختراع ب  حوزه قلمرو عمومی مالکیس اقدام کرده اسس. اگر متقاضی افشا کند؛ دخجهس عمومی
ماه تس از افشا، موضوع( اظهاخنام  اختراع خا تالیم نکند، حق اختراع او از دسس خواهد خفس.  5دخ مهلس اخفاقی )

و  93-9دخ محوخهایی ب  شرح جدول  http://ipm.ssaa.irنام  ثبس اختراع دخ فرم مخصوص موجود دخ نشانی اظهاخ
ناخ   3بعد از اتمام مراحل و مراجع  برای دخیافس گواهینام  ثبس اختراع باید  شود. مخترعب  زبا  فاخسی تکمیل می

حا  آ  خا ب  اداخه ثبس اختراع تحویل دهد. کاخشناس از مداخک ثبس اختراع خا ترینس بگیرد و تس از امضای هم   ف
 دهد.یکند و یک ناخ  خا ب  مخترع ماداخه ثبس اختراع یک ناخ  خا همراه با تصویر گواهینام  ثبس اختراع بایگانی می

 . محتوای اظهارنامه ثبت اختراع 92-9جدول 
 محتوا ردیف
 متقاضی شخص حقوقی نام، نوع فعالیس، محل، شماخه ثبس و ... مشخصا  )نام، شماخه ملی، نشانی و...( و دخ وخ  0
 مشخصا  نماینده قانونی متقاضی دخ وخ  وجود 3
 کلم  و نداشتن کلماتی مثل بهتر( 09تا  9کننده اختراع ادعایی، بین عنوا  اختراع )مشخص 9
 خخواسس حق تقدمنام  اختراع دخ خاخج، دخ وخ  دتاخیخ، محل و شماخه اظهاخنام  یا گواهی 1
 اطالعا  مربوط ب  اظهاخنام  ا لی دخ وخ  تکمیلی بود  اختراع 9
 هاتعداد  فحا  تو یف، ادعا، خال   تو یف اختراع و نقش  5
 المللی اختراعا بندی بینتعیین طبق  اختراع بر اساس طبق  1
ق شده منحصراً ب  او تعلاختراع ثبس مخترع شخصی اسس ک  اختراع حا ل تالش فکری و ذهنی اوسس و حقوق     

داخد اما دخ بایاخی از مواقع مخترعین بر طبق قراخداد استخدام یا کاخ معین و یا قراخدادهایی از این قبیل اختراع خا ب  
 مابین تمام یا قامتی از حقوق مادی آ  متعلق ب  کاخفرمادهند و بر طبق قراخداد فیدستوخ و سفاخش کاخفرما انجام می

یا بنگاه و شرکتی اسس ک  وی خا استخدام کرده اسس ولیکن نام مخترع )حقوق معنوی( وی محفوظ اسس و نام وی 
ا نام  و خسال  بنا بر فرم ا الس و تعهد دانشجو بباید دخ اختراع ذکر شود. دخ این خاستا هرگون  اختراع مربوط ب  تایا 

 نام دانشگاه مربوط  خواهد بود. 
 اسس.    9-9شده دخ شکل دخ ایرا  ب  شرح نموداخ اخائ « ثبس اختراع»جام کاخ مراحل ان     
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 . نمودار مراحل ثبت اختراع در ایران5-9شکل 

قبل از وخود ب  سایس و ثبس اطالعا  الزم باید از مداخک شناسایی )حقیقی یا حقوقی( اسکن تهی  کرد و متو       
 خا برای ضمیم  آماده نمود.« هانقش »و « خال   تو یف اختراع»، «عاهای اختراعاد»، «تو یف اختراع»اختراع ازجمل  

های  نعتی و عالئم تجاخی مصوب نام  اجرایی قانو  ثبس اختراعا ، طرحآئین 09بر اساس ماده توصیف اختراع: 
 توج  داشس.  99-9برای تنظیم تو یف اختراع باید ب  مالحظاتی ب  شرح جدول  0985
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 . مالحظات توصیف اختراع99-9جدول 
 توضیح مالحظات ردیف
کلم  دخ ابتدای تو یف اختراع با هما  عنوا  مندخج دخ  09تا  9طرح عنوا  اختراع با ترجیح  داخای نکت  نوآوخان  0

 « جدید»و « نوین»، «بهتر»اظهاخنام  اختراع و همچنین عنوا  التین و ترهی  از کلماتی چو  
 ها، فی یک،مکانیک، الکترونیک، شیمی، متالوژی، برق، سالح»اشاخه زمین  فنی اختراع مانند  0نی اختراعزمین  ف 3

 بیوتکنولوژی، مواد زیاتی، شیمی آلی، فناوخی اطالعا  کشاوخزی و امثال آ 
 راع همراه با اهداف آ حل آ  دخ قالب نوآوخی و ادعای اختشده، اخائ  خاهاشاخه ب  مشکل فنی دیده حلمشکل فنی و خاه 9
شرح وضعیس دانش  1

 فنی تیشین
های مرتبط با اختراع و ادعاهای موجود برای دخک جدید اخائ  دانش فنی تیشین و سابق  تیشرفس

مانند سایس خوزنام  خسمی جمهوخی اسالمی دخ ایرا  « های مربوطسایس»بود  اختراع با جاتجوی 
 الملل  دخ سطح بین http://www.google.com/patentsو سایس 

 شرح کافی و مؤثر دخباخه قابلیس ساخس و استفاده از اختراع  حلقابلیس اجرائی خاه 9
نام  اجرایی قانو  ثبس اختراعا  دخ خصوص ادعای اختراع تأکید داخد ک  ادعای آیین 03و  00ماده ادعای اختراع: 

های فنی خا مشخص کند. هر اختراع دخ چاخچوب مشخص اختراع باید عنا ر اختراع موخد دخخواسس برای حمایس 
 91-9تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. این ادعاها باید  ریح، خال   و داخای شرایطی ب  شرح جدول می

 باشند. 
 . مالحظات ادعای اختراع 93-9جدول 

 مالحظات ردیف
 ها دخ  وخ  تعددگذاخی ترتیبی آ هها با توج  ب  ماهیس اختراع و شماخمعقول بود  تعداد آ  0
 فراتر از اطالعا  افشاشده دخ تو یف اختراع نبود  و برخوخداخی از تو یف اثباتی با استدالل مناسب  3
 های فنی قابل حمایس با استفاده از جمال  مثبسبیا  ویژگی 9
  «طوخ ک  دخ تو یف آمدههما »ترهی  از عباخاتی مانند اجتناب و ها یا تو یف، ج  دخ مواخد غیرقابلترهی  از اخجاع ب  نقش  1
 دخ  وخ  ضروخ  اخجاع ب  نقش  برای فهم ادعا، اخائ  شماخه  فح  نقش  و عالمس آ  دخ ترانت  تس از ادعا 9
 مشتمل نبود  بر شیوه اجرا و م ایای اختراع  5
ند دستیابی ب  یک فرآوخده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآوخده ادعا یا ادعاها ممکن اسس ناظر بر فرآوخده، فرآیند، فرآی     

 باشد، مشروط بر اینک  خاجع ب  یک مفهوم اختراعی باشد.
نام  اجرایی قانو  ثبس اختراعا  دخ خصوص خال   تو یف اختراع آیین 01و  09ماده خالصه توصیف اختراع: 

راع ی حوزه اختراع تأکید داخد تا دخ جاتجوی سوابق اخت وخ  تعیین ماتقیم زمین  فنبر خال   تو یف اختراع ب 
 موخدتوج  قراخ گیرد.  99-9ادعایی موخداستفاده قراخ گیرد. دخ خال   تو یف اختراع باید نکاتی ب  شرح جدول 

 
 
 
 

                                                           
1.  Bakground of Art or Filed of  The Invention 



 

 

 ۱۲ مرجع پژوهش

 . مالحظات نگارش خالصه توصیف اختراع 95-9جدول 
 مالحظات ردیف
 کلم  399تا  19شروع با عنوا  اختراع و مشتمل بر  0
 «حل و کاخبرد یا کاخبردهای ا لی اختراعمشکل فنی، خاه»بیا  اجمالی  3
 های اختراعهای شیمیایی یا معادال  خیاضی برای بیا  ویژگیدخ  وخ  ل وم اخائ  فرمول 9
    هر قامسهای اخجاع دهنده ب  هر نقش  تس از خالدخ  وخ  نیاز اخجاع ب  نقش  برای توضیح اختراع، اخائ  نشان  1
تواند مبنای تفایر برای تعیین حدود ادعا خود و نمیخال   تو یف فقط برای بیا  اطالعا  اختراع ب  کاخ می     
 باشد.
های اختراع تأکید داخد ک  چنانچ  نام  اجرایی قانو  ثبس اختراعا  دخ خصوص نقش آیین 09ماده  های اختراع: نقشه
ها باید ب  مالحظاتی ب  شرح جدول ، بخشی از ضمیم  اظهاخنام  اختراع باشند؛ دخ ترسیم آ ها، نموداخها و جداولنقش 

 توج  داشس.  9-95
 های اختراع . مالحظات نقشه96-9جدول 

 مالحظات ردیف
 ، با خطوط ترخنگ و یکدسس مشکی و غیر خنگی و ترجیحاً با اب اخهای فنیA4دخ یک خوی  فح  کاغذ بادوام و دخ قطع  0

 متر باشد. سانتی 0و از تایین  9/3، از خاسس 9/0، از چپ 9/3کشی خسم شود. حداکثر حاشی  اوخاق ب  ترتیب از باال نقش 
 ها ب  نحوی باشد ک  امکا  تکثیر یا تصویربرداخی آ  میار شود. وضوح و شفافیس نقش  3
 روخ  برجات  کرد  برای فهم اختراع(یکاا  بود  تمام عنا ر نقش  یا نموداخ داخای مقیاس )مگر دخ ض 9
  وخ  عمودی دخ  فح  قراخ گیرد. تاحدامکا  ب  1
 طوخ خوشن ذکرشده و خوانا باشند.ها ب اعداد، حروف و نشان  9
 ها اخجاع داد.هایی باشد ک  دخ تو یف بتوا  ب  آ شامل نشان  5
 دهنده شماخه آ   فح  از کل  فحا  باشد. گذاخی شده و ترجیحاً نشا ترتیب شماخه فحا  باید ب  1
 ها وجود داشت  باشد )مگر دخ موخد جداول و نموداخها(. هیچ توضیحی نباید خوی نقش  8
ا، هها، نموداخها و جداول دخ بیش از یک  فح  باشد، کل  فحا  باید بدو  حذف بخشی از آ ک  هریک از نقش دخ وختی 3

 ها خا با یکدیگر خوشن سازد.ک  اختباط و تمامیس قامسنحویشماخه  فحا  باشد ب هایی ماتقل از شامل نشان 
 انتخاب گ ین  ثبس»، «وخود ب  سایس»تس از آماده شد  مداخک الزم، نحوه ثبس دخخواسس شامل مراحلی ب  شرح     

ینی بازب»، «اف ود  ضمایم»، «ثبس اطالعا »، «تکمیل متن دخخواسس»، «انتخاب موضوع دخخواسس»، «انواع دخخواسس
 گ ین  ثبس انواع دخخواسس اقدام کنید.  iripo.ssaa.ir اسس. با مراجع  ب  آدخس« دخیافس شماخه مکانی ه»و « اطالعا 

 های علمی و صنعتی ایران. تائیدیه علمی اختراعات از سازمان پژوهش9-3-5-9

های تژوهشی و فناوخی اعضای محاسب  از فعالیسی قابلموضوع امتیازها -0-9جدول شماخه  9ماده  8با توج  ب  بند 
های آموزش عالی، تژوهشی و فناوخی دولتی علمی مؤسا نام  اختقاء اعضای هیئسعلمی آموزشی مربوط ب  آیینهیئس

شده و موخد تأیید از عوامل مؤثر دخ اختقای ، اختراعا  ثبس31/91/0939/ش موخخ 1199/39و غیردولتی ب  شماخه 
های علمی و  نعتی ترین مرجع برای دخیافس تأییدی  علمی اختراع، سازما  تژوهشعلمی اسس. مهمضای هیئساع
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( /http://www.irost.orgهای علمی و  نعتی ایرا  )ایرا  اسس. برای این منظوخ باید از طریق توختال سازما  تژوهش
نام و اقداما  مندخج دخ ( ثبس/ http://patent.irost.orgها ب  آدخس )زیابی اختراعا  و نوآوخیدخ سامان  ملی اخ

 سامان  انجام شود.  
 
 های برگزیده توسط بنیاد ملی نخبگان. پشتیبانی از اختراع9-3-5-2

دهای برتر و نخبگی )موضوع مصوب  شوخای عالی انقالب فرهنگی دخ جلا  نام  احراز استعداآیین 1-9دخ اجرای بند 
شوخ های برگ یده کمنظوخ تحقق بندهای مرتبط از سند خاهبردی کشوخ دخ اموخ نخبگا ، اختراع( و ب 01/5/0989موخخ 

نی ی نخبگا   شناسایی و تشتیباتوسط بنیاد مل« های برگ یدهاختراع از تشتیبانی و شناسایی نام آیین»نام  مطابق مفاد آیین
  منظوخ خسید  بها ب های برگ یده توسط بنیاد ملی نخبگا ، توانمندسازی آ شوند. هدف از شناسایی اختراعمی

های فکری ب  ثرو  اسس. ها و تکمیل چرخ  ملی نوآوخی و تبدیل داخاییبنیا ، ایجاد بازاخ برای آ محصولی دانش
( شناسایی 9 -3 -0های مختلف دخ طی سال، اختراعا  برتر خا دخ س  سطح )گ اخی جشنواخهبنیاد ملی نخبگا  با بر

 کند.از آنا  حمایس می« های برگ یدهاختراع از تشتیبانی و شناسایی نام آیین»و مطابق با 
 پردازی و اعالم نظریه جدیدنظریه. 9-3-6

های جدید از چالش شود. اعال  و اخائ  نظری ای اطالق میی های با خویکرد نظرسازیاین امر هم ب  نظری  و هم مدل
 خصوصشوند، ب ای میتردازا  دخ انتشاخ نظری  خود، اغلب دچاخ مشکال  عدیدهاساسی تژوهشگرا  اسس. نظری 

بس أی مثها خسختی ب  آ ویژه نو بود  نظری ، داوخا  ب یک، ب  دالیل مختلف و ب ها دخ نشریا  دخج برای چاپ آ 
ترداز، نظری  خود خا دخ یک شود ک  نظری های جدید دخ مجال  معتبر موجب میدهند. گاهی مشکل چاپ نظری می

د  آ  نیاس. اخزش بومعنای بیکتاب منتشر کند. البت  باید توج  داشس ک  خد یک نظری  از سوی یک نشری  علمی، ب 
زی تا اخائ  کامل نظری  خود، همواخه با کاخ شدید، مشکال  زیاد، موفقیس ترداترداز از بدو وخود ب  میدا  نظری نظری 

-های خا ی برخوخداخ باشد تا بتواند مایر طوالنی و دشواخ نظری هایی مواج  اسس؛ بنابراین باید از ویژگیو ناکامی

 تردازی خا طی کند. 
ا  ها دخ جلاشده بر اساس خویکرد نظری، طرح آ های ساخت ها و مدلها برای اخائ  نظری یکی از بهترین فر س     

ها یک مناظره جمعی دانشگاهی اسس ک  اسس. این نوع کرسی« تردازی و امثال آ آزاداندیشی، نقد، نظری »های کرسی
شود. مند میهای متخصصا  عالی بهرهدهد و از نقدها و داوخیدخ آ  تژوهشگر نتایج تالش علمی خود خا اخائ  می

توانند یهای آزاداندیشی ماندیشی ب  معنای ایجاد زمین  و باتری اجتماعی برای خشد و تویایی اندیش  اسس. کرسیآزاد
ها، تیشنهادهایی مبنی بر ایجاد تحول دخ دخوس مقاطع مختلف و تغییر جلاا  نقد نظری »های مختلفی مانند از خاه

هیئس حمایس از » 0983ماه باشد. دخ ایرا  دخ دی« د علممعیاخهای سنجش و امتحا  و امثال آ  برای نهضس تولی
 اف ایش خونق و»تشکیل شد. از اهداف این هیئس، « شوخای عالی انقالب فرهنگی»توسط « تردازیهای نظری کرسی

تر سنجش کیفی دستاوخدهای علمی و نشاط علمی، ایجاد زمین  اختقاء، فرهنگ نقد و نوآوخی علمی و از هم  مهم
اجرای معرفی شده دخ مرک  های قابلاسس. انواع کرسی« گیری از این دستاوخدهاباترهای مناسب برای بهرهایجاد 

http://www.irost.org/
http://patent.irost.org/


 

 

 ۱۴ مرجع پژوهش

های یکرستحصیال  تکمیلی دانشگاه تیام نوخ )ج وه خاهنمای فعالیس دانشجویا ، اساتید و کاخکنا ( بر دو نوع 
  اشاخه کرد. 91-9ب  شرح جدول « تخصصی»و « ترویجی»

های ترویجی و تخصصیانواع کرسی. 91-9جدول   

 توضیح انواع نوع  ردیف

 ترویجی 0

عرض  و نقد 
 ایده علمی

هرگون  تالش نوآوخان ، خوشمند و منطقی ک  هدف از آ  اخزیابی و سنجش نقاط ضعف و قو  
 یک نظری ، مکتب، بینش، جریا  و ... جهس کمک ب  ا الح و بهبود آ  باشد.

مناظره 
 علمی

ا و های نقادان  دیدگاهگون نظر ک  ب حث  خودخخو، خوشمند و منطقی میا  دو  احبهرگون  مبا
کشند تا دخنهایس دیدگاه برتر ب  نحو نظرا  یکدیگر خا دخباخه موضوعی خاص ب  چالش می

 آمی ی تفوق یابد.ماالمس

 مائل  محوخ
ه موضوعی واحد با هدف مباحث  خوشمند و منطقی میا  دو یا چند نفر متخصص دخباخ 9حداقل 

 تفاهما  اسس.های یکدیگر و تبیین ایده و خفع سوءکاب آگاهی از دیدگاه

 تخصصی 3

 تردازینظری 
اخائ  نظری  علمی جدید ک  محصول مطالع  و تژوهش خوشمند و برخوخداخ از وجاهس و سطح 

ب قی و کاخبرد مناسعلمی الزم بوده و داخای مبانی، فرضی  و دالیل کافی و ساختاخ علمی، منط
 باشد.

 نوآوخی
اخائ  خوشمند هرگون  نظری ، نظر، خویکرد و نقد علمی جدید دخ سطوح مختلف اسس. برخی 

 سطوح فراتر ازنظر و برخی فراتر از نظری  اسس.

 نقد
استقراء ماتدل، متقن و ماتند مجموع  محاسن و معایب یک مکتب، نظری  و نظر یا اثر علمی 

طال یا تکمیل آ  نظری  با خعایس ادبیا  خشت  علمی مربوط و منطق و اخالق نقد دخ مایر اب
 اسس ک  از چاخچوب نظری و ساختاخ علمی خوشن برخوخداخ باشد.

ا با شود، لذها و مجامع علمی تأکید بایاخی میتردازی دخ دانشگاههای نظری های اخیر بر برگ اخی کرسیدخ سرال     
فاع تردازی جلاا  دتردازی برداشس. کرسی نظری های مؤثری دخ خاستای نظری توا  گاماقدام می آشرنایی با این نوع

نظرا  با ها برای  رراحبشررود. این کرسرریو داوخی اسررس ک  برای قضرراو  و اخزیابی مدعاهای جدید تشررکیل می
 ادعاهای زیر قابل تشکیل اسس. 

  ادعای اخائ  یک نظری  جدید علمی 
 تر از نظری    یک نوآوخده جدید و دخ سطحی تایینادعای اخائ 

  ها، علوم و نظرا  موجود ادعای نقدی جدید نابس ب  نظری 

تردازی دخ حضروخ شوخای داوخی و کمیت  ناقدا  قابل دخ این  روخ  با خعایس شررایطی، جلار  کرسری نظری      
تا « هاها، نقدها و دفاعنظرا ، ترسش»لاا  تشرکیل اسرس. تعداد جلاا  برحاب نیاز تعیین خواهد شد. دخ این ج

ای برای داوخی با حضرروخ کفایس مذاکرا  علمی برسررد. دخ این هنگام جلارر  محرمان خود ک  جمع ب می جایی تیش
گیرد تا دخ موخد امتیاز نظری  یا نظر تشررکیل و قضرراو   رروخ  میاعضررای داوخا  و بدو  حضرروخ ناقدا   رراحب
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ند و امتیاز کاب ک«  رفر تا  د»تواند بین شرود. یک نوآوخده یا مدعا میشرده تصرمیم گرفت  ائ نوآوخده و یا نقد اخ
 برای قبول شد  الزم اسس.« شصس»حداقل امتیاز 

های های علمی، کرسیهای آزاداندیشرری، کرسیکرسری»تردازی، گاه ب  کلماتی نظیر های نظری عالوه بر کرسری      
 تردازی متفاو  اسس. های نظری خوخیم ک  مفهوم آ  با کرسیبرمی« ههای مناظرترویجی و کرسی

هایی برای اظهاخنظرهای غیرمتعاخف افراد دخ حضوخ جمع نخب  هاتند. دخ این های آزاداندیشری، نشراسکرسری     
  با نظرا  شررود، بلک  مجالی برای اخائ  نظرا  مخالف و متفاوشررده داوخی و امتیازدهی نمیها مطالب اخائ کرسرری

ای ههای آزاداندیشی، شوخای داوخی و امتیازدهی نهایی وجود نداخد؛ اما کمیت شرایع و خایج اسس. بنابراین دخ کرسی
حرفی جدید، »تردازی، یک  رراحب نظری  ادعای نظری  ناقد و ناقدانی برای نقد نظریا  فرد وجود داخند. دخ کرسرری

های ممکن اسررس ادعایش دخ جمع کمیت  داوخا  خد شررود. ولی دخ کرسرریداخد ک  « بازکرد  یک گره یا توسررع  علم
سازی، خوشن»، «گفتگو»، «مباحث »، «تکراخ موضروعا  قبلی»خواهد نظری  جدید بدهد؛ بلک  بر آزاداندیشری فرد نمی

 تأکید داخد.« نفی، خد یا اثبا  برخی حقایق
مواجه  علمی حضرروخی دخ تقابل با یکدیگر، ب  نظرهایی اسررس ک  دو  رراحبهای مناظره هم کرسرریکرسرری     
کنند تا هر کس ک  تواناس، نظریا  کنند و همدیگر خا نقد میهای متفاوتشا  خا با هم خدوبدل میتردازند و حرفمی

 داخد.« هم شوخای داوخی و هم کمیت  ناقدا »های مناظره، خودش خا ب  اثبا  برساند. البت  کرسی
 جلااتی برای دفاع« تردازیهای نظری کرسی»های علمی، مانند علمی و ترویجی هاتند. کرسی ها دو نوعکرسری     

شرروند و برای اختقای اعضررای هاررتند ک  دخ چاخچوب فرآیندی مصرروب تشررکیل می« یک نظر جدید»و داوخی 
یجاد نشاط علمی و ا های ترویجی  رفاً جنبة ترویجی داخند و بیشتر برایعلمی داخای امتیاز اسرس. اما کرسریهیئس

 98-9های علمی دخ جدول شوند. شرح وظایف کرسیتشکیل می« خقیب و مخالف»نظرا   منظوخ اخائ فضرای باز ب 
 شده اسس.  معرفی

 پردازیهای نظریهشرح وظایف کرسی .98-9جدول 
 شرح وظایف ردیف
 ها، نظرا  و نقدهای علمیخی نظری نظاخ  بر خوند و فرآیند برگ اخی جلاا  نقد، اخزشیابی دفاع و داو 0
 هابرداخی از فر س کرسیتردازا  و نقادا  برای بهرهشناسایی و ترغیب و جلب نظر نظری  3
 های وا ل  جهس برگ اخی جلا  نقد، اخزشیابی، دفاع و داوخیواخسی اجمالی محتوای طرح 9
 میت  نقادا  تیشنهادیبرخسی و تأیید  الحیس علمی اعضاء شوخای داوخی و اعضای ک 1
ها، براسرراس تفویض اختیاخ شرروخای علمی تعیین داوخا  و ناقدا   ررالح برای اجالس غیر واباررت  ب  دسررتگاه 9

 دبیرخان 
 تعیین خئیس شوخای داوخی و نماینده هیئس حمایس، دخ هر یک از جلاا  5
 استماع گ اخش برگ اخی جلاا  و اخزیابی علمی فرآیند آ  1
 های علمی، دخ مواخد خاصاد چگونگی حمایس از طرحتیشنه 8
 اخائ  مشاوخه علمی ب  دبیرخان ، و مجمع هیئس 3
 های علمی حوزه کرسی مربوطتهی  و تدوین اولویس 09



 

 

 ۱۸ مرجع پژوهش

 اسس.  93-9های علمی داخای اخکانی ب  شرح جدول هریک از کرسی     
تردازیهای علمی و نظری اخکا  کرسی .91-9جدول   

 وظایف ارکان ردیف

 خئیس 0
می های علشرناسرایی و جذب متخصصا ، تشکیل و اداخه جلاا  کرسی، تنظیم اولویس

 های وا ل  ب  کرسیطرح

 خئیسنایب 3
از اعضرای کرسری و داخای  رالحیس علمی الزم ک  ب  تیشنهاد خئیس و با تأیید اعضای 

 جای ایشا  حضوخ تیدا کند. تواند دخ غیاب خئیس ب کرسی می

 دبیر 9
دبیر ب  تیشرررنهاد خئیس دبیرخان  و  کند.خئیس کرسررری خا دخ ایفای وظایف خودیاخی می

 .شودتوافق با خئیس کرسی انتخاب می

 کاخشناس 1
های اداخی خا با جلاررا  و کلی  هماهنگیمقدما  برگ اخی جلاررا  و تنظیم  رروخ 

 دهد.هماهنگی خئیس کرسی انجام می

 اعضای تیوست  9
س شده و حضوخ اکثریحکم خئیس هیئس تعیینهای علمی ک  ب را  عضو کرسینظ احب

 .ها برای خسمیس جلا  کرسی ضروخی اسسآ 

 اعضای وابات  5
 هایشوند یا دخ برنام نظرانی ک  حاب موخد ب  جلاا  کرسی علمی دعو  می احب

 .کرسی همکاخی علمی خواهند داشس
های علمی یک حوزه، اقدامی مهم و مؤثر دخ توسرررع  دانش دخ ازی دخ همایشتردهای نظری برگ اخی کرسررری      

تنها خی ی مناسبی دخ برگ اخی مؤثر آ   وخ  نگیرد، دخواقع ن وجود، چنانچ  از قبل برنام حوزه مربوط  اسس. بااین
 داشت  باشد. لذا مهم اسستواند تیامدهای نامطلوبی ب  همراه سرازی حوزه علم نخواهد داشس، بلک  میتأثیری دخ غنی

 بینی مل وما  برگ اخی کرسی علمی توج  شود.ها قبل ب  تیشک  دخ تدوین برنام  عملیاتی همایش از مد 

 
 های علمی جشنواره. 9-3-1

واخه جشن»های معتبر دخ ایرا ، های معتبر علمی شرکس کند. یکی از این جشنواخهتواند دخ انواع جشنواخهدانشجو می
و « کویوناکو و آیاا»المللی بین با همکاخی دو سازما « وزاخ  عتف»اسس. این جشنواخه توسط « لمللی فاخابیابین

 -شود و از حداکثر حمایس مراک  تژوهشی وخ  ساالن  برگ اخ میبرخی مراک  مهم علمی و تژوهشی داخلی ب 
و « سال 99جوا  یا زیر »  تعریف دخ دو سطح آموزشی فعال دخ گاتره علوم اناانی برخوخداخ اسس. جشنواخه بنا ب

و خاخج   داخل»تردازد و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه ب  دخیافس، برخسی و انتخاب آثاخ برگ یده می« سالب خگ»
دهد. دخ حوزه داخل کشوخ، تمامی آثاخ تولیدشده توسط ایرانیا ، فاخغ از محل کنونی سکونس خا توشش می« المللیا بین

و اشتغال، مدنظر اسس و دخ حوزه خاخج از کشوخ، تولید آثاخ تژوهشی افراد بدو  تابعیس ایرانی موخدتوج  قراخ 
 های مختلفو آثاخ تژوهشی دخ قالب« علوم اناانی و اسالمی»های حوزه گیرد. موضوع جشنواخه، تقدیر از تژوهشمی

نام کند ابتدا دخ سایس ثبس« www.farabiaward.ir»نشانی  تواند با مراجع  ب  سامان  جشنواخه ب اسس. تژوهشگر می
اقدام کند. این  19-9شده برای هرسال نابس ب  اخسال انواع آثاخ خود ب  شرح جدول و دخ دوخه زمانی مشخص

 تذیرد. جشنواخه اغلب تولیدا  س  سال ماقبل سال برگ اخی جشنواخه خا می
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 المللی فارابیشنواره بینپذیرش در ج. انواع آثار قابل30-9جدول 
 نوع اثر ردیف
 یا اخسال دو ناخ  فی یکی ب  دبیرخان  همایش PDFکتاب تژوهشی: دخ قالب فایل  0
 PDFگ اخش اختتام یافت  تژوهش: دخ قالب فایل  3
 PDFخسال  دکتری: دخ قالب فایل  9
 PDFنام  کاخشناسی اخشد: دخ قالب فایل تایا  1
اسس ک  افراد و تولیدا  برتر ذیل هر  10-9نواخه داخای تان ده گروه علمی ب  شرح جدول بخش داخلی جش     

 گان  معرفی خواهند شد. های تان دهیک از این گروه
 المللی فارابیهای علمی بخش داخلی جشنواره بین. گروه39-9جدول 

 گروه ردیف گروه ردیف
 حدیث علوم قرآنی، تفایر و 3 اخالق، ادیا  و عرفا  0
 فق  و ا ول  09 شناسیتاخیخ، جغرافیا و باستا  3
 فلاف ، منطق و کالم 00 حقوق 9
 خسانی و کتابداخیفناوخی اطالعا ، اطالع 03 شناسیزبا ، ادبیا  و زبا  1
 شناسیمطالعا  هنر و زیبایی 09 علوم اجتماعی و علوم اختباطا  9
 مطالعا  انقالب اسالمی و امام خمینی )خه( 01 علوم اقتصادی، مدیریس و علوم مالی  5
 ای خشت مطالعا  میا  09 شناسی و علوم وخزشیعلوم تربیتی، خوا  1
   یاالملل و مطالعا  منطق علوم سیاسی، خوابط بین 8
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 هدف کلی: آشنایی با مبانی جستجو برای پژوهش

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم جستجو 
 آشنایی با انواع الگوهای مرور منابع 

  آشنایی با موتورهای جستجو 

 های اطالعاتی آشنایی با انواع پایگاه 

 افزارهای ساماندهی نتایج جستجو آشنایی با نرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۹۱۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

نوعی بازیابی همین اسس. مفهوم تژوهش ب « جاتجو»یک تژوهش  های دائمی دخ طولترین فعالیسیکی از مهم
 شود. جاتجوها اسس. دخ این فصل ب  مبانی جاتجوی مؤثر برای انجام تژوهش ترداخت  می

 

 . مفهوم جستجو3-9
ز وخ اگیرد. منظای داخد و با خویکردهای مختلفی دخ ادبیا  عمومی موخداستفاده قراخ میکلم  جاتجو ابعاد گاترده

 داشت  باشد.  0-1تواند معناهایی ب  شرح جدول های خاص میدخ حوزه« جاتجو»کلم  
 . انواع جستجو با توجه به کاربرد در حوزه خاص  9-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 فعالیس جاتجو برای خفع نیازهای خوزمره یا کاخهای خایج مانند جاتجوی برای خرید خودخو یا اجاخه خان    عمومی 0
 فعالیس جاتجو دخ حرف  یا مشاغل خاص مانند خبرنگاخ، تلیس، تاجر و امثال آ   شغلی  3
 فعالیس جاتجو برای انجام تژوهش تژوهشی 9
های خوزمره زندگی هاتند ک  دخنهایس با یک یا چند تلفن یا جاتجوهای عمومی و ساده، بخشی از فعالیس     

کند. دخ جاتجوی وابات  ب  خسد و بر اساس آ  اقدام میب  نتیج  میمشاوخه و یا جاتجو دخ فضای مجازی، فرد 
 کند. جاتجو می 3-1های اختصا ی شغل، دخ مواخدی ب  شرح جدول شغل، فرد با عمق بیشتر و دخ چاخچوب

 . انواع جستجوهای شغلی 2-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
موقعیس بازاخ فروش دخ کجا بهتر »یا « خرند؟بهتر می مردم چ  کاالیی خا»دخ تی تاسخ ب  سؤاالتی چو   تجاخی 0

 « اسس؟
 های جنایی و قضایی برای کشف حقیقس یا عامل جرم اقدام کاخآگاها  و بازجویا  ترونده تلیای 3
 برد  ب  حقایق تشس ترده نگاخ برای تیتالش خوزنام  نگاخیخوزنام  9
 آوخی اطالعاتی دقیق دخباخه فضا و زمین  داستا  سازا  برای جمعفیلمگویا  و سناخیونویاا  و تالش قص  داستانی 1
آموز مکلف ب  جاتجو دخباخه موضوعی خاص و اخائ  نتایج آ  کاخ جاتجوی کالسی ک  دخ آ  دانش ایمدخس  9

 شوند. می
 وند.ش  نتایج آ  میکاخ جاتجوی کالسی ک  دخ آ  دانشجو مکلف ب  جاتجو دخباخه موضوعی خاص و اخائ دانشگاهی 5
س. تری برخوخداخ اسمندی اختصا یتر و از ساختاخ و نظامجاتجوی تژوهشی از دو نوع جاتجوی قبلی عمیق     
 مروخ کرد.  9-1توا  دخ جدول های جاتجوهای تژوهشی با جاتجوهای غیرتژوهشی خا میترین تفاو مهم

 ی و غیرپژوهشی )عمومی و شغلی(های بین جستجوی پژوهشترین تفاوت. مهم9-3جدول 
 جستجوی غیرپژوهشی ردیف جستجوی پژوهشی

 برای خسید  ب  تاسخ و کاخبرد 0 گیری تژوهشیآوخی داده، تحلیل و نتیج برای جمع
 نداشتن ال ام ب  خعایس ا الس و اعتباخ منابع  3 ال ام ب  خعایس ا الس و اعتباخ منابع 

 نویایال امی نبود  استناد و منبع 9 نویایال ام ب  استناد و منبع
 ال امی نبود  جاتجوی مبانی نظری و تیشین  تژوهش  1 ال ام جاتجوی مبانی نظری و تیشین  تژوهش
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 اسس.  1-1هایی ب  شرح جدول بنابراین جاتجو برای تژوهش یک امر کامالً تخصصی و داخای ویژگی     
 پژوهش های جستجو برایترین ویژگی. مهم3-3جدول 

 هاویژگی ردیف
 گیرد.یا تژوهش شکل می« Research»یا جاتجو، کلم  « Search»ب  کلم  « Re»با اضاف  شد  تیشوند  0
 اقدامی برای تیدا کرد  هدفمند چی ی خاص و امری تیوست  دخ طول هر تژوهش 3
 ل وم جاتجو  از انتخاب موضوع تا تایا  تژوهش  9
 ش برای تبدیل آ  ب  مائل  و عینی کرد  آ  و معرفی عنوا  تژوهش جاتجو دخ مشکال  و تال 1
 « اهنس و امثال آ های اطالعاتی، گوگل اسکوالخ، علمها، تایگاهکتابخان »جاتجو برای تکمیل تروتوزال دخ منابعی چو   9
 واع کلیدواژه دخباخه یک موضوعمانند جاتجو با ان« ها یا کلما  کلیدی مناسب جاتجوکلیدواژه»جاتجو برای شناسایی  5
انتخاب موضوع، بیا  مائل ، شناسایی ضروخ  تژوهش، انتخاب سؤال »جاتجوی دخ ادبیا  تیشین  و مبانی نظری برای  1

 « ها و امثال آ تژوهش، اخزیابی مطالعا ، امکا  مقایا  و اخائ  تحلیل و تفایر برای یافت 
 منطقی    تیشین  برای بیا  فرضی  یا حدسجاتجو دخ ابعاد مبانی نظری و ادبیا 8
جوی کاخ با جاتکند. اینباید جاتجو « محدود و عینی کرد  آ »یا « مشکل ب  مائل »تژوهشگر برای تبدیل       

های تژوهشی  یافت»مند دهی نظامادبیا  تیشین  و مبانی نظری اسس. جاتجوی ادبیا  تیشین  بر شناسایی و سازما 
کمک « اهنواقص و فر س»و شناسایی « هاتفایر ایده»تأکید داخد. این امر ب  « ابط  با موضوع موخدبرخسیقبلی دخ خ

مند شده ب  طراحی یک تژوهش جدید های قبلی نظامطوخ خال   تژوهش. ب 0(3905کند )گریوال، کاتاخیا و داوا ، می
خا خوب شناخس و  9-1خهایی ب  شرح جدول کند. برای انجام جاتجوی مؤثر باید محویا تکمیل آ  کمک می

 ها استفاده کرد. دخستی از آ ب 
 . انواع محورهای کلیدی در فرایند جستجو با رویکرد پژوهش 5-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های تژوهش شناخس و کاخبرد مؤثر انواع مطالعا  مروخی با خویکرد تکمیل ظرفیس مروخ منابع 0
 اخس و کاخبرد انواع اب اخهای جاتجوی منابع مانند موتوخهای جاتجوشن اب اخهای جاتجو 3
 های ساماندهی اطالعا  حا ل از جاتجو شناخس و کاخبرد انواع اب اخها و شیوه ساماندهی اطالعا  9

 
 . انواع منابع برای جستجو 3-2

 5-1وا  از منابعی ب  شرح جدول تآوخی اطالعا  مربوط ب  مبانی نظری و ادبیا  تیشین ، میبرای جاتجو و جمع
 استفاده کرد. 

 
 
 
 

                                                           
1.  Grewal, Kataria, and Dhawan 



 

 

 ۹۱۲ مرجع پژوهش

 استفاده برای ادبیات پیشینه. انواع منابع قابل6-3جدول 
 توضیحات منابع ردیف
 با تأکید بر مقاال  تژوهشی مقال  0
 های مرتبطنام ها و سپس تایا با تأکید بر خسال  هاها و خسال نام تایا  3
 های خاص مانند وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخیط ب  سازما مرتب های تژوهشیگ اخش 9
 شده دخ یک همایشاستفاده از کتاب حاوی تمام مقاال  اخائ  هاکتاب مجموع  مقاال  همایش 1
 با تأکید بر کتب تخصصی کتاب 9
 های خسمی با تأکید بر خسان  های جمعی معتبرخسان  5
 نظرا  دخ مجامع معتبر شده توسط  احبهای مطرحدیدگاه نظرافراد  احب 1
 انتشاخ دولتی اسناد مجاز و قابل اسناد دولتی 8
 اند.طوخ خسمی منتشرنشدهها یا اسنادی ک  هنوز ب تژوهش های منتشرنشدهگ اخش 3
 های معتبر و اختصا ی سازمانی با تأکید بر سایس اینترنس 09
هشی ها، مراک  تژوهای موخدبرخسی، دانشگاهکتابخان ، اینترنس، سازما »اک ی چو  توا  دخ مراغلب این منابع خا می     
یافس. برای جاتجوی مؤثر دخ کتابخان  باید با محل قراخ گرفتن منابع متنوع، مقرخا  حاکم « های دادهویژه تایگاهو ب 

 و دیگر منابع اطالعاتی آشنا بود یا از کتابداخا  کمک گرفس. 
ها برای انجام کاخهای هاتند و بهترین آ « تژوهشی، انتقادی، مروخی و مطبوعاتی»اخای انواع مختلف مقال  د     

عنوا  گ اخشی فشرده از تژوهش جامع، دخ عنوا  منتخب اسس. مقاال  تژوهشی ب تژوهشی مرتبط و ن دیک ب 
نام  از خاهنما، قبل از تأیید عنوا  تایا  کنند. بایاخی از اساتیدترین زما  ممکن اطالعاتی اساسی خا فراهم میسریع

ها عنوا  خود خا قطعی مقال  جدید ن دیک ب  کاخ خود خا شناسایی و سپس با اخائ  آ  9تا  9خواهند حداقل شما می
وجود  1-1هایی ب  شرح جدول اند، تو ی واخد شدهکنید. برای افرادی ک  دخ کاخ تژوهش یا موضوع موخدبرخسی تازه

  داخد.
 ها در شروع پژوهش. توصیه برای جستجو و مرور مقاالت و کتاب1-3جدول 

 هاتوصیه ردیف
 های با تیچیدگی کمترجاتجو و مروخ مقاال  و کتاب 0
 های داخای تفایرهای کامل از یک موضوع هاتند های مروخی، خال  تأکید بر جاتجو و مطالع  مقال  3
-ادهدلیل زبا  سها )ب های مطبوعاتی آ افراد متخصص دخ حوزه موخدمطالع  حتی مصاحب تأکید بر جاتجوی نمون  کاخهای  9

 تر(
 عنوانی فهرستی مناسب از منابع برای مراجع  های مروخی ب تأکید بر جاتجو و مروخ دخ فهرسس منابع مقال  1
 بطهای تژوهشی مرتها و گ اخشها، خسال نام تأکید بر جاتجو و مروخ تایا  9
 ها )ترجیحاً حضوخ دخ همایش(شده دخ آ های تخصصی مرتبط با موضوع و مروخ خال   تحقیقا  اخائ تأکید بر همایش 5
 «نویانده، دخج  تحصیلی و سوابق آموزشی و تژوهشی او»های مرتبط با موضوع با توج  ب  تأکید بر کتاب 1
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 مبانی جستجو برای پژوهش ۹۱۹

کند، اما اغلب تأکید عمیق بر موضوع خاص نداخند و اهم میها دید وسیعی از عنوا  و تو یف تژوهش فرکتاب     
لذا  شوند.ها مانند فناوخی اطالعا  و اختباطا ، خیلی زود از خده خاخج میبیشتر حالس کلی هاتند. دخ برخی حوزه

 با توج  ب  موضوع موخدبرخسی باید ب  تاخیخ انتشاخ یا ویراسس کتاب توج  داشس. 
ها، مطبوعا ، خادیو و تلوی یو  نی  استفاده کرد. اگر بتوا  تکمیل اطالعا  از اخباخ خبرگ اخی توا  برایگاهی می     

توا  آ  خا دخ فهرسس منابع جای داد. بایاخی های خسمی و معتبر اعالم کرد، میاخباخ یا اطالعاتی خا ب  نقل از خسان 
شود. دخ مواخدی نظرا  کاخشناسا  و منابع اعالم می از تغییرا ، تحوال  و اخباخ اجتماعی و مدیریتی از طریق این

عنوا  یک منبع موخداستفاده قراخ گیرد. هر چ  قدخ فرد از مرتب  تواند ب نظر دخ یک حوزه خاص، میافراد  احب
علمی، تخصصی و اجرایی مرتبط باالتری برخوخداخ باشد، اخزش نظرا  بیشتر اسس. فضای نامحدود اینترنس نی  اغلب 

گیرد اما با توج  ب  امکا  حضوخ همگانی و اخائ  اطالعا  بدو  محدودیس باید دقس و مهاخ  خداستفاده قراخ میمو
ای اینترنتی هها با ا طالحا  انتها یا تاوند آدخسسایسمناسبی برای تشخیص اطالعا  مفید و معتبر داشس. مبدأ وب

 شود. مشخص می 8-1شرح جدول ب 
 ها در جستجو های اینترنتی و اهمیت آنآدرس . پسوندهای8-3جدول 

 توضیح پسوند ردیف
0 .com ها نشان  تجاخی بود  و ل وم داشتن احتیاط بیشتر دخ جاتجو و استفاده از محتوای این آدخس 
3 .org  نشان  سازمانی غیرانتفاعی بود 
9 .edu  نشان  سازمانی آموزشی بود 
1 .gov  نشان  سازما  دولتی بود 

دخمجموع اینترنس خاه سریع و آسا  برای دسترسی ب  اطالعا  اسس اما تژوهشگرا  باید قبل از استفاده از این      
 ها مطمئن شوند.  اطالعا  باید از اعتباخ آ 

 

 . فرایند کلی انجام جستجو  3-9
 (. 3905تاخیا و داوا ، وجود داخد )گریوال، کا 3-1دخ اجرای ساده یک جاتجوی تژوهشی مراحلی ب  شرح جدول 

 . مراحل اجرای ساده جستجو برای پژوهش 1-3جدول 
 مراحل ردیف
 های احتمالی فاخسی و انگلیای شناسایی و انتخاب کلما  کلیدی از عنوا  و ترسش کلی تژوهش با تأکید بر انواع معادل 0
 مناسب و دخ ادام  اخزیابی، ثبس، مروخ و بازنگری نتایج برای جاتجوی منابع دخ چندین تایگاه داده« کلما  کلیدی»استفاده از  3
 ساماندهی نتایج جاتجو  9
دخیافس کرد ک  تژوهشگر با توج  « خایگا  و تولی»توا  ب  دو شکل ها، منابع خا میهای دادهدخ بایاخی از تایگاه    

خ ژوهشگر باید برای جاتجوهای خود دها اقدام کند. دخ سطوح تیشرفت  تب  شرایط خود باید نابس ب  دخیافس آ 
 خا مشخص کند.  « طرح جاتجو»ابتدای کاخ یک 

 



 

 

 ۹۱۴ مرجع پژوهش

 . انواع الگوها در طراحی جستجو3-3
کی دهند. یعنوا  بخش کلیدی دخ طول تژوهش تا حد یک خوش اختقاء میای فعالیس جاتجو خا ب تژوهشگرا  حرف 

های مختلفی داخد ک  با توج  جاتجو و مروخ منابع خوش از خویکردهای طراحی جاتجو تأکید بر مروخ منابع اسس.
وا  تهای جاتجو با خویکرد مطالعا  مروخی میتوا  خوش مناسب خا انتخاب کرد. ازجمل  خوشب  شرایط تژوهش می

کرد. از اشاخه  09-1شرح جدول ب  0«بینان  و فراترکیبای، فراتحلیل، واقعمند، محدودهخوایی، نظام»ب  انواع مروخهای 
 فصل»و « تروتوزال»، «عنوا »توا  برای تهی  می« ایمروخ خوایی یا مروخ ادبیا  تیشین  و مروخ محدوده»های خوش

 استفاده کرد. « نام  یا خسال دوم تایا 
 های جستجو با رویکرد مطالعات مروری. انواع روش90-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ای از مواخد کلیدی دخباخه موضوع موخدبرخسی   تیشین  با تهی  خال  جاتجو و مروخ ادبیا مروخ خوایی 0
 «مطالع  مطالعا »تعبیری و تحلیل مطالعا  با معیاخهای مشخص و ب جاتجو  مندمروخ نظام 3
 آوخی سریع موضوعا  کلیدی دخ حوزه خاص مطالعاتی و تعیین محدوده کلی آ  جاتجو و جمع ایمروخ محدوده 9
 های تژوهشی کمی و ترکیب نتایج تا خسید  ب  یک یافت  دخباخه موضوع موخدبرخسی جاتجوی یافت  حلیلفرات 1
 های تژوهشی کیفی و ترکیب نتایج تا خسید  ب  یک یافت  دخباخه موضوع موخدبرخسی جاتجوی یافت  فراترکیب 9
 و چرایی مداخال  تیچیده محیطی دخ نتایجگرایان  سازوکاخهای چگونگی جاتجو و مروخ واقع بینان مروخ واقع 5
 بندی و ایجاد ساختاخ دخ زمین  موخدبرخسی جاتجوی ادبیا  برای طبق  ایمروخ نقش  1
 جاتجوی ادبیا  تیشین  دخ یک حوزه خاص  مروخ تیشین  8
یرد. گموخدبرخسی قراخ میمند شکلی نظامای دخباخه یک موضوع ب های چندگان مند، مقال دخ جاتجو و مروخ نظام     

ب   داشت  باشد. او نیاز« نقش خسان  دخ خفتاخ خرید»برای نمون  تژوهشگری ممکن اسس قصد تژوهش دخباخه موضوع 
هم  اسناد علمی خا برای یافتن مقاال  مرتبط خا بیابد و بخواند. دخ تعیین سؤالی دخباخه موضوع داخد تا بر اساس آ 

مند دخبرگیرنده تمامی و کیفیس آ  مقال  خا موخد اخزیابی قراخ خواهد داد. اگر این مروخ نظام ادام  او نتیج  هر مقال 
عنوا  نوع سطح باالیی از ماتندا  علمی ب « مندمروخ نظام»توا  گفس ک  مقاال  تیشین دخباخه موضوع باشد می

ر از تمواخدی فراترکیب یا شکلی ساده  وخ  گرفت  اسس. دخ مواخدی این اقدام ممکن اسس ب  شکل فراتحلیل و دخ
 ها باشد. آ 

توا  محتوای شده دخ یک حوزه خاص میهای انجامدخ جاتجو و مروخ ادبیا  تژوهش ضمن مروخ تژوهش      
ام  یا خسال  نشده خا ب  ترتیب زمانی و برای استقراخ دخ بخشی با عنوا  ادبیا  تیشین  دخ فصل دوم تایا شناسایی
دهی کرد. برخسى تیشین  تژوهش، مطالع  گذشت  تژوهش و نگاهى اسس ب  آنچ  دیگرا  دخ آ  زمین  یا با سازما 

جا اند، تا کچ  کرده»باخه خواهد بداند دیگرا  دخایناند. دخ برخسى تیشین ، تژوهشگر مىموضوعا  مشاب  انجام داده
هاى تیشین قراخ دهد و دخ ضمن از ا دخ خاستا و ادام  تالش، تا او نی  کاخ خود خ«انداند و چگون  کاخکردهتیشرفت 
 تژوهشگر خا تیشتر حل کرده باشند، ها دخ حل مائل  خود استفاده کند. اگر دیگرا  مائل ها و نتایج آ  تالشخوش

                                                           
1. Narrative, Systematic, Scoping, Meta analysis, Realist and Meta synthesis  
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 نداشتن خوش»یا « نشدهادخ  وخ  وجود مائل  حل»ای خواهد بود. اما ترداختن ب  چنین تژوهشی کاخ بیهوده
رخسى کاخ شد. تعریف مائل  ب  برخسى بهتر تیشین  و متقابالً بب توا  براى حل آ  با خوش مقبول، دسس، مى«قبولقابل

کند. این دو تأثیر متقابل دخ یکدیگر داخند. دخ ابتدا تژوهشگر باید با مطالع  تیشین  ب  شناخس بهتر مائل  کمک می
ر تمرتبط با آ  ب  دسس آوخد و سپس با برخسى تیشین  شناخس خود خا کامل اکتشافى، شناخس نابى از مائل  و مفاهیم

  با مطالع  آ  دسس آوخد کتر شد  شناخس نابس ب  مائل ، بتواند منابع جدیدى براى تیشین  ب باا با کاملکند. چ 
حلیلی و انتقادی نوعی برخسی تتر مائل  دسس یابد. مروخ نوشتاخها و تیشین  تژوهش تواند ب  شناخس دقیقمنابع نی  مى
نظرا  و تژوهشگرا  دخ یک موضوع خاص اسس. طی آ  تژوهشگر، متو  و آثاخ موجود دخ زمین  تژوهش آثاخ  احب

 کند تا دخ خاستایمی« برخسی، تحلیل و نقد»ها خا خا شناسایی و بر اساس یک الگو و با توج  ب  هدف تژوهش، آ 
ها خا اخزیابی و های تیشین، آ ای اسس ک  ضمن خال   کرد  تژوهشاخها مطالع تژوهش استفاده کند. مروخ نوشت

های هر تژوهش ب  می ا  زیادی ب  کند. تحقق هدفها خا با یکدیگر و با تژوهش موخدنظر مشخص میاختباط آ 
 (. 0939احی،ی و فتهای موجود باتگی داخد )مهرکیفیس تیشین  تژوهش، یعنی مروخ تحلیلی و انتقادی آثاخ و تژوهش

ا مفید اسس ک  دخ آ  تژوهشگر ب« مروخ خوایی یا نقلی»استفاده از « های کافیفقدا   دسترسی ب  داده»دخ شرایط       
های وجود داده»کند. اما دخ شرایط تأکید بر انعکاس نتیج  یا نظرا  موجود دخ منابع، از اعالم نظر شخصی ترهی  می

ا خویکرد تر بج ئی»مند ب  سؤاال  دقس برخسی و اخزیابی کرد. مروخ نظامشواهد خا ب « مندنظام مروخ»توا  با می« کافی
یری گتردازد. دخ مروخ خوایی نتیج می« باز و وسیع با خویکرد کیفی و ذهنی»و مروخ خوایی ب  سؤاال  « کمی و عینی

تمام  شدهخی یشناسایی دقیق، منظم و برنام »مند با اسس اما دخ مروخ نظام« تعداد مطالعا  موافق و مخالف»بر اساس 
مطالعا   های بینتوا  با شناسایی تفاو می« مروخ خوایی»شود. از جاتجو با خوش گیری مینتیج « مطالعا  مرتبط

« ال نام  یا خسمقدم  فصل یک تایا »و « بیا  مائل »ا لی و کمک گرفتن از شواهد تژوهشی ناهمخوا  ب  تقویس 
تشریح متغیرهای دخو  »، «شناسایی چگونگی تاسخ ب  مائل »کاخ با (. این0983باف و ع ی ی، رداخس )ملبوست

دخ مروخ خوایی « توضیح و ساماندهی مطالب تیرامو  یک موضوع خاص»و « مقایا  مطالعا  با یکدیگر»، «مائل 
ها، ژوهشنوع ت»هایی از نتایج جاتجو بر اساس بندیتوا  دست می« مندمروخهای نظام»گیرد. دخ جاتجو با  وخ  می

ام  نتواند ب  تقویس تروتوزال و دخ ادام  فصول تایا بندی تژوهشگر میانجام داد. با این دست « ها و نوع سؤاال زما  آ 
 از ابعاد مختلف بپردازد. 

اب کرد. بهتر اسس ک  هر مفهوم برای جاتجوی مؤثر باید ا الحا  یا مفاهیم کلیدی خا از سؤال تژوهش انتخ     
ها خا ترکیب کرد. دخ جاتجو ب  خوش مطالعا  مروخی طوخ جداگان  برای جاتجو استفاده شود و دخ  وخ  نیاز آ ب 

خا موخدتوج  قراخ داد. جاتجو باید برای « محدوده مروخ و اخزیابی مطالعا  ازنظر مرتبط بود »باید مواخدی چو  
دخ مطالعا  باشد. تژوهشگر باید ضمن جاتجو دخ انواع « عنوا ، جامع  و نتایج»انند تشخیص محوخهای مشخصی م

آوخی مؤثر اطالعا  و دانش حا ل از برای جمعهای داده ب  شناسایی و اخزیابی مطالعا  مرتبط بپردازد. تایگاه
 استفاده کرد.  00-1توا  از سؤاالتی ب  شرح جدول جاتجو می

 



 

 

 ۹۱۸ مرجع پژوهش

 آوری مؤثر اطالعات و دانش از ادبیات پیشینهتجوگرانه برای جمع. سؤاالت جس99-3جدول 
 های مهم برای گردآوریداده سؤاالت ردیف
 آوخی مبانی نظری مرتبط با تژوهش جمع چ  مبانی نظری داخد؟  0
 آوخی نتایج مرتبط با تژوهش جمع چ  نتایجی داخد؟  3
 های تژوهش موخداستفاده وشآوخی اطالعا  دخباخه خجمع چ  خوش تژوهش داخد؟ 9
 گیری آوخی اطالعا  دخباخه جامع ، نمون  و خوش نمون جمع شده؟ ای برخسیچ  جامع  و نمون  1
 ها  آوخی اطالعا  دخباخه اب اخها و خوایی و تایایی آ جمع شده؟از چ  اب اخی استفاده 9
 های کمی یا کیفیوتحلیل دادههای تج ی خوش آوخی اطالعا  مربوط ب جمع ها؟وتحلیل دادهخوش تج ی  5
 های مرتبط با تژوهش برای ثبس دخ بخش ادبیا  تیشین ترین یافت آوخی مهمجمع های مشخصی داخد؟چ  یافت  1
 گیری مرتبط با تژوهش برای ثبس دخ ادبیا  تیشین ترین نتیج آوخی مهمجمع گیری مشخصی داخد؟چ  نتیج  8
 ترین تیشنهاد کاخبردی و مرتبط با تژوهش برای ثبس دخ ادبیا  تیشین آوخی مهمجمع خبردی مشخص؟تیشنهاد کا 3
 آوخی بهترین تیشنهاد تژوهشی برای تشخیص چالش و تهی  عنوا  تژوهشجمع تیشنهاد تژوهشی مشخص؟ 09
 ساماندهی و مقایا  کرد. 03-1ها خا دخ جدولی مانند جدول نمون  توا  آ برای اخزیابی نتایج جاتجو می      

 . جدول نمونه برای ارزیابی نتایج جستجو با رویکرد مرور92-3جدول   
 5مطالعه 3مطالعه 9مطالعه 2مطالعه 9مطالعه محورها ردیف
      عنوا  0
      نویانده 3
      سال 9
      خوش تژوهش  1
      جامع  و نمون  9
      آوخی دادهاب اخ جمع 5
      هاخوش تحلیل داده 1
      ترین یافت مهم 8
آمده دخ یک یا چند محوخ، دسسشده دخ جدول نمون  و مقایا  و اخزیابی اطالعا  ب آوخیحال با نتایج جمع     
 خا تشخیص داد.  09-1توا  یکی از س  وضعیس جدول می

 هاه و ارزیابی آنهای حاصل از مرور مطالعات در مقایس. انواع وضعیت99-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
سال اخیر هم  کامالً مشاب  باشند، سؤال تژوهش ب  بازنگری نیاز  9دخ این حالس اگر مطالعا  دخ  مطالعا  مشاب  0

 داخد.  
 دخ این حالس شرایط برای تشخیص خألهای موجود و نیاز تژوهش فعلی مناسب اسس. مطالعا  ن دیک 3
 دخ این حالس مطالع  مرتبطی یافس نشده و لذا ب  جاتجوهای بیشتری نیاز اسس. مطالعا  نامرتبط 9
رتبط تقایم کرد و از منابع م« مرتبط و غیر مرتبط»ها خا دخ دودست  توا  آ تس از شناسایی وضعیس مطالعا  می      
 استفاده کرد. « تیشین ، مطالع  بالقوه یا مروخ»برای 
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خا با معیاخهای مشخص  مطالع  مرتبط، مطالعا  مناسب 99باید با غربالگری از میا  « نتایج مندمروخ نظام»برای       
محدود کرد. دخ « سال، جمعیس، متغیرها و خوش تژوهش»ای یافس نشد باید مطالع  خا بر اساس جدا کرد. اگر مطالع 

بر  «تذیر بود  موضوع برای تژوهشمکا برخسی ا»ادام  و بر اساس نتایج حا ل از جاتجو و مروخ مطالعاتی باید ب  
ترداخس. بر اساس این گام تژوهشگر دخباخه باقی بود  یا تغییر سؤال « زما ، محدوده، مطالعا »اساس عواملی چو  

 .  0(3990؛ گالزیو، 3999؛ آخکای و امالی، 0331تژوهش یا دیگر معیاخها تصمیم خواهد گرفس )کوک، مولرو و هاینس، 
 
 ای جستجو. موتوره3-5

های خا ی داخد ک  نخاتین گام دخ این امر، شناخس دقیق موتوخهای استفاده مؤثر از موتوخهای جاتجو نیاز ب  مهاخ 
جاتجوی موخداستفاده اسس. اگر خکوخدها یا نتایج برای جاتجوی یک کلم  یا عباخ  خاص، هیچ بود باید نکاتی ب  

 خا موخدتوج  قراخ داد.  01-1شرح جدول 
 . نکاتی برای بهبود نتایج حاصل از جستجوی یک کلمه یا عبارت93-3 جدول

 توضیح نکته ردیف
 حذف یک یا چند کلم  از عباخ  کاهش عباخ  0
 اضاف  کرد  یک یا چند کلم   اف ایش عباخ  3
 ها برای کلما  منتخبتر یا مترادفهای عمومیاستفاده از معادل استفاده از معادل 9
 های تیشنهادی موتوخ جاتجو استفاده از جایگ ین اتیشنهاده استفاده از 1
 برای نبود  آ  کلم  تیشنهادی دخ جاتجو  Notبا کلم  تیشنهادی برای اضاف  شد  یا  Andمانند  خویکرد ترکیبی 9
 « جای دانشمندا داشمندا  ب »یا گاهی امالی غلط مانند « باتری یا باطری»، «فرایند یا فرآیند»مانند  توج  ب  نگاخش 5
 تواند نتایج جدیدی داشت  باشد. و امثال آنک  می« مرد یا مردا »، «دانشجو یا دانشجویا »مانند  جمع یا مفرد بود  1
اخبردی های کیکی از ترکاخبردترین موتوخهای جاتجو اسس ک  با شناخس انواع نشان  موتوخ جاتجوی گوگل،      

 توا  ب  شکل مؤثرتری با آ  جاتجو کرد.می 09-1ح جدول یا عملگرهای این موتوخ ب  شر
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1.  Cook, Mulrow, Haynes, Arksey, O'Malley, Glasziou 



 

 

 ۹۱۶ مرجع پژوهش

 . انواع دستورات عملگر برای جستجوی مؤثر در موتور جستجوی گوگل 95-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
 قراخداد  کلم  یا عباخ  بین این دو نشان  باعث جاتجوی عین عباخ  خواهد شد.  " " 0
3 OR تهرا  »لم  مانند قراخداد  آ  بین دو کOR  باعث جاتجو برای هر دو شکل خواه بود. « طهرا 
 باعث جاتجوی تهرا  منهای شکل طهرا  آ  خواهد بود. « طهرا -تهرا »قراخداد  آ  بین دو کلم  مانند  - 9
د. اگر شوظاهر می« ادب آداب داخد»ک  با جاتجو نتیج  « ادب* داخد»برای تکمیل بخش ناشناخت  عباخ  مانند  * 1

 دهد )مانند جاتجوی کلم خا توشش می« جمع، مفرد، اسم،  فس و..»ای باشد، اشکال دیگر کلم  مانند با کلم 
education   با* و بازیابی کلماتی دیگر چوeducator,educational, educat) 

 شود. آ  کلم  جاتجو  آید تا تمام محتوای سایس موخدنظر برایبعد از کلم  موخدنظر، سایتی می دخ سایس 9
5 Filetype  خوش تژوهش»باFiletype: PDF »شودجاتجو می« افدیتی»های مرتبط با خوش تژوهش و فرمس تمام فایل . 
1 Intitle  تاخیخ ایرا "با" :Intitle   شود. جاتجو می« تاخیخ ایرا »تمام  فحا  با عنوا 

8 Define  باdefine: research کند. ا برای شما تعریف میکلم  تژوهش خ 

3 weather  : با تهراweather شود. وهوای تهرا  جاتجو و گ اخش داده میانواع گ اخش از آب 

09 Time  باtime Tehran شود. انواع گ اخش از زما  مربوط ب  تهرا  جاتجو و گ اخش داده می 
00 Map   با تهراmap   شود. جاتجو و گ اخش داده میانواع گ اخش از نقش  مربوط ب  تهرا 

03 In دسس آوخد.توا  معادل آ  خا ب گیری یا مالی میبا قراخ دا  آ  بین دو واحد اندازه 

 Studentsو بازیابی منابع با  ?Studentجای عالمس ؟ مانند جاتجوی  بازیابی یک حرف ب  ؟ 09

 های قبل یا بعد آ  های منتشرشده دخ سال خاص، یا سالاستفاده دخ عباخا  عددی مانند جاتجوی مقال  =، <، > 01
 
 «نامهمقاله، کتاب و پایان»های اطالعاتی دانلود . انواع پایگاه3-6

ظوخ منخود اما دخ برخی مواخد از ا طالح بانک اطالعاتی ب کاخ میبانک اطالعاتی اغلب مترادف تایگاه اطالعاتی ب 
ای شود. تایگاه اطالعاتی مجموع هم استفاده می« های عددیداده»و « شناختیغیر کتاب»های مشخص کرد  مجموع 

تواند ب  سؤاال  کاخبر ای اسس ک  میشده دخ خایان  با یک خوش ا ولی مثل یک برنام  خایان از خکوخدهای ذخیره
قس خا دخ اسرع وقس و با دکند تا اطالعا  موخدنیاز خود تاسخ دهد. بنابراین تایگاه اطالعاتی ب  جاتجوگر کمک می

باشد. « اهمتنی، عددی،  وتی، تصویری یا ترکیبی از آ »تواند شامل محتواهای دسس آوخد. تایگاه اطالعا  میزیاد ب 
فرد خا برای کاب « مرجع»تقایم کرد. « منبع»و « مرجع»توا  برحاب داده ب  دودست  های اطالعاتی خا میتایگاه

« اخد مشاب کتاب، مقال  و دیگر مو»دهد و شامل ج ئیا  ا لی کتابشناختی مانند دیگر اخجاع میاطالعا  بیشتر ب  منبع 
شامل تمامی اطالعا  موخدنیاز از یک مدخک اسس و برخالف مرجع نیاز ب  اخجاع نداخد )فراهانی، « منبع»اسس. اما 

 (. 0931خاسخ و اسالمی، 
 05-1های اطالعاتی متعددی ب  شرح جدول ی مقال  اسس. تایگاهتایگاه اطالعا  یکی از منابع ا لی جاتجو     

 های خایگا  ترداخس. ها ب  دانلود انواع مقال  و ازجمل  مقال توا  ب  کمک آ وجود داخد ک  می
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 های اطالعاتی برای دانلود رایگان مقاله . انواع پایگاه96-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
 با امکا  جاتجوی مقاال  www.ensani.ir ب  نشانی ترتال جامع علوم اناانی 0
 با امکا  جاتجو و دسترسی ب  مقاال  دانشگاهی www.SID.irو ب  نشانی  SIDیا  مرک  اطالعا  جهاد دانشگاهی 3
 ری فاخسی با خویکردی شبی  گوگل اسکوالخو جاتجوگ elmnet.irب  نشانی  علم نس 9
 با امکا  جاتجوی منابع فاخسی و التین academic.microsoft.comب  نشانی  مایکروسافس آکادمیک 1
 با امکا  سؤال و جواب و دسترسی ب  اطالعا  تولیدشده  porsemani.irب  نشانی  ترسما  دانشجویی 9
 زه علمی  و با امکا  دسترسی ب  اطالعا  موجود تولیدشدهاز حو hawzah.netب  نشانی  حوزه نس 5
 با امکا  جاتجوی تیشرفت  اسناد علمی  scholar.google.comب  نشانی  گوگل اسکوالخ 1
 با امکا  جاتجوی تیشرفت  از موضوعا  دانشگاهی  www.doaj.orgب  نشانی  تایگاه دوآج 8
 با امکا  جاتجوی تیشرفت  از منابع علمی  www.ssrn.comب  نشانی  اس آخ ا  اس 3
 ها کتاب و مقال  علمیبا امکا  جاتجوی دخ میلیو  www.JSTOR.orgب  نشانی  جی استوخ 09
 با امکا  جاتجو دخ مقاال  موجود citeseerx.ist.psu.eduب  نشانی  یر ایکسسایس سی 00
 هابا امکا  جاتجوی مقاال  و نمایش ضریب تأثیر آ  www.scrip.orgب  نشانی  تایگاه اسکریپ 03
 با امکا  جاتجوی ساده و تیشرفت   www.oailib.comب  نشانی  او ای الیب 09
 ای و موضوعی با امکا  جاتجوی واژه www.araxiv.orgب  نشانی  آخاکایو 01
 با امکا  جاتجو دخ خصوص انواع موضوعا  حوزه آموزش eric.ed.govب  نشانی  اخیک 09
 با امکا  جاتجو دخ موضوعا  تیرامو  ت شکی www.ncbi.ac.ukب  نشانی  مدتاب 05
 با امکا  جاتجو دخ موضوعا  علمی  www.core.ac.ukب  نشانی  تایگاه کوخ 01
 با امکا  جاتجو دخ موضوعا  علمی /https://www.elsevier.comب  نشانی  تایگاه داده ال ویر 08

 
 . گوگل اسکوالر3-6-9

خواهند  0-1واخد آ  دخ محیطی ب  شکل « scholar.google.com»ها ک  از طریق نشانی از ترکاخبردترین تایگاه داده
 شد.  

 
 . محیط شروع به کار گوگل اسکوالر9-3شکل 

دهد ک  با کلیک االی این محیط، نشان  س  خط، فهرسس منوی این محیط خا نشا  میدخ قامس سمس چپ و ب      
 نمایا  خواهد شد.  3-1بر خوی آ  محیطی ب  شکل 

http://www.ensani.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.doaj.org/
http://www.ssrn.com/
http://www.jstor.org/
http://www.scrip.org/
http://www.oailib.com/
http://www.araxiv.org/
http://www.ncbi.ac.uk/
http://www.core.ac.uk/
https://www.elsevier.com/


 

 

 ۹۹۱ مرجع پژوهش

 
 . بازکردن منوی گوگل اسکوالر2-3شکل 

 هاتند.  01-1هایی ب  شرح جدول هر یک از مواخد داخای ویژگی     
 وگل اسکوالر های گ. انواع کارکردهای گزینه91-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 My profile  حااب کاخبری شما با امکا  دخ اختیاخگذاشتن خزوم  خود برای دیگرا 

3 My library  اههای موخدنظرتا  و مطالع  آ ها و کتابمثاب  کتابخان  دیجیتال شما برای ذخیره مقال ب 
9 Alerts خسانی از آخرین تولیدا  ب  جیمیل شماعاخائ  موضوعا  موخدعالق  و دخخواسس اطال 
1 Metrics  بندی نشریا  علمی دخ سطح جها  بندی و ختب اخائ  اطالعا  مربوط ب  انواع دست 
9 Advanced search  امکا  انجام جاتجوی تیشرفت  و تیداکرد  نیازها با دقس بیشتر 

 08-1های قابل انتخابی ب  شرح جدول توا  گ ین ، میدخ زیر هر یک از منابع تدیداخ شده حا ل از جاتجو      
 دید. 

 شده در گوگل اسکوالر های شناساییهای قابل انتخاب در مقاله. انواع گزینه98-3جدول  
 توضیح انواع ردیف
0 

 
ود. شبا کلیک خوی ستاخه و ترخنگ شد  آ ، مقال  یا کتاب واخد کتابخان  دیجیتال شما دخ گوگل می

های مختلفی مانند ونکووخ و با انتخاب یکی از توا  مقال  موخدنظر خا ب  سبکبا انتخاب آ  می  3
  وخ  خودکاخ استناددهی کرد.  اف اخها دخ خدیف زیر آ  مانند اندنو ، دخ متن و محیط وخود ب نرم

 نمایشگر تعداد موخد استناد قراخ گرفتن مقال     9
 تبط با آ  امکا  معرفی مقاال  مر  1

 
 
 . الزویر3-6-2

تیرمردی دخ حال چید  انگوخ از یک تاک تیچیده ب  دوخ یک دخخس ناخو  اسس. دخ بخش دیگر « ال ویر»دخ لوگوی 
« اخو دخخس ن»اشاخه داخد. این تصویر نشانگر خابط  ناشر و تژوهشگر اسس ک  دخ آ  « تنها ن »ای بر تصویر نوشت 
د کند )شکل تولی« میوه یا علم»عنوا  نماد تژوهشگر اسس تا بتواند ب « تاک»ماتحکم برای عنوا  ستونی نماد ناشر ب 

1-9.) 
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 . لوگوی الزویر9-3شکل 

شود؛ دخ غیر این  وخ  برای جاتجو دخ ال ویر اگر کاخبر عضو باشد با نام کاخبری و خم  عبوخ خود واخد می     
عضویس، موضوعا  موخدعالق  خود خا هم مشخص کند. دخ ادام  از طریق نام و تکمیل فرم باید با انتخاب لینک ثبس

ها کرد  آ توا  ب  فهرسس نشریا  با امکا  حذف و اضاف می Remove Favorite Journals and Book Series  لینک
ی دخ تمام یابخا دخ کادخ جاتجو واخد کرد تا باز« کلم  یا عباخ »توا  دسترسی تیدا کرد. دخخوش جاتجوی سریع می

-نتخابتواند با ا وخ  گیرد. دخ جاتجوی مقدماتی تژوهشگر می« ها و نویاندگا عنوا ، چکیده، کلیدواژه»فیلدهای 

تواند منابع جاتجوی خود خا ب  مجال ، جاتجوی خود خا انجام دهد. او می 1-1های خود دخ محیط اولی  آ  ب  شکل 
تا امروز  3999توا  با محدوده سال مانی خاص محدود کند. برای نمون  میهای چکیده یا دوخه زها و تایگاهکتاب

چکیده مقال  همراه با »، «چکیده مقال »های ها ب  شکلهای دستیابی ب  متن مقال کلیک کرد. خوش Searchخوی کلم  
 یا متن کامل باشد. « ای از چکیده، خئوس مطالب، تصاویر، جداول و منابعخال  »، «منابع

 
 . محیط جستجوی مقدماتی در الزویر 3-3شکل 



 

 

 ۹۹۲ مرجع پژوهش

 9-1دخ سمس خاسس کادخ، امکا  دسترسی ب   فح  جاتجوی تیشرفت  ب  شکل  Advancedبا انتخاب بخش      
 تری انجام داد.  توا  با استفاده از عملگرها جاتجوی دقیقشود. دخ این محیط میفراهم می

 
 . صفحه جستجوی پیشرفته 5-3شکل 

 
 های دسترسی به منابع علمی رایگان به زبان انگلیسی روش .3-1

ن مکا ، شده دخ ایشناسایی« نام مقال ، کتاب یا تایا »دخ  وخ  فقدا  امکا  ترداخس تول حق عضویس یا خرید برای 
ها ب  شرح گاهمنبع موخدنظر و کپی و جاتجوی آ  دخ یکی از تای 0(DOIتوا  با استفاده از لینک یا شناس  دیجیتال )می

مقاال   DOIها با قراخ داد  نشانی لینک یا با احتمال بیشتری ب  آ  دسترسی آزاد تیدا کرد. دخ این تایگاه 03-1جدول 
راهم های دسترسی خایگا  ب  آ  مقاال  فها و شناسایی محلو دیگر منابع و دستوخ جاتجو زمین  اتصال ب  انواع تایگاه

 (. 0931ه، زادشود )قربانی، حانمی
 شده . انواع پایگاه داده برای دسترسی رایگان به مقاالت شناسایی91-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ، «Sci-hub.hk» ،«www.sci-hub.la»های و دخ  وخ  هک شد  با نشانی Sci-hub.twبا نشانی  سای هاب 0

«sci-hub.tv » 

  freepaper.meب  نشانی  فری تیپر 3
  iranpaper.irب  نشانی  ایرا  تیپر 9
  paperdownloader.comب  نشانی  تیپردانلودخ 1
 Paperhub.irب  نشانی  تیپرهاب 9

                                                           

هایی ای از اعداد و گاهی حروف و عالمساسس ک  شامل مجموع  Digital Object Identifier سرنام عباخ   DOI. شناساگر مواخد دیجیتالی یا 0
 دخ قامس بعدی آ  اسس ک  با عالمس )/(« کدسند»دخ ابتدا و « کد ناشر»یابد. این شاخص از دو بخش اسس ک  ب  هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می

 شوند.  از هم جدا می
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خی های فاخسی دخ برسایسنام  وجود نداخد. البت  برخی از وبدخ زبا  فاخسی تایگاهی برای دانلود خایگا  تایا      
 دهند. دی اغلب تجاخی، برای دانلود دخ سایس خود قراخ میهایی خا با خویکرنام های دانشگاهی، تایا خشت 

خدما  « https://irandoc.ac.ir»و ب  نشانی « ایرانداک»تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا  ایرا  با نام اختصاخی      
 دهد. اخائ  می 39-1هایی ب  شرح جدول مختلفی خا دخ این عر   و دخ سامان 

 های ابرانداک برای ارائه خدمت جستجو به پژوهشگران  ه. انواع سامان20-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
ها نام  فح  نخاس تایا  39تا  09شناختی و دسترسی بدو  محدودیس و خایگا  ب  اطالعا  کتاب تایگاه اطالعا  گنج 0

 تژوهش خود  وجو آگاهی از تیشین ها دخ نشانی و امکا  جاسو خسال 

ن  سامان  تیشی 3
 تژوهش

امکا  سفاخش برخسی تخصصی تیشین  تژوهش توسط کاخشناسا  متخصص ایرانداک و اخائ  تاسخ 
 الکترونیکی دخ قبال ترداخس ه ین   نتیج  دخ یک نام  خسمی ب  نشانی

  خ ونام  و خسال  ب امکا  سفاخش تعیین می ا  همانندی یا مشابهس محتوای تروتوزال، تایا  سامان  همانندجو 9
 تخصصی و اخائ  آ  دخ قبال ترداخس ه ین  

از سسامان  ترسشنام  1
 )ترسا(

 ها، ساخس و توزیع ترسشنام  امکا  دسترسی ب  انواع ترسشنام 

های نام ا الح 9
 علمی و فنی

-های تخصصی مانند جامع ها با نظم الفبایی دخ هر یک از حوزهای از واژهامکا  جاتجو دخ گنجین 
 شناسی

 های مرتبط با کاخشا منبعی برای یادگیری تژوهش و دستیابی ب  منابع و نمون  تژوهشکاخ 5
های ماتند فهرسس 1

 های ایرانداکنام
جغرافیایی، نام  های موضوعی مشاهیر و تدیدآوخا ، نامها دخ حوزهامکا  جاتجوی ماتندا  نام

 ها، و ... ها، نام نمایشنام کتاب
های تخصصی مانند فرهنگاتا  ادب نام ا  جاتجوی کلم  یا عباخ  انگلیای دخ انواع واژهامک نام واژه 8

 فاخسی، کتابداخی و امثال آ  
 خاهنمای استناد ب  منابع فاخسی و انگلیای  نام  ایرا شیوه 3
خاهنمای نگاخش  09

 نام  و خسال تایا 
 نام  و خسال های مختلف دخ تایا اخائ  الگو و خاهنمای نگاخش بخش

 میلیو  مدخک علمی خایگا    099تایگاه تمام متن  Zednee تایگاه زدنی 00

سامان  مصوخسازی  03
 تژوهش )مپ(

امکا  جاتجو و نمایش فراوانی انجام تژوهش دخ استا ، شهرستا  یا شهر خاص دخ یک نقش  
 جغرافیایی

دخوازه اطالعا   09
علمی، تژوهشی و 
 فناوخان  ایرا  )دخ(

، گ ینش»ها منابع اینترنتی بر تای  کیفیس و محتوا های اطالعا  جایی هاتند ک  دخ آ دخوازه
اینترنتی  تر از فهرستی از تیوندهایشوند. امکا  جاتجوی بایاخ گاتردهمی« بندینویای و خدهفهرسس

 س های وب و اطالعا  با کیفیخسانی از تیوندهای اینترنتی ب  تایگاهو خدما  اطالع
ها های علمی، مؤسا جاتجوی جایگاه علم، فناوخی و نوآوخی دخ ایرا  ازجمل  تژوهشگرا ، نشری  نما  01

 و کشوخ ...
 مشاخکس ایرانیا  دخ دانش جها  دانش ایرا  )دا( 09



 

 

 ۹۹۴ مرجع پژوهش

 های تایش و اخزیابی علم، فناوخی و نوآوخی )شاخص( با امکا سامان  منابع اطالعا  شاخص سامان  شاخص 05
نام ، خسال ، گ اخش دولتی، سند تایا  ها مانند کتاب، مقال ،جاتجوی منابع اطالعا  داخلی شاخص

 های تژوهشیملی، و طرح
های دیجیتال کتاب 01

 ایرانداک
 های دیجیتال دسترسی ب  انواع کتاب

 امکا  اطالع از انواع خویدادهای علمی ایرانداک  خویدادهای علمی 08
ها نام / خسال  و تیش از نگاخش تیشنهاده )تروتوزال( آ تیشین  تژوهش برای برخسی یکتایی موضوع تایا  سامان       

ها با نام / خسال  برای برخسی همانندی آ شود. ولی سامان  همانندجو تس از نگاخش تیشنهاده یا تایا انجام می
کاخ وجوی خودهمانندجو تس از دخیافس یک نوشت ، با جاس ود.خکاخ میهای دیگر ب ها/ خسال نام ها و تایا تیشنهاده
دهد و با ها و منابع دیگر نشا  میها و خسال نام های همانند آ  نوشت  خا دخ تایا متن مداخک ایرانداک، بخشدخ تمام

یک  هر مدخک، با های همانند یک نوشت  باکند. بخشکلیک خوی هر بخش، کاخبر خا ب  نشانی منابع همانند هدایس می
ها هم شوند. منابع همانند نی  با هما  خنگ دخ خاسس  فح  دیده و اندازه همانندی با آ خنگ جداگان  نشا  داده می

دهنده منابع گوناگو  هاتند و اندازه های گوناگو  تنها نشا شود. خنگجا و با هما  خنگ نشا  داده میدخ هما 
خا  هانام های داخای همکاخی با ایرانداک، امکا  دسترسی ب  متن تایا اخی از دانشگاهدهند. بایهمانندی خا نشا  نمی

ام دخ نکنند. بنابراین عالوه بر امکانا  دسترسی شخصی افراد با عضویس و ثبسبرای دانشجویا  خود فراهم می
ه ب  منابع آ  دسترسی خواهند های مشترک این مرک  دخ محیط دانشگاهای مختلف، اغلب دانشجویا  دانشگاهسامان 

 داشس.   
 
 های الکترونیک موردنیاز. دسترسی به کتاب3-8

ی عمومی هانهاد کتابخان »توا  از ظرفیس های موخدنیاز، عالوه بر کتابخان  دانشگاه، میبرای دسترسی ب  کتاب      
ویس دخ یک توانند با عضرد. دانشجویا  میوشش میلیو  منبع اطالعاتی ازجمل  کتاب، استفاده کبا بیش از سی« کشوخ

منظوخ ینمند شوند. برای اهای عمومی کشوخ بهره وخ  سراسری، از دخیافس امانی کتاب دخ تمامی کتابخان کتابخان  ب 
، استا ، شهر و نام «جاتجوی کتاب»و دخ قامس  www.samanpl.irتوا  با مراجع  ب  سایس این نهاد ب  نشانی می

های جاتجو کرد. دخ میا  نتایج جاتجو، باید کتاب« کلیدواژه یا کتاب موخدنظر خا»کتابخان  موخدنظر خا انتخاب و سپس 
خا نوشت  و با مراجع  ب  کتابخان  و اخائ  آ ، کتاب خا دخیافس کرد. همچنین « شماخه خده کتاب»موخدنظر خا انتخاب و 

      www.nla.irب  نشانی « کتابخان  ملی جمهوخی اسالمی ایرا »یا سایس  lib.irب  نشانی « یبل»سایس 
توانند برای شناسایی کتاب موخدنیاز و احتمااًل ها میهایی هاتند ک  دانشجویا  با مراجع  ب  آ از دیگر فر س

شرح ها ب شده برخی سایس(. دخ کناخ مواخد اخائ 0931زاده، ستفاده کنند )قربانی و حانها اهای داخنده از آ کتابخان 
ها ب  هر دو  وخ  خایگا  و با کنند. البت  برخی از آ های خایگا  خا فراهم میامکا  دسترسی ب  کتاب 30-1جدول 

 کنند. می ترداخس حق اشتراک خدما  دسترسی ب  انواع کتاب الکترونیک خا برای فراهم
 

http://www.samanpl.ir/
http://www.nla.ir/
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 ها برای دسترسی رایگان به کتاب  . انواع سایت29-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
 کتابخان  الکترونیکی 0

 امید ایرا 
 های گویا و الکترونیکی با دسترسی ب  کتاب www.irebooks.comب  نشانی 

  www.parstech.orgب  نشانی  تاخس تک 3
  www.downloadbook.orgب  نشانی  دانلودبوک 9
کتاب دخ خوز  9تنها  میلیو  کتاب و مقال  و امکا  دانلود 99با بیش از  www.booksc.orgب  نشانی  بوک اس سی 1

 آدخس جدید خا خواسس.  support@bookmail.orgتوا  با ایمیل ک  دخ  وخ  مادود بود ، می
 ک  قبل از استفاده باید دخ آ  عضو شد.  www.nap.eduب  نشانی  نپ 9
  books.google.comب  نشانی  کسگوگل بو 5
  www.gutenberg.orgب  نشانی  گوتنبرگ 1
  gen.lib.rus.ecب  نشانی  جنایس 8
  digilibraries.comب  نشانی  دیجی الیبراخی  3
  okrix.comwww.boب  نشانی  بوک خیکس 09
 شود.فعال می 5-1دخ محیطی ب  شکل  books.google.comجاتجوگر گوگل بوکس با وخود از نشانی      

 
 . محیط جستجوی گوگل بوکس )موتور جستجوی کتاب در گوگل(6-3شکل 

نین کرد. همچهای مرتبط با آ  خا جاتجو توا  عنوا  موخدبرخسی خود خا نوشس و کتابدخ این موتوخ جاتجو می     
های با امکا  دانلود خایگا  حا ل از این جاتجوها خا جاتجو کرد. کتاب« عنوا  کتاب یا نویانده خا ی»توا  می

 ب  کتابخان  دیجیتال معرفی شده دخ گوگل اسکوالخ، منتقل کرد.   my libraryتوا  با گ ین  خا  می
 
 . جستجو و شناسایی نشریات معتبر و نامعتبر3-1

ی و علمدانشجویا ، اعضای هیئس»اعتباخ علمی نشریا  کاخکردهای مختلفی دخ تأمین اهداف کاخبرانی چو  سطح 
 داخد.  33-1ب  شرح جدول « تژوهشگرا 

 
 
 
 

http://www.irebooks.com/
http://www.parstech.org/
http://www.downloadbook.org/
http://www.booksc.org/
mailto:support@bookmail.org
http://www.nap.edu/
http://www.gutenberg.org/
http://www.bookrix.com/
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 . مالحظات انتخاب نشریات معتبر و متناسب با اهداف 22-3جدول 
 توضیح موارد ردیف
ج  ب  التحصیلی با توالزم برای مجوز دفاع از خسال  و فاخغ تأکید بر انتخاب نشری  با اعتباخ دانشجوی دکتری 0

 دانشگاهی های آموزش دکتری و ضوابط خاص دخو نام مالحظا  آئین
دانشجوی کاخشناسی  3

 اخشد
ب امتیاز برای کا»یا « نام کاب نمرا  تکمیلی تایا »تأکید بر انتخاب نشری  با اعتباخ الزم برای 

 دانشگاهی ها و ضوابط خاص دخو ا توج  ب  آئینب« مرحل  مصاحب  دکتری
ام  اختقاء اعضای نبا توج  ب  آئین« کاب امتیاز علمی»تأکید بر انتخاب نشری  با اعتباخ الزم برای  اعضای علمی  9

 دانشگاهی علمی و ضوابط خاص دخو هیئس

های نشریا  داخای نمای »و  0«ی مجوز وزاختیننشریا  داخلی داخا»توا  ب  دو گروه نشریا  معتبر علمی خا می      
 تقایم کرد.  39-1شرح جدول ب  3«المللیاستنادی بین

 المللی  . انواع نشریات معتبر داخلی و بین29-3جدول 
 توضیح موارد ردیف
نشریا  داخلی داخای  0

 مجوز وزاختین
 خیالف( نشریا  علمی معتبر داخای مجوز وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناو

 ب( نشریا  علمی معتبر داخای مجوز وزاخ  بهداشس، دخما  و آموزش ت شکی
های نشریا  داخای نمای  3

 المللیبین
ک  دخ زیرمجموع  آ  مجالتی  WoSبا نام اختصاخی  Web of Scienceالف( وب آو ساینس یا 

با « Journal Citeation Report»یا « جی سی آخ»شود ب  فهرسس ک   احب ضریب تأثیر می
 (ISIشوند )مجال واخد می JCRنام اختصاخی 

 Scopusب( اسکوتوس یا 

        وجود داخند.  31-1شرح جدول دخ کناخ مواخد اشاخه با برخی نشریا  دیگر با محدوده اعتباخی خاص ب      

 . سایر نشریات علمی با سطح اعتباری محدود   23-3جدول 
 توضیح موارد ردیف
 تنادی علومتایگاه اس 0

 ISCجها  اسالم یا 
فهرسس نشریا  معتبر »نمای  اختصا ی نشریا  کشوخهای اسالمی ک  تنها مواخد برخوخداخ از  

داخای اعتباخی مانند مجوز دفاع از خسال  دکتری « المللیهای بیننشریا  داخای نمای »یا « وزاختین
 داخند. 

های تخصصی نمای  3
 9المللیبین

نمای  استنادی »زما  از المللی نیاتند و دخ  وخ  برخوخداخی همهای استنادی بینسطح نمای هم
 شوند. مندی از مواخدی چو  مجوز دفاع خسال  دکتری برخوخداخ میاز اعتباخ بهره« المللیبین

اخ مقال  و می ا  اعتب ب  هر می ا  ک  نشری  منتشرکننده مقال  نویانده داخای اعتباخ علمی باالتری باشد، ب  هما       
خود و مقال  تعداد خواننده و استنادا  بیشتری تیدا خواهد کرد. برای شناخس مجال  معتبر علمی نویانده آ  باال می

 «نمای  شد »المللی های اخزیابی مجال  علمی بینهای مختلفی وجود داخد. یکی از خاهها خاهو اخزیابی کیفیس آ 
 و امثال آ  اسس. ISIاسکوتوس، »سازی معتبری چو  های نمای توسط تایگاه

 
                                                           

 اسس. « بهداشس، دخما  و آموزش ت شکی»و « علوم، تحقیقا  و فناوخی»ن  . منظوخ نشریا  معتبر داخای دو وزاختخا0
2.  International Citation Indexes  
3.  International Special Indexes 
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 . نشریات علمی معتبر وزارتین3-1-9
 توا  دخ تاخنمای خسمی دو دستگاه موخداشاخه دخیافس کرد.خاحتی میاین نشریا  خا ب 

 گذاخی تژوهشیخی ی و سیاسس: دخ تاخنمای دفتر برنام .  فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف3-1-9-9
قابل دسترسی اسس. « https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208»خ  علوم، تحقیقا  و فناوخی ب  نشانی وزا

دخجا  با « ترویجی-علمی»و « تژوهشی-علمی»دو نوع نشری   ب  0938دخ آخرین فهرسس این نشریا  مربوط ب  سال 
نام  آموزشی دوخه دکتری، تنها با چاپ مقال  دخ بر اساس آیین« دفاع از خسال  دکتری»شود. مجوز اعتباخی اشاخه می
مربوط ب  « 0-9»نام  اختقا و فرم مخصوص آ  دخ ماده اسس. همچنین دخ آئین« تژوهشی-علمی»نشریا  با اعتباخ 

با سقف امتیازا  باال و بدو  محدودیس دخ نظر « تژوهشی-علمی» شده دخ نشریا  با اعتباخمقاال  چاپ یا تذیرش
با امتیازی بایاخ « 9-9»دخ ماده « ترویجی-علمی»شده اسس. این دخ حالی اسس ک  مقاال  دخ نشریا  با اعتباخ گرفت 

خی، هم  بنابر ابالغ وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناو 0938محاسب  اسس. از سال کمتر و سقف امتیازی مشخص، قابل
ا موخدتوج  هشده از اخزیابیو تس از اخزیابی کمیایو  نشریا  بر اساس امتیاز کاب« علمی»نشریا  با عنوا  کلی 
ون  دیگری گبندی نشریا ، فر س کاب امتیاز ب ترتیب تس از اعالم نتایج اخزیابی و ختب اینقراخ خواهند گرفس. ب 

ح ها و ا الای موخداشاخه، موخد استناد قراخ خواهند گرفس. نتایج این اخزیابیهنام خواهد بود ک  بنا بر ا الح آیین
  وخ  نگرفت  اسس.   0933های مربوط  تا تایا  ویراسس هفدهم کتاب دخ تیرماه نام آیین

دخ تاخنمای بانک اطالعا  . فهرست نشریات علمی معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 3-1-9-2
 دسترسی اسس. قابل« https://journals.research.ac.ir»وم ت شکی کشوخ ب  نشانی نشریا  عل

 
 المللیهای بین. نشریات دارای نمایه3-1-2
های سالب  دلیل تغییرا  متعددی ک  دخ (: ISI)مجالت « WoS». مجالت نمایه شده در وب آو ساینس یا 3-1-2-9

های دخ اسامی و معرفی اینگون  مجال  وجود داخد ک  باعث شده تا اخیر دخ  احبا  این مؤسا  ایجادشده چالش
 مجموع  مؤسا  اطالعا »بشناسند. این نام برگرفت  از عنوا  اولی  مؤسا  یعنی « آی اس آی»اغلب آ  خا با هما  نام 

سازی ماتندا  علمی سنجی و نمای با تمرک  خوی علم ISIعلمی یا  اسس. مؤسا  اطالعا « ISIاختصاخ یا ب  0علمی
 9«خویترز  تاماو »این مؤسا  توسط مؤسا  علمی  0333تأسیس شد. دخ سال  3«یوجین گاخفیلد»توسط  0359دخ سال 

اماو  ت»معرفی کرد.  9«تامپاو  علمی»شناخت  شد و دخ ادام  خود خا  1«تاماو  آی اس آی»عنوا  خریداخی و ب 
این مؤسا   3905امتیاز این مؤسا  خا ب  چند شرکس سهامداخ خصو ی فروخس. از سال  3905دخ سال « خویترز

                                                           
1.  Institute for Scientific Information (ISI) 
2.  Eugene Garfield 
3.  Thomson Reuters 
4.  Thomson ISI 
5. Thomson Scientific  

https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208
https://journals.research.ac.ir/
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گذاخی و عنوا  با ادغام ب  یک مؤسا  سرمای  3903کاخ خود خا دنبال کرد و دخ سال  0«تیو آنالیتیککالخی»بانام  
 دهد. اخائ  میخا  39-1محصوال  و خدماتی ب  شرح جدول « تیوکالخی»

 تیو. انواع محصوالت و خدمات شرکت کالری25-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
0 Web of 

Science Group 
ها، مؤساا  تژوهشی دولس و خصو ی ای ب  تژوهشگرا ، دانشگاهدهنده محصول و خدما  حرف اخائ 

 و امثال آ  اشاخه کرد.« و تابل»، «آخسیجی»، «اندنو »، «تلتفرم وب آو ساینس»و ناشرا  ازجمل  

3 Cortellis  ها گیری دخ چرخ  تولید داخو و دستگاهای از اطالعا  مربوط ب  علوم زندگی برای تصمیممجموع 
9 Derwent  شدهوتحلیل اختراعا  ثبسمحصوال  و خدما  بانک اطالعاتی موخداستفاده برای جاتجو و تج ی 

1 CompuMark یا عالئم تجاخی جدید و نظاخ  بر عالئم تجاخی موجود  شده برای اخزیابی ماخک خدما  اطالعاتی اخائ
9 MarkMonitor اف اخ و خدما  اختصا ی برای ثبس و مدیریس اوخاق بهاداخ نام دامن  و محافظس از نام تجاخی نرم

 آنالین

5 Techstreet های الکترونیکی و حلازگاخی با خاهاستانداخدهای  نعس مهندسی، کدها و اب اخهای مدیریتی برای س
 چاتی

سایتی اسس ک  دسترسی مبتنی بر اشتراک ب  چندین تایگاه داده و اطالعا  مربوط وب« WoS»وب آو ساینس یا      
لم کند. این تایگاه مبتنی بر استناد دخ عب  استناددهی ب  مقاال ، نشریا  و تژوهشگرا  خا ب  شکلی جامع فراهم می

طوخ ک  دخ ها، و غیره اسس. هما ها، چکیدها  اختباط بین اقالم تژوهشی مشاب  مانند مقاال  مجال ، همایشعنوب 
شده و ، اخائ  گ اخش ساالن  از مجال  موخد استناد واقع«آو ساینسگروه وب »شود یکی از خدما  جدول دیده می
 وخ  ساالن ، فهرسس نشریا  داخای اعتباخ نمای  شده ب « JCRآخ یا سیجی»آمده از آ  اسس. دسسضریب تأثیر ب 

 های بیشتری ک  دخ نمای  کرد  مجال  داخد،گیریدلیل سخسکند. این تایگاه ب ها خا اعالم میو می ا  ضریب تأثیر آ 
ا  ا نشریها دخ خابط  بگیرد. ب  همین دلیل برخی دانشگاهها قراخ میازنظر کیفی دخ سطح باالتری از سایر نمای 

 . شناسندخا برای  دوخ مجوز دفاع از خسال  ب  خسمیس می« آخسیجی»المللی، تنها مجال  موجود دخ فهرسس بین
 وخ  ب « www.scopus.com»تایگاه اسکوتوس ب  نشانی . فهرست نشریات نمایه شده در اسکوپوس: 3-1-2-2

کند. اسکوتوس یک نمای  استنادی خوز میمجال  خود خا ب  دهد و لیاسساالن  مجال  علمی خا موخد اخزیابی قراخ می
اسس. اسکوتوس شامل « علوم زیاتی، علوم اجتماعی، فی یک و شیمی»و دخ علوم مختلف مانند  3«ال ویر»مربوط ب  

شود. اغلب نشریا  معتبر علمی دخ هر دو تایگاه می« هامجال ، نشریا  دانشگاهی و کتاب»س  بخش کلی 
اسس. برای اطمینا  از وجود « کالخیتو»شوند. این تایگاه از خقبای جدی مؤسا  نمای  می« آخسیجی»و  «اسکوتوس»

ها مانند سایس ژوخنال هاب استفاده کرد و توا  از برخی سایسعنوا  یک نشری  دخ فهرسس مجال  اسکوتوس، می
   اطالعا  مجل  شد. شده، واخد  فحمجل  مدنظر دخ کادخ مشاهده ISSN با واخدکرد  شماخه

 
 

                                                           
1. Clarivate Analytics 
2. Elsevier  
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 ISC. پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا 3-1-9
ها و مؤساا  تحقیقاتی کشوخهای اسالمی تأسیس شد. از و با تأکید بر همکاخی دانشگاه 3998این تایگاه از سال 

ؤسا  شوخای گاترش آموزش عالی دخ وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخی این تایگاه خا عنوا  یک م 0981سال 
ب  شرح  ISCبرداخی از انواع خدما  اکنو  کلی  کشوخهای اسالمی امکا  بهرهتژوهشی ماتقل ب  خسمیس شناخس. هم

 خا خواهند داشس.  31-1جدول 
 به کشورهای اسالمی ISC . انواع خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا 21-3جدول 

 انواع خدمات ردیف
های مختلف برای ایجاد یک شبک  های موضوعی و ب  زبا کلی  کشوخهای اسالمی دخ تمام حوزه« برسازی نشریا  معتنمای » 0

 علمی دخ جها  اسالم
 اخزیابی ماتمر نشریا  با هدف اختقاء شبک  علمی کشوخهای اسالمی 3
 ها و نقاط قو ز شکافمنظوخ اطالع اخصوص کشوخهای اسالمی ب تایش ماتمر جایگاه علمی کشوخهای مختلف دنیا و ب  9

 های مختلف علمیو ضعف کشوخهای اسالمی دخ حوزه
 های مصوبهای دنیا، کشوخهای اسالمی و نی  کشوخ بر اساس شاخصبندی و اخزیابی دانشگاهختب  1
های اختقاء های کشوخهای اسالمی و برگ اخی کاخگاههای مختلف دخ حوزه علم و فناوخی کشوخها و نی  دانشگاهتهی  گ اخش 9

 ها و مؤساا  تژوهشیاثربخشی تژوهش دخ دانشگاه
 
 . شناسایی نشریات نامعتبر و تقلبی3-1-3

اخ تواند باعث هویس و اعتبمقال  تولید علمی تژوهشگر اسس ک  دخ  وخ  چاپ دخ یک نشری  داخای اعتباخ علمی می
اتذیری نعتباخ اساتید و خود دانشجو، لطما  جبرا تژوهشگر و سازما  او باشد. چاپ مقال  دخ نشریا  نامعتبر ب  ا

کند. با توج  ب  تأکید بر چاپ مقال  دخ نشریا  تژوهشی برای کاب مجوز دفاع دانشجوی دکتری و اختقاء واخد می
اشاخه  38-1های مختلفی اقدام همچو  مواخدی ب  شرح جدول اساتید دانشگاهی، متأسفان  برخی سودجویا  ب  خوش

 شود.المللی دیده مین چالش بیشتر برای نشریا  نمای  شده بینکرد. ای
 . انواع مجالت نامعتبر 28-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
مجال  فهرسس  0

 0سیاه
وزاخ  بهداشس، »، «وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخی»های خسمی مانند نشریاتی ک  از دیدگاه دستگاه

 شوند. خسماً نامعتبر اعالم می« شوخهای کدانشگاه»و « دخما  و آموزش ت شکی
مجال  جعلی یا  3

  3هایجک
و سایر اطالعا   ISSNهای کپی یا جعلی از خوی مجال  معتبر ک  از عنوا ، سایسمجال  با وب

  وخ  آنالین و دخ قبال دخیافس ه ین  ای مجال  معتبر و با هدف دخیافس و چاپ مقاال  ب شناسنام 
مجال  یا  9

 9یغماگرناشرین 
ث کنند. این امر باعبدو  فرایند داوخی علمی و دقیق و فقط با دخیافس ه ین  مقال  خا تذیرش و چاپ می

 شود. کاهش کیفیس دخ ازای کاب منافع مالی می

                                                           
1.  Black list Journal 
2.  Fake & hijacked Journals 
3.  Predatory Journals/Publishers 
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أثیر های مختلف و ضریب تالمللی و چگونگی نمای  شد  آ  دخ تایگاهبرای شناسایی اعتباخ مجال  داخلی و بین     
مراجع     http://impactfactor.irتوا  ب  سامان  اعتباخسنجی مجال  علمی با نشانی الکترونیکی شده برای آ  مینتعیی

 (. 1-1نشری  خا دخج کرد )شکل  ISSN و شماخه

 
 impactfactor.ir. صفحه ورود سامانه اعتبار سنجی مجالت علمی 1 -3شکل 

توا  وضعیس نمای  و اعتباخ مجل  خا دید. برای نمون  با شماخه تس از وخود کدمعرفی شده دخ کادخ جاتجو می     
ISSN  شود.  نمایش داده می 8-1یک نشری  اطالعاتی ب  شرح شکل 

 
  های یک نشریه در گزارش سامانه اعتبارسنجی مجالت علمی. نتایج بررسی وضعیت اعتبار و نمایه8-3شکل 

http://impactfactor.ir/
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 شود. دخ هریکترتیب از باال ب  تایین توضیح داده میب  8-1شده دخ شکل انواع مواخد نمایش داده 33-1دخ جدول      
شود و دخ  وخ  وجود های تکمیلی نمایش داده میدخ انتهای جمل  گ اخش« یافس شد»ها دخ  وخ  وجود از خدیف

 ید داخد. ب  فهرسس نشریا  موخداشاخه نبود  تأک« یافس نشد»
 نمایش در سامانه اعتبارسنجی مجالت  . انواع اطالعات درباره نشریات قابل21-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 امتیاز آ  دهنده موخد تأیید بود  وزاختین و نوع نشری  و  احبنشا  تأیید وزاختین 0
 مثبس اسس.  هانبود  نشری  دخ این فهرسس مربوط ب  وزاختین و دانشگاه فهرسس سیاه 3
 ها مثبس اسس.نبود  نشری  دخ این فهرسس مربوط ب  وزاختین و دانشگاه فهرسس هایجک 9
 دخ این فهرسس بود  حکایس از دخج  اعتباخ باالی نشری  داخد.  JCRنمای   1

9 Master 
Journal List 

 خویترز  فهرسس نشریا  متقاضی و دخ نوبس قراخگرفت  برای نمای  شد  دخ مؤسا  تاماو 

5 Scopus های استنادی با محوخیس ال ویر و خقیب ترین تایگاهاز ب خگISI 

1 1DOAJ  خاهنمای مجال  با دسترسی آزاد ب  نشانی«http://doaj.org » با تعداد زیادی از مجال  خایگا  دخ
 مکا  جاتجو و مروخ دخ مجال  و مقاال  های مختلف علوم و اغلب ب  زبا  انگلیای و احوزه

8 PubMed های آزاد با دیتابیس مدالین و حاوی اطالعا  بیبلیوگرافی تژوهشی برای تمام خشت ترین تایگاه دادهمهم-
 شناسی با امکا  دسترسی خایگا های علوم ت شکی و زیاس

3 ISC  نمای  شده دخ تایگاه استنادی کشوخهای اسالمی 

 استفاده کرد.  99-1شرح جدول توا  از خاهبردهایی ب می ISIتشخیص نمای  بود  یک نشری  نمای  شده دخ  برای     
 آی بودن یک نشریه اس. راهبردهایی برای تشخیص آی90-3جدول 

 توضیح ردیف
 Journal Name” site: thomsonreuters.com“واخدکرد  نام نشری  دخ گوگل ب  این شکل:  0

 “ JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site: thomsonreuters.com: برای مثال
 “ISSN: 0378-4266” site:.thomsonreuters.comمجل  دخ گوگل ب  این شکل:  ISSNواخدکرد   3
 http://scientific.thomsonreuters.comاستفاده از لینک مقابل برای جاتجوی الفبایی:  9
المللی باید دخ هنگام وخود و باخگذاخی ویژه دخ خصوص مجال  بیننمای  مجال  ب  بعد از اطمینا  از وضعیس     

 مطمئن شد.  90-1خوی تاخنمای اختصا ی نشری  از جعلی و تقلبی نبود  با اقداماتی ب  شرح جدول 
 . انواع اقدامات برای شناسایی نشریات جعلی و تقلبی  99-3جدول 

 توضیح اقدام ردیف
 +   hijacked  وخ  ساده اسم نشری  با عنوا  مجل  دخ گوگل یا ب  جاتجوی جاتجو 0
 (http://whois.comها جدید و حداکثر یک تا دوسال  )دخ سایس سایسزما  ثبس دامن  اغلب این وب ثبس دامن  3
 دهند.(نمیچاپ )مجال  معتبر اغلب بدو  کامنس داوخی تذیرش  عدم داوخی و مطالب  سریع ه ین  واکنش نشری  9
 های آماده خریداخی و داخای چند گ ین  ساده مانند آخشیو و تماس با ما اغلب داخای تمپلیس ظاهر تمپلیس 1
 داخای ضریب تأثیر اغلب داخای سابق  و آخشیوی از مقاال  گذشت    ISIمجل   برخسی آخشیو 9

                                                           
1. Directory of Open Access Journal  

http://doaj.org/
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 نشد  مقاال  دخ مجال  دیگر  جاتجوی عناوین مقاال  آخشیوی و اطمینا  از چاپ محتوای آخشیو 5
 (شده دخ دانشگاهش )اغلب ایمیل غیردانشگاهیجاتجو با نام ادیتوخ و مطابقس ایمیل ادیتوخ با ایمیل معرفی کنترل ادیتوخ  1
 عتبر دیگر های مسایسسازی و کنترل با لینک دخ تغییر و مشاب حرف نشانی سایس برای عدمب کنترل حرف کنترل نشانی  8
 جای باخگذاخی مقال  خوی سایس استفاده از ایمیل ب  داد  ایمیل  3
 مشوخ  با اساتید داخای سابق  چاپ مقال  دخ مجال  معتبر و مشاب   مشوخ  09
ر های دانشجو و تژوهشگاغلب این مجال  بعد از مدتی با شکایس  احبا  ا لی مجل ، بات  خواهد شد و ه ین      

شود. عالوه بر نشریا  تقلبی، تژوهشگرا  باید داخ میو از آ  بدتر، اعتباخ او و سازمانش خدش از بین خواهد خفس 
ای هزنند. برخی از ویژگیها هم ب  اعتباخ تژوهشگر و سازمانش لطم  میمراقب نشریا  یغماگر هم باشند زیرا آ 

 د.مروخ کر 93-1شرح جدول توا  دخ قالب یک فهرسس کنترل ب مشترک خا می
 لیست تشخیص مجالت یغماگر. چک92 -3جدول 

 دنبال چه باشیم؟ به چیزی را چک کنیم؟چه ردیف
سایس ژوخنال تمام اطالعا  خا اخائ  کرده و داخای آدخس معتبر آیا وب 0

 اسس؟ 
 اطالعا  تماس

ای و داخای فیلدهای متعدد و نامرتبط آیا حوزه فعالیس ژوخنال چند خشت  3
 اسس؟ 

 (Scopeکاخ ژوخنال )دامن  

 ها هیئس تحریری  و اختباط با یکی از آ  آیا هیئس تحریری  شامل متخصصین شناخت  با آدخس اختباطی الزم اسس؟  9
 خوی  ترداخس ه ین  و مبلغ آ  گیرد؟ آیا ژوخنال از نویانده ه ین  می 1
  آ  و مشوخ  با برخسی کیفیس مقاال کیفیس مقاال  منتشرشده دخ نشری  چگون  اسس؟ 9

 اساتید
 (Peer Review) ترازیفرایند داوخی هم شده اسس؟ سایس ژوخنال توضیح دادهآیا فرایند داوخی توسط وب 5
 impacfactor.irبرخسی دخ سایس  شده اسس؟ های معتبر توشش دادهآیا ژوخنال توسط نمای  1
 impacfactor.irی دخ سایس برخس سایس معتبر هاتند؟آیا ضرایب اعتباخسنجی دخ وب 8
 دهنده های توششبرخسی نمای  شده اسس؟ اخائ  ICV»0»آیا شاخص مبهمی نظیر  3
 برخوخداخی از سیاسس سلب اعتباخ مقال  خا بیا  کرده اسس؟ 3طوخ شفاف سیاسس سلب اعتباخ نشری آیا ژوخنال ب  09
 تاه نبود  غیرمعمول زما  داوخی و چاپکو شده اسس؟زما  داوخی و چاپ مقال  اعالمآیا مد  00
آیا ایمیل ژوخنال، سردبیر و اعضا، متعلق ب  ژوخنال یا مؤسا  دانشگاهی  03

 اسس؟
 نام  ایمیلی ها و ترجیحاً دعو کنترل ایمیل

 سایس کنترل موضوعا  برجات  شده دخ کند؟ب  هر مقال  خا برجات  می Doiیا داد   ISSNداشتن معمول  آیا ویژگی 09
 برخسی داوخا  معرفی شده  کاخ، ناشناخت  و با تعداد مقاال  کم منتشرشده هاتند؟.آیا داوخا  آ  تازه 01

 
                                                           

های یغماگر موخداستفاده وسط ژوخنالهای تر ابهام اخزیابی مجال  اسس ک  اغلب تیکی از شاخص« Index Copernicus Value= ICV». نمای  0
 گیرد. قراخ می

دخ مجال  بر این امر تأکید داخد ک  دخ  وخ  مشخص شد  چاپ مقال  دخ نشری  دیگر ب   «retraction policy» . سیاسس سلب اعتباخ نشری  یا 3
 شود.شده و دخ نشریا  آنالین از دسترسی حذف میعنوا  منبع دانش نامعتبر شناخت 
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 هاهای اطالعاتی دانشنامه. پایگاه3-90
شوند. شکل عمومی داخای تنوع موضوعی ها ب  دو شکل عمومی و تخصصی منتشر میالمعاخفها یا دائرهدانشنام 

صی خود های معتبر حوزه تخصتخصصی با تمرک  دخ یک موضوع تخصصی اسس. هر فرد باید دانشنام بیشتر و نوع 
 های ترطرفداخ عمومی معرفی شده اسس. برخی از دانشنام  99-1ها استفاده کند. دخ جدول خا شناسایی و از آ 

 های پرطرفدار عمومی   . برخی دانشنامه99-3جدول 
 توضیح انواع ردیف
های مختلف برای عموم جامع  و ب  نشانی توسط عموم جامع  با سطوح سواد متفاو  دخ زبا  تدیاویکی 0

www.wikipedia.org  

  portal.nlai.irحوزه موضوعی ب  نشانی  99مقال  فاخسی دخ  399با بیش از  زمیندانشنام  ایرا  3
  awiki.irب  نشانی  اخسیدانشنام  آزاد ت 9
  www.cgie.org.irب  نشانی  المعاخف ب خگ اسالمیدائره 1
  www.britannica.comب  نشانی  بریتانیکا 9
  www.iranicaonline.orgلیای ب  نشانی شناسی ب  زبا  انگبا تأکید بر محتوای ایرا  ایرانیکا 5
  www.infoplease.comبا تأکید بر اطالعا  عمومی ب  نشانی  اینفوتلی  1
  www.encylopedia.comنشانی های مختلف ب  با تأکید بر اطالعا  عمومی دخ حوزه ایناایکلوتدیا 8

 
 . الگوهای مؤثر مطالعه منابع جستجو شده3-99

کلی شویژه فرد تژوهشگر اسس. تژوهشگر باید بتواند ب مهاخ  خواند  یکی از مل وما  کلیدی برای هر اناا  و ب 
 ها تشخیص داده و استخراج کند. نیازهای اطالعاتی خود خا دخ دخو  آ  وخان ، منابع جاتجو شده خا مطالع  وبهره

د تر آ  اسس ک  وقتی فرها، اب اخ خواند  هاتند اما مهمخواند   حیح، نیاز ب  تفکر و دخک تیام نویانده داخد. واژه
  د. توانایی و مهاخ  دخ خواندخواند بر معنای فراتر از واژه تمرک  کند تا بتواند منظوخ نویانده خا بفهممتنی خا می

های دهد. دخ خواند  خوش  حیح مطالع  اهمیس داخد و متأسفان  دخ نظامامکا  مطالع  مفید و مؤثر خا اف ایش می
 توا شوند. بامطالع  مؤثر و مهاخ  مناسب دخ خواند  میخوبی آموزش داده نمیهای  حیح مطالع  ب آموزشی، خوش

  کرد. مهاخ  خواند  موجب خوانی دخ خواند ، کاهش زما  مطالع ، اف ایش می ا  یادگیری، بر ضعف ذاتی حافظ  غلب
شود. مهاخ  خواند  بر خم گشایی و دخک مطالب نوشتاخی سازی یادآوخی مینگهداخی بیشتر مطالب دخ حافظ  و آسا 

 شده اسس.معرفی 91-1دول ترین زما  ممکن تأکید داخد. انواع سرعس خواند  با توج  ب  هدف دخ جدخ سریع
 . انواع سرعت خواندن متناسب با هدف93-3جدول 

 توضیح انواع خواندن ردیف
 برای یافتن مراجع و ب  دسس آوخد  نکا  مهم یک مقال  یا کتاب مناسب سطحی 0
 آوخی اطالعا  با مصاخف فوخی منظوخ جمعبرای دوباخه خوانی مطالب آشنا و ب  تندخوانی 3
 ها با مفاهیم ا لی رای یافتن تاسخ ب  سؤاال ، توج  ب  ج ئیا  و مرتبط ساختن آ ب عادی 9
 شدهبرای دخک دقیق محتوا و یادگیری ب  ترتیب ج ئیا  و تکمیل مفاهیم از تیش آماده با دقس 1

http://www.wikipedia.org/
http://www.cgie.org.ir/
http://www.britannica.com/
http://www.iranicaonline.org/
http://www.infoplease.com/
http://www.encylopedia.com/


 

 

 ۹۲۴ مرجع پژوهش

تای  و « خکد»د. کنجاتجو با مطالع  مؤثر ب  دخک و انتخاب بیشترین مطلب موخدنیاز با کمترین عالئم کمک می      
اساس خواند  اسس ک  با عمیق شد  و شناخس مفاهیم تای  دخ حوزه موخدمطالع ، زمین  بیشتری برای آ  فراهم 

 شود. می
 
 . مدیریت اطالعات حاصل از جستجو3-92

آوخی اطالعا  حا ل از جاتجو، ساماندهی و مدیریس مناسب آ  اسس. ترین اقداما  تس از جمعیکی از مهم
ب ها و دخ جای مناستوا  ب  شکل مناسب از آ آوخی و انباشت  شود، نمیطوخ نامناسبی جمعک  اطالعا  ب وختیدخ 

آوخی حا ل از استفاده کرد. ب  همین منظوخ تژوهشگرا  الگوهای متفاوتی برای ثبس و ساماندهی اطالعا  جمع
 شده اسس. اخائ  99-1ها دخ جدول ترین آ جاتجوها خواهند داشس ک  برخی از مهم

 های ساماندهی اطالعات حاصل از جستجو. انواع روش95-3جدول 
 توضیح انواع  ردیف
 هابندی موضوعی آ برداخی با قلم و کاغذ و طبق یادداشس نویایفیش 0
 های جداگان  های جداگان  یا دخ یک فایل و فصلبرداخی و ساماندهی دخ قالب فایلکپی برداخیکپی 3
 برداخی ابوخیحا اف اخ فیشو نرم EndNoteاف اخهای تخصصی مدیریس اطالعا  مانند استفاده از نرم اف اخهای تخصصینرم 9
های مثبس و منفی خود خا داخد و تا حد زیادی باتگی ب  می ا  تالط تژوهشگر ها ویژگیهرچند هر یک از خوش       

اخ خا وخی کاف اخهای کاخبردی و تخصصی دخ این خابط ، بهرهو تالط بر نرم خسد آشناییها داخد، اما ب  نظر میب  آ 
 دهد. تا حد زیادی اف ایش می

 

 WORDافزار . استفاده از نرم3-92-9
اف اخی خایج مایکروسافس آفیس و از بهترین اب اخها برای تایپ متن و مدیریس های بات  نرماف اخ وخد از زیرمجموع نرم

اف اخ تا حدی اسس ک  برای شناخس کامل آ  ب  یک منبع جداگان  نیاز های گاترده این نرمقابلیس اطالعا  اسس.
 گیرد. برخی ازاستفاده برای تژوهشگر دخ جاتجو موخدتوج  قراخ میترین کاخبردهای قابلاسس اما دخ اینجا مهم

 سس. شده ااخائ  95-1اف اخ وخد دخ جدول ترین نکا  برای کاخ با نرممهم
 افزار ورد در مدیریت اطالعات حاصل از جستجو . نکات مهم برای کار با نرم96-3جدول  

 توضیح نکته  ردیف
 ها نشوید. خیختگی نوشت همترجیحاً با یک ناخ  تمام مطالب خا ساماندهی کنید تا دچاخ چالش ب  یکدستی 0
 ویژه ایمیل خود ذخیره کنید. ب  شده خا دخ کامپیوتر، فالشهر باخ متن تایپ ذخیره کرد  3
 تس از هر باخ تغییرا  دخ فایل، آ  خا با عنوا  یا شماخه یا تاخیخ جدید مشخص کنید.  تمای  تغییرا  9
 آوخی و ساماندهی اطالعا  بدو  سردخگمیهای منظم برای جمعبندیها و حتی فصلها، فایلتهی  توش  بندیتوش  1
 نازنین استفاده شود. های مناسب و خایج مانند بی لوتوس و بیاز فونس فونس مناسب 9
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استفاده کنید. دخ  Advancedو بعد  Optionو گ ین   Fileبرای نوشتن فاخسی و انگلیای اعداد از منوی  شکل اعداد 5
دوم  When selectedخا دخ وضعیس  Field shadingس  کادخ اول  show document contentقامس 

Numeral ا دخ وضعیس خContext  و سومMonth names  خا دخ وضعیسArabic   .قراخ دهید 
و زما  دداشتن هماگر قصد فاخسی کرد  شماخه  فح  خا داخید، شماخه یک  فح  خا انتخاب و ضمن نگ  شماخه  فح  1

 کلید خا فشاخ دهید. دخ  فح  Shiftبا دسس دیگر، کلید دیگر  Ctrlو  Shiftکلید 
و کپی  8

 چاباند 
ای هتوا  با خاسس کلیک و انواع گ ین برای چاباند  هر نوع متن از محیط دیگر دخ محیط جدید وخد می

 شده دخ  فح  موجود، عمل چاباند  خا انجام داد.  تیشنهادی یا ب  شکل فونس مقصد یا فونس انتخاب
 اب اخهای متنوع و متعددی وجود داخد.اسس ک  دخ قامس نواخاب اخ آ   1-1ای ب  شکل محیط وخد  فح      

 
 . محیط کلی یک صفحه ورد1-3شکل 

شود، اب اخهای متعددی وجود داخد ک  کاخکرد برخی از اف اخ مشاهده میطوخ ک  دخ بخش نواخاب اخ این نرمهما        
 معرفی شده اسس.  91-1ها برای تژوهشگر دخ جدول ترین آ مهم
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 افزار وردترین ابزارهای نرمی از مهم. برخ91-3جدول  
 ابزارها نوار منو ردیف
0 Home Clipboard ( ،) امکا  برش و کپی و چاباندFont  ،امکا  انتخاب نوع، سای ، ضخیم شد ، ایتالیک(

چین، چین، وسطچین، خاسس)امکا  تنظیم چپ Paragraphداخ، خنگ و هایالیس کرد  فونس(، زیرخط
)امکا  انتخاب انواع سبک نوشتاخی( و  Stylesها(، ها و امثال آ  برای تاخاگرافا ل  خطگذاخی، فشماخه

Editing  )امکا  جاتجو، جایگ ینی کلما  و انواع انتخاب متن( 
3 Insert Pages  ،) امکا  ایجاد جلد،  فح  خالی و جداسازی  فحا(Tables  ،)امکا  خسم جدول(

Illustrations  یا ترسیم تصویر، شکل، نموداخ(، )امکا  انتقالLinks  ،)ایجاد انواع لینک دخ داخل متن(
Comments  ،) ایجاد یادداشس یا نظر داد(Header& Footer گذاخی دخ سر فح  و )نگاخش و شماخه
)امکا  انتخاب Symbols)امکا  انتخاب الگوهای نوشتاخی و دسترسی سریع ب  نوشت (،  Textزیر فح (، 
 ا و معادال (.   انواع نماده

9 Design Document Formatting  آخایی دخ نوشتاخ(،)انتخاب انواع الگوهای  فحPage Background   امکا(
زمین   فح (، دخ  وخ  فعالیس داخل جدول دو منو با عناوین انتخاب واترماخک، خنگ و حاشی  دخ تس

Design  وLayout کاخ خوی جدول و با عنوا  کلی ویژهTable Tools شود. اخائ  می 

1 Layout Page Setup  ایجاد حاشی  برای  فح ، انتخاب جهس عمودی یا افقی  فح ، انتخاب سای   فح  برای(
 Arrange)امکا  تنظیما  تاخاگراف(،  Paragraphچاپ، تعداد ستو  نگاخش و تعداد خط دخ  فح (، 

 زمین  یا جلو زمین  و دیگر مواخد( ب  تس )امکا  دوخچین کرد  متن تیرامو  عکس، برد  تصاویر
9 References Table of Cintents  ها(، خوزخسانی محتوای آ )ایجاد جدول، انواع تغییرا ، داد  عنوا  و بFootnotes 

های مختلف(، )استناددهی ب  خوش Citation & Biblography)داد  زیرنویس، داخل کرد  با اندنو (، 
Captions عنوا  برای جدول و معادل  و شکل(،  )ساختن 

5 Index ها برای ساخس نمای  موضوعی و نمای  نویاندگا  دخ  انتهای کتاب 
1 Review Proofing  ،)امکا  ویرایش امالی انگلیای، شماخش کلما  متن(Comments  امکا  ثبس یادداشس یا(

متن ویرایش شده با ا لی و نمایش آ  با  )امکا  مقایا  Compareتیشنهاد خوی کلم  با عباخا  خاص(، 
 خنگ قرم (

8 View های مختلفامکا  تنظیم مشاهده  فح  ب  شکل 
3 ACROBAT اف دیامکا  تبدیل وخد ب  تی 
و اب اخهای استناددهی دخ قامس    Referencesاف اخ برای تژوهشگرا  بخش های مهم این نرمیکی از بخش     

Citatation & Biblography  اسس.  8-1ب  شرح شکل 

 
 افزار ورد . قسمت استناددهی در نرم8-3شکل 
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خا انتخاب کرد. « ، شیکاگو، هاخواخد و امثال آ APA»های استناددهی مانند توا  یکی از سبکمی Styleدخ قامس      
 شود. مایا  مین 3-1تصویر شکل  …Add New Sourceو سپس انتخاب  Insert Citationبا کلیک خوی گ ین  

 
 منظور استناددهی. کادر محاوره برای ایجاد منبع جدید به1-3شکل 

نوع منبع )کتاب یا مقال (، و دخ ادام  نام نویانده و دخ  وخ  بیش از یک نویانده  Type of Sourceدخ قامس      
ود اطالعا  کتابشناختی، باید شود. تس از وخنهایی می Okو سپس سایر اطالعا  مشخص و با کلم   Editبا گ ین  

تناسب دخ حین نگاخش و استفاده از مطالب مختلف دخ حین جاتجو استناد یا اخجاع داد. برای این منظوخ دخ هر ب 
شود تا منابع واخدشده مشخص و با انتخاب آ  عمل اخجاع کلیک می Insert Citationنقط  موخدنظر خوی گ ین  

توا  فهرسس مآخذ خا دخ خفرنس می Insert Biblographyو انتخاب  Biblography  وخ  گیرد. با کلیک خوی گ ین 
 وخد نمایش داد. 

    
 EndNoteافزار .   استفاده از نرم3-92-2

Thomson Reuters EndNote اف اخهای مدیریس اطالعا  و استناد دخ خوند تژوهش ترین نرمیکی از بهترین و جامع
 Endnoteجهس سهولس کاخ تژوهشگرا ، ب  کاخبرا  خود عرض  کرده اسس.  Thomson Scientificاسس ک  شرکس 

کمک بایاخ مؤثری دخ زمین  مدیریس ماتندا ، نوشتن مقاال  علمی و نشر مقال  بر اساس استانداخدهای مختلف 
تواند دخ ت  میتیوسطوخ المللی اسس. این برنام  ب  برنام  کتابخان  شخصی نی  معروف اسس. تژوهشگر ب ناشرین بین

 «گوگل اسکالر، ساینس دایرکس، ال ویر، تاب مد، تروکوسس، جی استوخ، اباکو و امثال آ »های کتابشناختی دخ تایگاه
اف )دخ  وخ  موجود دیهای تیها خا همراه با فایلجاتجو و منابع موخدنظر خا انتخاب و اطالعا  کتابشناختی آ 

باشد تنها با واخدکرد   DOI اف مقال  داخایدیکند. چنانچ  فایل تیکتابخان  شخصی بود ( با یک کلیک ساده واخد 
گر عالوه تژوهششود. ب طوخ خودکاخ دخ فیلدهای مخصوص آ  واخد میآ  فایل، تمامی اطالعا  کتابشناختی اثر ب 

های کتابخان  کند. یکی از ویژگی  وخ  دستی واخد اینتواند اطالعا  کتابشناختی منابعی خا ک  دخ من ل داخد ب می
ام نام اثر، نام مؤلف، سال تألیف اثر، ن»های مختلفی نظیر اف اخ امکا  جاتجوی منبع بر اساس کلیدواژهممتاز این نرم

اف اخ داخای فرمس کتابشناختی مجال  مختلف و امکا  تنظیم منابع مقال  مطابق با اسس. این نرم« انتشاخا  و امثال آ 
 مجل  دلخواه خا داخد.  فرمس 
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دهی آ  دخ دخو  فایل وخد اسس. ب  این معنا ک  تس از اف اخ قابلیس اخجاعتوج  این نرمهای جالبیکی از ویژگی     
نگام شود. دخ هاف اخ وخد فعال می وخ  خودکاخ بروی نرماف اخ ب اف اخ بروی خایان  شخصی، آیکو  این نرمنصب نرم

جو و شوید. تس از جاتنام  خود با کلیک بروی آیکو  موخدنظر واخد کتابخان  شخصی خود مییا تایپ مقال  یا تا
 وخ  خودکاخ دخ دخو  فایل ب « اخجاع دخ هنگام نگاخش»انتخاب منبع موخدنظر خود دخ کتابخان  با انتخاب گ ین  

ردازد. تمتن میب  اخجاع دهی دخ دخو  فرضشده تیشوخد دخ حال تایپ و دخ مکا  استقراخ نشانگر با فرمس انتخاب
ک  دخ هما  زما  دخ انتهای فایل وخد   (Chamsky, 1965:22)شود برای نمون  دخ انتهای تاخاگراف موخدنظر نوشت  می

 شود: طوخ کامل و ب  این شکل نوشت  میاطالعا  کتابشناختی این اثر ب 
 Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax.MIT Press. 

یرد. گمتنی ب  ترتیب فهرسس منابع تایانی مقال  یا کتاب یا خسال  نی  شکل میبا ادام  داد  خوند اخجاعا  دخو      
از  EndNote Web اف اخ از اینترنس قابل دانلود اسس. ناخ  تحس وب این برنام  با عنوا های این نرمبرخی ناخ 

ترین قابلیس این ناخ  امکا   وخ  خایگا  دخ دسترس کاخبرا  قراخگرفت  اسس. مهمب  ISI طریق تایگاه اطالعاتی
های توا  دادهخاحتی میاف اخ ب اتصال ب  اینترنس و استفاده از منابع همراه با اضاف  کرد  منابع جدید اسس. با این نرم

کاخ  اف اخ هم وجود داخد ک ناخ  موبایلی این نرم ها  خا ب  اشتراک گذاشس و منابع خا ب  همدیگر منتقل کرد.کتابخان 
تر داشت  و برخی از امکانا  تیشرفت  اندنو  دخ آ  وجود نداخد با آ  مشاب  قبلی اسس، با این تفاو  ک  نمایی ساده

 کند. عنوا  کتابخان  همراه، هم  منابع شما خا حمل میاما ب 

مجال  معتبر دنیا باید فایل اندنو  منابع مقال  خا با آ  اخسال کرد. استفاده  امروزه برای اخسال مقال  ب  بایاخی از     
اف اخ برای نگاخش مقاال  ب  زبا  انگلیای بایاخ مناسب اسس. اما متأسفان  برای نگاخش مقاال  فاخسی ب  از این نرم

برای « یاختژوه»اف اخ یی با نرمهای فاخسی با انگلیای مشکالتی وجود داخد. ب  همین دلیل آشناسبب تفاو  فونس
 خسد. نگاخش مقاال  فاخسی ضروخی ب  نظر می

اف اخ برای توج  این نرمیکپاخچ  شود. ازجمل  امکانا  قابل MS-WORDاف اخ وخد یا تواند با نرماف اخ میاین نرم      
 اشاخه کرد.  98-1توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول تژوهشگرا  می

 برای پژوهشگران EndNoteافزار ترین امکانات نرمم. مه98-3جدول 
 موارد ردیف
 هاب  برنام  و جاتجو دخ آ  PDFهای واخدکرد  فایل 0
 گذاخی منابعخفرنس بین سیاتم خود و اینترنس و اشتراک 090999امکا  تبادل تا  3
 امکا  استانداخدسازی منابع دخ تژوهش شما 9
 دهی مطابق با استانداخدهای مهم دنیانویای و اخجاعمنبع های مختلفداخا بود  فرمس 1
 هامنظوخ اعمال تغییرا  هماهنگ دخ آ امکا  برقراخی اختباط بین منابع متن و منابع انتهایی تژوهش ب  9
 Microsoft Office Wordاف اخ یکپاخچ  شد  با نرم 5
 سازی، ترکیب و مقایا  منابعگروه 1
با انواع اب اخهای معرفی شده دخ آ   EndNoteاف اخ وخد شما گ ین  اف اخ اندنو ، دخ منوی نرمرممحض نصب نب     
 شود. نمایا  می 09-1 وخ  شکل ب 
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 افزار ورد پس از نصب آن  در نرم EndNote. نمایان شدن گزینه 90-3شکل 

نامی ب  کتابخان  اندنو  داده و محل ذخیره آ  خا مشخص  شود تااف اخ از شما خواست  میدخ شروع کاخ با این نرم      
 «ها، لغتنام  و دیکشنرینام ، مقاال  همایشمقال ، کتاب، تایا »کنید. انواع فیلدهای اطالعا  برای انواع منابع چو  

 رد. اقدام ک 93-1توا  ب  چهاخ شکل ب  شرح جدول وجود داخد. برای وخود منابع و استنادا  ب  اندنو  می
  EndNoteافزار های واردکردن استنادات به نرم. انواع راه91-3جدول  

 توضیح موارد ردیف
 وخود اطالعا  مربوط ب  منبع ب  شکل دستی  وخ  دستیب  0
 اسکوالخ از ستینگ و انتخاب گ ین  نمایش اندنو تنظیم گوگل از گوگل اسکوالخ 3
 د.خوخاز بخش اکاپوخ  و قامس فرمس، گ ین  اندنو  تیک می دایرکسهای اطالعاتی مانند ساینس از تایگاه 9
 شده هایی ک  دخ خود اندنو  تعبی از تایگاه ها دخ خود اندنو   وخ  آنالین از تایگاهب  1
       شکل واخد  فح  اندنو  ب  Go to EndNote وخ  دستی، ابتدا باید با گ ین  برای نوشتن منابع و استنادا  ب      

 شوید.  1-00

 
 . ورود به صفحه اندنوت برای ورد دستی منبع جدید99-3شکل 

دخ این  فح  و برای اضاف  کرد  یک منبع یا استناد جدید دخ کتابخان  شخصی شما باید خوی گ ین  مربوط  ب       
 کلیک کنید.    03-1شکل 

 
 بر روی نوارابزار صفحه اختصاصی اندنوت . گزینه ایجادکننده فرصت اضافه کردن منبع جدید92-3شکل 

 نمایا  خواهد شد.  09-1شکل ای ب تس از کلیک خوی این گ ین ،  فح      
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 . صفحه ایجادکننده منبع جدید در فهرست منابع کتابخانه شخصی در اندنوت99-3شکل 

خا مشخص « ل ، کتاب و یا دیگر مواخدمقا»نوع منبع از بابس  Reference Typeدخ گام نخاس باید از داخل کادخ       
اطالعا  « کنترل و اس»یا  ctrl+sزما  کلیدهای و سپس فیلدهای خالی الزم خا تکمیل کرد. دخ ادام  با کلیک هم

استفاده کرد. الزم ب  توضیح اسس ک   19-1توا  از خاهنمایی ب  شرح جدول شود. برای تر کرد  فیلدها میذخیره می
 تکراخ نشده اسس.  « نام، سال و عنوا »ی انواع منابع، مواخد معرفی شده دخ مرحل  قبل آ  مانند دخ معرفی فیلدها
  EndNoteافزار شده برای منبع جدید در نرم. راهنمای پر کردن انواع فیلدهای ارائه30-3جدول  

 توضیح معادل فارسی نام فیلد ردیف
 (Journal Article)برای مقاله 

0 Author خانوادگی و اگر بیشتر از یک نفر بود با یک اینتر جدا شوند. ابتدا نام و بعد نام ویاندهنام ن
 مانند: 

 حمید قاسمی
 خضا فنازاد 

3 Year 0938سال انتشاخ اثر مانند:  سال 
9 Title  نوشتن عنوا  مقال  عنوا 
1 Journal  نوشتن نام مجل  نام مجل 
9 Volume سال انتشاخ نشری  نوشتن چندمین  سال انتشاخ 
5 Issue نوشتن چندین شماخه انتشاخ مجل  شماخه 
1 Pages  19-90نوشتن  فحا  مقال  دخ مجل  موخدنظر مانند   فحا 
8 Keywords نوشتن کلما  کلیدی مقال  کلما  کلیدی 
3 Abstract واخدکرد  چکیده مقال  ب  این بخش چکیده 
09 Notes داشس دخ  وخ  ل ومنوشتن هر نوع یاد یادداشس 
00 URL ک  با کلیک خوی آ   مقال  برود.نحوینوشتن آدخس دقیق اینترنتی مقال  ب  آدخس اینترنتی 
03 File Attachments  اف و امثال آ دیهای  وتی، تصویری، تیضمیم  کرد  انواع فایل ضمیم  کرد 

 (Book)برای کتاب 
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0 Place Published تاب نوشتن محل انتشاخ الزم اسس.برای ک محل انتشاخ 
3 Volume جلدی بود  نیاز نیاس(نوشتن شماخه جلد کتاب استناد شده )دخ  وخ  تک شماخه جلد 
9 Number of 

Volume 
 جلدی بود  نیاز نیاس(نوشتن تعداد جلدهای کتاب )دخ  وخ  تک تعداد جلدها

1 Editor ی ویراستاخ کتاب مانند: حمید قاسمینوشتن ب  ترتیب نام و نام خانوادگ ویراستاخ 
9 Translator نوشتن ب  ترتیب نام و نام خانوادگی مترجم کتاب مانند: حمید قاسمی مترجم 

 (Web Page)سایت برای وب
0 Acess Date 0931سایس با ماه و سال مانند اسفند نوشتن تاخیخ دخیافس مطلب از وب تاخیخ دسترسی 

 (Thesis)نامه برای پایان
0 Academic 

Department 
نام  مانند دانشکده علوم نوشتن نام دانشکده مرتبط با گروه تخصصی تایا  نام دانشکده

 اناانی
3 University نوشتن نام دانشگاه مانند دانشگاه تیام نوخ نام دانشگاه 
9 Degree مانند مقطع دکتری دخج  دانشگاهی 
1 Thesis Type نام  مانند چاتی یا الکترونیکی شاخ تایا نوشتن فرمس انت فرمس 

 هاشده در همایشبرای مقاالت ارائه
0 Coference Name نوشتن عنوا  همایش برگ اخشده نام همایش 
3 Conference 

Location 
 نوشتن شهر محل برگ اخی همایش محل همایش

9 Type کی   وخ  چاتی یا الکترونینوشتن فرمس مقال  منتشرشده ب  فرمس 
 برای لغتنامه

0 Title  نوشتن عنوا  فرهنگنام  عنوا 
3 Dictionary Title نوشتن لغس موخد استناد عنوا  لغس 
9 Reprint Edition نوشتن شماخه ویرایش مجدد ویرایش مجدد 
شود    مینوشتجای نام نویانده، نام اثر سایتی مشخص نبود، ب ک  نویانده مطلب موخد استناد از وبدخ وختی     
 سایس آوخده خواهد شد. جای عنوا  اثر، نام وبو ب 
 
 افزار پژوهیار . نرم3-92-9

م زبا ، مرک  تحقیقا  کامپیوتری علوم اسالمی )نوخ( اقدابرای مدیریس منابع تژوهشی و استناددهی تژوهشگرا  فاخسی
اسس ک   زبانیاف اخ فاخسیکرد. تژوهیاخ اولین نرم« ختژوهیا»اف اخ فاخسی مدیریس اطالعا  و استناددهی ب  تولید نرم
تواند تژوهشگرا  خا دخ امر مدیریس منابع تژوهشی خاحتی میشده اسس و ب طراحی «Zetero» اف اخ استناددهیبر تای  نرم

 کتاب، مقال ،»توا  منابع اطالعاتی موخدنیاز خود ازجمل  اف اخ میو همچنین استناددهی یاخی کند. با کمک این نرم
اخد کرد. اف اخ وهای اطالعاتی مختلف فاخسی و غیرفاخسی ب  محیط نرمطوخ خودکاخ از تایگاهخا ب « نام  و امثال آ تایا 

اف اخ ب  منابع موخدنظر های استنادی موجود دخ نرمنام توا  با استفاده از شیوهدهی منابع میدخ ادام  و بعد از سازما 
 اسس.  10-1های متعددی ب  شرح جدول داخای قابلیس« تژوهیاخ» دهی کرد.اخجاع
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 دهی برای ارجاع« پژوهیار»افزار فارسی های نرم. برخی قابلیت39-3جدول 
 هاقابلیت ردیف
 شاب (اف اخهای مزما  ب  س  زبا  فاخسی، انگلیای و عربی )برتری ویژه نابس ب  اندنو  و سایر نرمامکا  استناددهی هم 0
 متن انگلیای ب  فاخسیتبدیل خودکاخ استناد دخو  3
 اف اخها ب  نرم( خودکاخ آ Importبرد )های اطالعاتی فاخسی و انگلیای و امکا  دخو تشتیبانی از تایگاه 9
 اف اخ( آ  ب  نرمImportبرد )یک منبع اطالعاتی دخ زما  دخو  PDFهای امکا  تیوسس خودکاخ فایل 1
 نام  و....(نام  بر اساس نوع مدخک )کتاب، مقال ، تایا فکیک منابع موجود دخ کتابامکا  ت 9
 نام  بر اساس زبا  مدخک )قراخگیری منابع انگلیای دخ ابتدا و سپس منابع فاخسی و عربی یا بالعکس(قابلیس تفکیک منابع کتاب 5
 و هاخواخد  های استناددهی ای.تی.ای، ونکووخ، شیکاگوتشتیبانی از شیوه 1
های اجتماعی، فایل تاوختوینس، نقش  و متن نام ، کتاب، مقال ،  فحا  وب، شبک تایا »استناددهی ب  انواع منابع مانند  8

 «مصاحب 
 های خروجی اندنو ، مندلی و زوتروتشتیبانی از سبک 3
 نام  و سایر منابع اطالعاتیم از مقال ، کتاب، تایا دهی )نظم و ترتیب داد ( حجم زیادی از منابع اطالعاتی اعامکا  سازما  09
 هانگاخی خوی آ قابلیس ذخیره  فحا  وب و یادداشس 00
 ترداز وخدها ب  واژهاف اخ و امکا  انتقال خاحس آ شده دخ محیط نرمبرداخی از مقاال  ذخیرهیادداشس 03
 خودکاخ  وخ نام  دخ انتهای تژوهش ب ایجاد و ویرایش کتاب 09
ف اخ ااف اخی مناسب برای تژوهشگرانی با منابع تژوهشی متنوع و زیاد اسس. ب  کمک این نرمنرم« تژوهیاخ»بنابراین      
ای هب  زبا « نام کتاب، مقال  و تایا »دهی کرد و ب  انواع های اطالعاتی یا منابع قابل اخجاع خا سازما توا  فایلمی
مطالب متعددی خا ب  کمک آ  ذخیره کرد. « هاگردیوب»توا  دخ اخجاع داد. همچنین می« یانگلیای، فاخسی و عرب»

نام  ترداخس. برای اطالعا  بیشتر دخ خصوص این شکل خودکاخ ب  استناددهی و تنظیم کتابتوا  ب دخنهایس می
توا  با چگونگی کاخ با آ  دخ لینک زیر نی  می همچنین    /http://pajoohyar.irاف اخ ب  سایس مقابل مراجع  کنید. نرم

 آشنا شد. 
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/15941/  

 

 . جستجو و شناسایی پژوهشگران مرتبط3-99
اقداما  اساسی برای دانشجو یا تژوهشگر، شناسایی تژوهشگرا  برجات  و داخای  تس از انتخاب موضوع یکی از

تجرب  باال دخ موضوع مرتبط و برقراخی اختباط با آنا  اسس. دخ بایاخی از مواخد دانشجو یا تژوهشگر خود نی  باید با 
د. ای برقراخی اختباط فراهم شوتری برهای تژوهشی مناسب ب  استقبال آنا  برود تا زمین  مناسبها و هویسشناس 

ناسایی ش»، «ایجاد شناس  هویتی»های اختصا ی دخ فضای مجازی وجود داخد ک  امکاناتی چو  برای این منظوخ تایگاه
خا  «دانلود خایگا  انواع مقال »و « وجوهای فنی و تخصصیگفتما  و ترس»، «سایر تژوهشگرا  با تخصص مربوط 

 اشاخه کرد.   13-1توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول ها مین تایگاهکنند. ازجمل  ایفراهم می
 
 

http://pajoohyar.ir/
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/14951/
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 های ایجاد هویت شناسایی و جستجو برای شناسایی پژوهشگران. انواع محیط32-3جدول 
 توضیح انواع  ردیف
0 ORCID شناس  تژوهشگرا  و فعاال  تژوهشی آزاد 
3 Google Scholar  ی تژوهشگرا  و جاتجوی تژوهشگرا  با موضوع تروفایل گوگل اسکوالخ براامکا  ایجاد

 تخصصی

9 Researchgate  گذاخی دخ حوزه تژوهشها و اشتراکیک شبک  اجتماعی برای تعامل و مباحث 
1 Linkedin  ها گذاخی دخ حوزه تخصصها و اشتراکیک شبک  اجتماعی برای تعامل و مباحث 

 
 زاد یا اُرکید. شناسه پژوهشگران و فعاالن پژوهشی آ3-99-9

خقمی و انحصاخی برای هر نویانده اسس.  05، شناس  )ORCID(معروف ب  اُخکید 0شناس  تژوهشگرا  و محققا  آزاد
 وخ  شخصی یا سازمانی اسس. این شناس  خقمی یا شناس ، شناسایی نویانده یا تژوهشگر ب  05هدف از این خم  

تصا ی اسس. شناس  اخکید برای زمانی ک  دو نویانده یا بیشتر با  وخ  اخداخای دسترسی آزاد برای هم  افراد ب 
اسامی مشاب  دخ یک منطق  یا مناطق مختلف دنیا با انواع کاخهای تژوهشی و احتمال بروز تشابهاتی وجود داخند، کاخبرد 

ختلف و کمک های مالخطزیادی داخد. همچنین باعث خفع انواع مشکال  مربوط ب  نگاخش نام نویاندگا  دخ خسم
 DOIهای آ  فرد و یا اثر بایاخ تأثیرگذاخ اسس. این شناس  همانند  Citentionب  محاسب  تعداد مقاال  نویانده یا 

باشد. اُخکید وابات  ب  می« برای خود تژوهشگر ORCID»اما « برای اثر تژوهشگر DOI»اسس با این تفاو  ک  شناس  
شروع ب   3903عضویس دخ آ  برای همگا  آزاد و خایگا  اسس و از سال  هیچ مؤسا  یا تایگاه اطالعاتی نیاس و

اختراعا ،  شده، ثبستوانند با استفاده از شناس  اخکید، تروفایل مربوط ب  مقاال  چاپکاخ کرده اسس. تژوهشگرا  می
شگرا  اخائ  کنند. شده و امثال آ  خا شناسایی و خزوم  علمی خود خا ب  دیگر تژوههای گرفت ها، گرانستژوهش

واخد  ID Researcherو  Scopusهای دیگر مانند داده های خود خا از تایگاهسادگی دادهتوا  ب همچنین با آ  می
تواند شناس  اخکید خود خا اخسال کند تا داوخا  و تژوهشگرا  جای اخسال خزوم  هر تژوهشگر میتروفایل خود کرد. ب 

س  یا کد واخد  فح  نویانده شده و خزوم  او خا مشاهده کنند. همچنین امکا  تبادل دیگر با استفاده از این شنا
شده اسس ک  با اغلب مجال  نی  وجود داخد. سیاتم اُخکید طوخی طراحی ID Researcherاطالعا  بین این شناس  با  

ید، اند. شناس  اُخککپاخچ  کردههای تژوهشی و انتشاخا ، سیاتم خود خا با اخکید یهماهنگ اسس. بایاخی از سازما 
و امثال  Nature ،Science ،Elsevier ،Springer ،Wileyتوا  ب  دخ حال خشد سریعی اسس و از حامیا  مشهوخ آ  می

اسس اما  شدهکننده مقال  تو ی آ  اشاخه کرد. دخ برخی نشریا  داخلی داشتن شناس  اخکید برای نویاندگا  اخسال
  دخ آینده ج و مواخد الزم دخ اخسال مقال  خواهد شد. بنابراین از تمام تژوهشگرا  و دانشجویا  شود کبینی میتیش

دهی ب  دستاوخدهای علمی خود و اثربخشی بیشتر دخ جاتجوها ب  اخذ این شناس  اقدام شود تا برای نظمدعو  می
 دنبال شود.  19-1کنند. برای این منظوخ باید مراحلی ب  شرح جدول 

 
                                                           
1.  Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 



 

 

 ۹۹۴ مرجع پژوهش

 (ORCID). مراحل دریافت شناسه ارکید 39-3دول ج 
 مراحل ردیف
 نام و کلیک خوی دکم  ثبس http://orcid.orgوخود ب  سایس  0
 ناموخود اطالعا  شخصی ب   فح  ثبس 3
 ها ب  اخکیدهای مختلف و وخود آ انتخاب مقاال  از تایگاه 9
 روفایل انتخاب نام ت 1
 id Author Sendوخود ایمیل و کلیک خوی دکم   9

خوی قامس          REGISTERنام یا مربوط ب  ثبس 0واخدشده و دخ قامس شماخه  http://orcid.orgب  سایس      
Register now!  کنیم. کلیک می 01-1ب  شرح شکل 

 
 «نام کنهمین حاال ثبت»یت و کلیک روی گزینه . ورود به سا93-3شکل 

برای تر کرد  مشخصا  شما مقابلتا  باز  09-1ای ب  شکل  فح « نام کنهمین حاال ثبس»با کلیک خوی گ ین       
 شود. می

http://orcid.org/
http://orcid.org/
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 مبانی جستجو برای پژوهش ۹۹۳

 
 نام . فرم ثبت95-3شکل 

عمومی، »کی از س  حالس امکا  انتخاب ی Confirm ORCID passwordدخ قامس انتهایی با کادخ با عنوا        
 وجود داخد. 05-1ب  شرح شکل « محدودشده یا خصو ی

 
 «عمومی، محدودشده یا خصوصی»صورت های قابل انتخاب به. انواع حالت96-3شکل 

توا  مقاال  خا با کلیک کرد  شود ک  میباز می 01-1ای ب  شکل  فح  Registerتس از کلیک کرد  خوی دکم       
خواهید مقاال  خود خا از تایگاه داده از تایگاه داده موخدنظر انتخاب کرد. برای نمون  اگر می Worksک بر خوی لین

Scopus  واخد کنید و بر خویORCID to Scopus  .کلیک نمایید 



 

 

 ۹۹۸ مرجع پژوهش

 
 های مختلف. ورود مقاالت از پایگاه91-3شکل 

 (. 08-1کلیک کنید )شکل  Nextتخاب و بر خوی تروفایل مربوط ب  خود خا ان Scopusدخ مرحل  بعد دخ  فح       

 
 . انتخاب پروفایل در اسکوپوس98-3شکل 

 (. 03-1شوید ک  دخ آ  باید نامی خا برای تروفایل انتخاب کنید )شکل ای میواخد  فح  Nextبا زد  دکم       
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 مبانی جستجو برای پژوهش ۹۹۷

 
 . انتخاب نام برای پروفایل 91-3شکل 

نمایش داده  39-1ب  شرح شکل  Scopusمل انواع مقاال  با نام شما دخ ای شا فح  Nextبا انتخاب گ ین       
 شود ک  شما باید مقاالتی ک  ب  شما تعلق نداخد خا حذف کنید. می

 
 شده از اسکوپوس . حذف مقاالت غیرمرتبط با شما در مقاالت ارائه20-3شکل 

کلیک کنید تا مقاال  شما ب   id author sendو خوی دخ مرحل  بعد نشانی ایمیل یا تاس الکترونیک خود خا واخد      
ORCID  (. 30-1اخسال شود )شکل 



 

 

 ۹۹۶ مرجع پژوهش

 
 . ارسال مقاالت به ارکید29-3شکل 

ب   PubMedطوخ اسس و همین ISIک  متعلق ب  تایگاه  ID Researchتوا  مقاال  خود خا از ب  همین شکل می     
 استفاده کنید.  Sign Outخروج از  فح  شخصی از گ ین  تروفایل شخصی خود اضاف  کنید. دخ انتها برای 

 
 . نحوه ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر برای پژوهشگران3-99-2

های خود  خا یکجا جمع نموده و همچنین از توانند تمامی تژوهشتژوهشگرا  با ایجاد تروفایل گوگل اسکوالخ، می
تعداد اخجاعا  سایر تژوهشگرا  ب  مقاال  »، «ایندکس h استفاده از محاسب »امتیازا  گوگل اسکوالخ همچو  

و دیگر مواخد برخوخداخ شد. برای ایجاد تروفایل گوگل اسکوالخ باید از قبل یک نشانی الکترونیکی جیمیل « تژوهشگر
ازآ  با واخد ب  محیط جاتجوی گوگل اسکوالخ از نشانی:  ( داشس. تسgmailیا اکانس جیمیل )

(https://scholar.google.com فح  )/شود. باز می 33-1 ای ب  شکل 
 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 مبانی جستجو برای پژوهش ۹۹۱

 
 . ورود به محیط جستجوی گوگل اسکوالر22-3شکل 

شده کلیک کرد تا فضایی ب  نشا  داده 33-1ک  با فلش قرم  دخ شکل  My profileدخ گام بعد باید خوی گ ین       
 نمایا  شود. 39-1شکل 

 
 سکوالردر گوگل ا My Profile. محیط 29-3شکل 

 تکمیل کنید.  11-1دخ کادخهای خالی مواخد معرفی شده خا ب  شرح جدول 
 و نحوه تکمیل کردن آن   My Profile. انواع کادرهای موجود در بخش 33-3جدول 

 توضیح بخش ردیف
0 Name  واخدکرد  نام و نام خانوادگی 

3 Affiliation ی دانشگاه مانند:  علمواخدکرد  آدخس دانشگاهی دانشجو یا عضو هیئس 
Payame Noor University, Department of Managemnt, Iran, Tehran 

9 Email for 
verification 

توانید آ  واخد شود. اگر ایمیل دانشگاهی نداشتید می H_ghasemi@Pnu.ac.irباید ایمیل دانشگاه مانند: 
 ذاخید یا یک اکانس جی میل دیگر اخائ  دهید.خا خالی بگ

1 Areas of 
Interest 

 باید حوزه موخدعالق  دخ مطالع  خا مشخص کرد مانند حوزه مطالعاتی مدیریس خسان  یا اختباطا  وخزشی

9 Homepage سایس داخید، دخ اینجا واخد کنید. ک  نشانی وبدخ وختی 

 خواهید شد. 31-1شکل واخد محیطی ب  Next تس از تر شد  کادخها، با گ ین      

mailto:H_ghasemi@Pnu.ac.ir


 

 

 ۹۴۱ مرجع پژوهش

 
 ها به ذیل مقاالت معرفی شده شما شناسایی در گوگل و ورود آن. ورود به محیط انتخاب مقاالت قابل23-3شکل 

بینید گوگل اسکوالخ مقاالتی ک  طوخ ک  میواخدشده اسس. هما  Hamid Ghasemiدخ نمون  فوق نام فردی بنام       
وجود داخد خا دخ زیر کادخ آوخده اسس. نقش شما دخ اینجا آ  اسس ک  مقاالتی ک   Hamid Ghasemi نامی ازها دخ آ 

واقعاً ب  شما تعلق داخند با تیک زد  داخل مربع کناخی انتخاب کنید تا شماخه آ  دخ باال نمایا  شود. با هر مقال  یک 
خنگ دخ باالی  فح  کلیک خنهایس خوی عالمس تیک آبیشماخه ب  تعداد مقاال  منتخب شما اضاف  خواهد شد. د

کنید تا تمامی مقاال  دخ یک  فح  نشا  داده شود. دخ مرحل  بعد مربع کوچکی اول هر مقال  وجود داخد، مقاال  خا 
 ک  واقعاً مقال  برای شماسس آ  خا تیک کنید. خوب برخسی کنید و دخ وختی

خصصی های ت  تخصصی خود معرفی شده اسس و حتی با وخود ب  هر یک از زمین دخ این فضا هر تژوهشگر با زمین     
ا هاند و از تعداد مقاال ، اخجاعا  ب  آ توا  واخد فهرستی از متخصصانی شده ک  خود خا با آ  زمین  معرفی کردهمی

 مند شد. و اطالعا  دیگر مشاب  آ  بهره
 

 

 

 

 

 

 



 

 

بخش دوم  
 مبانی اجرای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

روش  پژوهش انتخاب  مبانی  

5 

 اهداف فصل:

هدف ها

 شناسی پژوهشبندی از روشهدف کلی: آشنایی با انواع دسته

 اهداف یادگیری
 شناسی و روش در پژوهشآشنایی با تفاوت میان روش 
 شناسی پژوهش  بندی در روشآشنایی با الگوهای دسته 

 های پژوهش  آشنایی با انواع روش  

      آشنایی با منطق استفاده از انواع روش پژوهش 
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 ۹۴۴ مرجع پژوهش

 مقدمه 

میا   هایگیرند. یکی از چالشبندی و موخداستفاده قراخ میها دخ تژوهش از ابعاد مختلفی دست ها و خوششناسیخوش
ها و مفاهیم مربوط ب  بندیهای خاص دخ برخی از مواخد دخ انواع این دست تژوهشگرا  و اساتید این حوزه برداشس

ها برگرفت  از منابع معتبر و دیدگاه اساتید ب  شکلی این فصل تالش شده اسس تا انواع خوشهر یک از آنا  اسس. دخ 
 مشخص ساماندهی شود. 

 
 شناسی و روش در پژوهش . تفاوت میان روش5-9

، 0)فراموجود داخد  0-9هایی ب  شرح جدول تفاو « Methodخوش یا »با « Methodologyشناسی یا خوش»بین مفاهیم 
3909 .)  

 در پژوهش« روش»با « شناسیروش». تفاوت 9-5جدول 
 توضیح موارد دیفر

 ترخوشی برای تفکر و مطالع  واقعیس اجتماعی یا تدیده موخدمطالع  با خویکردی کلی شناسیخوش 0
 هاآوخی و تحلیل دادهها و فنو  جمعای از خوی دهنده مایر اجرای تژوهش با مجموع نشا  خوش 3
داخای دو ج ء کلیدی « مایر اجرای تژوهش»عنوا  نشانگر ب « خوش تژوهش»شود، طوخ ک  مشاهده میهما      

 اسس. 3-9ب  شرح جدول « Techniqueیا  فن»و « Procedureخوی  یا »
 در پژوهش« روش». اجزای کلیدی 2-5جدول 

 توضیح اجزا دیفر
 صیک سری اقداما  قابل انجام با ترتیب یا خوشی خا خوی  0
 های عملی دخ یک خوش یا زمین  معین و اغلب با ال اماتی خسمییا تکنیک با جنب  فن 3
ها توج  داشس. دخ خوند اما دخ زبا  تژوهش باید ب  تفاو  آ کاخ میجای هم ب هرچند این مفاهیم دخ مواخدی ب      

دخ تژوهش معرفی شوند و دخ « خوش»و « شناسیخوش»های موجود از بندیشود تا انواع دست این فصل تالش می
ا هشده دخ قالب مایر اجرای تژوهش و با ج ئیا  خوی شناخت « تژوهش خوش»بخش سوم تالش خواهد شد تا انواع 

 ها معرفی شوند.  و فنو  موجود دخ آ 
 

 شناسی پژوهشبندی از روش. انواع الگوهای دسته5-2
مطالع  دخباخه واقعیس اجتماعی یا تدیده موخدمطالع  خا مشخص شناسی تژوهش، خویکرد کلی از تفکر و خوش

ترین وج  تمای  برای آ  وجود داخد. مهم 9-9بندی متعددی با خویکردهایی ب  شرح جدول کند و الگوهای دست می
  می ا  ترداختن آ  ب« خوش»و جدا کرد  آ  از « شناسیخوش»های بندیبرای تشخیص قراخداشتن مواخد دخ دست 

 شناسیبرای انجام تژوهش بود. اغلب تژوهشگر برای معرفی جامع از خوش« ها و ج ئیا خوی »ج ئیا  و توشش 
 تردازد. می« شناسیخوش»خود ب  بیا  چند خویکرد از 

                                                           

1. Fram  
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شناسی پژوهش مبانی روش ۹۴۳  

 شناسی پژوهش بندی روش. انواع الگوهای دسته9-5جدول 
 انواع  بندیمحور تقسیم ردیف
 سایر اخبردی ک نظری بنیادی هدف و ماهیت 0
  طولی سری زمانی مقطعی طول مدت اجرا 3
  آزمایشگاهی اسنادی میدانی محل اجرا 9
  نگرآینده حال نگر نگرگذشت  زمان موردبررسی 1
   ژخفانگر تهنانگر میزان ژرفا 9
 گویان تیش توجیهی یا تبیینی تو یفی اکتشافی منطق اجرا 5
  موخدی جامع نمون  از  کل جامع  موردمطالعه 1
  ترکیبی کیفی کمی نوع داده مورد جستجو 8
 ترکیبی کیفی تو یفی آزمایشی راهبردی یا استراتژی 3
  تراگماتیام ساختاخگرا گرااثبا  فلسفی )پارادایم( 09
   غیرتطبیقی تطبیقی مطابقت 00
   فرامطالع  معمولی رویکرد مطالعه 03
   مروخی ا لی منبع داده 09
   غیرواکنشی تذیرواکنش پذیریکنشوا 01
  سپاخیجمع گروهی فردی مشارکت پژوهشگر 09
   عقلی تجربی رویکرد مواجهه با واقعیت 05
   اخزیابی کیفی اخزیابی کمی ارزشیابی 01
   غیراجتماعی اجتماعی رویکرد اجتماعی 08

نوع داده موخد »، «هدف و ماهیس»عرفی خویکردهای های تژوهش دانشگاهی بر مها یا تیشنهادهدخ اغلب تروتوزال     
 ها دخ ادام  با ج ئیا  بیشتر توضیح داده خواهد شد. شود. هر یک از خوشتأکید می« خاهبردی»و « جاتجو

 
 . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت5-9

 وهش تأکید داخد. اینک و ماهیس بر هدف نهایی تژوهش و ماهیس یا چیاتی موضوع تژ 9انواع تژوهش بر اساس هدف
ایجاد یک نظری ، کشف مجهوال ، خفع نیازمندی زندگی اناانی و یا حل »یک از مواخد هدف یا ماهیس تژوهش کدام

دی ب  بنها تقایمشود. دخ اغلب تروتوزالبندی اشاخه میباشد، ب  یکی از مواخد این دست « سازمانیمشکال  دخو 
 وجود داخد.  1-9شرح جدول 

 
 

                                                           
1. Purpose 
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 ۹۴۸ مرجع پژوهش

 . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت3-5دول ج
 توضیح انواع پژوهش دیفر

ها و ها و خوابط بین متغیرها، ا ول، قوانین و ساخس یا آزمایش تئوخیب  کشف ماهیس اشیاء، تدیده بنیادی یا محض 0
 تردازد و ب  توسع  مرزهای دانش دخ خشت  علمی توج  داخد.ها مینظری 

 شود.ای انجام  میکند و بر تای  مطالعا  کتابخان استدالل و تحلیل عقالنی استفاده می هایاز خوش نظری 3
خها، ها، اب امنظوخ بهبود و ب  کمال خساند  خفتاخها، خوشهای بنیادی ب با استفاده از نتایج تژوهش کاخبردی 9

 شود.میوسایل، تولیدا ، ساختاخها و الگوهای موخداستفاده جوامع اناانی انجام 
 ( و تحقیق برای اقدامR&Dای )مواخدی چو : اخزشیابی، توسع  سایر  1
اغلب تژوهشگرا  ب  س  موخد نخاس اشاخه داخند اما دخ برخی مواخد و حاب تأکید تژوهشگر ب  سایر مواخدی      

 شود. اشاخه می 9-9ب  شرح جدول 
 د خاص . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت با رویکر5-5جدول 

 توضیح انواع پژوهش دیفر
 هدف مقایا  اطالعا  با معیاخها اخزشیابی 9
 هدف یافتن اب اخ و وسایل مناسب دخ یک زمین  یا خشت  خاص  ایتوسع  1

 هدف حل یک مشکل ویژه مثل مدیریس دخ زما  و مکا  معین تژوهیاقدام 9
       

 . انواع پژوهش ازنظر طول مدت اجرا5-3
انجام  5-9های زمانی طوالنی ب  شرح جدول وهش دخ یک مقطع زمانی و گاهی دخ چندین مقطع و دوخهگاهی تژ

 شود.می
 . انواع پژوهش بر اساس طول مدت اجرا6-5جدول 

 توضیح انواع پژوهش ردیف
 آزمو  یا مشاهده دخ یک مقطع مثل انجام یک نظرسنجی مقطعی 0
 طی یک دوخه گاترده، قبل و بعد از اثر متغیر ماتقل گیری متغیر وابات اندازه سری زمانی 3
 سال   1جمهوخ دخ دو دوخه مد  مثل برخسی خفتاخ یک خئیسآزمو  یا مشاهده دخ طوالنی طوالنی یا طولی 9
ها ب  نوع مقطعی بود  تژوهش اشاخه شناسیها از نوع مقطعی هاتند و ب  همین دلیل کمتر دخ خوشبیشتر تژوهش     
های زمانی تیوست ، ب  تژوهش طولی های تژوهش دخ دوخهود. دخ مواخد استفاده تژوهشگر یا دانشجو از خوششمی

ود. دخ ش. دخ تژوهش سری زمانی، یک متغیر وابات ، بعد از اخائ  چندباخه متغیر ماتقل برخسی میخواهد شداشاخه 
کند. این خویکرد آوخی میجمع طع زمانی دادهتژوهش طولی تژوهشگر از موخدمطالع  دخ طول زما  یا دخ چند مق

توا  تحوال  محتوای مطبوعا  خا ویژه زمانی کاخبرد داخد ک  تغییرا  ناشی از گذخ زما  مهم باشد. برای نمون  میب 
انجام  1-9مد  ب  چهاخ شکل ب  شرح جدول سال موخدبرخسی قراخ داد. مطالعا  طولی یا طوالنی 09دخ طول 

 شود.  می
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شناسی پژوهش مبانی روش ۹۴۷  

 مدتطولی یا طوالنی شناسی پژوهش. انواع روش1-5جدول 
 توضیح  انواع طولی ردیف
طالع  با فا ل  ای )دخ نوع تیوست ، م وخ  تیوست  یا فا ل مطالع  تغییرا  یک دست  آزمودنی ثابس منتخب ب  تانل 0

 طوخ تراکنده و فقط دخ زما  نیاز(ای، ب زمانی منظم اما دخ نوع فا ل 
 های ا لی مشاب  های متعدد غیرثابس با ویژگیمطالع  نمون  وندتژوهیخ 3
 های مشترک خاص مطالع  یک دست  خاص بر اساس ویژگی ایدست  9
 هامطالع  گروه آزمودنی با توج  ب  گذشت  و آینده آ  تیگیری 1

           
 . انواع پژوهش ازنظر محل اجرا5-5

 شده اسس.اخائ  8-9ها دخ جدول آوخی دادهانواع تژوهش بر اساس محل جمع
 هاآوری داده. انواع پژوهش بر اساس محیط اجرا یا محل جمع8-5جدول 

 توضیح انواع پژوهش ردیف
 ها توسط خود آزمودنیهای طبیعی و اخائ  دادهمطالع  آزمودنی دخ موقعیس میدانی 0
 دوم  دسس هایاستفاده از منابع بیرونی و داده       اسنادی 3
 شده  مطالع  آزمودنی دخ آزمایشگاه یا محیط کنترل       آزمایشگاهی 9
 «ترسشنام  و مصاحب »ها از طریق مواخدی چو  آوخی دادهدخ تژوهش میدانی، مطالع  دخ موقعیتی طبیعی با جمع     

، نوشت ، سند تاخیخی»دوم مانند ی دسسهااسس. دخ تژوهش اسنادی از داده« تذیری باالکاخبردی و با تعمیم»و  اغلب 
تواند کمی )مثل تحلیل محتوا( و هم کیفی شود. تحلیل اسناد دخ مطالع  اسنادی هم میاستفاده می« فیلم و امثال آ 

)مثل تحلیل گفتما ( باشد. دخ تژوهش آزمایشگاهی، تژوهشگر امکا  کنترل زیادی بر متغیرها و فرآیند تژوهش داخد. 
 های کاخی مدیرا ، انجام تحقیق آزمایشی مشکل اسس. ها مثل محیطین دخ برخی زم

 
 . انواع پژوهش ازنظر زمان رویداد موردبررسی5-6

شده  زما  اجرای تژوهش تأکیدبندی قبل بر مد بندی دیگری دخ تژوهش شود. دخ تقایمتواند موجب تقایمزما  می
د توانبرخسی مالک عمل اسس. بر این اساس خویکرد مطالع  میبندی حاضر زما  خویداد موخدبود، ولی دخ تقایم

 باشد. 3-9ب  شرح جدول « گذشت ، حال یا آینده»های مربوط ب  زما 
 . انواع پژوهش بر اساس زمان رویداد موردبررسی1-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
 یخی و علی تس از وقوع  های مربوط ب  وقایع گذشت  مانند تحقیقا  تاخآوخی دادهجمع نگرگذشت  0
 و    برخسی وضعیس موجود یک موضوع، حالس، کیفیس یا خویدادی خاص حال نگر 3
 هایی برای آینده   های نوظهوخ یا برنام بینی تدیدهبرخسی و شناسایی و تیش      نگرآینده 9
های موخد از دل تغییر یا ثبا  «فردا واقعیس»دهنده چگونگی تیدایش بازتاب نگر،عنوا  خوشی آیندهتژوهی ب آینده     

 مروخ کرد.  09-9توا  دخ جدول تژوهی خا میهای آیندهخوشانواع  اسس.
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 ۹۴۶ مرجع پژوهش

 پژوهیهای پژوهش آینده. انواع روش90-5جدول 
 انواع ردیف انواع ردیف انواع ردیف
 سازیمدل 3 سناخیو تردازی 9 بانی آیندهدیده 0
 سازیسازی و بازیشبی  09 انداز سازیچشم 5 دلفی 3
 های این جدول ترکیبی از خوش 00 نقش  خاه 1 تحلیل خوند یا واکاوی خوندها 9
   نگریتس 8 هاواکاوی تیشرا  1

 
 . انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا5-1

 شود. تقایم می 00-9انواع خوش تژوهش بر اساس منطق اجرا ب  انواعی ب  شرح جدول 
 انواع روش پژوهش به لحاظ منطق اجرا .99-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ها داخد؟( سازی دخباخه یک موضوع )مانند: فضای مجازی چ  آثاخی خوی سازما تهی  الگو و نظری  و مفهوم اکتشافی 0
 بینند؟( یی یو  مدخ حال وقوع )مانند: آیا مردا  از زنا  بیشتر تلو ای خاص با تمرک  خوی مائل تو یف تدیده تو یفی 3
توجیهی یا  9

 تبیینی
 ینند؟( بتشریح علس وقوع چی ها و تشخیص خوابط علی بین متغیرها )مانند: چرا مردا  بیشتر از زنا  اخباخ می

 های آینده بر اساس نتایج تژوهش )مانند: وضعیس مخاطب تلوی یو  دخ آینده چگون  اسس؟(بینی تدیدهتیش تیشگویان  1
 
 واع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه . ان5-8

ای از یک جامع  و گاهی توا  بر اساس موخدمطالع  انجام داد. گاهی کل جامع ، گاهی نمون بندی دیگری خا میدست 
 گیرد. موخدبرخسی قراخ می 03-9موخدی خاص ب  شرح جدول 

 . انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه92-5جدول 
 توضیح انواع ردیف
 انتخاب کل جامع  برای تژوهش )کل شماخ یا سرشماخی( کل جامع  0
 های متفاو  گیری باقدخ  تعمیمهای مختلف نمون انتخاب بخشی از جامع  ب  شکل نمون  از جامع  3
مطالع  گاترده و کامل خوی یک موخد خاص مانند یک تیم، یک مدخس ، یک شبک ، یک شخص یا یک  مطالع  موخدی 9

 سازما 
      

 ها . انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی داده5-1
 اسس.  09-9ها شامل مواخدی ب  شرح جدول آوخی دادهانواع تژوهش بر اساس نوع جاتجو و جمع
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شناسی پژوهش مبانی روش ۹۴۱  

 ها. انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی داده99-5جدول 
 توضیح انواع پژوهش ردیف
 های عددی گیریاستفاده از اندازه کمی )آزمایشی و تو یفی( 0
 ها های کالمی و تفایر آ آوخی دادهجمع کیفی 3
 ترکیب دو خوش کمی و کیفی  ترکیبی 9
، تجاخب شخصی، مشاهده، شهود»های مبتنی بر ها با خوش کیفی و برگرفت  از دادههای دوخ اغلب تژوهشدخ گذشت     

مشاهده  فرضی ، تجرب ، قابلیس»های کمی با تأکید بر وهشبود. بعد از خناانس تژ« مصاحب ، تحلیل فردی و امثال آ 
 ، خیاضی، محاسب ، مقایا»و استفاده از « استفاده از دخج  احتمال دخ کاب نتیج  و اف ایش دقس»، «و تکراختذیری

با  ویژه ترکیبیهای کیفی و ب موخدتوج  قراخ گرفس. امروز بازهم توج  ب  خوش« همباتگی و دیگر نمادهای آماخی
های تژوهش کمی و کیفی خا ترین تفاو توج  ب  خألهای موجود دخ خوش کمی، خو ب  اف ایش اسس.  برخی از مهم

 مروخ کرد.  01-9توا  دخ جدول  می
 های کمی و کیفی . مقایسه پژوهش93-5جدول 

 کمی  کیفی محور تفاوت ردیف
 قیاسی استقرایی خویکرد تژوهش 0
عنا، تولید فرضی ، فهم و فهم، تو یف، کشف م هدف 3

ها بر اساس باترهای دخک الگوی خفتاخها و کنش
 خاص

تو یف، اثبا ، آزمو  فرضی ، کشف قواعد 
بینی و کنترل شمول جهس تیشموجود و جها 

 محیط
 عددی متنی هابازنمایی داده 9
 های آماخی تحلیل هامضمو  تحلیل 1
 داخهای آماخیجداول و نمو خوایتی اهبازنمایی یافت  9
 دای  5

 تژوهشگر
 سوم شخص، لحن منفعالن   شخص، لحن فعاالن اول

 تعداد مشاهده زیاد و تعداد معدودی از متغیرها تعداد مشاهده کم با تعداد جنب  موخدمطالع  زیاد خوند تژوهش 1
 مقداخ؟ چ  تعداد؟ وقس؟ چ چ  چرا؟ چگون ؟ سؤاال  تژوهش 8
 یعین ذهنی بعد مطالع  3
 تصادفی، ب خگ و نمایندگی غیرتصادفی، کوچک و هدفمند نمون   09
 قطعی نابی سطح اطمینا  00

    
 . انواع پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا 5-90

ایاخ مهم بندی بشده اسس. این نوع دست ای از سؤال طراحیگون بندی، هر خوش تحقیق برای تاسخ ب دخ این نوع طبق 
ها بندیخود دخ تروتوزال خود، حتماً ب  نوع استفاده از خوش تژوهش خود دخ این دست انشجو انتظاخ میاسس و از د

د ک  کناشاخه کند. دخ بایاخی از مواخد دانشجو تنها ب  خوش تژوهش ازنظر مایر اجرا یا فقط ازنظر خاهبرد اشاخه می
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 ۹۳۱ مرجع پژوهش

هر نوع خوش تحقیق بر اساس مایر اجرا تس از تعیین بهتر آ  اسس ک  هر دو دخ امتداد یکدیگر مطرح شوند. زیرا 
 تر خواهد بود. دخکخوش تژوهش بر اساس خاهبرد قابل

توا  ازلحاظ نوع اجراسس. خاهبرد تژوهش خا میهای تژوهش دخ دو سطح خاهبردی و عملیاتی قابلا والً خوش     
وج  قراخ داد. تژوهش عملی خوشی علمی دخ ترسش تژوهش، قابلیس کنترل خفتاخ و زما  و برخسی خویداد موخدت

. دخ کندتوجهی میهای مناسب کمک قابلحلمند مشکال  دنیای واقعی بوده و دخ طراحی خاهتعریف و تو یف نظام
 اند.  شدههای تژوهش بر اساس خاهبرد و مایر اجرا یا شکل عملیاتی آ  معرفیخوش 09-9جدول     

 ساس راهبرد و روش )مسیر اجرا(. انواع پژوهش بر ا95-5جدول 
 انواع روش پژوهش )مسیر اجرا( انواع پژوهش بر اساس راهبرد ردیف
 تجربی یا آزمایشی الف

کاخی متغیر ماتقل )خاهبرد  دسس
 ها(آوخی عددی دادهو جمع

  . تیش آزمایشی یا شب  آزمایشی 9. نیم  آزمایشی، 3.آزمایشی کامل یا حقیقی، 0

 تو یفی غیرآزمایشی یا ب

کاخی متغیر )خاهبرد: بدو  دسس
آوخی عددی ماتقل و جمع
 ها(داده

تحلیل .9مطالع  موخدی، .1. همباتگی، 9. تیمایشی، 3ای، مقایا یا علی خویدادی.تس0
(، AHP.فرایند تحلیل سلال  مراتبی )3.خوش دلفی، 8. فرا تحلیل، 1.تاخیخی، 5محتوا، 

. 09.تحلیل خوند یا واکاوی خوند، 03استنادی،  تحلیل.00.برآوخدی یا اخزیابی، 09
گیری با معیاخهای چندگان  .خوش تصمیم09.مطالعا  تطبیقی، 01مطالعا  استراتژیک، 

(AHP & ANP ،)05تحقیق 03تژوهی، .اقدام08. فراتحلیل، 01ها، .تحلیل توششی داده.
ش تژوهشی چند خو.39سازی کیفی، .مدل33.کیو، 30کاوی، .داده39دخ عملیا ، 

 )استفاده بیش از یک خوش تو یفی(
 کیفی پ

کاخی متغیر )خاهبرد: بدو  دسس
آوخی کالمی و غیر ماتقل و جمع

 ها(عددی داده

.تاخیخی، 9.تحلیل گفتما ، 1گروه اسمی، .9، .گروه متمرک 3.گراندد تئوخی، 0
العا  .مط3ای، .تحقیق مشاهده8های عمیق، .مصاحب 1نگاخی )مونوگرافی(، .تک5

سنجی یا .جامع 09شناسی، .نشان 03.تدیداخشناختی، 00نگاخی، قوم .09استراتژیک، 
.دیالکتیک، 05.خوایی یا خوایتی، 05.تحلیل تماتیک، 09.دلفی، 01گروه سنجی، 

نقد .33.مطالع  موخدی، 30.فمنیام، 39.واسازی، 03.مطالع  موخدی، 08.تباخشناسی، 01
. اترا، 35انداز سازی، .چشم39اخیوسازی، .سن31.تژوهش حقوقی، 39کتاب، 

  چند خوش تژوهشی )استفاده بیش از یک خوش کیفی(.33فراترکیب، 38.ژانرشناسی، 31
 ترکیبی  

های کمی و )خاهبرد: ترکیب خوش
 کیفی(

.اکتشافی متوالی )اول کیفی بعد کمی(، 3.تبیینی متوالی )اول کمی بعد کیفی(، 0
عنوا  بخشی از دیگری زما  )یکی ب ای هم.الن 1باهم(،  زما  )هر دو.هماوسازی هم9
 زما ( طوخ همب 

کاخی ازنظر خاهبرد اجرایی وجود داخد ک  با دسس« آزمایشی، تو یفی و کیفی و ترکیبی»دخواقع چهاخ نوع تژوهش      
 شود. یی آ  مشخص میکاخی و مطالع  کیفی یا ترکیب بیش از یک موخد، خاهبرد اجرامتغیر ماتقل، فقدا  دسس

مطالعا  کیفی اغلب سعی دخ تو یف یک مشکل، مائل ، تدیده یا یک وضعیس داخند، بدو  اینک  بخواهند آ       
هایی نظیر مصاحب  با سؤاال  باز، مشاهده، تحلیل اسناد )کتبی، سازی کنند. دخ این نوع تژوهش اغلب از خوشخا کمی

تواند برای: شود. برای نمون  تژوهش کیفی میب، الگوها یا تفاسیر استفاده می وتی و تصویری(، استنتاج از مطال
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توسع   فرد،اخائ  می ا  تنوع نظر افراد مختلف دخباخه یک موضوع خاص، تو یف غیر کمی یک وضعیس منحصرب »
 موخداستفاده قراخ گیرد. « تحلیل تاخیخی یک خویداد

ندازه( تغییرا  دخ یک موضوع، مائل ، تدیده یا یک وضعیس خاص خا دخ  وخ  عمدی مقادیر )ااگر تژوهشگر ب     
 وخ  کمی )آزمایشی و تو یفی( خواهد بود. دخ مطالعا  شده ب آوخیهای جمعنظر بگیرد، دخ این  وخ  داده

سؤاال  بات  ) شده، سؤاال  مبتنی بر اب اخهای از تیش تعیینکمی )آزمایشی و تو یفی( اغلب از اب اخهایی نظیر خوی 
های مبتنی بر عملکرد، نگرش، مشاهده یا اطالعا  مربوط ب  سرشماخی، های قابل انتخاب برای هر گوی (، دادهیا گ ین 

 شود. تحلیل آماخی و تفایر، استفاده می

طالع  مشود. این نوع گفت  می« خوش تژوهش ترکیبی»شود، ب  آ  وقتی از هر دو خویکرد کمی و کیفی استفاده      
ل ها، تحلیهای کیفی، سؤاال  باز و بات ، اشکال مختلف دادهشده با خوشهای از تیش تعییناغلب شامل خوش

 آمده از هر دو خویکرد کمی و کیفی اسس. دسسهای ب گیری نهایی بر اساس یافت محتوایی و آماخی و نتیج 
وط  باید خوش تژوهش مناسبی بر اساس مایر اجرا تس از تعیین خاهبرد اجرایی و انتخاب خوش تژوهش مرب     

ا های قابل کمی شد  یبندی ازنظر خوش یا مایر اجرا، هر تژوهشی با داده)اجرای عملیاتی( انتخاب شود. دخ تقایم
ها خوششود. برخی از این بندی میای ب  کمی داشتن، دخ گروه غیرآزمایشی و تو یفی طبق تبدیل از مقیاس ختب 

خ های تژوهش خواهند بود، لذا دکننده مایر اجرا دخ هر دو خاهبرد تو یفی و کیفی بر اساس نوع و مقیاس دادهتعیین
 شود.تحلیلی استفاده می–برخی از منابع برای خفع ابهام از عنوا  تو یفی 

 
 . انواع پژوهش بر اساس رویکرد پارادایمی5-99

- شیوه خال »های تژوهش اشاخه ب  بندی خوشمنتخب آ  برای دست  تاخادایم داخای تعاخیف متعددی اسس اما مفهوم
چاخچوب »عنوا  دیگر، تاخادایم ب عباخ اسس. ب « های او برای خلق دانشسازی باوخهای تژوهشگر دخباخه تالش

ژوهش تهایی برای کیفیس های بنیادی، ماائل کلیدی، خوی فرض»، ب  توشش اموخی چو  «بخش نظری  و تژوهشنظام
دخ  دنبال چیاس و»کند ک  تردازد. دخمجموع تاخادایم برای تژوهشگر مشخص میمی« هاهای دستیابی ب  تاسخو خوش

 (. 0933)محمدتوخ، « دهد؟موخدبرخسی دخ آ  تاخادایم چ  چی ی خخ می دخو  و برو  محدوده
ای هدخ تژوهش خود خا با توج  ب  بنیا « کمی، کیفی و ترکیبی»های شناسیتژوهشگر باید دلیل انتخاب خوش     

  س  دست  ها خا بتوا  آ شناسی، میها با خویکرد خوشبندی تاخادایمترین دست فلافی و تاخادایمی بیا  کند. دخ ساده
 م کرد. دخ فلاف تقای« تراگماتیام با خویکرد ترکیبی»و « ساختاخگرا با خویکرد کیفی»، «گرا با خویکرد کمیاثبا »

وجود داخد ک  با برخسی  05-9ب  شرح جدول « شناسیشناسی و خوششناسی، معرفسهاتی»تژوهش س  خکن بنیادی 
  تری خا هم شناسایی کرد. های متنوعتوا  تاخادایمها میعمیق آ 
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 .ارکان فلسفه پژوهش96-5جدول 
 توضیح ارکان ردیف
 س دخ جها  واقعی تأکید بر شناخس شکل و ماهیس واقعی شناسیهاتی 0
 شناسیشده دخ هاتیهای شناخت تأکید بر شناخس شکل و ماهیس خوابط بین واقعیس شناسیمعرفس 3
 ها دخ جها  واقعی های شناخس شکل و ماهیس واقعیس و خوابط آ تأکید بر خوش شناسی خوش 9
ب  معرفی تنج  01-9فی شده اسس. دخ جدول تری بر مبنای س  خکن فلاف  تژوهش معرهای متنوعامروزه تاخادایم    

شده اسس. اخکا  فلاف  تژوهش مواضع یا خویکردهای هر تاخادایم و تاخادایم بر اساس اخکا  فلاف  تژوهش ترداخت 
کند؛ بنابراین تژوهشگر ضمن معرفی تاخادایم خود دخ تژوهش باید ب  ها خا مشخص میتمای  آ  با دیگر تاخادایم

 شاخه دخ اخکا  فلافی آ  نی  بپردازد.   محوخهای موخدا
 . مواضع بنیادی هر پارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش91-5جدول 

 پارادایم            ردیف
 رکن      

گرا یا فرا اثبات گرااثبات
 گراپسااثبات

ساختارگرا یا 
 تفسیری

 پراگماتیسم  انتقادی

برای قوانین و  شناسیهستی 0
 مولشحقایق جها 

برای حقیقس واحد 
و توضیح علی 

 تدیده

برای واقعیس 
 چندگان 

برای جها  
-تیچیده با قدخ 

های تیدا و تنها  
 یافت ساما 

های واقعیس
چندگان  با وحد  

 شناختیهاتی

 ذهنی و عینی بین عینی و ذهنی ذهنی عینی عینی شناسیمعرفت 3
 ترکیبی کیفی قیاسی کیفی و کیفی و استقرایی کمی و قیاسی شناسیروش 9

ها  دخ ج« یک حقیقس»گرا، بر این فرض استواخ اسس ک  دخ هر موخد فقط گرا یا عملگرا یا واقعتاخادایم اثبا       
اخه با توضیحا  علی تدیده الگوداخ دخب« یک حقیقس»نی  ب  دنبال « گراهاتاااثبا »وجود داخد ک  باید کشف شود. 

شناسایی و ، واقعیس یا ادخاک فرد قابل«گراتاخادایم تفایری یا ساختاخگرا یا برداشس»ویکرد خویدادها هاتند. بنا بر خ
د بر خوابط تفکر با تأکی« تاخادایم انتقادی»شود. دخ می« خوانده، تحلیل و تفایر»توضیح اسس؛ یعنی مانند یک متن 

 «تراگماتیام»گیرد. دخ خویکرد وخدتوج  قراخ میدخ فرد و گروه م« ها و باوخهاعقاید، اسطوخه»قدخ  و دخ اختباط با 
 شود. تأکید می« ذهنی و عینی»بر ترکیبی از مواخد موخداشاخه و شناختی مبتنی بر خویکردهای 

مدخ  تاس»شود. تاخادایم هم اشاخه می« فمنیام»و « مدخ تاس»های دخ بایاخی از منابع ب  دو تاخادایم دیگر بنام     
معی تراکنده، ناتایداخ و ج»شناسی بر هما  خویکرد انتقادی اسس با این تفاو  ک  از منظر هاتی« ایا تااساختاخگر

منظر  تأکید داخد. از« هاگیری آزاد همراه با تردید دخباخه کلیس حقایق و قطعیسبود  دانش و قدخ  با فضای تصمیم
ساس ها بر اآوخی دادهها و جمعها، دیگر نظری واقعیسشناسی دخ این تاخادایم، ب  دلیل تراکنده و متکثر بود  معرفس

ناسی شتواند ب  شناخس و توضیح یک تدیده یا حقیقس چندوجهی کمک کند. ب  همین دلیل و از منظر خوشها نمیآ 
منظر  نی  از« فمنیام»های ساختاخشکن و برخسی وجوه مختلف برای خسید  ب  تاسخ نیاز اسس. تاخادایم ب  خوش
ین تاخادایم شناسی دخ اتأکید داخد. از منظر معرفس« گرایی جنایتی و واقعیس جنایتی شدهنابی»شناسی بر هاتی

یرد. از گموخدتوج  قراخ می« وجود تفاو  بین دنیای زنان  و مردان »و ب  زبا  ساده « گراییگرایی و فراعینیثنویس»
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افی خوش زیربنای نظری و فل« تاخادایم تراگماتیام»اسس. « لگفتگو، جدل و تأوی»شناسی نی  تأکید آ  بر منظر خوش
ین ب شود. از این منظر، تقابل متعاخف و قدیمیشناختی سوم شناخت  میعنوا  جنبش خوشتژوهش ترکیبی اسس ک  ب 

 انجامد.سوی ، ناقص و مخدوش میشود، بلک  ب  ایجاد معرفس یکتنها مردود تلقی میهای کمی و کیفی ن خوش
وخ، ها دخ قلمرو تژوهش تأکید داخد )محمدتشناختی و ادغام فنو  آ گرایی خوشها،  لحتراگماتیام بر تلفیق تاخادایم

0933   .) 
         

 . پژوهش تطبیقی92-5
تطبیق خویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف اسس ک  مقایا  یکی از اج ا و محوخ کلیدی آ  اسس. تفکر بدو  مقایا  

 تذیر نیاس. خوش تطبیقی بر اساسصوخ نیاس و دخ غیاب مقایا ، هیچ اندیش  و تژوهش علمی نی  امکا تقابل
ا هگیرد. تحلیل خوش تطبیقی عالوه بر تو یف و تبیین مشابهسها شکل میها و تفاو منظوخ فهم مشابهسمقایا  ب 
ها، جوامع و کشوخها خا همچو  ملس مقیاسها شرایط و تیامدهای واحدهای اجتماعی کال  و ب خگو تفاو 

تواند کیفی، کمی یا ترکیبی باشد. انواع (. این نوع تژوهش می0981دهد )مک کی و ماخش، موخدمطالع  قراخ می
 شود. مایرهای اجرا دخ تژوهش تطبیقی دخ بخش سوم معرفی می

  
 . پژوهش کیفی 99-5

ا هتو یف عمیق تجربیا  زندگی و دخک و تفایر معنای آ  مند برایای ذهنی و نظامتژوهش کیفی یک نگرش، شیوه
المی،  وخ  کهایی سروکاخ داخد ک  واقعیس موخدمطالع  خا ب های متنوع اسس. تژوهش کیفی با دادهبا استفاده از خوش

خ فرایند د کنندهکند. این نوع تژوهش بر معنایی تأکید داخد ک  افراد شرکستصویری یا امثال آ  نمایا  و تحلیل می
مشاهده، »هایی چو  اجرای تژوهش از تدیده موخدمطالع  دخ ذهن داخند. تژوهش کیفی عباخ  از مجموع  فعالیس

اول، دخباخه موضوع تژوهش اسس ک  هرکدام ب  نحوی تژوهشگر خا دخ کاب اطالعا  دسس« مصاحب  و امثال آ 
ده استفا« شدهبندیهای تحلیلی، ادخاکی و طبق تو یف»ای شده برآوخیهای جمعدهند. دخ این خوش از دادهیاخی می

های آماخی یا هرگون  کمّی کرد  باشد دخ زمره تژوهش هایی غیر از خوشای ک  با شیوهشود. دخواقع هر نوع یافت می
 وجود داخد.  08-9گیرد. دخ تژوهش کیفی س  بخش عمده ب  شرح جدول کیفی قراخ می

 ی پژوهش کیفی . اجزای کلید98-5جدول 
 توضیح اجزا ردیف
 «مصاحب ، مشاهده و مشاخکس و امثال آ »هایی چو  ها از خاهآوخی دادهجمع هاداده 0
های هها ک  شامل شیوها یا نظری های تحلیلی، تعبیری و تفایری برای خسید  ب  یافت با خوش هاوتحلیل دادهتج ی  3

گیری غیرآماخی، های دیگری مانند نمون اسس. شیوه« یها یا کدگذاختردازی از دادهمفهوم»
  وخ  دیاگرام نی  بخشی از مرحل  تحلیلی هاتند. برداخی و نمایش خوابط مفهومی ب یادداشس

 های علمیها دخ مجال  و همایششده و شفاهی و اخائ  آ های نوشت گ اخش گ اخش نتایج 9
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هشگر خود کیفی، تژو یک نگاه عمیق ب  موضوع موخد برخسی اسس. دخ تژوهشنتایج تژوهش کیفی برگرفت  از          
های ن دیکی شباهس« هاآوخی و تحلیل دادهجمع»های کیفی دخ کند. اغلب خوشوخ دخ محتواها میخا غرق و غوط 

و تفکر  با تأمل« ب  آغازتایا  »و از « آغاز تا تایا »و تفکر از « بازاندیشی»کیفی  های خاص خوشداخند. از دیگر ویژگی
نگران  ب  معرفی هر یک از حال دخ این کتاب تالش شده اسس تا با خویکردی جامعانتقادی تژوهشگر اسس. بااین

 ها ترداخت  شود. ها نابس ب  بقی  خوشهای خاص و متمای کننده آ های کیفی و ویژگیخوش
 دهد. دخ برخی منابعتأملی خا نشا  میهای قابللف تفاو های تژوهش کیفی دخ منابع مختبندی از خوشدست      

نگاخی، تدیداخشناسی، تاخیخی، گرانددتئوخی، قوم»های تژوهش کیفی دخ یک دست  و با عناوینی چو  انواع خوش
یا  مگیرند و سایر مفاهیقراخ می« تژوهی، مطالع  موخدی، مونوگرافی، دلفی، کیو، اترا، گروه اسمی و امثال آ اقدام
« اشناسی و امثال آ  خگفتما ، خوایتی، محتوا، هرمنوتیک، ژانر، مضمو ، نشان »های تحلیل گون  مانند تحلیل خوش

بندی از ( برگرفت  از نتایج یک تژوهش، دست 0939خاستا خنیفر و مالمی )دانند. دخ اینمی« شیوه تحلیل»عنوا  ب 
 اند. ردهخا اخائ  ک 03-9های کیفی ب  شرح جدول خوش

 . انواع روش پژوهش کیفی با توجه به هدف91-5جدول 
 خروجی و نتایج روش ردیف هدف

سازی اطالعا  و حرکس ب  عصاخه
 سمس ژخفای متو  

 شناختی و تلخیص متو خوش تحلیل مضمو  0
 ها و متو  )سفر ب  خوح جمال  و جها (غربالگری تیام تحلیل محتوا 3
 ها( دخ متن برای دخک معانیها )دلیلبرخسی دال یشناختتحلیل نشان  9
 وتحلیل زبا  دخ کاخبرد نهفت تج ی  تحلیل گفتما  1
 تو یف از دل تجاخب زیات  تحلیل خوایس 9
 االذهانی(یابی )سفر بینجوهره تدیداخشناسی 5
 سازی و تولید نظری مفهوم گراندد تئوخی 1

 جویی شناسی و حقیقسآسیب
 ب  فراسوی تاخیخ و متن()سفر 

 ها از دل آثاخ و شواهدها و یافت تولید داده تاخیخی 8
 تو یف دقیق ج ئیا  یک قوم یا ملس نگاخیمردم 3
 خوش تاخیخی مبتنی بر عدم تیوستگی خویدادها  تباخشناسی 09

  شماخ یک موخدهای بیبرخسی جنب  مطالع  موخدی 00 نگری برای تفایر و تطبیقج ئی
 مطالع  یک عر   برای ایجاد تغییر و تعدیل فوخی  تژوهیاقدام 03
 ها کشف نقاط افتراق و انطباق تدیده تطبیقی 09

 برخسی ج ءنگر مفاهیم برای نشا  داد  تناقضا  مفهومی  واسازی 01 نهضس قیام بر قواعد خوشی
 تجرب  کاوی زنا  و خلق نظری  جدید   فمنیام 09

 انقالب تلفیق خوش کمی و کیفی  آمیخت  05 زهای کمی و کیفیحرکس دخ مر
 سوی جها  افراد خاهی ب  کیو 01
 ها از مطالعا  متعدد و تراکنده شکاخ یافت  فراتحلیل 08
 ای نمایش جها  وسیع متن دخ مینیاتوخ شبک  سازی مدل 03
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توانند با استفاده از های کیفی مید بود ک  برخی خوشدخ ادام  و معرفی هر خوش دخ فصول آتی شاهد آ  خواهی      
های کلیدی فرایند ترین ویژگیهای کمی هم قراخ بگیرند. از مهمهای کمی، دخ زمره خوشآوخی دادهاب اخهای جمع

 اشاخه کرد. 39-9توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول تژوهش می
 های پژوهش کیفی ترین ویژگی. مهم20-5جدول 

 توضیح گیویژ ردیف
 اندازها دخ کناخ یکدیگر ها و چشمهای مختلف دیدگاهقراخداد  تک  چینیتک  0
های و دخ ادام  محدودسازی تدخیجی داده« گذخد؟چ  می»شروع با یک سؤال تژوهشی گاترده مانند  تشبی  قیف 3

 گاترده  
 مواخد «تعریف، تولید و تاالیش»دخ مراحل « اد و ثبسجاتجو، اخزیابی، آماده کرد  اسن»های تکراخ فعالیس دوخانی بود  9
 عنوا  دیدگاه آغازین تژوهش کیفیها یا اب اخهای تفایری ب تأکید بر نظری  مفاهیم حااس 1
 جای اج ا  ها یا توج  ب  کل ب نگر ب  زمین  و عر  جانب نگران  و هم توج  کل گشتالس 9
  چ  اطالعاتی؟ از کجا؟ و ب  چ»ک  ید تیکربندی آ  خا مشخص کرد. یعنی اینبرای طراحی یک تژوهش کیفی با     

های مروخی جامع بر انواع خوش 30-9الزم اسس. دخ جدول « تاسخ مناسب سؤال تژوهش»برای خسید  ب  « می ا ؟
 ها  وخ  گرفت  اسس. های متمای کننده آ تژوهش کیفی و مؤلف 

 هاهای متمایزکننده آنهای پژوهش کیفی و ویژگیروش. مروری جامع بر انواع 29-5جدول 
 ابزار کاربرد گیرینمونه هدف روش پژوهش ردیف
 مصاحب  و اسناد متن شکافی مواخد خاص شناخس، تحلیل و گ اخش تحلیل مضمو   0
 مصاحب  و اسناد تحلیل متن  واحد 99تا  0 اکتشاف دخ متو  تحلیل محتوای کیفی 3
 مصاحب  و اسناد هاتفایر نشان  خم ها و نمادها مطالع  نشان  و مواخد معناداخ یاسشنتحلیل نشان  9
مطالع  محتوای متأثر از  تحلیل گفتما   1

 فرهنگ
 ثبس مکالما  تفایر عوامل بیرو  از متن  هدفمند

 مصاحب  و اسناد تفایر تجاخب دخ خوایس  3تا 0 های متنبرخسی خوایس تحلیل خوایس 9
شناخس تدیده با دخک  نفر 39تا  9 کشف تجرب  زنده افراد شناسیتدیداخ 5

 افراد
مصاحب  و 
 مشاهده

مصاحب  و  هاساخس نظری  از داده 59تا  09 دستیابی ب  نظری  از یک تدیده گراندد تئوخی 1
 مشاهده

 اسناد و مصاحب  بازتولید تاخیخ تا اشباع  کشف و تفایر خویداد گذشت  تاخیخی 8
مشاهده و  اکتشاف فرهنگی 99تا  99 کشف مواخد دخ میدا  طبیعی اخینگقوم 3

 مصاحب 
 اسناد و مشاهده هافهم عمیق واژه تا چند واژه 0 هاکندوکاو دخ سخن تباخشناسی 09
 انواع مواخد فهم عمیق از یک موخد برحاب موخد مند موخد خاصبرخسی نظام مطالع  موخدی 00
 اسناد و مصاحب  تحلیل انتقادی متن ادبی 09تا  3 خ خوانش متنتحلیل انتقادی د واسازی 03
 انواع مواخد خلق نظری  دخباخه زنا  هدفمند مطالع  دخباخه یا ازنظر زنا  فمنیام 09
 انواع مواخد تو یف و تفایر خفتاخها هدفمند های اجتماعیمطالع  گروه گرایان طبیعس 01
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 ۹۳۸ مرجع پژوهش

برای دخک جها  اجتماعی اسس ک  تژوهشگر دخ آ ، تجربیا  و اقداما  افراد گرایان  خویکردی تژوهش طبیعس      
کند.  این خوش تژوهش سنتی ک  می« مشاهده، تو یف و تفایر»های خاص خا دخ باتر اجتماعی و فرهنگی و گروه
ی، نگاخقوم»  کیفی ازجمل های تژوهشای از خوشتوسع  یافس، بر مجموع « شناسیشناسی و جامع اناا »ابتدا از 

 های زندگی و کاخ افراد،گرا با جاتجو دخ محلاسس. تژوهشگرا  طبیعس« مطالعا  موخدی، گراندد تئوخی و امثال آ 
های یفتو »خا برای خسید  ب  « های تو یفی و همچنین تجربیا  ذهنی خودها و سایر منابع دادهمشاهدا ، مصاحب »

-گرایان  برای تژوهشهای تژوهش طبیعسطرح دهند.موخداستفاده قراخ می« جتماعیهای اتفایر تدیده»و دخ ادام  « غنی
« وجود اطالعا  کم دخباخه موضوع»یا « های نظریدخ دسترس نبود  چاخچوب»ویژه دخ شرایط های اکتشافی و ب 

 (. 3909، 0بایاخ مفید هاتند )سالکیند
 

 . رویکردهای مطالعه93-5
ا  ب  دو دست  خویکرد معمول و خویکرد فرامطالع  تقایم کرد. خویکرد معمول ب  استفاده توخویکردهای مطالع  خا می

-تژوهش« شناسیبرخسی، ترکیب و آسیب»های خاص و معمول اشاخه داخد اما خویکرد فرامطالع  اغلب برای از خوش

 گیرد. میخا دخ بر  33-9هایی ب  شرح جدول خود. فرامطالع  انواع خوشکاخ میهای گذشت  ب 
 های فرامطالعه . انواع روش22-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
-یس آ ها و کیفها، سیر تکمیلی نظری ها، تاخادایمها، نظری های گذشت  ازجمل  فرضی های تژوهشتحلیل نظری  فرانظری  0

 ها
 اهگیری و تحلیل دادهن های گذشت  ازجمل   حس و تناسب خوش تژوهش، نموشناسی تژوهشتحلیل خوش فراخوش 3
 ب های منتخهای ا لی از تژوهشهای گذشت  با خویکرد کیفی ازجمل  تفایر دادههای تژوهشتحلیل یافت  فراترکیب 9
 های گذشت  با خویکرد کمیهای تژوهشتحلیل یافت  فراتحلیل 1

 
 . منبع داده95-5

یم تقا« ا لی و مروخی»ها خا ب  دو دست  توا  تژوهشود، میدوم خواهد باول یا دسسبر اساس منبع داده ک  یا دسس
کند. اما آوخی و آ  خا تحلیل میها خا با اب اخهای مشخصی جمعخود تژوهشگر داده« تژوهش ا لی»کرد. دخ خویکرد 

خا تحلیل  هاها و مطالعا  ترداخت  و آ ها یا اطالعا  حا ل از دیگر تژوهشمروخ دادهدخ خوش مروخی، تژوهشگر ب 
 شناسایی کرد.  39-9توا  ب  شرح جدول های مروخی خا میکند. بر این اساس خوشمی
 
 
 
 

                                                           
1.  Salkind 
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شناسی پژوهش مبانی روش ۹۳۷  

 های مطالعات مروری. انواع روش29-5جدول  
 توضیح انواع ردیف
 سازی مواخد کلیدی از دانش فعلی دخ یک موضوع خاص یا مروخ ادبیا  تیشین  و با هدف خال   مروخ خوایی 0
 « مطالع  مطالعا»یا « وتحلیل مطالعا  با معیاخهای مشخصتج ی »ها با با هدف برخسی تاسخ ب  سؤال مندممروخ نظا 3
 مروخی سریع برای مشخص کرد  محدوده مطالع  ایمروخ محدوده 9
 مند(های مختلف )اغلب دخ ادام  مروخ نظامخوشی با خویکردی آماخی برای ترکیب نتایج تژوهش فراتحلیل 1
 گرایان  سازوکاخهای چگونگی و چرایی مداخال  تیچیده محیطی دخ بهبود یا ناکامی نتایجبرخسی واقع بینان مروخ واقع 9
 ها و اطالعا  برگرفت  از مطالعا  کیفی )مانند فراتحلیل اما برای مطالعا  کیفی( وتحلیل دادهتج ی  فراترکیب 5

 

 پذیری. واکنش96-5
تذیر، شامل هرگون  مطالع  خفتاخ اناانی اسس ک  مبتنی بر های واکنش احم برخالف خوشخوش غیرواکنشی یا غیرم

آثاخ فی یکی »تواند دخبرگیرنده ها نباشد. این خوش میگفتگوی ماتقیم با افراد )مانند مصاحب ( یا مشاهده مشاخکتی آ 
باشد. « رنساینت»و یا « و مداخک متنی،  وتی یا تصویریاسناد »یا « هاها مانند آثاخ باستانی و زبال جامانده از اناا و ب 
نشی های غیرواکبرند. سنج کاخ میهای ثانوی  ب های غیرواکنشی خا برای اشاخه ب  دادهخو برخی تژوهشگرا  خوشازاین

  موخدمطالع دهند تا ابعاد گوناگو  یک تدیده خا بدو  مراجع  یا تغییر دخ آ یا غیرم احم، ب  تژوهشگرا  اجازه می
ی های تژوهشقراخ دهند. دخ این خوش، افراد موخدمطالع  بدو  آگاهی از مشاهده یا مطالع  شد ، هیچ واکنشی ب  فعالیس

ای برای اختالل دخ فعالیس تژوهش وجود نداخد. شده و زمین نداخند؛ زیرا تژوهشگر دخ باتر موقعیس اجتماعی تنها 
-دهنده یا مشاخکسک  آگاهی از موخدمطالع  قراخ گرفتن باعث خودساناوخی تاسخهایی اسس اهمیس این خوش دخ زما 

همین دلیل برخی کاخشناسا  مشاهده تنها  یا برخسی مصنوعا  و بقایای افراد موخدمطالع  خا دخ شود. ب کننده می
های ها از خوشاین خوشها تأکید داخند ک  خطای دهند. آ ها ترجیح میبایاخی از مواخد بر تماس ماتقیم با آ 

بندی کرد )محمدتوخ، دست  31-9توا  ب  شرح جدول  های غیرواکنشی خا میواکنشی بایاخ کمتر اسس. انواع سنج 
0933 .) 

 های غیرواکنشی . انواع سنجه23-5جدول     
 شامل انواع ردیف
 شواهد آثاخ مادیهای آخشیوی و های اناانی مانند ثبس با دادهناشی از فعالیس مصنوعا  0
برخسی یک تدیده اجتماعی بدو  اطالع افراد تحس مشاهده و با نقشی غیرتعاملی و غیرم احم با تأکید بر  مشاهده تنها  3

دوخی از گفتگوی »و « مشاهده باز و آزاد»، «های عاطفی و خفتاخیترهی  از دخگیری»، «حفظ فا ل »
 «ماتقیم

اتند ک  معانی نمادین با خود داخند و انواع متفاوتی از مواد مکتوب یا نوشتاخی های آخشیوی مصنوعاتی هداده      
ا هگیرند. این دادهشده دخ اشکال گوناگو  دیگر مانند تصویرها خا دخ بر میها یا اطالعا  ذخیرهها و خوزنام مانند نام 

های مکمل دخ اختباط با موضوع استفاده ع دادهعنوا  منبعنوا  تنها منبع مطالع  و یک تدیده یا موضوع و هم ب هم ب 
 هاتند.  39-9های آخشیوی داخای انواع متفاوتی ب  شرح جدول شوند. داده
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 ۹۳۶ مرجع پژوهش

 های آرشیوی ها یا داده. انواع ثبت25-5جدول     
 شامل انواع ردیف
 هاماخها و گ اخشانواع آخشیو دولتی و غیردولتی برای مصرف عمومی مانند انواع آ های همگانی مکتوبثبس 0
 های شخصیها و وبالگهای شخصی، نام ها، یادداشسانواع خودنگاخی های خصو ی مکتوبثبس 3
 دهنده ابعاد گوناگو  یک تژوهش از مطالعا  قبلی و توشش های آخشیویهای دادهتایگاه 9
 مانند آخشیو فیلم،  و  و تصویر  شده غیرنوشتاخیاطالعا  ذخیره 1
شوند. دوم تفاو  قائل میاول و دسستردازند، بین دو دست  منابع دسسثر تژوهشگرانی ک  ب  تحلیل اسناد میاک     

منابع  تأکید داخند. دخ مقابل« ، سفرنام  یا گ اخش شاهدا  عینی از یک واقع  یا موقعیسنام »اول یا ا لی بر منابع دسس
 شناسا  و گ اخش شاهدا نگاخا  و جامع تحلیل تاخیخ»منابعی مانند اول و بر دوم یک گام دوختر از منابع دسسدسس

تحلیل »های تژوهشی خاص مانند با خوی « مجازی و الکترونیک»کنند. امروزه اسناد و مداخک اشاخه می« غیرعینی
راخ گرفت  موخدتوج  ق« مشاهده مشاخکتی مجازی»، «شناختی مجازینشان »، «نگاخی مجازیمردم»، «های مجازیداده

دسترسی آسا ، اخزا ، عمومی بود  و ماندگاخی بیشتر و امکا  برخسی »توا  ب  می« ایاسناد خسان »اسس. از نقاط قو  
شی اف ای»های توا  ب  دو دست  سنج اشاخه کرد. شواهد آثاخ مادی یا مصنوعا  مادی خا نی  می« تغییرا  دخ طول زما 

 ایم کرد. تق 9-35ب  شرح جدول « و فرسایشی
 . انواع آثار مادی یا مصنوعات  26-5جدول    

 شامل انواع ردیف
ر ها دخ یک شهر ببرآوخد مصرف نوشاب »ها خوی یکدیگر مانند های مواد و ماتل م انباشت  شد  الی ماندهباقی اف ایشی 0

عنوا  های خوی دیواخها ب ها، شعاخها و نقاشییادداشس»یا « های خانگیدا های خالی دخ زبال اساس بطری
 « جامانده از  حن  جرم مانند توک اطالعا  »یا « معرف یک گروه یا افراد خاص

قاط ن»یا « تاندیای از عام عنوا  نشان های کثیف  فحا  کتاب ب گوش »مواد گ ینشی و فرسوده مانند  فرسایشی 3
 «تاندیعنوا  شاخص عام توسیده قالیچ  دخ موزه ب 

ل کند. تحلیخا فراهم می« شد  محیط توسط اقداما  خوزمره اناانیچگونگی فرسوده»ها امکا  مطالع  این سنج       
تر اسس؛ زیرا ازنظر زبا ، چاخچوب یا منطق کمتری نابس ب  زبا  مصنوعا  مادی از تحلیل متو  مکتوب تیچیده

تولید، مصرف، »ی هاتند، لذا باید زمین  اجتماعی گفتاخ و نوشتاخ داخد. محصوال  مادی اغلب داخای معانی ضمن
تژوهشگر و خود »دقس شناخت  شود. تفایر مصنوعا  مادی عالوه بر اینک  ب  ها ب آ « دوخانداختن و بازمصرف

وابات  اسس، احتمال داخد همچو  زمین  تولید شد  آ  دخ طول زما  دچاخ تغییرا  شود )محمدتوخ، « فرهنگ مادی
0933 .) 

 
 . انواع روش پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر 91-5

 بندی کرد. دست  31-9توا  دخ س  دست  بر اساس مشاخکس تژوهشگر ب  شرح جدول ها خا میتژوهش
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شناسی پژوهش مبانی روش ۹۳۱  

 . انواع پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر   21-5جدول 
 توضیح انواع ردیف
 کند. فا میها خا دخ تژوهش ایتنهایی هم  نقشیک فرد ب  فردی  0
 شود.  ها دخ یک تیم یا گروه بین تژوهشگرا  تقایم مینقش گروهی 3
 هایی تخصصی با خویکرد خسید  ب  خرد جمعی مشاخکس جمعی و داوطلبان  تژوهشگرا  از طریق سایس سپاخیجمع 9
و ب  معنای « سپاخیبرو »و « جمعیس»ترکیبی از دو کلم   Crowdsourcing معادل سپاخیسپاخی یا انبوهجمع     
سپاخی ب  گروه فراوانی از تژوهشگرا  دخ دنیای تژوهش نوعی برو « سپاخیجمع»سپاخی ب  انبوه مردم اسس. برو 

ند. تواند تژوهشگرا  خود خا تأمین کحائ  شرایط ناشناخت  و داوطلب اسس. ناشناخت  ب  این معنا ک  بانی تژوهش نمی
های تخصصی و مربوط ب  این کاخ انجام سایسفراخوا  عمومی دخ اینترنس و اغلب دخ وباین کاخ معمواًل از طریق 

با  «سایسیک تروژه تژوهشی دخ وب»سپاخی با قراخ داد  های مخصوص تژوهش جمعمنظوخ سایسشود. برای اینمی
 باالتر بود  هوش»بر « خرد جمعی»تردازند. این خویکرد جلب و همکاخی متخصصا  مربوط  داوطلب ب  اجرای آ  می

ها آ « تجمیع»ها نیاس بلک  حل، میانگین گرفتن از خاه«خرد جمعی»تأکید داخد. منظوخ از « جمعی از هوش فردی
 د یک نظرا « بندیتجمیع و جمع»ترین دونده باالتر نیاس اما  د دونده از سریعاسس. یعنی میانگین سرعس یک

ع آخا، تنو»هایی چو  ها ب  ویژگیسپاخیجمعکمتری از تصمیم یک نفر داخد. دخ  حل یک مشکل، خطاینفر دخباخه خاه
(. 3991، 0توج  داشس )سوخویکی« اف ایی دخ تبدیل قضاو  شخصی ب  تصمیما  گروهیعدم واباتگی جمعیس و هم

را  متنوع و سپاخی تژوهشی از خوندهای خو ب  خشد تژوهشی دخ حوزه علوم خفتاخی و همراه با جذب تژوهشگجمع
آمازو  »توا  ب  مواخدی چو  های تخصصی برای این منظوخ میسایسمتعدد از دخ سطح جغرافیایی وسیع اسس. از وب

اشاخه  3«خسپانس، سوخوی مانکی آودینس و ویلماخ مکانیکال ترک، تروفیلیک آکادمیک، کوالتریکس تنل، استادی
سپاخی جمع .(3909، 9سیموخنشریا  اف ایش داده اسس )هاخمس و دی خا دخ سپاخیجمعکرد. این خشد فراوانی مقاال  

کنندگا  زیادی )گاهی تا  دها نفر( با ه ین  نابتاً کم دخ یک دوخه زمانی کوتاه دهد تا تژوهشگرا  یا شرکساجازه می
ب   ها برای تاسخن و گاهی دخ یک خوز دخ تروژه مشاخکس کنند. نکت  مهم آ  اسس ک  باید اطمینا  حا ل کرد ک  نمو

 های دانشگاهی و کاخشناسی نتایج بهتریدهد ک  دخ این خوش نمون ترین باشند. نتایج نشا  میسؤال تژوهش، مناسب
هایی خا برای های جهانی، سایس مربوط  محدودیسهمین دلیل دخ تروژه(. ب 3909، 1داخند )هنریش، هاین و نوخن یا 

برای استفاده از این خوش  (.3909، 9کنند )فیتوسا، جوزف و نیومنص ایجاد میحضوخ تژوهشگرا  از کشوخهای خا
های محبوب کشوخهای منتخب خا برای باالبرد  شانس انتخاب نمون  مناسب شناخس. برای نمون  باید سیاتم عامل

MTurk  سپاخی های جمع. خوش(3905، 5)تالمر و استریکلند متحده محبوب نیاساندازه ایاال دخ هم  کشوخها ب

                                                           
1. Surowiecki  
2.  Amazon Mechanical Turk (MTurk), Prolific Academic, Qualtrics Panels, StudyResponse, Survey Monkey 
Audience and Witmart 
3.  Harms & DeSimone 
4.  Henrich, Heine and Norenzayan 
5.  Feitosa, Joseph & Newman 
6.  Palmer and Strickland 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۹۸۱ مرجع پژوهش

وند خ« فناوخی، ذینفعا  و اختباط»ای دخ چگونگی استفاده از عنا ر ا لی آ  یعنی های خالقان تژوهشی با خوش
ی آ  اسس ک  بدو  شناسای« زیرساخس شبک  اجتماعی»و « سایس اجراکنندهوب»کند. فناوخی شامل تکاملی خا طی می

رد. طوخ مؤثر استفاده کتوا  از ظرفیس آ  ب اثرتذیر از اهداف تروژه نمی مناسب ذینفعا  یا گروه و افراد اثرگذاخ یا
سپاخی تژوهشی با تأمین زیرساخس فناوخان  داخد ک  ب  بانیا  امکا  سایس نقش مهمی دخ جمعکنندگا  وبتأمین

 ید امکا  برقراخی اختباطکند. همچنین باقراخداد  تروژه دخ معرض دید تعداد زیادی از تژوهشگرا  بالقوه خا فراهم می
کلی کاخآمد ب  ش« خوزخسانی تروژه و تبادل ایمیلدخیافس نظر، ب »هایی مانند بین بانیا  و تژوهشگرا  از طریق ویژگی

 تواند فرد، تیم یا یک سازما  خاص باشد. فراهم شود. بانی تژوهش می
ی های فرعی برای انجام فعالیس موازی خوم ب  گروهتقایفرایند اجرای این الگو مبتنی بر جمعیتی ب خگ و قابل     

اهداف مشترک اسس. دخ این مایر اغلب تژوهشگر ا لی، سؤال ا لی تژوهش خا با سامان  مطرح و ضمن جلب نظر 
کنندگا  ها دخ میا  مشاخکسآوخی و با توزیع آ ها خا از طریق سامان  جمعحلها و خاهو مشاخکس تژوهشگرا  تاسخ

-لحها بپردازند. این خویکرد زمین  دستیابی ب  خاهها یا تاسخحلبندی خاهشود تا ب  اخزیابی و دخج ا خواست  میهاز آ 
تواند یک استاد دانشگاه یا شود. تژوهشگر ا لی میکنندگا  میها توسط خود مشاخکسبندی آ های متنوع و دخج 

مل  کنندگا  ازجتژوهشگری باشد. او باید وظایف جمع مشاخکس تژوهشگر یا هر فرد دیگری با توانایی الزم دخ امر
 شود.  چگونگی خا مشخص کند. تمامی این مواخد دخ ساختاخ سامان  اینترنتی و توسط عملگر مربوط  انجام می

 
 بندی بر مبنای رویکرد مواجهه با واقعیت. دسته98-5

تژوهش » ها دخ دو دست  کلیر و مطالع  دخ تژوهش، تژوهششناسی یا نحوه تفکبندی مبتنی بر خوشبر اساس این دست 
 گیرند. قراخ می 38-9ب  شرح جدول « Rationalismعقلی یا »و « empirical researchتجربی یا 

 . انواع پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر   28-5جدول 
 توضیح انواع ردیف
 غیرها دخ برخسی اموخ مبتنی بر مشاهده خفتاخ بدو  دستکاخی دخ مت تجربی 0
 های معتبر دخ برخسی اموخ تکی  بر ا ول عقلی و منطقی مانند نظری  عقلی 3

« experimental researchتژوهش آزمایشی یا »های فاخسی این مفهوم با گاهی دخ ترجم . پژوهش تجربی: 5-98-9
رین تفاو  تاند. مهمعنوا  تجربی ترجم  شدهب های آزمایشی شود؛ زیرا دخ بایاخی از منابع، تژوهشاشتباه گرفت  می

ی اشود و آثاخ آ  بر متغیر وابات های آزمایشی، متغیر ماتقلی دستکاخی میاین دو خوش دخ آ  اسس ک  دخ تژوهش
تنی شود. تژوهش تجربی، مبشود؛ اما دخ تژوهش تجربی، مشاهده خفتاخ و بدو  دستکاخی متغیری انجام میبرخسی می

اهده خصوص با مشهد تجربی یا ماتندا  تجربی اسس. شواهد تجربی اطالعاتی اسس ک  از طریق حواس ب بر شوا
 تواند ادعای داشتنگرایی کای میشود. دخ منطق تجرب و ماتندسازی الگوها و خفتاخ از طریق آزمایش حا ل می

آوخی داده و کاب دانش دخ آ  ین خاه جمعدانش داشت  باشد ک  باوخهای او دالیل منطقی و تجربی داشت  باشد. همچن
شواهد تجربی مانند ثبس مشاهدا  یا تجربیا  ماتقیم  تواند از مشاهده یا تجرب  ماتقیم و غیرماتقیم باشد.می
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شناسی پژوهش مبانی روش ۹۸۹  

چرخ   مثاب  یکتواند با خویکردهای کمی یا کیفی موخد تحلیل قراخ گیرد. اغلب تژوهش تجربی ب تژوهشگر، می
 شود.  انجام می 33-9ب  شرح جدول « استقرا، قیاس، آزمو  و اخزشیابیمشاهده، »ترتیب ب 

 . چرخه پژوهش تجربی   21-5جدول 
 توضیح انواع ردیف
 مشاهده تدیده و جاتجو دخباخه علل آ  مشاهده 0
 ها یا توضیحا  کلی برای تدیدهتنظیم فرضی  استقرا 3
 ها هایی برای آزمو  فرضی تدوین خوش قیاس 9
 ها و خسید  ب  نتیج  تأیید یا خد فرضی آزمو  فرضی  آزمو  1
 تدیده ترین توضیح برایعنوا  معقولها و تدوین نظری  بر اساس استدالل حا ل از نتایج آزمایش ب تفایر داده اخزشیابی 9

آوخی داده ی جمعشود و از اب اخهای خسمی برااین نوع تژوهش اغلب با یک نظری  آغاز می. پژوهش عقلی: 5-98-2
قل  وخ  متغیرهایی چو  ماتها ب تعمیم هاتند. دخ این خوش اغلب مائل های آ  اغلب قابلشود. یافت استفاده می

 شوند.  ها معرفی میو وابات  بر اساس خوابط عقالنی بین آ 
 
 . انواع پژوهش ارزشیابی5-91

ک هدف برای خسید  ب  ی« شده ، تول، تالش و منابع  رفاخزش، شایاتگی، زما»تژوهش اخزشیابی بر اخزیابی منظم 
ای همشخص اشاخه داخد. تژوهش اخزشیابی نوعی از تژوهش کاخبردی با هدف تأثیرگذاخی دخ دنیای واقعی اسس. خوش

تواند برای انجام تژوهش اخزشیابی استفاده شود. فرایند تژوهش تحقیق اخزشیابی بایاخی مانند تیمایش و آزمایش می
ها، محصول، خدما  و یا منابع اسس. تژوهش اخزشیابی ها، فرآیندها، تروژهها دخ موخد سازما آوخی دادهشامل جمع

کل توا  دخ دو ششود. این نوع تژوهش خا میکند و ب  کاخبردهای عملی منتهی میگیری خا تقویس میدانش و تصمیم
 معرفی شده دخ این دو نوع خوش انجام داد. های با انواع خوش« اخزیابی کیفی»و « اخزیابی کمی»
 
 . انواع پژوهش با رویکرد اجتماعی 5-20

شود. تژوهش اجتماعی خوشی اسس ک  دخ اشاخه می« تژوهش اجتماعی»تژوهش بنام  نوعی از خوشدخ برخی منابع ب 
. بدیهی اسس ک  وقتی گیرندکاخ میآ  تژوهشگرا  علوم اجتماعی برای کاب اطالعا  دخباخه مردم و جوامع ب 

گیرد. از انواع های غیراجتماعی قراخ میغیراز مطالع  مردم و جوامع باشد، دخ زمره تژوهشخویکردی تژوهش ب 
 توا  دخ این دو نوع تژوهش استفاده کرد.های کمی و کیفی میخوش

 
 تر است؟ بندی و کدام روش پژوهش مناسب. کدام دسته5-29

های دانشجویا  و شود تا تالشنتخاب موضوع و خوش تژوش دخ مواخد متعددی باعث میدقتی دخ امتأسفان  بی
خفع یک مائل  یا مشکل »و حتی « نظری ، ایده، علم محض یا تیشرفس دانش»تژوهشگرا  ب  مواخد مهمی چو  اخائ  
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 ۹۸۲ مرجع پژوهش

د. برای  وخ  گیرکمکی نکند و تنها نوعی نشخواخگی سطحی از ظواهر علم « یا تاسخی  ریح ب  یک سؤال کلیدی
 این منظوخ باید دخ انتخاب موضوع و خوش تژوهش، نهایس دقس و تأمل قبل از شروع تژوهش  وخ  گیرد.   

ام  یا نتوا  از چندین بعد معرفی کرد؛ اما دخ تروتوزال )تیشنهاد تژوهش( و فصل سوم تایا خوش تژوهش خا می     
ترین دالیل دخ یر اجرا یا طرح تژوهش ترداخت  شود. دخمجموع مهمتژوهش باید ب  خوش تژوهش ازنظر خاهبرد و ما

 شده اسس. معرفی 99-9انتخاب یک خوش تژوهش و معرفی آ  دخ جدول 
 . انواع استدالل پژوهشگران برای برتری یک روش پژوهش نسبت به بقیه90-5جدول 

 هااستدالل ردیف
 فلاف  خاص تژوهشگر  0
 چاخچوب خاص نظری تژوهش  3
 مائل  تژوهش یا ترسش کلی تژوهش  9
 های ممکن ها یا فر سهای خاص تژوهش و انواع محدودیسموقعیس 1
عنوا  طرح تژوهش ها ک  اغلب از آ  ب های تژوهش بر مبنای مایر اجرای آ برای دخک بیشتر هر یک از خوش     

 ها خواهد ترداخس. د اجرای آ شود؛ بخش سوم این کتاب ب  معرفی هریک با ج ئیا  فراینیاد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

مبانی انتخاب جامعه  
و نمونه پژوهش   6 

 هدف کلی: آشنایی با مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با قلمرو پژوهش 
 اع متغیر آشنایی با انو 

 آشنایی با انواع جامعه پژوهش 

 گیری تصادفی آشنایی با انواع نمونه 

 گیری غیرتصادفی آشنایی با انواع نمونه 
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 ۹۸۴ مرجع پژوهش

 مقدمه 

های اساسی دخ فرایند اجرای تژوهش انتخاب قلمرو، جامع  و نمون  تژوهش اسس. دخ این فصل فرایندهای یکی از گام
 محدودسازی و اجرای تژوهش بر اساس قلمرو، جامع  و نمون  معرفی خواهد شد. 

 
 ن قلمرو پژوهش. تعیی6-9

یکی از خویکردهای ا لی دخ تژوهش، محدود کرد  قلمروهای آ  برای باال برد  قابلیس اجرا و دقس عمل دخ آ  
 کنند ک  دخ این کتابیاد می« های دخ کنترل تژوهشگرمحدودیس»یا « محدوده»اسس. برخی از قلمرو تژوهش با عنوا  

فهومی، با این واژه موخداشاخه قراخ خواهد گرفس. دخ اغلب مواخد تژوهشگر ازنظر م« قلمرو»با توج  ب  غنی بود  واژه 
تردازد ک  این محدوده دخ انتخاب جامع  و نمون  نقش مهمی خواهد دخ س  حیط  ب  تعیین محدوده قلمرو تژوهش می

 معرفی شده اسس.  0-5داشس. س  حیط  ا لی برای تعیین قلمرو تژوهش دخ جدول 
 های تعیین قلمرو پژوهش ین حیطهتر. مهم9-6جدول 

 توضیح حیطه ردیف
 هاتعیین محدوده موضوع و متغیرهای موخدبرخسی با تأکید بر انتخاب تعاخیف عملیاتی برای آ  موضوع 0
 تر آ  و حتی محدوده دقیق« گذشت ، حال و آینده»تعیین دوخه زمانی موخدبرخسی از شکل کلی  زمانی 3
 جغرافیایی و مکانی موخدبرخسی تعیین محدوده  مکانی 9

 
 . تعیین محدوده موضوع و متغیرها6-2

ا نوع بندی از متغیرهبرای تعیین محدوده موضوع باید متغیرهای موخدبرخسی خا خوب شناخس و بر اساس انواع دست 
تذیری اسس ک  آید، شامل هر چی  تغییرطوخ ک  از نام آ  بر میو محدوده آ  خا شناسایی کرد. معنی متغیر هما 

گیری آ  اسس تا بداند ک  دخ موضوع موخدبرخسی چ  وضعیتی داخد یا دنبال شناخس و اندازهتژوهشگر دخ تژوهش ب 
شود یا دخ مقایا  با دیگر متغیرها چ  تفاو  یا اولویتی خواهد تحس تأثیر و دخ اختباط با چ  عواملی دچاخ تغییر می

یری گوع تژوهشی خا با خوشی مشخص انجام داد، باید محدوده یا نحوه اندازهداشس. برای اینک  بتوا  خوش یک موض
مشخص  3-5متغیرهای آ  موضوع خا مشخص کرد. برای این منظوخ باید وضعیس متغیرها خا از ابعادی ب  شرح جدول 

 کرد. 
 . انواع رویکردهای تعیین وضعیت متغیرها 2-6جدول 

 توضیح انواع ردیف
، «زایی، دخو  یا برو «آشکاخ یا تنها »، «گیرینحوه اندازه»، «بینمالک یا تیش»، «ماتقل یا وابات »ازنظر  معرفی نوع متغیر 0

 «مقول »و « کوواخیس»
 شده برای متغیرانتخاب تعریف نظری موخدنظر از میا  انواع تعاخیف اخائ  تعریف نظری 3
 داده دخباخه متغیر بر اساس تعریف نظری منتخب برای آ   آوخی گیری یا جمعمعرفی خوش اندازه تعریف عملیاتی 9
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 مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش ۹۸۳

 . معرفی نوع متغیر6-2-9
گذاخی نمود. با معرفی هر متغیر بر اساس بندی و نامها با خویکردهای خا ی دست توا  دخ انواع تژوهشمتغیرها خا می

ر متغیرها مشخص خواهد شد. دخ ادام  شده، جایگاه آ  متغیر دخ تژوهش و دخ اختباط با سایهای انتخاببندیدست 
ندی از باین مایر شرایط بهتری برای انتخاب تعریف نظری و عملیاتی مناسب متغیر فراهم خواهد شد. انواع دست 

 مروخ کرد. 9-5توا  دخ جدول متغیرها خا می
 بندی از متغیرها . انواع دسته9-6جدول 

 توضیح انواع نقش ردیف
مستقل یا  0

 وابسته
 کاخی شده اثرگذاخ بر دیگر متغیرها دخ مطالع شده یا دسسعوامل کنترل تقلما

 گیری برای تشخیص تأثیر متغیر ماتقل بر آ  متغیر موخدبرخسی و اندازه وابات 
واسط )نوعی 

 ماتقل(
 کننده: متغیر ماتقل با نقش ثانوی  برای برخسی نقش آ  دخ کناخ متغیر ماتقلتعدیل

 تغیر ماتقل دیگری ک  اثرش بر متغیر وابات  خنثی یا کنترل شود. کنترل: م
 ترل نیاس. کنگر )م احم(: متغیر ماتقل دیگری ک  اثرش بر متغیر وابات  قابلمداخل 

مالک یا  3
 بینپیش

 کاخیای البت  بدو  دسسهما   متغیر ماتقل دخ تژوهش خابط  بین )ماتقل(تیش
 بین ا متغیر تیشآ  ب متغیر وابات  ک  با برخسی تغییراتش برای تعیین می ا  خابط  هما  مالک )وابات (

نحوه  9
 گیریاندازه

 های محدود مانند خوزهای هفت  یا جنایسمتغیری معین بااخزش ایگاات  یا طبق 
  د ه اخم دم یا یک وخ  نامحدود مانند یکقابل گ اخش ب  تیوست 

آشکار یا  1
 پنهان

 گیری ماتقیم اندازهقابل آشکاخ
  گیری ماتقیم مانند هوش و امکا  سنجش با شاخص یا عملکرد خاصاندازهغیرقابل مکنو  یا تنها 

درون یا  9
 زاییبرون

 گذاخند.ها بر دیگر متغیرها اثر میعنوا  متغیر ماتقل دخ مدلب  زابرو 
ا  ماتقل )اثرگذاخ بر متغیر دیگر( و وابات  )اثرتذیر زمعنوا  متغیری دخ مدل ک  همب  زادخو 

 از متغیر دیگر( اسس. 
یک نوع متغیر  کوواریت 5

 ماتقل
کاخی محقق بر متغیر وابات  اثر داخد ک  دخ  وخ  عدم کنترل آماخی، بدو  دسس

 ند. کبینی متغیر ماتقل بر وابات  ایجاد میاحتمال استنباط نادخسس از قدخ  تیش
 شود. دخ تژوهش کیفی اغلب از مقول  یا موضوع و متغیر موخدبرخسی یاد می  لهمقو 1

ود. اغلب با شگذاخد یا با تغییرا  خود موجب تغییرا  متغیر وابات  میمتغیر ماتقل بر خوی متغیر وابات  اثر می     
ل دخ تژوهش آزمایشی تحس کنترشود. این متغیر خصوص دخ معادل  خگرسیونی( یا متغیر علس معرفی می)ب  Xنماد 

تواند آ  خا واخد فرایند آزمایش کند، از فرایند آزمایش خاخج کند و یا مقداخ آ  خا تغییر دهد. تژوهشگر اسس؛ یعنی می
تغییراتی  عنوا  یک متغیر معلول باتژوهشگر از قبل با متغیر ماتقل و تغییرا  آ  آشنایی داخد. اما متغیر وابات  ب 

شود. اغلب دخ هر تژوهش یک متغیر وابات  و نمایش داده می Yمتغیر ماتقل اسس ک  اغلب با نماد آماخی  وابات  ب 
حداقل یک متغیر ماتقل وجود داخد. احتمال اینک  ما چند متغیر ماتقل داشت  باشیم زیاد اسس اما اغلب متغیر وابات  

د، تژوهشگر دخ عمل با چند تژوهش دخ یک تژوهش )نهایی( یکی اسس. اگر تژوهشی چند متغیر وابات  داشت  باش
مواج  اسس. دخ تژوهش آزمایشی تغییرا  متغیر وابات  دخ کنترل تژوهشگر نیاس بلک  دخگرو تغییرا  متغیر ماتقل 
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طوخ ماتقیم متغیر وابات  خا تغییر دهد، حذف کند، دستکاخی کند و یا جهس آ  تواند ب اسس. بنابراین تژوهشگر نمی
خا تیدا  خواهد ک  آ ییر دهد. تژوهشگر از آغاز با تغییرا  متغیر وابات  آشنا نیاس، بلک  با انجام تژوهش میخا تغ

(. 0988فری، توخ و  بینی شونده خا داخد )حبیببینی، متغیر وابات  نقش تیشهای تیشکند. ب  همین جهس دخ تژوهش
نوی  داخد و تژوهشگر مایل اسس اثر آ  خا دخ فرایند آزمو  کننده نوعی متغیر ماتقل اسس ک  نقش ثامتغیر تعدیل

-انتخاب، اندازه»(. این متغیر عاملی اسس ک  توسط تژوهشگر 0918فرضی ، دخ کناخ متغیر ماتقل مطالع  کند )دالوخ، 

شده دههشود تا خوشن شود ک  آیا تغییر آ  موجب تغییر خابط  بین متغیر ماتقل و تدیده مشامی« گیری یا دستکاخی
شود. برای نمون  دخ برخسی نمایش داده می Zکننده یا متغیر ماتقل ثانوی  با ها متغیر تعدیلشود. اغلب دخ تژوهشمی

هی عنوا  متغیر ماتقل، معدل دانشگاهمباتگی بین هوش و معدل دانشگاهی دانشجویا  تار و دختر، متغیر هوش ب 
 (. 0911کننده اسس )دالوخ، متغیر تعدیل متغیر وابات  و جنایس )دختر یا تار بود (

وخ  ثابس   متغیر کنترل مربوط ب  زمانی اسس ک  تژوهشگر نیاز داخد تا تأثیر برخی متغیرها خا بر متغیر وابات  ب      
کننده مانند جنایس، هوش یا وضعیس اقتصادی دخ ها خا حذف کند. برخی از متغیرهای تعدیلنگ  داخد و یا اثر آ 

 گیرند. عنوا  متغیر کنترل موخداستفاده قراخ میهای مختلف ب هشتژو
بنابراین  نیاتند.« گیری و دستکاخیمشاهده، اندازه»گر یا م احم برخالف متغیرهای واسط قبلی قابل متغیر مداخل      

(.     0911شخص شود )دالوخ، کننده ممشاهده باید از طریق تأثیر متغیرهای ماتقل و تعدیلها بر خویدادهای قابلاثر آ 
عنوا  متغیر واسط تلقی کرد ک  با قراخگرفتن بین متغیرهای ماتقل و وابات ، توا  ب بنابراین گاهی متغیر م احم خا می

وخ   دانند زیرا ب گر خا هما  متغیر نهفت  میکند. برخی کاخشناسا  متغیر مداخل ها خا کامل میخط اختباط بین آ 
جی  منظوخ توشود. این ا طالح ب شده فرض میای اسس ک  تای  و اساس متغیرهای مشاهدهمشاهده نشدهیک ویژگی 

کنند. یین میموقع خود تبمشاهده نیاتند اما خفتاخ خا ب طوخ ماتقیم قابلو تبیین فرایندهای ذهنی و دخونی اسس ک  ب 
غیرقابل  کنترل ودگاهی غیرواقعی هاتند؛ بنابراین غیرقابلگر، متغیرهای غیر عینی و از دیدخمجموع متغیرهای مداخل 

تنها دخ منطقی ساختن فرایند آزمایش، بلک  دخ فرایند تحلیل اهمیس داخد ها ن وجود شناخس آ مطالع  هاتند. بااین
 اد یا علسفرض، دخو  دکننده و کنترل، تیش( متغیرهای ماتقل، تعدیل0318(. از دیدگاه تاکمن )13: 0918)دالوخ، 

ر کنترل( گیرند، ولی تأثیر متغیر سوم )یعنی متغیکننده( موخدتژوهش قراخ میهاتند. دو متغیر اول )یعنی ماتقل و تعدیل
 (. 93-98: 0988توخ و  فری، خواهد بود )حبیب 0-5شود. خابط  بین متغیرها بر اساس شکل حذف یا خنثی می

 
 
 
 
 
 

 غیرها . رابطه بین مت9-6شکل 
تغیرها ب  شرح انواع م« های آموزش بر می ا  استفاده کاخبرا  از کتابخان تأثیر شیوه»یک مثال برای تشخیص متغیرها: 

 تشخیص هاتند. قابل 1-5جدول 

 متغیرهای ماتقل )اثرگذاخ(

 کنندهمتغیرهای تعدیل

 متغیرهای کنترل

 متغیر وابات  )اثرتذیر( گر/م احممتغیر مداخل 
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 . انواع متغیرها در مثال موردبررسی 3-6جدول 
 توضیح انواع متغیر ردیف
 می ا  استفاده  ماتقل 0
 زشهای آموشیوه وابات  3
 کنندگا  )متغیر ماتقل دوم(خشت  استفاده کنندهتعدیل 9
 مقطع تحصیلی و جنایس  کنترل 1
 عنوا  متغیری اثرگذاخ دخ متغیر ماتقل و وابات  یادگیری ب  گرمداخل  9

 
 . تعریف نظری متغیر6-2-2

« اختباطا »یا « مدیریس»ایی مانند اغلب متغیرهای موخدبرخسی داخای چندین تعریف مفهومی هاتند. برای نمون  متغیره
ر باید تردازند. تژوهشگچندین تعریف  حیح نظری داخند ک  هرکدام ب  تشریح مفاهیم مربوط  از زوایای مختلفی می

شده برای تژوهش انتخاب و آ  خا معرفی کند. ها خا با توج  ب  زاوی  انتخابدخ میا  این تعریف چندگان  یکی از آ 
های مهم دخ تعیین محدوده موضوع و گامی اثربخش برای انتخاب تعریف عملیاتی دخ مرحل  بعد ز گاماین کاخ یکی ا
 خواهد بود. 

با  «هاها و خصیص خفتاخها، نگرش»مفاهیم اب اخهایی با کاخکرد مختصر و سودمند و خال   انت اعی از مجموع       
اخیف متعددی داخند، دخ تعریف نظری متغیر باید مشخص کرد وجوه مشترک هاتند. با توج  ب  اینک  برخی مفاهیم تع

ک  دخ تژوهش حاضر، چ  تعریفی از مفهوم موخدنظر اسس و بر اساس هما  تعریف تژوهش خا دنبال کرد. برای این 
 استفاده کرد.  9-5توا  از مراحلی ب  شرح جدول منظوخ می

 . مراحل رسیدن به یک تعریف از یک مفهوم  5-6جدول 
 توضیح مراحل یفرد

ها از ابعادی بندی آ بندی و اولویسای از تعاخیف مفهوم موخدنظر و دخ  وخ  ل وم طبق تهی  مجموع  انواع تعریف 0
 «  فراگیربود ، کاخکرد، اختصا ی بود ، قلمرو، تیوندهای مشترک»چو  

 تعریفی جدید از مجموع  حاضر با دلیل موج گیری برای انتخاب یکی از تعاخیف موجود یا اخائ  تصمیم انتخاب تعریف 3
 ها، ابعاد تعریف مشخص کرد  مؤلف  تشریح ابعاد  9
نابس داد  تعریف ب  یک مفهوم، تعریف اسمی آ  اسس. یعنی تعریفی ک  برای مقا د عملی دخ تژوهش      

العا  موخدنیاز اسس. بایاخی از گیرد. این نوع تعریف محوخی برای تژوهش و شناسایی نوع اطموخداستفاده قراخ می
عاد کند. از ابها اشاخه شود ب  تژوهش کمک میها و ابعاد مختلفی هاتند ک  اگر دخ تعریف ب  آ مفاهیم داخای مؤلف 

ها بهره گرفس. برای نمون  محرومیس مصداق یک مفهوم چندبعدی توا  دخ استدالل و تحلیلیک مفهوم دخ تعریف می
اسس. تمای  این ابعاد و انتخاب بعد موخدنظر دخ تژوهش ب  « انی، سیاسی، اقتصادی یا اجتماعیجهانی، خو»ازجمل  

(. فرایند خسید  از مفهوم و 0939؛ ای انلو، 0931واس، کند )دِآوخی مبانی نظری مناسب برای آ  کمک میجمع
. دخ این مرحل  اسس ک  واخد تعریف گویند« تایین آمد  از نردبا  انت اع»های انت اعی ب  خویکردی عینی خا سازه

تعریف  ترسشنام  خا از« هایها یا ترسشگوی »ای اسس ک  بتوا  عملیاتی متغیر یا خسید  از مفاهیم انت اعی ب  نقط 
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نظری مشخص کرد. برای این منظوخ بهتر اسس هنگام معرفی ابعاد، هر بعد خا هم تعریف کرد. فرایند تائین آمد  از 
 (. 0931، 0و با یک مثال مروخ کرد )دِواس 3-5توا  دخ شکل ع خا مینردبا  انت ا

 
 . پایین آمدن از نردبان انتزاع 2-6شکل 

 
 . تعریف عملیاتی متغیر6-2-9

  هایی اسس ک  بها یا معرفها آ ، تعریف شاخصگام بعدی دخ انتخاب تعریف نظری و مشخص کرد  ابعاد و مؤلف 
ای هگیری کرد. دخ بیشتر مواخد دخ علوم اجتماعی، مفاهیم و ابعادشا  با نشان هوم خا اندازهها بتوا ، ابعاد مفکمک آ 

شوند. اما باید آگاه بود ک  تعریف مفهوم باید ما خا ب  شناختن امر واقعی هدایس کند. قابل مشاهده ماتقیم تعریف نمی
های عینی ها نشان ها یا معرفکنند.. شاخصها این نقش کلیدی خا ایفا میها یا معرفبرای این منظوخ شاخص

                                                           
1.  David De Vaus 
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های برخی مفاهیم مانند سالمس برای عینی شد  مانند گیری ابعاد مفهوم هاتند. شاخصاندازهشناسایی و قابلقابل
 تر از برخی مواخد مانند محرومیس هاتند. ها ت شکی و وخزشی سادهبرخی آزمایش

کند ک  چگون  و با چ  ز انتخاب تعریف نظری منتخب خود، مشخص میدخواقع دخ این مرحل  تژوهشگر تس ا      
طوخ کامل ب  معرفی انواع آوخی خواهد کرد. فصل هفتم ب های مربوط ب  آ  خا جمعگیری یا دادهاب اخی آ  خا اندازه

محدوده موضوع ازنظر ها دخباخه متغیرها خواهد ترداخس. این اقدام گام مؤثر بعدی دخ تعیین آوخی دادهاب اخهای جمع
نام  چندین ترسش« های اختباطیمهاخ »ها دخباخه متغیر خواهد بود. برای نمون  دخ خابط  با متغیری مانند آوخی دادهجمع

ده، شها با توج  ب  تعریف نظری انتخابهای این متغیر وجود داخد ک  تژوهشگر باید از میا  آ آوخی دادهبرای جمع
 موجود، بهترین آ  خا انتخاب و محدوده کاخ خود خا دخ این زمین  مشخص کند. دقس اب اخ و منابع 

 
 . تعیین محدوده زمانی پژوهش6-9

ها برای اجرایی شد  آ ، مشخص کرد  محدوده زمانی موخدبرخسی اسس. یکی از نکا  بایاخ مهم دخ اغلب تژوهش
  ب  موضوع تژوهش خود داشت« نگران نگر یا آینده نگر، حالگذشت »دخ ابتدا تژوهشگر ممکن اسس خویکردهای زمانی 

کنند اما کافی نیاتند. از دیگر خویکردها برای باشد. این خویکردها، هرچند ب  شناسایی کلی محدوده زمانی کمک می
  باشد. ب« مقطعی یا طولی»تواند تعیین دقیق محدوده زمانی تژوهش، خویکرد طول مد  اجرای تژوهش اسس ک  می

آوخی عنا ک  دخ خوش مقطعی، یک دوخه زمانی خاص و محدود مانند یک سال خاص برای تژوهش و جمعاین م
سال  یا های تنجشود اما دخ خوش تژوهش طولی، یک دوخه زمانی طوالنی مانند دوخهها دخ یک مقطع انتخاب میداده

شود. تس از مشخص شد  این مواخد اب میباخ انتخها دخ مقاطع مختلف مانند هرسال یکآوخی دادهبیشتر برای جمع
 اشاخه شود. « 0199تا  0939از سال »یا « 0938سال »ها مانند آوخی دادهالزم اسس ک  ب  زما  مشخص برای جمع

 
 . تعیین محدوده مکانی پژوهش6-3

ع موجود برای محدود شد  تژوهش خوی متغیرهای موخدبرخسی الزم اسس تا محدوده جغرافیایی آ  بر اساس مناب
تعیین شود. برای نمون  گاهی هدف مطالع  موخدی و تژوهش خوی یک فرد، گروه یا سازما  و گاهی مطالع  خوی 

ق طوخ دقیالمللی اسس. تژوهشگر باید محدوده مکانی موخدمطالع  خود خا ب ای، ملی و بینجوامع خاص محلی، منطق 
ط خعایس شرل دخباخه هما  مواخد موخدبرخسی اشاخه کند و یا ب مشخص کند تا بتواند دخ گ اخش خود ب  نتایج و تحلی

 های فراتر از آ  تعمیم دهد.نیازها با توج  ب  اهداف تژوهش، نتایج خا ب  موقعیستیش
 
 . جامعه پژوهش6-5

شرود. حرال اگرر ایرن جامعر  بر  تس از مشخص شد  قلمروهای ترژوهش، عمرالً جامعر  ترژوهش مشرخص مری
تررک مررواخد آ  برخسرری و مطالعرر  خررود خا انجررام دهررد، کرراخ هشررگر بتوانررد خوی همرر  تکنحرروی باشررد کرر  تژو

ویژه دخ شررود. امررا دخ اغلررب مررواخد و برر تررژوهش بررا خویکررردی تمررام شررماخ یررا برخسرری همرر  جامعرر  آغرراز مرری
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ال ای از جامعر  کراخ خرود خا دنبرشرایط باال بود  تعرداد جامعر  موخدبرخسری، تژوهشرگر بایرد برا انتخراب نمونر 
-گیری انتخراب نمونر  از یرک جامعر  موخدبرخسری بر  نحروی اسرس کر  نترایج حا رل از جمرعکند. منطق نمون 

 (.  9-5تعمیم ب  کل جامع  باشد )شکل آوخی داده از آ  نمون ، قابل

 
 . نتایج نمونه آماری باقابلیت تعمیم به کل جامعه 9-6شکل 

 اشاخه کرد.  5-5توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول یاز دالیل ضروخ  انتخاب نمون  از جامع  تژوهش م
 . انواع دالیل انتخاب نمونه از جامعه برای پژوهش  6-6جدول       

 توضیح انواع ردیف
ها ب  بعد، اف ایش تعداد نمون ، کاهش دخ د خطای زیادی نخواهد از تعداد مشخصی از حجم نمون    رف  عامل خطا 0

 داشس.  
 تک جامع اتر از منابع موجود بود  کاخ برخسی تکفر کنترل منابع  3
 تمامی افراد جامع  برای برخسیمشکل دسترسی ب  دسترسی 9
 ها آوخی دادهباال خفتن دقس دخ جمع دقس 1

     
 گیری از جامعه پژوهش. نمونه6-6

 ود  نمون  توج  داشس. خوشاگر قراخ ب  گرفتن نمون  از جامع  تژوهش باشد، باید ب  خوش گرفتن نمون  و کافی ب
گیری مون های نگرفتن نمون  بر انتخاب نمون  با داد  فر س احتماال  و انتخاب ب  شکل تصادفی تأکید داخد. خوش

ای هشوند ک  هر دست  داخای چندین نوع از خوشتقایم می« احتمالی، غیر احتمالی و ترکیبی»دخ س  دست  ا لی 
تذیری ب  جامع  ا لی خواهد بود ک  های مشخصی از خطا و قدخ  تعمیمی ظرفیسگیری اسس. هر خوش داخانمون 

د. کنتژوهشگر بر اساس منابع دخ دسترس و محدوده زمانی الزم برای اجرای تژوهش یکی از انواع آ  خا انتخاب می
ل یری اطمینا  حا تذگیری باید از کفایس تعداد نمون  برای کاهش خطا و قدخ  تعمیمتس از انتخاب خوش نمون 

گیری و تعداد نمون  انتخابی خود خا توضیح دهد. کرد. تژوهشگر باید دخ گ اخش تژوهشی منطق انتخاب خوش نمون 
 اشاخه کرد.  1-5توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول ها مراقبس کرد، میترین خطاهایی ک  باید از ظهوخ آ از مهم
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 ای پیمایشی  هگیری. انواع خطاها در نمونه1-6جدول 
 توضیح انواع ردیف
ویژه دخ ناهمگونی دخ افراد منتخب از جامع  و دوخ شد  میانگین نمون  انتخابی از میانگین جامع  ب  انتخاب نمون  0

 شرایط کاهش تعداد نمون  
 گیریها یعنی اف ایش احتمال خطای نمون اف ایش تعداد تاسخ نداد  نمون  ها تاسخ نداد  3
 عدم اخائ  فر س برای انتخاب نمون  ب  برخی از افراد جامع  جامع  توشش 9
 شده دخ اب اخ برخسیهای ضبطعدم دقس دخ تاسخ گیریاندازه 1
گیری با خوش تژوهش تیمایشی اسس و دخ ادام  و مطالع  هر یک از البت  باید دقس کرد ک  این خطاها دخ نمون      

، مالحظ  خواهید کرد ک  هر خوش از مالحظا  خاص خود برای کنترل خطای های تژوهش ازنظر مایر اجراخوش
 گیری برخوخداخ اسس. نمون 

 

 گیری. انواع روش نمونه6-6-9
هم معرفی  «تصادفی، غیرتصادفی و ترکیبی»ک  با عنوا  « احتمالی، غیر احتمالی یا ترکیبی»گیری هر یک از انواع نمون 

اسس. تژوهشگر با توج  ب  نوع خوش تژوهش ازنظر  8-5ها ب  شرح جدول از خوش شوند، داخای انواع متنوعیمی
گیری خا انتخاب خواهد تذیری و هدف تژوهش، یک یا چند خوش نمون ها، منابع، شرایط، ل وم تعمیمآوخی دادهجمع
 کرد. 

 گیریهای نمونه. انواع روش8-6جدول 
انواع 

 گیرینمونه
 هزیرشاخ توضیح انواع روش ر

 تصادفی
 یا احتمالی 

 بدو  جایگ ین-با جایگ ین فر س برابر برای انتخاب شد  تصادفی ساده 0
 خایان -های منظمفهرسس انتخاب تصادفی ب  شیوه منظم سیاتماتیک یا منظم 3
و انتخاب  های متجانستبدیل جامع  ب  گروه ایطبق  9

 ها تصادفی از میا  هر یک از گروه
ا نامتناسب ب -هاداد گروهمتناسب با تع
 هاتعداد گروه

 متناسب با حجم-جغرافیایی خوش  کرد  تصادفی تا یک خوش  ایخوش  1
 ای و تصادفی سادهمانند ترکیب خوش  های قبلی با همترکیب خوش ترکیبی 9

 
غیر تصادفی 

یا غیر 
 احتمالی

 خرید، اتفاقی داوطلبان ، حبای، مراک  انتخاب افراد دخ دسترس یابآسا  0
-های خاص از گروهتناسب با ویژگیانتخاب ب  ایسهمی  3

 ها یا طبقا  مختلف 
 

 ها یا مواخد خاصمعرف انتخاب بر اساس خصو یا  و اهداف ویژه هدفمند یا قضاوتی 9
حجم نمون  تا خسید  ب  اطالعا  کافی اف ایش  متوالی یا متواتر 1

 یابد. می
ان  و طلبننده، فر سنظری، تأیید و خدک

 گلول  برفی
 اتفاقی –ای مانند سهمی  استفاده از بیش از یک خوش غیر تصادفی ترکیبی 9

  های احتمالی و غیر احتمالیترکیب خوش ترکیبی 0 ترکیبی
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س ر  فشوند ک  ازنظبندی میهایی گروهای، واحدهای جامع  موخدمطالع ، دخ طبق گیری تصادفی طبق دخ نمون      
تر باشند. دخ ادام  از هر یک از این طبقا  تعدادی انتخاب خواهند شد. اگر فهرسس کامل افراد دخ دسترس متغیر همگن

ژه دخ ویب « یاب و هدفمندآسا »های غیراحتمالی، دو نوع گیریشود. دخ نمون بندی استفاده مینباشد، از خوش خوش 
 اند.شدهتشکیل 09-5و  3-5ها نی  از انواعی ب  شرح جداول خود این خوش های کیفی خواج بیشتری داخند ک تژوهش

 یاب گیری غیراحتمالی آسانهای نمونه. انواع روش1-6جدول 
 توضیح انواع ردیف
 انتخاب افراد داوطلب با خویکردهای مادی یا معنوی داوطلبان  0
 ل مانند یک کالس دخس کنترانتخاب افراد تجمع یافت  دخ یک مکا  و قابل حبای 3
 ها دخ مراک  خریدانتخاب عابرا  یا گذخی مراک  خرید 9
 هرکدام از افراد جامع  ک  شد اتفاقی یا شانای 1
-اسس. نمون  09-5ب  شرح جدول « خسید  ب  معرف، مواخد خاص و متوالی»گیری هدفمند شامل س  نوع نمون      

ها و ز نمون تر امنظوخ خسید  ب  نمون  معرف یک گروه وسیعلیس مقایا  ب گیری برای خسید  ب  معرف بود  یا قاب
باشد؛ دخ تر از موضوع موخدبرخسی میگیری مواخد خاص، خود فرد مهمتا حد امکا  ن دیک ب  آ  اسس. دخ نمون 

س اطالعا  احااس کفایجای انتخاب یک نمون  ثابس، انتخاب نمون  تا جای خسید  ب  گیری متوالی یا متواتر ب نمون 
 یابد.     ادام  می
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 گیری هدفمند انواع نمونه 90-6جدول 
 توضیح هایگیریشامل نمونه ردیف انواع

خسید  ب  
 معرف

انتخاب نوعی از مواخد مانند فرد، گروه یا مجموع  ک  خفتاخش معرف کل باشد  مواخد نوعی یا باخز 0
 گروه برای مطالع  واکنش ب  تماشای فوتبال دخ مراک  خرید  مانند انتخاب خفتاخ یک 

کنند مانند مطالع  انتخاب مواخد افراطی یا مواخدی ک  از الگوی معمول تیروی نمی مواخد مرزی یا انتهایی 3
 یک دانشجوی ضعیف یا قوی دخ عملکرد تحصیلی 

دهند اما دخ حدود میان  توزیع یاد نشا  میانتخاب مواخدی ک  تدیده خا ب  می ا  ز با باالترین قدخ  9
 هایی با خفتاخ خایج دخ زمین  خاص هاتند. مانند انتخاب خانواده

با حداکثر اختالف یا  1
 ناهمگو 

انتخاب با حداکثر تنوع و اختالف برای برخسی تغییرا  گاترده دخ تدیده 
 موخدمطالع  مانند برخسی خفتاخ ا ناف مختلف با مشتریا    

برخسی دقیق و عمیق افراد با خصو یا  مهم مشترک مانند انتخاب متخصصا   همگو  9
 یک حوزه یا گروه همااال  ن دیک برای یک موضوع 

ها با شدهشاخت  5
 معروف

 های خاص و مرتبط با موضوع  انتخاب متخصص یا مطلع کلیدی دخ حوزه

ا هوخد واحد ک  معرف یک تدیده اسس مانند دسترسی ب  اولیندسترسی ب  یک م یااکتشافی یا مکاشف  0 مواخد خاص
 دخ یک تدیده خاص مانند نخاتین مهاجرین یک منطق  معروف  

آوخند مانند برخسی می ا  دخک هایی ک  بیشترین اطالعا  خا فراهم میافراد یا محل مواخد ویژه 3
 س. وه باالتر هم هامن ل  تأیید دخک گرتر ک  دخ  وخ  تأیید ب یک گروه تایین

 مواخد مهم ازنظر سیاسی با توج  ب  شرایط موخدبرخسی  مهم ازنظر سیاسی 9
 د. شونیا مالک محوخ ک  دخ آ  تمام افراد یک مجموع  با مالکی مشخص انتخاب می کل مجموع   1

 نظری خوش غالب دخ گراندد تئوخی و ادام  انتخاب نمون  تا خسید  ب  اشباع نظری 0 متوالی
 کندفرد منتخب افراد دیگر ناشناخت  دخ خفتاخی خاص مانند اعتیاد خا معرفی می گلول  برفی یا اف ایشی 3
 آمده برای کاب اطالعا  استفاده تژوهشگر از فر س تیش طلبان فر س 9
 وند.شهای خد و تأییدکننده آ  انتخاب میبرای اعتباخ الگو نمون  مواخد تأیید و خد کننده 1

دخ خصوص اندازه نمون  باید گفس ک  اندازه نمون  برای تعمیم ب  خوش آماخی مهم اسس، ولی برای تژوهش       
تر از کمیس بوده و از اولویس تژوهش، تعمیم نیاس. بنابراین دخ مطالعا  کیفی معیاخ دقیقی کیفی، مقول  کیفیس مهم

ها امری نابی و قضاوتی اسس و شود. کفایس نمون مشخص می برای نوع و حجم نمون  وجود نداخد و دخ حین کاخ
 آمده از هر واحد نمون ، خواهد بود. دسسبر اساس کیفیس اطالعا  ب 
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 . کفایت تعداد نمونه منتخب از جامعه پژوهش6-6-2
  د مناسب نمون  بکفایس تعداد نمون  یا مکفی بود  تعداد نمون  با توج  ب  اهداف تژوهش بایاخ مهم اسس. تعدا

شده اسس. انتخاب« نوع تژوهش، مایر اجرا و هدف تژوهش»ها ترین آ های مختلفی وابات  اسس ک  از مهممؤلف 
از  های کیفیهای کمی از انتخاب تصادفی با تعداد نمون  بیشتر و دخ تژوهشبرای نمون  دخ اغلب مواخد دخ تژوهش
شود. حتی دخ مایرهای اجرای تژوهش کمی مانند خوش تیمایشی ی استفاده میانتخاب غیرتصادفی با تعداد نمون  کمتر

می و های کمالحظا  تعداد نمون  مکفی با خوش تحلیل محتوای کمی متفاو  اسس. دخ بیشتر منابع برای تژوهش
شده معرفی  00-5های خایج تژوهشی تعداد نمون  کافی برای تعمیم ب  کل جامع  الگوهایی ب  شرح جدول خوش
 اسس. 

 های تعیین کفایت نمونه  . انواع روش99-6جدول    
 توضیح انواع ردیف
 نمون  099تذیرش مانند حداقل نمون  برای تعمیم با خطای قابل انتخاب حداقلی 0
شده با ضرایب خطای انتخاب تعداد نمون  مکفی بر اساس تعداد جامع  از خوی جداول محاسب  انتخاب جدولی 3

 مشخص
 کننده های دقیق و تعیینانتخاب بر اساس فرمول انتخاب محاسباتی 9
 ک  چی  جدیدی ب  نظرا  قبلی اضاف  نشود. انتخاب تا جائی اشباع نظری 1
 انتخاب یک موخد خاص بدو  نیاز ب  تعمیم بیش از آ   مطالع  موخدی 9
ا اسس. هفاده متناسب یا نامتناسب با تعداد گروهای استگیری طبق های دانشجویا  دخخوش نمون یکی از چالش     

اندازه نابس آ  طبق  دخ کل جامع  آماخی اسس. ای متناسب یعنی تعداد نمون  دخ هر طبق  ب گیری طبق خوش نمون 
  عنوا  مقایا  چندطبقهای قومی مختلف کرد، لر، آذخی و گیلکی ب منظوخ مقایا  دانشجویا  گروهبرای نمون  ب 

نفر و  0999شود. برای نمون  اگر یک قومیس ها انتخاب میتناسب تعداد آ وش متناسب از هر قومیس نمون  ب دخخ
 0999دخ د از 09گیری شود. یعنی نفر بود باید از هرکدام ب  نابس تعدادشا  دخ جمعیس نمون  999قومیس دیگر 

ای نامتناسب تعداد متناسب گیری طبق شود. اما دخ نمون نفر می 99نفر ک   999دخ د از  09نفر و  099شود  نفر ک  می
شود. این خوش اغلب دخ نفر انتخاب می 099یا  99شود؛ برای مثال دخ موخد قبلی از هر گروه با جمعیس انتخاب نمی

ص با ای خا وخ  وجود طبقا  بایاخ کوچک دخ کناخ طبقا  ب خگ یا قراخ گرفتن نمون  بیشتر دخ دخو  طبق 
گیرد. برای استفاده از این خوش تژوهشگر باید بینش و دانش بیشتری دخ موخد رتذیری بیشتر موخدتوج  قراخ میتغیی

های کمی، های کیفی، نمون  معرف مفاهیم و دخ تژوهشجامع  هدف داشت  باشد. باید توج  داشس ک  دخ تژوهش
 نمون  نماینده جامع  تحس برخسی اسس.

شود و حتی خاهبرد جدید دخ گیری بر اساس نوع تژوهش مشخص میکیفی نمون  هایهمچنین دخ تژوهش     
های مناسب گیری اسس. ب  همین علس انواع خوشتذیری حداکثری دخ نمون های کیفی استفاده از انعطافتژوهش
ژوهش معرفی ها یا مایرهای اجرای تگیری و تعداد کافی نمون  برای آ  دخ بخش دوم و داخل هر یک از خوشنمون 

 خواهند شد.  
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 گیری اینترنتی )برخط( . نمونه6-1
ب   های اینترنتیگیریامروزه با توج  ب  توسع  کاخبرهای موخداستفاده از فضای مجازی، الگوهای متعددی از نمون 

خاب نمون  تها برای انها و ایمیلشکل تصادفی و غیرتصادفی معرفی شده اسس. بر این مبنا استفاده از شکل وباایس
های تژوهش ازنظر مایر اجرا، مالحظاتی ها خواج تیداکرده اسس. بر این اساس دخ هر یک از خوشآوخی دادهو جمع

 شود. وجود داخد ک  دخ بخش و فصل مربوط  ب  آ  اشاخه می
 
 گیری . خطای نمونه6-8

ایج حا ل کنند ک  نتاشتباه فرض می گیری تصادفی اسس. تژوهشگرا  اغلب بیکی از خطاهای خایج مربوط ب  نمون 
آماخ  ممکن اسس دخ»ک  تژوهشگر باید ب  عباخ  تعمیم ب  کل جامع  اسس. دخ وختیگیری تصادفی قابلاز نمون 

رابر برای مند با داد  شانس بتوج  داشت  باشند. تأکید این خویکرد از بین برد  تعصب نظام« استنباطی دخسس باشد
های یریگگیری تصادفی اسس. نمون تر از نمون   افراد اسس. دخ حقیقس چیدما  تصادفی ضروخیانتخاب شد  ب  هم

ی برای های مختلف موخدبرخستناسب از گروهگیری ب تصادفی اغلب بایاخ دشواخ هاتند. چیدما  تصادفی بر نمون 
ی ی داشس. آماخ استنباطی برای استنباط چگیری مطمئن توا  یک اندازهاعتباخ دخونی الزم اسس. با چیدما  تصادفی می

خاحتی دانیم. ب می« آماخه»از آ  چی ی اسس ک  دخباخه خصو یا  نمون  یا « تاخامترها»دخ موخد خصو یا  جامع  
گیری تصادفی وجود داخد. باید دقس کرد ک  گرفتن نمون  از بخشی توا  دخک کرد ک  همیش  احتمال خطای نمون می

میم آ  ب  کل جامع  نادخسس اسس. اما دخ بعضی شرایط اشکالی نداخد و تنها خاه انجام تژوهش آماخی از جامع  و تع
مثال گرفتن نمون  از هواداخا  چند تیم سرشناس دخ خصوص بیا  وفاداخی هواداخا  تمامی عنوا موخدنظر اسس. ب 

اداخه کل از یک وزاختخان ، برای برآوخد خضایس  ها کاخ دخستی نیاس. دخ نمون  دیگر، گرفتن نمون  از کاخکنا  یکتیم
توا  نتایج آ  خا ب  کل کشوخ تعمیم داد. اما گرفتن نمون  های کشوخ کاخ دخستی نیاس و نمیشغلی کاخکنا  اداخه کل

 وا  ب تشهر مشهد و برخسی نقش تیشرفس تحصیلی دخ سرمای  اجتماعی آنا  خا میآموزا  دوخه ابتدایی کال از دانش
 های آینده نی  تعمیم داد. شهرها دخ سالآموزا  دوخه ابتدایی سایر کال دانش
شود، انحرافا  احتمالی یک تر میتر شود، دخنتیج  ب  کل جمعیس ن دیکهرچ  حجم نمون  تا حد مطلوب ب خگ     

های یی ترکیب خوشهای کوچک ممکن اسس بر توا  آماخی، توانایابد. نمون نمون  از جمعیس واقعی کاهش می
تیشرفت  آماخی دخ طراحی مطالع  تأثیر منفی بگذاخد و اف ایش دخ اندازه فوا ل اطمینا  دخ تاخامترها تخمین زده 

د. هرچ  یابشود. عالوه بر این با اف ایش مناسب اندازه نمون ، احتمال بروز خطای سیاتماتیک دخ مطالع  کاهش میمی
س یابد. اما باید توج  داشهای جمعیس اف ایش میحتمال بیانگر بود  نمون  از ویژگیگیری کاهش یابد، اخطای نمون 

ک  استفاده از حجم نمون  بایاخ زیاد هم مشکالتی خا ب  همراه داخد. این تصوخ نادخسس وجود داخد ک  با اف ایش بایاخ 
هایی با حجم بایاخ زیاد، تضمینی ون شود. اما باید دخنظر داشس ک  دخ نمزیاد حجم نمون ، نتایج بهتری حا ل می

حل ساده برای تعیین اندازه کافی نمون  یکی از برای اتخاذ تصمیم منطبق بر واقعیس وجود نداخد. اخائ  یک خاه
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 ۹۷۸ مرجع پژوهش

برانگی ترین کاخها دخ آماخ اسس، زیرا ب  عوامل مختلفی شامل اندازه جمعیس، فوا ل اطمینا ، حاشی  خطا، چالش
 .ی داخده ین  و زما  باتگ

توانند طوخکلی میدهد ک  تژوهشگرا  ب ( خا اخائ  می3990های عملی توسط لنس )اما فهرسس زیر دستوخالعمل     
 :ها استفاده کنند و مفید هاتنداز آ 

 از حجم نمون  مطالعا  مشاب  استفاده کنید. 
 ًجدول موخگا ( از جداول اندازه نمون  ک  موجود و دخ دسترس هاتند استفاده کنید )مثال 
 ) از یک فرمول استفاده کنید )مثالً فرمول اندازه نمون  کوکرا 
 اف اخهای آماخینرمتوا  ب  د. برای نمون  میاف اخ برای تعیین حجم نمون  استفاده کنیاز یک نرم R،  

NCC & PASS   و یا G-Power .اشاخه کرد 
ای ک  نماینده حدهای جامع  همگن هاتند، گرفتن نمون ک  واتر باشد، دخ  وخ  فرض اینهرچ  نمون  همگن    

تر خواهد بود. دخ شرایط همگن نبود  جامع  باید آ  خا ب  چندین بخش همگن یا طبق  تقایم کل جامع  باشد آسا 
ای خط»اف ایش و احتمال « نمایش  حیح از جامع »ها، احتمال ها و انتخاب تصادفی از آ کرد. با مشخص شد  طبق 

 کند. کاهش تیدا می« گیریون نم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مبانی جمع آوری داده  
و اطالعات در  پژوهش   7 

 آوری داده و اطالعات در پژوهشهای جمعشهدف کلی: آشنایی با انواع رو

 اهداف یادگیری
 گیری متغیرها را بشناسد. انواع ابزارهای اندازه 
 ها را درک کند. گذاری برای آنهای نمرهانواع سؤاالت و مقیاس 

  .چگونگی تعیین اعتبار، پایایی و عینیت ابزارها را تشخیص دهد 
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 ۹۷۶ مرجع پژوهش

 مقدمه 

ترتیب امکا  تعریف اینآوخی اطالعا  برای شناخس حوزه دانش مربوط  اسس. ب ها نیاز ب  جمعآوخی دادهبرای جمع
ی موجود یا ساخس اب اخ شود. ب  کمک اب اخهاتذیر میها یا سؤاال  تژوهش امکا متغیرها و تدوین اهداف و فرضی 

ها و اطالعا  دخباخه انواع آوخی دادههای جمعآوخی کرد. دخ این فصل ب  انواع خوشها خا جمعتوا  دادهمناسب می
 متغیرهای موخدبرخسی ترداخت  خواهد شد.  

 
 . داده، اطالعات و دانش1-9

 کنند. باید توج آوخی داده اقدام میب  جمع« دانشداده، اطالعا  و »بایاخی از دانشجویا  بدو  توج  ب  تمای  میا  
ی آوخداشس ک  این س  مفهوم کلیدی از یکدیگر متمای  و دخ هر مرحل  نوع خا ی از این مفاهیم برای تژوهش جمع

 شده اسس. معرفی 0-1دخ جدول « داده، اطالعا  و دانش»شود. تفاو  س  مفهوم تژوهشی می
 در پژوهش« داده، اطالعات و دانش». سه مفهوم کلیدی 9-1جدول 

 توضیح مفهوم ردیف
شده از یک عمل خرید ساده دخ یک فروشگاه )مواخدی آوخیهای جمعدادهمانند  واقعیا  عینی دخباخه خویدادها داده 0

 شده(چو  زما  خرید، کاال و تعداد آ  و مقداخ تول ترداخس
ند. مانند کها شرایط ایجاد دخک جدید فراهم میها و ایجاد اختباط بین آ دادهدخ اثر اضاف  کرد  زمین  و تفایر ب   اطالعات 3

 شده دخ مثال قبل، کدام موخد اقبال بیشتری داشت  اسس. اینک  دخ میا  اقالم خریداخی
ا  و اطالع مندی از تجربیا ها و اطالعا  و چاخچوبی برای اخزشیابی و بهرهتر از دادهتر و غنیتر، عمیقوسیع دانش 9

 شود )مانند نقش کیفیس دخ خرید بیشتر(.های ناخواست  میاسس. دانش کاخآمد باعث حذف اطالعا  و داده
تردازد. برای نمون  دخ تشتیبانی می« ، اطالعا  و دانشداده»آوخی تژوهشگر دخ مراحل مختلف تژوهش ب  جمع     

« اطالعا  و دانش»چاخچوب مفهومی و نظری تژوهش، گیری از بیا  مائل ، اهمیس و ضروخ  تژوهش و شکل
ها از متغیر شرایط برای تحلیل و تولید اطالعا  و آوخی دادهشود و دخ هنگام اجرای تژوهش، با جمعآوخی میجمع

 دانش توسط خود تژوهشگر فراهم خواهد شد.  
 
 یشینهآوری اطالعات و دانش در مرحله مطالعه مبانی نظری و ادبیات پ. جمع1-2

الگوها،  ها،ها، ا ول، قوانین، تاخادایمها، مکاتب، قضی ها، نظری مفاهیم، فرضی »ای از مبانی نظری شامل دامن  گاترده
آوخی موجود دخباخه متغیرهای موخدبرخسی اسس. جمع« های ذهنیها و نقش ها، نماها یا مدها، الگوخیتمها، استعاخهمدل

 آوخی اطالعا کند. جمعبا متغیرهای موخدمطالع  ب  موفقیس تژوهش کمک می ی مرتبطکامل و جامعی از مبانی نظر
فصل دخ فصل طوخ مشود. فرایند جاتجو برای مبانی نظری و ادبیا  تیشین  ب و دانش کافی با کمک جاتجو انجام می

تعریف مفاهیم »، «بامطالع شناسایی مفاهیم مرتبط »چهاخم معرفی شده اسس. این اطالعا  و دانش ب  مواخدی چو  
 مشخص کرد  هویس متغیرها و نوع خوابط»، «عملیاتی کرد  و اخائ  تعریف عملیاتی تس از تعریف مفهومی»، «مرتبط

ها ب  مائل  و متغیر موخدبرخسی چاخچوب آوخی انواع مبانی نظری و خبط منطقی آ کند. با جمعکمک می« هاآ 
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 آوری داده و اطالعات در پژوهشمبانی جمع ۹۷۱

آوخی داده دخباخه مائل  و متغیر موخدبرخسی انتخاب بهترین شیوه و اب اخ جمع گیرد و ب مفهومی و نظری شکل می
ای قبلی همطالعا  و تژوهشآوخی نتایج و بر جمع« مبانی نظری»ماتقل از « ادبیا  تیشین »کند. دخ مواخدی کمک می

 مطالعا  دیگر تژوهشگرا  دخ آوخی ب  دنبال نتایجمشاب  یا ن دیک ب  تژوهش موخدنظر تأکید داخد. دخ این نوع جمع
طوخ ک  دخ فصل دوم این کتاب اشاخه شد، مطالب حا ل از خابط  با چالش یا سؤاال  تژوهش خود هاتیم. هما 

 نوشس.  3-1توا  با الگوهایی ب  شرح جدول آوخی اطالعا  و دانش خا میجمع
 اطالعات و دانشآوری . انواع الگوهای نگارش اطالعات و دانش حاصل از جمع2-1جدول 

 توضیح انواع دیفر
 بیا  عین عباخا  و جمال  متن ا لی و مناسب عباخا  غیرقابل تغییر مانند آیا  قرآ  قول ماتقیمنقل 0
 بیا  عباخا  و جمال  با زبا  تژوهشگر با حفظ ا ل تیام متن  قول غیرماتقیمنقل 3
 جمال  بیا  خال   اندیش  ا لی با حداقل عباخا  و  خال   9
 همراه نظرا  تژوهشگر با تأکید بر خوشن کرد  برخی زوایا یا نقد آ  بیا  نظرا  از متن ا لی ب  نقد و نظر 1

 تلفیق اطالعا  گوناگو  از یک متن ترکیب 9
آوخی ادبیا  تژوهش، الزم اسس مواخد باهم ترکیب و دقس دخ نحوه ماتندسازی بایاخ مهم اسس. تس از جمع     

 توج  داشس.  9-1توا  ب  الگوهایی ب  شرح جدول ل مناسبی ساماندهی شوند. برای این منظوخ میب  شک
 . راهبردهای ساماندهی مستندات مبانی نظری و ادبیات پیشینه9-1جدول 

 توضیح روش ساماندهی ردیف
 ر فرضی  یا سؤالتاخیخچ ، مبانی نظری و ادبیا  تیشین  بر اساس ه ها یا سؤاال  تژوهشبر اساس فرضی  0
 ساختاخ متداول: تاخیخچ ، مبانی نظری، ادبیا  تیشین  داخلی و خاخجی  بر اساس ساختاخ مبانی نظری و ادبیا  تیشین  3
 های هر متغیر یا فرضی  یا سؤال با توج  ب  ظرفیس ترکیب دو خویکرد قبلی 9
احث نام  یا خسال  نی  استفاده کرد، اغلب مبصل دوم تایا ها دخ فخوبی از آ گیری چاخچوبی ک  بتوا  ب برای شکل     

ود. شها و مکاتب موجود دخ خابط  با ترسش ا لی تژوهش آوخده میها و فرضی مربوط ب  مبانی نظری، یعنی نظری 
ما ، زهای موخداستفاده برای توضیح مائل  و معرفی شده دخ خابط  با موضوع با توج  ب  یافت سپس، مطالعا  انجام

 گیرید و مبانی نظری و ادبیا  تیشین  خوبیک  از متغیرهای متعددی بهره میشود. دخ وختیمکا  و مجری آ  اخائ  می
 اید، بهتر اسس از خوش اول استفاده کنید. آوخی کردهجمع
اختباط  بین مطالب وها اسس. چراک  خواننده بر اساس دخک اختباط منطقی ترین نکت  ایجاد اختباط بین نوشت مهم     

شده باید اختباط منطقی آوخیسازی مطالب جمعآ  با موضوع موخدبرخسی، قضاو  خواهد کرد. دخ نگاخش و تیاده
شود، اختباط ها دیده میها یا خسال نام ترین مشکال  برداشس از منابع ک  دخ تایا ها خا مدنظر قراخ داد. مهمبین آ 

 مبانی نظری و ادبیا  تیشین  و بیا  کلی مطالب اسس. شده آوخینداد  مطالب جمع
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 ها بر اساس متغیرهاآوری داده. جمع1-9
ها ب  کمک اب اخهای آوخی دادهگیری آ  با جمعگیری دخ تژوهش هاتند ک  اغلب اندازهاندازهمتغیرها عوامل قابل    

های تژوهش از دو بعد بر اساس سؤاال  یا فرضی  هاآوخی و ثبس دادههای جمعگیرد. انواع خوشمناسب  وخ  می
تواند میدانی آوخی میها ازنظر محل جمعآوخی دادهگیرد. جمعآوخی موخدتوج  قراخ میبرای جمع« محل و نوع اب اخ»

 1-1ها خا با اب اخهایی  ب  شرح جدول شده( باشد. دادهای )اسنادی( و آزمایشگاهی )کنترل)محیط طبیعی(، کتابخان 
 آوخی و ثبس کرد.  توا  جمعمی

 ها بر اساس متغیرهاآوری و ثبت داده. انواع ابزارهای جمع3-1جدول 
 توضیح گیریابزار اندازه ردیف
 گیری نظر و نگرش نابس ب  موضوع یا تدیده خاص اندازه ترسشنام  0
 ن  موخدبرخسیهای موجود دخ زمیگیری تعداد و کمیساندازه لیاس یا فهرسس کنترلچک 3
 ها گیری فراوانی کیفیس خاص دخ اسناد و خسان اندازه برگ  کدگذاخی 9
 گیری توانایی افراد دخ زمین  خاص اندازه آزمو  1
 گیری نظر و نگرش نابس ب  موضوع یا تدیده خاص از طریق ترسش و تاسخ شفاهی اندازه مصاحب  9
 ام دخ خابط  با موضوع یا تدیده خاص از طریق مشاهده گیری خفتاخ، واکنش و اقداندازه مشاهده 5
 گیری خویدادها، اسناد و سوابق دخ خابط  با موضوع و تدیده خاص اندازه های یادداشسبرگ  1
 شده گیری خویدادها، اسناد، سوابق و خفتاخها دخ محیط کنترلاندازه گیری آزمایشگاهیاندازه 8
 زما  با چند نفر ظر و نگرش با مصاحب  همگیری ناندازه گروه متمرک  09
 های ضبط  دا یا  دا و تصویر دستگاه  و  و تصویرضبط کننده  00
کنندگا  نظرا  خود خا دخ موخد یک موضوع با تکمیل داستانی ک  معموالً توسط شرکس تکمیل داستا  03

 کنند.تژوهشگر آغازشده بیا  می
اال  تردازند. سؤ وخ  کمی )عددی( یا کیفی )کالمی( و یا ترکیبی از هر دو میها ب دادهاین اب اخها ب  گردآوخی       

 اسس.   9-1ب  شرح جدول « باز، نیم  ساختاخیافت  و ساختاخیافت »ها، اغلب ب  س  شکل آوخی دادهاب اخها برای جمع
 ی یا کیفی آوری داده کمگیری و جمعانواع سؤاالت ابزارها برای اندازه .5-1جدول 

 توضیح انواع سؤاالت ردیف
 دهنده امکا  تاسخ مشروح و آزادان  تاسخ باز یا تشریحی 0
 شده دهنده ب  انتخاب یک گ ین  از میا  چند گ ین  اخائ محدودکننده تاسخ (بات  )ساختاخیافت  3
 خائ  توضیح دخباخه آ  ترکیب سؤاال  باز و بات  ب  معنای یک انتخاب محدود با ا نیم  ساختاخیافت  9
ب شود. اغلآوخی داده کمی استفاده میهای کیفی و از سؤاال  بات  برای جمعآوخی دادهاز سؤاال  باز برای جمع     

فهم های ساده و قابلاطالعا  کمی یا عددی، نیاز ب  اجرای تژوهش دخ زما  کوتاه، نیاز ب  تاسخ»دخ  وخ  تأکید بر 
ود. سؤاال  شؤاال  بات  و دخ غیر این  وخ  از سؤاال  باز یا نیم  ساختاخیافت  استفاده میاز س« و تحلیل سریع

 هاتند.   5-1های تاسخگویی ب  شرح جدول بات  یا ساختاخیافت  داخای مقیاس
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 آوری داده و اطالعات در پژوهشمبانی جمع ۹۶۹

 های پاسخگویی در سؤاالت بسته . انواع مقیاس6-1جدول 
 هاویژگی نام مقیاس ردیف
 یرگذاخی دو اخزشی بلی و خگرش مثبس یا منفی نابس ب  یک موضوع و نمرهبرای تعیین ن 0ترستو  0
امالً ترین حالس )مثل از کترین تا مثبسگذاخی چند اخزشی بین س  تا هفس اخزش از منفینمره 3لیکر  3

 کند. دهنده یکی خا انتخاب میموافقم تا کامالً مخالفم( ک  تاسخ
 شده بر اساسبعدی و مرتبهای ساده اجتماعی و کودکا  با سؤاال  یکیدهبرای سنجش تد یا تراکمی 9گاتمن 9

 ها اخزش وزنی و امکا  تأیید یکی از آ 
گیری معنای مفاهیم با امکا  انتخاب دخ یک مقیاس دوقطبی )دو  فس متضاد( اندازه افتراق معنایی یا ازگود 1

 « ناتاند 1-5-9-1-9-3-0تاندیده »ای مثل دخج هفس
فا ل  اجتماعی  9

 1بوگاخدوس
های های فرضی معرف فا ل  اجتماعی و برای برخسی نگرش نابس ب  گروه وخ  موقعیسب 

 قومی، نژادی، مذهبی و... 
جام کاخی اناینک  دخ اوقا  فراغس خود بیشتر چ انتخاب یک موخد از میا  مواخد مختلف مثل چند جوابی 5

 دش      سایر مواخد     دهید؟ وخزش     مطالع      گرمی
  بندی عالیق فهرسس شده ها مانند ختب ای از گ ین امکا  داد  ختب  یا دخج  اهمیس ب  مجموع  ندیبتعیین اولویس یا ختب  1
 ترسشی ک  تاسخ ب  آ  مشروط ب  تاسخ ب  ترسش قبلی اسس.   ترسش واباتگی یا مشروط  8
های زیر دخ طول خوز استفاده یک از خسان چند جواب ب  یک سؤال، مانند از کدامامکا  انتخاب  مهندسییا  فهرستی  3

 کنید: الف( کتاب، ب( خادیو، ج( تلوی یو ، د( مطبوعا ، ه( سینما و( اینترنس...می

 
 ها با پرسشنامه و ثبت داده آوریجمع. 1-9-9

ها دخباخه عالیق، آوخی دادهؤاال ، امکا  جمعای از سترسشنام  از اب اخهای خایج دخ تژوهش اسس ک  با مجموع 
تواند داخای کند. ترسشنام  میدهنده دخ موضوعی خاص خا فراهم میها، دانش، تجاخب و عقاید فرد تاسخنگرش

عمل و نام  همراه، دستوخال»باشد. ترسشنام  اغلب داخای « ساختاخیافت ، نیم  ساختاخیافت  یا باز»چندین سؤال از انواع 
کننده برای تاسخگویی اسس ک  ب  مواخدی چو  اسس. نام  همراه اغلب شامل یک مقدم  انگی اننده و هدایس« اال سؤ

ضروخ  تژوهش و دخخواسس برای تاسخگویی دخزمانی مشخص اشاخه داخد. دستوخالعمل نی  عباخاتی کوتاه برای 
قابل معرفی  1-1هیس ب  س  شکل ب  شرح جدول منظوخ تاسخگویی اسس. ترسشنام  ازنظر مادهنده ب خاهنمایی تاسخ

 اسس.
 
 
 
 

                                                           
1. Thurstone  
2. Likert 
3. Gutman  
4. Bogardos 
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 ۶۲۹ مرجع پژوهش

 های پرسشنامه برای استفاده. انواع شکل1-1جدول 
 توضیح انواع ردیف
شناسی مشخص، اعتباخ  وخی، محتوایی و سازه آ  ب  شکل کامل ب  تأیید خسیده و موخد اقبال با خوش استانداخد 0

 تژوهشگرا  اسس. 
محقق ساخت   3

 خدغیراستاندا
ای محدود و اغلب با اعتباخ  وخی و محتوایی و تایایی )اغلب با آلفای توسط یک تژوهشگر برای جامع 

 کرونباخ( تأییدشده اسس. کاخبرد این ترسشنام  ب  برخسی مجدد خوایی و تایایی با مالحظا  نیاز داخد.   
 تژوهشگر برای ساخس یک ترسشنام  جدید دخ شرایط نبود  ترسشنام  استانداخد یا جامع و تالش نیاز ب  ساخس 9
آوخی داده بگیرد، باید مطمئن شود ک  آیا ک  تژوهشگر تصمیم ب  استفاده از ترسشنام  برای جمعدخ وختی     

 تواندشده، تژوهشگر میترسشنام  مناسبی وجود داخد. با انجام یک مطالع  کامل از موضوع و متغیرهای انتخاب
احتمالی خا برای اخزیابی متغیرهای موخدبرخسی شناسایی کند. ترسشنام  موجود این م یس خا  های موجودترسشنام 

توا  ب  آ  اطمینا  کرد. از سوی دیگر تژوهشگر زما  شده و بیشتر میتر ازنظر خوایی و تایایی اخزیابیداخد ک  تیش
ای برای سنجش متغیرهای ک  ترسشنام کند. دخ وختیای تایا و خوا خا ذخیره میالزم برای طراحی ترسشنام 

ردازد. ها یا سؤاال  تژوهش بپهایی منطبق با اهداف، فرضی موخدبرخسی موجود نباشد، تژوهشگر باید ب  طراحی گوی 
 برای ساخس ترسشنام  جدید، ابتدا باید سؤاال  آ  خا طراحی کرد. 

 هایی ک  بتوا یک گروه بایاخ ب خگ مناسب اسس. دادههای ساده و کمی از آوخی دادهترسشنام  اغلب برای جمع     
تری موخدنیاز باشد، باید خوی وتحلیل کرد. اگر اطالعا  تیچیدهها خا دخ قالب جدول و نموداخ خال   و تج ی آ 

نظر دسترسی ب  جمعیس زیاد، کاهش اعمال»های دیگر فکر کرد. دخمجموع ترسشنام  داخای م ایایی چو  خوش
 اسس.  « های ساختاخیافت دهنده و دادهنام ماند  تاسخشخصی، گم

 
 لیست )فهرست کنترل(ها با چکو ثبت داده آوریجمع. 1-9-2

ای هلیاس یا فهرسس کنترل ویژگیشود، چکعنوا  ترسشنام  یاد میهای خایج ک  اغلب از آ  ب لیاسیکی از چک
، سن، تحصیال ، وضعیس تأهل و... ب  تژوهشگر کمک دهندگا  اسس. مشخصا  ا لی مانند جنایسعمومی تاسخ

دهندگا  خا با دقس شناسایی کند و حتی دخ  وخ  نیاز اختباط برخی از این متغیرها خا با دیگر متغیرهای کند تا تاسخمی
 گیری و موخد تحلیل قراخ دهد.موخدبرخسی اندازه

شده دخ آ  ثبس گر، مقداخهای مشاهدههدا  مشاهدهلیاس یا فهرسس کنترل، اب اخی اسس ک  بر اساس مشاچک     
ر، گخود و دخ آ  مشاهدهها برای کنترل وضعیس اماکن و تجهی ا  ب  کاخ میلیاسشود. برای نمون  برخی چکمی

 هایتوا  وضعیسکند. ب  کمک این اب اخ معموالً میثبس می« اماکن و تجهی ا »مشاهدا  خود خا دخباخه وضعیس 
 مشخص یا کنترل کرد.  مختلف خا
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 ها با برگه کدگذاری داده و ثبت آوریجمع. 1-9-9
تواند شود. این متن میمند ب  تو یف محتوای یک متن ترداخت  میهای نظامدخ تحلیل محتوا با استفاده از خوش

ابط  شود. دخ این خمی آوخیها جمعهای مربوط ب  آ مکتوب،  وتی یا تصویری باشد ک  ب  کمک برگ  کدگذاخی داده
 ها خا تحلیل محتوا کرد.  ها و نام های خادیو و تلوی یو ، بیوگرافیها، برنام توا  متو  نشریا ، عکسمی
 
 ها با مصاحبهو ثبت داده آوریجمع. 1-9-3

ی تاسخ نتدخخو، تلفنی یا اینتر وخ  خودهنده ب شود و تاسخهایی مطرح میگر ترسشدخ مصاحب  توسط مصاحب 
کننده دخ انجام مصاحب  مهم اسس. برای ضبط و ثبس اطالعا  دخ مصاحب  از وسایلی نظیر دهد. مهاخ  مصاحب می

شود. دخ جریا  مصاحب  حاال  و واکنش آزمودنی و مقاومس او برداخی استفاده می و ، دوخبین و یادداشسضبط
توا  یک ترسشنام  شفاهی داناس. مصاحب   میمان  می شناسایی اسس. مصاحب  خادخ برابر برخی سؤاال  قابل

ها دشواخ اسس. مصاحب  ب  زما  بیشتری نابس ب  هایی شود ک  دخ دیگر شرایط کاب آ تواند منجر ب  دادهمی
های دهآوخی داآمده از آ  دشواختر اسس. مصاحب  اغلب برای جمعدسسوتحلیل اطالعا  ب ترسشنام  نیاز داخد و تج ی 

وه تر با برخسی عمیق گرتأکید بر چرایی یا چگونگی موضوع، نیاز ب  اطالعا  غنی»مواخدی چو   کیفی و مناسب
 بندی کرد. دست  8-1توا  ب  شرح جدول اسس. انواع مصاحب  خا می« کوچک و تأکید بر اکتشاف

 .  انواع مصاحبه ازنظر ساختار8-1جدول 
 توضیح انواع ردیف
 شود. هما  سؤاال  بات  دخ ترسشنام  ک  دخ مصاحب  ترسیده می خبات  یا ساخس دا 0
 تذیر(یک سری سؤاال  بات  و باز )خوش انعطاف داخباز یا نیم  ساخسنیم  3
 شود.  عمیق هدایس می با یک موضوع کلی سؤال و مایر مصاحب  برای دخیافس تاسخ 0ساخس یا عمیقباز یا بی 9
کند و ابتدا الزم اسس ک  مشخص شود ک  ب  خوندهای مشاب  طراحی ترسشنام  تیروی می طراحی مصاحب  از       

آوخی کرد. برای طراحی انجام ها خا جمعتوا  آ آوخی نیاز اسس و چگون  با مصاحب  میهایی برای جمعچ  داده
 نیاز اسس.  3-1مصاحب  ب  مواخدی ب  شرح جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. In-depth interviewing 
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 ۹۶۴ مرجع پژوهش

 رای مصاحبه. مراحل طراحی اج1-1جدول 
 توضیح مراحل فرعی ر مراحل
تیش از 
 مصاحب 

 تهی  یک خاهنمای اولی  مشاب  نام  مقدم  برای ترسشنام  تعیین هدف مصاحب  0
 تنظیم سؤاال  مربوط ب  هر موضوع دخ یک گروه برای هدایس مصاحب   ساماندهی موضوعی سؤاال  3
 شونده رای احااس خاحتی و همراهی مصاحب شروع با سؤاال  ساده ب سؤال از ساده ب  سخس 9
 شونده انتخاب محلی برای اف ایش احتمال تاسخگویی  ریح مصاحب  انتخاب مکا  مناسب 1
 آوخی اطالعا  توانایی برقراخی اختباط، طرح سؤال و جمع کنندهتوج  ب  مهاخ  مصاحب  9

 حین
 مصاحب 

 خ مناسب جلب اطمینا  مخاطب با خفتا سازیاطمینا  5
 دهندگا  دخ بیا  سؤاال  توج  ب  فهم زبا ،  فرهنگ و آگاهی تاسخ ترهی  از سؤاال  منفی و مبهم 1
 های با اثرگذاخی منفی دخ تاسخ  حیح  العملترهی  از عکس های خودالعملکنترل عکس 8
 ها از هدف تژوهش دوخ نشد  سؤاال  و تاسخ کنترل دخ مایر هدف 3
 تمام خها نشد تمام نماند  مصاحب  و نیم نیم  د ب  تکمیل مصاحب تعه 09
 برداخی، ضبط  دا، ثبس تصاویر و امثال آ های یادداشساز خاهثبس مصاحب   آوخی دادهجمع 00

آوخی داده ب  این خوش اسس. ازجمل  مواخد مهم دخ  حس  حس و اعتباخ مصاحب  از نکا  بایاخ مهم برای جمع     
 اشاخه کرد.  09-1توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول اعتباخ مصاحب  میو 

 . عوامل اثرگذار در صحت و اعتبار مصاحبه90-1جدول 
 توضیح عوامل ردیف
استفاده از سؤاال  بات  و  0

 استانداخد
 اعتباخ بیشتر سؤاال  بات  و استانداخد

 مصاحب   حفظ شرایط مناسب و استواخی دخ محیط تایایی محیط مصاحب  3
 شونده ضبط  دا و حتی تصویر با اجازه مصاحب  ضبط مصاحب  9
 برای ترهی  از تأثیر منفی زما  و احتمال فراموشی برخی نکا  ترین زما سازی دخ کوتاهتیاده 1
 شونده از سؤال اطمینا  از فهم دخسس و بدو  ابهام مصاحب  اطمینا  از دخک  حیح سؤال 9
 ها  دهنده و خم گشایی  حیح آ کننده از منظوخ تاسخاطمینا  از دخک  حیح مصاحب  هاتاسخخم گشایی  حیح  5
 ها های واقعی و کنترل آ ممانعس از عوامل تأثیرگذاخ منفی دخ تاسخ کنترل عوامل اثرگذاخ منفی 1
اهش ها کاین شکل هم ه ین  توا  از مصاحب  تلفنی استفاده کرد. بادخ  وخ  فقدا  امکا  مصاحب  خودخخو می     
 دهند تا ب  این شکل ب  سؤاال  شما تاسخ دهند. دهندگا  ترجیح مییابد و هم خیلی از تاسخمی
های های کمی ک  اغلب ب  نمون وتحلیلها اسس. برخالف تج ی اندازه نمون  دخ مصاحب نکت  مهم بعدی توج  ب      

نمون  کمتری داخد. هدف تژوهش کیفی ب  دسس آوخد  اطالعا  غنی و کامل ب خگ نیاز داخد، تژوهش کیفی نیاز ب  
ها تیش برد. آوخی اطالعا  خا تا مرحل  اشباع و تکراخ یافت توا  جمعاز یک گروه نمون  کوچک اسس. دخمجموع می

خ مواخدی خویکرد ها ددخ مواخدی مانند مطالعا  موخدی شما ممکن اسس تنها یک موخد مصاحب  داشت  باشید. مصاحب 
خوانی یا »داخد. دخ مواخدی خویکرد مصاحب  « ای، غیرخسمی، آزاد و اغلب دخ میدا محاوخه»و  وختی « نگاخان مردم»

منظوخ بیا  داستا  از موضوعا  کننده ب باز و بدو  ساختاخ و ایجاد امکانی برای شرکس» وخ  و ب « خوایتی
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 آوری داده و اطالعات در پژوهشمبانی جمع ۹۶۳

ها یا خویدادهای ناظر بر آ  باشد. دخ کنندگا  یا تجاخب آ خباخه خود مشاخکستواند دها میاسس؛ داستا « موخدبحث
زندگی، خاطرا  و هر »شود دخ موخد شونده خواست  میاسس ک  از مصاحب « ایزندگینام »مواخدی خویکرد مصاحب  

زما  با چند نفر   همسخن بگویند. دخ مواخدی مصاحب  خویکردی گروهی داخد و دخ آ« چی  الزم ب  داناتن دیگرا 
 شود.مصاحب  انجام می

گیر برای تژوهشگر اسس. امروزه با  وخ  متن کاخی ضروخی و گاهی وقسهای شفاهی ب سازی مصاحب تیاده      
ف اخ خایگا  ااف اخهای محبوب، نرمشود. یکی از این نرماف اخهای تبدیل گفتاخ شفاهی ب  متن این کاخ سریع انجام مینرم

Google Keep Notes     .باقابلیس نصب خوی موبایل و خطای بایاخ کم دخ تبدیل گفتاخ شفاهی ب  متن اسس 
 
 ها با مشاهدهآوری و ثبت داده. جمع1-9-5

 وخ  کیفی ها ب شود. با این خوش هم دادههایی دخباخه خفتاخهای غیرکالمی تأکید میآوخی دادهدخ مشاهده بر جمع
بندی و تعریف، فراوانی توا  تس از طبق شود. برای نمون  خفتاخهای غیرکالمی خا میخی میآوو هم کمی جمع

عنوا  یک فرد بیرونی یا دخ های مربوط ب  خفتاخها خا ب تواند دادهخخدادشا  خا شماخش کرد. دخ مشاهده تژوهشگر می
انواع خفتاخهای  وتی و تصویری خا با توج  آوخی کند. دخ این خوش فرد از دخو  یا بیرو  محیط، دخو  خویداد جمع

اجرا قابل 00-1های مختلفی ب  شرح جدول آوخی داده با مشاهده با طرحکند. جمعب  سؤاال  ذهنی خود خ د می
 خواهد بود.  

 آوری داده با مشاهدههای جمع. انواع طرح99-1جدول 
 توضیح هاطرح ردیف
 طبیعی و بدو  کنترل سایر متغیرها مشاهده دخ محیط  مشاهده کنترل نشده 0
 مشاهده دخ محیط آزمایشگاهی و با کنترل متغیرها  شدهمشاهده کنترل 3
 عنوا  عضوی ماتقل از گروه مشاهده شونده مشاهده ب  مشاهده غیر مشاخکتی 9
 عنوا  عضوی از گروه مشاهده شونده مشاهده ب  مشاهده مشاخکتی 1
 نفرهمشاهده یک مشاهده فردی 9
 مشاهده توسط بیش از یک نفر  مشاهده گروهی 5
 مشاهده بدو  اطالع مشاهده شوندگا   مشاهده غیرعلنی 1
 مشاهده بااطالع مشاهده شوندگا . مشاهده علنی 8
 باتگی داخد.  03-1ب  می ا  ساختاخ و شرایط مشاهده ب  شرح جدول  دادهآوخیخوش جمع     
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 آوری دادهختار و شرایط مشاهده برای جمع. میزان سا92-1جدول 
 روش مشاهده ساختار و شرایط مشاهده ردیف
 نواع خفتاخ افراد موخد مشاهده دخ میدا مانند ا ساختاخبرخسی میدانی بی ساختاخ و شرایط طبیعیبی 0
 برخسی میدانی با ساختاخ معین باساختاخ و شرایط طبیعی 3
 برخسی آزمایشگاهی بدو  ساختاخ یساختاخ و شرایط آزمایشگاهبی 9
ی دخ خفتاخ بینندگا  یک برنام  تلوی یونمانند ثبس  برخسی آزمایشگاهی با ساختاخ معین باساختاخ و شرایط آزمایشگاهی 1

 اتاق
اختاخ، سشود اما دخ مشاهده بیبندی و ثبس میشده، خفتاخها طبق دخ مشاهده باساختاخ، بر مبنای طرحی تعریف     
گر، مشاهدا  خا با برداشس آزاد ساختاخ یا آزاد مشاهدهدخ مشاهده بیتاخها بدو  چاخچوب قبلی ثبس خواهد شد. خف

ود. شز سؤاال  مشخص، بات  و قابل کمی شد  استفاده میدخ مشاهده باساختاخ اکند. آوخی و ثبس میخود جمع
آوخی شده خا جمعآوخیهای خفتاخ موخد مشاهده جمعادهتوا  دشده میبندیبا مقیاس دخج  09-1برای نمون  دخ جدول 

 شده اسس.   ها معرفیآوخی دادهگذاخی برای جمعلیاس قابل عالمسنمون  یک چک 01-1کرد اما دخ جدول 
 آوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال. نمونه انتخاب عدد در یک پیوستار برای جمع99-1جدول 

 هدامن رفتارها ردیف
 مشاخکس کم 9-1-9-3-0مشاخکس زیاد  می ا  مشاخکس دخ کاخ تیمی  0
 مقداخ کم 9-1-9-3-0مقداخ زیاد  ترخاشگری تس از متوقف شد  با توپ 3
 مقداخ کم 9-1-9-3-0مقداخ زیاد  خفتاخ جوانمردان  تس از برخوخد با حریف 9

 بازیکنان یک تیم فوتبال  آوری و ثبت مشاهداتگذاری برای جمع. نمونه عالمت93-1جدول 
 در هر بازی برای فعالیت مورد نمونه عالمت بزنید

 بازی ردیف
    * * * * دخیبل کرد  و سپس شو  کرد  0
   * * * * * دخیبل کرد  سپس تاس داد  3
      * * شو  ناگهانی 9
     * * * تاس ناگهانی 1
    * * * * از دسس داد  اختیاخ توپ 9
آوخی کند اما باید مطمئن شد ک  مکا  موخدمطالع ، های مختلف مشاهده و داده جمعتواند دخ محیطهشگر میتژو     
توا  از اثر بر خفتاخ طبیعی موخد مشاهده باشد. بر این اساس مشاهده خا میخطر و بی رف ، بیب دسترسی، مقرو قابل

مشاهده از دخو  جمع، فرد دخ کناخ سایر افراد مانند شرکس دخ دخو  جمع و دخ محیط یا بیرو  از جمع انجام داد. دخ 
تظاهرا  دانشجویی و ثبس خفتاخهای اعتراضی دخ کناخ آنا  اسس. دخ مشاهده از بیرو  جمع، فرد خفتاخها خا از بیرو  

ازی با اسامی امروزه نوع مشاهده دخ فضای مجکند. آوخی و ثبس میجمع مانند مشاهده از دوخ یا با فیلم و عکس، جمع
های تاس الکترونیکی، چس خوم، وبالگ و نشری »شود ک  دخ آ  مشاهده نی  مطرح می« نتنوگرافی یا وبنوگرافی»
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گر، بر محیط و خفتاخ افراد تأثیری نداشت  و باعث گیرد. باید دقس کرد ک  حضوخ مشاهدهموخدتوج  قراخ می« آنالین
  سوگیری دخ خفتاخها و نتایج تژوهش نشود.

مشاهده، گوش داد ، تعامل »های حا ل از مشاهده باید توانایی مناسبی دخ آوخی و ثبس مناسب دادهبرای جمع      
تذیری، برخسی دخ محیط انعطاف»توا  ب  آوخی داده با مشاهده میازجمل  م ایای جمعوجود داشت  باشد. « و مصاحب 

ها ها، مشکل بود  ماتندسازی دادهآوخی دادهطوالنی بود  جمع»هم  اشاخه کرد و از معایب آ« طبیعی و باال خفتن دقس
 خواهد بود.  09-1آوخی و ثبس داده با مشاهده ب  شرح جدول اسس. مراحل جمع« گرو واباتگی ب  ذهن مشاهده

 آوری و ثبت داده با مشاهده. مراحل جمع95-1جدول 
 توضیح موارد ردیف
 ی تحس مشاهده بر اساس اهداف تژوهش و اطالعا  موخدنیاز شناسایی متغیرها تعریف متغیر 0
 آوخی داده انتخاب نمون  با تأکید بر زما  و محل مناسب جمع انتخاب نمون  3
 لیاس مشاهده تصویربرداخی، یادداشس یا هردو یا تکمیل چک هاثبس داده 9
 هادخ نتایج مشاهدا  و ثبس آ شناسایی هرگون  عامل احتمالی اثرگذاخ  شناسایی عوامل اثرگذاخ 1
ها خا آموزش داد. انجام یک مطالع  آزمایشی دخ  وخ  وجود بیش از یک تژوهشگر دخ تروژه تژوهشی باید آ       

آوخی و ها جمعبرای اطمینا  از خوی ، خوایی و  حس تژوهش مفید اسس. تس از اطمینا  از  حس مشاهده، داده
 شود. مراحل نهایی، کدگذاخی، تحلیل داده و نوشتن گ اخش نهایی اسس. ها برخسی میخوایی کیفی آ 

امکا  مشاهده ماتقیم موضوع، امکا  مشاهده الگوهای »طوخ کل استفاده از خوش مشاهده دخ مواخدی چو  ب      
راخ   قموخدتوج« ها و امکا  برخسی خفتاخ دخ شرایط طبیعیخفتاخی، امکا  دخیافس تاسخی ناممکن از سایر خوش

گیرد. باید دقس کرد ک  این خوش بیشتر ب  دنبال تو یف اموخ موخد مشاهده تا دالیل آ  اسس. این خوش بیشتر دخ می
 های دخ حال وقوع اسس.خود و کاخبرد عمده آ  برای برخسی تدیدههای کیفی و تو یفی ب  کاخ میتژوهش

دخ حوزه مطالعا  زبانشناسی  3«ویلیام لباف»اخ توسط دخ تژوهش نخاتین ب 0«گرتاخادوکس مشاهده»ا طالح      
استفاده شد و سپس دخ سایر علوم اجتماعی نی  موخدتوج  قراخ گرفس. این ا طالح ب  موقعیتی اشاخه داخد  9اجتماعی

عنوا  کند، دخ حالیک  حضوخ وی ب طوخ میدانی موضوع موخدمطالع  خا خ د و مشاهده میک  دخ آ  تژوهشگر ب 
شناس اجتماعی واخد گروه، تشخیص نیاس. برای نمون  زبا گر و تژوهشگر از سوی گروه موخد مشاهده قابلدهمشاه

کند تا شود و بدو  اینک  بقی  متوج  کاخ او شوند دخ کناخشا  حضوخ داخد و زندگی میقوم و یا جامع  هدف می
ه باید بعد از اتمام تژوهش و قبل از بازنشر یا استفاد تژوهش خا انجام دهد. البت  ب  تبعیس از ا ول اخالقی، تژوهشگر

ها، افراد جامع  هدف خا از چرایی و چگونگی این حضوخ مطلع سازد. هدف از توسل ب  این از نتایج حا ل از داده
ای بخصوص دخ حوزه زبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی و مطالعا  اجتماعی این اسس ک  تژوهشگر شیوه مشاهده

اهده مند قابل مشگفتاخ واقعی افراد خا مشاهده کند. این دخ حالی اسس ک  گفتاخ واقعی افراد دخ تژوهش نظام بتواند
 (. 0313کند )لباف، اول و واقعی دسترسی ماتقیم تیدا میهای دسسگر با این شیوه ب  دادهنیاس. دخواقع مشاهده

                                                           
1. Observer's paradox 
2. William Labov 
3. Sociolinguistics 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Labov
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Labov
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خاطر مشاهده ای از خفتاخ خود خا ب   اشخاص موخدمطالع  جنب شود کنی  ب  موقعیتی اطالق می 0«تأثیر هاوتوخ »     
تواند خابط  بین متغیرهای ا لی خا تحس تأثیر قراخ دهد. دهند. این تأثیر میشد  توسط تژوهشگر آگاهان  تغییر می

ت  اسس. گرفتأثیر هاوتوخ  متغیری دخ تژوهش اسس ک  نام خود خا از کاخخان  تولیدا  محصوال  الکتریکی هاوتوخ  
دنبال برخسی نقش متغیرهای اختقای وخی ب مهندسا  این کاخخان  دخ ده  بیاس و سی برای اف ایش کاخایی و بهره

شرایط کاخ  مانند خوشنایی بهتر برای دخ متغیر می ا  تولید و کاخ کاخگرا  بودند. مهندسا  متوج  شدند زمانی ک  
یا کردند کاخایی اف ایش یافس. اما زمانی ک  شرایط خط تولید خا ب  حالس شرایط بهتری خا برای کاخ دخ خط تولید مه

ا لی  عامل« متغیر مشاهده کاخگرا  کاخخان »سابق بازگرداندند بازهم شرایط کاخ اختقا یافس. مهندسا  دخیافتند ک  
هانری »خ  خا الح تأثیر هاوتواف ایش کاخایی و بازدهی بود و این امر ب  تغییر شرایط دخ خط تولید اختباطی نداشس. ا ط

ده شمطرح کرد. بایاخی از تژوهشگرا  بر این باوخند ک  دخ موخد این تأثیر تا حدی اغراق 0399دخ سال  3«الندزبرگر
، این تدیده همچنا  مدنظر برخی از تژوهشگرا  دخ هنگام «تأثیر هاوتوخ »حال  برخالف انتقادا  واخد ب  اسس. بااین

گیرد. برخی کاخشناسا  اعتقادداخند ک  اگرچ  همیش  شواهد کافی برای این ها قراخ میحلیل آ طراحی تژوهش و ت
 (. 0313تأثیر وجود نداخد اما این تأثیر خا باید جدی گرفس و دخ تژوهش ب  آ  توج  داشس )لباف، 

 
 برداری(ها با برگه یادداشت )فیشآوری و ثبت داده. جمع1-9-6

شود. آوخی داده دخ مشاهده معرفی میبس مشاهدا ، هم خوشی ماتقل و هم اب اخ ا لی جمعبرداخی یا ثیادداشس
-یادداشس کنند.های میدانی برای ثبس مشاهدا  دخباخه افراد، اسناد، محیط و خفتاخها استفاده میتژوهشگرا  از یادداشس

ی های میدانو فراموشی نشوند. یادداشس شوند تا دچاخ مشکال  مروخ زما های میدانی دخ اولین فر س ساماندهی می
 هاتند.  05-1داخای انواع مختلفی ب  شرح جدول  

 های میدانی. انواع یادداشت96-1جدول 
 توضیح انواع ردیف
 یادداشس دستی با عباخا  مختصر و کلما  کلیدی دخباخه خفتاخ یا هر چی  مرتبط با اهداف تژوهش  نویسچرک 0
 شس کامل مشاهدا ، گفتگوها و اطالعا  با ج ییا   یاددا تو یفا  دقیق 3
 های خود دخباخه مشاهدا یادداشس تیشنهادها و ایده تحلیلی 9
 های تژوهشها و اعتقادا  شخصی ب  همراه مشاهدا  و ه ین ثبس مشاهدا  ازجمل  دیدگاه دفتر خوزان  1
     
 ها با آزمونآوری و ثبت داده.  جمع1-9-1 

دهد تا وضعیس یا مهاخ  یا توانایی او موخد آزمایش قراخ گیرد. برای آزمودنی اقداما  خا ی خا انجام می دخ آزمو ،
ای هنمون  ممکن اسس با دید ، شنید  یا لمس یک محرک خاص، دکم  مشخصی خا فشاخ دهد. یا با مجموع  فعالیس

متیاز مشخصی خا کاب نماید. برخی از خا ی مهاخ  خود خا دخ زمین  مشخصی، نشا  دهد و بر اساس آزمو  ا

                                                           
1. Hawthorne effect 
2. Henry A. Landsberger 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect
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ها وضعیس ضریب هوشی ها مانند آزمو  هوشی وکالر، مجموع  اقداما  مختلفی اسس ک  جمع امتیازا  آ آزمو 
 کند. شخص خا معین می

 
 صوت و دوربین ها با ضبطآوری و ثبت داده. جمع1-9-8

  هاسس ک  بمختلف دیجیتال برای ضبط جریا  مصاحب  های و  و یا دستگاهها ضبطآوخی دادهاز اب اخهای جمع
کند تا اینک  بدو  نگرانی دخ خصوص ثبس محتوای مصاحب ، با آخامش خاطر و اطمینا  از اینک  تژوهشگر کمک می

شود، کنترل جلا  مصاحب  خا دخ اختیاخ داشت  و بتواند بر موضوعا  تمرک  جریا  مصاحب  توسط دستگاه ضبط می
 تواند حتی برای ثبس خفتاخ و توضیح بیشتر استفاده کرد. شد. از دوخبین میداشت  با

 
 ها با گروه سنجیآوری و ثبت داده. جمع1-9-1

ها گروه سنجی با یک مقیاس اختصا ی اسس. گروه سنجی خوشی کمی برای آوخی دادههای جمعیکی دیگر از خوش
و یا تذیرش یا طرد افراد از سوی سایر اعضای گروه اسس. هدف گیری یا تو یف خوابط اجتماعی میا  افراد اندازه

گروه سنجی این اسس ک  اخزش اجتماعی یا شخصیتی هر فرد ازنظر سایر اعضای گروه سنجیده شود. وقتی از اعضای 
د انتوهای خا ی انتخاب نمایند، هرکای دخ گروه میشود سایر افراد دخو  گروه خا بر اساس مالکگروه خواست  می

 های موجود دخو  گروه موخدنظر ب ها، تو یفی خاجع ب  شبک انتخاب و دلیل آ  انتخاب خا بیا  کند. از این گ ینش
 وخ  یک جدول توا  ب های این گروه نما خا مینامند. دادهها خا گروه نما میآید. ترسیم نموداخ این شبک دسس می

 نامند. چنین جدول یا ماتریس خا ماتریس گروه می های هر فرد نمایش داد. یکماتریای از گ ینش

 
 در یک تیم فوتبال . از یک گروه نما )سوسیوگرام(9-1شکل 

شود و افرادی ک  کای نامیده می« ستاخه گروه»دخ گروه نما فردی ک  هم  تمایل داخند با او دخ اختباط باشند،       
ا و های گوناگو  اجرشوند. گروه سنجی ب  خوشنامیده می« ی یا ای ول من و»ها نداخند، تمایل ب  برقراخی اختباط با آ 

شود. برای نمون  ممکن اسس از گروه خواست  شود، اسامی س  نفر منتخب برای کاخ باهم خا ب  ترتیب گذاخی مینمره



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۹۱۱ مرجع پژوهش

رتیب ج  ب  تهای متداول، شمرد  تعداد دفعا  انتخاب فرد توسط دیگرا  بدو  تواولویس بنویاند. یکی از خوش
 ب  انتخاب سوم اسس.  0ب  انتخاب دوم و امتیاز  3ب  انتخاب اول، امتیاز  9انتخاب اسس. خوش دیگر داد  امتیاز 

 
 آوری داده  . ارزشیابی انواع ابزارهای جمع1-3

تایایی  تباخ وتناسب از اعدخ  وخ  استفاده از اب اخهای غیراستانداخد و ساخس اب اخ جدید، تژوهشگر الزم اسس تا ب 
آ  مطمئن شود. منظوخ از اعتباخ، می ا   حس اب اخ برای سنجش آ  چی ی ک  قراخ اسس موخدسنجش قراخ گیرد. 

س نوعی از کند. عینیتایایی اب اخ بر این ویژگی تأکید داخد ک  دخ شرایط یکاا  تا چ  اندازه نتایج یکاانی اخائ  می
 ود.شها یا کدگذاخها دخ ثبس مطالب توسط یک اب اخ مشخص تعیین میتایایی اسس ک  با می ا  توافق اخزیاب

 
 آوری داده . اعتبار یا روایی ابزارهای جمع1-3-9

 01-1توا  از یک یا چندین خاه ب  شرح جدول ها با توج  ب  نوع اب اخ میآوخی دادهبرای تعیین اعتباخ اب اخهای جمع
 استفاده کرد.  

 ها آوری دادهیین اعتبار ابزارهای جمع. انواع روش تع91-1جدول 
 هاویژگی انواع اعتبار ردیف
-نظرا  دخ خصوص تناسب ویژگی ظاهری آ  برای سنجش و جمعبرخسی کیفی اب اخ از دیدگاه  احب  وخی یا ظاهری 0

 آوخی داده از متغیر موخدبرخسی )برای اکثر اب اخها( 
 محتوا 3

 
کمی   وخ باخه اختباط مناسب اب اخ با متغیر موخد هدف ک  هم ب نظرا  دخبرخسی می ا  توافق  احب

و هم کیفی « هابرای می ا  توافق اخزیابا  دخباخه مناسب بود  گوی  0مانند استفاده از خوش الوش »
 محاسب  اسس.  قابل

 مالک یا معیاخ 9
 

ع الک معتبر و داخای دو نوبرخسی تناسب اب اخ با متغیر موخد هدف بر اساس مقایا  با یک معیاخ یا م
دخ  دهنده با نتایج قبلی معتبر از اب اخ استانداخد وبین می ا  نمرا  تاسخبین اسس. دخ تیشزما  و تیشهم
 شود. زما  اب اخ موخدبرخسی و اب اخ معتبر خوی یک جامع  مقایا  میزما  با اجرای همهم

اجرای اب اخ با مفاهیم و ساختاخ متغیر از دو خویکرد افتراقی و همگرا های حا ل از می ا  اختباط نمره سازه یا ساخس 1
ای ههای غیرهمنام از یکدیگر از طریق برخسی همباتگی بین سازهاسس. دخ خوایی افتراقی بر تمای  سازه

 شود.  های مختلف سازه اب اخ محاسب  مینامشاب  و دخ خوایی همگرا از طریق هم سویی اندازه
 وخ  تردازد. خوایی محتوایی ب ی  وخی یکی از انواع خوایی محتوایی اسس ک  ب  برخسی سطحی سؤاال  میخوای     

 30-9و گاهی دخ قالب جدول « خاهنما و مشاوخ»کیفی و کمی اسس. دخ برخسی کیفی اخزیابی بر اساس نظرا  اساتید 
اجراسس  و از دو صصا  ب  دو شکل قابل وخ  کمی )الوش ( از نظرا  متخگیرد. خوایی محتوایی ب  وخ  می

، تجمیع امتیازا  CVIشود. دخ خوش استفاده می (CVI) و شاخص خوایی محتوا (CVR) ضریب نابی خوایی محتوا
خصصا  اند بر تعداد کل متخا کاب کرده« کامالً مرتبط»و «  مرتبط اما نیاز ب  بازبینی»موافق برای هر آیتم ک  امتیاز 

                                                           
1.C.H. Lawshe 
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 CVR  برای تعیین هاتند.« نیاز ب  بازبینی»و « غیر مرتبط»ها دخ این نوع برخسی شامل د. سایر گ ین تقایم خواهد ش

 مفید اسس ولی ضروختی»، «ضروخی اسس»قامتی شود تا هر آیتم خا براساس طیف س از متخصصا  دخخواسس می
ل اند بر کخا انتخاب کرده« خیضرو»برخسی کنند. سپس تعداد متخصصانی ک  گ ین  « ضروختی نداخد»و « نداخد

 متخصصا  تقایم خواهند شد.
نظرا  خوایی محتوایی از تعدادی از  احب 08-1توا  با سؤاال  جدول برای نمون  تس از طراحی ترسشنام ، می      
  وخ  کیفی برخسی کرد.خا ب 

 ها برای تعیین روایی صوری یک پرسشنامه . انواع پرسش98-1جدول 
 هاپرسش ردیف
 آیا ترتیب سؤاال  خعایس شده اسس؟ 0
 خود؟تر میآیا ترسشنام  با سؤاال  نابتاً ساده و جالب و اغلب بات  شروع و سپس ب  سراغ سؤاال  تیچیده 3
 شده اسس؟ ها اطمینا  حا لآیا از تکراخی نبود  ظاهر و محتوای گوی  9
 ند؟ها یا سؤاال  با اهداف تژوهش تناسب داخآیا گوی  1
 فهم اسس؟خاحتی قابلآیا جمال  و ا طالحا  ب  9
 خاحتی قابل تیروی اسس؟آیا دستوخالعمل ب  5
 ای اسس ک  افراد ب  آ  تاسخ دهند؟اندازهها یا سؤاال  ب آیا تعداد گوی  1
 شده باشد؟آیا اطالعا  مهمی وجود داخد ک  نادیده گرفت  8
ا خواسس هنظرا  اخسال کرد و از آ ترسشنام  باید اطالعا  بیشتری خا برای  احببرای برخسی خوایی محتوایی       

هدف کلی، اهداف ویژه، جامع  تژوهش یا »ها امتیاز بدهند. برای این منظوخ باید تا دخ محوخهای موخدنظر خود ب  آ 
نظر الزم برای  احبمشخص شود. تعداد متخصص یا « ها باهدف خاصدهندگا  و اختصاص هر یک از گوی تاسخ

نفر و حتی دخ مواخدی کمتر هم کافی اسس. ولی این افراد حتماً باید ب   09تا  09اخزیابی محتوایی ترسشنام  بین 
ب  شکل  ایتوا  ب  کمک ترسشنام موضوع موخدنظر شما تالط کامل داشت  باشند. تس از مشخص شد  این مواخد می

 آوخی کرد.ابی خوایی محتوایی خا جمعهای الزم برای اخزیداده 03-1جدول 
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 منظور تعیین روایی محتوا. الگوی تعیین نمره هر داور به سؤاالت به91-1جدول 
 سؤال هر بودن مناسب میزان سؤاالت متغیرها ویژه اهداف

 ..........-0 ........... -0 0 ویژه هدف

3-.......... 
0 3 9 1 9 

0 3 9 1 9 
3- ........... 0-.......... 

3-.......... 
0 3 9 1 9 

0 3 9 1 9 
9- ........... 0-.......... 

3-.......... 
0 3 9 1 9 

0 3 9 1 9 
 ..........-0 ........... -1 3 ویژه هدف

3-.......... 
0 3 9 1 9 

0 3 9 1 9 
9- ........... 0-.......... 

3-.......... 
0 3 9 1 9 

0 3 9 1 9 
5- ........... 0-.......... 

3-.......... 
0 3 9 1 9 

0 3 9 1 9 

ها خا دخ جدولی مشاب  جدول  های حا ل از نظرا  اخزیابا  دخ موخد هر سؤال، آ آوخی دادهتس از جمع               
 ثبس کنید و سؤاال  با نمره میانگین کمتر خا بازنگری یا حذف کنید. 39 -1

 ین نمره داوران برای هر سؤال در تعیین روایی محتوا. تعیین میانگ20-1جدول 

 سؤال هر نمره                               
 داوخا  اسم

 سؤال
(0) 

 سؤال
(3) 

 سؤال
(9) 

 سؤال
(1) 

 سؤال
(9) 

 سؤال
(5) 

 سؤال
(1) 

... 

0- ... 

3- ... 
9- ... 
1- ... 
9- ... 
5- ... 
1- ... 
... 

        

         سؤال  ب داوخا  نمرا  میانگین

 

 گیری. پایایی ابزارهای اندازه1-3-2
ا همنظوخ از تایایی این اسس ک  ترسشنام  دخ شرایط یکاا  تا چ  اندازه نتایج یکاانی داخد. عینیس نی  ب  تایایی اخزیاب

 30-1اخد. جدول های اب اخ و مشاهده داللس دآوخی داده یا گوی ها دخ موخد خوش یا اب اخ جمعدخ می ا  موافقس آ 
 دهد.های تعیین تایایی یک ترسشنام  خا نشا  میخاه
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 های تعیین پایایی پرسشنامه. راه29-1جدول 
 توضیحات روش تعیین پایایی ردیف
اجرای دوباخه )بازآزمایی( یا  0

 آزمو  مجدد -خوش آزمو 
عیین همباتگی و تتاسخگویی دوباخه یک گروه ب  یک ترسشنام  دخ فا ل  یک هفت  یا بیشتر 

 قبول اسس. دخ تحقیقا  مدیریس قابل 1/9دو تاسخ اسس ک  همباتگی حدود  
دونیم  کرد  ترسشنام  یا  3

 هماانی دخونی
باخه ترسشنام  توسط یک گروه و تقایم سؤاال  ترسشنام  ب  دونیم  شامل تاسخگویی یک
آزمو  خا نباید از وسط عنوا  یک بخش و فرد هم یک بخش )دقس شود ک  سؤاال  زوج ب 

شود تا نشا  دهد ک  نمرا  آزمو  دخ نصف کرد(، سپس همباتگی دو دست  نمره تعیین می
 دخو  خود چ  قدخ هماانی داخند. 

باخه و برخسی می ا  هماانی دخونی یا تجانس سؤاال  دو اخزشی با استفاده تاسخگویی یک خیچاخدسو -کودخ 9
های دهدهنمولی ک  تعداد سؤاال  آزمو  خا با نابس تاسخاز تعیین همباتگی از طریق فر

 کند.  حیح و غلط و واخیانس کل آزمو  محاسب  می
دو فرم موازی )همتا( یا  1

 جایگ ین یا تایایی هم اخزی
تاسخگویی ب  محتوای مشاب  اما با شکل ظاهری متفاو  اسس. اگر از یک آزمو  دو فرم 

شس سر هم یا بافا ل  زمانی چندخوزه اجرا و ضریب توا  هردو خا تموازی باشد می
 همباتگی دو دست  نمره خا محاسب  کرد.

 ها با کل نمره آزمو  اسس. تک گوی باخه و برخسی همباتگی بین تکتاسخگویی یک آلفای کرونباخ 9
می ا  سازگاخی یک معیاخ اخزیابی برازش دخونی مدل و براساس و  PLSمحاسب  دخ قابل (CRتایایی مرکب ) 5

محاسب  )شبی  خوایی همگرا و استفاده از تاخامترهای سؤاال  مربوط ب  سنجش هر عامل قابل
 خوایی همگرا(

میانگین واخیانس  1
 (AVEشده )استخراج

 AVEاسس. معیاخ  PLSگیری دخ های اندازهخوایی همگرا دومین معیاخ برای برازش مدل
های خود اسس و هر چ  این همباتگی بیشتر شاخصنشانگر می ا  همباتگی یک سازه با 
برای سنجش خوایی همگرا معرفی شده و مقداخ  AVEباشد، برازش نی  بیشتر اسس. معیاخ 

قبول خوایی همگرایی قابل 9٫9باالی  AVEاسس. بدین معنی ک  مقداخ  9٫9بحرانی آ  عدد 
 دهند.خا نشا  می

باط داخند و الزم و مل وم یکدیگرند. برای دخک این مائل  تیراندازی خا دخ نظر دخمجموع تایایی و اعتباخ ب  هم اخت     
توا  زند. چو  تیرها همگی دخ یک نقط  هاتند میبگیرید ک  تمام تیرهای خود خا دخ یک نقط  خاخج از هدف می

 اند!ها اعتباخ نداخد چو  ب  هدف ا ابس نکردهگفس تایایی وجود داخد اما این تیراندازی
 
 گیری. عینیت ابزارهای اندازه1-3-9

نیس خا خود. عیگیری ب  شماخ میعینیس یا تایایی نمره گذاخ، اخزیاب یا آزمو  گیرنده، ویژگی مهم آزمو  یا اب اخ اندازه
بین دو یا چند داوخ دخ داد  نمره یا کدی خاص ب  هر آزمودنی مانند اخزیابی فیلم تعریف کرد. توا  توافق ن دیکمی

آمده توسط بیش از یک آزمونگر اسس. برای مثال اگر دو تژوهشگر دسساین شاخص برای تعیین هماانی نمرا  ب 
هایی خا ب  گیریها اندازهکنند، نشا  داد  این موضوع اهمیس داخد ک  آ بندی میخفتاخ مدیرا  دخ سازمانی خا دخج 

ها داد توافقتوا  از تقایم تعها مید. برای محاسب  تایایی اخزیاباند ک  توافق خیلی ن دیکی با یکدیگر داخندسس آوخده
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ها موخدتوافق باشد، تایایی اخزیاب 03اخزیاب،  01اخزیابی توسط  01ها استفاده کرد. مثالً اگر دخ بر تعداد کل اخزیابی
 شود. محاسب  می 891/9موخد اخزیابی و برابر  01موخدتوافق بر  03از تقایم 

 
 های کیفی آوری دادهحظات جمع. مال1-5

خ تحلیل و برخسی اسس، بنابراین باید دعنوا  یک محصول اناانی قابلب « داده»با توج  اینک  دخ تژوهش کیفی هر 
وا  ب  تهای کیفی خا میبندی کلی، دادهآوخی با دقس آ  تالش مضاعفی خا  رف کرد. دخ یک تقایمشناسایی و جمع

 (. 0933تقایم کرد )محمدتوخ،  33-1انواعی ب  شرح جدول 
 های کیفی . انواع داده22-1جدول  

 موارد های خاصداده نوع داده ردیف
 حا ل از مصاحب ، خوایس زنده و تاخیخ شفاهی داخی(شنی-متنی تولیدشده )متنی متنی 0

منقول، اسناد حا ل از تاخیخچ  زندگی، خاطره، نشریا ، داستا ، خوایس  دیداخی(-متو  مکتوب )متنی
 و...

 حا ل از یادداشس میدانی تراکنده، مشاهده ماتقیم و استنباط تژوهشگر  مشاهده متن شده ایمشاهده 3
 حا ل از تصویر، فیلم، نقش  و امثال آ  مشاهده ناب

س. نی  توج  داش تحلیلهای قابلهای کیفی، باید ب  تحلیل  داها، بوها و دیگر نشان آوخی دادهدخ فرایند جمع      
ای داشت  و ب  حضوخ فی یکی تژوهشگر دخ میدا  مطالع  یا دخگیری دخ تدیده موخدمطالع  های کیفی ماهیس تجرب داده

، «ا ها، اشاخا  و ا وهای مردم دخ قالب کلم ثبس گفت »، «ماتند کرد  وقایع ملموس»اند. این دخگیری شامل وابات 
ترین اسس. از مهم« برخسی اشکال دیداخی خویدادها»و « لع  مداخک مکتوبمطا»، «مشاهده خفتاخهای خاص»

 (.0933اشاخه داشس )محمدتوخ،  39-1توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول می« مشاهده مشاخکتی»خویکردهای 
 ترین رویکردهای مشاهده مشارکتی . مهم29-1جدول  

 توضیح رویکرد ردیف
 خ میدا  مطالع  با توج  ب  اهداف مطالع مد  اقامس تژوهشگر د می ا  اقامس  0
 گر فعال گر منفعل تا مشاهدهاز مشاهده سطح مشاخکس  3
 هاهای موخدمطالع  و دید  جها  اجتماعی از منظر آ دخک نظام معنایی و فرهنگی سوژه می ا  بومی شد   9
 دخگیری عمیق عاطفی و خفتاخی دخ فرهنگ موخدبرخسی وخیمی ا  غوط  1
 با تأکید بر هماهنگی و ادغام با فرهنگ موجود ازهرجهس تذیریبازفرهنگ 9
 گراییگرایی و اناا های تژوهش با محوخیس اخزشنگری با سوژهکنش همدالن  و دخو  دخگیری عاطفی 5
 ی  رف نگری یا ج ءنگروخی برای ترهی  از خطای کلزما  با غوط ها، همحفظ فا ل  با سوژه اتیک-چرخ  امیک 1
 ها، خویدادها و خوابط دخ باتر زندگی طبیعی و دستکاخی نشده وضبط کنشثبس گراییطبیعس 8

 



 

 

 مبانی تجزیه و تحلیل یافته ها

8 

 ه شدآوریهای جمعها یا دادهوتحلیل یافتههای تجزیههدف کلی: آشنایی با انواع روش

 اهداف یادگیری
 های کمی وتحلیل یافتههای تجزیهآشنایی با انواع روش 
    آشنایی با نحوه تحلیل جداول آماری 

 های کیفی  وتحلیل یافتههای تجزیهروش آشنایی با انواع 
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 مقدمه

-های جمعوتحلیل کرد. دادههای تژوهش تج ی ها خا دخ خاستای سؤاال  یا فرضی ها باید آ آوخی دادهتس از جمع

ها باید ب  نوع کمی یا کیفی آ  توج  داشس. دخ این فصل تالش   برای تحلیل آ ها هاتند کشده هما  یافت آوخی
 ها معرفی شود. شده یا یافت آوخیهای جمعهای تحلیل دادهشود تا انواع خاهمی
 
 هاها یا یافتهتحلیل داده. 8-9

« اهوتحلیل یافت تج ی »ع از عنوا  همین دلیل دخ بایاخی از منابهاتند؛ ب « هایافت »شده هما  آوخیهای جمعداده
ها شها دخ تژوهشوند. دادهمعرفی می« نتایج»عنوا  ها نی  ب وتحلیل یافت حا ل از تج ی  شود. خروجیاستفاده می

شده مربوط ب  خفتاخ کالمی یک استاد ها ممکن اسس آماخ ثبستواند کمی یا عددی یا کیفی و کالمی باشد. دادهمی
ای ههای عمده بین تژوهشیکی از تفاو شده دخ عملیا  یک کاخمند سازما  )کمی( باشد. های ثبسزما  )کیفی( یا

های وهششوند اما تژطوخ عمده ب  تدوین یا ساخس فرضی  منتج میهای کیفی ب کیفی و کمی دخ این اسس ک  تژوهش
فی های کیآوخی شود و یا دادهای کمی جمعید دادهها باتردازد. بنابراین برای آزمو  فرضی کمی ب  آزمو  فرضی  می

ی وسیل  اب اخهایشده ب آوخیهای جمعای و نظری با دادهکتابخان های تژوهشطوخکلی اغلب ب  کمی تبدیل شود. ب 
ها ب  شرح جدول آوخی دادهمقیاس برای جمع 1دخمجموع از نوع کیفی هاتند. « فیش، جدول، کاخ  و امثال آ »چو  

 وجود داخد.  8-0
 هاآوری دادههای جمع. انواع مقیاس9-8جدول 

 ویژگی نوع مقیاس ردیف
 بندی اشخاص، اشیاء یا خصو یتی مثل شماخه خوی تیراهن بازیکنا شماخه یا نمادهایی برای طبق  اسمی 0
 مانند ختب  دانشجویا  تربندی متغیرها برحاب یکی از ابعاد ب  گون  معناداخ از کوچک ب  ب خگختب  ایختب  3
 ها داخای اخزش برابر هاتند مثل دماسنج ) فر مطلق نداخد(ای، فا ل عالوه بر ویژگی مقیاس ختب  ایفا ل  9
 ای، داخای  فر مطلق یا حقیقی هاتند مثل زما  و ماافسعالوه بر ویژگی مقیاس فا ل  نابی 1

 ها دخنامند. مقیاسخامتری و سطوح سوم و چهاخم خا آماخ تاخامتریک میای( خا آماخ ناتادو سطح اول )اسمی و ختب      
ردازد. ت وخ  زنجیره یا سلال  مراتبی هاتند. مقیاس اسمی از نوع کیفی اسس و ب  تعیین طبقا  میجدول فوق ب 

ها خند، بلک  آ ددی داکاخبرده شود ب  آ  معنا نیاس ک  این طبقا  مفهوم عالبت  اگر برای تعیین چنین طبقاتی عدد ب 
ا بود  یا ای باشد ک  افراد نابس ب  داخگون بندی باید ب گذاخی اطالعا  هاتند. بنابراین، طبق  رفاً برای سهولس نام

نبود  یک  فس، برخسی شوند. این نوع متغیرها ب  دو  وخ  دو اخزشی )مثل ز  و مرد( و چند اخزشی )مثل خشت  
و مدیرا  عملیاتی با  3توا  مدیرا  اخشد خا با شماخه یک، مدیرا  میانی با شماخه نمون  میدانشگاهی( هاتند. برای 

گذاخی کرد. هدف مقیاس بندی یا نامها، طبق بدو  معنای کمی و امکا  جمع، تفریق، ضرب یا تقایم آ  9شماخه 
ر ی کمیس، واحدهای مااوی و  فهابندی و تشخیص طبقا  از یکدیگر اسس و این مقیاس فاقد ویژگیاسمی، طبق 

 مطلق خواهد بود.  
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یاس اعداد شود. یعنی دخ این مقگذاخی ب  ترتیب طبقا  نی  ترداخت  میبندی و نامای، عالوه بر طبق دخ مقیاس ختب      
یا اشیا از باال  رادبندی و مرتب کرد  افمنظوخ ختب شوند. دخ این مقیاس اعداد  رفاً ب کاخبرده میبندی ب منظوخ ختب ب 

خود. این مقیاس هم کیفی اسس زیرا اگرچ  ب  کمیس اشاخه گیری ب  کاخ میهای موخداندازهب  تایین بر اساس ویژگی
ی هایبندیها اعمال کرد. دخ طبق توا  دخ موخد آ داخد اما اعمال خیاضی مانند جمع و تفریق یا ضرب و تقایم خا نمی

تی کمتر ها با مقیاس و طیف ترتیبی داخای باخ  فرفس تحصیلی، خضایس شغلی و نظایر ایننظیر طبق  اجتماعی، تیش
 هایی از آ  هاتند. های لیکر  و بوگاخدوس، نمون شود. مقیاسیا بیشتر استفاده می

عداد آ  اشود و طوخ دقیق مشخص میهای موجود نی  ب بندی و ترتیب، فا ل ای، عالوه بر طبق دخ مقیاس فا ل      
های کمیس با واحدهای ای داخای ویژگیتوا  اعمال خیاضی مانند جمع یا تفریق خوی آ  انجام داد. مقیاس فا ل خا می

هایی مااوی اسس؛ ولی فاقد  فر مطلق اسس. بایاخی از مفاهیم نظری ب  همین منوال و فاقد  فر مطلق هاتند. مقیاس
ی و ادسس هاتند. مقیاس نابی با هما  ویژگی مقیاس فا ل نشجو، ازاینترم دانظیر دماسنج، هوش و نمره تایا 

 تفاو  داشتن  فر مطلق مانند وز ، طول و تول اسس.      
ای های( قراخ داخند. مقیاسای و نابی( و کیفی )اسمی و ختب چهاخ مقیاس موخداشاخه دخ دو دست  کمی )فا ل      

تر مانند اعشاخ داشس اما متغیرهای کیفی مانند توا  واحدهای ج ئیاحد عدد میکمی تیوست  هاتند یعنی بین هر دو و
 مرد وجود داخد.  3/0ز  یا  9/0توا  گفس برای نمون  جنایس )ز  و مرد( گاات  هاتند و نمی

      
 های کمیوتحلیل داده. تجزیه8-2

شود اما دخ های کمی استفاده میاسهای آماخی برای مقیشد دخ شرایط معمول از خوشطوخ ک  گفت  هما 
وتحلیل های آماخی برای تج ی های کیفی خا کمی کرد و از محاسبا  آماخی و خوشتوا  دادهمواخد متعددی می

شود و با محاسب  فراوانی کدها های کیفی کدگذاخی میها استفاده کرد. برای نمون  دخ خوش تحلیل محتوا دادهآ 
های ها استفاده کرد. ب  همین دلیل با توج  ب  نوع دادهوتحلیل آ اخی برای تج ی های آمتوا  از خوشمی

توا  می 3-8ب  شرح جدول « تاخامتریک یا ناتاخامتریک»های آماخی شده )کمی یا کیفی( از دو نوع خوشآوخیجمع
 استفاده کرد. 

 های آماری پارامتریک و ناپارامتریک . روش2-8جدول 
 ضیحتو انواع ردیف
 خگیری تصادفی و توزیع بهنجاای و نابی و متغیر تیوست  با شروط نمون های کمی  فا ل برای مقیاس تاخامتریک 0
 ای و متغیر گاات  و فراهم نشد  شروط تاخامتریکهای کیفی اسمی و ختب موخداستفاده برای مقیاس ناتاخامتریک 3
   های تاخامتریک استفاده کرد ک  شروط جدولتوا  از خوشزمانی میها برای تاسخ ب  سؤاال  و آزمو  فرضی      

اده های ناتاخامتریک استفها از نوع کمی بود و دیگر شروط برقراخ نبود باید از خوشبرقراخ باشد. اگر حتی داده 8-9
 کرد.
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 های الزم برای استفاده از آزمون پارامتریکشرط. پیش9-8جدول 
 توضیح شرطپیش ردیف
 ای یا نابی یعنی از نوع مقیاس فا ل  متغیرهای تیوست  0
 گیری برای انتخاب کل جامع  نیاز نیاس.(  ها )دخ  وخ  نمون انتخاب تصادفی نمون  گیری تصادفینمون  3
  اسمیرنف  –هایی مانند کولموگروف ها با استفاده از آزمو اطمینا  از تراکندگی نرمال داده توزیع بهنجاخ 9
های ناتاخامتریک داخند؛ دخ شرایط های تاخامتریک دقس محاسباتی باالتری نابس ب  آزمو ک  آزمو ازآنجایی     

های تاخامتریک استفاده کرد. برای نمون  دخ برخی مواخد توا  از آزمو ها میفرضمناسب و با توج  ب  برخی تیش
خ شود. حتی دهای تاخامتریک استفاده میرتصادفی، از آزمو های منتخب غیشرط اطمینا  از بهنجاخ بود  نمون ب 

های آماخی تاخامتریک شود تا از خوشدخ نظر گرفت  می« ایفا ل شب » وخ  ای ب های با مقیاس ختب مواخدی داده
عتماد ما  خود اهای مدیر سازشود ک  تا چ  اندازه ب  برنام استفاده شود. برای نمون  وقتی دخ یک ترسشنام  سؤال می

ا  ب  باالترین توخا انتخاب کند؛ می« کمزیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلیخیلی»دهنده باید یکی از تنج گ ین  داخید و تاسخ
های ادهای ایجاد شود. وقتی قراخ اسس دفا ل ترین ختب ، عدد یک اختصاص یابد تا هویتی شب و ب  تایین 9ختب ، عدد 

 وخ  مج ا تحلیل کرد یا دخ مواخدی توا  ب وتحلیل آماخی کرد، هرگوی  یا سؤال خا می ی یک ترسشنام  خا تج
 ای گروهی خا تحلیل نمود. ها خا جمع و نمرههای گوی تاسخ
ی اگیرد. علم آماخ مجموع های آماخی تو یفی و استنباطی  وخ  میهای کمی با انواع خوشوتحلیل دادهتج ی      

ها دخ جهس هدفی معین اسس. آماخ تو یفی آوخی، تنظیم، تحلیل و تفایر دادههای خیاضی برای جمعخوشاز فنو  و 
کند. دخ دهی و آماخ استنباطی امکا  تشخیص خابط  یا اختالف بین دو یا چند متغیر خا مشخص میاطالعا  خا سازما 

وهش اخائ  های تژچهاخم و دخ خاستای سؤاال  یا فرضی  ها دخ فصلوتحلیل یافت اغلب تج ی « نام  یا خسال تایا »متن 
های آماخی شتردازند. خوها میشود. دخ این بخش ابتدا جداول تو یفی و سپس استنباطی ب  تشریح تحلیل یافت می

 شوند. انتخاب می 1-8ها ب  شرح جدول آوخی و نوع دادهبر اساس استفاده از نوع خوش تژوهش و نحوه جمع
 های آماری. انواع روش3-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 دهی، تلخیص و تو یف اندازه نمون  برای سازما  تو یفی 0
 های نمون  با توج  ب  احتماال  بینی یا برآوخد تاخامترهای جامع  از اندازهبرای تیش استنباطی 3

 اف اخهای کامپیوتریاستنباطی با نرمهای آماخ تو یفی و های آماخی و اجرای انواع خوشامروزه اغلب فعالیس
  شود. ها انجام میو امثال آ  SPSS ، PLS ،LISREL ،AMOSمتعددی مانند 

 
 های آمار توصیفی . روش8-2-9

شده و شامل انواعی ب  شرح آوخیهای جمعداده« سازیبندی و خال  آوخی، تنظیم، دست جمع»آماخ تو یفی 
 اسس.     9-8جدول 
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 های آمار توصیفی. انواع روش5-8جدول 
 هاانواع عملیات و شاخص روش آماری ردیف
 هاتلخیص اطالعا  خام، تعیین توزیع فراوانی هاجدول توزیع فراوانی 0
 میانگین، میان  و نما )مد( های گرایش مرک یشاخص 3
 دضریب تغییرا ، واخیانس و انحراف استانداخ های تراکندگی )تغییرتذیری(شاخص 9
 ، منحنی طبیعی( T,Zهای استانداخد )های دخ دی، نمرهها و مرتب نقط  ایتعیین موقعیس نابی یا مقیاس مقایا  1
ها داخد و ب  تلخیص اطالعا  خام و امکا  مقایا  بین انواع جدول توزیع فراوانی کاخبرد زیادی دخ تژوهش     

 های گرایش مرک یکند. دخ مواخد نیاز شاخصدخ دی کمک می  وخ  عددی وها دخ هر یک از متغیرها ب فراوانی
 کند.  فراهم می 5-8ها خا با یک اخزش عددی واحد ب  شرح جدول ای از دادهامکا  تو یف کلی مجموع 

 ها های گرایش مرکزی برای توصیف داده. انواع شاخص6-8جدول 
 توضیح شاخص ردیف
 ای اسس. ها و مناسب مقیاس فا ل بر تعداد آ حا ل جمع نمرا  تقایم نمرا  با خوش معدل مجموع  میانگین 0
  ای اسس. دخ د دخ زیر آ  و مناسب متغیرهای ختب  99ها دخ باالی آ  و دخ د از نمره 99ای ک  نقط  میان  3
 س. اسمی اس ترین شاخص و شامل نمره یا نمرا  با بیشترین فراوانی دخ توزیع و مناسب متغیرهایساده نما 9
 اسس.  1-8و شامل مواخدی ب  شرح جدول  ها حول میانگینهای تراکندگی می ا  تراکندگی دادهشاخص     

 هاهای پراکندگی برای توصیف داده. انواع شاخص1-8جدول 
 توضیح شاخص ردیف
 ها اسس. ترین نمره دخ توزیع دادهینترین شاخص برای برآوخد کلی و شامل تفاو  بین باالترین و تایساده دامن  تغییرا  0
انحراف  3

 (SD)استانداخد
س ب  ها نابها از میانگین اسس. نمره باال تراکندگی باالی دادهمعتبرترین شاخص و متوسط فا ل  نمره
 ای(.   دهد )مناسب متغیرهای فا ل میانگین و نمره تایین برعکس خا نشا  می

ها از میانگین و دخواقع هما  مجذوخ انحراف معیاخ اسس ک  برای تشخیص نمره شاخص دیگری از فا ل  واخیانس 9
 خود.ترین دخ توزیع امتیازا  ب  کاخ میدامن  تفاو  باالترین و تایین

ها ها دخ توزیع دادهای، نشانگر موقعیس نابی هر یک از نمرههای مقایا های موقعیس نابی یا مقیاسشاخص     
 اسس.  8-8خدی ب  شرح جدول اسس و شامل موا
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 ها های موقعیت نسبی برای توصیف داده. انواع شاخص8-8جدول 
 توضیح شاخص ردیف
 99/9های مختلف با تقایم تعداد خخدادهای واقعی ب  تعداد خخدادهای ممکن مانند نرخ بیماخی مقایا  جمعیس نرخ 0

 نفر بیماخ اسس.  9نفر،  099و از هر  نفری یعنی تانصد ه اخ نفرمیلیو دخ جامع  ده
 099ه اخ مرد و  999ها دخ یک فعالیس مانند جمعیس تانصده اخنفری وخزشکاخ با برای شناخس نابس گروه نابس 3

 مردا  ب  زنا  اسس.  9ب   1ه اخ ز  داخای نابس 
ختب   9

 دخ دی
دخ د  99دخ د جمعیس زیردیپلم و  19د دخ دی مانن 099مقایا  یک زیرگروه با تمام گروه بر اساس مقیاس 

 ه اخ باالی دیپلم اسس.   099ه اخ زیر دیپلم و  999جمعیس باالی دیپلم برای جمعیس تانصده اخنفری با 
های نمره 1

 استانداخد
ها ترین آ کاخی شده ک  نشانگر فا ل  یک نمره از میانگین بر مبنای انحراف استانداخد اسس. خایجهای دسسنمره
 دهند. هاتند ک  فا ل  از میانگین خا بر مبنای انحراف استانداخد نشا  می tو  zهای نمره

      
 های آمار استنباطی. روش8-2-2

  ب  آمده از نموندسستعمیم نتایج ب »شده، برای آوخیهای جمعها یا دادهتحلیل یافت وآماخ استنباطی دخ تج ی 
آوخی و با کمک از آماخ استنباطی یا ایاخی از مواخد داده از نمون  کافی، جمعموخدمطالع  اسس. دخ ب« جامع 
برای  3-8شود. دخ آماخ استنباطی مفاهیم کلیدی ب  شرح جدول کل جامع  تعمیم داده میهای منطقی ب استنباط

 استنباط وجود داخد. 
 ها. مفاهیم کلیدی آمار استنباطی برای استنباط داده1-8جدول 

 توضیح مفاهیم ردیف
 سطح اطمینا  یا احتمال  حس داشتن و از خوی شانس نبود  یافت   داخیسطح معنی 0
 شود.اشتباه خد فرض  فر  حیح ب  خطای نوع اول 3
 اشتباه تأیید شود.فرض  فر غلط ب  خطای نوع دوم 9
 توانایی آزمو  برای تشخیص تفاو  یا خابط  واقعی  توا  آماخی 1
 شده سنجش ب خگی اثر مشاهده اثر اندازه 9
 تفاو  متغیر دخ بین دو گروه= دو دامن ؛ برتری یا کمتری یک گروه نابس ب  گروه دیگر= یک دامن  یک یا دو دامن  بود  5
ا ب  آ  هها اشاخه داخد و باید دخ استنباطها یا خابط شانای یا تصادفی بود  تفاو احتمال داخی ب سطح معنی     
اخی دسطح اطمینا  برای خد یا تأیید فرضی  اشاخه خواهد شد. سطح معنیاخه شود. ب  این شکل ک  با آ  ب  اش

هرچند مواخد بعدی اغلب دخ  .(p<.05)شوددخ نظر گرفت  می 99/9و اغلب دخ سطح  p valueبااخزش تی یا 
ش خطای نوع دوم و بالعکس کاهش خطای نوع اول موجب اف ایشود اما مهم هاتند. ها گ اخش نمیتژوهش

 یعنی آزمو ، فرضی   فر خا زمانی توا  آماخیخواهد شد و تژوهشگر باید تواز  مناسبی بین این دو ایجاد کند. 
کاهش خطای نوع اول، استفاده از فرضی  یک دامن ، سنجش تفاو  »خد کند ک  واقعاً غلط اسس و عواملی چو  

کند. مقیاس توا  بین  فر و یک اسس و اغلب خفتن توا  آماخی کمک میب  باال « ها و اف ایش نمون میانگین
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 هاوتحلیل یافتهی تجزیهمبان ۲۱۹

اغلب با ضریب همباتگی کوهن و تیرسو   0یا مجذوخ اتای نابی (ES)شود. اندازه اثر تو ی  می 8/9حداقل توا  
 .شود. اندازه اثر هم مانند توا  مقیاسی بین  فر و یک برای تعیین ب خگی یا کوچکی آ  داخدمحاسب  می

مروخ کرد.  09-8توا  دخ جدول های آماخ استنباطی دخ دو بخش تاخامتریک و ناتاخامتریک خا میانواع آزمو      
دخ این جدول انتخاب هر آزمو  با توج  ب  تعداد گروه و متغیرهای موخدبرخسی و همچنین نوع مقیاس، انواع 

های ناتاخامتری و ستو  با ای ب  معرفی انواع آزمو های با مقیاس اسمی و ختب شده اسس. ستو ها معرفیآزمو 
 تردازد.  ای و نابی ب  معرفی انواع آزمو  تاخامتری میمقیاس فا ل 

 ها ها بر اساس مقیاسهای آمار استنباطی برای توصیف داده. روش90-8جدول 
 ای و نسبیفاصله ایرتبه اسمی طرح تحقیق ردیف
0 
 
 

 یک گروهی
-یک متغیر و یکباخاندازه شامل:  الف( با

-گیری، ب( با دو متغیر و یکباخ اندازه
گیری مکرخ از گیری، ج( با اندازه

 هایآزمودنی یکاا ، د( قبل/ بعد )سری
 زمانی(

0 .Q  ، مک 3کوکرا .
دو برای . خی9نیماخ، 

. آزمو  1یک گروه، 
 -کلموگروف

اسمیرنوف برای یک 
 گروه

 ای. همباتگی ختب 0
. 3اسپیرمن، 

. عالئم، 9ویلکاکاو ، 
-. تحلیل واخیانس دو1

 طرف  فریدمن

. همباتگی تیرسو ، 0
3.tای هاستودنس مقایا  میانگین

واخیانس . تحلیل9همبات ، 
 های همبات طرف  میانگینیک

 دوگروهی 3
شامل: الف( مقایا  دو گروه با یک 

 متغیر
گیری تیش و تس از اجرای ب( اندازه

 متغیر ماتقل

–روف . کلموگ0
اسمیرنف برای دو 

 . خی دو3گروه، 

تراز های هم. جفس0
. یوما  3ویلکاکاو ، 

 ویتنی

0 .t های استودنس میانگین
های امیانگین t. 3همبات ، 

 t. 9ماتقل واخیانس مشترک، 
های ماتقل واخیانس میانگین

 جدا 

 چند گروهی 9
شامل الف( بیش از دو گروه با یک 

کباخ ر ماتقل با یمتغیر، ب( تأثیر دو متغی
گیری، ج( تأثیر دو متغیر ماتقل با اندازه
های مکرخ برای یک عامل، د( گیریاندازه

های یگیرتأثیر دو متغیر ماتقل با اندازه
 مکرخ برای هر دو عامل

.. تحلیل واخیانس 0 
-طرف  کروسکالیک

. تحلیل 3والیس، 
 واخیانس دوطرف 

طرف  . تحلیل واخیانس یک0
های مکرخ برای یریگ)اندازه
. تحلیل 3های جداگان (، گروه

واخیانس دوطرف  
های مکرخ برای یک گیری)اندازه
. تحلیل واخیانس 9عامل(، 

های مکرخ گیریدوطرف  )اندازه
 برای هردو عامل(

-زمو آ از انواع« تحلیل ساختاخ سازه، خوابط و تفاو »توا  بر اساس س  خویکرد های تاخامتریک میدخ خوش     
 استفاده کرد.   00-8های آماخ استنباطی ب  شرح جدول 

 
 
 

                                                           
1. Partial ᶯ2 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۲۱۲ مرجع پژوهش

 های آماری پارامتریک بر اساس رویکرد پژوهش. انواع آزمون99-8جدول 
 انواع آزمون آماری رویکرد ردیف
 (CFA)و تأییدی (EFA)تحلیل ساختاخ سازه با تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل ساختاخ  0
یک، تحلیل تشخیصی، خگرسیو  لجات گی دومتغیره، خگرسیو  خطی ساده، خگرسیو  چندگان ،همبات نیبیخوابط و تیش 3

 ساختاخی  سازی معادلتحلیل مایر و مدل ای،تحلیل خوش 
، تحلیل (MANCOVA)طرف ، تحلیل کوواخیانس یک(ANOVA)طرف ، تحلیل واخیانس یکtآزمو   تفاو   9

انس طرف ، تحلیل کوواخیتحلیل کوواخیانس چندمتغیره یک واخیانس عاملی، تحلیل کوواخیانس عاملی،
 طرف ، تحلیل واخیانس چند متغیره عاملی، تحلیل کوواخیانس چندمتغیره عاملیچندمتغیره یک

 استفاده کرد.  03-8های جدول توا  از آزمو دخ خویکرد خوابط با توج  ب  تعداد متغیر ماتقل و وابات  می     

 آزمون آماری با رویکرد روابط بین متغیرها . انواع92-8جدول 
 تعداد متغیر وابسته تعداد متغیر مستقل هاآزمون ردیف
 یک یک همبستگی دومتغیره )پیرسون و اسپیرمن( 0
 یک یک رگرسیون خطی ساده 3
 یک بیش از دو رگرسیون چندگانه 9
 بیش از یک بیش از دو سازی معادله ساختاریتحلیل مسیر و مدل 1
 یک )بیش از دوطبق ( تیوست  3بیش از  تحلیل تشخیصی 9
 ای(یک )دوطبق  ایتیوست  یا طبق  3بیش از  رگرسیون لجستیک 5
 وجود نداخد وجود نداخد ای )تحلیل وابستگی متقابل(تحلیل خوشه 1

 استفاده کرد.   09-8ل های جدوتوا  از آزمو دخ خویکرد تفاو  با توج  ب  تعداد متغیر ماتقل و وابات  می     
 ها. انواع آزمون آماری برای تعیین تفاوت بین گروه99-8جدول 

 تعداد متغیر وابسته تعداد متغیر مستقل هاآزمون ردیف
 یک یک متغیر دوسطحی )تک نمونه همبسته، دو نمونه مستقل( tآزمون  0
 یک یک متغیر بیش از دو سطح ANOVAطرفه تحلیل واریانس یک 3
 یک یک متغیر بیش از دو سطح ANCOVAطرفه حلیل کوواریانس یکت 9
 یک دومتغیر بیش از دو سطح ANOVAتحلیل واریانس عاملی  1
 یک دومتغیر بیش از دو سطح ANCOVAتحلیل کوواریانس عاملی  9
 دو یا بیشتر یک متغیر بیش از دو سطح MANOVA طرفهتحلیل واریانس چندمتغیره یک 5
 دو یا بیشتر یک متغیر بیش از دو سطح MANCOVAطرفه ریانس چندمتغیره یکتحلیل کوا 1
 دو یا بیشتر  دومتغیر یا بیشتر با بیش از دو سطح MANOVAتحلیل واریانس چندمتغیره عاملی  8
 دو یا بیشتر دومتغیر یا بیشتر با بیش از دو سطح MANCOVAتحلیل کواریانس چندمتغیره عاملی  3

لی ها تفاو  ا ک  مشخص شود، بین کدام گروههای چند گروه )س  گروه و بیشتر( برای اینتفاو  دخ برخسی     
ی توک»و « های با حجم نابرابرشف  برای گروه»های چندگان  مانند های تعقیبی با امکا  مقایا وجود داخد از آزمو 

 شود. استفاده می« های با حجم برابربرای گروه
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 هاوتحلیل یافتهی تجزیهمبان ۲۱۹

ی یا های تحلیل عامل اکتشافحلیل ساختاخ سازه و تعیین خوایی سازه اب اخی مانند ترسشنام  از خوشدخ خویکرد ت     
 شود. استفاده می 01-8تأییدی ب  شرح جدول 

 . انواع آزمون آماری برای تحلیل ساختار و تعیین روایی سازه پرسشنامه 93-8جدول 
 توضیح  انواع تحلیل عاملی ردیف
یا عامل با نامی خاص بر مبنای محتوای سؤاال   ها، ب  گروهبندی سؤاال  بر مبنای خابط  بین آ با دست  اکتشافی 0

 نمون  برای هر گوی  یا سؤال نیاز اسس.   09تا  9شوند. با توج  ب  شرایط بین تبدیل می
-رسشنام ای ک  بر اساس تام شده اسس. همچنین برای ترسشنها بر اساس مدلی از تیش تعیینتأیید برازش داده تأییدی 3

 های موجود، بازنگری ادبیا  تژوهش و اطالع محقق از اختباط هر گوی  با خرده مقیاسش باشد. 
 
 های آماری  . استفاده از جدول، نمودار و نقشه8-9

ا هر باید بگیرد؛ بنابراین تژوهشگر های آماخی با نمایش انواع جدول، نموداخ و نقش   وخ  میوتحلیل دادهتج ی 
 ها دخ شرایط مختلف آشنا باشد.  یک از این مواخد و کاخکرد آ 

 
 . جدول8-9-9

شود. ها و اطالعا  آماخی زیاد اسس برای مقایا  و بیا  آماخ و اخقام از جدول استفاده میک  دادهمعموالً هنگامی
خی باید توضیح کوتاهی از اخقام مهم و وتحلیل آماجدول باید ساده و مختصر باشد. دخ زیر جدول مربوط ب  تج ی 

 جای اشاخه ب شود و ب توج  جدول برای مخاطب اخائ  شود. عنوا  و شماخه جدول دخ باالی آ  نوشت  مینتایج قابل
 جدول باال و تایین باید ب  شماخه آ  اخجاع شود.    

 
 . نمودار8-9-2

. نموداخ نباید مانند جدول با توضیحا  دخک شوند بلک  با کند وخ  تجامی بیا  مینموداخ، اطالعا  آماخی خا ب 
ماخه و ج  شفهمی خا برای بیننده فراهم کند. ب  همین خاطر ب  هیچ توضیحی ب تصویر خود باید دخک ساده و قابل

 داخد.     09-8شرح دخ زیر آ  نیاز نیاس. نموداخ انواع مختلفی ب  شرح جدول 
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 ۲۱۴ مرجع پژوهش

 مودار در پژوهش. انواع ن95-8جدول 
 توضیح انواع ردیف
کیفی  هایهای گاات  با مقیاس اسمی )مانند تعیین جنایس ز  یا مرد( مفید اسس. چو  مقیاسبرای داده ای میل  0

گون  اختباط خیاضی وجود نداخد و هر میل  عمودی یا افقی ها هیچاز نوع گاات  و منفصل هاتند، بین میل 
 س.ها اسدهنده مقداخ یا تعداد تاسخیکی از انواع طبقا  اسس. طول میل  نشا طوخ ماتقل، نمایشگر ب 

هیاتوگرام یا  3
 ستونی

ها نشانگر ای اسس. ستو ها ب  هم چابیده و برای متغیرهای تیوست  با مقیاس فا ل برخالف قبلی ستو 
 دهد. ها خا نشا  میرمال دادهتوزیع نابی امتیازا  هر متغیر هاتند. نموداخ ستونی توزیع و می ا  تخش ن

ر تها سادهشود تا دخک توزیع نمرهها ب  هم و ل میهما  نموداخ ستونی ک  نقاط میانگین و وسط ستو  چندضلعی 9
 شود. 

ای یا تای دایره 1
 سیب

ک ها نابس ب  هم دخ یهای مختلف و نمایش اندازه دادهبرای متغیرهای گاات  و تعیین سطوح با فراوانی
 ای با خطوط شعاع و برحاب دخ د اسس. محیط دایره

ای یا نقط  9
 تراکندگی

اختباط بین دو متغیر با نمایش نقط  تالقی دو محوخ و تعدد این نقاط دخ یک منطق  حاکی از تراکم اسس. 
 بیشتر دخ مباحث خگرسیو  و همباتگی کاخبرد داخد.  

زما  اسس. داخای دو محوخ ک  هر یک مقادیر آماخی خود خا داخد.  مناسب نمایش تغییرا  و خوندها دخ طول خطی 5
چین استفاده تا امکا  مقایا  بیش از یک متغیر ممکن اسس بر خوی یک منحنی از چند خط خنگی یا نقط 

 زما  فراهم شود. دخ یک
 توا  تصویری کشید. اخ میدهد. برای هر نمودوسیل  تصویر، اخقام و آماخ خا نشا  مینموداخی ک  ب  تیکتوگراف 1
ین یا مقطع چنمایشگر اختباطا  سازما  و تشکیال  با خطوط سیاه ممتد برای خوابط ماتقیم و خطوط نقط  نموداخسازمانی 8

 برای اختباط غیرماتقیم اسس.
 
 . نقشه8-9-9

ا دخ هندگی بیماخستا های مختلف مثل تراکبرای نشا  داد  اطالعا  جغرافیایی و مشخص کرد  اطالعاتی دخ محل
ی کنند. معموالً براهای دولتی دخ سطح یک منطق  از نقش  استفاده میسطح کشوخ و یا مشخص کرد  بیماخستا 

 استفاده کرد. « دایره، نقط  و یا عالئم دیگر»توا  از عالئمی مثل ها دخ خوی نقش  میمشخص کرد  این محل
 
 . عکس8-9-3

شده، یا معرفی یک مکا  یا ی توضیحا  بیشتر و دخک مطلب و اخائ  کاخهای انجامها براگاهی اوقا  دخ گ اخش
تواند ب  دخک مطلب و گردشگری می -شود. یک عکس واضح از یک منطق  تفریحیشخص از عکس استفاده می

خ زیر دتوضیحا  تژوهشگر کمک کند. دخ هنگام استفاده از عکس و تصاویر دخ خسال  باید شرح مختصری از تصویر، 
توا  دخ متن با اشاخه ب  شماخه تصویر، توضیحا  تکمیلی خا آ  اخائ  شود. دخ  وخ  ل وم ب  توضیحا  بیشتر می

گردند. دخ این  وخ  ها با فلش یا عالئم دیگری مشخص میهایی از عکسبیا  کرد. دخ بایاخی از مواخد، قامس
 متن بیا  شود.   خوشنی دخباید توضیحا  کامل و شرح ج ییا  عالئم ب 
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 «زازا و بروندرون»و « آشکار و پنهان»زمان متغیرهای های آماری بررسی هم. انواع روش8-3

زا خا دخ یک زا  یا برو ای از متغیرهای آشکاخ و تنها ، دخو زما  مجموع طوخ همتواند ب های آماخی ک  میاز خوش
ای ههای عاملی و مدلهای خگرسیونی، تحلیل مایر، مدلمدل»ب   توا سوی  یا دوسوی  برخسی کند میاختباط یک

 اشاخه کرد. 05-8ب  شرح جدول « معادل  ساختاخی
 « زازا و بروندرون»و « آشکار و پنهان»زمان متغیرهای های آماری بررسی هم. انواع روش96-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 یک متغیر وابات  بر اساس مقداخ یک متغیر ماتقل از طریق محاسب  خابط  ماتقیم بینی مقداختیش خگرسیو  ساده / دومتغیره   0
بینی مقداخ یک متغیر وابات  بر اساس دو یا چند متغیر ماتقل از طریق محاسب  خوابط تیش خگرسیو  چند متغیره 3

 ماتقیم
تقل از اس دو یا چند متغیر مابینی مقداخ یک متغیر وابات  دخ سطح سنجش اسمی بر استیش خگرسیو  لجاتیک 9

 طریق محاسب  خوابط ماتقیم
بینی مقداخ یک متغیر وابات  بر اساس دو یا چند متغیر ماتقل از طریق محاسب  خوابط تیش تحلیل مایر 1

 ماتقیم و غیرماتقیم )وجود متغیرهای میانجی(
 بر خوی یک متغیر وابات  با سطوح سنجشگیری اثر یک یا چند متغیر ماتقل خوش تحلیل مناسب برای اندازه     

 انتخاب کرد.  01-8توا  با مالحظاتی ب  شرح جدول مختلف خا می
 گیری اثر یک متغیر مستقل روی یک متغیر وابسته . روش تحلیل مناسب برای اندازه91-8جدول 

 ردیف متغیر وابسته متغیر مستقل روش تحلیل
ساده خگرسیو   0 کمی کیفی  
د متغیرهخگرسیو  چن  3 کمی کمی و کیفی  

 9 کیفی )اسمی( کمی یا کیفی خگرسیو  لجاتیک
ترتیبی خگرسیو   1 کیفی )ترتیبی( کمی یا کیفی 

 

 . تحلیل و تفسیر جداول آماری 8-5
توا  استنباط کرد برای وجود خابط  یا اختالف باشد؛ می 99/9داخی اگر نتیج  یک آزمو  استنباطی دخ سطح معنی

دخ د اطمینا  و کمتر از تنج دخ د احتمال تصادفی  39تعمیم ب  جامع  با ف یا خابط  دخ نمون  قابلک  اختال
باشد، یعنی تفاو  یا خابط  موجود  90/9اگر سطح معناداخی برای وجود تفاو  یا خابط  بود  اسس. ب  همین نحو 

توا  ب  جامع  تعمیم داد. دخ  وخ  تأیید دخ د اطمینا  و یک دخ د احتمال شانای بود  می 33دخ نمون  خا با 
 ود. ششود ک  خابط  یا اختالف معناداخ اسس و فرضی   فر خد میخابط  یا اختالف دخ این سطوح گفت  می

 
 
 
 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     
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 SPSS. تفسیر جدول خروجی یا نتایج پایایی در 8-5-9
شا  شوند و وجود مقادیر منفی نگیری میهها با ویژگی بنیادی یکاانی اندازدهد آیتممقادیر مثبس دخ جداول نشا  می 

دخ  Reliability Statistics دخ جدول  Cronbachʼs Alpha ها داخد. مقداخگذاخی معکوس برخی آیتماز اشتباه دخ نمره
 قبول هاتند. بود  قابل 1/9 وخ  باالتر از 

دهنده می ا  همباتگی هر نشا  Item-TotalStatistics دخ جدولCorrected-Item Total Correlation  مقادیر     
گیری دخ کل مقیاس دهد ک  این آیتم چی ی غیر از اندازه( نشا  می9/9آیتم با نمره کل اسس. مقادیر تایین )کمتر از 

های نادخسس برای ( و از نبود  نمره1/9اسس. اگر ضریب آلفای کل برای مقیاس شما خیلی تایین اسس )کمتر از 
 Alpha if Itemهای داخای همباتگی تایین با کل آزمو  خا حذف کرد. دخ ستو  اید، باید آیتمدهها مطمئن شآیتم

Deleted نید. آمده مقایا  کدسسشده اسس. این مقادیر خا با مقداخ آلفای نهایی ب ، تأثیر حذف هر آیتم از مقیاس اخائ
توانید این آیتم خا از مقیاس حذف کنید. برای اسس، می اگر یکی از مقادیر دخ این ستو  باالتر از مقداخ آلفای نهایی

( باشد. حذف 1/9دهند ک  مقداخ آلفا تایین )کمتر از های معتبر، معموالً این کاخ خا فقط دخ  وختی انجام میمقیاس
مقایا   استوا  این نتایج خا با نتایج مطالعا  دیگر با همین مقیها از یک مقیاس موجود، بدا  معناسس ک  نمیآیتم

( داخند گاهی ب  دسس آوخد  یک مقداخ آلفای کرونباخ مناسب 09های کمی  )کمتر از هایی ک  آیتمکرد. برای مقیاس
         دشواخ اسس و ممکن اسس بخواهید مقداخ میانگین همباتگی بین آیتمی خا گ اخش دهید ک  دخ جدول

Summary Item Statistics  شود. دیده می 
های موخداستفاده دخ تژوهش و قامس خوش تژوهش و زیر ئ  نتایج تایایی با گ اخش هماانی دخونی مقیاساخا      

چ  کاخخفت ، تاخیخها، مقیاس تاسخ ب شود. تس از تو یف مقیاس )تعداد آیتمگیری گ اخش میعنوا  اب اخ اندازه
رای دهنده نتایج آ  بنشا  مقیاس و سپس جمل  شده توسط سازندهای از اطالعا  تایایی گ اخشکاخبرد( باید خال  

نمون  شما ذکر شود. برای مثال نتایج مقیاس مهاخ  کاخ با فناوخی اطالعا  و اختباطا  از هماانی دخونی خوبی با 
 برخوخداخ اسس. 89/9ضریب آلفای کرونباخ 

 
 spss . تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی در8-5-2

کند ک  ضرایب همباتگی بین هر جفس متغیرهای فهرسس شده، جدولی اخائ  می spssاسپیرمن، برای نتایج تیرسو  و 
دیده  correlations دهد. نتایج همباتگی تیرسو  دخ قامتی با عنوا سطح معناداخی و تعداد موخدها خا نشا  می

 nonparametric correlations  اسپیرمن خا دخخواسس کرده باشید، این نتایج دخ قامتی با عنوا rho شوند. اگرمی

 اسس. 08-8های تاخامتریک و غیرتاخامتریک یکاا  و ب  شرح جدول شوند. نحوه تفایر خروجی خوشدیده می
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 هاوتحلیل یافتهی تجزیهمبان ۲۱۷

 SPSS . تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی در98-8جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 خفت  وجود داخد، باید علس خا تیدا کرد.دی داده ازدسسآیا تعداد  حیح اسس؟ اگر تعداد زیا nبرخسی تعداد نمون  یا  0

ای تایین ههای باال دخ یک متغیر با نمرهعالمس منفی یعنی همباتگی منفی بین دو متغیر یا نمره تعیین جهس خابط  3
س. برای گذاخی متغیرها اسدخ دیگری همبات  هاتند. تفایر این همباتگی وابات  ب  نحوه نمره

دهنده همباتگی منفی بین دو متغیر دخ د( نشا  -59همباتگی تیرسو  )نمون  ضریب 
توا  گفس هر چ  افراد موخدبرخسی مانند احااس کنترل و استرس اسس. ک  دخ تفایر آ  می
 احااس کنترل بیشتری داشت  باشند، استرس کمتری تجرب  خواهند کرد.

ی ک  بین منفی تا مثبس یک اسس. مقداخ همباتگی  فر یعنی هیچ یا اندازه مقداخ ضریب همباتگ می ا  نیرومندی خابط  9
دهنده همباتگی مثبس کامل و مقداخ منفی یک ای وجود نداخد و همباتگی مثبس یک نشا خابط 

ب  معنی همباتگی منفی کامل اسس. ب  یاد داشت  باشید ک  عالمس منفی فقط ب  جهس خابط  اشاخه 
 دهد. دخ د خابط  قوی خا نشا  میهای باالتر از تنجاهتگیداخد، ن  ب  نیرومندی آ . همبا

اسس.  r برای آگاهی از مقداخ واخیانس مشترک دو متغیر و مجذوخ )دخ خود ضرب کرد ( مقداخ محاسب  ضریب تعیین 1
ضرب کرد. برای نمون   099برای تبدیل این مقداخ ب  دخ د واخیانس، کافی اسس آ  خا دخ 

دخ وتنج دخ د واخیانس مشترک اسس )ضربدخ د ب  معنای بیاستنجاه rهمباتگی یا مقداخ 
دهندگا  مقیاس های تاسخدخ د واخیانس نمره 39(. یعنی ب  می ا  099خودش و ضربدخ 

 کنند. موخدبرخسی خا تبیین می
آمده اعتماد کرد. دسس توا  ب  نتایج بک  تا چ  حد میو نشانگر این sig. 2tailed با عنوا  تعیین سطح معناداخی 9

نفره با می ا  دخ یک نمون  کوچک سی شد  تحس تأثیر اندازه نمون  اسس.ب  rho یاr  معناداخی
همباتگی متوسط احتمال داخد دخ سطح معمول تنج دخ د ب  لحاظ آماخی معناداخ نشوند اما دخ 

ی بیشتری ازنظر آماخ احتمالهم ب تر از آ های کوچکتر  دنفری حتی همباتگینمون  ب خگ
 شوند. معناداخ می

 
 SPSSافزار در نرم . تفسیر خروجی یا نتایج  رگرسیون چند متغیری8-5-9

 خگرسیو  تحلیل از SPSS اف اخنرم خروجی خوی تفایر نمون  این دخ کنیم.می مروخ نمون  یک با خا تفایر این
 خودکاخآمدی، لشام شناختیخوا  سرمای  ابعاد طریق از شغلی بلوغ بینیتیش» عنوا  با تژوهشی ب  مربوط چندمتغیری
 جدول چهاخ شامل مواخد گون این دخ اف اخنرم ا لی خروجی .گیردمی  وخ  «بینیخوش و آوخیتاب امیدواخی،

 برای جداول ترینمهم بود. خواهد 0«ضرایب و متغیره تک واخیانس تحلیل مدل، خال   شده،واخد/حذف متغیرهای»
 نتایج این تفایر برای هاتند. Coefficients یا «ضرایب» و Summary Model یا «مدل خال  » جدول دو نتایج ایرتف
   شود. آماده تفایر برای تا کرد فاخسی 03-8 جدول مانند خا جدول باید فاخسی «خسال  یا نام تایا » دخ

 
 

                                                           
1. Variables Entered/Removed,  Model Summary, ANOVA and Coefficients 
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 شناختیروان سرمایه ابعاد طریق از شغلی لوغب بینیپیش برای چندمتغیری رگرسیون تحلیل نتایج .91-8 جدول

 

 اب اسس. شغلی بلوغ واخیانس از مدل بینیتیش می ا  دهندهنشا  ک  شودمی توج  2ADJ.R می ا  ب  ابتدا تفایر برای
 و آوخیتاب امیدواخی، خودکاخامدی،» زیرمقیاس چهاخ ک  گفس توا می تفایر منظوخب  عدد این دخ دی محاسب 
 متغیر هر دخ  (Beta) بتا می ا  بعدی شاخص کند.می بینیتیش خا شغلی بلوغ واخیانس از دخ د 09 حدود «نیبیخوش
 و آوخیتاب و امیدواخی» زیرمقیاس س  شودمی دیده متغیرها از هریک Value-P مقادیر از ک  گون هما  اسس.
 استانداخد نحرافا یک اف ایش با ک  دهدمی نشا  تایجن کنند.می بینیتیش خا شغلی بلوغ معناداخی  وخ ب  «بینیخوش

 انحراف یک اف ایش با همچنین یافس. خواهد اف ایش استانداخد انحراف  /.99 شغلی بلوغ نمره امیدواخی، نمره دخ
 فانحرا اف ایش  وخ  دخ و خفس خواهد باالتر استانداخد انحراف 38/9 شغلی بلوغ نمره آوخی،تاب نمره دخ استانداخد
 تفاسیر شکل این توا می خفس. خواهد باالتر استانداخد انحراف 39/9 شغلی بلوغ نمره بینی،خوش نمره دخ استانداخد

  تا(.بی دانش، اوج )تاخنمای برد کاخب  هم نتایج دیگر برای خا

 

 . نحوه تفسیر نتایج حاصل از جداول و نمودارهای معادله ساختاری8-5-3
از  « تحلیرل عامرل تأییدی و تحلیل مایر»های زیرمجموع  آ  ازجمل  تاخی و خوشسازی معرادل  سراخمدل

ها اغلب بررای فرآیندهرای قروی آماخی برای آزمو  خوابرط تیچیرده بیرن متغیرهای انارانی هاتند. ایرن خوش
جربی و نی  سراخس و های تها دخ مروخد خوابط بین متغیرهرا دخ قالب مدلمقا رد متعرددی ازجمل  آزمو  فرضی 

هرای متعرددی خا دخ انجرام این دسرت  از گیرند. تژوهشرگرا  گامسنجی اب اخهای سرنجش موخداستفاده قراخ میخوا 
بایرد دخبرگیرنده تمرام اطالعرا  مهرم تژوهش با امرکا  اخزشریابی و  کنند؛ بنابراین گر اخش آ مطالعرا  دنبال می

معرفی  39-8سازی معادل  ساختاخی دخ جدول یا مدل SEM هایالحظا  تفایر نتایج تحلیلتکرراخ مطالعر  باشد. م
 شده اسس. 
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 سازی معادله ساختاریهای مدل. مالحظات تفسیر نتایج تحلیل20-8جدول 
 مراحل ردیف
 بندی مطالع قالب 0
 کنترل برقراخی مفروضا  اجرای مدل معادل  سرراختاخی 3
 گیری، برازش مدل ساختاخی و برازش مدل کلی(ا الح مدل )برخسی مدل اندازهبرخسی برازش و  9
 تفایر نتایج 1
- چند خصیص»تری مانند تحلیل های تیچیدههای ساده و برخی بر آزمو  مدلدخ این تژوهش برخی بر آزمو  مدل     
های  ها یا یافتمطالع ، بر تای  نظری  تمرک  داخند. تژوهشررگر دخ ابتدا دخ تاسررخ ب  سؤال ا لی« چند خوشی -ای

لررب دهد و سررپس ب  آزمو  این خوابط دخ قاها اخائ  میتجربی قبلی، فرضیاتی دخ خابط  با خوابط بین متغیرها یا سازه
ند. طرف  یا دوطرف  هاتکند ک  این خوابط ماتقیم و یا غیرماتقیم، یکتردازد. او دخ این ضمن مشررخص میمدل می

هایی از خوابط بین متغیرها طراحی و واقع سؤال ا لی مطالع  این خواهد بود ک  آیا مدلی ک  بر اساس فرضی دخ
های حا ل از جامع  موخدمطالع  منطبق اسررس؟ ب  سخن دیگر آیا مدل دخ آ  جامع  ازنظر آماخی تیشنهادشده، بر داده

ام  نبندی مبانی نظری و ادبیا  تیشین  )فصل دوم تایا شود؟ مدل مفروض یا موخد آزمررو  دخ بخش جمعحمایس می
ا هشود. دخ مقال نام  یا خسال ( گ اخش مییا خسال ( و مدل نهایی یا آزمو  شررده دخ بخش نتایج )فصل چهاخم تایا 

خهای شود. این مدل دخ قالب نمودانی  مدل مفروض دخ مقدم  و مدل آزمو  شده یا نهایی دخ بخش نتایج اخائ  می
الزم اسررس اطالعاتی دخباخه تعداد « ایهای چند نمون تحلیل»کند. دخ مایر ب  خوانندگا  دخ دخک گ اخش کمک می

دالیلی  ها اسس،ک  فرضی  تژوهشگر دخ اختباط با تفاو  یا هماانی گروههای موخدمطالع  فراهم شود و دخ وختیگروه
و همررکاخا  دخ مطالعرر  خررود تحررس  0مثال کرروکاکعنوا د. ب هایی آوخده شوجهس حمایس از طرح چنین فرضی 

دخ آموزش عالی  3های اطالعررا  و اختباطررا برررای اسررتفاده از فناوخی« یررک مرردل معادل  سرراختاخی»عنوا  
ند. آنا  نظری  ترداخت ICTکشرروخ ترکی ، دخ ابتدای مقال  ب  معرفی تیشین  تژوهش و تو یف مفهوم اسررتفاده از 

انتشرراخ نوآوخی خاجرز خا توضیح داده و آ  خا زیربنای کاخ خود معرفی نمودند. تس از معرفی ابعاد مفهوم استفاده از 
ICT   شامل آموزشی و مدیریتی، اهمیس و اختباط آ  خا با عوامل مختلف تاهیالICT  ،شامل تاهیال  دخ کالس(

مشاهده بود  و ها )شامل م ایای نابی، سازگاخ بود ، سهولس استفاده، قابلآزمایشگاه و اداخه( و دخک از ویژگی
اجرا بود ( با استفاده از ادبیا  موجود و نتایج سایر مطالعا  تبیین نمودند. آنا  برای مشخص نمود  جایگاه قابل

ترسیم و دقیقًا  0-8متغیرهای موخدبرخسی و نی  معرفی نقاط کوخ دانش موجود، مدل تیشنهادی خود خا ب  شکل 
 های خود خا مشخص کردند. فرضی 

                                                           
1.  Koçak 

2.  Information and Communication Technologies (ICT) 
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 (2008پیشنهادشده توسط کوکاک و همکاران ) ICT. نمودار مسیر مدل استفاده از 9-8شکل 

 اثر مثبتی خوی استفاده از ICT شده عباخ  از این بود ک  تاهیال مشخص H1 ها ک  خوی مدل بافرضی  اول آ      
ICT  های دوم و سوم ک  بافرضی داخد. ب  همین ترتیب H2  وH3 اند عباخ  از این بودند ک  دخک از شدهمشخص

ها داخد. دخ مطالع  اثر مثبتی خوی دخک از ویژگی ICT داخد و تاهیال  ICT ها اثر مثبتی خوی اسررتفاده ازویژگی
های تاکینی با استفاده از بس( دخ مراقPHQ -3دیگری ک  باهدف آزمو  سرراختاخ عاملی ترسشررنام  سالمس بیماخ )

تحلیل عامل تأییدی انجام شد، تژوهشگرا  مقدم  مطالع  خود خا با تو یف اهمیس افاررردگی و عواقب ناگواخ آ  
ضروخ  غربالگری مواخد افاردگی ب  کمک این ترسشررنام  های تاکینی آغاز نمودند و ب دخ بیماخا  تحس مراقبس

عنوا  با ادبیا  موجود ب  معرفی ساختاخ عاملی این ترسشنام  متشکل از یک عامل ب  ترداختند. سررپس آنا  مطابق
زیربنای ن  آیتم ترداختند و مطابقس این سرراختاخ خا با یک زیربنای نظری مشخص نمودند. آنا  دخ ادام  با استفاده از 

خ برخسی عالئم افاردگی دخ بیماخا  سایر مطالعا ، چالش موجود شامل عدم انطباق احتمالی سرراختاخ تک عاملی د
عنوا  جایگ ینی مناسب برای غربالگری دخ بیماخا  جامی ازجمل  جامی خا تشررریح نموده و ساختاخ دوعاملی خا ب 

بیماخا  مبتالب  آسیب نخاعی معرفی نمودند و با استدالل ضروخ  و نی  عدم وجود تیشین  آزمو  سرراختاخ دوعاملی 
عباخ   هاهای تاکینی، ب  سررمس معرفی هدف مطالع  و فرضی  خود تیش خفتند. فرضی  آ اقبسترسشررنام  دخ مر

های تاکینی برازش عاطفی و جامی دخ مراقبس-شناختی هایساختاخ دوعاملی ترسشنام  شامل عامل»از این بود ک  
 بهتری داخد. 

لیل آماده شرردند، تژوهشگر الزم اسس دو تصمیم طوخ کافی برای تحها ب ازاین ک  دادهتس SEM دخ مطالعا      
اتخاذ کند. تحلیل مدل غالباً مرروخد « هاخوش برررآوخد خا دخ خابط  با تحلیل داده»و « انتخاب نوع ماتریس وخودی»مهم 
 اخ افنرم گیرد ک  توسطعنوا  وخودی تحلیل  وخ  میب « کوواخیانس-ماتریررس واخیانس»اف اخ، یعنی فرض نرمتیش
شود. خوش برآوخد از شود. دخ اغلب مطالعا  از ماتریس همباررتگی استفاده میتولید می« های خام واخدشدهداده»از 
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های مختلفی برای برآوخد وجود داخد ک  تژوهشررگر اسررس. خوش SEM گیری دخ تحلیلمالحظا  مهم تصمیم
های متغیر )سررطح یا مقیاس سررنجش(، توزیع متغیرها دخ ها با توج  ب  مالحظاتی مانند ویژگیتواند از بین آ می

ها دخ مقایارر  با جامع  )شامل حجم نمون ( و ماتریس موخد تحلیل، خوش مناسب خا انتخاب نمایند. معمواًل نمون 
وجود ممکن اسس دخ شرایطی همچو  فقدا  اف اخها خوش بیشررین  دخستنمایی اسررس؛ بااینفرض نرمخوش تیش

تر باشررند. حتی دخ  رروخ  دنبال های دیگری غیرازاین خوش برای برآوخد مناسرربجاخی چند متغیره، جایگ ینبهن
ها خا دخ گرر اخش یا مقال  خود بیا  کنرد. اف اخ، الزم اسس تژوهشگر استفاده از آ فرض نرمهای تیشکرد  انتخاب

مثال فردی ممکن اسررس کل عنوا شخص گ اخش شود؛ ب طوخ مالزم اسس استراتژی تژوهشگر برای آزمو  مدل ب 
های نشانگر اختباط بین متغیرهای مکنو  های سنجشرری )بخشمدل خا یکجا برآوخد نماید و یررا اینک  دخ ابتدا بخش

های نشانگر اختباط بین های ساختاخی )بخشهایی، بخششده( خا برآوخد نموده و تس از اعمال تعدیلو مشاهده
سازی باید برای خوانندگا  آشکاخ شوند؛ ازجمل  رهای مکنو ( خا برآوخد کند. همچنین ابعاد دیگر فرآیند مدلمتغی

اف اخ موخداستفاده قراخگرفت  اسس؛ چراک  نتایج برآوخد، ممکن اسس از اف اخی و چ  ویرایشرری از نرماینک  چ  نرم
 AMOS دهد ک اف اخهای مختلف متفاو  باشررد. نتایج نشا  میاف اخ و یا دخ نرمویرایشی ب  ویرایش دیگررر از نرم

 اف اخها دخ این حوزه هاتند. و لی خل از ترکاخبردترین نرم
بیاوخد و تنها « نام  و خسال  یا مقال تایا »هررا و بروندادهای تحلیل خا دخ گ اخش تواند هم  دادهتژوهشگر نمی     

مطالع  گ اخش شوند. دخ این بخش تژوهشررگر جداول و نموداخهای حاوی  الزم اسس مواخد مهم معطوف ب  هدف
های تعدیل و غیره خا برای خواننده های استانداخد، شاخصها و انحرافها، میانگیناطالعا  دقیق همچو  همباتگی

های برآوخد تاخامتر» ،«اطالعا  تو یفی»شوند شامل هایی ک  دخ بخش نتایج گ اخش میترین دادهآوخد. مهمفراهررم می
 هاتند.  « اخزشیابی و تعدیل مدل»و « مدل
شود. همانند سایر مطالعا ، فراهم های مطالع  فراهم میدخ قامس اطالعا  تو یفی ج ئیا  الزم دخ موخد نمون      

کند و می ها دخ قالب متن یا جدول ب  خواننده دخ دخک مطالع  کمکهای دموگرافیک و مشخصا  نمون نمود  داده
و یفی مفید، های تگاه دخ تفایر بهتر از نتایج مطالع  و نی  تی برد  ب  خوایی نتایج اهمیس داخد. بخش دیگری از آماخه

ها برای خوانندگا  عام مفید اسس؛ ولی برای نمایش ماتریس همباتگی متغیرهای واخدشده ب  تحلیل اسس. این داده
 دل اولی  خا داخند حیاتی اسس. خوانندگانی ک  قصررد تکراخ تحلیل م

تذیر اسس. همچنین هم  گ اخش تمام نتایج برآوخد شررده ن  الزم و ن  امکا « برآوخدهای تاخامترهای مدل»برای      
ها نی  برای خوانندگا  جذابیس نداخد. باررت  ب  مدل تحس مطالع  و سررؤاال  تژوهش ابعاد خا ی از نتایج برآوخد آ 

نظمی دخ برآوخد مدل وجود داشررت  باشررد، خواننده بایررد دخ موخد آ  دهی داخد. اگر هرگون  بیگ اخش شده نیاز ب 
غیرمنتظره اسس. اغلب، گ اخش نتایجی از  و دستیابی ب  نتایج «مشررکال  مربوط ب  همگرایی»بداند. مثال این موخد 

 ها مطلوب اسس. تاخامترهای مدل و خطاهای معیاخ آ مربوط ب  برازش مدل، برآوخدهای  برآوخدها شامل برآوخدهای
تواند برازش مدل خا موخد با دخ اختیاخ داشررتن نتایج برآوخد مدل، تژوهشررگر می  «اخزشیابی و تعدیل مدل»برای 

کند. های برازش دخ موخد برازش آماخی مدل قضاو  میاخزشیابی قراخ دهد. او از طریق مالحظ  مقادیر شرراخص
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هایی اسس ک  تژوهشگر برای تعیین موقعیس برازش کلی مدل ترین شاخصترین و خایجمجذوخکای از مهم شاخص
آزمو  نیکویی »های متعددی برای برخسی برازش کلی مدل وجود داخد ک  کند. عالوه بر این شرراخصگ اخش می

یافت  شاخص تعدیل»و « GFIا شاخص برازندگی ی»، «RMSR  و RMS ،RMRخیش  میانگین تاماند یا » ، «برازش
شرراخص تاکر »، «NNFIشرراخص نرم نشده برازندگی »، «NFIشاخص نرم شده برازندگی یا »، AGFIبرازندگی یا 

خیش  دوم برآوخد واخیانس »و « CFIشاخص برازندگی تطبیقی یا »، «BFIشاخص برازندگی بنتلر یا »، «TLIلوی  یا 
ی های برازندگها هاتند. تفارریر مناسب از شرراخصترین و ترکاخبردترین آ ازجمل  مهم« RMSEAخطای تقریب یا 

ا مقال  ها برای استناد دخ گ اخش یماتل م تصمیم تژوهشگر دخ خابط  با نقاط بحرانی یا نقاط برش مقادیر این شاخص
نابس مجذوخ کای ب  دخج    وخ  محاسب و ب   (df)مثال مقداخ مجذوخ کای دخ اختباط با دخج  آزادیعنوا اسس. ب 

ها مقداخ این نابس ن دیک ب  یک باشد. دهند ک  دخ آ هایی برازش خوب خا نشررا  میشود و مدلآزادی تعیین می
کنند؛ باشررند خا خد می 3تر از هایی ک  داخای نارربس مجذوخ کای ب خگاغلب تژوهشررگرا  فرضی  برازش مدل

کنند. تژوهشگرا  اغلب بیش از یک شاخص خا عنوا  مطلوب تیشررنهاد میخا ب  9از ک  برخی مقداخ کمتر دخ وختی
رایط ها( و نی  شها با مقتضیا  تحلیل )ازجمل  حجم نمون ، نوع و مقیاس دادهتناسب آ کنند ک  بات  ب میگ اخش 

ا نمایش دادند، تژوهشگر ها برازش خوبی خطوخکلی اگر تعداد بیشتری از شاخصگ اخش هر شاخص اسس. اما ب 
و همکاخا   0تواند اطمینا  بیشتری خا ب  خوانندگا  دخ موخد مناسب بود  مدل بدهد. برای مثال دخ مطالع  شیلکا می

با هدف آزمو  ساختاخ عاملی یک ترسشنام  با استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد. تژوهشررگرا  دو مدل تک 
برازش بهتری نشررا   (B)ها نشا  داد ک  مدل دوعاملی ا تحلیل کردند. برخسی شاخصخ (B) و دوعاملی (A)عاملی

های موخدنظر خا گ اخش داده و دخ متن ب  تشریح تفاو  دخ برازش شاخص 30-8داد. آنا  دخ یک جدول مانند جدول 
 ها ترداختند. مدل

 کینی )مطالعه شیلکات(های تسدر مراقبت PHQ-1. آزمون ساختار عاملی پرسشنامه 29-8جدول 

 
مشررخص  مرحل  برازش مدل، فراهررم آوخد  بازخوخد برای مفروض  نظری مبنای ساخس مدل اسس. یعنی      

و مبتنی بر مهاخ  الزم دخ این خصوص باشد. دخ  وخ  « چاخچوب نظری زیربنای مدل»اخزشیابی نتایج باید دخ 
ترهای برآوخد شررده )ب  لحاظ اندازه و عالمس( با نظری  مبنایی برازش مدل، باید مشخص کرد ک  تا چ  حد تاخام

تواند با حذف برخی از خوابط سرراختاخی، مدل خا مطابقس داخند. دخ وخ  وجود تطابق دخ هر محوخ، تژوهشگر می
های وض رتوا  توسررع  مدل خا با اضاف  کرد  خوابط مبتنی بر مفک  برازش خوب نبود، میتر کند. دخ وختیسرراده

سازی مدل، تژوهشگر باید اسررتدالل مبتنی بر نظری  خا اخائ  دهد. همچنین نظری انجام داد. دخ هرگون  توسع  یا ساده

                                                           
1.  Chilcot 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 هاوتحلیل یافتهی تجزیهمبان ۲۹۹

تیشنهاد دهند ک  باید نوع آزمو  تعدیل  0های تعدیلهایی خا دخ قالب شاخصاف اخ ممکن اسس تعدیلهای نرمخروجی
( و دلیررل انتخاب آ  خا گ اخش کرد. تس از هرگون  تعدیل مدل برای  Waldیررا Lagrange ،-square chi )مانند

های ویژه دخ مقایا  با مدلشده دخ خابط  با خوایی مدل جدید، ب خسید  ب  مدل نهایی، باید گ اخش اقداما  انجام
د  ب  ها تا خسیکلی  مدلهای برازش و مقادیر مجذوخکای برای شود شاخصاولی  قبل از تعدیل اخائ  شود. تیشنهاد می

 (. 0939مدل نهایی گ اخش شوند )علوی، 
 
 هاهای آماری در پژوهش. اشتباهات رایج استفاده از روش8-6

شده اسس. از سوی دیگر یکی از محوخهای ها اشاخههای مختلفی ب  وجود اشتباها  آماخی دخ تژوهشدخ تژوهش
همین شود. ب های آماخی مربوط میها ب  مشکال  گ اخشها و تایا  ا لی دخ خد مقاال  یا ایرادا  مربوط ب  خسال

 شود. معرفی می 33-8ترین مواخد مشترک دخ اشتباها  خایج دخ جدول منظوخ مهم
 ها  ترین اشتباهات رایج آماری در پژوهش. مهم22-8جدول 

 انواع ردیف
 های آماخیفرضعدم خعایس تیش 0
 دفیگیری تصاخطا دخ نمون  3
 خابط  علّی 9
 آوخی اطالعا اب اخ جمع 1
 تعصب دخ انتشاخ 9
 (P valueداخی )اطمینا  از دخستی نتیج  یک آزمو  مبتنی بر سطح معنی 5
هدخ نرود. ها ب تژوهشگرا  باید با استفاده از مشاوخه متخصصا ، مراقب اینگون  خطاها باشند تا زحما  آ      

از  های بیشهای آماخی اسس. اغلب حتی برای آزمو فرض اساسی بایاخی از آزمو ها تیشبود  توزیع دادهطبیعی
دخ هنگام وجود دو شود و این دخحالی اسس ک  این آزمو  استفاده می z»3کولموگروف اسمیرنوف»دو متغیر از آزمو  

-بیعی. طای دخ دو نمون  ماتقل اسستب قواخگی متغیرهای خنمون  و ل وم مقایا  اندازه بین آ  دو نمون  و اخزیابی هم
 یافت  اسس. فرضیابی معادل  ساختاخی و آزمو  حداقل مربعا  تعمیمفرض مدلها همچنین تیشبود  توزیع داده

زم شود. بنابراین الفرض طبیعی بود  چند متغیره اسس ک  دخ برخی مقاال  نقض میتیش 9تخمین حداکثر احتمال
بود   خطی»و « هابرابری واخیانس»، «هاطبیعی بود  توزیع داده»و نتایج آ  گ اخش شود. ها برخسی فرضاسس تیش

ی ها از طریق اجرای غربالگرماندهزما  از طریق برخسی تراکندگی باقیتوانند همهایی هاتند ک  میفرضتیش« هاداده
فا ل  زیادی از  1خی هند شکل نموداخ سنگاولی  با استفاده از خگرسیو  اخزیابی شوند. اگر هم  فرضیا  تائید شو

های اند. طبیعی بود  توزیع متغیرماتطیل نخواهد داشس )شبی  ماتطیل خواهد شد( و نمرا  دخ مرک  آ  متمرک شده

                                                           
1.  Modification indexes 
2. Kolmogorov-Smirnov Z  
3. Maximum likelihood  
4. Scatterplot  
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برای  هاییتوانند از طریق برخسی هیاتوگرام و خال   آماخ تو یفی نی  اخزیابی شوند. خوششده نی  میمشاهده
و  0چولگی توا  با استفاده ازبود  توزیع چند متغیره وجود داخد. طبیعی بود  توزیع چند متغیره خا میاخزیابی طبیعی 

سازی معادل  ( شش دستوخالعمل برای استفاده از مدل3901( برخسی کرد. تیترز )0389چندمتغیره ماخدیا ) 3کشیدگی
 ساختاخی اخائ  داد.

 نظری  و استدالل( دهی )قدخ  شواهد حا ل از تحقیقا  قبلیجهس ، 
 )قابلیس اطمینا  )ثبا  مبتنی بر اقداما  مکرخ 
 ها(نامنظمی )تأثیر متغیرهای بدو  نظاخ  بر گروه 
 )مشخص  )تمای  تجربی و نظری 
 )قدخ  )قدخ  آماخی برای شناسایی اثرا  فرضی 
 میانجیگری 
ئ  ها خا ب  ما اخا  خا دخ موخد تشتیبانی دادههای آماخی فقط اطالعاباید نابس ب  این واقعیس آگاه بود ک  خوی      
 دهند ک  همیش  عدم اطمینا  دخ آماخ استنباطی وجود داخد. می
      

 های کیفی وتحلیل داده. تجزیه8-1
 (. 0981شوند )ساعی، تحلیل می 39-8شرح جدول ب « تو یفی، تبیینی و تفایری»ها دخ تحلیل کیفی دخ انواع داده

 های کیفی انواع تحلیل داده. 29-8جدول 
 توضیح انواع ردیف
 های اجتماعیای جدا از زمین تشریح  فا  هر یک از متغیرها با تحلیل نظام معانی متن یا واقع  تو یفی 0
 های اجتماعی و تاخیخی تأثیرگذاخ بر متن یا واقع  بر مبنای نظری  کاوی زمین یا علی و تحلیل با علس تبیینی  3
های اجتماعی ب  بازگویی و نمایش معنای نهفت  متن یا واقع  دخ ها و کنشفرض معناداخ بود  تدیدهبا تیش یریتفا 9

 تردازد.  دخو  زمین  می
های آ  از نوع نوشتاخی یا گفتاخی اسس و منظوخ از واقع  یا خویداد، هایی اسس ک  دادهمنظوخ از متن، تژوهش     

های اجتماعی اسس. منظوخ از زمین ، شرایط یا چاخچوبی های اجتماعی چو  خسوما  یا نابرابریخفتاخهای افراد و تدیده
ی، باشد. زمین  معرفت« معرفتی یا اجتماعی»تواند شود. زمین  میاسس ک  متن یا واقع  دخو  آ  خوی داده و فهمیده می

یری، توا  با خویکرد تفاد و بر اساس آ  میشوتری اسس ک  متن خا ی از آ  دخ نظر گرفت  میتر و ب خگمتن کلی
تر تفایر کرد. این مفهوم ب  معنای فهم یک کلم  دخ دخو  ساختاخ یک جمل  متن کلیمعانی نهفت  دخ آ  خا دخ دخو 

 اسس. 
، «یابینشان »، «تمثیل و تشبی »، «استدالل قیاسی و استقرائی»تواند از طریق های کیفی تژوهشگر میدخ تژوهش     

شده خا آوخیهای جمع، داده«تفکر، تعقل و منطق»و امثال آ  ب  کمک « مقایا »، «تشخیص تفاو  و تمای »، «تجرید»

                                                           

1. Skewness   
2. Kurtosis    
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اشاخه  31-8ها ب  س  اقدام اساسی ب  شرح جدول تحلیل و دخ ادام  با ذهن اکتشافی خود تفایر کند. تحلیل کیفی داده
 داخد.

 هاکیفی داده. اقدامات الزم برای تحلیل 23-8جدول 
 توضیح اقدامات ردیف
 های نامربوط دهی و حذف دادهواخه نویای با کدگذاخی، سازما ها، خوانش و شرحمدیریس داده هاکاهش داده 0
 های ترسیمی   وخ  جدول، نموداخ، شبک  و دیگر  وخ بندی ب تشریح و طبق  هانمایش داده 3
 نظر و امثال آ  های جدید، تأیید افراد  احبو اطمینا  از آ  با توج  ب  داده هاتحلیل و تفایر داده گیرینتیج  9
ها، یک توش  خالی و اختصا ی ها، دخ گام مدیریس دادههای کیفی برای دو گام ا لی کاهش دادهدخ اغلب خوش      

خواند و دخ ژوهشگر متن خا میواخه نویای، تشود. سپس برای خوانش و شرحدهی میها دخ آ  سازما ساخت  و داده
 دهد. نویاید و دخ عمل، کدهای اولی  خا شکل میای میهای حاشی کناخ آ  یادداشس

« ر و بازنماییتفای»و دخ ادام  « بندیتشریح و طبق »ها دخ دو گام های کیفی با نمایش یافت اغلب فرایند تحلیل داده      
وی خ« بیوگرافی»دخ خوش « تشریح»شود. برای نمون  ژوهش کیفی انجام میهای تبا خویکردهای خاص دخ انواع خوش

« رتجرب  تژوهشگ»خوی « تدیداخشناسی»و دخ خوش «  های عینی با خویکرد خوند زندگی فردتجرب »معینی از مجموع 
 ا، مکا هداستا »بر « بیوگرافی»دخ خوش « بندیطبق »تأکید داخد. یا برای « موخد و باتر آ »خوی « مطالع  موخدی»و دخ 

کدبندی »بر « گراندد تئوخی»و دخ خوش « ها یا واحدهای معناییعباخ »بر « تدیداخشناسی»، دخ خوش «و باتر آ 
 بر« افیبیوگر»نتایج دخ « تفایر»شود. برای تأکید می« گر و خاهبردهاای، مداخل محوخی و تعیین شرایط علی، زمین 

« نگاخیممرد»و دخ « تو یف متنی ساختاخی»بر « تدیداخشناسی»، دخ خوش «الگوها و معانیتردازی برای توسع  نظری »
یک »ر ب« بیوگرافی»اخائ  دخ خوش « بازنمایی»تأکید خواهد شد. همچنین دخ مرحل  « هاتفایر و معنا کرد  یافت »بر 

یک مدل تصویری »بر « ندد تئوخیگرا»و دخ خوش « های خاص و عام از زندگیخوایس متمرک  بر فرایندها و مشخص 
 (.  0933استواخ خواهد بود )محمدتوخ، « گ اخشی با جدول و نموداخ»بر « نگاخیمردم»و دخ « یا یک سری قضایا

 
      هادهی دادههای سازمان. روش8-1-9

-شود. آمادهنجام میها و طراحی تژوهش اآوخی دادهموازا  جمعها ب وتحلیل دادههای کیفی، تج ی دخ اغلب تژوهش
های مصاحب ، اسناد کلیدی و های میدانی، خونوشسیادداشس»سازی تمام مواد اولی  ازجمل  ها شامل آمادهسازی داده
دهی و یک اقدام تفایری اسس. ها مشاب  فرایند سازما اسس. مراحل اولی  تحلیل داده« های الکترونیکیانواع توش 
ها  کنند تا ب  برخی مقایاطوخ ضمنی تژوهشگر خا تشویق میشوند، ب دهی میص سازما ای خاها ب  شیوهوقتی داده

ند. باید دهها، تفایر موضوعا  برجات  خا تحس تأثیر قراخ میدهی دادهتوج  نموده و بقی  خا نادیده بگیرد. سازما 
دهی شوند ها باید طوخی سازما ین دادهها اثر خواهد گذاشس. بنابرادهی بر تحلیل دادهتوج  داشس ک  خوش سازما 

هس توا  ب  جها وجود نداخد ولی میدهی دادهک  بیشترین معنی خا داشت  باشند. البت  هیچ خاه مطلقی برای سازما 
 استفاده کرد. 39-8هایی ب  شرح جدول ها از خوشدهی دادهتاهیل دخ سازما 
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 ای کیفیهدهی دادههای سازمان. انواع روش25-8جدول 
 توضیح انواع ردیف
ترتیب زمانی با خط سیر تحلیل داده و دهی ب ها یا سازما آوخی یا ایجاد دادهبر اساس تاخیخ جمع خوند تاخیخی 0

 ها دخ طول زما  یا اختباط علی  ها و تفایر آ آوخی دادهنشانگر نحوه جمع
 های مصاحب  دخ توش  دیگر و امثال آ  دخ یک توش ، خونوشس های میدانیمانند قراخداد  یادداشس نوع داده و معیاخ 3
 کنندگا  های هر یک از شرکسآوخی داده و مناسب برای زما  دسترسی ب  دادهبراساس منبع جمع منبع 9
ناختی شتشخیص بود  ویژگی جمعیسکنندگا  و مناسب برای زما  قابلبر اساس ویژگی شرکس شناسیویژگی جمعیس 1

 کنندگا   سمشاخک
چهاخم از زما  ، حدود س «هاتفکر دخ موخد داده»و « گوش داد »، «هامطالع  و مروخ داده»تژوهشگرا  باید با      
ها اختصاص دهند. تژوهشگرا  دخ طول این مرحل  باید دخ وخ ساختن خود دخ کل دادهها ب  غوط آوخی دادهجمع

ده با دیگرا   حبس کنند. این کاخ ب  تژوهشگر دخ توج  ب  انواع تفایرها و های ایجادشهای خود و یافت موخد داده
« هاثبس بازتاب»، «هاتمرک  خوی داده»ها، وخ شد  تژوهشگر دخ دادهکند. هدف از غوط ها کمک میمعنادهی ب  یافت 

 اسس.  « ترهی  از قضاو  احتمالی»و 
 شدهدهی های سازمانوتحلیل داده. تجزیه8-1-2    

های کیفی باتگی ب  هدف و موضوع تژوهش داخد. باید توج  داشس ک  بهترین خوش ها دخ تژوهششیوه تحلیل داده
« اهآوخی دادهنوع جمع»تحلیل برای یک شخص ل وماً بهترین خوش برای شخص دیگر نخواهد بود. چو  بر اساس 

های های متفاوتی نیاز اسس؛ بنابراین خوشب  تحلیل« هاآوخی دادهزما  بود  مشاهده و مصاحب  برای جمعهم»یا 
توا  یفی میهای کهمین منظوخ دخ بخش سوم کتاب و معرفی انواع خوشتغییر اسس. ب تحلیل برای شرایط مختلف قابل

شده دخ خوش آوخیهای جمعترین اقدام برای تحلیل دادهبا مالحظا  تحلیل داده دخ هر خوش کیفی آشنا  شد. مهم
 35-8ها برای تحلیل اسس. دخ جدول شده یا یافت آوخیهای جمعداده« دقیق، مناسب و متقاعدکننده»فی، ثبس کی

 شود. آوخی تیشنهاد میهای جمعهایی برای ثبس و نگاخش دادهشیوه
 شده در روش کیفی آوریهای جمعهای ثبت داده. انواع شیوه26-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شده  با یک نظری  اثبا بندیها یا موضوعا  ا لی یا طبق ترین تمدهی بر اساس برجات سازما  وضوعا ها یا متم 0
 خوایس توسع  یک فرایند خاص و تغییر فرهنگی یا داستا  شخص یا گروهی خاص دخ طول زما  ترتیب زمانی/ داستانی  3
 تر یا دخ طول هم برای ترسیم یک داستا  ب خگ دو یا چند داستا  مختلف با همپوشانی تنیدهخوایس دخهم 9
 شروع با یک تناقض، ابهام یا معما و تالش برای تاسخ با تأکید بر عاملی آشکاخ یا اموخ  معمول  توضیح معما 1
 شناسی، مهیج بود  و امثال آ  جداسازی تحلیل و اطالعا  نظری از داستا  ب  دالیل زیبایی متن جداشده 9
 های زمانی مختلف دخ کناخ هم بندی از موضوعا  یا دوخهوبرهم و الی الگوی غیرخطی دخهم ی کرد بندالی  5
 ها دخ خوش کیفی معرفی خواهد شد. آوخی و تحلیل دادههای خایج دخ جمعدخ ادام  برخی از خوش     

های خام دخ یک چاخچوب م دادههای کیفی ب  معنی تنظیکدگذاخی دادهها به روش کدگذاری: . تحلیل داده8-1-2-9
، مانع و بدو  مفهومی بر اساس یک مجموع  داده با مفاهیم مشترک دخ قالب یک کد اسس. کد باید  حیح، جامع
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بندی و تخصیص کدهای عددی ب  تاسخ سؤاال  خاص مربوط ب  متغیرها ها، شامل گروهابهام باشد. کدگذاخی داده
حقیق یابد اما برای سؤاال  باز )تهای محدودشده اختصاص میی(، کدها ب  گ ین اسس. برای سؤاال  بات  )بیشتر کم
اختصاص خواهد  31-8آوخی یا تحلیل داده ب  شرح جدول شده دخ حین جمعکیفی( کدها ب  موضوعا  شناسایی

 یافس. 
 های کیفی(. فرآیند کدگذاری برای سؤاالت باز )داده21-8جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های یکاا  یا ن دیک ازنظر معنی بر اساس هدف تژوهش سازی تاسخفهرسس بندی و یکپاخچ  بندی موضوعمحوخ 0
  اختصاص یک کد یا عدد ب  هر فهرسس بندی با عددطبق  
 های کیفی و دخ  وخ  نیاز اف ایش کدهامروخ کدهای اولی  داده کدگذاخی محوخی 3
 ا علس  ی دهی بر اساس زما ، اولویس یا تشخیص خابط ، تفاو تژوهش و سازما ازنظر توشش سؤاال   اخزیابی کدگذاخی 9
 های احتمالی منظوخ تحلیل مفهوم کلی ب  کمک تأییدها یا مخالفسهای خام ب مطالع  داده کدگذاخی انتخابی 1
اخزیابی اعتباخ و  9

 ها حس داده
استفاده »، «هاهای مشاب  دیگر تژوهشکدگذاخی مقایا  با»، «نظرها توسط یک  احباخزیابی یافت »با 

 59ها = قابلیس اطمینا  )باالتر از ها( /  تعداد موافقسها+ تعداد موافقساز فرمول: )تعداد مخالفس
 «دخ د(

وتحلیل تج ی  5
 هانهایی داده

، «خ و علسنوع خفتاخ حاکم، ساختاخ خفتاخ، تعداد تکرا»بندی دخباخه شناسایی خخدادهای منظم، جمع
 « های مشترکبندی بر اساس اظهاخا  و جمال  دخ دست جمع»

ها موخداستفاده قراخ داد. ازجمل  گذاخی و باال برد   حس و اعتباخ دادهتوا  برای  ح های مختلفی خا میخوش     
شود   میها خواستاز آ  ک  از افراد موخدبرخسی خواسس تا خودشا  دخباخه تحلیل و تفایر شما قضاو  کنند. اغلباین

ها داخای دالیل گوناگو  و نیازمند برخسی بیشتر ها بدهند. هرچند مخالفستا نظر موافق یا مخالف خود خا دخباخه یافت 
 (. 0930باشد )جون  و گراتو ، ها میها عامل مؤثر دخ اف ایش  حس و اعتباخ تحلیل دادهاسس اما موافقس

های کیفی دخ تحلیل، فرآیند فهم و شناخس های یافت از چالشحاصل از مصاحبه: های . تحلیل داده8-1-2-2 
های مصاحب  ب  متن باید موضوعا  مرتبط با سؤاال  دخ های حا ل از مصاحب  اسس. دخ تبدیل دادهخونوشس داده

روه گ»و « داده با گروه»، «داده با داده»چاخچوب نظری خا دخ نظر داشس. تژوهشگر دخ فرایند تحلیل باید آماده مقایا  
انجام  38 -8ها ب  شرح جدول داده« یادداشس، کدگذاخی، تعیین موضوعا  و اخزیابی»باشد. این کاخ با « با گروه

 شود. می
 های مصاحبه. مراحل تحلیل داده28-8جدول 

 توضیحات محورها ردیف
 های حا ل از مصاحب   ثبس کالمی و نمادی داده یادداشس 0
 اختصاص کد یا عدد برای مفاهیم مشترک  هاگذاخی دادهکد 3
 تر کنترلکاهش محتوای کدها ب  اج ای قابل تعیین موضوعا  9
اخزیابی و تأیید  1

 هاداده
بندی یا مثلث»و « برخسی اعضا یا تأیید متن مصاحب »هایی مانند ها با خوشگ اخش خوایی و تایایی داده

 « آوخی داده از یک تدیدهجمع استفاده از چند اب اخ برای
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عنوا  عامل ا لی بر اساس دخ آ  تژوهشگر ب برداری: های حاصل از مشاهده و یادداشت. تحلیل داده8-1-2-9
دهی شود. تحلیل شامل هما  کدگذاخی و سازما شده و اهداف مطالع ، هدایس و خاهنمایی میآوخیهای جمعداده
منظوخ مشاهده و دخک محتوای کلی و امکا  ها بر خوی می  ب واند با استقراخ یادداشستها اسس. این فرآیند میداده

 شود. انجام می 33-8ها طی فرآیندی ب  شرح ها باشد. این تحلیلهای موجود برای اخائ  تحلیل دادهشناخس کلی از داده
 برداریهای حاصل از مشاهده و یادداشت. فرآیند تحلیل داده21-8جدول 

 توضیح مراحل یفرد
 بر اساس اهداف تژوهش، ماائل و موضوعا  موخدبرخسی از مشاهدا   تعیین موضوع 0
 ثبس کالمی و نمادی مشاهدا  )اسکن دیداخی و بایگانی فی یکی( ثبس مشاهدا  3
 ها خا بر اساس موضوعا   بندی آ خواند  مطالب و گروه بندی گروه 9
 ر اساس مفاهیم مشترک اختصاص کد یا عدد ب کدگذاخی 1
 منظوخ مشاهده و دخک کلی از موجودی ها خوی می  ب استقراخ یادداشس چینش خوی می  9
 ها و احااسا  موجود های تازل مانند برای شناسایی خوند معناداخ، الگوها، گروهتحلیل کلی از یافت  تحلیل داده 5

 
 ها در روش کیفی. تفسیر یافته8-1-9 

یج مشخص ها و برای خسید  ب  نتاشوند. دخ تفایر یافت اخائ  می« نتایج»های تژوهش دخ قالب تفایر یافت  دخ این گام
« تایجن»نمایش ادعاها و « هایافت »توج  داشس. « ها با مبانی نظریها و چگونگی تیوند آ محوخهای مهم یافت »باید ب  

نظری   تقویس یک»، «نقد یک مکتب فکری»، «حل یک مشکل»برای « ها با نظری  یا ایجاد آ چگونگی اختباط یافت »
ایجاد  ب « هاتفایر یافت »ها دخ اسس. اشاخه ب  محدودیس« اخائ  یک کاخبرد عملی»یا « ایجاد یک نظری  جدید»، «نوتا
ها، ی دادهبندطبق »های توانند ب  شکلحا ل از تژوهش کیفی می« نتایج»هایی برای تژوهش دخ آینده کمک کند. ایده

 باشند.            99-8ب  شرح جدول « ها، تولید نظری  و اخائ  مدلشناسایی تم
 های پژوهش کیفیگیری مبتنی بر یافتههای حاصل از نتیجه. انواع شکل90-8جدول 

 کاربرد تعریف نتایج ردیف
 های تیچیدهفیس تعریف و مقایا  تدیدهبرای شفا ها و مفاهیم مشترکای از حوزهبا توج  ب  مجموع  بندیطبق  0
 ها کنندگا  از کل دادهشناسایی تجاخب مشاخکس مفاهیم مناجم شده دخباخه موضوع تژوهش تم 3
ایر بینی و تفها برای تشریح، تیشای از گ اخهمجموع  نظری  9

 ها یا مواخد خخدادها، تدیده
 های خاصجای خروجیهای ممکن ب تعیین دست 

 سازی موضوع ها و سادهنمایش شمای ا لی از دل داده ترکیبی شماتیک و اخائ  مینیاتوخی از واقعیس  لمد 1
گ اخش  9

 تو یفی
بندی ها جهس جمعتحلیل عام و تاسخگو ب  گ اخه
 غائی محتوا و زمین  موخدبرخسی 

اخائ  تفایری متفاو  و شفاف از موضوع موخدمطالع  
 و گاهی سفر ب  فراسوی متن
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 هاوتحلیل یافتهی تجزیهمبان ۲۹۱

 های کیفی. مالحظات تحلیل و تفسیر داده8-1-3 
تصدیق  ترسیم و»و « هانمایش داده»، «هاتقلیل داده»ای و متناوب س  فعالیس زنجیره های کیفی دخ برگیرندهتحلیل داده

موخداشاخه، بر  ها با خویکردهایاسس. این فرایند از شروع تژوهش تا اتمام آ  ادام  داخد. مدیریس ذخیره داده« نتایج
 . 0(0331تأکید داخد )دن ین و لینکلن،  90-8تنج کاخکرد ب  شرح جدول 
 ها در پژوهش کیفی. انواع کارکردهای حاصل از مدیریت ذخیره داده99-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 از تژوهش شده دخ هر مرحل امکا  اطالع چگونگی و ترتیب دخیافس مداخک ذخیره بندی وخ  0
 امکا  برقراخی اختباط میا  اسناد و مداخک مختلف  خجاعا 3
 ها و اختصاص کد ب  هر مدخک با اخائ  فهرستی از این کدها بندی دادهامکا  طبق  برداخینمای  9
 سازی تمامی مداخک ازنظر مفهومی امکا  خال   سازیمفهوم 1
 امکا  اختصاص شماخه ب  مداخک گذاخیشماخه 9
ها از ابتدای تژوهش آغاز و طی مراحلی بندی و ذخیره آ زما  با طبق ها دخ تژوهش کیفی، همتحلیل دادهمرحل       

 شود. انجام می 93-8مشخص ب  شرح جدول 
 . مراحل انجام تحلیل داده در پژوهش کیفی92-8جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 ها و خاهنماهای نظری بر اساس طرح تژوهش خچوبگیری اولی  دخ خصوص سؤاال ، چاتصمیم تحلیل با طرح تژوهش 0
 دهنده مفروضا  اولی  برای ادام  مشاهدا  ب  تژوهشگر )تحلیل متغیر(دخ طول تژوهش و اخائ  هاتحلیل موقس داده 3
 انجام آ  دخ هر مرحل  از تژوهش هاتحلیل مجدد داده 9
 هابندی نهایی از تحلیلجمع تحلیل نهایی 1

، «بندی مفهومیخوش »، «برخسی خوابط»، «ثبس الگوها»های تحلیلی مختلفی چو  این مراحل از خوش برای انجام
ها و وتیش کرد  دادهتس»، «تفکیک متغیرها»، «مقایا »، «هاشماخش و بازنگری داده»، «ساختن استعاخه و تمثیل»

« یایجاد تیوستگی مفهوم»و « ی شواهدن زنجیرهساخت»، «گرشناسایی متغیرهای مداخل »، «یابیعامل»، «های کلیمقول 
 شود. استفاده می

شده نیاس؛ دخ این مواخد تژوهشگر از های کیفی با چاخچوب نظری از تیش تعیینتحلیل برخی تژوهش
، «دادها ترسیم نقش  خاه از»، «ایهای نظری  زمین استفاده از مدل»هایی برای چاخچوب نظری همچو  جایگ ین

استفاده  «مراتبیای از خوابط غیرسلال تدوین زنجیره»یا « سازیمدل»، «ای از خویدادهاکنندهبینیالگوی تیشتدوین »
  (. 0331کند )دن ین و لینکلن، می
 
 
 

                                                           
1.  Denzin & Lincoln 
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 ۲۲۱ مرجع پژوهش

 . ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش کیفی8-1-5
؛ بنابراین تژوهشگر اسس «خاتگی، تفایر اشتباه و تعصب شخصی»اشتباها  دخ فرایند تحلیل تژوهشگر اغلب ناشی از 

خوایی، تایایی »ین برای تعیباید کیفیس فرایند تحلیل خا از طریق تأیید  حس و اعتباخ دخ کل فرایند تژوهش حفظ کند. 
« قابلیس اعتماد»دخ تژوهش کیفی معیاخهای مشخصی وجود داخد و برخی کاخشناسا  دخ مواخدی از مفهوم « و عینیس

وا  تیا کیفیس تژوهش خا می« قابلیس اعتماد»کنند. دخ این خویکرد خ این خوش استفاده مید« خوایی و تایایی»جای ب 
 شناسایی کرد.    99-8  ب  شرح جدولدخ چهاخمحوخ 

 های ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی. انواع روش99-8جدول 
 توضیح انواع ردیف
امل عدم قطعیس و عوامل تدیداخ شونده برای ایجاد طرحی از جاتجوی معنا از طریق توج  ب  عو قابلیس اعتباخ 0

 تغییرا  
 های یک تژوهش ب  محیطی دیگر تأکید بر ثبا  و تایداخی و می ا  تعمیم یافت  قابلیس اعتماد 3
 های موجودهای دیگر با تشریح دقیق و مشابهسمی ا  قابل کاخبرد بود  نتایج برای گروه قابلیس انتقال 9
 ها ها و می ا  تأیید آ می ا  احراز شاخص عینیس دخ تژوهش با تأکید بر قدخ  تحلیل و دقس داده لیس تأییدقاب 1
دخ تژوهش کیفی، واقعیس قطعی وجود نداخد و تژوهشگرا  بیشتر ب  شناخس عمیق و موضوعی خاص و نشا       

 ها از متن خا ی تدیداخهای کیفی دادهدخ اغلب تژوهشک  تردازند. از آنجاییجای تعمیم داد  میداد  ابعاد مختلف ب 
 شود. اشاخه می 91-8هایی ب  شرح جدول همچنین دخ خوش کیفی ب  انواع تایاییتعمیم هاتند. شوند؛ اغلب غیرقابلمی

 . انواع پایایی در پژوهش کیفی 93-8جدول 
 توضیح انواع پایایی ردیف
 آوخد مشاب  و قابل تکراخ ا خهای بانتخاب شیوه مشاهده دخ برآوخد 0
 گذخ زما   ماهیس تغییرناتذیر یک مشاهده دخ دخ مشاهده 3
 زما  طوخ هماف ایی مشاهدا  خخدادها ب تذیری یا هممقایا  زما هم 9
-باید توج  داشس ک  هیچ تاسخی ب  این ترسش وجود نداخد ک  چ  معیاخی یک تژوهش کیفی خا مناسب می      

 مروخ کرد. 99-8شرح جدول توا  هشس معیاخ خا ب اما میسازد. 
 . انواع معیارهای ارزیابی یک پژوهش کیفی 95-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
اخزشمندی  0

 موضوع
 موقع، مهم و جالب بود  جا، ب مرتبط، ب 

ها و آوخی دادهها، جمعین ها، زمدخ میدا ، نمون « داده و زما »استفاده از ساختاخهای نظری با توج  ب   دقس 3
 وتحلیل  فرایندهای تج ی 

 هاها و چالشهای ذهنی، دوخی از تعصبا  تژوهشگر و شفافیس خوشدهنده اخزشبازتاب خلوص 9
 شناختی برخوخداخی از چاخچوبی مشخص ازلحاظ نظری، عملی، اکتشافی و خوش همنوایی 1
جانب ، ج ئیا  واقعی، توضیح دانش ضمنی و یی مانند تو یف هم هاقابلیس اعتماد تژوهش با ویژگی اعتباخ 9

 « سازی و متبلوخسازیمثلثی»جای گفتن مانند نشا  داد  ب 
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 هاوتحلیل یافتهی تجزیهمبان ۲۲۹

انتقال، ای قابلههای طبیعی و یافت تذیریانگی ، تعمیمشناسی، نمایش خاطرهتژوهش باید از طریق زیبایی داخهمکاخی معنی 5
 تأثیر قراخ دهد. انواع مخاطبین خاص خا تحس 

 ای  فرهنگی و اخالق خابط  -ای، اخالق خاص موقعیتیتژوهشگر باید اخالق خوی  اخالق 1
شده آ  تناسب داشت  باشد و هایش با اهداف اعالممطالع  ب  آنچ  مدعی آ  اسس، دسس یابد، خوی  اناجام معناداخ 8

 ها و تفاسیر وجود داشت  باشد. یافت  اختباطا  داخلی معناداخی بین ادبیا ، سؤاال  تژوهشی،
 ایجاد اطمینا  از  حس نتایج و قابل تکراخ بود  تژوهش و امکا  خدگیری هرگون  خطای احتمالی  شفافیس 3
هایی   از خاهتواشناختی آ  اسس ک  برای خسید  ب  آ  میهای کیفی، شفافیس خوشترین اب اخ اخزیابی تژوهشمهم     

ش بیا  کامل خو»، «ماتندسازی دقیق مراحل مختلف تژوهش»، «شده دخ میدا های برداشسق تمام دادهثبس دقی»چو  
  (. 0331)دن ین و لینکلن، استفاده کرد « هاممی ی و بازبینی ماتمر داده»و « انجام تژوهش

 

      0روش مقایسه دائمیها به تحلیل داده. 8-8

شده دخ یک آوخیهای قبلی جمعشده کیفی با دادهآوخی  هر داده تازه جمعخوش مقایا  مداوم فرایندی اسس ک  دخ آ
شود. اگرچ  این خوش تحلیل داده با خوش تژوهش گراندد تئوخی ظهوخ کرد، اما دخ یا چند مطالع  قبلی مقایا  می

ها دگذاخی دادهی بر کگیرد. این خوش تحلیل، فعالیتی تیوست  و مبتنهای کیفی دیگر هم موخداستفاده قراخ میتژوهش
های کدگذاخی از انواع داده یابی ب  یک الگو یا نظری  حقیقی اسس.ها دخ طول مطالع  برای دسسو مقایا  داده

شکلی با برخوخداخی از ثبا  الزم کدگذاخی شوند. دخ طول باید دخ تژوهش ب « مصاحب ،  و  یا تصویر»محتواهای 
شده ها و کدهای تعیینها خا با اف ایش تعداد کدها شناسایی کرد. اگر مضمو  با دادهقول ها و مها باید مضمو کاخ با داده

ها قراخ گیرد. دخ کدگذاخی ها تناسب نداشس، باید یک کد جدید ایجاد کرد تا آ  مضمو  دخ تحلیل دادهبر اساس آ 
 (. 3909وجود داخد )فرام،  95-8جدول  حب  خوش کیفی س  خوش ا لی ب  شر

 . سه روش اصلی کدگذاری در پژوهش کیفی 96-8ول جد
 توضیح روش ردیف
 هامنظوخ تالش برای دخک برخی از آ ها ب سازماندهی اولی  داده باز  0
 های ایجادشده هم تیوستن مقول خابط داد  و ب  محوخی 3
 های نظری ایجاد گ اخه های ایجادشده و دخمجموعتوسع  یک نظری  مشخص دخ بیا  اختباط مقول  انتخابی 9
 (. 3909اسس )فرام،  91-8مبانی مهم موخد تأکید دخ این فرایند، توج  ب  چند مفهوم کلیدی ب  شرح جدول      

 
 
 
 
 
 

                                                           
1.  Constant Comparative Method 
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 ۲۲۲ مرجع پژوهش

 . مفاهیم پایه در کدگذاری محتوا با روش مقایسه دائمی 91-8جدول 
 توضیح مفاهیم ردیف
  «برقراخی اختباط با گذشت ، حال یا آینده چی ی»و « ااس از دیگر مواخدتشخیص تمای  یک خویداد یا اح»تأکید بر  مفهوم 0
دهند. برای نمون  بهره هوشی یک سازه اغلب مفاهیم، با ایجاد خوش  یک واحد مرتب  باالتر یا سازه خا تشکیل می سازه 3

 شود.اسس ک  شامل مفاهیم سن و هوش می
 بیانگر خوابط بین چند سازه گ اخه 9
 خابط  بین چند گ اخه  نظری 1
ها ب  خوش استقرا یا از ج ء ب  کل خسید  اسس ک  برای دخ مجموع خوش مقایا  دائمی یک فرایند کدگذاخی داده     
  توا  دخ چهاخگام ب  شرح جدولشود. فرایند اجرای این خوش خا میهای کیفی استفاده میبندی و مقایا  دادهطبق 

 دنبال کرد.  8-98
 . فرایند اجرای روش مقایسه دائمی 98-8جدول 

 مراحل ردیف
 مقایا  معیاخهای قابل استفاده برای هر مقول  0
 ها های آ ها و گ اخهادغام مقول  3
 محدود کرد  مواخد ب  یک نظری  9
 نوشتن یک نظری  1
نجام هر مرحل ، مرحل  بعد هرچند دخ این خوش تولید نظری  یک فرآیند و مراحل مشخصی وجود داخد ک  با ا     

ین  گیرند. دخ امانند و تا خسید  ب  نظری  نهایی موخداستفاده قراخ میشود؛ اما مراحل اولی  همچنا  باقی میشروع می
کند. تژوهشگر شروع ب  فکر دخباخه های نظری برای هر مقول  خا فراهم میهای دائمی، معیاخها زمین  ایجاد گ اخهمقایا 

ها ها با دیگر طبقا  و گ اخهسازی یا خبط آ ها، ابعاد و امکا  خال  ای از انواع مقول موجود دخ دامن ا طالحا  
های ایجادشده و شرایط شوند، تژوهشگر باید ب  گ اخهها مشخص میهای نظری آ ها و گ اخهک  مقول کند. همچنا می

 ها نی  توج  داشت  باشد. گیری آ حاکم بر شکل
 

 

 

 



 

 

 مبانی بحث و نتیجه گیری

9 

 وهشهای پژگیری روی یافتههدف کلی: آشنایی با مبانی بحث و نتیجه

 اهداف یادگیری
 گیریآشنایی با مفهوم بحث و نتیجه 
 نتایج های بحث رویآشنایی با روش 

 هاآشنایی با چگونگی بیان محدودیت 

 آشنایی با چگونگی ارائه پیشنهادها 
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 ۲۲۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

« یریگونتیج بحث»ها ها و خسید  ب  نتایج یا تاسخ سؤاال  تژوهش، تژوهشگر خوی آ وتحلیل دادهتس از تج ی 
 گیری و اخائ  تیشنهادها ترداخت  خواهد شد. ترین مالحظا  برای بحث، نتیج انجام دهد. دخ این فصل ب  مهم

 
 ری  گیونتیجه. مفهوم بحث1-9

ود و هیچ شاشاخه می« های کمی یا کیفیوتحلیل دادهتج ی » وخ  کلی ب  محتویا  و نتایج حا ل از ها ب دخ یافت 
ای قبلی  وخ  هها تفایر و مقایا  با یافت ها وجود نداخد؛ اما دخ قامس بحث خوی نتایج یافت واستداللی از یافت بحث
باید  «گیریونتیج بحث»  اخائ   رف نتایج ترداخت  خواهد شد اما دخ قامس ها بگیرد. دخواقع دخ قامس یافت می
ادبیا  »  با ها چگونها نشا  داد ک  آ بنابراین باید با تمرک  خوی نتایج یافت شود. بیا  « معنا، مفهوم و اهمیس نتایج»

گیری یج نت»ب  کمک مبانی نظری، یک  مرتبط خواهند شد. دخ ادام  باید« مبانی نظری»و « سؤاال  تژوهش»و « تیشین 
 داشس. « نتایج تژوهش»شده خوی های انجاماز بحث« کلی
معرفی  اخائ  کرد. همچنین باید با« تیشنهادهای کاخبردی»باید بر اساس نتایج مشخص، « گیریونتیج بحث»دخ ادام       

ترین گر تژوهشگرا  اخائ  داد. این مواخد مهمب  دی« تیشنهادهای تژوهشی»ها ، بر اساس آ «های تژوهشمحدودیس»
 کنند. ها خا از مجموع  کل گ اخش مطالع  میهای هر تژوهش هاتند ک  بایاخی از افراد، تنها همین قامسقامس

راد اف شود. بایاخی ازدخ فصل تایانی یا تنجم اخائ  می« گیریونتیج بحث»عنوا  « هاها و خسال نام تایا »دخ اغلب      
اخائ  « ریگیونتیج بحث»ها و سپس واخ از دیگر فصلخوی این فصل تأکید داخند زیرا دخ این فصل کلیاتی خال  

سی شنامائل ، اهداف، شکاف تژوهشی، مبانی نظری و خوش»شامل « خال   تژوهش»شود. برای این منظوخ ابتدا می
ود ششود. این جامعیس دخ نگاخش باعث مینوشت  می« گیریونتیج بحث»و دخ ادام  « هاخال   یافت »، سپس «منتخب

گیرند.  قراخ« گیریونتیج بحث»تا خواننده با مروخ این فصل دخ جریا  سریع ج ئیا  تژوهش و بخش مهم آ  یعنی 
کلیا ، »ز ا مروخ کوتاهیخا عیناً تکراخ کرد بلک  باید ب « نام  یا خسال تایا »برای این منظوخ نباید مواخد فصول قبل 

ال های کلی و خوشن دخ مایر سؤسازی باید با اخائ  بیانی ترداخس. این خال  « هاشناسی و یافت مبانی نظری، خوش
تردازد )شونا، سازی مفاهیم میب  معرفی عباخا  آغازگر برای بیا  کلی و خال   0-3ا لی تژوهش باشد. جدول 

3903)0. 
 ها سازی مفاهیم پایه، مسئله و بیان یافتهیان کلی و خالصه. عبارات آغازین برای ب9-1جدول 

 عبارت ردیف
 دهد ک  ...نتایج نشا  می 0
 دهد ک  خابط  بین ...مطالع  نشا  می 3
 کند  ک  ...وتحلیل تأیید میتج ی  9
 دهد ک  ...اطالعا  نشا  می 1

                                                           
1.  Shona 
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ر دشواختر از دیگ« گیریونتیج بحث» ، نگاخش بخش ویژه دانشجویابرای بایاخی از تژوهشگرا  جوا  و ب      
 ها اسس.قامس

 
 . چگونگی بحث کردن1-2

ب  یک  0-3توا  از الگوهای متفاوتی استفاده کرد. شکل برای بحث کرد  و نظر داد  دخباخه موضوعا  مختلف، می
 نمون  ساده اشاخه داخد. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 های یک پژوهشته. الگوی انجام بحث روی یاف9-1شکل 
گیری موخد تأکید ها برای نتیج با توج  ب  نوع یافت  3«آوخیبرها »و  0«تبیین»دخ الگوی موخداشاخه، دو نوع مباحث       

شود. مطرح می گیریعنوا  نتیج ها ب های نمایا  شده از یافت گیرد. دخ مباحث  تبیینی، دلیل ظهوخ برخی واقعیسقراخ می
-واقعیس موخدنظر ایجاد شود. دخ مباحث  برها « چگونگی و چرایی»مباحث  تالش بر آ  اسس تا دخکی از دخ این نوع 

ود. شگیری مطرح میعنوا  نتیج ها ب آوخی، شواهد و ماتنداتی برای طرح نظر و ادعای ایجادشده بر اساس یافت 
علس »شده اسس. دخ مباحث  تبیینی با اخائ  حهدف این نوع مباحث  ایجاد گفتمانی برای باوختذیری  حس ادعای مطر

تا(. این الگوهای بحث ب  ، بی9اسس )مایس« شواهد مبنی بر ادعا یا نظر»و دخ نوع دوم تأکید بر اخائ  « یا عامل واقعیس
های خود یا کشف ساختاخ علّی واقعیا  مرز دانش و ایجاد کنند تا با اخائ  شواهد برای دیدگاهتژوهشگر کمک می

وخ طتوا  هر دو خا ب کاخ برد و گاهی میتوا  هر یک از الگوها خا دخباخه یک یافت  ب فاهم خا گاترش دهد. گاهی میت
خ شود. فردی بنام علی دزما  استفاده کرد. برای دخک بیشتر این مفاهیم مواخد با یک مثال ساده توضیح داده میهم

القا  قبلی اسس و عرفا  تس از یک ساعس هنوز دخ محل قراخ حاضر انتظاخ فرد دیگری بنام عرفا  برای یک قراخ م
  شکل ب« تبیینی»یا « برها  آوخی» وخ  تواند یا ب گیری علی از تأخیر عرفا  مینشده اسس. حال بحث و نتیج 

 باشد.  3-3جدول 

 

                                                           
1. Explanation  
2. Argument   
3. Mayes 

گیرینتیجه استدالل  

 مباحثه

 تبیین
 بیا  علس برای معرفی یک واقعیس یا نتیج 

 برهان
 برای معرفی یک ادعا یا نتیج اخائ  شواهد 
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 آوری یا تبیینیای از بحث در شکل برهان. نمونه2-1جدول 
 بحث انواع ردیف
 عرفا  احتماالً قراخ مالقا  خا فراموش کرده اسس؛ زیرا یک ساعس تأخیر داخد.  آوخیبرها  0
 عرفا  برای قراخ مالقا  یک ساعس تأخیر داخد زیرا قراخ خا فراموش کرده اسس. تبیینی 3
و برای کند ک  عرفا  قراخ مالقا  خا فراموش کرده اسس و مدخک اآوخی، علی ادعا میدخ بحث ب  خوش برها      

ند ک  عرفا  کساعت  عرفا  اسس. دخ بحث ب  خوش تبیینی علی این واقعیس خا خاطرنشا  میگیری، تأخیر یکاین نتیج 
د خا برای این واقعیس تیشنها« فراموش کرد  عرفا »برای قراخ مالقا  یک ساعس دیر کرده اسس و علس خا ی یعنی 

با هم خابط  متقابل داخند؛ برای نمون  دود گواهی « آوخیبرها »و « ینیتبی»کند. باید توج  داشس ک  دو خوش بحث می
شود. اگرچ  این خابط  همیش  آشکاخ نیاس اما وجود داخد. سوزی باعث ایجاد دود میسوزی اسس زیرا آتشبر آتش

تأکید  «اخ مالقا عنوا  شاهدی برای فراموشی قرتأخیر عرفا  ب »آوخی بر دخ مثال قبلی بحث علی با خویکرد برها 
ا(. دخ تتأکید شد )مایس، بی« عنوا  علس تأخیر اوفراموشی عرفا  از قراخ مالقا  ب »شد اما دخ بحث تبیینی علی بر 

 توا  ب  این شرح دنبال کرد: گیری خا میمجموع محوخ ا لی بحث و نتیج 
  های خود با نتایج تژوهش مشاب تشاب  و تفاو  یافت برخسی 
 خ آوخی کند دهای بیشتری خا جمع، تژوهش«برخسی ادبیا  تیشین »فصل دوم و  وهشگر دخهرچقدخ تژ

 این فصل اطالعا  بیشتری برای مقایا  خواهد داشس. 

   ها های تژوهش و اخائ  دالیل و تشریح چرایی دستیابی ب  این یافت توضیح یافت 

  و از  کننده آ  خا توضیحگر باید با دلیل قانعای تائید یا خد شود، تژوهشها، فرضی اگر بر اساس یافت
 های خود دفاع کند.یافت 

های خود باید بحث کند و کاخبرد این الگوها دخ ها این اسس ک  تژوهشگر دخباخه یافت نکت  کلیدی دخ تژوهش      
 بیا  علس یا شواهد تأییدکننده یک ادعا باید مبتنی بر مبانی نظری مناسب باشد. 

 
 گیریالحظات نگارش بحث و نتیجهم. 1-9

توا  ب  دو نوع ا لی آ  اشاخه می 9-3وجود داخد ک  دخ شکل « گیریبحث و نتیج »الگوهای مختلفی برای نگاخش 
 کرد. 

 گیری. الگوهای اصلی در نگارش بحث و نتیجه9-1جدول 
 توضیح انواع ردیف
نتهای ها بحث شده و دخ ااز هم، ب  این  وخ  ک  ابتدا خوی یافت  وخ  جدا گیری ب نوشتن بحث و نتیج  اخائ  جداگان   0

 شود.گیری کلی اخائ  میآ  نتیج 
 ود. شهم اخائ  میگیری آ گیری با هم، ب  این  وخ  ک  تس از هر بحث نتیج نوشتن بحث و نتیج  زما  اخائ  هم 3
تایج داشس. یعنی اخزش ن« یل مناسبی از نتایج تژوهشوتحلتج ی »برای انجام بحث باید . نگارش بحث: 1-9-9     

مقایا  کرد. دخواقع تس از « مبانی نظری»یا « هانتایج دیگر تژوهش»خوبی دخک شود تا بتوا  آ  خا با تژوهش ب 
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ا نتایج ها خا بو آ « قضاو »ها و مشخص شد  نتایج تژوهش، تژوهشگر باید دخباخه این نتایج وتحلیل یافت تج ی 
 1-3دول توا  از سؤاالتی ب  شرح جمقایا  یا تفایر کند. برای نوشتن بحث می« مبانی نظری»یا « دیگر تژوهشگرا »

 استفاده کرد. 
 ترین سؤاالت برای نگارش بحث. مهم3-1جدول 

 سؤاالت  ردیف
 های تژوهش چ  معنایی داخند؟یافت  0
 های تژوهش چ  اخزش و اهمیتی داخند؟ یافت  3
 ها داخند؟ های دیگر تژوهشهای تژوهش چ  شباهس یا تفاوتی با یافت فت یا 9
 ها چیاس؟ های دیگر تژوهشهای این تژوهش با یافت دالیل احتمالی تژوهشگر برای هماویی یا تفاو  یافت  1
 ها، دلیل احتمالی چیاس؟ دخ  وخ  تشتیبانی با مبانی نظری یا تضاد با آ  9
ج چگون  ها یا نتایک  نشا  دهد یافت نحویطوخ دقیق و خوشن مشخص کرد؛ ب یج خا باید برای مخاطب ب معنای نتا     

ژوهش های تها خا مشخص کرد. اگر یافت دهند. دخ ادام  باید نتایج غیرمنتظره و اهمیس آ ب  سؤاال  تژوهش تاسخ می
ش با های تژوهکند. اگر یافت ها اضاف  میی ی ب  آ ها هماو اسس، باید مشخص کرد ک  چ  چبا نتایج دیگر یافت 

ها تفاو  داخد باید مشخص کرد ک  دلیل احتمالی آ  چیاس. همچنین باید مشخص کرد ک  های دیگر تژوهشیافت 
ای هدخ  وخ  تأیید یا تضاد با مبانی نظری خاص، دلیل احتمالی چیاس. باید دقس کرد ک  بحث فقط خوی یافت 

 گیرد.  های تژوهش  وخ شده دخ فصل مربوط  باشد و هرگون  تفایر، حدس و گما  با تشتیانی یافت  تژوهش اخائ
« اهساختاخ مشاب  بخش یافت »یا « ها یا سؤاال  تژوهشفرضی »، «دخباخه موضوعا  کلیدی»توا  بحث خا می     

وا  با تنتظره شروع کرد. برای این منظوخ میتوا  با برجات  کرد  نتایج مهم یا غیرمدهی کرد. همچنین میسازما 
 آغاز کرد. 9-3جمالتی ب  شرح جدول 

 ها  های تأکیدی برای بحث روی نتایج یافته. عبارت5-1جدول 
 عبارت ردیف
 این نتایج بر اساس شواهد موجود ... 0
 نتایج دخ تعاخض با نظری  ... 3
 .این آزمایش بینش جدیدی خاجع ب  خابط  بین .. 9
 ک  ...این نتایج خا باید موخدتوج  قراخ داد وقتی 1
 کند. ها ب  دخک خوشنی از.... کمک میاین یافت  9
 دهد ک ...های قبلی خوی ... متمرک شده اسس، این نتایج نشا  میک  تژوهشدخحالی 5

ده اشاخه کرد. شوج  ب  بحث انجامگیری باید ب  تیامدهای احتمالی نتایج با تدخ نتیج گیری: . نگارش نتیجه1-9-2
یعنی عالوه بر تفایرهای شخصی باید ب  دستاوخد یا سهم کاخ تژوهشی دخ تیشرفس علمی اشاخه کرد. بنابراین باید با 

ها، ماهیس دستاوخدهای تژوهش خا مشخص کرد. یعنی ب  نتایجی اشاخه کرد ک  دستاوخدی اخائ  شفاف فواید و م یس
وعی دخ تیشرفس علمی آ  حوزه نقش داشت  اسس. باید معانی و مفاهیم دستاوخدهای تژوهش خا نمثبس داشت  یا ب 

اهد های خود خا تبیین کند. تکی  بر شوبیا  کرد. تژوهشگر باید با اخائ  شواهد و استدالل مناسب یافت کامالً خوشن
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های یریگهای تژوهشگر و جهساندیش  کند. دخ این قامسگیری مؤثرتر کمک میمعتبر و استدالل مناسب ب  نتیج 
شده اسس، دخ این قامس باید با های گ اخش تژوهش وجود داخد. چنانچ  مدلی اخائ علمی او بیشتر از سایر قامس

ک  یک نظری  علمی نقد یا تنقیح شده باشد، دخ های اساسی مدل توضیح داده شود. دخ وختیمباحث ماتدل، ویژگی
(. 0931اده، ز وخ   ریح و ماتدل نظر نهایی خود خا اعالم کند )قربانی و حاننده باید ب گیری نویاقامس نتیج 

ین خروجی ترعنوا  جا  کالم و مهمشود، بهترین تیشنهاد تژوهشگر حداکثر دخ یک تاخاگراف و ب همچنین تیشنهاد می
ژوهش های تو ماتقلی، تس از محدودیس تژوهش ب  خواننده اخائ  شود. البت  تیشنهادهای کاخبردی دخ بخش جداگان 

 شوند. ها اخائ  میترین آ ها یا مهمو بر اساس هر یک از یافت 
 
 های پژوهشبیان محدودیت. 1-3

ای هتوانند بیا  کنند. باید محدودیسها و نتایج چ  چی ی خا نمیها بر این امر تأکید داخند ک  این یافت محدودیس
های خاص خود خا داخند. هر تژوهش ها نی  محدودیسا خا معرفی کرد. حتی بهترین تژوهشهتژوهش خا تذیرفس و آ 
های خاص خود خا داشت  باشد؛ بنابراین تژوهشگر باید دخ گ اخش کاخ علمی خود ب  این ممکن اسس محدودیس

د بداند تژوهشگر تحس چ  های آ  خا داخبرداخی از این گ اخش و یافت ها اشاخه کند تا اگر کای قصد بهرهمحدودیس
تواند شامل گاتردگی جامع  آماخی، نبود  اب اخ مناسب ها میها خسیده اسس. این محدودیسشرایطی ب  این یافت 

گیری، کمبود منابع و تیشین  تژوهشی، سوگیری دخ انتخاب گروه نمون ، ناتوانی تژوهشگر دخ کنترل متغیرهای اندازه
دهندگا  و هر یر امکانا  کم مالی، محدودیس زمانی، عدم همکاخی مائولین و تاسخهایی نظناخواست  و محدودیس

تواند دخ نتایج نهایی یک تژوهش اثرگذاخ باشد. باید توج  داشس ک  تژوهشگر باید از اخائ  محدودیس دیگری ک  می
ا  د منابع علمی دخ کاخشها نا حیح ترهی  کند. برای نمون  برخی دانشجویا  بد  جاتجوی الزم ب  کمبومحدودیس
 کنند. اشاخه می

و  نشدهبینیموانع تیش»یا « شناختی خاصهای خوشگ ین »، «طرح کلی تژوهش»تواند ناشی از محدودیس می     
ژوهشی طوخ ماتقیم ب  اهداف تهایی خا بیا  کرد ک  ب باشد. فقط باید محدودیس« شده دخ طول فرایند تژوهششناسایی

ها حلیل دادهوتآوخی یا تج ی د یا دخ دستیابی ب  اهداف تژوهش اثرگذاخ باشند. برای نمون  اگر هنگام جمعمرتبط باشن
وا  دخ تهای خایج دخ این خصوص خا میمشکلی ایجاد شد، باید آ  خا و اثرش خا بر نتایج توضیح داد. برخی از نمون 

 مروخ کرد.  5-3جدول 
 ژوهش  ها در پ. برخی محدودیت6-1جدول 

 موارد ردیف
 تذیری نتایج ب  دلیل ...محدودیس دخ تعمیم 0
 متأثر شد  تایایی یا قابلیس اطمینا  داده از .... 3
 های موجود ...تأیید نشد  نتایج دخ سطح موخد انتظاخ با توج  ب  کمبود داده 9
 شده تحس تأثیر ....قراخ گرفتن خوش تژوهش انتخاب 1
 از محدوده موخدمطالع  ب  دلیل ...فراتر بود  هدف  9
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دخ  های موجودمحدودیس»اعتباخ تژوهش خا ب  چالش کشید. « طرح محدودیس اضافی و غیرضروخ»البت  نباید با     
 منظوخ تکمیل تژوهشب  دیگر تژوهشگرا  ب « انواع تیشنهادهای تژوهشی»ترین بخش برای اخائ  ا لی« تژوهش

 شده اسس. انجام
 
 ائه پیشنهادها . ار1-5

مطالعا  تکمیلی بر اساس »یا « چ  اقداما  عملی بر اساس نتایج»دخ انتهای این بخش باید مشخص کرد ک  
اخائ   1-3ب  شرح جدول « تژوهشی»و « کاخبردی»توا  انجام داد. این مواخد دخ قالب تیشنهادهای می« هامحدودیس

 شوند.  می
 . انواع پیشنهادها 1-1جدول 

 توضیح  نواعا ردیف
   «حل مشکل، خفع مائل ، بهبود اوضاع موجود و امثال آ »منظوخ تیشنهادهای اجرایی بر اساس نتایج و ب  کاخبردی  0
   منظوخ انجام کاخهای نشده یا تکمیلیهای تژوهشگر ب تیشنهادهایی برای دیگر تژوهشگرا  بر اساس محدودیس تژوهشی 3

 
 . پیشنهادهای کاربردی1-6
 شوند. برایهم معرفی می« تیشنهادهای برخاست  از تژوهش»های تژوهش با عنوا  یشنهادهای کاخبردی دخ گ اخشت

نوشتن آ  تژوهشگر باید بر اساس هر یافت  و بحثی ک  خوی آ  انجام داده اسس یک یا چند تیشنهاد کاخبردی خا برای 
  اخائ  دهد. ب  این منظوخ ابتدا باید ب  یافت« د وضع موجودبهبو»یا « تاسخ سؤال»، «حل مشکل»، «خفع مائل  یا چالش»

. از اجرا و اقدام عملی باشدمشخص اشاخه و سپس تیشنهاد کاخبردی برای آ  اخائ  کرد. این نوع تیشنهادها باید قابل
ند. تو ی  بر کمیها نابس ب  اخائ  تیشنهاد اقدام اشتباها  خایج دخ این بخش آ  اسس ک  دانشجو بدو  توج  ب  یافت 

آ  اسس ک  دانشجو با اشاخه ب  هر یافت  مشخص، تیشنهاد کاخبردی خود خا مطرح کند. هر چ  تیشنهاد از تازگی و 
عنصر بدیع بود  برخوخداخ باشد، اخزش آ  بیشتر اسس. برای این منظوخ دخ تاسخ ب  اخائ  برخی تیشنهادهای کاخبردی 

« یرخ»اگر تاسخ «. شد، چنین تیشنهادی خا اخائ  داد؟آیا بدو  انجام تژوهش نمی»توا  این سؤال خا مطرح کرد ک  می
 و همراه با اخائ  یک دلیل منطقی باشد، آ  تیشنهاد داخای اخزش الزم خواهد بود. 

 صولباشد. تیشنهادی ک  مح« با اساس علمی»و « مرتبط با موضوع»، «های تژوهشبر اساس یافت »تیشنهاد باید از      
گر ای برای یک کاخ تژوهشی دیتواند ایدهتخیل یا قضاو  شخصی اسس، تای  و اساسی نداخد. این نوع تیشنهادها می

 باشد. 
 
 . پیشنهادهای پژوهشی1-1

یی تیشنهادها»یا « های آتیتیشنهادهایی برای تژوهش»های تژوهش اغلب با عنوا  این نوع تیشنهادها نی  دخ گ اخش
خ نشده دها یا کاخهای انجامشود. برای آ  تژوهشگر باید بر اساس محدودیسنی  مطرح می« ا برای سایر تژوهشگر
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اندازه کافی تژوهش، ب  دیگر تژوهشگرا  تیشنهادهایی خا برای تژوهش تکمیلی اخائ  دهد. تیشنهادهای تژوهشی باید ب 
  این تژوهش و انجام مطالعا  مشاب  ترغیب ها خا برای ادامتوج  باشند تا آ برای دیگر تژوهشگرا  جذاب و قابل

های تژوهش خود، کند. از اشتباها  خایج دخ اخائ  این نوع تیشنهادها آ  اسس ک  دانشجو بدو  توج  ب  محدودیس
شود ک  تژوهشگر با اشاخه ب  محدودیس یا کند. برای خفع این چالش، تیشنهاد میاقدام ب  اخائ  تیشنهاد تژوهشی می

 هشی خود، هر تیشنهاد جدید تژوهشی خا اخائ  کند.      چالش تژو
 

 گیری گزارش پژوهشونتیجه. ارزیابی بخش بحث1-8
س کنترلی توا  از فهرسنام  و خسال  میهای تژوهشی مانند تایا گیری گ اخشونتیج برای اخزیابی کیفیس بخش بحث

 استفاده کرد.  8-3ب  شرح جدول 
 گیری یک گزارش پژوهش ونتیجهارزیابی کیفیت بخش بحث. فهرست کنترل 8-1جدول  

 خیر بله های کنترلگویه ردیف
   شده اسس؟شناسی اخائ آیا خال   تژوهش یا مائل ، مبانی نظری کلیدی و خوش 0
   شده اسس؟طوخ خال   اخائ ها ب ترین یافت آیا مهم 3
   فایر قراخ گرفت  اسس؟آیا نتایج دخ خابط  با اهداف تژوهش موخدبحث و ت 9
   شده اسس؟آیا دخ بحث از استدالل مناسب استفاده 1
   ها با ادبیا  تیشین  و مبانی نظری ب  شکل مناسبی تفایر شده اسس؟آیا یافت  9
   شده اسس؟ها با دیگر نتایج اخائ های یافت ها یا ناهماوییآیا دالیل احتمالی هماویی 5
   شده اسس؟ترین یافت  و بهترین تیشنهاد اخائ لی از بحث با تأکید بر مهمگیری کآیا نتیج  1
   شده اسس؟های تژوهش با منطق مناسب اخائ آیا محدودیس 8
   شده اسس؟آیا تیشنهادهای کاخبردی مناسب اخائ  3
   شده اسس؟های تژوهش اخائ آیا تیشنهادهای تژوهشی بر اساس محدودیس 09

 

 

 



 

 

بخش سوم  

از نظر مسیر اجرا  انواع روش پژوهش 
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آزمایشی  روش پژوهش 
11 

 د اجرای پژوهش آزمایشیهدف کلی: آشنایی با فراین

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش آزمایشی 
 های پژوهش آزمایشی  آشنایی با انواع طرح 

 گیری در پژوهش آزمایشیآشنایی با مالحظات نمونه 

 های آزمایشیآوری و تحلیل دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 آزمایشیها در پژوهش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ژوهشی های تشود. طرحکاخی و آثاخ آ  بر متغیر یا متغیرهای دیگری برخسی میدخ تژوهش آزمایشی یک متغیر دسس
تواند خوابط علی یا سببی خا نشا  دهد. دخ این فصل ب  معرفی کامل خوش تژوهش آزمایشی ترداخت  خواهد دقیق می

 شد. 
 

 . مفهوم روش پژوهش آزمایشی90-9
شیمی،  فی یک،»شود، خوشی خایج دخ علوم مختلفی چو  تژوهش آزمایشی ک  ب  آ  خوش تژوهش تجربی هم گفت  می

ترین خاهبرد متمای کننده تژوهش اسس. مهم« های علوم اناانیشناسی و برخی خشت شناسی، ت شکی، خوا زیاس
کاخی متغیر ماتقل و برخسی نتیج  تغییرا  آ  بر متغیر وابات  اسس. مکا  دسسها، اآزمایشی از دیگر انواع تژوهش

رد. دخ گیمیا  دو یا چند متغیر موخداستفاده قراخ می« علس و معلولی»منظوخ برقراخی خابط  خوش تژوهش تجربی ب 
تژوهش تجربی موخدتوج  قراخ های ها با استفاده از انواع طرحها یا بین آزمودنیها دخ آزمودنیاین خویکرد تفاو 

دیگر دخ تژوهش آزمایشی یا تجربی، آثاخ متغیر ماتقل بر متغیر وابات  موخدبرخسی قراخ خواهد عباخ گیرد.  ب می
خد تواند تأثیر آ  خا بر خوی متغیر دیگر برآوشود ک  میگرفس. گاهی تژوهشگر تا حدی قادخ ب  کنترل یک متغیر می

 اجرا خواهد بود. قابل 0-09شی بر اساس شرایط تژوهشگر از س  مایر اجرا ب  شرح جدول کند. خوش تژوهش آزمای
 . انواع مسیر اجرای پژوهش آزمایشی 9-90جدول 

 توضیح  انواع ردیف
آزمایشی کامل  0

 0یا حقیقی
د و هکاخی متغیر ماتقل، انتخاب تصادفی نمون  و استفاده از دو گروه شاشرط، دسسشرط تحقق س  تیشب 

 کنترل
 شرط دیگر تجربی کاملکاخی متغیر ماتقل و یکی از دو تیششرط دسسشرط تحقق دو تیشب  3نیم  آزمایشی 3
تیش  9

 9آزمایشی
 کاخی متغیر ماتقل شرط دسسشرط تحقق تنها تیشب 

       
 . فرایند اجرای پژوهش آزمایشی90-2

 خا دنبال کرد.  3-09جدول برای اجرای تژوهش آزمایشی باید مراحلی ب  شرح 
 
 
 
 
 

                                                           
1. True experimental 
2. Quasi experimental 
3. Pre experimental 
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 . فرایند اجرای پژوهش آزمایشی2-90جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و انتخاب طرح مناسب آزمایش طراحی تژوهش 0
 گیری بر اساس طرح تژوهش منتخبنمون  گیرینمون  3
 تکاخی متغیر ماتقل و ثبس تغییرا  متغیر وابات   ها همراه با دسآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
 استفاده از انواع خوش تحلیل یافت  بر اساس طرح تژوهش آزمایشی منتخب  هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
آزمایشی و طرح آزمایشی « کامل یا نیم  یا شب » شود، انتخاب نوع خوشطوخ ک  دخ فرایند اجرا مشاهده میهما      

 متناسب بایاخ مهم اسس.  
 

 . روش پژوهش آزمایشی کامل90-9
شوند. دخ بندی می وخ  تصادفی ب  دو گروه آزمایشی و کنترل دست ها ب دخ خوش آزمایش حقیقی یا کامل، آزمودنی

هایی مانند: طرح توا  ب  نمون خباخه این طرح میشود. دکاخی میگروه آزمایشی یا تجربی، متغیر ماتقل دسس
آزمو  یا آزمو  نهایی با گروه تجربی و طرح چهاخ گروهی آزمو  گروه کنترل، طرح استفاده از تستس -آزمو تیش

کس آزمو  شرآزمو  گروه کنترل، هر دو گروه تجربی و کنترل دخ تیشتس -آزمو سالومو  اشاخه کرد. دخ طرح تیش
شود. گیرد و گروه کنترل از تأثیر آ  دوخ نگاه داشت  میکاخی قراخ مید. اما تنها دخ گروه تجربی متغیر موخد دسسکننمی

ای هآید و هرگون  اختالف بین گروهآزمو  ب  عمل میکاخی از هر دو گروه تجربی و کنترل تسدخ تایا  دوخه دسس
 شود.  میشده نابس داده کاخی اعمالتجربی و کنترل ب  دسس

آموزا  با انتخاب تصادفی، تأثیر محتوای یک فیلم آموزش خیاضی بر برای نمون  با استفاده از دو گروه از دانش     
گیرد. برای این منظوخ ابتدا می ا  مهاخ  حل مائل  خیاضی دو گروه مهاخ  حل مائل  خیاضی موخد آزمو  قراخ می

یند. سپس ببیند و گروه دیگر نمی. سپس یک گروه فیلم آموزش خیاضی خا میشودگیری میآزمو  اندازهعنوا  تیشب 
گیری دو گروه با هم مقایا  شود و نتایج اندازهگیری میباخ دیگر می ا  مهاخ  حل مائل  خیاضی دو گروه اندازه

ها نی  زمو آمقایا  با تیششود. اگر گروهی ک  متغیر فیلم آموزشی بر آ  واخدشده، از گروه دیگر باالتر باشد و دخ می
 توا  با اطمینا  نابتاً باالیی ب  اثر فیلم آموزشی اشاخه کرد. داخ باشد، تس میاین تغییرا  معنی

 اجرا کرد.  9-09های مختلفی ب  شرح جدول توا  دخ طرحتژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی خا می     
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 زمایشی کامل یا حقیقی های اجرای پژوهش آ. انواع طرح9-90جدول 
 مدل طرح انواع ردیف
 R         T1     X      T2 آزمو  با گروه کنترلتس-آزمو تیش 0

………………………. 
R         T2                T2 

 R          E       X      T1 آزمو  با گروه کنترلتس 3
………………………. 
R          C        -        T2 

 ی سالمو چهاخ گروه 9
 
 

R          T1      X      T2 
……………………….. 
R          T3        -       T4 
……………………….. 
R           -          X      T5 
………………………… 
R           -           -        T6 

ند دو یا توانعنوا  عامل هاتند ک  میماتل م تحلیل دو یا چند متغیر ماتقل ب  های فاکتوخیلطرح 1
 چند سطح داشت  باشند

 0منظوخ ازR  ها اسس. ها یا گروهی از نمون انتخاب تصادفی نمون 

 3منظوخ ازT هایی ک  بعد از هر شود. شماخهها انجام میگیری اسس ک  خوی نمون آزمو ، مشاهده یا اندازهT 
 شود.یا مشاهده استفاده می 9Oاز   Tجای ب  گیری اسس. گاهیدهنده ترتیب انجام آزمو  یا اندازهآید نشا می

  منظوخ ازX شود. ها واخد یا اعمال میکاخی متغیر ماتقل یا مداخل  آزمایشی اسس ک  بر نمون دسس 

 

 . روش پژوهش نیمه آزمایشی90-3
ن انتخاب ما ایشوند اها ب  دو گروه کنترل و تجربی تقایم میدخ خوش تژوهش نیم  آزمایشی یا نیم  تجربی آزمودنی

لیل دتر اسس؛ اما زمانی ک  ب گیرد. این خوش از تژوهش آزمایشی کامل ضعیفمانند خوش قبل، تصادفی  وخ  نمی
د. دخ شوعنوا  گ ین  ا لح مطرح میکنندگا  امکا  انتخاب تصادفی وجود نداخد، ب ها یا شرکسمحدودیس آزمودنی

وهش آزمایشی کامل اسس اما چو  هم  شرایط تژوهش فراهم نیاس شد  ب  تژ این نوع خوش تژوهش هدف ن دیک
ایی ک  هدف هشود. بیشتر تژوهشهای انتخاب تصادفی یا دو گروه آزمایش و کنترل خعایس میفرضتنها یکی از تیش

قدوخ م ها یافتن عوامل علّی دخ زندگی واقعی و شرایط حقیقی اسس و دخ حین اجرا تنها کنترل تعدادی از متغیرهاآ 
 گیرند. اسس، دخ این دست  قراخ می

 اجرا کرد.  1-09های مختلفی ب  شرح جدول توا  دخ طرحتژوهش نیم  آزمایشی خا می     

 
 
 
 

                                                           
1.Random 
2.Test 
3.Observation 
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 های اجرای پژوهش نیمه آزمایشی . انواع طرح3-90جدول 
 مدل طرح انواع ردیف
 T1      X      T2                گروه کنترل نابرابر 0

………………………… 
               T1                 T2 

 -        R             T1     X های مج اتس آزمو  با نمون -تیش آزمو  3
………………………… 
R              -         X        T2 

 E                         X        T1 آزمو  با دو گروهتس 9
…………………………… 
C                                     T2 

 

 . روش پژوهش پیش آزمایشی90-5
های دخ خوش تژوهش آزمایشی اساس کاخ بر کنترل و نظاخ  شدید از متغیرهای ناخواست  دخ مطالع  اسس. اما دخ طرح
یاخ اآزمایشی مقدماتی یا تیش آزمایشی ا والً کنترل و بازبینی این عوامل وجود نداخد. یا اگر وجود داشت  باشد، ب

های تیش آزمایشی فاقد دو عنصر اساسی الزم جهس دفع عوامل تهدیدکننده خوایی دخونی هاتند. ناچی  اسس. طرح
اسس.  دخ آ  « عدم استفاده از خوش آخایش تصادفی»و « عدم حضوخ گروه کنترل مناسب»این دو عنصر شامل 

 شوند.  بندی نمیمختلف دست های شوند یا ب  گروه وخ  تصادفی انتخاب نمیها ب آزمودنی
 اجرا کرد. 9-09های مختلفی ب  شرح جدول توا  دخ طرحتژوهش تیش آزمایشی خا می     

 های اجرای پژوهش پیش آزمایشی. انواع طرح5-90جدول 
 مدل طرح انواع ردیف
 X     T2                              آزمو تس 0

 T1       X        T2                آزمو  یک گروهیتس-آزمو تیش 3

های زمانی یک گروه با یک یا چند متغیر سری 9
 گیری مکرخ(ماتقل )اندازه

T1  T2  T3  T4 X T5  T6  T7  T8 

 T1  T2  T3         X  T4  T5  T6 های زمانی دو یا چند گروهی سری 1
……………………………… 
T1  T2  T3           -   T4   T5  T6 

 

 های آزمایشی با نمونه. تشریح طرح90-6
های اختباطی بر کاخایی مهاخ  اختباطی کاخکنا  یک سازما  تژوهشگری قصد داخد ب  برخسی اثر آموزش مهاخ 
   های اختباطی تاسخ دهندخواهید تا ب  ترسشنام  سنجش مهاخ بپردازد. طبق طرح، شما از افراد نمون  تژوهش می

)1 X( خبط برگ اخ کرده و از افراد نمون  های اختباطی خا توسط مدخس ذیخوزه آموزش مهاخ یک. حاال کاخگاه
های اختباطی . اثر کاخگاه آموزشی مهاخ )X 2(و بعد از برگ اخی کاخگاه، ب  ترسشنام  تاسخ دهند خواهید ک  دوباخهمی

 . برای نمون : )X -2 X 1(آیدکاخگاه ب  دسس میبر خوی کاخکنا ، از خوی اختالف میانگین نمره بعد از کاخگاه و قبل از 
  9/19های اختباطی کاخکنا ، قبل از برگ اخی کاخگاه آموزشی برابر میانگین نمره مهاخ 
  50های اختباطی کاخکنا ، بعد از برگ اخی کاخگاه آموزشی برابر میانگین نمره مهاخ 
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  توا  با کم کرد  دو عدد حااب کرد:   میهای اختباطی بر خوی کاخکنا  خا اثر کاخگاه آموزش مهاخ 
19/9 =9/09-50 

های اختباطی،  رفًا این احتمال وجود داخد ک  شما متوج  مواخدی شوید ک  دخ آ  احااس کنید ک  بهبود مهاخ      
با  اب  دلیل برگ اخی کاخگاه آموزشی نیاس. این احتمال وجود داخد ک  بهبود دخ اثر آشنایی با ترسشنام  باشد ی

شناسایی  های خفع این مشکل وها تغییر کرده باشند. یکی از خاهها ب  یکدیگر، تاسخوانتقال تبعا  احتمالی تاسخنقل
 اسس.  گروه کنترلهرگون  متغیر اثرگذاخ غیر از متغیر ا لی: استفاده از 

ه ها با هم استفاددفی و مقایا  آ گر، از دو گروه با انتخاب تصادخ طرح جدید و برای کنترل متغیرهای مداخل      
های اختباطی برگ اخ ها کاخگاه آموزشی مهاخ گیرد )برای آ شود. یک گروه دخ معرض متغیر ماتقل قراخ میمی
گیرد. لذا دخ این شرایط اثر سایر متغیرهای شود( و گروه دیگر )گروه کنترل( دخ معرض متغیر ماتقل قراخ نمیمی

این طرح  شوند. دخها ب  یکدیگر، حذف میوانتقال تبعا  احتمالی تاسخیی با ترسشنام  یا نقلگر مانند آشنامداخل 
های اختباطی کاخکنا ( دخ هر گروه، قبل از برگ اخی کاخگاه آموزشی)متغیر ماتقل( گیری متغیر وابات  )مهاخ اندازه

اخ شود و برای گروه دیگر برگ زشی برگ اخ میآزمو (. دخ مرحل  بعد، برای یک گروه کاخگاه آموگیرد)تیش وخ  می
ها های اختباطی کاخکنا  دخ هر دو گروه سنجش و دادهشود. دخ مرحل  سوم، دوباخه از طریق ترسشنام ، مهاخ نمی
 گر، اثر کاخگاه آموزشی برتوا  با اطمینا  بیشتر و کنترل متغیرهای مداخل آزمو (. حاال میشود )تسآوخی میجمع
 گروه آزمایش یا آزمونعنوا  های اختباطی کاخکنا  خا تشخیص داد. دخ این طرح، گروه اول خا اغلب ب د مهاخ بهبو
گیریم و دخنتیج  آ  از آزمو  میآزمو  واخد کرده و بعد تسنامیم، چراک  متغیر ماتقل خا دخ آ  و بعد از تیشمی

گر های اختباطی، بدو  توج  ب  متغیرهای مداخل موزشی مهاخ آزمو ، اثر کاخگاه آآزمو  و تساختالف میانگین تیش
 . )X -1 X 2(آید ب  دسس می

دو  شود و بزما  با گروه گواه یا آزمایش برگ اخ میآزمو ، همعنوا  گروه کنترل اسس ک  دخ آ  تیشگروه دوم ب      
دهیم. اختالف میانگین آزمو  خا هم انجام میتسزما  های اختباطی )متغیر ماتقل(، همبرگ اخی کاخگاه آموزش مهاخ 

. )X -3 X 4(کندآزمو ، سهم متغیرهای مداخل  کننده، غیر از متغیر ماتقل دخ تژوهش خا مشخص میآزمو  و تیشتس
اطی ای اختبهتوانیم با دقس بیشتری نابس ب  طرح قبل، اثر کاخگاه آموزشی خا دخ بهبود مهاخ بنابراین با این طرح ما می

 کند. برای نمون : تعیین می
 های اختباطی کاخکنا ، قبل از برگ اخی کاخگاه آموزشی=گروه آزمو = میانگین نمره مهاخ 9/19  
 های اختباطی کاخکنا ، بعد از برگ اخی کاخگاه آموزشی =گروه آزمو = میانگین نمره مهاخ 50
 نا )باخ اول(های اختباطی کاخک= گروه کنترل = میانگین نمره مهاخ 13
 های اختباطی کاخکنا )باخ دوم( = گروه کنترل= میانگین نمره مهاخ 13
 های اختباطی بر خوی کاخکنا = اثر واقعی کاخگاه آموزش مهاخ  9/8(= 9/19-50) -(13-13)

 (. 0935، داخ آزمو  کنید )قاسمی و همکاخا توانید، نتایج دو گروه خا برای هرگون  اختالف معنیسپس شما می     
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 . شرایط استفاده از پژوهش آزمایشی90-1
 گیرد: های آزمایشی اغلب دخ مواخد زیر دخ اولویس قراخ میتژوهش
  دنبال خوابط علی باشد. زمانی ک  تژوهشگر ب 
 شود. مشاهده یک عامل ک  همیش  ب  آثاخ مشاب  منجر می 

 وابات  داخ بین متغیر ماتقل و مشخص شد  یک خابط  ب خگ و معنی 

 کند. ها خا فراهم میها و تشریح انواع علسبینی تدیدهخوش تژوهش آزمایشی امکا  تیش     
  

 . معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی90-8
دول   لی دخ جمعیاخهای الزم برای اثبا  خابط  علس و معلولی دخ تژوهش آزمایشی یا شرایط الزم برای اثبا  خابط  ع

 شده اسس. اخائ  09-5
 . معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی6-90جدول 

 توضیح معیارها ردیف
 با تغییر متغیر ماتقل، متغیر وابات  نی  تغییر کند. کوواخیانس 0
 باشد.متغیر ماتقل، قبل از تغییر متغیر وابات  اتفاق افتاده  ترتیب زمانی  3
 تغییرا  ب  دلیل متغیرهای دیگری، غیر از متغیر ماتقل نباشد. جعلی نبود   9
  متغیر های مربوط بتوا  از شیوه تحلیل کوواخیانس استفاده کرد. دخ این شیوه دادهبرای مهاخ متغیر ناخواست  می     

وانایی گیرد. برای نمون  تیج موخداستفاده قراخ میآمده دخ مرحل  قبل از اجرای آزمایش، دخ تحلیل نتادسسناخواست  و ب 
-تس»آمده از دسسهای ب موخدسنجش قراخ داد و سرانجام نمره« آزمو تیش»های توا  با نمرهتیشین کاخبرا  خا می

 (. 0931زاده، گیری و با کنترل متغیرهای ناخواست  دخ تحلیل نهایی دخالس داد )قربانی و حانخا اندازه« آزمو 
های تژوهشی با توج  ب  محوخهایی ب  شرح ها دخ این خویکرد تژوهشی و استفاده از انواع طرحبرخسی تفاو       

 گیرد.  وخ  می 5-09جدول 
 های پژوهشی . محورهای اصلی در پژوهش آزمایشی و ایجاد انواع طرح6-90جدول  

 توضیح  انواع ردیف
 هاس مااوی دخ انتخاب هر یک از آزمودنیبا تأکید بر داد  شان انتااب تصادفی 0
 های تصادفی دخ دو گروه آزمودنی و گواه تأکید بر همگن کرد  انتخاب همتاکرد  تصادفی 3
 برای مهاخ متغیر ناخواست   تحلیل کوواخیانس 9
 انتخاب یک گروه آزمودنی برای اجرای آزمایش و یک گروه برای کنترل   دو گروه کنترل و گواه 1

 
 . محل اجرای پژوهش آزمایشی90-1

شده )آزمایشگاه( یا دخ محیط طبیعی )میدانی( انجام توانند دخ شرایط کنترلهای آزمایشی میهای تژوهشانواع طرح
کنندگا  با آگاهی از های آزمایشگاهی این اسس ک  احتمال داخد، شرکسهای ا لی طرحشوند. یکی از چالش
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ف آوخی اطالعا  از محیط طبیعی برطرتوا  با جمعتی داشت  باشند. این مائل  خا میموخدبرخسی بود  خفتاخ متفاو
 (. 0930تر خواهد بود )جون  و گراتو ، کرد. هرچند دخ این  وخ ، کنترل متغیرها سخس

 
 گیری در روش پژوهش آزمایشی. مالحظات نمونه90-90

یری گبایاخ مهم اسس. دخ این خابط  تصمیم« آزمایش و کنترل»گروه ویژه دخ زما  استفاده از دو ها ب گیری از گروهنمون 
نواع تواند از اگیری از جامع  موخدبرخسی میهای مختلفی قابل انجام اسس. نمون ها ب  شکلگیری از گروهبرای نمون 

مایش بایاخ بر از آزگیری برای خسید  ب  نتایج معتهای تصادفی و غیرتصادفی باشد. کاهش خطاهای نمون گیرینمون 
ده با خطای شهای معرفیگیریشود تا با توج  ب  شرایط تژوهشگر، از انواع نمون حیاتی اسس. بر این اساس تالش می

گیری و تعداد نمون  مکفی دخ طراحی منتخب برای کمتر و قدخ  تعمیم بیشتر استفاده شود. انتخاب خوش نمون 
 هاتند. اجرای خوش تژوهش آزمایشی بایاخ مهم

کند اما دخ تژوهش آزمایشی با تر از قواعد معمول تبعیس میهای مکفی برای تعمیم ب  جامع  وسیعتعداد نمون      
د. دخ مواخدی شودشواخی کنترل متغیرها اغلب از تعداد نمون  کمتری نابس ب  مطالعا  تیمایشی استفاده میتوج  ب 

ن  معموالً حداقل حجم نمو شود.م برای استنباط و تعمیم ب  جامع  بانده میب  دلیل دشواخی کاخ ب  حداقل نمون  الز
 نفر اسس.  09دخ تحقیقا  آزمایشی 
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش پیمایشی

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم پژوهش پیمایشی و انواع آن 
  گیری در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات نمونه 

 در پژوهش پیمایشی وری دادهآآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 سازی معادله ساختاری در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات مدل 
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 مقدمه

ه علوم اناانی برخوخداخ اسس. دخ این مایر اجرا با استفادمایر اجرای تژوهش تیمایشی از باالترین فراوانی استفاده دخ 
 شود. دخ این فصل ب  ج ئیا  وخ  میدانی اقدام میها ب آوخی دادهویژه ترسشنام  نابس ب  جمعواع اب اخها، ب از ان

 خوش تژوهش تیمایشی ترداخت  خواهد شد. 

 
 . مفهوم پژوهش پیمایشی99-9

ای هم دخ تژوهشهای علوم اناانی داخد. این مایر اجرا هخوش تژوهش تیمایش اغلب بیشترین فراوانی خا دخ تژوهش
خ   وآوخی داده با اب اخهای مختلف ب شود. تأکید مفهوم اولی  آ  بر جمعهای کیفی مطرح میکمی و هم دخ تژوهش

ها داخد اما از فنو  آوخی دادهبیشترین کاخبرد خا برای جمع« ترسشنام »ک  دخ این خوش میدانی اسس. باوجود این
آوخی اطالعا  از اسناد هم نوعی رای آ  استفاده کرد. حتی دخ برخی منابع ب  جمعتوا  بدیگری مانند مصاحب  هم می

ب   های کمی، کیفی و ترکیبیآوخی دادهتوا  با جمعتیمایش اسنادی معرفی شده اسس. بنابراین خوش تیمایش خا می
 انجام داد.  0-00شرح جدول 

 ها در پژوهش پیمایشی. انواع داده9-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
 های بات  استفاده از ترسشنام  کمی 0
 های باز استفاده از ترسشنام  کیفی  3
 های نیم  ساختاخیافت  یا توالی انجام ابتدا تیمایش کیفی و سپس کمی یا برعکساستفاده از ترسشنام  ترکیبی 9
جامع  یا نمون  موخدبرخسی « خصا  گروهیها، باوخها، نظرا ، خفتاخها یا مشدیدگاه»ها اغلب مربوط ب  این داد     

ها دخباخه جامع  موخدبرخسی دخ زمین  موضوعاتی آوخی دادهدنبال جمععنوا  فرایندی تژوهشی اغلب ب اسس. تیمایش ب 
ا توانند بهای تیمایشی میاسس. تژوهش« دهند؟ و امثال آ کاخی انجام میکنند؟ چ دانند؟ ب  چ  فکر میچ  می»چو  

 باشند. 3-00ب  شرح جدول « تو یف، تبیین و کشف»یکردهای خو
 . انواع رویکردها پژوهش پیمایشی2-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ، چ  چگون»هایی مانند تأکید بر چگونگی یا تو یف یک تدیده یا خفتاخ دخ جامع  خاص و ب  کمک ترسش تو یف  0

 «ثال آ چ  مقداخ، چ  تعداد و امچ  چی ی، کجا، کای، 
چ ؟  چرا؟ ب  چ  دلیل؟ برای»هایی مانند ها یا خفتاخها ب  کمک ترسشتأکید بر بیا  علل، دالیل  یا چرایی تدیده تبیین  3

 «و امثال آ 
 دستیابی ب  شناخس تدیده یا خفتاخ و اف ایش آگاهی و دانش تیرامو  آ   کشف 9
شوند، دخ این کتاب و با اسامی خاص خود مطرح می« کیفی تژوهش»با توج  ب  اینک  اغلب مایرهای اجرای      

ایی از هاستفاده از ترسشنام  و برای دستیابی ب  داده»دخ شرایط « نام  و خسال تایا »برای گ اخش خوش تژوهش دخ 
عنوا   ب گیرد. با این خویکرد اغلب خوش تیمایشموخد تأکید قراخ می« های ب خگیک یا چند متغیر از جامع  یا نمون 
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  ها، بدوآوخی کمی دادهجمع»های تو یفی شود. خاهبرد تژوهشیکی از مایرهای اجرای تژوهش تو یفی مطرح می
 شود. هی میداسس. با این خویکرد مایر اجرای تیمایش کمی دخ قالب الگوهای مشخصی ساما « دستکاخی متغیر ماتقل

 
 . الگوهای اجرایی پیمایش کمی99-2

 دهی کرد. ساما  9-00توا  با الگوهای اجرایی متعددی دخ اجرای تژوهش ب  شرح جدول خا میتیمایش کمی 
 کمی  دهی پیمایش. انواع الگوهای سامان9-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 کاخی متغیر  یا تس خویدادی برای شناخس علل یا چرایی یک تدیده یا خفتاخ دخگذشت  بدو  دسس ایمقایا -علی 0
 ها های میا  آ ها یا شباهسانجام مقایا  بین دو تدیده یا خفتاخ و شناسایی تفاو  مقایا  3
نظرسنجی و  9

 افکاخ سنجی
 برای شناخس و تو یف افکاخ عمومی یا سنجش خوحی  کاخکنا  و نوع نگرش مخاطبا  و مشتریا 

 
ل بر چگونگی اف ایش یا کاهش یک متغیر با دهنده وجود خابط  دایا نشا »شامل الف( همباتگی ساده  همباتگی  1

ر بر بینی یک متغیر از خوی یک متغیر دیگیا تیش»، ب( خگرسیو  «متغیر دیگر توج  ب  اف ایش یا کاهش
  «یابی معادل  ساختاخییا برخسی خوابط علی بین متغیرها مانند مدل»، ج( تحلیل مایر «مبنای خابط 

 ما ، کاال یا خدما  اخزشیابی افراد، ساز اخزشیابی 9
ای تژوهشگر سعی داخد تا با برخسی اتفاقا ، اثر متغیری خا ک  قبالً تغییر کرده، شناسایی مقایا  -دخ خوش علی     

دیگر تژوهش خ عباکند. ب کند. دخواقع تژوهشگر بدو  دستکاخی متغیر ماتقل، اثر آ  خا بر متغیر وابات  برخسی می
وخ منظنگر اسس و سعی داخد تا از معلول، علس احتمالی خا شناسایی کند. برای نمون  ب ای گذشت مقایا  –علی 

دادی هم خویتوا  از این خوش استفاده کرد. ب  آ  تسشناسایی علل احتمالی شکاس تیم فوتبال یک باشگاه می
ابل گیرد. این خوش دخ مواخد قگویند زیرا علس و معلول )متغیر ماتقل و وابات ( تس از وقوع موخدبرخسی قراخ میمی

 مفید اسس.     «های موخدبرخسیطبق  اجتماعی گروه»یا « جنایس»دستکاخی نبود  متغیر ماتقل توسط تژوهشگر، مانند 
توا  مایر اجرای تیمایش کمی خا اجرا کرد. بنابراین بهتر شود با الگوهای متعددی میطوخ ک  مالحظ  میهما      

دهی موخدنظر نی  اشاخه شود. یعنی بعد از معرفی خوش تیمایش دخ گ اخش تژوهش ب  الگوی ساما اسس هنگام معرفی 
، «نظرسنجی و افکاخسنجی»، «مقایا »، «ایمقایا -علی»دهی آ  و یکی از مواخد خوش تیمایش ب  الگوی ساما 

 اشاخه شود.  « اخزشیابی»یا « همباتگی»
دخ آ  اسس ک  دخ مطالع  موخدی تنها « مطالع  موخدی»شی با خوش تژوهش ترین تفاو  خوش تژوهش تیمایمهم     

شود و چو  موخد دیگری وجود آوخی میجمع« یک موخد»ها برای هما  یک واحد تحلیل وجود داخد و تمام داده
 توا  بهره گرفس. های آ  موخد، از مقایا  نمینداخد، برای فهم خفتاخ و گرایش
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 ای پژوهش پیمایشی.  فرایند اجر99-9
 اسس.  1-00مراحل اجرای تژوهش تیمایشی ب  شرح جدول 

 . فرایند اجرای پژوهش پیمایشی3-99جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 دهی گیری با توج  ب  انتخاب الگوی ساما نمون  گیرینمون  3
 ها  های تژوهشی از نمون خی دادهآوجمع هاآوخی دادهجمع 9
 شده آوخیهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9

 
 گیری در پژوهش پیمایشی. مالحظات نمونه99-3

خ تیمایش جامع  آماخی شامل کلی  تیمایش اغلب با هدف شناخس یک تدیده یا خفتاخ دخ جامع  آماخی خا ی اسس. د
افرادی اسس ک  دخ یک مقیاس جغرافیایی مشخص داخای یک یا چند  فس مشترک باشند. تژوهشگر با استفاده از 

خاب دهد. برای انتگیری احتمالی و غیراحتمالی بات  ب  شرایط و هدف تژوهش، کاخ تیمایش خا انجام میانواع نمون 
کشی، جدول اعداد تصادفی یا خوش قرع » وخ  احتمالی یا تصادفی از یکی از س  خوش افراد نمون  از جامع  ب 

های برآوخد حجم نمون  یا کفایس نمون  موخد تیمایش از چهاخ خوش ا لی ب  شرح شود. برای خوشاستفاده می« منظم
 شود. استفاده می 9-00جدول 

 های برآورد حجم نمونه . انواع روش5-99جدول 

کنید )اندخو و یک نمون  از جداول تعیین حجم نمون  دخ سطوح اطمینا  مختلف خا مالحظ  می 5-00دخ جدول      
 (.3900همکاخا ، 

 
 
 
 

 توضیح واعان ردیف
 انتخاب تمام جامع  تمام شماخ یا سرشماخی 0
 جداول ویژه تعیین اندازه مناسب نمون  مانند جدول موخگا   جداول ویژه 3
الگوبرداخی از مطالعا   9

 مشاب 
 شدهگیری کنترلویژه مطالعا  با خطای نمون ب 

 نمون  مناسب  استفاده از انواع فرمول برای تعیین اندازه های مخصوصفرمول 1
بر اساس حجم و اندازه جامع ، می ا  تجانس جامع  یا تراکندگی  فس یا  فا  جامع ،  تخمین تژوهشگر  9

 امکانا ، مقدوخا  و زما 
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 . حجم نمونه برای سه سطح دقت6-99دول ج
 حجم نمونه با سطوح دقت اندازه جامعه

5% 1% 90% 
099 80 51 90 
039 35 18 95 
099 009 85 50 
019 033 31 51 
399 091 090 51 
339 011 091 19 
399 091 003 13 
319 059 001 11 
999 013 030 15 
939 089 039 11 
999 081 033 18 
919 031 093 89 
199 390 099 80 
139 391 098 83 
199 303 019 83 
999 019 019 89 
0999 385 053 30 
9999 919 035 38 
09999 989 399 33 

ها مند اسس ک  دخ آ های ساده و نظامگیریها بیشتر دخ نمون دخ استفاده از جداول باید دقس شود ک  کاخبرد آ      
تناسب حجم نمون  باید اف ایش یابد. یکی دیگر زیع بهنجاخ وجود داشت  باشد. دخ سایر مواخد ب همگنی حداقل و تو

از جداول معروف دخ این حوزه جدول موخگا  اسس ک  تعداد نمون  مکفی برای تعمیم ب  جامع  خا بر اساس تعداد 
دهنده حداکثر تغییرتذیری نشا  99/9نابس تغییرتذیری کند. معرفی می 1-00ب  شرح جدول  99/9جامع  و دخ سطح 

ود. شای برای تعیین حجم نمون  استفاده میکاخان  وخ  محافظ دخ جامع  اسس. بنابراین از این می ا  تغییرتذیری ب 
دخ د  9، تژوهشگر بر اساس جدول و با دخ نظر گرفتن سطح دقس «تایی 999جامع  »برای نمون  دخ  وخ  وجود 

 موخد برای کافی بود ، نیاز داخد.  053اندازه نمون  حداقل دخج  تغییرتذیری، ب  99/9دخ د و  39با سطح اطمینا  
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 . جدول مورگان برای  برآورد اندازه مناسب نمونه از جامعه1-99جدول 
 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه
90 90 900 80 280 962 800 260 2800 998 
95 93 990 86 210 965 850 265 9000 939 
20 91 920 12 900 961 100 261 9500 936 
25 23 990 11 920 915 150 213 3000 959 
90 28 930 909 930 989 9000 218 3500 953 
95 92 950 908 960 986 9900 285 5000 951 
30 96 960 999 980 919 9200 219 6000 969 
35 30 910 998 300 916 9900 211 1000 963 
50 33 980 929 320 209 9300 902 8000 961 
55 38 910 921 330 205 9500 906 1000 968 
60 52 200 992 360 290 9600 990 90000 910 
65 56 290 996 380 293 9100 999 95000 915 
10 51 220 930 500 291 9800 991 20000 911 
15 69 290 933 550 226 9100 920 90000 911 
80 66 230 938 600 293 2000 922 30000 980 
85 10 250 952 650 232 2200 921 50000 989 
10 19 260 955 100 238 2300 999 15000 982 
15 16 210 951 150 253 2600 995 900000 983 

شده هاتند. خ محدوده خطای تذیرفت این مواخد تیشنهادی برای کفایس حجم نمون ، حداقل  نمون  موخدنیاز د    
دخ د برای تعمیم نتایج  39بنابراین باید نمون  تا حدی افرایش یابد تا حداقل سطح دقس تنج دخ د یا سطح اطمینا  

شده اخائ  8-00های تیمایشی کمی دخ جدول ب  جامع  وجود داشت  باشد. حداقل حجم نمون  برای انواع تژوهش
 اسس. 

 های برآورد حجم نمونه قل حجم نمونه برای انواع روش. حدا8-99جدول 

 

 تعداد انواع ردیف
 نفر 99 مقایا  ای-علی 0
 نفر 99 همباتگی  3
 نفر 099 نظرسنجی و افکاخ سنجی 9
 نفر برای هر متغیر ماتقل   09اضاف  نفر ب  99 خگرسیو  خطی چندگان  1
 هر طبق   نفر برای 99تا  39بین  ایگیری طبق دخ نمون  9
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 ها در پژوهش پیمایشیآوری داده. جمع99-5
دخ شرایط متعدد حضوخی، تلفنی یا فضای مجازی « نوشتن یا تاسخ شفاهی» وخ  تواند ب می« هاداده»دخ تیمایش 

 وخ  نوشتاخی ب  آوخی اطالعا  گاهی ب  این  وخ  اسس ک  خود فرد ب (. جمع3-00آوخی شود )جدول جمع
آوخی کمی کند )مصاحب  با جمعها خا ثبس میترسد و تاسخدهد و گاهی محقق سؤاال  خا میسخ میسؤاال  تا

 ها(. داده
 ها در پژوهش پیمایشیآوری دادههای جمع. انواع روش1-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ا شفاهیم  کاغذی( ی وخ  نوشتاخی )ترسشنادهنده با امکا  تاسخ ب  ترسشنام  ب حضوخ فی یکی تاسخ حضوخی 0
 کننده ها توسط مصاحب ترسش سؤاال  ترسشنام  و ثبس تاسخ تلفنی  3
ه قراخ دهندهای اجتماعی و امثال آ  دخ اختیاخ تاسخ وخ  الکترونیک دخ اینترنس، شبک ها ب ترسشنام  فضای مجازی 9

 گیرد. می
ای مفید اسس زیرا احتمال تاسخگویی خا کاهش دقیق  09متر از های کوتاه کویژه دخ مصاحب گاهی تیمایش تلفنی ب      
دهنده دهنده، برای زمانی مؤثر اسس ک  تاسخدادنی توسط تاسخهای کاغذی یا شکل خواندنی و تاسخدهد. تیمایشمی

ید تا حد اها باز سطح سواد و می ا  دخک مناسب سؤاال  برخوخداخ باشد. باید ب  این نکت  توج  داشس ک  ترسشنام 
ای مناسب اسس ک  ب  اینترنس و ممکن خوشن و واضح باشند. تیمایش از طریق فضای مجازی برای جامع  یا نمون 

 باشند.    فضای مجازی دسترسی داشت 
 

 های پیمایش. تهیه پرسش99-6
تی های موخدنظر، اهمیآوخی دادهها برای جمعهای کلیدی اسس. کیفیس ترسشها از گامدخ فرایند تیمایش تهی  ترسش

باز، بات ، نیم  »های تیمایش دخ الگوهای مختلفی چو  های فرایند تیمایش داخد. ترسشفراتر از سایر بخش
ی مشخص اخواهند ک  از مجموع های بات  از تاسخگویا  میها با ترسششود ک  بیشتر تژوهشتهی  می« ساختاخیافت 

ا انواع خیر  و ب –چند انتخابی، بلی »های تواند ب  شکلهای بات  میواع ترسشها، یکی خا انتخاب کنند. اناز تاسخ
خواهد خواهند ک  ب  زبا  خود و هرچقدخ ک  میدهنده میهای باز از تاسخباشد. دخ ترسش« بندی عددیمقیاس دخج 

 هاتند.  «های کوتاه، مقال ، توضیح و تشریحتُرکردنی، تاسخ»ها تاسخ بدهد. انواع این ترسش
رعس و سدهندگا  ب های سازمانی بایاخ مطلوب و جذاب هاتند. تاسخهای بات  دخ تیمایشاستفاده از ترسش     
بوط ب  های مرجویی کنند و از طرفی دامن  تاسخهای بات  تاسخ دهند و دخ زما   رف توانند ب  ترسشخاحتی میب 

های بات  ب  تاسخگویا  این دهند. ترسشخا دخ اختیاخ هم  قراخ میاهداف تیمایش خا محدود کرده و الگوی واحدی 
 ها تاسخ دهند. ها خا تفایر کنند و ب  آ خوبی ترسشدهد تا ب امکا  خا می
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 سازی معادله ساختاری . مالحظات اجرای پژوهش پیمایشی با رویکرد مدل99-1
 مروخ کرد.  09-00توا  دخ جدول خا می« دل  ساختاخیسازی معامدل»دهی تژوهش تیمایشی بر اساس مراحل ساما 

 سازی معادله ساختاریدهی پژوهش پیمایشی با مدل. مراحل سامان90-99جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 خسم چهاخچوب مفهومی یا مدل نظری با نمایش خوابط بین متغیرها  توسع  مدل 0
 اهگیری بر اساس فرضی های اندازهتغیر و شاخصخسم گرافیکی اختباطا  مناجم میا  م ترسیم نموداخ 3
 کنند؟ شده خا تأیید میسازی انجامها مفهومتشخیص اینک  آیا داده گیریاخزیابی مدل اندازه 9
 آزمو  مدل نهایی و تأیید آ  یا اخائ  مدل جایگ ین اخزیابی مدل ساختاخی 1
وب خسم چهاخچاساس مطالعا  عمیق تیشین  و مبانی نظری ب باید بر  برای انجام نخاتین گام و توسع  مدل     

مشاهده باشد. این خوابط مبتنی بر های آ  قابلمفهومی یا مدل نظری ترداخس ک  دخ آ  خوابط بین متغیرها و شاخص
 گرفت  باشند. مرحل  نخاس این نوع مطالع هایی اسس ک  با توج  ب  مطالعا  نظری یا شواهد تجربی شکلفرضی 

ی سازی  حیح این مرحل  متکهای بعدی تا حد زیادی ب  مفهوموتحلیلکننده اسس زیرا تج ی بایاخ مهم و تعیین
 اسس. 

ها از طریق برای اجرای این نوع تژوهش حداقل ب  دو متغیر یا سازه با ابعاد مشخص نیاز اسس ک  همباتگی آ 
 طرح باشد. یکی از مبناهای استفاده از اینحدس منطقی قابلعنوا  یک فرضی  یا مطالعا  نظری یا شواهد تجربی ب 

« مکنو متغیر »دخ شرایط وجود  اسس.« متغیرهای بدو  امکا  سنجش ماتقیم»یا « متغیرهای مکنو »خویکرد وجود 
برای این  وتحلیل آماخی مانند خگرسیو  وجود نداخد.های کالسیک تج ی دخ تژوهش، دیگر امکا  استفاده از خوش

ای با نمون  0-00گیرند. شکل گیری قراخ میها یا متغیرهای مکنو ، موخداندازهسنجش ماتقیم سازهنظوخ ابعاد قابلم
تمایل »گیری متغیر مکنو  دهد. برای سنجش و اندازهها نشا  میسنجش آ دو متغیر مکنو  یا دو سازه خا با ابعاد قابل

شده ادهاستف« فراوانی خابط  و مد  تماس»مانند « متغیرهای آشکاخ»گیری یا اندازههای قابلاز برخی شاخص« ب  خابط 
 اسس. 

       

 
 . نمون  الگوی مفهومی باوجود متغیر مکنو  0-00شکل 

دهی عنوا  یک خوش آماخی ساما ب « SEMسازی معادل  ساختاخی یا مدل»دخ این شرایط بهتر اسس تیمایش با      
وجود داخد. این خوش ب  « سازی اقتصادسنجیمدل»و « تحلیل عامل از منظر تأییدی»این خوش ترکیبی از شود. دخ 
 ایزما  ب  برآوخد تعدادی از متغیرهای مکنو  و آشکاخ با معادل  وخ  هماف اخهای آماخی مانند لی خل ب مکمک نر

های گذاخیزما  اثرو وابات  دخ مدل وجود داشت  باشد، همترتیب اگر متغیرهای ماتقل اینتردازد. ب تیوست  میهمب 

 اهمیس خابط 

 طول مد  خابط 

 تعدد خاه اختباطی

های خابط ه ین   

 تمایل ب  خابط 

 فراوانی خابط 

 مد  تماس
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تمامی  زما سازی معادل  ساختاخی، مدل آماخی از طریق تحلیل همشود. دخ مدلماتقیم، غیرماتقیم و کلی محاسب  می
 (.   0939شود )ویرا، ها آزمو  مییا تناسب بین مدل با داده« نیکویی برازش»منظوخ تعیین متغیرها ب 

گیرد. بر اساس مدل مفهومی ک  دخ مرحل  اول اف اخ  وخ  میهای نرمفرضدخ مرحل  دوم ترسیم نموداخ دخ تیش     
اف اخ ایجاد کرد )ویرا، دخ نرم 3-00توا  نموداخی مانند شکل شده دخ آ  میهای تعیینشکل گرفس و بر اساس فرضی 

0939 .) 

 
 هابرگرفته از یک مدل مفهومی و فرضیهشده . یک نمونه نمودار ترسیم2-99شکل 

دهنده یک فرضی  هاتند ک  برخی از این های برقراخکننده اختباط بین متغیرها نشا هر یک از فلش 3-00دخ شکل      
 اند. معرفی شده 00-00ها دخ جدول فرضی 

 اشارههای نمونه مدل مفهومی برای ترسیم نمودار گرافیکی مورد. انواع فرضیه99-99جدول 
 فرضیه شماره فرضیه  ردیف
0 H1 .تعهد بر کیفیس خابط  اثر داخد 

3 H2 .تعهد بر اهداف دوجانب  اثر داخد 
9 H3  .اهداف دوجانب  بر کیفیس خابط  اثر داخد 
1 … … 
عهد، زا )تو زا )اختباطا ، مشتری مداخی و منافع ا لی خابط ( و س  متغیر دخشده داخای س  متغیر برو مدل اخائ      

ذاخند و متغیر گعنوا  متغیر ماتقل بر دیگر متغیرها اثر میزا، ب اهداف دوجانب  و کیفیس خابط ( اسس. متغیرهای برو 
کنند و ضمن اثرتذیری از برخی عنوا  متغیر وابات  و متغیر ماتقل عمل میزما  ب طوخ همب زا دخ مواخدی دخو 
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تعهد و اهداف »زای ی دیگر اثر خواهند داشس. دخ مثال موخداشاخه متغیرهای مکنو  دخو زما  بر متغیرهامتغیرها، هم
عنوا  ب  «کیفیس خابط »زای داخند. همچنین متغیر مکنو  و دخو « نقش متغیر ماتقل و وابات »زما  طوخ همب « دوجانب 

عنوا  ب  «مداخیاختباطا ، تعهد و مشتری»نو  شود زیرا دخ اختباط با متغیرهای مکشناخت  می« سازه یا متغیر مرک ی»
دترمینا »
اهداف »غیر و برای مت« دترمینا  غیرماتقیم»عنوا  ب « منافع ا لی خابط »و برای متغیر « های ماتقیم و غیرماتقیم0

متغیر » عنوا ب « تعهد و اهداف دوجانب »کند. دخ این مدل متغیرهای مکنو  عمل می« عنوا  دترمینا  ماتقیمب « دوجانب 
بر کیفیس  «اختباطا ، مشتری مداخی و منافع ا لی خابط »هاتند. متغیرهای « کننده اثرا  دیگر متغیرهامیانجی یا تعدیل

مداخی، منافع ا لی خابط  و مشتری»های بعدی تأثیر متغیرهای های اولی  اثر داخند اما واسط عنوا  واسط خابط  ب 
 (.0939کنند )ویرا، بط  تعدیل میخا بر کیفیس خا« تعهد
گیری باید مالحظاتی مانند نرمال بود  ها و اخزیابی مدل اندازهآوخی دادهتیش از وخود ب  گام سوم یا مرحل  جمع     
. شودگیری، ساختاخ مدل برای انجام آزمو  نهایی میها خا موخدتوج  قراخ داد. تس از اخزیابی و تحلیل مدل اندازهداده
رای کنند. بشده بر مبنای مدل خا تأیید میسازی انجامها، مفهومشود ک  آیا دادهاین گام یا اخزیابی مدل مشخص می دخ

حا ل از « های مفروضداخ بود  خابط معنی»و « اخزیابی عالئم تاخامترهای مربوط »این امر باید ب  مواخدی ب  چو  
نهایی  9-00مثال قبل، ساختاخ مدل تیشنهادی کیفیس خابط  ب  شکل اف اخ توج  داشس. برای نمون  دخ خروجی نرم

 شود. می

 
 . نمونه تغییرات در رسم گرافیکی مدل پس از ارزیابی مدل 9-99شکل 

                                                           

ها وس ماتریسن معکدهد. دترمینا  بیشتر برای تعییشود ک  هر ماتریس مربعی خا ب  یک عدد نابس می. دترمینا ، دخ جبر خطی ب  تابعی گفت  می0
توا  مقادیر ویژه خو از طریق دترمینا  میتذیر اسس. ازاینک  اگر دترمینا  ماتریای مخالف  فر باشد، آنگاه آ  ماتریس معکوسطوخیشود، ب استفاده می

 یک ماتریس یا ب  عباخ  بهتر یک نگاشس خطی خا تعیین کرد.
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 روش پژوهش پیمایشی ۲۳۹

-شود و یا این مدل تأیید خواهد شد یا نرمدخ مرحل  چهاخم و گام نهایی مدل ساختاخی تیشنهادی اخزیابی می     

 ایگ ینی خا تیشنهاد خواهند داد.   اف اخهای آماخی مدل ج





 

 

روش پژوهش  

یا داده بنیاداگر  ندد تئوری   12 

 : آشنایی با فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری هدف کلی

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری و انواع آن 
 گیری در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات نمونه 

 ها در گراندد تئوری آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۲۳۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

ها با اب اخهای مختلفی اسس ک  امروز توج  زیادی خا از آوخی دادهگراندد تئوخی یک خوش کیفی و مبتنی بر جمع
حث بسوی خود جلب کرده اسس. دخ این فصل فرایند اجرا تژوهش ب  خوش گراندد تئوخی موخدسوی تژوهشگرا  ب 

 گیرد. قراخ می
 

  9. مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری92-9
ظری  داده ای، نظری  مبنایی، ننظری  بنیادی، نظری  زمین »های مختلفی چو  دخ منابع فاخسی واژه گراندد تئوخی ب  شکل

سس. شده اترجم « دهسازی بنیادی، خویش نظری  و نظری  برخاست  از داتردازی داده بنیاد، نظری  مفهوممحوخ، نظری 
« یگراندد تئوخ»دلیل فقدا  توافقی جامع میا  مترجما  و برای جلوگیری از هرگون  ابهام دخ این کتاب از عنوا  ب 

 شود. استفاده می
  و نظری»های موجود اتکا نداخد بلک  متکی بر تدوین ها بر نظری خوش گراندد تئوخی برخالف دیگر تژوهش      

بر آ  تأکید داخد ک  هر نظری   Groundedواژه (. 0931با ذهنی باز اسس )شرفی و عباسپوخ، تژوهشگر و توسط « گ اخه
بنیا  نهاده شده اسس. خوش گراندد « های واقعیای ماتند از دادهزمین »شده با این خوش، بر اساس تدوین و گ اخه

فرد و مناسب اسس )دانایی« انش دخ آ  زمین ای خاص و ضعف دنبود تژوهش جامع دخ زمین »تئوخی برای مواخد 
تجاخب زندگی خوزمره، مراودا ، ماتندا ، ادبیا  »ب  کمک استدالل استقرایی از « نظری »این خوش (. با 0985امامی، 

آوخی اطالعاتی عمیق تواند منبعی اخزشمند برای جمعاین خوش می  (.3990، 3شود )مایا استخراج می« و مشاهدا 
(. این خوش کیفی مانند 0339، 9دهی تژوهش دخ مرحل  کمی باشد )استراوس و کوخبین  کیفی و جهسدخ مرحل
ب خگ  دهنده وسیع، تصویریهای متعدد اسس. ابتدا با عدسی واید یا توششوسیل  دوخبینی با عدسیبرداخی ب عکس

چشمی »شود. دخ این خوش تر ثبس میقتر و دقیهایی ن دیک،  حن و کلی از میدا  و سپس با تعویض مداوم عدسی
 نیاز اسس. « دستی منضبط»و « گوشی کاخآزموده»، «ذهنی باز»، «تی بین
از زما  ظهوخ گراندد تئوخی تاکنو  الگوهای ساماندهی متعددی برای این مایر اجرای تژوهش معرفی شده اسس.      

و « کوخبین»با همکاخی فردی بنام « استراوس»ایجاد شد. « گلی خ و استراوس»الگوی اولی  توسط بنیانگ اخا  آ  یعنی 
جدایی از گلی خ، الگوی دیگر و متفاو  با قبلی خا معرفی کرد. دخ ادام  هر یک از تژوهشگرا  مایر خاص خود خا 

گیری دو خویکرد اولی  دخ این خوش، خویکردهای دیگری هم توسط دیگر کاخشناسا  تیش گرفتند و تس از شکل
 9دهنده فرآیند تاخیخی و منشأ تقایما  ایجادشده دخ خوش گراندد تئوخی مربوط ب  نشا  0-03.  شکل معرفی شد

 شده اسس. ها اشاخهب  آ  0-03های ابتدایی جدول تغییر محوخی دخ این خوش اسس ک  دخ خدیف

                                                           
1. Grounded theory  
2.  Mayan 
3.  Strauss and Corbin 
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ندد تئوری یا داده بنیاداروش پژوهش گر ۲۳۳  

 
 . سیر تاریخی تغییرات محوری گراندد تئوری 9-92شکل 

مند یا نظام»خویکرد  0339دخ سال « استراوس ب  همراه کوخبین»،  «و استراوس گلی خ»تس از جدایی مایر      
خا برای گراندد تئوخی « ظاهر شونده»خویکرد  0339دخ گراندد تئوخی خا معرفی کردند. گلی خ هم دخ سال « سیاتماتیک

، شات من و «گرایان ساختاخ»چاخم  خویکرد  3999اخائ  داد. این دو خویکرد بایاخ ترطرفداخ هاتند. دخ سال 
مروخ خا معرفی کردند. این الگوها ب « تحلیل موقعیس»( خویکرد 3999و کالخک )« ابعادی»( خویکرد 0330همکاخانش)

 برخوخداخ شدند.      0-03از نوع بیشتری ب  شرح جدول 
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 ۲۳۸ مرجع پژوهش

 . انواع الگوهای اجرایی روش گراندد تئوری9-92جدول 
 استعاره توضیح معرف رویکرد  مؤسس ردیف
 قابل  شناسایی یک مفهوم اساسی و تای  بدو  شناخس دقیق  GT ظاهر شونده گلی خ 0
استراوس و  3

 کوخبین
تاخادایمی و 

 سیاتمی
SCGT خیخت  ای از خویدادها و تیامدها دخ زما  مواجه  با زنجیره-

 گر
 مفار دخ شرایط تفایر از معنای موجود CGT گراساخس چاخم  9
و تحلیل از موقعیس برای موضوع  اخائ  نقش  SAGT تحلیل موقعیس 0ادل کالخک 1

موخدمطالع  مانند نقش  موقعیس، نقش  دنیا و عر   
 اجتماعی 

 افشاگر

های قابل خبط برای با مدخل شدهبرای دانش انباشت   تحلیل ابعاد 3لئوناخد شات من 9
یجاد ایجاد معنا مانند حرکس انگشس، ساعد، دسس و ا

 خقص

 خقصنده

 و  خوی باسکر 5
 9الیوخ

ایجاد چاخچوب فلافی برای انتخاب خوش تژوهش و  CGT انتقادیخئالیام 
واقعیس با اثر زبا ، معناسازی و زمین   تو یف

 اجتماعی 

- 

الوسو  و  1
  1اسکالبرگ

ها، ماائل، ها، معانی، انگی هتأکید بر انعکاس اخزش RGT انعکاسی
-بندی مفاهیم و مقول شگرا  دخ طبق نوع خفتاخ تژوه

 ها بندی آ 

- 

گراندد تئوخی  گلی خ  8
 کمی

Quaniative 
GT 

کمی برای تحلیل کیفی و خسید  ب   استفاده از داده
 نظری  

- 

گولدکوهل و  3
 9کرانهولم

های مشخصی از خوش استقرایی و ترکیب با جنب  MGT چندگان 
 قیاسی

- 

 گراندد تئوخی نوخنبرگ 09
 مطلع

IGT  تأکید بر آگاهی از ادبیا  تژوهش برای توسع  دیدگاه
 تژوهشگر

 

  اندازی برای اضافیک خوش تحقیق نیاس، بلک  چشم FGT فمینیاتی  5ووسس 00
 های مختلف گراندد تئوخی شد  خوش

- 

 - خسید  ب  نظری  از تحلیل تصاویر  VGT دیداخی 1توماس کونکی 03
یابد. دخ خوش تاخادایمی یا ای دخ یک فرایند تکوین میها، نظری ه یا نوخاست  گلی خ با دادهدخ خوش ظاهر شوند     

مندی از منظا سیاتمی استراوس و کوخبین برای تدوین نظری  دخ خابط  با یک تدیده، دخ خوشی استقرایی مجموع 

                                                           
1. Clark 
2.  Schatzman 
3. Roy Bhaskar & Oliver 
4. Alvesson & Skoldberg 
5. Goldkuhl & Cronholm  
6. Wuest 
7. Konecki 
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ندد تئوری یا داده بنیاداروش پژوهش گر ۲۳۷  

-شود. دخ خوش ساخساستفاده می« گ ینشی کدگذاخی باز، محوخی و»ها شامل گان  تحلیل دادهها و با مراحل س خوی 

 شود. ساخت  می« نظری »آوخی و از معنای موجود تفایر و ها از محیط خود تژوهشگر جمعگرایان  چاخم  داده
 

 . فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری92-2

 اسس.  3-03مراحل اجرای تژوهش گراندد تئوخی ب  شرح جدول 
 هش گراندد تئوری. فرایند اجرای پژو2-92جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و مشخص کرد  خویکرد تژوهشی دخ اجرای گراندد تئوخی طراحی تژوهش 0
 های غیرتصادفی هدفمند و نظری گیریگیری با تأکید بر نمون نمون  گیرینمون  3
 ید بر خوش مصاحب   های کیفی با تأکآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
ی هاهای کدگذاخی دادهشده دخ خوش گراندد تئوخی و با تأکید بر خوشبا توج  ب  خویکرد انتخاب هاتحلیل یافت  1

 کیفی
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
 مراحل زمانیهمب الگو یا خویکرد آ  اسس. مراحل اجرای خوش گراندد تئوخی تا حد زیادی وابات  ب  انتخا      

اسس )استراس و  گراندد تئوخی هایترین ویژگیمهم از «هاداده مداوم مقایا  و وتحلیلتج ی » ،«هاداده آوخیجمع»
تر ب  فرآیند اجرای تژوهش گراندد با خویکردی عملیاتی 3-03(. نموداخ 3995، 0؛ میل ، بونر و فرانایس0339کوخبین، 

شود. دخ ها اشاخه میآوخی دادهوخی اشاخه داخد. دخ سطح اول این نموداخ ب  منابع موخداستفاده تژوهشگر برای جمعتئ
اسس. برای مصاحب  تژوهشگر نیاز ب  انتخاب نمون  « مصاحب »ها استفاده از آوخی دادهترین منبع جمعاین سطح مهم

 موضوع موخد یک نظری  دخ دستیابی ب  با توج  ب  هدف شود.می گفت « کنندهشرکس»دخ تژوهش کیفی داخد ک  ب  آ  

ب  نقل از نا ری و  3995، 9؛ نیوما 0339، 3اقدام کرد )اخلندسو  های مرتبطآوخی دادهتژوهش باید نابس ب  جمع
 (. 0935همکاخا  

                                                           
1. Mills, Bonner & Francis 
2. Erlendson 
3. Neumann 
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 ۲۳۶ مرجع پژوهش

 
 (2091پژوهش گراندد تئوری )ناصری و پیری،  انجام . مراحل2-92شکل 

 شود. این امرمی آغاز هاداده تحلیل کاخ هاداده آوخیجمع از ها قراخ داخد. بعدی نموداخ، تحلیل دادهدخ سطح بعد     

 ها، تژوهشگر باخ دیگر ب داده تحلیل از بعد ممکن اسس و داخد ادام  همچنا  گیرینمون  ک  افتدمی اتفاق شرایطی دخ

 این دخ کاخ ترینمهم ادام  دهد. اشباع نظری خسید  ب   زما  تا خا عمل این و داده برود آوخیجمع و گیرینمون  سراغ

خوش  طریق از ک  شدهگفت  هایو حرف هایادداشس اسس. کدگذاخی مراحل انجام و یکدیگر با هاداده مقایا  قامس
  وخ ب  ک  هاتند کدگذاخی سازوکاخهایی برای همگی آید،می دسسب  هاگراف و جداول از استفاده با محتوا تحلیل

دهنده مراحل کدگذاخی برای تشکیل (. سطوح بعدی نموداخ نشا 0339گیرند )استراس و کوخبین، می انجام فردی
ها دخ تژوهش مبتنی بر گراندد شده، چاخچوب کلی کدگذاخی دادهمعانی و مفاهیم اسس. آنچ  دخ این نموداخ نشا  داده
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ندد تئوری یا داده بنیاداروش پژوهش گر ۲۳۱  

شده تشکیل 9-03ب  شرح جدول « هاها، ابعاد و قضی مفاهیم، مقول » گراندد تئوخی از چهاخعنصر اساسی تئوخی اسس.
 شود. تر میای اسس ک  با حرکس ب  سمس مقول  و قضی ، محدودتر و کانونیمفهوم گاترده« مفاهیم»اسس. 

 . عناصر گراندد تئوری     9-92جدول 

آوخی و تحلیل ها برای تاسخ ب  آ ، جمعشود و دخ ادام  دادهسازی نخاس سؤال تژوهش مطرح میبرای مفهوم    
کنند. ب  این نحو ک  با شناسایی ها دخ قالب یک مجموع  جدول، مایر تکاملی خود خا دنبال میخواهند شد. این داده

شود. سپس با مروخ کدها و شناسایی کدهای مشترک ی اختصاص داده میها، ب  هر نکت  یک کد معیننکا  کلیدی داده
یابد. دخ مجموع نظری  بنیادی از کدها آغاز و سپس ب  مفاهیم، برای یک تدیده، یک عنوا  مفهومی ب  آ  اختصاص می

اخد، زیرا نظری  از دل شود. این نوع نظری  نیاز ب  تأیید و آزمو  مج ا ندها، ابعاد و سرانجام ب  نظری  ختم میمقول 
 شده اسس. های زنده حا لداده
 

 مند )استراوس و کوربین(. مقایسه دو رویکرد ظاهر شونده )گلیزری( و نظام92-9
هایی ول ها احتمال تحمیل مقمند آ ، تأکید کرد ک  با کاخبرد خویکرد نظام«استراوس و کوخبین»با نقد خویکرد « گلی خ»

. او باوخ داشس ک  خویکرد استراوسی تو یفی مفهومی اسس ک  شرایط ظهوخ یک نظری  نو خا ها وجود داخدب  داده
 مند ب  منطقدهد ک  خویکرد ظاهر شونده دخ مقایا  با خویکرد نظامکند. مقایا  این دو خویکرد نشا  میفراهم نمی

ها ها، نظری  خا از بطن دادهداده جای تحمیل نظری  ب تر اسس. خویکرد ظاهر شونده ب خوش گرانددتئوخی ن دیک
های خود خا دخ یک قالب مشخص با مند دخ مرحل  کدگذاخی انتخابی، تژوهشگر دادهکند. دخ خویکرد نظامجاتجو می

د. این کنها تیوند برقراخ میشده بین مقول دهد و دخ قالب نموداخی از تیش تعیینقراخ می« تاخادایم کدگذاخی»عنوا  
ر یک ها بها باشد و ن  اینک  دادهس ک  دخ گرانددتئوخی اعتقاد بر این اسس ک  بنیاد نظری  باید دخ دادهدخ حالی اس

کدگذاخی، »هایی بین این دو خویکرد از ابعاد مقایا  1-03(. دخ جدول 0339، 0مبنای نظری قراخ گیرند )خوبرچس
 اسس. شدهانجام«  گیریمروخ ادبیا  تژوهش، اعتباخ یابی و نمون 

 
 
 
 
 

                                                           
1. Robrecht  

 توضیح عناصر ردیف
 ها سازی دادهخی از مفهومگیری تئوواحدهای بنیادی تحلیل و شکل مفاهیم 0
 یا طبق  و حا ل ترکیب و کناخ هم قراخ گرفتن چند مفهوم  هامقول  3
 ها ب  سمس مفاهیما طالحی برای ترکیب چند مقول  و نوعی تمهید برای حرکس از مقول  ابعاد 9
 معین  هاییافت  بین یک مقول  و مفاهیم آ  با دیگر مقول بیانگر خوابط تعمیم هاقضی  1
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 مند(. مقایسه دو رویکرد گلیزری )ظاهر شونده( و استراوسی )نظام3-92جدول 
 توضیح نوع خویکرد محوخ مقایا  خدیف
 الف( واقعی )باز و انتخابی(، ب( نظری ظاهر شونده کدگذاخی 0

 الف( باز، ب( محوخی، ج( انتخابی مندنظام
 از تحلیل و همراه با تیدایش نظری  مروخ بعد ظاهر شونده مروخ ادبیا  تژوهش 3

 آوخی داده برای اف ایش حااسیس نظری تژوهشگرمروخ قبل از شروع جمع مندنظام
های خوی  9

 اعتباخبخشی ب  نظری 
 «تناسب، مرتبط بود ، عملی بود  و قابلیس ا الح»با چهاخ معیاخ  ظاهر شونده

 ایی، خوایی، کفایس فرایند تژوهش، معقول بود با فنو  متعددی مانند اعتباخ، تای مندنظام
 گیری هدفمندهای آگاهان  یا با خوش نمون انتخاب ظاهر شونده گیری نظرینمون  1

 گیری هدفمندهای آگاهان  یا با خوش نمون انتخاب مندنظام
 هرمنوتیک ظاهر شونده تشاب  با دیگر خوش 9

 تحلیل محتوا مندنظام
 گرایان  با تأکید بر چیاتی و چگونگیخویکردی واقع ظاهر شونده ب  حقیقسنوع نگاه  5

 گرایان  با تأکید بر تأثیرتذیری نظری  از اقتضائا  زمانی و مکانی خویکردی غیرواقع مندنظام
 تذیر، بدو  مداخل  و همراه با دخ نظر گرفتن ا ول تژوهش کیفیقالب انعطاف ظاهر شونده خوند تژوهش 1

 ها آوخی و تحلیل دادهمند برای جمعخویکرد ساختاخمند و قانو  مندنظام
  وخ  آزادب  ظاهر شونده هاگردآوخی داده 8

 های تژوهش  وخ  هدفمند و ناظر بر گ اخهب  مندنظام
کدگذاخی و تحلیل  3

 هاداده
و دخ  کنداستفاده نمی دخ کدگذاخی باز، تژوهشگر از سؤاال  قبلی ماتقیم ذهنش ظاهر شونده

بندی و دخ کدگذاخی نظری، مفاهیم های کدگذاخی باز طبق کدگذاخی محوخی، داده
 مرحل  قبل توسع  نظری خواهد یافس. 

دخ کدگذاخی باز از سؤاال  ماتقیم مانند چ  کای و چ  موقع و از کدگذاخی  مندنظام
د  قدخ  توضیحی طبقا  محوخی برای تاسخ ب  سؤاال  چ  موقع و کجا و باالبر

 شود. و دخ کدگذاخی انتخابی برای تعریف مجدد و تفایر مفاهیم نظری استفاده می
مند، ها این اسس ک  دخ خویکرد نظامهایی وجود داخد، اما تفاو  عمده آ اگرچ  دخ فرایند کدگذاخی شباهس     

د اما دخ خویکرد ظاهر شونده )گلی خی( ج ییا  و قواعشده اسس، تری بیا کدگذاخی با ج ییا  بیشتر و با فنو  دقیق
 وخ  باز (. دخ خویکرد ظاهر شونده، چند مصاحب  اول ب 3900، 0کمتری دخ کدگذاخی وجود داخد )جون  و آلونی

بند. یاهای بعدی دخ قالب کدگذاخی انتخابی ادام  میشوند، سپس با شناسایی مقول  محوخی مصاحب کدگذاخی می
، دخ خویکرد ظاهر شونده« گلی خ»شوند.  وخ  باز کدگذاخی میها ب مند، کلی  مصاحب ک  دخ خویکرد نظامدخ وختی

ا کند، امها تیشنهاد میهای خنثی خا برای تاهیل فرایند تفایر دادهای از سؤالها، مجموع برای کدگذاخی بازداده
ها دخ تحلیل بایاخ خی  مخالف هاتند. دخ کدگذاخی انتخابی ادهمند با قراخ داد  ددخ خویکرد نظام« استراوس و کوخبین»

های کدگذاخی اسس اما دخ خویکرد ها از طریق یک الگوی اختباطی با خانوادهظاهر شونده تأکید بر تلفیق میا  مقول 

                                                           
1. Jones & Alony  
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مند تو یف ذاخی نظام(. دخ تاخادایم کدگ3990، 0شود )الکها از طریق تاخادایم کدگذاخی انجام میمند، تلفیق مقول نظام
های های کدگذاخی بر اساس تاخادایم کدگذاخی محوخی وجود داخد اما دخ خویکرد گلی خی، خانوادهدقیقی از خانواده

 کدگذاخی، حا ل کدگذاخی نظری هاتند. 
دخ نحوه ها نظر آ کنند؛ اما اختالفهر دو خویکرد، نقش مروخ ادبیا  خا دخ ایجاد یک نظری  جدید تصدیق می     

احی  ها از نبا استفاده از ادبیا  دخ شروع تژوهش مخالف اسس تا از فشاخ ب  داده« گلی خ»استفاده از ادبیا  اسس.  
شده تژوهشگر جلوگیری شود. بر این اساس اگر ادبیا  تیشین  قبل از ظهوخ یک مقول  محوخی تفایرهای از تیش تعیین

ود ک  شگراندد تئوخی نقض خواهد شد. دخواقع زمانی از ادبیا  استفاده میطوخ گاترده مطالع  شود؛ فرض اساسی ب 
خوبی دخ جریا  اسس. بدین ترتیب، مروخ ادبیا  و مطالع  ای ب مقول  محوخی حضوخ یافت  اسس و توسع  مفهومی تای 

ادبیا  تژوهش وجود  مند، استفاده ازآ  از قبل نوعی هدخ داد  زما  اسس. این دخ حالی اسس ک  دخ خویکرد نظام
شود اما دخ خویکرد ظاهر شونده، اعتباخ نظری  از مبنایی مند اعتباخ نظری  از دقس خوش حا ل میداخد. دخ خویکرد نظام

(. خویکرد ظاهر شونده تأکید داخد دخ هنگام 3900شود )جون  وآلونی، ها حا ل میها و داشتن مبنایی دخ دادهبود  داده
ها طوخی انتخاب شوند ک  اطالعا  مفیدی خا دخ حوزه موضوع منتخب ها و مجموع فراد، گروهشروع تژوهش باید ا

 (. 3900، 3فراهم کنند )دوداس، سیلینگو و اسماعیل
 

 مند(. رویکرد استراوس و کوربین )نظام92-9-9
أکید ت« ز، محوخی و انتخابیبا»های ها از طریق کدگذاخیبر مراحل تحلیل داده« استراوس و کوخبین»مند خویکرد نظام 

وسیل  های خوشن آ  اسس. کدگذاخی باز فرآیندی تحلیلی اسس ک  ب دلیل دستوخالعملداخد. محبوبیس این خوش ب 
شوند. کدگذاخی محوخی فرآیند مرتبط کرد  ها کشف میها دخ دادهها و ابعاد آ ها شناسایی و ویژگیآ  مفهوم

آوخی گیرد. هدف از جمعخی انتخابی نی  یکپاخچ  کرد  و تاالیش نظری   وخ  میهای فرعی اسس. دخ کدگذامقول 
ها دخ موخد موضوع موخدبرخسی دخ قالب مدل تاخادایمی مانند ها و مقول های کیفی دخ این مطالع  کشف سازهداده

 اسس.  9-03شکل 

 
 . مدل پارادایمی استراوس و کوربین9-92شکل 

                                                           
1. Locke  
2. Devadas, Silong & Ismail 
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 شده اسس. معرفی 8-03ی موجود دخ مدل تاخادایمی استراوس و کوخبین دخ جدول هاهر یک از مقول      

 . انواع مفاهیم موجود در مدل پارادایمی استراوس و کوربین  8-92جدول 

و  های مناسبی متناسب با شرایطکند. بدین معنا ک  اگر کنشاستفاده می« اگر، تس، آنگاه»این خویکرد از الگوی      
شود و آنگاه شاهد تیامدها و نتایجی خواهیم بود موجبا  علی شرایطی فراهم می ها وجود داشت  باشد تسزمین 

های مرتبط با موضوع موخدمطالع ، منبعی (. دخ این خوش، تمامی محتوا یا داده0939)اسدی، خضوی و فراستخواه، 
 خوش این ب  میهنگا تژوهشگرا  معموالً (. 0939شوند )عرب نرمی و همکاخا ، برای کاب اطالعا  محاوب می

 ب  سطحی  وخ ب  یا قراخگرفت  غفلس موخد قبلی مطالعا  ها دخآ  مطالع  تحس موضوع ک  آوخندمی خوی تژوهش

تدوین، تعدیل یا ا الح یک نظری   مطالع  هدف ک  شودمی استفاده شرایطی دخ این خوش یعنی باشد. شده توج  آ 
 (. 0981 باشد )بازخگا ،

 
 یزری )ظاهر شونده(. رویکرد گل92-9-2

عس فرض و بر اساس وسسازی و کشف نظری  دخ فضایی گاترده، بدو  تیشدخ خویکرد ظاهر شونده یا گلی خی مدل
فتن ها و خگیرد. دخ این خویکرد دو گام ا لی کدگذاخی شامل شکاتن دادهها  وخ  میدید تژوهشگر دخ تحلیل داده

باز »ل  ب  دو مرح« کدگذاخی واقعی»سید  ب  نظری  اسس. گام نخاس یا بندی کدها و خاز سطح تجربی ب  سمس گروه
 مروخ کرد.  9-03توا  دخ جدول خا می« کدگذاخی نظری»و گام دوم یا « و انتخابی

 . انواع کدگذاری در روش ظاهر شونده )گلیزری(  5-92جدول 

ا  شود و دخ مرحل  کدگذاخی انتخابی بتو ها آزادان  کدگذاخی تا مقول  محوخی مشخصدخ کدگذاخی باز، داده     
کنندگا ، دغدغ  دهد چگون   مشاخکسکدگذاخی بر اساس مقول  محوخی خا هدایس کرد. مقول  محوخی، توضیح می

کنند. از ابتدای اقدام ب  کدگذاخی باز، باید شده از سوی تژوهشگر حل میا لی خود خا دخ خابط  با ماائل  مطرح

 توضیح انواع ردیف
 ها ایده، حادث  یا خخداد ا لی ایجادکننده مفاهیم و مقول  تدیده محوخی 0
 ایش تدیده موخدمطالع عوامل و شرایط تید شرایط علّی 3
 تیرامو  تدیده، محل وقوع حوادث مرتبط با تدیده یا محل کنش متقابل برای کنترل یا تاسخ ب  تدیده   ایشرایط زمین  9
 زمین  ساختاخی وقوع تدیده یا مقول  و مؤثر بر چگونگی واکنش ب  آ  یا ب  تیامدهای آ   شرایط میانجی 1
 هایی برای کنترل، اداخه و برخوخد با تدیده موخدنظر با هدف و دلیلی مشخص ا و واکنشهمبتنی بر کنش خاهبردها 9
 نتایج حا ل از اتخاذ خاهبردها تیامدها 5

 توضیح انواع ردیف
 محوخیها تا زما  ظهوخ مقول  کدگذاخی آزاد داده باز 0
 شوند )کدگذاخی برای متغیر محوخی(ها، دخ جهس آ  کدگذاخی میتس از ظهوخ مقول  محوخی، مصاحب  انتخابی 3
 تلفیق  میا  مفاهیم، توسط یک الگوی اختباطی نظری 9



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

ندد تئوری یا داده بنیاداروش پژوهش گر ۲۸۹  

-یها و ویژگهای انت اعی حا ل از تلفیق مقول ی، مدل وخ  آگاهان  دخ جاتجوی متغیر محوخی بود. کدهای نظرب 
وخ   ها دخ جهس یک نظری  هاتند. کدهای نظری، چگونگی اختباط ممکن میا  کدهای واقعی برای تلفیق ب های آ 

ها مانند کدهای واقعی حا ل از فرآیند کدگذاخی باز و انتخابی، ظهوخ کنند. آ سازی مییک نظری  مفروض خا مفهوم
 کنند. بنابراین کدهای واقعیبافت  و متصل میهمتک  شده خا مجدداً ب های تک یابنده و خودجوش هاتند و داستا 

بدو  کدهای نظری، انت اعاتی تهی خواهند بود. کدهای نظری، قلمرو جامع، تصاویر وسیع و یک دیدگاه جدید خا 
ها، سطح مفهومی خا دخ مکتوب کرد  مفاهیم و اختباط میا  آ  دهد تادهند. این کدها ب   تژوهشگر اجازه میاخائ  می

 حفظ کند.
گیرد. نکت  قابل توجّ  آ  اسس گفت  این کدگذاخی دخ مرحل  کدگذاخی محوخی،  وخ  میمند تیشدخ خوش نظام     

ها، قول لی خ برای تلفیق مدهد؛ اما گک  استراواس، تلفیق مقوال  خا تنها با استفاده از یک تاخادایم کدگذاخی انجام می
دهای سازی داخد. گلی خ برای تلفیق کها و مدلتذیری بیشتر برای تلفیق مقول و امکا « های کدگذاخیخانواده»اشاخه ب  
های خانواده همپوشانی 08عنوا  الگوهایی برای تلفیق معرفی کرد. این خانواده از کدهای نظری خا ب  08دخ ابتدا  واقعی،
ای هتواند خانواده دیگر خا تقویس یا ایجاد نماید. گلی خ دخ اشاخه ب  هریک از خانوادها هم داخند. یک خانواده میزیادی ب

 5-03گذاخد. دخ جدول سازی آزاد میها، تژوهشگر برای تلفیق کدها و مدلکدگذاخی، بدو  تعیین نحوه تیوند واژه
 سس. شده اهای کدگذاخی معرفیچهاخ نمون  از خانواده

 های کدگذاری از دیدگاه گلیزر. برخی خانواده6-92جدول 

یچ  جدیدی دخ ذهن تژوهشگر های دیگری هم اشاخه داخد ک  هر یک دخالبت  گلی خ دخ مطالعا  بعدی  خود، ب  نمون   
 کند.  ها دخ جهس ایجاد یک نظری  فراهم میتری از مقوال  و تلفیق آ برای دیدگاه وسیع

 
 . سایر رویکردهای گراندد تئوری 92-3

های ب  زبا  فاخسی داخد اما خویکردهای دیگری مند، فراوانی بیشتری دخ تژوهشهرچند دو خویکرد ظاهر شونده و نظام
 . شودتوانند موخداستفاده تژوهشگرا  قراخ گیرند. دخ ادام  ب  معرفی این خویدادها ترداخت  مید داخد ک  میهم وجو

 
 

                                                           
1. Causes, Consequences, Contingencies, Context, Conditions and Covarinces 
2. Forms, Styles and Classes 
3. Stages, Phases, Chains and Progressions 
4. Social norms, Social values and Social belief 

 هایی در متن با پوشش تأکید بر واژه خانواده ردیف
 0«علل، نتایج، اقتضائا ، متن، شرایط و تغییرا  همگام»کلم   5دخ ابتدای  Cبرگرفت  از حروف  هاسی 5 0
 3« ها و طبقاها، سبکشکل»مربوط نوع خانواده مانند  نوع 3
  9«هاها، توالیمراحل، فازها، زنجیره»مربوط ب  فرایندها مانند  فرایند 9
 1«های اجتماعی و اعتقادا  اجتماعیهنجاخهای اجتماعی، اخزش»های فرهنگی مانند مربوط ب  تدیده فرهنگی 1
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 گرا )چارمز( . رویکرد گراندد تئوری ساخت92-3-9
گفت  آ  اسس ک  تژوهشگر باید اجازه دهد تا مائل  تژوهش، خوش موخدنظرش خا تفاو  این خوش با مراحل تیش

 از خود ترسید.  1-03ها باید سؤاالتی ب  شرح جدول بود  داده 0«غنی و کافی»برای اطمینا  از شکل دهد. 
 گرا. سؤاالتی برای اطمینان از غنی و کافی بودن نتایج پژوهش گراندد تئوری در روش سازنده1-92جدول 

 سؤاالت ردیف
زه کافی برای یادآوخی فوخی، دخک و ب  تصویر آوخی کامل بافس انداهای افراد، فرایندها و محیط ب ها دخباخه زمین آیا داده 0

 شده اسس؟ آوخیموخدمطالع  جمع
شده آوخیکنندگا  دخ تژوهش جمعها و عملکردهای شرکسای از دیدگاههای کافی دخباخه تو یف دقیق مجموع آیا داده 3

 اسس؟
 سازد؟خدتژوهش قراخ داخد آشکاخ میهای زیرین سطح بافس موها آنچ  خا ک  دخ الی آیا داده 9
 قدخ هاس ک  تغییرا  خا دخ گذخ زما  آشکاخ سازد؟شده آ های گردآوخیآیا مقداخ داده 1
 شده اسس؟کنندگا  دخ تژوهش گردآوخیهای متفاو  دخباخه عملکردهای گوناگو  شرکسآیا دیدگاه 9
 های تحلیلی داخد؟ها امکا  ایجاد دست آیا داده 5
 تولید و اخائ  کنند؟ توانند ایدهها میشده انجام داد؟ چگون  این مقایا های گردآوخیتوا  بین دادههایی خا میچ  نوع مقایا  1
های آنا  اسس. البت  این ب  کنندگا  و دخک دیدگاهآوخی داده، احترام ب  نظر شرکسیکی از ماائل مهم دخ جمع     

کند، ها خا ثبس و ضبط میتذیرد؛ بلک  او دیدگاهکنندگا  خا میهای هم  شرکسدیدگاهمفهوم آ  نیاس ک  تژوهشگر 
 کند اما تفایر خودهای خود خا تحمیل نمیها دیدگاهآوخی و تحلیل دادهکند و دخ طی جمعبا آنا  با احترام خفتاخ می

( 3999کنندگا  اسس. چاخم  )ده توسط مشاخکسکند. تمرک  این خوش بر معانی اسناد شها اعمال میخا سرانجام بر داده
ا  ک  بر تجربی« های مفهومیواژگا  و زبا  تیچیده، نموداخها یا نقش »کند ک  هر چی ی مانند این نکت  خا مطرح می

ی خجای کدگذاکاهد. دخ این خوش ب تردازی مبتنی بر داده میها خا مبهم کند، از اخزش و اعتباخ نظری اثر بگذاخد و آ 
شد. کبیرو  می« هاخا از دخو  داده نظری »، «هاتیکرتراش بیرو  کشنده تندیس از دل سنگ»مند، تژوهشگر مانند نظام

 های متعدد با اتکا ب توا  تا حد زیادی تدیداخشناسان  تلقی کرد. تژوهشگر تس از انجام مصاحب این خوش خا می
با  تردازد. دخ حقیقس نظری ب  تولید نظری  می« یاندگی و ترداخسقدخ  تخیل، قدخ  نو»های فردی مانند خالقیس

ها، خواننده خا با این واقعیس قولشود. اخجاعا  مکرخ ب  نقلها خلق میاخجاع ب  جمال  مفید برآمده از دل مصاحب 
ها  معنی هاتند و ها خواکند ک  نظری  تولیدشده، حا ل فرایندهای میا  ذهنی اسس. دخ این خویکرد دادهمواج  می

)خنیفر « نایم، بیا و ما خا معنی کما ب  کناخی افتاده»گویند ها ب  تژوهشگر میخواها  کشف شد  نیاتند. ب  تعبیری داده
 (.0939و مالمی، 

 
 
 

                                                           
1. Rich and sufficient 
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 های نوظهور. رویکرد تجمیع تئوری92-3-2
تاکنو  اسس و احتمال تحوال   های کیفی با تحوال  بایاخ از بدو تیدایشخوش گراندد تئوخی از معدود خوش

 0939های نوظهوخ دخ سال بیشتر آ  دخ آینده و معرفی خویکردهای جدیدتر هم وجود داخد. خویکرد تجمیع تئوخی
ها دخ نظر گرفس. توا  آ  خا معادل کال  نظری  برخاست  از خرده نظری شده اسس و میتوسط حاین خنیفر مطرح

شود و سپس از مجموع خرده تیش طوخ کامل طی میشوندگا  ب هرکدام از مصاحب مطابق این خویکرد فرایند برای 
ود. شها یا نظریا  حا ل  از تحلیل هر مصاحب  یک نظری  جامع ترکیبی و کال  با خویکرد گلی خی مطرح مینظری 

رد و از امت اج نظرا  گیعنوا  خبره موخدعنایس خاص قراخ میشونده ب دخ این خویکرد استقالل اندیش  هر مصاحب 
شوندگا ، تیش از تولید نظری  نهایی، تیشگیری و ضمن حفظ تمامیس اندیش  خبرگا ، دسس ب  متفاو  مصاحب 

-نظرا ، دخ ساختما  نظری  کال  نهایی ب ترکیب نهایی خواهیم زد؛ ب  شکلی ک  مواخد تبیین شده هرکدام از  احب
 خوبی قابل خ د اسس.     

 
 گراندد تئوری موقعیتی –کرد ادل کالرک روی. 92-3-9

با توسع  خوش گراندد تئوخی مبتنی بر خویکرد « گراندد تئوخی موقعیتی»( تحس عنوا  3999خوش ادل کالخک )
ر شود ک  دخ انجام تروژه تژوهشی، تژوهشگتأکید داخد. دخ این خوش تأکید می« موقعیس»کوخبین، بر موضوع -استراوس

عنا ر اناانی یا »و « موقعیس سوژه موخدمطالع »ها باید دائماً ب  یا دیگر خوش از مصاحب  آوخی دادههنگام جمع
کید دیگر او بر نکاتی ب  این شرح تأعباختیتوج  داشت  باشد. ب « غیراناانی اطراف سوژه با امکا  اثرگذاخی بر آ 

 کند:می

  چ  کای و چ  چی ی دخ موقعیس سوژه موخدمطالع  وجود داخد؟ 
 چ  کای و چ  چی ی دخ این موقعیس اهمیس داخد؟ 

  چ  عنا ری بر تغییر موقعیس اثرگذاخند؟ 

 
 . رویکرد الیور یا گراندد تئوری انتقادی92-3-3

( و این دیدگاه دخ تیوند با 90: 0331، 1اخائ  فلاف  دخ انتخاب خوش تژوهش تأکید داشس )یونگ خئالیاس انتقادی بر
-س. گراندد خویکرد انتقادی واقعیظرفیس جدیدی خا با عنوا  خویکرد انتقادی ایجاد کرد« استراوس و کوخبین»خویکرد 

 عنوا  حوزه ساختاخ وب « واقعیس»گان  واقعیس اجتماعی، یعنی های اجتماعی خا از طریق تحلیل و برخسی ابعاد س 
 (.3900کند )الیوخ، و تجربیا ، تحلیل میعنوا  حوزه ادخاکا  ب « تجرب »عنوا  حوزه خخدادها و ب « واقع »مکانی م، 

 
 
 

                                                           
1. Yeung 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     
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 . رویکرد الوسون و اسکالبرگ یا  گراندد تئوری انعکاسی92-3-5
های کمی نی  های کیفی دخ تژوهش( اخائ  شد و عالوه بر تژوهش3999این خویکرد توسط الوسو  و اسکالبرگ )

اند تومی« گیریها، تحلیل، تفایر و نتیج دادهآوخی جمع»اهمیس داخد. تأکید آ  بر آ  اسس ک  دخ جریا  تژوهش 
ب  « های تژوهشگر دخ تژوهشانعکاس نگرش»تحس تأثیر نگرش و تمایل تژوهشگر باشد. بنابراین اساس چهاخ سطح 

 (. 3993شود )الوسو  و اسکالبرگ، دخ این خویکرد معرفی می 8-03شرح جدول 
 سطوح انعکاس در تحقیقات 8-92جدول 

 تمرکز سطح جنبه / ردیف
ها و سایر مواخد کمی و ها، مشاهده واقعیسمحاسب  عددی دخ مصاحب  تداخل با مواخد تجربی 0

 تجربی
 معانی و مفاهیم تای  تفایر 3
 ایدئولوژی، قدخ ، بازتولید اجتماعی تفایر انتقادی 9
 شده دخ متنهای اخائ ای تیامسلیق  تصاحب متن، ادعای قدخ ، انتخاب انعکاس دخ متو  تولیدی و زبا  موخداستفاده 1
تواند دخ انتخاب خوش تژوهش طوخی عمل کند تواند ب  این شکل تعبیر شود ک  تژوهشگر میاین چهاخ سطح می     

هایش دخ مصاحب  با افراد جامع  تواند جامع  خا طوخی انتخاب کند ک  نگرشک  ب  نتایج موخدنظر خود برسد. او می
ها و انتخاب معانی و مفاهیم مطابق با نگرش خود عمل ها، کدگذاخیبندیتواند دخ مقول او همچنین میانعکاس یابد. 

 تواندهای او دخ تژوهش اسس.  تمام این فرآیند میای برسد ک  حا ل انعکاس اندیش کند و دخنهایس ب  نتیج 
 . ها یا نتایج آ  اثر بگذاخدعمد خوی دادهب   وخ  ناخودآگاه اتفاق بیافتد یعنی بدو  اینک  تژوهشگر بخواهد،ب 

 
 . رویکرد گولدکوهل و کرانهولم یا گراندد تئوری چندگانه92-3-1 

توسط گولدکوهل و کرانهولم معرفی شد. اسراس خویکرد آ  اسرس  3999خویکرد گراندد تئوخی چندگان ، دخ سال 
 بخش و منجرر بر  خفرعتواند الهامهای موجود میاز نظری ک  دخ مراحل مشرخصی از فرایند توسرع  نظری ، اسرتفاده 

را خا فراهرم ههای تجربری و انت اعرا  برا سرایر نظری هرا باشد و امکانی برای مقایار  و مقابلر  یافت داده تریشرانی
 (.0939؛ تویرا و طباطبائری، 3909کند )گولدکوهل و کرانهولم، 

 

 دد تئوری فمینیستی. رویکرد ووست یا گران92-3-8
منظوخ انعکاس نگرش جودیس ووسس برای مطالع  خشت  ترستاخی و ب توسط  0339گراندد تئوخی فمینیاتی دخ سال 

ناسی شزنا  و شنید   دای زنا  تحس تبعیض جنایتی و خفتاخهای ناعادالن  معرفی شد. وسس معتقد بود ک  خوش
مدخ  شناسی فمنیام تاسهای اجتماعی بر معرفسصوص واقعیسگراندد تئوخی برای اخائ  توضیحا  مختلف دخ خ

استواخ اسس. ب  نظر او گراندد تئوخی فمینیاتی یک خوش تژوهش نیاس، بلک  خویکردی قابل اضاف  شد  بر دیگر 
 (. 3905و همکاخا ،  1الدین؛ محی0339خویکردهای معرفی شده اسس )ووسس، 

                                                           
1. Muhaiyuddin 
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 بصری . رویکرد کونکی یا گراندد تئوری92-3-1

ها دخ گراندد تئوخی اخائ  کرد. او برای های بصری ب  خویکرد جدیدی برای تحلیل داده( با اف ود  داده3900کونکی )
 استفاده کرد.  3-03ب  شرح جدول  1ها از عباخ  تصویربرداخی چندتاییهای بصری و مدل تحلیل این دادهداده

 گراندد تئوری بصریهای تصویربرداری چندتایی در . عبارت1-92جدول 

 هاعبارت ردیف
 ها و تصاویر )تحلیل زمین  خالقیس(تالش برای خلق عکس 0
 شرکس دخ نشا  داد  و یا ایجاد اختباط با تصاویر بصری 3
 محصول بصری، محتوای آ  و ساختاخ سبک آ  9
 تذیرش یک تصویر و ابعاد بصری نمایش و یا بازنمایی چی ی دخ آ  1
ها دخ فرآیندهای بصری )خونویای، کدگذاخی باز و نوشتن بندی دادهتحلیل اطالعا  بصری برای دست وخوش تج ی  9

 یادداشس(
 

 . رویکرد تورنبرگ یا گراندد تئوری مطلع92-3-90
مطرح شد. خویکرد گراندد تئوخی مطلع « گراندد تئوخی مطلع»( و با عنوا  3903این خویکرد توسط خابر  توخنبرگ )

ی های نظری آ  آگاهید نظری  دخ جریا  تژوهشی تأکید داخد ک  تژوهشگر از ادبیا  تژوهش موجود و چاخچوبب  تول
ای ه. گراندد تئوخی مطلع مانند گراندد تئوخی ساختاخی، ب  م ایای استفاده از یافت (0339، 2؛ دی3903داخد )توخنبرگ، 

ز وج  استفاده اهیچشکلی حااس و منعطف توج  داخد و ب ای حقیقی و ب های تیشین دخ زمین ها و نظری تژوهش
 داند. های تیشین خا مانع یا تهدید نمیتژوهش

 
 . رویکرد شاتزمن یا گراندد تئوری تحلیل ابعاد92-3-99

( تحلیل ابعادی خا دخ تاسخ ب  کمبودهای احااس شده دخ خوش گراندد تئوخی اخائ  کرد. تحلیل ابعادی 0330شات من )
برای فرآیند  ها تأکید داخد. شات مند ناخ  کالسیک گراندد تئوخی بر دستیابی ب  نظری  با استفاده ماتقیم از دادهمانن

کافی  «دخک عمیق»ها دخ گراندد تئوخی، احترام و اخزش زیادی قائل بود، اما آ  خا برای دستیابی ب  مقایا  دائمی داده
. او بر وجود تر داخدشکلی گاترده و تیچیدهها ب انداز نیاز ب  برخسی دادهداناس. او معتقد بود ک  تحلیل یا چشمنمی

 . (3903، 3)برترو ها برای تژوهشگر تأکید داخدانداز دخ زما  تحلیل دادهیک چشم
 
 
 
 

                                                           
1. Multislice Imagining 

2. Dey 
3. Berterö 
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 . رویکرد گراندد تئوری کمی92-3-92
ند کستقرایی دخ تولید نظری ، اشاخه می( دخ کناخ طرح استفاده از خوش ا0333این نوع خویکرد جدید نیاس و گلی خ )  

ند ای نی  مانهای کمی نی  استفاده کرد. او معتقد اسس ک  دخ نظری  زمین توا  از دادهک  دخ خوش گراندد تئوخی می
 های تحلیل کیفی و کمی استفاده کرد.های کمی و یا ترکیب خوشتوا  از دادهسایر خاهبردها می

 
 ی در گراندد تئوری گیر. مالحظات نمونه92-5

 اتفاقا ،» از توا می افراد بر عالوه نظری گیرینمون  شود و دخمی مشخص کاخ حین دخ نمون  دخ این خوش اغلب حجم

ابتدای گیری خایج دخ خوش نمون  (.0338؛ استراس و کوخبین، 3998کرد )فلیک،  گیرینمون  نی  «هاموقعیس و فضاها
 «اشباع نظری»های هدفمند تا زما  اسس و این انتخاب« گیری هدفمندنمون »تئوخی کاخ اغلب خویکردهای گراندد 

(. 0981ک، ای حا ل نشود )فلیشوند ک  دیگر بینش و بصیر  یا نکت  تازهیابد. یعنی مواخد تا جایی اف وده میادام  می
 شود. انجام می 1-03شرح شکل  ها ب  خوش زیگ اگی ب آوخی و تحلیل دادهدخ اغلب مواخد کفایس نمون  با جمع

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 هاکفایت مقولهها برای دستیابی بهآوری و تحلیل داده. حرکت زیگزاگ جمع3-92شکل 
 

 ها آوری داده. مالحظات روش جمع92-6
داخک، مشاهده، مصاحب ، برخسی اسناد و م»های مختلفی چو   وخ تواند ب ها دخ گراندد تئوخی میآوخی دادهجمع

(. مصاحب  با اختباط ماتقیم 3903باشد )کرسول، « دهندگا ، مشاخکس و تأمال  شخصی خود تژوهشگرخاطرا  تاسخ
خا فراهم « هاعلل آ »و « دهندگا ، عالق  و آخزوی تاسخادخاک، نگرش»تر شونده، شرایط اخزیابی عمیقبا مصاحب 

های ابتداییمقوله  

 مصاحبه اول

 مصاحبه دوم

رتهای بهبودیافتهمقوله  

 مصاحبه سوم

نزدیک به اشباع 
نظری

های بهبودیافتهمقوله  

به 
سمت 
کفایت 

-آوری دادهجمع

ها
هاتحلیل داده  
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  ساختاخ، هاتند. دخ مصاحب  باز یا بدو« باز یا نیم  ساختاخیافت »   وخها دخ گراندد تئوخی بیشتر ب کند. مصاحب می
 کند. دخ اینطوخ عمیق کاوش میدهنده خا ب شده، ذهن تاسخگر دخباخه تعدادی از موضوعا  از تیش تعیینمصاحب 

از  های متعددی گر جنبای وجود نداخد. دخ عوض، مصاحب شدهمصاحب ، سؤاال  استانداخدشده و تاسخ از قبل تعیین
اال  کند. دخ مصاحب  نیم  ساختاخیافت ، سؤآید، برخسی میوگو تیش میگون  ک  دخ گفسشوندگا  خا آ نظرا  مصاحب 

تعیین هدف، »(. مصاحب  اغلب طی شش مرحل  0939شود )سرمد و همکاخا ، تذیری از تیش تنظیم میبا انعطاف
های الزم و مهم برای تژوهشگر شود. از مهاخ انجام می« حلیل و تهی  گ اخشوتطراحی، انجام مصاحب ، نگاخش، تج ی 

گفتن، نوشتن، گوش داد ، تحلیل نقادان  وضعیس، دید  و تفکر سخن»های توا  ب  مهاخ خوش گراندد تئوخی می
 اشاخه کرد. « انت اعی

گیرد ک  گویی اساساً سؤالی دخ کاخ جام میشود. این کاخ چنا  انها با تو یف موقعیس آغاز میآوخی دادهجمع     
ها، آدم»های مناسب خا دخباخه باید داده« تو یف غنی»نیاس و فقط شناخس وضعیس تیش خو اهمیس داخد. دخ مرحل  

ا هدنبال الگو یا انجام قضاو  بود. باید این تو یفآوخی کرد و دخ این مرحل  نباید ب جمع« ها و خخدادهاها، کنشمکا 
های کمی (. از داده0989کامل کرد )استراوس و کوخبین، « ها، اسناد، آماخ و اخقام مرتبطها، عکسها، فیلممصاحب »ا با خ

و  های کیفیآوخی دادهبهره گرفس. با وخود ب  میدا  تژوهش و جمع« خویکردی کیفی»توا  برای تو یف با هم می
 گیرد. زما   وخ  میمطوخ هها ب ها و تحلیل آ کمی، گردآوخی داده

 
 هاوتحلیل یافته. مالحظات تجزیه92-1

شده دخ گراندد تئوخی باتگی داخد. دخ اغلب خویکردها ها ب  خویکرد انتخابطوخ ک  تیشتر اشاخه شد، تحلیل دادههما 
 مند استراوسامنظ»ها ب  این نحو اسس ک  دخ خویکرد شود اما تفاو  دخ این کدگذاخیاز خوش کدگذاخی استفاده می

از کدگذاخی « ظاهر شونده گلی خ»و دخ خویکرد « باز، محوخی و انتخابی»ای از کدگذاخی س  مرحل « و کوخبین
حوخهای ها دخ ممند بر قراخ داد  مقول شود. تأکیدگذاخی نظامها استفاده میبرای تحلیل داده« باز و انتخابی»ای دومرحل 

قالب یک مدل تاخادایمی اسس اما دخ ظاهر شونده، این چاخچوب برای خسید  ب  ای دخ شدهمشخص از تیش تعیین
شود با تشریح می« مند استراوس و کوخبیننظام»ها ب  خویکرد وتحلیل دادهنظری  وجود نداخد. بنابراین دخ ادام  تج ی 

 ها تا خسید رایند تحلیل دادهمرحل  کدگذاخی محوخی وجود نداخد. ف« ظاهر شونده گلی خ»این تفاو  ک  دخ خویکرد 
 دنبال کرد.  9-03توا  ب  شرح شکل ب  نظری  خا می

 
 ها تا رسیدن به نظریه در گراندد تئوری. مراحل تحلیل داده5-92شکل 

تمرکز بر داده های اولیه
گروه بندی کدها و ایجاد مفاهیم=  کدگذاری باز

فرم دهی به مفاهیم و ایجاد مقوله ها= کدگذاری محوری
ارتباط بین مقوله ها و ایجاد ابعاد=کدگذاری انتخابی

ایجاد تئوری با قدرت خالقیت پژوهشگر = نتیجه گیری
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( MAXQDA)دی ای  اف اخ مکس کیونرمتوا  ب  ها دخ گراندد تئوخی میاف اخهای کامپیوتری برای تحلیل دادهنرماز 

 خه کرد.اشا
شده آوخیهای جمعداده« بندیگذاخی و مقول بندی، نامتردازی، دست خرد کرد ، مفهوم»با . کدگذاری باز: 92-1-9

نظری  »یا عنا ر سازنده « مفاهیم»ب  « هاداده»(. هدف کدگذاخی باز تبدیل 0939شود )استراوس و کوخبین، انجام می
ا شوند تا بتحلیل و کدگذاخی می« خطب خط»شوندگا  دخ آ  نظرا  مصاحب  (. بنابراین0981اسس )فلیک، « ایزمین 

ود. اقدام شتهی  می« مقول »های مشاب ، دخ قالب طبق « مفاهیم»شکل بگیرند. دخ گام بعد با قراخ داد  « مفاهیم»این کدها 
های موجود دخ خخدادها و ایده حوادث،»و اختصاص نامی ب  هر یک از « خرد کرد »گذاخی بر تردازی یا ناممفهوم
خبین، تردازد )استراوس و کوها میتأکید داخد. برای این کاخ تژوهشگر با سؤاالتی ب  شناسایی مشترکا  دخ داده« هاداده

های خایج کند. ازجمل  سؤالها دخ ادام  آ  ب  جریا  کدگذاخی اثربخش کمک می(. این سؤاال  و انجام مقایا 0939
 (. 0981اشاخه کرد )فلیک،  09-03های جدول توا  ب  نمون ا متن برای کدگذاخی میدخ مواج  ب

 . سؤاالتی در مواجهه با متن برای مقایسه و پاالیش 90-92جدول 
 سؤال محور ردیف
 برخسی اسس؟ای قابلدخ اینجا، مائل  چیاس؟ چ  تدیده چ  چی ی 0
 کنند؟ چ  اختباطی با هم داخند؟هایی بازی میشچ  افراد یا کنشگرانی دخگیرند؟ چ  نق چ  کای 3
 اند(؟اند)و یا نشدهشدههایی از تدیده برخسیچ  جنب  چگون  9
 چ  مد ؟ کجا؟ چ  مقداخ؟ ب  چ  شد ؟ چ  وقس 1
 های مختلف شد ؟جنب  چقدخ 9
 چ  دالیلی مفروض هاتند و یا ممکن اسس برداشس شوند؟ چرا 5
 اند؟شدههایی برای دستیابی ب  این هدف استفادهها، تاکتیک و استراتژیسایل، خوشچ  و ایبا چ  وسیل  1
آغاز  «مقوال »تر و دستیابی ب  دخ سطحی انت اعی« بندیمقول »ها برای بندی آ گذاخی مفاهیم، گروهتس از نام     
ی بندبندی یا مقول گذاخی خا گروهها یا  دها برچاب مفهومی حا ل از نامشود. ممکن اسس تژوهشگر باید دهمی

 «قبل، بعد یا کلی»اسس و دخ آ  هر مفهوم با مفاهیم « مقایا »و « ترسش»بندی هم بر اساس دو خاهبرد کند. مقول 
(. 0981و ایمانی جاجرمی،  0939شود )استراوس و کوخبین، های مرکب و جامع ایجاد میطوخ منظم مقایا  و مقول ب 

 دخ دخو  خود هاتند. نام مقول ، باید« مفاهیم»کرد  انواع تر با قدخ  مفهومی باال ب  دلیل جمعانت اعیمقول ، مفهومی 
ا، ههای مفهومی از حوادث یا تدیدهبرچاب« مفاهیم»های نمایانگر آ  داشت  باشد. دخمجموع بیشترین اختباط خا با داده

هنگام مطالع  « هاکدگذاخی جمال  و تاخگراف»(. دخ 3903سول، شوند )کرای از مفاهیم تعریف میمجموع «  مقول »و 
حلیل آ  گذاخی بتواند ب  تدنبال ایده ا لی نهفت  دخ آ  باشد تا تس از ناماسناد یا متن مصاحب ، تژوهشگر باید ب 

دنبال  و باید ب نیاس « خطب خط»مند نیازی ب  تحلیل های تاخادایمی مانند خویکرد نظامبپردازد. برای تکمیل مدل
 (. 0981و ایمانی جاجرمی،  0939کننده مدل بود )استراوس و کوخبین، های ا لی و کاملمقوال  فرعی مرتبط با مقول 
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مند اسس ک  دخ آ  طوخ ک  گفت  شد این مرحل  کدگذاخی خاص خویکرد نظامهما . کدگذاری محوری: 92-1-2
های الگوی تاخادایمی اسس. این محوخها بل با کدگذاخی حول محوخ یا مقول های تولیدشده دخ مرحل  قخابط  بین مقول 

اسس )استراوس و  5-03ب  شرح شکل « گر، خاهبردها و تیامدهاشرایط علّی، تدیده، زمین ، شرایط مداخل »شامل 
«  مقایا»و « سشتر»(. با انتخاب و تمرک  خوی یک مقول  ا لی یا محوخ، سایر مقوال  با خاهبردهای 0939کوخبین، 

تشخیص یک مقول  اساسی برحاب »(. کدگذاخی محوخی با 0981شوند )فلیک، دخ نظمی منطقی ب  آ  مرتبط می
 «تیامدهای این خاهبردها»و « خاهبردهای اتخاذشده دخ برابر مقول »، «کننده مقول احاط  زمین »، «شرایط ایجاد شدنش

کر مند فطوخ نظامها ب کند تا دخباخه دادهلب یک مدل، ب  تژوهشگر کمک میها دخ قاشود. قراخ گرفتن مقول انجام می
 (. 0939ای مناسب ب  هم مرتبط کند )استراوس و کوخبین، ها خا ب  شیوهو آ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2092. تبدیل کدگذاری باز به کدگذاری محوری )کرسول، 6-92شکل 
برای  ، فکر محوخی، خویداد و واقع  ا لی با یک سلال  کنشب  معنای ایده، حادث . پدیده محوری: 92-1-2-9

عنوا ، نام »ها بر آ  داللس داخند. این مقول  هما  کنترل آ  اسس. تدیده محوخی  هما  محوخ یا چی ی اسس ک  داده
( 0351(. استراوس )0939و مرتبط با مقوال  ا لی اسس )استراوس و کوخبین، « یا برچاب مفهومی چاخچوب یا طرح

  (.0985فرد و امامی، اشاخه داشس )دانایی 00-03هایی ب  شرح جدول برای انتخاب یک مقول  محوخی ب  ویژگی
 هایی برای انتخاب مقوله محوری. ویژگی99-92جدول 

 هاویژگی ردیف 9
 ها ب  آ  محوخ بود  یا امکا  خبط دیگر مقول  0 3
 ها هایش دخ دادهفراوانی ظهوخ آ  یا نشان  3 9
 هاوجود توضیح منطقی و محکم برای خبط دهی مقول  9 1
 های خرد و واقعی و تولید یک نظری  عمومیقدخ کافی انت اعی بود  برای استفاده دخ عر  ب  1 9
 تلفیق با مفاهیم دیگر و امکا  خشد داد  نظری  ازلحاظ عمق و قو  اکتشافیقابل 9 5

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

پدیده 
محوری

شرایط 
علّی

 راهبردها پیامدها

ایشرایط زمینه  

گرشرایط مداخله  
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وند. شادها و اتفاقاتی ک  منجر ب  وقوع یا توسع  تدیده موخدنظر میب  حوادث، خویداشاخه شرایط علّی:  92-1-2-2
د. شرایط باش« خفتاخی، گفتاخی یا خویدادی»تواند هر واقع  شرایط علّی عامل ا لی بروز تدیده موخدمطالع  اسس ک  می

مانی شود. حتی زبیا  می« ک  ازآنجاک ، چو ، ب  سبب و ب  علسوقتی، دخحالی»ها اغلب با واژگانی نظیر علّی دخ داده
ای ها، بازبینی خویدادهخود تدیده، نگاه منظم ب  داده»تواند با توج  ب  هایی وجود نداخد تژوهشگر میک  چنین نشان 

 ، شرایط علّی خا بیابد.«مقدم بر تدیده ازنظر زمانی
و نشانگر خصو یا  « نشکنش/واک»بیانگر مجموع  خاص شرایط وقوع خاهبردهای ای: شرایط زمینه 92-1-2-9

ش ای دخ طول یک بعد اسس ک  دخ آ  کنویژه اثرگذاخ بر تدیده اسس. ب  عباختی، محل حوادث یا وقایع مرتبط با تدیده
 گیرد.متقابل برای کنترل، اداخه و تاسخ ب  تدیده  وخ  می

یا  تواند تاهیلیده داخد و میتد« کنش متقابل»شرایط ساختاخی خاهبردهای  اشاخه ب گر: شرایط مداخله 92-1-2-3
فضا، زما ، فرهنگ، وضعیس اقتصادی، »محدودکننده خاهبردهای دخو  یک زمین  خاص باشد. این شرایط مواخدی چو  

گیرد. هم  شرایط ال اماً دخباخه هم  مواخد  دق خا دخ بر می« وضعیس فن شناختی، حرف ، تاخیخ و بیوگرافی فردی
ن های خود باید استفاده کند. اییک دخ تحلیلهشگر باتگی داخد ک  تشخیص دهد از کدامکند و این ب  خود تژونمی

 تذیرد. وخ  می« کنش و واکنش»سازی ها دخ آسا  یا مشکلکاخ با نشا  داد  چگونگی نقش آ 
شود.   گفت  میب  تدیده موخدنظر از سوی کنشگرا« مدیریس، اداخه، انتقال یا تاسخ»خاهبردها ب  راهبردها:  92-1-2-5

هایی برای مواجه  با تدیده موخدمطالع  اشاخه داخد ک  هدف آ  اداخه تدیده حلخاهبردهای موخدنظر ب  اخائ  خاه
موخدمطالع ، برخوخد با آ  و حااسیس نشا  داد  دخ برابر آ  اسس. خاهبردها هدفمند و با دلیل مشخص خواهد بود. 

 هرحال تیامدهایی خا برای تدیده دخ بر خواهد داشس. ط ب  تدیده باشد اما ب گاهی ممکن اسس برای اهدافی غیر مربو
ا  هدخ خاستای تاسخ یا اداخه یک تدیده هاتند. آ « هاها و واکنشکنش»تیامدها نتایج و حا ل پیامدها:  92-1-2-6

ر یا دخ آینده شند ک  دخ زما  حاضتوانند بالقوه یا بالفعل بامنظوخ خا ی نیاتند و میبینی یا برای همیش  قابل تیش
خو آنچ  تیامدهای کنش/کنش متقابل دخ یک بره  زمانی اسس ممکن اسس بخشی از شرایط دخزمانی اتفاق بیفتند. ازاین

 (. 0939دیگر باشد )استراوس و کوخبین، 
 

خویکرد ظاهر شونده این مرحل  دخ ادام  کدگذاخی محوخی و دخ مند دخ خویکرد نظام. کدگذاری انتخابی: 92-1-9
نظری   ها دخ مایر خسید  ب بندی و مقول تر ب  تیوند دست بعد از کدگذاخی باز اسس ک  دخ سطحی باالتر و انت اعی

شده چگون  تغییر دخ طول ابعاد تعیین« هامقول »شود ک  (. دخ کدگذاخی باز، مشخص می0981تردازد )فلیک، می
 شوند اما هنوز یکها تیوند داده میمند بهبودیافت  و با زیر مقول طوخ نظامها ب ل کنند. دخ کدگذاخی محوخی، مقومی

دهد یها این کاخ خا انجام مسازی و بهبود مقول آخایش نظری برای تیدایش نظری  نداخند. کدگذاخی انتخابی با یکپاخچ 
اخی، های کدگذمقوال ، نوشت »یانده بر اساس (. دخ این مرحل  تژوهشگر بیشتر دخ نقش نو0985فرد و امامی، )دانایی

یر مند ساو خبط نظام« مقول  محوخی»های مراحل قبلی خا با انتخاب ، یافت «هاها و دیاگرامهای نظری، شبک یادداشس
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ود. دخ شهای نیازمند بهبود و توسع  بیشتر انجام میکند. این کاخ با اثبا  خوابط و تکمیل مقول مقوال  ب  آ  دنبال می
 (.0939ها و ابعادشا  اسس )استراوس و کوخبین، ها بر مبنای مشخص این حالس توج  ب  خوابط میا  مقول 

 
 . اعتباربخشی92-8
اعتباخ، انتقال، »( شامل 0389) 0توا  از معیاخهای اخزشیابی لینکلن و گابامنظوخ اعتباخبخشی ب  نتایج تژوهش میب 

 (. 3909استفاده کرد )لیت  و زایاس،  3«یقابلیس اعتماد و تأیید تذیر
ب   اعتماد های تژوهش اشاخه داخد و دخج ها و یافت اعتباخ یا باوختذیری ب  واقعی بود  تو یف. اعتبار: 92-8-9

 ا و نتایجهشده دخ آ  اسس. ب  این معنا ک  یافت تژوهش انجام کنندگا  تژوهش و زمین ها برای شرکسواقعی بود  یافت 
ی ب  هایتوا  از خوشیابی ب  این معیاخ میتژوهشگر، همانی باشد ک  دخ نظر و ذهن تاسخگو بوده اسس. برای دسس

 استفاده کرد. 03-03شرح جدول 
 های برای تعیین اعتبار نتایج پژوهش گراندد تئوری . روش92-92جدول 

 توضیح روش  ردیف
اخزیابی چندجانب  یا مثلث  0

 سازی
ها و انتخاب نمون  تژوهش جهس مصاحب  و طراحی آوخی دادهمنابع مختلف دخ جمعاستفاده از 

 سؤاال  مصاحب  
اخزیابی توسط  3

 کنندگا  دخ تژوهششرکس
کنندگا  دخ مصاحب  و دخیافس نظر شده برای مشاخکساخائ  متن مصاحب  و کدهای استخراج

 هاآ 
ه اسس. انتقال یا استفادها یا جاها قابلهای مطالع  تا چ  حد دخ دیگر گروهک  یافت اشاخه ب  اینپذیری: . انتقال92-8-2

کنندگا  مختلف دخ موخد یک تدیده یا هما  ا ل حداکثری تنوع باعث اف ایش ها و تجاخب گوناگو  مشاخکسدیدگاه
حوه انتخاب و باتر، ن»ز تذیری، باید تو یف خوشنی اشود. تژوهشگر برای تاهیل انتقالها مییافت قابلیس انتقال

ا دخ هاخائ  کند تا خواننده دخباخه قابلیس کاخبرد یافت « آوخی داده و فرایند تحلیلکنندگا ، جمعهای مشاخکسویژگی
 استفاده کرد.  09-03هایی ب  شرح جدول توا  از خوشهای دیگر قضاو  نماید. برای این منظوخ میموقعیس

 پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری یین قابلیت انتقالهای برای تع. روش99-92جدول 
 توضیح روش  ردیف
 ماتندسازی مکتوب کلی  مراحل تژوهش جهس استفاده احتمالی توسط محققین دیگر  ماتندسازی 0
 شوندگا  و محیط تژوهش دخ گ اخش نهایی تژوهش اخائ  تفصیلی شرایط دموگرافیکی مصاحب  ایگ اخش شرایط زمین  3

                                                           

1. Guba & lincoln 
2. Credibility,  Transferability, Dependability and Confirmability  
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 ۴۲۷ مرجع پژوهش

ود. شها دخ طول زما  و شرایط متفاو  گفت  میمعیاخ قابلیس اعتماد یا ثبا  ب  تایداخی داده. قابلیت اعتماد: 92-8-9
فق دو توا  از دخ د تواکند. برای این منظوخ میگیری تژوهشگر ب  این نوع اخزیابی کمک میاخائ  فرایندهای تصمیم

دهایی ها ککدگذاخی استفاده کرد. دخ هریک از مصاحب  و اخائ  آموزشکدگذاخ با انتخاب تصادفی یک یا چند مصاحب  
ک  ازنظر تژوهشگر و کدگذاخ منتخب مشاب  بودند با عنوا  توافق و کدهای غیرمشاب  با عنوا  عدم توافق مشخص 

 (.  0988شوند. دخ د توافق بین دو کدگذاخ با استفاده از فرمول زیر محاسب  خواهد شد )خواستاخ، می

= دخ د تایایی 2 ∗  تعداد توافقا 
تعداد کل کدها ∗ 100 

 سازما  داد.    01-03توا  دخ جدولی ب  شکل جدول نتایج حا ل از این برخسی خا می     

 . جدول نمونه برای نمایش قابلیت اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش گراندد تئوری 93-92جدول 

 عنوا  مصاحب  تعداد کل کدها فقا تعداد توا تعداد عدم توافقا  دخ د تایایی
 9شماخه  99 09 3 11%

... ... ... ... ... 

 کل 098 11 39 80%

 کند.ها خا تائید میدخ د باشد، قابلیس اعتماد کدگذاخی 59ک  باالتر از تایایی کل بین دو کدگذاخ      

توا  تایج و تفاسیر از منابع اسس. قابلیس تائید خا میها با منابع و ظهوخ ندهنده اختباط دادهنشا . تأیید پذیری: 92-8-3
متأثر  کند ک  نتایج تژوهش،تیگیری تضمین کرد. دخواقع این معیاخ کنترل میاز طریق اخائ  خوند تژوهش از خاهی قابل

توا  یم های تژوهشگر نباشد. برای برخسی تأییدتذیری نتایج حا ل از تژوهش گراندد تئوخیها و تیش دانات از فرض
 استفاده کرد. 09-03هایی ب  شرح جدول از خوش

 هایی برای تعیین تأیید پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری .روش95-92جدول 
 توضیح روش  ردیف
اخزیابی توسط متخصصین  0

 خاخج از فرآیند تژوهش
فت  تا راخگرنتایج این تژوهش دخ اختیاخ چند تن از اساتید دانشگاهی خاخج از فرایند تژوهش ق

 مطالع  و بازبینی شود.
منظوخ فراهم نمود  ها ب مای گیری دخو ها، تحلیل و شکلآوخی دادهمراحل تژوهش اعم از جمع تشریح فرایند تژوهش 3

 شود. وخ  کامل تشریح میامکا  ممی ی تژوهش توسط مخاطبین و خوانندگا  ب 
 

 

 



 

  

روش پژوهش   
 13 تحلیل محتوا

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تحلیل محتوا و انواع آن 
  گیری در تحلیل محتوا آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در تحلیل محتوابا مالحظات جمع آشنایی 

 ا ها در تحلیل محتوآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۲۷۸ مرجع پژوهش

 مقدمه 

لوم های عتردازد. تحلیل محتوا خوش تژوهشی اسس ک  امروزه دخ اغلب زمین ها میحلیل محتوا ب  مطالع  انواع تیامت
شناسی، سیاسس، تبلیغا ، اختباطا  و مدیریس کاخبرد داخد. دخ این فصل ب  معرفی شناسی، جامع ویژه خوا اناانی و ب 

 شود.   میکلی و مبانی اجرایی خوش تحلیل محتوا ترداخت
 
 مفهوم تحلیل محتوا.  99-9  

اده توا  از خوش تحلیل محتوا استفبرای برخسی محتوای آشکاخ، دوتهلو، مبهم، تنها  و حتی تیچیده دخ یک متن می
خود. این خوش کاخ میکرد. دخ واقع از این خوش برای کشف دنیای کلما  و جمال  و هدف نویانده یا گوینده ب 

( تحلیل محتوا خا 3903ای قابل استفاده اسس. کریپندخوف )های موجود دخ انواع محتوای خسان هبرای برخسی داد
یف تعر« ها، معانی و موضوعا مند، دقیق، مشروح و تفایر ساختاخ مواد جهس شناخس الگوها، گرایشبرخسی نظام»

های تژوهشی اسس. این خوش دخ های تخصصی دخ تردازش دادهکند. تحلیل محتوا خوشی تژوهشی و شامل شیوهمی
استخراج از بیانا  و ها و یا دخک مواخد تنهانی و قابلهای ادخاکی و احااسی تیاموجوی دخیافس جنب جاس

تواند یک یا چند موخد از مواخد معرفی شده دخ جدول (. اهداف استفاده از تحلیل محتوا می9: 0989محتواهاسس )آذخ، 
 باشد.  09-0

 واع اهداف استفاده از روش تحلیل محتوا . ان9-99جدول 
 توضیح انواع  ردیف
 اهاز محتوا مانند مطالع  قهرمانا  داستا  و برخسی تغییرا  خفتاخ آ مفهومی شرح  شرح کیفی محتوای تیام 0
  وخ  مقطعی یا طولی ب  های ساختاخی محتوای تیامتو یف ویژگی تو یف کمّی محتوای تیام 3
 مانند خشونس و چگونگی نمایش آ  محتوای خسان  بندیطبق  ا یا خوندها دخ خسان الگوهتو یف  9
های غالب تولید محتوا بر بندی و کمّی کرد  جنب های خسان ، دست برخسی سیاسس استنباط از سازنده محتوا 1

 اساس دستوخ کاخ خسان ، شناسایی اهداف تنها  تولیدکنندگا  محتوا
ا ههای خاص از جامع  یا تأکید برشماخش می ا  توشش آ اخزشیابی می ا  توشش گروه طب محتوااستنباط از مخا 9

 مانند برخسی فراوانی توشش خسان  از مرد و ز ، گروه سنی، گروه اقلیس و...
ند آثاخ تبلیغا  مان ها با تأکید بر نظری  کاشس،بینی واکنش گیرنده تیام و آثاخ خسان تیش اثرا  محتوا دخ مخاطبا  بینیتیش 5

 گریدهی و ترخاشو همباتگی بین نتایج تحلیل محتوا و خفتاخ مخاطبین  مانند خأی
 برخسی خوند تغییرا  محتوای یک خسان  دخ طول زما   استنتاج از سوابق اختباطا  1
 ی بود  خسان  دخ محتوامی ا  همخوانی محتوا با ماهیس خسان  مانند خعایس هویس محل های اختباطا استنتاج ویژگی 8
 تفایر و ترجم  متو  مصاحب  با بیماخا  و یا اظهاخا  آنا  سنجیخوا  3
 شناخس.  3-09برای دخک تحلیل محتوا باید مفاهیم تای  و کلیدی آ  خا ب  شرح جدول      
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 روش پژوهش تحلیل محتوا ۲۷۷

 . مفاهیم پایه در تحلیل محتوا 2-99جدول 
 توضیح مفهوم ردیف

 اخزش تحلیل مانند محتوای یک نشری ، کتاب یا فیلم    اخای د هر نوع تیام محتوا  0

 هما  مقول  یا متغیر و با دو نوع: واحد محتوا  3

  شده ب  محتوا نظیر فضا و زما  اختصاص داده: فی یکیالف( 

ب( نمادین: شامل واحد مبتنی بر دستوخ زبا  )یک جمل  یا عباخ (، واحد اخجاعی )اشاخه ب  موخد  
 شد  یک مضمو  خاص دخ تیام(  احد مضمونی )مطرحخاص(، و

واحد  9
 تژوهش

 بات  ب  موضوع و سؤال تژوهش و از میا  انواع واحدهای محتوایی و شامل  

بندی با کدگذاخی و سنجش واحد محتوا مانند الف( واحد ثبس یا واحد تحلیل: برای شماخش و طبق 
  3و ز  با کد  0جنایس مرد با کد 

 تر از واحدهای ثبس ن یا زمین : واحدهای متن ب خگب( واحد مت

 گیری: واحد انتخاب از میا  کل نمون  ج( واحد نمون 

مقول  یا متغیرهای موخدبرخسی اسس. دخ ادام  تژوهشگر باید با مطالع  نخاتین گام ا لی دخ تحلیل محتوا، انتخاب      
ل  یا متغیر موخدبرخسی ب  واحدهای تحلیل یا ثبس خا فراهم کند. های قوی، زمین  تبدیل مقوعمیق و مبتنی بر استدالل
ل گیری و شماخش تبدیاندازههای قابلها یا هما  ابعاد و شاخصهای ا لی باید ب  زیرمقول دخ بایاخی از مواخد، مقول 

های اب  ابعاد( و مقول های میانی )مششوند. دخ این مایر اجرا اغلب تژوهشگر باید مقول  ا لی خا با شناسایی مقول 
 ها ن دیک کند. آوخی بود  دادهها( ب  عملیاتی کرد  یا قابل جمعج ئی )مشاب  شاخص

 ها دخ تحلیل محتواسس و اکثریس باکاانی اسس ک  برترین بحثاختالف بر سر کمّی یا کیفی بود ، یکی از مهم    
ز هر هم اشاخه داخند. بر اساس قابلیس استفاده ا  نوع کیفی آ کنند. منابع متعددی بکمّی بود  تحلیل محتوا تأکید می

 شود.بندی میتقایم 9-09س  خویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی، تحلیل محتوا ب  س  دست  ب  شرح جدول 
 ها آوری داده. انواع روش تحلیل محتوا بر اساس شیوه جمع9-99جدول 

 توضیح  انواع ردیف
  ها همراه با کشف معانی بنیادی و تنها  دخ تیام اسس.دهآوخی کالمی داجمع کیفی 0
 ها همراه با تحلیل آماخی اسس. منظوخ از کمّی شکل عددی با مفهوم خیاضی اسس.آوخی کمّی دادهجمع کمّی 3
 شوند. آوخی و آماده تحلیل می وخ  عددی جمع وخ  کالمی)معنایی( و هم ب ها هم ب داده ترکیبی 9

 
 رایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا ف. 99-2

 اسس.  1-09مراحل اجرای تژوهش تحلیل محتوا ب  شرح جدول 
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 ۲۷۶ مرجع پژوهش

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا3-99جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و مشخص کرد  نوع کمی، کیفی یا ترکیبی طراحی تژوهش 0
ل گیری دخ خوش تحلیبا توج  ب  نوع کمی، کیفی یا ترکیبی و مالحظا  خاص نمون  گیرینمون  گیرینمون  3

 محتوا 
های کیفی با توج  ب  نوع کمی، کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگ  و دستوخالعمل آوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9

 کدگذاخی
 کیفی یا ترکیبیشده کمی، آوخیهای جمعبا توج  ب  نوع داده هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9

  
 تحلیل محتوای کمّی. 99-9

یری گهای عددی مبتنی بر قوانین معتبر اندازهمند و تکراختذیر برای نمادهای اختباطی ک  بااخزشنظام تژوهشیخوش 
 شده اسس. اخائ  9-09یف دخ جدول شود. محوخهای تعرو دخنهایس تو یف و استنتاج می

 .  محورهای مهم تعریف تحلیل محتوای کمّی 5-99جدول 
 توضیح محورها ردیف
 مندی چو  طرح مائل ، بیا  و آزمو  فرضی  یا سؤالهای نظامداخای گام مندینظام 0
 «های تژوهشمشخص بود  خوی و  0قابلیس اعتماد، عینیس، عملیاتی کرد  متغیرها»تأکید بر موضوعا   تکراختذیری 3
تواند از شخصی ب  شخص دیگر و از فرهنگی ب  فرهنگ دیگر تغییر کند. نمادهای معنی یک نماد می نمادهای اختباطی 9

 توا  دخ محتوای مصاحب ، نام ، نشری ، کتاب، فیلم، توستر، نقاشی و امثال آ  برخسی کرد.  اختباط خا می
گیری با عدد اندازه 1

 وانین معتبرو  ق
ای ب  یک ویژگی، برای تبدیل محتوا ب  واحدهای ای یا فا ل تخصیص یک عدد با مفاهیم اسمی، ختب 

 کنترل برای تردازش آماخی( ها ب  شکلی قابلشماخش )با هدف تقلیل مجموع  ب خگی از دادهقابل
 هما  استنتاج اسس.تو یف اختباطا  و گرفتن نتیج  دخباخه معنی آ  یا  تو یف و استنتاج 9
ای مربوط ب  هتحلیل محتوای کمّی با تأکید برشماخش واحدهای تحلیل ب  دنبال تو یف و انعکاس فراوانی مؤلف      

های آماخی نشا  از کمّی بود  خوش تحلیل محتواسس ک  دخ آ  از دو نوع آماخ تژوهش اسس. استفاده از خوش
   اده کرد.توا  استفمی« تاخامتری و ناتاخامتری»
 

 گیری در تحلیل محتوای کمی مالحظات نمونه. 99-9-9
گیرد. واحدهای محتوا موخدتوج  قراخ می« محتوا و تژوهش»گیری دخ تحلیل محتوای کمی دو دست  واحد برای نمون 

هاتند.  « نیفی یکی و نماد»وسیل  تولیدکننده محتوا و داخای دو نوع شده ب عنا ری ماتقل از تژوهش و اغلب تعریف

                                                           

س شوند. برای نمون   انضباط شاگرد مفهوم انت اعی اسگیری تعریف میاندازهشکل قابلعملیاتی کرد  متغیرها: فرایندی ک  دخ آ  مفاهیم متغیرها ب . 0
 بر اساس غیبس از کالس و انجام نداد  تکالیف، تعریف عملیاتی شود. مفاهیم عملیاتی، عینی و قابل تکراخ برای دیگرا  هاتند.  ک  ممکن اسس 
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 روش پژوهش تحلیل محتوا ۲۷۱

اسس. واحدهای « متنمعنای دخو »و واحدهای نمادین شامل « زما ، فضا و تعداد مواخد»واحدهای فی یکی شامل 
 هاتند.  5-09تقایم دخ چهاخ دست  ب  شرح جدول تژوهش، اج ایی از محتوا با تعریف و انتخاب تژوهشگر و قابل

 . انواع واحدهای پژوهش 6-99جدول   
 وضیحت انواع ردیف
 انتخاب از میا  کل محتوا با حجم مشخص  گیریواحد نمون  0
 بندی یا قراخگیری دخ طبق  خاص دخ فرایند کدگذاخی عنا ری از محتوا برای طبق  واحد ثبس 3
 دخ شرایط ضروخ  وجود واحد متن یا زمین  برای کدگذاخی واحد ثبس  واحد متن یا زمین  9
 برای تاسخ ب  سؤاال  با تحلیل آماخی « کلم ، موضوع و ماده»د واحدهایی مانن واحد تحلیل 1
ای بهتر گیری طبق ، استفاده از نمون «خسان  و دوخه تخش یا انتشاخ»دخ شرایط وجود تفاو  دخ محتوا با توج  ب        

نب  و جمع  های تنجشاسس. برای نمون  محتوای اخباخ وخزشی دخ خوزهای شنب  ب  علس برگ اخی ماابقا  خوز
ها، نابس ب  انتخاب نمون  مناسب با ها دخ محتوای خسان تر از سایر خوزهاسس. باید با شناخس این تفاو متفاو 
؛ قاسمی و 3999اقدام کرد )خایف و همکاخا ،  1-09گیری دخ تحلیل محتوا ب  شرح جدول های خایج نمون خوش

 (.   0935همکاخا ، 
 های جمعی گیری در انواع رسانه. مالحظات نمونه1-99جدول 

 گیریروش نمونه نوع محتوا ردیف
ب  شنب ، دو تا چهاخشندو هفت  آماخی از یک سال )انتخاب تصادفی دو تا دوشنب ، دو تا س  هاخوزنام  0

 و...(
 شماخه( 03انتخاب تصادفی یک ناخ  از هرماه دخ یک سال ) هانام هفت  3
 برنام ( 31انتخاب تصادفی دو خوز از هرماه دخ یک سال )  اخباخ شبانگاهی تلوی یو 9
 شماخه( 03انتخاب تصادفی یک ناخ  از هرماه دخ یک سال ) مجال  خبری 1
 ایجاد یک سال )انتخاب تصادفی یک ناخ  از هرماه( سال (ها )دوخه تنجمجل  9
 شنب  و...(تا س  3تا دوشنب ،  3 هفت  آماخی )انتخاب تصادفی 3ایجاد  سال (ها )دوخه تنجخوزنام  5
خوشمند   وخ  مناسب وبرای باال برد  اعتباخ و قابلیس اطمینا  تژوهش، تژوهشگر نیازمند این اسس ک  نمون  ب      

 وخ  استانداخد وجود نداخد. ویمر و دومینیک ها امکا  تعیین اندازه نمون  ب از جامع  آماخی انتخاب شود. دخ خسان 
دخ شرایط خاص دخ د کل محتوای موخدمطالع  دخ تحلیل محتوا تأکید داخند.  39تا  09ب  حداقل نمون  بین  (3999)

ای مانند انتخاب چند کتاب دخ یک حوزه های طبق گیریویژه دخ نمون گیری بر اساس تعداد  فحا  و ب مانند نمون 
مایشی های تیگیری استفاده کرد. این جداول بیشتر دخ خوشون توا  از جداول ویژه نمها میای از آ گیری طبق و نمون 

گیری ( نمون 3993و همکاخانش ) 0از دیدگاه نیوبلودشوند. و انتخاب نمون  مکفی از جامع  برای تعمیم ب  آ  استفاده می
 ، مجل ، خوزنام»مانند  نیاز داخد. انتخاب نوع خسان « نوع خسان ، تاخیخ و محتوا»برای تحلیل محتوای خسان  ب  س  بعد 
« نتخبمحتوای م»و انتخاب محتوا ب  « های زمانیدوخه»، انتخاب تاخیخ مانند «خادیو، تلوی یو  و فیلم یا سبک برنام 

                                                           

1. Newbold 
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وه نح»و دخ ادام  « بازه زمانی موخدبرخسی»، سپس «نوع خسان »کنند. دخ این خویکرد تژوهشگر ابتدا باید اشاخه می
 گیری مشخص کند.خا برای نمون « ای خسان انتخاب نمون  از محتو

 
 ها در تحلیل محتوای کمی  آوری داده. مالحظات جمع99-9-2

دهی شده ب  طراحی و ساخس برگ  کدگذاخی و گیری مناسب دخ تحلیل محتوا باید طی فرایندی سازما تس از نمون 
ی هاخس اب اخ باید واحدهای تحلیل از دخو  مقول ها اقدام کرد. تیش از ساآوخی دادهدستوخالعمل کدگذاخی برای جمع

 ا لی موجود دخ محتوا شناسایی شود. 
از دل  «متغیرهای تژوهش»ها هما  شناسایی بندی یا تعیین مقول مقول بندی برای تحلیل محتوا: . مقوله99-9-2-9

ای مج ایی هدبرخسی باید محتوا خا ب  بخشاز محتوای موخ« هامقول »یا تعیین « بندیمقول »دخ محتوا و مفاهیم آ  اسس. 
 تقایم کرد.   8-09های معرفی شده دخ جدول بر اساس ویژگی

 ها. مبانی مهم در ساخت مقوله8-99جدول 
 توضیح اصول ردیف
 دهنده محتوای موخدبرخسیتوشش جامعیس 0
 قراخنگرفتن یک عنصر دخ بیش از یک مقول   انحصاخی شد  3
 های متفاو  از آ   بود امکا  برداشسن برداشس یکاا  9
 نظر کدگذاخا  گوناگو  دخباخه واحدهای تحلیلوجود عینیس یا امکا  اتفاق تایایی 1
 مطابقس با قوانین عمومی و معین ساخس مقول  و برخوخداخ از معیاخ انتخاب  منظم بود  9
 بتنی بر اهداف تژوهش بود ها( و مبرگرفت  از مبانی نظری )ترجیحاً نظری  تشتوان  نظری 5
یرش گر دخ تذنو بود  موضوع، اکراه تحلیل»های استانداخد ب  دالیل اغلب تالش تژوهشگرا  برای ساخس مقول      
دخ ساخس مقول  گاهی مقول  ب  دو یا چند قامس مانند آمی  نیاس. توفیق« های قبلی، توافق ناکافی بین داوخا مقول 

تقایم اسس. گاهی مقول  وع اخباخ )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( و امثال آ  قابلجنایس )ز  و مرد(، ن
ها قول شود. دخمجموع مبندی میسواد، ابتدایی، متوسط  و...( دست بندی )ترتیبی( مانند تحصیل )بی وخ  خدهب 

« کد»توا    یا واحدهای تحلیل میهای اساس کاخ تحلیل محتوا هاتند. برای هریک از زیر مقولعناوین یا سرفصل
 تعریف کرد. 

. شودمشخص « ها و اج اء محتوابخش»یا « واحد محتوا»ها باید تس از تعیین مقول . تهیه واحد محتوا: 99-9-2-2
 شود. تقایم می 3-09ب  شرح جدول « ثبس و زمین »این واحد ب  دو نوع 
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 . انواع واحدهای محتوا1-99جدول 
 توضیح اعانو ردیف
. 0تواند از ج ئی کوچک مثل یک کلم  یا عکس تا واحدی ب خگ مثل کتاب یا فیلم باشد. برای نمون : می واحد ثبس 0

. 3. زما ، 8. موخد یا آیتم یا عنوا ، 1. سکانس، 5. تاخاگراف، 9. شخصیس، 1. مضمو  یا تم، 9. نماد، 3کلم  
 فضا

 واحد ثبس )مانند واحد زمین  جمل  برای واحد ثبس کلم ( ای برای قراخگیری زمین  واحد زمین  3
وا  تدخو  آ  اسس و انواع واحدهای ثبس دخ تحلیل محتوا خا می« واحد ثبس»برای قراخگیری « واحد زمین »دخ عمل     

 مروخ کرد.  09-09ب  شرح جدول 
 . انواع واحدهای ثبت در تحلیل محتوا 90-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 جمل         دخ واحد زمین « معنا»یا « فراوانی تکراخ»ترین واحد ثبس با امکا  تحلیل کوچک کلم  0
 مواخدی مانند عکس، یک واحد موسیقیایی، خنگ یا لوگو       نماد 3
 نظر دیا تم دخ دو شکل نوشتاخی یا تصویری دخ قالب جمل  یا سکانس با ثبس معانی ن دیک ب  تم یا جمل  موخ مضمو  9
 تأکید بر اشخاص محوخی دخ محتوا از ابعاد شخصیتی، تایگاه طبقاتی و امثال آ  دخ متن یا تصویر    شخص 1
 یا بند و واحدی مربوط ب  متن با موضوعا  و مضامین متعدد )کاخبرد کمتری داخد( تاخاگراف 9
 ا ژانر(بندی کتاب بداخل محتوا مانند دست  یک مجموع  تیام مانند مقال ، کتاب یا فیلم )مناسب تغییرا  کم آیتم 5
 های خادیویی و تلوی یونیواحدهای ثانی ، دقیق  و ساعس دخ برنام  زما  1
 متر و متر یا مترمربع برای محاسب  می ا  فضای محیطی محتوای خسان متر، سانتیواحدهای طول مانند میلی فضا 8

منظوخ شماخش و ثبس های ا لی و فرعی ب تس از انتخاب مقول  محتوای کمی: . کدگذاری در تحلیل99-9-2-9
و « 0کد »توا  ب  زیر مقول  مرد شود. برای نمون  دخ مقول  جنایس میها، کدگذاخی دخ برگ  کدگذاخی انجام میمقول 

انتخاب کدها بر تر باید های فرعیداد و دخ برگ  کدگذاخی واخد کرد. دخ  وخ  وجود مقول « 3کد »ب  زیر مقول  ز  
حل »های فرعی های شناختی، یکی از مقول های فرعی با ا لی باشد. برای نمون  دخ مقول  مهاخ اساس خابط  مقول 

ک  دخ آ  « 3-کد ب»توا  یک حرف خا ب  نمایندگی از مقول  باالتر ب  کد اضاف  کرد. مانند اسس و برای آ  می« مائل 
سادگی و »اسس. این اقداما  برای « حل مائل »معرف زیر مقول  « 3کد »شناختی و نماینده مقول  ا لی مهاخ  « ب»

ا خا هو وابات  ب  نظر تژوهشگر اسس. برای واگذاخی کدگذاخی ب  دیگرا ، باید آ « جلوگیری از اشتباه دخ کدگذاخی
خی باید از قواعد کند. برای کدگذاآموزش داد. وجود یک دستوخالعمل خوشن کدگذاخی ب  این مائل  کمک می

 استفاده کرد.  00-09شماخشی ب  شرح جدول  
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 . قواعد شمارش برای کدگذاری 99-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
 شماخش بر اساس فراوانی تکراخ یک موخد دخجاهای مختلف نمون  بر اساس فراوانی 0
حضوخ یا عدم  3

 حضوخ
 اوانی آ  اختصاص کد فقط بابس بود  و حضوخ داشتن و ن  فر

 تر ب  وجود موخد دخ تیتر  فح  اول نابس ب  تیتر  فح  داخلی  ضریب داد  مانند داد  ضریب باال وز  دهی  9
 شامل: «. کامالً، تا حدودی و ا الً»های اسمی مانند باخ اخزشی مثبس یا منفی با طیف تعیین شد  1

  (–+( و منفی )ای: جهس باخ اخزشی خا با عالما  مثبس ). خویکرد ذخه0
  3تا  0بندی شد  بین بندی واحدهای محتوا برای تمای  دقیق مثل دخج بندی کیو: دخج . دخج 3
 . مقایا  زوجی: تعیین شد  اثرگذاخی هر مقول  نابس ب  مقول  دیگر 9

برای واحدهایی « 0کد»خا با « خابط  ضعیف»توا  زیر مقول  ، می«شد  خابط »تری مانند های ذهنیدخ موخد مقول      
و امثال آ  مشخص کرد. و ب  همین نحو برای زیرمقول  « ممکن اسس این باشد»، «احتمال آ  ضعیف اسس»چو  

و امثال آ  استفاده کرد. « شوندباهم دیده می»، «خابط  زیادی وجود داخد»برای واحدهایی چو  « 3کد»از « خابط  قوی»
ها یا معیاخ مشخصی انجام داد. هر طبق  معرف بندی  بر اساس تفاو دی خا دخ مقول بنتوا  طبق گون  مواخد میدخ این

 ها و واحدهای تحلیل متعدد اسس. یک متغیر یا مقول  با زیر مقول 
ها باید از  و اختصاص کدی مشخص ب  آ « عباخا ، معنا یا معیاخهای خاص»برای خاهنمایی کدگذاخ دخ مواج  با     

گذاخی استفاده کرد. دستوخالعمل کدگذاخی شامل تعاخیف عملی متغیرها اسس. دخمجموع با تهی  یک دستوخالعمل کد
 تواند کدهای مناسب خا ثبس کند. برگ  کدگذاخی و دستوخالعمل مناسب آ  تژوهشگر یا کدگذاخ می

  ع محتوای برگرفتهای حا ل از انوابرای کدگذاخی و ضبط داده. تهیه برگه و دستورالعمل کدگذاری: 99-9-2-3
، مصاحب  ها، اسنادها، فیلم، سخنرانیهای شخصی، متو ، تئاتر، نمایش تلوی یو ، آگهیاز انیمیشن، کاختو ، یادداشس

ها یا برگ  کدگذاخی اغلب یک برگ  ساده برای وخود کدها بر شود. برگ  دادهو امثال آ  از برگ  کدگذاخی استفاده می
شده دخ خدیف یا ستو  آ  اسس. اما چگونگی تعیین یا اختصاص هر کد ب  یک واحد اساس واحدهای تحلیل مشخص

گیرد. لذا هر چ  قدخ دستوخالعمل کدگذاخی خوایی، تحلیل از طریق دستوخالعمل یا تروتکل کدگذاخی  وخ  می
عریف با ج ئیا  ک  ت کند. البت  باید توج  داشستایایی و عینیس بیشتری داشت  باشد، نتایج معتبرتری خا فراهم می

ها و تعیین واحدهای تحلیل شرایطی بندیکند. گاهی دخ مقول ازحد دخ دستوخالعمل، کاخ کدگذاخی خا مشکل میبیش
انم، دسایر، نمی»تشخیص نیاس و لذا باید از مقول  یا واحدی مشاب  مواخد آید ک  برای کدگذاخ قابلب  وجود می

 کرد.استفاده « اظهاخنشده یا نامشخص
خواهند بود و اغلب دخ برگ  کدگذاخی از هم  « ای یا اسمیای، ختب نابی، فا ل »های کدها با یکی از مقیاس      

مشکلی وجود نداخد، اما اگر « مقیاس یکاا »ها وجود داخد. برای تحلیل جداگان  هر یک از واحدهای با انواع مقیاس
یا برگ  کدگذاخی بهتر ها خسید، باید واحدها خا همگو  کرد. برگ  دادهقراخ اسس از کل واحدها ب  یک برداشس کلی 

. بنابراین توا  شکل ابتکاخی داشساند اما میهای کدگذاخی محبوبیس بیشتری یافت اسس ساده باشد. هرچند برخی برگ 
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توا  نیاس. البت  می تذیرهای کدگذاخی دخ شرایط مختلف اخائ  یک الگوی استانداخد امکا با توج  ب  تنوع برگ 
ها یا های کلی خا مطرح کرد؛ برای نمون  بهتر اسس ک  هم  واحدهای ضبط با مقیاس همنوع بر خوی برگ  دادهتو ی 

های کدگذاخی های کدگذاخی معموالً تک موخدی یا چند موخدی هاتند. دخ برگ برگ کدگذاخی یکاا  ثبس شوند. 
خزشی های وشود. مثالً دخ تحلیل کتابثبس یک برگ  جداگان  دخ نظر گرفت  میتک موخدی برای هر موخد یا هر واحد 

ها ممکن اسس، از یک برگ  برای هر یادداشس استفاده شود و هم  طبقا  محتوا خوی برای تی برد  ب  مضمو  آ 
تعاخیف موجود هما  برگ  واخد شود. دخ برگ  کدگذاخی تک موخدی نمایش هر متغیر با یک حرف یا عدد بر مبنای 

نمون  یک برگ  کدگذاخی تک موخدی  03-09دهند. جدول های تک موخدی زما  و سردخگمی خا کاهش میاسس. برگ 
 دهد.خا نشا  می

 . نمونه برگه کدگذاری تک موردی برای تحلیل محتوای کتاب92-99جدول 
 کد مقول  فرعی مقول  ا لی خدیف
 3؛ نداخد=0داخد= عطف حیط   وخی 0

 3؛ نداخد=0داخد= کسع
 3؛ نداخد=0داخد  نموداخ

 3؛ نداخد=0داخد  تیشگفتاخ حیط  ساختاخی 3
 3؛ نداخد=0داخد= اهداف فصل

 3؛ نداخد=0داخد= سؤاال  اخزشیابی
 3؛ نداخد=0داخد= خوایی خواند  حیط  محتوایی 9

 3=؛ نداخد=0داخد  خوزمطالب جدید و ب 
 3؛ نداخد=0داخد= ی یادگیریهای مناسب برامثال

کند. این حالس های کدگذاخی چند موخدی امکا  ثبس بیش از یک موخد یا نمون  خا دخ یک  فح  فراهم میبرگ      
زمانی مفید اسس ک  تعداد واحدهای موخد آزمو  زیاد و تعداد متغیرها کم باشد و از طرفی بخواهیم دخ ه ین  کپی 

ا برای ههای کدگذاخی شبی  شبک  شطرنجی و اغلب مواخد نمون ویی کنیم. این نوع برگ جهای کدگذاخی  رف برگ 
ها اسس. برای مطالعا  برخسی ها بر اساس آ ثبس دخ سطرها و مواخد متغیرها یا واحدهای تحلیل برای ثبس دخ خدیف

ند. دخ های چند موخدی بهترریا ، برگ یافت  دخ نشهای خادیو و تلوی یونی یا مقداخ فضای اختصاصها دخ برنام ثانی 
توا  عدد حا ل از سنجش محتوا خا نوشس. هر سطر، مربوط ب  یک نمون  یا واحد زمین  اسس. زیر هر ستو  می

 دهد. یک نمون  برگ  کدگذاخی چند موخدی خا نشا  می 09-09جدول 
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 ی کتاب. نمونه برگه کدگذاری چند موردی برای تحلیل محتوا99-99جدول 
 ها مقول                                

 
 

 ها(ها )نمون کتاب

 محتوایی ساختاری صوری

ف
عط

 
 

س
عک

نمودار 
پیشگفتار 

اهداف فصل 
 

ارزشیابی
 

روایی خواندن
 

به
روز بودن

مثال خوب  
 

          0کتاب 
          3کتاب 
          9کتاب 
          1کتاب 

...          
 ی دنبال چ  چیبرای تهی  تروتکل یا دستوخالعمل کدگذاخی باید مشخص شود ک  تژوهشگر دخ یک مفهوم ب      

شگرا  دخک باشد ک  تژوهدهی و اناجام برخوخداخ باشد. تروتکل باید چنا  خوشن و قابلاسس. تروتکل باید از سازما 
 توا  اقداما  زیر خا انجام داد. تکل مناسب میدیگر بدو  هیچ مشکلی آ  خا تکراخ کنند. برای تهی  یک ترو

 هاشناسایی هدف کدگذاخی داده  .أ
 ها و واحدهای تحلیل برای کدگذاخیتعریف مقول  .ب

 برآوخد خوایی، تایایی و عینیس دستوخالعمل )از طریق تیمایش نظرا  کاخشناسا  و آزمو  کدگذاخی(  . 

 های مؤثر دخ کدگذاخی معرفی شیوه .ث

 کدگذاخی و دستوخالعمل آ   نهایی کرد  برگ   .ج

تژوهشگر برای خسید  ب  یک دستوخالعمل کدگذاخی استانداخد و با اعتباخ الزم باید دخ کدگذاخی این مراحل خا      
موخدتوج  و دقس قراخ دهد تا کدگذاخی از هرگون  انحراف دوخ باشد. دستوخالعمل کدگذاخی شامل شرح و بحث 

عنوا  اسس. ب « قواعد و چهاخچوب کدگذاخی»چگونگی انتخاب محتوا و دخ کل دخباخه طرح و تعریف متغیرها و 
یتی، ترب»های توا  بر اساس مبانی نظری مدیریس وخزشی ب  زیر مقول خا می« های وخزش دخ جامع مؤلف »نمون  مقول  

« خصتعریف یا معیاخ مش»تقایم کرد و با یک دستوخالعمل برای هر زیرمقول  « ایتفریحی، قهرمانی و حرف -همگانی
نمون   01-09خا انجام داد. دخ جدول « کدگذاخی»خا دخ نظر گرفس تا بتوا  بر اساس آ  « کدی اختصا ی»و دخ ادام  

 شده اسس. تروتکل یا دستوخالعمل کدگذاخی برای این مقول  خاص نمایش داده

  .  یک نمونه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری از یک مقوله93-99جدول 
 کد های فرعی )واحد تحلیل(مقوله مقوله اصلی

 
های مؤلف 

 وخزش

 0 هاالف( وخزش تربیتی: منظوخ وخزش مداخس و دانشگاه
های وخزشی با حضوخ عموم و باهدف سالمتی یا تفریحی: وخزش و تفریحا  عمومی و همایش-ب( وخزش همگانی

 تفریح
3 

 9 ود.شها یا کمیت  ملی المپیک انجام میها، هیئسآوخ ک  توسط فدخاسیو قامآوخ و مپ( وخزش قهرمانی: منظوخ وخزش مدال
 1 شود.ها انجام میزا و دخآمدزا ک  توسط باشگاهای: منظوخ وخزش خونق ( وخزش حرف 
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 روش پژوهش تحلیل محتوا ۲۶۳

ر دخ هواحدهای تحلیل خا شناسایی و « خوزنام  وخزشی»تواند دخ یک محتوا مانند با این دستوخالعمل کدگذاخ می     
 های وخزش( کد مربوط خا ثبس کند. مرحل  آ  خا دخ برگ  کدگذاخی و ذیل ستو  مربوط  )دخ اینجا مؤلف 

« انی زما  محتوا با ث»یا « مترمربعحجم مطالب با سانتی»ای مانند های فا ل خا با مقیاس« کدها»توا  دخ مواخدی می      
 های آماخ تاخامتریک بهره گرفس. آماخی از خوش خا دخ برگ  کدگذاخی واخد کرد و دخ محاسبا 

تایایی دخ تحلیل محتوا ب  معنای وجود عینیس یا . روایی، پایایی و عینیت در تحلیل محتوای کمی: 99-9-2-5
توافق مناسب بین کدگذاخا  دخ اختصاص کد ب  یک نمون  ثابس اسس. خوایی نی  ب   معنی اختصاص  حیح اعداد ب  

 طوخ دقیق معرف مفاهیم باشد. شکلی اسس ک  ب
خوایی یعنی خسید  ب  هما  چی  موخدبرخسی یا استنتاج دخسس بر اساس خویکرد تحلیلی الف( روایی یا اعتبار: 

گیری موضوع موخدبرخسی تأکید داخد. دخمجموع ها از منابع چندگان  اطالعا  اسس. خوایی بر توانایی اب اخ دخ اندازهداده
نوعی ها ب های کمّی و کیفی و ابعاد آشکاخ و تنها  تیامآوخی دادهشده دخ خصوص چگونگی جمعانواع مواخد مطرح

 مروخ کرد.  09-09توا  دخ جدول ب  خوایی تژوهش مرتبط اسس. دخمجموع س  خوش ا لی خوایی خا می
 های تعیین روایی یا اعتبار. انواع روش95-99جدول 

 توضیح انواع روایی ردیف
 شدهگیری متغیر تعریفبندی باقابلیس اندازهها و دخ ادام  مقول گیری و تعریف آ تعیین متغیرها برای اندازه محتوا 0
 های آزمو  با یک مالک خاخجی مرتبط با متغیر موخدسنجش همباتگی نمره مالک 3
 گیری سازه نظری یا  فس موخدنظر تعیین ظرفیس آزمو  دخ می ا  اندازه سازه 9
 توا  مشخص کرد: خوایی سازه خا با س  اقدام می     

  تحلیل  فس موخدنظر توسط تژوهشگر 
  توج  ب  چگونگی اختباط  فس با متغیرهای دیگر 

  )برگ اخی آزمو  برای تعیین خوابط فرضی )برای نمون  استفاده از خوش تحلیل عامل تأییدی 

وع اعتباخ شود. این نتأکید می« هاتعمیم یا تفایر یافت »ی برا« اعتباخ علمی»ضروخ  وجود دخ خویکرد دیگری ب      
ترکیب »و امکا  « های تجربی و خوابط علس و معلولیتژوهش»اسس. اعتباخ دخونی بر « دخونی و بیرونی»شامل دو نوع 

« نتایج تژوهش متوا  تعمی»تأکید داخد. اعتباخ بیرونی نی  « ها مثل تیمایشییا ن دیک کرد  تحلیل محتوا با سایر خوش
کنترل  نظم زمانی،»توا  از طریق اسس ک  خوش تحلیل محتوا شرایط خوبی دخ این نوع اعتباخ داخد. اعتباخ دخونی خا می

تأمین  «بندی، ماهیس محتوا و اعتباخ علمیماهیس طبق »و اعتباخ بیرونی خا از طریق « گیریو همباتگی دخ اب اخ اندازه
 شده اسس. ی مهم برای باال برد  اعتباخ برگ  کدگذاخی و دستوخالعمل آ  معرفینکات 05-09کرد. دخ جدول 
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 ۲۶۸ مرجع پژوهش

 . نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن 96-99جدول 
 توضیح مورد ردیف
 دستوخالعمل کدگذاخی مناسب برای کدگذاخا    تعریف کدگذاخی 0
 ها ئیا  ثبس دادهآموزش دخباخه ج آموزش کدگذاخ 3
 آزمایش برگ  کدگذاخی و دستوخالعمل آ  با چند کدگذاخ دخ یک یا چند مرحل  مطالعا  آزمایشی 9
 ها برای تحلیل مناسب داده زبا  داده مناسب 1
امثال ا و هها، نشان استفاده مناسب از خویکردهای استنباطی مانند نظری  سیاتمی، استانداخدها، شاخص نظام استنباط 9

 آ  
ا یا هتایایی و عینیس ب  معنای نتایج یکاا  دخ برخسیب( پایایی و عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن:      

توا  تایایی کدگذاخ خا نابس ب  خودش و دخ دو زما  متفاو  )کدگذاخی کدگذاخی واحدی ثابس دخ دفعا  اسس. می
ا می ا  توافق بین چند کدگذاخ محاسب  کرد. اغلب از دو یا س  کدگذاخ تر باول و دوم( یا دخ سطحی باالتر و مطمئن

د. ها دخ کدگذاخی مشخص شوطوخ ماتقل کدگذاخی کنند تا می ا  توافق آ شود تا محتوای ثابتی خا ب خواست  می
یرمن و پضریب کاتا، ضریب همباتگی اسدخ د توافق، اسکا ، »های توا  از آزمو برای تعیین می ا  توافق می

تی »های خوش استفاده کرد. 01-09ب  شرح جدول « تیرسو ، آلفا کریپندخوف و ضریب توافق همباتگی تطابق لین
  (. 0935)قاسمی و همکاخا ، فروانی کاخبرد بیشتری داخند « هولاتی»و « کاتا»، «اسکا 

 های تعیین پایایی . انواع روش91-99جدول  
 توضیح انواع ردیف
 اههای موافق ب  کل قضاو محاسب  توافق دو نوبس کدگذاخی یک محقق با نابس قضاو  یک کدگذاختوافق دخ  0
 ها کل قضاو های موافق ب دخ د توافق میا  دو کدگذاخ از طریق نابس  قضاو  دخ د توافق دو کدگذاخ 3
 nمیانگین توافق داوخا (÷ )] 0( +n-1)میانگین توافق بین داوخا ( )=[ پایایی مرکب ضریب تایایی مرکب 9
ن بندی ب  این نحو ک  دخ آ  کدگذاخ باید بیتعیین توافق داوخا  برای اتخاذ تصمیم دخباخه مقول  های دوگان فن تصمیم 1

 دو مقول  دخ کدگذاخی یکی خا انتخاب کند. 
 ](3× دو کدگذاخ  )تعداد توافق÷ )تعداد کدگذاخی کدگذاخ اول+تعداد کدگذاخی دوم([× 099 فرمول هولاتی 9
دخ د توافق  -دخ د توافق موخد انتظاخ( ÷ 0-تی اسکا = )دخ د توافق موخد انتظاخ تی اسکا  5

 آمدهدسسب 
دخ د توافق  -دخ د توافق موخد انتظاخ( ÷ 0-ضریب کاتا= )دخ د توافق موخد انتظاخ کاتا 1

 آمدهدسسب 
 0 -شده( م توافق مشاهدهعد÷ ضریب آلفا= )عدم توافق موخد انتظاخ  آلفا 8
 گیرد.محاسب  توافق برای هر مقول  دخ هر طبق  دخ میا  داوخا   وخ  می توافق داوخا  دخ هر مقول  3
 ای و نابیمحاسب  دخج  اختالف دو کدگذاخ دخ هنگام استفاده از واحدهای فا ل  ضریب همباتگی تیرسو  09
 اسس. 0-09کدگذاخ و بر اساس فرمول  آزمو  هولاتی بر اساس دخ د توافق دو     
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 روش پژوهش تحلیل محتوا ۲۶۷

 
 . آزمون هولستی برای محاسبه درصد توافق دو کدگذار9-99فرمول 

شود. نماد ب  معنی دو کدگذاخ ضرب می 3تعداد توافق بین کدگذاخ اول و دوم اسس ک  دخ عدد  Mدخ این فرمول       
1N  2معنای تعداد کدگذاخی کدگذاخ اول و بN  کدگذاخی کدگذاخ دوم اسس. برای نمون  اگر تعداد  معنای تعدادب

 شود. موخد باشد، نتیج  چنین می 919موخد و توافق کدگذاخا   599واحدهای کدگذاخی شده 
93  =099( ×599 +599( ÷ )919  ×3) 

فق اترکاخبردترین آزمو  تعیین تایایی و عینیس دخ خوش تحلیل محتواسس. دخ محاسب  تو آزمو  تی اسکا :      
کند. های  شانای خا محاسب  میگیرد و توافقطبقا  خا دخ نظر می های توافقی و هم اخزشکدگذاخا  هم فراوانی مقول 

های خاص دخ یک طبق  محاسب  ضریب اسکا  توافق موخد انتظاخ خا بر تای  نابس دفعا  موخداستفاده از اخزش
 (.3-09آید )فرمول دسس ال ب کند تا توافق موخد انتظاخ بر تای  نظری  احتممی

Pi = %OA - %EA / 1-%EA 
 . محاسبه پی اسکات2-99فرمول 

ب  معنی توافق موخد انتظاخ اسس. برای محاسب  توافق  EA شده و ب  معنی توافق مشاهده OAدخ این فرمول      
-ل تصمیمها ب  تعداد کنابس توافق« توافق موخد انتظاخ»برای محاسب  شود. شده از فرمول هولاتی استفاده میمشاهده

 آید.  می دسسب « توافق موخد انتظاخ»ها های مربوط ب  کدگذاخی محاسب  و دخ مرحل  بعد با جمع مجذوخ آ 
شده مالک اخائ « مروخی بر تحلیل محتوا: اخزیابی علمی، تژوهشی و اخزشیابی»دخ مقال  خود تحس عنوا   0استملر      

 (.0939برای قضاو  تیرامو  ضریب تایایی آوخده اسس )خسولی و امیرآتشانی،  خا 08-09دخ جدول 
 . قضاوت پیرامون ضریب پایایی 98-99جدول 

 میزان توافق داوران  ضریب پایایی
 هیچ کمتر از صفر

 ضعیف 0 – 2/0
 متوسط 29/0 – 03/0
 مناسب 39/0 – 6/0

 قبولقابل 8/0-69
 تقریباً کامل  89/0 -9

-خ دستوخالعملد»، «دخمیا  کدگذاخا »تواند ب  معنای وجود خطایی تایج یا می ا  توافق متوسط ب  تائین باشد، میاگر ن   

 رای اغلبباشد. ب« دخ تلفیقی از این عوامل»یا « ها یا واحد تحلیلها و زیر مقول دخ تعریف مقول »، «های کدگذاخی
 توج  داشس. « تذیریحجم نمون  از باب تعمیم»و « معرف بود  انتخاب محتوا از باب»های تایایی باید ب  آزمو 
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 ۲۶۶ مرجع پژوهش

 ها در تحلیل محتوای کمیوتحلیل داده. مالحظات تجزیه99-9-9
تحلیل کرد. استفاده از آماخ  SPSSاف اخهایی مانند  های آماخی و ب  کمک نرمتوا  با خوشها میآوخی دادهبعد از جمع

وخی آای و نابی( باتگی داخد. اگر دخ جمعای، فا ل ها )اسمی، ختب آوخی دادهمعتو یفی و استنباطی ب  مقیاس ج
باشد از  خعایس شده« ای و نابیاستفاده از مقیاس فا ل »و « توزیع بهنجاخ»، «انتخاب تصادفی»های فرضها تیشداده

تنباطی شود. البت  استفاده از آماخ اسفاده میها استآماخ تاخامتریک و دخ غیر این  وخ  از آماخ ناتاخامتریک برای استنباط
ای هگیرد. انواع خوشتذیری نتایج ب  جامع   وخ  میگیری از جامع  و برای محاسب  خطا دخ تعمیمدخ شرایط نمون 

 معرفی شده اسس.   03-09شده دخ جدول آوخیهای جمعتحلیل آماخی داده
 اری  های آم. انواع تحلیل داده با روش91-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ها و نمایش تعداد دفعا  اتفاق افتاده از مقول  موخدنظر ترین شیوه خال   کرد  دادهساده فروانی و شماخش   0
 ای یا نابی با امکا  تحلیل وضعیس سایر اعداد نابس ب  آ  معدل حاابی تعدادی نمره با سطح فا ل  میانگین 3
دخ د  50گ اخش یعنی  099موخد سوگیری گ اخشگر از  50با کل محتوا مثل خابط  یک طبق  خاص  نابس 9

 سوگیری 
 ها مثل تفاو  دو خوزنام  دخ می ا  ترداختن ب  موضوعا  علمی برخسی تفاو  بین مقول  هاتفاو  1
 اص ها مثل وجود خابط  بین یک برنام   ترداختن ب  موضوعی خبرخسی خابط  بین مقول  خابط  غیرعلّی 9
ی تواند ب  دلیل مقول  خا اینک  آیا ظهوخ یک مقول  میبرخسی خابط  علس و معلولی بین متغیرها مثل خابط  علّی 5

 باشد؟  
 39-09ب  شرح جدول « شدهآوخیهای جمعخوابط غیرعلّی دخ داده»های آماخی برای برخسی انواع آزمو      

 اسس. شدهمعرفی
 آوری در تحلیل محتواهای حاصل از جمعهای بررسی روابط غیرعلّی داده. انواع آزمون20-99جدول 

 توضیح انواع آزمون ردیف
 داخی خابط  بین دو مقول  دخ سطح اسمی برخسی معنی دو خی 0
 برخسی شدّ  خابط  بین دو مقول  دخ سطح اسمی  وی کرامر  3
 ای ختب  داخی خابط  بین دو مقول  دخ سطحبرخسی معنی اسپیرمن  9
 ای و نابی داخی خابط  بین دو مقول  دخ سطح فا ل برخسی معنی تیرسو   1
کل »آوخی اسس. دخ وخ  جمع« دوخی»های کمی تحلیل محتوا با خوش آماخی بیشترین فراوانی تحلیل داده     
دو و هتر اسس هر دو آزمو  خیگیری تصادفی بکند، اما دخ  وخ  نمون کفایس می« کرامر وی»ها آزمو  داده« شماخ

 برای تعیین می ا  شد « وی کرامر»توا  از ، می«دوخی»داخ بود  خابط  با وی کرامر انجام شود. یعنی دخ  وخ  معنی
ا شده بهای مشاهدهداخی اختالف بین فراوانیب  برخسی معنی« دو یا مجذوخ کایخی»آ  خابط  استفاده کرد. آزمو  

دو از خی 99/9شده دخ سطح خایج  دو محاسب آزمو  خی اگر نتیج  ی یا موخد انتظاخ تأکید داخد.های فرضفراوانی
البت  باید توج  داشس اسس. « کل جامع تعمیم ب داخ، واقعی و قابلمعنی»تر باشد، خابط  ب خگ« جدول معیاخ»

 خسد. ب  اعتباخ الزم برای تعمیم نمیدو باشد آزمو  خی 99ها یا نمون  تژوهش کمتر از ک  فراوانیدخ وختی
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توا  یها خا هم مشخص کرد. برای نمون  متوا  بر اساس تعیین خابط ، ختب  مقول ای اسپیرمن میهمباتگی ختب در       
وی خنحوه تأکید دو خوزنام  خوی عناوین مختلف خا با ختب  بیا  کرد. یعنی کدام خوزنام  تأکید یا فراوانی بیشتر عناوین 

عد از کند. ببندی و قابلیس مقایا  خا بیشتر میها ب  دخ د، امکا  ختب موضوع خاص داخند. دخ مواخدی تبدیل داده
ی، قابلیس اوسیل  فرمول همباتگی ختب توا  مطالب خا برحاب دخ د مرتب کرد و ب ک  دخ دها محاسب  شد، میاین

 مقایا  دو خوزنام  خا نشا  داد.
 

 یابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا. ارز99-9-3
 30-09ب  شرح جدول « انواع خطاهای احتمالی»های اخزیابی کیفیس تژوهش تحلیل محتوا برخسی یکی از خوش 

 اسس.  
 . انواع خطاهای احتمالی در تحلیل محتوا 29-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 محتوای تژوهش  های خاص دخباخهداوخیهای شخصی و تیشاستنباط ایخطای هال  0
 طوخ یکنواخس ب  یک سمس و دخ جهتی خاص تحلیل اعداد ب  سوگیری یا خطای سیاتماتیک 3
 دخ دسترس نبود  متن و محتوای موخدنظر   کمبود یا عدم دسترسی ب  محتوا 9
 ل  تحلیوجود کدهای با تعریف ناقص و برخوخداخ از فرهنگ و نوع تفکر اثرگذاخ خوی  خطای ابهام دخ قضاو  1
 خطاهای مربوط ب  کدگذاخ  خطای کدگذاخ  9
ش آنتروتی اسس. خو« آنتروتی شانو »شده دخ تحلیل محتوا استفاده از  خوش خاه دیگر اخزیابی کیفیس تژوهش انجام     

ل اسس. این اگیری عدم اطمینا  حا ل از نتایج تیام با بیا  توزیع احتمبرگرفت  از نظری  اطالعا  و برای اندازه شانو 
 شود. نوشت  می 9-09 وخ  فرمول عدم اطمینا  ب 

E≈S{P₁, P₂ … Pn}=- k∑ͫi [PᵢLnPᵢ] 
گیری عدم اطمینان با توزیع احتمالی . اندازه9-99فرمول   

مقول  اسس. دخ  nتعداد کدگذاخ )تاسخگو( و  mیک ثابس مثبس،  Kهای برابر یک، و یعنی فا ل  iدخ این فرمول       
ها شود. برای اجرای فرمول ابتدا باید مقول بندی میطبق « مقول  n»دخ « تاسخگو m»نظر ازنقط « تیام»بط  این خا

 های این جدول آنتروتی شانو  دخ وخ  جدول توزیع فراوانی اخائ  شود. بر اساس دادهتناسب تاسخ هر کدگذاخ ب ب 
یین تع»و « محاسب  می ا  عدم اطمینا  هر متغیر»، «های فراوانیهنجاخ ساز»، «شماخش تعداد برای هر متغیر»چهاخ مرحل  

 شود. انجام می« ضریب اهمیس هر متغیر

محاسب  باخ »و دخ مرحل  سوم « بهنجاخسازی دادها»و دخ مرحل  دوم « هاآوخی دادهجمع»دخ مرحل  نخاس آ        
بیشتری  (w)عاتی بیشتر، از دخج  اهمیس یا وز  گیرد. هر مقول  با باخ اطال وخ  می« Eاطالعاتی هر مقول  یا 

برخوخداخ اسس. دخ مرحل  تایانی و برای محاسب  ضریب اهمیس هر مقول  از تقایم باخ اطالعاتی هر مقول  بر مجموع 
شاخصی اسس ک  ضریب اهمیس هر مقول  خا دخ یک تیام  (w)شود. دخواقع ضریب وزنی هر مقول  ها استفاده میمقول 
های اف اخبندی کرد. امروزه نرمها خا ختب توا  مقول کند. با نتایج حا ل میکل تاسخگوها مشخص میج  ب با تو
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دهد. دخ ادام  یک های خود خا ب  آ  واخد کرده و آ  خود این محاسب  خا انجام میکامپیوتری وجود داخد ک  شما داده
 شود:نشانی اینترنتی ب  این منظوخ معرفی می
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 . تحلیل محتوای کیفی99-3
امل هاسس. تحلیل محتوای کیفی نی  شها، گام بعدی تحلیل دادهدخ فرایند تحلیل محتوای کیفی، تس از گردآوخی داده

هاسس و بعضی از این مراحل با تحلیل محتوای کمّی همپوشانی داخند. بر ند و خوشن برای تحلیل دادهممراحلی نظام
تعریف واحد تحلیل، دستوخالعمل  سازی متن،تیاده» توا  ب  مراحلاساس اهداف مطالع ، تحلیل محتوای کیفی خا می

 ها و تحلیل داده و، استخراج نتایج از دادهکدگذاخی، کدگذاخی آزمایشی، کدگذاخی ا لی، اخزیابی اناجام کدگذاخی
 کرد. « گ اخش فرایند داده تقایم

ها یا ا یا تمهمضمو »های تنها  و آشکاخ بر اساس تفایر ذهنی اسس. دنبال شناخس تیامتحلیل محتوای کیفی ب      
ا دو نقد گرایا  بوای تنها  اسس. کیفیمثاب  محتب « ایاطالعا  زمین »و « محتوای اولی »عنوا  ب « های ا لی متنایده

محتوای کمی، بر خویکرد کیفی آ  دخ خوش تحلیل« غفلس از محتوای تنها  متو »و « سطحی شد  تحلیل»اساسی 
ب   «نحوه ادای کلما  یا لحن بیا  دخ ادای واژگا »تواند عالوه بر تأکید داخند. دخ تحلیل محتوای کیفی تژوهشگر می

« سازیدلسازی و ممند، کدبندی، تمبندی نظامطبق »نی  توج  کند. خوش کیفی اغلب با فرایندهای  شرایط خوانی فرد
استقرایی و از ج ء ب  کل »(. تحلیل محتوای کیفی با استفاده از خویکرد 0939گیرد )ایما  و نوشادی،  وخ  می

شود. دخ مواخدی هم از خویکرد مند میی بهرهداوخبرای فهم عمق موضوع یا ابعاد دخونی آ  و کاهش آثاخ تیش« خسید 
برای تحلیل بر اساس دانش قبلی و هدف مقایا  یا آزمایش یک نظری  استفاده « قیاسی یا از کل ب  ج ء خسید »

-09(. دخ انواع تحلیل محتوای کیفی نی  مفاهیم کلیدی ب  شرح جدول 0935شود )قاسمی، کشکر، خاسخ و کرمی، می
 خوبی شناخس و دخک کرد. ها خا ب باید آ  وجود داخد ک  33

 . انواع مفاهیم پایه و کلیدی در تحلیل محتوای کیفی  22-99جدول  
 توضیح انواع ردیف
 یافت  ب  یک موضوع یا عمل موخدمطالع  فضای اختصاص واحد تحلیل 0
مشاب  و مبنای ساخس خم  و  هایها دخ قالب یک طبق  با ویژگیای از واژگا  یا جمل مجموع  واحد معنا  3

 کدگذاخی
 هایی از متن دخ اختباط با موضوعی خاص مبتنی بر مشاهده عینی یا فرض نظری اشاخه ب  بخش منطق  محتوایی 9
 گروهی از مضامین با اشتراک دخ یک وج   مقول  1
 هاای برای اختباط مضامین و معانی اساسی دخ مقول شیوه تم 9

  ح جدولب  شر« آثاخ اختباط»و « ویژگی اختباط»، «فرستنده تیام»تحلیل محتوای کیفی دخ س  حوزه کاخبردهای       
 گیرد. موخد توج  قراخ می 09-39
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 . انواع کاربرد تحلیل محتوای کیفی 29-99جدول 
 کاربرد هاپرسش عناصر انواع ردیف
 )تحلیل مؤلف( های موخدبحث مؤلفتاسخ ب  ترسش کای؟چ  منبع فرستنده تیام 0

 های افراد، استنباط ابعاد و تغییرا  فرهنگی و...تحلیل ویژگی چرا؟ فرایند کدگذاخی
 های اختباطیسازی و تحلیل سبکهای متقاعدتحلیل خوش چگون ؟ کانال ویژگی اختباط 3

 تو یف خوندها دخ محتوای اختباطی و مقایا  با استانداخدها چ  چی ی؟ تیام
 های تولیدشده های مشهوخ مخاطبا  ب  تیاماختباط داد  ویژگی چ  کای؟ب  هگیرند

 سنجش اثر تیام خوی مخاطب با کدام تأثیر؟ فرایند کدگذاخی آثاخ اختباط 9
اگر نمون  موخدمطالع  ب  حدی باشد ک  بتوا  با شماخش طبقا  و محاسب  عدد با مفهوم خیاضی واخد کاخ           

شوید. این هما  مرز موخداشاخه دخ خوش تحلیل ما از مرز تژوهش کیفی عبوخ و واخد تژوهش کّمی میآماخی شد؛ ش
طق، من»کنید. با محتواسس و شما با نوع اقدام خود و شناخس این مرز نوع تژوهش کمّی یا کیفی خود خا مشخص می

های تاخیخی دخباخه شخص کرد. دخ برخسیتوا  اولویس استفاده از هرکدام خا ممی« هدف تژوهش و جامع  موخدبرخسی
؛ قاسمی، کشکر، 0930شود )بیابانگرد، تأکید می 31-09تحلیل محتوای کیفی بر تنج خوش گوناگو  ب  شرح جدول 

 (.0935خاسخ و کرمی، 
 های تحلیل محتوای کیفی  . انواع روش23-99جدول  

 توضیح انواع ردیف
-ها بر اساس مشابهسبندی دخ مقول د با برش متن دخ واحدهای مشخص و طبق خوش قدیمی و ترکاخبر ایتحلیل مقول  0

 ها
، «شناسایی و جداسازی موضوعا »، «های بیانیشناسایی ترکیب»سنجش با زبا  فرد و تحلیل بر تای   تحلیل سنجش 3

 1مشخص کرد  جهس منفی یا مثبس و شد  آ  دخ طیف »، «تنظیم و خم گذاخی جمال  بیانی»
 «  یاخزش

 تحلیل خوی عنا ر و ساختاخهای  وخی بیا  ازجمل  دستوخ زبا ، اشکال کالمی و امثال آ  تحلیل بیا  9
 طوخ ماتقیم های  وخی و شکل محتوا ب تحلیل بر اساس شاخص تحلیل نحوه بیا  1
 معرفی شده(شناخس و دخک عمیق از معناهای نهفت  دخ متو  اختباطی )دخ یک فصل ماتقل  تحلیل گفتما  9

 
 گیری در تحلیل محتوای کیفی. مالحظات نمونه99-9-9

دخ تژوهش کیفی، اندازه نمون  باید بر اساس نیازهای اطالعاتی مشخص شود تا ب  سؤال تژوهش با اعتماد کافی تاسخ 
یا واحدهای تحلیل  هاداده شود. معیاخی برای اندازه نمون  یا واحد تحلیل وجود نداخد اما معمول اسس ک  تعداد نمون 

 دخ نظر گرفت  شود.  99تا  0بین 
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 ها در تحلیل محتوای کیفیآوری و تحلیل داده. مالحظات جمع99-9-2
شود. دخ خوش کمّی ابتدا ها با هم انجام میآوخی و تحلیل دادهدخ تحلیل محتوای کیفی برخالف خوش کمّی، جمع     
شوند. دخ خوش تژوهش کیفی همراه با ماخی تحلیل و دخ ادام  تفایر میهای آآوخی و سپس با خوشها جمعداده
شود. برای نمون  دخ متنی براساس اده میها استفقیاسی و استقرایی برای تحلیل دادههای ها از خوشآوخی دادهجمع

مطالع   «یادگیری اجتماعی»و « یادگیری کنشگر»، «یادگیری شرطی»های و زیرمقول « الگوهای یادگیری»مقول  ا لی 
« ماعییادگیری اجت»مطالبی نشانگر مفهوم « زیر مقول  یا واحد تحلیل»گیرد. دخ این شرایط اگر بر اساس  وخ  می
شود. انجام می« می ا  تأکید مؤلف بر آ »و « محل قراخگیری آ »، «شناسایی آ  جمل  دخ متن»ا توج  ب  بود، تحلیل ب

خسانی دخ ذهن خواننده تحلیل داده دخ هر یک از محوخها و آثاخ این نوع تیام« نظری  یادگیری اجتماعی»اگر با توج  ب  
ل براساس آ  اقدام شده اسس. اما اگر با جاتجوی متن و و مقایا  با یک نظری  و تحلی« استدالل قیاسی»شود؛ از 

ازی آ  سدخ محتوای موخدبرخسی و برجات « تأکید بر نظری  یادگیری اجتماعی»می ا  جمال  تأکید کننده ب  تحلیل 
« نظری  غالب»توسط مؤلف اشاخه شود؛ تژوهشگر از استدالل استقرائی و برخسی ج ئیاتی برای خسید  ب  مفهوم کلی 

 (. 0935استفاده کرده اسس )قاسمی و همکاخا ، 
« دو استقرائی و قیاسی یا ترکیبی از هر»با دو خوش « ایجاد مقوال  و طبقا »هات  ا لی تحلیل محتوای کیفی      

همگرایی یا شباهس معناداخ عنا ر داخلی هر »ها، باید ب  اسس. تژوهشگر دخ انتخاب مقول  39-09ب  شرح جدول 
 توج  داشت  باشد. « واگرایی یا تفاو  آشکاخ میا  دو مقول »و « مقول 

 . انواع رویکردهای تحلیل داده در تحلیل محتوای کیفی26-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
کل )مناسب شرایط کمبود اطالعا  دخباخه  وخ  ج ء ب های متنی  ب استخراج کدها یا طبقا  از داده استقرایی  0

 موضوع( 
های قبلی )مناسب شرایط مبانی نظری مکفی دخباخه های موجود یا نتایج تژوهشقیاس و تحلیل با نظری  قیاسی 3

 موضوع(
 ها یا محتوا و تفایر مفاهیم نهفت  دخ متن )تلفیق خویکردهای قبلی(و انجام مقایا  واژه« شماخش و فراوانی» ترکیبی 9

-09دخ مراحلی ب  شرح جدول « تنها  و آشکاخ»شس و دخ دو بعد وبرگ وخ  خفسوتحلیل ب این فرایند تج ی      
 شود. انجام می 31

 ها در تحلیل محتوای کیفی  وتحلیل داده. فرایند تجزیه21-99جدول 
 مراحل ردیف

 با رویکردی رفت و برگشتی
 وتحلیل عمیق و پنهان یاتجزیه

 چه چیزی خواسته بگوید؟
 وتحلیل آشکار ساختار یاتجزیه

 شده است؟یزی گفتهچه چ
 استقرایی یا قیاسی استقرایی یا قیاسی نظام کدگذاری 0
 های ا لی مقایا  با داده های ا لیمقایا  با داده شناسایی واحدهای متنی 3
 دخ کناخ هم قراخ داد  موضوعا  متراکم کرد  واحدهای معنی بررسی دوباره متن و حذف موارد 9
 استفاده از کلما  ن دیک ب  متن اسی متنیافتن معنای اس بندیگروه 1
 تفایر و استنتاج باز تفایر و استنتاج باز ها تبیین یافته 9
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معنا و »گویند. این خویکرد بر وفاداخی ب  کنندگا  واقعاً میتردازد ک  مشاخکسچی ی میتحلیل آشکاخ ب  شرح آ       
و  شودها میبرای آشکاخسازی معانی تنها  متن، غرق دخ دادهتأکید داخد. دخ تحلیل تنها ، تژوهشگر « متو  ا لی

داخ، ب  آشنایی کند. شناسایی واحدهای معنیقول انتخاب میعنوا  نقلداخ مناسب دخ متن جاخی خا ب واحدهای معنی
ترین کوچکداخ، تر نیاز داخد. یک واحد معنیها قبل از تقایم ب  واحدهای کوچکها و دخک مفهوم کلی آ با داده

های موخدنیاز تژوهشگر اسس. هر واحد معین داخای یک کد اسس ک  باید دخ خابط  با متن شناخت  واحد و حامی بینش
بندی گروه بندی وشود. دخ فرایند تحلیل کدها، تعیین مفاهیم برای طبق شود. این خوش فرایند کدگذاخی باز نامیده می

تواند دخ یداخ مشوند. تفایر واحدهای معنیتهی  می« استقرایی یا استنتاج»س شوند. کدها بر اسااطالعا  تاهیل می
طول فرایند مبهم شود، بنابراین برای اف ایش ثبا  و اطمینا  ب  تداوم فرایند کدگذاخی نیاز اسس. بعد از تعیین واحدهای 

ی کند.استفاده از خنگ برای متمای  معناداخ، تژوهشگر باید دخباخه توشش هم  ابعاد محتوا دخ اختباط با هدف برخس
تواند موخدبرخسی مجدد واقع شود های خنگ نخوخده میساختن هر واحد معناداخ دخ ناخ  ا لی مفید اسس و قامس

 ها بر اساس هدف تژوهش اطمینا  حا ل شود. تمای  نبود  آ تا قابل
رده، تعدادی از کلما  بدو  از دسس خفتن محتوای واحدهای معناداخ گات« سازیتراکم و خال  »دخ ادام  و برای      

هایی بر اساس سؤاال  تواند ب  بخشها، محتوای کدگذاخی شده میشوند. برای استخراج مفهوم دادهواحد، کم می
های معین باید ب  لحاظ های نظری از آثاخ تقایم شوند. گروهها یا بر اساس فرضی آوخی دادهکاخخفت  موقع جمعب 

لحاظ بیرونی، متفاو  باشند. این بدین معنی اسس ک  هیچ اطالعاتی نباید دخ دو گروه قراخ بگیرد. ی، یکاا  و ب دخون
های کند. تعداد گروهنتیج  گروه خا فراهم می خوندهها، توسع  تیشجلو و عقب کرد  واحدهای معناداخ بین گروه

ی ک  چ  تعداد گروه کافی اسس ب  هدف تژوهش باتگیابد. اینتدخیج کاهش میتولیدشده دخ ابتدا بیشتر اسس اما ب 
 یابد. بندی با خسید  ب  توزیع منطقی تایا  میداخد و گروه

شود و تژوهشگر باید تالش کند تا ماهیس تدیده تحس برخسی خا ها ایجاد شدند فرایند تحلیل آغاز میوقتی گروه     
وخی آتری دسس یابد. عمق تحلیل اغلب ب  چگونگی جمعدانش عمیقبشناسد. تژوهشگر باید حتی با تو یف ب  

 شده اسس. ها معرفیبرخی خویکردهای تفایری دخ تحلیل داده 38-09دخ جدول های آشکاخ یا نها  باتگی داخد. داده
 های کیفی تحلیل محتوا . برخی رویکردهای تفسیری در تحلیل داده28-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
ها، ازجمل  تحلیل خوند تغییرا  محتوا دخ طول تو یف خوابط و قوانین تعامل و تفاو  دخو  داده   سیاتمینظری 0

 ها   بینی تذیری الگو و امثال آ  همراه با مقایا  دخ انواع خسان زما ؛ قابلیس تیش
 ها   دخباخه دادهها و قضاووجود استانداخدی برای مقایا  و تشخیص نوع و مقداخ تفاو  استانداخدها 3
 « عنوا  نشان  آتشدود ب »شناسایی تیوند علّی متغیرها و نشان  بود  یک متغیر مانند  هاها و نشان شاخص 9
 های آ   های زبانی دخ متو  معتبر برای شناسایی واقعیسبرخسی داده نمودهای زبانی 1
  اخ، تیامدهای فردی یا جمعی تبادل اطالعا  و مطالعهای طرفین برای تبیین تویایی خفتبرخسی تیام اختباطا  9

 تعامل
 ها و اختباطا  سازمانی  برخسی کاخکردهای تیام دخ سازما  فرایندهای نهادی 5
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 ۲۱۴ مرجع پژوهش

 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی99-9-9

؛ بنابراین تژوهشگر اسس« خاتگی، تفایر اشتباه و تعصب شخصی»اشتباها  دخ فرایند تحلیل تژوهشگر اغلب ناشی از 
باید کیفیس فرایند تحلیل خا از طریق تأیید  حس و اعتباخ دخ کل فرایند تژوهش حفظ کند. برای اخزیابی کیفیس 

استفاده  «قابلیس اعتباخ، قابلیس اعتماد، قابلیس انتقال و قابلیس تأیید»توا  از مفاهیم تژوهش تحلیل محتوای کیفی می
و اعتباخ شامل اعتباخ « بازنمایی، تایداخی و دقس»(، معیاخهای تایایی شامل 0389د کریپندوخف )کرد.   کاخشناسانی مانن

 33-09دول کنند. جخا برای اخزیابی کیفیس تژوهش تحلیل محتوای کیفی مطرح می« داده، نتیج  و فرآیند»معطوف ب  
 دهدانواع اعتباخ دخ تحلیل محتوای کیفی خا نشا  می

 ع اعتبار در تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه کریپندورف. انوا21-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
دخ معرف بود  اطالعا  )اعتباخ معنایی با متناظر بود  معنای « گیریمعنایی و نمون »با تأکید بر اعتباخ  هامعطوف ب  داده 0

 گیری با معرف بود  نمون (ها با متن و اعتباخ نمون داده
هایی افت ها با یاخزیابی مناسب بود  خوش و وجود همباتگی بین نتایج )با دو خوش همباتگی یافت   معطوف ب  نتیج 3

 ها(بینی با واقعیسبین یا می ا  همخوانی تیشدیگر و تیش
 لیها از سوی عمل تحلسازی یا اخائ  کاخکردی خوابط دخو  متن دادهسازی یا شبی اخزیابی می ا  مدل معطوف ب  فرایند 9
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تاریخی

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم پژوهش تاریخی 
 تاریخی گیری در پژوهشیی با مالحظات نمونهآشنا 

 تاریخی  آوری داده در پژوهشآشنایی با مالحظات جمع 

 تاریخی  ها در پژوهشآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 گیریآشنایی با مالحظات بحث و نتیجه 

 شناسی و شفاهیتطبیقی، باستان»های تاریخی آشنایی با مالحظات روش»  
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 ۲۱۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

ها تأکید داخد. دخ این فصل ب  های مربوط ب  گذشت  از منابع معتبر و تحلیل آ آوخی دادهتژوهش تاخیخی بر جمع
 شود. چگونگی اجرای تژوهش تاخیخی ترداخت  می

 
 تاریخی . مبانی پژوهش 93-9

ا انجام ههای کمی یا کیفی مربوط ب  گذشت  از منابع معتبر و تحلیل آ دادهآوخی مایر اجرای تژوهش تاخیخی با جمع
(999: 3903دخ اختباط با گذشت  هاتند )بِرگ و لو ، « هامردم، معانی، وقایع یا ایده»ها دخباخه شود. دادهمی

. هرچند اهداف تژوهش (310: 0989نژاد، تواند هر زمانی از سال گذشت  تا چند قر  تیش باشد )خوی. گذشت  می0
مروخ کرد  0-01توا  دخ جدول های تاخیخی خا میترین اهداف تژوهشتاخیخی متنوع و متعدد اسس اما برخی از مهم

 (. 0919)دالوخ، 
 . انواع اهداف پژوهش تاریخی9-93جدول 

 توضیح انواع ردیف
اخیخ، دخک آ  تدیده بهتر خواهد بود. برای نمون  هر تدیده داخای تاخیخ اسس و با شناخس آ  ت های موجودشناخس تدیده 0

 اشاخه کرد. « وتروخشتاخیخچ  آموزش»توا  ب  شناخس می
 های گذشت  و تیوند آ  با زما  حال و آینده شناخس واقعیس شناخس حقایق گذشت  3
ها یا دخ اموخ دینی قولقلدخ تاخیخ توسط چند بخش یا فرد یا اخائ  ن« اولین»عنوا  دخ مواخدی مثل معرفی ب      

ین شود. برخی تژوهشگرا  بیابی و برخسی عمیق داخند، از تژوهش تاخیخی استفاده میهایی ک  نیاز ب  خیش حدیث
شگر تژوه»جای تفاو  قائل هاتند و حتی آغازگرانی چو  هرودو  یونانی خا ب « تژوهش تاخیخی»و « نگاخیتاخیخ»

ی اسس ک  داخا« اسناد، مداخک و دیگر منابع»تژوهش تاخیخی کنکاش منظمی دخ  دانند.می« نگاختاخیخ»یک « تاخیخی
ک  قبل  با وقایعی سروکاخ داخد« نگرگذشت »حقایقی مرتبط با سؤال تژوهشگر دخباخه گذشت  باشند. این نوع تژوهش 

تژوهش تاخیخی با نگاه (. 0911، دالوخ؛ 0989)فتوحی،  اندها اتفاق افتادهاز تصمیم تژوهشگر ب  مطالع  دخباخه آ 
های هکند. ماهیس تدیدخا تبیین و اسراخ زیادی خا آشکاخ می« یک تدیده مربوط ب  زما  گذشت »تحلیلی ب  تاخیخ، 

 مروخ کرد.  3-01توا  دخ جدول تاخیخی خا می
 های تاریخی. ماهیت پدیده2-93جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ط  برای مطالع  خویدادهای تاخیخی دوخ نیاز ب  واس مطالع  باواسط  0
 ها از آ ل وم توج  ب  معیاخهای خاص تاخیخی و تذیرش برخی انحراف تکراخناتذیر 3
 های تکمیلی تژوهشگرکامل نبود  دخ یک سند و نیازمند استنتاج فرا اسنادی 9
 طوخ مج ا و دخ تجرید معنا معنا نداشتن وقایع تاخیخی ب  مج ا نبود  1
 های زما  خویش و جای گرفتن دخ زمان  خاص برای دخک دخسس آ ل وم ترک اخزش زما  محوخی 9

                                                           
1.  Berg & Lune, 2012 
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 روش پژوهش تاریخی ۲۱۷

های تردازد و این دخ حالی اسس ک  دخ سایر خوشهای موجود میتژوهشگر دخ تژوهش تاخیخی ب  یافتن داده     
(. تژوهشگر برای 0915حجازی،  تردازد )سرمد، بازخگا  وهای موخدنیاز میتژوهش، تژوهشگر اغلب ب  تولید داده

مین  دخ ز« برداخی، اخائ  اطالعا  و تفایر تاخیخینوشتن، یادداشس»هایی چو  اجرای تژوهش تاخیخی ب  توانایی
موضوع موخدبرخسی نیاز داخد. عینیس و کنترل سوگیری تژوهشگر دخ تژوهش تاخیخی بایاخ مهم اسس. تژوهشگر باید 

خی موخدتوج  قراخ دهد و تاخی« انتخاب، تحلیل و تفایر مواد منبع»های احتمالی خا دخ  طرفان  تمام گ ینشکل بیب 
های موجود دخ تژوهش  حیح، متعادل و تا حد امکا  کامل خا تهی  کند. تژوهشگر الزم اسس ک  خویداد یا شخصیس

ی مواد منبع دقس شایاتگشده و  ب یهای افراد مرتبط با موضوع، برخستاخیخی خا دخک کند. باید منابع بر اساس دیدگاه
 (.3900)اندخو و همکاخا ، برحاب کیفیس و اطمینا  موخد اخزیابی قراخ گیرد 

 
 . فرایند اجرای پژوهش تاریخی93-2

ل، عل»خویدادهای گذشت  اسس. هدف آ  خسید  ب  نتایجی مربوط ب  « مطالع ، دخک و شرح»تژوهش تاخیخی شامل 
مک بینی وقایع آینده کاسس ک  تا حد ممکن ب  خوشن کرد  خویدادهای کنونی و تیش« ت تأثیرا  یا خوندهای گذش

« و آینده حال»توا  زما  خود و با استفاده از آ  میکاخ میتوا  گفس تژوهش تاخیخی برای شناخس گذشت  ب کنند. می
 تواند ب  معنایش تاخیخی میبینی کرد.  همچنین تژوهخا دخ ترتوی خخدادها و تحوال  گذشت  شناخت  و تیش

های آماخی یا کیفی انجام تحلیل ها های خخ داده از گذشت  تا ب  اکنو  باشد ک  خوی آ آوخی داده از موقعیسجمع
 (. 39: 0988شود )میرزایی، می
ین خوش توا  از ظرفیس اها میاگرچ  این خوش دخ میا  متخصصا  حوزه تاخیخ خایج اسس اما دخ دیگر خشت      

ب   «های استخدامیمشیخط»بیشتر استفاده کرد. برای نمون  دخ حوزه مدیریس دخخصوص موضوعا  خا ی چو  
توا  مانع از تکراخ (. همچنین می0981توا  فهمید )خاکی، شکل تژوهش تاخیخی و مروخ تجرب  گذشت  خا بهتر می

توا  انواع الگوهای آموزشی دخ گذشت  و ن  میاسس. برای نمو خطاهای مشابهی شد ک  دخ گذشت   وخ  گرفت 
آموزا  یا تاخیخچ  توسع  مراک  دانشگاهی دخ ایرا  خا مطالع  کرد و از نتایج آ  برای کاهش نمرا  و یادگیری دانش

خی ی برای آینده استفاده کرد. مراحل اجرای یک تژوهش تاخیخی اغلب گیری دخ شرایط حال یا برنام خطای تصمیم
 داخد.   9-01ایند کلی ب  شرح جدول از فر

 . مراحل اجرای پژوهش تاریخی9-93جدول 
 توضیح مراحل ردیف
انتخاب عنوا  و طرح  0

 تژوهش 
 تمرک  خوی یک مائل  و قلمروی آ  دخ حوزه تاخیخ و نوشتن طرح تژوهش برای آ 

 گیری از مواخد بر اساس طرح تژوهشنمون  گیرینمون  3
 هاآوخی دادههای اسنادی برای جمعویژه خوشها ب استفاده از انواع خوش هاآوخی دادهجمع 9
 هاشده و تو یف و تبیین آ آوخیهای جمعغربالگری نهایی اسناد و داده هاتحلیل داده 1
 گیری کلی و تیشنهادهای احتمالی برای آ  اخائ  نظری  و تحلیل نهایی همراه با نتیج  گیریبحث و نتیج  9
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 ۲۱۶ مرجع پژوهش

تژوهش »، «تژوهش تاخیخ تطبیقی»هایی با عنوا  عالوه بر خویکرد عمومی تژوهش تاخیخی دخ مواخدی تژوهش   
خه ها اشاشوند ک  دخ ادام  ب  آ با برخی مالحظا  هم مطرح می« تژوهش تاخیخ شفاهی»و « شناسیتاخیخی باستا 

ک  شود. دخ وختیها گ اخش می  دخ تژوهشخواهد شد. تژوهش تاخیخی با خویکرد عمومی اغلب با همین عنوا
اخه خواهد ها اشاستفاده کند، ب  آ « شناسی یا شفاهیتطبیقی، باستا »تر مانند تژوهشگر از خویکردهای اختصا ی

 داشس.
 

 . مالحظات انتخاب عنوان و طراحی پژوهش تاریخی93-3
: 0988باشد )میرزایی، « اد یا خخداد و دیگر مواخدفرد، عقیده، جنبش، نه»تواند مبتنی بر موضوع تژوهش تاخیخی می

خا موخدتوج   1-01توا  موضوعاتی ب  شرح جدول (. برای استفاده از خوش تژوهش تاخیخی دخ علوم اناانی، می39
 قراخ داد. 

 بررسی در پژوهش تاریخی. انواع موضوعات قابل3-93جدول 
 توضیح موضوع ردیف
 وجوانا خی ی برای تغییرا  بنیادی یک نهاد همچو  وزاخ  وخزشنام مانند بر عملکردهای اجتماعی 0
 دخ خابط  با موضوعا  مهم و خویدادهای مهم تاخیخی  حال افراد خاصشرح 3
 شده کشف خوابطی دخ موضوعا  مختلف تاخیخی دخ خابط  با مواخد کمتر دیده هاتفایر ایده 9
 م با هم یا قدیم با جدید ترکیب اطالعا  قدی ترکیب اطالعا  قدیم 1
 مطالع  برخسی دیگر موخخا  دخ چاخچوبی جدید برای تفایر و ا الح  تفایر وقایع گذشت  9
ئل  تژوهش ها و ابعاد ماگیرد؛ زیرا تصویر ویژگیدخ تژوهش تاخیخی بیا  مائل  با تفصیل بیشتری  وخ  می     
های الزم خا مجام سازد. اغلب تژوهشگرانی آوخی دادهواخی جمعهای موخدنیاز خا تاهیل و دشتواند تشخیص دادهمی

ها داده آوخیدشواخی جمعکنند، دخ موقع بیا  مائل  ب ک  یک موضوع بالقوه برای اجرای تژوهش تاخیخی انتخاب می
ای هو فعالیسمحل خویداد، افراد دخگیر دخ خویداد، زما  خویداد »برند. دخ این مایر شناسایی و معرفی دقیق تی می

(. 0915تر یا محدودتر کند )سرمد، بازخگا  و حجازی، تواند گاتره مائل  موخدمطالع  خا وسیعمی« مرتبط با خویداد
 هایکند. یکی از انتقادهای واخد ب  تژوهشتژوهشگر بر اساس مطالعا  مقدماتی مائل  خود خا با دقس طرح می

 کند. دخ تژوهش تاخیخیها خا دشواخ میآوخی و تحلیل دادهک  اجرا، جمع ازاندازه مائل  اسستاخیخی، گاتردگی بیش
شده باید تا حد ممکن محدود و عملی باشد. بنابراین باید دخ طرح مائل  و انتخاب عنوا  باید ابعاد و مائل  طراحی

 (.         31: 0988های موخدنظر مشخص شود )میرزایی، ویژگی
؛ کندآوخی نمیها خا بر اساس مشاهده ماتقیم جمعهشگر خود شاهد خخدادی نبوده و دادهدخ تژوهش تاخیخی، تژو     

دسس آوخد و یا از طریق گواهی شده دیگرا  ب های خود خا یا از طریق اسناد و مداخک و نوشتگا  ثبستواند دادهاما می
 کند.  وتحلیلها خا تج ی شاهدا  ماتقیم خویداد یا تجرب  کننده آ  کاب و آ 
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 گیری در پژوهش تاریخی . مالحظات نمونه93-5

«  آثاخ، خدتا و ماتندا»آوخی ها این اسس ک  تژوهشگر ب  جمعهای خوش تژوهش تاخیخی با سایر خوشیکی از تفاو 
ون  ک  دخ این خوش جامع  و نم(.  با توج  ب  این031: 0915تردازد )سرمد، بازخگا  و حجازی، مربوط ب  وقایع می

موخدبرخسی اغلب اسناد و منابع موجود هاتند، بنابراین دخ انتخاب جامع  و نمون  تأکید بر چگونگی انتخاب جامع  
 (. 0389، 0)باس اسس 9-01و نمون  موخدبرخسی دخ میا  انواع منابع موجود ب  شرح جدول 

 . انواع منابع در پژوهش تاریخی5-93جدول 
 توضیح انواع ردیف
اسناد و  0

 داخک م
 های مکتوب،  وتی، تصویری و فیلمانواع گ اخش

 ها، غذا، ظروف، لباس، ساختما ، اثاث خان ، نقاشی، سک  و امثال آ ها، اب اخها، سالحها، استخوا سنگواخه آثاخ و ابنی  3
 کننده دخ یک واقع  گ اخش لفظی یک شاهد یا شرکس گواهی شفاهی 9
مثال یک کتیب  سنگی ازنظر محتوای عنوا گیرند. ب خ دو گروه اسناد و آثاخ قراخ میدخ مواخدی برخی منابع د      

ترین اسناد موخداستفاده دخ گیرد. از خایجقراخ می« آثاخ»کاخخفت  دخ زمره نوشتاخی یک سند و ازنظر سازه و مواد ب 
ها، اسناد قانونی، گ اخش کمیایو  ها،های خسمی،  وختجلا ها، یادداشسنام »توا  ب  های تاخیخی میتژوهش
 اشاخه کرد.    « های آماخی و دیگر مواخد مشاب ها، سالنام ها، کتابها، زندگینام خاطره
ود. مشخص ش« دوممنابع ثانوی  یا دسس»یا « اولمنابع اولی  یا دسس»ها باید نوع منبع ازنظر آوخی دادهبرای جمع      

العاتی اط« دوممنابع ثانوی  یا دسس»حا ل افراد دخگیر دخ خویداد یا واقع  تاخیخی اسس اما « اولمنابع اولی  یا دسس»
از خویداد یا واقع  تاخیخی اسس ک  حداقل با یک واسط  یا کاانی ایجادشده اسس ک  خود شاهد خویداد یا تجرب  

ر و برای یک هدف تژوهشی دیگ« ومدمنابع دسس»اند. برخی منابع ممکن اسس برای یک هدف تژوهشی ماتقیم نبوده
عنوا  یک منبع دانشگاهی، اغلب یک ب « کتاب دخسی تاخیخ ایرا »(. برای نمون  0389باشند )باس، « اولمنابع دسس»
را ، های ایهای دخسی تاخیخ دخ دانشگاهگرایی دخ کتاباسس اما برای برخسی می ا  تأکید بر ملی« دوممنبع دسس»

 باشد. « اولدسس منبع»تواند یک می
دخ برخی خویدادها مصاحب  « کنندهحاضر یا مشاخکس»هنگام تژوهش دخباخه تاخیخ معا ر ممکن اسس با افراد      

وتروخش دخ زمین  تغییر نظام آموزشی دخ ایرا  دخ ده  اقداما  وزاخ  آموزش»کرد. برای نمون  دخ تژوهش دخباخه 
توا  با افرادی مصاحب  کرد ک  عنوا  نوعی تژوهش تاخیخی میب « ر نظامهای تغییخوخشیدی و دالیل و هدف 0999

(. انواع منابع 311: 0989نژاد، اند )خویاند و آ  تغییرا  خا تجرب  کرده یا دخ آ  شرکس داشت دخ آ  زما  حضوخداشت 
 معرفی شده اسس.  5-01اولی  و ثانوی  دخ جدول 

 
 
 

                                                           
1. Best  
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 ۹۱۱ مرجع پژوهش

 تاریخی . انواع منابع در پژوهش6-93جدول 
 توضیح انواع ردیف
  وخ  شفاهی یا کتبی الف( گ اخش شاهدا   عینی از وقایع ب  اولی  0

ای هسوابق عمومی، اسناد قانونی،  وختجلاا ، سوابق شرکس، فایل»شده از ا ل خویداد دخ ب( مواخد ثبس
 ویداد تاخیخی  خبط دخواقع  یا ختوسط افراد ذی« هاها، خاطرا ، نشریا  یا نقش  وتی، نام 

 «های تاخیخی محلیهای خصو ی مانند انجمنها یا مجموع ها، کتابخان بایگانی دانشگاه»ج( مواخد موجود دخ 
 شده توسط ناظرا  عینی خویداد یا واقع  تاخیخی  تهی 

 ها و ...(د( آثاخ و اشیاء باقیمانده از گذشت  )تصاویر، نقاشی، شعر، لوازم موخداستفاده مانند انواع سفال
 شده توسط فردی ب  نقل از منابع اولی  الف( ماتندا  کتبی یا شفاهی تهی  ثانوی  3

 شده توسط برخی تژوهشگرا  از منابع اولی ب( ماتندا  تهی 
 سازا  و ماتندسازا  از منابع اولی  نگاخا ، فیلمشده توسط برخی خوزنام ج( ماتندا  تهی 

دادگاهی از یک محاکم ، مثالی از منبع اولی  دخباخه برخسی شیوه محاکما  دخ گذشت  اسس  برای نمون   وختجلا      
شود. دخ نمون  دیگر تژوهشگری دخ تژوهشی ای دخ موخد مائل  مذکوخ، منبع ثانوی  محاوب میاما سرمقال  خوزنام 

های معلما  دخ این تژوهش از گ اخش دخ قر  نوزدهم ترداخس. او دخ« آموزا خوابط بین معلما  و خانواده دانش»ب  
ها منابع اولی  و تحلیل تژوهشگر، منابع ثانوی  آموزا  استفاده کرد. این گ اخشها با خانواده دانشموخد خوابط آ 

های یک دانشمند دخباخه یک موضوع و بیا  عقایدش یک منبع اولی  و تفایر دیگرا  از شوند. یا نوشت محاوب می
 (.      319: 0989نژاد، بع ثانوی  هاتند )خویآ  عقاید، منا

تر اسس اما اغلب دقس آ  بیشتر اسس و باید این نوع منابع دخ اولویس انتخاب اگرچ  دسترسی ب  منابع اولی  مشکل     
دوم های تاخیخی از منابع ثانوی  یا دسسوجود دخ بیشتر تژوهشبرای جامع  یا نمون  موخدبرخسی قراخ گیرند. بااین

دالیل مختلفی ازجمل  امنیتی یا خصو ی بود ، منتشرنشده اسس (. برخی از این منابع ب 0981شود )خاکی، استفاده می
 منظوخ شفافیس تاخیخی اسس. ک  کاخ تژوهشگر تالش برای دسترسی ب  این منابع ب 

کند. اگر اسناد و مداخک ود خا تعیین میها، تژوهشگر مکا  یا ماتندا  و شاهدا  خبا توج  ب  نوع و منابع داده      
خا مشخص کند. اگر « هامحل نگهداخی و نحوه دسترسی ب  آ » وخ  مکتوب باشند، تژوهشگر باید ها ب و یا داده

« اهها و نحوه برقراخی اختباط با آ آ »گرا  کاب شود، تژوهشگر باید ها از طریق شاهدا  یا مشاهدهقراخ اسس ک  داده
 (.        39: 0988ها آماده کند )میرزایی، آوخی دادهص و برای همکاخی  میمان  و دقیق دخ فرایند جمعخا مشخ
دخ انتخاب موضوع و مائل  برای تژوهش تاخیخی باید ب  دخ دسترس بود  منابع یا جامع  موخدبرخسی توج        

رچقدخ اسس. ه« می ا  دسترسی ب  منابع»تابع  گیری دخ گام نخاسداشس. با توج  ب  تس خویدادی بود  آ ، نمون 
وا  شود. دخ گام دوم تابع زما ، تتری برای نمون  فراهم میاسناد و آثاخ بیشتری دخ دسترس باشد، امکا  انتخاب دقیق

کنند ک  ب  نظر آید آوخی میهای تاخیخی خود خا تا جایی جمعو امکانا  تژوهشگر اسس. برخی تژوهشگرا  داده
ها و اطالعا  از خوش غیر تصادفی هدفمند نابع ب  تایا  خسیده اسس اما برخی ب  دلیل وجود حجم زیاد دادههم  م

منابع »گیری دخ دسترس اسس. تس از شناسایی کنند. دخ مواخدی هم تژوهشگر ناگ یر ب  استفاده از نمون استفاده می
 (.900: 3903)بِرگ و لو ، دقس منابع اخزیابی شوند  باید ا الس و« داده ا لی و ثانوی  برای موضوع موخدبرخسی
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 ها در پژوهش تاریخیآوری داده. مالحظات جمع93-6 
فاده است« برداخی، ترسشنام  یا دیگر مواخدمصاحب ، یادداشس یا فیش»توا  از اب اخهای چو  ها میآوخی دادهبرای جمع

ا اقدام هآوخی دادهنابس ب  انتخاب اب اخ مناسب برای جمع های تژوهشکرد. تژوهشگر با توج  ب  سؤاال  یا فرضی 
فی ها خا ب  شکل کمی یا کیگیری، تژوهشگر باید دادهکند. تس از مشخص شد  منابع موخدبرخسی دخ بخش نمون می

زم و ها تژوهشگر باید دخ زمین  مائل  موخدتژوهش اطالعا  الآوخی مناسب دادهآوخی کند. برای جمعاز منابع جمع
ا هها، منابع جاتجو و آثاخ و مواخد مرتبط با مائل  موخدبرخسی دخ آ آوخی دادهکافی داشت  باشد. دخ فرایند جمع

ای از اطالعا  و حقایق ماتند استفاده تاخیخی، مجموع های  حیح و قابلشود. شواهد تاخیخی یا دادهشناسایی می
نابع و تری خا خوی مهای دقیقد. دخ این مایر تژوهشگر باید اخزیابیشونعنوا  تای  تحلیل تذیرفت  میاسس ک  ب 

دوم از گ اخش اول از گ اخش شاهدا  عینی و دخ منابع دسسها داشت  باشد. دخ منابع دسسآوخی دادهمنظوخ جمعب 
شتری خا ها مراقبس بیآوخی دادهشود. بنابراین تژوهشگر باید هنگام جمعهای مرتبط با شاهدا  عینی استفاده میواسط 

ها دخ تژوهش تاخیخی آوخی دادهدوم یا ثانوی  ب  خرج دهد. جمعویژه منابع دسسدخ استفاده از هر دو نوع منابع و ب 
 شود.  انجام می« نقد بیرونی، نقد دخونی و ترکیب»با س  اقدام 

د. ب  سند یا مدخک خا برخسی کن« ابلیس اعتمادخوایی و ق»تژوهشگر دخ گام اول و با نقدهای بیرونی و دخونی باید      
  ب« داخلی و خاخجی»یا « دخونی و بیرونی»شوند باید موخدنقد آوخی میها یا اطالعاتی ک  جمعبرای این منظوخ داده

 قراخ گیرند.  1-01شرح جدول 
 هاآوری داده. نقد درونی و بیرونی منابع در هنگام جمع1-93جدول 

 ماتاقدا نوع نقد ردیف
حل، زما  و فرد م»اخزیابی خوایی سند با تأکید بر حقیقی و ا لی بود  سند ب  کمک شناسایی و اخزیابی  بیرونی یا خاخجی  0

 « کننده سندتهی 
 های برآمده از سند اخزیابی می ا  قابلیس اعتماد ب  معنا،  حس و محتوای سند یا اخزیابی تیام دخونی یا داخلی 3
ماهیس عمومی یا »یرونی یا اخزیابی خوایی سند برای اطمینا  از دخستی اطالعا  باید مواخدی چو  دخ نقد ب     

ج  قراخ موخدتو« کننده سندفرد تنظیم»، «زما  بین ثبس سند و ا ل خویداد»، «ا ل بود  سند»، «شخصی بود  سند
بود   حائ  شرایط»سس و باید مالحظاتی چو  ای اکننده سند داخای اهمیس ویژهگیرند. مقام و موقعیس تنظیم یا تهی 

موخدتوج  قراخ گیرد. « هماهنگی زما  و مکا  با اطالعا  موجود»و « بود واسط گر ماتقیم یا بیمشاهده»، «فرد
های نویاندگا  ناشناس امری متداول اسس، شاید سندی ک  نتیج  مشاهده ماتقیم ک  استفاده از نوشت ازآنجایی
ی طوخ غیرعمد یا عمدی خواینظر برسد، دخواقع منبعی ثانوی  باشد. نویاندگا  ناشناس ممکن اسس ب گر ب  مشاهده

اشتباه دخ ترجم  یا نوشتن اشاخه کرد. دخ برخی اسناد توا  ب اسناد خا تهدید کنند. از دیگر احتمال خطاهای غیرعمد می
. بازنویای و تکثیر منابع باید موخدتوج  قراخ گیرندخطی و مربوط ب  دوخا  تیش از  نعس چاپ، اشتباها  ناشی از 

(. 0989نژاد، ها خا کاهش داده اسس )خویهایی خا منتفی نکرده، ولی احتمال آ اختراع چاپ، امکا  بروز چنین اشتباه
 یدخ تژوهش تاخیخی دخ مواخد متعدد« اولین»یابد. برای نمون  کلم  دخ مواخدی برخسی ادعاهای مشاب  ضروخ  می

« تلک»اشاخه کرد ک  هم ب  « شناسی دخ آمریکااولین آزمایشگاه خوا »توا  ب  کند. ازجمل  این موخد میچالش ایجاد می
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گاهداخی توا  نشود. دخ این شرایط قضاو  نهایی ب  این باتگی داخد ک  آیا مینابس داده می« ویلیام جیم »و هم ب  
طوخ یکاا  (. اگر چند منبع ب 0919شناسی داناس )دالوخ، آزمایشگاه خوا  حیوانا  آزمایشگاهی دخ زیرزمین خان  خا

ها خواهد بود )ببی، و نتیج  آ  اف ایش اعتماد ب  داده« تأیید»اشاخه کنند باعث ایجاد « هاواقعیس»ای از ب  مجموع 
 ردید باشد، توج  ب  محتوای(. نقد بیرونی یا خاخجی بر نقد دخونی اولویس داخد زیرا اگر ا الس سندی موخدت0931

 (. 0989نژاد، آ  اخزشی نداخد )خوی
تس از اطمینا  از ا الس و دخسس بود  سند و معتبر بود  نویانده آ  دخ مرحل  بعد باید ب  نقد دخونی یا محتوای      

  دقس و اعتباخ می ا»ها یا اطالعا  با اخزیابی مواخدی چو  سند ترداخس. دخ نقد دخونی ب  اخزیابی اخزش داده
وج  ت« های سندالگوهای خم گشایی از تیام»، و «کننده سندهای فرد تهی  الحیس، تمایال  و محدودیس»، «اطالعا 

دلیل موقعیس یا عوامل دیگر دچاخ سوگیری نشده باشد. شود. برای نمون  باید برخسی کرد ک  آیا نویانده سند ب می
توانند تأکیدشا  از خویداد خا ب  شخص معطوف کنند. ممکن اسس نویانده می های شخصینام ها و زندگیحالشرح

-مطالبی جعلی ب  گ اخش اف وده باشد. نویانده« موافقس، مخالفس، غروخ یا ترس»دلیل برخی عوامل شخصی ازجمل  ب 
راین گری بنویاد. بنابای ک  مخالف یک موضوع یا ایده اسس ممکن اسس دخ بیا  خویداد، مواخدی خا ننویاد یا طوخ دی

ها، مقام یا وضعیس نویانده دخ اطالق معنی ب  محتوای گ اخش بایاخ حائ  اهمیس اسس. ب  دلیل این نوع موقعیس
ازی تا چ  حد ب  زیباس»همچنین دخ نقد دخونی تحلیل سبک و توانایی نویانده داخای اهمیس اسس. اینک  نویانده 

وج  قراخ باید موخدت« کندتا چ  حد از کنای  و تمثیل استفاده می»یا اینک  « داخد جمال  با عباخا  شیوا و زیبا گرایش
(. 0989گیرد. اینک  نویانده آنچ  خا دیده ثبس کرده یا تفایر و تحلیل خود خا نوشت  نی  بایاخ مهم اسس )خوی نژاد، 

د.  و  ب خگنمایی غیرواقع آشنا باشهایی چدخ نقد دخونی، تژوهشگر باید با معیاخهای برخسی سند و تشخیص انحراف
های تاخیخی ازنظر شکلی ک  هر یک الگوی تهی  تیام و خم گذاخی خاص خود خا داخد، آوخی دادهازجمل  منابع جمع

نمایی، کوچک»اشاخه کرد. دخ مجموع تژوهشگر باید مراقب هرگون   8-01  توا  ب  مواخدی ب  شرح جدولمی
 اشد.ب« ب خگنمایی، حذف یا تحریف

 های تاریخی با الگوهای خاص در ساماندهی پیامآوری داده. انواع منابع جمع8-93جدول  
 توضیح انواع ردیف
 نام ، سفرنام ، نمایشنام  و امثال آ مانند کتاب، نام ، بیوگرافی، ترونده، شجره مکتوب 0
 ث  یا تدیدهها از حادها بر اساس شنیدهقولالمثل، خاطره، نقلمانند ضرب شفاهی 3
 مانند فیلم، عکس، نقاشی و امثال آ   تصویری 9
 ها، محل سکونس گذشتگا مانند ابنی  تاخیخی، مقبره ساختمانی 1
 هاها، ظروف، آال ، اب اخ و کتیب ها، سک مانند سفال مادی و اب اخی 9
 مانند فیلم، نواخ  وتی و انواع اسناد دخ فضای مجازی  الکترونیکی 5
تژوهشگر تاخیخی باید با الگوهای بیانی و زبا  فنی هریک از این منابع و معیاخهای الزم دخ تشخیص هرگون       

-تاخیخ»ترین وج  تمای  او از ها آشنا باشد. این مرحل  و توانمندی تژوهشگر تاخیخی، مهمانحراف از واقعیس دخ آ 
 ها بپردازد. آوخی دادهمنابع ب  جمع« دخونی و بیرونی»اسس. تژوهشگر تاخیخی باید با انجام دقیق نقد « نگاخی
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ها هاتند. دخ موخد دقس نویانده یک سند و  حس آوخی دادهنقد دخونی و بیرونی اموخی تیوست  دخ جمع     
ک  آیا نویانده  الحیس اخائ  شود. نخاس اینها مطرح میآوخی دادههایش دو سؤال کلیدی دخ هنگام جمعگفت 

ک  اگر چنین اسس آیا او ب  انجام چنین کاخی قیق از خویداد موخدبرخسی خا داشت  اسس؟ و سؤال دوم اینگ اخش د
خ ای خا از وقایع اخائ  دهد. تس دشدهدالیلی گ اخش تحریفتمایل داشت  اسس؟ یک نویانده معتبر هم ممکن اسس ب 
موخد عواملی نظیر تاخیخ خویداد خاص مالحظ   ها حتی دخبرخسی کاخهای چند نویانده ممکن اسس برخی ناهماانی

شود. دخ چنین مواخدی تژوهشگر باید شواهد خا اخزیابی کند و تصمیم بگیرد ک  کدام گ اخش دقس بیشتری داخد 
 (.0989نژاد، )خوی
ای ل مقایا های مفصتنهایی کافی باشد. نقد دخونی باید برخسیندخ  ممکن اسس سند واحد و حتی منبع اولی  ب ب      

شده باشد، نباید چنین تفایر کرد ک  نویانده از آ  اسناد متعدد خا دخ بر گیرد. اگر مواخد معینی از یک گ اخش حذف
آگاهی نداشت  یا اینک  ا والً چنین اتفاقی نیافتاده اسس. هر سندی باید با توج  ب  وضعیس زمانی خود یعنی با دخ نظر 

 ازآ  دوخه اخزیابی شود. اگرچند منبع داخای اشتباها جود داشت  و ن  بر اساس اسناد تسگرفتن اسنادی ک  تیش از آ  و
ها از یک منبع ناشی شده باشد. دخ  وخ  مواجه  با دو منبع متضاد با یکدیگر، یا یکی از یکاا  باشد، شاید هم  آ 

های همن ل  اعتماد ب  سند متضاد آ  باشد. دادد ب ها یا هر دو اشتباه هاتند. ب  این معنا ک  تردید دخباخه یک سند نبایآ 
(. مواخدی نی  وجود 0389شوند )باس، نامیده می« شواهد تاخیخی»عنوا   حیح و قابل استفاده دخ تژوهش تاخیخی ب 

ن ینظر کند. دخ چنتواند از آ   رفحال نمیداخد ک  تژوهشگر توانایی تأیید یا خد اعتباخ سندی خا نداخد و دخعین
داقس شروع کند. بدین ترتیب تژوهشگر  « بنابر گفت ...»شود ک  او مطالب خود خا با جمالتی نظیر مواخدی تیشنهاد می
شده و آماده ترکیب شواهد تاخیخی شناسایی« بیرونی و دخونی»(. تس از نقد 0919کند )دالوخ، خود خا حفظ می

 شوند. می
ها یا شواهد تاخیخی اسس. دخ این گام باید اخزش نابی یخی، ترکیب دادههای تاخآوخی دادهگام سوم دخ جمع     

ها خشتر تلقی شود. اگر گ اشواهد تاخیخی موخدتوج  قراخ گیرد. برای نمون  ممکن اسس منبع اولی  از منبع ثانوی  مهم
ظرها اسس. ی خد یکی ازنها خفع شود. این امر ماتل م گاترش یک زمین  برخسی براضدونقیض باشد باید ناهماانی آ 

ها بیا  شود. اگر دخ تژوهش دوخه طوالنی از زما ، بین آ « تداوم و اختباط»ها یا مفاهیم ا لی باید هماو و اندیش 
دهی  وخ  زمانی سازما  داد. دخواقع نظمها و مواخد خا ب توا  اندیش برای مثال چندین سال، موخدنظر اسس، می

های  اخشتوا  گاب از سردخگمی بین دالیل احتمالی و تأثیرا  وقایع دخ یکدیگر اسس. میزمانی اغلب ماتل م اجتن
هاتند و  ها هماانی داشت  باشند، ازنظر تاخیخی تأییدشدهمتعددی از یک خویداد خا گردآوخی کرد. اگر گ اخش

   کند. ب  نابتی ک  تژوهشگر شده دخ آ  خالها خا با توج  ب  مواخد مطرحتواند اطالعا  این گ اخشتژوهشگر می
 «های جدیدیسؤاال  یا فرضی »کند، ممکن اسس طی آ  امکا  طرح ها خا ترکیب میمواد تژوهشی خا برخسی و داده

موخدتوج  قراخ گیرد « ها یا سؤاال  موجودفرضی »برای تژوهش فراهم شود یا دخ مواخدی نیاز ب  حذف یا ا الح 
 (.     0989)خوی نژاد، 
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 های پژوهش تاریخی. مالحظات تحلیل داده93-1     
گر کلی و استفاده از وقایع عینی و واقعی برای معنا داد  ب  مفاهیم این مرحل  بر تاالیش مفاهیم برای یک مدل تبیین

 های تاخیخی ب  خابط  و حتیتوا  از طریق تحلیل مفصل و دقیق دادهدخ تژوهش تاخیخی میتأکید داخد. تژوهشگر 
ای ههای منطقی مبتنی بر داده(. تژوهش تاخیخی عمیقاً متکی بر تحلیل39: 0988خوابط علس و معلولی خسید )میرزایی، 

ای هعنوا  دوگام ا لی دخ تحلیل دادهب « هاتو یف و سپس تبیین داده»تژوهش اسس. دخ این مرحل  تژوهشگر ب  
کی؟، کجا؟، دخ چ  »دنبال تاسخ سؤاالتی چو : تاخیخی ب (. تو یف 0988توخ و  فری، تردازد )حبیبتاخیخی می

از طریق اسناد و مداخک مرتبط با تدیده تاخیخی موخدمطالع  اسس. « شرایطی؟، چگون ؟، توسط چ  کس یا کاانی؟
شود. آغاز مطالع  تاخیخی، تو یف دقیق و فراگیر هم  ابعاد تر میتر باشد، مراحل بعدی کاملهرچقدخ تو یف دقیق

ظهوخ، تطوخ و »مبتنی بر اطالعا  قابل وثوق از نحوه ظهوخ حادث  اسس. تژوهشگر اغلب ب  تو یف محوخهای  و
  ها بر اساس س  شرط بها و برقراخی خابط  علی بین آ تردازد. برای تحلیل دادهحوادث تاخیخی می« وضعیس نهایی
 (.  0933شود )محمدتوخ، اقدام می 3-01شرح جدول 

 ها در پژوهش تاریخی    شرایط تحلیل داده .1-93جدول 
 توضیح شرایط ردیف
 مقدم بود  علس بر معلول ترتیب زمانی 0
 خبط منطقی بین خویدادها و مبتنی بر الگو تیوستگی 3
 شناخس علس واقعی برای هر معلول   شناخس علس 9
های کنترل و برای تحلیل آماده کرد. اگر دادهقابلهای مادخ ها خا دخ قالب جدولهرا باید آ آوخی دادهتس از جمع     

های تو رریفی و اسررتنباطی های مادخ خیخت  شررده و با آماخهباشررند؛ دخ جدول« های جمعیتیداده»موخدنظر کمی مانند 
های موخدنظر مشررخص و با ها کیفی باشررند، باید الگوها شررناسررایی و جدولشرروند. اما اگر دادهمناسررب، تحلیل می

 (.  35: 0988ها ترداخس )میرزایی، هایی نظیر کدگذاخی محتوا ب  آ تحلیل
نی  مانند  شود. دخ تبییندخ ادام ، تبیین تاخیخی یا بیا  علس وقوع حادث  یا تطوخ آ  دخ ترتو ا ول کلی مطرح می     

 گیرد.حوادث تاخیخی موخدتوج  قراخ می« ظهوخ، تطوخ و وضعیس نهایی»تو یف س  محوخ 
ا ههای متفاو  حا ل از برخسی خویداد یا شخصیسدهنده وجود دادهجود تفاسریر متفاو  از یک خویداد نشا و     

ادل و بین منابع مختلف خا بیابد و تفایر متع« توافق، اختباط و شرح اختالف»از زوایای مختلف اسرس. تژوهشگر باید 
توج   09-01ها باید ب  ا رررولی ب  شررررح جدول داده(. برای تحلیل 3900کراملی خا اخائر  دهد )اندخو و همکاخا ، 

 داشس. 
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 ها در پژوهش تاریخی. اصول برای تحلیل داده90-93جدول 
 توضیح اصول ردیف
 طرفیها برای بیتفایر فرازمانی و فرامکانی و خهایی از اخزش طرفیبی 0
 ها تأمل بر اساس عقل سلیم برای تذیرش داده مثبس تأمل و شک 3
 غوخ کرد  دخ اسناد و شناسایی ج ءج ء حوادث برای دستیابی ب  شناخس جامع استقراء 9
 هاای از علسبازساخس کلی یا معنایابی هر حادث  دخ دخو  مجموع  یا شبک  جامعیس 1
اخک و دوتحلیل یک واقع  بپردازد ک  امکا  برقراخی اختباط بین اسناد و متواند ب  تج ی تژوهشگر زمانی می     

ساختن تصویری از وضعیس و خصو یا  زما  حادث  وجود داشت  باشد. این کاخ ماتل م کامل بود  مداخک اسس و 
گیری و شناخس تدیده آوخی کند. دخ این  وخ ، یا قادخ ب  نتیج تواند مداخک موخدنیاز خا جمعگاه تژوهشگر نمی

آمده خا با تفایری مبتنی بر حدس و گما  خردمندان  سدسهای بین مداخک ب نیاس یا ناچاخ اسس بعضی گااتگی
 ند. کناچاخ اف ایش تیدا میتصویرسازی کند. بدیهی اسس ک  دخ چنین شرایطی ضریب خطای کاخ تژوهشی ب 

ی ای از معانکند. با ایجاد شبک ها کمک میهای تاخیخی ب  تو یف دادههای تژوهشنموداخها و تصاویر دخ گ اخش     
خ مواخدی شود. دگیری و تفایر نهایی فراهم میاهیم یا تو یف مفصل از شواهد و قرائن تژوهشی، زمین  نتیج و مف

کنند تا تغییر شرایط خا دخ طول زما  تحلیل کنند. ازجمل  های داخای ترتیب زمانی استفاده میتژوهشگر تاخیخی از داده
دخ طول زما  « ومیر نوزادا  و امثال آ کاخی، می ا  مرگائم، بیجمعیتی، جر»های توا  ب  دادهها میاین نوع داده

 (.  118: 0931های تاخیخی از نوع طولی هاتند )ببی، گذشت  اشاخه کرد. این نوع تژوهش
 
 گیری در پژوهش تاریخی . مالحظات بحث و نتیجه93-8 

قش مهمی فلاف  تژوهشگر نتردازد. وهش میهای تژگیری از یافت ب  بحث و نتیج « تفایری و انتقادی»با خویکردی 
مروخ  00-01توا  دخ جدول های مهم تاخیخ خا میها یا نتایج خواهد داشس. برخی از فلاف دخ تفایرهای او خوی یافت 

 (. 051: 0919کرد )دالوخ، 
 های تاریخ. برخی انواع فلسفه99-93جدول 

 توضیح انواع ردیف
 سوی سرنوشتی خاص عنوا  نگاخنده نقش  یا هدفی برای هدایس اناا  ب خدا یا طبیعس ب  گرایی خالق 0
 « چرخ  عمر»و « تکامل و فعالیس جبری»مثاب  موجودی زنده و متأثر از دو بعد تمد  ب  گراییتمد  3
 مائول داناتن اناا  دخ سرنوشس خود و جها   گراییاناا  9
 های تاخیخی خا با عنایس ب  مبانیکند ک  تدیدهه نظری اسس و تالش میدخ مجموع تژوهشگر تاخیخی داخای دیدگا     

های تاخیخی معنا بخشد. حوادث های علمی و دیدگاه خود تفایر کند و ب  واقعیسفلافی موخداشاخه، دیگر دیدگاه
. تژوهشگر اغلب با ندشوتج ی  نیاتند و بیشتر از طریق مقایا  منطقی اثبا  میدلیل نادخ بود ، قابلتاخیخی اغلب ب 

مطالبی سروکاخ داخد ک  باید کشف و دخ برخی مواخد ترجم  شوند. دخ این مرحل  تژوهشگر باید ب  محدود بود  
شده، نیازمند ب  آوخیعلس کامل نبود  منابع و دشواخی برخسی اعتباخ اطالعا  جمعاطالعا  خودآگاه باشد و ب 
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ود اسس. مفهوم علیس دخ علوم، اغلب با مشکل همراه اسس و این دشواخی های خداشتن خالقیس برای تفایر یافت 
ها یا عوامل از تیش اتفاق ها ماهیتاً دخو  مقدم دخ تژوهش تاخیخی چند برابر اسس؛ زیرا دخ این نوع تژوهش، علس

-امع شناسی و جخوا »توا  از مبانی نظری افتاده قراخ داخند. دخ این خاستا برای تحلیل خفتاخهای گذشت  اناانی می

ند. دخ ها باید جانب احتیاط خا خعایس کاستفاده کرد. تژوهشگر دخ استفاده از خوش قیاسی برای تفایر یافت « شناسی
توا  بین مدیریس دخ زما  تذیر اسس. برای نمون  میاغلب مواخد امکا  مقایا  یک حادث  با حوادث مشاب  آ  امکا 

ا  گذشت ، از جها  مختلف مقایا  داشس. دخ تفایر منابع تاخیخی، تژوهشگر نباید حال و هر نوع مدیریس دخ زم
 هایهای شخصی تفایر کند. برای نمون  دخک قااو های مختلف خا با مالکها و زما اطالعا  مربوط ب  فرهنگ

 (.  011: 0919طوخ  حیح و کامل بایاخ دشواخ اسس )دالوخ، وسطی ب قرو 
ا خا نی  با هتاخیخی  رفاً بیا  حقایق نیاس. او باید خوند استخراج نتایج، تعمیم و تفایر یافت  هدف تژوهشگر     

عنایس ب  نوع منابع، تعیین کند. بنابراین کاخ او تألیف، تفایر و تعمیم اسس. البت  باید دخ نظر داشس ک  تژوهشگرا  
 (. 011: 0919کنند )دالوخ، ایر میهای مختلفی تف وخ تاخیخی و موخخا ، واقعیس یکاانی خا ب 

 
 های پژوهش تاریخی . محدودیت93-1

داخد ک   03-01هایی ب  شرح جدول هایی ک  داخد، داخای محدودیسهای تاخیخی با هم  آثاخ مثبس و ویژگیتژوهش
 (. 31: 0988ها توج  و دخ  وخ  ل وم اشاخه داشس )میرزایی، دخ اجرای تژوهش و دخنهایس تحلیل باید ب  آ 

 های پژوهش تاریخی. محدودیت92-93جدول 
 توضیح محدودیت ردیف
بینی کرد، زیرا اموخ گذشت  با توج  ب  موقعیس و شرایط توا  اموخ خا بر اساس گذشت  تیشهمیش  نمی بینی آیندهتیش 0

 بینی آینده مناسب نیاتند.  خاص خود برای تیش
 حس و عینیس  3

 منابع
زما  موخدبرخسی حضوخ نداشت  و باید بر مشاهده و تجرب  دیگرانی اتکا کند ک   اغلب تژوهشگر دخ

 ها وجود نداخد.  تضمینی برای  حس و عینیس آ 
 حس و عینیس  9

 هاحدس
-نشده باشد و تژوهشگر مجبوخ باشد قامسهایی از خخداد موخدمطالع  ثبسممکن اسس بخش یا بخش

 رداشس خود کامل کند ک  تضمینی برای  حس آ  وجود نداخد. های ناقص خا بر اساس استنباط یا ب
؛ بنابراین کند« متغیرهای موخدنظر خا دستکاخی»خا کنترل یا « شرایط مشاهده»تواند تژوهشگر تاخیخی نمی کنترل تغییرا  1

  .شده دخ متغیر وابات  دخنتیج  تغییرا  متغیر ماتقل وجود نداخدتضمینی برای اثر تغییرا  مشاهده
 

 تطبیقی-. مالحظات روش پژوهش تاریخی93-90
ها با یکدیگر اسس تطبیقی برخسی جوامع یا دیگر واحدهای اجتماعی دخ طول زما  و مقایا  آ –تژوهش تاخیخی 

های ب خگ دخباخه تغییرا  اجتماعی با دامن  گاترده یا فهم (. این خوش برای تاسخ ب  ترسش151: 0931)ببی، 
توا  چند ملس، گیرد. با این خوش میعی دخ طول زما  یا دخ میا  چند جامع  موخداستفاده قراخ میفرایندهای اجتما
 هایهای گذشت  و از گذشت  تا حال با انواع دادهها خا دخ زمانی دخ گذشت ، دخ طول سالهایی از ملسیک ملس و بخش
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خ جدول شده دهای هماانی مانند مواخد اخائ اخصکمی یا کیفی موخدبرخسی قراخ داد. برای تحلیل تطبیقی باید ب  ش
 (.  0933توج  داشس )محمدتوخ،  01-09

 تطبیقی    -های همسان در پژوهش تاریخی. انواع شاخص99-93جدول 
 توضیح انواع ردیف
 اب های مختلف با معنای مشای دخ فرهنگها یا تیدا کرد  واژهها و عباخ ترجم  دخسس واژه هماانی واژگانی 0
 ها یا مفاهیم دخ باترهای اجتماعی یا تاخیخی هماا  کاخبرد دخسس ا طالح ایهماانی زمین  3
 های تاخیخی مختلف  ها یا دوخهاستفاده از یک مفهوم دخ فرهنگ هماانی مفهومی 9
 های مختلف گیری یک مفهوم دخ محیطاندازه هماانی سنجش 1

 
 شناسیباستان. مالحظات روش پژوهش تاریخی 93-99

ازندگا  آثاخ یا تعیین س»، «تعیین سن»ای نیاز اسس. برای نمون  برای های تیچیدهدخ نقد بیرونی آثاخ باستانی ب  آزمایش
نوع جوهر، خنگ، کاغذ، توسس، تاخچ ، سنگ، فل  یا »، « حس امضا، دسس خط، متن سند، زبا »، «نویاندگا  اسناد

شود. همچنین برای اطمینا  از تقلبی نبود  آثاخ باستانی و شیمیایی استفاده می های دقیق فی یکیاز آزمایش« چوب
شده مربوط ب  دوخه باستانی و ها با حقایق شناخت شود تا از هماهنگی آ های مختلفی تالش میشده با خوشمطرح

این زمین  اسس. دخ این ماجرا تأمل دخ های قابلاز نمون  0«غول کاخدیف»آثاخ آ  دوخه اطمینا  حا ل شود. ماجرای 
 طول تقریبی س  متر کشف شد.تایی یک م خع  دخ کاخدیف نیویوخک، تیکره یک اناا  ب دخ عمق س  0853دخ سال 

ناسانی شعنوا  جاد سنگواخه شده یک اناا  معرفی گشس. باستا این تیکره توسط دو استاد دانشگاهی برخسی و ب 
خا یک اناا  سنگواخه شده از عهد عتیق هایی هم آ تیق معرفی کردند. کشیشآ  خا یک مجما  قدیمی و عهد ع

ده و شدخ جای دیگری ساخت « این مجام  ساختگی»داناتند. اما خیلی زود و توسط یک خبرنگاخ مشخص شد ک  
گون  این(. 0389با اسیدسولفوخیک  ب  خنگ کهن  دخآمده و با خویکرد اقتصادی دخ آ  محل دفن شده بود! )باس، 

شناسی برای نقد بیرونی آثاخ باستانی ب  تالش مضاعف و گاهی مواخد باعث شده اسس تا تژوهشگرا  تاخیخی باستا 
      ای نیاز داخند. تره ین 

 
 . روش پژوهش تاریخ شفاهی93-92
این خوش از  اسس. دخ« شاهدا  و خاویا  موخد وثوق»های خسمی گذشت  از ها و گ اخشخوایس« تاخیخ شفاهی» 

های ایام، خویداد یا قص »دخباخه « افراد خاص، اعضای خانواده، هماایگا ، همکاخا  و امثال آ »وگو و ضبط آ  با گفس
ضبط خواهد شد. افراد زیادی « سرگذشتی مهم»شود. دخ تاخیخ شفاهی هر نوع مصاحب  دخباخه استفاده می« گذشت 

اند. این کاخ اغلب دخ زما  خروج بازیگرا  تاخیخی بس و ب  آیندگا  منتقل کردهاول دیگرا  از وقایع خا ثاطالعا  دسس
و  ، منشی0859شده اسس. برای نمون  کمی بعد از مرگ آبراهام لینکلن دخ سال و خاطراتشا  از  حن  تاخیخ انجام

                                                           
1. Cardiff Giant  
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د همراه با لینکلن کردند. های مختلف ازجمل  مصاحب  با افراآوخی خاطرا  و نظرا  او از خاهوکیلش شروع ب  جمع
 ها از خاه مصاحب  با افرادتژوهشگرا  دخ طول تاخیخ با این شیوه اطالعا  مهمی دخباخه شرایط زندگی و شغلی اناا 

خ مروهای مختلف بود ک  ب ها دخباخه نخبگا  یا افراد شاخص دخ عر  اند. نخاتین تژوهشآوخدهمجرب ب  دسس 
و دیگر مواخد « ای خاصنقش افراد مهم دخ جامع  یا حوزه»، «و ذهنیس قشری مردم عادیزندگی خوزمره »سطح آ  ب  

 تا(. مشاب  توسع  یافس )شوتس، بی
 وخ  شفاهی موخدتوج  قراخ داخد. برای این ها از منابع اولی  یا ثانوی  ب آوخی دادهدخ تاخیخ شفاهی، جنب  جمع     

بهره « شواهد  وتی و تصویری مانند مصاحب  و  دای فرد زنده یا مرده»مل  توا  از انواع اسناد و ازجمنظوخ می
ا هگرفس. البت  دخ این خویکرد از مصاحب  برای تکمیل دیگر ماتندا  یا از ماتندا  برای تکمیل یا تأیید مصاحب 

« ت ه ابعادی از وقایع گذشمند و آگاهان  بین دو نفر دخباخوگوی قاعدهگفس» شود.  دخ این تژوهش مصاحب استفاده می
 مصاحب  کند.خا فراهم می« دهندهخاوی یا تاسخ» زمین  تاسخ« سؤاال  مرتبط با موضوع تاخیخی»گر با اسس و مصاحب 

شود می هاییگیری و انگی ههای مختلف منجر ب  آشکاخ شد  ظرایف تصمیمبا سیاستمداخا ، خهبرا  و سرآمدا  عر  
ای خاطرا  مردم از سیل، جنگ یا دوخا  حرف »ها دخباخه شوند. برخی مصاحب ومی دیده نمیک  اغلب دخ اسناد عم
تواند ب  باال برد  دانش دخ آ  حوزه و خوشن شد  خوابط فرد با آ  وقایع یا دیگر اسس ک  می« یک شخصیس مشهوخ

طول  گام دخ سنجش یک مصاحب  دخافراد کمک کند. برخسی قابلیس اطمینا  خاوی و اثبا  تذیری گ اخش او نخاتین 
خا دخ طول مصاحب  موخدتوج  قراخ  01-01آوخی داده اسس. برای این امر  باید محوخهای مهمی ب  شرح جدول جمع

 تا(. داد )شوتس، بی
  . محورهای بررسی قابلیت اطمینان به راوی و اثبات پذیری گزارش او و محتوای حاصل از مصاحبه تاریخ شفاهی93-93جدول 
  محورها ردیف
اثر هویس، جایگاه اجتماعی خاوی و شرایط محیطی بر »، «منافع یا زیا  بیا  واقعیس برای خوای»، «آمادگی» خاوی  0

سالمس جامی و خوانی »، «نابس و سهم خاوی با وقایع»، «می ا  اغراق خاوی دخ بیا  واقعیس»، «بیا  واقعیس
های جنایتی، قومی، اثر ویژگی»، «ام دخونی گ اخش خاویاناج»و « خاوی دخ هنگام خوایس یا مصاحب 

 «بر بیا  واقعیسشهر ، جایگاه شغلی و تغییر نگرش دخ طول زما  
اثر آمادگی »، «گر دخ خوایس ماجرااثر سؤاال  مصاحب »، «گر بر مصاحب اثر تیشین  و عالیق مصاحب » گرمصاحب  3

، «شونده دخ خوند مصاحب گر بر مصاحب ه اجتماعی مصاحب اثر هویس و جایگا»، «گر دخ مصاحب مصاحب 
 « شونده یا نداشتن دخالس اختباط قبلی دخ مصاحب کاخی مصاحب نداشتن محافظ »

، «محوخهای موخد تأکید یا طفره خفتنی خاوی»، «دخک بود  محتواقابل»، «دهی داستا  خاویخوایس و شکل» محتوا 9
 «هاانطباق خوایس خاوی با دیگر منابع و مصاحب »، «سوجود اناجام دخونی دخ خوای»

 گیری محتوا، منظر و لحن مصاحب  نقش هدف مصاحب  دخ شکل هدف  1
  «اثر زما  بر مصاحب »، «اثر سایر افراد حاضر دخ جلا  بر مصاحب »، «اثر مکا  مصاحب  بر مصاحب » شرایط 9

کننده،  رف بیا  شیوا و قانعنقادان  خود خا حفظ کند و نباید ب  تژوهشگر تاخیخی باید دخ طول مصاحب  نگاه     
ل ا »توا  اطمینا  یافس ک   رف حضوخ خاوی دخ حن  وقوع خخداد، نمیمحتوای  حبس خاوی خا کامل بپذیرد. 

ایا  کند. ر مقهای خاوی خا تا حد امکا  با دیگر خاویا  یا ماتندا  معتبخا دخک کرده اسس. تژوهشگر باید گفت « واقع 
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ها خا تذیرفس. دخ توا   حس دادههای مصاحب  با سایر مداخک و اطمینا  از اعتباخ آ  میدخ  وخ  همخوانی داده
ای ب  شرح جدول  وخ  وجود تناقض یا ناهمخوانی با مداخک و شواهد دیگر، باید علس خا با طرح سؤاال  نمون 

 تا(. جاتجو کرد )شوتس، بی 09-01
 یابی ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک موجود. سؤاالتی برای علت95-93جدول 

 سؤاالت ردیف
 اند؟های مختلفی قراخ داشت شوندگا  مختلف دخ هنگام وقوع خویداد موخدبحث دخ موقعیسآیا مصاحب  0
 ل کنند؟های متفاوتی از یک واقع  نقها خوایسآیا علل خا ی وجود داخد ک  باعث شده اسس آ  3
 شده یا ب  نحوی با محدودیس مواج  بوده باشند؟وخزی نوشت آیا احتمال داخد ک  منابع مکتوب با غرض 9
های آیا ممکن اسس وقایع میانجی مانند تغییرا  ایدئولوژیکی دخ فا ل  زمانیِ وقوع خویدادها تا زما  مصاحب  یا گ اخش 1

 شوندگا  تأثیر گذاشت  باشند؟مصاحب  فرهنگی مردمی از وقایع موخدبحث بر خاطرا 
های الکترونیکی زمین  و امکاناتی خا فراهم ساخت  اسس تا بتوا  از انواع  و  و تصویرهای موجود از فناوخی     

ها از ها انتشاخ مصاحب نظر از برخی چالشها دخ اینترنس استفاده کرد.  رفهای واقعی یا متن تیاده شده آ مصاحب 
و  دهد تا ب  سهولسوجوی الکترونیکی ب  کاخبرا  امکا  میهای متعددی داخد. موتوخهای جاسینترنس م یسطریق ا

ها شده مصاحب ها نواخ یا وخق زد   دها یا ه اخا   فح  متن تیاده سرعس و بدو  نیاز ب  گوش داد  ب  ساعسب 
نظری   دهد تا یکها ب  تژوهشگر امکا  میبع از مصاحب مطالب منطبق با عالیق خود خا شناسایی و تیدا کنند. این منا

های مختلفی ب  اخزیابی  حس و ا الس آ  بپردازد)شوتس، قول خا دخ متن کاملش بخواند یا بشنود و با خوشیا نقل
 تا(.     بی

الم ضرباهنگ ک لحن و بلندی و کوتاهی  دا و»تاخیخ شفاهی دخ وهل  اول یک تدیده شفاهی اسس بدین معنا ک       
تفهیم نیاتند. ممکن اسس دخ عباخا  خاوی، بات  ب  حاوی معانی تلویحی و اشاخاتی اسس ک  دخ نوشتاخ قابل« مردم

آهنگ کالمش، معانی ضدونقیضی برداشس شود ک  امکا  تفهیم آ  ب  شکل عینی دخ متن وجود نداخد، اما تیاده کننده 
تاخ ها با لحن  دا بیشتر از نوشها خا خوشن ساخت  باشد. مثالً کنای ودش آ نواخ مصاحب  تا حدودی شاید با کلما  خ

ها باعث تأثیر جای خواند  متن مکتوب خوایسهای خاوی ب تشخیص هاتند. ب  همین علس شنید  گ اخشقابل
اهی تاخیخ شف هایشود. بر این اساس انتشاخ اینترنتی مصاحب از سخنا  می« تربعدیتر و س تر، اناانیعمیق»
های متعددی با توج  ب  خویکرد و تا(.  امروزه سایسهاسس )شوتس، بیزیاد مفیدتر از انتشاخ مکتوب آ احتمالب 

 شناسایی خواهند بود. تردازند ک  با جاتجو دخ فضای مجازی قابلموضوع خود ب  اخائ  تاخیخ شفاهی می

 

 . الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی93-99
آ  « ایتیامده»و « اسباب»، «هاعلس و معلول»ای نوشتن مقال  دخباخه یک واقع  تاخیخی یا سیاسی و تحلیل دخباخه بر
 (. 008: 0989بهره گرفس )فتوحی،  05-01توا  از الگویی ب  شرح می
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 . الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی     96-93جدول  
 توضیح محورها ردیف
قول و بیا  آخاء کاخشناسا  های منجر ب  حادث ، ج( نقلی حادث  تاخیخی، ب( اطالعا  دخباخه زمین الف( معرف مقدم  0

 و خبرگا ، د( بیا  ایده مقال  یا بیا  مائل 
الف( خسید  ب  واقع  موخدنظر دخ خالل تحلیل حوادث زمین ، ب( دنبال کرد  جریا  حادث  تا وقوع حادث ،  بدن  3

های معتبر دخباخه واقع  قولاخیخی حوادث یا چگونگی ترتیب وقوع حوادث، د( نقلج( خعایس زنجیره ت
 تاخیخی 

الف( تیامدهای حادث  دخ خوند تاخیخ، ب( تأکید دوباخه بر دیدگاه خود و آثاخ احتمالی حادث  دخ تغییر خوند  گیرینتیج  9
 قبول و جامعبلتاخیخ، ج( تبدیل حوادث، وقایع و ج ئیا  یک تژوهش ب  یک کلیس قا

 کند.  دخ قامس بدن  یا متن مقال  ب  بهبود کیفیس آ  کمک می 01-01توج  ب  ا ولی ب  شرح جدول       
 . اصول مهم در نگارش مقاله تاریخی91-93جدول 

 توضیح انواع ردیف
  وخ  یک جریا  منظم نظم و توالی دخ تنظیم و تو یف مجموع  حوادث ب  توالی 0
 ها ها و شباهسبیا  تفاو  مقایا  3
 شناسایی واقع ، کنش یا شرایط وابات  ب  عوامل دیگر  واباتگی 9
 تیگیری مبدأ حادث  یا خویداد دخ طول زما  و مطالع  نتایج و ماحصل آ  دخ یک توالی زمانی  منشأ و نتیج  1
 توج  ب  تغییر مفاهیم دخ طول زما   حااسیس دخ ناهمگونی معانی 9
 دهی نتایج محدودیس دخ تعمیم دهی محدودیمتعم 5
 بازشناسی و تدوین عوامل مرتبط ب  هم دخ شرایط زمانی و مکانی خاص همباتگی 1
 تر  های مختلف یک فرایند، سازما  یا واقع  با کلیس ا لی و متن ب خگاختباط بین بخش بندی و کلیسبخش 8
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 15 مطالعات استراتژیک

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش در مطالعات استراتژیک 

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم مطالعات استراتژیک 
 گیری در مطالعات استراتژیکآشنایی با مالحظات نمونه 

 وری داده در مطالعات استراتژیک  آآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در مطالعات استراتژیک   آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

خی ی استراتژیک اسس. دخ این نوع مطالعا  های مدیریس، از نوع برنام ویژه دخ خشت های تژوهش ب انواع خوش یکی از
شود. دخ این فصل ب  معرفی خوش تژوهش های استراتژیک اقدام میبرای برنام « طراحی، اجرا و اخزیابی»با س  خویکرد 

 شود. با تأکید بر مطالعا  استراتژیک ترداخت  می
 

 ریزی استراتژیک . مبانی مفهوم برنامه95-9
ل   خی ی یک سلابرای یک برنام  باید با شناخس وضع موجود، خاه خسید  ب  وضع مطلوب خا ترسیم کرد. برنام 

منظوخ دستیابی ب  یکاری اهداف معین و مشخص دخ زمانی مند و مرتبط با یکدیگر اسس ک  ب عملیا  منظم، ساما 
برای  «استراتژیک یا خاهبردی برنام »شود. خی ی ب  دو بعد خاهبردی و عملیاتی تقایم میشود. برنام معین انجام می

 «عملیاتی برنام »آید. شود و از طریق آ ، مأموخیس سازما  ب  اجرا دخمیدستیابی ب  اهداف جامع سازما  طراحی می
تدوین، »ستراتژیک تأکیدداخند. مطالعا  استراتژیک دخ بعد های ا)اجرایی ر تاکتیکی( بر ج ئیا  چگونگی اجرای برنام 

برای اجرای مطالعا  استراتژیک دخ این س  بعد از الگوهای مطالعاتی مختلفی استفاده گیرد.  وخ  می« اجرا و اخزیابی
 شود. می
بلی و کمک های قح برنام شود یا برای ا البا توج  ب  شرایط سازما  و اینک  برنام  برای نخاتین باخ نوشت  می     

ین شود. برای تدوسازی خاهبردها و یا اخزیابی برنام  موجود از الگوهای مطالعاتی مختلفی بهره گرفت  میب  تیاده
 خواهد بود.     0-09دخ شکل کلی خروجی مطالعا  شامل مواخدی ب  شرح جدول های خاهبردی برنام 

 رنامه استراتژیک یا راهبردی . انواع خروجی مطالعات تدوین ب9-95جدول 

تعهدی برای انجام یک مجموع  اقدام مشخص و « محدودیس منابع»و « محیط خقابتی»تراتژی برآمده از دو ا ل اس     
فند، برنام ، تر»خود و دخ خویکردی جامع و با عنوا  تنج تی شامل کاخ میهای مختلف ب گون واژه استراتژی ب اسس. 

 (. 0938وند چگینی، ود )نظامیشمعرفی می 3-09ب  شرح جدول  3«اندازالگو، موضع و چشم
 

                                                           
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 
2. Plan, Ploy, Pattern, Position and Prespective  

 توضیح انواع ردیف
 تنظیم بیانی  مأموخیس یا مأموخیس ا لی سازما  مأموخیس  0
  )SWOT( 0با تحلیل محیط دخو  و بیرو  سازما  از طریق تحلیل اِس دبلیو اُ تی تحلیل وضعیس 3
 ها آ مقایا  وضع موجود با مطلوب و دخ ادام  تعیین اهداف و اولویس  اهداف 9
 بینی منابع برای تحقق اهدافبرخسی و تیش بینی منابعتیش 1
 گیری برای جهس داد  ب  خفتاخ سازمانیای از قواعد تصمیممجموع  ها  استراتژی 9
 های عملیا ها و مالکمشی، خوشتعیین خط هامشیخط 5
 هایی اخزشی برای اجرای خاهبردها تعیین مالک هااخزش 1
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 روش مطالعات استراتژیک ۹۹۹

 گانه مفهوم استراتژی  . ابعاد پنج2-95جدول     

ها و تهدیدها دخ شناسایی فر س»، «اندازتعیین مأموخیس و چشم»ها اغلب شامل مواخدی چو  ن استراتژیتدوی     
، «اهتعیین استراتژی»، «تعیین اهداف بلندمد »، «شناسایی نقاط قو  و ضعف دخ محیط داخلی»، «محیط خاخجی

ا هشود. اجرای استراتژیو امثال آ  می« عشیوه تخصیص مناب»، «اجرا یا حذف از اجراهای قابلتعیین نوع فعالیس»
اخ شوند. این مرحل  بایشده بایج میهای تدوینمرحل  عملی اسس ک  دخ آ  کاخکنا  و مدیرا  برای اجرای استراتژی

دخ  ب  آخرین مرحل « هااخزیابی استراتژی»مشکل و ب  هدایس مدیر و اختباط کاخکنا  و انگی ش آنا  باتگی داخد. 
ها و شناسایی دائم عوامل داخلی و خاخجی، محاسب  و سنجش آوخی دادهها تأکید داخد ک  دخ آ  با جمعتراتژیموخد اس

 شود. عملکردها و تیشنهادهایی برای اقداما  ا الحی اخائ  می

انی، سازمسطح »ها بر اساس ترین آ شوند ک  س  موخد از خایجبندی میهای مختلفی گروههای دخ قالباستراتژی     
 (.0938وند چگینی هاتند )نظامی 9-09ب  شرح جدول « گیریمفروضا  اساسی و نحوه شکل

 ها  بندی استراتژی. انواع گروه9-95جدول  

 توضیح انواع ردیف
 استراتژی ب  معنای هما  برنام  و مجموع  اقداماتی برای خسید  ب  هدفی خاص ب  شکل آگاهان  برنام  0
 مانوخی برای مقابل  یا مواجه  با خقبا  ترفند 3
 تیگیری اقداما  دخ خالل آ  یا ایجاد خفتاخ هماهنگ دخ طول زما   الگویی برای الگو 9
 تعیین موقعیس سازما  دخ محیط یا بازاخ خاص برای محصول خاص با تأکید بر عوامل خاخجی   موضع 1
 های اساسی گیریعنوا  چراغ خاهنمایی برای تصمیمتأکید بر عوامل داخلی سازما  و ب  انداز چشم 9

 انواع بر اساس ردیف
سطح  0

 سازما  
 گیری کل سازما (الف( کل سازما : هدایس کل مجموع  و تخصیص بهین  منابع )جهس

 های سازما  برای هر بخشخ: دخ خاستای اهداف و استراتژیوکاب( بخش یا کاب
 های باالتر برای هر واحد سازمانی یا مدیریس مالی ای: بر اساس اهداف و استراتژیج( وظیف 

مفروضا   3
 اساسی 

 گویند.  هم می« SO»و « نگرتهاجمی یا آینده»ک  ب  آ  « سازما  و محیطش»ای: شرایط مناسب الف( توسع 
، «انفعالی یا واکنشی»، «خهبری ه ین »ب( حمایس دخونی: شرایط نامناسب سازمانی و مناسب محیطی ک  ب  آ  

 گویند. هم می« WO»و « کاخان محافظ »
هم « ST»و « خقابتی»، «تمای محوخ»ج( حمایس بیرونی: شرایط مناسب سازمانی و نامناسب محیطی ک  ب  آ  

 گویند. می
هم « WT»و « تدافعی»، «محوخه ین »، «کاهشی»ک  ب  آ  « سازما  و محیطش»ی: شرایط نامناسب د( دفاع

 گویند. می
نحوه  9

-شکل
 گیری

 بینی و خویکردی عامدان  و مناسب برای وضعیس ثبا  بازاخ و محیط گرا: همراه با تیشالف( تحلیل
 های کوتاه و دخ تاسخ ب  تغییرا  شدید محیط گرا: یا خودظهوخ یا اقتضایی و اغلب دخ زما ب( تجرب 

 بینی گرا: دخ شرایط وجود زما  کافی و وجود ثبا  دخ محیط و وجود ظرفیس تیشج( مشاخکس
 د( نهادگرا: توسط هم  واحدهای سازمانی و بدو  هماهنگی دستوخی و برای تاسخگویی ب  محیط 
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 ۹۹۴ مرجع پژوهش

 داشت  باشد.  1-09تواند انواع متفاوتی ب  شرح جدول می ها با توج  ب  سطوح سازمانیاستراتژی     
 ها با توجه به سطوح سازمانی  . انواع استراتژی3-95جدول 

 چگونگی خلق یک استراتژی متأثر از انواع الگوها و شرایط خاص هر سازما  اسس.      
 

     . رویکردهای خلق استراتژی95-2
دخک دقیق و کاملی از انواع خویکردهای خلق استراتژی ب  شرح  عنوا  یک مایر اجرای تژوهشی ب خلق استراتژی ب 

 نیاز داخد.  0-09شکل 
 عامل خلق استراتژی رویکرد خلق استراتژی مبنای فلسفی خلق استراتژی

 
 
 
 
 
 
 
 

 (9918وند چگینی، بندی رویکردهای خلق استراتژی )نظامی. گروه9-95شکل 

 انواع انواع ردیف
سطح کل  0

 سازما 
 تغییر یا سود(، کاهشالمللی(، ثبا  )توقف، عدمالف( هدایتی: خشد )تمرک ، تنوع و وخود ب  بازاخهای بین

 خ ، واگذاخی، وخشکاتگی و انحالل()تغییر جهس، اسا
 «سگ»و « گاو شیرده»، «ستاخه»، «عالمس سؤال»ب( توختفوی: 
 « اینفوذ توسع »و « ای و خدماتینفوذ وظیف »، «نفوذ اختباطی»، «نفوذ خودمداخان »ج( سرترستی: 

 « خیمحوه ین »، «خهبری ه ین »، «تمای محوخی»، «تمای »الف( خقابتی:  وکاخکاب 3
 « جنگ چریکی»و « محا ره»، «شبیخو »، «مانوخ ایذائی»، «حمل  از جلو»ب( تهاجمی: 
 « کاهش انگی ه حمل »، «مثل خقیبب اف ایش احتمال مقابل »، «ایجاد موانع ساختاخی»ج( تدافعی: 

 های استراتژیکد( مشاخکتی: ائتالف
خ سازمانی )اخگانیکی، مکانیکی(، منابع اناانی )تیمانکاخان ، متعهدان ، های غیرکاخکردی: ساختاالف( حوزه ایوظیف  9

ر، مشاخکتی، تذیسازمانی )انعطافتوشی(، فرهنگثانوی ، تدخان (، فناوخی )توسع ، بهبود انتخابی، فروش، چشم
 مأموخیتی و بوخوکراتیک(

تذیر، متعادل و و تولد(، مالی )خیاکهای کاخکردی: بازاخیابی )بازاخ دخ حال خشد، بلوغ، افول ب( حوزه
 گرا و سنتی(گر، تکنیکگر، تبیینعمومی )تحلیلتذیر(، خوابطخیاک

-رویکردهای تحلیل

 گرایی یا عقل گرایی

 خویکردهای مبتنی بر مفروضا  محدود

رویکردهای مبتنی بر 
 فرهنگ فردگرایی

ر رویکردهای مبتنی ب
 گراییفرهنگ جمع

 گراییرویکردهای تجربه
 گرایییا واقع

 خویکردهای مبتنی بر مفروضا  گاترده

 خویکردهای مبتنی بر عامل خهبر

 خویکردهای مبتنی بر عامل سازما 
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 روش مطالعات استراتژیک ۹۹۳

  دخ ماتریای ب« عامل خلق استراتژی»و « مبنای فلافی خلق استراتژی»توا  دخ دو محوخ این خویکردها خا می     
 نمایش داد.  3-09شرح شکل 

 گراییتجرب مبنای خلق استراتژی                                      گرایی                                                       تحلیل

جمع
گرایی

      
عا

مل خلق استراتژی     
فردگرایی

 

 
 خویکرد مبتنی بر مفروضا  محدود

 خویکرد تلفیقی 
 

 
 خویکرد مبتنی بر خهبرمحوخی 

 اندازسازیکاخآفرینان / چشم

 
 خویکرد مبتنی بر مفروضا  گاترده

 خی ی استراتژیک/ خسمیبرنام 

 
 خویکرد مبتنی بر سازما  محوخی 

 تیم استراتژیک
 

 ع رویکردهای خلق استراتژی. انوا2-95شکل 
 

      گرا در خلق استراتژی. رویکردهای تحلیل95-2-9
ر شده هاتند. این خویکرد بگرا یا هما  خویکردهای خسمی، مبتنی بر مفروضا  اثبا  و تحلیلخویکردهای تحلیل

ند ک  ق استراتژی هاتشده برای خلباشد. مفروضا  هما  دالیل اثبا « محدود یا گاترده»اساس دو دست  مفروضا  
تواند عوامل داخل یا خاخج از سازما  باشد. مفروضا  محدود ب  معنی دخ نظر گرفتن یک یا دو متغیر از سازما  می

ی عنوا  متغیر محیطب « نرخ خشد بازاخ»و « سهم نابی بازاخ»و محیط اسس. برای نمون  دخ برخی از خویکردها دو بعد 
ای خاص مشخص کند. ب  این نوع خویکردها عیس هر یک از محصوال  سازما  خا دخ ناحی شود تا موقدخ نظر گرفت  می

 شده اسس. معرفی 9-09ها دخ جدول ترین آ شود ک  برخی از مهمگفت  می« یابیموقعیس»
 «  یابیموقعیت». انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات محدود و تأکید بر 5-95جدول     

 توضیح انواع ردیف
، «عالمس سؤال»و ایجاد چهاخ موقعیس « سهم بازاخ»و « خشد بازاخ»بر اساس ماتریای با دو متغیر  ای بوستو گروه مشاوخه 0

 « هاخ هایسگ»و « گاوهای شیرده»، «هاستاخه»
های خقابتی استراتژی 3

 توختر
هاخ و ایجاد چ« وده بازاخقلمرو خقابس یا محد»و « م یس خقابتی»بر اساس ماتریای با دو متغیر 

 « محوخیه ین »و « تمای  محوخی»، «هاخهبری ه ین »، «تمای »موقعیس 
 سو ایجاد چهاخ موقعی« شرایط خقابس»و « تغییرا  خشد بازاخ»بر اساس ماتریای با دو متغیر  ماتریس استراتژی ا لی 9
اخزیابی موقعیس و اقدام  1

 (SPACE)استراتژیک 
و دو بعد « م یس خقابتی»و « توا  مالی»با محوخهای دو بعد داخلی شامل  بر اساس ماتریای

- محافظ»، «تهاجمی»و ایجادکننده چهاخ موقعیس « قدخ   نعتی»و « ثبا  محیط»خاخجی شامل 
 « تدافعی»و « خقابتی»، «کاخان 

فضای استراتژی مایل  و  9
 اسنو

نده چهاخ و ایجادکن« جاتجوگری»و « وخیرهبه»بر اساس ماتریای با محوخهای مبتنی بر دو متغیر 
 « گرواکنش»و « جاتجوگر»، «مدافع»، «تحلیلگر»موقعیس 
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 ۹۹۸ مرجع پژوهش

گرای مبتنی بر مفروضا  گاترده، برخالف خویکرد با مفروضا  محدود، تمام متغیرهای داخلی دخ خویکرد تحلیل      
این  ترین خوش دخشدهوند. نخاتین و شناخت شو خاخجی سازما  و با خویکردی جامع دخ خلق استراتژی استفاده می

های این خویکرد مبتنی بر تحلیل هم  ها و مدلبرای خلق استراتژی اسس. خوش SWOTخویکرد هما  ماتریس
شده معرفی 5-09خی ی با این خویکرد دخ جدول های برنام ترین مدلمتغیرهای داخلی و خاخجی اسس و برخی از مهم

 اسس. 
 . انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات گسترده   6-95جدول     

بینی تیش بر توانایی« محدود و گاترده»گرایی با هر دو نوع مفروضا  بیشتر نقدهای مربوط ب  خویکردهای تحلیل     
ید آسازمانی اغلب دخسس از آب دخ نمیای محیطی و حتی دخو بینی متغیرهها اسس. منتقدا  بر این باوخند ک  تیشآ 

ا هخی ی دخ این خوشها معتقدند سرعس برنام های دخسس خود ماتل م  رف ه ین  و زما  زیاد اسس. آ بینیو تیش
. دموخدتوج  قراخ گیر« منبع محوخی و سناخیونویای»خی ی گون  نقدها باعث شد تا دو خوش برنام کند اسس. این

ها ب  م یس خقابتی تأکید داخد. این ها و چگونگی دستیابی آ بنگاه خی ی خوی تفاو دخ برنام  0دیدگاه منبع محوخی
کند و برای این امر از توج  می« خهبری استراتژیک و دانش ضمنی»مانند « منابع سازما »دیدگاه ب  انواع خا ی از 

ای هگیرد. خویکرد دیگر یا سناخیونویای بر داستا بهره می 3«محوخیدانش»و « استراتژیک خهبری و تصمیم»های نظری 
اخ تأکید داخد. گیرا  دخ فرایند کترین سؤاال  تصمیمبرای تاسخگویی بر کلیدی« یافت برانگی  و ساخسمحتمل، چالش»

واب کاخبردی اس. سناخیو یک جنی« ترسیم آینده مطلوب»یا « بینی آیندهتیش»باید ب  این نکت  توج  داشس ک  سناخیو 
 اسس. این کاخ برای باالبرد « چ  اتفاقی خواهد افتاد اگر...؟»یا « چ  اتفاقی ممکن اسس بیافتد؟»و خوب ب  سؤال 

خی ی برنام  خی ی استراتژیک برایخی ی مبتنی بر سناخیو یک اب اخ برنام توانایی مدیریس خطرتذیری خواهد بود. برنام 
ی آینده نگری زمین  طراحخی ی سنتی، گذشت  با ج ئیلندمد  تحس شرایط عدم اطمینا  اسس. دخ برنام مد  تا بمیا 

 ساز حال موخدنظر اسس.   نگری، آینده زمین اسس اما دخ خویکرد سناخیونویای با کلی
   

                                                           
1. Resource Based View (RBV)  
2. Knowledge Based View (RBV) 

 توضیح انواع ردیف
دخ محوخ عمودی برای مقایا  « هاها و تهدیدفر س»دخ محوخ افقی و « نقاط قو  و ضعف»با  SWOTماتریس  0

 « WT»و « SO» ،«WO» ،«ST»ها شامل و ایجاد چهاخ نوع استراتژی حا ل از مقایا  آ 
مل داخلی و ماتریس عوا 3

 (IE)خاخجی 
شناسایی موقعیس سازما  بر اساس اختباط دو محوخ عوامل داخلی و خاخجی و ایجاد چهاخ 

 های ماتریسمندی از استراتژیبهره« تدافعی»و « خقابتی»، «کاخان محافظ »، «تهاجمی»موقعیس 
SWOT    برای انتخاب استراتژی مناسب و اجرای آ 

تقاضا نابس ب  محصول دخ طول زما  با تأکید بر ل وم شناسایی آ  دخ چهاخ موقعیس ا لی می ا   منحنی چرخ  عمر 9
 منظوخ انتخاب استراتژی مناسب  ب « افول»و « بلوغ»، «خشد»، «تولد»

جذابیس  نعس و  1
 (GE)قابلیس خقابس 

وستاخ یک  دخ یک ت« می ا  قابلیس خقابتی»و « جذابیس محیطی یا  نعس»ماتریای با دو محوخ 
 ند.   کدخ هر محوخ، تعداد ن  موقعیس برای انتخاب استراتژی ایجاد می« کم، متوسط و زیاد»اخزشی 
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 روش مطالعات استراتژیک ۹۹۷

      گرا در خلق استراتژی. رویکردهای تجربه95-2-2
ها تذیری برای آ های عینی و کنترلتوا  ویژگیکند و نمیخوش علمی تیروی نمی این خویکردها ال اماً از یک مدل یا

جاخب مدیر های ذهنی و تگیری استراتژی مبتنی بر خوشی آگاهان  و تحلیلی نیاس و گاه دخیافسدخ نظر گرفس. شکل
کراخ یا ها خا تن نوع دخیافستوا  ایها ذهنی اسس و نمیگیری استراتژیشود. شکلها میمنتج ب  شناسایی استراتژی

انی قادخ های استراتژیاس اسس. او دخ هرزمطوخ چشمگیری مبتنی بر تجاخب و قابلیسکنترل کرد. شناخس استراتژی ب 
ا هدهد. دخ این خویکردها نی  جواب میب  اخائ  استراتژی خواهد بود و دخ مواخدی این نوع استراتژی برای سایر سازما 

استراتژی از هم جدا نیاس و دخ بایاخی از مواقع منظوخ از استراتژی هما  اقدام برآمده « جرا و اخزیابیخلق، ا»مراحل 
شود. بدیهی اسس ک  سرعس اتخاذ استراتژی دخ این خویکرد از اندیش  مدیر اسس ک  با اجرای آ  وجودش اثبا  می

توا  مراحلی خا مشخص کرد؛ این نوع خویکرد نمیمراتب باالتر از خویکردهای خسمی و تحلیلی خواهد بود. برای ب 
 شده اسس. برای آ  معرفی 1-09ب  شرح جدول « محوخیسازما »و « خهبر محوخی»حال دو خویکرد ا لی بااین

 گرایانه در خلق استراتژی   . انواع رویکردهای تجربه1-95جدول     

معروف اسس. عامل تیم « تیم استراتژیکخویکرد »دخ خویکرد سازما  محوخ یکی از خویکردهای موخدتوج  ب       
ها موخدتوج  ویژه قراخ داخد. اعضای تیم داخای ها برای اجرای برخی از مأموخیسنهاد ساختاخی دخ سازما عنوا  یکب 

ردی از خویک« تیم استراتژیک»کنند. های گروه خا دخ برخوخد با ماائل برطرف میها هاتند ک  ضعفتنوعی از مهاخ 
هایی مؤثر و کاخآمد برای خلق استراتژی و کمک سازمانی داخای تیماتژیک اسس ک  دخ آ  خهبرا  برجات خلق استر

ها تجرب  دخ زمین  ب  اداخه سازما  هاتند. دخ این الگو اغلب مدیر ب  همراه تعدادی از مدیرا  میانی خود با سال
قش مدیر شود و ندیر و اعضای تیم مناجم شناسایی میتردازند. استراتژی از همفکری مموخدنظر ب  خلق استراتژی می

ها بایاخ مهم اسس. دخ این خویکرد احتمال اجرای سازی و همراه کرد  بقی  سازما  دخ اجرای استراتژیدخ زمین 
 استراتژی بایاخ بیشتر اسس.   

 
 ریزی استراتژیکفرایند اجرای پژوهش در برنامه. 95-9

برنام  استراتژیک باشد. دخ هر س  « طراحی، اجرا و اخزیابی»توا  دخ س  زمین  ها میشطوخ ک  اشاخه شد، تژوههما 
 خا موخدتوج  قراخ داد.   8-09زمین  و دخ گام نخاس باید فرایند اجرای خوش تژوهش ب  شرح جدول 

 
 
 
 
 

 توضیح انواع ردیف
 (  )ل وم توج  ب  نادخ بود  این افراد« تجرب ، توانایی، الهاما  و قدخ »و ناشی از  متکی بر یک فرد یا خهبر خهبر محوخ 0
 دهی دخسس برای مدیریس تهدید بدو  دخالس خهبر  و ناشی از یادگیری و سازما  متکی بر سازما  هوشمند سازما  محوخ 3
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 ۹۹۶ مرجع پژوهش

 . مراحل اجرای پژوهش در مطالعه استراتژیک8-95جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و مشخص کرد  الگوی مطالع  استراتژیک طراحی تژوهش 0
 گیری با توج  ب  الگوی منتخب برای مطالع  استراتژیکنمون  گیرینمون  3
 های کمی، کیفی یا ترکیبی بر اساس الگوی مطالع  استراتژیکآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
 شده کمی، کیفی یا ترکیبیآوخیهای جمعنوع دادهبا توج  ب   هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
خی ی جامع، کاخ دشواخی اسس و انتخاب استراتژی یا خلق بینی موفقیس یک سازما  ب  کمک یک برنام تیش     

ا ههای جدید اثرگذاخ دخ سازما ز تغییرا  محیطی و ظهوخ تدیدههای خا ی داخد. این امر متأثر ااستراتژی تیچیدگی
ها و تغییرا  مناسب دخ زما  مناسب خا برجات  تذیری دخ برنام دخ فوا ل کوتاه اسس ک  ضروخ  وجود انعطاف

واخدی های موخدمطالع  ازجمل  م(. حتی برای شروع مطالع ، تنوع زیادی از سازما 0938وند چگینی، کند )نظامیمی
 بدیهی اسس ک  هر یک از این شرایط ب  طراحی تژوهش خاص خود نیاز داخد.وجود داخد.  3-09ب  شرح جدول 

 ها برای تدوین برنامه استراتژیک . انواع شرایط سازمان1-95جدول 

بنابراین تژوهشگر باید قبل از هر اقدامی وضعیس و شرایط سازما  از ابعاد موخداشاخه خا مشخص و سپس الگوی      
حیط داخلی تحلیل م»تیشنهادی و منطق استفاده از آ  خا معرفی کند. دخ اغلب الگوها تأکید بر آ  اسس ک  تژوهشگر با 

 «های مناسب برای خسید  ب  اهدافاستراتژی»اف اقدام کند و بر اساس آ  نابس ب  شناسایی اهد« و خاخجی سازما 
اع اسس ک  با استفاده از انو« الگوی دیوید»خی ی استراتژیک دخ ایرا ، های خایج برنام خا تعیین نماید. یکی از الگو
  فرایند گیرد. دخ ادامقراخ میگرایان  موخداستفاده عنوا  یک مایر اجرای تژوهشی تحلیلخویکردهای خلق استراتژی ب 

شود.  نکت  مهم، تالش تژوهشگرا  دخ استفاده از اب اخهای خی ی استراتژیک با این الگو معرفی میکامل یک برنام 
های دکتری تالش جدی برای خوایی خسد دخ خسال آوخی داده دخ هر یک از این الگوها اسس ک  ب  نظر میمناسب جمع

گیرد. برخی ها دخ این نوع مطالعا   وخ  میوتحلیل دادهآوخی داده و الگوهای تج ی های جمعهای اب اخو تایایی
ها بر محوخ ترکیبی یا های کیفی و اغلب آ آوخی دادههای کمی، برخی بر محوخ جمعآوخی دادهالگوها بر محوخ جمع

ی واخد بر الگوهای مطالعاتی استراتژیک، و ضعف شوند. دخ برخی منابع یک از انتقادهااجرا می« های کمی و کیفیداده»
: 0938وند چگینی، شده اسس )نظامیازحد بر خویکردهای کمی معرفیها، تأکید بیشهای برآمده از تژوهشاستراتژی

31 .) 

 توضیح انواع ردیف
 خد. وضعیس مأموخیس سازما  مشخص اسس اما اهداف و برنام  خاهبردی ندا داخای مأموخیس 0
 وضعیس مأموخیس و اهداف سازما  مشخص اسس اما برنام  خاهبردی نداخد.  داخای مأموخیس و هدف 3
 شود. داخای برنام  خاهبردی اسس اما برنام  اجرا نمی داخای برنام  خاهبردی 9
 و مأموخیس و اهداف مشخصی نداخد.  هیچ برنام  بدو  سابق  1
 و عمومی دولتی، خصو ی  واباتگی منابع 9
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 عنوان یک پژوهش  ریزی استراتژیک به. فرایند الگوی جامع برنامه95-3
یافت  و منظم برای تصررمیما  مبنایی و اجرای اقداما  کوشررشرری سررازما  خی ی اسررتراتژیک یا خاهبردیبرنام      

ها دخ چاخچوب زیربنایی اسررس ک  ماهیس فعالیس یک سررازما  خا دخ موقعیس محیطی و دخ اختباط با دیگر سررازما 
آ  خا استراتژیک و اج ای خی ی یک نمون  الگوی جامع برنام  9-09(. دخ شرکل 0983دهد )جوادین قانو  نشرا  می
 دهد. نشا  می« تدوین، اجرا و اخزیابی»دخ س  مرحل  

 بازخوخ
 
 
 
 
 
 
 
 

/ اخزیابی -----------اجرای استراتژی ----------/------------------------------تدوین استراتژی  -----
 هااستراتژی

 ویدریزی استراتژیک دی. الگوی جامع برنامه9-95شکل 
تواند بر خروجی هر مرحل  اثرگذاخ باشد. می وجود داخد ک « یک نظام بازخوخ»دخ این الگو دخ تمام طول فرایند      

شود ک  تژوهشگر برای شروع مطالع  با تشکیل گروه خبرگا  ب  تعیین مأموخیس دخ مطالعا   وخ  گرفت  دیده می
تردازد. دخ این دخ اختباط با سازما  می« ها و تهدیدهافر س»و « نقاط قو  و ضعف»یا اخزیابی مأموخیس و برخسی 

گیرد. تس از شناسایی دقیق و خوشمند شود و دخ طول فرایند مطالع  موخدبازنگری قراخ میگام اهداف نی  تعیین می
ی زنگری خوها حا ل از این بخش ضمن بازنگری خاهبردها توسط خبرگا  ب  باخاهبردها، دخ ادام  و بر اساس یافت 

 شود. های محوخی برای اجرای مؤثر خاهبردها ترداخت  میها و اخزشمشیاهداف و دخ ادام  تدوین خط
 

 شناسی پژوهشی . مالحظات روش95-3-9
شود. دخ اغلب آوخی میهای کیفی و کمی )خویکرد ترکیبی( جمعدخ اغلب مطالعا  تدوین خاهبردها از دو نوع داده

می بر اساس های کهای کیفی و سپس دادهاسس، یعنی ابتدا داده« آمیخت  اکتشافی متوالی»بی از نوع مواخد خویکرد ترکی
های مصاحب  فردی و های کیفی اغلب از خوشآوخی دادهشوند. برای جمعآوخی میآ  و دخ یک خوند طولی جمع

فرایند اجرای  1-09شود. دخ شکل یهای کمی اغلب از خوش تیمایش استفاده مگروهی )گروه متمرک ( و برای داده
 شده اسس.مطالعا  استراتژیک برای تدوین برنام  استراتژیک ب  شکلی کلی ترسیم

 ها استراتژی اهداف بلندمد  تعیین مأموخیس
اهداف ساالن  و 

 هاسیاسس
 اخزیابی عملکرد تخصیص منابع

 برخسی عوامل داخلی

 برخسی عوامل خاخجی
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 ۹۲۱ مرجع پژوهش

 
 . فرآیند اجرای پژوهش3-95شکل 

 وضعیس وتحلیلتج ی  با محوخی هایاخزش مأموخیس، بیانی  و مأموخیس انداز،تدوین چشم از تس مدل این دخ     

 سپس استخراج، مربوط  خاهبردهای (SWOT) تهدیدها و هافر س ها،ضعف ها،اتریس قو م ب  توج  با موجود

شود. می وتحلیلتج ی  خاخجی سازما  و داخلی موقعیس اخزیابی ماتریس از استفاده با تجمیع و خاستاهم خاهبردهای
ترسیم  مربوط سازما  خاهبردهای موقعیس  (SPACE)خاهبردی اقدام و موقعیس اخزیابی ماتریس از استفاده دخ ادام  

 با خاهبرد تشخیص برای ک  خوشی تحلیلی  (QSPM)کمی خاهبردی خی یبرنام  ماتریس ب  توج  با ازآ تس شود.می

 شوند. می بندیاولویس مطلوب سمس وضعیس ب  حرکس منظوخب  شدهاستخراج خاهبردهای اسس، باالتر مطلوبیس
 

 گیری. مالحظات نمونه95-3-2
شود. هدفمندی گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده میهای نمون های کیفی اغلب از خوشآوخی دادهرای جمعب

ک  انتخاب بر اساس می ا  خبرگی و آشنایی افراد با سازما  و ابعاد مختلف آ  اسس. دخ شرایط مصاحب  فردی دخ وختی
از خوش گلول  برفی استفاده خواهد شد. دخ مصاحب   امکا  تشخیص خبرگی افراد دخ حوزه موخدمطالع  دشواخ بود،

رایط یابد. دخ شادام  می ای دال بر نبود نظری تازهفردی کفایس نمون  اغلب تا سطح اشباع نظری و خسید  ب  نقط 
نفر از افراد حائ  شرایط دخ یک محیط جمع شده و توسط دبیر  03تا  5مصاحب  گروهی یا خوش گروه متمرک  بین 

آوخی نظرا  جمعها دخ تعامل با نظرا   احبیا خود تژوهشگر، سؤاال  کلیدی دخ جلا  مطرح و تاسخ شوخا

 مرور مبانی نظری، مطالعات و اسناد فرادستی

 تهیه لیست اولیه مأموریت، 

 SWOT انداز و تحلیلچشم

باز در بین نمونه آماریهای نیمهتوزیع پرسشنامه  مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع 

ابی عوامل درونی و بیرونیتهیه ماتریس ارزی  

 و استخراج راهبردها SWOTتدوین ماتریس تحلیل 

 تعیین موقعیت راهبردی 

 SWOTانداز و تحلیل برگزاری جلسه شورای راهبردی برای تدوین مأموریت، چشم
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 روش مطالعات استراتژیک ۹۲۹

 وبرگشسشده اسس ک  طی آ  نظرا  با چندین مرحل  خفسهم از خوش دلفی استفاده هاتژوهششود. دخ برخی می
را  با ک  نظتواند بیشتر و دخ وختیها میخسد. دخ خوش دلفی تعداد نمون بندی نهایی مین د متخصصین ب  جمع

 نمون  خبره نیاز اسس.  99آوخی شوند، ب  حداقل های کمی جمعخویکرد داده
 شود. اینای ساخت  میهای حا ل از مرحل  کیفی، ترسشنام های کمی نی  بر اساس یافت آوخی دادهبرای جمع     

-گاترده گیرد و دخ  وخ  تأیید نهایی، دخ سطحیابی قراخ مییاییگفت  موخد اعتباخیابی و تاهای تیشترسشنام  با خوش

اس گیری این بخش بر اسگیرد. مالحظا  نمون ای از جامع  مخاطب سازمانی با خویکرد تیمایشی موخدبرخسی قراخ می
 گیری دخ خوش تیمایشی اسس.  هما  مالحظا  نمون 

 
 های غیر از استراتژی . روندهای تدوین بخش95-3-9

های محوخی و ها، اخزشمشیانداز، اهداف، خطبیانی  مأموخیس، چشم»های کلیدی همچو  خوندهای تدوین بخش
ها اغلب با خوش کیفی و از طریق مصاحب  گروهی با جمع خبرگا  منتخب این بخش« های کلیدی عملکردحوزه

سایر مواخد برای خسید  ب  آ  اهداف ب  گیرد. باید توج  داشس ک  بهترین حالس تعیین اهداف و تدوین  وخ  می
 بهترین شکل ممکن اسس.  

های گوناگو  باید مأموخیس سازما  تیش از تدوین و اجرای استراتژی. فرآیند تعیین مأموریت سازمان: 95-3-9-9
 شده اسس. معرفی 09-09های تعیین بیانی  مأموخیس سازما  دخ جدول خوشن باشد. برخی از خوش

 های تعیین بیانیه مأموریت. برخی روش90-95جدول 
 روش ردیف
 انتخاب چندین موضوع مرتبط و اخائ  ب  مدیرا  برای نگاخش بیانی  مأموخیس  0
 ها و تهی  سند نهایی موخد تأیید هم  و برخوخداخ از حمایس مدیرا  سازما ای از مدیرا  اخشد برای برخسی نوشت ایجاد کمیت  3
 های تخصصی و تیمانکاخا  مجرب دخ این زمین ه سازما استفاده از مشاوخ 9
 های خاص و مرتبط دخ دخو  سازما تشکیل یک کاخگروه با ویژگی 1
ها، ازنظر حجم، محتوا، شکل و ترداختن ب  ج ییا  با هم متفاو  هاتند. برای نگاخش های سازما مأموخیس     

مفید اسس. تس « فهمکوتاه، خوا ، واضح و قابل» وخ  ب  00-09بیانی  مأموخیس، تاسخ ب  سؤاالتی ب  شرح جدول 
ها و نگاخش متن اولی  بیانی  مأموخیس، باید چند باخ آ  خا بازبینی و سپس نهایی کرد )اعرابی، از آماده شد  تاسخ

0989 :03-01 .) 
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 . سؤاالتی برای تهیه بیانیه مأموریت99-95جدول 
 سؤاال  خدیف
 دهد یا اخائ  خواهد کرد؟چ  کاالها یا خدماتی خا اخائ  می این سازما  0
 های سازما  چ  کاانی هاتند یا خواهند بود؟خجوعاخباب 3
 کند؟ ها یا بازاخهای داخلی و خاخجی و دخ چ  محدوده جغرافیایی فعالیس میاین سازما  دخ چ  حوزه 9
 گیرد یا خواهد گرفس؟ فناوخی و با چ  سطح تیشرفتگی بهره می های خود از چ  نوعاین سازما  برای انجام فعالیس 1
 های اخالقی بنیادی بر این سازما  حاکم اسس؟ ها، آخزوها و اولویسها، آخما چ  باوخها، اخزش 9
 های خقیب برخوخداخ اسس؟ این سازما  از چ  م یس خقابتی یا ویژگی ممتازی نابس ب  سایر سازما  5
 کند؟ ها اهمیس داده و توج  میچ  قدخ ب  کاخکنا  و ماائل آ این سازما   1
زیاس و... حااس بوده و ب  تصویر ذهنی این سازما  تا چ  حد نابس ب  ماائل اجتماعی مانند اموخ خیری ، حفظ محیط 8

 دهد؟ جامع  از عملکرد خود اهمیس می
 ؟ شودج  میدخ این سازما  تا چ  اندازه ب  بقا، خشد و سودآوخی تو 3

   
انداز نمایانگر آخزو و آخما  سازما  و تصویری از آینده اسس ک  دخ  وخ  چشمانداز: . تدوین چشم95-3-9-2

انداز دو موضوع محتوایی یعنی اطالعا  تحقق اهداف و مقا د سازمانی قابل و ول خواهد بود. دخ تدوین چشم
انداز مؤثر باید بر عملکرد سازما  بایاخ مهم هاتند. یک چشمهای فعلی اثرگذاخ داخل و خاخج سازما ، و اخزش

 باشد.  03-09هایی ب  شرح جدول داخای ویژگی
 انداز مناسبهای یک چشم. ویژگی92-95جدول 

 هاویژگی ردیف
 آخمانی بود  0
 خوشن، چالشی و تیشرو بود  3
 فهم و داخای انعطاف برای اعضای سازما  و جامع  قابل 9
 کننده و داخای خوح هدایس برای اعضای سازما  غیبتر 1

دهی خفتاخ کاخکنا ،  دخسس تدوین شوند باعث ایجاد چاخچوب کاخی، جهساگر اهداف . اهداف سازمان: 95-3-9-9
کلی »یا « کال  و خرد»هایی مانند بندیهای هدفمند و امکا  اخزیابی موفق خواهند بود. برای اهداف طبق گیریتصمیم

وجود داخد. اهداف بلندمد  نتایج خا ی اسس ک  سازما  برای « مد مد  و کوتاهبلندمد ، میا »یا « عملیاتی  و
 اختصا ی،»هایی چو  انداز ب  دنبال دستیابی ب  آ  اسس. این اهداف باید داخای ویژگیتحقق مأموخیس و چشم

 باشد. باید اهداف سازما  ب  نحوی« و داخای محدوده زمانیانداز دستیابی، مرتبط بود  با چشمگیری، قابلاندازهقابل
تدوین شود ک  برای نمون  دخ دوخه زمانی چندسال  )کلی( و ساالن  )عملیاتی( مشخص باشند. اهداف عملیاتی باید دخ 

د ب  یانداز باشد. دخ تدوین اهداف بامایر دستیابی اهداف کلی و دستیابی ب  اهداف کلی باید دخ مایر حصول چشم
 انداز دخ چاخچوب بیانی  مأموخیس توج  داشس.     این اختباط از اهداف عملیاتی تا اهداف کلی و چشم
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ها های محوخی سازما  شامل اعتقادا  بنیادی یا حقایقی اسس ک  سازما  آ اخزشهای محوری: . ارزش95-3-9-3
رین نشانگرهای فلاف  وجودی سازما  و ها، بهتها حااس اسس. اخزششماخد یا نابس ب  آ خا گرامی می

اغلب داخای « ا ول خاهنمای سازما »های محوخی یا های مهم برای سازما  اسس. بیانی  اخزشکننده ویژگیمشخص
 اسس.  09-09هایی ب  شرح جدول ویژگی

 های محوری مناسبهای ارزش. ویژگی99-95جدول  

 هاویژگی ردیف
 با مردم و جمعیس تحس توشش سازما  تأکید بر نحوه خفتاخ مناسب 0
 شدهها و خدما  اخائ گیریتأکید بر نحوه اداخه سازما ، چگونگی تصمیم 3
 شدهتأکید بر انتظاخا  مربوط ب  مائولیس سازما  دخ اخائ  خدما  و کیفیس خدما  اخائ  9

بر معیاخهایی برای بازخوخدها  KPI های کلیدی عملکرد یاشاخصهای کلیدی عملکرد )نتیجه(: . شاخص95-3-9-5
های کیفیس، کمیس و زما  خا دخ بر ها اختباط داخند و مؤلف ها با استراتژیدخ موخد عملکرد تأکید داخد. این شاخص

لیدی های کگیری و اخزیابی عملکرد برای هر اولویس استراتژیک بر اساس اهداف بلندمد  و با حوزهگیرند. اندازهمی
اختصا ی، مربوط، مناسب، عینی، معرف، شفاف و »هایی مانند ها باید از ویژگی( اسس. این شاخصعملکرد )نتیج 

ها خا اخزیابی کند. کادخ مدیریس دخ هنگام باید استراتژی  اندازه هر نوع و  سازما  از برخوخداخ باشند. هر« ساده بود 
ف ها و اهدای خا مطرح کند. دخ این اقدام باید اخزشهایاخزیابی استراتژی باید دخ موخد مفروضا  و انتظاخا  ترسش

موخدبرخسی و اخزیابی قراخ گیرند. مدیریس سازما  برای اخزیابی استراتژی باید خالقیس و ابتکاخ عمل ب  خرج دهد و 
ز نتایج دهی خوشن اای تیشنهاد کند. این اقدام برای گ اخشهای تازهها و خوشخاه« ها یا معیاخهااخائ  شاخص»برای 

ها باید بتوا  می ا  حصول ب  نتیج  دخ کند. با این شاخصهای مختلف سازما  کمک میحا ل از اخزیابی کمی حوزه
 اهداف عملیاتی خا مشخص کرد. 

 
   . روند تدوین استراتژی 95-3-3

 شود. برداشت  می 9-09هایی ب  شرح شکل دخ شکلی کلی برای تدوین استراتژی گام
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 های تدوین استراتژیگام .5-95شکل 

 شود. سازی میتیاده 01-09 وخ  مراحلی ب  شرح جدول ها دخ زبا  مطالعا  استراتژیک ب گاماین     
 هاهای تدوین استراتژیسازی گام. مراحل پیاده93-95جدول 

 اقدامات ردیف مرحله
 CPMخسی خقابس یا ماتریس بر EFEماتریس اخزیابی عوامل خاخجی  0 مرحل  اول: وخودی

 IFEماتریس اخزیابی عوامل داخلی  3

 مرحل  دوم: مقایا 

)با یک یا چند موخد از 
خویکردهای خلق 

 استراتژی(

 SWOTیا  TOWS 0ها، نقاط ضعف و نقاط قو ماتریس تهدیدها، فر س 0

 SPACE 3ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیک 3

 BCG 9ماتریس گروه مشاوخا  باتن 9

 (IE)  1زما  عوامل داخلی و خاخجیماتریس اخزیابی هم 1
 (GSM) 9ماتریس استراتژی ا لی 9

 QSPMخی ی استراتژیک کمی ماتریس برنام  0 گیریمرحل  سوم: تصمیم
، 5ها مشخص و دخ مرحل  دوم یا مقایا دخ مرحل  اول یا وخودی اطالعا  ا لی موخدنیاز برای تدوین استراتژی     

شود. دخ مرحل  های ممکن شناسایی و بین عوامل ا لی داخلی و خاخجی تواز  و تعادل برقراخ میانواع استراتژی

                                                           
1. Threats-Opportunities-Weakness- Strenghts(TOWS) Matrix 
2. Strategic Position and Action Evaluation(SPACE)Matrix  
3. Boston Consulting Group (BCG) Matrix 
4. Internal- External (IE) Matrix  
5. General Strategy Mtrix  
6. Matching stage  
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استفاده  (QSPM) 3خی ی استراتژیک کمیفرد، یعنی ماتریس برنام تنها از یک خوش منحصرب  0گیریسوم یا تصمیم
اجرای های قابلشود تا بتوا  انواع استراتژی  اول استفاده میشده دخ مرحلدخ ماتریس م بوخ از اطالعا  اخائ  شود.می

 (.   995: 0333نظر شخصی موخد اخزیابی قراخ داد )دیوید، ای عینی و بدو  اعمالگون شده دخ مرحل  دوم خا ب شناسایی

 
     برای تدوین استراتژی 9. مرحله ورودی95-3-5
نقاط برخسری عوامل داخلی بر نقاط قو  و ضعف تأکید داخد. : (IFE). ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 95-3-5-9

کمبود منابع یا مهاخ  و توانایی الزم برای »ضعف شامل و نقاط « منبع، مهاخ ، توانایی یا م یتی خاص»قو  شرامل 
ا دخ توا  نقاط قو  و ضعف خبرخسی این مواخد دخ دخو  سازما  میدخ دخو  سازما  اسس. برای « عملکرد اثربخش
 09-09ب  شرررح جدول  1«های مشررترکها، سرربک، اخزشسرراختاخ، خاهبرد، سرریاررتم، کاخکنا ، مهاخ »مواخدی چو  
 جاتجو کرد. 

 
 استفاده برای بررسی عوامل داخلی . عوامل قابل95-95جدول 

دخ دخو  سازما  دخ قالب مطالع  اسناد و ترسش از  05-09توا  دخ محوخهایی ب  شرح جدول این عوامل خا می     
 راد مطلع موخدبرخسی و تحلیل قراخ داد.  اف

 بررسی در زمینه عوامل مورداشاره. محورهای قابل96-95جدول 
 هاویژگی ردیف
 مقایا  با عملکرد گذشت  سازما       0
 کنندگا  خدما اخزیابی خدما  سازما  و نظرا  دخیافس 3
 مقایا  با حریفا  و خقبا 9
 های استراتژیکیس دخ انجام مأموخیس و دستیابی ب  مطلوبیسمقایا  با عوامل کلیدی موفق 1

                                                           
1. Decision stage  
2. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
3. Input stage  
4. Structure, Strategy, System, Staff, Skill, Style, Shared values (7S)  

 توضیح عوامل ردیف
 با تأکید بر ابعاد تمرک ، تیچیدگی و خسمیس  ساختاخ 0
 حوال بینی تمنظوخ تحقق اهداف کال  سازما  با توج  ب  تیشتعهداتی برای سازما  ب  ایجادکننده خاهبرد 3
 های خاص های مختلف سازما  ب  خروجیکننده وخودیفرایندهای تبدیل سیاتم 9
 های مختلف انواع نیروهای سازما  دخ سطوح و تخصص کاخکنا  1
 ما  و افراد آ  دخ مقایا  با خقبا های برجات  سازها و توانمندیویژگی هامهاخ  9
 های مدیریتی الگوهای خفتاخی و سبک هاسبک 5
 ا ول و مفاهیم اخزشی القاکننده سازما  ب  افراد سازمانی  های مشترکاخزش 1
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ای سازمانی اسس. واحدهای وظیف « نقاط قو  و ضعف»منظوخ تعیین شامل فهرستی ب  01-09ترسشنام  جدول      
 (. 991-999: 0333بیانگر نقط  قو  بالقوه اسس )دیوید، « بل »ب  هر سؤال بیانگر ضعف و تاسخ « خیر»تاسخ 

 . پرسشنامه تعیین وضعیت عوامل داخلی)قوت و ضعف( سازمان91-95ل جدو
 خیر بله هاگویه ردیف

 مدیریت
   کند؟آیا سازما  از مفاهیم یا ا ول مدیریس استراتژیک استفاده می 0
   گیری و خوشن هاتند؟ اندازهآیا اهداف کوتاه و بلندمد  سازما  قابل 3
   خی ی اثربخشی داخند؟ نی برنام آیا مدیرا  سطوح مختلف سازما 9
   آیا مدیرا  تفویض اختیاخ مناسبی داخند؟  1
   آیا سازما  ساختاخ مناسبی داخد؟  9
   آیا شرح وظایف و شرایط الزم برای احراز مشاغل مشخص و خوشن اسس؟  5
   آیا کاخکنا  از خوحی  خوبی برخوخداخ هاتند؟ 1
   های کاخکنا  منطقی اسس؟ یبسها و غجاییب آیا سطح جا 8
   آیا شیوه ترداخس تاداش و حقوق سازما  موفق اسس؟  3

 بازاریابی
   شده اسس؟ ای اثربخش انجامبندی بازاخ ب  شیوهآیا بخش 0
   آیا سازما  دخ میا  خقبا جایگاه مناسبی داخد؟  3
   آیا سهم سازما  از بازاخ خو ب  خشد اسس؟  9
   های توزیع محصول سازما  مناسب هاتند؟ الآیا کان 1
   دهی اثربخشی داخد؟ آیا بخش فروش سازما  9
   کند؟ های بازاخیابی استفاده میآیا سازما  از تژوهش 5
   آیا محصول سازما  برای مشتریا  از کیفیس خوبی برخوخداخ اسس؟  1
   آیا محصول سازما  قیمس مناسبی داخد؟  8
   استراتژی اثربخشی داخد؟ « تبلیغ، ترویج و شناساند  محصول»زما  دخ زمین  آیا سا 3
   بندی اثربخشی داخد؟ خی ی بازاخیابی و بودج آیا سازما  برنام  09
   آیا مدیرا  بازاخیابی سازما  داخای تجرب  و آموزش کافی هاتند؟  00

 امور مالی
   ی برای سازما  وجود داخد؟ های مالی مناسبوتحلیل نابسآیا تج ی  0
   آیا سازما  ازنظر مالی قوی اسس؟  3
   مد  سرمای  موخدنیاز خا تأمین کند؟ های کوتاهتواند برای دوخهآیا سازما  می 9
   آیا سرمای  دخ گردش سازما  کافی اسس؟  1
   کند؟ های اثربخش استفاده میای از خوی بندی سرمای آیا سازما  برای بودج  9
های بلندمد ، سرمای  موخدنیاز خا تأمین تواند از طریق انتشاخ اوخاق قرض  یا سهام، برای دوخهآیا سازما  می 5

 کند؟ 
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   آیا سیاسس تقایم سود سازما  معقول اسس؟  1
   گذاخا  و سهامداخا  خوابط حان  داخد؟ آیا سازما  با سرمای  8
   تجرب  و آموزش الزم هاتند؟  آیا مدیرا  سازما  داخای 3

 تولید
   اعتماد هاتند؟ کنندگا  مواد اولی ، قطعا  و سایر وسایل الزم،  قابلآیا عرض  0
   آال  و دفاتر دخ وضع و شرایط مناسبی هاتند؟ آیا تشکیال ، تجهی ا ، ماشین 3
   کند؟ شی استفاده میهای اثربخها و سیاسسها از خوی آیا سازما  برای کنترل موجودی 9
   کند؟ های اثربخشی استفاده میها و سیاسسآیا سازما  برای کنترل کیفیس از خوی  1
   های مناسبی قراخ داخند؟ ها، منابع و بازاخ )ازنظر استراتژیک( دخ مکا آال ، کاخخان آیا ماشین 9
   آیا سازما  ازنظر فناوخی شایاتگی الزم خا داخد؟  5

 یق و توسعهتحق
   آیا سازما  برای تحقیق و توسع  از تشکیال  مناسبی برخوخداخ اسس؟  0
   وند؟ شهای دیگر بر مبنای ه ین  و منفعس بات  میآیا قراخدادهای سازما  برای تحقیق و توسع  با سازما  3
   آیا کاخکنا  بخش تحقیق و توسع  واجد شرایط هاتند؟  9
   یابند؟ ای اثربخش تخصیص میقیق و توسع  ب  شیوهآیا منابع واحد تح 1
   آیا سیاتم خایان  و اطالعا  مدیریس مناسب اسس؟  9
   آیا بین واحد تحقیق و توسع  و سایر واحدهای سازما ، اختباطی اثربخش وجود داخد؟  5
   آیا فناوخی محصوال ، ازنظر خقابتی مناسب اسس؟  1

 سیستم اطالعات رایانه
   کنند؟ گیری، هم  مدیرا  از سیاتم اطالعاتی استفاده میآیا دخ سازما  برای تصمیم 0
   آیا سیاتم اطالعاتی داخای یک مدیر یا مقام اخشد اطالعاتی دخ سازما  اسس؟  3
   شوند؟ خوز می وخ  منظم، ب های موجود دخ سیاتم اطالعا  ب آیا داده 9
   نمایند؟ ها ب  سیاتم اطالعاتی همکاخی میدهای مختلف سازما  دخ عرض  دادهآیا مدیرا  و مائوال  واح 1
   های خم  مناسب وجود داخد؟ آیا برای وخود ب  سیاتم اطالعا  سازما ، کلم  9
   های خقیب آشنا هاتند؟ های اطالعاتی سازما های سازما  با سیاتمآیا استراتژیاس 5
   کنند،  میمی هاتند؟ طالعا  سازما  استفاده میآیا کاانی ک  از سیاتم ا 1
   کنند؟  شده خا دخکتوانند م ایای خقابتی ناشی از اطالعا  اخائ کنندگا  از سیاتم اطالعا ، میآیا هم  استفاده 8
   های آموزش خایان  دایر کرده اسس؟ کنندگا  از سیاتم اطالعاتی کاخگاهآیا سازما  برای استفاده 3
    وختی دائم دخ حال بهبود هاتند؟ های سیاتم اطالعاتی ب آیا محتوای داده 09
 گیرد.  وخ  می 08-09تنج مرحل  ب  شرح جدول  ،(IFE) 0برای تهی  ماتریس اخزیابی عوامل داخلی     
 
 
 

                                                           
1. Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix  
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 ۹۲۶ مرجع پژوهش

 IFE. مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 98-95جدول 
 توضیح انواع ردیف
 قو  و ضعف خا فهرسس کنید )ابتدا قو  و سپس ضعف(.  39تا  09س از شناسایی عوامل داخلی ت .0 تهی  فهرسس 0
ها یک ک  مجموع ضریبنحوی)بایاخ مهم( ب 0اهمیس( تا تعیین ضریب اهمیس عوامل از  فر)بی .0 وز  دهی  3

 شود.  

 شوند. تعیین می 3و  0ها با ختب  و تهدید 1یا  9ها با ختب  بر اساس اثرگذاخی دخ سازما ، فر س .0 بندیختب  9
 ها ها دخ سوم یا ختب های دوم یا وز ضرب ستو حا ل ضرب وز  دخ ختب  1
 خواهد شد.   1تا  0ها ک  عددی بین ها دخ ختب ضرب وز جمع ستو  چهاخم یا حا ل .0 تعیین نمره نهایی  9
شود. این ماتریس یک جدول عوامل دخونی تهی  میجدول ماتریس اخزیابی تس از شناسایی نقاط قو  و ضعف،      

شود. ستو  دوم مربوط برای تعیین فهرسس می« های سازما ها و ضعفقو »چند ستونی اسس ک  دخ ستو  اول آ  
ضریب اهمیس با وز  دهی اسس و دخ آ  هر یک از عوامل قو  و ضعف با توج  ب  نقط  نظرا  اعضای شوخای 

(. ∑=0ها باید برابر یک باشد )ها و ضعفد شد. مجموع ضریب اهمیس )وز ( کلی  قو خاهبردی وز  دهی خواهن
ها و ب  هر یک از قو  3یا  0ها نمرا  دخ ستو  سوم ماتریس با توج  ب  می ا  شد  عامل )ختب ( ب  هر یک از ضعف

ک از عوامل دخ یکدیگر ضرب هری 9و  3های تعلق خواهد گرفس. دخ ستو  چهاخم ماتریس، ضریب ستو  1یا  9نمرا  
وند شها با یکدیگر جمع میشده کلی  عاملها جداگان  محاسب  شود. سپس امتیاز محاسب شوند تا امتیاز هر یک از عاملمی

( 9/3)باالتر از میانگین  1خواهد بود. اگر نمره ب   1تا  0تا امتیاز نهایی عوامل دخونی تعیین شود. این نمره نهایی بین 
)کمتر از میانگین  0ها( شرایط مناسبی داخد. اگر این عدد ب  ها و ضعفشود، یعنی سازما  دخ عوامل داخلی )قو  ن دیک

نمون  جدول  03-09( ن دیک شود ب  معنای نامناسب بود  وضعیس سازما  ازنظر عوامل داخلی اسس. جدول 9/3
 دهد. ماتریس اخزیابی عوامل داخلی خا نشا  می

 اتریس ارزیابی عوامل درونی. م91-95جدول 
ضریب اهمیت  سازمان فهرست نقاط قوت ردیف

 )وزن(
 شدت عامل )رتبه(

 3یا  9
 امتیاز یا نمره

9. 
.... 

 
 

   

ضریب اهمیت  سازمان فهرست نقاط ضعف ردیف
 )وزن(

 شدت عامل )رتبه(
 2یا  9

 امتیاز یا نمره

9. 
.... 

 
 

   

  - ∑=9 جمع کل ضریب و امتیازات عوامل درونی
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ها و تهدیدها تأکید داخد. برخسی عوامل خاخجی بر فر س :(EFE) 0. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی95-3-5-2
دخ محیط بیرونی سازما  برای انجام کاخی یا تحقق چی ی « موقعیس، زما ، زمین  یا شانای مطلوب»فر س شامل 

« ی نامطلوباموقعیس، زما  یا زمین » تهدیدتوجهی دسس یابد. بلتواند ب  نتایج یا عواید قاها میاسس. سازما  با فر س
کنند. بر این اساس، هر عنصر یا دخ تیرامو  سازما  اسس ک  برخالف خواست  و خاخج از کنترل سازما  عمل می

یل تحل» ب  اخزیابی عوامل خاخجی اسس. « تهدید»های حیاتی سازما  وضعیس خطرزا برای موجودیس منافع یا اخزش
عمومی یا »توا  دخ دو سطح شود. محیط تیرامو  یا بیرو  از سازما  خا میهم گفت  می  3«یا عوامل محیطی  نعس
 (. 09: 0989برخسی کرد )اعرابی،  39-09ب  شرح جدول « تخصصی یا خرد»و « کال 

 . انواع نیروهای خارجی20-95جدول 
 توضیح انواع محیط خدیف

 های سازما  مانند نیروهای اقتصادی، فرهنگی، فناوخی، سیاسی و امثال آ یرماتقیم بر فعالیسبا اثر غ عمومی یا کال  0
 های کاخگری، تجاخی و امثال آ با اثر ماتقیم بر سازما  مانند نیروهای دولس، خقبا، مشتریا ، اتحادی  تخصصی یا خرد 3

آوخی خوبی جمعوهای سطح کال  و خرد خاخجی ب برای برخسی عوامل خاخجی باید اطالعا  الزم دخباخه نیر      
ره ، نشریا  معتبر و امثال آ  به«مشتریا  و بازاخ»های تیمایشی دخباخه توا  از انواع تژوهششود. برای این منظوخ می

  اهایی با افراد مطلع و خبره یا مدیرها و تهدیدها، جلا گرفس. تس از گردآوخی اطالعا  باید برای شناسایی فر س
ها باید عوامل خاخجی خا باید بر خوی یک  فح  کاغذ یا تابلو نوشس و سازما  برگ اخ شود. برای استفاده مؤثر از آ 

از حاضرا  خواسس ک  این عوامل خا ب  ترتیب اولویس و برحاب اهمیس ازنظر اثرگذاخی دخ موفقیس بنویاند. عوامل 
(. برای 308-305: 0333کنند )دیوید، و با گذشس زما  تغییر میمهم اثرگذاخ دخ موفقیس سازما  دخ  نایع مختلف 

 شده اسس. اخائ  30-09ها دخ جدول آشنایی هر چ  بیشتر عوامل خاخجی سطح کال  و خرد، فهرستی از آ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. External Factor Evaluation Matrix 
2. Industry Analysis or Environment Scanning 
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 ۹۹۱ مرجع پژوهش

 . فهرستی از عوامل خارجی سطح کالن و خرد29-95جدول 
 شامل  عوامل کالن ردیف
 اف اخها و امثال آ  ها، انواع نرمخ خایان ، اختباطا  خاه دوخ، گردآوخی دادهتحول د فناوخی اطالعا  0
 نقدینگی، تولید ناخالص ملی، الگوی مصرف، توخم، مالیا  و امثال آ   اقتصادی 3
 ازدواج، طالق، اخالق، نگرش ب  کاخ، سبک زندگی و امثال آ   اجتماعی -فرهنگی 9
 زیاس، امنیس و امثال آ  مقرخا  دولتی، محیط قوانین و سیاسی، دولتی/قانونی 1
 انواع مواخد اثرگذاخ دخ چرخ  حیا  محصوال  تولیدی، نوآوخی دخ عر   کاالها و خدما  اختراعا  9
 ها، نژادها، مذاهب و...ها، زبا ای، فرهنگهای منطق المللی، قوانین جهانی تشکلنهادهای بین جهانی 5
 محیطی دخبرگیرنده عنا ر محیط طبیعی مثل آب، هوا، جنگل، نفس و امثال آ  اسعوامل زی محیطیزیاس 1

 شامل عوامل خرد ردیف
 های خقیب شناسایی سازما  خقبا 0
 کنندگا  کاالها و خدما عرض  کنندگا عرض  3
 خریداخا  محصول  مشتریا  9
 ی  نفی، تجاخی و کاخگری های دتحاانواع ا هااتحادی  1
 ها و مؤساا  مالی بانک های مالیسط وا 9
ی توا  محوخهایهای تجاخی ک  نقش خقبا بایاخ مهم اسس میهایی مثل سازما برای برخسی عوامل محیطی سازما      

 خا موخدبرخسی قراخ داد.   33-09ب  شرح جدول 
 . محورهای بررسی رقبا برای تحلیل وضعیت خارجی  22-95جدول 

 محورها  ردیف
 شناسایی نقاط قو ، ضعف، اهداف و خاهبردها  0
 ها با تحوال  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امثال آ  شناسایی خاهبردهای مواجه  آ  3
 ها و بالعکسها سازما  ما دخ برابر خاهبردهای آ تذیری آ می ا  آسیب 9
 ها دخ جامع  وضعیس جایگاه محصوال  آ  1
 ای های توسع سرمای می ا  منابع و  9

 شود. برداشت  می 39-09هایی ب  شرح جدول گام EFEیا  برای تهی  ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی

 EFEماتریس اخزیابی عوامل خاخجی . مراحل تهیه 29-95جدول 

 توضیح انواع ردیف
)ابتدا فر س و سپس  فر س و تهدید خا فهرسس کنید 39تا  09تس از شناسایی عوامل خاخجی  .3 تهی  فهرسس 0

 تهدید(. 
ها یک ک  مجموع ضریبنحوی)بایاخ مهم( ب 0اهمیس( تا تعیین ضریب اهمیس عوامل از  فر)بی .3 وز  دهی  3

 شود.  

 شوند. تعیین می 3و  0و تهدیدها با ختب   1یا  9ها با ختب  بر اساس اثرگذاخی دخ سازما ، فر س .3 بندیختب  9
 ها ها دخ سوم یا ختب های دوم یا وز ضرب ستو  لحا ضرب وز  دخ ختب  1
 خواهد شد.   1تا  0ها ک  عددی بین ها دخ ختب ضرب وز جمع ستو  چهاخم یا حا ل .3 تعیین نمره نهایی  9
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شود. ستو  دوم ها و تهدیدهای سازما  فهرسس میدخ ستو  اول ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی عناوین فر س     
ب  ضریب اهمیس )وز ( هر یک از عوامل فر س و تهدید اسس. ضریب اهمیس با توج  ب  نقط  نظرا  آ  مربوط 

ها و تهدیدها باید برابر یک باشد شود. مجموع ضریب اهمیس )وز ( کلی  فر ساعضای شوخای خاهبردی دخج می
و  3یا  0بر سازما  ب  هر تهدید ختب  دخ ستو  سوم ماتریس با توج  ب  می ا  شد  عامل یا می ا  اثرگذاخی آ  (. ∑=0)

شوند تا نمره هر دخ هم ضرب می 9و  3های داده خواهد شد. دخ ستو  چهاخم ماتریس، ستو  1یا  9ب  هر فر س ختب  
طوخ جداگان  محاسب  شود. سپس با جمع تمام نمرا  عوامل خاخجی یا هما  ستو  چهاخم، امتیاز کلی و عامل خاخجی ب 
ن دیک شود )باالتر از نمره میانگین  1دسس خواهد آمد. اگر این عدد ب  از اخزیابی مجموع  عوامل خاخجی ب نهایی حا ل 

ب ها و کنترل مناسمعنای استفاده خوب از فر س( یعنی سازما  دخ برابر عوامل خاخجی واکنش مناسبی داخد و این ب 9/3
ها استفاده یا ( ن دیک شود، یعنی سازما  نتوانات  از فر س9/3انگین )کمتر از می 0بر آثاخ تهدیدها اسس. اگر این عدد ب  

 دهد. نمون  جدول ماتریس اخزیابی عوامل بیرونی خا نشا  می 31-09جدول ها کنترل اعمال کند. خوی تهدید
 . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی23-95جدول 

یا  9تبه( شدت عامل )ر ضریب اهمیت )وزن( های سازمانفهرست فرصت ردیف
3 

 امتیاز یا نمره

9 
.... 

 
 

   

 امتیاز یا نمره 2یا  9شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( فهرست تهدیدهای سازمان ردیف
9 

.... 
    

  - ∑=9 جمع کل ضریب و امتیازات عوامل بیرونی

دخ نظر گرفس و  099)وز ( خا برابر  توا  حا ل ضریب اهمیس: برای سهولس دخ خوش نمره داد ، مینکته
 تقایم کرد.       099دخ محاسبا  نهائی بر عدد 

برای شناسایی  CPMیا « ماتریس برخسی خقابس»های تجاخی دخ مواخدی از با توج  ب  اهمیس خقبا دخ برخی سازما      
فهرسس  جای  ب شود با این تفاو  کشود. دخ این ماتریس نی  هما  مراحل قبل دنبال میوضعیس خقبا هم استفاده می

ها و تهدیدها، عوامل موفقیس خقبا فهرسس خواهد شد. سپس خقبای مهم ب  ترتیب ضرایب، ختب  و نمره کرد  فر س
عنوا  عاملی خاخجی برای ما مشخص کنیم و دخنهایس نمره کلی وضعیس خقیب ب هر عمل دخباخه هر یک خا برخسی می

 8/3حتمًا بهتر از سازما  با نمره  39/9دقس کرد ک  سازما  با نمره نهایی خواهد شد. البت  دخ تفایر این اعداد باید 
فرد خسید، بلک  نیاس. این اعداد تنها بیانگر توا  نابی سازما  هاتند. بنابراین هدف این نیاس ک  ب  عددی منحصرب 

 (.  353-351: 0333ید، گیری اسس )دیواستفاده دخ تصمیمای قابلگون بندی و اخزیابی اطالعا  ب هدف دست 
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 ۹۹۲ مرجع پژوهش

 . مرحله مقایسه برای تدوین استراتژی95-3-6
زما  عوامل داخلی و خاخجی، ماتریس تحلیل ماتریس اخزیابی هم»چند خوش مانند توا  با یکمرحل  مقایا  خا می

SWOT ، ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیکSPACE  ماتریس گروه مشاوخا  باتن ،BCG ریس یا مات
هایی با تأکید بر طی مراحل تدخیجی سازما  برای گذخ از استراتژیانجام داد. دخ ابتدای این مرحل  « استراتژی ا لی

خاخجی و یا  -مأموخیس، اهداف بلندمد ، اخزیابی عوامل داخلی»سوی وضعیس مطلوب بر اساس وضعیس موجود ب 
ای هخ نشاس خبرگا  یا شوخای خاهبردی باید دخباخه استراتژیشوند. دنوشت  می« های موفق گذشت بر اساس استراتژی

 فهرسس کرد.   39-09ها خا بر اساس اهمیس و اولویس ب  شرح جدول گوناگو  بحث و آ 
 هابندی استراتژی. محورهای فهرست و اولویت25-95جدول 

 نوع رویکرد به استراتژی اولویت
 باید اجرا شود.  اول 
 سس.اجرای آ  خوب ا دوم
 تواند اجرا شود. می سوم
 نباید اجرا شود. چهاخم

 ها انتخاب کرد. توا  از این استراتژیای میهای مقایا حال با هر یک از الگوهای خوش
 

های زوجی اسس. دخ این مرحل  ترین الگوها با مقایا یکی از خایج: SWOT یا TOWS ماتریس تحلیل .95-3-6-9
زما  عوامل داخلی و ماتریس اخزیابی هم»های وج  ب  موقعیس خاهبردی دخ یکی از چهاخخان های سازما  با تخاهبرد

شود و دخ بخش باالی جدول ترسیم می 35-09شود. برای این منظوخ الگویی ب  شرح جدول انتخاب می« خاخجی
خ سمس خاسس شوند. دعوامل داخلی یعنی دخ یک بخش نقاط قو  و دخ بخش دیگر آ  نقاط ضعف فهرسس می

 جدول عوامل خاخجی و دخ کادخ باال عوامل فر س و دخ کادخ تائین آ  عوامل تهدید فهرسس خواهند شد. 
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 SWOT.  ماتریس تحلیل 26-95جدول 

عوامل                                            
 داخلی

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت 
 نقاط قو  خا فهرسس کنید.

0. 
3.            
9....  

 (W)نقاط ضعف 
 نقاط ضعف خا فهرسس کنید.

0. 
3            . 
9.... 

 (O)ها فرصت
 ها خا فهرسس کنید.فر س

0. 

3.     
9.... 

 SOهای استراتژی
 ها استفاده کنید.با نقاط قو ، از فر س

0. 

3..       
9..... 

 WOهای استراتژی
 ها، نقاط ضعف خا خفع کنید.با فر س

0. 
3. 
9 ... 

 (T)تهدیدها 
 تهدیدها خا فهرسس کنید.

0. 
3. 
9.... 

 ST هایاستراتژی
 برای دوخی از تهدیدها، از نقاط قو  استفاده کنید.

0. 
3. 
9..... 

  WT هایاستراتژی                  
 نقاط ضعف خا کاهش دهید و از تهدیدها ترهی  کنید. 

0. 
3 . 
9..... 

 خا باید انجام داد.  31-09اقداماتی ب  شرح جدول  SWOTتحلیل برای تکمیل ماتریس    
 SWOTتحلیل . اقدامات الزم برای تکمیل ماتریس 21-95جدول 

 اقدام ردیف
 شود.نوشت  می SOها مقایا  و خاهبردهای منتخب آ  دخ خان  نقاط قو  با فر س 0
 شود.نوشت  می WO  ها مقایا  و خاهبردهای منتخب آ  دخ خاننقاط ضعف با فر س 3
 شود.نوشت  می STنقاط قو  با تهدیدها مقایا  و خاهبردهای منتخب آ  دخ خان   9
 شود.نوشت  می WTنقاط ضعف با  تهدیدها مقایا  و خاهبردهای منتخب آ  دخ خان   1
ین مرحل  هدف انتخاب اجرا مشخص شوند. دخ اهای قابلدخ هر مرحل  دو عامل با هم مقایا  تا هم  استراتژی     

 توا  ازمیهایی حا ل از این ماتریس، انتخاب و اجرا نخواهد شد. ها نیاس، لذا هم  استراتژیبهترین استراتژی
طوخ خان  محدود نشد و ب شود ک  ب  یکهای مجاوخ هم کمک گرفس. دخ این شرایط تیشنهاد میخاهبردهای خان 

 ه کرد. زما  از چندین نوع خاهبرد استفادهم
ای فهرسس ههنگام استفاده از این نوع ماتریس باید برای اخائ  هر استراتژی مبتنی بر نقاط قو  یا ضعف با اولویس   

اشاخه داشس تا دلیل منطقی اخائ  استراتژی بیشتر آشکاخ شود. برای نمون  ب  یک  S1, O2ها مانند شده یا شماخه آ 
   کنید. توج 38-09شده دخ جدول ماتریس تکمیل

 
 

 

 

 

 

 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     
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 شده تکمیل SWOTتحلیل . یک نمونه ماتریس 28-95جدول 

 

                                                                                                 
 عوامل داخلی

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت                      
 اخد. . دخ مراک  بایاخ ترجمعیس قراخ د0
. س  سال تیاتی از گردش نقدی مثبتی برخوخداخ 3

 بوده     
 . نرخ فروش دو برابر  نعس 9
 ها . اقداما  مؤثر برای کاهش ه ین 1
 . سودآوخی خوب 9

 (W)نقاط ضعف                  
 . خوابط ضعیف کاخگری0
 .39/9. نابس جاخی برابر با 3
 .ثابس اسس. ب  هنگام کاهش دخآمد، ه ین  عملیاتی 9
 های عمومی س  برابر ه ین  خقیب اسس. . ه ین 1
 دهنده شرایط سختی داخند.های وام. سازما 9

 (O)ها فرصت
 اند.های ب خگی تیشنهاد ادغام داده. سازما 0
 . تعداد مشتریا  دخ شهر ایکس خو ب  اف ایش اسس. 3

 SOهای استراتژی
 دایر کرد  فروشگاه دخ شهر ایکس .0

 (s1, o2, o5) 

 WOهای استراتژی                  

 ها ادغام شوند. دخ دیگر فروشگاه .0

(o1, o2,w3, w4, w5)  
 

 (T)تهدیدها                     
 انگی ه خرید نداخند.  %89بیش از  .0

 فروش محصول فصلی اسس.  .3
 خقابس بایاخ شدید اسس.  .9

 ST هایاستراتژی                 
 اه عرض  محصول فروشگ 39اندازی خاه .0

(S1, T3) 

  WT هایاستراتژی                  

 های سرباخ کاهش ه ین  .0

(W3, W4, T3, T2) 

 
این ماتریس دخ محوخ عمودی ب  دو بعد : (SPACE)ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس  .95-3-6-2

شود. اشاخه می« ثبا  محیط و قدخ   نعتی» و دخ محوخ افقی ب  دو بعد خاخجی« توا  مالی و م یس خقابتی»داخلی 
 شود. می 1-09ب  شرح شکل « کاخان ، خقابتی و تدافعیتهاجمی، محافظ »این محوخها باعث ایجاد چهاخخان  

 
 (SPACE). ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 1-95شکل 
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 شود. سپس این متغیرها توسطماتریس انتخاب می با توج  ب  نوع سازما  متغیرهای متفاوتی برای چهاخ محوخ     
معنای بدترین وضعیس ب « 0»اعدادی بین « توا   نعس»و « توا  مالی»شود. برای دو بازوی مدیرا  سازما  اخزیابی می

« -0» اعدای بین« ثبا  محیط»و « م یس خقابتی»معنای بهترین وضعیس مشخص شده اسس. برای دو بازوی ب « 5»و 
شود. سپس مقادیر بر خو هر یک از بازوها با معنای بدترین وضعیس نمره داده میب « -5»ای بهترین وضعیس و ب  معن

ای ان ماتریس چهاخخشود تا میانگین برای هر بازو مشخص شود. هم جمع شده و بر تعداد متغیرهای هر بازو تقایم می
تقاطع خطی اسس ک  از دو نمره تحلیل عوامل داخلی و  های بایاخ ترکاخبرد اسس ک  حا لموقعیس و اقدام از خوش

گیرد )شکل های این ماتریس قراخ میای دخیکی  از خان آید. خطوط دخ امتداد دونقط  دخ نقط دسس میخاخجی ب 
09-8 .) 

 
 ای موقعیت و اقدام برای انتخاب استراتژی. ماتریس ارزیابی چهارخانه8-95شکل 

های اخزیابی عوامل داخلی و خاخجی دخ یکی از چهاخخان  خ نقط  حا ل از تقاطع دو نمره ماتریسبا توج  ب  استقرا     
 مشخص خواهد شد.  31-09ماتریس، موقعیس خاهبردی سازما  ب  شرح جدول 

 زمان عوامل داخلی و خارجی . انواع موقعیت راهبردی سازمان بر اساس ماتریس ارزیابی هم23-95جدول 

هایی خا انتخاب کند تواند استراتژیجمی، یعنی سازما  دخ بهترین وضع ممکن قراخ داخد و میموقعیس خان  تها     
اخ کبرداخی، نقاط ضعف خا برطرف و تهدیدها خا کنترل کند. دخ موقعیس محافظ ها بهرهها از فر سک  با استفاده از قو 
س ی  از خطرهای ب خگ انتخاب شود. دخ موقعیهای ا ولی و ترههایی مبتنی بر حفظ شایاتگییعنی باید استراتژی

 وع راهبردن موقعیت ردیف
 خاهبرد تهاجمی یا خشد و توسع  SOمنطق   0
 خاهبردهای خقابتی شامل نگهداخی و حمایس دخونی STمنطق   3
 کاخان  شامل نگهداخی و حمایس دخونیخاهبردهای محافظ  WOمنطق   9
 خاهبردهای تدافعی شامل برداشس، واگذاخی، کاهش و انحالل WTمنطق   1
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هایی مبنی بر ا الح نقاط ضعف و ترهی  از تهدیدها اتخاذ کند. موقعیس خقابتی نی  بر تدافعی سازما  باید استراتژی
 های خقابتی تأکید داخد.انتخاب استراتژی

  
سهم نابی بازاخ و نرخ خشد  این ماتریس از طریق برخسی :(BCG) گروه مشاوران بوستونماتریس  .95-3-6-9

کند. مقصود از سهم نابی بازاخ یک بخش دخ یک  نعس خاص، خا کنترل می 0های سازما  نعس، مجموع  داخایی
ترین سازما  خقیب دخ هما   نعس داخد. دخ این ماتریس بر خوی محوخ افقی نابس ب  سهم بازاخی اسس ک  ب خگ

شود. نقط  وسط یا مانی گن نشا  داده می 9/9ز  فر تا یک و با میانگین دخ تیوستاخی ا« وضعیس سهم نابی بازاخ»
بر مبنای « نرخ خشد  نعس»نمایانگر برخوخداخی از نیمی از سهم بازاخ دخ  نعس موخدنظر اسس. دخ محوخ عمودی 

سس + با عدد  فر دخ وسط یا میانگین ا39تا  -39تواند بین فروش و برحاب دخ د اسس. دخ د نرخ خشد می
 (.    3-09)شکل 

 وضع سهم نسبی بازار                                             
 
 

 عالمت پرسش)؟(
9 

 ستاره
2 

 سگ
3 

 گاوشیرده
9 

 . ماتریس گروه مشاوران بوستون1-95شکل 
 داخند.  39-09ها نامی ب  شرح جدول دخ ماتریس گروه مشاوخا  بوستو  هر یک از خان      

 های گروه مشاوران بوستون . انواع مفاهیم در خانه25-95جدول  

نابع ها مب  محصوال  جدیدی اشاخه داخد ک  بازاخ بالقوه خوبی داخند اما برای تولید آ « عالمس ترسش»موقعیس      
س آوخد دسقدخ سهم بازاخ ب گیری از این دست  از محصوال ، آ با بهره مالی زیادی موخدنیاز اسس. اگر شرکتی بخواهد

                                                           
1. Business portfolio  

 نوع راهبرد هاخانه ردیف
خسوخ  ندهای تمرک  مانسهم نابی بازاخ اندک ولی نرخ خشد باال دخ  نعس موخدنظر با تأکید بر استراتژی عالمس ترسش 0

 دخ بازاخ، توسع  بازاخ یا توسع  محصول
  باال، هایی مانند یکپاخچگی عمودی برخ خشد  نعس باال با تأکید بر استراتژیسهم نابی باالی بازاخ و ن ستاخه 3

 یکپاخچگی عمودی ب  تایین، یکپاخچگی افقی، خسوخ دخ بازاخ، توسع  بازاخ، توسع  محصول و مشاخکس
ول یا صهایی چو  توسع  محسهم نابی باالی بازاخ و نرخ تایین خشد  نعس  با تأکید بر استراتژی گاو شیرده 9

 های همگو استراتژی
 سهم نابی تایین بازاخ و نرخ تایین خشد  نعس با تأکید بر استراتژی کاهش فعالیس سگ 1

 زیاد                                      کم                                            میانگین           

9/9                                                99/9                                                0           

 + زیاد39

 

 میانگین 9
 

 کم  -39
 
 

د( 
رص

ت)د
صنع

ش 
فرو

شد 
خ ر

نر
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گذاخی خوی محصوال  ب  مرحل  بلوغ خسیده ک  بتواند تیشگام بازاخ و دخنتیج  یک ستاخه شود؛ باید از سرمای 
تند و بازاخ هاها محصوال  برتر و ترطرفداخ گذاخی کند. ستاخهنظر کند و خوی این دست  از محصوال  سرمای  رف

اندازه کافی تول و دخواقع دخ اوج چرخ  حیا  خود قراخ داخند. شرکتی ک  چنین محصوالتی خا دخ اختیاخ داخد، ب 
سرمای  داخد ک  بتواند سهم بازاخ باالی خود خا حفظ کند. با کاهش نرخ بازاخ، این دست  از محصوال  ب  محصوالتی 

ند. گاوهای شیرده دخآمد حا ل از فروش این دست  از محصوال ، بایاخ بیشتر شودیگر بنام گاوهای شیرده تبدیل می
ها موخدنیاز باشد. با وخود این دست  از محصوال  ب  مرحل  کاهش چرخ  از تولی اسس ک  برای حفظ سهم بازاخ آ 

گذاخی دخ سرمای  هادسس بیاوخد. یعنی دخآمد حا ل از فروش آ تا تول ب « دوشدمی»ها خا حیا  خود، شرکس آ 
توانند سهم بازاخ هایی ک  نمیکند. اما آ  دست  از عالمس سؤالهای سؤال جدید استفاده میخوی محصوال  عالمس

ود، ب  شبرتر برای شرکس تولید کنند و ب  ستاخه تبدیل بشوند. دخ زمانی ک  نرخ خشد  نعس نی  ب  ناگ یر کند می
های هاخ آ  دست  از محصوالتی هاتند ک  سهم بازاخ محدود شوند. سگدیل میهای هاخ تبمحصوال  دیگری بنام سگ

توانند دخآمدزا باشند؛ زیرا دخ  نعتی غیر جذاب قراخ داخند. بر اساس این الگو یا باید این و کوچکی داخند و نمی
 (.  0938وند چگینی، ها خا با دقس کنترل کرد )نظامیمحصوال  خا فروخس یا باید آ 

خان  ب  شرح نموداخ  3های مختلف سازما  خا دخ این ماتریس بخش: (IE)داخلی و خارجی  ماتریس .95-3-6-3  
 کنند.    ها ب  هنگام تدوین استراتژی، هر دو ماتریس خا تهی  میدهد. برخی استراتژیاسقراخ می 09-09

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 
 
 

9 2 9 
6 5 3 
1 8 1 

 . ماتریس داخلی و خارجی90-95شکل 
توا  موقعیس خاهبردی سازما  خا نشا  داد. برای تشکیل این می« ماتریس اخزیابی عوامل داخلی و خاخجی»با     

سازمانی دخ خدیف افقی و نمره ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی ماتریس، نمره ماتریس اخزیابی عوامل داخلی یا دخو 
ا ههای نهایی حا ل از بخشبرای تهی  ماتریس داخلی و خاخجی باید از جمع نمره گیرند. می دخ خدیف عمودی قراخ

های نهایی حا ل از عوامل داخلی و خاخجی استفاده کرد. استفاده کرد. دخ ماتریس داخلی و خاخجی باید از جمع نمره
دهنده ضعف داخلی سازما  اسس؛ نشا  33/0تا  0های نهایی عوامل داخلی از دخ ماتریس داخلی و خاخجی جمع نمره

بیانگر قو  سازما   1تا  9های دهنده این اسس ک  سازما  دخ وضع متوسط قراخ داخد و نمرهنشا  33/3تا  3های نمره
های بیانگر ضعف سازما ، نمره 33/0تا  0های نهایی ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی از اسس. ب  همین شیوه جمع نمره

1      

 (1تا  9باال )
9 
 (33/3تا  3توسط)م
3 

 ( 33/0تا  0تایین )
0 
 

 ضعیف                              میانگین                                           قوی               

                          1تا  9                                   33/3تا  3                             33/0تا  0               
  0                                3                                         9                             1                         
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بیانگر این اسس ک  سازما  دخ  1تا  9های بیانگر این اسس ک  سازما  دخ وضع متوسط قراخ داخد و نمره 33/3تا  3
 تقایم کرد. 35-09توا  ماتریس داخلی و خاخجی خا ب  س  ناحی  ب  شرح جدول وضعی عالی قراخ داخد. می
 خارجی   . انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و26-95جدول 

 
های متعلق ب  این ماتریس هر سازما  دخ هر وضعی ک  باشد دخیکی از خان استراتژی اصلی:  ماتریس .95-3-6-3

 اسس.  31-09ر تای  دو بعد ب  شرح جدول گیرد. ماتریس استراتژی ا لی بقراخ می

 . ماتریس استراتژی اصلی21-95جدول 
 رشد سریع بازار

وی
ت ق

رقاب
ت 

وقعی
م

 

 9خانه شماره 
های: توسع  بازاخ، استراتژی .9

خسوخ دخ بازاخ، توسع  
محصول، یکپاخچگی عمودی ب  
باال و تایین، یکپاخچگی افقی و 

  تنوع همگو 

 2خانه شماره 
ی: توسع  بازاخ، هااستراتژی .9

خسوخ دخ بازاخ، توسع  
محصول، یکپاخچگی افقی، 

  واگذاخی و انحالل

ف
ضعی

ت 
رقاب

ت 
وقعی

م
 

 3خانه شماره 
تنوع همگو ، های: استراتژی .9

تنوع افقی، تنوع ناهمگو  و 
  مشاخکس

 9خانه شماره 
های: کاهش، تنوع استراتژی .9

همگو ، تنوع افقی، تنوع 
  ناهمگو ، واگذاخی و انحالل

 رشد کند بازار
های دخ خان  شماخه یک، داخای خشد سریع بازاخ و موقعیس خقابس قوی و ازنظر استراتژیک دخ وضع عالی سازما    

های دخ خان  شماخه دو، دخ  نعس خو ب  خشد هاتند اما قدخ  خقابس الزم خا نداخند. باید علس این هاتند. سازما 
ایی هک  سازما  برای بهبود موقعیس خقابتی ب  چ  تغییراتی نیاز داخد. سازما  ناکاخآمدی خا شناسایی و مشخص کرد

ع و ها باید با تغییرا  سریکنند. این سازما دخ خان  شماخه س ، دخ  نایع با خشد کند با موضعی ضعیف خقابس می
زنظر خقابتی داخای موضعی قوی های دخ خان  شماخه چهاخ، ازیربنایی از انحالل و نابودی خود جلوگیری کنند. سازما 

 (.981 -983: 0333اما دخ  نعتی با آهنگ خشد کند هاتند )دیوید، 

 نوع راهبرد نواحی ردیف
های منجر ب  خشد و ساخس مانند تمرک  شامل خسوخ دخ بازاخ، توسع  بازاخ، توسع  محصول یا استراتژی 1یا  3، 0 0

 های مبتنی بر یکپاخچگی عمودی ب  باال، یکپاخچگی عمودی ب  تایین و یکپاخچگی افقی استراتژی
 حفظ و نگهداخی وضع موجود مانند استراتژی خسوخ دخ بازاخ و توسع  محصول هایی با هدفاستراتژی 1یا  9، 9 3
 های برداشس محصول یا خها کرد استراتژی 3یا  8، 5 9
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برداخی و دخ محوخ افقی آ  دخ محوخ عمودی این ماتریس متغیر بهرهاستراتژی مایلز و اسنو:  ماتریس .95-3-6-5
جاتجوگر، مدافع، تحلیلگر و »ای همتغیر جاتجوگری وجود داخد. دخ این ماتریس چهاخ موقعیس استراتژی بنام

 شود.  معرفی می 00-09ب  شرح شکل « گراواکنش
 

 
 های مایلز و اسنو. ماتریس استراتژی99-95شکل 

 معرفی شده اسس.  38-09های استراتژیک دخ جدول های هر یک از موقعیسویژگی
 و خارجی   . انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی28-95جدول 

 
 و انتخاب« تولد، خشد، بلوغ و افول»توج  ب  متغیرهای مختلف دخ هر یک از مراحل : منحنی چرخه عمر .95-3-6-6

 (. 0938وند چگینی، اسس )نظامی 33-09های مناسب بر اساس آ  ب  شرح جدول استراتژی
 
 
 
 
 
 

 توضیح موقعیت ردیف
 دنبال توسع  بازاخ و فر س بازاخ جدید  نوآوخی دخ محصول و ب  جاتجوگر 0
 ا هدنبال ایجاد یک محیط و فضای باثبا  و حفظ سهم بازاخ با تأکید بر کاخایی فناوخی و کاهش ه ین ب  مدافع 3
 عرفی محصول جدید دخ بازاخ جدیدفعالیس دخ محیطی متغیر و دخ انتظاخ نتایج م تحلیلگر 9
 اقدام کننده دخ مواجه  با تغییرا  محیطی  انفعالی  1
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 . مشخصات مرحله چرخه عمر محصول21-95جدول 
متغیرهای تعیین چرخه 

 عمر محصول
 مراحل چرخه عمر محصول

 پیری/ افول بلوغ رشد معرفی/تولد
 منفی باال و خوب  ثبا  باال متوسط نرخ خشد بازاخ
 دخ حال کاهش حداکثر دخ حال اف ایش سریع اندک می ا  فروش
 کاهش سریع دخ حال کاهش دخ حال اف ایش اندک تعداد خقبا

 محدود محدود متوسط زیاد تغییر فنی محصول
 خو ب  کاهش )کم( باال برای خهبرا  بازاخ خو ب  اف ایش منفی می ا  سودآوخی

ه ین  جذب و حفظ 
 مشتری

 کم  کم متوسط زیاد

 
 «مشتری، فرایندهای داخلی و خشد با یادگیریمالی، »بر مبنای منظرهای چهاخگان  کارت امتیازی متوازن:  .95-3-6-1

مراحل بهبود  (BSC)هایی تعیین خواهد شد تا با استفاده از خویکرد کاخ  امتیاز متواز  سنج  99-09ب  شرح جدول 
 کاخهای آ  دخ کاهش خطاها، اف ایش خضایس مشتری و کاهش زما  فعالیس تحلیل و تو یف شود. ماتمر و خاه

 کارت امتیازی متوازن   . وجوه90-95جدول 

ای از خوابط های اجرایی دخ زنجیرهایجاد اختباط میا  استراتژی سازما  و اقدام»خوش کاخ  امتیازی متواز  ب       
های ها و شناسایی سنج بندی استراتژیتیازی متواز  اب اخی برای  وخ کند. کاخ  امکمک می« علس و معلولی

های ترتیب استراتژی سازما  خا ب  اقدام و عباخ اینسازد و ب های عملی خا خوشن میگیری تحقق اهداف و اقداماندازه
« فرایندهای داخلی»، «تریا مش»، «مالی»کند. دخ این خوش استراتژی سازما  از چهاخ جنب  کلیدی عملیاتی ترجم  می

ا  و های استانداخد از مدیربا یک منطق فازی و برگرفت  از قضاو  شهودی ک  توسط ترسشنام « خشد و یادگیری»و 
قدم گیرد. دخ ادام  این ششانجام می 90-09شوند. این امر دخ شش گام ب  شرح جدول بندی میکلی  کاخکنا   وخ 
 شوند.  معرفی و برخسی می

 
 
 
 
 

 توضیح وجوه ردیف
 ها و عملکردمالی سازما برای شناخس نیازمندی مالی 0
 شدههای کمی و کیفی دخ موخد کاال یا خدما  اخائ برای آگاهی از سطح خضایس مشتریا  با سنجش مشتری  3
 صول فرایندهای موخدنیاز دخ سازما  برای اخائ  محاخزیابی داخلیفرایندهای 9
 نحوه آموزش کاخکنا ، کاب دانش و چگونگی استفاده از آ ، برای حضوخ و بقاء دخ بازاخ خقابتی دانش، خشد و یادگیری 1
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 . مراحل اجرای کارت امتیازی متوازن  99-95جدول 

      
خوشی برای شناسایی مشکال  دخ هر فرایند و محصول از ساخس تا فروش اسس. هم  . شش سیگما: 95-3-6-8

ی اش سیگما مشاخکس کنند. این خوش شامل مجموع سازی شسازمانی باید دخ تیادهافراد سازما  بدو  توج  ب  موقعیس
اسس  ها و تخصیص منابع ب  فرایندهاییاز فنو  و اب اخهای بهبود ماتمر برای تمرک  بر فرایندها، تحلیل و مقایا  آ 

  امکا دهنده می ا  خرابی دخ فرایند هاتند،ک  نیازمند توج  بیشتر هاتند. شش سیگما با تعریف معیاخهایی ک  نشا 
گیری دخ موخد محل تمرک  آوخد و ب  سازما  برای تصمیممقایا  وضعیس عملکردی فرایندهای مختلف خا فراهم می

کند. برای خسید  ب  اثربخشی و کاخآمدی باالتر با استفاده از خوش شش سیگما از منابع جهس عملکرد بهتر کمک می
 شود. استفاده می 93-09س  مؤلف  ا لی ب  شرح جدول 

 . سه مؤلفه اصلی در شش سیگما  92-95ول جد

های گیری عملکرد اسس و از طریق اجرای تروژهسیگما اجرای خاهبردی مبتنی بر اندازههدف بنیادی خوش شش      
 99-09هایی ب  شرح جدول بهبوددهنده، سعی دخ کاهش نوسانا  فرایند و بهبود آ  داخد. این کاخ ب  کمک خوش

 شود. انجام می
 گیری عملکرد  های تکمیلی در شش سیگما برای اندازه. روش99-95جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 مد ، عوامل خضایس مشتری بر اساس مأموخیسهای بازاخ، خقبا، موقعیس مالی، اهداف بلند و کوتاهفر س اخزیابی 0
 شد، ثبا  و کاهشجلو، خو ب  عقب، افقی(، تمرک ، خی یکپاخچگی )خوب هاتدوین انواع استراتژی استراتژی 3
 تعیین اهداف ج ئی بر اساس استراتژی یا تج ی  استراتژی ب  اهداف  گ ینیهدف 9
نقش   1

 استراتژیکی
هریک از اهداف دخیکی از  با استفاده از اطالعا  گام قبل و چاخچوب کاخ  امتیازی متواز  و قراخ گرفتن

 های چهاخگان  مدل بخش
 ها و مقادیر هدفدخ چاخچوب شاخصقراخداد  اهداف  ایجاد شاخص 9
 ها برای دستیابی ب  اهداف موخدنظر ها و برنام تعیین طرح هاطرح 5

 توضیح مؤلفه ردیف
 تأکید بر مائولیس مدیر اجرایی خاهبرد 0
 کاخههای تروژه دخ بهبود یک فرایند نیم چگونگی عملکرد گروه تدبیر 3
 استفاده از ماائل فرهنگی دخ سازما  برای اجرایی کرد  شش سیگما  فرهنگی 9

 توضیح روش ردیف
0 DMAIC  یک سامان  بهبوددهنده فرایندهای خاخج از مشخصا  عملکردی دخخواسس از سوی مشتری یا مدیریس 
3 DMADV  یک سامان  بهبوددهنده برای ایجاد فرایند یا محصوالتی جدید با سطح کیفیس شش سیگما 
9 QFD  یا مبدل  «مشخصا  فنی و مهندسی»ب  « ریا مشت نیازمندی»خوش گاترش عملکرد کیفیس و ماشین مترجم

سازی یک طرح کیفیس برای محصول نهایی )اب اخ طراحی های کیفیس و آمادهتقاضای مشتریا  ب  ویژگی
TQM ) و یک فرایند سیاتماتیک برای ایجاد تمرک  بر مشتریا 
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 گیری برای تدوین استراتژی . مرحله تصمیم95-3-1
جذابیس نابی شود. دخ این خوش استفاده می QSPMیا « خی ی خاهبردی کمیریس برنام مات»دخ این مرحل  اغلب از 
 وخ  عینی و کمی انتخاب خواهد شد. این ماتریس الگویی بندی مشخص و بهترین خاهبرد ب خاهبردها برای اولویس

 داخد.  91-09ب  شرح جدول 
 ریزی استراتژیک کمی. ماتریس برنامه93-95جدول 

ل 
وام

ع
 

 اجراهای قابلانواع استراتژی ضریب امل خارجی و داخلیعو

 استراتژی سوم استراتژی دوم استراتژی اول

نمره 
 جذابیت

جمع 
 نمره

نمره 
 جذابیت

جمع 
 نمره

نمره 
 جذابیت

جمع 
 نمره

جی
خار

ی 
صل

ل ا
وام

ع
 

        اقتصادی 

        سیاسی/قانونی/ دولتی 

        فرهنگی -اجتماعی

        آوخی فن

        خقابتی 
       0 جمع عوامل خارجی

لی
داخ

ی 
صل

ل ا
وام

ع
 

        مدیریس 

        بازاخیابی 

        اموخ مالی/ حاابداخی 

        تولید/ عملیا  

        تحقیق و توسع  

        سیاتم اطالعا  خایان  
       0 جمع عوامل داخلی

 8-9  8-9  8-9  3 استراتژی جمع کل امتیاز

شده دخ مرحل  اول یا وخودی اسس. دخ ستو  سمس خاسس ماتریس شامل عوامل داخلی و خاخجی شناسایی        
ای هشود. دخ ستو  سمس چپ انواع استراتژیستو  ضریب نتایج ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی و داخلی نوشت  می

 ها ب  ماتریسها و وخود آ شود. باید برای گ ینش استراتژیقایا  نوشت  میاجرای حا ل از مرحل  دوم یا مقابل
 خی ی استراتژیک کمی از قضاو  شهودی مناسب برخوخداخ بود. برنام 
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ها و تهدیدها(، دخ ها( و عوامل بایاخ مهم خاخجی )فر سها و ضعفدخ ستو  عوامل بایاخ مهم داخلی )قو      
ش آیا این عامل دخ تعیین یا گ ین»وخد انتخاب هر یک از این عوامل باید این سؤال تاسخ داد ک  شود. دخ منظر گرفت  می

اگر تاسخ منفی بود یعنی آ  عامل نقش مهمی دخ تعیین و انتخاب خاهبرد نداخد و ل ومی  «خاهبردها نقش عمده داخد؟
ها خاخجی وز  یا ضریب داده شود. ضریبب  دخج آ  دخ ماتریس نیاس. دخ ادام  ب  هریک از این عوامل داخلی و 

ها خا دخ خابط  با ازآ  باید نمره جذابیس هر یک از خاهبردمانند ماتریس اخزیابی عوامل داخلی و خاخجی هاتند. تس
دهنده توا  و قابلیس خاهبرد دخ برخوخد مناسب با عوامل عوامل داخلی و خاخجی مشخص کرد. نمره جذابیس نشا 

بدو  جذابیس، تا حدی جذاب، جذابیس »توا  دخ مقیاسی چهاخ اخزشی از نمره جذابیس خا میاسس. داخلی و خاخجی 
دهنده جذابیس های جذابیس نشا مجموع نمرهها تعیین کرد. برای آ  1تا  0با اختصاص نمراتی از « معقول و بایاخ جذاب

ب اهمیس هر یک از عوامل )قو ، ضعف، ضرها اسس. سپس نمره نهائی جذابیس از حا لنابی هر یک از خاهبرد
س خی ی خاهبرد کمی ب  دسهای مختلف ماتریس برنام فر س و تهدید( دخ نمره جذابیس مربوط ب  هر خاهبرد دخستو 

 خواهد آمد. هر خاهبرد داخای نمره بیشتر، بیانگر مطلوبیس آ  خاهبرد نابس ب  سایر خاهبردها اسس.

زما   وخ  همتوا  ب  ترتیب یا ب خی ی استراتژیک کمی این اسس ک  میرنام یکی از نقاط قو  ماتریس ب     
 توا  برخسیها خا میها خا موخدبرخسی قراخ داد. با این ماتریس، تعداد نامحدودی از استراتژیای از استراتژیمجموع 

 وخ  یکپاخچ  دخ فرآیند خا ب  ها، هم  عوامل داخلی و خاخجیکرد. از دیگر نقاط قو  آ  این اسس ک  استراتژیاس
های شهودی و مفروضا  سنجیده نیاز هم این اسس ک  همیش  ب  قضاو گنجانند. از نقاط ضعف آ گیری میتصمیم
 داخد. 
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پژوهش  روش  

تحلیل گفتمان   16 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان  

 اهداف یادگیری
 ای آن آشنایی با مفهوم تحلیل گفتمان و انواع رویکرده 
 گیری در تحلیل گفتمانآشنایی با مالحظات نمونه 

 در تحلیل گفتمان آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل گفتمان    آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ی خا ای عنا ر زبانو آخایش فراجمل  کوشد تا نظاموتحلیل انواع زبا  دخ کاخبرد اسس و میتحلیل گفتما ، تج ی 
 موخدمطالع  قراخ دهد. دخ این فصل ب  معرفی این خوش ترداخت  خواهد شد. 

 
  . مفهوم تحلیل گفتمان96-9

یا متن اسس؛ ک  از واحدهای زبانی دخ  تالشی برای برخسی نظام و آخایش عنا ر زبانی دخ فراجمل  0تحلیل گفتما 
نگی شناسایی چگو»خا از ابعادی چو   توا  گفتما  یا متنکند. میهای اجتماعی استفاده میتبادال  اناانی و زمین 

با « های اجتماعیشناسایی خازهای دخو  اناا  و بافس»و دخ ادام  « شناخس خازهای دخو  متن»، «ساخس متن
 مطالع  کرد.  0-05خویکردهایی شرح جدول 

 تحلیل گفتمان . انواع رویکردهای مطالعاتی در9-96جدول 
 توضیح انواع ردیف
ای هگرایان  دقیق برای ساخستحلیل و تو یف زبا  دخ سطح جمل  یا تو یف و تبیین  وخ   وخ  یا ساختاخگرا 0

 زبانی 
 اطی عنوا  اب اخ اختبتحلیل و تو یف زبا  با خویکرد دستوخ زبا  با تأکید بر تولید متن ب  گراکاخکرد یا نقش 3
 تحلیل و تو یف نقش عواملی چو  زمین  تاخیخی و انواع نهادهای داخای قدخ  دخ القاء معانی انتقادی 9
 تحلیل و تو یف نقش زبا  دخ تعامال  بین فردی، بین فرهنگی و شناخس  شناختی  1

شناسی، امع ج شناسی،شناسی، مردمزبا »های ای با تأکید بر مبانی نظری خشت خشت تحلیل گفتما  خویکردی میا      
نای مع»یا « متنخوابط و احااسا  نهفت  دخ کلما  و »برای آشکاخسازی « شناسی، اختباطا  و علوم شناختیخوا 

اطالعا  زبانی شامل تو یف زبا  و کاخبرد »(. این مطالع  از سطح 0931اسس )خوضاتیا  و امیرتوخ، « کاخبردی متن
. از گیردخا دخ بر می«   غیرزبانی شامل خابط  بین زبا  با فرهنگ و محیطاطالعا»و « هاشناخس خابط  جمل »تا « آ 

 (. 0918)بهرام توخ،  اشاخه کرد 3-05توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول ترین اهداف تحلیل گفتما  میمهم
 ترین اهداف تحلیل گفتمان . مهم2-96جدول 

 اهداف ردیف
 دهنشا  داد  خابط  بین نویانده، متن و خوانن 0
 «جریا  تولید گفتما »شناسایی ساختاخ عمیق و تیچیده تولید متن ب  معنای  3
 شناسایی شرایط یا اثر بافس یا زمین  دخ متن یا گفتما   9
 شناسایی شرایط تغییرتذیری انواع معناها  1
 چگونگی اثر زبا  بر باوخها و تعامال  یا برعکس 9
دخ عهد باستا  دنبال کرد. البت  ختوخیک معنای وسیعی داخد و اغلب « ختوخیک»دخ توا  خیش  تحلیل گفتما  خا می     
شود. یعنی از اج ای ا لی ختوخیک کالسیک تأکید بر گفت  می« فن مطالع  گفتما  اقناعی خطاب  دخ حضوخ جمع»ب  

                                                           
1. Discourse Analysis  
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فتما  با های تحلیل گوجود شباهسگفتما  بود. با « ترکرد کنندهتر و دخنتیج  قانعیادماندنیب »اب اخهای ویژه برای 
دخ زبا  خوزمره و دخ علوم « محتوا»دانند. هرچند ا طالح ها خا متفاو  میتحلیل محتوای کیفی، کاخشناسا  آ 

 «مشاهدهابعاد قابل»خا برای « خوش تحلیل محتوا»ها اجتماعی ب  معنا و اطالعا  موجود دخ گفتما  اشاخه داخد اما آ 
 (. 0983، 0دایکشود )و بر معنای مواخد موخد مشاهده تأکید می« خوش تحلیل گفتما » دانند ولی دخمی
   

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان 96-2
 توا  دنبال کرد. خا می 9-05دخ اجرای تژوهش تحلیل گفتما  فرایندی ب  شرح جدول 

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان9-96جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و مشخص کرد  خویکرد تژوهشی تحلیل گفتما  طراحی تژوهش 0
 گیری دخ انواع تحلیل گفتما  گیری با مالحظا  خاص نمون نمون  گیرینمون  3
 های کیفی دخ تحلیل گفتما  آوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
 شده و مبتنی بر خویکرد کیفی تحلیل گفتما آوخیهای جمعادهبا توج  ب  نوع د هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
رای شروع ها بیا ترکیبی از آ « گرایان ، انتقادی و شناختیگرایان ، نقش وخ »انتخاب یکی از خویکردهای نظری      

 آوخیگیری، جمعنمون »اخ مهم اسس. این انتخاب دخ هدایس فرایند تژوهش دخ مراحل و دخ مرحل  طراحی تژوهش بای
 نقش کلیدی داخد.   « گیریها و دخ ادام  بحث و نتیج ها، تحلیل دادهداده
 

 گیری در تحلیل گفتماننمونه . مالحظات96-9
 ، یادداشس، مصاحب»سناد شفاهی و مکتوب مانند های موجود دخ انواع اتواند تیامبرخسی دخ تحلیل گفتما  میمنابع قابل

باشد.  «ها و امثال آ جلا ، نام ، تبلیغا ، شعر، اخباخ خوزنام مقال ، سخنرانی، نقاشی، قوانین، کتاب، فیلم،  وخ 
م ؛ بهرا0983گیرند )عقیلی و لطفی حقیقس، شده موخداستفاده قراخ میثبس یا ضبط دخواقع دخ این خوش اسناد از تیش

توا  یک گفتما  معین خا تشخیص داد و حدومرزهای آ  خا مشخص کرد. برای نمون  (. دخ بیشتر مواقع می0918توخ، 
  یا اسس؛ یا اینک  یک گفتماتوا  تشخیص داد ک  یک تعامل یا خخداد اختباطی دخ کجا آغاز و دخ کجا تایا  یافت می

هایی هم وجود داخد ک  این امر تا این حدی واضح نیاس. هرچند چند گفتما  برای انتخاب وجود داخد. اما موقعیس
خاحتی یک مکالم  خا تشخیص داد اما بازشناسی و تشخیص یک بحث طوالنی تاخلمانی دخباخه یک مائل  توا  ب می

تما  فتذیر نیاس. یعنی آ  خا یک گفتما  یا چندگسادگی امکا مهم دخ خوزهای متوالی و با قطع و و ل شد  مکرخ ب 
یامتن،  آغاز و تایا  یک گفتگو»ای یا ماتقل باید دخ نظر گرفس. دخ این شرایط ب  مفاهیم نظری برای تعیین زنجیره

های سخنگویا  یا نویاندگا ، فضای اختباط، های مختلف، نیسها، خوابط بینامتنی میا  گفتما وحد  یا اناجام آ 
 (. 0983نیاز اسس )و  دایک، « اطای اختبهای زمین زما ، مکا  و سایر جنب 

                                                           
1. Teun Adrianus Van Dijk  



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۹۴۶ مرجع پژوهش

دوده مح»منظوخ تعیین جامع  و نمون  دخ تحلیل گفتما  باید دخ خویکردی دیگر برای ایجاد محدوده مشخص ب       
زبا  تصویری، »مواخدی چو  « Textمتن یا »مشخص کرد. « خا با توج  ب  متن، بافس و محتوای دخ برداخنده متن

شناخس یا احااس برآمده از یک متن از ابعاد مختلف « Texture بافس یا »هاتند اما « لفحروف، نماد یا جمال  مخت
نی  ب  هم  آ  « Contextمحتوای دخبرگیرنده یا »از یک متن اسس. « شناسان  و امثال آ گیری، زیباییعاطفی، جهس»

توانند بر معنای آ  اثر بر داخند و میاشاخه داخد ک  متن خا دخ « زبانی، مکانی، زمانی، احااسی و امثال آ »عنا ر 
 «یک بند یا جمل »اشاخه ب  « گ اخه»هر سطح گفتما ، مفاهیم خاص خود خا داخد. برای نمون  دخ معناشناسی  بگذاخند.
تأکید داخد. معناشناسی گفتما  اغلب ب  برخسی ساختاخ « هاساختاخ  وخی جمل »بر « دستوخ زبا  گفتما »داخد و 
نی ترازد. دخ اغلب سطوح گفتمامی« معنای ایجادشده»ها دخ گفتما  با تأکید بر خصوص خابط  بین گ اخهب ها و گ اخه

دایک، و های تیشین وجود داخد )یک متن یا گفتگو از گ اخه یا تأکید بر اثرتذیری هر گ اخه« ا ل نابیس گفتمانی»
 اثرگذاخ دخ معنای گفتما  نقش مهمی داخد.  گیری توج  ب  هر یک از عوامل (. بنابراین دخ نمون 0983
ول، ها، فصکلما ، عباخا ، تاخاگراف»تواند دخ سطوح و ابعاد مختلف گیری دخ تحلیل گفتما  میشیوه نمون      
تار جوا  ب  دانشگاه »دهنده جمل  اسس. برای نمون  جمل  اج اء دستوخی تشکیل« سازه»باشد. « ها و مانند آ کتاب
« فسگروه فعلی یعنی خ»و « اضاف  یعنی ب  دانشگاهگروه حرف»، «گروه اسمی یعنی تارجوا »ز س  سازه شامل ، ا«خفس

ا گیرد ک  اغلب یک کلم  یعنوا  یک واحد مج ای معنایی موخدتوج  قراخ میشود. عنصر واژگانی نی  ب -تشکیل می
ود. شک گروه اسمی و یک گروه فعلی تشکیل میبیشتر از آ  اسس. جمل  نی  یک واحد دستوخی اسس ک  اغلب از ی

 تاخاگراف از چند جمل  و عباخ  از یک جمل  تا چند تاخاگراف اسس. 
جمل  شود ک  ازشناختی مؤثر دخ نشا  داد  معنی اسس ک  با معنای کالمی همراه میهای غیرزبا فرازبا  نی  شیوه     
 های فونس دخ متن نوشتاخی اشاخه کرد.ها یا سای ها و تغییر شکلدازهتوا  ب  حرکا  دسس یا لحن کالم یا انها میآ 

 شود. دخمجموع برایکاخ گرفت  میموقعیس نی  بر شرایط حقیقی مکانی و زمانی تأکید داخد ک  زبا  دخ آ  ب      
 آ  خا مشخص کند.  « بافس»و « متن»انتخاب جامع  یا نمون  باید محدوده 

ت  مهم استفاده کرد. نک« تصادفی و غیرتصادفی»گیری های نمون تناسب از انواع خوشتوا  ب خ میبرای این منظو      
یا  ویژه دخ مهای مربوط ب  متو  موخد تحلیل، احتمال قضاو  و سوگیری تژوهشگر اسس. این امر ب گیریدخ نمون 

 شود. برای نمون  دخاز تالطما  شدید دیده میهای تراکنده افراد داخای مشکل خوانی و برخوخداخ نوشت متو  و دسس
ثر احتمال وجود تکتحلیل گفتما  متو  مربوط ب  فرد دچاخ افاردگی با شد  و ضعف دخ مقاطع مختلف زمانی، 

قطع منظوخ جلوگیری از اف ایش سهم یک میابد. بنابراین ب های او اف ایش مینوشت محتوایی یا مطالب ضدونقیض دخ 
مانند دوخا  شد  بیماخی یا کاهش آ ، نمون  بیشتری از دوخا  مختلف و بر اساس اطالع از مقاطع زمانی خاص 

 (.  089: 0983زمانی مربوط  باید استخراج کرد )عقیلی و حقیقس، 
ای حاوی چند متن )کمتر از ده تواند نمون گیری دخ تحلیل گفتما  اغلب هدفمند اسس و حجم آ  مینمون       

ای بیشتر هاسس. گاه مصاحب « کاخبرد زبا  و معنا»باشد. ب  این دلیل ک  موضوع موخدتوج ، فرد نیاس بلک   مصاحب (
هش های تژوشوند. دخمجموع حجم نمون  ب  ترسشباعث زحمس بیشتر و بدو  ایجاد زمین  برای غنای تحلیلی می
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خاص، نمون  محدود و تکلیف آ  مشخص  یک متن و اهمیس آ  دخ یک قلمروی اجتماعی باتگی داخد. دخ تحلیل
های بیشتری نیاز خواهد بود. بنابراین محدودیتی برای حجم نمون  ب  نمون « گفتما »اسس. اما دخ تحلیل انواع متنوع از 
ل اش دلیشناسیوضوح نحوه انتخاب نمون  خا شرح دهد و بر اساس ترسش و خوشوجود نداخد اما تژوهشگر باید ب 

 (. 0939خا توجی  کند )خنیفر و مالمی، این انتخاب 
 
 ها در تحلیل گفتمانآوری داده. مالحظات جمع96-3 

شناسایی »، «شناسایی افق دید دیگرا »های دقیق نیاس بلک  دخ تالش برای آوخی جوابدنبال جمعتحلیل گفتما  ب 
از  تحلیل و تولید معنایی فراتر»بر اسس. بنابراین سؤاال  تژوهش « گاترش افق دید موجود»و « مواخد تشس ترده

ب مواخد هاتند. دخ اغل« معنا با توج  ب  موقعیس متن یا شرایط و ابعاد ایدئولوژیک»و « بافس متن یا شکل و ساختاخ
انجام  1-05کنندگا  دخ مراحلی ب  شرح جدول شده از شرکسآوخیهای جمعهای طبیعی با دادهتحلیل خوی داده

 شود. می
 آوری داده در تحلیل گفتمان  . فرایند جمع3-96جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 آوخی داده شده برای جمعساماندهی نمون  انتخاب آوخی نمون جمع 0
 با دقس « هاها، مکالما  یا مصاحب گفتگوهای خوزمره، متو  علمی، متن خسان »سازی متن تیاده سازی متنتیاده 3
 یاده شده و شناسایی مضامین های تخواند  متن کدگذاخی 9
اب  تعامل مثسازی متن انتخاب شود ک  امکا  تحلیل مصاحب  )هم ترسش و هم تاسخ( خا ب باید نظامی برای تیاده     

سازی، تج ی  گفتاخ، جاتجوی خوابط آماده»ها باید بر تای  ا ولی چو  آوخی دادهاجتماعی فراهم کند. بنابراین جمع
بندی و خم گذاخی خوابط دوگان  جمال  و دخنهایس ها ب  واحدهای کوتاه، طبق عباخا ، تبدیل جمل دخ جمل  و بین 
های سرعس تحلیل»و « دقس دخ تدوین»، «انتخاب جمال »استواخ باشد. توانایی تژوهشگر دخ « هاتحلیل واباتگی

      ها بایاخ مهم اسس.آوخی دادهدخ طول جمع« های دقیقیادداشس»با « اولی 
دخ مرحل  کدگذاخی با تقایم اولی  متن ب  چند بخش و مقول ، مضامین جدید دخ حین مطالع  متن جاتجو       
ند های بیشتری خفس. دخ این فرایدنبال نمون ها، ب توا  با بازگشس ب  دادهشود. با توسع  شناخس از مضامین میمی

 دنبال نقاط بحرا  وشوند. یک خوش این اسس ک  ب ایجاد می برخی از مضامین کناخگذاشت  شده و مضامین جدیدی
 وخ  الکترونیکی ها متنی ب های مبتنی بر وجود مشکل گشس. دخ مواخدی مجموع  وسیعی از دادهها یا دالنشان 
 . کرداف اخهای کامپیوتری تحلیل ها خا با نرمتوا  آ شود ک  میگفت  می« تیکره»شوند ک  ب  آ  آوخی میجمع

 
 

   ها در روش تحلیل گفتمان . مالحظات تحلیل یافته96-5

ترکیب هر »و یا  «انتقادی یا تبیینی»و « تو یفی یا تفایری»های ها دخ تحلیل گفتما  اغلب از خوشبرای تحلیل یافت 
 شود. استفاده می 9-05ب  شرح جدول « دو
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 ها در تحلیل گفتمان های تحلیل یافته. روش5-96جدول 
 توضیح هاروش ردیف
 الف( تو یف و تفایر کالم دخ بافس مشخص گفتما  برای دخک معنا و مفهوم کالم دخ حد ممکن تو یفی یا تفایری 0

 ب( تو یف ساختاخ و کاخکرد گفتما  بدو  توج  ب  جریا  تولید گفتما  و اثر محیط یا اجتماع 
-زجمل  تاخیخ زندگی فردی و جمعی، امیال افراد، جها تر از گفتما  االف( توج  ب  بافس گاترده تبیینی 3

 های گفتگو، واباتگی ب  نهادها و شرایط موجود جامع بینی طرف
 دخ گفتما  « قدخ ، زوخ و نابرابری»هایی مانند ب( توج  ب  نقش ایدئولوژی

 ترکیبی از مواخد قبل  ترکیب تو یف و تبیین 9

ها و ، خسان متو »کند تا بر اساس مطالع  تژوهشگر تالش می« ری یا سنتیتو یفی یا تفای»دخ خوش تحلیل       
ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی و خا نشا  دهد و مشخص کند چ  زمین « مؤلف، متن و خواننده»خابط  بین « هافرهنگ

ین متن اختقا تیدا تبی کاخ از سطح تو یف ب « انتقادی یا تبیینی»سیاسی دخ تولید گفتما  اثر داخند. دخ خوش تحلیل 
. یکی یابدکند و محدوده تژوهش از سطح بافس موقعیس فرد ب  سطح کال  جامع ، تاخیخ و ایدئولوژی وسعس میمی

ا یا هالی  یا مشخص  دخ میا  سایر الی برای یک« تفایر مقطعی  ژخف»از اب اخهای ا لی تحلیل، برش یا انجام 
لیل کند. دخ این خاستا تحهای مختلف دخ سطوح متفاو  کمک میختباط بین مؤلف ها اسس. این امر ب  ایجاد امشخص 

 (.  0939گیرد )خنیفر و مالمی،  وخ  می 5-05ب  شرح جدول « دخ زما »و « زما هم»دخ دو بعد 
 «   زمان و در زمانهم»های گفتمان در دو بعد . تحلیل داده6-96جدول 

 توضیح ابعاد ردیف
 هاطوخ مجرد و جدا از سایر مشخص سی یک مشخص  متنی ب برخ دخ زما  0
 طوخ تیوست  و دخ اختباط با یکدیگر )سهم بیشتری داخد(برخسی دو یا چند مشخص  ب  زما هم 3
یوه تحلیل همراه با ش»، «تقطیع جمال »های های تحلیل گفتما ، خوشباوجود الگوهای متنوع دخ تحلیل یافت        

های برش وتحلیل وها، تج ی خواج بیشتری داخند. دخ نگاخش یافت « خوش تحلیل جامع و کلی»و « ل و مایرتاخاگراف نق
 های متنی ازبر تفکیک الی « برش افقی»هاتند. دخ « زما هم»و « دخ زما »افقی و عمودی، اب اخهایی برای تحلیل 

ود. شی  و خبط چند مشخص  با یکدیگر تأکید میالبر یک مشخص  متمای کننده از یک« برش عمودی»یکدیگر و دخ 
، افراد اجتماع علمی»های تحلیل گفتما  خا با کاانی ک  خاخج از میدا  تژوهش مانند تواند یافت تژوهشگر دخ ادام  می

« بیینتو یف، تفایر و ت»دخ میا  بگذاخد. تژوهشگر دخ این فرایند اعمال « های جمعیمرتبط ب  تژوهش، اخباب خسان 
-نقش»و « گرایی وخ »توانند با هر دو خویکرد می« توانش اختباطی»دهد. برای نمون  طرفداخا  نظری  خا انجام می

بر « راییگ وخ »و هم ب  شکل تو یفی و هم تبیینی ب  تحلیل محتوای یک گفتما  بپردازند. دخ بعد « گرایی
های معناشناسی ب  کاخبرد مناسب قواعد ا  زایشی دخ بحثشود. اما معناشناسهای کاخبرد زبانی ترداخت  میخالقیس

شنونده،  ماهیس مقا د گوینده و»ها با توج  ب  توانش اختباطی ب  تحلیل زبا  و یا ب  اقتضای کالم توج  نداشتند. آ 
  بافس و اثری ها توج  ب(. دخ تحلیل0989زاده، تردازند )آقاگلمی« ها و باوخهای گویشوخا  اطالعاتیاهداف، انگی ه

 ک  دخ معنای هر جمل  یا عباخ  داخد، دخ تحلیل گفتما  موخدتوج  قراخ داخد. 
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اس های  وخی یک متن بر اسبر مجموع  ویژگی ها با خویکرد تو یفیتحلیل یافت  . تحلیل توصیفی: 96-5-9
ن لیل متو ، کانو  توج  تیوست  بیتأکید داخد. دخ تح« واژگا  و دستوخ»های مربوط ب  های خاص مانند گ ین انتخاب

دخ نوسا  اسس. این تغییر و « های موخداستفاده دخ متننوع گفتما  یا انواع گفتما »و « آنچ  دخ متن وجود داخد»
 اسس.  5-05جایی دخ محوخهایی ب  شرح جدول جاب 

 (9911جایی کانون توجه در توصیف متن )ایزدی، . محورهای تغییر و جابه6-96جدول 
 توضیح محورها ردیف
 هاتند؟ « ایای، بیانی و استعاخهتجربی، خابط »های کلما  واجد کدام اخزش واژگا  0
 هاتند؟ « ای و بیانیتجربی، خابط »های دستوخ واجد کدام اخزش دستوخ 3
. دخ توج  داشس« ال آ بندی افراطی، خوابط معنایی و امثبندی، عباخ طبق »توا  ب  دخ مواخد تحلیلی واژگا  می     

« یانوع خابط ، وجود عباخا  دال بر حان تعبیر و وجود کالم آشکاخا خسمی یا محاوخه»توا  ب  تحلیل خوابط واژگا  می
نوع فرآیندها و مشاخکس مالط، کنشگری نامشخص، تشخیص فرآیندها، »توا  ب  اشاخه کرد. دخ تحلیل دستوخی می

وا  تتوج  داشس. دخ تحلیل خوابط دستوخی می« یا مجهول، جمال  مثبس یا منفی سازی، جمال  معلومفرآیند اسم
ای هنوع، ویژگی»یا « هاکاخبرد انواع ضمیر ما و شما و نحوه استفاده از آ »یا « خبری، ترسشی یا امری بود »وجوه 

خا « واباتگی جمال  مرکبتایگی یا مهم وج  بیانی، چگونگی خبط جمال ، کاخبرد منطقی کلما  خبطی و می ا  هم
توا  از س  محوخ کلیدی ب  شرح جدول (. دخمجموع دخ هر گفتما  می0918موخدتوج  قراخ داد )بهرامپوخ و شعبانعلی، 

 برای تو یف یا تفایر متن استفاده کرد.  05-1
 . سه محور کلیدی برای تفسیر یا توصیف متن1-96جدول 

 توضیح محورها ردیف
 کنندگا  دخ گفتما  از بافس موقعیتی و بینامتنیفایر شرکست بافس یا زمین  0
 های معنایی یا کاخبردی و سناخیوهاای، واژگا ، نظامنوع گفتما  موخداستفاده، قواعد، دستوخ، اناجام جمل  انواع گفتما  3
 تفاو  یا تغییر دخ خالل تعامل  تفاو  و تغییر 9
های کنش ها و تبدیلفرضهای نهفت  دخ تیشوابط قدخ  و سلط  و ایدئولوژیخود بیانگر خخودیمرحل  تفایر ب      

(. یکی از مواخد 0918گفتمانی ب   حن  مباخزه اجتماعی نیاس بلک  برای آ  ب  تبیین نیاز اسس )بهرامپوخ و شعبانعلی، 
ا ل »عده ا لی هاتند ک  ها دخ متن اسس. این قواعد شامل چهاخ قاتوج  تو یف بر مبنای قواعد کلی یا ماکایم

یفیس قاعده ک»، دوم «گویییاکمخسانی بدو  اضاف قاعده کمیس یا اطالع»دهند. نخاس دخ گفتما  خا شکل می« همکاخی
اسس « قاعده خفتاخ یا چگونگی بیا  خویداد»و چهاخم « قاعده اختباط یا توانایی اختباطی»، سوم «یا منطبق بود  با حقیقس

 (. 0939)ویدوسن، 
استعاخی  اسس، تفکیکی« های زبانیجنب »یا «  وخ  شکلی زبا »ک  تأکید بر توا  هنگامیدخ تو یف نظری می     

مشاهده شروع و ب  یا سطح ظاهری یا قابل« بیا »توا  از ها انجام داد. برای نمون  میخا میا  سطوح گوناگو  یا سازه
ثاب  کاخکرد زبا  متر خفس. باوقوف بیشتر نابس ب  گفتما  ب ناییتر و زیرببرای سطوح عمیق« شکل، معنا و کنش»
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و  توا  کاخ خا از ابعاد اختباطیهای اختباطی و تعاملی آ  خا شناخس. با این نظم تحلیلی تیشنهادی میتوا  جنب می
 (.  0983دایک، تعاملی آغاز کرد )و 

 
های دهعلی ماتدل و مبتنی بر مبانی نظری متقن دخ موخد تدیتحلیل تبیینی بر اخائ  خوابط . تحلیل تبیینی: 96-5-2

 شده اسس. اخائ  8-05ها دخ جدول موخدبرخسی اشاخه داخد. برخی محوخهای قابل تو یف و تبیین دخ تحلیل یافت 
 ها در تحلیل گفتمان. برخی محورها برای تحلیل یافته8-96جدول 

 توضیح محورها ردیف
 و نقش آ  دخ ایجاد متن « ده برای خوایس داستا  از یک زاوی  دید خاصخوش نویان» زاوی  دید 0
ها دخ یک گفتما  ب  یکدیگر دخ دو سطح خرد )مطالع  جمال  ها یا گ اخهچگونگی چفس شد  معانی جمل  اناجام 3

 دختی( و کال  )معنای کل گفتما (تی
 قراخگرفتن یا نگرفتن دخ کانو  توج  چگونگی تأکید بر معنا و اطالعا  یا چگونگی  کانو  توج  9
 گفتاخ دخ مکالم  ک  قامس دوم آ  تاسخ قراخدادی ب  قامس اول باشد )مانند ترسش و تاسخ(.  هر جفس تاخه جواخجفس هم 1
 گیری معنایی مشخص ک  وابات  ب  هر زبا  خاص اسس. همراهی متداول دو یا چند واژه با هم دخ شکل آییباهم 9
 امکا »های موخداستفاده دخ اختباط کالمی و توانایی او دخ تشخیص شامل دانش تولیدکننده متن دخباخه سازه ش اختباطیتوان 5

 برای اثرگذاخی متن بر مخاطب هدف « و تردازش مناسب با بافس
 معنای آ     رکننده فی یکی یا غیرفی یکی یک متن و اثرگذاخ بشامل کل عنا ر زبانی یا غیرزبانی احاط  بافس  1
 «ا ول حاکم بر کاخبرد اختباطی زبا »و « زبا  ازنظر کاخبرا »، «ها و کاخبرا اختباط بین نشان »مطالع   کاخبردشناسی 8
خجاعی عنا رزبانی ا« مرجعتیش»دخ متن و معنای آ  اسس. « مرجعیا تستیش »حلیل بر مبنای انواع ضمیر ت اخجاع  3

-خئیس»اسس. دخ این مثال ضمیر او اخجاع ب  مرجع « جمهوخ خسید. او...خئیس»با موضوعا  تیشتر مانند 
 های تس از خود اسس.ضمیری اخجاعی ب  مرجع «مرجعتس»اسس. اما « جمهوخ

 ای یک تیکره واژگانی اسس. های مختلف هر واژه دخ متن ک  اغلب نتیج  تحلیل خایان بافسنشا  داد  هم تطابق 09
لید ک»، «کلید مائل »، «کلید دخ»ک  کاخش ایجاد معنای خاص برای هر کلم  مانند کلید اسس.  Co-textیا  معنادهنده 00

 ا داخد. معنای خاص خود خ« کلید کامپیوتردخ، مائل  و  فح »هایی چو  با معنادهنده«  فح  کلیدکامپیوتر
  کند.وخدقبول یک جامع  گفتمانی تیروی میها و قراخدادهای متنی منوعی کاخبرد زبانی ک  از طرحواخه ژانر 03
 ترکیب اثرمتقابل متن کالمی با امکانا  دیداخی و شنیداخی متفاو  برای معنی بخشید  ب  اختباط کالمی  چندبعدی 09
 عوامل همراه با کالم و متن مانند زبا  بد ، لحن یا شکل و فونس نوشتاخی  فراکالمی  01
 کننده تیام و تأکید بر اطالعا  مشترک دخ یک موضوع  یا نویانده دخباخه شخص دخیافس مفروضا  گوینده فرضتیش 09
ها دخ دخک فرض برای هدایس افکاخ و قضاو ها یا نوعی تیشساختاخهای ذهنی تصوخا  دخباخه واقعیس واخهطرح 05

 متو  
اختباطی با تیروی از قواعد کلی قراخدادی دخ تحلیل بر مبنای تالش طرفین مکالم  برای خسید  ب  هدف  ا ل همکاخی  01

 اختباط 
 کننده محتوا با تأکید بر موضوع ا لی محتواتحلیل بر مبنای دانش مشترک تولیدکننده و دخیافس مبتدا 08
مبتنی بر  دانش علمی»، «دانش فلافی یا مبتنی بر استدالل عقلی»شناخس مبتنی بر نظری  دانش حا ل از  شناسیمعرفس 03

 « دانش عرفانی مبتنی بر شهود و فطر  دخونی»و « تجرب  علمی
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کننده بر اساس مواجه  یا واژه مانند تداعی شجاعس با دید  کلم  شیر یا فریبکاخی با دید  معنای داللس معنای تلویحی 39
 خوباه 

 «   های مختلفاناجام بیرونی یا اختباط متن»و « متنیاناجام دخونی یا خوابط دخو »با  اناجام 30
 وسیل  آ  تحلیل بر مبنای دانش تولیدکننده محتوا دخباخه نظام هر زبا  و نحوه خم گذاخی ب  منددانش نظام 33
همگرایی  39

 اختباطی
 ا هبر مبنای می ا  همگرایی اختباط بین فرستنده و گیرنده بر اساس دانش دو طرف و تبادل معنی آ 

 اینک  بیشتر یا کمتر از حد الزم یا موخدنیاز اطالعا  نداد  دخ طرفین گفتما   تحلیل بر مبنای ا ل کمیس 31
 تحلیل بر مبنای وجود  داقس و نگفتن اشتباها  و اغراق نکرد  ا ل کیفیس  39
 تحلیل بر مبنای طرح موضوعا  دخ خاستای هدف خابط  یا موضوع اختباط کالمی  ا ل اختباط 35
 بنای واضح بود  تیام و ترهی  از ابهام و کژتابی تحلیل بر م شیوه بیا  31
 تحلیل بر مبنای خویکرد مثبس یا منفی داشتن نابس ب  یک موضوع نگرش 38
 «  اشاخا  ضمنی»یا استفاده از « آشکاخ یا تنها  بود  شخصیس»تحلیل بر مبنای  آشکاخ بود  33
کاخگیری زبا ، برای مثال قول داد  یا هشداخ طی از طریق ب شده اختباب  اجرا دخ آوخد  یک عمل شناخت  کنش بیانی 99

 داد 
 گرایش و دیدگاه تولیدکننده محتوا و گیرنده هنگام دخیافس محتوا  جایگاه 90
 کاخبردشناختی با تأکید بر معنای زبا  دخ کاخبرد آ  دخ تولید متن با توج  ب  تفایر گیرنده آ    معنی کاخبردی 93
 « ز »برای واژه « مؤنث، اناا  و فرد»های عنا ر معنایی خم گذاخی برای هر واژه مانند خم گذاخی مؤلف  ییمعنا مؤلف  99
عروض  91

 معنایی
 نفی یا مثبساللفظی مآیی از یک کلم  ب  کلم  دیگر و ایجادکننده معنای تحسیافت  دخ اثر باهممعنای گاترش

 توج  کننده دخ هم  سطوح گفتما  قناعی و انواع ساختاخهای خاص جلبتحلیلی با تأکید بر تمهیدا  ا ختوخیکی 99
      
 گرا. تحلیل گفتمان صورت96-6

  تر ازجملواحدی از زبا  اسس ک  ب خگ« گفتما »این خویکرد بر شکل،  وخ  و ساختاخ متن توج  داخد و دخ آ  
دخ وجود هر اناانی ک  ب  « گرایا  وخ »دیدگاه  گیرند.بوده و دخ تحلیل گفتما  این واحدها موخدبرخسی قراخ می

گوید، دستگاه خا ی از دانش تکوین یافت  اسس ک  ب  نحوی دخ ذهن و مغ  او ب  شکلی فی یکی زبا  خا ی سخن می
  شرح ب« ادخاک و تولید»شود. چگونگی استفاده از این دانش دخ گفتاخ و نوشتاخ، متأثر از دو عامل ا لی نمایا  می

 اسس.    3-05ل جدو
 . عوامل مؤثر در استفاده از دانش در گفتار و نوشتار1-96جدول 

 توضیح عوامل ردیف
 « شدهخوانده»یا « شدهشنیده»چگونگی تعبیر و تفایر محتوای  ادخاک 0
 شده و علس آ  آنچ  گفت  یا نوشت  تولید 3
 تأکید داخند. با این خویکرد استفاده عادی« کاخبرد زبا جنب  خالق »گرایا  زایشی ازجمل  نوام چاماکی بر  وخ      

و « مناجم»، «های خاخجی یا حاال  دخونینابتاً آزاد از سلط  محرک»، «نامحدود»، «بدیع»طوخ تیوست  از زبا  ب 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۹۳۴ مرجع پژوهش

هما  ها خا دخ انگی د ک  او احتماالً آ خا دخ مخاطب آ  بر می« افکاخی»اسس. کاخبرد زبا  « هامناسب موقعیس»
تواند مبتنی بر معرفی کلما  (. این نوع تحلیل می0989زاده، های مشابهی بیا  کرده اسس )آقاگلگون ها ب موقعیس

جدید زبانی  هایتوا  کاخبرد  وخ خاص استفاده شده با باخ معنایی مثبس یا منفی باشد. دخ تحلیل گفتاخ عادی، می
رداشس کلی از منظوخ تولیدکننده محتوا اینک  تا چ  حد دخ انتقال مفهوم خا دخ تحلیل مدنظر قراخ داد. همچنین با ب

خی بر تحلیل تواند محوتواناس بهتر ب  این توفیق دسس یابد نی  میموخدنظر موفق بوده یا با کاخبرد چ  محتوایی می
  وخی یا شکلی باشد.  

خابط   اسس. دخ این« ، نوشتن، شنید  یا خواند گفتنسخن»کاوی با تأکید بر نحوه کاخبرد زبا  هنگام گفتما      
چگونگی تلفظ، تأکید آهنگ »توا  ساختاخهای مجرد آواها دخ گفتما  شفاهی خا دخ نظر گرفس. دخ این شرایط می

نند تواگیرند. آواها میموخدتوج  قراخ می« های آوایی دخ ایجاد ساختاخهای گفتما جمل ، بلندی  دا و سایر مشخص 
خویکرد  باشند. دخ این« های کالمی مانند ترسش یا تغییر سخنگوکننده کنشخا ب  یکدیگر خبط داده، تعیینجمال  »

  قراخ داد. موخدتوج« شناسیعنوا  خواهر زبا شناسی ب نشان »توا  ابعاد بصری گفتما  خا هم با توج  ب  تحلیلی می
ای یا چندوجهی ضروخ  بیشتری تیدا کرده اسس. بین خسان  وتحلیلای تج ی این امر دخ دوخا  اختباطا  چندخسان 

 ایماواشاخه، حرکا »های غیرکالمی مانند کنند و انواع گوناگونی از کنشتنهایی عمل نمیدخ گفتما  شفاهی، آواها ب 
مثاب  ب  ددخ معنای سخن تأثیر داخند و بای«  وخ ، طرز قراخگرفتن بد ، فا ل  سخنگویا ، تشویق، خنده و امثال آ 

بخشی از کل خخداد اختباطی موخد تحلیل قراخ گیرند. خشم تنها دخ انتخاب لغا  یا بلندی  دا، آهنگ و زیروبمی 
 (.      0983دایک، شود )و ای عصبانی نی  ظاهر میآلود یا دخ چهرهکند، بلک  دخ حرکا  خشما وا  نمود تیدا نمی

       
 گرا. تحلیل گفتمان نقش96-1
این خویکرد تحلیل گفتما  تأکید بر مطالع  چگونگی استفاده از زبا  بر اساس کاخکردهای آ  داخد. یعنی از سطح  دخ

« بین فردی تبادل اندیش  و اختباط»عنوا  اب اخ اختباطی برای ای زبا  ب  سطح توج  ب  زبا  ب گرایی و نظام نشان  وخ 
ها، بندها یا سایر ها، جمل ترتیب واژه»با دستوخ زبا  دخ اشکالی مانند (. تحلیل گفتما  0989خود )آقاگل زاده، می

گیرد. دخ سطحی باالتر چگونگی تأثیرتذیری شکل با خویکرد کاخبرد و ایجاد معنا  وخ  می« های جمل خصو یس
، دستوخ زبا های تیرامونی موخدتوج  قراخ خواهد گرفس. دخ خویکرد گفتمانی ب  های متن یا گفتگو ازجمل جمل 

امری نابی اسس. برای نمون  جمل  مج ایی ک  فقط از یک فعل تشکیل « هابود  جمل  بود  و دستوخیساخسخوش»
تنها غیردستوخی اسس، بلک  تا حدی غیرقابل فهم نی  هاس. اما اگر این جمل  بخشی از زنجیره گفتمانی شود، ن می

مالً طبیعی باشد. ترتیب لغا  یا عباخا  دخ یک جمل  اختیاخی یا دلبخواهی تواند کاها باشد، ناکامل بود  آ  میجمل 
ی های گوناگونی داشت  باشد. دخ بایاختواند کاخکردها یا نقشنیاس. هر جمل  نابس ب  سایر جمال  دخ گفتما  می

ده ششناخت « العا  کهن اط»عنوا  داخد ک  برای گیرنده ب ها نخاتین گروه اسمی هر جمل ، اغلب اطالعاتی خا زبا 
  تواند با توج  بهای بعدی جمل  اغلب باید اطالعا  نو یا جدید داشت  باشند. ترتیب کلما  میاسس. اما بخش

 (.0983دایک، موخدتوج  قراخ گیرد )و « های مختلفتقابل، تأکید یا انتخابی از میا  گ ین »کاخکردهای دیگری چو  
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 هایی از جمال  و کلها یا زنجیرهیعنی معناهای انت اعی و مفهومی کلما ، جمل « ح معناسط»دخ تحلیل تأکید بر      
شناسا  شناسا  و خوا نامند. زبا می« معنایی بازنمایی»شناسا  اغلب این معانی انت اعی گفتما  خا گفتما  اسس. زبا 

سیل  ودخ خود واجد معنا نیاس بلک  معنا ب  اعتقاد داخند ک  گفتما « نابس ب  معنا خویکردی تجربی»شناختی با 
س. یعنی اس« فهم، دخک مطلب یا تفایر»شود. فرایند نابس داد  معنا هما  کاخبرا  زبا  ب  گفتما  نابس داده می

شناسا  اعتقاد داخند ک  این معناها، مشترک و اجتماعی شود. برخی جامع اغلب ب  ذهن کاخبرا  زبا  مربوط می« معنا»
 های اجتماعی دخ ساختاخهای اجتماعیها خا تا این حد ب  ذهن مربوط کرد؛ بلک  باید ب  تعامل یا گروهند و نباید آ هات

 مربوط شوند. 
های های مختلف، الگوی تک نقش مانند سخنرانیدخ تحلیل ژانرها عالوه بر الگوهای موخداشاخه باوجود نقش     
های توا  ب  سخنرانیخ داد. از نمون  خویدادهای کالمی با ژانر تک نقشی میتوا  موخدتوج  قراطرف  خا هم مییک

ب  « جمگفتما  منا»ها یک تحلیل اسس. دخ تحلیلمذهبی یا انگی شی اشاخه کرد ک  با توج  ب  هدف سخنرانی قابل
  خاطبا  با آ  دخ جهاباتگی داخد ک  م های ذهنی و بینافردیواخههای بافتی، طرحمی ا  واباتگی آ  ب  واقعیس

 (.0939، 0فرهنگی آشنا هاتند )ویدوسن-اجتماعی
د. شناسی یا شناخس نقش عنصر زبانی بوگرای مکتب تراگ دخ زمین  واجشناسا  نقشنخاتین تالش مؤثر زبا      

ا  د و تقابل میتضا»، «های متمای کنندهمشخص »، «تقابل نقش»توا  ب  ازجمل  مواخد موخدمطالع  دخ این خویکرد می
، «اییمفاهیم  وخ  زیربن»، «نشانی یک واجنشانداخ بود  دخ مقابل بی»، «باخنقش دخ اختباط با تقابل واجی»، «ها دا

شاخه ا« های تکی ، نواخس، کشید  و دیگر عوامل اثرگذاخ دخ یکپاخچگی آواییمشخص »، «نقش مرزنمایی یا عاطفی»
د  تکی ، کشی»و اغلب با « احااس یا حالس خا ی»کننده های داللسشاخص کرد. منظوخ از نقش عاطفی تأکید بر

  بیشتر شا  نیاتند؛ بلکها داخای معنی ا لی یا واژگانیبافتی، واژه اسس. دخ چنین موقعیس«  دا یا زیروبمی دخ  دا
راد مختلف ستفاده افبیانگر احااس یا حالس گوینده نابس ب  شخص یا چی  خا ی هاتند. با توج  ب  وجود تنوع ا

خ های زبا  ب  نقش عاطفی دخ کناهای مختلف، باید دخ تو یف ساخسهای آوایی دخ بافسدخ استفاده از انواع ظرفیس
ونگی چگ»توا  ب  گرای مکتب تراگ میشناسی نقشنقش تو یفی توج  داشس. از دیگر مواخد موخد تأکید زبا 

ها های سازنده آ ی زبا  و همچنین می ا  باخ معنایی نهاد و گ اخه بخشهاجمل  گیری مفاهیم دخ دخو  ساخسشکل
ها تأکید کردند ک  هر واژه دخ هر بافس خاص معنای خا ی خواهد اشاخه کرد. آ « شناختیگرایان  و خوا از دید نقش

 اطالعا  نو و» تحس تأثیر عواملی چو « نشا  جمل  وخ  بی»داشس. این خویکرد همچنین بر این باوخ اسس ک  
تغییر خواهد بود. یعنی عنصری قابل« سازیمجهول»، «ساخس شب  اسنادی»، «ساخس اسنادی»، «سازیبرجات »، «کهن 

گراها بر حالس چندنقشی تواند کهن  باشد. دخمجموع نقشک  دخ یک جمل  تازه یا جدید اسس دخ جمل  دیگری می
أکید داخند هم ت« ترغیبی»و « اجتماعی»، «احااسی یا عاطفی»قش بیا  بود  زبا  یعنی عالوه بر نقش تو یفی، بر ن

 (.0989زاده، )آقاگل

                                                           
1. H. G. Widdowson  
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گرایی بر قیاس متن و برخالف خوی  قبل از ج ء ب  کل خسید  اسس. ب  این معنا ک  زبا  خویکرد دیگر نقش     
اخگیری کانت اعی هاتند ک  از طریق ب هایی های زبانی واقعیسای کلی و نظامی دخ هم بافت  اسس. بنابراین متنطبق 

ند. بر این شوای از گفتاخهای مربوط ب  زبانی خاص استنتاج میتذیر بر تودهقضایا و نظرا  منطقی سودمند و آزمو 
ید. بدین آهای زبانی از خاه تحلیل یا تج ی  نقشی ب  دسس میای متناساس، نظام خوابط ساختی زبا  از تج ی  طبق 

شود و این کاخ تا تج ی  کامل و مشخص شد  عنا ر بنیادین تر تج ی  میهای کوچکهر باخ متن ب  بخش منوال ک 
علس تیچیدگی و انت اعی و خیاضی گون  بود  آ ، استفاده از یابد. برخی از تژوهشگرا  ب ناتذیر زبا  ادام  میو تج ی 

 (.0989زاده، )آقاگل دانندهای طبیعی بایاخ دشواخ میآ  خا برای تحلیل زبا 
های زبا  دخ زمین  فرهنگی موخداستفاده اسس. دخ گرایی، تأکید بر تعیین نقشدخ یکی دیگر از خویکردهای نقش     

نای گیرد. دخواقع معتحلیل  وخ  می« ادبی»و « هدایس محیط»، «کاخبردشناختی»این خویکرد اغلب زبا  دخ س  نقش 
بر برخسی  «تحلیل بافتی»ک  دخ نقش آ  کلما  دخ عباخ  دخ موقعیس خاص اسس. تک کلما  نیاس بلعباخ  دخ تک

 زبا  بر تای  بافس موقعیس با متن زبانی موخدنظر تأکید داخد.   
              

 . تحلیل گفتمان انتقادی 96-8
ا  و معناها دخ خبرد زبب  مطالع  کا« سیاسی-اجتماعی»تحلیل گفتما  انتقادی یا تحلیل انتقادی گفتما  یک خویکرد 

-های زبا  مؤلف»با استفاده از « مفاهیم ایدئولوژیکی و عقیدتی دخو  متن»طوخکلی ب  دنبال کشف زبا  اسس ک  ب 
فرهنگی  –ای از قراخدادهای اجتماعی ای از کرداخ اجتماعی یا مجموع گون « گفتما »اسس. دخ این دیدگاه « شناختی

شناسی، عواملی (. دخ این خویکرد از زبا 0939خاص و تالط بر آ  اسس )ویدوسن،  ایبرای دخک حقیقس ب  شیوه
ن ها اثر داخند یا متدخ متن« نهادهای اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی»، «خوابط قدخ  و سلط »، «زمین  تاخیخی»چو  

س حقایق نیاس، بلک  شیش  ماتی اس ای شفاف برای دید کنند. دخ این خویکرد زبا  آیین و معانی جدیدی خا ایجاد می
، فرهنگ»کند. دخ این فرایند، نهادهای داخای قدخ  های آشکاخ و تنها  اجتماعی تحریف میک  حقایق خا توسط قدخ 

ها اغلب با کمک نهادهای اجتماعی و ضمن برخوخداخی از سازند. این گفتما ها خا میگفتما « اجتماعی و سیاسی
کنند. عنوا  امری طبیعی خا فراهم میو ب « تذیرش عمومی بدو  مقاومس»زمین  « خاصایدئولوژی و اهداف »
« گیرندیمکنند یا تصمیم اندیشند، قضاو  میمی»کنند ک  آزادان  و ب  اختیاخ خود دیگر افراد هدف احااس میعباخ ب 

« ای خاصخاص دخ میا  گروه یا جامع  دهنده و القاء کننده فرهنگ و ایدئولوژیشکل»ها اما دخ عمل این گفتما 
هاتند. دخ این خاستا دیکتاتوخها دخ بعد داخلی و استعماخگرا  نوین دخ بعد خاخجی کشوخها برای سلط  بر جامع  و 

قش کنند. نجغرافیای موخدنظر و اعمال سلط  از اب اخ زبا  برای هماو کرد  و متقاعد کرد  افکاخ عمومی استفاده می
ها ن تحلیلکنند. ایهایی اسس ک  این نقش خا ایفا میقادی دخ این شرایط برداشتن ترده از  وخ  ظاهر متنتژوهشگر انت

 (. 0988زاده،  وخ  گیرد )حاین 09-05تواند با توج  ب  محوخهای تحلیلی ب  شرح جدول می
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 ها در تحلیل گفتمان انتقادی . محورهای تحلیل یافته90-96جدول 

 توضیح محورها ردیف
 برقراخکرد  خابط  بین عنا ر تراکنده گفتما  و ایجاد هویتی متعادل   بندیمفصل 0
  های داخل گفتما  و اخائ  معنا و هویس ب  آ کننده دیگر نشان استفاده از نشان  جذب دال مرک ی 3
 های شناوخ، سرگردا  و بدو  هویس و معنا دخ حوزه گفتمانی دال عنا ر 9
 عنا ر بیرو  آمده از حوزه گفتمانی و قراخگرفت  دخ چاخچوب یک گفتما   هالحظ  1
 تعیین محدوده معانی بالقوه دخ بیرو  منظوم  گفتمانی   حوزه گفتمانی 9
 حوادث حا ل از خشد خصومس، ضدیس و تکثر دخ جامع  بدو  قابلیس نمادتردازی دخ نظم گفتمانی تضاد 5
 ها و تثبیس موقس معنای یک نشان  دخ گفتما  ب  نشان هویس بخشی  اناداد و توقف 1
 های دیگر و عامل هویس بخشی آ  تمای  یک تدیده از تدیده تمای سازی 8
 دخ گفتما  سیاسی آمریکا شده ب  کاخگ اخا  اجتماعی دخ یک گفتما  مانند هژمونی سلط هویس داده استیال 3
 سس توستا  با سفیدتوسس و غیر سفیدتوها و تکثرها مانند گفتما  سیاهتفاو  ها باهماهنگی بین دال تفاو  هماهنگ 09
عنوا  ج ئی از خوند مباخزه اجتماعی دخ ظرف مناسبا  قدخ  موخد تحلیل دخ این خویکرد دخ مواخدی گفتما  ب       

خ، قدخ ، مهاجر ، نژادترستی، سلط ، زو»هایی چو  توا  با نقد بر اساس مقول ها خا میگیرد. تحلیل دادهقراخ می
-05های انتقادی با خویکردهای نظری ب  شرح جدول انجام داد. این تحلیل« تبعیض جنایتی، نابرابری قومی و غیره

 قابل انجام اسس.  00
 ها در تحلیل انتقادی متون  . انواع نظریه99-96جدول 

 توضیح پردازنظریه ردیف
، سلط  و قدخ  جمعی»یان  با تأکید بر تبیین نحوه استفاده غیر مشروع از خویکرد تااساختاخگرا میشل فوکو 0

 دخ نوشتاخ و گفتاخ موجود دخ بافس اجتماعی و سیاسی « عدم مااوا 
 مثاب  کرداخ اجتماعیخویکرد گفتما  ب  نوخمن فرکالف 3
 «ژیواقعیس، بازنمایی و ایدئولو»خویکرد تحلیل گفتما  نقادان  دخ س  سطح  فیاک  9
ای با مجموع « هاها و تدیدهفعالیس»فهم بود  شناسی گفتمانی با تأکید بر تبیین قابلخویکرد خوا  الکال و موف 1

 دخ بافس کلی آ « کلما ، گفتاخها، اعمال و نهادها»از عوامل مؤثر دخ دخک معنای اجتماعی 
 خویکرد اجتماعی ر شناختی تئو ئی و  دایک 9
 شناسیجامع  ر زبا  خویکرد خوث وداک 5
گانتر کرس و و   1

 لیوو 
 شناسی اجتماعیخویکرد نشان 

د تأکید ها برای تشکیل یک واحهای اتصال بخشبندی بر شیوه، مفصل«الکال و موف»ها با خویکرد دخ تحلیل یافت      
( / مصرف/ خم گذاخی/خم گشاییتوا  مطالعا  فرهنگی خا از یک الگوی اختباطی )تولید/ متنبندی میداخد. با مفصل
معروف  «وقف  یا دال تیرامونی»ب  « بندیمفصل»تغییر داد. مواضع داخای تفاو  تا زما  « زمین  محوخ»ب  یک مطالع  

 0-05(.  شکل 0939اختباط با گفتما  حاضر نی  جای داخند )کوثری و تفرشی، های بیاسس. دخ حوزه گفتمانی نشان 
 دهد. های گفتمانی خا نشا  میها و نظمما مدلی انت اعی از گفت
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 (9915کوثری و تفرشی، های گفتمانی)ها و نظم. مدلی انتزاعی از گفتمان9-96شکل 

برای دخک علمی گفتما ، مفهومی کلیدی اسس؛ زیرا ایدئولوژی « ایدئولوژی»از منظر تحلیل گفتما  انتقادی، مفهوم      
و اب اخ ایجاد و حفظ خوابط نابرابر قدخ  دخ جامع  اسس )فرکالف، « افعی خاصمتضمن بازنمود جها  از دید من»

(. تحلیل گفتما  انتقادی، قصد آشکاخسازی نقش کرداخهای گفتمانی دخ حفظ و بقای جها  اجتماعی دخ آ  99، 0913
ط قو  و ضعف خاص خود دست  از خوابط اجتماعی توأم با مناسبا  قدخ  نابرابر خا داخد. هر یک از خویکردها از نقا

  (.0930برخوخداخ اسس )محانی، 
 

 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 96-8-9
 دنبال کرد.  03-05توا  ب  شرح جدول چاخچوب فرکالف برای تحلیل یک فرایند اختباطی خا می

 . چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 92-96جدول 
 توضیح محورها ردیف
راتر از ف« سیاتم آوایی و اناجام و یکپاخچگی سازما لغا ، گرامر، نحو، »شناختی دخ قالب زبا  تحلیل متن 0

 هم(  ها بر)با تأثیر دوجانب  آ « لغوی -های معنایی و گرامریویژگی»با تأکید بر « جمل »سطوح مختلف 
 ا  گفتما ، زبا  و متن از طرفی فا ل  میا  جامع  و فرهنگ و از طرف دیگر فا ل  می کنش گفتمانی 3
 شده اسس. مدل تحلیل گفتما  انتقادی فرکالف نمایش داده 3-05دخ شکل      
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تحلیل گفتمان پژوهش روش ۹۳۱  

 
 . مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف2-96شکل 

 اسس.  09-05حاوی نکاتی ب  شرح جدول « متن، کنش متقابل و زمین  اجتماعی»مثاب  گفتما  ب 
 «کنش متقابل و زمینه اجتماعی متن،»مثابه . گفتمان به99-96جدول 

 توضیح محورها ردیف
 هم و ایجادکننده گفتما   ای از عنا ر مرتبط ب شده از مجموع متن داخای یک کلیس ساخت  متن 0
 ای از عوامل بیرونی مؤثر دخ فرایند تولید و تفایر آ  واباتگی متن یا گفتما  ب  مجموع  کنش متقابل  3
 ثیرتذیری متن از شرایط اجتماعی تولید و تفایر آ  )تأکید بر اثرگذاخی بیشتر بافس اجتماعی و فرهنگی(تأ زمین  اجتماعی 9
یری گفتما  از گعنوا  بخشی از خوند فعالیس اجتماعی و بیانگر چگونگی شکلازنظر فرکالف، توضیح گفتما  ب      

 خها اسس. طریق ساختاخهای اجتماعی و بیا  اثرا  آ  دخ بازتولید ساختا
 

 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فیسک96-8-2
موخدتوج  قراخ  01-05های تحلیل گفتما  بر اساس نظری  گفتما  فیاک، س  سطح ب  شرح جدول دخ تحلیل یافت 

 گیرد.  می
 (9911. سه سطح تحلیل بر اساس نظریه گفتمان فیسک )کیانی، 93-96جدول 

 توضیح محورها ردیف
 «ظاهر، محیط، خفتاخ، گفتاخ، حرکا  سرو وخ ،  دا و امثال آ » های اجتماعی مانند خم واقعیس 0
 «خوایس، کشمکش، شخصیس، گفتگو، زما ، مکا  و امثال آ »خم های فنی مانند  بازنمایی 3
 های اناجام و مقبولیس اجتماعیقراخ داد  عنا ر سطوح اول و دوم دخ مقول  سطح ایدئولوژیک 9
شود ک  واقعیس و انواع بازنمایی و ایدئولوژی دخ یکدیگر ادغام شوند و ب  فیاک معنا زمانی ایجاد می ازنظر     

نحوی مناجم و ظاهرًا طبیعی ب  وحد  برسند. فیاک خم ها خا داخای ساختاخهای سلال  مراتبی با امکا  تحلیل دخ 
سطح اول تو یفی و سطح دوم تفایری )هما   داند.می« فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکی»س  سطح بر اساس خم های 

 معنای اجتماعی خم ها( و سطح سوم یا خم های ایدئولوژیک داخای خویکرد تبیینی اسس. 
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 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی الکال و موف96-8-9
شناسی  خوا»دخ شده شناسی اجتماعی، ب  ماائل کمتر ترداخت شناسی گفتمانی باوجود همپوشانی زیاد با خوا خوا 

مطالع  تردازد. این ماائل دخ قلمرو ساختاخها و خاهبردهای ویژه گفتما ، از منظر تحلیل گفتما  قابلمی« اجتماعی زبا 
گفتمانی حول محوخ زبا  و با توج  ب  ماهیس اجتماعی با علم هرمنوتیک دخ چاخچوب مطالع  زبانی شناسیاسس. خوا 

ب  « هاشناخس، عاطف ، باوخها، هویس، ادخاکا  و انگی ه»شناختی مانند های خوا تدیدههای مختلف دخ فهم و از خاه
سازی و اجرای شناختی دخ هدایس و تیشبرد فرضی های خوا کند. دخ این خویکرد چاخچوبفهم گفتما  کمک می

تی دخ شناخهای خوا هشناسی گفتمانی چاخچوبی برای فهم تدیدموضوعا  تژوهش تحلیل گفتما  نقش داخند. خوا 
ای عنا ر زبانی و واحدهای (. دخ این مایر بامطالع  نظام فرا جمل 0933باتر فرهنگی و اجتماعی اسس )اسکندخی، 

رد. دخ یک گیهای اجتماعی موخدبرخسی قراخ میای یا متو  نوشتاخی، کاخبرد زبا  دخ زمین زبانی نظیر تبادال  مکالم 
شود و دخ گام دوم تمرک ی خاص بر چرایی و چگونگی تر ازجمل  تعریف میاحدهای ب خگگام با برخسی و تحلیل، و

گیرد. دخ گام اول ب  ساختاخ یا شکل و  وخ  متن و دخ گام دوم ب  کاخکرد متن توج  استفاده از زبا   وخ  می
های مختلف دخ دومی جنب شود اما تر ازجمل  تحلیل و برخسی میشود. دخ اولی، واحد مشخصی از زبا  و ب خگمی

ا کاخبرد زبا  بچگونگی استفاده از زبا  با تمرک  خوی کاخکردهای واحدهای زبانی ازجمل  خفتاخ و مقا د مردم دخ 
 (. 0913گیرد )بهرام توخ، موخدتوج  قراخ می« اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی»توج  ب  معانی 

 
  . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک96-8-3

 کند. مطرح می 09-05ها ب  شرح جدول و  دایک چهاخ محوخ متمای  خا دخ تحلیل یافت 
 دایک ها با رویکرد ون. محورهای تحلیل یافته95-96جدول 

 توضیح محورها ردیف
 عیاخ ماتقل عنوا  گفتما  تمامای ب برخسی یک تیام خسان  استقالل تیام 0
 توا  دخ کناخ آ  استفاده کرد. اخهای کمی خا هم میالبت  معی های کیفیتشریح داده 3
 جای شماخش و مقادیر آماخی تأکید بر معناشناسی کاخبردی ب  ساختاخهای معناشناختی 9
 ای شناسی و دیگر علل زمین های زبا تلفیق ساختاخهای زبانی با بحث تحلیل تلفیقی 1

 
 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل گفتمان96-1

ما  شده دخ طول تحلیل گفتآوخیهای جمع  یا تحلیل انتقادی یک مائل  تفایری اسس. دخ این خوش با دادهگفتما
های لها باتگی داخد. حتی بهترین تحلیمشکلی وجود نداخد. خوایی و تایایی این نوع تژوهش ب  تحلیل منطقی یافت 

ات  تحلیل گفتما  ب  کیفیس قدخ  نطق و بیا  واب ای برای ساختاخشکنی مطالب هاتند. اعتباخیافت ، سوژهساخس
، هایی ناهماهنگ از تحلیلهای اخزیابی اعتباخ تحلیل گفتما  توج  ب  اناجام آ  اسس. وجود بخشاسس. یکی از خاه

دهد. شاخص دیگر تعیین می ا  سودمندی آ  تحلیل اسس ک  احتمال تذیرش تحلیل از سوی خوانندگا  خا کاهش می
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ا ه(. برای باالخفتن اعتباخ تحلیل یافت 0939شود )یوخگنان و فیلیپس، های جدید و کاخآمد تأکید میاخائ  تبیین دخ آ  بر
 توج  داشس.  05-05توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول دخ تحلیل گفتما  می

 . محورهای اثرگذار در اعتبار نتایج تحلیل گفتمان 96-96جدول 
 توضیح محورها ردیف
 «متن یا گفتاخ واحد»ها ب  نگاه و برداشس متفاو  انواع اناا  گاهتفاو  ن 0
 وجود احتمال خطا دخ خواند  یا برداشس و تفایر از متن خواند   حیح 3
 نگران  ب  معنای متن )معنایی فراتر از طاهر متن(ل وم نگاه کل نگری متنکل 9
 ها طرف نبود  متنخنثی یا بی باخ ایدئولوژی 1
 دخ هر گفتمانی حقیقس نهفت  اسس اما هیچ گفتمانی داخای تمامی حقیقس نیاس. ید حقیقستهد 9
 دلیل معنای اجتماعی و ایدئولوژیکاثر نحو یا دستوخ زبا  دخ معنای متن یا گفتما  ب  اثرگذاخی نحو 5
 اثرتذیری معنای گفتما  از بافس یا زمین  اجتماعی و فرهنگی اثرگذاخی زمین  1
 نقش خالق متن و موقعیس آ  دخ زمین  و موقعیس خاص ذیری از خالقاثرت 8
 اختباط هر متن ب  یک منبع قدخ  یا اقتداخ خبط ب  منبع قدخ  3
 برخوخداخی هر گفتما  از سطوح و انواع خاص سطوح گفتما  09
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 اهداف فصل:

هدف ها

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای انواع پژوهش ترکیبی  

 اهداف یادگیری
    آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش ترکیبی 
 گیری در پژوهش ترکیبیآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پژوهش ترکیبیآشنایی با مالحظات جمع 

 ا در پژوهش ترکیبی    هآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۹۸۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

شده اسس. دخ این فصل ب  معرفی انواع مایرهای اجرا دخ خوش ایرهای اجرای متفاوتی تشکیلتژوهش ترکیبی از م
 تژوهش ترکیبی ترداخت  خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش ترکیبی91-9

 آوخیعجم حالس این دخ داخد. تأکید مطالع  یک دخ کیفی و کمی هایداده آوخیجمع هایخوش ترکیب بر ترکیبی خوش 
 و کمی» هایداده آوخیجمع زما ،هم ترکیبی طرح دخ باشد. «متوالی یا زما هم» ا لی شکل دو ب  تواندمی هاداده
 استفاده زما هم طوخب  کیفی و کمی خوش دو هر از ک  معنا این ب  شوند؛می اجرا و طراحی زما هم طوخب  «کیفی
  د.ش خواهد اجرا و طراحی آ  برعکس یا کیفی سپس و کمی داده آوخیجمع ابتدا متوالی، ترکیبی طرح دخ شود.می
 «استقرایی و قیاسی» دست  دو ب  استدالل منطق اساس بر متوالی و زما هم ترکیبی هایطرح دیگری بندیدست  دخ     

 شدهعیینت تیش از نظری چهاخچوب تعیین با ایفرضی  -قیاسی خویکرد اتخاذ ب  قیاسی هایطرح شوند.می تقایم
 و محوخ داده خویکرد استقرایی، هایطرح دخ اسس. کمی هایخوش  بر تأکید با آزمایی نظری  هاآ  هدف و تردازندیم

 بعادا کامل فهم و تو یف» ترکیبی خوش اهداف ترینمهم از اسس. کیفی هایخوش بر تأکید با سازینظری  هدف
 خا کیفی و کمی خویکردهای عنا ر تژوهشگرا  کیبی،تر تژوهش خوش دخ بنابراین اسس. «موضوع تیچیده و چندگان 

 ها،ینیبجها » ازجمل  تژوهش مراحل کلی  دخ تواندمی ترکیب این کنند.می ترکیب هم با تدیده عمیق دخک منظوخب 
 ،آمیخت » چو  هم دیگری مختلفی عناوین با خوش این گیرد.  وخ  «نتایج تفایر و تحلیل و دادها آوخیجمع
   شود.می دیده مختلف منابع دخ «آ  امثال و هماوسازی کیفی، و کمی ده،تنیدخهم

  
 رایند اجرای پژوهش ترکیبی  . ف91-2

 وجود داخد.  0-01برای اجرای تژوهش ترکیبی فرایندی ب  شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش ترکیبی9-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 ال  تژوهش و مشخص کرد  نوع تژوهش ترکیبیبیا  مائل ، اهداف و سؤا طراحی تژوهش 0
 گیری بر اساس نوع تژوهش ترکیبی منتخب نمون  گیرینمون  3
 شده دخ خوش تژوهش ترکیبیزمانی مشخصها با توج  ب  اولویس یا همآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
 شدهبا توج  ب  نوع تژوهش ترکیبی انتخاب هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع یگیرو نتیج  بحث 9
داخد.  شده باتگیطوخ کامل ب  نوع تژوهش ترکیبی انتخابانتخاب هر یک از مراحل اجرای تژوهش ترکیبی ب       

برای  مخوبی بشناسد و شرایط الزبنابراین تژوهشگر دخ  وخ  استفاده از خوش تژوهش ترکیبی باید انواع آ  خا ب 
 خوبی دخک کند. ها خا ب استفاده از هر یک از آ 
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۹۸۳ 
 ترکیبی پژوهش هایروش

 ترکیبی پژوهش روشها یا مسیر اجرا در . انواع طرح91-9
  (.3999 ،0کرسول) اسس شده معرفی 3-01 جدول دخ ترکیبی تژوهش دخ بندیاولویس و ترکیب هایشاخص ترینمهم

   ترکیبی پژوهش رد بندیاولویت و ترکیب هایشاخص ترینمهم .2-91 جدول
 توضیح هاشاخص ردیف
 زما هم انجام .0 بندیزما  0

  کمی با شروع ب( کیفی، با شروع الف( شامل: ترتیبی انجام .3
 برابر وز  .0 تأکید 3

 کمی بر تأکید ب( کیفی، بر تأکید الف( شامل: نابرابر وز  .3
 نحوه 9

 ترکیب
  تفایر دخ هاداده ادغام ب( ل،تحلی دخ هاداده ادغام الف( شامل: هاداده ادغام .0
 کیفی سمسب  کمی هدایس ب( کمی، اساس بر کیفی الف( شامل: هاداده اتصال .3
 طرح یک دخ کیفی داده جاسازی ب( کیفی، طرح یک دخ کمی داده جاسازی الف( شامل هاداده جاسازی .9

  کمی
 از ادهاستف توالی و کیفی و کمی خوش اهمیس یا ولویسا می ا  ب  هابندیدست  این از یک هر اولویس و انتخاب     
 اینک  یا کند آوخیجمع زما هم طوخب  خا کیفی و کمی هایداده تواندمی زمانی ازنظر تژوهشگر داخد. باتگی هاآ 
 خد.دا ژوهشت هدف ب  باتگی انتخاب این بپردازد. دیگری آوخیجمع ب  سپس و کند گردآوخی ابتدا خا یکی توالی،ب 

 ابعاد ات شوندمی آوخیجمع کیفی هایداده سپس و کمی هایداده ابتدا باشد، ایتدیده تبیین دنبالب  تژوهشگر اگر
 گیریاندازه  اخاب ابتدا باشد، کمی متغیرهای مشاهده هدف ک دخ وختی شود. آشکاخ بیشتری تفصیل با تدیده مختلف

 د.ش خواهد آوخیجمع کمی هایداده شده،ساخت  اب اخ از استفاده با پسس شود.می ساخت  کیفی هایداده آوخیجمع با
 واهدخ آوخیجمع زما هم خا کیفی و کمی هایداده ببرد، تی نامعین موقعیس ب  بهتری نحو ب  بخواهد تژوهشگر اگر
  کرد. متقای 9-01 جدول شرح ب  ا لی دست  س  ب  توا می خا هاداده ترکیب نحوه هایخوش انواع کرد.

  هاداده ترکیب هایروش انواع .9-91 جدول
 توضیح انواع ردیف
  تژوهش دو هایداده از گیرینتیج  سپس و کمی و کیفی تژوهش انجام ادغام 0
 گیرینتیج  دخنهایس و کیفی سپس کمی، ابتدا اتصال 3
 گیرینتیج  دخنهایس و برعکس یا کیفی تژوهش از بخشی عنوا ب  کمی هایداده جاسازی یا ایالن  9
 استفاده کرد. 0-01توا  از شکل های ترکیبی میبرای دخک بیشتر انواع خوش     
 
 
 
 
 

                                                           
1. Creswell  
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 ۹۸۸ مرجع پژوهش

 
 
 
 
 

 

 
 

 هاهای ترکیب داده. انواع روش9-91شکل 
 هماوسازیتبیینی متوالی، اکتشافی متوالی، »ها چهاخ نوع طرح های ممکن ترکیب دادهبرمبنای انواع خوش     
 اجرا خواهد بود.  قابل 1-01دخ خوش ترکیبی ب  شرح جدول  0«زما زما  و جاسازی همهم

  ترکیبی پژوهش هایطرح انواع .3-91 جدول

 توضیح انواع ردیف
  کیفی هایداده تحلیل و آوخیجمع سپس و کمی هایداده تحلیل و آوخیجمع ابتدا با ایدومرحل  متوالی تبیینی 0
 کمی هایداده تحلیل و گردآوخی سپس و کیفی هایداده تحلیل و آوخیجمع ابتدا با ایدومرحل  متوالی تشافیاک 3
  کیفی و کمی هایداده زما هم تحلیل و آوخیجمع با ایمرحل  یک زما هم هماوسازی 9
 دیگری( دخو  دخ خوش )یک یکیف و کمی هایداده زما هم تحلیل و آوخیجمع با ایمرحل  یک زما هم جاسازی 1

 
 . طرح تبیینی متوالی91-3

 تحلیل و آوخیجمع نخاس مرحل  دخ شود.می انجام مرحل  دو طی ک  اسس ترکیبی هایطرح ترینخایجاین طرح از 
 تایجن تفایر و تشریح برای اغلب گیرد.می  وخ  کیفی هایداده تحلیل و آوخیجمع دوم مرحل  دخ و کمی هایداده
   اسس. شدهداده نشا  متوالی تبیینی طرح فرایند 3-01 شکل دخ شود.می استفاده کیفی تحلیل و آوخیجمع از یکم

 
 . فرایند طرح تبیینی متوالی 2-91شکل 

 
 
 
 

                                                           
1. Sequential explanatory, Sequential exploratory, Concurrent triangulation and Concurrent embedded  

جمع آوری

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی

جمع آوری 

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی 

 ادغام کمی نتایج کیفی

 کمی کیفی نتایج

 کیفی             نتایج

 اتصال

 کمی ایالنه
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۹۸۷ 
 ترکیبی پژوهش هایروش

 . طرح اکتشافی متوالی 91-5

 تحلیل و آوخیجمع دوم، مرحل  دخ و کیفی هایداده تحلیل و آوخیجمع اول، مرحل  دخ ک  اسس ایدومرحل  طرحی
 طرح 9-01 شکل اسس. مناسب اب اخ تولید و متفاو  هاینمون  با هاییافت تعمیم برای گیرد.می  وخ  کمی هایداده

 دهد.می نشا  خا متوالی اکتشافی

 
  متوالی اکتشافی طرح .9-91 شکل

 )موازی( زمانهم همسوسازی طرح .91-6
 هاداده تحلیل ها،داده نتایج مقایا  با ک  اسس کیفی و کمی هایداده زما هم آوخیجمع شامل و ایمرحل  یک طرحی
 خخ ینهای تفایر یا تحلیل مرحل  از ادغام و شودمی انجام هم کناخ دخ کمی و کیفی هایخوش مطالع  گیرد.می  وخ 

  دهد.می نشا  خا زما هم هماوسازی طرح 1-01 شکل دهد.می
 
 

 
 
 

 زمانهمسوسازی هم. طرح 3-91شکل 
 زمانهم جاسازی یا ایالنه طرح .91-1

 دیگری و غالب هاخوش از یکیآ  دخ اسس. کیفی و کمی هایداده زما هم آوخیجمع شامل و ایمرحل  یک طرحی
 ختلفم هایگروه مطالع  برای و گیریاندازهغیرقابل کمی مطالع  از هاییجنب  برای اسس گرفت  جای یا الن  آ  دل دخ
 ا جل یا ترسشنام  یک دخ نمون  برای اسس. مناسب متفاو  و فرعی سؤاال  برخسی برای و متفاو  سطوح و

  دهد.می نشا  خا زما هم ایالن  طرح 9-01 شکل شود.می استفاده هم هاداده دیگر نوع از مصاحب 
 
 
 
 
 

 زمانای هم. طرح جاسازی یا النه5-91شکل 
 

 

جمع آوری

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی

جمع آوری 

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی 

 کمی کیفی

 بر اساس = کیفی + کمی تفسیر

 کمی            

 کیفی            

 تفسیر بر اساس کمی )کیفی(

 تفسیر بر اساس کیفی )کمی(

 کیفی

 کمی
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 ۹۸۶ مرجع پژوهش

 ترکیبی پژوهش هایی.  ویژگ91-8
 ایموع مج یا منفرد مطالع  یک دخ کیفی و کمی هایداده تفایر و تحلیل آوخی،جمع شامل ترکیبی تژوهش هایخوش

  اسس. شدهمعرفی 9-01 جدول دخ ترکیبی تژوهش کاخبرد مواخد از اسس. بنیانی ایتدیده برخسی دنبال ب  مطالعا  از

 وهشیپژ روش کاربرد موارد .5-91 جدول
 موارد ردیف
 ها داخد.آوخی دادههای جمعهای اکتشافی برای توسع  خوشموضوعی جدید ک  نیاز ب  تژوهش 0
 ای تیچیده ک  نیاز ب  مطالع  عمیق چندالی  و چندبخشی برای گاترش نظری  و یا ب  حداکثر خساند  تفایر و دخک داخد.تدیده 3
 دیمیای قخوشی ابتکاخی برای برخسی مائل  9
 برداخیخوشی برای اف ایش کاخبرد مطالع ، مشاخکس و نمون  1
 ها و مداخال حلهای مطالع  یا خاهخوشی برای اخزیابی  حس سؤاال ، دستوخالعمل 9
 های متناقضوفصل یافت خوشی ابتکاخی برای حل 5
 تیوند اهداف ب  محتوی مطالع  )تژوهش(   1

 موخداستفاده جاخی شرایط از بخشی 5-01 جدول دخ کند. تیدا انعکاس مطالع  طرح و اهداف دخ باید مطالع  منطق 
  اسس. شدهداده تیوند مطالع  بنیادی محتوی ب  ترکیبی تژوهش خوش اهداف تو یف برای

  ترکیبی پژوهش از استفاده برای اهداف انواع .6-91 جدول
 توضیح انواع ردیف
  دخک و تفایر اختقا، منظوخب  مشاب  ایتدیده گیریاندازه ایبر متفاو  هایخوش نگری زاوی  چند 0
 هامون ن کاخبرد یا مداخال  ها،دستوخالعمل دیگر، اب اخهای توسع  ب  کمک برای خوش یک از حا ل نتایج توسع  3
  همگرا شواهد آوخد  دسسب  هدف با متفاو  ابعاد برخسی برای مختلفی هایخوش  تکمیلی 9
   متفاو  اطالعا  آوخد  دسسب  هدف با متفاو  هایجنب  برخسی برای مختلف هایوشخ آغاز 1
  مطالع  حوزه گاترش برای متفاو  هایتدیده برخسی گاترش 9

 
 ترکیبی پژوهش روش در گیرینمونه مالحظات .91-1 

  کرد. روخم 1-01 جدول دخ توا می خا ترکیبی هایتژوهش دخ گیرینمون  خاهبردهای انواع   

  ترکیبی پژوهش در گیرینمونه مالحظات انواع .1-91 جدول
 توضیح انواع ردیف
  کمی و کیفی مراحل دخ مشاب  کنندگا شرکس  مشاب  نمون  0
  مشاب  کنندگا شرکس با کمی و کیفی مطالع  مراحل برای متفاو  هاینمون  زما ()هم موازی نمون  3
 اضافی مطالع  دخ مشاخکس نمون  کل از ایزیرمجموع  ایالن  نمون  9
  مختلف سطوح از نمون  چند یا دو سطحی چند نمون  1
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۹۸۱ 
 ترکیبی پژوهش هایروش

 ترکیبی پژوهش در هایافته تحلیلمالحظات  . 91-90

-01 دولج شرح ب  ترکیبی خوش دخ تحلیلی الگوهای از برخی اسس. مهم ترکیبی خوش دخ هاتحلیل ادغام چگونگی 
  اسس. شدهمعرفی 8

  ترکیبی پژوهش در تحلیل الگوهای انواع .8-91 دولج 
 توضیح انواع ردیف
  کمی هایداده تحلیل عوامل و باز هایتاسخ از موضوعی وتحلیلتج ی  هاداده کاهش 0
 عددی کدهای ب  کیفی هایداده تبدیل یا خوایتی کدهای ب  کمی هایداده تبدیل هاداده انتقال 3
 کیفی گیریاندازه هایداده با کمی هایداده اطاختب هاداده اختباط 9
 جدید متغیرهای ایجاد برای کیفی و کمی هایداده ترکیب هاداده تثبیس 1
  هایافت  مقایا  اما جداگان  وتحلیلتج ی  هاداده مقایا  9

 منفرد یتژوهش مطالع  یک خد کیفی یا کمی مفاهیم یا هاداده ها،خوش از ترکیبی از تژوهشگر ترکیبی، تژوهش دخ     
 برای دختیتی یا زما هم تواندمی تژوهش کیفی و کمی هایبخش کند.می استفاده مرتبط مطالعا  از ایمجموع  دخ یا

 شود. هدایس مرتبط سؤاال  از ایمجموع  یا تژوهش سؤال ب  تاسخ
  

 . مالحظات انتخاب روش ترکیبی91-99
این  توانند یکی ازتژوهش ترکیبی استفاده کنند، باید دقس کنند ک  تنها می خواهند از خوشتژوهشگرانی ک  می

تر تذیر و سادهها دخ یک چاخچوب منطقی، کنترلشود ک  تروژه آ کاخگیرند. این امر موجب میهای تژوهشی خا ب طرح
موضوع تژوهش، »اخزیابی های آمیخت  خا برگ یند، باید خواهد یکی از طرحاجرا شود. هر تژوهشگر زمانی ک  می

سؤاال  کلیدی برای انتخاب بهترین  3-01خا موخدتوج  قراخ دهد. دخ جدول « تخصص فردی و منابع دخ دسترس
 شده اسس.طرح تژوهش ترکیبی معرفی
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 ۹۷۱ مرجع پژوهش

 منظور انتخاب بهترین طرح پژوهش ترکیبیگیری به. سؤاالت کلیدی برای تصمیم1-91جدول 
 ترپاسخ جزئی پاسخ مقدماتی گیریصمیمسؤال برای ت ردیف
  زما هم .0 ها؟آوخی دادهانتخاب زما  جمع 0

 کیفی دخ ابتدا .0 ترتیبی .3
 کمی دخ ابتدا .3

  وز  یکاا  .0 ها؟ انتخاب اولویس و وز  داده 3
 های کیفیتأکید بر خوش .0 وز  متفاو  .3

 های کمی تأکید بر خوش .3
 ساخس بر اساس داده کمی  .0 هااختباط داده .0 ها؟انتخاب نحوه ترکیب داده 9

های های کمی ب  سمس دادههدایس داده .3
 کیفی

های کمی دخ یک طرح جاسازی داده .0 ها جاسازی داده .3
 کیفی 

های کیفی دخ یک طرح جاسازی داده .3
 کمی 

 جاسازی نتایج دخ طی فرآیند تحلیل  .0 هاادغام داده .9
 تو یفی ادغام نتایج دخ طی فرایند  .3

های کیفی طوخ کیفی تحلیل شوند و یا انتقال دادهتوانند ب های تو یفی ک  میهای کمی ب  دخو  دادهانتقال داده      
شوند. تژوهشگر باید دخ ابتدای تژوهش، دلیل خود خا مبنی بر  وخ  آماخی اخائ  میهای کمی ک  ب ب  دخو  داده

ی ی دنبال چ  چکند و مشخص نماید ک  از طرح خوش ترکیبی موخدنظر ب  استفاده از خوش تژوهش ترکیبی خوشن
 اسس. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روش  مطالعات تطبیقی
18 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش در مطالعات تطبیقی  

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش تطبیقی 
 گیری در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پژوهش تطبیقیمالحظات جمع آشنایی با 

 ها در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۹۷۲ مرجع پژوهش

 مقدمه

تطبیق خویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف اسس ک  مقایا  یکی از اج ا و محوخ کلیدی آ  اسس. دخ این فصل ب  
 ین نوع مطالعا  ترداخت  خواهد شد. معرفی تژوهش تطبیقی و انواع مایرهای اجرای تژوهشی دخ ا

 
 . مفهوم پژوهش تطبیقی98-9

«  یا جلوه و اعتباخ مقا»دخ عنوا  تژوهشی خود، دخ تالش برای ایجاد « تطبیق»تژوهشگرا  متعددی با استفاده از واژه 
عا  تطبیقی، داخد. دخ مطال هاییبا مقایا  تفاو « خوش تطبیق»ها باید توج  داشت  باشند ک  کاخ خود هاتند. البت  آ دخ 

نیاس بلک  از کشف مواخد تشاب  و اختالف باید ب  مالک تشاب  یا اختالف خسید و بر اساس « مقایا  کرد »هدف فقط 
 های موخدبرخسی اثبا  شود.  تذیری تدیدهای حل شود. دخ مطالعا  تطبیقی، باید ابتدا مقایا آ  مائل 

با هدف »و « ای مشخصدامن »، «دو یا چند تدیده»طالعاتی اسس ک  طی آ  مقایا  ج ئی کلیدی از این خوش م
با « یقخویکرد تطب»گیرند. باید توج  داشس ک  ا طالح موخد مقایا  قراخ می« هاشناسایی اشتراک یا اختالف تدیده

ترین و از قدیمی« اهاو ها و تفمشابهس»تفاو  داخد. خویکرد تطبیقی مبتنی بر مقایا  برای فهم « خوش تطبیقی»ا الح 
های تفکر دخ اندیش  اجتماعی اسس. برای مثال هرودو  ب  مقایا  جها  یونانی و غیریونانی ترداخس. دخ شیوه
علوم تربیتی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریس، فلاف  و امثال »هایی چو  های تطبیقی دخ حوزههای اخیر تژوهشسال
داخ اشاخه کرد )معد  0-08توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول رین دالیل این گرایش میتخو ب  خشد بوده اسس. از مهم« آ 

 (. 0931آخانی، 
 . دالیل گرایش پژوهشگران به روش تطبیقی9-98جدول     

 توضیح دالیل ردیف
-بشناخس محوخهای موفق و خو ب  خشد دخ ابعاد تطبیق و استفاده از تجاخب برای جبرا  عق استفاده از تجاخب 0

 هاماندگی
 هایگاترش فناوخی 3

 اطالعاتی
 های اطالعاتی قابل تطبیق ویژه اینترنس و دسترسی ب  انواع بانکب 

ایا  بر اساس مق« هاتو یف»دانند. حتی می« مقایا »خا « تژوهش»و « اندیش »، «تفکر»برخی کاخشناسا  مبنای       
ر اساس ب« زیبا یا زشس، بلند یا کوتاه و آخام یا ترخاشگر»ابعاد  های ظاهری فردی ازاسس، برای نمون  وقتی ویژگی

ها مشابهس منظوخ فهمبر اساس مقایا  ب « خوش تطبیقی»گیرد. شده  وخ  میهای شناساییمقایا  با افراد یا شاخص
و تیامدهای  طها شرایها و تفاو گیرد. تحلیل خوش تطبیقی عالوه بر تو یف و تبیین مشابهسها شکل میو تفاو 

(. 0981کی و ماخش، گیرد )مکها، جوامع و کشوخها خا دخ برمیواحدهای کوچک و ب خگ اجتماعی از خانواده تا ملس
 موخدتوج  قراخ گیرد، ب  شرح جدول« تژوهش تطبیقی»عنوا  شود تا یک تژوهش ب های ک  باعث میترین ویژگیمهم
 هاتند.  08-3
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 روش مطالعات تطبیقی ۹۷۹

 های یک پژوهش تطبیقیگیترین ویژ. مهم2-98جدول 
 توضیح ویژگی  ردیف
 مقایا  حداقل دو جامع  مج ا مانند دو سازما ، شهر، کشوخ و امثال آ  های قابلاستفاده از داده حداقل دو جامع  0
خویکرد تفایری و  3

 تبیینی
او  میا  فاستفاده از تفایرهای تاخیخی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی برای توضیح علل شباهس یا ت

 دو جامع 
خویکرد متناسب  9

 نگرج ئی
ها نباید فقط دخ سطح کال  )مانند مقایا  نظام آموزشی دو کشوخ ایرا  و ها و تفاو برخسی شباهس

های هر نظام )مانند آموزش حقوق شهروندی دخ نظام آموزشی( ای از ویژگیترکی ( باشد؛ بلک  باید تاخه
 نی  موخدتوج  قراخ گیرد. 

دهای ترین واحدخ ابتدا باید سطوح تطبیق یا مشاهده با ذکر دالیل انتخاب مشخص باشند. از خایج تعیین سطوح تطبیق 1
 توا  ب  مکانی و زمانی اشاخه کرد. تطبیق می

گیرد )مانند جای متغیرمحوخی از موخد محوخی و سطوح تطبیق دخ دو محدوده متفاو  بهره میب  موخد محوخی 9
سازمانی مداخس متوسط  و خابط  آ  با خضایس شغلی دبیرا  دخ دو استا  سمنا  ایرا  و برخسی جو

 ماهراشترای هند(. 
« ستا فرد، کالس، ناحی  یا ا»های تطبیقی با سطوح تطبیق مکانی دخ حد های موخداشاخه، تژوهشبا توج  ب  ویژگی     

س و های تطبیقی، قابلیهای تژوهشرا هاتند. یکی از ویژگیاجهای تو یفی یا آزمایشی قابلدخ اغلب مواخد با خوش
مفهوم  وجود ب  سبب ماهیساسس. بااین« کمی، کیفی و ترکیبی»گیری از هر س  خوش توانایی گاترده آ  برای بهره

های کیفی اسس. دلیل این امر خا باید دخ توج  های تطبیقی اغلب معطوف ب  خوشنگرش غالب دخ تژوهش« تطبیق»
وخد م»توا  ب  هر دو گروه های تطبیقی خا میجاتجو کرد. اگرچ  تژوهش« موخد و متغیر»  نقش محوخی دو مفهوم ب

محوخ -رهای متغیمحوخ بیشتر داخای ماهیتی کیفی و تژوهش-های موخدتقایم کرد؛ ولی تژوهش« متغیرمحوخ»و « محوخ
آسانی متغیرهای متفاو  خا نادیده تواند ب شگر میمحوخ، تژوه-های متغیربیشتر کمی هاتند. همچنین دخ تژوهش

محوخ،  های موخدبگیرد و فقط خابط  میا  دو یا چند متغیر معین خا با هم برخسی کند. این دخ حالی اسس ک  دخ تژوهش
 هایتواند دخبرداخنده متغیرهای فراوانی باشد. تژوهشای از موخدها سروکاخ داخد ک  هر یک میتژوهشگر با مجموع 

محوخ، -های موخدک  تژوهشدهند، دخحالیمتغیرمحوخ، اخائ  تعمیم دخباخه خوابط میا  متغیرها خا مدنظر قراخ می
 هایتواند دخبرداخنده متغیرهای فراوانی باشد. تژوهشای از موخدها سروکاخ داخد ک  هر یک میتژوهشگر با مجموع 

محوخ دخ -های موخدک  تژوهشدهند؛ دخحالیغیرها خا مدنظر قراخ میمحوخ، اخائ  تعمیم دخباخه خوابط میا  مت-متغیر
.  برای نمون  اغلب 0(0389تی فهم و تفایر خخدادهای مشخص دخ تعداد اندکی از مواخد هاتند )خاگین و زاخ ، 

 های محدودهاتند ک  هدفشا  تعمیم« تحلیلی»و « محوخ-موخد»هایی تژوهش« وتروخشآموزش»مطالعا  تطبیقی 
وتروش های آموزشهای تطبیق(، نظری )نظری های آموزشی بر مبنایی تاخیخی )زما دخباخه علل گروهی از تدیده

 تطبیقی( یا اجتماعی )عوامل مؤثر بر نظام آموزشی( اسس. 
    
   

                                                           
1. Ragin and Zaret  
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 ۹۷۴ مرجع پژوهش

 . مراحل اجرای پژوهش تطبیقی98-2
انجام « الفاشتراک و اخت»و تبیین نقاط شناخس یک تدیده دخ ترتو مقایا  اسس ک  با تو یف  مطالعا  تطبیقی،

 وجود داخد. 9-08تذیرد. دخ اغلب مطالعا  تطبیقی مراحلی ب  شرح جدول می
 . فرایند اجرای پژوهش تطبیقی9-98جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و مشخص کرد  الگوی مطالع  تطبیقی طراحی تژوهش 0
 گیری بر اساس الگو و دامن  منتخب تطبیق ن نمو گیرینمون  3
ها دخ محوخهای مرتبط با هدف ها و تفاو مشابهس»کرد  ها با تأکید بر فهرسسآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9

 «اسنادی، مصاحب  و مشاهده»و ب  کمک چهاخ خوش « تژوهش
 «هایابی ب  علس آ حل مائل  تژوهش با دسس»و  «هاها و تفاو برخسی علس وجودی مشابهس» هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع یگیربحث و نتیج  9
معرفی  1-08ها دخ جدول ترین آ های تطبیقی الگوهای متفاوتی وجود داخد ک  برخی از مهمبرای انجام تژوهش     

 شده اسس. 
 بیقی. انواع الگوهای پژوهش تط3-98جدول 

 توضیح انواع ردیف
هرگاه دو یا چند نمون  از یک تدیده تحس برخسی تنها دخ یک عامل علی )از میا  چندین عامل علی ممکن(  توافق 0

 اسس. « علس تدیده تحس برخسی»ها مشترک باشند، آنگاه آ  عامل علی مشترک دخ هم  نمون 
سی تنها دخ یک عامل از مجموع  عوامل با هم متفاو  باشند، هرگاه دو یا چند نمون  از یک تدیده موخدبرخ تفاو  3

 ها دخ زمین  تدیده موخدبرخسی اسس. اختالف  بین آ » علس ا لی»آنگاه آ  عامل 
 گیری از قواعد حاکم بر جبر بولی بهره جبربولی 9
 « مقایا »و « جواخیهم»، «تفایر»، «تو یف»مبتنی بر چهاخ گام  بردی 1
جا  »های تطبیقی هاتند ک  برای نخاتین باخ فیلاوف انگلیای ترین خوشاز ساده 0«توافق و تفاو » دو خوش     

خا نشا  « ومعلولیخابط  علس»ها استفاده کرد. این دو خوش  رفاً دخ سطح تو یف اسس و از آ  3«استواخ  میل
زما  از دو خوش نند. برخی تژوهشگرا  همدهد. تژوهشگرا  باید دخ ابتدا الگوی موخداستفاده خود خا معرفی کنمی

ک  با توج  ب  موضوع تژوهش باید تأکید ا لی تژوهشگر، فقط بر وجوه کنند؛ دخحالیاستفاده می« توافق و تفاو »
هایی این سکند.  محدودیتشاب  یا ابعاد تفاو  باشد و تلفیق هر دو حالس بعضاً از بنیانی منطقی و عملی تیروی نمی

ها و خخدادهای اجتماعی، باعث شد تا تژوهشگرا  تطبیقی ب  های حاکم بر تدیدهوأم با اف ایش تیچیدگیدو خوش ت
 آوخند. هایی همچو  جبر بولی خویخوش

 
 

                                                           
1. Method of Agreement and Method of Difference  
2. John Stewart Mill  
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 روش مطالعات تطبیقی ۹۷۳

 . الگوی پژوهش تطبیقی توافق98-9
ف خواهد حذدنبال شناسایی علس یا علل مشترک دخ مواخد اسس. سازوکاخ آ  مبتنی بر دخ این خوش ساده، تژوهشگر ب 
 «علس افس تحصیلی دخ دخس خیاضی خا دخ س  کشوخ ایرا ، هند و مال ی»خواهد بود. برای نمون  تژوهشگری می

، «خوش تدخیس سنتی»، «حجم زیاد کتاب»، «سختی موضوع دخس»تواند مواخدی چو  برخسی کند. این علل می
شده، عامل مطرح 9باشد. دخ این شرایط باید بین « خیاضیانگی ه تائین برای یادگیری »یا « آموزا هوشی کم دانشبهره»
 شود. برای برخسی استفاده می 9-08شناسایی شود. برای این منظوخ از ماتریای مانند جدول « علس ا لی»

 . نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل مشترک در سه کشور برای افت تحصیلی درس ریاضی5-98جدول 
 مالزی هند ایران عامل  ردیف
 - - * سختی موضوع دخس 0
 - * * حجم زیاد کتاب 3
 _ * _ آموزا  بهره هوشی کم  دانش 9

 * - * انگی ه خوانی ضعیف برای یادگیری 1
 * * * خوش تدخیس سنتی  9
تحصیلی دخ این س  کشوخ، فقط عامل تنجم بین نظام آموزشی عامل مؤثر بر افس 9بر اساس نتایج جدول از میا       
ی هر کننده افس تحصیلی دخ خیاضیا  براترین متغیر علی و تبیینس  کشوخ مشترک بود. دخواقع عامل تنجم، مهم هر

شود ک  دخ این حالس تژوهشگر ب  هم  آ  دالیل س  جامع  اسس. گاهی بیش از یک عامل مشترک شناسایی می
 (. 0931داخ آخانی، کند )معد میعنوا  علل ا لی بروز یک تدیده خاص دخ جوامع موخدبرخسی اشاخه ب 

 وخ  تطبیقی برخسی کرد. برای این ترداز مشهوخ دخ حوزه خا ی خا ب توا  نظرا  س  نظری همین شکل میب      
با تأکید بر کشف نقاط  5-08ترداز دخ محوخهایی ب  شرح جدول توا  جدول تحلیلی تطبیقی میا  س  نظری منظوخ می

 تا(. ؤسا  مطالعا  خاهبردی علوم و معاخف اسالم، بیمشترک طراحی کرد )م
 پرداز . نمونه جدول تطبیقی برای مطالعه نظریات چند نظریه6-98جدول 

 پرداز سوم نظریه پرداز دومنظریه پرداز اول نظریه شاخص ردیف
     عنوان نظریه 0
     متن فرضیه نظریه 3
     با تعریف و قیود آن فرضیه،  موضوع 9
     با تعریف و قیود آن محمول فرضیه، 1
     اندیشد؟ای میحل چه مسئله به مسئله نظریه 9
         پارادایم فرضیه 5

)بستر معرفتی، 
 ها و مبانی(فرضپیش

     تیشین  تاخیخی
     شناسان مبنای هاتی
     شناسان مبنای اناا 
     شناسان مبنای معرفس

    شناسان اخزشمبنای 
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 ۹۷۸ مرجع پژوهش

 . الگوی پژوهش تطبیقی تفاوت98-3

واهد خها خواهد بود. برای نمون  فرض کنید تژوهشگری میدنبال علس یا علل بروز تفاو دخ این خوش تژوهشگر ب 
المللی دخس خیاضیا  های بینآموزا  فراناوی دخ آزمو آموزا  هلندی خا نابس ب  دانشعلس عملکرد بهتر دانش

خوش تدخیس »، «حجم کم کتاب»، «بود  محتوای کتابآسا »ی کند. این علل ممکن اسس مواخدی همچو  برخس
باشد. دخ این حالس نی  ماتریای خا « آموزا  یا انگی ه خوانی قوی برای یادگیری خیاضیهوشی زیاد دانشبهره»، «مدخ 

 شود. برای مقایا  طراحی می 1-08مانند جدول 
 فرضی حاصل از بررسی عامل عملکرد بهتر در درس ریاضی در دو کشور هلند و فرانسه. نتایج 1-98جدول 

 فرانسه هلند عامل  ردیف
 * * آسا  بود  محتوای کتاب  0
 * * حجم کم کتاب  3
 - * آموزا  بهره هوشی باالی دانش 9

 * * انگی ه خوانی قوی برای یادگیری  1
 * * خوش تدخیس مدخ   9
آموزا  عامل تفاو  میا  دو نظام آموزشی یا بهره هوشی باالی دانش 9آمده، فقط عامل دسسنتایج فرضی ب بنابر      

کننده عملکرد تحصیلی دخ خیاضیا  برای هر دو جامع  اسس. اگر ترین متغیر علی و تبیین، مهم9اسس. دخواقع عامل 
ترین تفاو  این خوش با خوش توافق دخ این اسس ک  رد. مهمکها اشاخه میتعداد این دالیل بیشتر بود، باید ب  هم  آ 

و سپس  «ها خا مشخصابتدا شباهس»شود. دخواقع تژوهشگر این خوش از مواخد منفی برای تحکیم نتایج بهره گرفت  می
 کند.  می« عامل موخد تفاو  خا مشخص»
 

 . پژوهش تطبیقی بر اساس روش جبر بولی 98-5
ترین کند. از مهمها خا برای تژوهشگر دشواخ میداخای معایبی هاتند ک  استفاده از نتایج آ  دو خوش توافق و تفاو 

توا  از دشواخی تعیین علل بالقوه برای بروز یک مشکل یا خخداد آموزشی، مشکل تعمیم و مشکل ها میاین محدودیس
شناسی بنام چاخل  خاگین از قواعد حاکم جامع باخ ها، نخاتینعدم تعیین خابط  علی یاد کرد. برای خفع این محدودیس

زدهم دخ اواسط قر  نو« جوخج بول»های تطبیقی دخ حوزه مطالعا  علوم اجتماعی بهره برد. بر جبر بولی برای تژوهش
 های تطبیقی،خا تدوین کرد. برای کاخباس جبر بولی دخ تژوهش« هاجبرمنطق یا جبر مجموع »شامل  0«جبر بولی»

ازی یک مندسنظام« جبر بولی»س کل جبر بولی ضروخ  نداخد. دخمجموع خوش تژوهش تطبیقی با الگوی اغلب شناخ
 اسس.   8-08های عینی و شامل مواخدی ب  شرح جدول تژوهش تطبیقی بر بنیا 

 
 
 

                                                           
1. Boolean Algebra  
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 روش مطالعات تطبیقی ۹۷۷

 ها در پژوهش تطبیقی آموزشی با الگوی جبر بولی ترین گام. مهم8-98جدول 
 ها گام ردیف
 تژوهش تعیین موضوع 0
 انتخاب یک  نظری  خاهنما با توج  ب  موضوع و ماهیس تژوهش 3
 تعیین علل یا خخداد موخدبرخسی بر اساس نظری  خاهنما 9
 برخسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضوخ یا غیبس علل 1
 تشکیل جدول اخزش بر اساس حضوخ و غیبس دخ مواخد مختلف جامع  تحقیق 9
  نوشتن معادال  اولی 5
 های اولی  و نوشتن معادل  اولی  یا نهایییافتن ب  استنباطتقلیل معادال  اولی  برای دسس 1
 تعیین علل الزم  کافی دخ معادال  نهایی 8
 تفایر نتایج با توج  ب  علل الزم و کافی و نظری  خاهنما  3
اخ اسس ک  موضوع تژوهش باید دخ مرحل  نخاس تژوهشگر باید موضوع موخدتژوهش خا تعیین کند. آشک     

های الزم بری یک تژوهش تطبیقی خا داخا باشد. یعنی بتوا  دو جامع  خا دخ سطوح مختلف تحلیلی برای مقایا  قابلیس
ا یعنی ههای تژوهش تطبیقی با دیگر تژوهشترین تفاو ترتیب یکی از مهماینها دخ نظر گرفس. ب ها یا تفاو شباهس

شود. دخ مرحل  دوم تژوهشگر باید ب  انتخاب یک نظری  مطرح می« وع با موخد یا متغیر موخدبرخسیوجود جوامع متن»
ادین های بنیطوخ کامل با نظری خاهنما با توج  ب  موضوع و ماهیس تژوهش بپردازد. دخ این مرحل  تژوهشگر باید ب 

یین علل مشکل یا خخداد موخدبرخسی بر اساس حاکم بر موضوع موخدبرخسی آگاه باشد. دخ مرحل  سوم تژوهشگر ب  تع
تردازد. دخ مرحل  چهاخم برخسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضوخ یا غیبس علل موخدتوج  بر اساس نظری  خاهنما می

خدبرخسی وسقم هر نظری  خا موگیرد. تحقق این چهاخ مرحل  ماتل م بینش عمیق تژوهشگر اسس تا بتواند  حسقراخ می
گام بعدی  رفاً ماتل م آشنایی با ا ول حاکم بر خوش تژوهش تطبیقی با الگوی بولی اسس. راخ دهد. س و سنجش ق

 (. 0931داخ آخانی، معرفی شده اسس )معد  3-08این ا ول دخ جدول 
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 ۹۷۶ مرجع پژوهش

 . ده شاخص روش جبر بولی در اجرای پژوهش تطبیقی1-98جدول 
 توضیح شاخص ردیف
 ها با مقیاس دو اخزشی مانند داخد/نداخد یا کدهای  فر/ یکوخی دادهآجمع داده دو اخزشی 0
 های کیفی  ماتریای برای مقایا  داده هاجدول نمایش داده 3
 ها با تأکید بر شرط بود  برای ظهوخ تدیدهمعنای متفاو  عالمس جمع دخ معادل  متغیرهاجمع 9
ها با تأکید بر ظهوخ معلول حا ل حضوخ یا عدم حضوخ  معنای متفاو  عالمس ضرب دخ معادل ضرب متغیرها 1

 موخد
 نگران  گفت  با خویکردی کلترکیب علل تیش منطق ترکیب 9
 هابازشناسی عامل الزم و کافی از علل الزم و ناکافی برای تقلیل ترکیب هاکاهش ترکیب 5
 شناسایی ال ام یک عباخ  بولی برای ظهوخ دیگری  ال ام ا لی  1
 بری برای خسید  ب  ال ام ا لی با نگاخش معادل  ب  شکل منفی یا تغییر منطقی عالما خاه میا  قانو  دموخگا  8
تفایر نتایج تحلیل بولی با ا طالحا  شرط الزم و کافی و نمایش انواع مایرعلی منجر ب  ظهوخ  علل الزم و کافی 3

 معلول 
فاکتوخگیری دخ  09

 معادال 
 عوامل مشترک برای نشا  داد  شرایط الزم و شرایط علی معادل   فاکتوخ گرفتن از

وجود یا عدم وجود یک » وخ  دو اخزشی دخ جبر بولی، هر متغیر ب های دوارزشی: . استفاده از داده98-5-9
ود. این شبا توج  ب  وجود یا عدم وجود یک یا چند  فس مطرح می« متغیر افس تحصیلی»اسس. برای مثال، «  فس

متغیر عضویس یک تدیده »ها یا عضو یک مجموع  هاتند یا نیاتند. وجود اسس؛ یعنی تدیده« مجموع »هما  مفهوم 
گیرد. بنابراین هم  متغیرها دخ سطح مقیاس اسمی می« عدم وجود آ ، عدد یک»و « دخ یک مجموع ، عدد  فر

د هر متغیر بای« ایمتغیرهای فا ل »تفاده از شوند. برای یک مرحل  جلوتر خفتن و اس وخ   فر و یک معرفی میب 
 ای تبدیل و سپس ب  هر مقول ،  فر یا یک داد.  خا ب  یک متغیر اسمی چند مقول 

برای استفاده از جدول بول باید اطالعا  متغیرها خا دخ ها: . استفاده از جدول ارزش برای نمایش داده98-5-2
سطر وجود داخد. دخ این مطالع   05دخ این جدول نمون  چهاخ متغیر و  دهی کرد.ساما  09-08جدولی مانند جدول 

 س. شده اسمتغیر وابات  و علل بروز آ  متغیر وابات  دخ نظر گرفت « افس تحصیلی دخ دخس خیاضی»نمون ، 
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 . جدول فرضی ارزش برای افت تحصیلی در درس ریاضی90-98جدول 
 د/ متغیر وابسته پیام شرایط/ علل )متغیرهای مستقل(

 )افت تحصیلی در ریاضی(
F 

تعداد 
-هوشی پائین دانشبهره موارد

 آموزان 
A 

 روش تدریس سنتی

B 

سختی محتوای 
 کتاب 

C 
9 9 9 9 9 
0 9 9 0 3 
9 0 9 0 9 
0 0 9 0 0 
9 9 0 0 3 
0 9 0 0 0 
9 0 0 0 0 
0 0 0 0 9 

خا نوشس. معادل  دخ حالس کلی برای « معادال  جبر بول»توا  یتس از تهی  جدول حاال م. جمع متغیرها: 98-5-9
  A+B+C=Fشود: ب  این شکل می« افس تحصیلی دخس خیاضی»متغیرهای مؤثر دخ 

نیاس و عالمتی « حاابی»تفاو  داخد؛ یعنی « جمع دخ معنای خیاضی»با « عالمس جمع متغیرها»دخ معادل  بول      
توانند یا هر دو یا س  متغیر می Cیا  Bیا  Aشده این اسس ک  ین اساس معنای معادل  نوشت اسس. بر ا« یا»معنی منطقی ب 

F  توانند معلول واحدی خا ایجاد کنند. دخ جها  واقعی ترکیبا  علی گوناگو  می« خاگین»خا ایجاد کنند. از دیدگاه
تیامد/معلول حاضر باشد آ  خا با حروف  اگر متغیری دخ ایجاد»نحوه نوشتن حروف دخ معادل  ب  این  وخ  اسس ک  

شود. از سوی دیگر جمع متغیرها بدین مفهوم اسس ک  اگر نوشت  می« اگر غایب باشد با حروف کوچک»و « ب خگ
اشی از تواند هم نکند. برای مثال، افس تحصیلی میحتی یک علس وجود داشت  باشد، برای ایجاد معلول کفایس می

فراگیر، ولی وجود یکی از این دو عامل برای تحقق یافتن آ  کفایس هوشی کمو هم بهره دشواخی کتاب دخسی باشد
 کند. می
نی  یک عمل خیاضی نیاس و ب  ترکیب خا ی از شروط علی اشاخه داخد. « ضرب بولی». ضرب متغیرها: 98-5-3

رب متغیرها  وخ  ضین اثر متقابل ب گذاخند، بلک  خوی یکدیگر نی  تأثیر داخند. ایعنی علل فقط خوی معلول اثر نمی
 شود.  وخ  زیر نشا  داده میترکیب علی ضرب متغیرها ب  1شود. دخ مثال باال، با فرض س  متغیر، نشا  داده می

F= Abc + aBc + abC + ABc + AbC + aBC + ABC 
شده اسس، نشا  خد مشاهدههر یک از هفس عباخ  یک ترکیب خاص از شرایط علی خا ک  حداقل دخ یکی از موا     
توا  گفس اسس. دخباخه مثال می« و»و عالمس ضرب ب  معنای « یا»معنای ب   دهد. بنابراین دخ معادل  باال، عالمس +می

گان  وجود داشت  باشد و دهد ک  یکی از علل س زمانی خخ می« عالمس جمع»افس تحصیلی خیاضی دخ معادل  با 
 هد ک  این عامل و آ  عامل وجود داشت  باشد. دعالمس ضرب، زمانی خخ می
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یک کل   وخ ب « علل دخ ترکیب با هم»اسس؛ یعنی « ترکیبی»منطق حاکم بر خوش بولی، . منطق ترکیب: 98-5-5
دخ  Aشود؛ بلک  ب  این معنی اسس ک  می Fمنجر ب   Aاین نیاس ک  فقط  Abcکنند. تس معنای عباخ  عمل می

شود. بنابراین دخ این مقایا  کیفی، علل دخو  یک یا افس تحصیلی خیاضی می Fتند، منجر ب  نیا cو  bشرایطی ک  
ظری  گیرند. بنابراین تژوهشگر تطبیقی باید با عنایس ب  نموخدتوج  قراخ می« حضوخوغیاب سایر شرایط»زمین  متأثر از  

 خ جوامع موخدمطالع  برخسی خا انجام دهد. فرهنگی، حضوخ یا فقدا  یک مشکل د –استفاده و شواهد اجتماعی موخد
 1متغیر،  9توا  ترکیب متغیرها خا کاهش داد. دخ مثال باوجود برای کاهش تیچیدگی میها: . تقلیل ترکیب98-5-6

دسس آمد و برخی از ترکیبا   فر هاتند. حال اگر تعداد متغیرها اف ایش یابد، تعداد ترکیبا  بیشتر خواهد ترکیب ب 
حداقل خساند  و کاخ تطبیق دشواختر خواهد شد. اما دخ جبر بولی خاه برای ب  93متغیر تعداد ترکیبا  ممکن  9 شد. با

 Acتوا  نتیج  گرفس ک  می ABcو  Abcها وجود داخد. برای مثال ادغام دو عباخ  ترکیبا  معناداخ از طریق ادغام آ 
ترکیب خا  1آید. دسس میدغام کنیم، ترکیبی مختصرتر از علل ب عباخ  باال خا دخ هم ا 1عنصر مشترک اسس. لذا اگر 

 ترکیب معناداخ کاهش داد: 9توا  ب  شیوه زیر ب  می
 Acدهد می Abcبا  ABcترکیب 
 Abدهد می AbCبا  Abcترکیب 

 aBدهد می aBCبا  aBcترکیب 

 bcدهد می AbCبا  abCترکیب 

 aCدهد می aBCبا  abcترکیب 

قلیل، هدف آ  اسس ک  عامل )علل الزم و کافی( خا از عامل خنثی )علل الزم ولی ن  کافی( بازشناخس. دخ عمل ت     
شرط الزم اسس ن  کافی، زیرا دخ افس تحصیلی برخی موخدها  AB ،Cدهد ک  می ABcبا  ABCبرای مثال دخ ترکیب 
شرط الزم  C(. تس ABcبوده اسس ) تأثیر( و دخ افس تحصیلی بعضی دیگر از موخدها بیABCحضوخ داشت  اسس )

   وخ  زیر کاهش داد:توا  دوباخه ب ترکیب باال خا می 9اسس ن  کافی. 

F=AB+AC+BC 
  عضویس شود کهنگامی یک عباخ  منطقی از عباخ  منطقی دیگر استنتاج می. استنتاج و استنتاج اولیه: 98-5-1

دخبرگیرنده  Aشود، زیرا استنتاج می Aاز  Abe. برای مثال دخ عباخ  اول، زیرمجموع  عضویس دخ عباخ  دومی باشد
های آموزشی داخای دخبرداخنده نظام Aاسس. دخ مثال اگر  Aزیرمجموع   Abcدیگر بیا اسس. ب  Abcهم  اعضای 

 Abc توا  گفسمی« دشواخ نبود  محتوای کتاب»و « خوش تدخیس مدخ »هوشی تائین باشد، اما با آموزا  با بهرهدانش
وخ   شود. مفهوم استنتاج اگرچ  آشکاخ اسس، اما اب اخی مهم برای خال   کرد  عباخاتی اسس ک  ب استنتاج می Aاز 

های خا ب  استنتاج F=AB+AC+BCتوا  فرمول یافتن ب  استنتاج اولی  میها هاتند. لذا برای دسسضربجمع حا ل
 اش تقلیل داد. اولی 

 Aدهد می ACبا  ABترکیب 
 Bدهد می BCبا  ABترکیب 

 Cدهد می BCبا  ACترکیب 
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 F=A+B+Cآید: هاتند و لذا معادل  ب  این  وخ  دخ می Cو  Bو  Aهای اولی  ما هما  بنابراین استنتاج

وجود داشت  باشد، افس « تنهایی یا همراه با دیگر عواملب »ها معنای این معادل  این اسس ک  اگر هرکدام از عامل
شود ک  دخ کشوخهایی ک  فقط یک عامل دخ خیاضیا  نی  وجود خواهد داشس. با مروخ جدول مشاهده می تحصیلی

وانند تهای تطبیقی هر یک از س  عامل میدهد. مفهوم سخن این اسس ک  دخ تژوهشحضوخ داخد، افس تحصیلی خخ می
 و ثانیًا ترکیب عوامل با هم نی  هما  اثر خاعنوا  شرط الزم و کافی سبب ایجاد تغییر دخ وضع نظام آموزشی شوند ب 

 خواهد گذاشس.  
توا  ی  میخوش باال نهای اولی  و کاهش ترکیبا  علی ب برای خسید  ب  استنتاج. کاربست قانون دو مورگان: 98-5-8

رفت  ا  مبدع آ  گعنوب « اگوستوس دوموخگا »دا  انگلیای از قانو  دوموخگا  استفاده کرد. این قانو  از نام خیاضی
وشت  ن« مانند عدم افس تحصیلی دخ خیاضی» وخ  منفی شود. نخاس معادل  خا ب شد. قانو  وی با دو قاعده اجرا می

شوند. دوم تبدیل می Bب   bو  aب   Aخواهند شد. یعنی « علل غایب، حاضر»و « علل حاضر، غایب»شود و دخ آ  می
توا  دو قاعده خا دخ خصوص شود. برای مثال میالمس ضرب ب  جمع تبدیل مییعنی ع« یا»خا ب  « و»عالمس منطقی 

 این  وخ  نوشس:  کاخ برد و آ  خا ب ب  F=AC+Bcمعادل  
F= (a+c) (b+C) 
F= ab + aC + bc 

« و»آموزا  تائین نباشد دهد ک : الف( بهره هوشی دانشزمانی خخ نمی« افس تحصیلی خیاضی»با توج  ب  مثال       
ج( خوش « ای»محتوای دخسی دشواخ باشد. « و»نباشد آموزا  تائینب( بهره هوشی دانش« یا»خوش تدخیس سنتی نباشد. 

آید، نظر متناقض میفقط ب  aCمحتوای کتاب دخسی سخس نباشد. طبیعی اسس ک  ترکیب « و»تدخیس سنتی نباشد 
ر محتوای کتاب خیاضی دشواخ هم باشد، افس تحصیلی خخ هوشی باالیی داخند، حتی اگآموزا  بهرهچراک  وقتی دانش

 ای برای خال   کرد  مواخد منفی اسس. کنندهنخواهد داد. بنابراین قانو  دوموخگا  میانبر قانع

یکی دیگر از ابعادی ک  باید دخ جبر بولی مدنظر تژوهشگرا  تطبیقی قراخ گیرد، های الزم و کافی: . علت98-5-1
 اسس.  00-08ب  شرح جدول « علل کافی»و « معلل الز»مفاهیم 

 های الزم و کافی. انواع علت99-98جدول 
 توضیح هاعلت ردیف
اگر تنها علس و ن  دخ ترکیب با دیگر علل باعث بروز یک خخداد باشد )مانند بهره هوشی تایین  علس الزم و کافی 0

 فراگیر(.
دی شود ولی تنها علس با چنین قابلیتی نباشد )مانند محتوای دشواخ کتاب اگر بتواند سبب بروز خخدا علس کافی و ن  الزم 3

 خیاضی(.
  تیدایش هایی ک  باگر بتواند دخ ترکیب با بقی  علل سبب تیدایش خخدادی شود و دخ هم  ترکیب علس الزم ولی ناکافی 9

س الزم ولی علیک از س شود حضوخداشت  باشد )دخ مثال افس تحصیلی، هیچآ  خخداد ختم می
 ناکافی نبودند(.
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شود ک  کدام علس الزم و کدام علس سختی مشخص میدخ معادال  آماخی برای مثال دخ خگرسیو  چند متغیره  ب      
کافی اسس. اما تفایر این موضوع دخ جبر بولی و معادال  آ  ساده اسس، چراک  تنج حالس دخ این معادال  محتمل 

 اسس. 
 F=AC+Bcنهایی الزم یا کافی نیاس. تالف( هیچ علتی ب 

 F=AC+BCالزم اسس اما کافی نیاس.  Cب( 

 F=ACالزم هاتند اما کافی نیاتند.  Cو هم  Aج( هم 

 F=A+Bcکافی اسس اما الزم نیاس.  Aد( 

 F=Bهم الزم اسس  هم کافی  Bه( 

الزم و »شد  با نظام واژگا  علیس ب  دهند ک  خوش بولیخوشنی نشا  میها بایاخ ساده هاتند اما ب اگرچ  این مثال
ویژه دخ  دهد. بمثاب  اب اخی برای تحلیل تطبیقی اف ایش میسازگاخ اسس. دخواقع این ویژگی اخزش آ  خا ب « کافی

هایی ک  خخدادهای یکاا  یا مشابهی دخ موخدهای آزمودنی خخ داده باشند )بروز افس تحصیلی دخ س  کشوخ تژوهش
 ختلف(. یا چند جامع  م

 توا  از عوامل مشترک فاکتوخ گرفس تادخ معادال  جبر بولی می. فاکتورگرفتن از عبارات جبر بولی: 98-5-90
دسس آید. منطق این فاکتوخگیری چندا  با فاکتوخگیری دخ جبر معمولی تفاو  نداخد. برای مثال تر ب معادالتی ساده

 F=A(B+C+D)چنین نوشس: توا  اینمعادل  خا با فاکتوخ گرفتن می این F=AB+AC+ADاین معادل  خا دخ نظر بگیرید: 
. (F)آوخند وجود مییک نتیج  یا معلول خا ب  Aازنظر علی معادل هاتند و دخ ترکیب با  Dو  B ،Cدخ معادل  باال 

کدیگر معادل یها ب  لحاظ علی، دهد ک  کدام علسفاکتوخگیری فقط برای نشا  داد  علس الزم نیاس، بلک  نشا  می
 (. 0931داخ آخانی، خواهند بود )معد 

 

 . پژوهش تطبیقی بر اساس الگوی بردی98-6

با خویکرد کیفی اسس. دخ این الگو با توج  ب  ماهیس  0یکی از الگوهای خایج برای مطالعا  تطبیقی الگوی جرج بردی
 وخ   03-08ب  شرح جدول « و مقایا  جواخیتو یف، تفایر، هم»و نوع مطالع  برخسی تطبیقی دخ چهاخ مرحل  

 گیرد. می
 . مراحل اجرای الگوی بردی در مطالعات تطبیقی 92-98جدول 

 توضیح مراحل  ردیف
های برداخی شده همراه با تداخک یافت های تژوهش بر اساس شواهد و اطالعا  یادداشسسازی تدیدهآماده تو یف 0

 کافی
 شده دخ مرحل  اولتو یفبرخسی و تحلیل اطالعا   تفایر 3
ها و منظوخ ایجاد چاخچوب مقایا  شباهسبندی و کناخ هم گذاشتن اطالعا  حا ل از مراحل قبل ب طبق  جواخیهم 9

 هاتفاو 
 ها و تاسخ ب  سؤاال  تژوهشها و تفاو برخسی مائل  تژوهش با توج  ب  مقایا  ج ئیا  شباهس مقایا  1

                                                           
1.Beredy 
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های موخدنیاز دخباخه موضوع یا جامع  موخدی برخسی از منابع گردآوخی و تفایر ش ابتدا دادهدخ مطالعا  این بخ     
 ها وشده و دخ آخرین مرحل  با توج  ب  هدف ا لی این نوع مطالع ، شباهسبندیها طبق شوند. دخ گام بعد دادهمی

 گیرند. ها موخدبرخسی و مقایا  قراخ میتفاو 
ه شدتژوهشگر فقط خوی برخسی اعمال و اقداما  دخ حوزه موخدبرخسی و دخ محدوده تعیین بر اساس این خوش،     

س دقیق کند تا بتواند با شناخچنینی دخ چندین فعالیس مرتبط با موضوع، شخصاً حضوخ تیدا میشود و هممتمرک  می
 برسد. « نظام آموزشی موخدمطالع »ب  یک ا ل کلی دخ زمین  موخدی خاص مانند 

     

 گیری در پژوهش تطبیقی. مالحظات نمونه98-1
ها با ای مانند تمد تردازد. دخ واحد کال  تدیدهمی« کال  و خرد»ها دخ واحدهای خوش تطبیقی با مقایا  تدیده

ها اف ایش اما متغیرهای کمتری برخسی خواهد شوند و دخ واحد خرد تعداد تدیدهمتغیرهای متعدد و زیادی برخسی می
تعداد نمون   3مطالع  تطبیقی کیفی»و دخ « تعداد مواخد یا نمون  موخدبرخسی زیاد 0مطالع  تطبیقی کمی»بنابراین دخ شد. 

اسس. دخ مطالع  کمی تطبیقی تژوهشگر دخ قالب استراتژی قیاسی دخ تی آزمو  نظری  موخدنظر اسس و حرکس « محدود
-ظری  دخ جریا  اسس. این دخ حالی اسس ک  دخ تحلیل تاخیخیهای مرتبط و دخ خدمس ناز نظری  ب  سمس تحلیل داده

ل  گیرد و فرایند تاخیخی و سلاشود، آنگاه واقع  مذکوخ دخ متن تاخیخی معین قراخ میای مشاهده میموخدی، ابتدا واقع 
 اند.شوند ک  ب  تولید آ  واقع  منجر شدهحوادثی جاتجو می

ی اهای نابتاً عام مطرح اسس ک  نمون تردازی و دسترسی ب  الگوها و مدلظری دخ مطالع  تطبیقی کیفی موخدی، ن     
دید. بر اساس دستگاه نظری فوخا  ک  مبتنی بر خهیافس چند علتی اسس، برای « جا  فوخا »توا  دخ کاخ از آ  خا می

تطبیقی  این نظری  خا با خوش ک  یک انقالب اجتماعی موفق شکل بگیرد باید تنج عامل علی با هم ترکیب شوند. اواین
 (.  0988و مقایا  بین کشوخهای منتخب آزمو  کرد )غفاخی، 

ی های متعدد برای یافتن شرایط الزم و کافیابد، کاخ مقایا دخ مقایا  سنتی وقتی تعداد مواخد اندکی اف ایش می     
موخد خا با هم مقایا  کرد. حجم  39وا  تا تشود. برخی کاخشناسا  اعتقاد داخند ک  میها دشواختر میبروز تدیده

های موخدبرخسی از نکا  اساسی این نوع تژوهش اسس ک  دخ مطالع  تطبیق کمی با نمون  زیاد و دخ واحدها یا نمون 
ند دخ قالب توانگیرد. دخ خوش تطبیقی موخدی، چند موخد میشکل کیفی با تعداد محدود، تفایر و تبیین  وخ  می

 وخ  گاترده، متغیرهای مربوط ب   ، میانی و خرد با هم مقایا  شوند. از این لحاظ ممکن اسس ب واحدهای کال
؛ ها هاتندهای متنوعی اختیاخ کنند. اغلب با ب خگ شد  موخدها، ک  متشکل از واحدهای کال  مانند تمد ها هویسآ 

 شود،د متغیرهای مربوط دخ این واحدها اف وده میشود. این دخ حالی اسس ک  ب  تعداها کاست  میاز حجم و تعداد آ 
زیرا واحدهای ب خگ و کال  ماتعد توشش داد  متغیرهای متعددی هاتند و البت  با محدود شد  گاتره واحدها، 

 دهند.  متغیرهای کمتری خا تحس توشش قراخ می
 
      

                                                           
1. Quantitative Comprative 
2. Qulitative Comprative  



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۹۶۴ مرجع پژوهش

 هاآوری داده. مالحظاتی برای جمع98-8
وخی آکنند. برای جمعشده خا با کشوخ خود یا یک تیپ ایدئال نظری مقایا  میانتخاببایاخی از تژوهشگرا  موخد 

اسنادی، مصاحب ، مشاهده و »ها از چهاخ خوش آوخی دادهترین نکت  تعیین حوزه موخدمطالع  و سپس جمعها، مهمداده
گیرند تا تو یف داستفاده قراخ میشده از حداقل دو جامع ، موخآوخیاسس. اسناد و مداخک جمع« باخبرگا  مصاحب 

خا نشا  دهند. برای شناسایی تشابها  و « ها و شرایط تیامدها و نکا  مبهم و تنها ها، تفاو مشابهس»و تبیینی از 
 بهره گرفس.  09-08توا  از سؤاالتی ب  شرح جدول تمای های واقعی می

 اقعی. سؤاالتی برای شناسایی تشابهات و تمایزهای و99-98جدول 
 سؤاالت  ردیف
 اند ک  برای خفع آ  اقدام ب  تولید فکر شده اسس؟ای مواج  بودهسؤال و مائل  موخدبحث چیاس؟ با چ  خلل یا خخن  0
 تیشین  معرفتی این مائل  و این بحث چیاس؟ 3
 تاخادایم حاکم بر بحث چیاس؟ 9
 مبادی تصوخی و تصدیقی آ  کدام اسس؟ 1
 اند؟خفت  کدمکاخخویکردهای ب  9
 شده اسس؟ای استفادهاز چ  ادل  5
 کاخخفت  اسس؟چ  خوشی ب  1
 شده اسس؟از چ  اب اخی برای کشف حقیقس استفاده 8
 شده چیاس؟لوازم و آثاخ و نتایج نظری  اخائ  3
 نظریا  مشاب  و نظریا  خقیب چ  مواخدی هاتند؟ 09
 شده اسس؟از چ  ادبیاتی استفاده 00

      

 ها در پژوهش تطبیقیوتحلیل یافته. مالحظاتی برای تجزیه98-1
اسس و دخ  «تو یفی، تبیینی و تحلیلی»برد و داخای ماهیس این تژوهش از خویکردهای گوناگو  کمی و کیفی بهره می

هما   ب شناختی قیاسی و استقرایی اسس. خوش تطبیقیگیری خوشها یا جهستالش برای جاتجوی تشابها  و افتراق
بیق تو یفی تط»گام ها اغلب از س نیاز داخد. تژوهشگر برای تحلیل تطبیقی نظری « دانش نظری»شناختی ب  اندازه خوش
 گیرد. بهره می« تطبیق نقادان »و « تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین»، «و گ اخشی

 اساس حدود خاص اسس.  مشخص کرد  اشتراکا  و افتراقا  بر. تطبیق توصیفی و گزارشی: 98-1-9
 ها ها و ناهماانیتاسخ ب  ترسش چرایی هماانی. تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین: 98-1-2
شرح  هایی ب با گام« وکذب دق»یا « وباطلحق»مرحل  اخزیابی نظریا  با محوخیس داوخی . تطبیق نقادانه: 98-1-9

 توج  داشس.  01-08جدول 
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 روش مطالعات تطبیقی ۹۶۳

 طبیق نقادانه های ت. گام93-98جدول  
 توضیح هاگام ردیف
 وضوح تعریف و مشخص شده اسس؟ آیا ا طالحا  ب  نقد معنایی نظری  0
 های متضاد یا تاخادوکس دخ خود مجموع  برخسی گ اخه برخسی سازگاخی دخونی نظری  3
 ها متضاد دخ بیرو  مجموع برخسی گ اخه برخسی سازگاخی نظری  با امر بیرونی  9
ای از مراحل تیشین سالم عبوخ نگند و داخای سازگاخی دخونی و بیرونی اگر نظری  ی سازگاخی نظری  با واقعبرخس 1

 تواند با واقع منطبق باشد.  نباشد، نمی
زمانی و تقاخ  خویدادها ب  معنای مطالع  تاخیخی ر تطبیقی نیازمند فهم تاخیخی اسس. دخک شرایط زمانی و هم      

تاخیخی  کنرد. تحلیل تطبیقیهای تکوینی و اتصاال  بین خخدادها کمرک مریاسس ک  ب  دخک زنجیرهفهمی تاخیخی 
تحلیل علّی، تأکید بر فرایندهای »های اجتماعی اسس ک  برا سر  ویژگری اساسری نوع خاص و متمای ی از تژوهش

 (. 0988شود )غفاخی، مشخص می« زمانی و استفاده از مقایاة سیاتماتیک بافتمند
را  یک شود. دخ شیوه تطبیق دخونی تغییاستفاده می« دخونری و بیرونی»از تحلیل تطبیقی ب  دو شیوه تطبیرق      

 شود. ایرن تغییررا  واقعیس معین مانند نهاد ازدواج دخ طی زما  و دخ قالب فرهنگ و فضای متفاو  شناسایی می

  برای نهاد ازدواج دخ طی زما  و دخ بین فرهنگ و فضاهای متفاو  دهنده و برمالکنندة الگوهای تفاو  و تشابنشا 
خواهد بود. دخ شیوه تطبیق بیرونی، تغییرا  دو یا چند واقعیس متفاو  دخ طی یک یا چندین زما ، دخ یک و/ یا چند 

وخدمطالع  های مسدهنده الگوهای تفاو  و تشاب  دخ بین واقعیشوند. این تغییرا  نشا جامع  برخسری و شناسرایی می
 خواهند بود. 

چنین های موخدبرخسی هاتند. همبرای اخزیابی کیفیس تژوهش، بهترین مرجع و سنج ، خبرگا  و متخصصین حوزه     
برداخی اسس. این مهم دخ موضوعا  حااس بازنگری مجدد منابع موخداستفاده و اطمینا  از اتقا  منابع موخد بهره

جا ک  تژوهش کیفی وامداخ دیدگاه ذهنیس تژوهشگر دخ تطبیق مواخد شود. از آ ا  میموخدمطالع  تطبیقی دوچند
باشد؛ اخزیابی کیفیس این تژوهش از حااسیس های همگن و غیرهمگن میمختلف اسس و اخائ  تفایرهای نظری یافت 

تی نظر و ح  غیر همبیشتری برخوخداخ اسس. لذا دخ خوش تطبیقی برای اخزیابی از خوش خبرگا  موازی و خبرگا
های تطبیقی، نقدهای داغ های خایج اخزیابی تژوهششود. برای نمون  یکی از خوشمخالف و نقاد هم استفاده می
های تخصصی اسس ک  موجب باخش مغ ی بایاخ زیاد نقادا  اسس ک  دخ حالس عادی اخزیابا  موافق و مخالف دخ تنل

 (. 0939، سازد )خنیفر و مالمیخود خا نمایا  نمی
باید ب  مقایا  تفصیلی دو دیدگاه بر اساس موضوعا  محوخی ترداخس. « دو مکتب یا دیدگاه»دخ تحلیل تطبیق کیفی 

ای هبرتری یک دیدگاه بر اساس شاخص»شده سپس دخباخه ای از ماائل مهم مطرحدخ این مایر ضمن اخائ  خال  
شود ترداخت  می« ای خاصهای هر دیدگاه از زاوی ها و اخزشعدم برتری دیدگاهی و برشمرد  قابلیس»یا « ماتدل

 (. 0989)فتوحی، 
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 ۹۶۸ مرجع پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روش تصمیم گیری چند معیاره

ANP)) ، ((AHP))شامل  DEAو  (( )) (( 19 

 گیری چندمعیاره  های تصمیمبا روشهدف کلی: آشنایی 

 اهداف یادگیری
 گیری چندمعیارههای تصمیمآشنایی با مفهوم و انواع روش 
  گیری چندمعیارههای تصمیمگیری در روشبا مالحظات نمونهآشنایی 

 گیری چندمعیارههای تصمیمآوری داده در روشآشنایی با مالحظات جمع 

 گیری چندمعیارههای تصمیمها در روشآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۹۶۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

ر دخ های مؤثها و معیاخهای متفاو  و گاهی متناقض وجود داشت  باشد، یکی از خوشبا گ ین  وقتی احتمال انتخاب
اسس. دخ این فصل ب  س  خوش مهم دخ این عر   « گیری چندمعیاخهتصمیم»های خوشانتخاب تصمیم برتر استفاده از 

 ترداخت  خواهد شد. «  DEA»و « AHP» ،«ANP»یعنی 
 

  گیری چندمعیارههای تصمیم. روش91-9
یج ااخزیابی عواقب و نت»، «تذیری آنا اخزیابی امکا »، «های مختلف و ممکنحلشناسایی خاه»شامل « گیریتصمیم»

 «مدیریس»اسس. کیفیس دخ بایاخی مشاغل ازجمل  « حلانتخاب و اجرای بهترین خاه»و « حلناشی از اجرای هر خاه
ها بر اساس چندین معیاخ کمی یا کیفی خواهد بود. هرچند خویکرد گیریگیری اسس. اغلب تصمیمتابع کیفیس تصمیم
نبال دطوخ ماتقیم ب های تژوهش ب د داخد اما برخی خوشدخ اموخ خاص تأکی« کاهش خطای تصمیم»ا لی تژوهش بر 

های موجود اسس. وقتی برای انتخاب یک تصمیم از تر یک تصمیم مناسب از میا  تصمیمتر و مناسبانتخاب دقیق
های مختلف، چند معیاخ وجود داخد ک  هرکدام داخای اخزش و اوزا  خود هاتند، الگوی تژوهشی میا  تصمیم

گیری چندمعیاخه داخای دو دست  ا لی گیرد. الگوی تژوهشی تصمیمشکل می MCDM»1ری چندمعیاخه یا گیتصمیم»
 هاتند.  0-03ب  شرح جدول 

  MCDM گیری چندمعیاره های روش پژوهش تصمیم. انواع مدل9-91جدول 
 توضیح انواع ردیف
0 MODM با هدف طراحی گیری تیوست گیری چندهدف  برای فضای تصمیمهای تصمیممدل 
3 MADM گیری گاات  با هدف انتخاب گ ین  برتر گیری چند شاخص  برای فضای تصمیمهای تصمیممدل 
و  «مقیاس کرد  معیاخهابی»، «تبدیل معیاخهای کیفی ب  کمی»دخ این خوش بر س  اقدام اساسی « معیاخها»دخباخه    
ر آ  خا باید عنا « گیرینظام چندمعیاخه دخ تصمیم»ی تحلیل یک شود. براتأکید می« های نابی معیاخهاتعیین وز »
آ  ترداخس. از عنا ر مهم دخ این خوش تژوهش « سازی و تحلیلمدل»دقس  شناخس و تعریف کرد و سپس ب  ب 
اخه کرد. اش« هانتایج حا ل از مقایا »و « های تصمیمگ ین »، «معیاخهای اخزیابی»، «گیرندهتصمیم»، «هدف»توا  ب  می

هاسس. این ماتریس ای از سطرها و ستو اسس ک  شامل مجموع « ماتریس تصمیم»عنصر مرک ی این ساختاخ، یک 
های  وخ  وز توانند ب ها میکند. اولویسها و معیاخهای اخزیابی بیا  میای از گ ین نتایج تصمیم خا برای مجموع 

بهترین گ ین   توا بندی نتایج تصمیم میداستفاده قراخ گیرند. با اولویسشده برای معیاخهای اخزیابی موخاختصاص داده
اشاخه  3-03توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول گیری چندمعیاخه میهای تصمیمترین خوشخا انتخاب کرد. ازجمل  مهم

 کرد. 
 
 
 

                                                           
1. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
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 « DEA»و « AHP» ،«ANP»شامل گیری چند معیارهروش تصمیم ۹۶۱

 گیری چندمعیاره های تصمیم. انواع روش2-91جدول 

 توضیح روش ردیف
0 AHP حلیل سلال  مراتبی با تأکید بر انتخاب بهترین گ ین  بر اساس معیاخهای مختلف از طریق مقایا  زوجی فرایند ت

 ها دهی ب  معیاخها و گ ین و وز 
3 FAHP سازی اعداد دخ فرایند تحلیل سلال  مراتبی فرایند تحلیل مراتب فازی با تأکید بر فرایند بر فازی 

9 ANP  مانندAHP   شود.ک  خابط  بین معیاخها هم برخسی میبا این تفاو 
1 Vikor ها براساس معیاخهای مختلف ک  جواب سازشی یا داخای گیری تیرامو  گ ین ویکوخ خوشی سازشی برای تصمیم

 ترین جواب موج  ب  جواب ایدئال اسس. توافق متقابل ن دیک

9 ELECTRE  مالطها از بر اساس مفاهیم مالط و غیر بندی گ ین ختب 

5 TOPSIS  ود.ها یک نمره کاخایی داده شبندی شوند یا ب  هر یک از آ ها ختب دخ تاتایس باید با توج  ب  معیاخها، گ ین 

1 SAW  ها سازی آ دهی و نرمالکمک ماتریس تصمیم و سپس وز ها ب بندی گ ین ختب 

8 ISM «خبرگا  ب  دنبال تج ی  معیاخها دخ چند سطح مختلف با استفاده از نظرا   ک « سازی ساختاخی تفایریمدل
 تردازد. ها میو  تحلیل اختباط بین شاخص

3 MABAC تخمین مقایا  سطوح مبتنی بر برداخ چندمعیاخه 

09 CRITIC اهمیس معیاخها مبتنی بر همباتگی دخونی معیاخها 

00 BWM  هایی با خوش ده و از این نظر شباهسبر تای  ماتریس مقایاا  زوجی بنا ش« بهترین بدترین»خوشAHP .داخد 
 . گیری با تعدادی زیاد معیاخ مفید اسسها داخد و دخ ماائل تصمیمباخ محاسباتی کمتری نابس ب  سایر خوش

03 DEA گیریهای وخودی و خروجی ب  هر نهاد برای تصمیمها با تأکید بر دادهتحلیل توششی داده 
و  ANP»3ای فرایند تحلیل شبک »، AHP»0مراتبی فرایند تحلیل سلال »ب  س  موخد خایج چو  دخ میا  این مواخد      

هایی ب  اما تفاو  باوجود مشابهس« ANP»و « AHP»اشاخه خواهد شد. دو خوش  DEA»9ها تحلیل توششی داده»
 با هم داخند.   9-03شرح جدول 

 AHPمراتبی ل سلسلهبا تحلی ANPای . تفاوت روش تحلیل شبکه9-91جدول 
 توضیح روش ردیف
0 AHP  های مراتبی )داخای محدودیسبرای معیاخهای ماتقل از هم و امکا  مقایاا  زوجی بر اساس الگوی سلال

 های متقابل بین عنا ر تصمیم(طرف  و دخ نظر نگرفتن واباتگییک
3 ANP ای )خویکردی چند طرف  با امکا  برخسیخ شبک هم و بر اساس ساختاب  برای معیاخهای داخای همباتگی نابس 

 های متقابل بین عنا ر تصمیم( واباتگی
شده اسس. هر ( نشا  دادهb)تصویر  ANPای بود  ( با شبک a )تصویر AHPتفاو  خطی بود   0-03دخ شکل      

با  AHPهما  خوش  ANPشوند. خوش ها با هم با فلش مشخص میو خوابط آ  Nodeها با گره یا یک از بخش
« برترن تصمیم یا گ ی»دنبال انتخاب تفاو  تأکید بر برخسی خوابط دخونی اسس اما هر دو خوش با مقایا  زوجی ب 

 شود. تنها برای شناخس معیاخ یا زیرمعیاخ برتر استفاده می ANP هاتند. دخ مواخدی از مدل

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2. Analytical Network Process (ANP) 
3. Data Envelopment Analysis (DEA)  
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 (b)ای حلیل شبکهو ت (a)مراتبی های تحلیل سلسله. تفاوت مدل9-91شکل 

 
 AHP. مفهوم تحلیل سلسله مراتبی 91-2     

ن اسس ک  نخاتی« دخخس تصمیم»گیری چندمعیاخه با طراحی عنوا  یک خوش تصمیمب  AHPتحلیل سلال  مراتبی یا 
 حشرمراتبی از باال ب  تائین ب س  سطح سلال  مطرح شد. دخ این خوش 0389دخ سال  0باخ توسط توماس ال ساعتی

 وجود داخد.  3-03مانند شکل « های ممکنها یا انتخابگ ین »و « معیاخهای اخزیابی»، «هدف مائل »

 
 برای خرید خودرو« هاهدف، معیار، زیرمعیار و گزینه»مراتبی از باال شامل . نمونه یک طرح سلسله2-91شکل 

 «ه ین ، ایمنی، استایل و ظرفیس»اساس معیاخهای گ ین  یا خودخو وجود داخد ک  بر  5تعداد  0-03دخ نمون  شکل      
ه ین  خرید، ه ین  سوخس، ه ین  نگهداخی و اخزش برای »با زیرمعیاخهایی مانند « ه ین »و دخ برخی معیاخها مانند 

ترتیب س  باید ب « مراتبیتحلیل سلال »گیرند. دخ هر تژوهش  وخ  مقایا  جفتی موخدبرخسی قراخ میب « فروش
 مشخص شود.  1-03ب  شرح جدول « هاهدف، معیاخها و گ ین »سطح 

 AHPمراتب در روش . تعیین سطوح سلسله3-91جدول  
 توضیح اصول ردیف
شود. برای نمون  هدف گیری دخ زمین  خاص یا هدفی ک  تژوهش برای آ  انجام میو هما  نیاز تصمیم Goalیا  هدف 0

 یک محصول از میا  چند محصول باشد.  گیری مناسب برای خرید تواند تصمیممی
توا  تمای  یا برتری یک گ ین  گیرد. با معیاخها میهما  چی ی ک  انتخاب بر اساس آ   وخ  می Criterionیا  معیاخ  3

رمعیاخهایی و با زی« ه ین »های دیگر خا تشخیص داد. برای نمون  دخ انتخاب بین چند محصول، معیاخ نابس ب  گ ین 
 تواند دخ انتخاب یک محصول مؤثر باشد. می« ه ین  نگهداخی»و « ه ین  خرید»چو  

 ها برو هما  مواخد قابل انتخاب ک  باید باالترین اولویس خا تس از مقایا Candidates  یا Alternativeمعادل  هاگ ین  9
باشند. برای نمون  « نظر»یا « هاید»، «اناا »، «محصول»تواند شامل ها میاساس معیاخها شناسایی شود. گ ین 

 تژوهشگر ممکن اسس بخواهد بین چند محصول یا نام د مدیریس، بهترین گ ین  خا با معیاخهایی دقیق انتخاب کند.   
 اسس.   9-03شامل مراحلی ب  شرح جدول  AHPفرایند اجرای تحلیل سلال  مراتبی      
 

                                                           
1. Thomas L. Saaty 
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 AHP. مراحل اجرای روش 5-91جدول 

 وضیحت مراحل ردیف
 هادقیق تعداد معیاخها و گ ین بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و تعیین  طراحی تژوهش 0
 ها ها دخباخه معیاخها و گ ین آوخی دیدگاهانتخاب جامع  و نمون  خبرگا  برای جمع گیرینمون  3
ها بر اساس وز  و سپس مقایا  گ ین  دوی معیاخهاکننده دوب طراحی ترسشنام  خبره یا مقایا  هاآوخی دادهجمع 9

 معیاخها   
 ا  هها و دخ ادام  تعیین وز  یا اولویس گ ین دوی معیاخها و تعیین وز  آ تدوین ماتریس مقایا  دوب  هاتحلیل یافت  1
-بحث و نتیج  9

 گیری
 ها و انتخاب گ ین  یا تصمیم برتر  بندی از تحلیل یافت جمع

، هدف»مراتبی شامل دخ این مرحل  باید مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و الگوی سلال وهش: . طراحی پژ91-2-9
عیاخهایی زیرم»و دخ  وخ  ل وم « معیاخها»، سپس «هدف»مشخص شود. بنابراین باید دخ یک الگو، ابتدا « معیاخ و گ ین 
ی نشا  دهنده نیاز ب  انتخاب یک گ ین  ها خا مشخص کرد. هدف ا لو دخ انتهای سلال  مراتب گ ین « بر هر معیاخ

« هدف»یک نمون  الگوی طراحی شده اسس ک  دخ آ   9-03های دیگر اسس. شکل ها یا تصمیمیا تصمیم از میا  گ ین 
انتخاب یک گ ین  از میا  س  گ ین  نام د برای مدیریس یک سازما  اسس. دخ سطح دوم معیاخهای انتخاب یک مدیر 

وم ب  اند. سطح سشدهبر اساس مروخ تیشین  و مبانی نظری انتخاب«  ، تجرب ، تحصیال  و سنعالق»مناسب یعنی 
 ها با باالترین اولویس انتخاب شوند.   تردازد ک  باید یکی از آ های موجود میمعرفی گ ین 

 
 «الف، ب، ج»های . نامزدهای مدیریت از راست به چپ با اسامی گزینه9-91شکل 

ویژه تشکیل ماتریس مقایاا  زوجی دخ مرحل  تحلیل خا دقس داشس ک  تعداد زیاد گ ین ، مراحل بعد و ب باید       
معیاخها و »دشواخ خواهد کرد. بنابراین ضروخ  داخد تا با مروخ مبانی نظری و ادبیا  تیشین  ب  شناسایی و انتخاب 

« همگنی»های زوجی باید ب  رداخس. برای مقایا ها تمناسب و دخ  وخ  امکا  محدود کرد  گ ین « زیرمعیاخهای
های  ین از گ« های محرزگ ین  با برتری»توا  های موخدبرخسی توج  داشس. یعنی نمیجفس گ ین « تذیریمقایا »یا 

شده سلال  مراتبی دخ این مرحل  آ  اسس ک  بر اساس هدف مشخص دیگر خا واخد مدل کرد. منطق الگوی طراحی
 (.  0933ها خا انتخاب کرد )طالقانی، شاهرودی و  انعی، ها، بهترین آ مک معیاخها بتوا  با مقایا  گ ین شده و ب  ک

ها از طریق گیرد. یعنی دادهاز افراد خبره  وخ  می AHPگیری دخ خوش نمون گیری: . مالحظات نمونه91-2-2
گیری دخ این خوش اغلب گیرد. نمون شاخه  وخ  مینظر و خبره دخ حوزه موخداترسشنام  خبره از میا  افراد  احب

ای مشخص یا کم یا نظر یا خبره دخ زمین شماخ یا هدفمند اسس، زیرا دخ اغلب مواخد تعداد افراد  احب وخ  کلب 
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؛ 3905، 0شده اسس )ایاابنمون  تو ی  39تا  09ها دشواخ اسس. ب  این منظوخ اغلب تعدادی بین دسترسی ب  آ 
توا  تعداد خا ها، می(. البت  اگر دخ  وخ  باالبود  تعداد نفرا  جامع  خبره و امکا  دسترسی ب  آ 3909، 3بیبی

 اف ایش داد. 
شوند. آوخی میای بنام ترسشنام  خبره جمعها دخ این خوش با ترسشنام دادهها: آوری داده. مالحظات جمع91-2-9
دخج   ن »با مقیاس « هادخباخه گ ین »و سپس « ابتدا دخباخه معیاخها»برگا ، آوخی نظرا  خامکا  جمع« ترسشنام »این 

 کند. خا فراهم می« ایدخج تنج»یا مقیاس  5-03شرح جدول ب « ساعتی
 برای مقایسه جفتی « اینه درجه». مقیاس 6-91جدول 

 توضیح وضعیت مقایسه ارزش
 ین  موخد مقایا اهمیس برابر برای دو معیاخ یا گ  شرایط برابر  0
 کمی بهتر بود  یک معیاخ یا گ ین  با معیاخ یا گ ین  موخد مقایا  دیگر  کمی برتر 9
 برتری یک معیاخ یا گ ین  با معیاخ یا گ ین  موخد مقایا  دیگر  برتر 9
 برتری زیاد یک معیاخ یا گ ین  با معیاخ یا گ ین  موخد مقایا  دیگر  برتری زیاد  1

 برتری کامل یک معیاخ یا گ ین  با معیاخ یا گ ین  موخد مقایا  دیگر  لبرتری کام 3
 های بینابین مواخد فوق اخزش بینابین  3-1-5-8
داخای شکلی دوبعدی و با امکا  مقایا  زوجی اسس، یعنی دو معیاخ یا گ ین  دخ دو سمس « ترسشنام  خبره»     

دو معیاخ یا گ ین ، عدد برتری هر گ ین  با گرایش ب  محدوده باالتر  مقایا  دهنده باگیرند. تاسختیوستاخ اعداد قراخ می
معنای یکاا  بود  اولویس دو معیاخ یا گ ین  دخ وسط ب « 0»کند. انتخاب نقط  و ب  سمس آ  گ ین  انتخاب می« 0»از 

دوی چهاخ معیاخ دخ نمون   یک نمون  از الگوی ترسشنام  خبره برای مقایا  دوب 1-03موخدبرخسی اسس. دخ جدول 
 دهد.   معرفی شده برای انتخاب مدیر برتر خا نشا  می

 . نحوه مقایسه معیارهای اصلی1-91جدول 

 

 گیرد. ها  وخ  میبرای تحلیل داده 8-03شرح جدول ها اقداماتی ب آوخی دادهبعد از جمعها: . تحلیل داده91-2-3
 

                                                           
1.  ISAHP 
2.  Baby, S  

معیار    معیار 1   1   5   9   9   9   5   1   1 
 معیاخ سن 1   1   5   9   9   9   5   1   1 معیاخ تجرب 
 معیاخ عالق  1   1   5   9   9   9   5   1   1 معیاخ تجرب 
 معیاخ تحصیال  1   1   5   9   9   9   5   1   1 معیاخ تجرب 
 معیاخ عالق  1   1   5   9   9   9   5   1   1 معیاخ سن
 معیاخ تحصیال  1   1   5   9   9   9   5   1   1 معیاخ سن
 معیاخ تحصیال  1   1   5   9   9   9   5   1   1 معیاخ عالق 
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 ها. اقدامات اجرایی برای تحلیل داده8-91جدول 
 اقدامات ردیف
 تعیین وز  معیاخها 0
 تعیین نرخ سازگاخی مقایا  زوجی معیاخها 3
 هاتعیین وز  گ ین  9
 هاتعیین نرخ سازگاخی مقایا  زوجی گ ین  1
 انتخاب گ ین  یا تصمیم برتر 9

های معرفی شده دخخصوص می ا  اولویسآوخیهای جمعدخ ادام  و تس از داده. تعیین وزن معیارها: 91-2-3-9
دهی ب  معیاخها  های ترکاخبرد برای وزخا مشخص کرد. یکی از خوش« اهمیس و وز  هر معیاخ»شده دخ هر معیاخ باید 

اسس.  «مجموع سطری، مجموع ستونی، میانگین معنایی، میانگین حاابی، میانگین هندسی و برداخ ویژه»شامل خوش 
انجام « وز  نهایی»یا  0«برداخ ویژه»ستونی دخ یک ماتریس تا خسید  ب   -این خوش با یک سری عملیا  سطری

 شده اسس.اخائ  3-03شود. یک نمون  ماتریس موخداشاخه دخ جدول می
 . جدول تعیین وزن معیارها1-91جدول 

 )بردار ویژه(وز  نرمال یا  میانگین  تحصیالت عالقه سن تجربه معیارها
 13/9 19/9 1 9 1 0 تجربه
 03/9 51/0 9/0 9/0 0 1/0 سن

 35/9 99/3 9 0 9 9/0 عالقه
 09/9 01/0 0 9/0 9 1/0 تحصیالت

 0 95/3 مجموع

س اولویس باالتری داخد؛ دخ حال« هفس مرتب »یعنی تجرب  « تجرب  نابس ب  سن»برای « 1اولویس »ماتریس  دخ این     
برابر نابس ب  تجرب  از اولویس کمتری برخوخداخ اسس. دخ ادام  هفسیعنی سن « 1/0»مقداخ « سن نابس ب  تجرب »

مون  شود. دخ ماتریس نمع و بر تعداد آ  تقایم میهای زوجی هر سطر با هم جنتایج مقایا « میانگین»برای محاسب  
خدیف معیاخها با هم جمع و بر تعداد معیاخها یعنی چهاخ تقایم  1، نمرا  «تجرب »شده برای تعیین اولویس معیاخ اخائ 
وم اسس. دخ گام د« 19/9»و تقایم آ  بر چهاخ، مقداخ میانگین « 09»شود. دخ این نمون  جمع چهاخ خدیف برابر می

مده از آدسسهای ب ستونی میانگین»خا بر مجموع نتایج « سطر»آمده هر دسسها باید میانگین ب برای نرمال شد  وز 
باشد. ستو  جدید حاوی وز  نرمال شده  0آ  اسس ک  جمع اوزا  برابر « وز  نرمال»تقایم کرد. منظوخ از « سطرها

 اسس.  09-03معیاخها ب  شرح جدول  دهنده اولویسنشا یا وز  نهایی و « برداخ ویژه»هر معیاخ، هما  
 
 
 
 

                                                           
1. Egienvalue  
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 بندی بر اساس اوزان نرمال . جدول رتبه90-91جدول  
 رتبه ارزش وزنی نام معیار
 0 13/9 تجرب 
 3 35/9 عالق 
 9 03/9 سن 

 1 09/9 تحصیال 
امل تواند شمی« تجرب »ی نمون  معیاخ شده باشد. براهر معیاخ ممکن اسس خود از یک مجموع  زیرمعیاخها تشکیل     

ی و زیرمعیاخهای دیگر باشد. وقت« تجرب  مدیریتی»، «های دیگرتجرب  کاخ دخ سازما »، «سابق  کاخی دخ سازما  حاضر»
 شود. اضاف  می AHPباشد، ب  یک سطح دیگر دخ مدل زیر معیاخ وجود داشت 

برای کنترل هرگون  خطا یا ناسازگاخی دخ هر جدول رها: سازگاری مقایسات زوجی معیا. تعیین نرخ91-2-3-2
خا محاسب  کرد. این محاسب  امکا  تشخیص می ا  سازگاخی و اعتماد ب  « نرخ ناسازگاخی»های زوجی باید مقایا 
 ا  می« بود تذیرش قابل»من ل  ب « 0/9کمتر از »کند. نرخ ناسازگاخی ها خا فراهم میهای حا ل از مقایا اولویس

ها تجدیدنظر شود. مراحل محاسب  نرخ باید دخ مقایا « 0/9»اسس و دخ  وخ  بیشتر بود  از « هاسازگاخی مقایا »
 اسس.  00-03ناسازگاخی ب  شرح جدول 

 . مراحل اجرای نرخ ناسازگاری99-91جدول 
 توضیح مراحل ردیف
محاسب  برداخ مجموع  0

 وزنی
  «وز  نابی»یس مقایاا  زوجی دخ برداخ ستونی برداخ مجموع وزنی حا ل از ضرب ماتر

 تقایم عنا ر برداخ مجموع وزنی بر برداخ اولویس نابی  محاسب  برداخ سازگاخی 3
 Lmaxمیانگین عنا ر برداخی سازگاخی  Lmaxمحاسب   9
 CI(= n( /)n- Lmax-0بر اساس فرمول ) محاسب  شاخص سازگاخی 1

 اد معیاخهای موجود دخ مائل عباخ  اسس از تعد nدخ این فرمول 

 ( CR=CI/RIتقایم شاخص سازگاخی بر شاخص تصادفی ) محاسب  نابس سازگاخی 9
 شود.استخراج می 03-03شاخص تصادفی از جدول مشخصی ب  شرح جدول      

 (RI). جدول شاخص سازگاری تصادفی 92-91جدول 
09 01 09 03 00 09 3 8 1 5 9 1 9 3 N 

93/0 91/0 95/0 18/0 90/0 13/0 19/0 10/0 93/0 31/0 03/0 3/9 98/9 9 RI 

کمتر بود، می ا  سازگاخی یا اعتماد ب  « 0/9»بود ک  چو  از می ا   980/9شده برابر نرخ ناسازگاخی نمون  اخائ      
 ها موخد تأیید بود. مقایا 

دو بر اساس هر معیاخ مقایا  شوند. بازهم وب  وخ  دها ب دخ گام بعد باید گ ین ها: . تعیین وزن گزینه91-2-3-9
بس شود تا نمرا  برتری هر گ ین  ناها توسط خبرگا  استفاده میاز موخد ترسشنام  خبره برای مقایا  زوجی گ ین 

د های موجوطوخ جداگان  بین گ ین ب  گ ین  دیگر مشخص شود. دخ این ترسشنام  بر اساس هر یک از معیاخها ب 
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ا ب  شرح هها، ماتریس داده، بعد از انجام مقایا «تجرب »گیرد. برای نمون  بر اساس معیاخ ی جفتی  وخ  میهامقایا 
 حا ل شد.   09-03جدول 

 « تجربه»ها بر اساس معیار . ماتریس مقایسه زوجی گزینه99-91جدول 
 گزینه ج گزینه ب گزینه الف تجربه

 1 1/0 0 گزینه الف
 3 0 1 گزینه ب

 0 3/0 0 نه جگزی

و « هامیانگین»شود و دخ ادام  مانند قبل ها ماتریس مقایا  زوجی انجام میهمین نحو برای هر یک از معیاخب      
طوخ جداگان  بر دیگر میانگین هر سطر محاسب  و ب عباخ هر گ ین  محاسب  خواهد شد. ب « شدههای نرمالوز »

هر معیاخ  بر اساس« گ ین  با باالترین اولویس»و « نرمال شدهوز »قایم تا مقداخ های سطرها تمجموع  ستونی میانگین
 اسس.« برداخ ویژه»کننده اولویس هما  ستو  (. ستو  تعیین01-03مشخص شود )جدول 
 ها بر اساس معیار تجربهشده و تعیین اولویت بین گزینهنرمال. ماتریس تعیین وزن93-91جدول 

 اولویت  گزینه ج ینه بگز گزینه الف تجربه
 301/9 1 1/0 0 گزینه الف
 101/9 3 0 1 گزینه ب
 955/9 0 3/0 0 گزینه ج

ها ب  تفکیک هر معیاخ مشخص گ ین  های زوجی خا باید برای سایر معیاخها نی  انجام داد تا اولویسهمین مقایا      
 شود. 

تعیین نرخ سازگاخی »مانند خوش معرفی شده برای ها: های زوجی گزینه. تعیین نرخ سازگاری مقایسه91-2-3-3
 شود. ها تعیین میهای زوجی گ ین ، دخ این مرحل  نی  نرخ سازگاخی مقایا «های زوجی معیاخهامقایا 

دخ ادام  نمرا  وز  یا اولویس هر گ ین  دخ هر معیاخ خا دخ ماتریای ب  . انتخاب گزینه یا تصمیم برتر: 91-2-3-5
 هر گ ین  محاسب  شود.  « وز  کلی یا نهایی»تنظیم تا  09-03شکل 

 ها در هر معیار . نمونه ماتریس وزن گزینه95-91جدول   
 تحصیالت  عالقه  سن تجربه 

 088/9 119/9 359/9 301/9 گزینه الف
 980/9 031/9 513/9 101/9 گزینه ب
 190/9 959/9 959/9 955/9 گزینه ج

ز  شود تا و« وز  هر گ ین  دخ هر معیاخ بر وز  آ  معیاخ ضرب»هر گ ین  باید « کلی یا نهایی وز »برای تعیین      
شده هر گ ین  بر اساس وز  هر های محاسب توا  با جمع وز ازآ  میهر گ ین  بر اساس وز  معیاخ تعیین گردد. تس

 ود. شب  این شکل محاسب  می« الف»وز  نهایی گ ین  انتخاب خا کرد. برای نمون   تر و اولویستوا  اعداد ب خگمعیاخ می
 (= امتیاز گ ین  الف301/9×  13/9( + )088/9×  09/9( + )199/9×  35/9( + )359/9×03/9=)99/9
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با « ب»امتیاز شدند. دخنتیج  گ ین  « 09/9«داخای « ج»امتیاز و گ ین  « 13/9»داخای « ب»ب  همین ترتیب گ ین    
وخداشاخه تا(. برای انجام محاسبا  معنوا  مدیر باشد )حبیبی، بیتواند گ ین  اول برای انتخاب ب میبیشترین امتیاز 

 استفاده کرد. 0«چویسژ  و اکاپر اکال، سوتر دسی»اف اخهای توا  از نرممی
 
 (FAHP) 3. فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی91-9 

یری دخ گها برای تصمیمتوا  از آ خا  کالمی و گاه مبهم اناانی، میبا توج  ب  سازگاخی بیشتر اعداد فازی با عبا
ی سازی اعداد دخ فرایند تحلیل سلال  مراتبی یا استفاده از اعداد فازی مثلثدنیای واقعی استفاده کرد. این فرایند بر فازی

سازی ب  دخ فازی« چانگ»وش های زوجی و بر مبنای حداقل مجذوخا  لگاخیتمی اشاخه داخد. دخ خدخ ماتریس مقایا 
ازی شود. طیف فتربود  یک عدد فازی از عدد فازی دیگر تأکید مییا می ا  احتمال ب خگ« تذیریدخج  امکا »مفهوم 

-و محدوده 9«اهمیس برابر، کمی بهتر، خیلی بهتر، ب  مقداخ خیلی زیاد بهتر و کامالً بهتر»معادل مقیاس ن  دخج  ساعتی 

 اسس.  05-03شرح جدول  های بینابینی ب 
 AHP. طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در روش 96-91جدول 

 معادل فازی معکوس معادل فازی jنسبت به  iعبارت کالمی مقایسه  ردیف
 (1,1,1) (1,1,1) اهمیس برابر 0

 (1 ,0/5 ,0/333) (1,2,3) بینابین 3

 (0/5 ,0/333 ,0/25) (2,3,4) کمی بهتر 9

 (0/333 ,0/25 ,0/2) (3,4,5) بینبینا 1

 (0/25 ,0/2 ,0/166) (4,5,6) خیلی بهتر 9

 (0/2 ,0/16 ,0/142) (5,6,7) بینابین 5

 (0/166 ,0/142 ,0/125) (6,7,8) ب  مقداخ خیلی زیاد بهتر  1

 (0/142 ,0/125 ,0/111) (7,8,9) بینابین 8

 (0/111 ,0/111 ,0/111) (9,9,9) کامالً بهتر  3

 (. 0939شده اسس )سرافرازی، ای دیاخ و حبیبی، بینیتیش 01-03فازی مراحلی ب  شرح جدول  AHPدخ خوش      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Excel, Super Decision and Expert Choice  
2.  Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
3. Preferred Equally, Preferred Moderately, Preferrd Strongly, Very Strongly Preferrd and Extremely Preferred   
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 فازی  AHP. الگوریتم بهبودیافته روش 91-91جدول 

 مراحل ردیف
 شده دخ ماتریس زوجی های گردآوخیانتخاب طیف فازی موخدنظر و وخود داده 0
 هندسی برای تجمیع دیدگاه خبرگا  و محاسب  میانگین هر سطر استفاده از میانگین 3
 ها با جمع فازیجمع فازی محاسب  مجموع ترجیحا  یا اولویس 9
 زی( دلیل مقادیر فاها )استفاده از فرمول اختصا ی برای محاسب  وز  هر عنصر ب تقایم ترجیحا  بر مجموع تمامی آ  1
 شود(. فازی ک  برای محاسب  وز  قطعی از خوش فازی زدایی استفاده میتعیین وز  نهایی مواخد )اوزا   5
 سازی خطیآمده ب  خوش نرمالدسسنرمال کرد  اوزا  قطعی ب  1 

 
  (ANP). فرایند تحلیل شبکه91-3
د خویکر ANPاخائ  شد. خوش  0385دخ سال « زاواساعتی و تاکی»توسط « ANPای یا فرایند تحلیل شبک »خوش      

 مراتبی یا اسس. دخ شرایط ماتقل بود  معیاخها اولویس با هما  خوش تحلیل سلال  AHPیافت  از خوش توسع 

AHP خواهد بود اما دخ  وخ  وجود خوابط اثرگذاخ بین معیاخها و زیرمعیاخها بهتر اسس ک  از خوشANP  استفاده
برخوخداخ اسس ک  خوابط بین سطوح مختلف  1-03شرح ای ب از ساختاخی شبک  ANPای یا شود. خوش تحلیل شبک 

 د.  ها تأکید داخدهد. این الگو بر تعامال  و بازخوخدهای میا  معیاخها و گ ین ای نشا  می وخ  شبک تصمیم خا ب 

 
 ای . نمونه الگوی فرایند تحلیل شبکه3-91شکل 

گیری هاتند. برای تعیین خوابط بین معیاخها میممعیاخهای ا لی تص C4تا  C1چهاخ معیاخ  1-03بر اساس شکل      
 استفاده کرد.  08-03ها ب  شرح جدول توا  از یکی از خاهمی

 های تعیین روابط بین معیارها . انواع راه98-91جدول 
 توضیح انواع ردیف
 ژوهشها با توج  ب  ادبیا  تآ  عنوا  معیاخهای ا لی و ایجاد اختباط بینمانند عنا ر آمیخت  بازاخیابی ب  ادبیا  تژوهش 0
 ترسش از خبرگا   نظر خبرگا  3
  وخ  امتیازدهی شد  اختباطا  ب  بیا   0خوش دماتل 9
1 ISM  برای اخزیابی عوامل تژوهش و دخنهایس کشف خوابط بین معیاخها« سازی ساختاخی تفایریمدل»یا 
 مروخ کرد.  03-03توا  دخ جدول خا می ANPمراحل اجرای فرایند تحلیل شبک  یا      
 

                                                           
1. DEMATEL (Decision Making Trail And Evaluation) 
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  ANP. مراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا 91-91جدول  
 توضیح مراحل ردیف
ا ی« ادبیا  تژوهش»نظر خبرگا ، »های معیاخها با یکی از خوشعالوه تعیین خوابط و ب  AHPمانند  طراحی تژوهش 0

 « دماتل»
 هاها دخباخه معیاخها و گ ین آوخی دیدگاهرای جمعانتخاب جامع  و نمون  خبرگا  ب گیرینمون  3
 گیری  شده دخ نمون از طریق ترسشنام  خبره و از خبرگا  مشخص هاآوخی دادهجمع 9
 «   حد»و « موزو »، «ها با همثانوی  برای خابط  معیاخها و گ ین »، «اولی »های  تدوین سوترماتریس هاتحلیل یافت  1
 ها و انتخاب گ ین  یا تصمیم برتر  بندی از تحلیل یافت جمع یگیربحث و نتیج  9

 ANPها باید ب  تعریف ساختاخ شبک  ترداخس. خوش با مشخص کرد  معیاخها و گ ین . طراحی پژوهش: 91-3-9
از چهاخ  1-03شده دخ شکل شود. دخ الگوی نمون  اخائ آغاز می« هامعیاخها و گ ین »یک مدل فرضی نمایشگر نی  با 

ین  ها از بین س  گ ین ، بهترین گ شده اسس و باید بر اساس این معیاخها و خوابط بین آ معیاخ و س  گ ین  تشکیل
 انتخاب شود. 

نظر »، «ادبیا  تژوهش»هایی چو  ها خا از خوشتوا  آ نکت  مهم دخ این الگو وجود خوابط بین معیاخها اسس ک  می
 شناسایی کرد.« ISM»یا « دماتل»، «خبرگا 

اسس و باید جمعی از خبرگا  و ترجیحًا  AHPگیری دخ اینجا نی  مانند خوش نمون گیری: . مالحظات نمونه91-3-2
د گیری غیرتصادفی هدفمنشماخ یا نمون  وخ  کلهای تخصصی ب آوخی دیدگاهبین ده تا بیاس نفر برای جمع

 انتخاب شوند.
اخزشی  9یا  3دخ تیوستاخی « ترسشنام  خبره»دخ اینجا نی  مانند مرحل  قبل از ها: ادهآوری د. مالحظات جمع91-3-9

 شود. آوخی میها جمعشود. سپس ب  کمک ترسشنام  دادهها استفاده میبرای هر یک از معیاخها یا گ ین 
س. دخ این ها اسل یافت بیشترین تفاو  این خوش با خوش قبلی دخ مرحل  تحلیها: . مالحظات تحلیل یافته91-3-3

 خواهد بود.   39-03شده، ماتل م محاسباتی ب  شرح جدول آوخیهای جمعمرحل  داده
 . انواع محاسبات در روش تحلیل شبکه20-91جدول 

 محاسبات ردیف
 مقایا  زوجی معیاخهای ا لی برای تعیین وز  معیاخها 0
 ها ز  آ مقایا  زوجی زیرمعیاخهای هر معیاخ برای تعیین و 3
 ها  وخ  زوجی برای تعیین وز  آ مقایا  مجموع  زیرمعیاخها ب  9
 هاها بر اساس زیرمعیاخها برای تعیین وز  آ مقایا  زوجی گ ین  1
کمتر باشد نشا  از سازگاخی و امکا  طراحی « 0/9»دخ ادام  باید نرخ ناسازگاخی محاسب  شود و اگر این نرخ از    

تهی   «سوتر ماتریس اولی  یا نامتقاخ »های زوجی، های حا ل از مقایا ولی  داخد. با محاسبا  وز سوتر ماتریس ا
وتر س»گیرد. دخ شکل می« سوتر ماتریس موزو  یا نرمال»ها دخ سوترماتریس نامتقاخ ، سازی وز شود. با نرمالمی

ر سوت»اف اخ توا  از نرماتریس موزو  خا میاسس. سوتر م« یک»ها برابر جمع عنا ر تمامی ستو « ماتریس موزو 
وا  با ب  ت« سوتر ماتریس حد»اسس. « سوتر ماتریس حد»استخراج کرد. بخش تایانی این مرحل  تدوین « ژ دسی
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شود تا تمامی عنا ر سوتر قدخ تکراخ میآید. این عمل آ دسس میب « سوتر ماتریس موزو »خساند  تمامی عنا ر 
های مربوط برابر  فر اسس. تنها دخای  0«های سوترماتریسدخای »شود. دخ این حالس حا ل تمامی  ماتریس شبی  هم

ده با ششود. سوتر ماتریس حد محاسب شود ک  دخ تمامی سطر مربوط ب  آ  دخای  تکراخ میب  زیرمعیاخها عددی می
اشس تا(. باید توج  ددسس دهد )حبیبی، بیا ب ها خها و گ ین تواند اولویس نهایی شاخصژ  میاف اخ سوتر دسینرم

طوخ خودکاخ انجام شده از ترسشنام  خبره خا ب آوخیهای جمعتس از واخدکرد  داده« ژ سوتر دسی»اف اخ ک  نرم
تر د. سوژ  آشنا شوناف اخ سوتر دسیدهد. بنابراین کاانی ک  قصد استفاده از این خوش خا داخند، باید حتماً با نرممی

های چندمعیاخه اسس ک  دخ ادام  اجرای یک نمون  ب  کمک گیریاف اخ خایگا  و ترکاخبرد برای تصمیمژ  یک نرمدسی
 شود.ژ  معرفی میاف اخ سوتر دسینرم
 ژنافزار سوپر دسیدر نرم ANP. اجرای یک نمونه با روش 91-3-5
 01معیاخ ا لی و تعداد  9»اسس. دخ تژوهشی  0933ل دخ سا«  نایع بیاس»این نمون  برگرفت  از سایس آموزشی  

 ایاسس. ابتدا مدل تحلیل شبک «  ANP محاسب  وز  عوامل تژوهش با استفاده از خوش»وجود داخد و هدف « زیرمعیاخ

(ANP) (. 9-03شود )شکل اف اخ سوتر دسیژ  خسم میتژوهش دخ نرم 

 
 افزار سوپردسیژنو معیارها در نرمای بر اساس هدف . رسم مدل تحلیل شبکه5-91شکل 

نفر از  99شده اسس، نشا  از خوابط دخونی داخد. ابتدا با ترسشنام  خبره از ای ک  دخ سطح معیاخها نشا  دادهحلق      
های زوجی، نرخ ناسازگاخی های مقایا آوخی دادشود. بعد از جمعآوخی میهای زوجی جمعهای مقایا خبرگا  داده

ها با خوش های زوجی بود. سپس دادهو نشانگر سازگاخی ماتریس مقایا  0/9حاسب  شد ک  همگی کمتر از ها مآ 
اف اخ دخ نرم ANP اف اخ سوتردسیژ  شدند. با ایجاد مدلبندی واخد نرمدهی و ختب شده و برای وز میانگین هندسی ادغام

 حا ل شد.  31-03تا  30-03 وخ  جدول ف اخ، نتایجی ب اشده دخ نرمهای زوجی ادغامسوتردسیژ  و وخود مقایا 
 
 

                                                           

باید عدد خدیف و ستو  آ  خا « دخای »برای مشخص کرد  هر گویند. می« دَخآی  یا دَخای »شده های مشخص. ب  هر یک از عنا ر دخو  ماتریس یا وز 0
ای ک  دخ خدیف نخاس و ستو  دوم قراخ داخد نوشت  باشد، دخای  Aنویس حرف کوچک نام ماتریس نوشس. برای نمون  اگر نام ماتریای  وخ  تایینب 
 توانند حقیقی یا مختلط باشند.لی میهای یک ماتریس دخ حالس کدخای «. دخای  یک دو»شود و خوانده می 03aشود می
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 ۴۱۱ مرجع پژوهش

 (09/0. مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف )نرخ ناسازگاری= 29-91جدول 

 
 (02/0)نرخ ناسازگاری=  C1. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 22-91جدول 

 
 (02/0)نرخ ناسازگاری=  C2. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 29-91جدول 

 
 (09/0)نرخ ناسازگاری=  C3. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 23-91جدول 

 
 (00/0)نرخ ناسازگاری=  C1. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 25-91جدول 

 
 (00/0)نرخ ناسازگاری=  C2. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 26-91جدول 

 
 (00/0گاری= )نرخ ناساز C3. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 21-91جدول 

 
 شود. تشکیل می 38-03آمده، حاال سوترماتریس اولی  ب  شرح جدول دسسبا استفاده از اوزا  ب      
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 . سوپرماتریس اولیه 28-91جدول 

 
 گیرد. شکل می 33-03ب  شرح جدول « سوترماتریس موزو »، دخ ادام  «سوترماتریس اولی »سازی با نرمال     

 پرماتریس موزون . سو21-91جدول 

  
   دولب  شرح ج« سوتر ماتریس حدداخ»خسد تا ماتریس همگرا شده و نهایس میداخ ب  توا  بیسوتر ماتریس وز      
 شکل بگیرد.  03-99
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 ۴۱۲ مرجع پژوهش

 . سوپرماتریس حددار90-91جدول 

 
ها دخ هر بعد سازی آ مالتوا  با نردخ سوتر ماتریس حدی، اوزا  نهایی عوامل تژوهش آوخده شده اسس ک  می     

 تا(. اوزا  نرمال شده خا نی  محاسب  کرد ) نایع بیاس، بی
 

 ها . تحلیل پوششی داده91-5
 گیرنده داخای چندینخی ی خیاضی برای اخزیابی کاخایی واحدهای تصمیمیک مدل برنام  DEAها یا تحلیل توششی داده

های چندمعیاخه اسس و بنابراین نتایج آ  گیریچندهدف  دخ تصمیمهای وخودی و خروجی اسس. این مدل از نوع مدل
« ز کاخاییمرر»گیرنرده بر اساس های گاات  خواهد بود. واحردهرای تصرمیمگیریبیشتر اخائ  یک طرح برای تصمیم

« اییمرز کاخ» گیرنده ب  می ا  فا ل  آ  تاهرر واحرد تصمیم« عردم کراخایی»کنند. دخج  برتر خا انتخاب میتصمیم
 شوند. تقایم می 90-03شرح جدول ب  BCC و CCR ها ب  دو دست های ا لی تحلیل توششی دادهباتگی داخد. مدل

 BCCو  CCR. رویکردهای دو الگوی اصلی 99-91جدول 
 توضیح انواع ردیف
  بازدهی ثابس نابس ب  مقیاس 0

CCR 
 هاده بر شد  ستاده با دو برابر شد  نب  نابس تغییر نهاده مانند دو برا تغییر ستاده

 بازدهی متغیر نابس ب  مقیاس  3

BCC 
 متناسب با تغییر نهاده  تغییر نکرد  ستاده

تحلیل واستفاده اسس. برای نمون  دخ تج ی ها قابلکرد  بنگاه، دخ شرایط بهین  عمل«بازدهی ثابس نابس ب  مقیاس»     
هرا انجام داد. این خوش با دخ نظر گررفتن تعردادی از ش تحلیل توششری دادهتوا  با خوهای مالی خا می وخ 
ند کترجم  می« کراخایی»ها خا ب  یک معیاخ بر  نرام عنوا  خروجی، هم  نابسعنوا  وخودی و تعدادی ب هرا بر ناربس

با استفاده از مقایا   DEA وشتا دخنتیج  بتوا  مقایا  و اخزیابی عملکرد واحدهای تجاخی خا بهتر انجام داد. خ
شرکس  DEA کند. ب  این  وخ  ک ها خا تعیین می، کراخایی نابی آ «کاخا و ناکراخا»های ها با معیاخهای شرکسشرکس
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 « DEA»و « AHP» ،«ANP»شامل گیری چند معیارهروش تصمیم ۴۱۹

کنرد. چنانچ  ویژگی مالی مقایار  مری« های برترشرکس»های کاخا با عنوا  موخدنظر خا برا یرک گرروه از شرکس
 و دخ غیر این  وخ « کاخا»هرای برترر قرراخ گیررد، شرکس تحس عنوا  قالرب گرروه شررکس شرکس موخدمطالع  دخ

-حال خایجترین و دخعینیکی از ابتدایی (.0983مقدم و غفاخی، شود )خواجوی، غیوخیبندی میطبق « ناکاخا»عنوا  ب 

ی و مالی، اقتصاد»های مختلف ها دخ زمین بساسس. این نا« هانابس»گیری کاخایی، استفاده از های اندازهترین خوش
ها برای انواع شاخص« هاها ب  وخودینابتی از خروجی»عنوا  شود. دخ این حالس کاخایی ب کاخ گرفت  میب «  نعتی

 شود.  محاسب  می
الب مراحل توا  دخ قها خا نی  میاجرای خوش تحلیل توششی دادهها: . مراحل اجرای تحلیل پوششی داده91-5-9

 دخ نظر گرفس.  93-03جدول 
 ها. مراحل اجرای روش پژوهش تحلیل پوششی داده92-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و تعیین متغیرها طراحی تژوهش 0
 گیری واحدهای تصمیمبرخسی برای تصمیمهای قابلها و خروجیمشخص کرد  وخودی گیرینمون  3
 گیری واحدهای تصمیم تصمیمهای منتخب برای های وخودی و خروجیآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
 هاحا ل از تحلیل داده« ماهیس الگو و بازده ب  مقیاس الگو»اخزیابی نابی واحدها بر اساس  هاتحلیل یافت  1
 هادها و اخائ  تیشنبندی از تحلیل یافت جمع یگیربحث و نتیج  9

ب  شرح جدول  DEAها یا ال اما  اساسی خوش تحلیل توششی دادهها: . الزامات روش تحلیل پوششی داده91-5-2
 خواهد بود.  03-99

 (DEA)ها . الزامات اساسی روش تحلیل پوششی داده99-91جدول 
 توضیح الزامات ردیف
 شود. دی انتخاب میموخد وخو 9و بیشتر مواقع  9تا  3تعداد وخودی بین  هاوخودی 0
 شود.موخد بوده و بیشتر مواقع یک موخد خروجی انتخاب می 9تا  0ها بین تعداد خروجی هاخروجی 3
 برابر مجموع وخودی و خروجی باشد.  9ها باید ک  تعداد آ  DMU»0»یا واحد  واحدهای تصمیم 9
 های واقعی نیاز اسس. دادهشود و ب  با طیف لیکر  انجام نمی DEAدقس کنید ک   هاداده 1

 «ماهیس الگو و بازده ب  مقیاس الگو»برای اخزیابی نابی واحدها شامل  DEAهمچنین دو مشخص  ا لی الگوی       
 اسس. 91-03ب  شرح جدول 

 (DEA)ها . دو مشخصه اصلی در روش تحلیل پوششی داده93-91جدول 
 توضیح مشخصه ردیف
  ها داشتها، سعی دخ حداقل وخودیداشتن سطح خروجیخ فرایند اخزیابی با ثابس نگ ک  ددخ وختی ماهیس وخودی 0

 باشیم، ماهیس الگوی موخداستفاده وخودی اسس. 
  ها، سعی دخ اف ایش سطح خروجی داشتداشتن سطح وخودیک  دخ فرایند اخزیابی با ثابس نگ دخ وختی ماهیس خروجی 3

 باشیم، ماهیس الگوی موخداستفاده خروجی اسس.

                                                           
1. Decision Making Unit  
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ا هعنوا  نابتی هاتیم ک  باید دخ وخودیبا دیدگاه وخودی ب  دنبال شناسایی ناکاخایی فنی ب  DEAدخ الگوی      
ی دنبال نابتخروجی بدو  تغییر بماند و واحد دخ مرز کاخایی قراخ گیرد. دخ دیدگاه خروجی ب کاهش داده شود تا 

وجود آید تا واحد موخدنظر ب  مرز کاخایی ها ب ها اف ایش یابند، بدو  آنک  تغییر دخ وخودیهاتیم ک  باید خروجی
س واحد هیچ کنترلی بر می ا  خروجی نداخد برسد. علس انتخاب یکی از دو دیدگاه دخ این اسس ک  دخ مواخدی مدیری

نحوی   و مقداخ آ  از قبل مشخص و ثابس اسس. برعکس دخ برخی مواخد می ا  وخودی ثابس و عملکرد واحدها ب 
اسس ک  دخ بعضی مواخد مدیریس واحد هیچ کنترلی بر می ا  خروجی نداخد و مقداخ آ  از قبل مشخص و ثابس اسس. 

می ا  وخودی ثابس و مشخص اسس و می ا  تولید )خروجی( متغیر تصمیم اسس و دخ چنین برعکس دخ برخی مواخد 
شرایطی، دیدگاه خروجی مناسب اسس. دخنهایس انتخاب ماهیس وخودی و خروجی بر اساس می ا  کنترل مدیر، بر 

 شود. ها تعیین میها و خروجیهر یک از وخودی
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  روش پژوهش 

یا قوم نگاری  21 مردم نگاری 

 نگاری  نگاری یا قومهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش مردم
 اهداف یادگیری

 نگاری آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش قوم 
 نگاری  گیری در قومآشنایی با مالحظات نمونه 

 نگاریآوری داده در قومآشنایی با مالحظات جمع 

 نگاریها در قومآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مهمقد

شناسی همبات  اسس. این خوش تو یفی عمیق و تحلیلی از موقعیس فرهنگی نگاخی اغلب با اناا نگاخی یا قوممردم
دهای ویژه فراینهای مختلف و ب و دخ معنای وسیع، از فرهنگ اسس. دخ این خوش، تژوهشگر ب  تو یف علمی فرهنگ

 نگاخی ترداخت  خواهد شد. عرفی خوش تژوهش قومتردازد. دخ این فصل ب  مایجادشده دخ شرایط طبیعی می
 

 نگاری . مفهوم پژوهش قوم20-9
از طریق مطالع  خفتاخ اعضای آ  گروه « دخک خفتاخ یا فرهنگ گروه موخدمطالع »نگاخی، هدف ا لی مطالعا  قوم
مشاهده »، «نها طوخ آشکاخ یا تمشاخکس دخ زندگی خوزمره گروه یا قوم ب »هایی چو  اسس. تژوهشگر با خوش

نگاخی اغلب از چندین خوش و با تردازد. دخ قومآوخی داده میب  جمع« مصاحب »و « شنید  مطالب»، «خویدادها
دخ این (. 0930شود )گراتو  و جون ، ها استفاده میآوخی دادهتذیر و مبتنی بر شرایط برای جمعخویکردی انعطاف

ها دخ زمین  موخدبرخسی، باعث دید جامع و ی و تحلیل و اخزیابی یافت تژوهش مشاهده موخدمطالع  دخ شرایط طبیع
های فرهنگی بر اساس بنیا  نظری شود؛ زیرا اساس آ  مطالع  عمیق و تو یف دقیق فرهنگ و موقعیسمعتبری می

فرهنگ، احااسا  و »حال گروه موخدمطالع  دخ محوخهای اسس. دخ این خوش با سبکی خاص ب  نگاخش شرح
 «مشاهده، ثبس و ضبط»شود. دخ این خوش ترداخت  می« ترماائل اجتماعی ب خگ»ها ب  و خبط تحلیلی آ « هاشاخز

جانب  از مظاهر مادی و غیرمادی یا معنوی اخائ  ها انجام و تو یفی کامل و هم ها و فرهنگخوابط اجتماعی، مکا 
های اناانی محدود دخ زمانی مشخص مبتنی بر ل گروهشود. این امر اغلب با مشاهده دخ محل و تو یف و تحلیمی

از دالیل خونق این خوش آ  اسس ک  یک مقول  خفتاخی ممکن اسس (. 0915نیل، گیرد )مکتوا  تژوهشگر  وخ  می
، نگاخها با تمرک  بر موضوعی خاصهای گوناگو ، معانی متفاو  و حتی متناقض داشت  باشد. بیشتر قومدخ بافس

ا تر از خفتاخهای غیرمعمول یها مهماندازی کامل از آ  هاتند. بنابراین خفتاخهای عادی برای آ سید  ب  چشمدنبال خب 
-39نگاخی با توج  ب  خویکردهای انجام مطالع  ب  چهاخ مکتب عمده ب  شرح جدول نشده خواهد بود. قومبینیتیش

 (. 0933شود )محمدتوخ، تقایم می 0
 نگاریاتب قوم. انواع مک9-20جدول 

 توضیح انواع ردیف
 تو یف موقعیس دخ شرایط وقوع خفتاخ کالسیک 0
 تو یف ساختاخ فرهنگ با تأکید بر شیوه زندگی یک گروه  مندنظام 3
 های مختلفو تفایر مفاهیم مربوط ب  تعامال  اجتماعی دخ فرهنگ 0کشف معانی آشکاخ و تنها  یا تأویل تفایری 9
 ها و امثال آ  فرهنگ دخ شرایط تغییرا  سیاسی، اقتصادی، انقالب تو یف انتقادی 1
 اسس.  3-39هایی ب  شرح جدول نگاخی داخای ویژگینگاخی یا مردمخوش قوم     

 

                                                           

 . تفایر یعنى معناى ظاهرى اما تأویل یعنى شناسایی معناى خالف ظاهر اسس. 0
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 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ۴۱۷

 نگاریهای روش قوم. ویژگی2-20جدول 
 توضیح ویژگی ردیف
 گر بر کل بافس موخدمطالع تأکید مشاهده گراکل 0
 تعمیم بود  آ فتاخ هر فرد متأثر از بافس تیرامونی و غیرقابلتفایر خ گرابافس 3
 شناسایی افکاخ و احااسا  فرد دخ یک خفتاخ و دخک کامل خفتاخها  تدیداخشناسی 9
 ها آوخی دادهمشاخکس فعال تژوهشگر دخ بافس موخدمطالع  و جمع گرامشاخکس 1
 دستی و امثالوخسوم، مراسم، خوابط،  نایعزبا ، آداب»مانند های فرهنگی نگاخ خوی طیف وسیعی از مؤلف قوم     
ها همراه با مشاهده مشاخکتی و ها دخ کناخ افراد و زندگی ن دیک با آ کند و ب  همین دلیل حضوخ آ مطالع  می« آ 

دتوج  قراخ موخ 9-39نگاخی دخ انواع مختلفی ب  شرح مصاحب  میدانی از اهمیس باالیی برخوخداخ اسس. تژوهش قوم
 گیرد. می

 نگارینگاری یا مردم. انواع پژوهش قوم9-20جدول  
 توصیف و تحلیل انواع ردیف
 یک تدیده یا تجرب  مرتبط با خود فرد از ابعاد تعامال ، فرهنگ و هویس نگاخیمردم-خود 0
 ام چگونگی نهادین  شد  خفتاخهای خوزمره دخ قالب قواعد و خوابط ع نگاخی نهادیمردم 3
 عنوا  یک فعالیس فرهنگی متمای   حبس، زبا  گفتما  و اختباط ب  نگاخی اختباطا مردم 9
 گرایی یا امپرسیونیام  داستا  خود یا دیگرا  بر اساس برداشس نگاخی تحلیلیمردم 1
 های فرهنگی ب خگ مانند کشوخها یا شهرها  بندیگروه نگاخی کال مردم 9
 های فرهنگی محدود مانند یک سازما  یا نهاد بندیروهگ نگاخی خردمردم 5
 دخک و تفایر خفتاخها و عنا ر فرهنگی یک گروه از دید گروه دیگر گروهنگاخی برو مردم 1
 دخک و تفایر خفتاخها و عنا ر فرهنگی یک گروه از دید اعضای هما  گروه گروهنگاخی دخو مردم 8
 میدا  دخ یک مقطع از زما   یک تدیده یا نگاخی مقطعیمردم 3
 یک تدیده دخ مقاطع زمانی مختلف  نگاخی طولیمردم 09
 یک تدیده دخ دو مقطع زمانی جدا بر اساس یک عامل خاخجی نگاخی قبل و بعدمردم 00
 های قبلی های گوناگو  دخباخه یک تدیده با طرحنگاخیای از مردممجموع  تک نگاخی چهلمردم 03
 چند تدیده برای دستیابی ب  یک مقایا  واحد و مناجم  نگاخی تطبیقیمردم 09
 های حا ل از مشاهده مشاخکتی، مصاحب  عمیق و برخسی اسناد داده نگاخی کالسیکمردم 01
 خوابط قدخ ، سلط  و نابرابری دخ فرایند تولید معنا و ساخس زندگی  نگاخی انتقادیمردم 09
 های مجازی مانند مشاهده مشاخکتی مجازی، مصاحب  و اسناد مجازیها با استفاده از خوشیدهتد الیننگاخی آ مردم 05
 جانب  معنای تدیده موخدمطالع  دخ باتر خاصهم  نگاخی تفایریمردم 01
 ها و اسناد تاخیخی برای برخسی خویدادهای تاخیخی داده نگاخی تاخیخیمردم 08
دخباخه  هاییهای علمی و نظری، منجر ب  بیا  داستا با دیگرا  و توج  ب  نگرانی نگاخی ضمن گفتگومردم -خود     

نگاخی اختباطا  مطالع  های جایگ ینی خا برای زندگی و دید  جها  معرفی خواهد کرد. دخ قومشود ک  خاهخود می
فرهنگی  گیرد. هر گروه و وخ  می« خویداد گفتگو، عمل گفتگو، وضعیس گفتگو و جامع  گفتگو»دخ محوخهایی چو  
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ترجیحا  خاص خود خا دخ انواع اختباطا  فردی تا جمعی داخد؛ بنابراین دخ این فرایند الگوهای اختباطی و معنای 
 شود. الگوها دخباخه آ  مردم مطالع  می

شناس با مقایا  و مکند تا مردشناسی فراهم میهایی خا برای مردمهایی چو  مونوگرافی، دادهنگاخی با خوشمردم     
و شامل دو  نگاخی اسستر از مردمشناسی متمای  و گاتردهشناسی یا اناا ها ب  نتایج کلی دسس یابد. مردمترکیب آ 
فرهنگی  شناسیاناا »و « های نژاد و خصو یا  جامانی و بدنیشناسی جامانی با تأکید بر ویژگیاناا »خویکرد 

 اسس. « های فرهنگیبا تأکید بر ویژگی
معرفی  1-39ها دخ جدول ترین آ نگاخی وجود داخد ک  برخی از مهمالگوهای متفاوتی برای اجرای خوش قوم      

 شده اسس. 
 نگاری. انواع الگوهای متفاوت از فرایند اجرای قوم3-20جدول 

 مراحل دهندهارائه ردیف
اسپرادلی  0

(0389) 
ها، بژهها، ابرخسی ابعاد فضا، کنشگرا  فرهنگی، فعالیس»، «نگاخان دمبرداخی مریادداشس»، «مشاهده مشاخکتی»

تحلیل »، «مشاهده متمرک »، «تحلیل قلمرو»، «مشاهده تو یفی»، «عمل، خویداد، زما ، هدف، احااس
تهی  »، «های فرهنگیکشف تم»، «تحلیل ج ئی»، «مشاهده گ ینشی»، «تر از تحلیل قلمرویا عمیق 0تاکاونومیک

 «نگاخینگاخش گ اخش مردم»و « سس فرهنگیفهر
نیومن  3

(3995) 
، «تثبیس خوابط با اعضا»، «انتخاب میدا  مطالع  و وخود ب  آ »، «سازی خود و مطالع  ادبیا  موضوعآماده»
ائ  اخ»، «ترک محیط»، «انجام مصاحب »، «های کیفیآوخی دادهدید ، شنید  و جمع»، «تذیرش یک نقش اجتماعی»

 «ل و نوشتن گ اخشتحلی
موخس  9

(0333) 
، «هاآوخی دادهجمع»، «هاکنندهتو یف محیط و مشاخکس»، «مروخ ادبیا »، «تعیین عنوا  و مراحل مقدماتی»
 و دیگر مواخد ازجمل  نگاخش گ اخش« هاتحلیل داده»

 فترمن  1
(0338) 

 «نگاخش»و « تحلیل»، «نگاخان لوازم مردم»، «ها و فنو خوش»، «مفاهیم بنیادی»، «مروخ»

 آگاخ 9
(0335) 

 «استنتاج و تدوین گ اخش نهایی»، «تحلیل»، «هاآوخی دادهجمع»، «محدود کرد  دامن  مطالع »، «شروع کاخ میدانی»

 بروخ 5
(3999) 

ن تدوی» و« هااخزیابی یافت »، «تحلیل و بازاندیشی»، «هاتحلیل داده»، «هاآوخی دادهجمع»، «طرح تژوهش»، «مقدم »
 « گ اخش

دنبال دخک عمیق نگاخها بر نکا  عمیق موجود دخ دیدگاه افراد تحس برخسی تأکید داخند و اغلب ب قوم    
 ها دخ جوامع مختلف هاتند. فرهنگخرده

 
 

                                                           

ابراین هر ماشینی نای از وسایل نقلی  اسس؛ بشود. برای مثال، ماشین یک زیرمجموع بندی گفت  میبندی یا دست شناسی ب  دانش خده. تاکاونومی یا آخای 0
از  چی  برای اینک  ابتدا یک ماشین و سپس یک وسیل  نقلی  باشد ب  یک سریای ماشین نیاس. بنابراین، یکیک وسیل  نقلی  اسس، اما هر وسیل  نقلی 

 ها احتیاج داخد.محدودیس
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 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ۴۱۱

 نگاری . مراحل اجرای پژوهش قوم20-2
 9-39نگاخی ب  شرح جدول قوم دخ این کتاب بر اساس الگوهای معرفی شده و الگوی ساختاخ ا لی کتاب مراحل

 معرفی شده اسس.    
 نگاری. فرایند اجرای قوم5-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
، «تاخیخچ » ،«منابع موجود»، «محدوده تژوهش»، «هدف تژوهش»انتخاب گروه موخدمطالع  بر اساس  گیرینمون  3

 «خوابط بین افراد»و « یطی از ابعاد فی یکی، مصنوعا ، افرادشرایط مح»
سازی گروه همراه»، «آوخی دادهانتخاب نحوه وخود ب  گروه یا قوم ب  شکلی مناسب برای امکا  جمع» هاآوخی دادهجمع 9

آوخی داده با جمع»، «آوخی دادهیا جذب و هماهنگی گروه و خفع هرگون  تردید و مخالفس با جمع
 « و  و تصویرهای مشاهده، مصاحب ، برگ  یادداشس، ضبطنواع خوشا

 شوند.ها تیوست  اخزیابی، توسع  و ا الح میها، تو یفآوخی دادهدخ جریا  جمع هاتحلیل داده 1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
تواند معرف یک تحلیل اولی  و کمک می« دهد؟، چرا و چگون  خوی میچ  اتفاقی»برخی سؤاال  تژوهش ازجمل       

ب  تژوهشگر دخ هدایس جریا  تژوهش باشد. البت  این سؤاال  نباید مشاهده الزم برای انجام تژوهش خا محدود کند. 
وهش جدیدی ها سؤاال  تژآوخی دادهآوخی داده خا آغاز کرد و دخ طول جمعتوا  جمعدخواقع با این سؤاال  می

اضاف  کرد.  با توج  ب  دامن  وسیع کاخ باید قلمرو مطالع  خا محدود کرد. قلمرو مکانی باید ب  یک نهاد و گروه و 
قلمرو موضوعی باید ب  چند موضوع برای برخسی آ  نهاد و دخ قلمرو زمانی باید ب  دوخه زمانی مشخصی محدود 

تیوست  زندگی اجتماعی دخ هم  فصول و تمامی خوزها همهای ب عالیسشود. حداقل زمانی ک  تژوهشگر بتواند شاهد ف
کنند. بدیهی اسس ک  با مشکال  اقتصادی، باشد، یکاال اسس و اغلب همین مد  خا برای انجام تژوهش تو ی  می

اوب تن ها بسال  تژوهشگر دخ جامع  موخدتژوهش آسا  نیاس و اغلب تژوهشاجتماعی، اداخی و خانوادگی، توقف یک
 (.     0939گیرند )خنیفر و مالمی، و دخ فصول مختلف  وخ  می

 

 نگاری گیری در قوم. مالحظات نمونه20-9
 بندی کرد.  دست  5-39توا  ب  شرح جدول نگاخی خا میگیری تژوهش قومعوامل اثرگذاخ دخ نمون 

 نگاریگیری پژوهش قوم. عوامل اثرگذار در نمونه6-20جدول 

 توضیح واملع ردیف
 ها های آ  با دیگر گروهتاخیخچ  گروه و برخسی مشابهس تاخیخچ   0
 شده  آوخیهای جمعای مفید برای تشریح دادهاطالعا  زمین  شرایط محیطی  3
 « بو،  دا و امثال آ »موقعیس و ظاهر محیط از ابعاد  محیط فی یکی 9
 ها دخ محیط همراه با نحوه استقراخ آ « دکوخ و امثال آ  عکس، توستر،»مواخدی چو   مصنوعا  دخ محیط 1
 ها های آ توج  ب  تعداد افراد دخ محیط و ویژگی افراد دخ محیط 9
 های مؤثر بر خفتاخ و دیگر مواخد مشاب  تأثیر افراد بر یکدیگر، هنجاخها و اخزش خوابط بین افراد 5
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ای اسس ک  دخ زما  و مکا  قراخ داخد شوند. موخد تدیدهخدی تلقی مینگاخی، مطالع  موهای مردمهم  تژوهش      
ی گیری غیرتصادفشوند. برای انتخاب یک یا چند موخد از جامع  کل، از نمون آوخی و تحلیل میها دخباخه آ  جمعو داده

د ک  تردازقایع خا ی میها، افراد یا و وخ  هدفمند ب  انتخاب محیطشود و دخ آ  تژوهشگر ب هدفمند استفاده می
گیری گیری بر اساس معیاخ و نمون های دیگر ممکن نیاس. نمون حاوی اطالعا  مهمی اسس ک  کاب آ  از خاه

های کیفی با خوش آوخی دادهگلول  برفی دخ این خوش کاخبرد زیادی داخد. دخ خصوص کفایس تعداد نمون  دخ جمع
اشباع »اخ محوخ برای افراد موخد مصاحب  یا مشاهده خفتاخها و مصنوعا  اغلب از ای یا معیای/ زنجیرهگیری شبک نمون 
 شود. استفاده می« نظری

  
 نگاریآوری داده در قوم. مالحظات جمع20-3

شود. دخ این شرایط تعداد کمتر و تا حداکثر س  نفر و ها استفاده میکننده دادهآوخیگاهی از چند تژوهشگر یا جمع
  مهم بهتری داخد. نکت دهد ک  تژوهش انفرادی نتیج های مکمل یکدیگر بهتر اسس. تجرب  نشا  میتخصصهم با آ 

ها آوخی دادهها اسس. جمعآوخی دادهبود  نقش تژوهشگر دخ جمع« مخفی»یا « آشکاخ»بعدی مشخص کرد  وضعیس 
بال شناخس دنداخ ب شکلی نظامژوهشگر باید ب نگاخی، فراتر از تو یف عینی مردم و خفتاخ آنا  اسس. یعنی تدخ مردم
ی آوختواند برای جمعباشد. او می« بدو  هرگون  اعالم نظر شخصی»ها ها و خفتاخهای مبتنی بر آ ها، آموخت تدیده
، «اباوخه»، «خسوم»، «آداب»، «قوانین»، «یافتگی جامع نحوه سازما »های عینی گروه یا جامع  ازجمل  ها، ویژگیداده

خا « احااسا »و « هدف»، «زما »، «عملکرد»، «وقایع»، «اب اخ»، «اشیاء»، «هافعالیس»، «افراد خاص»، «شرایط محیطی»
ح های  حیمناسب برای دستیابی ب  داده ها باید خوشآوخی دادهموخدتوج  قراخ دهد. برای انتخاب خوش مناسب جمع

 انتخاب کرد.  1-39های معرفی شده دخ جدول انواع خوشقبول دخ حل مائل  تژوهش خا از میا  و قابل

 نگاریاستفاده در قومآوری داده قابلهای جمع. انواع روش1-20جدول 

 توضیح انواع ردیف
 کننده داده از گروه دخ محیط طبیعیآوخیکننده و جمععنوا  مشاهدهتژوهشگر ب  مشاهده 0
   و ساختاخنیافت  های ساختاخیافتبا انواع مصاحب  مصاحب  3
 ها، اسناد، مداخک، محصوال  اجتماعی و حتی حین مصاحب حالاز شرح برداخییادداشس 9
 ترکیبی از مواخد قبل با خویکردهای کمی و کیفی  ترکیبی 1
 تیهای دستواند از خوشترین زما  ممکن ثبس شوند. برای ثبس اطالعا  تژوهشگر میاطالعا  باید دخ ن دیک      

های معنای موضوعا ، خفتاخها و تدیدهها، تژوهشگر باید آوخی دادهای استفاده کند. دخ جمعیا اب اخهای خایان 
 ثبس کند.    3-39آشکاخشده خا شناسایی و با تأکید بر مواخدی ب  شرح جدول 
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 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ۴۹۹

 نگاریآوری داده در روش قوم. محورهای مهم برای جمع1-20جدول 
 موارد ردیف
 حب  با مطلعین دخ محل مصا 0
 های لمای ها، بوها و تجرب ها، م هها، شنیدهثبس دیده 3
 جاهای مهم برای توسع  دید و دخک محیطی از ابعاد مختلفسر زد  ب  هم  9
 های مهم و قابل مراجع  مکرخ بعدیخط کشید  زیر داده 1

 
 نگاریها در قوموتحلیل داده. مالحظات تجزیه20-5

، «نوشتن»نگاخ گیرد. برای یک مردمها  وخ  میآوخی دادهزما  با جمعها، هموتحلیل دادهنگاخی، تج ی دمدخ مر
های یادآوخ دخ کناخ تردازد و حتی یادداشسنگاخ دخ طول تژوهش ب  نوشتن مینگاخی اسس. مردممکمل خوش قوم

یادداشس، نواخ کاسس، عکس، تحلیل » وخ  زیادی ب های نگاخی دادهکند. اغلب دخ تژوهش قومها ثبس مییادداشس
ها از طریق دهی ب  آ نگاخی، جهسهای قوموتحلیل دادهشود. نخاتین گام دخ تج ی آوخی میجمع« تصاویر و مداخک

م یشود. مرحل  بعد از کدگذاخی، تنظها مفاهیمی ادخاک میمند کدگذاخی از دادهفرایند کدگذاخی اسس. طی فرایند نظام
نبال دها اسس. دخ این مایر ذهن تژوهشگر باید ب  شکل سیالی ب های موخدنظر و یافتن خابط  بین آ ها دخ مقول داده

کند. برای با یکدیگر باشد. کدگذاخی منظم  حس و اعتباخ کاخ خا بیشتر می« موقعیس، فرد، گروه و جامع »خوابط بین 
 استفاده کرد.  09-39هایی ب  شرح جدول توا  از خوشی مینگاخهای قوماخزیابی  حس و اعتباخ داده

 نگاریهای قومهای ارزیابی صحت و اعتبار داده. انواع روش90-20جدول 
 توضیح انواع ردیف
 شده دخک  ریح و  حیح از فرهنگ برخسی احتمال  حس 0
 برای برخسی  حس مطالب استفاده از چند خوش ضلعی بود س  3
 نظرکننده یا  احببازبینی و تأیید گ اخش توسط اعضای خسیدگی اوسط اعضبازبینی ت 9
کند. هیچ تروژه تژوهشی اندازه وخود ب  آ  اهمیس تیدا میها، ترک میدا ، گاهی ب آوخی و تحلیل دادهتس از جمع     
زمانی و  اید  ب  گاترهطوخ قطعی کامل نیاس؛ زیرا همیش  امکا  فراگیری مطالب بیشتر، وسعس دانگاخی ب قوم

 ها وجود داخد. ها، یا عمق بخشید  ب  ظرفیس آ  دخیافسمکانی دخیافس
 

 نگاری یا مونوگرافی. تک20-6
تو یفی ژخف و دقیق از یک شخص )بیوگرافی( یا یک واحد اجتماعی ، 0ایخویکرد وقایع زندگی یا تژوهش زندگینام 

دخ  .دگیرهای مختلف آ  خا دخ بر میک  جنب « ک واحد اجتماعی مشاب  دیگرخانواده، طایف  تیم، باشگاه یا ی»مانند 
گیرند. این طرح اغلب دخ شرایطی بکاخ جانب  موخدبرخسی قراخ میطوخ هم نگاخی، جوامع کوچک و محدود ب تک
ناسان  تحلیل مردم ش دیگر، مونوگرافی یعنیعباخ خود ک  اطالعا  کافی دخ زمین  آ  موخد وجود نداشت  باشد.  ب می

                                                           
1.  Biographical 
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صادی، های اقلیمی، اقتنگاخی حوزه موخدبرخسی ک  ب  ویژگیهای اناانی مبتنی بر مطالع  مردمهای مختلف گروهجنب 
ها و مراسم، اعتقادا  و باوخها، هنر، ادبیا  شفاهی و سیاسی، حکومتی، آیین معیشتی، اجتماعی، خانوادگی، مذهبی،

 تردازد. های زندگی می سایر شئو  و ج ئیا  و جنب
نگاخی بر اساس مشاهده ماتقیم و عینی استواخ اسس. محقق با شرکس فعال دخ زندگی مردم جامع  موخدبرخسی تک     

ها و با بکاخ برد  فنو  مصاحب  و ترسشنام  وقایع و اموخ اجتماعی خا از ن دیک مشاهده، مطالع  و و معاشر  با آ 
او  شود و از طریق خوایس زندگیای بر مطالع  یک فرد متمرک  میگی یا تژوهش زندگینام قایع زندکند. وتو یف می

شود. سپس با اختباط داد  این تر نمایا  میگون ، خویدادهای زندگی فردی دخ چهاخچوبی وسیع وخ  حکایسب 
ای نام ند. از تژوهش زندگیگیرشده موخد تفایر قراخ میهای عطف و اطالعا  گردآوخیعنوا  نقط خویدادها، ب 

 شود.نی  یاد می عنوا  تاخیخ شفاهیب 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

روش پژوهش    
 21 پدیدار شناختی

 دارشناختیهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش پدی

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی 
 گیری در پدیدارشناختی آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پدیدارشناختیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پدیدارشناختی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۴۹۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

ا از طریق هها و تجرب  ماتقیم آ ها توسط اناا خوش تژوهش تدیداخشناختی مطالع  چگونگی تشریح اشیاء و تدیده
 جرای این خوش کیفی ترداخت  خواهد شد. حواس اسس. دخ این فصل ب  معرفی مفهومی و چگونگی ا

 
 . مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی29-9

 «های تدیداخ شده از یک تدیده بر اساس تجرب  اناانیویژگی»ب  شناخس ماتقیم « شناختیتدیداخ»خوش تژوهش 
ا توج  ها بانواع تدیدهشوند. مطالع  و تو یف هیس تجرب  اناا  تو یف میماها بر اساس اشاخه داخد. دخواقع تدیده

« شدهجرب تدیده ت»اسس. این نظام ب  تو یف یک « مندنظام»با خویکردی « معناسازی حا ل از تجرب »و « نحوه بروز»ب  
ب  عینی یا تجر»تواند هم از نوع می« هاتجرب »تردازد. می« زما  و مکا »از زاوی  نگاه فرد تجرب  کننده دخ ابعادی چو  

، عاطفی، شغلی»هایی چو  اساس انواع تجرب باشد. براین« ذهنی یا اموخ انت اعی»و هم از نوع « ی مادیماتقیم دنیا
توج  خواهد بود. دخ اغلب قابل« ها، دخدها، خاطرا ، موسیقی، خیاضیا  و امثال آ ازدواج، خفتاخهای سازمانی، اندیش 

خواهد « هنر، دین، فلاف ، علم و امثال آ »توای ذهنی مانند ها دخ هر اناا  بر اساس محمواخد معنادهی ب  این تجرب 
« نندهکتجرب  برگرفت  از محتوای ذهنی تجرب »تواند خویکرد هر فرد دخباخه هر تدیده خا بر اساس بود. تژوهشگر می

 (.   0930شناسایی کند )امامی سیگاخودی، دهقا  نیری، خهنوخد و نوخی سعید، 
های خاص و جدید یا دخ شرایطی ک  معنای کامل، مشترک و دقیقی از یک تدیده ه  با تدیدهاغلب دخ شرایط مواج     

گیرند. شناخس خود و جها  ب  برای خفع این مائل  بهره می« تدیداخشناختی»وجود نداخد، تژوهشگرا  از خوش 
بخشند و دخ ادام  با یکدیگر ا میهای خود معنها چگون  ب  تجرب نیاز داخد. یعنی اناا « تمرک  آگاهان  خوی تجرب »

کنند. دخ این نوع تژوهش نی  ب  مشاخکس اناا  برای ایجاد معنا دخباخه ها و آگاهی ایجاد میمعنای مشترکی از تجرب 
کند. این خویکرد بر نقش طریق دیگرا  تجرب  می« از»و « با»شود؛ زیرا اناا  جها  خا های اطرافش توج  میتدیده

اده از ها تأکید داخد. مبنای منطقی استفها از طریق تجرب شده برای تدیدهها و معنای ایجادنابس ب  تدیده تجرب  اناا 
 مروخ کرد.  0-30توا  دخ س  محوخ کلیدی ب  شرح جدول این خوش برای حل مائل  خا می
 . محورهای منطق استفاده از روش پدیدارشناختی 9-29جدول  

 توضیح محور ردیف
 هاها، ادخاک و معناسازیحا ل تجرب  هیآگا 0
 های تیرامونیحا ل تجرب  حای تدیده ادخاک 3
 هاحا ل تشریح، تکراخ و تفایر تجرب  معناسازی 9
 وابات  ب  تجرب  و معانی حا ل از آ  دخ اناا   واقعیس 1
ده شهای تجرب اخ هم قراخداد  تدیدهاناا  چگون  با کن»خواهد بداند ک  بر این اساس تژوهشگر دخ این خوش می     
اسس. ب  همین نحو سؤال « هافرایند معناسازی برای تجرب »محوخ تژوهش تدیداخ شناختی «. بخشدها معنا میب  آ 

کل بلک  ب  این ش« گیرند؟آموزا  این مطلب خاص خا یاد میآیا دانش»تژوهشی آ  ب  این شکل نیاس ک  برای نمون  
تجرب  خاص یادگیری برای این »خواهد بفهمد ک  یعنی تژوهشگر می« یا ذا  یادگیری چیاس؟ماهیس »اسس ک  
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 روش پژوهش پدیدارشناختی ۴۹۳

 3-30تاسخ ب  این نوع سؤاال  بر تای  مبانی اختصا ی این خوش ب  شرح جدول «. آموزا  ب  چ  شکل اسسدانش
 (.         0933گیرد )محمدتوخ،  وخ  می

 پدیدارشناسی . برخی مفاهیم اختصاصی در روش 2-29جدول 
 توضیح مفهوم ردیف
 مفاهیم ایجادکننده دخک مشترک از تدیده موخدبرخسی  ذا  0
 تو یف حا ل از تجام بصری یا تفایر برای ایجاد دخکی مشترک از تدیده موخدبرخسی شهود 3
 دستیابی ب  آگاهی خالص، اولی  و ناب دخباخه تدیده موخدبرخسی  تقلیل 9
برآمده از خوش تدیداخشناختی  9-30ب  شرح جدول « محوخیس اخاده اناا »شناسی مبتنی بر خوا  هایبرخی نظری       

 (. 0939هاتند )خنیفر و مالمی، 
 شناسی مبتنی بر روش پدیدارشناختی های روان. انواع نظریه9-29جدول      

 اراده انسان معطوف به چیست؟ دانشمند ردیف
 اخاده معطوف ب  لذ  فروید 0
 اخاده معطوف ب  خودآگاهی و خود واقعی یونگ 3
 اخاده معطوف ب  قدخ  آدلر 9
 اخاده معطوف ب  معنایابی  ویکتوخ فرانکل 1
 اخاده معطوف ب  تجرب  و زندگی دخ حال ترز 9
 اخاده معطوف ب  تذیرش بدو  قید و شرط خود خاجرز 5
 اخاده معطوف ب  کاب تاداش اسکینر 1
 ده معطوف ب  تفکر عقالنیاخا آلبر  آلیس 8
 اخاده معطوف ب  انتخاب و کنترل دخونی گلی خ 3
 اخاده معطوف ب  من بالغان  اخیک بر  09
 اخاده معطوف ب  کاب امنیس کاخ  هوخنای 00
 اخاده معطوف ب  خودشکوفایی مازلو 03
 1-30دول شرح جب  تجرب « تفایر» یا« تو یف»خوش تدیداخ شناختی دخبرداخنده دو خویکرد اجرایی مبتنی بر      

 اسس.  
 . انواع رویکردهای اجرایی روش پژوهش پدیدارشناختی 3-29جدول 

 توضیح انواع ردیف
 «فهم تدیده با توج  ب  ساختاخ تجرب »الف( تو یفی: تأکید هوسرل ب    تو یفی و تفایری 0

 «اناا گیری معنای تدیده دخ نحوه شکل»بر  ب( تفایری: تأکید هایدگر
هرمنوتیک و  3

 تجربی )کرسول(
 ها  شناختی تجرب الف( تجربی: تأکید بر تو یف خوا 

 ها دخ قالب متن ب( هرمنوتیک: تأکید بر تفایر و تأویل )شناخس معنای باطن( تجرب 
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 ۴۹۸ مرجع پژوهش

 . مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی29-2 

 (. 0933وجود داخد )محمدتوخ،  9-30شرح جدول دی ب برای اجرای مراحل تژوهش تدیداخشناختی، الگوهای متعد
 . انواع الگوها از مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی 5-29جدول 

 مراحل پیشنهاددهنده ردیف
خراج است»، «کنندهبندی یک قضی  از تو یف هر مشاخکسفرمول»، «هاترکیب ذا »، «استخراج ذا » (0339تاخس  ) 0

 «ترکیب و ایجاد یک ساختاخ از تجرب  زیات »و « بندی شدهفرمولمفاهیم هات  از قضایای 
 « ، تأویل«تقلیل»، «ایسازه»، «نمود»، «ذا »، «تو یف» (0319اسپیگلبرگ ) 3
 « ترکیب خالق»، «تکراخ»، «تهذیب»، «نهفتگی»، «وخیغوط » (0331موستاکاس ) 9
تاترسو  و ژخاد  1

(0315) 
، «یلیطوخ تخجایی ابعاد تدیده ب تغییر و جاب »، «از تدیده موخدبرخسی هاییمقایا  و مطالع  نمون »
 « بندی ذا  تدیدهطبق »، «قیاس و استعاخه»، «هاتبیین با خوش حذف یا نفی جایگ ین»

 بندی با توضیح معنای، فرمول«هاهای مهم از آ استخراج خوایس»، «ها از تدیدهبرخسی تمام تو یف» (0318کوالی ی ) 9
اخجاع داد  »، «هاهایی از تمبندی شده دخ قالب خوش قراخداد  معانی فرمول»، «هاهر یک از عباخ 

ج ترکیب نتای»، «های نامرتبطها یا تمخد کرد  داده»، «های اولی  برای معتبرسازیها ب  خوایسخوش 
 « هات معتبرسازی یاف»، «هاتو یف کامل از تدیده موخدبرخسی با آ »، «ماندهباقی

- های خواها بر اساس بینشبندی تو یفجداسازی و طبق »، «ها از تدیدهبرخسی تمام تو یف» (0389گیوخکی ) 5
 «  هاترکیب آ »، «شناختی

برخسی توافق داوخی دخباخه »، «ها از تدیده موخدبرخسی برای داوخیبندی تو یففهرسس و گروه» (0381وا  کام ) 1
ازنگری ب»، «ای و تو یفی از تدیدهنگاخش یک دخک فرضی »، «تن عنا ر غیر ذاتیکناخ گذاش»، «هاآ 

 «خسید  ب  گ ین  نهایی»، «و آزمو  آ 
 «نگاخش تدیداخشناختی»، «تحلیل موضوعی»، «تجرب  شخصی»، «تمرک  خوی تدیده» (0339وا  مانن ) 8
، «نندگا کمصاحب  با مشاخکس»، «های تژوهشگرفرضتعلیق تیش»، «اخائ  تو یف شخصی از تدیده» (0330استروبر  ) 3

 هایتوسع  تو یف»، «دخک خوابط ماهوی و ذاتی»، «هاآشکاخسازی ذا »، «برخسی نتایج مصاحب »
 بازنگری ادبیا »، «کنندگا معتبرسازی با مراجع  مجدد ب  مشاخکس»، «بندی شده از تدیدهفرمول
 « فرایند حل مائل ها دخ تروژه یا کاخبرد یافت »، «مرتبط

شود، مراحل متفاو  اما نابتاً همگرایی دخ مراحل تیشنهادی وجود داخد؛ طوخ ک  دخ جدول فوق دیده میهما     
شناسی، مراحل اجرای خوش تژوهش تدیداخشناختی دخ حال برای ایجاد دخک مشترک خواننده کتاب از خوشبااین

    معرفی خواهد شد. 5-30الگویی ب  شرح جدول 
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 روش پژوهش پدیدارشناختی ۴۹۷

 . فرایند اجرای پژوهش پدیدارشناختی 6-29جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 گیری غیرتصادفی هدفمند یا معیاخ محوخاغلب نمون  گیرینمون  3
  دخکی از شده بدیل آنچ  دیده یا شنیدههای افراد موخدبرخسی ب  قالب زبا  شفاهی و تبتبدیل تجرب  هاآوخی دادهجمع 9

تجرب  اولی  با تأکید بر مشاهده ناب با تالش برای خنثی کرد  تأثیر الگوهای عادتی اندیش  و چگونگی 
 ها از طریق حواس  ها و تجرب  آ تشریح اشیاء توسط اناا 

های تجرب  اولی  و های مفهومی دخبرگیرنده ذا تبدیل آنچ  دخ موخد آ  تدیده دخک شده ب  مقول  اهوتحلیل دادهتج ی  1
 های قبلی  نوشت  یا دخکی برای خوشن کرد  هم  گامهای موخداشاخه ب  دسستبدیل ذا 

 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
      
 گیری در روش پدیدارشناختی. مالحظات نمونه29-9

 باتگی داخد.  1-30تدیداخشناختی ب  مالحظا  متعددی ب  شرح جدول گیری دخ خوش نمون 
 گیری در روش پدیدارشناختی. مالحظات نمونه1-29جدول 

 مالحظات ردیف
 «مطالع  تجرب  دیگرا »یا « مطالع  تجرب  خود»تعیین  0
 ها با هم های مشترک دخ افراد متفاو  و مقایا  آ مطالع  تجرب  3
 مطالع  دخ زندگیکنندگا  داخای تجرب  قابلانتخاب شرکس 9
 کنندگا  برای  حبس دخباخه تجاخب خودآمادگی و تمایل شرکس 1
 فرد دخباخه یک تجرب  خاص های غنی و منحصرب کنندگانی متفاو  برای دستیابی ب  خوایسانتخاب شرکس 9
 ر تا خسید  ب  اشباع نظری ها از یک نفتعداد کافی نمون  وابات  ب  ماهیس مطالع  و داده 5
های افراد از تجرب « تنهایی، ترس، عشق و امثال آ »های مشترکی مانند برای تجرب « ذا »دخ مواخد وجود یک      

شود. می ا  کفایس نمون  برای برخسی ابعاد متفاوتی داخد. برای ها برای دخک عمیق استفاده میمتفاو  و مقایا  آ 
هم ها فدهند ک  دخ  حبس ای ادام گیری خا تا زما  خسید  ب  حد اشباع و نقط کن اسس نمون نمون  تژوهشگرا  مم

(. دخ خویکردی دیگر 0930تر و ابعاد جدیدی نباشد )امامی سیگاخودی، دهقا  نیری، خهنوخد و نوخی سعید، خوشن
د یا مواخ« گیری موخد منحرفنمون »وا  از تاستفاده کرد. همچنین می« گیری هدفمند یا معیاخ محوخنمون »توا  از می

های بر اساس ویژگی نامعمول یا خاص و تراطالعا  استفاده کرد. برای نمون  ترین نقاط افراطی یا نمون دخ برجات 
گر یخا موخدتوج  قراخ داد. نوع د« بایاخ کم»یا « بایاخ باال»توا  افراد باتجرب  خرید دخ مطالع  تدیده خرید آنالین، می

اسس )قدس الهی، خوحانی و « گیری بر اساس شد  یا مواخد تر اطالعا  دخباخه تدیده موخدبرخسینمون »این حالس 
فهم مشترک یا تجرب  »(. بهترین نوع ماائل برای استفاده از این نوع تژوهش، مواخدی ماتل م 0939توخ، حاینقلی
نفر خصو اً دخ  09( تا 0338مکفی ازنظر کرسول ) هایای دخ باب یک تدیده اسس. تعداد نمون عده« مشترک
یری گسازی دخ نمون بیشتر شود، تژوهش تدیداخشناسی با نوعی مثلث 09های عمیق اسس. اگر تعداد نمون  از مصاحب 
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 ۴۹۶ مرجع پژوهش

شود تا موضوع موخدبرخسی از دیدگاه س  گروه متفاو  با تجرب  مشترک مطالع  شود. دخ مواخدی ب  تعداد انجام می
ها، اشباع نظری اسس شود. اساس اتمام مصاحب نفر با تجاخب موخدنظر اشاخه می 39تا  9  برای مصاحب  بین نمون

 (. 0939)خنیفر و مالمی، 
 

 ها در پدیدارشناسی آوری داده. مالحظات جمع29-3
برای دخک « ههای عاد  شدذهنیس»یا « های تیشین تجرب عاد »ها، ترک آوخی دادهاز مالحظا  کلیدی دخ جمع

ب   بازگشس»وجود نداشت  باشد. ب  این حالس « داوخی مبتنی بر عادا  خوزمرهتیش»ها اسس. ب  این معنا ک  تدیده
شود ک  بر دخک تدیده ب  اتکای ذا  آ  و بدو  هرگون  اندیش  هم گفت  می« نخاتین دید »یا « مشاهده ناب نخاتین

- افراد تجرب« مشاهده مشاخکتی»همراه با « عمیق مصاحب »ها اغلب از خی دادهآوو قضاو  قبلی تأکید داخد. برای جمع
ها، تژوهشگر باید ظرفیس مناسب برای آوخی مناسب دادهشود. برای جمعکننده ماتقیم تدیده موخدنظر استفاده می

یا گروه  جربیا  یک فردت دستیابی ب »الزم برای « تذیریدانش، دقس، حااسیس و انعطاف»یعنی « مصاحب  و مشاهده»
حی، طوخ مکتوب دخیافس کرد )فتتوا  تاسخ افراد ب  سؤاال  خا ب برخوخداخ باشد. اگر مصاحب  عملی نبود می« خاص
0981 .) 

چگونگی »و « شدههای تجرب کرد  ساختاخ و جوهره تدیدهخوشن»ها، آوخی دادههدف جمع. مصاحبه عمیق: 29-3-9
ها از طریق آوخی دادهبرای جمع 8-30شرح جدول این منظوخ اغلب از دو سؤال کلیدی ب  اسس. برای« تجرب  تدیده

 شود.  مصاحب  عمیق استفاده می
 ها در پدیدارشناختی آوری داده. دو سؤال کلیدی در مصاحبه برای جمع8-29جدول 

 آوری دادههای کلیدی برای جمعسؤال ردیف
 ای داخید؟دخ موخد تدیده موخدنظر چ  تجرب  0
 چ  زمین  یا وضعیتی بر تجرب  شما از تدیده موخدنظر اثرگذاخ اسس؟  3
یی هاآوخی دادهتواند ترسیده شود؛ اما این دو سؤال کلیدی منجر ب  جمعهرچند سؤاال  دیگری با تایا  باز می      

مواخدی  توا  ب تدیداخ شناختی می شود. از مالحظا  اجرای مصاحب  دخ خوشمی« متن و ساختاخ تجرب »برای تو یف 
 اشاخه کرد.   3-30ب  شرح جدول 

 . مالحظات اجرای مصاحبه در روش پدیدارشناختی 1-29جدول 
 مالحظات ردیف
 شونده با معرفی هدف تژوهش، اعالم ضبط  دا و دخ  وخ  نیاز محرمان  ماند  هویس اوتوجی  مصاحب  0
 اولی   کننده با سؤاال  کلیشروع مصاحب  3
 وبرگشتی بود  مصاحب  تیرامو  تجرب  تدیده موخدبرخسیتأکید بر چرخشی یا خفس 9
 کنندهای برای بیا  آزادان  و با ج ئیا  تجربیا  توسط شرکسکننده فراهم کرد  زمین وظیف  مصاحب  1
 شونده کننده برای مصاحب ایجاد احااس جایگاه و مقام برابر و یکاا  با مصاحب  9
 « موضوع یا تدیده»و « شوندهتجرب  مصاحب »ها خوی تمرک  ترسش 5
 هادخ ترسش« چرایی»جای ب « چگونگی»تأکید بر  1
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ب   «تو یف تجرب  ب  شکل واقعی»ترهی  شود تا جهس گفتگو از « چرایی»باید تا حد ممکن از طرح سؤاال       
، اگر «کنمها خا مقایا  نمیمن موقع خرید قیمس»گوید گو میهدایس نشود. برای نمون  وقتی تاسخ« توجی  تجرب »

خگو فقط ها، تاسخود. دخ این نوع ترسشدنبال یک دلیل منطقی و توجیهی برای کاخ خود میتاسخگو ب « چرا؟»بپرسیم 
  س بهتر اسس کدهد. دخ این حالعنوا  دلیل منطقی کاخش اخائ  میکند و آ  خا ب اش خا انتخاب مییک جنب  از تجرب 

دخک  تاسخ ب  این سؤال بهتر زمین « توانید دخباخه خرید بدو  مقایا  خود توضیح بدهید؟می»ب  این شکل ترسید: 
 (. 0939توخ، کند )قدس الهی، خوحانی و حاینقلیخا فراهم می« هاعدم قیاس قیمس»تجربی و واقعی از 

 09-30برداخی از انواع مشاهدا  ب  شرح جدول با یادداشستوا  دخ خوش مشاهده می. مشاهده مشارکتی: 29-3-2
 شود.  های حا ل از مصاحب  عمیق تحلیل میشده از طریق مشاهده دخ اختباط با دادهآوخیهای جمعاقدام کرد. داده

 ها آوری دادهبرداری از حاصل از مشاهده برای جمع. انواع یادداشت90-29جدول 
 حتوضی انواع یادداشت ردیف
 مشاهده دخ حین مصاحب  مانند حرکا ، اشاخا ، احااسا  و محیط زندگی یادداشس هر چی  قابل ایمشاهده 0
 مشاهده دخ حین مصاحب  های هر چی  قابلیادداشس معانی و خیش  نظری 3
 بندی از نتایجتحلیل تژوهشگر دخ آخر هر مصاحب  با توج  ب  مشاهداتش و جمع تحلیلی 9
       

  ها در پدیدارشناسی. مالحظات تحلیل داده29-5
اسس. دخ اتوخ ، هر نوع « اتوخ »ها دخ خوش تدیداخشناسی، مفهوم یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل داده      

اه جدید، باز گشود تا تدیده از یک نظرقبلی دخباخه تدیده کناخ گذاشت  می« برداشس، قضاو ، داناتنی و مفروضا »
داوخی موخد تحلیل قراخ گیرد. دخ اتوخ  باید مشاهده خا تا جایی ادام  داد ک  شواهد کافی برای قضاو  تیشو بدو  

فراهم شود. ب  همین دلیل، اتوخ  یک فرایند تحلیل دائمی دخ طول تژوهش « ترینواقعی یا واقعی»دخباخه تشخیص 
ها خا رضفاین فرایند تحلیلی، تژوهشگر جها  و تیشاسس. دومین گام بعد از اتوخ ، تقلیل تدیداخشناختی اسس. دخ 

های خاخجی شناسایی کند. دخ ها و دستکاخیها خا دخ شکل ناب و آلوده نشده با مداخل گذاخد تا دادهمی« ترانت »دخ 
عاد ن از ابعنوا  یک سند و متشود؛ تا بتوا  آ  خا ب این حالس، تدیده از جهانی ک  دخ آ  خخ داده، برداشت  و جدا می

رح هایی ب  شعنا ر و ساختاخهای ماهوی آ  آشکاخ، تعریف و تحلیل کرد. برای تحلیل دخ مراحل ترانت گذاخی، گام
 (. 0383شود )دن ین، تیشنهاد می 00-30جدول 

 های انجام تحلیل در مرحله پرانتز گذاری . گام99-29جدول 
 مراحل ردیف
 کننده ب  تدیده موخدبرخسی دخ دخو  تجرب  شخصی یا داستا شاخهها و جمال  کلیدی اشناسایی عباخ  0
 تفایر معنای عباخا  ب  شکل یک خواننده آگاه 3
 شناسایی تفایرهای سوژه از این عباخا  9
 های ذاتی و تکراخی تدیده موخدبرخسیبرخسی معانی ایجادشده نابس ب  آشکاخسازی ویژگی 1
 شدههای ذاتی و تکراخی شناسایییف از تدیده موخدبرخسی برحاب ویژگیاخائ  یک عباخ  آزمونی یا تعر 9
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ها دچاخ اختالل نشده و نحوی انجام شود ک  کلیس و یکپاخچگی دادههای تدیداخشناسان  باید ب تحلیل داده       
تک   ها یا تکداده وخ  یک کل و دخ اختباط با محیط تژوهش موخدبرخسی قراخ گیرد. دخ این خوش باید از تج ی  ب 

ای هیافت  و موخدبرخسی قراخ گیرد. خوشآمده باز و گاترشدسسهای ب کرد  مفاهیم ترهی  کرد. دخ عوض باید داده
تواند خوش مناسب خود خا انتخاب کند. دخ این بخش ب  س  ها وجود داخد ک  تژوهشگر میمختلفی برای تحلیل داده

 شود. با تأکید بر وجوه مشاب  اشاخه می« ساسمی»و « کالی ی»، «کراسول»خوش 
 اسس.  03-30( ب  شرح جدول 0338ها دخ خوش تدیداخشناسی ازنظر کراسول )تحلیل و بازنمایی داده     

 ها در روش پدیدارشناسی از دید کراسول . تحلیل داده92-29جدول 
 توضیح روش ردیف
 ها لی برای دادهدهی یک توش  خاایجاد و سازما  هامدیریس داده 0
 ای و شکل داد  کدهای اولی  های حاشی خواند  متن، نوشتن یادداشس واخه نویایخوانش و شرح 3
 تشریح معنای تجرب   تشریح 9
 ها دخ واحدهای معناییبندی آ های معنایی برای افراد و گروهشناسایی و فهرسس عباخ  بندیطبق  1
دیده چگون  ت»و یک تو یف ساختاخی بر اساس « داده؟چ  خخ»س یک تو یف متنی بر اسا تفایر 9

 « شده؟تجرب 
 بیا  ذا  تجرب   تو یف جامع از تجرب   5
 ها و واحدهای معنایی های عباخ اخائ  یک خوایس از ذا  تجرب  با جداول و مشخص  بازنمایی و ب  تصویر کشید  1
با ک  تمرک  ا لی آ  برخسی تجرب  آگاهان  و تو یف  09-30ل گام ب  شرح جدوشامل هفس« کالی ی»خوش      

 (.   0930واقعی اسس )امامی سیگاخودی، دهقا  نیری، خهنوخد و نوخی سعید،  تجربیا  دخ زندگی
 «کالیزی»وتحلیل . مراحل تجزیه99-29جدول 

 مراحل ردیف
 میدانی برداخیمروخ مواخد حا ل از هر مصاحب  و اقداما  ضبط و یادداشس 0
 خط کشید  زیر اطالعا  بامعنی و بیانا  مرتبط با تدیده موخدبحث  3
 شده   ها از عباخا  مهم مشخصاستخراج مقول  9
 بندی مفاهیم بر اساس تشابها  مفهومی  شده و دست های تدوینمطالع  با دقس مقول  1
 تر های کلیدست  تیوند نتایج برای تو یف جامع از تدیده موخدبرخسی و ایجاد 9
 اخائ  تو یف جامع از تدیده موخدبرخسی ب  شکلی واضح و بدو  ابهام  5
 ها  ها با اخجاع و ترسید  نظر نمون اعتباخبخشی ب  یافت  1
 شود. خوش تحلیل اسمیس معرفی می 01-30دخ جدول       
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 « اسمیت»وتحلیل . مراحل تجزیه93-29جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 هاها برای دخک دقیق آ خواند  و مطالع  چندباخه داده مواجه  اولی  0
گیری تجرب  کننده نحوه شکلهای مهم، جمال  و عباخا  فراهمبرجات  نمود  گ اخه هاشناسایی مقول  3

 سازی(کنندگا  دخ خصوص تدیده )افقیشرکس
 ها برای نگاخش تو یفی از تجاخبهای معناداخ، مهم و تمخهشناسایی و استفاده از گ ا هاهای مقول شناسایی گ اخه 9
 های مهم و با معنی ب  شکل تم هایی از معانی از دخو  گ اخهها و خوش توسع  دست  فرمول  کرد  معانی 1
 شده های استخراجدهی ب  تمسازما  بندی لیاس کرد  و خوش  9
 هااعمال نظم و ساختاخ ب  خوش  ترکیب نتایج و اخائ  تو یف جامع با تو یف 5
ها و و ف خا ب  مطالب ضروخی محدود شود، داستا های خوایی از تجرب  شروع میتژوهش تدیداخشناختی با داده     
جاد تردازد. هدف نهایی تژوهشگر، ایکاخخفت  برای تو یف تدیده میمند کلما  و مفاهیم ب کند و ب  تحلیل نظاممی

تژوهش  اند. خروجی نهاییتوسط تأکید بر تفاسیر کاانی اسس ک  واقعًا آ  خا تجرب  کرده« دیده خاصت»فهم بهتر از 
واضح،  دقس وتدیداخشناسی، تو یف ماهیس یا ساختاخ عمومی مهم یک تجرب  اسس. این گ اخش باید تا حد ممکن ب 

های تدیداخشناسی دخ ادام  لیل دادهکنندگا  خا منعکس سازد. مراحل مهم دخ تحشده توسط شرکسواقعیس تو یف
 شوند.  بیشتر توضیح داده می

 ها از شکل زبانی ب  نوشتاخیتژوهشگر دخ گام نخاس نابس ب  تغییر شکل داده ها:. ساماندهی اولیه داده29-5-9
 ند.  کاقدام می 09-30ب  شرح جدول  0«خویکرد امیک، استقالل متن و ترانت گذاخی»بر اساس س  معیاخ نظری 

 ها هنگام مکتوب کردن . معیارها برای تفسیر داده95-29جدول 
 توضیح معیارها ردیف
 کننده دخک، تفایر و بازنمایی تدیده موخدبرخسی از دیدگاه افراد تجرب  خویکرد امیک 0
 عنوا  یک مجموع  داده ماتقل متن هر مصاحب  ب  استقالل متن  3
 ها دخ ترانت (ها )گذاشتن آ با  و تجربیا  اثرگذاخ تژوهشگر دخ تحلیل دادهکناخ گذاشتن تعص ترانت گذاخی  9
 های آزادی برای تیشنهاد کدگذاخی داشس.  توا  یادداشسسازی محتوای  وتی ب  نوشتاخی میدخ هنگام تیاده     
ای هتاخی، عباخا  و گ اخهها نابس ب  تدیده و مروخ متن نوشبر اساس ادخاک حا ل از تجرب . کدگذاری باز: 29-5-2

 گیرد. ها  وخ  میشود. این اقدام بر اساس تو یف تژوهشگر از تجرب مهم شناسایی و کدگذاخی می
سازی مفاهیم های داخای همپوشانی بر مبنای خوشندخ این مرحل  ب  محدودکرد  گ اخه. کدگذاری محوری: 29-5-9

های ایجادشده با تحلیل و شوند. دخ ادام  تمبندی میخصی دست مش« هایها یا مضمو تم»تنها  جمال  مهم دخ 
های شوند. دست دهی میهای ا لی سازما برخسی و دخ زیرمجموع  مقول « باهم هاخوابط آ »و « فهرسس»دهی ساما 

های دخ حال تم»و  «متن اولی »دخک باشد. برای این منظوخ تژوهشگر باید بین ایجادشده باید دخ خابط  با کل متن قابل
 سازیخال  »کند ک  یک جدول وبرگشس داشت  باشد. این مرحل  تا جایی ادام  تیدا می، حالس خفس«دهیسازما 

                                                           
1. Emic, Autonomy of the Text and Bracketing  
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ا هقولها و نی  محل نقلهای نشانگر هر یک از تمقولتهی  شود. دخ این جدول ب  نقل« های ساماندهی شدهشده از تم
بنابراین  باشد،« کننده از تدیده تحس مطالع تجرب  شرکس»های دخبرداخنده ط شامل تمشود. این جدول باید فقاشاخه می

ها دخ یک تژوهش نمون  با عنوا  نتایج تحلیل یافت  5-30ها نی  حذف شوند. دخ جدول ممکن اسس برخی از تم
این تژوهش تعداد ده نفر نمون  معرفی شده اسس. دخ « تدیداخشناسی دخباخه ایجاد تعادل بین مطالع  و کاخ دخ گروه...»

پس آوخی و سساختاخیافت  و ضبط  دا جمعها با مصاحب  نیم شکل هدفمند انتخاب و دادهاز میا  گروه مرتبط ب 
کد دخ  059سازی شدند. دخ ادام  اظهاخا  و عباخا  مهم، شناسایی و کدگذاخی شدند. دخمجموع  وخ  متن تیادهب 

بندی شدند. دخ اقدام بعدی این هشس تم یا مضمو  دخ   این کدها دخ هشس تم گروهتحلیل مشخص شد و دخ ادام
  وخ  متنی تو یف شدند. برایترکیب و ب « مائولیس، توانمندسازی، هماهنگی و شناخس»قالب چهاخ مقول  عمده 

 تو یف شد.  05-30های ا لی و فرعی ب  شکل جدول ب  تم« مائولیس»این منظوخ مقول  
 های اصلی و فرعی . نمونه خالصه توصیف مقوله مسئولیت با تم96-29جدول 

 کنندهشرکت کد مصداق تم فرعی تم اصلی  مقوله
 09-م تعداد مراجعا  و فوا ل موجود آ  مائولیس هنگام کاخ انواع مائولیس

 1-م استفاده از ساعا  استراحس دخ زما  کاخ
 8-م شده برای آموزشبینییشاستفاده از ساعا  ت مائولیس دخ آموزش
 3-م استفاده از ساعا  حضوخ دخ من ل مائولیس دخ خان 

 ... ...  الحیس ناکافی دالیل
 ... ... ضعف اطالعا 

 ... ... خودادخاکی گروهی
 ... ... خشنودی تیامدها

 ... .... توج  ب  نیازها
 ... .... خفع خاتگی 

دخک از معنای ایجادشده از تجرب  ائ  تو یفی کلی از جدول برای اخائ  بیانی خوشن و قابلاخ. توصیف: 29-5-3   
شده دخ قالب کدهای های شناساییهای ا لی، فرعی و گ اخهشود. دخ مرحل  تو یف، هر مقول  بر اساس تمانجام می

  باشد. از تمام مراحل قبلی خا داشت کننده باید قابلیس ایجاد ادخاکی خوشنشوند. این متن تو یفمشخص تو یف می
« خسیآشکاخسازی ماهیس تدیده موخدبر»و « سازی تو یفا  متنی و ساختاخی قبلیادغام و یکپاخچ »برای این منظوخ با 

اقعی از برای دخک و« کنندهتدیداخشناسان  خوی خفتاخ مصرف»شود. برای نمون  دخ تژوهشی متن تو یفی نوشت  می
شد. دخ ت  کننده ترداخسازی و مطالع  تجربیا  مصرفب  مفهوم« تدیداخشناختی وجودگرا»، با «نندهکتجربیا  مصرف»

تدیداخشناختی وجودگرا فرض بر این اسس ک  زندگی فرد یک کلیس اجتماعی اسس ک  دخ آ  تجاخب ب  یکدیگر 
ها ا و مقول هتوا  ب  شناسایی کدها، تم  میگفتهای تیشداخی داخند. دخ این نوع با توج  ب  گامواباتگی متقابل و معنی

وخ، تشده دخ ادام  بود )قدس الهی، خوحانی و حاینقلیشکل اخائ های موخداشاخه ب اقدام کرد. نگاخش تو یفی از گام
0939.) 
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عنوا  عامل م احم ا  خا ب برند، فروشندگهایی داخند و از فرایند خرید آ  لذ  میزمانی ک  خریداخا  دخ موخد محصول موخدنظر آگاهی
ها بیایند. اما زمانی ک  خریداخا  با محصول ها کمک کنند یا حتی ب  سراغ آ بینند و دوسس نداخند ک  فروشندگا  ب  آ جو میو مداخل 

م خا   اطالعا  الزشوند کهای اطالعاتی دخ نظر گرفت  میعنوا  عاملبرند، فروشندگا  ب بیگان  هاتند و از خرید آ  هیچ لذتی نمی
س سرعکنند. دخ این حالس خریداخا  عالق  داخند ک  فروشندگا  ب کنند و زحمس خرید خا برای خریداخ کم میبرای خریداخا  فراهم می
رایند فکننده دخ عنوا  عامل اجباخ مشتری ب  خرید و مداخل ها خا معطل نگذاخند. دخ قامس اول فروشندگا  ب ب  سراغشا  بیایند و آ 
م توانند از طریق فراهآیند ک  میحااب میدهنده دخ فرایند خرید ب شوند اما دخ قامس دوم، عامل مؤثر و آگاهیخرید دخ نظر گرفت  می

 بخش بود  خرید خا کاهش دهند.کرد  اطالعا  الزم برای مشتریا ، ناخوشایندی و عدم لذ 
 

 گیری. مالحظات بحث و نتیجه29-6
گیری یج بندی و نتشده اسس. بدین نحو ک  تژوهشگر با بحث ب  جمعگیری از تو یف اخائ اخائ  نتیج  گام تایانی
 کند. خواهد ترداخس و تیشنهادهای خود خا دخ ادام  مطرح می« تجرب »بر اساس « عباخا  معرف تدیده»نهایی از 

  
 . ارزیابی کیفیت پژوهش29-1
رای اطمینا  اسس. ب« ضعف دخ بیا  نتیج  ناظر بر تجرب »و « ستانی و شخصیتو یف دا»تهدید این خوش گرایش ب   

« شدهکنندگا  خا دخباخه تو یف انجامنظر مشاخکس»توا  دخ تایا  کاخ ها میها و اعتباخبخشی ب  آ از  حس تحلیل داده
(. هرچند خوایی دخ 0981کند )فتحی، جویا شد. نظرا  ب  تجدیدنظر خوی محتوا یا تعدیل احتمالی آ  کمک می

توا  انتظاخ داشس تا تمامی تفاسیر تدیداخشناسی ب  شکل یکاا  و با دقس تژوهش تدیداخشناختی مهم اسس اما نمی
ملی، ع»نظر دخباخه توا  از قضاو  افراد  احبمشاب  انجام شوند. از منظری دیگر با گ اخش نتایج تژوهش نی  می

 استفاده کرد.  « شدهود  تم اخائ استفاده و معناداخ بمناسب، قابل
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  روش پژوهش 

 22 نشانه شناسی

 شناسیهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش نشانه

 اهداف یادگیری
 شناسیآشنایی با مفهوم روش پژوهش نشانه 
 شناسیگیری در نشانهآشنایی با مالحظات نمونه 

 شناسیدر نشانه آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 شناسیر نشانهها دآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۴۲۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

 های تیرامونی، زبا  و انواع آثاخ هنری تأکیددخ محتوای انواع نشان « خم گشایی از انواع تیام»یا « معنا»شناسی بر نشان 
 اخت  خواهد شد. شناسی تردداخد. دخ این فصل ب  معرفی خوش تژوهش نشان 

 
 شناسی . مفهوم روش نشانه22-9

های بیشتری خا دخ تیرامو  زندگی خود خم گشایی ها اسس و هر اناانی بتواند نشان جها  تیرامو  ما سرشاخ از نشان 
الئم، ع ها از طریق نظامکند. اناا کند، بیشتر با دنیای خود آشنا خواهد شد و احتماالً بهتر با آ  اختباط برقراخ می

اخ آ  انواع و دخ کن« زبا »ترین این عالئم کنند. یکی از خایجهای خود خا تنظیم و با خود و دیگرا  اختباط برقراخ میتیام
نظام حاکم »شناسی ب  دنبال مطالع  عالئم از ابعاد اسس. نشان « خیاضی، موسیقی، تصویر و نمادهای گرافیکی»عالئم 

با  «معناها»و « هاتیام»جهس اسس ک  ازآ « عالئم»با یکدیگر اسس. اهمیس « اختباط عالئم» و« معنای عالئم»، «بر عالئم
ل از و معناهای حا « تیام»دخ تولید « فرایند خم گذاخی»گیرند. با توج  ب  نقش شکل می« وسیل  عالئمخم گذاخی ب »

ی دخ مفهومی تحلیل« نشان »خا خوب شناخس. « یامخوش انتقال ت»و « نظام خم گذاخی تیام»، «نحوه مبادل  تیام»آ  باید 
(. 0989تحلیل کرد )سجودی، « اینظام نشان »ها و دخ یک توا  آ  خا دخ اختباط با سایر نشان یک محتوا اسس ک  می

مثال ا زبا ، خیاضی، موسیقی، تصویر، نمادهای گرافیکی و»مانند « ایهای نشان نظام»، علم مطالع  «شناسینشان »دخواقع 
خوی  شناسیاسس. دخ تحلیل نشان « عالئم، خم ها و نمادها»دخ تس « هاتأویل یا شناخس حقیقس تنها  نشان »برای « آ 

ن  گویند. برای نموهم می« هادانش نشان »شود و ب  همین دلیل ب  آ  تأکید می« اینظام نشان »ابعاد سازنده محتوا دخ 
شاب  و برنج، خوخشس، ساالد، نو»یک برنام  تلوی یونی فقط ب  نوع شکلی آ  یعنی دخ « غذا»شناسی دخ تحلیل نشان 

س، ملیس تایگاه، سلیق ، تیشرف»ها با معانی مربوط ب  موضوعاتی چو  شود؛ بلک  بر نظامی از نشان توج  نمی« امثال آ 
 0-33توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول می« اینظام نشان »ترین محوخهای برخسی توج  خواهد شد. از مهم« و امثال آ 

 (.0983اشاخه کرد )تاجیک، 
 ای. برخی محورهای مهم برای بررسی نظام نشانه9-22جدول 

 محورها ردیف
 های تحلیل محتوا برای شناسایی معناهای تنها  و ضمنی استفاده از خوش 0
 ر گفتما  و نقش بافس دخ ایجاد معنا های تحلیل گفتما  برای شناسایی نظام قواعد حاکم باستفاده از خوش 3
 شناسایی چگونگی تولید معنا دخ انواع محتوا از طریق چینش و اختباط انواع عالئم و خم ها  9
 عنوا  اب اخ اختباطا  اجتماعی شناسایی چگونگی استفاده از عالئم و خم ها ب  1
 کننده( حا ل از داللسکننده( با مدلول )معنای شناسایی چگونگی ترکیب دال )داللس 9
 هاها و خوایسشناسایی چگونگی ایجاد معنا از یک تیام با داستا  5

با خویکردی ساختاخگرایان  « شناسیاختباطا  و زبا »عنوا  خوش تژوهش دخ م ب 0399شناسی از ده  نشان            
دانش مطالع  حیا  »شناسی فراناوی نشان (. ازنظر فردیناند دو سوسوخ 0939توخ، موخدتوج  قراخ گرفس )عباس

دانش »و ازنظر کالین  « ایهای نشان مطالع  علمی نظام»و ازنظر سندخس « ها دخ دخو  چاخچوب زندگی اجتماعینشان 
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شناسیروش پژوهش نشانه ۴۲۷  

 «های نوشتاخی یا گفتاخی و اخجاعشا  ب  جها  فی یکی یا جها  ایدهویژه خابط  بین نشان ها و نمادها ب مطالع  نشان 
تأکید « تفایر»بر « گیریاندازه»جای اسس و ب « تفایری»های کیفی سس. خویکرد این خوش مانند بایاخی از خوشا

ب  یک خوش تژوهش فراگیر و حتی یک خشت  تخصصی دانشگاهی بنام « مطالع  عالئم»شناسی یا داخد. تحلیل نشان 
 (.  0989)محانیا  خاد، دخ مطالعا  مربوط ب  اختباطا  جای باز کرده اسس « سیموتیک»

محتوای »ند. هات« ها و معنیخوابط بین نشان »ها و فر تی مغتنم برای تحلیل ها سرشاخ از انواع نشان محتوای خسان      
تبلیغ دیواخی، عکس خوی جلد مجل  یا یک برنام  »های مشخص مانند ای دخ باترهای خسان ، ب  انواع تیام«ایخسان 

کلما ، تصاویر،  و ، »ای همچو  های نشان از انواع نظام« ایمحتوای خسان »اشاخه داخد. «  یونیخادیویی و تلوی
ا هوجود داخد. این نشان « عالئم و خموز»ها ازجمل  ، نظامی از نشان «فرایند اختباطی»گیرد. دخ هر بهره می« ژسس و غیره

دخ انتقال معنا « وافقاتی مشخص مانند زبا  یا تصویرقواعد یا ت»هاتند ک  بر اساس « داخای عالئم و خم هایی
ها خا دخ یک محتوای شناسا  چگونگی ایجاد معانی و خابط  نشان گیرند. بر این اساس نشان موخداستفاده قراخ می

برای  نند.کخا برخسی می« نشری ، فیلم، برنام  خادیویی یا تلوی یونی»ازجمل  « مکتوب، شنیداخی یا دیداخی»ای خسان 
ا(. تشود )دانشگاه  داوسیما، بیای سازنده محتوا تأکید می، بر نظام نشان «قالب»از « محتوا»این کاخ با جدا کرد  
« ام تحلیل متو  چندنظ»، «معنای نهفت  دخ تیام»توا  دخ س  محوخ شناسی خا میهای کاخبردی نشان دخمجموع انواع جنب 

 دنبال کرد.  3-33ب  شرح جدول « هاوزهشناختی دخ سایر حتحلیل نشان »و 
 شناسی   های کاربردی نشانه. انواع جنبه2-22جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ای فراتر از قواعد دستوخی با معانی تیچیده و تنها  وابات  ب  فرهنگ های نشان شناسایی نظام معنای نهفت  دخ تیام 0
 ای مانند  وتی و تصویری و اغلب بدو  دستوخ زبا  یش از یک نظام نشان شناسایی مواخد با ب تحلیل متو  چندنظام  3
 شناسی و امثال آ  معماخی، ت شکی، وخزش، جانوخشناسی، گیاه»هایی چو  دخ انواع حوزه تحلیل تخصصی 9

 
 شناسی. مراحل اجرای تحلیل نشانه22-2

 موخدتوج  قراخ داد.     خا 9-33توا  مراحل جدول شناسی میبرای اجرای تحلیل نشان 
 شناسی . فرایند اجرای تحلیل نشانه9-22جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 شناسیبیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و انتخاب خویکرد نشان  طراحی تژوهش 0
 گیری هدفمند یا معیاخ محوخاغلب نمون  گیرینمون  3
 شناسی   با تأکید بر مالحظا  نشان  هاآوخی دادهجمع 9
 نشینی و جانشینیزمانی و دخ زمانی، استعاخه و کنای ، همهای بینامتنی، همبا تأکید بر خوش اهوتحلیل دادهتج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
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 شناسی در طراحی پژوهش . انتخاب رویکرد نشانه22-9
« ایر عالئمشیوه تف»های خاص هاتند ک  بر تیچیده از تداعی معانی و مبتنی بر جوامع و فرهنگخم ها شکل بایاخ      

هایی مشخص با معانی خاص خود اسس ک  ضروخ  خم شناسی خاص هر خسان  ای تابع خم گذاخند. هر خسان اثر می
اساس خویکردهای مختلفی برای  (. بر این0939کند )همدانی، شناسی برجات  میو ادبیا  آ  خا دخ تحلیل نشان 

 گرفت  اسس. شکل 1-33شناسی ب  شرح جدول نشان 
 شناسی   . انواع رویکردهای نشانه3-22جدول   

 توضیح انواع ردیف
 مواخدی چو  اختباطا  غیرکالمی و اطواخ تژوهی یا شیوه تعامل مکانی )فا ل  تژوهی( و موخیس الک، تیرس 0
 ماهای فرازبانی و فرهنگی دخ ابعادی چو  هنر و سینظری  اطالع و با تأکید بر مطالع  نشان مبتنی بر ن سایبرنتیک 3
 شناسی تیرس، دوسوسوخ و باخ  تأکید بر الگوهای زبا  شناسیزبا  9
 ترکیبی از مواخد قبلی مانند آثاخ امبرتوآکو  ترکیبی 1

. ترین خویکردها اسسشناختی از خایجخویکرد زبا  شناختی بانشان شناختی دوسوسور: . رویکرد زبان22-9-9 
ن سوسوخ ای«. ها حاکم اسساند و چ  قوانینی بر آ ها از چ  تشکیل شدهنشان »دوسوسوخ بر این امر تأکید داخد ک  

 دهد.توضیح می 9-33ب  شرح جدول « دال و مدلول»خویکرد خا با الگوی دووجهی 
 شناسانه دو سوسور . محورهای رویکرد نشانه5-22جدول 

 توضیح محور ردیف
 شدهتصویر آوایی یا تصویر دیداخی کلم  نوشت  یا گفت  دال 0
 شناختیمعنای ایجادشده توسط کلم  دخ ذهن ب  لحاظ زبا  مدلول 3
طرح ی خا ماشناختی گفتما  تازهچاخل  سندخس تیرس نی  با خویکرد زبا شناختی پیرس: . رویکرد زبان22-9-2      

تأکید  5-33ب  شرح جدول « هاگان  انواع نشان بندی س طبق »و دیگری « خابط  س  وجهی داللتی»و بر دو موضوع مهم 
 کرد. 

 شناسانه پیرس   . محورهای رویکرد نشانه6-22جدول 
 توضیح انواع ردیف محورها

خابط  س  
وجهی 
 داللتی

 نشیند )هما  دال سوسوخ(.  چی  دیگری میجای نشان  چی ی اسس ک  ازنظر فرد ب  بازنمود 0

 شود. یا ابژه و مرجع و چی ی ک  نشان  ب  آ  اخجاع داده می موضوع 3

 معنای حا ل از نشان  )هما  مدلول سوسوخ( تفایر 9

انواع 
 هانشان 

 « داخوعکس، تابلوی نقاشی، نقش  و نم»یا شمایل بر اساس تشاب  فی یکی با مرجع خود مانند  تمثال 0

یا نمای  بر اساس ن دیکی مکانی، زمانی و علی با مرجع مانند  دای ترم  و برخوخد ب  نشان   شاخص 3
 تصادف   

 عنوا  نماد تردید و سرگردانیخاهی دخ فیلم ب بر اساس خابط  قراخدادی یا اختیاخی با مرجع مانند س  نماد 9
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ها ب  مرجع نامید زیرا نشان « مرجع»توا  اسس اما مدلول خا می« گان  تیرسهای س نشان »گر هما  دال یا داللس      
دخ جها  خاخج اشاخه « مرجع»یا « گل سرخ واقعی»ب  « عنوا  نشان کلم  گل سرخ ب »خود اشاخه داخند. برای مثال 

فرستنده تیام اخجاع دهند.  اند تا هنگام اختباط ما خا ب  مرجع موخدنظرشدهها برای این ابداعداخد. دخواقع نشان 
جای هاتند. دخ اینجا نشان  ب « خااسس»مثاب  ب « گرددندا »با استعاخه و کنای  مانند « هاها و مدلولدال»اوقا  بعضی

 کند. شده، ب  یک مدلول دوخ از ذهن اشاخه میداللس ب  یک مدلول شناخت 
قرم  چراغ»داند. بر اساس الگوی او می« شناسیکلیس فرایند نشان » خا« تفایر»و « معنا»، «عالمس»تیرس تعامل بین      

« توقف خاننده با مشاهده آ ، تفایر خاننده از عالمس»و « ل وم توقف خودخو، معنای آ »، «ها یک عالمسدخ چهاخخاه
)محمدتوخ،  هم اسسبایاخ م« نقش تفایرکننده»شود و لذا دهد. معنا از تفایر فرد تفایرکننده حا ل میخا نشا  می

0939 .) 
تحلیل  و« هاساخس»کرد  معناها یا دنبال شناسایی و فهرسسخویکرد باخ  ب شناختی بارت: . رویکرد زبان22-9-9
ادبیا ، موسیقی، توشاک، عکاسی، سینما، نقاشی، گرافیک و امثال »ها هنگام آشکاخ شد  دخ انواع محصوال  چو  آ 
ها و قواعد معناساز آ  خواهد بود. برای تشخیص و ماتندسازی ف شناخس انواع زبا اسس. دخ این خویکرد هد« آ 

 تا(. شود )دانشگاه  داوسیما، بیهدایس می 1-33شناس از طریق س  سؤال ب  شرح جدول ای، نشان ساخس خسان 
 ای . سه سؤال برای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانه1-22جدول 

 سؤال  ردیف
 چ  معنایی داخد؟« محتوا، ژانر و امثال آ »ین ازنظر یک تیام مع 0
 کند؟اش خا بازنمایی میدهندهیک تیام معین چگون  معنای اخائ  3
 دهد؟یک تیام معین چرا معنای مشخصی خا اخائ  می 9
گفتاخ خا دخ  تری ازواژه نیاتند، بلک  بخش ب خگهجا یا تکهای دخج  دوم، واحدهای آ  تکگون  زبا دخ این     

های موجود بین شناسی ب  برخسی دیالکتیکدهند. باخ  با استفاده از قواعد زبا ها شکل میاخجاع ب  نشان 
 تردازد. می« زبا /گفتاخ، دال/مدلول، نظام/هماازه و تطابق/تضامن»

بر تحلیل  جای تأکیدآکو با ترکیب خویکردهای مختلف تیشنهاد کرد ک  ب . رویکرد ترکیبی امبرتو آکو: 22-9-3
نظر او تأکید داشس. از« فرایند تفایر و فلاف  زبا »و « کاخبردشناسی خوایس»باید بر مطالع  « ایقراخدهای نشان »

گیرد. دخواقع یشکل م« بیانی ب  محتوایی»اسس ک  با اختباط « نقش نشان »چی  واقعیتی بنام نشان  وجود نداخد بلک  هم 
ه خا ایجاد ای تازقواعد خم ها و همباتگی بین عنا ر هاتند و هر عنصر دخ اختباطی تازه، نشان  ها نتیج  مشروطنشان 
 (.      0989تیوستگی  وخ  محتوایی و  وخ  بیانی اسس )سجودی، همای حا ل نوعی ب کند. یعنی نقش نشان می
 
 شناسیگیری در روش نشانه. مالحظات نمونه22-3  

 فرهنگ، ایدئولوژی، زبا ، تمثال،»ای دخ شناسی اغلب هدفمند و با تأکید بر انواع خم های نشان گیری دخ نشان نمون 
 توج  داشس. 8-33ب  شرح جدول « نمایندگی و همگونی»گیری باید ب  دو ا ول اسس. دخ این نمون « شاخص و نماد
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 شناسیگیری در  روش نشانه. اصول نمونه8-22جدول 

 توضیح اصول ردیف
 «سن، جنس، طبق  اقتصادی و امثال آ »شده با مختصاتی چو  انتخاب تفکیک نمایندگی 0
 الف( همگونی محتواهای انتخابی ازنظر معنا یا نوع خوایس موخد تحلیل همگونی 3

 هاآوخی دادهب( همگونی محتواهای انتخابی ازنظر اب اخ موخداستفاده برای جمع
 هاآوخی دادهازنظر دوخه زمانی برای جمع ج( همگونی محتواهای انتخابی

    
   شناسیآوری داده در روش تحلیل نشانه. مالحظات جمع22-5

مشاهده، »توا  از اب اخهای موخدمطالع  دخ تژوهش باتگی داخد و بر اساس آ  می« محدوده»ها ب  آوخی دادهخوش جمع
 «نوشتاخی،  وتی، دیداخی و تجامی»داده از انواع محتواهای آوخی برای جمع« یاداشسکدگذاخی و برگ مصاحب ، برگ 
 استفاده کرد. 

 
 شناسیها در نشانه. مالحظات تحلیل یافته22-6

-توا  دخ فرایندی خفسشناسی خا میها برای تحلیل، فرایند تحلیل نشان سازی آ ها و آمادهآوخی دادهتس از جمع

شناسی خا مشخص کرد. برای نمون  بل از اجرای تحلیل باید خویکرد نشان دنبال کرد. ق 3-33شرح جدول وبرگشتی ب 
موخدتوج  قراخ « زندگی اجتماعی»ها دخ اگر اهداف و سؤاال  تژوهش با خویکرد سوسوخ باشد، باید مطالع  نشان 

اخی با جها  خی یا گفتهای نوشتاخابط  بین نشان »ها بر اساس گیرد. یا اگر با خویکرد تیرس باشد، باید مطالع  نشان 
 دخ نظر گرفت  شود.  « فی یکی یا جها  ایده

 شناسی . مراحل اجرای تحلیل نشانه1-22جدول 
 توضیح مراحل ردیف
ای یا نظام حاکم دخ ایجاد نظام نشان »، «های مهم و مدلول یا معنای ایجادشدهدال»شناسایی  های مهم تج ی  نشان  0

 « موضوعا  فرهنگی و ایدئولوژیکی اثرگذاخ بر معنا»و « خم های نشان »، «معنا
 شناختی یا اجتماعی ها بر اساس اهمیس خوا شناسایی انواع تقابل یا خابط  نشان  ساختاخ جانشینی دخ محتوا  3
 ها دخ کناخ هم برای ایجاد معنا شناسایی خابط  افقی نشان  نشینی دخ محتوا ساختاخ هم 9
 شده و خعایس ا ل همگونی یکپاخچ  کرد  معنا بر اساس خوابط شناسایی دی  بنق سازی و طبیکپاخچ  1
 اخائ  معنای نهایی و آشکاخسازی هویس نشان   تحلیل و تفایر 9
ها از خود نشان « خوابط»توج  داشس. اهمیس « خوابط»و « هانشان »دخ اجرای این مراحل باید ب  دو مفهوم کلیدی      

ها شان گرایا  اعتقاد داخند ک  معنای نگیرد. ساخسها  وخ  میرا خلق معنا با برقراخی خوابط بین نشان بیشتر اسس؛ زی
شود. برای نمون  دخ زبا ، خوابط حروف و کلما  اسس ک  باعث ایجاد معنا با قراخ گرفتن دخ کناخ هم آشکاخ می

د. شوها مشخص میو اخزش آ  دخ خابط  با دیگر نشان  تنهایی معنای خا ی نداخد و معناای ب خواهد شد. هیچ نشان 
 معرفی شده اسس.  09-33دخ جدول « هاخوابط نشان »ترین خاهبردها برای تحلیل برخی از مهم

 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

شناسیروش پژوهش نشانه ۴۹۹  

 ها    . انواع راهبردهای تحلیل روابط نشانه90-22جدول   
 توضیح انواع ردیف
 ها دخ محتوای جدید دخ تحلیل خوابط نشان  شده قبلیهای شناخت استفاده از نشان  بینامتنی  0
 تحلیل خوابط عنا ر محتوا دخ هر نشان   زمانی هم 3
 ها ها یا نحوه تکامل خوایس با اختباط نشان تحلیل تاخیخی خوابط نشان  دخ زمانی 9
 ویژه شباهس تحلیل خابط  دو نشان  از خاه قیاس و ب  استعاخه  1
 نشان  بر اساس تداعی   تحلیل خابط  دو کنای  9
 ها  تحلیل ایجاد معنای نهایی از کناخ هم قراخگرفتن نشان  نشینی هم 5
 تحلیل دخباخه عوض شد  معنا با جایگ ینی یک نشان  با نشان  دیگر  جانشینی  1
 «  و امثال آ مرگ/زندگی، مرد/ز»های همراه مانند ها با تقابل دوگان تحلیل خوابط نشان  های دوتاییتقابل 8
استفاده  00-33عنا ر محتوا ب  شرح جدول « ساختاخی و تاخامتری»ها از تحلیل برای شناسایی معانی تنها  نشان      
 تا(. شود )دانشگاه  داوسیما، بیمی

 . تحلیل عناصر محتوای نشانه برای شناسایی معنای پنهان  99-22جدول 
 توضیح عناصر ردیف
 ها دخیک محتوای مشخص عملکرد نشان  شناسایی ساختاخی 0
و  موقعیس اجتماعی»شناسایی عنا ر فرامتنی، محیطی و فرایندهای اثرگذاخ بر معنی نشان ، مانند  تاخامتری 3

 «ایفرهنگی، هدف تولید محتوا یا الگوی مصرف محتوای خسان 
خوابط ساختاخی با  9

 تاخامتری
 برای دخک معنای تنها  نشان  «  ر تاخامتری فرامتنیعنا»با « عنا ر ساختاخی»شناسایی خوابط 

      
 . ارزیابی کیفیت پژوهش22-1

 استفاده کرد.  03-33توا  از دو الگو ب  شرح جدول شناسی میبرای اخزیابی کیفیس و خوایی تژوهش نشان 
 شناسی. انواع الگوهای ارزیابی کیفیت و روایی پژوهش نشانه92-22جدول 

 وضیحت انواع ردیف
 با خویکردی فراتر از شکل ظاهری محتوا« ها و معانیفرایندها، مفاهیم، ایده»اخزیابی  اخزیابی فراخونده 0
 تأیید خبرگا  ازنظر مناسب و مرتبط بود  نتایج   اخزیابی خبرگا   3
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روش پژوهش    

یا جامعه شناسی  گروه سنجی   23 

 سنجیهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه

 اهداف یادگیری
  سنجیگروهآشنایی با مفهوم روش پژوهش 
 یسنجگروهگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 سنجیگروهآوری داده در آشنایی با مالحظات جمع 

 سنجیگروهها در وتحلیل یافتهآشنایی با مالحظات تجزیه 
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 مقدمه

« طرف یک»یا « متقابل»گیری خوابط ازنظر جذب و دفع   خاهی برای مطالع  و اندازهعنواسنجی ب سنجی یا جامع گروه
 سنجی ترداخت  خواهد شد. دخ یک گروه طبیعی اسس. دخ این فصل ب  معرفی خوش جامع 

 
 سنجی سنجی یا جامعه. آشنایی با مفهوم گروه29-9

و  گیری و اخزیابی تیوندهای اختباطی مثبسای اندازهبر الگویی بر« سنجیسنجی یا گروهسوسیومتری یا جامع »خوش 
 0منفی بین اشخاص دخو  یک گروه اشاخه داخد. دخواقع این خوش نوعی تحلیل خوابط متقابل دخ یک گروه اسس. موخنو

گیری خوابط اجتماعی سنجی خا یک خوش تژوهش کمی برای اندازهعنوا  تیشرو و مبدع این خوش، گروه( ب 0399)
تعریف « هاهای سازمانی و تعیین موقعیس هر فرد دخو  آ مطالع  اخزیابان  دخباخه گروه»سنجی خا د. او گروهدانمی
؛ موخنو، 3993، 3اشاخه داشس )سیلان 0-39توا  ب  مواخدی ب  شرح ترین محوخهای این خوش میکند. از مهممی

0399 .) 
 سنجیی یا گروهسنجترین محورهای روش پژوهش جامعه. مهم9-29جدول 

 محورها ردیف
 دخباخه دیگر اعضای گروه با یک یا چند معیاخ مشخص « هر عضو گروه»امکا  اخزیابی  0
 هم  افراد اجتماع از یکدیگر « مقطعی دخ یک دوخه زمانی خاص»یا « ای یا دخ مقاطع مختلفدوخه»امکا  اخزیابی  3
 «خگااال ، همکالسا  و همکاخا کودکا ، ب »های امکا  مطالع  خوابط دخ گروه 9
 اخزیابی از دخو  ساختاخ  1
 امکا  کشف و آشکاخسازی ساختاخهای اختباطی تنها  دخو  گروه   9
 ها وابط بین آ کننده خشکل نقاط و خطوط تعییننما یا سوسیوگرام برای نمایش وضعیس اختباطی بین افراد ب استفاده از گروه 5
 فرد یا عضو گروه اناانی، نابس ب  دیگرا  بر اساس معیاخهایی معین اخزیابی موقعیس هر 1
 اخزیابی تویایی گروه با استفاده از تحلیل دگرگونی و حرکا  گروهی   8
سنجی یا گروه سنجی کشف و آشکاخسازی دخ ساختاخهای تنها  دخو  گروه از طریق جامع ترین مواخد قابلاز مهم     
 مروخ کرد.  3-39شرح  توا  ب  مواخدی ب می

 سنجیسنجی یا گروهکشف و آشکارسازی در ساختارهای پنهان درون گروه با جامعهترین موارد قابل. مهم2-29جدول 
 موارد ردیف
 های تنها  نابس ب  یکدیگر و باوخهای خاص ها دخ گرایشو اثر آ « هازیرگروه گروهی ودخو »های واباتگی 0
 گروهیوه بر اساس خوابط اعضا و توافقا  ایدئولوژیک دخو چگونگی ساختاخ گر 3
 های محبوب دخو  گروهدخج  تذیرش افراد دخ یک گروه و شناسایی ستاخه 9
 شناسایی  فا  شخصیتی مهم دخ جذب یا دفع افراد گروه نابس ب  یکدیگر  1
 موجود بین افراد یک گروه« تفاوتیهمدخدی، همدلی، جذب، دفع، مخالفس و بی»شناسایی خوابط عاطفی ازجمل   9

                                                           
1. Moreno  
2. Cillessen  
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شناسا ، متخصصا  مدیریس شناسا ، خوا جامع »عنوا  یک خوش مفید، موخدتوج  سنجی ب سنجی یا گروهجامع     
آموزشی، وخزشی، تجاخی، دولتی، »های ها و گروهقراخ داخد. این خوش دخ انواع سازما « و تژوهشگرا  علوم اجتماعی

(. استفاده از خوش 3991؛ کوثیر و تجاک، 0955داخد )آذخی،  9-39شرح جدول کاخبردهایی ب  «نظامی و دخمانی
 آموزا  نی  بایاخ خایج اسس.وتروخش و میا  دانشسنجی و اجرای آ  دخ سطوح آموزشجامع 

 ها ها و گروهسنجی در انواع سازمانسنجی یا گروهترین کاربردهای روش جامعه. مهم9-29جدول 
 موارد فردی
 انتخاب افراد مناسب برای اعطای مائولیس  0
 شناخس وضعیس خوابط داخل گروه و اقداما  ا الحی دخ  وخ  نیاز   3
 شناخس وضعیس اناجام و تویایی گروه و کمک ب  بهبود آ    9
 آموزا  یا دانشجویا  دخ کالس برای بهبود یادگیری آنا  شناخس وضعیس اختباطی دانش 1
 تذیری و شرایط اجتماعی شد آموزا  یا دانشجویا  دخ نقشخس وضعیس اختباطی دانششنا 9
 الیهای احتمبینی چالشها و تیشآموزا  یا دانشجویا  از سوی سایر همکالسیشد  دانششناسایی می ا  موخدتذیرش واقع 5
 های مختلفهای اجتماعی دخ تلتفرمتحلیل شبک  1

 
 سنجیوهش گروه. فرایند اجرای پژ29-2

 خا موخدتوج  قراخ داد.     1-39توا  مراحل جدول سنجی میبرای اجرای تژوهش گروه
 سنجی سنجی یا جامعه. فرایند اجرای گروه3-29جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 سنجیبیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش یا معیاخهای الزم برای گروه طراحی تژوهش 0
 سنجی و تأکید بر انتخاب گروهی کوچک یا ب خگ بر اساس هدف تژوهشحظا  خوش جامع با مال گیرینمون  3
 سنجی با تأکید بر ترسشنام  و مصاحب های گروهبا تأکید بر آزمو  هاآوخی دادهجمع 9
 سنجی های تحلیل خوابط دخ گروهبا تأکید بر خوش اهوتحلیل دادهتج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهاداز تحلیل یافت  بندیجمع گیریبحث و نتیج  9
 وجود داشت  باشد.  9-39سنجی، باید شرایط الزم برای انجام این آزمو  ب  شرح جدول قبل از اجرای گروه      

 سنجی  سنجی یا جامعه. شرایط الزم برای اجرای آزمون گروه5-29جدول 
 شرایط ردیف
 و اظهاخنظر افراد گروه دخباخه یکدیگر اطمینا  از وجود فر س کافی برای شناسایی  0
 فهم بود  مالک یا سؤال گروه سنجی برای انتخاب اعضا دخ زمین  مشخصمشخص و قابل 3
 استثنا قائل نشد  برای انتخاب شد  دخ گروه 9
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 . طراحی پژوهش29-9
ر افراد گروه و خوابط هر هدف گروه سنجی آ  اسس ک  می ا  تذیرش یا عدم تذیرش هر عضو گروه نابس ب  سای   

ها شناسایی شود. بنابراین تعیین معیاخهای ا لی دخو  گروه« اجتماعی–های عاطفی شبک »فرد با دیگر اعضای گروه و 
، هدف انتخاب خا دخ یک فعالیس «مالک گروه سنجی»منظوخ شناخس این خوابط دخ طراحی تژوهش مهم هاتند. ب 

های دخ میا  اعضای گروه« دفع»یا « جذب»جهس اسس ک  معیاخ معیاخها ازآ  کند. اهمیس تعیینگروهی مشخص می
تواند متفاو  باشد. کمتر آزمونی اسس ک  مانند این خوش با حداقل امکانا  دخ زمانی کوتاه امکا  مختلف می

ب  آ  توج   های زیادی خا فراهم کند. اما مالحظا  ضروخی وجود داخد ک  دخ طراحی تژوهش بایدآوخی دادهجمع
ای هسنجی، تژوهشگر باید با گروه موخدبرخسی آشنا باشد و فعالیسداشس. ازجمل  اینک  قبل از اجرای آزمو  جامع 

عیین کند. برای تشده، نتایج آزمو  خا ب  واقعیس ن دیک میآوخیهای جمعا لی آ  خا بشناسد. آشنایی با گروه و داده
تعداد و نحوه »و « شبک  اختباطا  بین افراد گروه»وهش بر اساس امکا  سازما  و موقعیس گروهی، طراحی تژ

 خواهد بود. « های اعضای گروه دخ موخد هر عضوانتخاب
 

 گیری . مالحظات نمونه29-3
تواند ب  الگوهای خابط  دخ سطح کنند. این خوش میهای دخو  گروه معرفی میکننده شبک سنجی خا گاهی کشفجامع 

ها و هماایگا  بپردازد. الگوهای های ب خگ مانند سازما کوچک مانند فرد و گروه کوچک و جمعیسهای جمعیس
شماخ و شامل تمامی اعضای گروه اسس ک  باید نظر خود خا نابس ب  سایر اعضای گیری این خوش اغلب کلنمون 

ی هاتوا  از خوش  هم  وجود داخد، میگروه اعالم کنند. دخ شرایط خاص ک  تعداد نمون  زیاد اسس و امکا  دسترسی ب
 شرط اطمینا  از معرف بود  و توشش هدف تژوهش استفاده کرد. گیری ب نمون 

 
 ها آوری داده. مالحظات جمع29-5

 استفاده کرد.  5-39ها ب  شرح جدول توا  از انواع خوشسنجی میها دخ گروهآوخی دادهبرای جمع
 سنجی سنجی یا جامعهآوری داده در گروهعهای جم. انواع روش6-29جدول 

 توضیح انواع ردیف
ها با گروه ب  دو  وخ : الف( مشاهده مطالع  خفتاخ گروه از ن دیک و چگونگی تعامل افراد و خابط  آ  مشاهده 0

 های گروه، ب( مشاهده بدو  مشاخکس یا مشاهده تنهانی مشاخکتی یا شرکس تژوهشگر دخ فعالیس
  وخ  خودخخو از اعضای گروهرسش سؤاال  ب ت مصاحب  3
 داد  و بازگرداند  آ ای سؤال ب  اعضای گروه برای تاسخاخائ  مجموع  ترسشنام  9
 ترکیبی از مواخد قبل  ترکیبی 1
ود شاستفاده می« سنجیآزمو  جامع »سنجی اغلب از ترسشنام  یا مصاحب  با عنوا  ها دخ گروهآوخی دادهبرای جمع     

ی شوند. برا(. سؤاال  ترسشنام  بر اساس معیاخهای کلیدی مشخص شده دخ تعیین خوابط طراحی می0955)آذخی، 
برای ترسش از اعضای گروه با ترسشنام  یا مصاحب   5-39ها از سؤاالتی ب  شرح جدول نمون  اغلب دخ تژوهش
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 روش پژوهش گروه سنجی یا جامعه شناسی ۴۹۷

یس ترتیب اولوط  با هر سؤال س  نفر از اعضا خا ب شود تا دخ خابدهنده خواست  میشود. اغلب از تاسخاستفاده می
 معرفی کنند. 

 هاهای عاطفی و اجتماعی حاصل از روابط در گروه. معیارهای شناسایی شبکه6-29جدول 
 معیارها ردیف
 ترتیب اولویس معرفی کنید.(یک از اعضای گروه داخید؟ )س  نفر خا ب تمایل ب  کاخ دخ کناخ کدام 0
 ترتیب اولویس معرفی کنید.(یک از اعضای گروه نداخید؟ )س  نفر خا ب کاخ دخ کناخ کدام تمایل ب  3
 ترتیب اولویس معرفی کنید.(گیرید؟ )س  نفر خا ب برای خفع مشکال  کاخی خود از چ  فردی دخ گروه مشوخ  می 9
 ب اولویس معرفی کنید.(ترتیب  نظر شما دخ گروه چ  کای قدخ  خهبری بهتری داخد؟ )س  نفر خا ب  1
 ترتیب اولویس معرفی کنید.(کنند؟ )س  نفر خا ب ب  نظر شما چ  کاانی شما خا برای همکاخی انتخاب می 9
رف  ط وخ  متقابل یا یکب « جذب و دفع»گیری خوابط ازنظر گون  معیاخها و سؤاال  برای مطالع  و اندازهاین     

بیس شود. باید توج  داشس ک  بین معیاخ محبودخ گروه تأکید می« می ا  محبوبیس»د بر دخ یک گروه اسس. دخ این خویکر
 ها از تفاو  معیاخ محبوبیس بین اعضایحتی برخی تژوهشوجود داشت  باشد.  تواند تفاو های مختلف میدخ گروه

رای سنجی ببیس یا جامع همکالسی دخ مقاطع تحصیلی مختلف حکایس داخد. بر این اساس انتخاب معیاخهای محبو
آوخی داده باید فضایی خا فراهم کرد (.  دخ جمع3991شناخس دقیق خوابط دخ گروه بایاخ مهم اسس )کوثیر و تجاک، 

 ک  اعضای گروه،  ادقان  ب  سؤاال  تاسخ دهند.
، «  یک کاخخان کاخگرا»، «آموزا  یک کالسدانش»از اعضای یک گروه معین مانند « سنجیآزمو  جامع »دخ       

و امثال آ  دخباخه می ا  تمایل ب  همکاخی با دیگر اعضا برای انجام کاخی مشخص ترسیده « بازیکنا  یک تیم فوتبال»
 شود. دخ این آزمو  همچنین ممکن اسس نظر خود خا دخباخه احتمال انتخاب شد  توسط دیگرا  نی  مشخص کند. می

شد. دخ بخش ترسیده  1-39سال  سؤاالتی دخ دو بخش ب  شرح جدول  01تا  09آموزا  دخ یک نمون  از دانش      
یب ترتشد تا اسم کاانی خا ب آموز خواست  آموزا  ترسیده شد و دخ بخش دوم از دانشهای منتخب دانشاول گ ین 

 بنویاند ک  او خا برای این مواخد انتخاب خواهند کرد. 
 ساله 93تا  90آموزان برای دانش« دراک جامعه سنجیا»و « سنجیجامعه». آزمون 1-29جدول 

 «از نفر اول تا سوم»ترتیب های موردعالقه خود را بههمکالسی ردیف
 برای کارهای زیر معرفی کنید. 

 نفر سوم نفر دوم نفر اول

    برای بازی دخ زنگ تفریح   0
    برای انجام یک کاخ گروهی  3

 نفر سوم نفر دوم نفر اول کنند. ای امور زیر انتخاب میها شمارا برکدام همکالسی ردیف
    برای بازی دخ زنگ تفریح   0
    برای انجام یک کاخ گروهی  3
آموز خواست  شد تا  ب  دانش 999ب  تعداد « تای  اول مقطع متوسط  اول»ای دیگر از معلمین ده کالس دخ نمون    

 تاسخ دهند.  آموزا دخباخه دانش 8-39سؤاال  جدول 
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 آموزان پایه اول متوسطه اول از دیدگاه معلمان سنجی دانش. آزمون جامعه8-29جدول  
 نفر سوم نفر دوم نفر اول آموزان را به ترتیب در محورهای زیر مشخص کنید. سه نفر از دانش ردیف
     ند.ها داخآموزا  تمایل ب  همکاخی با آ ترین افراد کالس ک  سایر دانشمحبوب 0
    ها نداخند. آموزا  تمایلی ب  همکاخی با آ مطرودترین افراد کالس ک  سایر دانش 3
    دوستا  کامالً  میمی ک  تمایل داخند با یکدیگر باشند. 9
    های فرعی کامالً مناجم گروه 1
مایش قراخ گرفتند. ناظم مدخس  دخ جمع سنجی موخد آزهای جامع آموزا  هم با آزمو ب  دنبال آزمو  باال، دانش      
  کند کها تنظیم کند. برای این کاخ اعالم میهای سال بعد خا با نظر آ دهد ک  کالسها تیشنهاد میآموزا  ب  آ دانش

 اههای یکدیگر نگاه کنید و با اطمینا  از محرمان  بود  و ماند  تاسخیک  فح  کاغذ برداخید و  بدو  اینک  ب  تاسخ
خا دخ باالی کاغذ بنویاید. حاال ب  این « نام، نام خانوادگی، کالس و تاخیخ امروز»ب  این سؤاال  تاسخ دهید. ابتدا 

ا خا هخوانم تاسخ دهید. الزم نیاس ک  شما سؤاال  خا بنویاید، فقط تاسخسؤاال  ک  هرکدام خا دو باخ برایتا  می
 (. 0958شده اسس )گنجی، معرفی 3-39  دخ جدول آموزابنویاید. فهرسس سؤاال  ناظم از دانش

 آموزان ده کالس مربوط به پایه اول متوسطه اول . سؤاالت ناظم از دانش1-29جدول 
 سؤاالت ردیف
 ها دخ یک کالس باشید؟ )ب  ترتیب اولویس بنویاید(  دخ سال آینده تمایل داخید با کدام همکالسی 0
 ها دخ یک کالس باشید؟ )ب  ترتیب اولویس بنویاید(  کدام همکالسی دخ سال آینده تمایل نداخید با 3
وانید تزنید چ  کاانی تمایل داخند با شما دخ سال آینده دخ یک کالس باشند؟ ب  ترتیب اولویس بنویاید، اگر نمیحدس می 9

 دانم.  ب( نمیکند، اسمی خا بنویاید یکی از این دو تاسخ  خا بنویاید: الف( کای من خا انتخاب نمی
وانید تترتیب اولویس بنویاید، اگر نمیزنید چ  کاانی تمایل نداخند با شما دخ سال آینده دخ یک کالس باشند؟ ب حدس می 1

 دانم.  کند، ب( نمیاسمی خا بنویاید یکی از این دو تاسخ  خا بنویاید: الف( کای من خا انتخاب نمی
      
 ها . مالحظات تحلیل یافته29-3

ود. تس از شاستفاده می« نگاخ یا سوسیوگرامگروه»و « ماتریس گروه»سنجی از دو الگوی ها دخ گروهبرای تحلیل یافت 
 شود.استفاده می« نگاخگروه»، برای نمایش گویاتر وضعیس هر فرد دخ گروه از «ماتریس گروه»تهی  

ریس توا  از الگوی ماتنما مییا سوسیوماتریس یا گروه« ماتریس گروه»برای تهی  . الگوی ماتریس گروه: 29-3-9  
شده هر عضو گروه های انتخاباستفاده کرد. این جدول امکا  ثبس اعداد یا مرتب  09-39دوبعدی ب  شرح جدول 

 شود و کدهایکند. اسامی اعضای گروه بر اساس حروف الفبا کدگذاخی مینابس ب  عضو دیگر گروه خا فراهم می
شود. بدین ترتیب برای نمون  عضو الف از خدیف ای انتخاب شد  بر اساس اولویس اول تا سوم مشخص میدیگری بر

های شود. دخ ادام  با نگاه خان عمودی اگر عضو ب خا دخ هر یک از سؤاال  انتخاب کرده باشد، دخ جدول ثبس می
مجموع سؤاال  دخیافس. همچنین با نگاهی  توا  فراوانی انتخاب شد  او خا ب  تفکیک هر سؤال وستونی عضو ب می

هایی خا ک  انجام داده اسس، محاسب  کرد. ب  البت  این جدول خا توا  تعداد انتخابهای افقی عضو ب میب  خدیف
 اف اخهای کامپیوتری هم تهی  کرد.      توا  ب  کمک نرممی
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 سنجی های گروهافته. نمونه ماتریس گروه یا سوسیوماتریس برای تحلیل ی90-29جدول 
تعداد انتخاب  ه د ج ب الف تاسخ دهنده

 هاکرد 
       الف
       ب
       ج
       د
       ه
       

       شد  یک عضو برای هر سؤالتعداد انتخاب
       شد  یک عضو برای هر س  سؤالتعداد انتخاب

ا هک  قراخ نیاس هر عضو دخ تاسخا خودش اشاخه داخد. ازآنجاییهای سیاه شده جدول ب  تقاطع هر عضو ببخش      
اس دخ یک الگو و بر اس« ماتریس گروه»ها سیاه شده اسس. تس از ترسیم و تکمیل خودش خا انتخاب کند، این قامس

 (. 0958داشس )گنجی،  00-39هایی ب  شرح جدول توا  تحلیلشده دخ س  خدیف تایین جدول میهای محاسب یافت 
 سنجی   های حاصل از آزمون جامعههایی برای تحلیل یافته. شاخص99-29جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 شد  یک عضو برای هر سؤال )معرف می ا  اعتماد(تعداد انتخاب تذیرش اجتماعی 0
   سؤال )معرف می ا  محبوبیس یا طردشدگی فرد(شد  هر عضو برای س تعداد انتخاب گیرندگی اجتماعی 3
 کرد  عضو از میا  اعضای دیگر )معرف می ا  اجتماعی بود  یا تمایل ب  ان وا دخ فرد(تعداد انتخاب گاترش عاطفی 9
 انتخاب بیش از دو باخ یا الاقل دو باخ یک نفر دخ س  سؤال   دوسس  میمی 1
 انتخاب متقابل دو نفر دخ هر س  سؤال  متقابل دوستی 9
 خاب کرد  یک نفر دخ س  سؤال و انتخاب نشد  از سوی آ  فردانت جانب یک دوستی 5

نگاخ یا سوسیوگرام، نموداخی برای نمایش سازما  اجتماعی و موقعیس گروهنگار یا سوسیوگرام: . رسم گروه29-3-2
لس انما، امکا  نمایش تصویری خوابط گروه برای دید  نتایج دخ حها اسس. با ترسیم گروهگروهی بر اساس یافت 

با « هایا گره نقاط»عنوا  نما یا سوسیوگرام وضعیس افراد ب شود. دخ گروهتر خوابط افراد گروه فراهم میترکیبی و عینی
های متنوعی شکل(. ب 0399شود )موخنو، ب  شکلی گرافیکی مشخص می« هاکننده خوابط بین آ خطوط تعیین»ترسیم 

 اسس.  « ایشبک »یا « ایدایره»های نما ب  شکلالگوی خایج ترسیم گروهنماها خا ترسیم کرد. دو توا  گروهمی
-39توا  از دو شکل ب  شرح جدول نگاخ دخ یک حالس کلی میبرای ترسیم گروهای: نگار دایره. گروه29-3-2-9
 استفاده کرد.  03
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 نگار   . انواع الگوهای نمایش گروه92-29جدول 
 توضیح انواع ردیف
خ دایره چها 0

 متحدالمرک 
ها ب  چهاخ طبق  بر اساس نمره تذیرش اجتماعی )تقایم باالترین نمره تقایم افراد گروه بر اساس یافت 

 هایی ک  دخ آ  قراخ گیرند(.  ب  چهاخ و شناسایی حدود فا ل  طبقا  با دامن  نمره
 برای نشا  داد  خابط  یک آزمودنی با بقی  افراد گروه فردی  3
اخاده « نگاخ فردیگروه»و دیگری برای « نگاخ چهاخ دایره متحدالمرک گروه»دو نمون  یکی برای  0-39دخ شکل      

 شده اسس. 

  
 نگار فردی نگار با دوایر متحدالمرکز و سمت چپ گروه. سمت راست نمونه گروه9-29شکل 

« 33»دسس آمده باالترین نمره تذیرش اجتماعی ب « رک نگاخ با چهاخ دایره متحدالمگروه»دخ این نمون  برای خسم       
بود « نمره 5»طبقا  مشخص شود. حدود فا ل  گرد شده برای چهاخ طبق   بود ک  بر چهاخ تقایم شد تا حدود فا ل 

و حلق  چهاخم « 00-5»، حلق  سوم محدوده «01-03»، حلق  دوم محدوده «39تا  08»و بنابراین دخ حلق  اول محدوده 
گروه شناخت  « افراد محبوب»عنوا  دخ نظر گرفت  شد. دخ این الگو افراد دخ حلق  اول یا مرک ی ب « 9-9»حدوده م

ای فرعی و هها باید سعی شود تا دوستا   میمی تهلوی یکدیگر باشند تا گروهشوند. دخ استقراخ افراد دخو  دایرهمی
شند. اگر انتخاب دوطرف  باشد، فلش نی  دوسره خواهد بود. همچنین شناسایی بااحیاناً باندهای داخل گروه ا لی قابل

رد ف»نمای فردی، ها خا تغییر داد. برای ترسیم گروهها یا ضخامس آ ها یا معیاخها خنگ فلشتوا  بر اساس سؤالمی
خواهد شد. دخ گیرند و خوابط ب  کمک فلش نشا  داده دخ داخل یک دایره و بقی  دخ اطراف آ  قراخ می« موخدنظر

های اند، افراد محبوب گروه هاتند. دخ تحلیلشدهمشخص« Nو  C ،D»شده افرادی ک  با حروف تحلیل نمون  اخائ 
های غیرخسمی گیری گروهاشاخه کرد و جهس« فرعی یا غیرخسمی»و « ا لی یا خسمی»های توا  ب  گروهسازمانی می

 ی نمود.  های ا لی یا خسمی شناسایخا دخ برابر گروه
شده آموز دیگر انتخابس  نفر خا انتخاب کرده و خود توسط هفس دانش« Eآموز دانش»شده نگاخ فردی اخائ دخ گروه

اوسس. خابط   «اعتماد یا گاترش عاطفی»بیشتر از « محبوبیس یا گیرندگی اجتماعی او»توا  گفس ک  اسس. بنابراین می
(. بر اساس نتایج 0958جانب  اسس )گنجی، یک« Tو  B ،J ،M»آموزا  و با دانش متقابل« Nو  C ،D»آموزا  او با دانش

 توا  اخائ  داد.های خا ی میدخ گروه، تحلیل09-39ب  شرح جدول « یک فرد»دسس آمده برای ب 
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 سنجی    های خاص برای فرد در گروه. انواع موقعیت99-29جدول 
 توضیح انواع ردیف
 خای بیشترین انتخاب از دید دیگرا عضو دا ستاخه گروه 0
 نشده از سوی اعضای گروه عضو انتخاب منفرد گروه 3
 عضو با انتخاب کم از سوی اعضای گروه شده گروهفراموش 9
 عضو داخای خأی منفی از اعضای گروه )تعداد آخای عدم تمایل دیگرا  برای همکاخی با عضو(  طردشده گروه 1
اسس. دخ گروه سنجی، این « گیری دست  دخ گروهشکل»تحلیل های قابلهی هم یکی از ویژگیهای گرودخ تحلیل     

آید ک  تعدادی از افراد همدیگر خا انتخاب کنند و گروه خاخج از دست  خود خا کمتر انتخاب وجود میحالس زمانی ب 
گفت  « یسنجشکاف یا جدایی گروه»ند ب  آ  کرده باشند. اگر این اعضا افراد خاخج از دست  خا ا الً انتخاب نکرده باش

 شود.می
نوا  عهای هندسی مانند دایره و ماتطیل ب شکلب »نگاخها با یک مجموع  گره گروه ای: نگار شبکه. گروه29-3-2-2

و  خوانایی»کنند ک  اثربخشی آ  ب  عمل می« عنوا  نشانگر خوابط بین اعضاخطوط ب »و یک مجموع  « معرف اعضا
 معرفی شده اسس 01-39ای ب  شرح جدول آ  باتگی داخد. برای این منظوخ تنج الگوی شبک « طراحی زیباشناسان 

 . 0(3999)هوانگ، هانگ و ایدس، 
 اینگار شبکه. انواع الگوهای طراحی گروه93-29جدول 

 توضیح انواع طراحی ردیف
 اهعنوا  عامل سطح مرک ی بود  آ ا ل  از مرک  ب ها ب  دوخ چند دایره با تأکید بر فاستقراخ گره شعاعی 0
 مراتبیها دخ یک نظام عمودی سلال استقراخ گروه مراتبیسلال  3
 ها خوی یک دایره استقراخ هم  گره ایدایره 9
 های خاصها دخ قالب دست  یا گروهاستقراخ گره گروهی 1
 ها بدو  هیچ هدف خاصاستقراخ گره آزاد 9
     لمانند جدو« کم برخوخد و تربرخوخد»الگوها نی  خود با توج  ب  می ا  برخوخد یا تقاطع خطوط ب  دو نوع  این    
 (. 3999)هوانگ، هانگ و ایدس،  شوندتقایم می 39-09

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1.  Huang, Hong and Eades 
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 ای بر اساس حجم خطوط ارتباطی  نگار شبکه. انواع الگوهای طراحی گروه95-29جدول 

 خطوط کم برخورد وط پربرخوردخط انواع طراحی ردیف
 شعاعی 0

Radial Layout 
 
 

 

 مراتبیسلال  3
Hierarchical 

layout 
 
 

 ایدایره 9
Circular layout 

 
 
 

 گروهی 1
Group layout 

 
 
 

 آزاد 9
Free layout 

ای دایره )مردا  دخ گره هاای خا با تفکیک جنایتی دخ نمایش گرهنگاخ یا سوسیوگرام شبک یک نمون  گروه 3-39شکل 
های جهت ( یا دوطرف  )تیکا های یکطرف  )تیکا دهنده یکشکل و زنا  دخ گره ماتطیل شکل( و خطوط نشا 

 دوجهت ( اسس.  

  
 اینگار یا سوسیوگرام شبکه. یک نمونه گروه2-29شکل 
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منظوخ نمایش موقعیس او دخ گروه خسم ب نگاخ ماتقل ، یک گروه«هر یک از اعضای گروه»توا  برای همچنین می     
 کرد. 

 
 گیریو نتیجه . بحث29-5

گیری انجام داده و تیشنهادهای کاخبردی اخائ  کرد. برای نمون  ها بحث و نتیج توا  خوی یافت ها میتس از تحلیل یافت 
آموزا   وخ  علما  و دانشها ب  آ  اشاخه شد و آزمو  گروه سنجی خوی مآوخی دادهدخ تژوهشی ک  دخ بخش جمع

س و آموزا  یک کالهای متحدکننده دانشهای اختباطی، شبک شبک »گرفس، نتایج نشا  داد ک  معلما ، دخ تشخیص 
همیش  افراد موخد « محبوب، مطرود و من وی»آموزا  چالش داخند. بر اساس نتایج دانش« آموزا های دانشویژگی

آموزا  بلک  با خودشا  هم سنجی دانشهای جامع تنها با نتایج آزمو ی معلما  ن هاتشخیص معلما  نبودند. قضاو 
سنجی توسط تژوهشگر چنین استدالل شد های جامع های معلما  با نتایج آزمو متفاو  بود. فقدا  تطابق قضاو 

ط عاطفی بایاخ عمیق خا آشکاخ سنجی خوابهای جامع بینند اما آزمو معلما  بیشتر خوابط ظاهری خا می»ک  احتماالً 
های کودکا  موازا  سن متوسط گروهسنجی ب های جامع های معلما  و نتایج آزمو انحراف بین قضاو «. کنندمی

  آموزا  دوخه ابتدایی دشواخی کمتری نابس بدیگر، معلما  دخ شناختن خوابط دانشعباخ یا نوجوانا  بیشتر بود. ب 
موزا  دوخه دبیرستا  داشتند و این دشواخی با سن متوسط گروه موخدمطالع  اختباط ماتقیم آشناختن خوابط دانش

 داشس. 
دهند با اجرای یک تژوهش دقیق گروه گیری یک تژوهش بود ک  نشا  میاین نمون  بخشی از بحث و نتیج      

یدا های مناسب دسس تگیریصمیمتوا  شناخس بیشتری ب  ابعاد مهم و مؤثر دخ کاب اهداف سازمانی و تسنجی می
و  آموزا دنبال شناسایی دانشخی ا  آموزشی با استفاده از این خوش ب کرد. بایاخی از معلما ، اساتید و برنام 

تحلیل شبک  »های اخیر دخ سال ها برای خفع مشکال  احتمالی هاتند.دانشجویا  من وی و مطرود و کمک ب  آ 
تعددی اف اخهای مسنجی موخدتوج  و تأکید قراخگرفت  اسس. نرمبا مبنای جامع « اجتماعیترسیم نقش  »یا « اجتماعی
سامان   یک« بوکفیس»اند. شدهها ب  بازاخ معرفیبرای انجام این نوع تژوهش« فلوهاب  یا اینگفی، تاجک، کی»همچو  

 کند. سنجی عمل میامع خدما  شبک  اجتماعی و تاخنمایی اسس ک  دخ سطحی بایاخ ب خگ بر اساس ج
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دلفی روش پژوهش  

24 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش دلفی

 اهداف یادگیری
 دلفی آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش 
 گیری در روش دلفیآشنایی با مالحظات نمونه 

  در روش دلفی آوری دادهبا مالحظات جمعآشنایی 

 ها در روش دلفی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

گیری دخ طی چند دوخه تیمایش نظرا  های کاب دانش گروهی برای کمک ب  تصمیمخوش دلفی یکی از خوش
 نظرا  و تا خسید  ب  مرحل  بیشترین اجماع نظر دخ میا  آنا  اسس. این فصل ب  معرفی و چگونگی استفاده از احب

 خوش دلفی ترداخت  خواهد شد. 
 

 . آشنایی با مفهوم روش دلفی23-9
« واند باشدتچ  می»دنبال تاسخ ب  سؤال هاتند اما خوش دلفی ب « چ  اسس؟»دنبال تاسخ ب  سؤال ها ب اغلب تیمایش

ی از آ  با های تیمایش نظر اسس و برخی آ  خا یک فن و برخاسس. خوش دلفی، ازجمل  خوش« چ  باید باشد؟»یا 
کنند. ی میمعرف« گیری دلفی، دلفی مطالع  اجماع، خوش دلفی و مطالعا  دلفیتیمایش دلفی، مطالع  دلفی، خأی»اسامی 

 شده اسس.  0-31این تنوع اسامی منجر ب  تعاخیف  متعددی ب  شرح جدول 
 . انواع تعریف از روش دلفی   9-23جدول 

 انواع  ردیف
 مند دخ تژوهش برای استخراج نظرا  از یک گروه متخصص دخباخه یک موضوع یا یک سؤالخویکرد یا خوشی نظام 0
 دهندگا ، و بازخوخد نظرا  ب  اعضای تانلای با حفظ گمنامی تاسخخسید  ب  اجماع گروهی با مجموع  خاندهای ترسشنام  3
دخ سطح ب خگ جغرافیایی با استفاده از  ای از متخصص همگن و ماتقل دخ موخد یک موضوع ویژهدخخواسس قضاو  حرف  9

 ها و تکراخ تا زما  دستیابی ب  اجماع نظرا  ترسشنام 
جای گرد هم های نوشتاخی ب ای گردآوخی نظرا  دخ مواخد ذهنی بود  موضوع و استفاده از تاسخخوش مطالع  چندمرحل  1

 آوخد  یک گروه متخصص
ب  س   «وودنبرگ»بندی لف، انواع گوناگونی از دلفی وجود داخد ک  دخ تقایمبا توج  ب  اهمیس و کاخبردهای مخت     

 شود. تقایم می 3-31دست  ب  شرح جدول 
 . انواع روش دلفی از دیدگاه وودنبرگ    2-23جدول 

 توضیح انواع ردیف
س. برای های ناشناخت  اسصشاخ« بینی و برآوخدتیش»کنندگا  با دو کاخبرد شده توسط ابداعهما  خوش استفاده سنتی 0

 شود.آوخی نی  استفاده میهای آینده دخ زمین  علم و فننظرا  دخباخه تیشرفستعیین توافق  احب
وع های مخالف دخ زمین  یک موضترین دیدگاهاین نوع برای خسید  ب  توافق نیاس، بلک  دخ تی خسید  ب  مهم سیاسی 3

 های موجود دخ اجتماع اسس.ی ب  طیف مواضع و دیدگاهیابسیاسی خوز اسس. هدف ا لی آ  دسس
-تصمیم 9

 گیری
ای خاص اسس. اغلب موضوع یابی ب  تصمیما  مشترک گروهی از افراد متفاو  دخ موخد مائل برای دسس

 گیری تیچیده و چندبعدی اسس و فرایند اختباط ساختاخی گروه متخصص دخ حل  حیح آ  مؤثر اسس.تصمیم
 کنند. معرفی می 9-31( نی  دلفی خا ب  س  شکل ب  شرح جدول 0319س و زیگلر )استراو     
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 . انواع روش دلفی از دیدگاه استراوس و زیگلر  9-23جدول 
 توضیح انواع ردیف
چقدخ و چگون  اسس و  3099ها ازجمل  جمعیس جها  دخ سال ها، مقادیر یا اخزشبرآوخدهای عددی تاخیخ عددی 0

 تواند ب  مریخ سفر کند )شبی  دلفی سنتی دخ دیدگاه وودنبرگ(.سالی اناا  مییا دخ چ  
 گیرد و برآوخد عددی دخ آ  مدنظر نیاس )شبی  دلفی سیاسی وودنبرگ(.  وخ  کالمی انجام میاین خوش ب  گذاخیسیاسس 3
ا دخ هسیاسی با تأکید بر کاخبرد آ  ویژه فیلاوفا های ب خگا  گذشت  و ب داخ دیدگاهبا هدف آزمو  نظام تاخیخی 9

جوامع امروزی اسس. با تشکیل چندین تنل از افراد کاخشناس برای اظهاخنظر دخباخه دیدگاه فیلاوفی معتبر 
 شود.هایی دخباخه دیدگاه فیلاوف موخدنظر طرح میشود و ترسشدعو  می

های علم و فناوخی و یا عددی، بیشتر دخ زمین  هر یک از انواع دلفی کاخبردی خاص داخد. از خوش دلفی سنتی     
ها و ولسها، دترمیم وضعیس آتی ح بشود. دلفی سیاسی اغلب دخ حوزههای آینده استفاده میبینی تیشرفستیش

  ماائل خوز گیری بیشتر دخ زمینخود. دلفی تصمیمکاخ میهای فشاخ ب ویژه شناسایی گروههای سیاسی ب تعیین دیدگاه
ی، هایی مانند تاخیخ سیاسهای جمعی برای تأثیرگذاخی کاخایی داخد و دخنهایس دلفی تاخیخی دخ زمین وسط خسان و ت

یری و گتصمیم»های بینی آینده اسس اما دخ زمین وتروخش کاخبرد داخد. هرچند هدف ا لی دلفی، تیشفلاف  آموزش
، خی ی، تعیین اولویسگذاخی، کمک ب  برنام هدف اف ایش اثربخشی آ ، قضاو ، تاهیل حل مائل ، نیازسنجی،

یین دهنده، تعآوخی گروهی اطالعا ، آموزش گروه تاسخدهی اختباطا  گروهی، جمعبینی آینده، خالقیس، سازما تیش
؛ ایرا  0981خود )احمدی، نصیریانی، و اباذخی، کاخ مینی  ب « ها، تخصیص منابع و اجماع یا توافق گروهیسیاسس

 (.0381؛ موهاتاختا، 3991تا؛ کندی، وها ، بیتژ
ها متمای  از سایر خوش 1-31( خوش دلفی کالسیک خا با چهاخ ویژگی ا لی ب  شرح جدول 0333) 0خاو و خایس      

 کرد. بیشترین فراوانی خوش دلفی موخداستفاده نی  از این نوع هاتند. 

 های روش دلفی کالسیک ترین ویژگی. مهم3-23جدول 
 توضیح ویژگی  ردیف
کنندگا  دخ دلفی برای بیا  آزادان  نظرا ، بدو  فشاخهای اجتماعی ناخواست  ناشناس بود  شرکس ناشناس بود  0

 کنندگا  دخ گروهبرای انطباق با دیگر شرکس
 هانجام دوخهای متوالی و تکراخ برای ایجاد فر س ا الح نظرا  اعضا دخ هر دوخ و تیشرفس گرو تکراخ  3

 دخخسید  ب  اجماع بیشتر 
غییر یا تکمیل یا ت»کنندگا  و ایجاد فر س برای کنندگا  از دیدگاه سایر شرکسامکا  آگاهی شرکس شدهبازخوخد کنترل 9

 نظرا  خود « ا الح
 هاجمع آماخی تاسخ گروه برای امکا  تحلیل و تفایر کمی داده آماخی جمع  1
کید داشتند ک  تنها مطالعا  برخوخداخ از چهاخ ویژگی موخداشاخه دخ زمره مطالعا  دلفی ک  خاو و خایس تأدخحالی     

گیرند اما برخی دیگر بر وجود انعطاف و انجام تغییراتی دخ شرایط خاص تأکید داشتند. همین خویکردها باعث قراخ می
 های دلفی متمای  شود. دخ یک برخسیشبا تأکید بر چهاخ ویژگی موخداشاخه از سایر انواع خو« دلفی کالسیک»شد تا 

شود، دامن  طوخ ک  دیده مینشا  داده شد. هما  9-31شده ب  خوش دلفی ب  شرح جدول های انجامتنوع تژوهش
                                                           
1.  Rowe and Wright 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 روش پژوهش دلفی ۴۴۱

فت  اسس. موخداستفاده قراخگر« بینی و تعیین اعتباخشناسایی، تیش»الگوهای موخداستفاده دلفی با خویکردهایی چو  
س. شده اسطوخمعمول ب  س  دوخ نیاز داخد اما دخ مطالعا  مختلف از دوخهای متفاوتی استفادهب  ک  یک دلفیدخحالی

دهد ک  باید الگوی نهایی دخ دلفی خا با توج  ب  شرایط متخصص تنوع داخد. این نشا  می 010تا  1اندازه نمون  نی  از 
  .0(3991خاص موخدتوج  قراخ داد )اسکولموسکی، هاختمن و کرا ، 

 . انواع الگوهای مورداستفاده در روش دلفی 5-23جدول 
 تعداد نمونه دورها پژوهشگر و سال ردیف
0 Gustafson et al. (1973) 3 1 
3 Hartman & Baldwin (1995) 0 53 
9 Czinkota & Ronkainen (1997) 9 91 
1 Kuo & Yu (1999) 0 38 
9 Nambisan et al.(1999) 9 5 
5 Lam, Petri, & Smith (2000) 9 9 
1 Roberson, Collins, & Oreg (2005) 3 010 
8 Niederman et al. (1991) 9 001 ،035 دخ س  دوخ 091و 
3 Duncan (1995) 3 30 
09 Brancheau et al. (1996) 9 18 ،81  دخ س  دوخ  15و 
00 Scott (2000) 9 39 
03 Wynekoop & Walz (2000) 9 3 
09 Keil, Tiwana, & Bush (2002) 9 09 ،09  09و 
01 Brungs & Jamieson (2005) 9 00 

 
 . فرایند اجرای روش دلفی23-2

 موخدبرخسی قراخ 5-31توا  دخ جدول نگاخان  اسس. فرایند اجرای خوش دلفی خا میمصاحب  دلفی نوعی مصاحب  قوم
 داد. 

 . فرایند اجرای روش دلفی 6-23جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش و تعیین خویکرد کمی، کیفی یا ترکیبی طراحی تژوهش 0
 انتخاب نمون  متخصص با توج  ب  خویکرد کمی، کیفی یا ترکیبی  گیرینمون  3
 شده شده و با تأکید بر ترسشنام  و بازخوخد کنترلبا توج  ب  خویکرد انتخاب هاآوخی دادهجمع 9
 کنندگا   دخ چند مرحل  و تا خسید  ب  اجماع شرکس اهوتحلیل دادهتج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9

                                                           
1. Skulmoski, Hartman, & Krahn  
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ها، اجماع و  شده، تحلیل یافتتکراخ یا بازگویی، ترسشنام ، متخصصین، بازخوخد کنترل»اج ای ا لی دلفی شامل       
 اسس.  1-31ب  شرح جدول « زما 

 . اجزای اصلی روش دلفی   1-23جدول 
 توضیح اجزا ردیف
بازگویی یا  0

 تکراخ
وسیل  ترسشنام  و با هدف خوشن تا اجماع نظرا  ک  مند و نوشتاخی ب یکاری خاندهای فرایندی، نظام

 دخ آ  متخصصین حداقل دو باخ دخ موخد سؤال مشاب  نظر دهند. 
 دهندگا  باید از متخصصین یا خبرگا  باشند. ها یا تاسخنمون  متخصصین 3
ای اسس ک  با ترسشنام  اولی ، ترسشنام  خاندهای بعدی  دلفی یکاری از خاندهای تیمایشی یا ترسشنام  ترسشنام  9

 یابد. نی  شکل می
بازخوخد  1

 شدهکنترل
ایر متخصصین دخ مبازخوخد، ب  معنی فر س بازنگری نظرا  خود و اخزشیابی نظرا  سایرین توسط 

 اجماع اسس. البت  این اقدام بدو  اختباط ماتقیم متخصصا  با هم  و دخ شرایط گمنامی اسس. 
 هاشده از طریق ترسشنام آوخیهای جمعفرایند تحلیل داده اهتحلیل یافت  9
 هااتفاق نظر دخ موخد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاو خسید  ب  اجماع 5
دهی، دخخواسس و دخیافس اطالعا (، فکر بر و شامل زما  هماهنگ کرد  )سازما اجرای دلفی زما  زما  1

کرد ، نوشتن و اخسال ب  متخصصین اسس. استفاده از فناوخی الکترونیک فر تی اسس تا با امکا  
« خد سریعل بازخودهندگا  و تتانایسازی، تردازش و توانایی انتقال ترسرعس، حفظ گمنامی تاسخذخیره»

 تر اقدام کرد. تر و آسا از طریق خایان  و اینترنس سریع
       

 . طراحی پژوهش23-9
س شناخ»یا ل وم « های ناشی از عدم توافقچالش»یا « مشکلی تیچیده و ب خگ»برای طراحی تژوهش باید ب  وجود 

شود.  نگر ب  خویکردی محدود هدایس میکال ای خاص اشاخه داشس. طراحی تژوهش از خویکردی دخ زمین « ترعمیق
وهش نابس ب  تدوین مائل  و ترسش ا لی تژ« مطالعا  نمون »و « ادبیا  تیشین »، «تجرب »کمک بنابراین باید ب 

اقدام کرد. همچنین ضمن معرفی مائل  ا لی برای انجام این تژوهش باید ب  اهمیس و ضروخ  اجرای آ  با تشتیبانی 
جمعی از  قضاو »مناسب اشاخه داشس. طراحی تژوهش باید با توج  ب  این نکت  باشد ک  خوش دلفی با  مبانی نظری
شود.  دخ طراحی تژوهش ب  خوش دلفی از هر دو خوش کمی و کیفی دنبال می« توافق آنا  دخ نتایج»و « متخصصا 

آ  با ازژه تژوهشی طراحی کرد تا تسعنوا  بخشی از یک تروتوا  ب توا  بهره گرفس. حتی خوش دلفی خا میمی
 های دلفی، از یک تژوهش تیمایشی برای تأیید نتایج آ  استفاده کرد. استفاده از خروجی

 

 گیری در روش دلفی. مالحظات نمونه23-3
های مهم تژوهش دلفی اسس؛ زیرا اساس این خوش مبتنی بر دهندگا ، یکی از مؤلف کنندگا  یا تاسخانتخاب مشاخکس

 توا  ب  شکل کمی و هم کیفی اجراکنندگا  خواهد بود. با توج  ب  اینک  دلفی خا هم مینظرا  کاخشناسی مشاخکس
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شود. دخمجموع چهاخ ال ام کلیدی ها تعیین میآوخی دادهگیری با توج  ب  انتخاب خوش جمعکرد، مالحظا  نمون 
 . 0(0335داخد )آدلر و زیگلیو،  برای انتخاب نمون  دخ خوش دلفی وجود 8-31شرح جدول ب 

 کنندگان در روش دلفی   . الزامات کلیدی در انتخاب نمونه یا مشارکت8-23جدول 
 توضیح اجزا ردیف
 دهنده دخ خابط  با موضوع موخدبرخسی ل وم متخصص بود  و برخوخداخی از دانش کافی تاسخ تخصص 0
 ها برای تاسخگویی ب  سؤاال  ادگی آ خبط و آمامکا  دسترسی ب  متخصصا  ذی تمایل   3
 داشتن زما  کافی برای شرکس دخ دوخهای چندگان  تاسخگویی  زما  کافی 9
 های اختباطی مناسببرخوخداخی از مهاخ  های اختباطیمهاخ  1
خدی هم دخ مواگیری از نوع غیرتصادفی هدفمند خواهد بود. باشد، بنابراین نمون « متخصص»ازآنجاک  نمون  باید      

، هاختمن نیاز باشد )اسکولموسکی« گلول  برفی»گیری ممکن اسس برای شناسایی گروه اولی  متخصصا  ب  خوش نمون 
 (. 3991و کرا ، 

ی آوخویژه نوع جمعها بات  ب  شرایط ب هیچ قانو   ریحی دخ موخد تعداد مکفی نمون  وجود نداخد و تعداد آ      
نفر بوده اسس. البت   39تا  09و بیشتر  99کنندگا  کمتر از بود  متغیر اسس. اغلب تعداد شرکس« کمی یا کیفی»داده 

نفر کافی  09تا  09های همگو  اغلب شده اسس. دخ گروهنفر هم گ اخش 3999تا بیشتر از  09دخ برخی مقاال  تعداد 
های حلهای باکیفیس و خاهنظرا ، تاسخ دسس آوخد  طیف گاتردههای همگن برای ب اسس. دخ دلفی اغلب از نمون 

ها و دخنهایس، آوخی دادهگیری موجب اف ایش حجم نمون ، مشکال  جمعشود. این نمون تذیرش استفاده میقابل
ها ضاو تر تعداد قشود. هرچند ک  با حجم نمون  ب خگتیچیدگی خسید  ب  اجماع، اجرای تحلیل و بازبینی نتایج می

نفر برای اخائ  اطالعا  تأکید  99دهد اما بعضی تژوهشگرا  بر کفایس ها اعتماد خا اف ایش میب آ اف ایش و ترکی
 شود. شود و اطالعا  جدیدی اضاف  نمیها تکراخی میداخند و معتقدند با اف ایش بیشتر اغلب تاسخ

ا دخ  وخ  عدم شناسایی متخصصین شود امگیری هدفمند استفاده میدخ اغلب مواخد دخ خوش دلفی از خوش نمون      
ادفی هم استفاده گیری تصشده و زیاد باشند، از نمون شود. اگر متخصصین شناخت گیری گلول  برفی استفاده میاز نمون 

ب   تردازند. جهس تعمیم نتایجهای آماخی، ب  انتخاب تصادفی نمون  میشود. برخی تژوهشگرا  با استفاده از خوشمی
اندازه کافی ب خگ باشد. تعداد افراد دخ گروه دلفی ب  قدخ  آماخی وابات  تر، اندازه نمون  باید ب  خگیک جمعیس ب

؛ ایرا  تژوها ، 0981نیاس. بلک  متناسب با تویایی گروه برای خسید  ب  اجماع اسس )احمدی، نصیریانی، و اباذخی، 
 تا(. بی

 

 ها در روش دلفیآوری داده. مالحظات جمع23-5
« هاآوخی دادهتعداد دوخها یا خاندها دخ جمع»و « هاآوخی دادهاب اخ جمع»ها ب  خوش دلفی، دو نکت  آوخی دادهدخ جمع

خی ی داشس و سپس آ  دوخ خا اجرا کرد. تفاو  این گیرد. برای هر دوخ باید ابتدا طراحی و برنام موخدتوج  قراخ می
 های دوخ قبل خواهد بود. دوخهای بعدی بر اساس تحلیل یافت ها این اسس ک  طراحی خوش با بقی  خوش

                                                           
1.  Adler & Ziglio 
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گیرد و دخ موخد سؤال دخ مرحل  طراحی تژوهش  وخ  می طراحی ترسشنام ها: آوری داده. ابزار جمع23-5-9
ب   کنندگا  نابسشود. دخ مواخدی ک  هدف خاهنمایی شرکسا لی تیوستاخی از سؤاال  بات  یا باز استفاده می

س با شود. قبل از شروع خاندهای تژوهش بهتر اسی خاص باشد سؤاال  بات  و ساختاخیافت  بیشتر استفاده میموضوع
 دهندگا  اطمینا  حا ل کرد. آزمو  از مناسب و واضح بود  کلما  و نداشتن ابهام دخ سؤاال  برای تاسخیک  تیش

دهندگا  دخ خوش دلفی اغلب تا مرحل  اجماع تاسخها آوخی دادهجمعها: آوری داده. تعداد دورهای جمع23-5-2
ا هاتفاق نظر دخ موخد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاو کند. منظوخ از اجماع، خسید  ب ادام  تیدا می

ع کنندگا  دخ یک سطح خاص دخ موضواسس. اجماع ب  معنی یافتن تاسخ  حیح نیاس، بلک   رفًا توافق شرکس
تذیر نیاس، چراک  زمین  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی افراد دستیابی ب  توافق  د دخ د امکا اسس. البت  

ها یا مقاال  منتشرشده نیاس. اکثریس مقاال ، متفاو  اسس. همچنین این خوش جایگ ینی برای مروخ علمی گ اخش
د دانند و اساساً زمانی دخ موخها مییر نمون جنس و نوع معیاخ موخداستفاده دخ تعریف و تعیین اجماع خا بر اساس تفا

گیری شده ک  دخ د مشخصی از آخا دخو  سطح خا ی قراخ داشت  باشند. هرچند برخی استفاده از اجماع تصمیم
نند. سطح کها طی خاندها تو ی  میهای معتبرتری خا برای تعیین ثبا  تاسخدخ د خا ناکافی دانات  و کاخبرد شکل

رای اجماع وجود نداخد و بعضی مطالعا  دخ نشا  داد  اجماع ضعیف هاتند. دخ نتایج مطالعا  محدوده استانداخدی ب
؛ ایرا  تژوها ، 0981شده اسس )احمدی، نصیریانی، و اباذخی، دخ د گ اخش 099تا  90متفاوتی از سطح اجماع 

 تا(.بی
هایشا  برای بقی  گمنام باشد. گمنامی ب  هر سخدهندگا  یکدیگر خا نشناسند یا حداقل تابهتر اسس ک  تاسخ     
دهد تا نظرا  خود خا بدو  مالحظا  خاص بیا  کند. دخ مواخدی ممکن اسس افراد همدیگر دهنده فر س میتاسخ

خسد احتمال گمنامی طوخ مشخص دسترسی نداخند. ب  نظر میهای یکدیگر ب خا شناخت  اما دخهر وخ ، ب  تاسخ
شناسد. بنابراین، گاه واژه شب  گمنامی دخ دلفی استفاده دهنده ا لی خا می  تژوهشگر افراد تاسخکامل نیاس، چراک

 عنوا  همکاخ بنویاند. دهد تا دخ آخرین فرم تژوهش نامشا  خا ب ها اجازه میدهنده ب  آ شود. حفظ حقوق تاسخمی
دوخها یا خاندها اسس و دلفی کالسیک اغلب شامل  ای ازها ب  خوش دلفی دخبرگیرنده مجموع آوخی دادهجمع      

 توا  ب  شرحها ب  خوش دلفی خا میآوخی دادهشود. فرایند جمعطوخمعمول ب  س  خاند تعدیل میچهاخ خاند اسس ک  ب 
 مروخ کرد.  3-31جدول  

 ها به روش دلفی     آوری داده. فرایند جمع1-23جدول 
 توضیح مراحل ردیف
  وخ  بدو  ساختاخ یا بازتاسخاخسال اولین ترسشنام  اغلب ب  خاند اول 0
  وخ  ساختاخیافت  و بات  ب  تاسخ مشاب  دخ خاند اول اخسال دومین ترسشنام  اغلب ب  خاند دوم 3
 ها و اخائ  دالیل دخ مواخد عدم اجماع کنندگا  برای مروخ مجدد تاسخدخخواسس از شرکس خاند سوم 9
 انتشاخ نتایج نهایی و گرفتن تأیید نهایی متخصصین   بیتصمیم و تصو 1
عنوا  خاهبردی برای زایش شود تا ب اخسال می« باز تاسخ»دخ خاند اول دلفی کالسیک، ترسشنام  اول با شکل      
ا بهتر های آماخی هم وجود داخد امها عمل کند. هر چمد امکا  استفاده از سؤاال  بات  و تحلیل نتایج ب  خوشایده
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وا  کلی  تهای بیشتر استفاده شود. ب  این شکل میمندی از ظرفیساسس ک  از خوش کیفی برای ذهن انگی ی و بهره
یده شود تا هر نوع اموضوعا  مرتبط با عنوا  تحس مطالع  خا شناسایی کرد. بنابراین از هر متخصص دخخواسس می

طوخ مختصر و بدو  نام بازگرداند. نیازی ب  موخدنظر خود خا ب و نظر خود خا آزادان  طرح کند و فهرسس موضوعا  
ای هگیرد. دخ این مرحل ، تمام تاسخها نیاس و تالشی برای اخزیابی یا قضاو  نظرا   وخ  نمیتوسع  کامل ایده

ها، نام سشآوخی ترشود تا بقی  مراحل بر اساس مرحل  اول شکل بگیرد. تس از جمعآوخی میمرتبط تا حد امکا  جمع
 وخ  « ایبندی و حذف موضوعا  تکراخی و حاشی دهی، نظرا  مشاب  ترکیب، اجرای گروهها سازما تاسخ»

یرد. گهای آماخی(  وخ  میهای خاند اول بر اساس تاخادایم تحقیق )کدهای کیفی و یا خال  گیرد. تحلیل تاسخمی
ی اسس ک  محقق آ  خا تبدیل ب  ترسشنام  داخای ساختاخ یا بات ها و شناسایی عناوینی انتیج  نهایی، مشخص شد  تم

تای  دخ آوخی اطالعا  هاتند، اما اگر اطالعا کند. هرچند سؤاال  بازتاسخ خوشی قوی دخ جمعبرای خاند دوم می
استفاده  لیبر اساس مطالعا  قب« ساختاخیافت  یا داخای ساختاخنیم »زمین  موضوع وجود داشت  باشد، از ترسشنام  

 شود. می
  شود و از افراد مشاب  دخ خاند اول خواستاز خاند دوم ب  بعد، اغلب از ترسشنام  ساختاخیافت  یا بات  استفاده می     
توافق و »تذیر کنند. دخ اینجا مواخد عباختی، کمیسبندی و ب شود تا هر عنوا  خا با استفاده از مقیاس لیکر  ختب می

های جدید، تصحیح، تفایر، حذف و توضیح قدخ  و ایده»شود و فضایی برای شناسایی شخص میم« عدم توافق
دی بنشود تا استدالل و دلیل اولویسکنندگا  خواست  میآید. دخ بعضی مواخد، از شرکسوجود میب « هاضعف آ 

وخد های خود بازخود چراک  از تاسخشها خا بیا  کنند. دخ این خاند، انگی ه اعضای تانل برای شرکس بیشتر میآیتم
  آوخی ترسشنام  دوم، آنالی  و خال های همکاخا  خود هاتند. تس از جمعگیرند و مشتاق ب  تعیین کیفیس تاسخمی

گیری همگرایی نظرا  بین شود. نتیج  آ  آغاز شکلبندی تهی  میها و ختب آماخی )از قبیل چاخک و میان ( و یا تم
 اسس. کنندگا  شرکس

ها خا مجدد مروخ کنند و دخ  وخ  نیاز دخ نظرا  و شود تا تاسخکنندگا  دخخواسس میدخ خاند سوم از شرکس     
شود تا با دخ نظر ها خواست  میهای خود تجدیدنظر و دالیل خود خا دخ مواخد عدم اجماع اعالم کنند. از آ قضاو 

ده، شبندی نظرا  انجامبندی کنند. دخ اینجا نی  ختب س آ  خا دخج گرفتن میانگین و میان  نمرا  هر عنوا ، اهمی
طوخمعمول، از این خاند ب  بعد، اعضا شود. ب ها تهی  میکند و خال   آماخی تاسخهای جدیدی اخائ  میبینیتیش
ها د و شناسایی ضعفکنند و فرایند تا زما  عدم دستیابی ب  ایده جدیهای خود و سایرین خا دوباخه مالحظ  میتاسخ

شود. البت  تعداد خاندهای بعدی با توج  ب  زما ، ه ین  و احتمال خاتگی های هم  نظرا  تکراخ میو قو 
شود و بازخسی مداوم های یادآوخی دخ هر خاند اخسال میشود. دخ  وخ  ل وم، نام کنندگا  دخ نظر گرفت  میشرکس

 س. دخ سرتاسر فرایند دلفی  وخ  خواهد گرف
شود. دخ این عنوا  آخرین خاند انجام میبندی خسید، خاند چهاخم هم ب دخ مواخدی ک  با خاند سوم نتوا  ب  جمع     

ا آخرین شود تها توزیع میها، نظرا  اقلیس و مواخد اجماع بین تانلیاسبندیهای باقیمانده، ختب خاند، فهرسس آیتم
؛ 0981دیدنظر دخ نظرا  خود فراهم شود )احمدی، نصیریانی، و اباذخی، منظوخ تجکنندگا  ب فر س برای شرکس

 تا(.ایرا  تژوها ، بی
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بعد امکا  تجدیدنظر دخ دخ خوش دلفی متخصصین با دخیافس اطالعا  از دیدگاه سایر متخصصا  از خاند دوم ب       
شود. بقی  ممانعس می  ندگا  دخ تاسخکنهای خود خا داخند. دخ این خوش از تأثیر منفی نفوذ شخصیس شرکستاسخ

کنند اما دلفی کالسیک  چهاخ خاند داخد ک  تژوهشگرا  اغلب خاند اشاخه می 09تا  3ازنظر تعداد خاندها، مقاال  ب  
گیری دخ موخد تعداد کنند. دخهر وخ ، تصمیمبرای دستیابی ب  اهداف تژوهش، آ  خا ب  دو تا س  خاند کوتاه می

اسس. البت  اغلب بعد از س  « زما  دخ دسترس و نوع سؤال آغازین»د زیادی عملی یا تجربی و وابات  ب  خاندها تا ح
خاند، احتمال اف ایش خاتگی و کاهش دخ ایجاد نتایج جدید و مفید وجود داخد. شیوه تکراخ دخ طی خاندها اغلب 

ک و دوخنگاخ اسس)احمدی، نصیریانی، و ، از طریق تاس معمولی و یا تاس الکترونی«مداد و کاغذی»نوشتاخی و 
 تا(.؛ ایرا  تژوها ، بی0981اباذخی، 

 

 ها در روش دلفی . مالحظات تحلیل یافته23-6
وا  تبدیهی اسس ک  تس از هر دوخ ب  یک تحلیل مربوط ب  هما  دوخ نیاز اسس. بر این اسس و دخ خوش کالسیک می

 اشاخه کرد.  09-31ها ب  شرح جدول آوخی دادهها تس از هر دوخ جمعب  مراحل تحلیل یافت 
 شده در هر دور یا راند روش دلفی کالسیک      آوریهای جمع. تحلیل داده90-23جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های کیفیشده از خوش تحلیل محتوا و کدگذاخی دادهآوخیهای کیفی جمعبا توج  ب  داده خاند اول 0
های مرک ی )میانگین، میان  و نما( و های آماخی اندازهشده از انواع خوشآوخیهای کمی جمعدادهبا توج  ب   خاند دوم 3

 شاخص تراکندگی )انحراف معیاخ و محدوده میا  چاخکی(
 بندی و انطباق نظرا ویژه ختب های آماخی و ب شده از انواع خوشآوخیهای کمی جمعبا توج  ب  داده خاند سوم 9
های ا لی حا ل از شده دخ خاند اول از تحلیل محتوا برای شناسایی تمآوخیهای کیفی جمعی تحلیل دادهبرا     

ات  یا ساختاخیافت  های بشود. نتایج ترسشنام  باز، زمین  تهی  ترسشنام نتایج ترسشنام  بدو  ساختاخ و باز استفاده می
 کند.و اساس خاندهای بعدی خا فراهم می

تر اسس هرچند میانگین هم مطلوب« میان  و نما»شده از دوخ دوم، استفاده از آوخیهای کمی جمعیل دادهدخ تحل     
ود. ششده بر اساس مقیاس لیکر  تو ی  میهای طراحیکاخبرد داخد. دخ بعضی مقاال  استفاده از میان  برای ترسشنام 

زیرا فرایند دلفی تمایل ب  نمایش همگرایی یا تقاخب داخد.  های دلفی مناسب اسساستفاده از نما نی  برای گ اخش داده
کننده بنابراین، استفاده از نتایج اطراف یک نقط  یا دونقط  مناسب اسس و ا والً شاید استفاده از میانگین و میان  گمراه

 باشد. 
شود. دخ خاند سوم ها شروع میبندی با میان  و چاخکبندی و دخج های کمی و ختب دخ خاند دوم استفاده از خوش     

 های مرک ی و تراکندگی موخداستفاده قراخ خواهند گرفس. و خاندهای بعدی، شاخص
معیس های نمون  خا برای تعمیم ب  جاز جمعی  وخ  گرفت  باشد، باید میانگین تاسخ« گیرینمون »دخ شرایطی ک       

ولیدشده تر از میانگین تافراد نامرغوب زمندند میانگین تاسخهایی ک  ب  قضاو  متخصص نیادخ نظر گرفس. دخ سؤال
 کند.وسیل  فرایندهای تصمیم گروهی اسس و خوش دلفی این نامرغوبی خا تحمل میب 
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ب  دلیل  گیرد.قابلیس اعتماد با بازنگری تاسخ  تژوهشگرا  دخ تیش آزمایش و آزمایش مجدد موخد تأکید قراخ می     
شوند دخ این  وخ  قابلیس اعتماد آزمایش و آزمایش مجدد ها مروخ میدهندگا ، تاسخاز تاسخ انتظاخ تژوهشگرا 

 شود. مطرح نیاس. با استفاده از تژوهش و تیش آزمایش از اعتباخ ساخس اطمینا  حا ل می
اد اسس. ب  وخدانتقدلیل نداشتن شواهدی از تایایی مکنترل خوایی و تایایی دلفی آسا  نیاس و این خوش دلفی ب      

 ها داده شود، دستیابی ب  نتایج یکاا  حتمی نیاس. دخمجموعاین مفهوم ک  اگر اطالعا  یا سؤاال  مشاب  ب  تانلیاس
تر املها کتواند با سایر اب اخ و خوشدهنده مطالعا  اسس و میکننده و توسع عنوا  یک خوش یا اب اخ حمایسدلفی ب 

  محدودتری استفاده شود تا متخصصین با توج  ب  محدودیس زمانی از شرکس دخ مطالع  شود. بهتر اسس از سؤاال
امتناع نکنند و برای متخصصین زما  کافی برای تفکر عمیق دخ  نظر گرفت  شود. برای کاهش خی ش تانل، متخصصین 

 لی و معنوی استفاده شود. تعیینهای یادآوخی اخسال و محرک مامند انتخاب و ازنظر تئوخیکی توجی  شوند، نام عالق 
ها مهم اسس. زیرا تذیرش اکثریس آخا معیاخ خسید  ب  اجماع، قبل از آغاز تروژه و اجماع  بر اساس نظرا  تانلیاس

ا مصاحب  با هاطمینا  و بدو  فشاخ برای اجماع اسس. برای تعیین اعتباخ یافت های  قابلجایگ ینی برای نمایش یافت 
ا  هنظر جدید مفید اسس. همچنین یک خاند تیگیر یا ثانوی  ب   اف ایش اعتباخ یافت و متخصص  احبچند تژوهشگر 

 تا(.؛ ایرا  تژوها ، بی0981کند )احمدی، نصیریانی، و اباذخی، کمک می
 

 . روش دلفی فازی23-1
 ه ین  اجرای باال وهمگرایی تایین نظرا  متخصصا ، »هایی چو  خوش سنتی یا کالسیک دلفی، اغلب با چالش

 سازی خوشیکپاخچ »مواج  بوده اسس. برای بهبود خوش دلفی سنتی، مفهوم « احتمال حذف نظرا  برخی از افراد
نقاط مرزی  عنوا مطرح شد. دخ این مایر مقادیر بیشین  و کمین  نظرا  متخصصا  ب « دلفی سنتی با تئوخی فازی

عنوا  دخج  عضویس اعداد مثلثی فازی برای حذف اثر نقاط نگین هندسی ب اعداد مثلثی فازی دخ نظر گرفت  شد و میا
ا ب  هآوخی نظرا  متخصصا  با استفاده از ترسشنام مرزی موخداستفاده قراخ گرفس. دخ فرایند خوش دلفی فازی جمع

نام  ب  دو رسششود. تای استفاده میشده با طیف لیکر  تنج نقط تذیرد ک  ترسشنام  طراحیاین شرح  وخ  می
شود. بخش اول ب  تعیین عملکرد گ ین  ایدئال دخ هر معیاخ و بخش دوم ب  تعیین عملکرد هر گ ین  بخش تقایم می

با محاسب  انواع نابس تاسخ متخصصا   tAj  تردازد. دخ ادام  خلق عدد فازی مثلثیدخ هر معیاخ برای هر سناخیو می
فازی مثلثی مربوط ب  هر سیاتم برای اشاخه ب  اجماع گروه متخصصا  دخ دخ عدد  گیرد. میانگین هندسی وخ  می

شده خود. تس از طراحی ترسشنام  و اعتباخسنجی آ ، موخدمطالع  انتخابموخد عملکرد آ  سیاتم دخ هر معیاخ ب  کاخ می
لیل و ها تحس تاسخکنند. سپدهندگا  ترسشنام  خا تر میشود. بخشی از تاسخو نمون  تصادفی از آ  انتخاب می

شوند. تس از طراحی ترسشنام  و اعتباخسنجی آ ، گروه مناسب از خبرگا  انتخاب و های تژوهش برخسی میسؤال
ود. این فرایند شها ب  تحقیق اولی  طراحی میشده و تحقیق دیگری بر تای  تاسخها تحلیلشود. تاسختحقیق انجام می

 تا(.ای از اجماع برسند )ایرا  تژوها ، بیدخج  دهندگا  ب شود تا تاسختکراخی می
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه متمرکز 

 ف یادگیریاهدا
 گروه متمرکز آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش 
 گیری در گروه متمرکزآشنایی با مالحظات نمونه 

 در گروه متمرکز  آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گروه متمرکز آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

شود تا مفهوم خوش تژوهش گروه متمرک  و گروه متمرک  یک خوش مصاحب  گروهی اسس. دخ این فصل تالش می
 چگونگی اجرای آ  معرفی شود. 

 
 . مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز25-9

ود شهم مطرح می« گروه مرک ، گروه کانونی، مصاحب  گروهی و فاکوس گروپ»دیگری چو  گروه متمرک  با اسامی 
وا  تمی کاخخفت  اسس. از این خوش همانتخاب و ب « گروه متمرک »ک  دخ این کتاب برای هماهنگی دخ گفتاخ، معادل 

برخی منابع آ  خوشی  رفًا  های چند خوشی استفاده کرد..با خویکرد ماتقل، هم مکمل و هم یک خوش دخ مطالع 
 اند.آوخی هر دو نوع داده کمی و کیفی معرفی کردهکیفی و برخی منابع آ  خا با قابلیس جمع

 «تویایی گروه»توا  اطالعا  غنی و عمیقی دخ اختباط با موضوعی خاص و از طریق با خوش گروه متمرک  می     
شود تا مائل  خا ی خا موخدبرخسی قراخ دهد. تمرک  میم« بحث جمعی»کاب کرد. دخ این شیوه گروه خوی یک 
ت  و نظر ترداخشوند تا با یکدیگر  حبس کرده، ب  تبادلها تشویق میکنندهدخمجموع دخ طول این خوش مشاخکس

 ا،هنظرهای خود خا بیا  کنند. هدف گروه متمرک ، کاوش و برخسی دخ مالحظ های یکدیگر خا تفایر کرده و نقط تجرب 
 (.   0933های افراد دخگیر اسس )محمدتوخ، آخزوها، عقاید و تجرب 

گروه متمرک  یک جلا  مصاحب  گروهی با هدایس یک دبیر جلا  اسس ک  با هدف گردآوخی داده دخ موخد عنوانی     
د ک  شوی مینی  معرف« کنندهکننده و تاهیلگر، هماهنگمصاحب »کننده با اسامی شود. دبیر هدایسخاص انجام می

تواند خود تژوهشگر یا فرد دیگری باشد. نقش این فرد هماهنگی و تاهیل خوابط بین افراد گروه اسس. خوش گروه می
ها ای از سؤالگر مجموع ای هاتند ک  طی آ ، مصاحب های گروهی تاهیل شدهها و مصاحب متمرک  دخ ا ل بحث

ود. شترتیب بحث گروهی دنبال میاینهایی ب  سؤال داده و ب ه تاسخترسد؛ سپس اعضای گروخا از یک گروه معین می
-ختوا  تاسکنندگا  اسس، ضمن اینک  میسؤاال  باز دخ گروه موجب کاب اطالعا  وسیع، عمیق و غنی از شرکس

هر  خکنند ک  دکنندگا  خا هم موخدتوج  قراخ داد. برخی منابع تو ی  میهای غیرکالمی مثل وضعیس بدنی شرکس
نواع ا برداخ، حضوخ یابند.عنوا  یادداشسگر و دیگری ب عنوا  مصاحب جلا  حداقل دو تژوهشگر باتجرب ، یکی ب 

 (. 0931بندی کرد )علی اده، دست  0-39توا  ب  شرح جدول اهداف تژوهشی خوش گروه متمرک  خا می
 . انواع رویکردها در روش گروه متمرکز یا کانونی 9-25جدول 

 توضیح انواع یفرد
 برای تیدا کرد  موضوع مهم از گروه هدف اکتشافی 0
 ها و می ا  خضایس کنندهبرای شناخس تجرب  واقعی گروه از موضوعی خاص مانند تجرب  مصرف تجربی 3
 برای شناسایی و انگی ه گروه دخ اقدامی خاص   بالینی 9
 اخه موضوعی خاص کنندگا  دخببرای شناسایی دیدگاه مشاخکس تو یفی 1
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نفر( دخ یک محیط مشخص دوخهم جمع شده و ضمن  03تا  5دخ این خوش گروه کوچک و متمرک ی )اغلب بین      
تر و بیشتری نابس ب  العمل نشا  دهند. دخ این خوش امکا  کاب اطالعا  کاملتوانند ب  هم عکسمصاحب  می

 (.  0930، ترسش جداگان  از افراد وجود داخد )جون  و گراتو 
توا  دخک مشترک افراد خا نابس ب  تفاو  این خوش با مصاحب  فردی دخ آ  اسس ک  دخ مصاحب  با فرد نمی     

سازد تا ها، تژوهشگر خا قادخ میتوا  ب  این هدف خسید. مقایا  دیدگاهموضوع فهمید، اما دخ مصاحب  گروهی می
 . زما  کوتاه کاب کنداطالعا  زیادی خا دخ مد 

 

 . فرایند اجرای پژوهش گروه متمرکز 25-2
 از سوی کاخشناسا  برای اجرای خوش گروه متمرک  معرفی شده اسس.  3-39الگوهای متعددی ب  شرح جدول 

 . انواع الگوهای اجرایی روش گروه متمرکز  2-25جدول 
 توضیح انواع ردیف
ین ها، تدوکنندهزمانی، شناسایی و دعو  از مشاخکس تعیین هدف، تثبیس خطوط جدول»شامل ده گام  (0333سیمو  ) 0

 «نویس، گ ینش تاهیلگر، انتخاب محل، اجرا و اخائ  نتایج ب  سطح عملیها، نگاخش دسسسؤال
 «هاای، اطالعا  کلیدی و آزمو  سؤالسازی، معرفی، اطالعا  زمین برخسی و آماده»شامل تنج گام  (0333دیک ) 3
کروگر و کاسی  9

(3999) 
 «خی ی، سؤال کرد ، هماهنگ کرد  و تحلیلمقدما ، برنام »شامل تنج گام 

استیواخ  و  1
شمداسانی 

(0339) 

های تژوهش، شناسایی چاخچوب نمون ، شناسایی تعریف مائل  و طرح سؤال»شامل هشس گام  
ا، تدوین هتفایر داده آزمو  خاهنمای مصاحب ، اجرا، تحلیل وکننده، استخدام نمون ، تولید و تیشهماهنگ
 «گ اخش

های خ گامها دبا توج  ب  مشترکا  انواع الگوهای تیشنهادی، دخ این کتاب و بر اساس الگوی فرایند اجرای تژوهش     
های تیشنهادی و کاخبردی انواع الگوها دخ این نوعی ظرفیسموخدتوج  قراخ گرفس و ب  9-39کلیدی ب  شرح جدول 

 واقع شد.  الگو موخداستفاده
 . فرایند اجرای گروه متمرکز9-25جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 وخ  تصادفی یا غیرتصادفی بر اساس سؤال نفر ب  03تا  5ها ب  تعداد کنندهانتخاب شرکس گیرینمون  3

 تژوهش
 هاسازی آ  وتی یا تصویری و دخ ادام  تیاده وخ  ضبطوگوها ب فسها و گآوخی تاسخجمع هاآوخی دادهجمع 9
 هاشده و تفایر آ آوخیهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
و زما  مناسب و امکانا  الزم برای طراحی تژوهش باید ضمن مشخص کرد  اهداف و سؤاال  تژوهش، مکا       

 برای برگ اخی جلا  خا مشخص کرد. 
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 گیری. مالحظات نمونه25-9 
های متمرک  امری بایاخ مهم اسس. با توج  ب  کنندگا  مناسب برای اجرای خوش گروهشناسایی و انتخاب شرکس

نظوخ باید بر اساس اهداف و کننده نیاز اسس. برای این مهدف تحقیق باید مشخص کرد ک  ب  چند نفر مشاخکس
های الزم برای افراد موخدنظر خا فهرسس کرد. با توج  ب  شناسایی تعداد افراد حائ  شرایط سؤاال  تژوهش، ویژگی

های تصادفی )دخ  وخ  زیاد بود ( یا غیرتصادفی استفاده کرد. توا  از خوشبرای دعو  ب  جلا  گروه متمرک ، می
وهشگر شود. تژغیرتصادفی هدفمند و با تأکید بر افراد داخای تجرب  موخدنظر استفاده میدخ این خوش اغلب از خوش 

شده ب  گروه داخای تجرب  یا  فتی مشترک دخ موخد موضوع موخدنظر هاتند. زما  باید مطمئن باشد ک  افراد دعو 
کنندگا  ضوع تژوهش و شرایط شرکسزما  برگ اخی هر جلا  نی  باید متناسب با موو مکا  انجام گروه متمرک  و مد 

شوند و نفر از افراد مطلع دوخهم جمع می 03تا  5دخ این خوش گروه محدودی بین (. 0983باشد )خاروی  سعیدی، 
ی نظر بگذاخند)موسوشود تا نظر و تحلیلشا  خا دخ موخد موضوع موخدنظر آزادان  ب  بحث و تبادلها خواست  میاز آ 

دخ  وخ  امکا  بهتر اسس اعضای گروه از قبل یکدیگر خا مالقا  نکرده باشند. اگر (. 0931ه، ؛ علی اد0939عوخی، 
  ها دخ جلا  داشتبندی از شرایط اثربخش حضوخ آ ها خا با جمعتژوهشگر امکانا  مالقا  حضوخی و انتخاب نمون 

خ ها دشده و اشتراک  نفی آ فراد دعو تژوهشگر باید از تجرب  اآوخی کرد. توا  جمعها بهتری خا میباشد، داده
جنس، سن، فرهنگ، مذهب »موخد موضوع بحث اطمینا  داشت  باشد. دخ کل شباهس افراد ازنظر خصو یاتی همچو  

ها،  کنندگا  بر اساس شباهس سبک زندگی یا تجربشود. با انتخاب شرکستو ی  می« و حتی سطح تحصیال  و سواد
 تر کرد. توا  بحث باز خا آسا  ، میها و سایر خصو یادیدگاه
      

 هاآوری داده. مالحظات جمع25-3
خی ی جلا  اسس تا از انحراف ها دخ جلا  گروه متمرک  نیاز ب  برنام آوخی مؤثر دادهبرای برگ اخی مناسب و جمع

ر زما ، خی  باید با تأکید باین برنام برداخی مناسب ترهی  شود. یا مواجه  با حجم انبوه و تراکنده داده بدو  امکا  بهره
ساعس باشد، تژوهشگر باید  3تا  0 وخ  کاخآمد باشد. زما  جلا  بهتر اسس حداکثر بین مکا  و مدیریس جلا  ب 

تا  1طرح دخ جلا  خا با توج  ب  محدوده زمانی انتخاب کند. اغلب برای این محدوده زمانی بین تعداد سؤاال  قابل
طرح دخ منابع مختلف، تژوهشگر یا تاهیلگر جلا  باید با انواع های قابلاسس. با توج  ب  انواع سؤالسؤال کافی  9

 ها استفاده کند. موقع از آ آشنا باشد و ب  1-39سؤاال  ب  شرح جدول 
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 روش پژوهش گروه متمرکز ۴۸۹

 ها آوری دادهطرح در جلسه گروه متمرکز برای جمعهای قابل. انواع سؤال3-25جدول
 توضیح سؤالانواع  ردیف
 با خویکردی  میمان  و گرم برای وخود ب  بحث  مقدماتی 0
 سؤاال  ا لی تژوهش  جدی 3
 کنندگا   با امکا  تاسخگویی هم  مشاخکس باز  9
 برای جریا  بخشید  بحث بین هم  افراد  با خویکردهای احااسی یا انگی اننده  انتقالی 1
 «چرا»ها با تر و جلوگیری از طفره خفتنتر و حااسمس ماائل عمیقبرای حرکس داد  بحث ب  س خاهنمایی 9
 دخ خاستای موضوع و هدف ا لی تژوهش  کلیدی یا ا لی 5
 های اعضا ها یا ایدههای یک مفهوم یا مائل  با کمک واژهبرای برخسی و آزمود  محدودیس آزمونی 1
 «کردیمداشتیم دخ موخد... بحث می»نند های ا لی مابرای بازگرداند  گروه ب  سؤال هدایتی 8
 هدایس بحث ب  تایا  جلا  تایانی 3
ده جلا  کننشوندگا  باشد. با مشخص شد  سؤاال ، تژوهشگر یا تاهیلها باید دخ چاخچوب دانش مصاحب سؤال     

ویی و شروع جلا ، دخ کند. دخ گام نخاس، خوشامدگآوخی میهای الزم خا جمعگام جلا  خا برگ اخی و دادهدخ س 
دانی ها و قدخکنندگا  دخباخه استفاده از دادهها و گام سوم تایا  جلا  و اخائ  توضیح ب  مشاخکسگام دوم طرح سؤال

محض شروع جلا ، تاهیلگر باید خیلی کوتاه، خود، نقش خود و اهداف جلا  ها انجام خواهد شد. ب از مشاخکس آ 
جمل  نظر شخصی  9تا  3اتی خا مطرح کند. باید ب  هر نفر نی  فر س داد تا دخ حد خا توضیح دهد و سؤاال  مقدم

از  توا خود خا بیا  کند. دخ ادام  و با طرح سؤاال  کلیدی یا ا لی، باید زمین  تاسخگویی افراد فراهم شود. می
اید تا حد امکا  از سؤاال  های ذهن انگی ی یا طوفا  مغ ی برای باال برد  مشاخکس دخ بحث استفاده کرد. بخوش

 ترهی  کرد.   « بل  یا خیر»های با تاسخ تذیر استفاده کرد و از سؤالباز و انعطاف
رد تواند خود تژوهشگر یا فنقش دبیر جلا  یا تاهیلگر جلا  دخ اجرای جلا  بایاخ مهم اسس. این فرد ک  می     

روهی او باید از تفکر گس الزم دخ مدیریس جلا  برخوخداخ اسس. دیگر با توانایی الزم دخ این عر   باشد ک  از ظرفی
تر گروه و اثرگذاخی بر سایر اعضا جلوگیری کند. همچنین باید فضای فراهم شود یا کنترل جلا  توسط اعضای قوی

دی نفر  وخ  نگیرد. تاهیلگر نیاز ب  مهاخ  زیا 3یا  0تا هم  افراد گروه دخ بحث شرکس کنند و بحث فقط بین 
کنندگا  ب  تعامل و تو یف دخکشا  از عنوا  برای تاهیل فرایند گروه، گوش داد  و ژخفکاوی و تشویق شرکس

تذیرش و موخداحترام باشد. برخی منابع موخدنظر و حفظ تویایی گروه داخد. همچنین، این فرد باید دخ گروه قابل
دخ طول جلا  ایفا نماید ب  بهبود فرایند اجرای جلا  برداخی خا کنند ک  فرد دیگری ک  نقش یادداشستیشنهاد می
ا هکند. این فرد با دخ نظر گرفتن اختباطا  غیرکالمی مانند حالس  وخ ، لحن و تو   دا و حرکا  دسسکمک می

نند، بر کتواند ج ئیا  بیشتری خا از جلا  ثبس کند. عباخ  یا بیا  هر فردی باید ب  ترتیبی ک  افراد  حبس میمی
جای گذاخی افراد ب اساس شماخه فرد، شماخه  ندلی یا نام فرد )نوشت  شود(. دخ خویکردی دیگر از خوش شماخه

 شود. الزم ب  توضیح اسس ک  این فرد باید یککننده برای محرمان  ماند  اطالعا  استفاده میاستفاده نام افراد شرکس
دهد ب  عمق آنچ  دخ گروه ب  دنبال آ  هاتند، دسس یابند. محل  کننده غیر مشاخکتی باشد تا ب  افراد اجازهمشاهده

 نشاتن فرد یادداشس کننده باید مج ا باشد.
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تس از انتخاب دبیرجلا  یا تاهیلگر، انتخاب محل برگ اخی جلا  نی  بایاخ مهم اسس. اتاق، سالن یا مکا  مناسب      
شده باتگی داخد. از ود  ب  هدف، سؤاال  و افراد انتخاباز ابعاد خسمی یا غیرخسمی و سازمانی یا غیرسازمانی ب

ساز سوگیری نداشتن، نبود ، انگی اننده بود  برای مشاخکس دخ بحث، زمین خشک»های مهم دخ هر شرایط ویژگی
کنندگا ، فضای مناسب و خاحس برای استقراخ، موقعیس می گردی و فا ل  مناسب ظرفیس الزم برای تعداد شرکس

ی دخ یک بحث گروهاسس. « کنندگا  و امثال آ ید   دای یکدیگر،  و امکا  دسترسی ب  آ  برای مشاخکسبرای شن
زما  جلا  بر اساس تیچیدگی مائل  موخدتژوهش یا تعداد طوخمعمول مد کشد. ب دقیق  طول می 039تا  39حدود 
اغذ اف اخ، نقش  یا کنوشس»داقلی چو  برای برگ اخی جلا  ب  امکانا  ح شود. کنندگا  تژوهش تعیین میشرکس

خواهد  نیاز« های نام و عنوا ، مواد تذیرایی، دستگاه ضبط  دا یا تصویر و ساعستای  نقاشی، ماژیک، برچابس 
های وشهای عر  ، خبرداخی و نوشتن یادداشسسازی کلم  ب  کلم  گفتگوها، ب  همراه یادداشسبود. ضبط  دا و تیاده

ازی سها اغلب با استفاده از دو خوش ویدئو و ضبط  دا و سپس تیادهدادهالعا  دخ گروه متمرک  اسس. معمول ثبس اط
شود. منافع این خوش از معایب آ  بیشتر اسس. خوش ویدئویی خوش مناسبی برای اطالعا  کالمی گفتگوها ثبس می

ک  خ وختیشود و دسازی مکالما  دشواخ میهکنندگا  بیشتر باشد، تیادو غیرکالمی اسس. البت  هرچقدخ تعداد شرکس
زما   حبس کنند، تداخل  دا موجب دشواخی ثبس، ضبط و تیاده کرد  مکالما  خواهد شد. طوخ همچند نفر ب 

مراقبس از اعتباخ و  حس  (.0939بنابراین دخ هنگام ثبس و ضبط باید ب  این نکا  توج  داشس )موسوی عوخی، 
آوخی و ترجیحًا برای تأیید جمع، ها خا جمعکلی  تاسخها این اسس ک  مهم اسس؛ یکی از خاهشده آوخیاطالعا  جمع

 کنندگا  نوشس. ها خا خوی تخت  یا  فح  مقابل شرکسآ 
 

 هاوتحلیل یافته. مالحظات تجزیه25-5
دداً ها خا مجحل  باید تاسخخسد. دخ این مرها میآوخی شد، نوبس ب  ساماندهی و تحلیل آ ازآنک  کلی  نظرا  جمعتس

 هایای تهی  کرد. این کاخ بهتر اسس دخ زما  کوتاهی بعد از جلا  انجام شود. سپس تاسخها خال  خواند و از آ 
یی کرد. ها وجود داخد خا شناسامربوط ب  هر سؤال بازنویای شود تا بتوا  گرایش مشترک و مشخصی ک  دخ بین تاسخ

 (.0931؛ علی اده، 0939های غیرمنتظره و اخزشمند توج  داشس )موسوی عوخی، و ایدهدخنهایس باید ب  نظرا  
های حا ل از جلا  گروه متمرک  خوش کدگذاخی داده اسس. این اقدام های ا لی دخ تحلیل و تفایر دادهاز گام     

حث ها باید دخ باتر بیافت اسس. « نوشتن گ اخش نهایی»و « هاتحلیل خال  »، «های جلا خال   کرد  بحث»شامل 
ای ههای دیگر منابع تژوهش ازجمل  تیمایشتوا  با یافت ها خا میجلا  موخد تحلیل و تفایر قراخ گیرند. این یافت 

 ها و امثال آ  مقایا ، مقابل  یا ترکیب کرد.  کمی، مصاحب 
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه اسمی  

 اهداف یادگیری
 گروه اسمی  آشنایی با مفهوم روش پژوهش 
 گیری در گروه اسمیآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در گروه اسمیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گروه اسمی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۴۸۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

نظر گروهی دخباخه موضوعی مشخص اسس. دخ این فصل اتفاق رای دستیابی ب اب اخ تشخیص سودمند ب گروه اسمی
 ب  معرفی خوش تژوهش گروه اسمی و چگونگی اجرای آ  ترداخت  خواهد شد. 

 
 . روش پژوهش گروه اسمی 26-9

و « هاانتخاب ایده»شود، یک فرایند گروهی برای هم گفت  می NGT»0»خوش گروه اسمی ک  ب  آ  فن گروه اسمی یا 
دخ مواجه  با شرایط وجود یک مشکل « عقالنیس و خالقیس»منظوخ اف ایش ب « های برترها برای ایدهاجماع قضاو »

رین تتر از فن ذهن انگی ی یا طوفا  مغ ی داخد. مهمیافت ساختاخنیافت  اسس. این خوش تژوهش خویکردی تکامل
فرایند خسید  ب  اجماع عمومی دخ حضوخ افراد دخ کناخ یکدیگر تفاو  آ  با خوش دلفی دخ آ  اسس ک  دخ این خوش 

 اشاخه کرد.  0-35شرح جدول توا  ب  مواخدی ب گیرد. ازجمل  کاخبردهای خوش گروه اسمی می وخ  می
 . انواع کاربردهای روش پژوهش گروه اسمی9-26جدول 

 کاربردها ردیف
 اجتماعی و فرهنگی  ویژه از ابعاد سیاسی،شناسایی عنا ر مائل  ب  0
 ها بندی اهداف یا اولویسشناسایی و ختب  3
 گیری دخ زمین  مربوط شناسایی کاخشناسا  مجرب یا ماهر و اثربخش دخ انواع شرایط تصمیم 9
 تذیرش بود  تصمیم نهایی منظوخ اختقای قابلگیری ب داد  کاخکنا  هم  سطوح دخ فرایند تصمیممشاخکس 1
 مروخ کرد.  3-35شرح جدول توا  ب رین محوخهای مفهوم گروه اسمی خا میتمهم     

 ترین محورهای تعریف گروه اسمی. مهم2-26جدول 
 محورها ردیف
 طوخ ماتقل و دخ کناخ یکدیگریک فرایند گروهی با فعالیس اعضا ب  0
 یک تعامل گروهی برای خسید  ب  یک تصمیم   3
 ها بر اساس اهمیس  ها یا ایدهوز  داد  ب  هر یک از تصمیم بندی دخ فرایندی ازختب  9
خ این کند. دها یا احااسا  افراد توج  میها، مهاخ خوش گروه اسمی یک فرآیند ساختاخیافت  اسس ک  ب  تجرب       

خهبر  دهد. وخ  مکتوب ب  آ  تاسخ میشود و هر عضو تا دخ حد توا  ب خوش یک سؤال برای گروه مطرح می
ا هشده دخ مقابل آ ای خا از فهرسس اخائ ای از خود بیا  کند یا ایدهخواهد تا ایدهگروه یا دبیر جلا  از هر عضو می

ه طوخ خال   دخباخها مجاز نیاس. دخ ادام  ب خا انتخاب نمایند. دخ این مرحل  هیچ بحثی تا فهرسس شد  تمامی ایده
ه شدهای مطرحهای خود خا دخباخه ایدهترتیب اولویسشود. اعضای گروه ب حث میطوخ تعاملی دخ گروه بهر موخد ب 
اال وبندی ممکن اسس با بحث و گفتگو دخباخه مواخد تکراخ شود )دلپ، دیان، موتیکنند. این فرایند اولویسمشخص می

 .  3(0311شاخدی، و سی

                                                           
1. Nominal Group Technique (NGT) 
2. Deip, P., Thesen, A., Motiwalla, J., & Seshardi, N.  
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عضو برای مشخص شد  اولویس نهایی مجموع گروه  های هرتیامد این فرایند جمع خیاضی حا ل از اولویس      
 اشاخه کرد.  9-35توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول شده خواهد بود. از فواید این خوش میدخ تاسخ ب  سؤال مطرح

 ترین فواید روش گروه اسمی. مهم9-26جدول 
 فواید ردیف
 هاسازما  خسید  ب  شرایط همراهی و مشاخکس دخ اجرای تصمیم نهایی دخ دخو  0
 ایجاد هشیاخی و حااسیس دخ گروه نابس ب  مائل    3
 ها دخ حضوخ جمع ها و تصمیمشناسایی وضعیس ضعف ایده 9
 ها مواجه  با گاتره وسیع از ایده 1
 ها دخباخه هر ایده و خوشن شد  آ  دخ جمع برطرف شد  سوءتفاهم 9
 ب با مائل زمین  ظهوخ خالقیس دخ گروه برای مواجه  مناس 5
رای ب های اساسی، یک خاه اطمینا  از اتخاذ تصمیم عادالن اما دخ هنگام توافق دخ موخد تصمیما  مهم و یا اولویس     

ا هها برای تخصیص منابع و سرمای گروه، استفاده از خوش گروه اسمی اسس. دخ مواخدی چو  نیاز ب  تعیین اولویس
. م یس این خوش دخ آ  اسس ک  افراد هم  ماائل خا قبل از اخزیابی بین یکدیگر ب  توا  از این خوش استفاده کردمی

 وخ  مااوی دخ اخزیابی شرکس کنند. همچنین هر یک از افراد سازما  ب اشتراک گذاشت  و دخباخه آ  بحث می
 (.0311کنند )دلپ و همکاخا ، می
      

 . مراحل اجرای روش پژوهش گروه اسمی26-2
 دنبال کرد.  1-35هایی ب  شرح جدول توا  دخ گامجرای خوش تژوهش گروه اسمی خا میمراحل ا

 . فرایند اجرای پژوهش گروه اسمی3-26جدول  
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 نفری 5تا  9های کوچک تقایم افراد موجود خا ب  گروه گیرینمون  3
 آوخی نظرا  و تعیین آخاءجمع هاوخی دادهآجمع 9
 هاشده و تفایر آ آوخیهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9

      

 . طراحی پژوهش26-9
وانع توا  ب  فهرستی از مدخ یک گروه می «وخی دخ سازما برخسی موانع ا لی برای بهبود بهره»برای نمون  با موضوع 

یافس. برای تعیین برخی اقداما  اداخی الزم اسس تا هدف جلا  و ایجاد ساختاخ سؤال تیشنهادی اعضای گروه دسس
مشخص باشد. دخ این مرحل  باید خهبر گروه یا دبیر جلا  خا هم مشخص کرد. باید فردی انتخاب شود ک  تعصب 

 طوخ خواست  یا ناخواست  تحمیل نشود. و ب  گروه و اعضا ب نداشت  باشد و نظر ا
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 گیری. مالحظات نمونه26-3
فی نظر باشند، بنابراین باید از خوش غیرتصادبا توج  ب  اینک  افراد حاضر دخ گروه باید دخ زمین  موخدبرخسی  احب

تعداد مناسب افرادی خا د ک  نتوا  ب نحوی باشهای مطلوب دخ انتخاب افراد ب هدفمند استفاده کرد. اگر شاخص
ر باشند. تعداد تا ن  نفتوا  از خوش گلول  برفی بهره گرفس. تعداد نمون  یا اعضای گروه باید بین تنجشناسایی کرد، می

ها خا فراهم نکند. از طرف دیگر تعداد کمتر از تنج نفر ممکن اسس شرایط الزم برای کیفیس و تنوع الزم برای ایده
و  بهبود کیفیس تر و اغلب بدفردی بیشتر و دخنتیج  فرایند طوالنیهای ب خگ نی  اختالفا  بینتر از ن  نفر و گروهباال

  ها خا بآوخی انتخاب شود، بهتر اسس ک  آ نتایج الزم خا دخ بر خواهد داشس. اگر تعداد بیش از ده نفر برای جمع
نظوخ مها خا برای دوخ نهایی ب ها برگ اخ و دخنهایس آ ماتقلی خا برای آ تر تقایم و دخ دوخهای اولی  های کوچکگروه

ها بهتر اسس ک  ازنظر دانش، تخصص و اموخ مشاب  از هماهنگی و ازنظر گیری ترکیب کرد. ترکیب گروهبحث و نتیج 
  وز خالقیس شود. البت  باید بتواند منجر ب  برها مینظر دخ گروهها از تفاو  برخوخداخ باشد. وجود اختالفنوع ایده

 (.  0311های اختباطی بین اعضای منتخب برای گروه نی  توج  داشس )دلپ و همکاخا ، فردی و چالشاختالفا  دخو 
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع26-3
داده  ا وخ  کتبی ب  هریک از اعضگیری ب شوند و موضوع تصمیمدخ این خوش اعضاء گروه دوخ یک می  جمع می

ه  وخ  نوشتاخی ب  گروشده خا ب نویاند. هریک از اعضا یک عقیده ثبسها چگونگی حل مائل  خا میشود و آ می
ود. هر تر شتر و کاملشود تا مفاهیم برای اخزیابی خوشنشده دخ گروه ب  بحث گرذاشت  میدهد. عقاید ثبساخائ  می

کنند. تصمیم گروه آ  تصمیمی خواهد بود ک  دخمجموع بندی میخا دخج  طوخ ماتقل و مخفیان  عقایدیک از اعضاء ب 
  بلندتر آید ک  حرف افرادی کشود، اغلب تیش میای تشکیل میبیشترین امتیاز خا ب  دسس آوخده باشد. وقتی جلا 

 شود. زنند و یا ختب  باالتری دخ سازما  داخند بیشتر شنیده میحرف می
تا  3خسد زما  بین نظر مینی ب  نحوی انتخاب شود ک  موجبا  خاتگی اعضا خا ایجاد نکند، ب باید محدوده زما     

ساعس برای این منظوخ مناسب باشد. همچنین بهتر اسس ک  از یک تابلو برگردا  و ماژیک برای هر گروه  1حداکثر 
هم برای نوشتن اسس و این امکا  ثبس ب داخای  فحا  ب خگ و متصل 0استفاده کرد. تابلو برگردا  0-35مشاب  شکل 

 کند. ها دخ هر گروه و حتی امکا  مراجع  بعدی ب  آ  خا فراهم میو حفظ نوشت 

  
 . تصاویری از تابلوبرگردان و کاربرد آن در روش گروه اسمی 9-26شکل 

                                                           
1. Flipchart  
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ند. شده دخ تابلوی برگردا  تمرک  کنهای اخائ خاحتی خوی ایدهترتیب  ندلی نی  باید ب  هم  اعضا اجازه دهد تا ب      
 بوخد هوشمند نی های آموزشی هوشمند یا وایستر مانند تخت توا  از برخی اب اخهای نمایشی قویدخ این زمین  می

برای آخای هر یک از اعضای هرگروه ب   3-35های کوچک مشاب  شکل یا کاخ  0های فهرسساستفاده کرد. کاخ 
 (. 0311کند )دلپ و همکاخا ، ها کمک میها و تصمیمخباخه گ ین گیری دتاهیل خوند خأی

 
 آوری آرای اعضاهای کوچک برای جمعهای فهرست یا برچسب. کارت2-26شکل 

نفری منتخب خا دوخ یک می  نشاند و دخ ادام  اقداماتی ب   3تا  9ها باید یک گروه آوخی دادهبرای شروع جمع     
 بال کرد. خا دن 9-35شرح جدول 

 آوری داده در روش گروه اسمی. مراحل جمع5-26جدول 
 مراحل  ردیف
 های اولی آوخی ایدهبا هدف جمع« توا  افراد سازما  خا ب  وخزش همگانی ترغیب کرد؟چگون  می»طرح سؤال کلیدی مانند  0
 خودش های ممکن خوی کاخ   نوشتن ایدهای ب  اعضا همراه با سکو  )بدو  بحث( و دخ ادامداد  فر س مناسب چنددقیق  3
 فهم نبود ، دخخواسس برای اخائ  توضیحها با  دای بلند و دخ  و  قابلها توسط دبیر جلا  و خواند  آ آوخی کاخ جمع 9
 هاگیری دخباخه آ نوشتن نظرا  خوی تابلوی برگردا  و خأی 1
 نویاد. خوی تابلو بر خوی کاخ  میهای فهرسس شده هر عضو خأی خود خا نابس ب  ایده 9
 ها بندی ایدهآوخی آخا توسط دبیر جلا  و قراخ داد  هر خأی دخ مقابل ایده مربوط  خوی آخا و اولویسجمع 5
 شود. بندی تکراخ میآوخی و اولویسگیری، جمعدوخ دوم: دخ  وخ  برنده نشد  یک خأی مشخص،  باخ دیگر خأی 1
  شود. با این تفاو  کبندی تکراخ میآوخی و اولویسگیری، جمعبرنده نشد  یک خأی مشخص،  باخ دیگر خأی دوخ سوم: دخ  وخ  8

 ایده برتر(. 09شود )مثالً های با اولویس باال انجام میگیری بر خوی فقط ایدهخأی
 شود. دخنهایس خأی یا تصمیم برتر از دیدگاه گروه مشخص می 3
تواند دخ چند دوخ برگ اخ شود تا دخنهایس ب  ها میآوخی دادهشود، فرایند جمع  میطوخ ک  مالحظهما    

ی های قبلها با خوشآوخی دادهیافس. تفاو  این خوش دخ جمعترین تصمیم از دیدگاه جمع خبره دسستذیرشقابل
برای توافق گروهی دخ های خودخخو دخ این اسس ک  ضمن اینک  طرح دخ چند دوخ قابل انجام اسس، شرایط بحث

                                                           
1. Index Cards 
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دخ خوش گروه اسمی مبنای تولید و اخائ  ایده اسس؛ بنابراین « سؤال»خی ی سازمانی وجود داخد. اموخی چو  برنام 
واند دخ تدخک باشد. فرایند طرح سؤال کلیدی اولی  و تولید ایده میسؤال باید برای اعضای گروه کامالً خوشن و قابل

 (. 0311 وخ  تذیرد )دلپ و همکاخا ،  5-35فرایندی ب  شرح جدول 
 . فرایند طرح سؤال اولیه و تولید ایده در دور اول روش گروه اسمی6-26جدول  

 مراحل  ردیف
 نوشتن سؤال برای اعضای گروه بر خوی تابلو برگردا   0
 خواند  سؤال با  دای بلند برای اعضای گروه 3
 های احتمالی آثاخ منفی یا محدودکننده نداشت  باشد. ک  بر خوی تاسخنحویخ ب های موخد انتظاتشریحی کوتاه از دیدگاه 9
 ترهی  از توضیحا  اضافی   1
 های کوتاهها یا بیان ها دخ قالب عباخ انگی ش داد  ب  اعضای گروه برای نوشتن ایده 9
 با سایر اعضا  خواستن از گروه برای نوشتن با سکو  و با خویکردی ماتقل و بدو  اختباط 5
 الگوبرداخی از خفتاخ گروه دخ حین تاسخ  1
 داد  فر س مناسب برای فکر کرد  و بعد نوشتن  8
 مراقبس از عدم ایجاد هرگون  اختالل دخ فرایند فکر کرد  و نوشتن اعضا  3
  ب  نکاتی ب  شرح جدول    تواها میبعدازاین مرحل  برای اجرای فرایندهای بحث و گفتگو دخباخه هر یک از ایده     
 توج  کرد.  35-1

 شده در گروه اسمیهای مطرح. فرایند بحث گروهی روی ایده1-26جدول 
 مراحل  ردیف
   «تشریح دالیل موافقس یا مخالفس با هر ایده»و « هاشد  مفهوم ایدهخوشن»تشریح اهداف این مرحل  توسط دبیر جلا  ازجمل   0
 ها نیازی نیاس.  ازحد دخ مجادل گیری خواهد بود و ب  ا راخ بیشنهایی بر مبنای خأیبیا  اینک  انتخاب  3
 ها ایجاد شرایط و زما  کافی برای خوشن شد  هم  ایده 9
 ترهی  از ایجاد اجباخ یا فشاخ برای تغییر نظر دخ هر یک از اعضای گروه  1
 ها خا ادغام کند.ها با هم، آ دهدبیر جلا  ممکن اسس دخ مواخد ن دیکی زیاد برخی ای 9
باشد )دلپ و  8-35تواند با فرایندی ب  شرح جدول ها نی  میگیری مقدماتی دخباخه ایدهبرگ اخی فرایند خأی     

 (. 0311همکاخا ، 
 ها در گروه اسمیگیری از ایده. فرایند رأی8-26جدول 

 مراحل  ردیف
 بندی کنند.  های تشریح شده خوی تابلوی برگردا  خا اولویسرسس ایدهخواهد تا از فهدبیرجلا  از گروه می 0
 نوشس.   9-35طوخ جداگان  بر خوی کاخ  ب  شکل باید ب  ترتیب اولویس، تنج تا ن  موخد خا برای هر اولویس ب  3
 شود. شده توسط دبیر جلا  جدا و مرتب میمواخد انتخاب 9
 ها خا با هم ترکیب کرد.   کاخ توابرای محرمان  بود  آخا می 1
 آخا خا دخ تابلوی برگردا  و دخ مقابل گروه ثبس کنید.  9
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 طوخدهد. هما شده ب  هر ایده توسط اعضا خا نشا  میها یا ختب  اختصاص دادهنحوه نوشتن اولویس 9-35شکل      
ن و دخ تائی« وضیح کوتاه یا عباخ  ایدهت»و دخ وسط « شماخه ایده منتخب»شود دخ سمس چپ و باال ک  مالحظ  می

 شود.  ، نوشت  می«شدهختب  اختصاص داده»

 
 . نمونه برگه رأی یا کارت مخصوص ثبت آرای اعضای گروه اسمی 1-26شکل 

 ها ب  یک ختب  اغلب بر اساس مقیاسی بینشده دخ میا  سایر ایده وخ  اسس ک  ابتدا هر ایده مطرحاخزیابی بدین   
کند. مجموع این نظرا  ختب  ایده خا ازنظر جمع مشخص خواهد کرد. برای بحث گروهی بر خوی دسس تیدا می 3تا  0

 (. 0311استفاده کرد )دلپ و همکاخا ،  3-35توا  از فرایندی ب  شرح جدول دسس آمده نی  میآخای ب 
 ها در گروه اسمی. فرایند بحث گروهی روی نتایج آرای ایده1-26جدول 

 مراحل  فردی
 سازی نقش این مرحل  برای گروه توسط دبیر جلا   تشریح و خوشن 0
 داشتن مباحثا  کوتاه نگ  3
 دخخواسس ب  فکر کرد  با دقس برای هرگون  تغییر دخ خأی قبلی  9
گام ها ممکن اسس دخ چند دوخ تکراخ شود. از مالحظا  این خوش دخ هنبرای خسید  ب  خأی نهایی این گام     
شود تا شود. این امر باعث مییک فرد دخ مباحثا   ها آ  اسس ک  دبیر جلا  باید مانع چیره شد آوخی دادهجمع

 تری دخ جلاا  داشت  باشند. افراد غیرفعال شرکس فعاالن 
 

ای هولویسها دخ این خوش ب  این نحو اسس ک  برای خسید  ب  اآوخی دادهسبک جمعها: . مالحظات تحلیل داده26-5
 ها دخآوخی دادهگیرد. دخواقع نتیج  جمعها  وخ  میها یا تصمیمهای جمعی بر خوی گ ین برتر دخ هر دوخ تحلیل

 ها و اخائ  تیشنهادهای مبتنی بر آ  اسس. حلبندی از خاهاین خوش، اولویس
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 روش پژوهش

 27 فراتحلیل  

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش فراتحلیل  

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم روش پژوهش فراتحلیل 
 گیری در فراتحلیل   آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری اطالعات در فراتحلیل   آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در فراتحلیلنایی با مالحظات تحلیل یافتهآش 
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 ۴۷۲ مرجع پژوهش

 مقدمه

ردی های مختلف با خویکآمده از تژوهشدسسبندی از نتایج ب ش گذشت  و جمعها، برخسی نتایج تژوهیکی از تژوهش
کند. دخ این کمی اسس. فراتحلیل امکا  برخسی چندین مطالع  و تژوهش مربوط ب  موضوعا  خاص خا فراهم می

 فصل ب  معرفی این خوش و چگونگی اجرای آ  ترداخت  خواهد شد. 
 

 . آشنایی با مفهوم فراتحلیل21-9
ها های تژوهشمند برای حل تضادهای آشکاخ دخ یافت های نظامای از شیوهمجموع « MA»فراتحلیل یا متاآنالی  یا 

های مختلف با خویکردی کمی ب  یک مقیاس کمی مشترک تیرامو  موضوعی خاص اسس. دخ این خوش نتایج تژوهش
ی ها ترداخس. فراتحلیل خوهای آ ها و یافت یژگیهای آماخی بتوا  ب  کشف خوابط بین وشود تا با خوشتبدیل می

های حاضر تردازد. هر یک از تژوهشمی« های مختلفهای تژوهشادغام کمی یافت »موضوعا  تژوهشی خاص ب  
ها از طریق ایجاد یک های بین این تژوهشخود هاتند و یافت مربوط ب « تحلیل اختصا ی»دخ این مطالع  داخای 

م های استانداخد کمی فراهامکا  مقایا « اندازه اثر»گیرند. موخد مقایا  قراخ می« اندازه اثر»رک بنام مقیاس کمی مشت
ن ب  نابس تفاو  بین میانگی»بر اساس « نمره استانداخد»ها دخ قالب هکند. دخ این خوش میانگین اختالف بین گرومی

-فرضی »ود  اشتباه بتنها باید ب این اسس ک  تژوهشگر ن « اثر اندازه»شود. منطق محاسب  تعیین می« انحراف استانداخد

نگی جمهوخ از فرمانده جهم توج  داشت  باشد. برای نمون  وقتی خئیستوج  کند بلک  می ا  اشتباه بود  آ «  فر
ال این   دهد. حخا اخائ«  فر نبود  تلفا »تواند تاسخ آماخی خواهد تا تلفا  جنگ احتمالی خا تخمین ب ند، او میمی

آید ک  اگر تفاو  می ا  تلفا   فر نیاس، باید چ  می ا  تفاو  دخ تلفا  خا انتظاخ داشس؟ تژوهشگر سؤال تیش می
و  «بهبود ظرفیس مطالع »کند. این امر ب  ب  حداقل تفاو  موخدتوج  تژوهش اشاخه می« اندازه اثر»با مشخص کرد  

ر و ب خگتر یا هما  تفاو  بیشتر بین میانگین  ف« اندازه اثر»کند. کمک می« میساههدخ نرفتن منابع برای اثرا  بی»
ای آماخی هترتیب شرایط استفاده از خوشاینمیانگین قابل جایگ ین ب  قدخ  آزمو  بیشتر دخ تژوهش اشاخه داخد. ب 

(. با سرجمع 3995یس و اوختگا، ؛ نوخ3998، 0شود )شاچاخها و دستیابی ب  برآوخدی کلی فراهم میبرای ترکیب داده
توا  می ترتیباینشود. ب توجهی بیشتر میطوخ قابلها، امکا  اعتماد ب  نتایج ب کرد  و تحلیل حجم زیادی از داده

تحلیل »وا  تهای مطالعا  تژوهشی منفرد هاتند. فراتحلیل خا میتر از یافت اساسی« فراتحلیل»های گفس ک  یافت 
 تعریف کرد.« هاتژوهش خوی مجموع  تژوهش» یا« هاتحلیل
ها، محاسبا  و تفایر نتایج وجود داخد. بنابراین تژوهشگر دخ حوزه فراتحلیل خویکردهای متفاوتی از کاخبرد خوی       

ک  مطالعا  فراتحلیلی با کتاب گالس باید خویکرد مطالعاتی خود خا دخ خوش فراتحلیل خا مشخص کند. از آنجائی
شود. عالوه بر خویکرد کالسیک عنوا  خویکرد کالسیک شناخت  میدخمانی آغاز شد، خویکرد او ب ( دخباخه خوا 0315)

 اشاخه کرد.  0-31توا  ب  خویکردهای دیگری ب  شرح جدول یا گالسی می
 

                                                           
1. Shachar  
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 روش پژوهش فراتحلیل ۴۷۹

 . انواع رویکردها در روش فراتحلیل9-21جدول 
 توضیح انواع ردیف
 ها بر اساس کیفیس  و نتایج غیرمشاب  از متغیرهای وابات  مختلفگ ینش آزاد از تژوهش کالسیک 0
 گیری حداکثریهای با نتایج مشاب  از حیث اثرگذاخی متغیر ماتقل و نمون انتخاب تژوهش شماخیخأی 3
 ها شناسی تژوهش و تأکید بر تقلیل تژوهشانتخاب گ ینشی با تأکید بر مناسب بود  خوش اثر مطالع  9
 ها بر اساس آ های اثر و انتخاب تژوهشگیری دخ واخیانس بین اندازهبرای تعیین احتمال خطای نمون  هماانی آزمو  1
گیری و محدودیس دامن  بدو  تأکید بر گیری، اب اخهای اندازها الح حجم اثر بر اساس خطاهای نمون  سنجیخوا  9

 کیفیس
یک یا گالسی، فرایند اجرای خوش فراتحلیل با این خویکرد معرفی با توج  ب  خواج بیشتر خویکرد خایج کالس     
 شود. می
  

 . فرایند اجرای فراتحلیل با رویکرد کالسیک 21-2
 مروخ کرد. 3-31توا  ب  شرح جدول فرایند اجرای فراتحلیل خا می

 . فرایند اجرای فراتحلیل2-21جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 اف و سؤاال  تژوهش بیا  مائل ، اهد طراحی تژوهش 0
های موخدنظر )البت  دخ شرایط امکا  برخسی های موجود هماهنگ با مالکگیری از بین تژوهشنمون  گیرینمون  3

 ها دخ اولویس اسس(.جامع تمام جامع  تژوهش
 های موخدبرخسی از طریق کدگذاخی ویژگی  های تژوهشآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
سی با ها و نتایج موخدبرخهای اثر برای ایجاد مقیاس مشترک و برخسی خوابط بین ویژگیمحاسب  اندازه هاافت تحلیل ی 1

 های آماخی استفاده از خوش
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9
وا  واحد عنهای تژوهش ب استفاده از یافت » و« تعیین معیاخهای مناسب تحلیل»های این خوش تأکید بر از ویژگی     

ها خا دخ معیاخهای ها و زیرگروههای متعدد بین گروهتواند امکا  گ اخش مقایا ها میاسس. هر موخد از یافت « تحلیل
ا  رشود. همچنین ممکن اسس میانگین اثها محاسب  میبرای هر یک از این مقایا « های اثراندازه»مختلف فراهم کند. 

و حتی دخ شرایط استفاده از اب اخهای مختلف، موخداستفاده قراخ گیرد. فراتحلیل کالسیک « متغیرهای مختلف وابات »از 
 (.  3998یا گالسی دخ مطالعا  با معیاخهایی برای تحلیل مجدد اغلب نتایج قدختمندی خا دخ تی داشت  اسس )شاچاخ، 

      
 . طراحی پژوهش21-9

های شنتایج تژوه« نبود  یا تراکنده بود شکاف، دوتهلو بود ، دقیق»  باید با تأکید بر وجود دخ این خوش مائل
دهی گون  ماائل ساما مختلف خوی یک موضوع مشخص باشد. دخ ادام  اهداف و سؤاال  تژوهش بر اساس این

 شود.    می
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 ۴۷۴ مرجع پژوهش

  های چندین مطالع  انتشاخیافتل یافت منظوخ تحلیهای آماخی ب دخمجموع فراتحلیل ا طالحی برای تو یف خوش
گالس، مک گرا »(. بنا بر الگوی 0989فرد، ، سهرابی0939تیرامو  یک ترسش تژوهشی خاص اسس )هوایس و کرامر، 

شود )شاچاخ، دخ مرحل  طراحی تژوهش معرفی می 9-31گام ا لی ب  شرح جدول س  0380دخ سال  0«و اسمیس
3998 .) 

 های کلیدی برای طراحی پژوهش در روش فراتحلیل. گام9-21جدول     
 مراحل ردیف
 تعریف دامن  تژوهش با تأکید بر متغیرهای ا لی موخدبرخسی  0
 ها تعیین معیاخهای اختصا ی برای برخسی تژوهش 3
 (های متعدد برای محاسب  اندازه اثردلیل وجود خوشموخداستفاده دخ تژوهش )ب « اندازه اثر»تعیین نوع  9
ها یا متغیرهای مشابهی هاتند. این مطالعا  ممکن توا  مطالعا  متعددی خا یافس ک  داخای فرضی دخ مواخدی می     

توا  مطالعاتی خا های موخدبرخسی تفاو  داشت  باشند. از بعد دیگر میها یا نمون آوخی دادهاسس ازنظر محل جمع
با توج  « اهتعیین شد  همباتگی»داشت  باشند. از اهداف فراتحلیل یافس ک  نتایج هماو یا غیرهماو نابس ب  هم 

اجرا خواهد ها اسس. بنابراین فراتحلیل زمانی قابلهای متفاو  برای خسید  ب  یک تحلیل کلی دخباخه آ ب  تأثیر ویژگی
ن منظوخ ت  باشد. برای ایاندازه کافی مطالع  یا تژوهش قبلی بر خوی موضوع یا متغیر موخدبرخسی وجود داشبود ک  ب 

های اطالعاتی و چگونگی های موخدنظر اخائ  شود. آشنایی با بانکباید تعریف دقیقی از متغیرها و انواع تژوهش
تواند با حداقل اطالعا  )حجم نمون  و سطح کند. فراتحلیل میها ب  تژوهشگر دخ این زمین  کمک میدسترسی ب  آ 

 (.0989فرد، ، سهرابی0939س و کرامر، داخی( انجام شود )هوایمعنی
ی ها خا انتخاب کرد. برخها وجود داخد، باید یکی از آ های آماخی متفاوتی برای ترکیب دادهبا توج  ب  اینک  خوش     

 معرفی شده اسس.  1-31های خایج دخ محاسب  اندازه اثر دخ جدول از خوش
 «اندازه اثر»های رایج برای محاسبه . انواع روش3-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 g «شده  بر انحراف استانداخد دو گروه ادغام، تقایم9«میانگین گروه کنترل»، منهای 3«میانگین گروه آزمایشی 
3 d های دو گروه ماتقلبیانگر تفاو  استانداخدشده بین میانگین 
 r  یرسو (نفرادی دخ متغیر وابات  )همباتگی گشتاوخی تهای ابندی و نمرهبیانگر همباتگی بین دو متغیر ماتقل طبق 

اخائ  شد )شاچاخ،  0-31توسع  و ب  شکل  0389دخ سال  1«هج  و اولکین»توسط « برای تعیین اندازه اثر gفرمول »     
3998 .) 

 
 برای محاسبه اندازه اثر g. فرمول 9-21شکل 

                                                           
1.  Glass, McGraw, and Smith 
2.  Mean of Experimental group (Me) 
3.  Mean of control group (Mc) 
4.  Hedges and Olkin 
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 روش پژوهش فراتحلیل ۴۷۳

رح و ب  ش« بدو  سوگیری»های دو گروه ماتقل بین میانگین برای برآوخد تفاو  استانداخدشده« dفرمول »         
 (. 3998)شاچاخ،  شودانجام می 3-31شکل    

 
 برای محاسبه اندازه اثر بدون خطای سوگیری در نمونه  d. فرمول 2-21شکل 

های وشدخ خبین دو متغیر اسس. « ضریب همباتگی تیرسو »، استفاده از «اندازه اثر»دیگر خوش برای محاسب       
 خا ب  ضریب همباتگی تیرسو  تبدیل کرد. « دوتی استودنس و خی»های آماخی مانند توا  آزمو آماخی می

      
 گیری در روش فراتحلیل. مالحظات نمونه21-3

 توج  داشس.  9-31گیری مناسب باید ب  مالحظاتی ب  شرح جدول برای نمون 
 ش فراتحلیلگیری در رو. مالحظات نمونه5-21جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های مختلف، ماتقل و مرتبط با موضوع تهی  فهرستی از تژوهش ایجاد فهرسس کلی 0
تناسب دخ »، «هاهماهنگی دخ مالک»های مناسب از میا  فهرسس با توج  ب  انتخاب هم  مواخد یا نمون  گیرینمون  3

 « بود  ب  جامع قابل تعمیم»و « هاترکیب داده
های مکفی زیاد از خوش شماخ و دخ  وخ  وجود نمون دخ  وخ  امکا  و ترجیحاً از خوش کل گیریخوش نمون  9

 گیری تصادفی و دخ  وخ  مطالع  خاص بر خوی تراکندگی نتایج از خوش غیرتصادفی هدفمندنمون 
 و موخدتژوهش وابات  ب  حجم جامع  و شرایط مطالع  و قابل انجام با حداقل د تعداد نمون  1
توا  جاتجویی خا بر اساس کلما  کلیدی و موضوعی دخ های مختلف مرتبط، میبرای تهی  فهرستی از تژوهش     

تفاده های مشاب  اسانجام داد. برای این منظوخ از کلما  کلیدی مناسب برای تیدا کرد  تژوهش« های معتبر دادهتایگاه»
 هایمقاال ، گ اخش»ای دخباخه موضوع تژوهش ازجمل  طالعا  تژوهشی یا مداخل شود. دخ این مرحل  باید تمامی ممی

 آوخی کرد. دلیل آ  این اسسخا از کلی  مجاخی اطالعاتی شناسایی و جمع« های تحصیلی و امثال آ نام تژوهشی، تایا 
 های مطالعا  مربوط اسس. ک  فراتحلیل، برخسی جامع تمامی جامع  و نمون 

ها خا برای تعیین مرتبط ها از میا  تعداد زیادی تژوهش دخ حوزه مربوط  باید هر یک از آ ی انتخاب تژوهشبرا     
دوخه »بود  با موضوع و سؤاال  تژوهش موخدبرخسی قراخ داد. برای نمون  دخ یک تژوهش مواخد با معیاخهای چو  

ش انتخاب شدند. مطالعا  با خو« جربی یا شب  تجربیشده و خوش مطالع  ازنظر استراتژی مانند تزمانی تژوهش انجام
 (.0933تجربی دخ محاسب  اندازه اثربخشی مؤثرتر هاتند )الهی شیروا ، قناولی و حاینی فاطمی، 

 
 ها در فراتحلیلآوری داده. مالحظات جمع21-5     

اف اخهای توا  از نرمها میخی دادهآوشود. برای جمعها ترداخت  میها و کدگذاخی آ دخ این گام ب  استخراج داده
های تذیری مناسبی دخ مدیریس دادهاز انعطاف« CMAاف اخ فراتحلیل جامع یا نرم»ای استفاده کرد برای نمون  خایان 

 سازی کرد.خا سفاخشیتوا  خروجی آ زما  برخوخداخ اسس و می وخ  هممختلف ب 
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اسس. « یفراتحلیل»با خویکرد « برگ  کدگذاخی و دستوخالعمل کدگذاخی»اده از ترین اب اخهای این خوش استفاز خایج     
های مختلف دخ یک نظام دهی کرد تا نتایج تژوهشنحوی ساما ها خا ب دخ این برگ  باید اطالعا  و نتایج تژوهش

توا  ها میآوخی دادهجمعها برای های الزم دخ تژوهشها یا شاخصترین مؤلف تحلیل شوند. ازجمل  مهمهماهنگ قابل
 (.0983کرد )قاضی طباطبایی و ودادهیر،  5-31شده دخ جدول ب  مواخد اخائ 

 ها برای فراتحلیلهای نمونه قابل انتخاب در پژوهشها و شاخص. انواع مؤلفه6-21شکل 
 نمونه ردیف نمونه ردیف
 جهس اثر یا خابط  1 گیری متغیرهامقیاس اندازه 0
 حجم نمون  9 مدل نظری حاکم خویکرد یا 3
 جامع  موخدبرخسی 5 سطح معناداخی 9
 (. 0939شده اسس )خنیفر و مالمی، اخائ « برگ  کدگذاخی یا کاخبرگ فراتحلیل»ای از نمون  1-31دخ جدول      

 . نمونه کاربرگ فراتحلیل 1-21جدول 
کد 

 پژوهش
کد 

 آزمودنی
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ود؛ بنابراین شهای باکیفیس تایین با مواخد باکیفیس باال، تلخیص، ترکیب و تفایر میدخ تژوهش فراتحلیل، تژوهش  
کنند. دخ این مرحل  تژوهشگر باید از اجرای  حیح ل کمک میهای اخزشیابی کیفیس نتایج تژوهش ب  این مشکخوش

ه استفادازآ  باید مشخص شود ک  از هر تژوهش چ  می ا  قابلمراحل تژوهش دخ هر نمون  اطمینا  حا ل کند. تس
ی تعیین بها وز  یا ضریها باید، برای آ ها بر مبنای کیفیس آ دخ فراتحلیل اسس. دخ این مرحل  و با بازنگری تژوهش

ا باید هبرای تژوهش« نظرا خوایی با نظر اجماعی  احب»و « های تژوهشییافت  تایایی با مقایا »شود. دخ این زمین  
ها دخ تژوهش« مشکال  و نواقص»و « هاخطاها و توخش»ها احتمال وجود آوخی دادهموخدتوج  قراخ گیرد. دخ جمع

با  گیری، برخسی مناسها، مشاهدا ، تدوین و تهی  وسایل اندازهثبس داده»از  تواند ناشیشود. این خطاها میبرخسی می
توا  از دیدگاه می 0«توخش»باشد. دخ  وخ  وجود « ها، تفایر و مواخد مشاب  آ ها، ترکیب دادهبین متغیرها، تحلیل

این د. ب استفاده کر« ریهای تحس بازنگکیفیس نتایج و شواهد تژوهش»شناسی برای اخزشیابی چند کاخشناس خوش
شود و بر اساس می ا  اجماع یا توافق منظوخ با مصاحب  یا ترسشنام  از چند داوخ یا اخزشیاب مطلع نظرخواهی می

 (. 0983شود )قاضی طباطبایی و ودادهیر، تژوهش محاسب  می« کیفیس و خوایی»ها آخای آ 
 
 

                                                           

 دخ مطالع « انحراف از واقعیس»اسس  ک  منجر ب  تخمین نادخسس تیامد یا « طراحی، اجرا و تحلیل»هر نوع خطای سیاتماتیک دخ  Bias. توخش یا 0
 کننده اعتباخ دخونی مطالع  اسس. از عوامل تعیین« توخش»کند. برداخی شده متفاو  میجامع  نمون  شود. این خطا جمعیس هدف خا از
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 ها در فراتحلیل. مالحظات تحلیل یافته21-6
ود. شطوخکلی هم  موضوعا  دخباخه تژوهش موخدبرخسی محاسب  میبرای هر یک مواخد و ب « اندازه اثر»ن مرحل  دخ ای

شود تا یک قالب استانداخد خا برای مطالع  دخ یک موخد خاص بین محاسب  می»« یا »« اندازه اثر موخدی با فرمول 
محاسب  خواهد بود. های اثر موخدی قابلمحاسب  هم  اندازه نی  تس از« +d»ها فراهم کند. اندازه اثر کلی یا تژوهش

 (. 3998قابل انجام اسس )شاچاخ، « استاتس دایرکس»اف اخهای کامپیوتری ازجمل  ها با استفاده از انواع نرماین محاسب 
ها شوند تا بتوا  آ میبا مقیاس کمی مشترکی ساماندهی « اندازه اثر»وسیل  شده ب آوخیهای جمعبا این گام داده     

 موخدتوج  قراخ داخد.  8-31خا مقایا  یا ترکیب کرد. برای این منظوخ دو مدل آماخی ب  شرح جدول 
 ها. دو مدل آماری برای تعیین اندازه اثر و مقیاس مشترک داده8-21جدول    

 توضیح انواع ردیف
 هر موخد خاص  دخ شرایط ثابس بود  نتایج بین مطالعا  دخ  اثرا  ثابس  0
 دخ شرایط تغییرتذیر بود  نتایج بین مطالعا  دخ هر موخد خاص   اثرا  تصادفی 3
« های موخدبرخسیهای آماخی نمون نتایج و یافت »باعث خال   و یکدسس شد  « شاخص اندازه اثر»دخواقع      
 3-31کند. دخ جدول ها خا فراهم میششوند. این امر برای تژوهشگر امکا  مقایا  و ترکیب نتایج آماخی تژوهمی

عنوا  زبا  انگلیای ب »دخ دو دست  « آموزش خاهبردهای یادگیری زبا  انگلیای»های مطالعا  مربوط ب  نمون  یافت 
دو خاهبرد با « اندازه اثر»اسس. دخ این جدول « g»ب  خوش « اندازه اثر»بر اساس محاسب  « زبا  خاخجی»و « زبا  دوم
شود، بر اساس مدل اثر ثابس و مدل اثرا  تصادفی، دخ مطالعا  طوخ ک  دیده میشوند. هما مقایا  مییکدیگر 

 08/0و  31/9آموزش خاهبردهای یادگیری ک  دخ آ  زبا  انگلیای نقش زبا  خاخجی داخد، اندازه اثربخشی ب  ترتیب 
گیری ک  دخ آ  زبا  انگلیای نقش زبا  دوم خا اسس. از سوی دیگر، اندازه اثربخشی مطالعا  آموزش خاهبردهای یاد

 دهد. خا نشا  می 59/9و  91/9های اثر ثابس و اثرا  تصادفی ب  ترتیب داخد تحس مدل
  ها برای فراتحلیلهای پژوهش. یک نمونه تنظیم یافته1-21جدول 

 
واع ابط دخ انواع خصو یا  با استفاده از انها و برخسی خوتوا  ب  ترکیب یافت می« های اثراندازه»تس از شناسایی      

اشاخه کرد. هر یک  09-31توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول های آماخی میهای آماخی ترداخس. ازجمل  این خوشخوش
توا  خوش مناسب خا برگ ید. ها داخای م ایا و معایب خاص خود هاتند ک  با توج  ب  شرایط تژوهش میاز این خوش
 (.0983از انعطاف و کاخبرد بیشتری برخوخداخ اسس )قاضی طباطبائی،  Zوش تجمیع مقداخ برای نمون  خ
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 استفاده پس از تعیین اندازه اثر در فراتحلیل های آماری قابل. انواع روش90-21جدول              
 توضیح انواع آزمون ردیف
 حاسبا بود  مدلیل ضعیفهای کم ب مناسب تعداد تژوهش ترکیبی فیشر 0
 های کم و تعداد تژوهش (p)مناسب برای سطح معناداخی  احتماال  جمع 3
 های با دخجا  آزادی نابتاً باالتر  و مناسب برای تژوهش tیا جمع مقادیر  واینر 9
 بیشترین کاخبرد با توج  ب  محاسبا  ساده  Zکرد  مقادیرجمع 1
 دهی دخ شرایط عادی وز مناسب برای شرایط  Zکرد  مقادیر وزنی جمع 9

 شکلی ساده ها ب با محاسب  متوسط مقادیر سطح معناداخی و تعداد تژوهش pمیانگین  5
 هابدو  نیاز ب  فرض برابری واخیانس و اف ایش توا  آزمو  با باالخفتن تعداد تژوهش Zمیانگین  1
مواخد هماهنگ یا ناهماهنگ با یک فرضی   های زیاد و مبتنی بر ترکیب تعدادبرای تعداد تژوهش خوش شماخش 8

 «   Zدو و عالمس، خی»های غیرتاخامتری و با خوش آزمو 
ها و تعیین تأثیر هر یک از میانگین هر یک از تژوهش محاسب  میانگین مجذوخ مجموع انحراف بندیخوش بلوک 3

 بندی شده با تحلیل واخیانس  از عوامل و متغیر بلوک
 ومعلولی )خوشی حااس ب  تعداد نمون (های ترکیبی برای شناسایی خوابط علساستفاده از خوش خوش بی ین 09
اما  های آماخی ب  عهده تژوهشگر اسسها اسس. هرچند تفایر یافت گام تایانی تفایر نتایج حا ل از تحلیل داده      

کنند. معرفی می« کوچک، متوسط و ب خگ»دیر  وخ  مقاب « اندازه اثر»برخی کاخشناسا  معیاخهایی خا برای تفایر 
این معیاخها تنها دخ وخ  فقدا  دانش کافی برای انجام قضاو  آگاهان  باید موخداستفاده قراخ گیرند. دخ این خوش، 

اسس نابی  ای ومفهومی مقایا « اندازه اثر»شود. بنابراین، تفایر عنوا  هدف دخ نظر گرفت  میاستانداخد ب « اندازه اثر»
  مواخدی توا  بمی« های اثراندازه»برای تفایر « ایاستانداخدهای مقایا »ک  مبتنی بر زمین  مطالع  خواهد بود. ازجمل  

 اشاخه کرد.  00-31ب  شرح جدول 
 های اثر در روش فراتحلیلای برای تفسیر اندازه. انواع استانداردهای مقایسه99-21جدول 

 انواع ردیف
 وسفیدومرد یا سیاههای مربوط  ازجمل  ز وهشکاف بین گر 0
 سال شاخص خشد ازجمل  خشد یک 3
 های اثر مرتبطای از اندازهمجموع  9
 مقایا  اندازه اثر ناحی  تغییر طبیعی جمعیس، مانند دامن  میا  چاخکی 1
گی ب   وخ  ب خگ یا کوچک باتب  «اندازه اثر»بدین معنا اسس ک  تفایر « اندازه اثر»سازی برای تفایر زمین      

اندازه »ومیر، بایاخ زیاد اسس؛ اما دخ موخد متغیری مانند مرگ« اندازه اثر بایاخ کوچک»زمین  تژوهش داخد. برای نمون  
« ه اثراندازب خگی غیرمعمول »دخباخه متغیری مانند اضطراب، اهمیس موخد قبل خا نداخد. همچنین « تراثر بایاخ ب خگ

هد. برای دتواند تفایر آ  خا تحس تأثیر قراخ شود ک  این امر میمی« عدم قطعیس»یا « تهنای بازه اطمینا »ایجاد باعث 
جمهوخ از فرمانده جنگی دخباخه تخمین تعداد تلفا  جنگ دخک این موضوع ب  مثال ابتدای فصل و سؤال یک خئیس

فکر کنید. دخ این شرایط اندازه اثر باید دخ محدوده « فا  فر نبود  تل»احتمالی و تاسخ آماخی فرمانده مبنی بر 
د اخزش عملی توانمی« اندازه اثر بایاخ ب خگ»دیگر، بیا مشخصی امکا  تاسخ منجر ب  تصمیم  حیح خا فراهم کند. ب 
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ب  « اندازه اثر»تانداخد برداخی باشد. انحراف اسباید با توج  ب  ابهاما  نمون « اندازه اثر»تیدا کند. عالوه بر این، تفایر 
ری کاخبرد  بیشت« های اطمینا بازه»حال، کند. بااینتژوهشگر دخ دخک بهتر ماهیس و چگونگی عدم قطعیس کمک می

ی خا اندازه اثر واقعای از مقادیر ضمنی داخند ک  دستیابی ب ها دامن داخند؛ زیرا این بازه« انحراف استانداخد»نابس ب  
وند و تحلیل طوخکلی محاسب  شب « های اثر موخدیاندازه»باید « اندازه اثر کلی»ب  همین نحو برای تفایر کنند. بیشتر می

 (. 0933کلی باید با استفاده از مبانی نظری مناسب باشد )الهی شیروا ، قناولی و حاینی فاطمی، 
 

 . مالحظات ارزیابی کیفیت پژوهش فراتحلیل21-1
 (.  0983اشاخه کرد )قاضی طباطبایی و ودادهیر،  03-31ب  مواخدی ب  شرح جدول توا  برای خوایی تژوهش می

 . مواردی برای تعیین روایی پژوهش فراتحلیل92-21جدول 
 موارد ردیف
 اطمینا  از ماتقل بود  و عدم سوگیری تژوهشگر دخ تژوهش 0
 اتحلیلها با توج  ب  اهداف تژوهش فراطمینا  از جامعیس کافی تعداد تژوهش 3
 کنترل خوایی فرایند کدگذاخی موضوعا  موخدبرخسی دخ تژوهش  9
 های اثر و برآوخدهای اندازه (pداخی )می ا  تایداخی یا سازگاخی دخ محاسب  و ثبس سطوح معنی 1
برای شناسایی  وکدگذاخی موضوعا  موخدبرخسی و جاتج بندی با تأکید برو مائل  مقول « ایبیرونی، سازه»تعیین اعتباخهای  9

 اثرا  میانجی و آزمو  همگنی 
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فراترکیبی پژوهش روش  

28 

 هدف کلی: آشنایی با روش فراترکیبی  

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش فراترکیبی 
 گیری در روش فراترکیبیآشنایی با مالحظات نمونه 

    آوری اطالعات در روش فراترکیبی  با مالحظات جمعآشنایی
 ها در روش فراترکیبی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

-اسس ک   مشاب  فراتحلیل اما با این تفاو  ک  برای تلفیق تژوهش 0یکی از مایرهای اجرای تژوهش خوش فراترکیبی

 فرایند اجرای آ  ترداخت  خواهد شد.  خود. دخ این فصل ب  معرفی مبانی خوش فراترکیبی وکاخ میهای کیفی ب 
 

 . آشنایی با مبانی روش فراترکیبی28-9
ن خوش هم تأکید داخد. ایبر تلفیق نتایج تعدادی مطالعا  کیفی مختلف اما مرتبط ب  QMS»3خوش فراترکیب کیفی یا »

(. دخواقع با 3999، 9)والش کندها دنبال میبرخالف فراتحلیل، خویکردی کیفی و تفایری خا دخ تجمیع نتایج یافت 
های مختلف، زمین  ایجاد یک تفایر جدید از از تژوهش« های کیفیداده»ضمن کناخ هم آوخد  « فراترکیب»خوش 

 0-38توا  دخ جدول شده دخباخه خوش فراترکیبی خا میهای مطرحترین ویژگیشود. مهمتژوهش میدانی فراهم می
 . 1(3998مروخ کرد )ژو، 

 های روش فراترکیبترین ویژگی. مهم9-28جدول 
 کاربردها ردیف
 های انواع مطالعا  کیفی یک خوش اخزشمند برای ترکیب یافت  0
 فهممند، جامع و قابلها ب  شکلی نظامخویکردی برای ادغام تژوهش 3
ی های کیفدغام یا مقایا  یافت بر اساس ا« های تفایریها و ترجم های عالی، تعمیمها، خوایسنظری »خوشی برای تولید  9

 مطالعا 
 تر از هم  مطالعا  موجود دخ یک حوزه مشخص با توج  ب  تفایر خاص موجود دخ هر مطالع ایجاد تفاسیر گاترده 1
 ع طالهای هر ممنظوخ ایجاد نگاهی جدید و فراتر از یافت های مطالعا  کیفی ب مطالع  مطالعا  برای ترکیب یا ادغام یافت  9
و همکاخا ،  9اشاخه کرد )اتکین  3-38توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول ترین کاخبردهای این خوش میازجمل  مهم     

3998  .) 
 ترین کاربردهای روش فراترکیب. مهم2-28جدول 

 کاربردها ردیف
 های میانی و چاخچوب نظری ویژه نظری ب  ساخس، تردازش یا توسع  نظری  0
 های نظری ی نظری  با تو یفسازخوشن 3
 اخائ  تفاسیر نظری جدید تفایر مجدد معنا دخ طول مطالعا  کیفی 9
 هایی برای آزمو  دخ آینده یا مقایا  با دیگر نتایجتهی  فرضی  1

ای هشود. دخ این خوش، متن تژوهشمی« ترکیب و تفایر»های منتخب، های ا لی تژوهشداده« فراترکیب»دخ خوش   
« شکاتن» ،«کناخ هم گذاشتن»گیرد. ب  این نحو ک  با هایی برای تژوهش آتی موخداستفاده قراخ میعنوا  دادهشت  ب گذ
ب  کشف خصو یا  و اج ای اساسی یک تدیده و انتقال و تبدیل آ  نتایج ب  یک محصول جدید « هابرخسی یافت »و 

 (.   0985باقری، تروی ی و  لصالی، شود )ادیب حاجاقدام می
                                                           

1. Meta‐synthesis  
2.  Qualitative Meta-Synthesis (QMS) 
3.  Walsh 
4.  Xu 
5.  Atkins 
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وسع  دانند ک  دخ آ  زمین  تهایی میدهنده برای انواع خوشمثاب  چتری توششخا ب « فراترکیب کیفی»برخی خوش      
       نوع خو فراترکیب ب  شرح جدولشود. س های تژوهشی کیفی حا ل مییک دانش جدید از طریق ترکیب یافت 

 (. 3998نظری  اسس )ژو، وجود داخد ک  دو نوع آ  دخ اختباط با  38-9
 . انواع روش فراترکیب9-28جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ساخس، اکتشاف و تو یف نظری  اینظری  0
  های منفردشناسایی شکاف دخ دانش موجود و ایجاد بینشی دخ سطح باالتر و فراتر از تژوهش شناسایی شکاف دانش 3
  وخ  ماتقل  شده ب واهد و تجاخب ثبسایجاد مبنای علمی برای ش علمی کرد  تجرب  9
نظر از« مروخ با ادغام تیشین  تژوهشی»و « مند تیشین  تژوهشمروخ نظام»های با خوش« خوش فراترکیب»هرچند      

ب   «خوش فراترکیب»ها داخد. برای نمون  های مبنایی با آ هایی داخد اما تفاو مروخ منظم تیشین  تژوهش شباهس
با یکدیگر و تالش خالقان  تژوهشگر نیاز داخد. همچنین خوش کیفی « تعامل»و « گفتگو»دماتی مبتنی بر مطالعا  مق

های ساده تأکید داخد. عالوه بر آ  نتایج دخ این خوش برآمده از جای تو یففراترکیب بر یک خویکرد تفایری ب 
حال (. بااین3998ب خگتر خواهد شد )ژو،  مطالعا  منفردی اسس ک  منجر ب  سطح باالی دخک و بینش و یک خوایس

 خوش ا لی دخ اجرای این خوش ب  شرحی اسس ک  دخ ادام  معرفی خواهد شد.   
 

 . آشنایی با فرایند اجرای روش فراترکیبی28-2

 (.3909و همکاخا ،  0)فرانسمروخ کرد  1-38توا  ب  شرح جدول فرایند اجرای فراترکیب خا می
 جرای فراترکیب. فرایند ا3-28جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
شماخ یا ای خاص و مطالع  کلهای مختلف و مرتبط دخ زمین انتخاب جامع  یا فهرستی از تژوهش گیرینمون  3

 گیری از آ نمون 
 ها و کدگذاخی داده برداخیمند مطالعا  و یادداشسبرخسی نظام هاآوخی دادهجمع 9
 دیگر ها با یکو تعیین اختباط یا آثاخ متقابل آ « های هر مطالع ها یا مضمو تم»و « مفاهیم»شناسایی  هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9

 
 . مالحظات طراحی پژوهش28-9

های شنتایج تژوه« نبود  یا تراکنده بود شکاف، دوتهلو بود ، دقیق»بر وجود  دخ این خوش مائل  باید با تأکید
دهی گون  ماائل ساما مختلف خوی یک موضوع مشخص باشد. دخ ادام  اهداف و سؤاال  تژوهش بر اساس این

یا    ا الحهای ماتقل و متفاو  باشد ک  دخ آ  امکانتایج متعددی از تژوهششود. باید موضوع منتخب داخای می
 ایجاد تفایر جدید وجود داشت  باشد. 

                                                           
1.  France 
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 ۴۶۴ مرجع پژوهش

وجود تعداد کافی از مطالعا  حائ شرایط بر اساس معیاخهای منتخب وجود داشت  باشد. دخ طراحی تژوهش باید ب      
دخ این خابط  تژوهشگر دخ طراحی تژوهش باید ب  این سؤال تاسخ دهد ک  آیا ادبیا  تیشین  موجود دخباخه موضوع 

اندازه کافی وجود داخد؟ برای این منظوخ ب  یک جاتجوی مؤثر دخ تیشین  تژوهش نیاز اسس )ژو، دمطالع  ب موخ
ها برای اعتباخ انواع ترین ویژگی( داشتن جاتجوی مؤثر دخ تیشین  تژوهش از مهم0338) 0(. از دیدگاه کوتر3998

 های ادغام شونده اسس. تژوهش
 

 گیری . مالحظات نمونه28-3
نی  بر اساس وجود تعداد مناسب از « قلمرو تژوهش»وابات  اسس و « قلمرو تژوهش»مون  موخدبرخسی تژوهش ب  ن

توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول     می« قلمرو تژوهش»شود. ازجمل  معیاخهای تعیین برخسی تعیین میهای قابلتژوهش
 (. 3998اشاخه کرد )ژو،  38-9

 ی تعیین قلمرو  در پژوهش فراترکیب. انواع معیارها5-28جدول   
 توضیح انواع ردیف
 های موخدبرخسیبرای نمون  محدوده زمانی برای تژوهش زمانی  0
 شده برای نمون  موقعیس و جغرافیای مطالعا  انجام مکانی  3
 برای نمون  ترستاخا  آسیایی کنندگا  دخ مطالع  شرکس 9
 ها انگلیای یا دیگر زبا برای نمون   هازبا  انتشاخ تژوهش 1
شود ک  دسترسی ب  آ  ممکن دخ مواخدی دخ مطالعا  اولی  ب  عناوین تژوهشی اشاخه می دسترسی 9

 نیاس.
معیاخهای موخداشاخه عالوه بر نمون  دخ اهداف و سؤاال  تژوهش نی  موخدتوج  قراخ داخند. تژوهشگر باید با      

مبنای این معیاخها، خاهبردهای جاتجوی خود خا مشخص کند. دخ  وخ  وجود بر « نتایج جاتجوی اولی »توج  ب  
توا  دامن  زمانی موخدبرخسی ها دخباخه موضوع موخدبرخسی دخ قلمرو تژوهشی مشخص شده، میتعداد زیاد تژوهش

یرا تصمیم باشد؛ زدهی ب  اخزش و فایده این های جدیدتر محدود کرد. البت  این اقدام باید بر اساس وز خا ب  تژوهش
های مهم از این محدوده زمانی خاخج شوند. ب  همین شکل محدود کرد  دخ مواخدی ممکن اسس ک  برخی تژوهش

مطالعا  ب  محدوده جغرافیایی مشخص ب  هدف مطالع  و سؤاال  باتگی داخد. محدود کرد  قلمرو بر اساس زبا  
  اثر خواهد داشس. دخ برخی مطالعا  تالش برای توشش چند زبا  انداز و کیفیس مطالعها نی  دخ چشمانتشاخ تژوهش

 های مختلف تالط الزم خا داشت   باشند. بنابراین تصمیم برایتوانند ب  زبا موفق نیاس، چو  اغلب تژوهشگرا  نمی
 محدود کرد  جامع  و نمون  موخدبرخسی دخ خوش فراترکیب باید با دقس زیادی  وخ  گیرد. ب  همین برخی
کاخشناسا  اعتقاد داخند ک  دخ مطالعا  اولی  تا حد امکا  نباید هیچ قلمرو یا محدودیتی خا ایجاد کرد. ضمن اینک  

حال (. بااین3998های کافی دخ خوش فراترکیب وجود نداخد )ژو، هیچ قانو  مشخصی برای تعداد مطالعا  یا تژوهش
تژوهش برای خوش « 03تا  09»( ب  حداقل تعداد الزم 3990) ( و تاترسو  و همکاخا 0331ساندلوسکی و همکاخا  )

 کنند. فراترکیب اشاخه می

                                                           
1.  Cooper 
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 روش پژوهش فراترکیبی ۴۶۳

نتایج  تواندشده، ممکن نبود، این امر میباید توج  داشس ک  اگر دسترسی ب  تعداد زیادی از مطالعا  شناسایی     
واند باعث تشود، مین خوش بیشتر دیده میکننده از ایتژوهش خا با چالش مواج  کند. این چالش ک  دخ مبتدیا  استفاده

 (.3998افس فاحش دخ کیفیس نتایج تژوهش شود )ژو، 
همچنین دخ انتخاب نمون  باید ب  نوع منبع نی  توج  داشس تا تژوهشگر دچاخ خطا نشود. برای نمون  تژوهشگر      
مقاال  »، «شدههای چاپمقال »، «هاو خسال  هانام تایا »، «های داوخی شدهتژوهش»تواند از انواع منابعی چو  می
و دیگر مواخد مشاب  استفاده کند. تژوهشگر دخ انتخاب نمون  « های حکومتی یا نهادهاگ اخش»، «هاشده دخ همایشاخائ 

آ   اندازه کمیسهای موخدبرخسی ب از این منابع باید مراقب باشد تا دچاخ سوگیری نشود. همچنین کیفیس تژوهش
ای اهمیس اسس. وضعیس ایدئال وجود تعداد مناسبی تژوهش باکیفیس مناسب برای استفاده دخ خوش فراترکیب داخ

ها دخ حد موخد انتظاخ نباشد، اجرای خوش فراترکیب با ها کافی باشد اما کیفیس این تژوهشاسس. اگر تعداد تژوهش
توا  ب  مواخدی ب  مناسب دخ خوش فراترکیب می ترین مالحظا  برای انتخاب نمون مشکل مواج  خواهد شد. از مهم

 (.3998اشاخه کرد )ژو،  5-38شرح جدول 
 ترین مالحظات برای انتخاب نمونه مناسب در روش فراترکیب. مهم6-28جدول        

 مالحظات ردیف
 اخزیابی کیفیس مطالعا  دخ دسترس 0
 ها اولویس داد  ب  کیفیس مطالعا  نابس ب  کمیس آ  3
 مطالع  کیفی  03تا  09خعایس وجود حداقل  9
 توج  ب  انتخاب نمون  دخ قلمروهای زمانی، مکانی، زبانی و موضوعی  1
ی های وخ  انتخاب غیرتصادفی هدفمند دخباخه آ  تژوهشها باید ب مند مطالعا  یا تژوهشدخ برخسی نظام      

ا  وخ  مواخد محدود از هر تژوهش یا بتواند ب ن برخسی میگیری کرد ک  ب  سؤال تژوهش مرتبط باشند. ایتصمیم
جامعیس هم  مواخد دخ یک تژوهش باشد. انتخاب نمون  یا مواخد موخدبرخسی ب  ماهیس کاخ و هدف تژوهش باتگی 

 داخد. 
           

 ها آوری داده. مالحظات جمع28-5
ای مطالعا  کیفی اشاخه شد اما دخ مواخدی ممکن اسس ههرچند دخ تعریف خوش فراترکیب بر ادغام یا ترکیب یافت 

(. برای 3998هایی از بخش کمی دخ یک مطالع  با خوش ترکیبی خا نی  موخدمطالع  قراخ دهد )ژو، تژوهشگر یافت 
های منتخب خا برای یک یا چند باخ خواند. دخ این مرحل  همراه با مطالع  ها دخ این خوش باید تژوهشآوخی دادهجمع

-های تژوهش خا جمعداده« کدگذاخی مفاهیم»یا « هابرداخی دخ خصوص مفاهیم یا تمیادداشس»با دقس باید از طریق 
 باید با توج  ب  ج ئیا  هر تژوهش دخباخه موضوع موخدبرخسی باشد. « هاها یا مضمو تم»آوخی کرد. ثبس 

وخی آطوخ ماتقل جمع، باید دو گ اخش و نتایج آ  خا ب های یکاا  وجود داخددخ  وختی دو مطالع  کیفی با نمون      
تفاوتی خا های متواند تحلیلهای کیفی دو مطالع  بر اساس الگوی غیرتصادفی و هدفمند اسس ک  میکرد. منطق یافت 

 (.  3998دخ تی داشت  باشد )ژو، 
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 ۴۶۸ مرجع پژوهش

های ژوهشهای تهای مبتنی بر یافت ت برانگی  خوش فراترکیب، مشکال  دخ یافیکی از کاخهای تیچیده و چالش     
ها باید مبتنی بر اهداف مطالع  و از طریق بازیابی مطالعا  باشد. از آوخی دادهکیفی اسس. بنابراین استخراج و جمع
 (. 3998توج  کرد )ژو،  1-38توا  ب  نکاتی ب  شرح جدول مالحظا  موخدتوج  دخ این خوش می

 ها در روش فراترکیبآوری دادهالحظات برای جمعترین م. مهم1-28جدول        
 مالحظات ردیف
 هاداده های داده مختلف و ترکیب الکترونیکی یا دستیاجرای جاتجوی مؤثر و مناسب خوی تیشین  تژوهش با استفاده از تایگاه 0
 ی جاتجوای برای جاتجوی بهترین ا طالحا  برای جاتجو و خاهبردهامشاوخه با یک کتابداخ حرف  3
 هاخوز کرد  تیشین  تژوهش دخ  وخ  امکا  و قبل از تحلیل یافت ب  9
 هاها و زما  الزم برای بازیابی آ شده و توج  ب  ه ین های مطالعا  انجامهای مختلف برای دستیابی ب  ناخ استفاده از خوش 1

 
 ها. مالحظات تحلیل یافته28-6

شده ترداخس. برای این منظوخ آوخیهای جمعها ب  تعیین خوابط بین دادهرای تحلیل آ ها، باید بآوخی دادهتس از جمع
 بهره گرفس.  8-38هایی ب  شرح جدول توا  از گاممی

 ها در روش فراترکیب. فرایند تحلیل یافته8-28جدول 
 مراحل ردیف
 کلیدی« ها و یا مفاهیمها، ایدهها، عباخ استعاخه»تهی  فهرستی از  0
 هابرخسی اختباط بین آ  3
 ای موجود(هها با یکدیگر )اخائ  انواع ترکیبگیری یک فرض اولی  دخباخه چگونگی اختباط آ ها برای شکلکناخ هم گذاشتن آ  9
 ها یکدیگر با تأکید بر ا الحا  تا خسید  ب  معنای دقیق حا ل از ترکیب دادهترجما  نتایج مطالعا  ب  1
 های محوخی ها  با توج  ب  مفاهیم و تمها و اختباط یا آثاخ متقابل آ ها یا مضمو مفاهیم و تمشناسایی  9
 ها دخ مقایا  با دیگر مواخد مشاب  و اطمینا  از توشش مفاهیم دخ مطالعا  مختلف کنترل کیفیس یافت  5
 ها برای اخائ  تفایرهای جدید یا دخک مفهومی م و تمبا امکا  ترکیب دخ سطح دوم همراه با تحلیل انواع آثاخ متقابل مفاهی 1
ا برای از بهترین خاهبرده« گیری دخباخه  حس موضوعاستفاده از مراجع چندگان  برای نتیج »یا « بندیمثلث»خوش      

یل کرد. لتوا  کدهای ماتقل خا توسط چند تژوهشگر حائ  شرایط تحها اسس. برای نمون ، میاطمینا  از اعتباخ یافت 
ناتذیر اسس نظر بین تژوهشگرا ، اجتنابها باشد. البت  وجود اختالفتواند تأییدی بر اعتباخ یافت ها مین دیکی تحلیل

دخواقع، تژوهشگر  توا  از طریق بحث گروهی شرایط خا ب  اجماع ن دیک کرد.اما برای ن دیک شد  ب  خوایی می
اهم طوخ ماتقل توسط هر تژوهشگر واجد شرایط خا فرهایی معتبر خا ب یافت  کند تا شرایط تولید مجددا لی تالش می

 ترین مالحظا  دخای بر دقس دخ کاخ علمی اسس. برخی از مهمهای اساسی و شاخص کند. چنین کیفیتی از ویژگی
 (. 3998شده اسس )ژو، اخائ  8-38های فراترکیب دخ جدول تحلیل یافت 
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 روش پژوهش فراترکیبی ۴۶۷

 ها در روش فراترکیبترین مالحظات تحلیل یافته. مهم8-28جدول          
 مالحظات ردیف
 های کیفی مرتبط با مطالع  خود استفاده کنید. های ترکیبی از مؤلف دخ  وخ  مواجه  با تژوهش 0
 های غیرتکراخی استفاده از هر مطالع  با داده 3
 هادی برای اف ایش اعتباخ یافت بنهای چندگان  مانند خوش مثلثگیریاستفاده از اندازه 9

 
 گیری. مالحظات بحث و نتیجه28-1

خائ  ها و ابندی نهایی از تحلیل یافت خوش فراترکیب داخای یک نوآوخی نابی دخ تژوهش اسس. دخ این مرحل  جمع
ها اغلب ج ترکیبهمراه با تیشنهادهای کاخبردی برای آ  اخائ  خواهد شد. انتشاخ نتای« نظری  جدید یا تو یف نظری»

 فهم و استفاده باشد.خواهد بود ک  قابل نحویبا توج  ب  فرهنگ و زبا  مخاطب ب 
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 ۴۶۶ مرجع پژوهش

 

 

 

 

 



 

 

اقدام پژوهیروش   
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 پژوهی   هدف کلی: آشنایی با روش اقدام

 اهداف یادگیری
 پژوهی آشنایی با مبانی روش اقدام 
 پژوهیگیری در اقدامآشنایی با مالحظات نمونه 

 پژوهیدر اقدام آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 پژوهی ها در اقدامآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 پژوهی پژوهی با درسهای اقدامآشنایی با تفاوت 
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 ۴۱۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

های تژوهش معرفی شده با فرایندی خطی داخد. دخ این فصل ب  تژوهی داخای انعطاف بیشتری نابس ب  خوشاقدام
 تژوهی و مراحل اجرای آ  ترداخت  خواهد شد. ممفهوم اقدا

 

 پژوهی. مفهوم اقدام21-9
مند برای کشف مجهول یا حل مائل ، نیازمند طی مراحلی اغلب خطی و از تیش وجوی نظامعنوا  جاستژوهش ب 

سس. خوش ا« گیریونتیج ها و بحثآوخی داده، تحلیل یافت گیری، جمعطراحی تژوهش، نمون »شده چو  تعیین
( با بیا  دیدگاه ناقص بود  0311) 0تذیری خا ی اسس. لوینتژوهی ضمن تیروی از این مراحل داخای انعطافاقدام

خا فراهم کرد. ب  نظر او، هدف « اقدام تژوهى»، زمین  ظهوخ خوش «بدو  برخوخداخی از فایده عملى» یک تژوهش
ویژه از ده  تژوهی ب ها نی  هاس. خونق اقدام  تغییر و بهبود آ ا لى تژوهش تنها دخک و تفایر خویدادها نیاس، بلک

تژوهش عملی، تژوهش مشاخکتی، »های کیفی  وخ  گرفس. این خوش با اسامی دیگری چو  هفتاد و با توج  خوش
« تژوهیاقدام»شود ک  دخ این کتاب از عنوا  نی  خوانده می« تژوهش عملی مشاخکتی و تژوهش عملی مبتنی بر اجتماع

 استفاده خواهد شد.   
و هر نوع فعالیس تژوهشی اسس ک  منجر ب  تبدیل وضع موجود ب  وضع « تژوهش دخ عمل»معنی تژوهی ب اقدام     

اسس. شخص یا اشخاص، اقدام خود خا دخ حین کاخ و فعالیس « اقدام»مطلوب شود. محوخ ا لی دخ این نوع تژوهش 
ها اسس. هدف این خوش مانند دیگر ز این کاخ بهاازی اموخ و اثربخش کرد  آ دهند. هدف اموخدتژوهش قراخ می

ایی ها طالح متغیرها نیاس، بلک  ب  برخسی موضوعها یا ب های دانشگاهی،  رفًا تی برد  ب  خوابط تدیدهتژوهش
اه تژوهش آ  خا حل کرده یا خواهند از ختردازد ک  فرد یا افراد دخ محیط کاخ و شغل خود با آ  دخگیر هاتند و میمی

های مناسب و حلاسس. این تژوهش خاه« تغییر دخ وضعیس موجود»کاهش دهند. بنابراین هدف عمده این خوش 
ای مرسوم هکند و این تاسخی ب  انتقادهای مبتنی بر کاخبردی نبود  اکثر تژوهشزودبازده خا برای مشکال  جاتجو می

 وخ  توا  ب ها خا میتژوهی با سایر انواع تژوهش(. تفاو  اقدام0930جها  تیغ، اسس )خخشانی، هاشم زهی، کیخا و 
قدم، ضمن ایجاد تحول دخ محیط کاخ ب تژوهی، محقق قدمعمده دخ فرآیند عمل لحاظ کرد. ب  این  وخ  ک  دخ اقدام

اخ تژوهی دخ سرانجام کگر اقدامدیعباخ کند. ب هایی دسس تیدا مییا منطق  تحس توشش خود، ب  اطالعا  و یافت 
 (. 0930شود )انجمن علمی معلما  ایرا ، خود منجر ب  ایجاد تغییر دخ وضع موجود می

ها تأکید  منظوخ بهتر کرد  آزما  با ایجاد تغییر دخ وقایع ب وقایع، هم« تو یف، تفایر و تبیین»تژوهی بر اقدام     
گا  دخ تژوهش کمک کنند تا معضال  یا ماائل محلی خا برخسی و حل یا کنندداخد. تژوهشگرا  باید ب  مشاخکس

ژوهی تتژوهی مشاخکتی بر خوی عمل و دخ ادام  شناخس و ترویج تغییر و تحول تأکید داخد. هدف اقدامترمیم کند. اقدام
لش کشید  ب  چا کنندگا  با مبادل  اطالعا  ومشاخکتی ترکیب دانش و تجرب  نظری تژوهشگر با دانش عملی شرکس

تذیر نیاس، بلک  هدف او خسید  ب  شناخس عملی تژوهی، تژوهشگر دخ دد یافتن نتایج تعمیمآ  اسس. دخ اقدام

                                                           
1. Kurt Lewin 
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 روش اقدام پژوهی ۴۱۹

س
های تژوهی با سایر خوشهای خوش اقدامترین تفاو ای اسس ک  خود با آ  سروکاخ داخد. از مهمدخباخه مائل  ویژه

 (. 0930اشاخه کرد )انجمن علمی معلما  ایرا ،  0-33توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول تژوهش می
 های پژوهشپژوهی با سایر روش. انواع تفاوت بین اقدام9-21جدول 

 هاسایر پژوهش ردیف پژوهیاقدام
 تغییرا  بر اساس فرضی  مبتنی بر حدس خردمندان  0 بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کاخ

 بر نمون  انتخابیتأکید  3 تأکید بر نمون  واقعی
 تأکید بر تژوهشگرا  ناظر بر مائل  9 تژوهش توسط شخص شاغل و دخگیر دخ کاخ و مائل 

 ها ب  عوامل اجراییاخائ  یافت  1 ها توسط فرد شاغل و دخگیر با مائل  دخ عملکاخبرد یافت 
 هشگر توسط دیگرا های تژواخزیابی یافت  9 ها توسط خود شاغل و دخگیر با مائل اخزیابی یافت 

 مائل  ضروختاً مائل  خود تژوهشگر نیاس 5 مائل  خود اقدام تژوه دخ محیط کاخ   
 ضروختاً بر اجرا و کاخبرد فوخی آ  تأکید نداخد.  1 تأکید بر عمل و کاخبرد فوخی

 تر برخوخداخی از تیچیدگی و مراحل تیشرفت  8 هاسادگی دخ اجرا نابس ب  سایر تژوهش
 تژوهی های بیشتر از اقداماغلب داخای ه ین  3   بود  ازلحاظ ه ین با رف

 تذیری اغلب داخای خویکرد تعمیم 09 تذیریضروخ  نداشتن تعمیم
 نگراغلب خویکرد کلی 00 نگرخویکرد ج ئی
 تژوهی نیاز ب  زما  بیشتری نابس ب  اقدام 03 ترین زما  گرفتن نتیج  دخ کوتاه

ک  دخ ماهیس و اجرا نی  تفاو  اساسی وهی دخ معنا قرابس ن دیکی با تحقیق دخ عملیا  داخد، دخ وختیتژاقدام     
 داخد.  3-33با این خوش ب  شرح جدول 

 پژوهی با تحقیق در عملیات های دو روش اقدامترین تفاوت. مهم2-21جدول 
 توضیح روش ردیف
 توسط فرد یا گروه فعال دخ کاخ برای بهبود خاهبردها یا اقداما  دخ کاخ  فرایندی بازتابی برای حل مائل  تژوهیاقدام 0
 یدهحل مطلوب برایی یک مائل  تیچها برای دستیابی ب  خاههای خیاضی، آماخ و الگوخیتماستفاده از مدل تحقیق دخ عملیا   3
 اسس.  9-33 تژوهی یک خوش تژوهش با م ایای متعددی ب  شرح جدولدخمجموع خوش اقدام     

 پژوهی ترین مزایای استفاده از روش اقدام. مهم9-21جدول 
 مزایا ردیف
 های مناسب برای حل مائل از خاه 0
 تژوهش حین انجام کاخ 3
 های نو و خالقان سازی برای خاهزمین  9
 کمک ب  ا الح وضع نامطلوب 1
 کمک ب  فرهنگ تژوهش عمومی 9
 های تئوخی و آخمانی حلجای خاهلی و منطقی ب های عمحلجایگ ینی خاه 5
 احااس لذ  و خضایتمندی تژوهشگر از نتیج  کاخ و استفاده از آ    1
 باال برد  ظرفیس اقدام تژوه دخ توج  بیشتر ب  محیط اطراف و تفکر و اندیش  عمیق دخ کاخها همراه با انتقادتذیری  8
 ا  یا همکاخا  و ایجاد محیط  میمی و مشاخکتی برای تحقق اهدافباال برد  ظرفیس تعامل فکری با دوست 3
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 ۴۱۲ مرجع پژوهش

 پژوهی. مراحل اجرای اقدام21-2
اسس. ب  این معنا ک  با تشخیص مائل  دخ « تشخیص، تغییر و اخزیابی»گام عمده طوخ ساده داخای س تژوهی ب اقدام

ابد و سپس این تغییر اخزیابی علمی خواهد شد. یشود و با تالش برای تغییر وضع نامطلوب ادام  میاقدام شروع می
ژوهی تاندیشد. بنابراین مراحل اقدامهای دیگری میدهد دخ غیر این  وخ  ب  خاهاگر تاسخ مثبس بود کاخ خا ادام  می

 حل و اجرای مجدد عملیا مراحل کامالً خطی یا تلکانی نیاس، بلک  تژوهشگر دخ هر زما   الح بداند ب  تغییر خاه
تنج مرحل  »شود ک  دخ گام تشخیص دنبال می 1-33تژوهی مراحلی ب  شرح جدول تردازد. برای اجرای خوش اقداممی

 (.   0980شود )قاسمی تویا، اجرا می« مراحل هفتم تا نهم»و دخ گام اخزیابی « مرحل  ششم»، دخ گام تغییر «نخاس
 پژوهی . مراحل اجرای اقدام3-21جدول 

 یحتوض مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش بر اساس اقدام خاص دخ کاخ یا آموزش طرح تژوهش  0
 انتخاب جامع  یا نمون  موخدبرخسی از جامع  گیریجامع  و نمون  3
 گردآوخی شواهد اولی  قبل از مداخل   آوخی داده اولی  جمع 9
 رگرفت  از شواهد اولی  های احتمالی بحلتشخیص خاه هاوتحلیل دادهتج ی  1
 حل جدید موقس انتخاب خاه حلانتخاب خاه 9
 شده و نظاخ  بر آ  حل انتخاباجرای خاه حل اجرای خاه 5
 شده )بعد از مداخل (حل انتخابگردآوخی شواهد ثانوی  حا ل از اجرای خاه آوخی داده ثانوی  جمع 1
خی داده ثانوی  ک  دخ  وخ  حل نشد  مائل  مجدد سیکل آواخزشیابی نتایج حا ل از جمع اخزشیابی 8

 یابد.های جدید شروع و تا حل مائل  ادام  میحلشناسایی و اجرای خاه
 گیری و تیشنهادها  تدوین گ اخش مراحل تیشین همراه با اخائ  بحث، نتیج  اخائ  گ اخش نهایی 3
شواهد بایاخ مهم اسس. دخنهایس اقدام تژوه تس از اجرای طرح دخ فرایند اجرا مشاهده و ثبس اطالعا  حا ل از      

 گیری و اخائ  تیشنهادهای خود خا دخ گ اخش نهایی اخائ  کند.  حل مناسب برای مائل ، باید بحث و نتیج و یافتن خاه
 

 پژوهی. مرحله اول: طرح پژوهش در اقدام21-2-9
 اختباط موضوع با مشکال »مین  تژوهش اسس. تژوهشگر باید تژوهی، تعیین موضوع یا زنخاتین گام دخ هر اقدام

اجرا نگران  و قابلمشخص کند. موضوع باید ج ئی« برخسی بود  آ  خاقابل»و « موجود دخ زندگی و محیط تیرامونش
. ادتوا  دخ هر مرحل  از کاخ موضوع و محوخ ا لی تژوهش خا دخ مایر موخداشاخه تغییر دباشد. برای این منظوخ می

قدام تژوه عنوا  یک اتواند برخسی وضعیس و یا برخسی اختباط و یا برخسی علل یک مشکل باشد. ب موضوع شما نمی
دنبال بهبود و یا ا الح وضعیس باشد. دخ عنوا  باید مائل  ا لی تژوهش موخدتوج  قراخ گیرد موضوع شما باید ب 

  یا مشتریا  و امثال آ  اسس باید دخ عنوا  نی  آوخده شود. برای نمون  اگر موضوع ما دخباخه ناخضایتی فراگیرا
دهنده تغییر دخ جهس بهبود باشد.  حال عنوا  باید خوشن، محدود ب  محل کاخ و منطق  تحس توشش و نشا دخعین
ر تبدیل داللس ب …هایی همچو : تقویس، اف ایش، کاهش، تغییر، ا الح، ایجاد، حل، خفع، تبدیل، بهبود، توسع  و واژه
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 روش اقدام پژوهی ۴۱۹

س
برای  گون  کلما  و ا طالحا  آغاز شود. تژوهی با اینوضع موجود ب  وضع مطلوب داخد و بهتر اسس عناوین اقدام

 استناد کرد.  9-33توا  ب  محوخهایی ب  شرح جدول تژوهی مینوشتن بیا  مائل  تژوهش دخ اقدام
 وهی پژ. محورهایی برای نگارش بیان مسئله در روش اقدام5-21جدول 

 توضیح محورها ردیف
 تژوهی و اختباط آ  با کاخ اقدام تژوه توضیحا  کلی و شرح ابعاد موضوع اقدام تعریف موضوع 0
چگونگی تشخیص  3

 مائل  
هانی برخوخد ناگ»هایی چو  تژوهی ب  شکلعنوا  هات  ا لی کاخ اقدامچگونگی تشخیص مائل  ب 

 «  اهگ اخش دیگرا  مانند نتیج  نظاخ »و « فکر چاخه ناگهانی مد  مائل  وتجرب  طوالنی»، «با مائل 
 های موجودمعرفی وضعیس موخدنظر و اخائ  تصویری واقعی و بدو  ابهام با چالش تو یف وضع موجود 9
 اخائ  آماخها و ماتنداتی برای دخک ضروخ  و اهمیس موضوع اهمیس و ضروخ  1
دوستی، تعصب، وجدا ، ترحم، قصد احااس تعهد شغلی، تعهد الهی، وطن»  معرفی از ابعادی چو انگی ه تژوهشگر 9

 «خدمس ب  فرد، جامع  و بشریس یا امثال آ 
 مد  و یا بلندمد  بود کوتاه هدف از تژوهش 5
تقویس، اف ایش، کاهش، تغییر، ا الح، ایجاد، حل، خفع، »هایی همچو  تژوهی با واژهبهتر اسس عناوین اقدام      

گیری ، نمون تژوهیبا داللس بر تبدیل وضع موجود ب  وضع مطلوب آغاز شود. دخ اقدام« بدیل، بهبود، توسع  و امثال آ ت
متن، »تواند دخ حال مطالع  می« عر  »یا « موخد»از نوع هدفمند و اغلب از نوع مواخد خاص اسس. دخ این خوش، 

 باشد. « نظام آموزشی و امثال آ  بخش، فرد، اب اخ، برنام ، اتفاق، فرایند، مائل ،
 

 آوری داده پیرامون مسئله )داده اولیه(. جمع21-2-2
دهنده چگونگی وضع موجود یا ها و مداخک دخ این مرحل  یا قبل از مداخل ، مداخک یا شواهد نشا منظوخ از داده

عا  و مداخک بعد از مداخل  و تس از اقدام های این مرحل  یا داده اولی  با داده ثانوی  یا اطالنامطلوب اسس. وقتی داده
ری تتر و دقیقهای کاملشود. بنابراین هرچقدخ دادهحل نشا  داده میبرای تغییر مقایا  شود، می ا  موفقیس خاه

و « هات اعتباخ یاف»شود. نکت  مهم دیگر واباتگی تر نی  بیشتر میحل مناسبآوخی شود، احتمال شناسایی خاهجمع
ها آوخی دادهاسس. برای جمع« شدهآوخیهای اولی  جمعدقس و  حس نوع داده»ب  « ها یا تغییرا  تیشنهادیحلخاه»

 توج  داشس.  5-33توا  ب  نکاتی ب  شرح جدول می
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 ۴۱۴ مرجع پژوهش

 پژوهی اولیه در روش اقدام آوری داده. نکات مهم برای جمع6-21جدول 
 توضیح نکات ردیف
آوخی داده مانند نوع اب اخ جمع»و « نوع منابع اطالعاتی قابل مراجع  مانند سند یا فرد»تعیین  خ منابع و اب ا 0

 آوخی دادهقبل از شروع ب  جمع« برداخی، مصاحب ، مشاهده و ترسشنام یادداشس
 شده دخ نشا  داد  تغییر ایجادشده آوخیهای جمعتوانایی داده معرف تغییرا  بود  3
 ایاف اخهای خایان کمک نرمب « مراجعا  آسا »و « تیدا کرد  سریع»برای  ها داده بندیطبق  9
 خبط ب  کاخ یا اقدام های بیآوخی دادهترهی  از جمع اخزش داشتن  1
 شده ب  کمک همکاخا  و آگاها  دخ زمین  موخدتژوهش آوخیهای جمعنقد و برخسی داده ها اخزیابی داده 9
 خسانی دخ خصوص هدف تژوهش مانند اجازه برای مصاحب  و مشاهده و اطالع ق خعایس اخال 5
 هایی برای داوخی قبول تدوین و ایجاد معیاخها یا شاخصتهی  شواهد منطقی و قابل معیاخسازی  1
ده، مصاحب ، مشاه»ها و حداقل از س  خوش از میا  آوخی دادههای جمعتواند از هم  انواع خوشتژوهی میاقدام      

کنند. اینگون  گان  با هم عمل میها استفاده کند. دخ مشاهده حواس تنجآوخی دادهبرای جمع« ترسشنام  و اسناد
 های مناسب از اوضاع، نابس ب  ثبس مشاهدا توا  با تهی  عکس، فیلم و یا یادداشسمشاهدا  باید هدفمند باشد. می

خسد و اموخی خا می« تقاخ  طالیی تفایر»هن خود، از تلفیق مشاهدا  ب  گر، دخ تس ذاقدام نمود. گاهی مشاهده
زند ک  دخ ظاهر مشاهدا  وجود خاخجی نداخند. دخ مصاحب  نی  گفتگو باید با تدبیر، فکر، تعمق و دقس حدس می

ها . مصاحب ت  باشدخا ی از ابتدا طراحی شود تا بتواند با کمترین زما  و با کمترین جمال ، بازدهی الزم و کافی داش
داخ بوده و نتایج آ  برای استفاده بعدی ثبس شود. ترسشنام  شامل سؤاال  کتبی اسس ک  تژوهشگر برای باید هدف
حل مائل  کند. ترسشنام  شامل سؤاال  کتبی اسس ک  تژوهشگر برای یافتن خاهحل مائل  از آ  استفاده مییافتن خاه

ای گون  باشد. سؤاال  باید ب« باز، بات  یا ترکیبی از هر دو»تواند تژوهی می  دخ اقدامکند. ترسشناماز آ  استفاده می
ها قبل و بعد از اقدام بتوا  نتیج  آ  خا دخ تغییر وضعیس موجود و تبدیل آ  ب  وضع طراحی شود ک  با ترسید  آ 

های قدیمی، نواخهای ها، عکسترونده»توا  ب  اسنادی چو  مطلوب مشخص کرد. دخ موخد مداخک و اسناد نی  می
 (.  0939اشاخه کرد )خنیفر و مالمی، « ها و امثال آ ها، شاخصتصویری،  نموداخها، یادداشس- وتی

    
 ها وتحلیل داده. تجزیه21-2-9

های و اقدامها حلها خا برای شناسایی خاهها، باید دادهتس از ایجاد تصویری خوشن و گویا از وضعیس موجود با داده
خاه حل یا طرح موقس برای ا الح عرض  کرد. البت  خیش  توا  یکتحلیل میوازاین تج ی مناسب تحلیل کرد. تس

ب ب  عوامل متعدد و اغل« اعتیاد، افس تحصیلی، ب هکاخی، فااد اجتماعی، فقر فرهنگی و امثال آ »مشکالتی چو  
تژوهی ترین بخش اقدامحل، مهمر تیرامو  حل مائل  و تیدا کرد  خاهخاخج از محیط کاخ باتگی داخد. مطالع  و تفک

حل مؤثر داخد. بدو  ها و زحما  اقدام تژوه، باتگی ب  اعمال یک خاهها اسس. هم  تالشوتحلیل دادهدخ مرحل  تج ی 
ها، هشوهی با سایر انواع تژوتژنتیج  خواهد بود. وج  تمای  اقدامتژوهی بیحلی مناسب برای مائل ، اقدامشناسایی خاه

 وخ  منطقی، دقیق و متناسب با اهداف ها ب منظوخ ایجاد تغییر دخ وضع موجود اسس. اگر دادهحل ب دخ اجرای خاه
نی بیها ب  تیشآوخی دادههایی برای مائل  استخراج کرد. اگر جمعحلتوا  از آ  خاهشده باشد، میآوخیتژوهش جمع
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س
یقین ای باشد ک  تژوهشگر احتمال ن دیک ب گون های منتخب باید ب حلد، باید همچنا  ادام  یابد. خاهحل منجر نشوخاه

آوخی داده ادام  دهد. از ظرفیس آ  برای حل مائل  داشت  باشد. اگر چنین احتمالی خا ندهد، باید همچنا  ب  جمع
ها، داده وتحلیل و تفایرر اسس. تژوهشگر تس از تج ی های ابتکاخی، نتیج  دقس نظر و ذکاو  تژوهشگحلعموماً خاه

 کند. ها، گ اخش میها خا تهی  و دخ بخش تایانی گردآوخی دادهحلفهرستی از خاه
 

 حل . انتخاب راه21-2-3
 کند. دخ اینهای فهرسس شده دخ مرحل  قبل، مواخدی خا انتخاب میحلحل، تژوهشگر از بین خاهدخ مرحل  انتخاب خاه

ها خا انتخاب و برخی خا کناخ گذاشس. برای نمون  ممکن اسس حلمرحل  باید با دالیل و توجی  کافی، برخی خاه
تژوه برای حل یک معضل کاخی، تیشنهاد  حیح ا الح قوانینی خا داشت  باشد، اما چو  تغییر قوانین دخ حیط  اقدام

حل با استناد ب  منابع تژوهی باید دالیل اثربخشی یک خاهمگذاخد. دخ گ اخش اقداعملکرد او نیاس، آ  خا کناخ می
های تژوهشگر اخائ  شود تا دیگر تژوهشگرا  با مطالع  این گ اخش، با ها و یا استداللآوخی دادهموخداستفاده دخ جمع

رح جدول اتی ب  شحل مناسب باید ب  نکخوبی آشنا شوند. برای انتخاب خاهحل ب دالیل انتخاب یا کناخ گذاخی یک خاه
 توج  داشس.  33-1

 پژوهی حل در روش اقدام. نکات مهم برای انتخاب راه1-21جدول 
 توضیح نکات ردیف
 حل منتخب های کافی برای خاهآوخی و وجود دادهجمع هاکفایس داده 0
 شود. ی جایگ ین میحل موفق نبود خاه دیگرتژوهی شکاس مفهوم نداخد، اگر خاهدخ اقدام آمادگی جایگ ینی  3
 شدنی بود ، تجرب  دیگرا  و مشکال  احتمالی آ   اخزیابی منطقی  9
 ها خا ثبس و گ اخش کرد. محض تجرب  باید آ بینی شونده بود و ب باید منتظر مواخد تیش دهنشبینیمواخد تیش 1
هایی، توسط چ  کای، چ  زمانی با چ  الیسچ  فع»حل شامل اخائ  تصویری از چگونگی اجرای خاه طراحی برنام  اجرا 9

 انجام شد  « وسایلی و چگون 
 حل ازجمل  دخ محیط کاخ و اختباط با همکاخا  های احتمالی اجرای خاهبرخسی چالش هااخزیابی چالش 5
نظرگیری از  1

 همکاخا 
 حل گرفتن نظر همکاخا  دخباخه چگونگی اجرای خاه

 
 حل. اجرای راه21-2-5
حل بر اساس حل نهایی انتخاب شد باید آ  خا اجرا کرد. دخ این مرحل  تالش بر آ  اسس تا خاهزاین ک  خاهاتس

س  خکن اساسی خواهد « مشاهده، اندیش  و عمل»شده اجرا شود. دخ حین اجرا نی  های تدوینبینیها و تیشویژگی
ب داشس. این کاخ سب« نظاخ  و دقس»لحظ  ب لحظ  طوخبود. یعنی از هما  آغاز باید بر چگونگی تیشرفس کاخ، ب 

خ ترین نکا  دوجود آوخد. مهمشده دخ  وخ  ل وم، تغییراتی خا دخ عمل ب های انجامبینیشود ضمن مراعا  تیشمی
 شده اسس. اخائ  8-33تژوهی دخ جدول حل دخ خوش اقداماجرای خاه
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 پژوهی وش اقدامحل در ر.  نکات مهم برای اجرای راه8-21جدول 
 توضیح نکات ردیف
 لیاس های کاخ یا اخزیابی ب  کمک چکها یا کاستییادداشس تیشرفس نظاخ  و ثبس منظم 0
ا دخ هبیا  چگونگی تیشرفس کاخ ب  گروه تژوهش، همکاخا  و سایر افراد منتقد و اجرای نظرا  آ  مشوخ   3

 های ابرازشده توسط دیگرا (استقبال از خاهمحوخی و داشتن آمادگی از تک  وخ  ل وم )ترهی 
 ها خا خفع کرد حل بود  و آ دخ مایر اجرا مراقب هرگون  سوءتفاهم یا مانع اجرای خاه هاخفع سوءتفاهم 9

 
 آوری داده ثانویه . جمع21-2-6
برای داوخی دخباخه نتیج  آوخی داده تیرامو  مائل ، بعد از مداخل  اختصاص داخد. این مرحل  ب  مشاهده عمل و جمع 

های منظم و منطقی باشد. دخ این مرحل  نی  حل نیاز ب  داده و شواهد اسس. این شواهد باید مبتنی بر دادهاجرای خاه
آوخی داده و اب اخ آ  خا مشخص های جمعآوخی داده نیاز اسس و باید خوشآوخی داده اولی ، ب  جمعمانند مرحل  جمع
تواند مثل مرحل  قبل یا متفاو  از آ  باشد. باید مشخص کرد دخ این مرحل  ب  چ  نوع ا و اب اخ میهکرد.    این خوش

ا الح حا ل از اجرای »دهنده نشا « هایمعیاخها و شاخص»ها و شواهد باید شامل هایی نیاز اسس. این دادهداده
ظر و همکاخا  منتقد باشد. بنابراین الزم اسس تا تس نباشند.  همچنین این شواهد باید موخد تائید افراد  احب« حلخاه

آوخی کرد. این حل یا طرح و حتی حین اجرای آ ، اسناد و مداخکی برای اثبا  ادعای مؤثر بود  آ  جمعاز اجرای خاه
 واسناد الزم نیاس همیش  کمی و یا ب  عدد و خقم باشد. اظهاخا  همکاخا ، مراجعین، مردم، و یا یک نوشت ، عکس 

دخ  ترین نکا فیلم تیش و تس از اقدام، دیگرا  خا قانع کند ک  ا الح و تغییر مطلوب  وخ  گرفت  اسس. مهم
زما  ب  معیاخها یا شده اسس. دخ این مرحل  باید هماخائ  3-33تژوهی دخ جدول آوخی داده ثانوی  دخ خوش اقدامجمع

 داشس. حل اجراشده توج های الزم برای اخزشیابی خاهشاخص
 پژوهی آوری داده ثانویه در روش اقدام. نکات مهم برای جمع1-21جدول 

 توضیح نکات ردیف
 دهنده تغییرا  دخ حین انجام کاخ های نشا های مبتنی بر شاخصآوخی دادهجمع آوخی معیاخها جمع 0
 برای ا الح یا تغییر  متناسب بود  با اهداف و مائل  ا لی تژوهش یا اقدام موخد نی  تناسب معیاخ  3
 شده آوخیهای جمعهای اخزشیابی از دخو  دادهبیرو  کشید  شاخص معیاخ بر اساس داده 9
 «تشخیص بود  برای داوخا  و ناظرا قابل»و « شکلی منطقیدهنده تغییرا  مطلوب ب نشا » اخزیابی معیاخ  1
دهد، وضع موجود یا وضع مداخک و شواهدی اسس ک  نشا  می شده قبل از مداخل ،آوخیهای جمعمنظوخ از داده     

شده بعد از مداخل  یا تس از اقدام برای تغییر مقایا  شود، نشا  آوخیهای جمعنامطلوب چگون  اسس. وقتی با داده
تری اسبحل منآوخی شود، خاهتری جمعتر و دقیقدهد ک  اقدام تا چ  حد موفق بوده اسس. هرچقدخ اطالعا  کاملمی

عا  دقس و  حس نوع اطالها و تغییرا  تیشنهادی ب ک  اعتباخ یافت تر آ توا  شناسایی کرد. از هم  مهمبرای آ  می
 حل مناسب فکر کرد و یک طرحتوا  دخباخه یک خاهوتحلیل این اطالعا  میشده باتگی داخد. تس از تج ی انتخاب

های فهرسس شده، با دلیل و توجی ، حلحل، تژوهشگر از میا  خاهتخاب خاهموقس برای عرض  اخائ  کرد. دخ مرحل  ان
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س
شود تا دید آیا اجرای آوخی میها جمعکند. بعدازاین مداخل  مجدد دادهکند و آ  خا اجرا میبهترین خا انتخاب می

 د. های دیگر اندیشیحل منجر ب  تغییر و بهبود شده اسس. دخ غیر این  وخ  باید ب  خاهخاه
  
 . ارزشیابی 21-2-1  

شده دخ آ ، دخ مرحل  اخزشیابی باید شده دخ مرحل  تس از مداخل  )ثانوی ( و معیاخهای شناساییآوخیهای جمعبا داده
ؤال دهند. اگر تاسخ ب  این سؤال مثبس بود باید سخا نشا  می« خخداد یا تغییر یا تیشرفتی»ها از خود ترسید ک  آیا داده

وا  نتیج  تها میات  ب  آ  خا طرح کرد، یعنی محوخهای تغییر و دالیل احتمالی آنچ  بوده اسس. با این ترسشبعدی واب
 عنوا  یک تغییر یا خاه جدیدحل خا ب  کمک شواهد منطقی اخزیابی کرد. اگر نتیج  مثبس بود این اقدام ب اجرای خاه

ترین نکا  دخ اخزشیابی داده ثانوی  یا خاه دیگری بود. مهم ادام  خواهد یافس و دخ غیر این  وخ  باید ب  دنبال
 شده اسس. اخائ  09-33حل دخ جدول های حا ل از اجرای خاهداده

 پژوهی آوری داده ثانویه در روش اقدام. نکات مهم برای جمع90-21جدول 
 توضیح نکات ردیف
 اخزیابی می ا  تغییرا  توسط خود اقدام تژوه خوداخزیابی 0
 ا هکنندگا  یا آزمودنیها و نظرا  تأییدکننده تغییرا  توسط شرکساستفاده از یادداشس ا کنندگاخزیابی شرکس 3
 وجود آمده اخزیابی افراد داخای  الحیس، همکاخا  و افراد منتقد دخباخه تغییرا  ب  اخزیابی کاخشناسا  9

 
 . گزارش نهایی21-2-8

ای هتژوهی اسس. دخ این گ اخش باید مراحل اجرایی، دستاوخدها و حتی نتایج اخزیابیقدامها آخرین مرحل  اانتشاخیافت 
خا نشا  داد. دخ این نوشتاخ « شروع، ادام  و تایا  کاخ»آمده خا ب  اطالع دیگرا  خساند. دخ این گ اخش باید مراحل عملب 

ثبس شود. تژوهشگر باید « ها و سرانجام کاخاز آ شده، نقش و نظر دیگرا ، چگونگی استفاده خخدادهای انجام»باید 
ر توا  بها خا ب  خواننده منتقل کند. شکل گ اخش خا میتجاخب و هرگون  مشکال  دخ اجرای کاخ و چگونگی حل آ 

الهی، ؛ سیف0980تیگیری و جذاب برای خواند  تنظیم کرد )قاسمی تویا، اساس مراحل تژوهش یا با نظمی قابل
توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول تژوهی میهای اعتباخیابی برای تژوهش اقدام(. از انواع خوش0989حاینی ، امیر0981

 اشاخه کرد.  33-00
 پژوهی های اعتباریابی در اقدام. انواع روش99-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
 عنوا  فرد دخیل دخ امر تژوهشخود تژوهشگر ب  خوداعتباخیابی 0
 حل نظر بدهند.توانند دخباخه خاهاند و میکاانی ک  دخ محیط کاخ اطالعا  اخائ  داده  توسط همکاخا 3
 های باال و مائوال  محیط کاخ ها، خؤسای اداخا ، متصدیا  تاستوسط مدیرا  سازما  های باالتوسط خده 9
 توسط افراد شاغل دخ مجامع علمی و دانشگاهی مانند استادا  دانشگاه آکادمیک 1
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 های آموزشیپژوهی در نظامهای اقدامزمینه .21-9
ع منظوخ بهبود فرایندها و خفها آموزشی ب تژوهی، کاخبرد آ  دخ نظامهای استفاده از خوش اقدامیکی از بهترین فر س

 شهای استفاده از این خوترین زمین وتروخش دخ سطوح مختلف اسس. برخی از مهمانواع مشکال  دخ حوزه آموزش
 (. 0931معرفی کرد ) ادقی،  03-33توا  ب  شرح جدول های آموزشی خا میدخ نظام

 های آموزشیپژوهی در نظامهای اقدامترین زمینه. مهم92-21جدول 
 ها زمینه ردیف
 چگونگی تدخیس یک مفهوم علمی یا موضوع دخسی 0
 جهس انتقال مفهوم یا موضوع خاص های آموزشیکاخگیری وسیل کیفیس تولید و نحوه استفاده و ب  3
 های خفتاخیناهنجاخی 9
 های اجراییبهبود شرایط اداخی و فعالیس 1
 های اخزشیابی و امتحانا شیوه 9
 های آموزشیهای اداخه محیطخوش 5

 
 پژوهیپژوهی و تفاوت آن با اقدام. درس21-3

تژوهی بر مانند اقدامشود زیرا دخ معرفی آ  ب معرفی میتژوهی ای از اقدامعنوا  زیرمجموع تژوهی ب اغلب دخس
ای یا گردشی، نقش ای، مشاخکتی بود ، کاخ جمعی و تیمی، خویکرد چرخ توسع  و تروخش حرف »اموخی چو  

ش قای واقعی، نیازمند تفکر نقادان ، اهمیس زما  و نتیج ، کاخبرد یافت  دخ عمل و نمحوخی معلم، آغاز با سؤال و مائل 
بین این دو خوش مطرح  09-33هایی ب  شرح جدول حال تفاو تأکید داخند. بااین« آ  دخ ترویج و گاترش علم

 شود. می
 پژوهیپژوهی و درسهای بین اقدام. تفاوت99-21جدول 

 پژوهیدرس پژوهیاقدام ردیف
 عنوا  نقط  حرکسعمل ب  عنوا  نقط  حرکسنظری  و عمل ب  0
یی مائل ، تژوهش دخ حین عمل و کاخبرد یافت  دخ هدف: شناسا 3

 عمل
 ای و یادگیری معلمهدف: تروخش حرف 

 ماهیس، بازاندیشی )تفکر( ها و کاب نتیج  بهترماهیس، تفایر داده 9
 اجرا فقط دخ کالس و مدخس قابل جا و هر سازمانی هم  اجرا دخقابل 1
 یاتماتیکتا س بیشتر اخگانیک بیشتر سیاتماتیک  9
 خیلی ج ئی و محدود گاترده 5
 گروهی یا تیمی بود  گروهی هم فردی و هم 1
 خاص برای عملوجود طرح دخس و خاهنما  نداشتن خاهنمای عمل خاص 8
 سازی فرآیند آموزش و یادگیریتأکید بر غنی تأکید بر شناخس مائل  و بهاازی عمل دخ هر سازمانی 3
 مبتنی بر برنام  دخسی ام  دخسی نبود  رفاً مبتنی بر برن 09
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تواند نقش مؤثری دخ حفظ تژوهی داخای اهمیس اسس زیرا میوتروخش اقدامدخ حال حاضر دخ نظام آموزش     

های ماتند شده معلما  ک  از آ  تحس عنوا  های اخالقی و بهبود دخسی دخ دانش آموزا  داشت  باشد. گ اخشاخزش
خ قصد کاب نمره کامل دهای کامل و ماتند شده تجربیا  معلما  اسس ک  ب ود، از نمون شگ اخش تخصصی یاد می

 شود و اغلب شامل یکهمراه تیشنهاد اخزشیابی اخائ  میشود. گ اخش تخصصی معلما  اغلب ب اخزشیابی اخائ  می
 مجموع  کامل اسس. این مجموع  شامل تجاخب معلما  ب  همراه تیشنهادها اسس.  

نی  کمک بایاخ ب خگی ب  معلما  دخ خاستای استفاده از تجربیا  « تژوهیدخس»سناخیو و تدخیس گروهی یا      
رین کند و سعی داخد دخ کالس خود ب  بهتقبول فکر مییکدیگر اسس. وقتی معلم ب  نوع و خوش تدخیس بهین  و قابل

ک  اجرای بهین  سناخیو و الگوی تدخیس منوط ب   شکل ممکن ب  تدخیس بپردازد این نکت  مهم خا باید خعایس کند
نها تتژوهی ن های دخستژوهی و با همکاخی سایر همکاخا  و فرهنگیا  خواهد بود. شرکس دخ فعالیسشرکس دخ دخس

آموزد ک  چگون  همدیگر خا دخ ها میتای  دخ استفاده از تجاخب یکدیگر اسس بلک  ب  آ کمک ب خگی ب  معلما  هم
تژوهی نکت  مهم ایجاد همکاخی دخ دخس ای علمی و دقیق ب  تدخیس بپردازند. نقد قراخ دهند و چگون  ب  شیوهبوت  

تژوهی و گ اخش تژوهی شرایطی متفاو  با اقدامهاسس. دخسو تعاو  بین همکاخا  و استفاده مفید و مؤثر از آ 
مند تر بفهکند ک  چگون  دخس خا بهتر و دقیقک میتژوهی ب  معلما  و دانش آموزا  کمتخصصی داخد. دخواقع دخس

تژوهی وجود آموزد. دخ مقابل این موضوع ا الً دخ گ اخش تخصصی و اقدامهای تدخیس برتر خا میها شیوهو ب  آ 
اخب کند تا با استفاده از تجتژوهی الگویی اسس ک  ب  معلما  کمک مینداشت  و مائل  بایاخ کمرنگی اسس. دخس

ژوهی تهای اطالعاتی مربوط ب  تجاخب معلما  دخ خصوص اقدامهای تدخیس خا بیاموزند. تایگاهر بهترین شیوههمدیگ
 های تژوهشی مناسب دخ این عر   اسس. تژوهی، فر س مناسبی برای گرفتن ایدهو دخس

 

 پژوهی. فرایند اجرای درس21-5
رنده اسس ک  دخ ده  گذشت  موخدتوج  تژوهشگرا  آموزشی های یادگیتژوهی مدل ژاتنی تبدیل مداخس ب  سازما دخس

چرخ  یادگیری گروهی، کیفی، مشاخکتی و مداوم »جها  قراخگرفت  اسس. این الگوی تژوهشی دخ کالس دخس بر 
 اسس.  «تبیین مائل ، طراحی، عمل، بازاندیشی و یادگیری»گان  تأکید داخد و بر شامل مراحل تنج« کاخگ اخا  آموزشی

س کند. دخآموزشی خا فراهم میهای یادگیری جمعی و تبادل تجرب هش مشاخکتی معلما  دخ کالس دخس، فر ستژو
های تژوهش عملی دخ کالس دخس اسس. دخ این خویکرد معلما  با مشاخکس هم و همکاخی مدیرا  تژوهی از شیوه

ا هتردازند ک  برای آ شناسایی ماائلی می های تژوهشی ب گیری از خوشو معاونا  دخ چاخچوب کاخ گروهی و با بهره
های بهتر و سودمندتری برای تدخیس و اندیشی، همدلی و همکاخی، خاهها با همآید. آ دخ کالس دخس تیش می

ش کنند. دخ این خووخزی آنا  تیدا میآموزا  و تروخش توا  اندیش مدیریس کالس و یادگیری بهتر و بیشتر دانش
ها خا با محک دانش و تجرب  گذاخند و اثربخشی آ ای تژوهشی گروه خا دخ کالس دخس ب  آزمایش میهمعلما ، یافت 

آموزا ، تایش، بازنگری و بازسازی منظوخ باخوخ کرد  اندیش  و اف ایش یادگیری دانشسنجند و عملکرد خود خا ب می
 اشاخه کرد.  01-33 توا  ب  مواخدی ب  شرح جدولتژوهی میکنند. از اهداف خوش دخسمی
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 پژوهی. اهداف روش درس93-21جدول 
 اهداف ردیف
 ترباخ کرد  فرایند آموزش و یادگیری با مشاخکس معلما ، کاخکنا  و دانش آموزا  0
 های یادگیریهای علمی و نظری گیری از خوشهمدلی، همفکری و همکاخی معلما  و کاخکنا  دخ بهره 3
 آموزا وخزی دانشهای آموزشی و یادگیری معلما  و تروخش اندیش یوست  تواناییاف ایی و بهبود تدانش 9
 تحول نقش معلما  با گذخ از نقش آموزشگر ب  یادگیرندگانی تویا 1
دگرگونی جایگاه مدخس  از جایی برای آموزش ب  موقعیتی برای تژوهش و یادگیری و فضایی ک  دخ آ  کاخکنا  و دانش  9

 آزمایند.و با هم آموختن خا میآموزا  از هم 
 ای معلما توانمندسازی و توسع  دانش حرف  5
گیرند و با ب  اشتراک های خود و همکاخا  خا بر عهده میتوانایی دخ دخس تژوهی معلما  مائولیس اختقای دانش و      

کنند. دخس ای خا با هم طی میها و دانش خود و همکاخی دخ مراحل اجرای مایر موفقیس و خشد حرف گذاشتن تجرب 
 اسس.  09-33تژوهی شامل مراحلی ب  شرح جدول 

 پژوهی. مراحل درس95-21جدول 
 توضیح مراحل ردیف
یابی دخس تژوهی زمین  0

 بندی ماائلیا اولویس
مدیر قبل از آغاز سال تحصیلی با تشکیل شوخای آموزگاخا  گروه تژوهشی ب  برخسی نتایج عملکرد 

 تردازد.زا ، نیازهای آموزشی معلما ، انتظاخا  و اهداف سازمانی دوخه میآمودانش
 های مختلف ب  ترتیبهای تژوهشی دخ تای آمده زیرگروهدسسها و نتایج ب بر اساس تحلیل داده تشکیل گروه تژوهشی 3

 شود.اولویس تشکیل می
تشخیص مائل  و  9

 تعیین هدف
حل ابلسادگی قای ک  ب ا موانع خسید  ب  هدف و انتخاب مائل فا ل  میا  وضع موجود و مطلوب ی

 کننده، خوشن و داخای اخزش تژوهش باشد.  نباشد و دالیل انتخاب آ  قانع
آوخی اطالعا  با تأکید بر خوش تدخیس حل مائل ، تس از جمع یا تدوین طرح دخس تژوهشی طراحی آموزشی  1

 همیاخ و تهی  تروژه هایهای تدخیس تژوهش محوخ، خوشخوش
تدخیس و مشاهده  9

اجرای طرح دخس 
 تژوهشی

تس از تکمیل طرح دخس و تعیین تاخیخ اجرا و اجراکننده، یکی از معلما  طرح دخس تژوهشی خا 
کند و اعضای دیگر ب  مشاهده دقیق کالس دخ کالس خود با حضوخ دیگر اعضای گروه تدخیس می

ند داختردازند و از چگونگی آ  یادداشس بر میآموزا  میدانشهای دخس، فرایند تدخیس و فعالیس
 آموزا  دخ کانو  توج  اسس. کند. یادگیری دانشو یک نفر عکس و فیلم تهی  می

بازاندیشی فرایند  5
تدخیس اول و ا الح 
 طرح دخس تژوهشی

خا ند و آ سی کندهند تا فرایند کاخ خا برخبالفا ل  تس از تدخیس، اعضای گروه تشکیل جلا  می
بهبود دهند. نخاس معلم تدخیس کننده نظر انتقادی خود خا دخباخه طرح دخس تژوهشی و چگونگی 

دهند. دخ کند و تس از او دیگر اعضا دخباخه طرح دخس و چگونگی تدخیس نظر میاجرا بیا  می
ا  یادگیری آنا  آموزا  و می ها محوخ توج  ب  خفتاخ و عملکرد و واکنش و نظر دانشاین برخسی

 .اسس
تجدیدنظر دخ طرح  1

دخس تژوهشی و 
 ا الح آ 

ود و شها، طرح دخس تژوهشی برای اجرای مرحل  بعد بازبینی و بازسازی میتس از تایا  برخسی
ا گیرد تخی ی برای اجرای دوباخه طرح دخس دخ کالس دیگر و توسط معلم دیگر  وخ  میبرنام 

 فراهم شود. زمین  مشاخکس معلما  دیگر 
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اجرای طرح دخس  8

تژوهشی ویرایش شده 
 دخ کالسی دیگر

اجرا توسط یکی دیگر از معلما  عضو گروه مانند اجرای قبل و با حضوخ و مشاهده همکاخا  دیگر 
را  نظتوا  از حضوخ مهمانا  و  احببرداخی. دخ این مرحل  نی  میبرداخی و فیلمهمراه با یادداشس

 استفاده کرد. 
بازاندیشی فرآیند  3

آموزش و ا الح طرح 
 دخس تژوهشی

باخ دیگر گروه ب  همراهی میهمانا  دخ تایا  تدخیس دخ نشاتی ب  برخسی فرایند تدخیس ماائل 
تردازد و طرح دخس خا دوباخه ویرایش و شرایط یادگیری آموزا  و چگونگی مدیریس کالس میدانش

لم تدخیس کننده آغازگر گفتگوهای بازتابی و انتقادی اسس کند. دخ این مرحل  نی  معخا بازنگری می
کنند. دخ این مرحل  نی  نظر دانش آموزا  و تس از او دیگر اعضا و میهمانا  نقدهای خود خا بیا  می

 شود تا دخ بازسازی طرح موخدتوج  قراخ گیرد. مطرح می
اخزیابی تروژه دخس  09

 تژوهی و بازتاب نتایج
شود. این کاخ ب  یادگیری ل، کل فرایند دخس تژوهی ازآغازتاتایا  اخزیابی میتس از اجرای مراح

هد ای کمک شایانی خواها و دانش حرف ها و ساختن فرضی بیشتر گروه و آموختن از دانش و تجرب 
 کرد.

 زما  خویداد یا قالب مقال  وهای گوناگونی مانند گ اخش نوشتاخی با ساختاخ خوایی و بر تای  از خاه تهی  و انتشاخ گ اخش  00
 هاچاپ دخ مجال  و سایس

آموزا  و معلما  باشد. دخ این الزم اسس دخس تژوهی با برخسی نیازها و بر تای  اطالعا  حا ل از عملکرد دانش     
ب یر کتها اسس. تغیآموزا  و مشکال  یادگیری آ مایر تأکید بر شناخس  حیح یا مبتنی بر تژوهش نتایج دانش

ابق  تژوهی هم  افراد از معلم باستواند دلیل مناسبی برای انتخاب تای  و دخس باشد. دخ گروه دخسدخسی و تای  نی  می
 سال  تا معلما  مجرب نابس ب  هم و تبادل دانش و تجرب  متعهد هاتند. یک
هی تژوانتخاب شدند، گروه دخسها ها و دخسک  تای خوش تعیین اعضای ا لی گروه بایاخ مهم اسس. تس از آ      

ک   شود دخ مداخسیشود. تیشنهاد میتای  تشکیل میبا حضوخ مدیر یا معاو  آموزشی و س  تا شش نفر از معلما  هم
تای  تشکیل شود. اینا  اعضای نفر از معلما  هم 1تا  9کنند، گروه با حضوخ تژوهی خا اجرا میبرای اولین باخ دخس

تژوهی دخ آ   وخ  گیرد ای ک  قراخ اسس دخسک  تنها یک معلم دخ تای شوند. دخ وختییا لی گروه محاوب م
توا  از معلم هما  تای  از مدخس  دیگر دعو  ب  همکاخی کرد. مدیر مدخس  برای دخ مدخس  حضوخداشت  باشد، می

ها ناچاخ اسس زما  زیادی های آنا  و شرکس دخ جلا تژوهی و حمایس از فعالیسهای دخسمدیریس اثربخش گروه
شود. مدیر زما  دخ مدخس  تو ی  نمیطوخ همتژوهی ب های متعدد دخسهمین دلیل تشکیل گروه رف کند. ب  خا

ها خا قطع کند. ها خا ب  معاو  آموزشی خود واگذاخ کند اما نباید اختباط خود با گروهتواند اداخه برخی گروهمدخس  می
خو شایات  اسس مدیر مدخس  برای شناخس موانع سِر ا ب  حمایس مدیر نیاز بیشتری داخند ازاینهدخ آغاز کاخ، گروه

ها حضوخی تویا داشت  باشد. خوشن اسس ک  ها و دلگرم ساختن همکاخا ، دخ نشاسگروه و برطرف کرد  آ  خاه
 ف اید.اکند و بر انگی ه آنا  میتر میلگرمتر و دها و تشتیبانی از گروه، آنا  خا ب  اهمیس کاخ آگاهحضوخ مدیر دخ جلا 

ها و دانش آنا  توج  داشس و بر اساس نیازهای گروه از کاانی دعو  کرد ک  دخ دعو  افراد باید ب  توانایی      
های گروه خا اف ایش دهد. حضوخ افراد دخ گروه باید باعالق  و بدو  اجباخ باشد. بهتر اسس اجرای حضوخشا  توانایی

 تژوهی مالط باشد. س تژوهی با نظاخ  خاهنمای دخس تژوهی باشد یعنی فردی ک  بر مفاهیم و فرایند دخسدخ
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عنوا  حامیا  گروه دعو  کند. ازجمل  های هدایس دخس تژوهی ب نظرا  دخ زمین تواند از  احبهر گروه می     
اشاخه « رگ یدگا  استانی جشنواخه تدخیس و امثال آ ب دخس تژوها  برگ یده کشوخی و استانی، »توا  ب  این افراد می

 کرد. 
ضای گروه کاخ میا  اعتژوهی کاخی ت یینی و فرمایشی نیاس بلک  ضروختی مبتنی بر تقایممشاخکس دخ دخس     

ها و وظایف اعضای ترین نقشاسس. اعضای گروه باید دخ موخد هنجاخها و قواعد کلی اداخه گروه توافق کنند. مهم
 مروخ کرد.  05-33توا  دخ جدول روه خا میگ

 ها و وظایف اعضای گروه ترین نقش. مهم96-21جدول 
 هاوظایف و نقش اعضا ردیف
تژوهی با حضوخی همگام با دیگر اعضا دخ هم  مراحل وظیف  خهبری گروه و مدیریس فرایند دخس مدیر گروه 0

 )اغلب مدیر مدخس  یا معاو  آموزشی(
ا و هخی ی برگ اخی جلاا  با هماهنگی مدیر، حضوخوغیاب اعضا، تهی  مل وما  جلا وظیف  برنام  دبیر گروه 3

 ها )اغلب معاو  آموزشی یا یکی از اعضا(جلا تیگیری مصوبا  و تهی  و نگهداخی  وخ 
یس ا  و تدخآموزوظیف  تهی  طرح دخس و تدخیس با همکاخی اعضای دیگر گروه با نظاخ  بر کاخ دانش معلما  9

 معلما  و نوشتن گ اخش تژوهشی با کمک دیگر اعضا 
رای مند و ... بشوند مانند اولیا، معلما  عالق کاانی ک  ب  دالیل مختلف برای حضوخ دخ گروه دعو  می میهمانا  1

 مندی گروه ازنظرهای آنا  بهره
اعضای  9

 نظر احب
تژوهی مانند کاخشناسا  از گروه برای اجرای دخسافراد برخوخداخ از نوعی مهاخ  یا دانش موخدنی

 تژوهیهای تدخیس یا فرآیند دخسخوش
 ها استفاده شود و شاهدیها از آ کند تا دخ برخسیهای گروه، فیلم و عکس تهی  مییک نفر از فعالیس ماتندساز گروه 5

 برای خشد گروه باشد )با شکلی ساده و ب  کمک یک تلفن همراه(
 آشنایی»، «توانایی انجام کاخ گروهی»های زیادی ازجمل  گروه برای اجرای اثربخش وظایف خود ب  توانمندیهر      

توانمندی دخ مشاهده »، «های نوین تدخیسنوشتن طرح دخس بر تای  خوش»، «تژوهیهای تژوهشی و دخسبا مهاخ 
تواند برای حل چهاخ گون  مائل  ب  تژوهی میدخس نیاز داخد.« هامهاخ  اخزیابی از فعالیس»و « فعال و ثبس مشاهدا 

 خی ی و اجرا شود. برنام  01-33شرح جدول 
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 پژوهی  . انواع مسائل موردتوجه در درس91-21جدول 

 توضیح مسئله ردیف
ر تیادگیری بیشتر و عمیق 0

 آموزا دانش
-اند و تج ی موزا  ب  دسس آوخدههایی ک  از نتایج عملکرد دانش آاعضای گروه بر اساس داده

ها برای دانش آموزا  دشواخ اسس خا خوشن های کتاب دخسی، مفاهیمی ک  دخک آ وتحلیل فصل
 کنند.ها خا برای اجرای دخس تژوهی انتخاب میترین آ و سپس مهم

فهوم دخسی و چگونگی دانش و مهاخ  دخباخه یک موضوع و م نیاز برخی معلما  عضو گروه ب  ای اعضاخشد حرف  3
 تدخیس آ  

طراحی اجرای بهتر مفاهیم  9
 های دخسی جدیدو برنام 

 ها های دخسی و چگونگی خویاخویی با آ ها و کتابچالش تغییرا  برنام 

ابتکاخ و طرح نو برای اجرا مانند اجرای یک خوش تدخیس جدید یا اجرای شیوه جدیدی از  های ابتکاخیطرح 1
 ها های اخزیابی دانش آموزا  و برای ویرایش و  یقل آ یا خوشمدیریس کالس 

شود. این طرح دخس مانند طرح ای ک  گروه انتخاب کرده اسس طرح دخس تژوهشی تهی  میبرای حل مائل       
برآمده از مشاخکس و کاخ »های معمولی نیاس. دخ دخس تژوهی، طرح دخس بایاتی تنج ویژگی مهم شامل دخس

مبتنی »، «های موفق معلما و تجرب  بر تای  تژوهش»، «دخ جهس یادگیری بیشتر و خفع نیازهای دانش آموزا »، «گروهی
وظیف   باشد. « با ج ئیا »و « متمرک  بر مفاهیم محدود دخسی»، «آموزا های تفکر تیشرفت  دانشبر تقویس مهاخ 

ی خا فراهم آوخد. این طرح دخس باید دخ دستوخ کاخگروه های الزم برای تهی  طرح دخس تژوهشگروه آ  اسس ک  داده
 باشد و
 خوبی نشا  دهد.ها خا ب ها و دانش عملی گروه دخ زمین  مفاهیم مرتبط با مائل  و چگونگی تدخیس آ تژوهش

های علمی و تژوهشی برای ترهی  از هدف از گردآوخی اطالعا  طراحی آموزشی دخ چاخچوب یافت       
خوش تدخیس »، «مائل  و موضوع دخسی»های موخد اسس. برای این منظوخ اطالعا  دخ زمین اهای بیوخطآزمو 

های اخزشیابی برای موضوع خوش»، «شده و مدیریس فرایند یادگیری دانش آموزا متناسب با موضوع دخسی انتخاب
آموزا  از طریق های دانشتروخش مهاخ های مطالع  تیرامو  خوش»، «های موخدنیازاب اخها و فناوخی»، «شدهانتخاب

شود. گروه با توافق یکدیگر آوخی میجمع« آموزا های دانشویژگی»و « های کالسی و نوع تکالیفتدخیس، فعالیس
نظرا  تدخیس، تهی  مل وما ، دعو  از  احب»توا  ب  کاخهایی چو  کنند ک  ازجمل  میکاخها خا میا  خود تقایم می

نظرا  بر عهده تمامی ها و کاب تجرب  و اطالعا  از  احبها، منابع تژوهشاشاخه کرد. مطالع  کتاب« و امثال آ 
 اعضای گروه اسس.

ای ساده، اثربخش و خالقان  طراحی شود. این طرح باید قابل گون آوخی اطالعا  باید طرح دخس ب تس از جمع     
ا  کاخ قراخ داخند. طرح دخسی بدو  تشتوان  تژوهشی اغلب ب  هدف تکراخ برای باخهای بعد و کاانی باشد ک  دخ جری

آموزا  شود. وخزی دانشهای اندیش خسد. طرح دخس تژوهشی هنگامی بااخزش اسس ک  موجب تقویس مهاخ نمی
طرح دخس تژوهشی نقش  خاه گروه اسس، بنابراین باید با دقس و ذکر ج ئیا  کامل تهی  شود. طرح دخس تژوهشی 

ی یک جلا  دخسی تهی  و زما  تدخیس با توج  ب  موضوع دخس و محتوای آموزشی تنظیم شود. برای تدوین برا
شود. اگرچ  عنا ر مشترک دخ طرح دخس بر اساس خویکردهای آموزش و یادگیری از الگوهای مختلفی استفاده می
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گون  ک  برای طرح دخس هما  هایی دخ سطح ج ییا  وجود داخد.ها یکاا  اسس اما تفاو تر طرح دخسبیش
ی ی خآموزا  نی  باید برنام های دانشگیرد، برای مشاهده فرایند تدخیس و فعالیسخی ی  وخ  میتژوهشی برنام 

ای برای ثبس مشاهدا  طراحی شود تا اعضا بدانند چ  چی ی خا بایاتی مشاهده و ثبس کنند. شود. خوب اسس برگ 
 آموزا  تهی  شود. ثبس مشاهدا  از تدخیس معلم، خفتاخها و عملکرد دانش هایی برایبنابراین کاخبرگ

وزیاد کرد  دانش آموزا  دخ اجرای طرح دخس تژوهشی باید شرایط کالس واقعی و تدخیس بدو  دستکاخی و کم   
اخ  اشس تا کاخ نظها گذباشد. قبل از اجرا باید ب  تعداد اعضای گروه طرح دخس تژوهشی خا تهی  کرد و دخ اختیاخ آ 

موزا  آتر شود. قبل از اجرای طرح دخس تژوهشی معلم باید هدف گروه و علس حضوخ اعضا خا با دانشبر تدخیس عینی
از قبل دخباخه  شود ک  دانش آموزا  آمادگی حضوخ دیگرا  خا داشت  باشند. بایددخ میا  بگذاخد. این موضوع سبب می
یک از اعضا نباید دخ فرایند تدخیس دخالس تصمیم گرفس. هنگام تدخیس هیچ محل استقراخ اعضای گروه دخ کالس

 ها و توج  گروه باشدخی یآموزا  باید محوخ برنام کنند. وظیف  اعضا مشاهده و ثبس خویدادها اسس. یادگیری دانش
میس بایاخ داخد. اخزیابی دخ های آنا  اهآموزا  و آگاهی یافتن ازنظر و سلیق های دانشخو اخزیابی از آموخت ازاین

 تذیرد. آموزا   وخ  میازآ ، بیشتر از خاه گفتگوی ماتقیم با دانشهنگام تدخیس و تس
تس از اجرای طرح دخس تژوهشی جلا  اخزیابی با حضوخ اعضا و اعالم نظر اولی  معلم تدخیس کننده و دخ ادام       

اعضای گروه بامتانس و اخائ  بازخوخد ب  طرح و معلم تدخیس کننده بازخوخدها و نقدهای  شود.سایر اعضا برگ اخ می
عنوا  کشف شده ب های مطرحای اسس. کاستیاسس. هدف از نقد و داد  بازخوخد کمک ب  یادگیری و خشد حرف 

هده اهای مشهای اعضا و کاخبرگها باید بر تای  یادداشسهایی برای آموختن و خشد گروه خواهد بود. برخسیفر س
و  آموزا های دانشکالس دخس یا فیلم تدخیس باشد. دخ بازسازی شرایط یادگیری و طرح دخس، باید ب  خواست 

نظرهای آنا  توج  کرد. بر اساس این نظرا  طرح دخس تژوهشی بازنگری و ا الح و توسط معلم دیگری از اعضا 
اشد. آمی  و بدو  نیازی ب  تدخیس سوم بای موفقیسگون خی ی باید تالش شود ک  تدخیس ب هنگام برنام  شود.اجرا می

 برای تدخیس باخ دوم و دخ حضوخ میهمانا ، گروه باید هم  تالش خود خا ب  کاخ گیرد تا تدخیای موفق اخائ  دهد

  دوم تبهای دیگرا  آشنا شوند و کاخ خود خا بهبود دهند. اگر دخ مرکند تا با دیدگاهحضوخ میهمانا  ب  گروه کمک می
 توا  فرایند خا ادام  داد. ب  نتیج  نرسید می

دخ اخزیابی کل فرایند و نهایی کاخ الزم اسس دخ نشاتی هرکدام از اعضای گروه ب  چی هایی ک  از مشاخکس با      
 هایوخت ها و آمها خا با دیگر اعضا دخ میا  بگذاخد و احااسا  و عواطف و برداشساند بپردازد و آ دیگرا  آموخت 

د  تواند با ترسیخود از کاخ با گروه و تروژه دخس تژوهی خا شرح دهد. مدیر گروه با فراهم آوخد  فضایی  میمی می
 از همکاخا  بخواهد« هاتصمیم اجرایی کننده آموخت »و « برانگی  کاخمواخد تأمل»، «های حا لایده»هایی دخباخه ترسش

ها و مشکال  اجرایی تیش خو روه شرح دهند. دخ این نشاس محدودیستا نظرها و احااسا  خود خا برای گ
ها و نیازک  دخ سال آینده برنام  خا از چ  زمانی باید آغاز کرد؟ چ  تیشگیرد. ماائلی مانند اینموخدبرخسی قراخ می

دخ این  شود.طرح میها متجهی اتی برای اجرا دخ سال بعد نیاز اسس؟ و دخ ادام  تیشنهادهایی برای برطرف کرد  آ 
ترده و با نهایس احترام تردازد و الزم اسس بیتژوهی میهای تروژه دخسها و ضعفنشاس گروه ب  برخسی قو 

ماائل طرح شوند. تهی  گ اخش، عکس و فیلم از این جلا  مانند بقی  مراحل ضروخی اسس. دعو  از حامیا  ک  
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کل  تژوهی مانند یک. توج  داشت  باشید ک  دخ این بازنگری، تروژه دخساند مفید اسسگروه خا تا تایا  همراهی کرده

-خی ی دخسای برای برنام گیرد. دستاوخدهای این نشاس مقدم شود و تمرک  بر خوی اج ا  وخ  نمیاخزیابی می
 های آینده اسس. تژوهی
ا نوشس ها خها با توج  ب  نیاز آ انواع قالبتوا  دخ دخ تایا  کاخ نوشتن گ اخش تژوهش نی  بایاخ مهم  اسس و می     

 تا(.شیراز، بی 1وتروخش ناحی  و منتشر کرد )مدیریس آموزش
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ای پژوهش در عملیات  

 31 تحقیق در عملیات

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش در عملیات  

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مبانی روش پژوهش در عملیات 
 گیری پژوهش در عملیاتآشنایی با مالحظات نمونه 

 های پژوهش در عملیاتآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع  

 عملیات  های پژوهش درآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

 ری یادگیمنظوخ تصمیموتحلیل خیاضی و علمی یک فرایند یا عملیا  ب عنوا  تج ی ب « تژوهش دخ عملیا »از   
 شود. شود. دخ این فصل ب  معرفی خوش تژوهش دخ عملیا  و چگونگی اجرای آ  ترداخت  میمی
 

 . مفهوم پژوهش در عملیات90-9
و دخ خالل جنگ جهانی دوم، اختش انگلاتا  از گروهی از دانشمندا  خواسس تا دخباخه ماائل تاکتیکی،  0310دخ سال 

بع محدود نظامی تژوهش کنند. ازجمل  ماائل موخدتژوهش، مطالع  کاخایی استراتژیک و مؤثرترین خوش استفاده از منا
 «تژوهش دخ عملیا »عنوا  اولین شکل خسمی از شده بود. این گروه علمی ب های جدید و خاداخهای اختراعافکنبمب

ود. لیا  نظامی بنی  ب  مناسبس ترداختن این گروه ب  تژوهش دخ موخد عم« تژوهش دخ عملیا »شده اسس. نام معرفی
متحده آمریکا شد و اگر آغازگر این خوش انگلاتا  بود ولی خیلی زود خهبری این خشت  دخ حال خشد از آ  ایاال 

عنوا  خوش سیمپلکس نام گرفس ک  دخ نخاتین خوش خیاضی موخداستفاده و موخدتذیرش عموم دخ این خوش، ب 
  ب  وجود آمد.  توسط خیاضیدا  آمریکایی جوخج دانت یک 0311سال 

تحقیق »اسس ک  دخ منابع مختلف ب  اسامی  Operations Research (OR)ترجم  « تژوهش دخ عملیا »عباخ        
 Operationalشده اسس. مفهوم دیگری هم بنام تژوهش عملیاتی معادلنی  ترجم « تحقیق دخ عملیا »، «عملیا 

Research  ماتی برای خواننده ایجاد کند. دخ جامع  تفاو  ممکن اسس ابهاظاهر موجود داخد. وجود چند عباخ  ب
دخ  شود. طوخی ک استفاده می« تژوهش عملیاتی»و « تحقیق دخ عملیا »علمی و دانشگاهی ایرا  بیشتر دو عباخ  

  های مربوط بو دخ خشت « تحقیق دخ عملیا »عنوا  دخس یا حتی گرایش ب « مهندسی  نایع و خیاضی»های خشت 
وخ   شود. دو عباخ  تحقیق دخ عملیا  و تژوهش عملیاتی ب دیده می« تژوهش عملیاتی»مدیریس اغلب با عنوا  

، تاخیخی»های هما  نقش  فتی اسس ک  واژه« تژوهش عملیاتی»خوند. واژه عملیاتی دخ عباخ  مترادف ب  کاخ می
تژوهش  عنوا  یک نوع خوشداخند و آ  خا ب بر عهده« یتاخیخی، تیمایشی و تطبیق»های دخ تژوهش« تیمایشی و تطبیقی

شوند یبا تحقیق دخ عملیا  مقایا  م« گیریتحلیل سیاتم، علوم مدیریس و تصمیم»کند. البت  دخ مواخدی معرفی می
شود برخی آ  خا چی ی بیش از یک خوش تژوهش بدانند.  برخی کاخشناسا  اعتقادداخند ک  عباخ  و این باعث می

 (. 0981اسس )امیدواخ، « تژوهش عملیاتی»تر از عباخ  مناسب« تحقیق دخ عملیا »یا هما  « ژوهش دخ عملیا ت»
تژوهش دخ »های تخصصی توسط انجمن« تژوهش دخ عملیا »از اواسط ده  تنجاه ب  بعد تعاخیف متعددی از      

رین تفهمترین و قابلآ  وجود نداخد. اما شاید سادهشده اسس اما هنوز تعریف واحدی از اخائ « نویاندگا »و « عملیا 
ها و اب اخهای خیاضی ب  همراه نگرشی ای از فنمجموع »( باشد ک  آ  خا 0318باخ و جرج )تعریف مربوط ب  دالن

نوا  عتواند ب کنند. دخمجموع این خوش میمعرفی می« های مختلفسیاتمی برای حل ماائل تصمیم عملی دخ حوزه
اخبردی های کگیری تعریف شود ک  خویکرد آ  تشتیبانی از حل ماائل واقعی دخ حوزهکردی علمی برای تصمیمخوی

تژوهش »(. هدف 0331، 0وین؛ الس و خوز 0981اسس )امیدواخ، « سازی خیاضی و کامپیوتریمدل»متنوع با استفاده از 

                                                           
1.  Luss and Rossenwein 
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های شامل اناا ، ماشین، مواد، انرژی، اطالعا  و تمعملیا  سیا»، «عملیاتی»توا  دخ حل ماائل خا می« دخ عملیا 

ای از چند عمل یا وظیف  ماتقل دخ اختباط با اموخ مختلف مجموع « عملیا »خال   کرد. « گیریتصمیم»و « تول
 (. 0388، 0دهند )ساعتیتر انجام میاسس ک  دخ ساختاخی مناجم با هم، عملی دخ خاستای اهداف ب خگ

  
 (OR)ه پژوهش در عملیات . گستر90-2    

هتر اسس. گیری بیافت  برای کمک ب  تصمیمهای تحلیلی توسع دانشی برای استفاده از خوش (OR) تحقیق دخ عملیا 
میم ب  مدیرا  دخ تحلیل شرایط تیچیده و اتخاذ تص« سازی خیاضیمدل»هایی نظیر تحقیق دخ عملیا  با استفاده از خوش

نی بیها و شرایط موجود، تیشهای تیچیده، دخ نظر گرفتن محدودیسمجموع  داده»ش بر کند. این خوبهتر کمک می
 تأکید داخد. « گیریها و اب اخهای تصمیمترین خوشکاخگیری تیشرفت دقیق نتایج و اخزیابی خیاک و ب 

سازی، از خ ماائل بهین ای از خیاضیا  اسس ک  برای یافتن نقط  بهین  دخشت ای میا تحقیق دخ عملیا  شاخ      
کند. یافتن نقط  بهین  بر اساس نوع استفاده می« هاخی ی خیاضی، آماخ و طراحی الگوخیتمبرنام »هایی مانند گرایش

زی )مانند سود ساشود. ماائل تحقیق دخ عملیا  بر بیشین ها استفاده میسازیمائل  مفاهیم مختلف داخد و دخ تصمیم
تفاده از سازی )مانند ه ین  کمتر یا کاهش خیاک( با اسید باالتر یا تهنای باند بیشتر( یا کمین بیشتر، سرعس خط تول

اسس ک  با زبا   اییک یا چند قید، تمرک  داخند. ایده ا لی تحقیق دخ عملیا  یافتن بهترین تاسخ برای ماائل تیچیده
 شوند.یک سامان  میسازی عملکرد اند و باعث بهبود یا بهین سازی شدهخیاضی مدل

های مقداخی، تحلیل مقداخی و علم علم مدیریس، خوش»تحقیق دخ عملیا  معمواًل دخ قالب عناوینی چو      
کند. گیری بهتر فراهم میخویکردی علمی برای حل ماائل مدیریتی و کمک ب  مدیرا ، جهس تصمیم« گیریتصمیم

های اند یا از سایر خشت یافت خد ک  یا دخ حوزه علم مدیریس توسع ای از فنو  خیاضی تأکید دااین خوش بر مجموع 
 های خیاضیا  کاخبردیاند. تحقیق دخ عملیا  از زیرشاخ شدهعلوم همانند خیاضی، تجربی، آماخ و مهندسی اقتباس

امکا   تخصصا گیرد. خیاضیا  کاخبردی ب  مهای کاخبردی آ  دخ مهندسی  نایع نی  موخدتوج  قراخ میاسس و جنب 
های نظری تحقیق دخ عملیا  خا برخسی کرده و آ  خا گاترش دهند و توانایی ایجاد و توسع  تحقیق دهد تا جنب می

. ای از فنو  خیاضی اسسدخ عملیا  خا فراهم کنند. باید ب  خاطر داشس ک  تحقیق دخ عملیا  چی ی بیش از مجموع 
تی کند. نگاه این خوش ب  ماائل مدیریو مشکال  ب  طریق منطقی برخوخد می این علم نی  همانند سایر علوم با ماائل

دخ انواع  گیری بهتریافت ، برای کمک ب  تصمیمهای تحلیلی توسع مند و منطقی با استفاده از خوشیک نگاه نظام
مدیرا   چیده و دستیابیب  تحلیل شرایط تی« سازی خیاضیمدل»هایی مانند ها اسس. تحقیق دخ عملیا  با خوشسازما 

 (.0933کند )آذخ، تر و بهبود سیاتم کمک میهای مناسباجرایی ب  تصمیم

، سازی، آماخ، نظری  گرافسازی خیاضی، بهین مدل»شده توسط تحقیق دخ عملیا  شامل اب اخهای ا لی استفاده     
تیوند  دلیل ماهیس محاسباتی با علوم کامپیوتر اسس. ب « سازیگیری و شبی ها، نظری   ف، آنالی  تصمیمنظری  بازی

دخ  اف اخهای تجاخی تحقیقکند. نرماف اخها یا کدهای اختصا ی مربوط ب  آ  استفاده میگر اغلب از نرمداخد و تحلیل

                                                           
1. Saaty  
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ا خ اف اخها و کدهای خود نوشت شوند و قابلیس استفاده دخ نرمعملیا  اغلب با عنوا  اب اخهای حل مائل  شناخت  می
 داخا هاتند.

 
 «پژوهش در عملیات». مراحل اجرای 90-9

 0-99ها دخ شکل ترین آ شده اسس ک  یکی از خایجبا مراحل مختلفی گ اخش« تژوهش دخ عملیا »فرایند اجرای 
 شده اسس.  معرفی

 
 «پژوهش در عملیات». فرایند اجرای 9-90شکل 

 مروخ کرد.  0-99جدول  توا  با ج ئیا  دخشده خا میمراحل معرفی     
 «پژوهش در عملیات». فرایند اجرای روش 9-90جدول 

 توضیح مراحل ردیف
شوند. طوخ مداوم دخ معرض ماائل و مشکالتی اسس ک  مانع خسید  آ  ب  اهداف خود میهر سیاتم ب  مشاهده 0

 عریف مائل  دسس یابد. شناسی کرده و ب  تها آسیبمدیر باید با مشاهده عوامل موجود و خوابط بین آ 
دخ  وخ  ایجاد مائل  دخ سازما ، باید آ  خا با دقس و تمرک  بر هم  جوانب تعریف کرد. تعریف نادخسس  بیا  مائل  3

 حل مناسب آ  باشد. انگاخی و نرسید  ب  خاهتواند موجب سادهمائل  می
تواند دخ دخ دنیای واقعی و سازمانی اسس. مدل میمدل دخ این خوش، بیا  خال   و خوشن از یک مائل   ساختن مدل 9

کننده توابع ای از خوابط خیاضی بیا مدل شامل مجموع  ORشکل یا نموداخ باشد. اما اغلب دخ قالب یک
 های موجود اسس. هدف و محدودیس

هش دخ عملیا  حل شود ها و فنو  تژوباید با استفاده از الگوخیتم ORمائل  فرمول  شده دخ قالب یک مدل  حل مدل 1
 شود. اف اخ استفاده میاز نرم ORدسس آید. اغلب برای حل ماائل و جواب بهین  ب 

د کند. البت  مدیر بایگیری بهتر مدیر اخائ  میجواب حا ل از حل مدل، اطالعاتی خا برای کمک ب  تصمیم اجرا 9
 آ  با نظر مشاوخا  موخداستفاده قراخ دهد. نتایج حا ل از حل مدل خا با تفکر و تعمق مدیریتی و ترکیب 

 
 «پژوهش در عملیات»سازی در . مدل90-3
max هاتند.  3-99شده دخ شکل  وخ  اخائ دخ حالس کلی ب « تژوهش دخ عملیا »های مدل 𝑧 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 𝑠. 𝑡.  𝑔𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑏𝑖   ∀𝑖 = 1. . 𝑚 𝑥𝑖 ≥ 0 

 «پژوهش در عملیات»های . حالت کلی برای ارائه مدل2-90شکل 

مشاهده لهتعریف مسئ ساختن مدل حل مدل اجرا
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م. دسس آوخیخا ب خواهیم بیشترین یا کمترین مقداخ آ و مفهومی اسس ک  می« تابع هدف مائل » f(x)دخ این شکل 

سازی زیا ، کوتاه کرد  زما  انجام کاخ، کاهش ضایعا ، اف ایش کیفیس حداکثرسازی سود، حداقل»دخ ماائل واقعی 
شوند. معادل  نشا  داده می« تژوهش دخ عملیا »های از مفاهیمی هاتند ک  دخ قالب توابع هدف دخ مدل« امثال آ و 

i(x)<=biG ود ک  ای حداکثرسازی شگون باشد و تابع هدف باید ب نی  بیانگر قیودی اسس ک  مائل  با آ  مواج  می
 اسس.  «نیروی اناانی، منابع مالی، فی یکی و امثال آ »نابعی چو  های مقیود هم برقراخ باشند. قیود ناشی از محدودیس

ب  یک نمون  توج  کنید. برفرض اینک  یک « سازیفرایند مدل»و « تژوهش دخ عملیا »برای دخک بهتر از ماائل      
 999ر می  د هکند؛ سواستفاده می« نیروی اناانی، چوب و چرم»تولیدکننده می  و  ندلی برای تولید محصوالتش از 

واحد اسس. منابع موخداستفاده برای تولید هر می  و  ندلی و می ا  کل منابع دخ دسترس  399واحد و سود هر  ندلی 
 خواهد بود.  3-99ب  شرح جدول 

 «پژوهش در عملیات»سازی . منابع نمونه برای مدل2-90جدول 
 منابع در دسترس صندلی میز منابع الزم ردیف
 نفر ساعس 399 نفر ساعس 9 نفر ساعس 9 ینیروی اناان 0
 مترمربع 999 مترمربع 0 مترمربع 3 چوب 3

 مترمربع 999 مترمربع 909 مترمربع 0 چرم 9

  099 999 سود 1

این تولیدکننده با توج  ب  محدودیس منابع موجود با این مائل  مواج  اسس ک  با تولید چند عدد می  و چند عدد      
خی ی تولید اسس ک  دخ تمام حداکثرسازی سود خا انجام دهد. این مائل  یک نمون  ساده از برنام  تواند ندلی می

ائل سازی اسس و دخ ماهای تولیدی مصداق داخد. تعیین ترکیب تولید بهین  موضوعی نیازمند مدلها و کاخگاهکاخخان 
 اسس.  9-99هایی ب  شرح جدول داشاخه داخای گامسازی مائل  موخحل نیاس. مدل وخ  ذهنی قابلبا ابعاد واقعی ب 
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 سازی برای نمونه کارگاه تولید میز و صندلیهای مدل. گام9-90جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 خا برابر با تعداد  ندلی تولیدشده  X2برابر با تعداد می  تولیدشده و  X1تعریف  تعریف متغیر تصمیم 0
ازآنجاک  هدف مائل  ماک یمم کرد  سود اسس لذا تابع سود دخ این مائل  برابر با  تعریف تابع هدف 3

Z=500X1+100X2 .اسس ک  باید حداکثرسازی شود 
اخائ  تعریف ب  ازای هر منبع با توج  ب  محدودیس منابع دخ دسترس اسس. برای منبع نیروی  تعریف قیود 9

شده دهد کل نیروی اناانی استفادها  میشود ک  نشتعریف می 9X1+3X2<=200اناانی قید 
طوخ مشاب  قیود مربوط ب  چوب و چرم نی  باشد. ب  399برای تولید می  و  ندلی نباید بیشتر از 

 شود. تعریف می
های تعیین محدودیس 1

 عالمتی
یعنی متغیرهای تصمیم چ  نوع اعدادی با چ  عالمتی هاتند. متغیرهایی با  اعداد حقیقی،  حیح 

 شوند.یا  فر و یک دخ انواع کاخبردها تعریف می
max شود: مدل خیاضی این مائل  ب  این شکل می اخائ  مدل خیاضی 9 𝑧 = 500𝑋1 + 100𝑋2 5𝑋1 + 3𝑋2 ≤ 200 2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 500 𝑋1 + 0.5𝑋2 ≤ 300 𝑋1 ≥ 0, 𝑋2 ≥ 0  
حل با الگوخیتم سیمپلکس و قابل LPخی ی خطی ده از مدل برنام شده دخ جدول فوق، یک نمون  سامدل اخائ      

حل  وخ  دستی با الگوخیتم سیمپلکس قابلخاحتی و ب قید و ب  9متغیر و  3اسس. هرچند مائل  موخداشاخه داخای 
ای اف اخهرمشود با نتر و گاهی داخای چند ه اخ قید و متغیر هاتند ک  الزم میاسس؛ اما ماائل واقعی بایاخ ب خگ

 خی ی خیاضیاف اخهای حل ماائل برنام ترین نرمها ترداخت  شود. برخی از مهمهای خیاضی آ تخصصی ب  حل مدل
 شده اسس. معرفی 1-99دخ جدول 

 ریزی ریاضیافزارهای حل مسائل برنامهترین نرم. برخی از مهم3-90جدول 
 توضیح افزارنرم ردیف
0 WINQSB تژوهش دخ »های استفاده برای دانشجویا  ک  امکا  اجرای انواع مدله و قابلاف اخی سادنرم

  کند.نویای فراهم میخا دخ کاخبردهای مختلف با خوش ساده و بدو  نیاز ب  برنام « عملیا 
3 LINDO  وLINGO های خیاضی خا با اف اخ داخای زبا  کد نویای برای معرفی مدل خیاضی ک  مدلدو نرمsolver  های

ی خی ی خیاضهای برنام ها امکا  نوشتن مدلکنند. خابط کاخبری آ خی ی خیاضی حل میحل برنام 
 کند. می اف اخ خا فراهمب  فرم بات  با تشکیل ماتریس ضرایب تابع هدف و قیود توسط خود نرم

9 GAMS کا  استفاده از انواعاف اخی قدختمند و داخای خابط کاخبری قوی برای تعریف مدل اسس ک  امنرم 
solver اف اخ داخای زبا  کدنویای مخصو ی اسس ک  کند. این نرمهای خیاضی خا فراهم می

 کند.تذیر میهای با ابعاد ب خگ خا ب  فرم بات  امکا نوشتن مدل
1 AIMMS ی راهای کاخبری بک  امکا  ایجاد فرم« تژوهش دخ عملیا »اف اخهای مربوط ب  ترین نرماز قوی

 کند.ها و نمایش نتایج خا فراهم میوخود اطالعا ، اجرای مدل
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 ریزی ریاضی. انواع مسائل برنامه90-5

های با متغیرهای حقیقی،  حیح یا  فر و یک های خیاضی شامل چ  نوع متغیرهایی هاتند مدلبا توج  ب  اینک  مدل
ای هیود ممکن اسس خطی یا غیرخطی باشند ک  انواع مدلتعریف اسس. همچنین تابع هدف و قهای مختلط قابلیا مدل
 دهند. خی ی غیرخطی خا شکل میخی ی خطی و برنام برنام 

 

 سازی ریاضی . کاربردهای مدل90-6
 اشاخه کرد.  9-99توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول سازی خیاضی میازجمل  کاخبردهای مدل

 ی برای پژوهش در عملیاتسازی ریاض. انواع کاربردهای مدل5-90جدول 
 توضیح انواع ردیف
خی ی برنام  0

 تولید
منظوخ تعیین ترکیب بهین  تولید با توج  ب  محدودیس منابع دخ دسترس خی ی تولید ب های برنام مدل

 ای ک  سود حا ل از تولید محصوال  حداکثر شود.گون شوند ب تعریف می
خی ی برنام  3

 ونقلحمل
ویژه ا ب ههای تقاضا مانند فروشگاهکننده مانند کاخخان  ب  محلونقل کاالها از مبادی عرض ملسازی حبهین 

ونقل)کامیو ، وانس و امثال آ ( زما  محدود بود  عرض  و تقاضا اسس. بنابراین انتخاب نوع ناوگا  حمل
 یرد.گموخدتوج  قراخ می با توج  ب  می ا  تقاضای از مبدأ تا مقصد با خویکرد حداقل سازی ه ین  حمل

 «بندی امتحانا  دخ دانشگاهزما »و « ها، متروحرکس قطاخها، هواتیما»بندی دخ اموخی مانند سازی زما بهین  بندی بهین زما  9
اسس. دخ این ماائل برنام  « های کاخی بر اساس تراکم مراجعین دخ ساعا  مختلفبندی نوبسزما »و 

کید بر انجام کاخها دخ کمترین زما  ممکن بدو  اتالف وقس و بدو  تداخل خواهد ها با تأزمانی فعالیس
 بود. 

تخصیص بهین   1
 منابع

ا از سازما  ب  واحدها ی« بودج ، نیروی اناانی، تجهی ا  و امثال آ »سازی تخصیص منابعی مانند بهین 
 ها اسس.شده از آ شعب خود با حداکثرسازی اخزش کلی کاب

خی ی  برنام 9
 کالسی

های برنام  سازیمنظوخ بهین با یک دست  از قیود ب « دانشجو، کالس، استاد و دخس»های تعیین بهین  مؤلف 
زما  دخ دو کالس یا های آموزشی اسس. برای نمون  ممانعس از مواخدی ک  یک استاد همکالسی دخ نظام
نشده زما  دو دخس تعریفخ یک کالس همزما  دخ دو کالس دخس نداشت  باشد و یا دیک دانشجو هم

دی االجرا و قیوها قیود الزمباشد و  ظرفیس کالس با تعداد دانشجویا  دخس مطابقس داشت  باشد. این
ساز د بهین نبود ، قیو ها برای خالیها و استفاده بهین  از ظرفیس کالسمانند کاهش زما  بین تشکیل کالس

 هاتند. 
نبال دهای فوالدی یا تاخچ  دخ ابعاد مختلف ب سازی برش وخقهای  نعتی، برای بهین اخی از برشدخ بای برش بهین  5

ها چگون  چیده و برش داده شوند تا ضایعا  برش حداقل ها یا تاخچ مدلی هاتیم ک  نشا  دهد تا وخق
 باشد. 

سنجش کاخایی  1
 واحدهای  ف

ها برای اخزیابی عملکرد و سنجش ای تحلیل توششی دادههخی ی خطی با عنوا  مدلهای برنام از مدل
 وخ  شود. کاخایی ب ها مانند واحدهای استانی یا شعب استفاده میکاخایی واحدهای  ف سازما 
ند. کهای بیشتری تولید میهای کمتر، خروجیشود و واحد کاخاتر، با وخودیخروجی ب  وخودی تعریف می
بندی واحدهای  فی مانند شعب بانک، بیم ، واحد دانشگاهی و ی و ختب از این خوش برای سنجش کاخای

 شود. مداخس استفاده می
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سازی بهین  8
ماائل با 
 یاساختاخ شبک 

د کاخ خود. ماائلی ماننای ب تواند برای حل بایاخی از ماائل داخای ساختاخ شبک سازی خیاضی میمدل
ازی ترافیک دخ سعبوخ از شبک  توزیع آب یا گاز، بهین جریا  قابل ترین مایر، تعیین بیشترینتعیین کوتاه»

 ای هاتند. سازی ماائل شبک دسس بهین ازاین« ها و امثال آ خیابا 
تعیین جیره  3

 غذایی بهین 
ها ا، چربیهها، ویتامینتروتئین»سازی خیاضی برای تعیین جیره غذایی دام با حداقل نیاز خوزان  دام ب  مدل

 ها و ترکیب جیره غذایی با کمترین ه ین  دخ دامداخی« و دیگر مواد مغذی 
تعیین الگوی  09

 مناسب کشس
ود های منابع موجاینک  دخ چ  استانی چ  نوع محصولی و ب  چ  می ا  کاشت  شود تا بر اساس محدودیس

 دسس آید. وهوایی، بیشترین محصول ممکن ب و شرایط آب
سازی خیاضی اسس. دخواقع هر جا ک  بخواهیم تصمیمی اخه بخش کوچکی از کاخبردهای متنوع مدلمواخد موخداش     

سازی خیاضی کمک توا  از مدلشماخ اتخاذ کنیم، میهای مختلف و دخ برخی مواقع بیبهین  از بین گ ین 
 (.0933)مهرگا ، گرفس

 
  
 
 

      
      
 
 
 
  
 



 

 

 روش پژوهش داده کاوی
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 کاوی  هدف کلی: آشنایی با روش کشف دانش و داده

 اهداف یادگیری
 کاوی آشنایی با مفهوم روش داده 
 کاویگیری در روش دادهآشنایی با مالحظات نمونه 

 کاویها در روش دادهادهآوری دآشنایی با مالحظات جمع 

 کاوی های دادهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ها اشاخه داخد. دخ این فصل داده های اطالعاتی یا تایگاههای مخفی موجود دخ بانکاوی ب  کشف الگوها یا مدلکداده
 کاوی و فرایند اجرای آ  ترداخت  خواهد شد. ب  معرفی خوش داده

 
 کاوی . آشنایی با مفهوم داده99-9

کاوی ب  شناخس اموخ مختلف ازجمل  خفتاخ ادهکاوی این اسس ک  آینده بایاخ ب  گذشت  شبی  اسس. دفلاف  داده
موخ کند. این خوش فضای حاکم بر ابینی آینده با تقریب باال بر اساس آ  کمک میوکاخ خود دخگذشت  و تیشکاب

            ترجم  عباخ « کاویداده»ای خا فراهم خواهد کرد. بینان گیری واقعموخدبرخسی خا شفاف و زمین  تصمیم
«Data Mining » بها از حجم عظیم معاد  داده اسس. یا استخراج اطالعا  گرا « کاوید  از معاد  داده»و ب  معنای

نشا   Data Mining خود و دخواقع عباخ کاخ میب « استخراج از معد »دخ معنای ضمنی خود یعنی  Mining کلم 
بهایی دخ اهر آ  مشخص نیاس چ  عنا ر گرا کند و از ظدهد ک  حجم انبوه اطالعا  مانند یک معد  عمل میمی

بها دسس تیدا توا  ب  آ  عنا ر گرا عمق این معد  وجود داخد. تنها با کندوکاو و استخراج این معد  اسس ک  می
 (.0931معرفی شده اسس )نشری  دایک ،  0-90کاوی دخ جدول های خوش دادهترین ویژگیکرد. برخی از مهم

 کاویهای روش دادهن ویژگیتری. مهم9-99جدول 
 هاویژگی ردیف
 یافت  و تیچیده از علم آماخ و داخای سازوکاخهایی فراتر از علم آماخ شاخ  توسع  0
 ها سازی از حجم انبوه دادهتأکید بر تحلیل و مدل 3
 های خودکاخ یوهها ب  کمک هوش مصنوعی و شتأکید بر دستیابی ب  اطالعا  تنها  و اخزشمند موجود دخ داده 9
 ها کشف خودکاخ الگوهای ناشناخت  دخ دخو  داده 1
 های موجودکمک دادهحل مائل  ب  9
 های مشاب  هایی با ویژگیای از افراد، اشیاء یا موضوعا  دخ طبق گروه کرد  مجموع فرایند گروه 5
 لید دانش های اطالعا  و تایگاه داده برای تواستفاده از حداکثری از بانک 1
شده های گردآوخیهای داده، دادهها دخ تایگاهها و باالخفتن حجم آ کاخشناسا  اعتقادداخند دخنتیج  اف ایش داده      

شده اسس و دخنتیج  « داده و اطالعا »اند. این امر باعث اف ایش شکاف میا  دخ مخاز  داده ب  گوخهای داده مبدل شده
 نیاز اسس. « هاهای طالیی از دادهشمش»ب  « گوخهای داده»کاوی برای تبدیل ای دادهمند اب اخهب  توسع  نظام

ازی سهای گردآوخی و ذخیرههمراه با ظرفیس« داده»و خشد انفجاخی تولید « فناوخی اطالعا »با تیشرفس سریع       
ی های علمخوزه حجم عظیمی از داده. هم اندگرفت های تجاخی شکلهای بایاخ ب خگی برای تراکنشدادهها،  تایگاه آ 

ها و اکتشاف اف اخهایی ب  خودکاخسازی تحلیلها و نرمکاوی با خوششوند. دادههای گوناگو  تولید میدخ زمین 
کاوی دخ گاتره وسیعی ها دخ زمین  دادهتردازد. تژوهشهای ب خگ و تیچیده دخ خاستای حل ماائل میمجموع  داده
 شود.  نبال می« هاسازی دادهآماخ، علوم کامپیوتر، یادگیری ماشین، مدیریس تایگاه داده و بصری»شامل از موضوعا  
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س
کند. بشر از اطالعا  و دانش برای گاتره وسیعی از ها ب  اطالعا  و دانش کمک میکاوی ب  تبدیل دادهداده      

کند. این یبینی قیمس سهام استفاده مبرداخی و تیشکاله ها، کشفکاخبردها، از تحلیل بازاخ گرفت  تا تشخیص بیماخی
 بندی کرد. دست  3-90توا  دخ محوخهایی ب  شرح جدول کاخبردها خا می

 کاوی . محورهای کاربردی داده2-99جدول 
 محورها ردیف
 فتاخها خ های ژنوم اناانی و دیگرها و خفتاخهای اناانی با استفاده از دادهبینی خودکاخ گرایشتیش 0
 تر دخ حال و آینده های اثربخشکاخ برای اتخاذ تصمیموهای کابتحلیل تراکنش 3
 بندی بر اساس اهداف خاص بندی و طبق های شخصی و ت شکی برای گروهتحلیل داده 9
 های علمی برای خسید  ب  نتایج و الگوهای جدید یا نوآوخان  دخ اموخ خاص تحلیل داده 1
 وخان  دخ حوزه مربوط های بهرهانواع تصاویر و ویدئوهای نظاختی برای اتخاذ تصمیم تحلیل 9
 های وخزشی مانند اطالعا  بازی و بازیکنا  برای کاب نتیج های مربوط ب  خقابستحلیل داده 5
 های تنها  ها و اسناد متنی برای کشف واقعیسهای برگرفت  از گ اخشتحلیل داده 1
 ها ها دخ فضای وب با هدف جذب مخاطب بیشتر و اف ایش اثرگذاخی بر آ دهتحلیل دا 8

 
 کاوی . فرایند اجرای داده99-2

 مروخ کرد.  9-90توا  دخ قالب فرایندی ب  شرح جدول عنوا  یک خوش تژوهش خا میکاوی ب فرایند اجرای داده
 کاوی. فرایند اجرای روش داده9-99جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش بر اساس بروز نقص یا مشکل دخ کاخ یا فرایندهای کاخی طراحی تژوهش 0
 های داده مرتبط با موضوع انتخاب تایگاه گیرینمون  3
 های منتخب  های دادهها از تایگاهآوخی دادهجمع هاآوخی دادهجمع 9
 شده و خسید  ب  الگوهای منطقی و مناسب برای خفع مائل آوخیمعهای جکاوش دخو  داده هاتحلیل یافت  1
 ها و اخائ  تیشنهادبندی از تحلیل یافت جمع گیریبحث و نتیج  9

 
 . طراحی پژوهش99-2

وبی خکاوی، گام نخاس مواجه  با مشکل یا مائل  اسس. وقتی دخ فرایند اجرای کاخ، مائل  ب دخ فرایند اجرای داده
شوند. دخ ادام  تژوهشگر باید مشخص کند ک  با چ  نوع شد؛ بر اساس آ  اهداف و سؤاال  تنظیم میشناسایی 

ها ب  خفع مائل  یا بهبود فرایند کمک کرد. طراحی اثربخش سازی از دادههای الگوتوا  با مکانی مهای مرتبطی میداده
 هد کرد. های بعدی کمک مؤثری خواتژوهش ب  تاهیل فرایند اجرا دخ گام
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 گیری. مالحظات نمونه99-9
های اطالعاتی یا تایگاه داده اسس. بنابراین دخ های حجیم یا انواع بانککاوی، استفاده از دادهمبنای کاخ دخ خوش داده

این گام باید ب  شناسایی انواع تایگاه داده موجود و مرتبط با موضوع برخسی ترداخس. دخ این خوش و دخ گام نخاس، 
اسایی و برخسی امکا  دسترسی ب  انواع تایگاه داده اثربخش دخ طراحی مدل برای خفع مائل  ایجادشده دخ فرایند شن

 کاخی موخدتوج  قراخ خواهد گرفس. 
 

 آوری داده. مالحظات جمع99-3
گیری نمون های اطالعاتی یا تایگاه داده مشخص شده دخ مرحل  ها از انواع بانکآوخی دادهدخ این مرحل  ب  جمع

 های دخ یک قالب کلی ساماندهی خواهند شد. ترداخت  خواهد شد. دخ این مرحل  داده
 

 ها. مالحظات تحلیل یافته99-5
های از داده« استخراج اطالعا  و دانش»یا « کشف دانش از داده»کاوی هما  گام این مرحل  مهم از خوش داده

داده، سازیهای خام، یکپاخچ سازی دادهتاک»توا  دخ چند گام اساسی خا میها شده اسس. فرایند تحلیل یافت آوخیجمع
 مروخ کرد.  1-90ب  شرح جدول  0«انتخاب داده، تبدیل داده، کاوش داده، اخزیابی مدل و اخائ  دانش

 کاوی ها یا فرایند بازگشتی در روش داده. مراحل تحلیل یافته3-99جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 3خفت ازدسس های بااخزشهای اضافی یا نامربوط )نوی  یا نوف ( و داشتن تدبیری برای دادهحذف داده زی دادهساتاک 0
 اهبرای امکا  انتخاب هدفمند از میا  آ « انباخ داده»های منابع گوناگو  دخ یک یکپاخچ  کرد  داده سازی دادهیکپاخچ  3
 ها برای تحلیل انباخ داده های مرتبط ازانتخاب داده انتخاب داده 9
 تحلیلشکلی قابلهای منتخب ب های منتخب یا تبدیل دادهاستانداخدسازی داده تبدیل داده 1
 های استانداخدشده های مهم و مبتنی بر خوابط منطقی از دخو  دادهاستخراج مدل کاوش داده 9
 « س تعمیم و دیگر مواخددقس،  حس، قابلی»های گوناگونی چو  از جنب  اخزیابی مدل 5
 سازی با انواع نموداخهادخک ب  کاخبر ازجمل  بصریشده ب  شیوه قابلاخائ  دانش کشف اخائ  دانش 1

                                                           
1.  Data Cleaning, Data Integration, Data Selection, Data Transformation, Data Mining, Pattern Evaluation and 
Knowledge Representation 
2.  Missing Values 
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س

 
 کاوی . فرایند تولید دانش از داده در فرایند داده9-99شکل 

خسازی، الگوخیتم، یادگیری های تایگاه داده، آماخ، مصوسیاتم»ها برای ساخس الگو یا مدل، از دخ گام کاوش داده
توا  انواع خویکردهای ایجاد الگو یا مدل خا دخ دو شکل کلی شود. با این اب اخها میاستفاده می« ماشین و امثال آ 

ندی، ببندی، خوش طبق »شناسایی کرد. چهاخ خوش خایج دخ ایجاد مدل یا الگو ب  اسامی « بینان تیش»و « تو یفی»
معرفی شده اسس  9-90دخ جدول « بینان تو یفی و تیش»دخ ذیل دو دست  ا لی  0«د واباتگیخگرسیو  و کاوش قواع

 (.0981)غضنفری، علی اده و تیموختوخ، 
 کاوی. انواع رویکردهای ساخت مدل یا الگو در روش داده5-99جدول 

 هاروش انواع ردیف
 مشترک هایها با ویژگیها دخ قالب انواع طبق از دادهسازی و تأکید بر تو یف فشرده بندی: خال  الف( طبق  تو یفی 0

 های مشاب ها با خویکرد مقداخی و عددی دخ گروهبندی: تقایم دادهب( خوش 
 بینی تغییرا  یک متغیر از خوی متغیر دیگر بینی: امکا  تیشالف( خگرسیو  یا تیش ان بینتیش 3

خ بین داهای معنیباتگی و ایجاد مدلی برای تو یف واباتگیسازی واب( کاوش قواعد واباتگی: یا مدل
 متغیرها 

ای و متخصصا  وتحلیل و تفایر نتایج ب  تحلیل گرا  حرف کاوی بایاخ دقیق اسس اما برای تج ی بااینک  نتیج  داده     
بر اهمیس و اخزش این الگوها کند، اما برای کاخها کمک میکاوی ب  الگوهای مشخص و خوابط آ ماهر نیاز اسس. داده

متغیرها  کاوی خابط  اتفاقی بین خفتاخها یاکند. تصمیماتی از این قبیل بر عهده خود کاخبر اسس. همچنین دادهخا بیا  نمی
 دهد. خا تشخیص نمی

 
 بندی . ساخت مدل با رویکرد طبقه99-5-9

برای نمون  یک ت شک تس از معاین  یک سازی هاتند. بندی قابل مدل وخ  طبق بخش اعظمی از دانش ب 
 هد. دهای سالم یا بیماخ قراخ میها، او خا دخیکی از طبق گیریکننده، با مشاهده شرایط وی و انجام برخی اندازهمراجع 

                                                           
1.  Classification, Clustering, Regression and Association Rule Mining 
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 سازیبندی برای مدل. نظام طبقه2-99شکل 

رای نمون  وقتی سازی اسس. بسازی و شبی ابل تیادههای محاسباتی قهمین فرایند، با استفاده از کامپیوتر و الگوخیتم     
دهید، بایاخی از های خا ی ب  موضوعا  یا محتواهای خا ی گرایش نشا  میشما دخ فضای مجازی و دخ تلتفرم

کنند تا موضوعا  یا محتوای موخدعالق  شما بندی کرده و تالش میهای اجتماعی شما خا دخ گروه خا ی طبق شبک 
های خا ی دخ فیابوک یا ایناتاگرام، دخ ض انتخاب شما قراخ دهند. برای نمون  با جاتجوی کتاب یا فیلمخا دخ معر

شده اسس. امروزه های انتخابی تیشنهادی بر اساس عالئق شما و دیگر افراد مشاب  دخ طبق  شما تنظیم فح  اولی  گ ین 
بندی و برای هر طبق ، تیشنهادهای خاص و تریا  خا طبق کنند تا مشای تالش میهای شبک ها و نظاماغلب سازما 

مربوط ب  آ  طبق  داشت  باشند. یعنی اگر آمازو  ب  شما یک کتاب خما  خا برای خرید تیشنهاد کند، تس شما خا دخ 
 بندی کرده اسس. ، طبق «مند ب  خما یا عالق « خوا خما »طبق  افراد 

 
 بندی . ساخت مدل با رویکرد خوشه99-5-2

ها جاد دست نابس ب  ای« بندیبندی یا گروهبندی، دست خوش »بندی داخد. دخ خوش بندی اختباط ن دیکی با طبق خوش 
ها شود. با این شکل دادهای مشخص اقدام میها دخ محدودهها بر اساس مقداخ داده و ن دیکی آ  با سایر دادهیا گروه
واهند خ نمایش داده« های عددیگروه»و دخ قالب « گاات »شکل ند بود بلک  ب  وخ  مقادیر تیوست  نخواهدیگر ب 
با خویکرد  5-90ب  شرح جدول « میانگین، میان  یا مرزهای عددی دخ هر گروه»توا  با شناسایی ترتیب میاینشد. ب 

 ب  ایجاد الگوی خاص ترداخس.  « همواخسازی محلی»
 کاوی بندی بر اساس هموارسازی محلی در دادهلگوهای خوشههای تحلیل ا. انواع روش6-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 تأکید بر نمایش هر گروه با میانگین آ  گروه  میانگین 0
 عنوا  مرزهای آ  گروه و نمایش گروه با مقادیر مرزیتعیین مقداخ حداقل و حداکثر هر گروه ب  ایجاد مرز 3
 با میان  آ  گروه  تأکید بر نمایش هر گروه میان  9
وا  تها نیاتند خا میکدام از خوش هایی ک  دخ هیچشوند، دادهبندی میها دخ چند گروه یا خوش  تقایموقتی داده     
 های تر  فرض کرد. داده
 ر اساستوا  دو بقد ب »بر « وز  ب  کیلوگرم»و با تقایم « BMIشاخص توده بدنی یا »برای نمون  با فرمول ساده      

و « 39تا  39متناسب با نمرا  »، «39الغر با نمرا  کمتر از »توا  افراد یک شهر خا دخ س  گروه کلی می« واحد متر
توا  الگوخیتم محاسب  شاخص توده بدنی خا ب  بندی کرد. برای این منظوخ میخوش « 39چاق با نمرا  بیشتر از »
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 کاویروش پژوهش داده ۳۲۹

س
کننده قد و وز  دخ جامع  موخدبرخسی هر یک از افراد جامع  عاتی مشخصهای اطالکامپیوتر داد و با استفاده از بانک

 دخ کامپیوتر و استفاده از بانک« بندیالگوخیتم خوش »خا دخ یک خوش  یا گروه مشخص قراخ داد. برای این منظوخ با 
قراخ داد. « تناسب یا الغرخوش  یا گروه چاق، م»ها خا دخ س  توا  آ افراد می« وز  و قد»های اطالعاتی داخای داده

حال، میا  اعضای دو خوش ، گیرند، بیشترین شباهس خا ب  یکدیگر داخند و دخعینافرادی ک  دخ یک خوش  قراخ می
 شدهکمترین شباهس )بیشترین اختالف( ممکن وجود داخد. برای انجام این عملیا ، ک  نوعی از یادگیری غیر نظاخ 

شده از طبیعس مانند های الهام گرفت ها، مبتنی بر خوشاند، ک  تعدادی از آ شدهائ های متعددی اخاسس، الگوخیتم
 هاتند.  1-90های عصبی مصنوعی مانند شکل شبک 

 

 سازیبندی برای مدل. نظام خوشه9-99شکل 
       بینی یا رگرسیون. ساخت مدل با الگوی پیش99-5-9

طبیق قابل ت« بهترین خط»یک ویژگی خاص همواخ کرد. خگرسیو  خطی بر توا  با انطباق خگرسیونی دخ داده خا می
تغیره خطی کاخ خود. خگرسیو  چندمبینی دیگری ب ک  مقداخ یکی بتواند برای تیشنحویبرای  دو متغیر تأکید داخد؛ ب 

 . چندبعدی اسسها دخ یک سطح یافت  خگرسیو  خطی و داخای بیش از دو متغیر با امکا  تطبیق دادهنی  توسع 
بندی، هدف از حل مائل  خسید  ب  یک خابط  خیاضی، برای تو یف بندی و خوش دخ خگرسیو  برخالف طبق       

خابط  میا  ساعس مراجع  ب  یک سایس، محل سکونس، سن، سرویس ایمیل موخداستفاده و مقداخ »یک تدیده مانند 
 اسس. « شده توسط یک کاخبرسفاخش انجام

 
 سازیبینی یا رگرسیون برای مدل. الگوی پیش3-99شکل 
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 ۳۲۲ مرجع پژوهش

 سازی. کاوش قواعد وابستگی برای مدل99-5-3
کاوی هاتند، ک  کاخبردهای فراوانی خا دخ هوش شده دخ دادهکاوش قواعد واباتگی نی  نوع دیگری از ماائل مطرح

نیر باتجرب ، بگوید ک  اگر فردی نا  و تهای تیشنهادگر داخند. برای نمون  اگر یک فروشنده تجاخی و طراحی سیاتم
خا دخ سبد سفاخش خود داشت  باشد، حتماً شیر خا نی  انتخاب خواهد کرد، یک قاعده مهم خا بیا  کرده اسس ک  بر 

دخ  «نا ، تنیر و شیر»توا  دخ چیدما  فروشگاه، تاحدامکا  های زیادی گرفس. مثالً میتوا  تصمیممبنای آ ، می
 تا(. ، بی1گر باشند )تیکمجاوخ  یکدی

 
 سازی. نظام کاوش قواعد وابستگی برای مدل5-99شکل 

 کاوی. ابزارهای داده99-6
توا  دخ جدول ها خا میکاوی خوان  بازاخ شده اسس ک  برخی از آ های دادهاف اخهای متعددی برای انجام تروژهنرم
 مروخ کرد.  90-1

 کاوی های دادهرداستفاده برای پروژهافزارهای مو. انواع نرم1-99جدول  
 توضیح انواع ردیف
0 Carrot2  بندی متن و نتایج جاتجوتلتفرمی برای خوش 
3 Chemicalize.org یک کاوشگر ساختما  شیمیایی و موتوخ جاتجوی وب 
9 ELKI  های دههای تشخیص داای تیشرفت  و خوشیک تروژه تحقیقاتی دانشگاهی با تحلیل خوش

 شده اسس.ج از محدوده ک  ب  زبا  جاوا نوشت خاخ
1 GATE  یک تردازشگر زبا  بومی و اب اخ مهندسی زبا 
9 IBM SPSS Modeler کاوی تولیدشده توسط اف اخ دادهنرمIBM 
5 Oracle Data Mining کاوی تولیدشده توسط شرکس اوخاکلاف اخ دادهنرم 

1 Microsoft Analysis 
Services 

 کاوی تولیدشده توسط مایکروسافس اخ دادهافنرم

 
 وکارکاوی در کسب. یک نمونه اجرای فرایند داده99-8

توا  طی شش مرحل  ب  شرح وکاخ خا میکاوی دخ یک کاببر اساس این خویکرد، فرایند حل مائل  با کمک داده
 مروخ کرد. 8-90جدول 
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 کاویروش پژوهش داده ۳۲۹

س
  وکار کاوی در کسب. فرایند اجرای داده8-99جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 کاوی وکاخ و طرح آ  با متخصص دادهبروز مشکل یا نقص دخ کاب وکاخدخک کاب 0
برخسی و دخک  3

 هاداده
 تردازد تا با توج  ب  حجم ووکاخ کاخفرما میشده دخ کابهای ثبسکاوی، ب  برخسی دادهمتخصص داده

 ها برای مواجه  با مائل  اقدام کند. کیفیس داده
ای هشناسایی و حذف داده»، «وکاخ کاخفرمایکی کرد  انباخهای متفاو  داده دخ کاب»با اقداماتی چو   هاسازی دادهآماده 9

 «ها متناسب با مائل تغییر فرمس داده»و « تر  و اشتباه
ها توسط لسازی شده با توج  ب  متدهای متفاو  و انتخاب بهترین مدهای آمادهسازی دادهمدل سازیمدل 1

 متخصص
ازنظر کاخفرما و اطمینا  از مؤثر بود  مدل و اگر مدل کمکی ب  حل مائل  نکند کل فرایند  اخزیابی مدل اخزیابی مدل 9

 شود. از مرحل  یک تکراخ می
-می  هایی برای توسع  مدل نهایی برای حل مائل  اخائحلبخش بود  اخزیابی، خاهدخ  وخ  خضایس توسع  مدل نهایی 5

 شود. 
فتاخ سازی خشود ک  کاخ شبی ای نوشت  میاف اخ خایان اغلب برای سادگی تعامل کاخفرما با مدل نهایی، یک نرم     

کاخ وتواند با واخدکرد  برخی تاخامترهای کنونی از کابوکاخ کاخفرما خا بر عهده داخد. با این شکل کاخفرما میکاب
 بینی کند. وکاخ خود خا دخ آینده تیشوخی کابخود، خفتاخ کاخخان  و یا سودآ
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 ۳۲۴ مرجع پژوهش

 

 



 

 

روش پژوهش   
 32 تحلیل تماتیک )مضمونی(

 هدف کلی: آشنایی با روش تحلیل تماتیک   

 اهداف یادگیری
 تیک  آشنایی با مفهوم روش تحلیل تما 
 گیری در تحلیل تماتیکآشنایی با مالحظات نمونه 

 در تحلیل تماتیک آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل تماتیک  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۳۲۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

د های کیفی اسس ک  کاخبرتحلیل مضمو  یا تماتیک، خوشی برای شناخس، تحلیل و گ اخش الگوهای موجود دخ داده
نوع های تراکنده و متای متنی اسس و دادههای داخد. این مایر اجرای تژوهش کیفی فرایندی برای تحلیل دادهگاترده

کند. دخ این فصل ب  معرفی خوش تحلیل تماتیک و چگونگی اجرای آ  ترداخت  های غنی و تفصیلی تبدیل میخا ب  داده
 خواهد شد. 

 
 . مفهوم تحلیل تماتیک 92-9
های کیفی موجود دخ داده« هاشناخس، تحلیل و تعیین الگو»، خوشی برای TA»0تحلیل مضمو  یا تحلیل تماتیک یا »

؛ گاس 0933اشاخه کرد )محمدتوخ،  0-93توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول های این خوش میترین ویژگیاسس. از مهم
 (.3995، 3؛ کالخک و براو 3903کویین، و مک

 های روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیکترین ویژگی. مهم9-92جدول 
 هاویژگی ردیف
 های کیفی استفاده دخ اکثر خوش، منعطف، قابل یادگیری سریع و داخای فرایندی تای  و قابلخوشی خایج 0
 ها و دخک مناسب از اطالعا  ظاهراً نامرتبط های برآمده از دادهخواند  با دقس متن 3
 اهها یا تو یفی از مجموع  دادههای مرتبط یا توضیح مفصل جنب  خا ی دخ دادهمند انواع دادهتحلیل اطالعا  با مشاهده نظام 9
 شده با تأکید بر معنای ظاهری و تنهانی تمآوخیهای جمعاز دخو  داده« هاثبس الگوها یا مضمو »و « برخسی ج ئیا » 1
 موخداستفاده برای بیا  واقعیس، بیا  خابط  علی )تبیین( و ایجاد معرفس از مفاهیم و معانی خوزمره  9
 ج متن و الگوسازی معنایی بر اساس تاخادایم تفایری تأکید بر استخرا 5
 «ها وجود داخد؟ها با حمایس تمچ  الگویی دخ داده»و « گویند؟ها چ  میداده»تاسخگویی ب  این سؤال اسس ک   1
اولی  دخ میا  ها و خم گشایی خوابط های مهم دادهدهی بخشهای خام و با سازما ها از دخو  دادهکدگذاخی برای توسع  تم 8

 ها آ 
 هاها دخ مجموع  دادهها و تفاو سازی شباهسمناسب برای برجات  3
 هاهای ا لی و فرعی و دخنهایس یک مدل نظری از مجموع تمدهی تمها برای شکلوخی و بازنگری دخ دادهتأکید بر غوط  09
ید بر و اگر با تأک« گراندد تئوخی»ها باشد ب  خوش ز تما« های نظریمدل»دنبال ایجاد اگر خوش تحلیل تماتیک ب      
، 1؛ گاس3995، 9شود )چاخمَ های مبتنی بر تجاخب ذهنی تاسخ دهنده باشد ب  تدیداخشناسی ن دیک میآوخی دادهجمع
ه (. دخ اغلب مواخد تحلیل تماتیک از هر دو خویکرد استفاد3903کویین، ؛ گاس و مک3995؛ براو  و کالخک، 3093

 کند. می
معرفی کرد  3-93توا  از ابعاد مختلفی ب  شرح جدول ترین مفهوم کلیدی دخ این خوش خا میا لی 9«تم یا مضمو »

 (.3093)گاس، 
                                                           
1. Thematic Analysis  
2. Victoria Clarke & Virginia Braun 
3. Charmaz 
4.  Gust 
5. Theme  
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 روش پژوهش تحلیل تماتیک)مضمونی( ۳۲۷

س
 . مفهوم تم یا مضمون 2-92جدول 

 انواع تعاریف ردیف
 دیدگاه مبتنی بر استدالل منطقی تژوهشگر دخباخه موضوعی خاص 0
 شده دخ یک تژوهشآوخیهای جمعز دادهالگو یا معنای حا ل ا 3
 «هاتوضیحی برآمده از تحلیل کدگذاخی»یا « هاعباخا  یا جمالتی برای شناسایی معنای داده» 9
اسایی ها برای شنوبرگشتی دخ طول دادهها دخ تژوهش تحلیل تماتیک و اقداما  خفسنظر ب  اهمیس تحلیل یافت    
ترین خروجی گیرد. مهمهای ا لی  وخ  میموخدبازنگری و کدگذاخی تا خسید  ب  تم شدهآوخیهای جمعها، دادهتم

شده آوخیهای جمعهاتند. هم  داده« هاتم»یعنی  اسس.« های ا لیها یا مضمو تم»ها شناسایی دخ مرحل  تحلیل داده
ون  شود. برای نمفراهم می« تم»ها برای مفاهیم مشترک، زمین  ایجاد یکدسس شده و با اختصاص کد« متن»شکل ب 
شده آوخیهای جمعحا ل از یک جنب  از داده« تم»تواند یک می« احااس خطا از امنیس»تواند یک کد و می« امنیس»

بندی کرد دست  9-93توا  از ابعاد مختلف ب  شرح جدول خا می« هاتم(. »3993، 0مربوط ب  این کد باشد )سالدانا
 (. 99: 0939)خنیفر و مالمی، 

 . انواع تم یا مضمون9-92جدول 
 توضیح انواع تم ردیف
 کنندهدهنده خوابط، ب( تفایری یا تفایرکننده، ج( تو یفی یا تو یفای یا نشا الف( خابط  ماهیتی 0
 شده دخ گ اخش نهایی الف( اولی  یا شناخس دخ مراحل اولی  تژوهش، ب( نهایی یا معرفی زما  شناخس  3
 ها، ب( تثبیس نشدهشده یا مشخص بود  جایگاه و اختباط آ  با سایر تمالف( تثبیس س موقعیس تثبی 9
یا  ها، ج( کال کننده نکت  مهم، ب( یکپاخچ  کننده یا محوخ تجمیع سایر تمالف( کلیدی یا بیا  نقش تحلیلی 1

 ها ای از تمدخبرگیرنده مجموع 
 های تژوهشمحوخ یا برآمده از دادههای تژوهش، ب( دادهمده از نظری الف( نظری  محوخ یا برآ منبع ایجاد 9
 مشاهده ماتقیم نبود ، ب( مشهود یا قابلیس مشاهده ماتقیمالف( تنها  یا قابل قابلیس مشاهده دخ متن 5
 محوخی یا  های تای ، ج(دهنده یا واسط تمالف( تای  یا مبین نکت  مهم دخ متن؛ ب( سازما  جایگاه تم دخ متن 1

 هاقراخگرفتن دخ کانو  مجموع  تم
 بود  ترمراتب؛ ب( فرعی یا دخ سطوح تایینالف( ا لی یا قراخداشتن دخ سطوح باالتر سلال  هامراتب تمسلال  8

 
 . انواع الگوهای اجرای روش تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون92-2

 ای از خطوط خاهنما استفادهص تایبند نیاتند و از مجموع ای از قوانین ثابس و مشخهای کیفی ب  مجموع تحلیل
وع مطالع  فردی برای شرخاه منحصرب طوخکلی هیچهاسس. ب تذیری بیشتر اینگون  خوشکنند. این امر باعث انعطافمی

  کدخ تحلیل تماتیک وجود نداخد و هر تژوهشگری با توج  ب  ماهیس و سؤاال  تژوهش و تصمیما  و اب اخهایی 
تواند از خوش خاص خود دخ تحلیل مضمو  استفاده کند. بعضی از مراحل تحلیل مضمو ، مشاب  برد، میکاخ میب 

ر های دیگهای کیفی اسس. همچنین این مراحل ل وماً منحصر ب  خوش تحلیل مضمو  نیاتند و دخ خوشسایر خوش
و  میل »، «استربرگ»، «تاژ»توا  ب  الگوهای اتیک میها خا یافس. از انواع الگوهای خوش تحلیل تمتوا  آ نی  می

                                                           
1. Saldana  
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 ۳۲۶ مرجع پژوهش

 1-93ب  شرح جدول  0«براو  و کالخک»و « کویینگاس و مک»، «کینگ و هاخوک »، «لوفلند و همکاخا »، «هابرمن
 (.0933اشاخه کرد )محمدتوخ، 

 . انواع الگوهای اجرای تحلیل تماتیک یا مضمون   3-92جدول 
 توضیح انواع تحلیل ردیف
 میدانی گرا با کاخبرد ویژه دخ مطالعا ناخ  طبیعس تاژ 0
 «ناسیشها و سپس توسع  تحلیل و سنخمدیریس، ساماندهی و ترسیم داده»ای، شامل طرحی تنج مرحل  استربرگ 3
 هاداده« تقلیل، نمایش و استنباط»ن دیک ب  زبا  کمی با س  مرحل   میل  و هابرمن 9
 بایاخی جها  با مدل میل  و هابرمن اشتراک داخد و شامل هفس مرحل  از لوفلند و همکاخا  1
 راگیرهای فبرای تم« سازیکدگذاخی تو یفی، کدگذاخی تفایری و یکپاخچ »ای فرایند س  مرحل  کینگ و هاخوک  9
 ی ، کدیابی ا لی، ایجادها، کدیابی اولکرد  دادهآوخی داده، متنیتعیین مائل ، جمع»شامل ن  مرحل   گاس و مک کوبین 5

 « ها، اخائ  مدل ذهنی، تحلیل جامع و تهی  گ اخش نهاییتم
ی گذاخها، تعریف و نامها، بازنگری تمآشنایی، کدگذاخی، جاتجو برای تم»ای فرایند شش مرحل  براو  و کالخک 1

 « ها، نوشتن گ اخشتم
حل  اسس. مر« هایفی یا تحلیل متن با مطالع  مکرخ دادهکدگذاخی تو »دخ الگوی کینگ و هاخوک  مرحل  نخاس      

رتب کرد  کدها ب  م« سازییکپاخچ »شود. گام تایانی آ  یا تأکید می« کدگذاخی تو یفی یا تفایر متن با کدها»دوم بر 
ل تحلی با ج ئیا  بیشتری ب  مراحل اجرای« کویینگاس و مک»ای مرحل ها اشاخه داخد. دخ الگوی ن دخ قالب تم

آشنایی، »با معرفی شش مرحل  « 3995براو  و کالخک، »شود. دخ میا  الگوهای موخداشاخه، الگوی تماتیک ترداخت  می
-از خواج بیشتری دخ تژوهش 3«ها، نوشتن گ اخشگذاخی تمها، تعریف و نامها، بازنگری تمکدگذاخی، جاتجو برای تم

خوش تحلیل تماتیک با تأکید بر فرایندهای تشریح شده دخ این الگو تشریح ها برخوخداخ اسس. دخ ادام  فرایند اجرای 
 شود. می
   

 . فرایند اجرای روش تحلیل تماتیک 92-9
 مروخ کرد.  9-93توا  دخ مراحلی ب  شرح جدول الگوی کلی فرایند اجرای تژوهش تحلیل تماتیک خا می

 . فرایند اجرای تحلیل تماتیک 5-92جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 شناسایی مائل ، بیا  مائل  از ابعاد مختلف و بیا  هدف و سؤاال  تژوهش بر اساس مائل  طراحی تژوهش 0
 ناسب(تگیری از افراد، خفتاخها یا وقایع )ب های موخدمطالع ، نمون تعیین قلمرو تژوهش، جامع  و ویژگی گیرینمون  3
 ها از منابعآوخی دادهآوخی اطالعا  و جمعو اب اخ جمع شگر، خوشتعیین نحوه مشاخکس تژوه هاآوخی دادهجمع 9
ها، ایجاد کدهای اولی ، جاتجو و شناخس مضامین، ترسیم شبک  مضامین، تحلیل آشناشد  با داده هاتحلیل داده 1

 شبک  مضامین، ادغام و یکپاخچ  کرد  مجدد متن
 ها و مفاهیمگیریل، نتیج وتحلیها و تج ی نوشتن یافت  گیریونتیج بحث 9

                                                           
1. Braun & Clarke  
2. “Familiarization”, “Coding”, “Searching for Themes”, “Reviewing Themes”, “Definition and Naming 
Themes” and “Writing the Report”  
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 روش پژوهش تحلیل تماتیک)مضمونی( ۳۲۱

س
 . طراحی پژوهش92-3

 باشد.  5-93تواند بر مبنای مواخدی ب  شرح جدول مائل  تژوهش برای استفاده از خوش تحلیل تماتیک می
 روش تحلیل تماتیک  ها برای پژوهش بهترین مسئله. ازجمله مهم6-92جدول 

 موارد ردیف
 باخه موضوعی خاصنامشخص و نامعلوم بود  نظر افراد دخ 0
 هاتر از مضمونی خاص یا گروهی از مضامین دخ دخو  دادهنیاز ب  اخائ  تفصیلی و ج ئی 3
 برخسی سؤالی خاص و بدو  تاسخ مشخص دخباخه موضوعی خاص  9
 هانامشخص بود  یک موضوع دخ حوزه عالق  تژوهشگر دخ دخو  داده 1
 هاتفاو  معنای مشهود و تنها  دخ تم 9

ژوهشی با های تخغم اینک  تروژهتوانند خیلی کال ، اکتشافی یا محدود و تو یفی باشند. ب سؤاال  تژوهش می     
شوند اما این سؤاال  ممکن اسس طی اجرای تروژه ا الح شوند )براو  و کالخک، سؤاال  تژوهش هدایس می

3995.) 
 

 گیری در روش تحلیل تماتیک. مالحظات نمونه92-5
ب   توا  مالحظاتیلعمل دقیق و مشخصی برای تعداد نمون  کافی دخ خوش تحلیل تماتیک وجود نداخد اما میدستوخا

 (.   0338؛ بویات یس، 3909، 0خا موخدتوج  قراخ داد )فوگاخد و تات  1-93شرح جدول 
 روش تحلیل تماتیک  گیری در . انواع مالحظات نمونه1-92جدول 

 مالحظات ردیف
 شدههای انجامنمون  دخ انواع تژوهش 199ای بین شش تا بیش از ن وجود دام 0
 تأکید کمتر خوی تعداد نمون  موخدنیاز دخ ابتدای کاخ و تأکید بیشتر دخ شناسایی تعداد مناسب دخ فرایند اجرای تژوهش  3
 ها تا خسید  ب  اشباع نظری تأکید برخی منابع بر ادام  استفاده از نمون  9
 های تصادفی خ  برقراخ بود  حجم مشخص از نمون  و امکا  هدف مطالع  استفاده از خوشدخ  و 1
 شده دخ مطالعا  مشاب   تأکید برخی منابع بر استفاده از تعداد استفاده 9
 ظاهر مرتبط ولی دوخ از هدف ا لی تژوهش های ب تاالیش و حذف نمون  5
-93و ب  شرح جدول  3909تخاب نمون  توسط براو  و کالخک دخ سال دخمجموع یک الگوی تیشنهادی برای ان     

 (. 3998، 3شده اسس )کالخک، براو  و هایفیلداخائ  8
 
 
 
 

                                                           
1. Fugard and Potts 
2. Hayfield  
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 ( برای انتخاب نمونه در پژوهش تحلیل تماتیک2099. الگوی پیشنهادی براون و کالرک )8-92جدول 
های پروژه نوع داده  ردیف

 کوچک
 پروژه متوسط 

 امهنمانند پایان
 پروژه بزرگ 

 مانند رساله دکتری
آوخی داده بود  و نفر برای یکی از چند منبع جمع 39تا  09 نفر 09تا  5 نفر 09تا  9 مصاحب  0

 نفر دخ  وخ  تنها منبع بود  99بیشتر از 
 آوخی داده بود نفر برای یکی از چند منبع جمع 5تا  9 نفر 5تا  9 نفر 9تا  0 مصاحب  گروهی 3

 نفر دخ  وخ  تنها منبع بود   09تر از و بیش
 آوخی داده بود نفر برای یکی از چند منبع جمع 99بیشتر از  نفر 099تا  99 نفر 99تا  39 تیمایش کیفی 9

 نفر دخ  وخ  تنها منبع بود  399و بیشتر از 
آوخی داده ع جمعنفر برای یکی از چند منب 099بیشتر از  نفر 099تا  19 نفر 19تا  39 تکمیل داستا  1

 بود 
 نفر دخ  وخ  تنها منبع بود  199و  بیشتر از 

دوم مانند منابع دسس 9
 محتوای خسان 

 نمون   199تا بیشتر از  9از  نمون  399تا  0 نمون  099تا 0

      
 هاآوری داده. مالحظات جمع92-6

توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول لیل تماتیک میها دخ خوش تحلیل مضمو  یا تحآوخی دادهترین مالحظا  جمعاز مهم
 اشاخه کرد.  93-3

 روش تحلیل تماتیک  ها در آوری داده. انواع مالحظات جمع1-92جدول 
 مالحظات ردیف
 ها کیبی از آ یا تر« کدگذاخیمصاحب  فردی، مصاحب  گروهی، ترسشنام  کیفی، تکمیل داستا ، مشاهده، برگ »انواع اب اخ  مانند  0
 « برنام  تلوی یونی، مصاحب ، سخنرانی یا یک سند»ها شامل آوخی دادهانواع محتوا برای جمع 3
 شده از اب اخهای مختلف ب  شکل نهایی متن نوشتاخیآوخیهای جمعسازی دادهسازی و یکدسسل وم تیاده 9
 نوشتاخی  ها ب  متنتعیین چاخچوب، تروتکل و معیاخی مشخص برای تبدیل انواع داده 1
کنندگا  با تکمیل داستانی ک  های کیفی اسس ک  دخ آ  شرکسآوخی دادهتکمیل داستا  خوشی برای جمع    
کنند )کالخک، براو ، فریث طوخمعمول توسط تژوهشگر آغازشده اسس، نظرا  خود خا دخباخه یک موضوع بیا  میب 

 توج  کنید.  0-93ه ب  خوش تکمیل داستا  دخ شکل آوخی داد(. ب  یک نمون  از الگوی جمع3903، 0و مولر

                                                           
1.  Hannah Frith and Naomi Moller 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   
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 آوری داده به روش تکمیل داستانای از برگه جمع. نمونه9-92شکل 

متو  نوشتاخی باید مالحظا  خا ی خا مدنظر ها ب دخ تعیین چاخچوب، تروتکل یا معیاخی مشخص دخ تبدیل داده     
شونده دخ این قامس مصاحب »توا  ب  نکاتی چو  شود میسازی میتیادههای شفاهی قراخ داد. برای نمون  وقتی مصاحب 

حل  ای از یک تغییر دخ سخن باشد. بنابراین دخ این مرتواند بیانگر نشان اشاخه کرد. این توضیح می«  دایش تایین آمد
ر از معنای تدخک عمیق تشخیص، برایها یا گفتگوها ب  متن نوشتاخی قابلتبدیل خویدادهای غیرکالمی دخ سخنرانی

ای اشاخه داخند. دقیق  9دقیق  وقس برای نگاخش یک گفتگوی  09ها بایاخ مهم اسس. برخی منابع ب  زما  حدود داده
 شود. ها برخسی میها دخ سطح مناسبی از ج ئیا  خونویای و  حس آ دخ این مرحل  داده

 09-93توا  ب  چند نمون  ب  شرح جدول گام مروخ محتوا، میها هنآوخی دادهازجمل  سؤاال  کلیدی برای جمع     
 کنند.ها کمک میدخ یک تژوهش خاص اشاخه کرد. این نمون  سؤاال  اغلب ب  کدگذاخی و تحلیل داده

 
 ها در پژوهشی خاص آوری داده. نمونه سؤاالتی برای جمع90-92جدول 

 سؤاالت ردیف
 نبال انجام چ  چی ی هاتند؟ددهند و ب کاخی انجام میمردم چ  0
 کنند؟ دهند و از چ  اب اخ خاص یا خاهبردهایی استفاده میبا چ  دقتی این کاخ خا انجام می 3
 کنند و چ  برداشتی از خوند اجرا داخند؟اعضا دخباخه این امر چگون   حبس می 9
 هایی خا داخند؟فرضمردم چ  تیش 1
 بینم؟ عنوا  تژوهشگر میا ب چ  چی  خاص و مرتبط با موضوع خ 9
ای از یک کلم  تا مجموع  چندین  فح  توانند دامن ها وجود داخد؛ برای نمون  متو  مختلف میدامن  وسیعی از داده   

ها اثر داخد. دخ اغلب شده دخ خاهبردهای تحلیل دادهآوخیهای جمعتاسخ ب  یک سؤال تژوهشگر باشد. می ا  داده
 شود.  فح  مطلب اشاخه می 19آوخی دخ حدود های دوساعت  و جمعاب  ب  مصاحب  عمیق دخ زما های مشتژوهش
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 ها. مالحظات تحلیل داده92-1  
آوخی های الزم تس از جمعبیشتر بر گام 00-93شرح جدول ( ب 3995ای براو  و کالخک )الگوی شش مرحل   

 ها تأکید داخد. داده
 ها در روش تحلیل تماتیک با الگوی براون و کالرک حلیل داده. فرایند ت99-92جدول   

 توضیح مراحل ردیف
منظوخ آشنایی کامل با ها همراه با جاتجوی معانی ب ها و بازخوانی مکرخ آ وخی دخ دادهغوط  هاآشنایی با داده 0

 محتوا
 ها های مرتبط دخ دادهگذاخی بر خوی ویژگیمند برای شناسایی و برچابفرایندی نظام کدگذاخی 3
 هاتر و مرتب کرد  کدهای مختلف دخ قالب تمتمرک  خوی تحلیل کدها دخ سطحی کال  هاجاتجو برای تم 9
 ها های تولیدشده از ابعاد مختلف  و تاالیش تمبود  تمبرخسی مناسب هابازنگری تم 1
گذاخی تمتعریف و نام 9

 ها
 کل کوتاه و اثربخش و دخ ادام  انتخاب یک نام برای هر تم شاخائ  تعاخیفی برای هر تم ب 

 های تحلیلی و اخائ  یک نتیج  واضح و متقاعدکننده ادغام خوایس نوشتن گ اخش 5
باخ قبل از کدگذاخی، ها باید حداقل یکها برای آشنایی کامل با آ آوخی دادهتس از جمعها: . آشنایی با داده92-1-9

همراه با دانش عمیق دخ حوزه مربوط  « هامروخ چندباخه داده»ا دقس مطالع  کرد. دخ این مرحل  بر ها خا بکل داده
« اهداد  ب  مصاحب گوش»، «خواند  و بازخوانی متو »ها یعنی وخی دخ دادهشده اسس. این اقدام باید با غوط تو ی 

ایط برای اخائ  تحلیلی فراتر از معناهای معمول موخد باشد تا شر« تحلیلبرداخی از هرگون  مشاهده قابل-یادداشس»و 
 هایی ثبس کرد. اینها خا دخ قالب یادداشسمشاهده فراهم شود. دخ این مایر باید دخ  وخ  شناسایی ابعاد جدید، آ 

 (.3998کند)کالخک، براو  و هایفیلد، دخ مرحل  بعد کمک می« کدگذاخی»و « ها و الگوهاشناسایی برخی ایده»گام ب  
مرتبط  هایگذاخی بر خوی ویژگیمند نابس ب  شناسایی و برچابشکلی نظامدخ این مرحل  ب . کدگذاری: 92-1-2

شود. این مرحل  نخاتین گام برای فرایند شناسایی الگوهای دخو  ها و مبتنی بر سؤاال  تژوهش اقدام میدخ داده
(. تژوهشگر دخ مرحل  قبل ضمن 3998سس )کالخک، براو  و هایفیلد، های مشاب  اها دخ گروهها با ساماندهی دادهداده

ای هها خا تشخیص دهد. ضمن اینک  یادداشستواند موضوعا  تکراخی دخ دادهها دخ این مرحل  بهتر میآشنایی با داده
های کلی ا (. کدگذاخی با تحلیل قیاسی یا مقای3903کویین، مرحل  قبل ب  این هدف کمک خواهد کرد )گاس و مک

شتی وبرگای یا اقدام خفسشکل چرخ شوند. این فرایند ب شروع و طی آ  کدها دخ طول فرایند تژوهش شناسایی می
ها و تا ایجاد حس اطمینا  تژوهشگر از انتخاب مناسب کدها ادام  خواهد داشس. دخ این مرحل  از کدها برای دخ داده

بند، عباخ ، کلم  یا دیگر معیاخها برای تحلیل »استفاده مانند نی و قابلهای فهمیدهای متنی ب  قامستقایم داده
  شود؛ تا جائیکشود. دخ مرحل  کدگذاخی، چاخچوب و حدومرز کامالً مشخصی برای کدها تعیین میاستفاده می« خاص

، «گوهاها و الایده» حین مروخ متن و شناساییطوخ خال   تژوهشگر دختغییر و غیرتکراخی باشند. ب کدها غیر قابل
 (. 0338کند )ویات یس، کدگذاخی می 03-93ها خا بر اساس محوخهای معرفی شده دخ جدول آ 
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 ها و الگوهای درون متن    . انواع محورهای کدیابی برای ایده92-92جدول   

 توضیح انواع ردیف
 های آ کدگذاخی بر اساس نظری  خاص، عنا ر یا فرضی  نظری  محوخ 0
 های قبلی برای کدگذاخی استفاده از دانش یا تژوهش تژوهش قبلی 3
 شده   آوخیهای جمعمبتنی بر تجرب  تژوهشگر و استنتاج او از داده استنتاجی 9
یجاد ها دخ ذیل عناوین مشخص برای ادخ خویکرد استنتاجی، فرایند کدیابی اولی  با کاهش، شکاتن و ترکیب داده     

های تژوهش»یا « محوخنظری »شود. دخ خویکردهای و استنتاج دخباخه معنی کدها انجام می« ای مشخصتم یا طبق »
ف اخهای اتوا ، دستی یا با نرمکننده اهداف و سؤاال  باشند. کدگذاخی خا میهای هدایسباید کدها مبتنی بر نظری « قبلی
شس بر خوی متن یا حواشی آ  و یا با استفاده از مدادهای خنگی و توا  با نوشتن یادداچنین، میای انجام داد. همخایان 

های تژوهشی بندی شده و فیشهای فهرسستوا  از یادداشسچنین، میهای موخدنظر خا برجات  کرد. همماژیک، داده
 استفاده کرد.  

ود شرفت  از کدها، تالش میگهای شکلاین مرحل  با تحلیل کدها و با تأکید بر گروهها: . جستجو برای تم92-1-9
ا همعرفی شوند. یعنی تژوهشگر باید ب  معنایی فراتر از معنای سطحی داده« هاتم»قبول معنایی تا با ایجاد یک طرح قابل

وع، ها، تغییر موضها، مقایا ها، ا طالحا  مکنو ، استعاخهتکراخ ایده»ها و بر اساس ها از دادهها یا تمدسس یابد. طبق 
ج ئیا  نگاشت  شده دخ مراحل قبل دخباخه چگونگی »شوند برای این منظوخ از دخ متن فراهم می« هاها و تفاو اهسشب

ص قدخ این کاخ ناقشود. هر چ استفاده می« هاو چرایی ترکیب کدها و ساماندهی دخ مایر تاسخ ب  سؤاال  و ایجاد تم
این مرحل  وجود خواهد داشس. بنابراین بهتر اسس برای اطمینا  از یا ناکامل باشد، امکا  بازگشس از مراحل بعد ب  

د ها و دالیل آ  بهره برهای برآمده از دادهاعتباخ کاخ، نابس ب  امر کنترل توسط همکاخ و اطمینا  از مناسب بود  تم
ستقرایی ب  شرح های قیاسی و اتوا  از خوشها می(.  برای کدگذاخی و حتی شناسایی تم3995)براو  و کالخک، 

 (.3995؛ براو  و کالخک، 0338، 0استفاده کرد )بویات یس 09-93جدول 
 های قیاسی و استقرایی    ها با روش. تحلیل داده99-92جدول 

 توضیح هاروش ردیف
 ها بر اساس نظری  منتخب تژوهشگر دخ برخسی موضوعالف( شناسایی تم قیاسی 0

 کننده از نظری ها و شواهد حمایسشخص و کدگذاخی با عالئم، شاخصای مب( انتخاب کد بر اساس نظری 
 یافت  ب  هر کد های اختصاصفرضها یا کدها و تیشها بر اساس دادهالف( شناسایی تم استقرایی 3

 هایی غنی و تفصیلیهای متنی و تراکنده و تبدیل آ  ب  دادهتحلیل داده ب(
  مالحظا  های موخداشاخه بها با خوشها بیشتر اسس. شناسایی تمقرا برای شناسایی تمفراوانی استفاده از خوش است     

 (.0338نیاز داخد )بویات یس،  01-93متعددی ب  شرح جدول 
 
 
 

                                                           
1. Boyatzis 
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 ۳۹۴ مرجع پژوهش

 های قیاسی و استقرایی ها به روشها در تحلیل یافته. مالحظات شناسایی تم93-92جدول 
 مالحظات ردیف
 ها ها یا دخ طول مجموع  دادهانی تدیده یا با توج  ب  فضای دخو  هر آیتم از دادهشناسایی تم بر اساس فراو 0
 ها مهم اسس اما فراوانی باالتر ضروختاً ب  معنای اهمیس بیشتر آ  نیاس. فراوانی چندباخه تدیده دخ طول مجموع  داده 3
 ها اهمیس نقش قضاو  تژوهشگر دخ دخک و شناسایی تم 9
 های با معنای خوشن یا تنها  د دخک دقیق یا تصویری ب خگ توسط هر تم و با تأکید بر مفاهیم تمضروخ  ایجا 1
 اهها با معرفی و تو یف بدو  توج  ب  عمق و تیچیدگی آ تأکید تم بامعنای خوشن، اخائ  معانی خوشن و سطحی داده 9
 « هافرضها، الگوها و تیشیدها»تأکید تم با معنای تنها ، اخائ  معانی موجود دخ زیر چتر  5
 ها ها و تمرک  خوی سؤال یا حوزه موخدبرخسی دخ مجموع  دادهنیاز تم با معنای تنها  ب  تفایر بیشتر داده 1
انی با برخسی  تشتیبانی شوند. این تشتیب« ادبیا  تیشین »یا « هانظری »اندازه کافی توسط باید ب « های ایجادشدهتم»     

شناسایی خواهد بود. دخ این مرحل  جاتجو با قابل« هاانواع تم»و « هاکدها و تم»گیری خوابط بین شکل چگونگی
 گیرد.  وخ  می 09-93های ا لی با مالحظاتی ب  شرح جدول تحلیل و ترکیب کدها برای شناسایی تم

 های اصلی در فرایند جستجوی مضامین  . مالحظات شناسایی تم95-92جدول 
 مالحظات ردیف
 سازی یا تحلیل و ترکیب کدها برای ایجاد تم و مرتب کرد  کدها بر اساس هر تم تأکید بر یکپاخچ  0
د  قراخ دا»و « نوشتن نام هر کد با توضیحی خال   بر خوی کاغذ جداگان »و « ذهنی شکل، نموداخ، جدول، نقش »استفاده از  

 «آ  دخ ستو  تم مربوط
 شود.استفاده می« تثبیس نشده یا موقس»ها از عناوین شناسایی نشد برای آ « تم»ها اگر برای برخی کد 3
 «هانقش  کلی تم»نهایس خسید  ب   9
توا  ب  مرحل  بعد خفس؛ دخ غیر این  وخ  و فقدا  همخوانی می« نقش  کلی مناسب مضمونی»گیری با شکل     
 ادام  دهد. « بخشنقش  مضمو  خضایس»سید  ب  یک ها، تژوهشگر باید مرحل  کدگذاخی خا تا خداده
های ایجادشده از ابعادی ب  شرح جدول دخ این مرحل  فرایند تولید تم متوقف و بر خوی تمها: . بازنگری تم92-1-3
 گیرد. برخسی  وخ  می 93-05

 های ایجادشده   . محورهای بررسی و بازنگری تم96-92جدول 
 محورها ردیف
 های کدگذاخی شدهفی تم با دادهتناسب کا 0
 هاتناسب کافی تم با مجموع  کل داده 3
 هااطمینا  از خوشن و واضح بود  تم 9
 اطمینا  از وجود ماهیتی متمای کننده دخ هر تم  1
 یافت  برای هر تم اطمینا  از وجود مفهوم محوخی سازما  9
ها شود و یا حتی الزم شود تا مرحل  دخ برخی تم« حذف»، «یرتغی»ممکن اسس این بازنگری و برخسی منجر ب       

ها با مجموع  ها و چگونگی اختباط آ (. با برخسی اعتباخ هر یک از تم3998قبل تکراخ شود )کالخک، براو  و هایفیلد، 
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 روش پژوهش تحلیل تماتیک)مضمونی( ۳۹۳

س
-اب تجاخب شرکسها و بازتها باید ب  نقش  تماتیک بالقوه با انعکاس دقیق و خوشن از معناهای موجود دخ دادهداده

ها امری مهم و حیاتی اسس. اگر نقش  بالقوه نقش خود کنندگا  خسید. برای این منظوخ خواند  و بازخوانی مجدد داده
خا بر « بازنگری و بازتعریف»توا  ب  مرحل  بعد خفس اما اگر این نقش  نتیج  الزم خا نداشس باید مراحل خا ایفا کرد می

ای کنندهد. این مرحل  تا جایی ادام  داخد ک  ب  نقش  تماتیک یا مضمونی خاضیخوی کدهای موجود تکراخ شو
ها دخ کناخ هم برای ها و چگونگی قراخگیری آ ای حا ل از تمیافس. دخ تایا  این مرحل ، تژوهشگر داخای ایدهدسس

 ها خواهد بود. ای از دادهبیا  یک خوایس دخباخه مجموع 
ود و ششکلی خال   و اثربخش اخائ  میدخ این مرحل  تعاخیفی برای هر تم ب ها: اری تمگذ. تعریف و نام92-1-5

 «کننده بود نمایانگر مایری هدایس»و «  بود  مفهوماطمینا  از خوشن»برای هر تم با تأکید بر « یک نام»دخ ادام  
ها کمک خواهد کرد. این اقدام یح بهتر تم(. این امر ب  شناخس و تشر3998شود )کالخک، براو  و هایفیلد، انتخاب می

موخد تأکید قراخ  01-93نی  معروف اسس و اجرای آ  با اقداماتی ب  شرح جدول « سازی متنادغام و یکپاخچ »ب  
 گیرد. می

 ها  گذاری تم. اقدامات کلیدی برای تعریف و نام91-92جدول 
 فرایند ردیف
 تر های داخل آ  و تحلیل با دیدی عمیقو داده« هاتم»بازبینی مجدد تعریف  0
 هاکرد  ماهیس تم و چگونگی توشش جنب  خاص دادهخوشن 3
 شده تعریف خوشن و واضح مضامین شناخت  9
 دهنده آ  ب  ذهن مخاطب اختصاص نام مختصر و موج  ب  هر مضمو  با ظرفیس القاء موضوعیس توشش 1
های تحلیلی با اخائ  یک نتیج  واضح و متقاعدکننده تأکید بر ادغام خوایس این مرحل  . نوشتن گزارش:92-1-6     

ها فراهم شود. دخ از دل آ « نتایج»ها، زمین  استخراج یافت  از تمداخد. بنابراین باید با ایجاد یک چاخچوب سازما 
های  تژوهش باید با تأکید بر نظری ها و مفاهیمگیریها فراهم شود. نتیج گ اخش نهایی باید شواهد مناسبی دخباخه تم

ر ب  اخائ  هایی ک  منجها یا مضمو ها اخائ  شود. نوشتن گ اخش نهایی با توج  ب  تمها با تبیین تممرتبط و استنتاج
سخ ها و اخائ  تااند. باید دخباخه اختباط ایجادشده بین هر تم با دیگر تیمهای معناداخ ب  سؤاال  تژوهش شدهتاسخ
ص ب  سؤال تژوهش بحث کرد. هدف ا لی نوشتن گ اخش نهایی تحلیل تماتیک، خهنمو  کرد  خواننده ب  مشخ

 (. 3903کویین، شده با استدالل و اسناد شاهد کافی و مناسب اسس )گاس و مکنتیج  حا ل
 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش92-1
تفاده کرد. چو  این خوش منعطف اسس، تژوهشگر های کیفی برای آ  استوا  از انواع معیاخهای اخزیابی تژوهشمی

وا  تهای اخزیابی تژوهش تحلیل مضمو  میترین خوششکلی شفاف و آشکاخ اخائ  دهد. از مهمشده خا ب باید کاخ انجام
 0«اعتباخ، انتقال، اطمینا  و تأیید»توا  ب  ترین این محوخها میاشاخه کرد. از مهم 08-93ب  مواخدی ب  شرح جدول 

 اشاخه کرد. 

                                                           
1.  Credibility, Transferability,  Dependability and Conformability 
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 ۳۹۸ مرجع پژوهش

 . انواع روش ارزیابی پژوهش تحلیل تماتیک     98-92جدول   
 توضیح انواع ردیف
 ها از منابع مختلف برای مطالع  تدیده خاص آوخی دادههمگونی جمع قابلیس اعتباخ   0
 شی های معتبر تژوهآمده با نظرا  اندیشمندا  و تیشین دسسهای ب تطبیق یافت  قابلیس انتقال 3
 تأکید بر طراحی تژوهش با تمام ج ییا  تیش از وخود ب  میدا  تژوهش  قابلیس اطمینا  9
ی ا  تأیید بندی و مها ازنظر می ا  تأیید یا مثلثدهندگا  و دخخواسس اعالم نظر آ اخائ  نتایج تحلیل ب  تاسخ قابلیس تأیید 1

 گرا  خبره و ماتقل تعدادی تحلیل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

روش تحلیل   
یا روایتی  33 روایی 

 لی: آشنایی با روش تحلیل روایی یا روایتی   هدف ک

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم روش تحلیل روایی 
 گیری در تحلیل رواییآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در تحلیل رواییآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل روایی   آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۳۹۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

های تژوهش کیفی اسس. دخ این فصل ب  مفهوم، مراحل اجرا و خوش تژوهش تحلیل خوایی یا خوایتی یکی از خوش
 مالحظا  خوش تژوهش خوایی ترداخت  خواهد شد. 

  
 9. مفهوم پژوهش روایتی99-9
جها  تیرامو  خود داخند و براساس آ  ب   های زندگی مردم اسس. مردمی ک  تجربیا  متفاوتی ازداستا « هاخوایس»

 ها از جها تردازند. تژوهش خوایی مطالع  چگونگی تجربیا  متفاو  اناا گویی دخ موخد زندگی خود میداستا 
 تعریف کنند. سپس این« زندگی خود»هایی از دهند تا داستا تیرامونشا  اسس. تژوهشگرا  خوایی ب  مردم اجازه می

خوش »و هم « تدیده»هم « خوایس»نویاند. ها خا میهای مربوط ب  تجرب  آ کنند و خوایسآوخی میجمعها خا داستا 
شود. دخمجموع زندگی مطرح می« خوایس»و وج  خوش تژوهش آ  با عنوا  « داستا »اسس. وج  تدیده آ  « تژوهش

دنبال تشریح د. اما تژوهشگر خوایی، ب کننگویی میمردم ماهیتی داستانی داخد و خودشا  هم دخ موخد آ  داستا 
های خاص هاتند )نوخیا ، های مربوط ب  تجرب ها و نگاخش خوایسهای مربوط ب  آ آوخی داستا ها با جمعزندگی
0935   .) 
آید. تژوهش خوایتی یک خاهبرد می« بیا  کرد  داستا  با ج ئیا »یا « خوایس کرد »ا طالح خوایی از فعل      

ای هخواهد ک  داستا کند و از یک یا چند نفر میخا مطالع  می« زندگی افراد»ی اسس ک  تژوهشگر ب  کمک آ  تژوهش
شوند. بازگویی یا بازسازی می« خوایس زمانی» وخ  زندگی خود خا بیا  کنند. سپس، این اطالعا  توسط تژوهشگر ب 

های خود دخ قالب خوایس جمعی کننده خا با دیدگاهسهای زندگی شرکدخ تایا  خوایس موخدنظر، تژوهشگر دیدگاه
های خاص و برای فهم عمیق تجرب  زندگی (. تژوهش خوایتی با برخسی جنب 0935کند )مرادی، )مشترک( تلفیق می

گیرد. تحلیل خوایس، بر معنابخشی ب  تجربیا  افراد از ها دخ بافس اجتماعی و فرهنگی  وخ  میشده اناا خوایس
 (. 0939ها تأکید داخد )آقابابایی و همتی، ها توسط خود آ یا  داستا طریق ب

ابداع و ب  تژوهش علمی تبدیل شد. خوایس 0353فراناوی دخ سال  -بلغاخی 9توسط تودخوف 3شناسیواژه خوایس     
وجود بک  خوابط مک  عنا ر ادبی با جایگاهشا  دخ شنحویشناسی با ساختاخگرایی دخ زمین  نقد ادبی آغاز شد؛ ب 

اخای شود. هر خوایس دترداخت  می« چگونگی بیا  خوایس»ب  « چیاتی»جای توج  ب  شوند. دخ این خوش ب توجی  می
 (. 0935اسس )نوغانی و عباچی،  0-99ب  شرح جدول « خوبنا و زیربنا»دو سطح 

 . انواع سطوح در هر روایت9-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
 ها و خخدادهای ا لی داستا    اولی  و اساسی مربوط ب  شخصیساطالعا زیربنا 0
 شکلی هنرمندان  و ساختن یک خوایس یا داستا  چید  اطالعا  اولی  و خام دخ کناخ هم و ب  خوبنا 3

                                                           

1. Narrative Research 
2. Narratology  
3. Todorov 
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 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۳۹۱

س
ای های و از خویکردهای تفایری دخ علوم اجتماعی برای برخسی کیفی و کاب دادهخشت خوش خوایتی، خوشی بین     

توالی »دخ یک « ای از خویدادهابازگویی یک داستا  و مجموع »ها اسس. دخمجموع یک خوایس، نی از بین داستا غ
رح  وخ  یک داستا  مطها خا ب ها یا آشکاخ کرد  واقعیا ، آ ها اغلب برای تشریح و بیا  دانات اسس. اناا « زمانی
 (. 0935مروخ کرد )نوغانی و عباچی،  3-99توا  دخ جدول خا میهای بین داستا  و خوایس ترین تفاو کنند. مهممی

 های بین داستان و روایتترین تفاوت. مهم2-99جدول 
 هاتفاوت ردیف
 خوایتی و برای شناخسخوش عنوا  محصول نهایی ها ب داستا  0
 داستا  موضوعی دخ ادبیا  و هنر اما خوایس خویکردی تژوهشی  3
 مند و معتبریک داستا  با خویکردی نظامخوایس، بازگویی  9
مروخ کرد )نوغانی و عباچی،  9-99توا  دخ جدول های خوش تژوهش خوایتی خا میترین ویژگیبرخی از مهم      
 (. 3993، 0؛ الولر0935

 های روش پژوهش روایتیترین ویژگی. مهم9-99جدول       
 ها ویژگی ردیف
 کنند.فهمند و آ  خا دخ قالب خوایس بیا  میخوایس می ها جها  خا دخ قالباناا  0
 بندی دخونی متو  و برخسی ساختاخ با استخراج گرامر )ساختاخگرایی( و فرایند تفایری )تااساختاخگرایی( تأکید بر طبق  3
 خص دخ قالب خوایسهایی دخ زما  و مکا  مشتأکید ساختاخگرایا  بر بازنمایی جها  با کالم یا تصویر دخباخه شخصیس 9
 بخشید  ب  جها  اناا  ها بر نظمتأکید تااساختاخگراها دخ نقش خوایس 1
 علمی های کنشگرا  اجتماعی بود  خوایس دخ قالبیبر ل وم واقعی و برآمده از زبا  و تجرب « برساختی/تفایری»تأکید تاخادایم  9
  وخ  حکایسب « و احتمال وقوع دخ آیندهگذشت ، حال »تأکید بر تجاخب فردی دخ فرایند زمانی  5
  ها و باوخهای معین دخ ساخس هویس فردیتأکید بر نقش خوایس دخ انتقال دانش تیچیده و تلویحی و کمک ب  تیشبرد اخزش 1
 های اناا  دخباخه زندگی خود و دیگرا  های تجرب  اناا  از جها  یا داستا تأکید بر مطالع  خاه 8
یژگی ساختاخیافتگی، استفاده از ساختاخهای تیشین و تکراخی، داخای خط سیر، داخای گوینده و ماتل م فا ل  زمانی تأکید بر و 3

 و مکانی خخدادها از گوینده و مخاطب 
ی آوخکنندگا  و ابعاد زمانی، همدلی، آزادی، اعتماد و شرایط تعامل اجتماعی دخ جمعتأکید بر همکاخی تژوهشگر با شرکس 09

 ه داد
 شناسی، فولکلوخ و فلاف  های نظری  سواد، تاخیخ شفاهی، خما ، خوا ای مرکب از حوزهخشت خوشی میا  00
 سازند.ا میههایشا  خا بر اساس خوایستأکید بر داستا  زندگی افراد و نگاهی تاخیخی ب  زندگی با فرض اینک  مردم واقعیس 03
؛ عنوا  یک نتیج  و فرایند اسسبرای سهیم کرد  تجرب  فرد با دیگرا  ب  اب اخ مناسبی« خوایس یک تجرب »      

ای ک  مخاطبا  تجرب  و خاوی، بتوانند این تجاخب خا بازسازی کنند و ب  فهم مشترکی برسند. اناا  جها  خا از گون ب 
 های موفق خود دخکرد ک  تجرب توا  ب  یک استاد دانشگاه اشاخه کند. برای نمون  میدهی میها سازما طریق خوایس

های خوایی، افراد طول بیاس سال تدخیس خا خوایس و از آ  یک الگوی مفهومی و عملی استخراج کند. دخ تژوهش
 خ داخد. قرا« های فردگذشت ، موقعیس و اخزش»ها تحس تأثیر کنند. این داستا هایی بیا  میتجاخبشا  خا دخ داستا 

                                                           
1. Lawler  
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 ۳۴۱ مرجع پژوهش

 هش روایتی. مراحل اجرای پژو99-2
نبال کشف دگویی آزاد اسس. این خوش ب های کیفی، تمرک  بر مصاحب  عمیق یا داستا تفاو  ا لی آ  با سایر خوش

ا هخوایس این داستا  چیاس و چ  فرقی با سایر خوایس»ترین سؤال آ  این اسس ک  تمای ها دخ تفایر نتایج اسس و مهم
 1-99شده اسس ک  دخ این کتاب الگویی ب  شرح جدول وهش خوایتی مطرحالگوهای مختلفی برای اجرای تژ«. داخد؟

 موخدتوج  قراخگرفت  اسس.  
 . فرایند اجرای پژوهش روایتی3-99جدول 

 توضیح محورها ردیف
 شناسایی مائل ، بیا  مائل  از ابعاد مختلف و بیا  هدف و سؤاال  تژوهش بر اساس مائل  طراحی تژوهش 0
 یین فرد، یا افراد و یا اسناد معتبر برای شناسایی یک تدیده یا تجرب  تع گیرینمون  3
و  آوخی متو  میدانی ماتند از داستا  اشخاص دخ کلما  خودشا  مانند مصاحب ، نام جمع هاآوخی دادهجمع 9

 خاطره
ایی ها با شناسزی آ سادخ چاخچوبی مشخص و معنا کنندگا  و بازگویی آ تحلیل داستا  شرکس هاتحلیل داده 1

 ها یا مقوال  از اطالعا  داستا  )مانند زما ، محل، طرح و  حن (تم
 ها و مفاهیمگیریوتحلیل، نتیج ها و تج ی نوشتن یافت  گیریونتیج بحث 9

 
 . طراحی پژوهش99-9

ا یک مائل  نیاز اسس ت عنوا ب « شده یک فرد یا تدیدههای کابکدام تجرب »دخ این مرحل  باید مشخص کرد ک  
های موجود دخ خوند تجاخب و خویدادهای بازنمایی و خوایس شود. بر این اساس مائل  تژوهش بر اساس چالش

شود و دخ ادام  اهداف و سؤاال  تژوهش بر اساس آ  مائل  تدوین خواهد شد. اناانی شناسایی و معرفی می
 کند. برای ایجاد چاخچوبیا  داستا ، تژوهش خود خا طراحی میتژوهشگر با هدف کشف معنای تجرب  فرد از طریق ب

ول ب  شرح جد« گرایی یا تراگماتیاتیبرساخس»هایی چو  توا  از دیدگاهمنظوخ طراحی خوش تژوهش میاولی  ب 
 استفاده کرد.   99-9

 های اصلی در طراحی پژوهش روایتی. انواع دیدگاه5-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
ز دل ها اگیری تدیدهنظری  مبتنی بر ساخس دانش از طریق کنش متقابل با دیگرا  و دخ اینجا شکل گراییساخس 0

 هاخوایس
 مطالع  تجرب  دخ قالب داستا   تراگماتیاتی 3
ها ب  کشف دهد ک  بتواند از دل خوایسنحوی انجام میگرایی، تژوهشگر طراحی تژوهش خا ب از دیدگاه ساخس      

های خاص بپردازد. دخ خویکرد تراگماتیاتی، تژوهشگر تجرب  افراد مختلف خا برای مطالع  ب  هایی دخ زمین یدهتد
  دخ خوایس موخدتوج« نوع نگاه ب  سوژه»کند. دخ طراحی تژوهش همچنین باید شکل داستا  دخآوخده و آ  خا تحلیل می

 (.0931فر، قراخ گیرد )توخع  ، شامی زنجانی و خئیای
      



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۳۴۹

س
 گیری در تحلیل روایت. مالحظات نمونه99-3

وا  از میا  تها خا میدخ این مرحل  باید فرد یا افراد یا اسناد معتبر برای شناسایی تدیده یا تجرب  انتخاب شوند. نمون 
واع ان»چو   تواند شامل مواخدیهای اسنادی میفرد یا محتوای اسناد یا ترکیبی از مواخد مختلف انتخاب کرد. نمون 

اتی ود حااب، بازی کامپیوتری، وبنام ،  وخ تلوی یونی، موسیقی، نقاشی، تبلیغا ، مقال ، زندگی داستا ، نمایش
ها و انواع ها، تیامها، قراخدادها،  نام نام ها، تصاویر، تفاهمهای خانوادگی، عکس، اخباخ، اسناد تاخیخی، آلبوم0اینترنتی

 (.0935برداخنده یک خوایس دخ خابط  با موضوع باشد )نوغانی و عباچی، دخ« اسناد اطالعاتی
ابی یهای محافظ آ  برای دسسها و شکاتن توست  و الی دنبال نفوذ دخ مغ  خوایستژوهشگر دخ تحلیل خوایس ب       

ر و تمرک  ب« یم یا نالفرد، ایل، نژاد، جامع ، ت»ب  مرک  خوایس و جوهره آ  اسس. او با مطالع  خوایا  مختلف یک 
ک  تحلیل خوایس، خویکرد تعمیمی نداخد و مانند بایاخی از کند. ازآنجاییآوخی داده اقدام میخوی آ  برای جمع

مند  وخ  غیرتصادفی و هدفدنبال کاب دخک عمیق از تدیده موخدبرخسی اسس، انتخاب نمون  ب های کیفی ب خوش
س. حتی وقتی تژوهشگر دخ دد برخسی خوایس حا ل از تجرب  یک فرد بر اساس شناخس، تعمدی و قضاوتی اس

س. ها و بازنمایی مجدد آ  نیاز اسگیری منحصر ب  هما  فرد و برخسی ابعاد مختلف او برای دخک تجرب اسس، ب  نمون 
ای خوایس، برای گیری دخ این خوش، ب  تژوهشگر باتگی داخد و گاه از یک خوایس و گاهی از خوش بنابراین نمون 

 (. 0939گیرد )خنیفر و مالمی، آوخی داده شکل میجمع
  

 هاآوری داده. مالحظات جمع99-5
ها دخ این خوش آ  اسس. بنابراین داده« داستا  جامع  تژوهش و ثبس»دخ  تژوهش خوایتی، تژوهشگر دخ جاتجوی 

آوخی داده دخ شود. اب اخ ا لی جمعخی میآوهای مختلفی جمعخواهد بود ک  با خوش« شدههای ثبسخوایس»هما  
اسس ولی دخ مواخدی از کدگذاخی اسناد مختلف یا ترکیبی از هر دو نی  « مصاحب  عمیق و ساختاخنیافت »این خوش 
های میدانی، محتوای مجال ، متو  مصاحب ، مشاهدا  فرد و مشاهدا  یادداشس»توانند از ها میشود. دادهاستفاده می
، ها، قوانین، مقرخا ها، خبرنام ها، نوشتن زندگینام  توسط خود فرد، اسناد برنام نوشتنها، نام گوییص دیگرا ، ق

 .  (3995، 3)موئناستخراج شوند« هاها و فیلمعکس
شده اسس. از تمای های این آوخیهای جمعها وابات  ب  می ا  دقس و  حس دادهگیری از دادهمرحل  تحلیل و نتیج 

 آوخی داده اسس. برای جمع« های متنوعهای خاص و بافستوج  ب  نمون »های کیفی، ش با دیگر خوشخو
شده یا دخ ذهن و آماده بازگویی اسس. بنابراین یا اتفاق افتاده و دخ اسنادی ثبس« خوایس شد »خخدادهای داستا  برای 

 دنبال کرد.  5-99اخ وضعیس زمانی ب  شرح جدول توا  دخ چهخا می« خخدادهای داستا »با « خوایس»خابط  زمانی 
   
 

                                                           

 شود. های ا لی یک مجموع  تلوی یونی ک  برای تخش و مشاهده آنالین آماده می. قامس0
2. Moen 
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 ۳۴۲ مرجع پژوهش

 های روایتآوری داده. انواع وضعیت زمانی برای جمع6-99جدول     
 توضیح انواع ردیف
 بازگو شد  خوایس تس از اتفاق افتاد   نگرگذشت  0
 های تیامبرا  عهد عتیقیا بازداخنده و دخ متو  کتاب تیشگیران  3
   با خخدادهای داستا  مانند گ اخش ماتقیم فوتبالزماهم زما هم 9
 های تغییردهنده خوایس  همراه با کنش ای دخون  1
، سسا« ا کنشگری هاگفت های خاوی از قولنقل»یا « خاوی« توسط »شدهخوایس بیا »، یی  خواگفتماخ از منظو     
د. برای این منظوخ تژوهشگر باید گیر« شکل میا شگرکنی خاوی و ها گفتماوب تناه و نجیرز» دخس ریخواین ابنابر

 مشخص کند.   1-99های خود خا از ابعادی ب  شرح جدول آوخی دادهخویکردهای جمع
 آوری داده توسط پژوهشگر در پژوهش روایتی. انواع رویکردهای جمع1-99جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شناسایی مضامین ا لی داستا   مضمونی 0
 بندی آ  توسط خاوی شناسایی چگونگی بیا  داستا  و اسکلس یساختاخ 3
 های خاص داستا  مانند شرایط فرهنگی، تاخیخی یا اثر مصاحب   شناسایی زمین  ایمکالم  9
کننده های دیداخی چو  زبا  بد ، تصویر، عکس، نقاشی و دیگر مواخد منتقلآوخی دادهشناسایی و جمع دیداخی 1

 داستا 
« یمصاحب  خوایت»یا « مصاحب  عمیق و ساختاخنیافت »دخ این خوش تأکید بر آوری داده با مصاحبه: . جمع99-5-9

 اسس. 
ه  البداشود، سرگذشس موضوعی خا ک  خود دخ آ  شرکس داشت ، فیدخ مصاحب  خوایتی از فرد مطلع خواست  می

ای ت تیوسهمداخد تا موضوع موخدنظر خا دخ قالب داستا  ب کننده فرد مطلع خا وا می(. مصاحب 0339، 0خوایس کند )هرما 
از خویدادها از ابتدا تا ب  انتها بازگو کند. اگر دخ مصاحب  خوایتی از خوایتگر خواست  شود داستا  خود خا دخ محوخ یک 

مصاحب  باید ب  انواع (. دخ 0989شود )حریری، دهی کند، ب  آ  مصاحب  واقع  مداخ یا اتی ودیک گفت  میواقع  سازما 
 تا(.توج  داشس )خسولی، بی 8-99شونده ازجمل  مواخدی ب  شرح جدول خطاهای عمدی یا غیرعمدی مصاحب 

 . انواع خطاهای عمدی یا غیرعمدی در مصاحبه روایتی8-99جدول       
 انواع ردیف
 آمی بود  یا ضعف اطالعا  داخ، نمایشی، اغراقجهس 0
 های غیرواقعی دخ اخائ  تاسخ« گرایی و امثال آ ای، اضطراب، ایدئالتراشی، اثر هال دلیل»ی مانند های خوانزمین  3
 ایهای کلیش اثر جواب 9
 احتمال ضعف و خطا دخ یادآوخی حوادث و خویدادها 1
 دخ خاستای هدف شونده از موضوع ا لی دوخ نشود وبنابراین باید دخ فرایند مصاحب  مراقب بود ک  مصاحب      

ها دخ آینده، خوایس کند. های خود خا دخ گذشت ، حال و با احتمال وقوع آ تژوهش و با توج  ب  فرایند زمانی، تجرب 
بافس »و  «های زمانی و مکانیموقعیس»، «زمین »شونده کمک کرد تا تجرب  خود خا با توج  ب  همچنین باید ب  مصاحب 

                                                           
1. Hermanns 
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 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۳۴۹

س
(. برای این منظوخ، ایجاد یک فضای دوستان  و  میمی توأم با آزادی و 0939و مالمی،  بیا  نماید )خنیفر« اجتماعی

 آوخی داده ضروخ  داخد.دهنده برای جمعاعتماد بین تژوهشگر و تاسخ
ها دخ اختباط با موضوع هاتند. دوم، محتوای انواع خسان ازجمل  این منابع دسسها از اسناد: آوری داده. جمع99-5-2

از استناد و مداخک مرتبط باتجرب  زندگی فردی و اجتماعی فرد  نمون  تژوهشگر ممکن اسس عالوه بر مصاحب برای 
 نی  استفاده کند.  

شده بهای کاک  تژوهشگر با چند نفر دخ خصوص تجرب دخ وختیها به شکل متنی: . یکدست کردن داده99-5-9
یک  ها خا ب کند باید برای تحلیل آ آوخی میا از منبع مختلف جمعهایی خدخ یک امر خاص مصاحب  کند، یا حتی داده

 سند نوشتاخی یکدسس و دخ قالب یک داستا  اولی  تبدیل کند.   
 

 ها در پژوهش روایتی. روش تحلیل داده99-6
حلیل ت« مثال آ شناسی و اشناسی، خوا شناسی، اناا زبا »های مختلفی چو  تواند از جنب شده میآوخیهای جمعداده

دنبال  3-99وبرگشتی ب  شرح جدول  وخ  خفسهای خوایتی باید مراحلی خا ب وتحلیل دادهشود. دخ فرایند تج ی 
 کرد. 

 های روایتیوتحلیل داده. مراحل تجزیه1-99جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 منظوخ مالط شد  بر آ  با دقس خواند  متن حتی برای چندباخ ب  مروخ متن 0
قاعده حذف/ انتخاب، تعمیم، ساختن و قاعده »ها و بندی متن با توج  ب  جنب  زمانی تجرب تقایم کدگذاخی 3

 « فر
 خفتن ب  عمق داستا  و شناسایی مشرب فکری، اعتقادی و گرایشی خاوی از تس کلما  و نوع خوایس نمایا  کرد  زمین  9
 ا هشده و نمایا  کرد  اطالعا  با تصویر نمود  عنا ر موجود دخ تجرب  های بازنماییشناسایی مقول  هاتحلیل داده 1
خوبی یا انواع عنا ر موجود دخ متن ب  شرح جدول دخ این مرحل  باید متن خا با دقس و برای چندباخ خواند و ب       
 آشنا شد.   99-09
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 ۳۴۴ مرجع پژوهش

 . انواع عناصر روایت90-99جدول    
 توضیح عناصر ردیف
 کننده متن خوایتی ب  آ  با انواع مفاهیم اجتماعی، سیاسی، اخالقی، عشقی و امثال آ  چی ی از تیش موجود و اشاخه موضوع 0
 گیری نویانده متن دخباخه موضوعحا ل ذهن و جهس دخونمای  3
 شخص یا شیء برآمده از متن و ایجاد هویس برای آ  از طریق خویدادها شخصیس 9
 یس مکانی و زمانی وقوع حوادث داستا  موقع  حن  1
  «جدی، طن ، خسمی،  میمی و تغییر سرعس بیا »حالس بیا  خوایتگر یا نویانده نابس ب  موضوع مانند  لحن 9
 «سرد، امیدبخش، خشن و امثال آ »خوح حاکم بر داستا  و برگرفت  از دخونمای  با ترکیب عنا ر داستانی مانند  فضا 5
 «استعاخه، تو یف، محاوخه و امثال آ »های زبانی مانند گفتن خاوی بر اساس قواعد دستوخی و آخای خنخوش س زبا  1
 چگونگی کاخبرد زبا  دخ خوایس توسط نویانده مانند تصویرسازی با ترکیب عنا ر سبک 8
 آ  شکل خوایس ازجمل  چگونگی شروع داستا ، تغییر زاوی  دید، زما  داستا  و امثال  تکنیک 3
 های داستا  یا با شرح مبادال  عنوا  خاوی یا داد  این نقش ب  شخصیسنویانده ب  دیدگاه  09
شده و مروخ دقیق متن و ادام  مراحل، باید اقداماتی ب  شرح آوخیهای جمعتس از غرق  شد  تژوهشگر دخ داده     

 داد.ها برای تحلیل انجام منظوخ ساماندهی دادهخا ب  00-99جدول 
 ها برای تحلیل . محورهای ساماندهی داده99-99جدول 

 توضیح محورها ردیف
 های مهمهای متن و انتخاب گ اخهگر دخ تحلیل دیگر گ اخههای غیرمهم و غیرداللسحذف گ اخه قاعده حذف/ انتخاب 0
 ترای با مفهومی کلیهای غیرمرتبط برای ساختن گ اخهاستفاده از گ اخه تعمیم 3
 کل  کننده بر حقیقسهای داللسها دخ توالی مشترک و با یکدیگر و ساختن گ اخهدخ نظرگرفتن گ اخه ساختن 9
 ها دخ سطح کال  ها و تذیرش ماتقیم آ حذف بود  گ اخهغیرقابل قاعده  فر 1
د و دخ شون اشاخه میدخ تحلیل فراتر از خال   یا بخشی از یک متن داستا ، ب  آشکاخسازی معنی و مقصود مت     

خ شود. دهای اجتماعی و فرهنگی بر زندگی مردم آشکاخ میآ  معانی ضمنی متن برای دخک سایر متو  و اثر مجموع 
هایی دخ متن داستانی و دخ مواخدی بر محیط مواخدی تحلیل خوایتی بر خوابط داخلی موجود و شناسایی مضمو 

ا  گیرد. دخ تاخادایم تفایری، شناخس تجرب  زنده کنشگرا  تأکید  وخ  میدهنده وقایع داستاجتماعی و فرهنگی شکل
های خوایتی (، س  سطح خا دخ تحلیل داده3998) 0تواند ب  ایجاد یک چاخچوب نظری بینجامد. کاترین کولر خی منمی

 کند.معرفی می 03-99ب  شرح جدول 
 ها در پژوهش روایتی . سه سطح تحلیل داده92-99جدول 

 سطوح یفرد
 کنندگا  شده توسط شرکسهای بیا داستا  0
 تفایرهای تژوهشگرا  یا خوایتی از خوایس 3
 های خوانندگا بازساخس 9

                                                           

1.  Catherine Kohler Riessman 
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 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۳۴۳

س
گذاخی ها با اخائ  نتیج  معقول و زنجیرواخ اشاخه کرد. اخزشهای تحلیلی خوایسگیری باید ب  سازهدخ بخش نتیج     

گذاخی های استداللی خردوخزان  یا منطقی اسس. هدف فرایند اخزشاساس قضاو شده بر عملی خوی  ادعاهای مطرح
 عنوا  یک اساس برایاستفاده ب متقاعد کرد  خوانندگا  مبنی بر آ  اسس ک  این ادعاها مطالب تأییدشده و قابل

-قید معتبر و منطشناخس فعالیس دخ حوزه اناانی هاتند. کیفیس تژوهش و موخدتوج  بود  ادعاهای علمی ب  شواه
 توا  ازنظر خبرگا  دخ خصوص تژوهش استفاده کرد.بود  استدالل تژوهشگر باتگی داخد. برای اعتباخ نتیج  می

 وخ  تالتی داخای یک دخ گام تایانی بازنویای و  نگاخش داستا  دخ یک توالی زمانی )اول، وسط، آخر( یا ب 
 شود. جام میشخصیس ا لی با تجربیاتی از تضاد و مباخزه ان

 

 . روش پژوهش روایتی در بررسی مسیر شغلی99-5
قالب  کنند. خوایس عنا ر مایر شغلی دخبرخی کاخشناسا  استفاده از خوایس خا برای برخسی مایر شغلی تیشنهاد می

  ب اش خا فراهم خواهد کرد. داستا  مایر شغلیتر از تجرب  شخصی فرد از مایر شغلییک خما ، امکا  فهم عمیق
یر شغلی، گرایان  ب  ماهای متغیر شغلی چگون  باید عمل کند. نگاه برساخسکند بفهمد کیاس و دخ زمین فرد کمک می

اش، دخ قالب یک داستا ، دسس تیدا کند. کند تا با استفاده از خوایس، ب  تجرب  ذهنی فرد از مایر شغلیسعی می
 هاتند.  09-99خدی ب  شرح جدول های تژوهشی این نوع تژوهش اغلب شامل مواترسش

 های رایج در استفاده از پژوهش روایتی در مطالعه مسیر شغلی . پرسش99-99جدول  
 هاپرسش ردیف
 ساختاخ داستا  مایر شغلی افراد چگون  اسس؟ 0
 بخشند؟افراد چگون  ب  مایر شغلی خویش، دخ قالب داستا  مایر شغلی، معنی می 3
 اند؟ های مایر شغلی افراد کدمهای داستا گون  9
 سخن گفس.  01-99توا  از س  تاخادایم ب  شرح جدول دخ مایر مطالعا  مایر شغلی می     

 . انواع پارادایم برای مطالعه مسیر شغلی با استفاده از پژوهش روایتی  93-99جدول 
 توضیح انواع ردیف
 ابس افراد با ال اما  شغلی های شخصیتی ثسازی ویژگیمتناسب های فردیخصیص  0
 های ثابس خشد دخ طول مایر شغلی بدو  توج  ب  خصیص  خشد 3
 فرد از مایر شغلی افراد دخ خصوص کاخهاهای منحصرب داستا  خوایس 9
ای فردی و اجتماعی اسس ک  شامل یک زبا  بر اساس نگاه خوایتی و داستا  ب  مایر شغلی، مایر شغلی تدیده     
تقلیل مایر شغلی خا آشکاخ کند و این زبا  مشترک هما  ک اسس ک  قراخ اسس آ  ویژگی هرمنوتیکی غیرقابلمشتر

ها برای اخائ  تو یفی از تدیده موخدبرخسی و تعیین مرزهای آ  خوایس یا داستا  اسس. خوایس یکی از بهترین استعاخه
 (.  0931فر، فراهم کند )توخع  ، شامی زنجانی و خئیای تواند امکا  اختباط بین تژوهشگرا  آ  حوزه خااسس ک  می
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 هدف کلی: آشنایی با روش دیالکتیک   

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم روش تحلیل دیالکتیک 
 گیری در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

یکی از مایرهای اجرای تژوهش کیفی خوش دیالکتیک اسس ک  دخ این فصل با مبانی و نحوه اجرای این خوش آشنا 
 خواهید شد. 

 

 . آشنایی با مفهوم روش پژوهش دیالکتیک93-9
-بحث»تأکید داخد. این کلم  دخ طول تاخیخ بر اساس خوش خا ی از « مباحث  و مناظره»لغوی  بر معنای« دیالکتیک»

برای گفتگو با طرف مقابل شکل گرفس. هدف « سقراط حکیم»و نخاتین باخ با اتخاذ خوشی خاص توسط « ومناظره
کی یا خوش دیالکتی»بنام  بود. الگوی اجرایی خوش سقراط ک  امروزه« خفع اشتباه و خسید  ب  حقیقس»خوش سقراط 

 بود.  0-91شود، شامل چند گام کلیدی ب  شرح جدول مطرح می« سقراطی
 . مراحل اجرای دیالکتیک به روش سقراطی 9-93جدول 

 مراحل ردیف
 شدهاخائ  مقدما  ساده و شناخت  0
 شده طرح ترسش از طرف مقابل و گرفتن تأیید دخباخه مقدما  طرح 3
دسس کشید  از ادعاهای »یا « شده دخ شروع بحثانکاخ مقدما  تذیرفت »و قراخ داد  طرف مقابل دخ دوخاهی  ادام  سؤاال  9

 خود و اعتراف ب  دخسس بود  ادعای طرف مقابل
عرفی م« دستیابی ب  معرفس حقیقی»برای خوش اختصا ی خود و با هدف « دیالکتیک»دخ ادام  افالطو ، کلم       

عنوا  حقایق عالم، ب « کلیا  و یا مُثل»، نفس اناانی خا ب  دخک «عقل همراه با عشق»، باید از خاه کرد. ب  عقیده او
. دخ یا دیالکتیکی نوشس« وگفتگوبحث»نامید و آثاخش خا با الگوی « دیالکتیک»خاهنمایی کرد. او این خوش خود خا 

 ز گرفتاخ شد  ب  بند تن، نابس ب  آ  آگاهیاین خویکرد دیالکتیک، خوشی برای کشف چی هایی اسس ک  ما تیش ا
 د.نفا  وجود نداخ، هیچ معلوما  بیرونی، فی«سقراط و افالطو »داشتیم ولی فراموش کرردیم. برر اسراس دیدگاه 

رجا چی  تابمعتقد بود ک  عالم همواخه دخ حال تغییر و حرکس اسس و هیچ« هراکلیتوس»فیلاوف دیگری بنام      
ا نظری  و خوش خا ی خا برای کشف حقایق ب« هراکلیتوس»با استفاده از دیدگاه « هگل»دی آلمانی بنام نیاس. دانشمن

عنوا  شرط تکامل فکر و طبیعس داناس و اظهاخ داشس ک  خا ب « تضاد و تناقض»مطرح کرد. هگل « دیالکتیک»عنوا  
همراه « گرایی گرایی و تجربعقل»ق انتقادی شود. خوش دیالکتیکی هگل با تلفیتیوست  ضدی از ضد دیگری تولید می

س و ذهنی»برای دخک جها  با ا طالحا  دوقطبی « گراییگرایی و تجرب عقل»ازاین دیدگاه، دو جنب  بود. تا تیش
خ از شد. طرح هگل برای عبوبر تای  قراخگیری دانش  دخ یکی از دو قطب تو یف می« تفکر و واقعیس»یا « عینیس
 دیدگاهی مبنی بر استفاده از هر دو قطب بدو  حذف طرف دیگر بود. ها و خسید  ب این فلاف  طرف  بود یک
ی، های ماددخ تمام جنب « حرکس و تحول»، واژه دیالکتیک با معنای «ماخکایام و لنینیام»باالخره دخ مکاتب     

 نظرا  مادی خود خا براساس منطق« گلسماخکس و ان»اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبیعی موخداستفاده قراخ گرفس. 
کتیکی یا باوخی دیالماده»خا فراهم کردند. « ماتریالیام دیالکتیک»گیری تشریح و تبیین کردند و زمین  شکل« هگل»

عنی شناخس با گرایی تأکید داخد. یشناسی یا نظری  شناخس یا دانش و فلاف  تجرب بر معرفس« ماتریالیام دیالکتیکی
ظری دخ برابر مفهوم شناخس ن« گرایی دیالکتیکیماده»ی عینی و دخک ذا  با مفاهیم انت اعی  وخ  تذیرد. هاواقعیس
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س
طبیعس  حوزهدید و انگلس دامن  دیالکتیک خا ب اسس. ماخکس دیالکتیک خا تنها با خویدادهای تاخیخ و جامع  همااز می

 گاترش داد. 
« نیطبیعس و جامع  دخ حال دگرگو»بر مطالع  « فلاف  دیالکتیک»فس ک  توا  نتیج  گربا این مروخ تاخیخی می     

نوا  عو هرم ب « خوش تردخیس»عنوا  ، هم ب «خوش تژوهش»عنوا  هرم ب  « خوش دیالکتیک»ترتیب اینتأکید داخد. ب 
  دخ خویکرد دخمانی (. برای نمون0931گیرد )قائدی، موخدبحث قراخ می« خوش دخمانی»عنوا  و هم ب « خوش زنردگی»

اشاخه کرد ک  هدف آ ، کاهش خنج افراد دخگیر دخ مشکال  هیجانی نظیر افاردگی « خفتاخدخمانی دیالکتیکی»توا  ب  می
 ا ل تذیرش دخ فنو  فلاف »خا با « خفتاخی -ا ل تغییر دخ دخما  شناختی»و اضطراب اسس. این خویکرد، 

ظیم هیجانی تن»و « های تذیرشعنوا  مؤلف ذهن آگاهی و تحمل تریشانی ب »  کند و برتای  چهاخ مؤلفترکیب می« شرقی
 (. 0938نماید )طاهری داغیا ، قاسمی مطلق و مهدیا ، اقدام می« های تغییرعنوا  مؤلف و کاخآمدی بین فردی ب 

عنوا  ب  تروا عالوه، مریب توا  برخی موضوعا  و ماائل اناانی خا برخسی و آشکاخ کرد. بنابراین با این خوش می    
 هایعنوا  یرک خویکرد، دخ هم  خوش، ب «دیالکتیرک»های مختلف موخداستفاده قراخ داد. یک خویکرد، آ  خا دخ خوش

فاده اسس و استقابل« هاها، انتقادی و انواع قیاسهرمنوتیک، تدیداخشناسی، مطالعرا  تطبیقی، تحلیل»فلافی مانند 
ر  کنند. ماهیس این خوش مبتنی بهای تژوهش فلافی معرفی میهمر  خوش« بنیراد»عنوا  خی آ  خا ب همین دلیل برب 

دخ گفتگو اسس. موضوع آ  ب  کاوشگری فلافی اناا  و هم  خخدادهای اناانی « اسرتدالل»و « ترسرش»دو مفهوم 
-91توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول می های این خوشبرای اتصال فرد ب  منبع عظیم آگاهی اختصاص داخد. از ویژگی

 (.0931اشاخه کرد )قائدی،  3
 . انواع گستره معنایی مفهوم دیالتیک2-93جدول 

 انواع مفهوم ردیف
 تحلیل قوانین عمومی حاکم برر گاترش و تکامل طبیعس، جامع  و تفکر  0
 اتحلیل هگل با تأکید بر فرایندهای ایجادکننده تغییرا  بر اساس تضراده 3
 خوانی، تفاو ، مخالفس، ضدیس و تناقضتحلیل حرکس یک کل یا مجموع  تحس تأثیر تقابل عنا ر ازجمل  ناهم 9
 تحلیل سقراطی یا خسید  ب  بصیر  حقیقی از طریق دخو  ذهنی فرد  1
 معنوا  حقایق عالب « کلیا  و یا مُثل»تحلیل افالطونی با تأکید بر عقل همراه با عشق برای دخک  9
 های مادی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبیعیدخ تمام جنب « حرکس و تحول»تحلیل دیالکتیک ماخکایامی با تأکید بر  5
برای تبیین نهادی شد  و نهادزدایی، تحلیل دیالکتیکی بایاخ مؤثر اسس. خویکرد دیالکتیک یک نگاه کلی ب  زندگی      

تحلیل ماخکایاتی داخد و انشعابی از آ  اسس. دخ خویکرد دیالکتیکی شود خیش  دخ اجتماعی اسس ک  تصوخ می
ظاهر ثابس و تایداخ دخ معرض تغییر شود ک  جها  اجتماعی و حتی اموخ اجتماعی ب تأکید می« فرایندی»بر  0«بنان»

   اجتماعی تولیدطوخ ماتمر از طریق تعامال، نهادها ب «گیری نهادهاشکل»(. دخ مدل دیالکتیکی 0311هاتند )بنان، 
ل تیوست  و مرتبطی خا تشکیهمشوند )ساخس اجتماعی(؛ این مل وما  نهادی تولیدشونده، مجموع  ب و بازتولید می

ها، منبع ا لی و ماتمر تنش و تضاد اسس )تناقض(؛ تجرب  ها و دخو  آ دهند )کلیس(، ک  عدم سازگاخی بین آ می

                                                           
1. Benson  
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ا  شود ک  دخ بعضی مواقع ب  تغییر ترتیبگیری مجدد آگاهی نهادی میشکل ماتمر تناقض دخ زندگی اجتماعی موجب
گرفت  ناشی از تیامدهای ناخواست  ترتیبا  نهادی موجود اسس انجامد )عمل(. آگاهی نهادی شکلنهادی موجود می

   (. 0983توخ، کند )تالیمی، میرزایی اهرنجانی، محانی و قلیهای نهادی خا نمایا  میک  تناقض
       

 . فرایند اجرای روش پژوهش دیالکتیک93-2
 مروخ کرد.  9-91توا  دخ جدول مراحل اجرای یک خوش تژوهش دیالکتیک خا می

 . فرایند اجرای پژوهش دیالکتیک9-93جدول 
 توضیح محورها ردیف
  بر اساس مائلشناسایی مائل ، بیا  مائل  از ابعاد مختلف و بیا  هدف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 شده و سؤاال  آ   انتخاب نمون  مناسب با توج  ب  مائل  انتخاب گیرینمون  3
 های مصاحب ، مشاهده و کدگذاخی استفاده از خوش هاآوخی دادهجمع 9
 ها بر اساس یک یا چند موخد از خویکردهای تحلیلی دیالکتیک  تحلیل داده هاتحلیل داده 1
 ها و اخائ  تیشنهادها بندی از یافت جمع یگیرونتیج بحث 9

 

 . طراحی پژوهش 93-9
بیس مانند وترتواند دخ حوزه تعلیمگام نخاس تژوهش یافتن موضوع برای دیالکتیک و شروع بحث اسس. موضوع می

رهنگ و دیگر ، فهای مدیریس، اقتصادتواند دخ حوزهوتربیس، برنامر  دخسی و امثال آ  باشد. یا موضوع میفلاف  تعلیم
برانگی  باشد، موافق و مخالف زیراد داشرت  باشرد. ایرن مرحل ، بحث باشد. موضوع باید بحثمواخد اجتماعی قابل

 هما  مرحل  ت  اسس.
دهی شود. عنوا  مائل  ا لی تژوهش سازما  وخ  نظرا  موافق و مخالف ب دخ این مرحل  باید موضوع ب      

های موافقرا  و مخالفا  شناسایی و وتروخش وجرود داخد، باید دیدگاهدخ حوزه آموزش یعنی اگر موضوع خا ی
گیرد و دخ ادام  باید اهداف و سؤاال  تژوهش خا بر مبنای بندی شوند. دخ این حالس بیرا  مائل   وخ  میفهرسس

اخه اسس. یعنی باید دخب« الکتیکنوع دی»های مهم دخ طراحی تژوهش دیالکتیکی، انتخاب آ  تدوین کرد. از دیگر گام
استفاده از شیوه دیالکتیکی تصمیم گرفس. برای استفاده از هر نوع شیوه دیالکتیکی باید با بنیاد فلافی آ  آشنا بود. 

 های زیر خواهد بود. یک از شیوهدنبال استفاده از کدامیعنی مشخص شود ک  تژوهشگر بر 
 طو کشرف حقیرقس یا خویکرد سرقراط و افال 
 ها یا خویکرد آدخنوآشکاخ کرد  ضعف 

  خویکرد تروتر 

 

 گیری در روش دیالکتیک. مالحظات نمونه93-3
اختصاص داخد. دخ این مرحل  باید افراد « انتخاب طرف یا طرفین گفتگو»گیری دخ این خوش ب  مرحل  مهم نمون 

ج  ب  ند. برخی از انواع دیالکتیک با تو وختی غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شومناسب برای شرکس دخ گفتگو ب 
 انواع خوش دیالکتیک با توج  ب  مخاطب معرفی شده اسس.  1-91شوند. دخ جدول نوع مخاطب معرفی می
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 روش دیالکتیک ۳۳۹

س
 . انواع  روش دیالکتیک با توجه به مخاطب 3-93جدول 

 توضیح انواع دیالکتیک ردیف
 یا دیالکتیک ناب خودخخوی دونفره 0
 نفره 9تا  9های گروه گروهی 3
 مثالً از طریق نوشتاخ یا تلفن و.. غیرحضوخی 9
 واکاوی دخونی 0با خود 1
خا موخدتوج  قراخ داد  9-91یی ب  شرح جدول هابرای انتخاب افراد مناسب برای شرکس دخ گفتگو، باید ترسش      

 (. 0931)قاعدی، 
 ش دیالکتیک  ها برای انتخاب افراد مناسب در رو. انواع  پرسش5-93جدول 

 هاپرسش ردیف
 چ  کای یا کاانی خا انتخاب کنیم؟ 0
 آنا  خا با چ  شرایطی انتخاب کنیم؟ 3
 شرایط گفتگو چیاس؟ 9
 مراحل گفتگو چیاس؟ 1
 دفعا  گفتگو چگون  اسس؟ 9
 محل گفتگو کجاسس؟ 5

 
 ها آوری داده. مالحظات جمع93-5

ب  قاعده خاص خود « بحث و گفتگو»چاخچوب خا ی نیاز اسس. دخواقع ها ب  آوخی دادهدخ این خوش برای جمع
ا باید هآوخی دادهنیاز داخد باید قواعدی موخدتوافق طرفین بحث وجود داشت  باشد. قبل از شروع بحث و اقدام ب  جمع

تگوی د. گفاز آمادگی و عالق  طرف مقابل ب  شررکس دخ گفتگو همراه با تذیرش قواعد گفتگو اطمینا  حا ل کر
ب ها و مغلوب کرد  فررد ب  سبهای خود یا اخائ  داناتنیدیالکتیکی، بیا  برخی عقاید یا ب  کرسی نشاند  حرف

نداشتن معلومرا  نیارس. دو عنصرر اساسی دیالکتیک، ترسش و تاسخ ب  آ  دخ قالب استدالل اسس. ترسش بعردی، 
تر و های شاملکند تا ب  کلطوخ ادام  تیدا میین فرایند، همینتردیرد ب  آ  استدالل و طرح ترسشی دیگر اسس و ا

 تر خسید.جامع

 

 ها . مالحظات تحلیل داده93-6
سس. های مطرح شده اها و استداللگام دخ هر محل  از گفتگو با تاسخب هدف، مصاحب  گرفتن نیاس. هدف اختقای گام

را ، برا ثبرس و ضربط گ اخش، فرایند اختقاء می ا  فکر دنبال تری خسید. دخ این جلایعنی باید ب  مفاهیم عمیق
کمک خوش تحلیل موضوعی و محتوایی با استدالل منطقی می ا  تیشرفس خا سرنجید و مراحرل شود. لذا باید ب می

 اختقراء خا نشا  داد. 

 

                                                           
1. Dialectic self 
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 هدف کلی: آشنایی با روش تبارشناسی  

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش تبارشناسی 
 گیری در تبارشناسی  آشنایی با مالحظات نمونه 

 سی  در تبارشنا آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تبارشناسی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۳۳۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

گی زما  حال با تأکید بر چرایی آ  اشاخه داخد. دخ این فصل ب  هایی اسس ک  ب  مائل  فرهنتباخشناسی یکی از خوش
 معرفی خوش تژوهش تباخشناسی ترداخت  خواهد شد. 

 
  . مفهوم روش پژوهش تبارشناسی95-9

و  «شناسینال»، «شناسینام شجره»، «شناسیناب»دخ فاخسی با اسامی دیگری چو  « Genealogy»تباخشناسی معادل 
شده اسس. این مفهوم بر برخسی تغییر مفاهیم دخ طول تاخیخ تأکید داخد. نکت  کلیدی ترجم « شناسی دیرین»دخ مواخدی 

توا  این ا ل کلیدی دخ این خوش خا شناسایی کرد. بنابراین ابعاد مختلف نی  می« تباخشناسی»دخ خابط  با خود مفهوم 
 تباخشناسی با خویکرد فلافی و»و « خیخ خانوادگیتباخشناسی با خویکرد تا»از دو بعد  0«خوش تژوهش تباخشناسی»

 موخدتوج  قراخ خواهد کرد.« شناختیجامع 

 
 . تبارشناسی با رویکرد تاریخ خانوادگی95-2

و ترسیم دخخس  3«نام شجره»و تهی  یک « هاتاخیخ خانواده یا دودما »شناسایی « تباخشناسی»خویکرد اولی  و تاخیخی 
، «یل ژنتیکیتحل»، «اسناد تاخیخی»، «مصاحب  شفاهی»های   برای خسید  ب  این نتیج  از خوشخانوادگی بود. تباخشناسا

ه های مرتبط استفادنام آوخی داده دخباخه خانواده و خوابط خویشاوندی و شجرهو دیگر اسناد برای جمع« هابیوگرافی»
ی گیرد. نتیج  این برخسمختلفی موخدتوج  قراخ می کنند. دخ این خویکرد مطالع  خوی اجداد و فرزندا  فرد از ابعادمی

 شود.  های نوشتاخی مییا خوایس 0-99شده دخ شکل های اخائ اغلب منجر ب  اخائ  یک نموداخ مانند نمون 

 
 هایی از  درخت خانوادگی در تبارشناسی. نمونه9-95شکل 

                                                           
1. Genealogy research method  
2. Pedigree  
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 روش تبارشناسی ۳۳۳

س
نی های دقیق و فبا خوش« هانام  یا تباخنام شجره»ای تهی  ها بربا سفاخش افراد یا سازما « ایتباخشناسا  حرف »     

، «دگیزنسبک»، «دوخه زندگی»تناسب و حاب نیازها با ابعادی چو  کنند. دخ ادام  این خویکردهای تژوهشی ب اقدام می
گروه خا ی »، بر خوی با این خویکرد« تباخشناسا »موخدتوج  و تأکید قراخ گرفس. برخی از « هاهانگی »و « هابیوگرافی»

 وخ  تخصصی کاخ ب « یک شخص خاص و مشهوخ»یا « یک مکا »، «یک نام خانوادگی خاص»یا « مانند قوم لر
ا از خعایس تهی  شد ت« هیئس  دوخ گواهینام  تباخشناسا »توسط « استانداخد اثبا  تباخشناسان » 3999کنند. از سال می

طمینا  حا ل شود. این استانداخدها بر اموخی چو  توانایی تفایر ماتندا  و استانداخدهای الزم توسط تباخشناسا  ا
 ویژه قدخ  تشخیص دخ مواجه  با اسناد متناقض تأکید داخد. ب 

تواند از یک فرایند تیچیده شامل استفاده از سوابق تاخیخی تا تحلیل ژنتیکی تژوهش تباخشناسی دخ این خویکرد می     
 دنبال کرد.  0-99شرح جدول توا  ب ترین مراحل اجرای تژوهش با این خویکرد خا میهمگیرد. مخا دخ بر می

 . مراحل اجرای روش تبارشناسی با رویکرد تاریخ خانوادگی  9-95جدول 
 توضیح مراحل  ردیف
  اال شناسی خانوادگی یک فرد یا یک قوم و طرح اهداف و سؤشناسایی مائل  ازجمل  ل وم خیش  طراحی تژوهش 0
 آوخی داده با توج  ب  شرایط هر قوم یا فردانتخاب نمون  اناانی مناسب و اسناد مناسب برای جمع گیرینمون  3
شده و آوخیهای جمعهای مصاحب ، مشاهده و کدگذاخی و برخسی اعتباخ دادهاستفاده از انواع خوش ها آوخی دادهجمع 9

 هاسازی دادهسازی یا متنیدخنهایس یکدسس
 ها برای خسید  ب  یک سابق  خانوادگی مناجم ها و تحلیل آ ترکیب داده ها تحلیل داده 1
 نام  ها و اخائ  نموداخ دخختی سابق  خانوادگی یا شجرهبندی یافت جمع گیریونتیج بحث 9
دهی عخوابط ضروخی اسس. اخجاهای تاخیخی، اجتماعی و خانوادگی برای دستیابی ب  شناسایی  حیح افراد و زمین      

اطالعا  موجود دخ »، «سوابق اولی  ایدئال»، «کیفیس منابع»های معتبر مبتنی بر گیریب  منبع نی  بایاخ مهم اسس. نتیج 
خواهد بود. دخ بایاخی از مواخد، تباخشناس باید ماهران  و غیرماتقیم شواهد خا « اولاطالعا  ایدئال دسس»، «آ  منابع

 ها وآوخی شواهد، داستا ای برای هویس و خویشاوندی موخدبرخسی ایجاد کند. تس از جمعی کند تا تروندهآوخجمع
-دیگر واباتگی اجداد و»ها خا اخزیابی کرد. دخ این خابط  باید ماتندا  خا از باب کننده باید اعتباخ آ ماتندا  تشتیبانی

یل ها خا ترکیب و تحلمثال آ  موخدبرخسی قراخ گیرد. سپس باید دادهو ا« خویدادهای زندگی»، «خوابط خویشاوندی»، «ها
مبتنی بر تباخشناسی ایجاد شود. امروزه نموداخ دخختی تاخیخ خانوادگی با « سابق  خانوادگی مناجم»کرد تا یک 

های هنمایش دادآوخی، ذخیره، تنظیم و برای جمع« تباخشناسی»اف اخهای شود. نرماف اخهای کامپیوتری ترسیم مینرم
اف اخها با ذخیره اطالعا  اولی  دخباخه افراد ازجمل  گیرد. برخی از این نرمتباخشناسی خانوادگی موخداستفاده قراخ می

یم امکا  برخسی خوابط و ترس« تاخیخ تولد، وضعیس تأهل، سال مرگ، شغل، محل زندگی و دیگر اطالعا  بیوگرافی»
 (. 3905، 0کنند )اسمیسهای نمون  خا فراهم مینموداخ خویشاندی و دیگر گ اخش

 
 

                                                           
1. Smith  
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 ۳۳۸ مرجع پژوهش

 شناختی. تبارشناسی با رویکرد فلسفی و جامعه95-9
با  «دخک خایج از  باوخهای متفاو  فلافی و اجتماعی موجود»خوشی تاخیخی اسس ک  دخ آ  « تباخشناسی دخ فلاف »

« تباخخدیابی»گیرد. این خویکرد بر خسی قراخ میدخ نظر گرفتن هدف، گاتره یا کلیس گفتما  دخ یک بازه زمانی موخدبر
مطالع   دیگر با خوشعباخ گیری و تغییرا  معنایی آ  دخ باتر تاخیخ، تأکید داخد. ب از منظر مفهومی و زمین  شکل

 شود. کفتما ها دخ خوندی تاخیخی برخسی میهای خوز و چرائی بروز آ مند دخباخه ماائل فرهنگی یا گفتما نظام
ای چندوجهی و چندمعنایی اسس. کثر  وجوه و کثر  معانی این تدیده موجب تیچیدگی و ابهام دخ دخیافس تدیده

ها منشأ تاخیخی داخند )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی،  حیح معانی، تعاخیف و کاخبردهای آ  شده اسس. هم  گفتما 
 توا  بایاخی از مشکال  موخداشاخه خا خفع کرد. حاضر می(. بنابراین با مطالع  تاخیخی از ابتدای شروع تا نقط  0938
دخ خوند تاخیخی اسس. « های موجودچرایی وضعیس موجود فرهنگی یا گفتما »دخ این خوش تژوهشگر ب  دنبال       

 خواهد بداند ک  چرا از میا  انواع حاال  ممکن، شرایط فرهنگی یا گفتمانی ب  وضعیس موجود خسیده اسس.یعنی می
امری « قسحقی»اسس. دخ این خویکرد « نیچ »شناسی، برخاست  از فلاف  خخداد و اندیش  لحاظ معرفستباخشناسی ب 
گیری آ  جدا فرض کرد و دخک آ  ماتل م دخک خوابطی اسس ک  منجر ب  توا  آ  خا از تروس  شکلاسس ک  نمی

از دیدگاه فوکو بر مبنای تباخشناسی، هر تدیده ازجمل  (. 0938تولد آ  حقیقس شده اسس )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، 
فرهنگ، حا ل تغییراتی دخ طول تاخیخ اسس، بنابراین شناخس هر تدیده ب  برخسی این تغییرا  دخ طول تاخیخ نیاز 

 0«سیشنان دیری»شود اما دخ نقط  موجود شناسایی و گذشت  آ  تا خسید  ب  این نقط  برخسی می« تباخشناسی»داخد. دخ 
-تا شناسی و باستباخشناسی، دیرین »شوند. س  مفهوم ها دخ گذشت  برخسی میاتفاقا  و تدیده 3«شناسیباستا »و 

 (.  0985شده اسس )ماعودی، اخائ  3-99دخ جدول « شناسی
 شناسی در ارتباط با هم  شناسی و باستان. مفاهیم تبارشناسی، دیرینه2-95جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 دخ خوند تاخیخی « چرایی وضعیس موجود فرهنگ یا گفتما » تباخشناسی 0
ی دخ تاخیخ شناسا  و با حفاخو گفتما  با مطالع  آثاخ گذشتگا  ب  سبک باستا  تأکید بر گذشت  فرهنگ شناسیدیرین  3

دهنده   شکلتحلیل قواعد مخفی و ناآگاهان»و دخ ادام  « اقداما  و افکاخ گذشتگا »اندیش  و استخراج 
 « آنا 

 های مختلف زمین برای برخسی تغییرا  زندگی جانداخا  دخ ادواخ گوناگو  مطالع  الی  شناسیباستا  9
وقایع خا  «تباخشناسی»شود اما اسس اما فقط ب  دوخا  گذشت  محدود می« تباخشناسی»شناسی مقدم  دخواقع دیرین      

 کند.   ب  نقط  موجود دنبال میهای مختلف تاخیخی تاخ خسیددخ دوخه
ها،  ترین آشناسی وجود داخد ک  یکی از مهمالگوهای اجرای متفاوتی برای خوش تباخشناسی دخ فلاف  و جامع      

، «برخسی سوابق موضوع»، مرحل  دوم ب  «شناسایی مائل »گان  فوکو اسس. دخ این خوش مرحل  اول ب  مراحل ده
مرحل   ،«تحلیل گااس»، مرحل  تنجم ب  «هاکشف گفتما »، مرحل  چهاخم ب  «دخج   فر شناسایی»مرحل  سوم ب  

« تحلیل مقاومس»، مرحل  نهم ب  «تحلیل قدخ »، مرحل  هشتم ب  «تحلیل تصادف»، مرحل  هفتم ب  «تحلیل تباخ»ششم ب  
                                                           
1. Paleontology 
2. Archeology 
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س
(. این مراحل دخ ادام  0938بیبی، اختصاص داخد)گنجی، امیرمظاهری و ل« تحلیل نهایی یا نقد حال»و مرحل  دهم ب  

 و دخ فرایندهای اجرایی موخداشاخه تشریح خواهند شد.   
ن ماهیس ثابس، قوانی»های کیفی، خهایی آ  از هرگون  ترین وج  تمای  تژوهش تباخشناسی با دیگر تژوهشمهم     

ند های کیفی ب  یک یا چاز دیگر خوشاسس. این دخ حالی اسس ک  هر یک « بنیادی، غایا  متافی یکی و خوند مطالع 
از هرگون   خاخج« نظیر وقایعثبس و ضبط خصلس یکتا و بی»عنوا  از مواخد موخداشاخه، اختباط داخند. هدف تباخشناسی 

 غایس یکدسس و یکنواخس اسس. 
 

 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی95-3
 مروخ کرد.  9-99شرح جدول  توا  دخ مراحلی ب فرایند اجرای تژوهش تباخشناسی خا می
 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی 9-95جدول  

 توضیح انواع  ردیف
 بیا  مائل  با تأکید بر چالش فرهنگ یا خصیص  گفتمانی و تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 ه آوخی دادگیری از انواع منابع اناانی یا اسنادی برای جمعنمون  گیرینمون  3
 «اولمصاحب ، مشاهده، اسناد و منابع دسس»ها با انواع اب اخهای آوخی دادهجمع ها آوخی دادهجمع 9
ها، تعیین عنا ر گفتمانی، تعیین عوامل عدم تعادل، تعیین محدوده تاخیخی، مشخص کرد  گفتما  اهوتحلیل دادهتج ی  1

 لی دخ گفتما  جدیدتعادیافتن گفتما  جدید و تحلیل و معرفی عوامل بی
 بندی کلی همراه با تیشنهاداخائ  نتیج  و جمع گیریبحث و نتیج  9
      
 . مالحظات طراحی پژوهش95-5

آ   باشد ک  برای آ  ب  تاخیخ و تغییرا « زما  حال و با خصیص  گفتمانی»مائل  و موضوع تباخشناس باید دخباخه 
ائ  تصویری و اخ« مبدأ»تخاب شود ک  دخ آ  فهم یک تدیده تاخیخی با تأکید بر شود. دخواقع مائل  باید طوخی انمراجع  

دقیق از آ  باشد. یعنی باید با شرح تدیده دخ زما  حال، سپس ب  گذشت  و ابتدای آ  خفس. دخ خویکردهای تباخشناسی 
 شود. تأکید می 1-99هایی ب  شرح جدول فوکو بر گ اخه

 تبارشناسی فوکو  های. انواع  گزاره3-95جدول 
 توضیح انواع  ردیف
 متأثر از خصلس ذاتی متن و فشاخ حاشی   عدم تعادل متن و حاشی  0
 ها بر متن و تنازع گفتمانیتولد گفتما  جدید ناشی از فشاخ حاشی  تولد گفتما  جدید 3
 دائمی آ برخسی خابط  قدخ  با دانش دخ شرایط خاص با توج  ب  تغییر  همراهی قدخ  و دانش 9
یرد. گعنوا  یک چالش و مائل  موخدتوج  یک تژوهشگر قراخ میدخ ایرا  ب « خوشنفکری دینی»دخ یک نمون  با      

 هایشود ک  این مفهوم از ده  چهل ظهوخ یافت  و تا امروز دچاخ تغییرا  متعددی دخ دوخهدخ برخسی اولی  خوشن می
جهس ک  تردازد، ن  ازاینب  تاخیخ این تدیده می« خوشنفکری دینی»مختلف شده اسس. تباخشناسی هویس فرهنگی 

سازد، بلک  از این حیث ک  این هویس فرهنگی، دخ حال حاضر با اخائ  تفایری تاخیخ تحوال  آ  خا مشخص می
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ند ک  کخاص از نابس بین دین و دخ موخدی سنس، سبک زندگی خا ی خا بر اساس خودفهمی موقعیتی ترویج می
داخان  مبتنی بر مرجعیس اسس. تباخشناس دخ دد تبیین سیر تاخیخی خوشنفکری ی دخ تعاخض با سبک زندگی دینگاه

 های فعلی مبتنی بر آ  با مطالعا گذاخیها و احکامی برای سیاسسیابی ب  گ اخهدینی نیاس، بلک  دخ دد دسس
 (.0939تاخیخی اسس )خنیفر و مالمی، 

 
 ی در پژوهش تبارشناسیگیر. مالحظات نمونه95-6

یرد. گبرای محدود کرد  قلمرو موخدمطالع ، موضوع انتخاب و دخ هما  مایر بازگشس ب  گذشت  ابتدایی آ   وخ  می
گیری دخ این خوش های کالمی مهم دخ آ  اسس. نمون دخ این مایر تأکید بر موضوع دخ یک عصر تاخیخی و کنش

های شفاهی، مکتوب و خطاب »ازجمل  « فتاخ، نوشتاخ و قضایای گفتمانیگ»هایی چو  هدفمند خواهد بود و قالب
آوخی های اناانی برای جمعتواند از میا  شخصیسگیری میدهد. همچنین نمون خا توشش می« ایهای دوخهآخشیو
 اول از طریق مصاحب  باشد. های دسسداده
 

 ها در پژوهش تبارشناسیآوری داده. مالحظات جمع95-1
ها، اطالعا  و ها محوخ خود تژوهشگر اسس ک  از ابتدا تا انتهای مایر باید دخ دادهآوخی دادهخ این خوش برای جمعد

 اشاخه کرد. 9-99توا  ب  مواخد جدول آوخی دخ این خوش میوخ باشد. از مالحظا  جمعها غوط تحلیل
 ها در روش تبارشناسیآوری داده. مالحظات جمع5-95جدول 

 مالحظات ردیف
 شناسایی نقط   فر یا آغازین تدیده و کنکاش آ  تا خسید  ب  وضع موجود یا نقط  فعلی  0
ی برای برخس« اولمصاحب ، مشاهده، اسناد و منابع دسس»ازجمل   مندی از انواع اب اخهامتکی نبود  ب  یک اب اخ خاص و بهره 3

 دخ طول تاخیخ موضوع 
هی تبدیل آ  ب  داستا ، برای ترده برداشتن از چی های مغفول مانده یا دیده نشده دخ تحوال  بازسازی دائمی وقایع و گا 9

 موضوع
 تربازنگری تیوست  اسناد و نمایش چگونگی تبدیل یک دانش عمیق ب  دانشی عمیق 1
 شده ب  یک متن یکدسس برای تحلیل آوخیهای جمعتبدیل هم  انواع داده 9

 
 ها در پژوهش تبارشناسیل داده. مالحظات تحلی95-8

 مروخ کرد.  5-99توا  ب  شرح جدول ها دخ خوش تباخشناسی خا میمراحل تحلیل داده
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س
 . مراحل تحلیل داده در پژوهش تبارشناسی 6-95جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 ن خجوع چندباخه ب  منابعدخ مت« های غالب یا غیرغالبگفتما »شناسایی موضوعا ، تباخها یا  هاشناخس گفتما  0

 و متو  و تحلیل هم  مباحث گفتمانی تیرامو  موضوع
 آمدهدسسهای ب با تحلیل چندباخه داده تعیین عنا ر گفتمانی مرتبط با موضوع شناخس عنا ر گفتما  3
 ما  غالبویژه گفتهای گفتمانی و ب مراجع  ب  متن و شناسایی علل عدم تعادل شناسایی عوامل عدم تعادل 9
 شناسایی گفتما  تولدیافت  یا مولود جدید یا هما  گفتما  تحس برخسی شناسایی گفتما  جدید 1
 تعادلی دخ گفتما  جدیدتحلیل و معرفی عنا ر عامل بی تحلیل نهایی 9
 تقایم کرد.  5-99توا  ب  دو دست  ب  شرح جدول الگوهای تحلیل دخ تباخشناسی خا می     

 انواع الگوهای تحلیل در تبارشناسی . 6-95جدول 
 توضیح انواع  ردیف
 تحلیل وقایع دخ سطح و ب  دنبال معنای عمیق و نهفت  دخ وخای گفتما  نبود  تحلیل دخ سطح 0
 فا ل  گرفتن از تدیده موخدمطالع  و نگاهی کلی و از باال ب  تدیده داشتن  گیریفا ل  3
یانی و ابژه، مفاهیم، وج  ب»توا  بر اساس چهاخعنصر ساختاخ گفتمانی یعنی می برای شناخس گفتما  و عنا ر آ      

اقدام کرد. دخ هر چهاخ موخد، مائل  تباخشناسان ، شناخس شرایط ظهوخ و تیدایی عنا ر و قواعد ایجادکننده « استراتژی
 (. 0938ساختاخ اسس )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، 
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 روش مطالعه موردی
36 

 هدف کلی: آشنایی با روش مطالعه موردی  

 اهداف یادگیری
  مطالعه موردی  آشنایی با مفهوم روش 
 ردی  مطالعه موگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 مطالعه موردی  ها در آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 مطالعه موردی  ها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ها برای برخسی عمیق یک فرد، گروه یا یک خویداد اسس. دخ این فصل ب  معرفی خوش مطالع  موخدی یکی از خوش
 ترداخت  خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش مطالعه موردی96-9
شود می هم دیده« نگاخیتژوهی، موخد تژوهی، قضی  تژوهی و تک نمون »های دیگری چو  با ترجم  0«مطالع  موخدی»

ب  برخسی « خوش مطالع  موخدی»شود. استفاده می« مطالع  موخدی»شده اما دخ این کتاب از ترجم  خایج و تذیرفت 
با خویکردی تو یفی یا تبیینی تأکید داخد. بنابراین « فرد، خانواده، گروه، خویداد، سازما  و جامع  خاص»عمیق یک 

ز ا« خفتاخ یک فرد، یک حادث ، یک تصمیم، یک سازما  و امثال آ »  ازجمل« موخد»خویکرد این خوش ب  دخک عمیق 
کند. برخی اعتقاد داخند ک  خوش تژوهش مطالع  موخدی مناسب زمانی اسس ک  موخدمطالع  خا ابعاد مختلف توج  می

فایر دخ ادام  ت گام دخ ابعاد مختلف وب اش تشخیص داد. این خوش نوعی مشاهده مفصل و گامخاحتی از زمین نتوا  ب 
. انجام داد« کیفی، کمی یا ترکیبی»های توا  ب  خوشگراسس. مطالع  موخدی خا میمشاهدا  با دیدگاه عمیق و کل

تلف ها از ابعاد مخآوخی دادهاغلب تأکید بیشتر بر استفاده از الگوهای تژوهش کیفی و بعد ترکیبی با هدف جمع
 شود.های متعددی برخسی میخاص انتخاب و از جنب « موخد»این خوش یک  تر شد  مطالع  اسس. دخمنظوخ عمیقب 

با  عنوا  یک واحد تحلیلشود باید این نظام ب دخ نظر گرفت  می« موخد»عنوا  ب « نظام آموزشی»وقتی یک نظام مانند 
-دخ نظام آموزشمعرفی شود. برای نمون  « حدومرزی مشخص و متشکل از عنا ر و عوامل متعدد و مرتبط ب  هم»

برخسی کرد یا « آموز، معلم، مدیر، برنام  دخسی و امثال آ دانش»توا  موخد خا با توج  ب  عنا ری چو  وتروخش می
طوخ عمقی های متعدد و ب های آ  خا از جنب مطالع  و مشخص « موخد»عنوا  یک هر یک از عنا ر موخد خا اشاخه خا ب 

ها از دید دخ هر مطالع  موخدی مشاهده تفصیلی ابعاد موخدمطالع  و تفایر مشاهدهموخدبرخسی قراخ داد. هدف کلی 
توا  ب  مواخدی ب  شرح های خوش مطالع  موخدی میترین ویژگی(. از مهم0911گرا اسس )بازخگا  و مرادی، کل

 اشاخه کرد. 0-95جدول 
 های روش مطالعه موردی . انواع ویژگی9-96جدول    

 توضیح انواع  ردیف
 تمرک  بر وضعیس، خویداد، برنام  یا تدیده خاص تمرک  0
 اخائ  تو یف مفصل از موضوع موخدمطالع   تو یف 3
 اندازهای تازه، معانی جدید و بینش نو کشف خوابط متقابل جدید، چشم اکتشاف 9
 تیش موجود های ازها بدو  اخزشیابی فرضی ها با برخسی دادهاخائ  ا ول و تعمیم استقراء 1
برخی اعتقاد داخند ک  مطالع  موخدی بیش از آنک  یک خوش تژوهش باشد، یک خاهبرد تژوهشی با امکا  استفاده      

ز طریق ا« سازی یا ایجاد فرضی نظری »های کیفی، کمی یا ترکیبی اسس. یکی از خویکردهای این خوش از انواع خوش
(. بایاخی از کاخشناسا  اعتقاد داخند ک  0989فرد و الوانی، بود )دانایی برخسی باز و کاخبرد خوش استقرائی خواهد

                                                           
1. Case study  
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س
نها ها داخد ک  تاستفاده از این خوش برای دخک عمیق موضوعا  از اولویس باالتری نابس از بایاخی از دیگر خوش

 (.0318، 0کنند )استیکاطالعاتی سطحی خا تولید می
 

 . مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی96-2
 اسس.  3-95خوش مطالع  موخدی شامل مراحلی ب  شرح جدول 

 . مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی 2-96جدول  
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل  دخ خابط  با یک موخد خاص و دخ ادام  تعیین اهداف و سؤاال  تژوهش طراحی تژوهش 0
فرد، خانواده، گروه، خویداد، سازما  و جامع  »ا   وخ  هدفمند از میتمرک  خوی مواخد خاص ب  گیرینمون  3

 «خاص
 های کیفی، کمی یا ترکیبی مربوط ب  موخد خاص آوخی انواع دادهجمع آوخی دادهجمع 9
 ها های مربوط ب  موخد، تحلیل دوایر اطراف محاط بر موخد و تأثیر آ تمرک  تژوهشگر بر یافت  تحلیل داده 1
 بندی کلی از نتایج و اخائ  تیشنهادجمع یگیرونتیج بحث 9
      
 . طراحی پژوهش96-9

کند. دخ این مرحل  باید مشخص شود ک  تژوهش از آغاز می« بروز مائل »دخ بیا  مائل ، تژوهشگر از زمین  و محیط 
یط خاص دخ شرا« موخدیتک»اسس. دخ اغلب مواخد تژوهش از نوع « موخدیچندموخدی یا میا »یا « موخدیتک»نوع 

 ب  شرح« کلی و مباوط»موخدی خود ب  دونوع فرد دخباخه یک موخد خاص خواهد بود. طرح تژوهش تکو منحصرب 
 شود. تقایم می 9-95جدول 

 . انواع طرح پژوهش تک موردی 9-96جدول 
 توضیح انواع  ردیف
 بدو  توج  ب  اج اء و مناسب شرایط بدو  واحد فرعی معقول و مناسب کلی 0
 تأکید بر اج ا و واحدهای فرعی  مباوط 3
اگر قدخ  انتخاب منابع وجود داشت  باشد، تژوهش چندموخدی بر تک موخدی اخجحیس داخد؛ زیرا شواهد و       

مداخک بیشتری خا دخبر داخد. انجام تژوهش چند موخدی، ماتل م دسترسی ب  منابع وسیع و  رف زما  زیاد اسس و 
هشگرا  اسس. البت  باید توج  داشس ک  این خوش نوعی تکراخ تژوهش از زوایای مختلف اغلب نیازمند گروه تژو

 اسس. 
معرفی شده اسس ک  تژوهشگر باید  1-95بندی بر اساس هدف، انواع مطالع  موخدی ب  شرح جدول دخ یک دست      

 (. 0983حمدیا  و همکاخا ، خویکرد خود خا دخ هر یک از این س  دست  دخ مرحل  طراحی تژوهش مشخص کند )یاخم
 
 

                                                           
1. Skate  
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 ۳۸۴ مرجع پژوهش

 . انواع روش مطالعه موردی بر اساس هدف 3-96جدول 
 توضیح انواع  ردیف
   های کمیمطالع  موخد برای طراحی نظری  با استفاده خوش محوخی گراندد تئوخی و تلفیقی از خوش تردازینظری  0
 های کیفی و کمیی با تلفیقی از خوشآزمو  نظری  برای تعیین اعتباخ و تایای آزمو  و نقد نظری  3
 مطالع  با هدف حل یک مشکل یا مائل   حل مائل  9

 
 گیری. مالحظات نمونه96-3

شود. دخ غیر موخد انتخابی هم مشخص می« مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش»دخ این خوش اغلب با مشخص شد  
هایی برخوخداخ باشد ک  مطالع  آ  چنا  ویژگیو از آ خا انتخاب کرد ک  دخ دسترس باشد « موخدی»این  وخ  باید 

یری گباشد کاخ نمون « موخدیچندموخدی یا میا »ازنظر اطالعا  تژوهشی آشکاخکننده باشد. بدیهی اسس ک  اگر مطالع  
 (. مطالع  موخدی خویکردی اسس ک  هر واحد اجتماعی خا0911کند )بازخگا  و مرادی، تیچیدگی بیشتری تیدا می

باشد. دخ « فرد، خانواده، گروه، خویداد، سازما  و جامع  خاص»نگرد و واحد مطالع  ممکن اسس عنوا  یک کل میب 
 (. 0983این حالس هدف مطالع  موخدی، تو یف و تبیین جامع هم  اج ای منفرد خواهد بود )ازکیا و دخبا  آستان ، 

واخد بایاخ مهم دخ خوش مطالع  موخدی اسس. موخدمطالع  باید و انتخاب آ  از م« موخد یا واحد تحلیل»تعریف      
« واحد تحلیل مطالع »ای محدود باشد. موخدمطالع  دخواقع شده دخ چاخچوب و زمین ای از یک نوع و تعریفتدیده

خمانی ش دیک خو»یا « یک واکنش داخویی»، «یک نشانگا  بالینی نادخ»تواند می« موخد»اسس. دخ مطالع  موخدی بالینی، 
« ای مشخصموضوع و برنام »یا « یک فرایند»باشد. اما دخ حوزه تیرات شکی و غیربالینی، موخد ممکن اسس « جدید

 وخ  تجربی، نظری یا هر دو  وخ  اسس ک  دخ آ  تژوهشگر ب  برخسی وقایع معا ر دخ زندگی واقعی باشد ک  ب 
 (.   0983بخش، باخیک و محمدیزد )یاخمحمدیا ، آقاخحیمی، حیاتی آبترداای از شواهد میبا استفاده از منابع چندگان 

انی اول مانند منابع انادسس»استفاده شود و اینک  از چند منبع « چندموخدی»یا « موخدیتک»ک  از خوش وابات  ب  این
ختلفی خا مدنظر قراخ داد. توا  مالحظا  مشود، میاستفاده می« دوم مانند اسناد موجودمنابع دسس»یا « برای مصاحب 

تیمایش، تحلیل محتوا، تحلیل مضمو  »با توج  ب  اینک  خوش مطالع  موخدی بر استفاده از چند خوش تژوهش مانند 
ا هگیری خا با توج  ب  هر خوش موخدتوج  قراخ داد. اغلب انتخاب نمون کند باید مالحظا  نمون استفاده می« و امثال آ 

« اع نظریاشب»گیرد. برای کفایس تعداد نمون  نی  اغلب از خوش   غیرتصادفی هدفمند  وخ  می وخدخ این خوش ب 
 شود. دخ ذهن تژوهشگر استفاده می« حدکفایس ماتندا »یا خسید  ب  « اشباع ذهنی تژوهشگر»یا 
 

 هاآوری داده. مالحظات جمع96-5
 آوخی کرد. جمع 9-95  شرح جدول ها بتوا  با انواع خوشها خا دخ مطالعا  موخدی میداده
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 روش مطالعه موردی ۳۸۳

س
 ها در مطالعه موردی آوری دادههای جمع. انواع روش5-96جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 های فردی و گروهی تیرامو  موخدمطالع استفاده از مصاحب  مصاحب  0
 های سازمانیهای خوزان  و یادداشسها، یادداشساسناد شخصی، نام  کدگذاخی 3
 محیط موخدمطالع  همشاهد 9
 های کمی و کیفی تیمایش نظرا  با ترسشنام  ترسشنام  9
 ترکیبی از مواخد قبلی ترکیبی 5
آوخی سنجد و لذا اغلب از خوش ترکیبی از اب اخها برای جمعدخواقع خوش موخدی تمام جوانب یک تدیده خا می      
هایی شود تا ترسشنام مطالع  موخدی، از تاسخگویا  دخخواسس می تیمایشی دخ شود. دخ کاخبرد خوشها استفاده میداده

گا  شوندشود. دخ مشاهده مشاخکتی تژوهشگر ب  میا  مشاهدهخا تر کنند. دخ مواخدی از مصاحب  عمیق هم استفاده می
دازد. دخ ترها دخ محل تژوهش میآوخی دادهزما  ب  جمعکند و هممشاخکس می« خفتاخ تحس مشاهده»خفت  و دخ 

، تژوهشگر ب  تدوین «مشاهده موخد»شود. دخ فرایند مواخدی هم از مصنوعا  اناانی یا وسایل و اب اخها استفاده می
های داده موجود، یا انجام تردازد. دخ انجام این امر با ثبس مشاهده ماتقیم، استفاده از تایگاههای میدانی مییادداشس

سازی یا ب  یک متن واحد ها باید یکدسس، متنیند. دخ ادام  و قبل از تحلیل، دادهشوآوخی میها جمعمصاحب ، داده
هم اقدام کرد )خنیفر « ها و نموداخجدول، ماتریس»ها از طریق دهی دادهتوا  از ساما تبدیل شوند. برای این منظوخ می

 (.0939و مالمی، 
       

 وردیها در پژوهش مطالعه م. مالحظات تحلیل داده96-6
 شود. هرچندشده انجام میآوخیهای جمعداده« تو یف و تبیین»ها با دو خویکرد ا لی دخ این خوش نی  تحلیل داده

شده از زوایای مختلف برای این خوش وجود نداخد و آوخیهای جمعهای یکاا  برای تحلیل انواع دادهدستوخالعمل
 «حل مائل »یا « آزمو  و نقد نظری »، «سازینظری »ف ازجمل  با توج  ب  خویکردهای منتخب مطالع  بر اساس هد

 توا  دخها دخ یک الگوی کلی خا میحال فرایند تحلیل دادهتوا  خوش تحلیل داده خا ی خا انتخاب کرد. بااینمی
 (. 0911دنبال کرد )بازگا  و مرادی،  5-95هایی ا لی ب  شرح جدول گام

 ها در مطالعه موردی . مراحل تحلیل داده6-96جدول 
 توضیح مراحل ردیف
ها، سیرزمانی تدوین مداخک، تالال آوخی دادهها بر اساس معیاخهایی مانند سیر زمانی جمعبندی دادهطبق  بندیطبق  0

 منطقی مطالب، مکا  مشاهده یا مالقا  افراد جهس مصاحب  و امثال آ   
 ها بر اساس سؤاال  تژوهش دخ مرحل  قبل و تفایر داده شدهبندیهای طبق تو یف و باط داده تو یف 3
 « مقایا »و « تبیین»، «تطبیق»بر اساس خویکردهایی چو   نهایی تحلیل 9
 اشاخه کرد.      1-95توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول  از مهم جمل  خاهبردهای تحلیل نهایی دخ مطالعا  موخدی می     
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 ۳۸۸ مرجع پژوهش

 ها در مطالعه موردی ل داده. راهبردهای تحلی1-96جدول 
 توضیح راهبردها ردیف
 شده بینیمقایا  یک الگوی مبتنی بر تجرب  با یک یا چند الگوی تیش تطبیق  0
 ای احکام دخباخه علس یا علل وقوع تدیده موخدبرخسی بر اساس  دوخ تاخه« موخد»تبیین دخباخه  تبیین  3
 شده با یک خوند جایگ ین دیگر بینیدخ نقاط زمانی گوناگو  از خوند تیش هاای از دادهمقایا  مجموع  مقایا   9
متمرک شده و عوامل گوناگو  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذاخ « موخد»ها تژوهشگر بر دخ جریا  تحلیل داده     

ای هگیرد و دوایر اطراف آ  زمین دخ هات  ا لی یک دایره دخونی قراخ می« موخد»دیگر عباخ شود. ب بر موخد نمایا  می
 کننده موخد اسس. اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی احاط 

  
 گیریونتیجه. بحث96-1

وخ  ها دخ مقایا  تیشین  تحقیق  دسس آمده و بحث دخباخه هماانی یا مغایر  دخ یافت دخ این مرحل  بیا  نتایج ب 
 خواهد شد.   گیرد و دخ ادام  تیشنهادهای کاخبردی اخائ  می
 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش96-8
یا « منابع های حا ل ازهمگونی یافت »توا  از طریق دسس آمده خا میها با واقعیس ب اعتباخ دخونی یا می ا  تطابق یافت 

 (. 0911ها برخسی کرد )بازگا ، مرادی، دیگر خوش
 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 روش واسازی
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 هدف کلی: آشنایی با روش واسازی      

 اهداف یادگیری
  واسازی      آشنایی با مفهوم روش 
 واسازی      گیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 واسازی      آوری داده در آشنایی با مالحظات جمع 

 واسازی      ها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۳۸۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

های کیفی فلافی با تأکید بر نظری  و خهیافتی عملی دخ خصوص خوانش متن اسس. دخ این واسازی یکی از خوش
 فصل ب  معرفی خوش واسازی ترداخت  خواهد شد. 

 
 0. مفهوم روش پژوهش واسازی91-9
 دچی  بیررو  از متن نیاس. او اعتقاگرا اسس. از دید او هیچعنوا  معرف ا لی این خوش یک متفکر متنب  3«دخیدا»

واسط  متو  ب  ما خسیده یا آنچ  دخ حکم متن دخ تیرامرو  مرا اسس باید توج  نشا  داد. او بریش داخد ک  ب  آنچ  ب 
تروا  بردو  وساطس فرهنگ و تاخیخ ب  طبیعس مند اسرس. ازنظر دخیردا، نمریاز طبیعرس، بر  فرهنرگ و تراخیخ عالق 
، ننرد مارتقل از مرتن فرهنرگ و تاخیخ باشند. شیوه نو دخیدا یا خوش واسازیتوانگریاس. بنرابراین ماائل فلافی نمری

تدید آمد. این شیوه، نحوه مواجه  با جها  و تفایر آ  خا نیر  تعیرین « خواند  و تفایر متو »دخ مواجه  با متو ، یا 
ها یا ان ای از نشکند. متن بافت کند. ازنظر او جها  یک متن اسس و ب  این شکل تصوخی گارترده از متن ایجاد میمی

وتجرب  متن نیاز ب  دانش تفاریری داخد. ازنظر او تجرب  هر خدهاسس و هر چی ی دخ جها  نشان  یا خد اسس. فهم
دسس آید. بنابراین، دخ قلمرو تجرب  چی ی همچو  طبیعرس چی ی دخ جها  باید از طریق فرایندی شبی  خواند  ب 

دهرد کر  طبیعرس معنرایی داشت  باشد و این معنا ن  با دید  تجرب  بشری طبیعس زمانی خخ میمحرض وجرود نرداخد. 
نگی دهد، تقلیل وج  فرهآیرد. آنچر  دخ تقلیرل تجربر  بر  مشاهده خوی میدسس مرییا لمس کرد ، بلک  با خواند  ب 

خواند، عنا ر و مفاهیم کلیدی و غیرکلیردی می متو  کالسیک و مدخ  خا با دقس و حو ل  فراوا « دخیدا»اناا  اسس. 
وید گکر  بر  آنچ  نویانده قصد داشت  بگوید توج  کند، ب  آنچ  واقعراً میجرای ایرنکند و بر ها خا برخسی میآ 

دهد ک  این متو  دخ بیا  قصد نویانده چندا  کامیاب نیارتند )مصلح و ترتیب نشا  میکند. او بدینتوج  می
ویژه دخ دوخا  مدخ ، بر دقس گفتما  فلافی و ترهی  از زبانی مبهم و دوتهلو تأکید (. همواخه و ب 0939ساخانقاه، تاخ

اللفظی کلما ، میا  زبا  فلافی و زبا  ادبی و شاعران  مرز مشخصی کشیده بر معنای دقیق و تحسشده اسس و با تکی 
 ها بر استفاده از زبانی منطقی وهای تحلیلی و ا راخ فراوا  آ فلاف گیری معا ر، تس از شکل شده اسس. دخ دوخه

(. خوش 0939زاده، تر از همیش  شده اسس )فتحزبا  مشخصهای ادبی، این مرز دخ جها  انگلیایتیراست  از آخای 
براو  و هشی اسس )یافت  از خوش هرمنوتیک و با تأکید بر برخسی انواع متو  تژوواسازی خویکردی نقادان  و توسع 

ها اسس و زبا  و متن دخ این علوم اهمیس باالیی داخد. دخیدا ها و متن. جها  علوم اناانی جها  گفتما 9(3999هگ ، 
ا دخ کند و معنا خک  خابط  ماتقیم میا  دال و مدلول خا نفی میشناس، عالوه بر اینضمن خد نظریا  دو سوسوخ زبا 

اند و دگیرد، اساس واقعیس خا منحصر دخ زبا  یا متن میو  موقعیتی مفید و ثابس دخ نظر میها و بدای از دالزنجیره
 (.   0331حقیقس دخ زبا  اسس و واقعیتی خاخج از متن وجود نداخد )دخیدا، »اعتقاد داخد ک  

                                                           
1. Deconstruction Research Method 
2. Derrida 
3. Brown and Heggs  
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 روش واسازی ۳۸۱

س
-دیده می« سازیون فکنی و واخشکنی، بنساختاخشکنی، شالوده»های متفاوتی از این واژه همچو  هرچند ترجم      

 «ژاک دخیدا»عنوا  ترجم  مناسب و خایج دخ اغلب متو  مرجع انتخاب شد. ب « واسازی»شود، اما دخ این کتاب عنوا  
ب مکتو»، «و زمین آسما »، «و مرد ز »، «و معلول علس»مانند « هاییها یا دوقطبیدوگانگی»اعتقاد داشس ک  دخ تاخیخ 

 ها خا خوشی برای مشاهدهاند. او این دوگان های مختلف شکل دادهاس تفکر بشر خا دخ فلاف و امثال آ  اس« و شفاهی
کند و تأکید داخد ک  این ساختاخ باید شکات  شود و بشر ب  مقامی دخ اندیش  برسد ک  از این تمای ها قلمداد می

  قطب توجهی بیشتر یکی از دو قطب و کمیا وز  ب ها و شناسایی اولویسها آزاد شود. خوش او کشف تقابلدوگانگی
رد. دخ ها خا آشکاخ کها خا بر هم خیخس و ناتایداخی تقابلبندیدیگر باید با واسازی این اولویسعباخ دیگر اسس. ب 

شده یا منفی فرض شده ای نامطلوب، ماخگون های موجود دخ متن، همواخه یکی از طرفین ب نگاه دخیدا دخ دوگان 
 (. 0938اسس )سرافراز و امین،  0-91شرح جدول هایی ب وش واسازی داخای ویژگیاسس. خ

 های روش واسازی. انواع ویژگی9-91جدول 
 هاویژگی ردیف
 « ادبی، هنری و معماخی»استفاده دخ متو  و قابل« تحلیل انتقادی»خوشی برای  0
  با های فلافی و امثال آ  دخ مواجهل وم کناخگذاشتن تمامی انگاخهتأکید بر اینک  فقدا  معنای ثابس و تایداخ برای متو  و  3

 متو 
 ها و تناقضا  مفهومیها و نشا  داد  شکافهای مختلف و تأکید بر تفاو ها دخ موقعیسقابلیس تفاو  معنای نشان  9
 زمین  یا مکمل  زدایی از متن و آشکاخسازی ظرفیس دخونی متن یا ایجاد معنا بر اساس متنتحلیل معنی 1
 شکنی ناشی از ترسش و جاتجوی نهادها و بنیادهای متو تأکید بر شالوده 9
 ها برای شناسایی خاستگاه و نقش مرک  مقتدخ، مالط و متعالی دخ ساختاختأکید بر نقد متافی یک و شکاتن ساختاخها و حجاب 5
 های تنها نیای خنگاخنگ و متنوع از تدیدهتأکید بر دید  ظاهر متو  و غوخ دخ آ  برای دستیابی ب  د 1
 هم ب  معنای از هم گشود  و باز کررد  و شکارتن و هم ب  معنای بازسازی و انجرام دوبراخه 8
 اثر شد  مفروضا  همیشگی، ا ول ثابس و معنای غالب دخ متن برای آشکاخ شد  وجوه دیگر آ  بی 3
 اقتداخ و دخ تی مرک  زدایی و افشای دگرگونی قدخ  و ایدئولوژی دخو  متن  هایی از خوانش متن با فرض مراک  شیوه 09
  تواای دخ یک متن باشد، نمیچی ی ک  نشان اسس و دخباخه هیچ« معنای متو »نظری  دخباخه « واسازی»دخواقع      

  شود. تمایختاخ معلوم میمعنای هر نشان ، واژه یا عنصر، فقط دخ یک متن یا سا«. آ  اسس»یا « این اسس»گفس ک  
 نشا  داد.  3-91توا  دخ س  بعد ب  شرح جدول ها خا میا لی خوش واسازی با سایر خوش

 ها . انواع ابعاد تفاوت روش واسازی با سایر روش2-91جدول 
 انواع ردیف
 جای تو یف یا برخسی کمی و حتی کیفی معمولدخک عمیق از حوزه موخدمطالع  ب  0
 قس و تقدیس تردید دخ شرایط تیش خوی موخدتژوهش نفی حقی 3
 کنند(. گایخت  متهم میجرئس و جااخ  نقادی )گاهی آ  خا ب  نقد لجام 9
وط ب  کرده مربوتحلیل ساختاخهای خسوبواسازی خا نباید عمل تخریب ساختاخ معنی کرد، بلک  معنای آ  تج ی      

(. با مطالع   رف و بدو  توج  0939رهنگ و هنر اسس )خنیفر و مالمی، عنصر کالمی و سازنده اندیش  دخ زبا ، ف
زی ترداکند. واسازی ب  نظری توا  واسازی خا آموخس. دخواقع واسازی خنثی نیاس و مداخل  میب  حیا  عملی نمی
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از و دخ ذا  خود کند. واسازی از هما  لحظ  آغکند و مداخل  عملی دخواقعیس ب  دیگرا  واگذاخ نمی رف اکتفا نمی
 (. 0939عملی دخ نابس با واقعیس بیرونی اسس )مصلح و تاخساخانقاه، 

 
 . مراحل اجرای روش واسازی91-2

 شود. دنبال می 9-91برای اجرای خوش واسازی مراحلی ب  شرح جدول 
 . مراحل اجرای پژوهش واسازی 9-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 و سؤاال  تژوهش بیا  مائل ، اهداف طراحی تژوهش 0
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمون  گیرینمون  3
 های اسنادی و دخ  وخ  ل وم مصاحب  با استفاده از خوش هاآوخی دادهجمع 9
 ها ها و نمایش آ ج ء، شناسایی تفاو خویکرد عمیق، برخسی ج ءب  هاوتحلیل دادهتج ی  1
 ها و اخائ  تیشنهاد کلی از تحلیل داده بندیجمع گیریبحث و نتیج  9
       

 . طراحی پژوهش91-9
شود و بر اساس آ  اهداف و سؤاال  ها ایجاد میهایی دخباخه متو  یا اندیش مائل  بر اساس وجود نقدها و چالش

وه تفکر ب  شیای انتخاب شود ک  از قابلیس برخسی تژوهش تدوین خواهد شد. دخ انتخاب موضوع باید متن یا عر  
 اشاخه کرد.  1-91توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول ترین مالحظا  بیا  مائل  میانتقادی برخوخداخ باشد. از مهم

 . انواع مالحظات بیان مسئله در طراحی پژوهش واسازی  3-91جدول 
 مالحظات ردیف
 الل دوقطبی، محصوخ نکند.های متداول استدتژوهشگر هنگام تفکر دخ خصوص موضوع، خود خا دخ چاخچوب 0
 تبیین نحوه مواجه  با متن و تفایر آ   3
 وعبا تأکید بر مفاهیم کلیدی متو  کالسیک و مدخ  موض« مانیفاس یا بیانی  تژوهش»عنوا  دخ نظر گرفتن بیا  مائل  ب  9
 « قصد نویانده برای گفتن»جای ب « گویدآنچ  نویانده واقعاً می»تأکید بر  1
 «جها  متن»و « الی کلما الب »از « تس ذهنی»ید بر شکاخ تأک 9
 مداخی یا حاکمیس عقل گرایی و خنثی کرد  عقلتأکید بر تجرب  5
د توا  با یک خوانش سنتی آ  خا فهمید. بنابراین بایاغلب متو  دخ بیا  قصد نویانده کامیابی کامل نداخند و نمی      

خفتن ب  تس ذهن نویانده بود. اهداف دخ واسازی، کامالً کیفی و تحلیلی بیا   دخ دد تبیین نحوه خوانش متن با
دوین اهداف شوند. تنوشت  می« تبیینی یا تفایری»شوند و سؤاال  نی  بر اساس نوع متن و خویکرد تژوهش مثالً می

تنها  بلک  واژگا « عنا نیاتندواژگا  حامل معنا و یا باخوخ م»و « معنا دخ ذا  متن نیاس»ناظر بر این مائل  اسس ک  
 ب  واژگا  دیگر اشاخه داخند. برای نمون  ب  هدف و سؤال زیر توج  کنید.

 هدف فرعی نمون : برخسی و تحلیل عمیق می ا  اناجام متن دخ تردازش ادعای خویش 
 ؟ داخدچ  وضعیتی « گذاخدگوید و آنچ  ناگفت  میشکاف میا  آنچ  می»شده از لحاظ سؤال: متن برخسی 
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س
 گیری. مالحظات نمونه91-3

 ای مشخصاین تژوهش خویکردی ژخفانگر و استراتژی نفوذ ب  جها  متن بر اساس انتخاب قلمرو خاص یا جامع 
گیرد. نظر ب  اینک  این خوش خویکردی انتقادی داخد و داخد. انتخاب قلمرو با توج  ب  فرهنگ و تاخیخ  وخ  می

 شده خواهد بود. گیری آ  غیرتصادفی هدفمند و از مواخد ویژه و شناخت نوعی فلاف  اسس، خوش نمون 
 

 آوری داده . مالحظات جمع91-5
ترین منبع اطالعا  شامل مثاب  یک ویرانگر ساختما  و معماخ دوباخه آ  اسس. مهمب « تژوهشگر»برای این خوش 

 خوحیا ، اطالعا ، قدخ  تحلیلی، تالط، فهم»ب با خواهد بود. متن انتخابی یا آماده برای برخسی باید متناس« متن»
وخی آگذاخد. اب اخ ا لی جمعشود و بر نتیج  اثر میتژوهشگر باشد. این متن ماتقیم واخد تحلیل می« و عمق ادخاک

ر یتواند تحلیل نوشتاخی از متن، اسناد، مداخک و متو  کامپیوتری باشد. گاهی هم مصاحب ، تهی  متن و تفاها میداده
اول برای شود. باید سعی کرد ک  تا حد امکا  منابع دسسهای دستی و الکترونیکی انجام میواسازی خوی متو  با شیوه

های ا لی و کلیدی دخ متن اسس. ها و تقابلها تأکید بر شناسایی دوگانگیآوخی دادهتحلیل استفاده شود. دخ جمع
رح جدول ها ب  شای با خویکرد واسازی، انواع دوگانگی و تقابلواد خسان برای نمون  دخ نقد و تحلیل کتابی با عنوا  س

 (. 0938شناسایی شد )سرافراز و امین،  91-9
 ای  شده در نقد کتاب سواد رسانه. انواع دوگانگی و تقابل شناسایی5-91جدول   

 انواع ردیف
 هاامکا  حیا  با/بدو  خسان  0
 مصرف/تولید 3
 تیام/تفایر 9
 مخاطب ابرانی/جهانی 1
 مهاخ  تاینی/دانش تیشینی  9
 های خاخجی های داخلی/ خسان خسان  5
 مخاطب منفعل/فعال 1
 شوند. آوخی و ساماندهی میهای موجود دخ متن کتاب بر اساس این محوخها جمعدخ این شرایط داده     

 

 ها . مالحظات تحلیل داده91-6
 شده دخ متن و موضوعا های شناساییها و تقابلج ء عنا ر مفهومی یا دوگانگیج ءب ها ب  برخسی دخ تحلیل داده

های ز ها یا وشوند و اولویسها و تناقضا  مفهومی تفایر میها ترداخت  خواهد شد. دخ این تحلیل شکافتیرامو  آ 
د  تواند مت ل ل شهای این اقدام میشوند. یکی از دستاوخدشده ب  هر یک از طرفین تقابل ب  چالش کشیده میاخائ 

ها و متو  احصاء باوخهای موهوم دخ باب آ  موضوع باشد. دخ این مرحل  تژوهشگر ضمن خویکرد عمیق ب  یادداشس
خ تردازد. برای نمون  دج ء عنا ر مفهومی متن یا چاخچوب ایجادشده دخ آ  میشده با نگاه انتقادی ب  برخسی ج ءب 
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« مخاطب منفعل/فعال»شده از دوگان  توا  ب  تحلیل اخائ ها میآوخی دادهمون  موخداشاخه دخ جمعهای نتحلیل داده
 (.0938معرفی شده اسس )سرافراز، امین،  95-1ترین محوخهای این تحلیل دخ جدول ترداخس. مهم

  ای . محورهای مهم تحلیل دوگانه مخاطب فعال /منفعل در نقد کتاب سواد رسانه5-91جدول 
 محورها ردیف
 «شناخس، مصرف یا مقاومس»های شناسی دخ تالش بر معرفی شیوهدخ کتاب با چاخچوب مفهومی مخاطب« مخاطبا »فصل  0

 ای از دو منظر تولیدکننده محتوا و مخاطب دخ برابر محتوای خسان 
 معرفی دو نوع مخاطب فعال و منفعل از منظر کتاب  3
 مواضع مخاطب فعال و منفعل جایی موقستالش برای جاب  9
 جایی مواضع مخاطب فعال و منفعل های حا ل از جاب بازتفایر متن بر اساس یافت  1
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 هدف کلی: آشنایی با روش فمنیسم      

 اهداف یادگیری
 فمنیسم      شنایی با مفهوم روش آ 
 فمنیسمگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 فمنیسمآوری داده در آشنایی با مالحظات جمع 

 فمنیسمها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

های جنایتی اسس. دخ این فصل ب  معرفی خوش تژوهش عدالتیخویکرد خوش تژوهش فمنیام بر مبنای نقد ب  بی
 ف ترداخت  خواهد شد. فمنیام از ابعاد مختل

 
 . مفهوم روش پژوهش فمنیسم98-9

و « ز  آزادخواهی»، «ز  باوخی»، «جنبش آزادی ز »، «طرفداخی از حقوق ز »کلم  فمنیام دخ زبا  فاخسی ب  اسامی 
طرح م« فمنیام»نقص با هما  عنوا  شده اسس ک  دخ این کتاب با توج  ب  فقدا  یک معادل کامل و بیامثال آ  ترجم 

 شود. می
شناسی نابس داد. از دیدگاه گروهی از توا  ب  الگوهای فرهنگی و از منظر جامع تفاو  بین زنا  و مردا  خا می    

شده اسس. بر این اساس های جنایتی زنا  و مردا ، برای حفظ سلط  مردا  بر دنیای زنا  ساخت زنا ، تفاو 
ایتی بدو  عدالتی جنها و اموخ مشاب  با بیشناسیها، مفاهیم بنیادین، خوشظری ها، نها بر این باوخند ک  سؤالفمینیاس

تأکید بر تحلیل جنایس « نظری  فمینیاتی»(. دخ 0933توج  ب  طبیعس و زندگی اجتماعی زنا  هاتند )محمدتوخ، 
وجود داخد. برخی این « سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی»های دخباخه حقوق زنا  و برابری ز  و مرد از جنب 

دهند. برخی بر این باوخند ک  فمنیام، نهضتی اجتماعی با هدف خویکرد خا افراطی دانات  و آ  خا موخدنقد قراخ می
(. دخ دیدگاه کلی، فمنیام گفتمانی فلافی و سیاسی 0919کاب تایگاه مااوی مردا  برای زنا  اسس )ساخوجانی، 

ال خا دخ های جنایتی دخ تمام اشک  حقوق برابر زنا  و مردا  و مباخزه با تبعیضاسس ک  تشتیبانی از زنا ، خسید  ب
های گوناگونی یافت  اسس شاخ « حقوق، سیاسس، تاخیخ و فلاف »های مختلفی چو  نظر داخد و با وخود دخ حوزه

 (. 0931)خالقی و توخع  ، 
ح ب  شر« لیبرال، ماخکایاس و خادیکال»یکردهای این نوع تژوهش هم توسط زنا  و هم مردا  و اغلب با یکی از خو

 شود.   انجام می 0-98جدول 
 . انواع رویکردهای پژوهش فمنیسم 9-98جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
 خواهان  برابر دخباخه زنا  و مردا  و برخوخداخی زنا  از حقوق مشاب  مردا تأکید بر ا ول آزادی لیبرال فمینیاس 0
 داخی ها متأثر از طبقا  اجتماعی و نظام سرمای تأکید بر ظلم ب  زنا  و سرکوب آ  سفمنیام ماخکایا 3
 تأکید بر ضروخ  از بین برد  تمای ا  جنایتی و براندازی نظام مردساالخی خادیکال فمنیام 9
ن و تا حد ممک های آزاد دخباخه زنا ، برای زنا های تژوهش فمینیاتی کاهش کنترل مصاحب  و بحثاز مشخص       

 3-98هایی ب  شرح جدول ( برای این خوش ویژگی0330) 3(. ساندخا هاخدینگ0339، 0با زنا  اسس )استانلی و وای 
 کند.  معرفی می

 
 

                                                           
1. Stanely & Wise 
2. Sandra Harding  
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س
 های پژوهش فمنیسم . انواع ویژگی2-98جدول 

 توضیح انواع ردیف
 تر تجرب  زنا  مانند تجرب  مادخی  ها بر باطرح مائل  از دید زنا  و طرح فرضی  تأکید بر تجرب  زنا  0
 دنبال بهبود وضعیس فعلی زنا  فراتر از شناخس و ب  تأکید بر خواست  زنا  3
 هر خوش تژوهش مناسب برای زنا   تناسب با زنا  9
ا  هاتند. نتردازی دخباخه ماائل زها دخ تی نظری کیفی و با تحلیل داده ها با مطالع  تجرب  زنا  ب  خوشفمنیاس     

 ها تأکید آ  بر خوی مطالع  با محوخیس جنایس زنان  اسس. های این خوش با سایر خوشاز تفاو 
 

 . فرایند اجرای پژوهش فمنیسم98-2
اسس از سوی کاخشناسا  « شناسیخوش»یا « خوش»یک « فمنیام»های مفصلی دخ خصوص اینک  آیا خویکرد بحث

هایی ب  از منظر فلافی تفاو « شناسیخوش و خوش( »0383اه هاخدینگ )شده اسس. بر اساس دیدگمختلف مطرح
 داخند.  9-98شرح جدول 

 شناسی  . تفاوت روش و روش9-98جدول  
 توضیح مراحل ردیف
 آوخی شواهدهایی برای جمعتأکید بر خوش خوش 0
 موضوع موخدبرخسی   های خاص دخکاخبرد یک نظری  و تحلیل مبتنی بر آ  نظری  از خاه شناسیخوش 3
ای هآوخی شواهد ب  شیوهای دخ نظری  فمنیاتی وجود داخد ک  ب  جمعهای برجات گیرد ک  نوآوخیاو نتیج  می   

ک عنوا  یشناسان  فمنیاتی خا ب توا  خویکرد خوش(. بنابراین می0383، 0اختصا ی دخ این زمین  شده اسس)هاخدینگ
 دنبال کرد.  1-98  شرح جدول خوش تژوهش با مراحل اجرایی ب

 . مراحل اجرای پژوهش فمنیسم 3-98جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 های مربوط ب  زنا ، تدوین اهداف و سؤاال  تژوهشبیا  مائل  با تأکید بر مشکال  و چالش طراحی تژوهش 0
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمون  گیرینمون  3
 های اسنادی و دخ  وخ  ل وم مصاحب  استفاده از خوش با هاآوخی دادهجمع 9
های موجود، دخگیری ماتقیم تژوهشگر و استفاده از انواع تمرک  بر محتوا و محدوده اطالعاتی و داده هاتحلیل داده 1

 تردازی های مکرخ، تحلیل نهایی و نظری وخی دخ اطالعا  و بازنگریخوش تحلیل داده، غوط 
 ها و اخائ  تیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیری بحث و نتیج 9
     
 
 
 

                                                           
1. Harding  
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 . طراحی پژوهش98-9
باشد.  «عالیق، مشکال ، خوابط و نظایر آ »تواند ماائل مربوط ب  دنیای زنان  مانند مائل  دخ تژوهش فمینیاتی می

خویکرد نظری و تحلیلی آ  باید همچنین مائل  ممکن اسس یک موضوع عمومی و دخبرگیرنده مردا  هم باشد، اما 
 های کمی و کیفی یا ترکیبی استفاده کرد. توا  از انواع خوش(. برای این منظوخ می0933زنان  باشد )محمدتوخ، 

 
 گیری . مالحظات نمونه98-3

دخگیر   شود. جامع  آماخی نی  اغلب شامل زناگیری غیرتصادفی هدفمند استفاده میدخ تژوهش فمنیام اغلب از نمون 
اسس ک  البت  گاهی با  9-98دخ مائل  یا مردا  شاهد مائل  هاتند. این بخش تابع س  موضوع تای  ب  شرح جدول 

 توا  تژوهش فمینیاتی خا انجام داد.  یک موخد آ  هم می
 . موضوعات پایه در انتخاب نمونه 5-98جدول 

 موارد ردیف
 خاطر حااسیس خوش فمنیاتی حااسیس موضوع و نیاز ب  وسعس اطالعا  ب   0
 دسترسی ب  می ا  الزم اطالعا  از جامع  موخدمطالع  یا عر   مربوط ب  زنا     3
 عوامل تیرامو  یک موضوع فمنیاتی  9
       

 ها آوری داده. مالحظات جمع98-5
اسس. هرچند دخ این « ادکدگذاخی اسن»و « مصاحب »آوخی داده دخ خوش فمنیام عباخ  از دو اب اخ ا لی برای جمع

هم استفاده کرد. تأکید زیادی دخ « مشاهده، ترسشنام  و تکمیل داستا »توا  از اب اخهای دیگری چو  خوش نی  می
ویژه دخ شرایط ایجاد احااس کمک ب  زنا  وجود داخد. منابع مختلف بر مراقبس از هرگون  سوگیری احتمالی و ب 

ها بایاخ مهم اسس. برخی آوخی دادهمنابع مختلف و باال برد  دقس اب اخهای جمعآوخی داده از همین دلیل جمعب 
تذیرند. ها برای جلوگیری از سوگیری تأکید داخند و برخی این تأکید خا نمیآوخی دادهمنابع بر اهمیس نقش زنا  دخ جمع

محدودیتی خاص بایاخ مهم اسس.  دخ انجام مصاحب ، وجود یک خابط  دوستان  و  میمی و ایجاد اعالم نظرها بدو 
آگاهی الزم خا از هدف « شوندهمصاحب »تژوهشگر باید با اختباط مناسب با موضوع تژوهش، دخ هنگام مصاحب  ب  

ا  شونده امکمصاحب  بدهد و برای او فر س سؤال کرد  فراهم کند. دخمجموع شرایط مصاحب  باید برای مصاحب 
اخیخی و دخ شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فکری خا فراهم کند. سؤاال  بیا  تجاخب دخ قالب یک محصول ت

 توا  دخباخه اهمیسطوخ تخصصی تجاخب خا ی دخ حوزه زنا  خا دخبر داشت  باشد. برای نمون  میتژوهش باید ب 
ب اهداف و تناسب « های اجتماعی، سیاسس، هنر و امثال آ خانواده، فرهنگ، تیشرفس جامع ، جریا »نقش زنا  دخ 

 (. 0383سؤاال  تژوهش ترسیده شود )هاخدینگ، 
ها آ  خا ها از منابع مختلف، باید تیش از وخود ب  مرحل  تحلیل دادهآوخی دادهدخ این خوش نی  دخ  وخ  جمع

و د بود متن تایبن وخ  متن باید ب ها ب سازی مصاحب سازی کرد تا آماده تحلیل شود. دخ تیادهیکدسس یا متنی
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تژوهشگر با خویکردی ماتقل این کاخ خا انجام دهد تا از هرگون  خطر اعمال نظرا  شخصی، نظرا  تند و آتشین یا 

 جنایتی دوخ باشد. 
 

 ها. مالحظات تحلیل داده98-6
وخی آها، تأکید بر حااسیس جنای و نظری  فمنیام اسس. تس از جمعکننده این خوش دخ تحلیل دادهوج  متمای 

های متنی، یعنی کدگذاخی و تحلیل کدها توا  با خوش تحلیل دادهها دخ قالب متن، حال میسازی آ ا و تیادههداده
 استفاده کرد.  5-98توا  از خویکردهایی ب  شرح جدول ها میبهره گرفس. دخ طول تحلیل داده
 ها در روش فمینیستی. رویکردهایی برای تحلیل داده6-98جدول  

 رویکردها ردیف
 های گذشت  داخای استناد و اعتباخ های تیشین و نمون توج  ب  تحلیل 0
 تکراخ تحلیل و خهایی از عقاید شخصی و فاخغ شد  از تعلقا  دخونی دخ تحلیل  3
 ها ب  خبرگا  و حلق  اندیشمندا  برای نقد و برخسی گام تحلیلب اخائ  گام 9
  و واژگا  فمنیام  وخ  گیرد و تا حد امکا ، شکل خوایتی دخ گفتما  نگاخش گ اخش تژوهش باید با ادبیا      

اتی بر شناسی فمینیگرایان  علم دوخی گ یند. خوشداشت  باشد. سبک نگاخش تژوهش فمنیام باید از زبا  اثبا 
ها د یافت تأیی کاخبرد معیاخهای اعتباخ و خوایی دخ تژوهش کمی و معیاخهای قابلیس اعتماد، اعتباخ تاسخگو )کنترل و

 (.  0933توسط اعضای ز  یا خبرگا  مرتبط( و معیاخ  حس دخ تژوهش کیفی تأکید داخد )محمدتوخ، 
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            هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش کیو
 اهداف یادگیری

  پژوهش کیو            آشنایی با مفهوم روش 
 کیو     گیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

 کیو      آوری داده در روش آشنایی با مالحظات جمع 

 کیو      ها در روش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
کنندگا  از خوش آوخی نظرا  مشاخکسخوش تژوهش کیو از نوع ترکیبی اسس ک  دخ آ  تژوهشگر دخ مرحل  جمع

کند. دخ این فصل ب  معرفی خوش تژوهش کیو و دخ برای دستیابی ب  ذهنیس آنا  از خوش کمی استفاده میکیفی 
 ترداخت  خواهد شد. 

 
 . آشنایی با مفهوم روش پژوهش کیو 91-9
ا خوش آوخی و سپس بکنندگا  با خوش کیفی جمعاز نوع ترکیبی اسس ک  ابتدا نظرا  شرکس« خوش تژوهش کیو»

ها با خویکردهای کیفی و کمی سازی آ ها و مرتبآوخی دادهدلیل شیوه جمع شود. ب آنا  برخسی میکمی ذهنیس 
  «Q»( این خوش خا با حرف 0399) 0کنندگا  آگاه شد. ویلیام استفناو تری از ذهنیس مشاخکسطوخ عمیقتوا  ب می

نبال شناسایی دطرح کرد. او ب « داخای ذهنیس مشترکهمباتگی افراد »و « فردهای منحصرب ذهنیس»و تأکید بر شناسایی 
توا  ب  مواخدی ب  های این خوش میترین ویژگیهای مختلف از منظر تجاخب افراد بود. از مهمدخ موقعیس« ذهنیس»

 (.0933؛ تویا و لقمانی، 3998، 3؛ باخکر0933فرد و همکاخا ، اشاخه کرد )دانایی 0-93شرح جدول 
 های روش کیو ترین ویژگی. مهم9-91جدول 

 هاویژگی ردیف
 بر اساس ذهن افراد« هاواقعیس»شد  ها و ساخت تأکید بر ذهنی بود  دنیای اناا  0
 « یریگگیری و تصمیمتحلیل، موضع»عنوا  تصوخ او از چگونگی کاخکرد دنیای واقع و مبنای ب « ذهنیس فرد»تأکید بر  3
 ها شده توسط آ فرد ساخت ذهنیس منحصرب  افراد یا تأکید بر شناسایی دنیای ذهن 9
 « بندی افراد از حیث تنوع دخ دنیای ذهنیعینیس و دست »با « ذهنیس یا دنیای ذهنی افراد»تأکید بر آمیختن  1
   یاهای بیرونی ایجادشده از ذهنسنجش کرد  جها  تیرامو  یا تدیدگرایی برای قابلگرایی دخ مقابل عینیسذهنیس 9
 عنوا  نوعی خفتاخ یا فعالیس با امکا  شناسایی و دخک آ  از طریق اثرش بر محیط اطراف تأکید بر ذهنیس ب  5
 دهنده آ  دخ قالب یک مدل تأکید بر شناسایی ذهنیس با توضیحا  فرد از تجاخب خود و معرفی عوامل شکل 1
 های فردا دخ تاسخگران  تژوهشگر یا اب اخهتأکید بر کنترل اثر مداخل  8
 سازی توسط تژوهشگر ها با خویکردهای مفهومایجاد فر تی برای اخزیابی تاسخ 3
 «ادخاکا  و عقاید فردی»بندی و امکا  شناسایی و طبق « ذهنیس»مطالع   09
 های افرادها و دیدگاهها، سلیق تأکید بر شناسایی و دخک آسا  اخزش 00
 های کوچکآوخد  اطالعا  از نمون  خوشی مؤثر برای ب  دسس 03
آموزش »، «گ ینش نیرو»ها دخ اموخی چو  توا  ب  استفاده از این خوش دخ سازما از کاخبردهای خاص آ  می     

 «دیدگاه مخاطبین و مشتریا  سازمانی»، «موضوعا  مدیریس و خهبری»، «های کاخیگروه تشکیل»، «اثربخش کاخکنا 
(. خوش کیو باوجود 0933اشاخه کرد )تویا و لقمانی، « هاذهنیس»گیری بر اساس برخسی تصمیمو دیگر مواخد قابل 

ا از هنشده و کاخبرد آ  نابس ب  سایر خوشعنوا  یک خوش تذیرفت چندین ده  از حضوخش، هنوز دخ اغلب منابع ب 

                                                           
1. William Stephenson  
2. Barker  
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 3-93لگویی کلی ب  شرح جدول های مختلفی و البت  با افراوانی کمتری برخوخداخ اسس. مراحل خوش کیو شکل

 (.0933شود )تویا و لقمانی، معرفی می
 . الگوی اجرای روش پژوهش کیو در منابع مختلف  2-91جدول    

 توضیح مراحل ردیف
 زمین  گفتمانی موخدنظر برای کشف  0شناسایی زمین  گفتما  0
 ای کوچک از جامع  موخدبرخسیانتخاب نمون  انتخاب نمون  3
 های موخداستفاده دخ مراحل بعدانجام مصاحب  اولی  برای استخراج گوی  مصاحب  تیش 9
 بر اساس نتایج مصاحب  و برخسی ادبیا  تیشین  مرتبط با موضوع یا  رفاً از ادبیا  تیشین   ایجاد مجموع  کیو 1
 های مخصوص کیو ب  کمک کاخ  آوخی دادهجمع 9
 طوخ چند ترسش آزادها از مرحل  قبل و همینآوخی دادهعدخباخه نتایج حا ل از جم مصاحب  5
 ها ها و تفاو بر اساس شباهس شناسایی الگوها 1
گان  اجرای تژوهش دخ کتاب مرجع تژوهش معرفی دخ ادام  این مراحل با ج ئیا  بیشتر دخ قالب مراحل تنج     

 خواهد شد. 
 

 . فرایند اجرای روش پژوهش کیو 91-2
 دنبال کرد.  3-93توا  دخ مراحلی ب  شرح جدول اجرای تژوهش کیو خا می فرایند   

 . مراحل اجرای روش پژوهش کیو  2-91جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل  با تأکید بر شناسایی زمین  گفتما  و دخ ادام  تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش طراحی تژوهش 0
  وخ  غیرتصادفی هدفمندوچک از جامع  موخدبرخسی و اغلب ب ای کبا تأکید بر نمون  گیرینمون  3
 های مصاحب  و تیمایش نظرا   با استفاده از خوش هاآوخی دادهجمع 9
 های کمی با خوش تحلیل عاملی   های کیفی و تحلیل دادهتحلیل داده هاوتحلیل دادهتج ی  1
 ا و اخائ  تیشنهاد هبندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیج  9
       

 . طراحی پژوهش91-9
 موخدتوج  قراخ گیرد.  9-93دخ این خوش باید مالحظاتی دخ انتخاب موضوع و طرح مائل  ب  شرح جدول 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Concourse 
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 .مالحظات انتخاب موضوع و طرح مسئله در روش کیو 9-91جدول 
 مالحظات  ردیف
 ماعی های فردی، سازمانی و اجتگیریهای متفاو  افراد و مهم دخ امر تصمیمانتخاب موضوعاتی با تأکید بر شناسایی ذهنیس 0
 ها  دهنده ذهنیسهای نشا سازی دادههای نیازمند ب  شناسایی و مرتبتأکید بر مائل  3
 کنندگا  دخباخه تدیده موخدبرخسی تأکید بر اهمیس شناسایی ذهنیس مشاخکس 9
 کنندگا  نابس ب  تدیده موخدبرخسیو نظرا  مشاخکس هاتأکید بر اهمیس دامن  ایده 1
 کنندگا ها دخ میا  مشاخکسهای اثرگذاخ دخ شباهس یا تفاو  دیدگاهتأکید بر ویژگی 9
های مشترک افراد دخباخه یک چندنفره و شناسایی دیدگاه»یا « های یک فردنفره و شناسایی دیدگاهتک»انتخاب خویکرد  5

 « موضوع
 از انتخاب موضوع و بیا  مائل  باید نابس ب  تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش بر اساس مائل  اقدام کرد. تس      
 

 گیری . مالحظات نمونه91-3
اشاخه کرد )تویا و لقما ،  1-93توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول گیری دخ خوش کیو میترین مالحظا  نمون از مهم
0933) 

 مونه در روش کیو .مالحظات انتخاب ن3-91جدول 
 مالحظات ردیف
 تعیین قلمرو یا محوخهای موخدبرخسی برای شناسایی ذهنیس افراد  0
 «تجرب ، خابط ، شرایط یا زما  خاص»کنندگا  دخ تژوهش بر اساس هدف تژوهش و معیاخهایی چو  تعیین مشاخکس 3
 بود  « های مختلفذهنیس»هایی با ظرفیس نشانگر انتخاب نمون  9
 آوخی داده دو بخش کیفی و کمی انتخاب نمون  آماخی کوچک متناسب با موضوع تژوهش برای جمع 1
 تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افراد برای مصاحب  و اسناد برای تهی  مجموع  کیو   9
 «عباخ  89تا  19خاب بین تو ی  انت»های کیفی ساماندهی شده ای از دادهتأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند نمون  5
 ها دخ نموداخ کیو بندی کاخ ها برای دخج تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افرا با طیفی گاترده از دیدگاه 1
      
 آوری داده . مالحظات جمع91-5

الزم برای  هایگوی  شود تاای انجام میدهندگا ، مصاحب  اولی کنندگا  یا تاسخابتدا با نمون  کوچک منتخب مشاخکس
های حا ل از مصاحب  از برخسی ادبیا  تیشین  نی  . عالوه بر گوی 0(0333مرحل  بعد شناسایی شود )باخی و تروت ، 

ع  مجمو»ای بنام شده ب  مجموع های استخراجهای تکمیلی استفاده خواهد شد تا از هم  گوی برای شناسایی گوی 
طوخ ک  دخ مرحل  مالحظا  ها دخباخه تدیده موخدبرخسی اسس. هما اینده تنوع دیدگاهیافس. این مجموع  نمدسس« کیو

شده واخد مرحل  بعد شد. دخ این آوخیهای جمعگوی  از داده 89تا  19گیری گفت  شد، بهتر اسس با انتخاب بین نمون 
 ای هدفمندیابد. دخ مرحل  بعد، نمون ای ب  آ  اختصاص میشده و شماخهها خوی کاختی نوشت مرحل  هرکدام از گوی 

                                                           
1. Barry and Proops 
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شود. دخ این مرحل  از تژوهشگرا  ها برای بخش ا لی تژوهش انتخاب میاز افراد جامع  با طیفی گاترده از دیدگاه

ذاخی شده جایگبینیسازی تیشها دخ جدول مرتبها خا ازنظر شخصی و با توج  ب  اولویسشود تا گوی خواست  می
شود. این جدول شبی  توزیع نرمال استفاده می 0-93مرحل  اغلب از جدول انتخاب اجباخی مشاب  شکل کنند. دخ این 

 (. 0933ها دخ مجموع  کیو باشد )تویا و لقما ، های آ  برابر تعداد گوی شود ک  تعداد خان اسس و طوخی تنظیم می

 
 ها در روش کیو ای از جدول انتخاب اجباری برای توزیع گویه. نمونه9-91شکل 

  جدول کنند. تفاوشده توسط تژوهشگر استفاده میکنندگا  از دستوخالعمل تهی ها شرکسبرای جایگذاخی کاخ      
طوخ ک  مشخص اسس فرد مجبوخ اسس دخ دخ آ  اسس ک  دخ این جدول هما « توزیع اختیاخی»با « انتخاب اجباخی»
ه بندی محدودکنند، طیف یا دخج «توزیع اختیاخی»یع کند اما دخ جدول ها خا توزمشخصی کاخ « بندیطیف یا دخج »

 وجود نداخد. 
ای ذهنی هکنند و با انجام این کاخ دیدگاهها بیا  میدهی، افراد مفاهیم ذهنی خود خا دخباخه گوی با انجام فرایند ختب      

 مروخ کرد.   9-93یی ب  شرح جدول هاتوا  دخ گامدهند. مراحل اجرای این مرحل  میخود خا بروز می
 آوری داده در پژوهش کیو  . مراحل جمع5-91جدول  

 توضیح مراحل ردیف
های کیفی با مصاحب  فردی یا گروهی یا اسناد دخباخه موضوع یا فضای آوخی انواع دادهجمع تهی  مجموع  کیو 0

 گفتما  
 کنندگا  بندی و دستوخالعمل آ  توسط مشاخکس استفاده از نموداخ کیو یا جدول ختب سازی کیومرتب 3
 5-93شرح جدول ب « ترکیبی»یا « دومدسس»، «اولدسس»های فضای گفتما  از منابع برای تهی  مجموع  کیو، داده    

 شوند.  آوخی میجمع
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 ها از فضای گفتمان   آوری داده. انواع منابع جمع6-91جدول    
 توضیح انواع ردیف
 کنندگا   ها ب  شکل شفاهی یا کتبی از شرکسآوخی دادهیا طبیعی و جمع اولسسد 0
 های  وتی یا تصویری ها مانند متو ، عکس، فایلها از انواع اسناد و خسان آوخی دادهساخت  و جمعیا تیش دومدسس 3
 ها آوخی دادهها از هر دو نوع منبع جمعآوخی دادهجمع ترکیبی 9
ر چی  ساده طوخکلی هو ب « گفتگوها، تصاویر، فیلم، نقاشی، متن، قطعا  موسیقی»توای فضای گفتما  شامل مح     

نوع ای از مطالب متدیگر، این فضا شامل مجموع عباخ ای با آ  موضوع اختباط داخد. ب گون ای اسس ک  ب یا تیچیده
بتدا باید ، ا«مجموع  کیو»اند. برای تهی  شدهگفتما  مطرح و گوناگو  مرتبط با موضوع تژوهش اسس ک  دخ میا  اهالی

تصویری جامع از کل »ک  نحویها خا بازبینی و دخ قالب یک متن یکدسس کرد ب شده از نمون آوخیعباخا  جمع
الب توا  با قدهی خا میکرد. این ساما خا بدو  هرگون  سوگیری فراهم « های موجود دخ اختباط با موضوعذهنیس

 (. 0933انجام داد )تویا و لقما ،  1-93ب  شرح جدول « ساختاخساختاخمند یا بی»
 شده از فضای گفتمانآوریهای جمع. انواع الگوی ساماندهی داده1-91جدول    

 توضیح انواع ردیف
 ستقرایی(تر )اا  کوچکبندی مشاهدا  اولی  با موضوعبندی عباخا  با یک نظری  )خوش قیاسی( یا دست طبق  باساختاخ 0
 یهای کیفبندی دخ ساماندهی دادهاهمیس بود  طبق بندی برای عباخا  فضای گفتما  یا بیفقدا  طبق  ساختاخبی 3
و سازی کیشود. برای مرحل  مرتبسازی کیو می وخ  متن واخد مرحل  مرتبهای ساماندهی شده کیفی ب داده      
 خا دنبال کرد.  8-93ول شرح جدتوا  مراحلی ب می

 سازی روش کیو ها در بخش مرتبآوری داده..مالحظات جمع8-91جدول 
 مالحظات ردیف
 دهندگا فهم برای تاسخهای کوتاه، ساده و قابلهای ساماندهی شده دخ قالب عباخ عباخ  یا گوی  از داده 89تا  19انتخاب  
 مترسانتی 5×9با ابعاد ها آوخی دادهبرای جمع« کاخ  کیو»طراحی  0
 عنوا  تنها ویژگی متمای کننده هر کاخ  نابس ب  کاخ  دیگر نوشتن هر عباخ  یا گوی  منتخب بر خوی یک کاخ  کیو ب  3
  برای هر کاخ  و نوشتن آ  دخ تشس کاخ  انتخاب تصادفی شماخه 9
 « دست  کیو»عنوا  گذاخی شده ب های شماخهمعرفی مجموع  کاخ  1
 کنندگا  ب  تعداد مشاخکس« دست  کیو»تکثیر  9
 ها خوی آ   ها یا شماخه کاخ برای انتخاب و قراخ داد  کاخ « بندی کیوجدول انتخاب یا ختب »یا « نموداخ کیو»ایجاد  5
 نموداخها خوی ها یا شماخه کاخ برای انتخاب و قراخ داد  کاخ « سازی کیومرتب»تهی  و اخائ  دستوخالعمل  1
 ها خوی می  دخ مقابل او(ها برای انتخاب و چینش دخ نموداخ کیو )مانند چید  کاخ ایجاد شرایط دیدمناسب از کاخ  8
 کنندگا  های شرکسبندی حا ل از تاسخاستخراج نتایج ختب  3
  وخ  نیاز حذف مواخد اضافی ها و دخها و اطمینا  از وضوح آ کنندگا  دخباخه گوی مصاحب  تس از آزمو  با شرکس 09
-ها یا شماخهتواند کاخ کننده میداخای طیف مدخجی اسس ک  مشاخکس« جدول انتخاب اجباخی»یا « نموداخ کیو»     

بندی دخ نقط  وسط  فر و دخ خا بر اساس می ا  موافقس یا مخالفس خود خوی آ  قراخ دهد. این طیف دخج  های آ 
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س
شود. مقادیر منفی بر مخالفس و مقادیر مثبس و سمس چپ با دخجا  منفی معرفی می سمس خاسس با دخجا  مثبس

 کند.    بر موافقس با محتوای کاخ  داللس داخند و مقداخ  فر بر حالس خنثی یا مردد اشاخه می
ح توضیکنندگا  ها دخ نموداخ کیو خا برای مشاخکسسازی کاخ شرایط مرتب« سازی کیودستوخالعمل مرتب»      
ی برا« بندیخاهنمای دست »و « مفهوم دخجا  مثبس، منفی و  فر»، «سازیدامن  مرتب»دهد. دخ این دستوخالعمل می

ا هشود. برای ایجاد فضای مناسب و با اشراف بیشتر برای مقایا  و انتخاب کاخ کننده توضیح داده میمشاخکس
بندی دست « نظرموافق، مخالف و بی»ها خا دخ س  گروه سس تا کاخ کننده خواها خوی می  از شرکستوا  با چید  آ می

سازی کند. برای این منظوخ ها خا بر خوی نموداخ کیو مرتبشده آ های مشخصبندیو دخ مرحل  بعد با توج  ب  دخج 
د. نویامی« انتخابنموداخ کیو یا جدول »ها خا با توج  ب  ذهنیس خود داخل دهنده شماخه کاخ کننده یا تاسخشرکس

ی اکننده دخ دستوخالعمل خواسس ک  هر خان  جدول انتخابی فقط ب  یک شماخه اختصاص یابد و شماخهباید از شرکس
دهد )تویا شده خا نشا  میتکمیل« نموداخ کیو یا جدول انتخاب اجباخی»یک نمون   3-93تکراخی نوشت  نشود. شکل 

 (. 0933و لقمانی، 

 
 شدهنمونه نمودار کیو یا جدول انتخاب اجباری تکمیل. یک 2-91شکل 

ک  +« 9»شوند. برای نمون  دخ ستو  امتیاز مربوط ب  های انتخاب اجباخی شبی  نموداخ توزیع نرمال تهی  میجدول     
تا همین شکل خان  و ب  س +« 1»شده اسس، دوخان  داخد. دخ ستو  دهنده بیشترین موافقس دخ جدول تکمیلنشا 
خان  داخند. این وضعیس از سمس چپ جدول و با ک  با بیشترین تعداد یعنی هفس« -0»و «  فر»، +«0»های  ستو 

ود  اسس. دهنده خنثی یا مردد بیابد. ستو  وسط با امتیاز  فر، نشا هما  شکل و البت  امتیازهای منفی متناظر ادام  می
ازی سکند. م یس این قالب دخ آ  اسس ک  امکا  مرتبها خا فراهم میدهبندی دااین شکل امکا  توزیع نرمال دخ ختب 

 ها فراهم شود.  ها با توج  ب  اهمیس تکی و اهمیس آ  نابس ب  سایر گوی گوی 
هنده دبندی خا ی خا ب  تاسخاغلب دست « ترسشنام »دخ این اسس ک  « ترسشنام »با « جدول اجباخی»تفاو       

تر انتخاب ای وسیعدهندگا  دخ محدودهبندی خا خود تاسخدست « جدول اجباخی خوش کیو»ا دخ کند امتحمیل می
 (. 3990، 0کنند )اسمیسمی
 

                                                           
1. Smith  
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 ها . مالحظات تحلیل داده91-6

 شوند. تحلیل می« های کمیداده»و « های کیفیداده»ها دخ خوش کیو دخ دو مرحل  داده
شده کیفی دخ آوخیهای جمعهای کیفی دخ مرحل  نخاس بر خوی دادهادهتحلیل دهای کیفی: . تحلیل داده91-6-9

 های منتخب و مرتبط با موضوعهای کدگذاخی و شناسایی عباخ قالب متن یکدسس شده اسس. دخ این مرحل  با خوش
گر بر هششود. دخواقع دخ این مرحل  تژوهای کیفی اسس، شرایط وخود ب  مرحل  کمی فراهم میک  مبتنی بر تحلیل

تاه، ساده هایی کوها دخ قالب عباخ ها و تنظیم آ های تحقیق، نابس ب  شناسایی عباخ اساس مبانی نظری و ترسش
 کند. کنندگا  اقدام میفهم برای هم  مشاخکسو قابل

انتخاب نموداخهای کیو یا جداول »های حا ل از این مرحل  بر اساس تحلیل یافت های کمی: . تحلیل داده91-6-2
هنده دها )واگرایی( بین افراد تاسخها و تفاو شود. دخ این مرحل  نابس ب  شناسایی الگوها از شباهسانجام می« اجباخی

 گیرد ک ها  وخ  میمنظوخ شناسایی تعداد کمی از عوامل یا گوی شد. این کاخ ب های آماخی اقدام میب  کمک خوش
یک  شده توسط هرکنندگا  خا نشا  دهد. برای این منظوخ هر جدول تکمیلشرکستواند اشکال مشترک تفاهم میا  می

اف اخ آماخی برای هر گوی  اف اخهای آماخی خواهد شد. نمره واخدشده ب  نرمعنوا  داده واخد نرماز افراد نمون  برخسی ب 
های حداکثر موافقس داخای نمره هایی ک  دخ خان مطابق ختب  آ  دخ جدول انتخاب اجباخی اسس. برای نمون  گوی 

های کند تا تعداد گوی های هر جدول انتخاب اجباخی خا ب  جدول دیگر مرتبط میاف اخ آماخی، دادهاسس. نرم+« 9»
بندی نهایی تفایر و گ اخشی مشروح بر آ  اساس دهندگا  خا نشا  دهد. سرانجام ختب دهنده تفاهم میا  تاسخنشا 

 (.     0933و لقمانی،  شود )تویاعرض  می
ترین خوش آماخی ، ا لی«تحلیل عاملی»دهند. بنابراین خوش خا شکل می« یک عامل»افرادی داخای ذهنیس مشاب ،      

تحلیل »های حا ل از نموداخهای کیو اسس. مبنای این خوش همباتگی بین افراد اسس. خوش برای تحلیل ماتریس داده
نوعی نمایانگر ب  اشتراک دهد و دخ حقیقس ب موضوع خا ب  کمترین عوامل تقلیل می، نظرا  فردی دخباخه «عاملی

گذاشتن تفکر بین افراد اسس. تس از تردازش آماخی با تحلیل عاملی و مشخص شد  می ا  شباهس یا همباتگی، 
ر خا ب« باخزترین عامل»توا  شود. دخ ادام  مینموداخ کیوی یک شخص دخ یک عامل با نموداخ کیوی کل نشا  داده می

ای هخوی ماتریس همباتگی محاسب  و شناسایی کرد. دخ مرحل  بعد باید تعیین شود ک  هر عامل چ  می ا  از ذهنیس
اخ معی»ها مانند قبول خا برای تعیین تعداد عاملدهد. دخ ادام  باید معیاخی منطقی و قابلشده خا توشش میگردآوخی

داخ خا موخداستفاده قراخ داد. تس از ب  دسس آمد  باخهای عاملی معنی« تحلیل موازی»و « ریمعیاخ همف»، «گاتمن–کای خ 
  خسد. این مرحلها میها یا تعیین معنی و تعریف دقیق آ ها، نوبس ب  تفایر دقیق عاملهای مهم و چرخش آ و عامل

س، د دخ یک گروه با بیشترین موافقس یا مخالفهای از افراب  خالقیس تژوهشگر باتگی داخد و باید با توج  ب  گ اخه
های اهکند، این تفایر دخ خاستای دیدگبندی کند. دخ این شیوه اگرچ  تژوهشگر تفایر نهایی خا عرض  میها خا عنوا گره

 (.     0933دهندگا  اسس )تویا و لقمانی، تاسخ



 

 

اپراروش  پژوهش   

41 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش اپرا           
 اهداف یادگیری

  پژوهش اپرا            آشنایی با مفهوم روش 
 اپراگیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

  اپراآوری داده در روش آشنایی با مالحظات جمع 

   اپرا          ها در روشآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
 شود از طریق نوعی باخش مغ یگیری با خویکردی اکتشافی اسس ک  دخ آ  تالش میتصمیممند اترا یک خوش نظام

حل اخائ  شود. دخ این فصل ب  معرفی این خوش و چگونگی کاخبرد آ  ترداخت  مند دخ خصوص یک مائل  خاهنظام
 خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش اپرا 30-9
ابداع شد.  0389، نخاتین باخ توسط یک شرکس فنالندی و ده  «ن تیم دوگا»یا  OPERA»0خوش تژوهش اترا یا »

اسس. این خوش اب اخی « سازیبندی و مرتبموازی، تشریح، ختب  افکاخ، تیشنهادهای»خال   کلما  « اترا»مفهوم 
روهای نوآوخ نی»برای ظهوخ « مشاخکس»ب   دخ کاخ بر اساس ایجاد باوخ عمیق «، انرژی و تعهدخالقیس، ایده»برای ایجاد 

 ها و شرایطبا تمرک  بر خوش« های سازمونی و آموزشخی یبرنام »اسس. از خصو یا  این خوش تأکید بر « گروه
با تأکید « مطالع  موخدی»های خا از نوع خوش« اترا»حا ل از کاخگروهی و خهبری مشاخکتی اسس. برخی منابع خوش 

اد توا  ب  ایجگیرد. از نتایج این خوش می وخ  می« اص سازمانی یک سازما  یا تدیده خ»بر یک موخد خاص مانند 
کننده اشاخه کرد. خویکرد این خوش بحث های افراد شرکسبینیبا کمک از تیش« های جدیدخی ی خالقان  یا خاهبرنام »

اعث جمعی، ب هایموخدبرخسی اسس. این مشاخکس دخ مباحث « حل مائل »کنندگا  برای انگی ی شرکسگروهی و ذهن
. این خوش 3(3995اف ایش تعهد ب  اهداف بحث و تالش برای انجام تغییرا  الزم خواهد شد )اخکیلیا و کلمپوا، 

عنوا  یک ها موجب آ  ب های اساسی با آ های با خوش گروه متمرک  و گروه اسمی داخد اما تفاو هرچند شباهس
 خوش جداگان  شده اسس.

 
 ش پژوهش اپرا. فرایند اجرای رو30-2

 شود. اجرا می 0-19خوش تژوهش دخ فرایندی ب  شرح جدول 
 . مراحل اجرای روش پژوهش اپرا  9-30جدول  

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل  بر اساس مشکال  موجود دخ کاخ یا آموزش و تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش طراحی تژوهش 0
 رندگا گیانتخاب گروه هدف از تصمیم گیرینمون  3
آوخی مجدد با اخزیابی نیازهای اولی  با ترسشنام  سؤاال  باز و دخ ادام  مصاحب  گروهی و جمع هاآوخی دادهجمع 9

 ترسشنام 
 گروهی  های ترسشنام  و مصاحب تحلیل داده هاتحلیل داده 1
 ها و اخائ  تیشنهادهابحث خوی یافت  یگیرونتیج بحث 9

 
 

                                                           
1. Own thoughts, Paired suggestions, Explanation, Ranking and Alignment  
2.  Erkilia and Klempova 
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س
  . طراحی پژوهش30-9

گیرد و ب  همین دلیل آ  خا دخ گیری دخ سطح محلی یا سازمانی  وخ  میاین خوش تژوهشی اغلب برای تصمیم
تواند بر اساس چالش یا کنند. مائل  دخ این خوش میهای مطالع  موخدی معرفی میعنوا  یکی از خوشمواخدی ب 

ود. شدخ ادام  اهداف و سؤاال  تژوهش تدوین میمشکلی دخ یک بخش از سازما  یا مربوط ب  کل یک سازما  باشد. 
م  ها با ترسشناآوخی دادهطراحی تژوهش باید بر اساس الگوی تژوهش موخدتوج  قراخ گیرد. دخ این الگو تس از جمع

ا شود. جلاا  اترا بها، جلاا  مصاحب  گروهی اترا آغاز میگیرندگا  و تحلیل خوی آ باز از گروه هدف یا تصمیم
و کلمپوا،  شود )اخکیلیاج کلی مرحل  قبل شروع و سپس ب  ایجاد تصمیما  موازی با مشاخکس کل گروه منتج مینتای

3995 .) 
 

 گیری. مالحظات نمونه30-3

 (.   3995مروخ کرد )اخکیلیا و کلمپوا،  3-19توا  دخ جدول گیری دخ خوش اترا خا میترین مالحظا  نمون از مهم
 گیری در روش اپرا  حظات نمونه. مال2-30جدول      

 مالحظات ردیف
 نفر  59تا  19های ب خگ بین نفر یا گروه 03تا  5های کوچک بین اجرا با گرهقابل 0
های ها و دشواخی اداخه جلا  دخ گروهها و مجادل وخان  ایدهها برای طرح بهرهکنندگا  دخ گروهتوج  ب  تعداد مناسب شرکس 3

  ازحد ب خگبیش
 نفرههای دو، چهاخ و دخنهایس هشسکننده، دنبال کرد  فرایند کاخ با گروهشرکس 59.دخ  وخ  استفاده از  9
 گیری های مرتبط برای تصمیمگیری ب  سطح سازما  و گروهواباتگی نمون  1
مختلف  هایبط بین گروهگیرنده شهری مانند شهرداخی وقتی با مشکل اجتماعی مرتهای تصمیمبرای نمون  سازما      

توانند از این خوش استفاده کنند. برای نمون  وقتی یک شهر با یک معضل فرهنگی دخ خابط  با شوند، میمواج  می
خبط فرهنگی دخ شهرداخی مانند معاونس فرهنگی شود؛ واحد ذیشهری از سوی شهروندا  مواج  می خفتاخ تولید زبال 

وتروخش، آموزش»گذاخی و اجرا مانند های مرتبط دخ سیاسسمتشکل از دیگر دستگاهتواند با تشکیل یک کمیت  می
برای اجرای تژوهش اترا اقدام کند. باید با « زیاس، بازیافس زبال ، واحد خدما  اجتماعی و دیگر مواخد مشاب محیط

هادها و افراد با شناسایی این نگذاخ دخ هر بخش، یک کمیت  مرتبط شکل گیرد. گیرنده و سیاسسشناسایی افراد تصمیم
 شود. ها، تعداد جامع  یا نمون  موخدبرخسی مشخص میگیرنده دخ آ تصمیم

 

 ها آوری داده. مالحظات جمع30-5
 گیرد. ها  وخ  میآوخی دادهجمع 9-19دخ این خوش دخ س  مرحل  ب  شرح جدول 
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 ۳۱۱ مرجع پژوهش

 را  ها در روش پژوهش اپآوری داده. مراحل جمع9-30جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 های تیشنهادی برای مائل  حلتوزیع ترسشنام  بازبین نمون  موخدبرخسی برای شناسایی انواع خاه ترسشنام  باز اول 0
 های تیشنهادی با هدایس دبیر جلا  حلهای گروهی و بحث و برخسی تیرامو  خاهبرگ اخی جلا  مصاحب  گروهی 3
بندی جلا  مصاحب  گروهی و اخائ  آ  ب  اعضا برای تکمیل دخ اسرع ای بر اساس جمعسشنام تهی  تر ترسشنام  دوم  9

 شوند.(تر مینقصتر و کمها دقیقوقس )دخ این مرحل  تاسخ
ها و تیشنهادهای آوخی انواع نظرا ، ایدهدخ این مرحل  فر س جمعآوری داده با پرسشنامه اول: . جمع30-5-9 

های کلیدی های این مرحل  ترسششود. با ساماندهی دادهها بر اساس سؤاال  تژوهش فراهم میمون اعضای گروه یا ن
 شود. حل تیشنهادی فراهم میدخباخه بحث گروهی دخباخه نظرا  و خاه

های مرحل  اول اما با خویکرد تژوهش اترا این آوخی دادهباوجود جمع. برگزاری جلسات مصاحبه گروهی: 30-5-2
ای با حضوخ نمون  ها نیاز اسس. ب  همین منظوخ جلا آوخی دادههای بعدی برای جمعها کامل نیاس و ب  گامداده

 شود. تشکیل می 1-19موخدبرخسی دخ قالب یک یا چند گروه موازی یا چند جلا  تیاتی دخ مراحلی ب  شرح جدول 
 وهی اپرا  ها در جلسات مصاحبه گرآوری داده. مراحل جمع3-30جدول      

 مالحظات ردیف
 شده دخ مرحل  اول از اعضای جلا  ها و تیشنهادهای شناساییحلطرح و نظرخواهی دخباخه خاه 0
 ای متخصص دخ چاخچوب موضوعی و زمانی هدایس جریا  بحث گروهی توسط دبیرجلا  3
 ه آ  بندی نظرا  دخباخی آ  تا خسید  ب  جمعشده دخ مرحل  قبل و تیگیرحل شناساییشروع جلا  با معرفی موضوع یا خاه 9
 بندی نظرا  و جلاا  و تصمیما  منتخب توسط دبیر جلا  یادداشس کرد  جمع 1
 دقیق (  99بندی مشخص )اغلب تا جلا  گروهی بر اساس دستوخالعمل و زما  1برگ اخی تا  9
 کند.شده آماده میو تیشنهادهایی خا برای موضوع مطرح نویادهای خود خا میکننده، نظرا  و ایدهدخ ابتدا هر شرکس 5
 تیشنهاد(. 09تا حداکثر  9کننده )اغلب بین کننده امکا  تعداد اخائ  تیشنهاد توسط هر شرکسدبیر جلا ، تعیین 1
ید مباحث خود با شوند و دخنهایسها تقایم میای برای بحث دخباخه ایدههای دونفرهکنندگا  ب  گروهدخ مرحل  بعد شرکس 8

 تنج ایده برتر خا با دلیل متقن اخائ  کنند.
ها بدو  انجام هیچ بحثی دخ کناخ هم قراخ های دونفره همراه با دالیل انتخاب آ دخ مرحل  بعد تنج تیشنهاد برتر ازنظر گروه 3

 گیرند.می
گیری شود. هر گروه دونفره ب  ها خأیتا دخباخه آ  گیرددخ گام بعد تیشنهادهای مشاب  ادغام و دخ معرض هم  اعضا قراخ می 09

 دهد تا تیشنهاد برتر ازنظر مجموع آخا مشخص شود.شده خوی تابلو برگردا  خأی میتنج تیشنهاد برتر نصب
 بندی نهاییشده و خسید  ب  جمعبحث تایانی اعضای گروه خوی تیشنهادهای برتر انتخاب 00
گیری ب  چ  نوع اطالعاتی برای تصمیم»جلاا  اغلب ب  این شکل خواهد بود ک  سؤال محوخی دخ این نوع      

ر تکنندگا  دخ گروه، تخصصیتواند با دخخواسس هر یک از شرکساین سؤال می« دخباخه موضوع مربوط  نیاز داخید؟
دی مشخصی بنباید برنام  زما تر فکر کنند و نظر بدهند. برای انجام مراحل جلا  اترا شود تا افراد دخباخه موضوع عمیق

 دقیق  وجود داشت  باشد.  99و اغلب دخ زما  حدود  9-19مانند جدول 
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پراروش پژوهش ا ۳۱۹  

س
 بندی مراحل اجرای جلسه به روش اپرا  . زمان5-30جدول           

 زمان اقدام ردیف
 دقیق  09 اخائ  مقدم  دخ شرح فرایند و طرح سؤال  0
 دقیق  9 گرفت های ا لی شکلیدهسازی یا نوشتن اتفکر فردی و تیاده 3
 ها خویهای برتر و نصب آ های دونفره و مبادل  تفکرا  و تیشنهادها برای انتخاب ایدهشکل داد  گروه 9

 تابلو
 دقیق  09

 دقیق  09 هاشده آ های دونفره برای تیشنهادهای اخائ اخائ  دالیل گروه 1
 دقیق  09 شده تیشنهاد از مجموع  هم  تیشنهادهای اخائ خأی داد  هر جفس یا گروه دونفره ب  س   9
-ها و تیشنهادهای با حداکثر حمایس از سوی شرکسها بر طبق نتایج آخاء و بحثتنظیم کرد  ختب  ایده 5

 کنندگا   
 دقیق  09

 دقیق  9 ختم جلا  و توضیح دخباخه نتیج  نهایی برای مرحل  بعد 1
 (. 3995مروخ کرد )اخکیلیا و کلمپوا،  5-19توا  دخ جدول دخ اجرای خوش اترا خا میبرخی از مالحظا  مهم       

 . مالحظاتی در روند اجرای پژوهش به روش اپرا  6-30جدول      
 مالحظات ردیف
 کنندگا  برای فعالیس دخ فرایند تژوهش آزاد بود  شرکس 0
 یافت  های زمانی اختصاصبینان  دخ دوخهایجاد اهداف واقع 3
 ترهی  از شروع کاخ بدو  اطمینا  از مدیریس زما  9
 کنندگا  دخ  وخ  امکا کاب اطالعاتی دخباخه شرکس 1
 اطمینا  از توانایی مدیریس زما  دبیر جلا  یا تاهیلگر   9
 های نوبرخوخداخی دبیر جلا  از شخصیس مشوق و محرک بروز خالقیس افراد و منعطف دخ برابر ایده 5
 بندی و خال   کرد  مباحثتوانایی دبیر جلا  برای طبق  1

برتر  گیری و دبیرجلا ، تیشنهادهایبا توج  ب  نتیج  نهایی برای هر کمیت  تصمیم. پرسشنامه باز سوم: 30-5-9
شنام  سهای مختلف، از اب اخ ترمشخص خواهد شد. برای مقابل  با تأثیر منفی ناشی از محدودیس زمانی و کاخ با گروه

شود. ترسشنام  دوم باید بعد از اخائ  توضیحی دخباخه جلاا  ها استفاده میتر دادهدهی دقیقبا سؤاال  باز برای سازما 
 مصاحب  گروهی اترا توزیع شود.     

 
 ها. مالحظات تحلیل داده30-6

های آوخی دادهخ مرحل  نخاس و با جمعشود. دهای کیفی استفاده میها، از تحلیل دادهآوخی دادهدخ هر مرحل  از جمع
 ها و تیشنهادهای انتخابی دخ قالبحلها نابس ب  شناسایی خاهاولی  حا ل از سؤاال  باز، تژوهشگر از مجموع تاسخ

 وخ  گروهی و با ها ب کند. دخ مرحل  مصاحب  گروهی و طی چند جلا  دخنهایس تحلیل دادهها اقدام میعباخ 
خسد. دخ مرحل  تایانی و استفاده از ترسشنام  با سؤاال  بندی میها یا تیشنهادهای برتر ب  جمعحلانتخاب خاه

ها و تیشنهادهای منتخب موخد اخزیابی نهایی و دخ  وخ  ل وم تداوم حلمحدودشده عمالً نتایج و دقس نهایی خاه
 مباحثا  قراخ خواهد گرفس. 
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 ۳۱۲ مرجع پژوهش

 . یک نمونه پژوهش اپرا30-1
های آموزشی هم استفاده کرد. برای نمون  دخ ویژه اخزیابیتوا  برای اخزیابی ب خی ی از این خوش مینام عالوه بر بر 

خاب آموزا  با انتآموزا  ب  اخزیابی فرایند یادگیری خود بود. دخ نخاتین جلا ، دانشتژوهشی، هدف تشویق دانش
خا شناسایی کردند. دخ جلا  دوم، بر خوی عوامل مؤثر و ها شده دخ آ ها، بیشترین و کمترین موضوعا  آموخت دخس

با هم « موضوع و عوامل تأثیرگذاخ بر خوند یادگیری»مانع دخ یادگیری تمرک  شد. دخ جلا  سوم، هر دو موخد 
 های دونفره برای توافق خویهای فردی آغاز و سپس بحث دخ قالب گروهموخدبرخسی قراخ گرفس. هر جلا  با واکنش

های دونفره خوی تابلوی  کالس نصب تا هم  یابد. نتایج گروهترین مواخد دخ هر خده ادام  مید از مهمس  موخ
آموزا ، تر از دید خودشا  خأی دهند تا تنج موخد برتر مشخص شود. دخ ادام  دانشآموزا  ب  س  موخد مهمدانش
کیل دهند. برای منظوخ تعداد کل آخاء دخ قالب تری خا تشبندی جدیدی با مواخد خا انجام تا موضوعا  ب خگگروه

سازی با مباحث  دخباخه موضوعا  انجام شد. برای این سازی یا مضمو جدول نمایش داده شد. دخ ادام  مرحل  تم
هایی از تجاخب مثبس یا منفی دخ تشتیبانی از ها ب  نمون آموزا  خوی خوابط بین عوامل بحث کردند.آ منظوخ دانش

آموزا  تیشنهادهایی خا برای بهبود اخائ  کننده یا مانع دخ یادگیری اشاخه داشتند. دخ همین خاستا دانشقویسعوامل ت
عنوا  خاهنمایی برای نوشتن برنام  آموزشی و بحث خوی آ  موخداستفاده قراخ گرفس. هر یک دادند. این تیشنهادها ب 

آموزا  خواست  شد کننده انجام شد. دخ مرحل  سوم از دانششرکس 09دقیق  و با حضوخ  39از مراحل حدود دخ زما  
تا یک مقال  کوتاه برای تو یف خوند یادگیری شخصی خود از کل برنام  بنویاند. خوش اترا برای اخزیابی فرایند 

ی یآموزی یا دانشجوهای کوچک دانشهای جمعی مفید اسس. با این خوش و دخ گروهیادگیری فردی و جمعی با مباحث 
های چندگان  و بازخوخدهای چندگان  از شود تا  آزادان  تجاخب خود خا اخائ  نمایند. تس از اخزیابیای فراهم میزمین 

اعث گیرد. خوش اترا بتری شکل میهای کاخبردیتر و ایدهآموزا  یا دانشجویا ، شناخس، تفکر عمیقسوی دیگر دانش
ود. شها میهای دخسی و کمک ب  بهبود ظرفیس یادگیری دخس  دخ برنام آموزا  و دانشجویامشاخکس فعاالن  دانش
 5تر های کوچکتوا  دخ گروهها خا میگیرند. اخزیابیها فعالیس گروهی خا تمرین کرده و یاد میدخ کناخ این م ایا آ 

های آوخی دادهی برای جمعیک نمون  ترسشنام  نهای 0-19(. شکل 3995نفره هم انجام داد )اخکیلیا و کلمپوا،  8تا 
 دهد. های موخدبرخسی خا نشا  میتکمیلی از گروه
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 (2006. یک نمونه پرسشنامه نهایی در پژوهش به روش اپرا )ارکیلیا و کلمپوا، 9-30شکل 
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 ۳۱۴ مرجع پژوهش

 . مزایا و معایب روش پژوهش اپرا30-8
 (. 3995مروخ کرد)اخکیلیا و کلمپوا،  1-19توا  دخ جدول ترین م ایا و معایب خوش تژوهش اترا خا میبرخی از مهم

 . مزایا و معایب روش اپرا  1-30جدول 
 معایب مزایا ردیف
 عنوا  دبیر ک  با خوش اترا آشنا باشند. کمبود افرادی ب  داد  فر س طبیعی ب  هر فرد برای شرکس 0
 ب از دسس داد  برخی تیشنهادهای خو ایجاد فر س مشاخکس برای اکثریس خاموش 3
 دشواخی کنترل مدیریس زما  استفاده از حافظ  گروهی  9
 جای تخصصیاحتمال انتخاب شد  تیشنهادهای عمومی ب  اخزیابی هر تیشنهاد دخ یک مبنای برابر 1
  ها بر خوی نکا  کلیدیهدایس متمرک  بحث 9
  ایجاد انگی ه برای کاخ گروهی اثربخش 5
  دهوخی بیشتر زما  موخداستفابهره 1
  مندتلفیق خالقیس با فرایند نظام 8
  حل منتخبمتعهد کرد  کل گروه ب  خاه 3
  تمرینی برای بحث، گفتگو و اخائ  استدالل و ایده 09
  های نو برند  ترویج ایده 00
  دخبرگیرنده هر دو بعد شنیداخی و دیداخی افراد دخ مباحث  03
  اف ایش دموکراسی دخو  گروه 09

 
 



 

 

پژوهشروش   

 41 ژانر شناسی 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش ژانرشناسی
 اهداف یادگیری

  پژوهش ژانرشناسیآشنایی با مفهوم روش 
 ژانرشناسیگیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

 ژانرشناسیها در روش وری دادهآآشنایی با مالحظات جمع 

 ژانرشناسیها در روش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 ۳۱۸ مرجع پژوهش

 مقدمه
خوش تژوهش ژانر شناسی یا تحلیل ژانر یک خوش تژوهش کیفی اسس. دخ این فصل ب  معرفی مفهوم و فرایند اجرای 

 این خوش ترداخت  خواهد شد.

 
 . مفهوم روش ژانرشناسی39-9
دلیل میالدی و ب  89از ده   شود.نی  طرح می 0«مطالعا  ژانر و تحلیل ژانر»هایی چو  با معادل« خوش ژانرشناسی»

ای هبرای توج  ب  ماائل  اختباطی، زمین  ظهوخ مدل« های سطحی زبا برخسی»و « های تحلیل متنخوش»های ضعف
ود. شمطرح می« شناختی، آموزشی و کنش اجتماعیهنری، زبا »های اختباطی فراهم شد. موضوع مطالع  ژانر دخ زمین 

خیخچ  ماتقلی از ظهوخ و کاخبرد تحلیل ژانر با توج  ب  حوزه موخدبرخسی آشنا شد. برای توا  با تادخ هر حوزه می
دخ آموزش بود. او با این خوش برای آموزش مؤثرتر « تحلیل ژانر»گذاخا  خوش از تیشروا  و بنیا  3«اسوال »نمون  

بر  «تحلیل ژانر»خویکرد آموزشی  کرد. دخواقعتالش می« نیاز یادگیرنده دخ شرایط خاص»زبا  انگلیای بر اساس 
ها دخ خابط  با اهداف موخدنظر دخ هر های اختباطی و تشریح آ های زبانی موخدنیاز برای موقعیستو یف ویژگی

توا  ب  مواخدی ب  شرح های مختلف میهای خوش تحلیل ژانر دخ حوزهترین ویژگیموقعیس خاص تأکید داخد. از مهم
 اشاخه کرد.  0-10جدول 

 های روش ژانرشناسیترین ویژگی. برخی از مهم9-39جدول 
 هاویژگی ردیف
 های قبلی تحلیل کالمعنوا  وج  تمای  آ  با شیوهب « گون  بود  کالم دخ شرایط خاصچرایی این»تأکید بر  0
 «الیقگ، تیشین  تحصیلی و عفرهن»های ذهنی برگرفت  از و کلیش « عنوا  گیرنده تیامذهن مخاطب ب »تأکید بر  توج  ب   3
 های تحلیل گفتما  و تحلیل محتوا عنوا  وج  تمای  با خوشهای ذهنی مخاطب ب و برخسی کلیش « محوخیمخاطب» 9
 تأکید بر فرهنگ هر جامع  موخدبرخسی و ل وم اخائ  تحلیل خاص برای هما  جامع  )مانند تفاو  جامع  دانشگاهی با بازاخی( 1
 « استفاده تولید، تفایر و»ها با توج  ب  مخاطب ژانر دخ فرایندهای های محتوای گفتما با تأکید بر تحلیل سازه خوش کیفی 9
 گیری فرایندهای اجتماعیهای مبنای شکلدخ مواخدی مطالع  گفتما  5
ای متن یا هختاخی مبتنی بر الگوهای ساویژگی»و « ابعاد اجتماعی زبا  اختباطی»تأکید بر تحلیل کالم شفاهی و نوشتاخی دخ  1

 « ها و گرامر دخ سطح جمل کالم با توج  ب  هدف اختباطی و فراتر از واژه
دخ  «نظری  انتقادی کلی»ای از عنوا  شاخ ب « نظری  ژانر»یک خویکرد علمی اسس ک  با استفاده از « مطالع  ژانر»     

تردازد. مطالعا  ژانر یک خویکرد ب  تحلیل می« ناسی و امثال آ شادبیا ، هنر، زبا »چندین حوزه مختلف ازجمل  
های های مختلف اسس. مطالعا  ژانر، خاهی برای سنجید  خوشساختاخی برای مطالع  ژانر و نظری  ژانر دخ گون 

شخص مهای داستانی ب  یک الگوی داستانی وتحلیل ترکیبگویی و عنا ر آ  اسس تا بتوا  با تج ی مختلف داستا 
رد خا با خویک« های کامپیوتری، ادبی و امثال آ کتاب، فیلم، بازی»خسید. دخ برخی مواخد انواع مطالعا  مروخ و نقد 

                                                           
1. Genre Studies or Genre Analysis  
2. Swales 
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یک  های مختلف ازدهند. دخمجموع تحلیل ژانر یک فرایند مطالعاتی برای برخسی نمون تحلیل ژانر موخدبحث قراخ می

 ها اسس. آ « اهداف، فراساختاخ و انتخاب زبانی»ها بر مبنای و ها و تفامنظوخ تحلیل مشابهسژانر خاص ب 
گذاخی خود و هدف آ  دخ اموخی چو  ادبیا  و هنر، نامکاخ میاى از متن ب هبراى اخجرراع ب  گون  و نوع ویژ« ژانر»     

ها ذاخی آ گها و نامواع و گون شناسى اسس. ب  این معنا ک  خسالس آ ، مبتنى بر تقایم جها  ادبیا  و هنر ب  انو سنخ
یا  اند. دخ حوزه ادبشدهبندی و تعریفهایی عام، طبق بوده اسس. از دیرباز آثاخ ادبی برحاب واباتگی ب  گون 

تراژدی و »ها تقایما  فرعی دیگری چو  ترین تقایم میا  شعر، نثر و نمایشنام  بوده اسس. البت  بین اینگاترده
های مختلف ای دخ شکلشود. دخ دوخه معا ر و با ظهوخ انواع محتوای خسان وع  نمایشنام  دیده میدخ زیرمجم« کمدی
کمدی، جنایی، وستر  و »ها خا دخ انواع ژانرهایی چو  تر شده اسس. برای نمون  اغلب فیلمها ملموسگذاخیاین نام
و امثال  های خانوادگیق  تلوی یونی، برنام  کودک، سریالمااب»های تلوی یونی خا دخ ژانرهایی مانند یا برنام « امثال آ 

زم ها از کفایس الشناسینوع گون  شوند. بایاخی از کاخشناسا  اعتقاد داخند ک  دخ اغلب این مواخد اینمعرفی می« آ 
ها خا رکیبی از گون گیرند یا تها قراخ نمییک از آ توا  یافس ک  دخ ذیل هیچبرخوخداخ نیاتند و اغلب مواخدی خا می

یا « ها و فضاهامای قواعد معنایی مانند دخو »ها مبتنی بر آ  اسس ک  مند از گون دهند. تعاخیف قاعدهتوشش می
خا توشش دهند. تالش برای تعریف ژانری خاص برحاب « های ویژه از ابعاد ساختاخ و سبکها و شکل وخ »

سختی بتوا  تمای های دقیقی حال مشکل اسس. زیرا ب ی جذاب و دخعینشناختی، کاخهای کافی و الزم متنویژگی
شوند و این باعث ای دیگر ایجاد کرد. دخ مواخدی ژانرها دچاخ همپوشانی میمیا  یک ژانر یا گون  با ژانر یا گون 

ن  اخند ک  هر نمومطرح شوند. برخی کاخشناسا  تأکید د« کمدی جنایی»شود تا دخ مواخدی ژانرهای ترکیبی مانند می
های متعدد دخ این عر   باعث شده اسس تا شکلی اساسی با سایر ژانرها متفاو  باشد. ناکامیاز یک ژانر باید ب 

ید کنند. تأک« تعریف قطعی»جای برای تو یف ب « های خانوادگی میا  متو شباهس»تردازا  معا ر، بر برخی نظری 
ای هگون  باشد. خویکرد شباهسهای خاص آ تواند داخای تمام ویژگیندخ  میهر متن خاص وابات  ب  یک ژانر، ب 

های میا  برخی متو  وابات  ب  یک ژانر خا عیا  کند. عالوه بر خویکردهای داخد تا شباهسخانوادگی، تژوهشگر خا وا می
و یف ژانر بر اساس مفهوم بر ت« سرنمونگی»نوع دیگر با عنوا  « های خانوادگیخویکرد مشابهس»و « گراتعریف»

ی دیگر هاها خا نابس ب  نمون توا  برخی نمون شناختی سرنمونگی تأکید داخد. بر اساس خویکرد اخیر میزبا خوا 
ا دخ هکننده جایگاه نمون های مشخص تعیینشکل باخزتری دخ یک ژانر خاص قراخ داد. مبنای این خویکرد، ویژگیب 

   (.  0931؛ قاسمی، قره، حاینی و شجیع، 0930، ژانری خاص هاتند )چندلر
چگونگی تعریف از یک ژانر ب  هدف تژوهشگر باتگی داخد؛ یعنی شایاتگی تعریف دخ حوزه علوم اجتماعی ب       

می ا  ترتوی آ  بر تدیده موخدبحث باتگی داخد. برای نمون  تژوهشگری ک  برخسی چگونگی اثر ژانر دخ تفایر 
جای تمای های نظری تأکید داشت  باشد. بر این اساس تردازد؛ باید بر چگونگی دخک مخاطب ب تن میمخاطب از یک م

گیرد. با این خویکرد دخک ژانرشناسی گذاخی جامع  برای ژانرها، منبع ا لی شناخس و دخک ژانرها قراخ میسازوکاخ نام
دانند ک  اکثریس جمعی انر خا هما  چی ی میبرخی کاخشناسا  ژ« ژانر فیلم»تا حد زیادی ضمنی اسس. دخ خصوص 

هاتند و این امر « انباخ و مخ   انواع ژانرها»شود ک  مردم داخای ب  آ  باوخ داخند. دخ همین خاستا این ادعا مطرح می
نظام ا ژانره»زمین  مهمی برای تژوهش دخ این حوزه اسس. بنابراین خویکرد نظری معا ر ژانر بر این امر تأکید داخد ک  



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۳۱۶ مرجع پژوهش

ادبی  ویژه ژانرهایدخ قالب خویکرد نظری سنتی، ژانرها و ب «. مندسازی هاتندنیاتند بلک  فرایندهایی برای نظام
امری تویا  «شکل و کاخکرد ژانرها»شد. دخ نظری  معا ر تأکید بر آ  اسس ک  عنوا  الگوهایی ثابس دخ نظر گرفت  میب 

توسع  دخحال« ژانرشناسی»طوخ ک  مجموع  ، دگرگونی تذیر اسس. هما اسس. دخ این خویکرد مرزهای میا  ژانرها
شود. انواع ژانرها دخ ادبیا  دخ حال تغییر هاتند ها دچاخ دگرگونی میاسس، دخگذخ زما  انواع ژانرها و خوابط بین آ 

خی ژانرها خا شوند. طوخی ک  برو ژانرهای ا لی و فرعی جدیدی دخ حال ظهوخ و برخی دخ حال توقف دیده می
سند. برخی خنظر میتوا  تعریف کرد. البت  برخی ژانرها هم ماندگاخ ب ها می رفاً با عطف ب  گذشت  و سیر تاخیخی آ 

تر اسس. هر اثر جدید دخ یک ژانر، کاخشناسا  اعتقاد داخند ک  هر ژانر جدید خود حا ل دگرگونی دخ ژانرهای قدیمی
ات  کرد  انداز باعث برجد یا شاید بتواند زیرژانر یا ژانر فرعی برای آ  ایجاد کند. این چشمتوانایی تغییر آ  ژانر خا داخ

ا با هسازی ژانرها و قواعد آ نقش تژوهشگر دخ شناسایی اقداما  تولیدکنندگا  محتواهای اختباطی و تجرب  دگرگو 
 (.0930ن تحوال  اسس)چندلر، تأکید بر ماهیس اجتماعی، اقتصادی، فناوخی و دیگر عوامل مؤثر دخ ای

ها ازجمل  عوامل اثرگذاخ دخ دگرگونی ژانرها اسس. برخی ژانرها نابس ب  ژانرهای کنش متقابل میا  ژانرها و خسان      
ها برای تولیدکنندگا  محتوای اختباطی و مخاطبانشا  ممتاز و دیگر نیرومندتر هاتند و جایگاه استنادتذیری ب  آ 

عنوا  اب اخ کنترل اجتماعی و با هدف ایجاد ایدئولوژی مالط گرا  ماخکایاس، ژانر خا ب رخی تحلیلمتفاو  اسس. ب
دهند تا ایدئولوژی نهفت  دخ متن خا بپذیرد. ب  کنند. دخ این خویکرد ژانرها، مخاطب خا دخ وضعیتی قراخ میمعرفی می

نوا  عاملی برای ایجاد جریا  اخزش و ایدئولوژی خا ی عژانر خا ب « ساختاخگرایی و فمنیاتی»همین نحو خویکردهای 
خا هم داخند. این « خواند  دخ خالف جهس»تأکید داخند ک  مردم توانایی « محوخمخاطب»گرا  کنند. تحلیلمعرفی می

حتوا، م تولیدکنندگا »تری از خابط  میا  ب  نحو گاترده« ژانر»های متنوع باعث شده اسس تا دخ تعریف جدید دیدگاه
های با دهد، ل وم انجام تژوهشگان  و محیطی ک  دخ آ  اختباطا  خخ میتوج  شود. این س « هامحتوا و مخاطبا  آ 

های ژانرشناسی یا تحلیل ژانر دخ حوزه(. 0930عمق و دقس الزم از ابعاد موخداشاخه خا برجات  کرده اسس )چندلر، 
 شود. مطرح می 3-10رح جدول با مالحظاتی ب  ش« شناسیزبا »دیگری چو  

 شناسی. مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در زبان2-39جدول  

 مالحظات ردیف
 های فرهنگی و مبتنی بر ایدئولوژی دخ فرهنگ« زبا »دهی تأکید بر سازما  0
  عنوا  یک کل و شرایط انتخاب از شبک  معانی موجود بر اساس فرهنگتأکید بر نظام زبا  ب  3
 شده با نظام گفتما  فرهنگدهنده فرهنگ و تثبیسعنوا  عامل تشکیلب « نشان  اجتماعی»تأکید بر  9
 های تولید متن و عاد  افراد دخ یک فرهنگ خاص ب  انواع شرایط تکراخی دخ آ  فرهنگ تأکید بر شرایط تکراخی زمین  1
 گیری متن و نقش زمین  دخ شکل« ط تکراخیشرای»گیری انواع های فرهنگی دخ شکلتأکید بر زمین  9
 تأکید بر تمرک   ریح بر سبک دخ ادبیا  با این خویکرد و نقش آ  دخ سوادآموزی 5
 ایهآموزا  دخ آگاهی فرهنگی از  متنمنظوخ کمک ب  دانشهای اثرگذاخ بر متو  ب تأکید بر ژانرشناسی برای شناخس زمین  1
 گیرد. موخداستفاده قراخ می 9-10های اجتماعی نی  با مالحظاتی ب  شرح جدول کنش دخ انواع« ژانرشناسی»     
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 های اجتماعی. مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در کنش9-39جدول  

 مالحظات ردیف
 های اجتماعی تکراخی تأکید بر استفاده از ژانر برای مطالع  ساختاخها و کنش 0
 ها دخ ساختاخهای اجتماعی و اثر آ  بر موقعیس« ما علس خاخجی گفت»تأکید بر  3
  «شناخس اجتماعی»های اجتماعی و عامل مهم دخ عنوا  تای  دانش و تشریح انواع خفتاخ جوامع و فعالیسب « ژانر»تأکید بر  9
 از تو یف ژانرها دخ بافس اجتماعی « دخک»تأکید بر مفهوم  1
 تر ای از ژانرهای موجود دخ یک فرهنگ و نیازمند مطالع  دخ سطحی تیچیده  مجموع عنواب « زمین  ژانرها»تأکید بر  9
عنوا  مجموع  ژانرهای فعال دخ یک نظام فعالیتی مانند مواجه  قاضی دادگاه با انواع ترونده با ب « های ژانرنظام»تأکید بر  5

 ژانرهای مختلف و نیاز ب  برخسی هر یک دخ زمین  اختصا ی آ  
وخد م« ها یا توضیحا قولها، نقلعباخا ، تم»های معمولی مانند تأکید بر قراخدادهای عمومی و اجتماعی و استفاده از شاخص 1

 انتظاخ مخاطب دخ قالب یک ژانر خاص 
برای  نده،مانند انتظاخ ایجادشده از  یک داستا  علمی تخیلی مربوط ب  آی« ژانر»عنوا  ب « های اجتماعیکلیش »تأکید بر  8

 گرایان های فناوخی و تغییر شرایط زندگی با خویکردی واقعتیشرفس
دخ تو یف ژانرها دخ بافس اجتماعی بایاخ مهم اسس. برای مثال دخ بازی تنیس افراد دخ حال « دخک»مفهوم      

ند، بلک  آ  خا کنعوض نمیخا  برقراخی اختباط با یک توپ هاتند. بازیکنا  تنیس دخ این فرایند اختباطی هر باخ توپ
گیرد. معنای هر ها دخ چاخچوب قوانین بازی یا هما  زمین   وخ  میکنند. این مبادل با اب اخ خاکس خود مبادل  می

مثال یک بازی دوستان  با یک بازی دخ یک عنوا تواند معنای متفاوتی داشت  باشد، ب عنوا  یک مراسم میبازی ب 
توا ، متن خا بدو  دخک تشریفا  حاکم بر آ  یس ویمبلدو  هرکدام ژانری متفاو  داخند و نمیخویداد مهم مانند تن

 دخک کرد. 
از تیشروا  تحلیل ژانر دخ « اسوال »وجود داخد. برای نمون  « ژانرشناسی یا تحلیل ژانر»الگوهای مختلفی برای      

و ب  شرح  0339خا دخ سال « نده یک فضای تژوهشیایجادکن»یا معادل  CARS»0کاخز یا »آموزش، مدلی با عنوا  
ای کتاب مرجع تژوهش اخائ  کرد. دخ هم  نکا  مهم تمامی این الگوهای نمون  دخ الگوی تنج مرحل  1-10جدول 

 معرفی خواهد شد. 
 عنوان نمونه. اجرای تحلیل ژانر بر اساس مدل کارز به3-39جدول   

 توضیح مراحل ردیف
 های قبلی های تژوهشف( مشخص کرد  محوخ، ب( انتخاب موضوع، ج( مروخی بر آیتمال ایجاد قلمرو 0
 الف( تعیین شرایط موجود، ب( تعیین شکاف یا چالش، ج( مشخص شد  سؤال، د( تداوم خوند تعیین موقعیس 3
کاخ خوی موقعیس  9

 شدهتعیین
 های ا لی، د( اخائ  گ اخش  الف( برجات  کرد  اهداف، ب( اعالم فرایند تژوهش، ج( اعالم یافت

      
 
 

                                                           
1. Creating A Research Space (CARS) 
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 ۸۱۱ مرجع پژوهش

 . مراحل اجرای ژانرشناسی یا تحلیل ژانر39-2
ها دخ شود تا نکا  مهم هم  آ تالش می« ژانرشناسی یا تحلیل ژانر»باوجود الگوهای مختلفی برای اجرای خوش 

 معرفی شود.  9-10ای ب  شرح جدول الگوی تنج مرحل 
 نرشناسی یا تحلیل ژانر  . مراحل اجرای روش ژا5-39جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیا  مائل  بر اساس مشکال  اختباطی ناشی از ژانر و تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش طراحی تژوهش 0
 شکل غیرتصادفی هدفمند()انتخاب ب   گیرینمون  3
 با اب اخهای مختلف  هاآوخی دادهجمع 9
 شده  وخیآهای جمعتحلیل داده هاتحلیل داده 1
 ها و اخائ  تیشنهادهابحث خوی یافت  یگیرونتیج بحث 9

 
 . طراحی پژوهش 39-9

مطالعا  »هایی چو  ها دخ حوزهتوا  از چالشای داخد ک  بر اساس آ  میاین خوش مطالعاتی دامن  توشش گاترده
عنوا  مائل   خا ب« تماعی دخ انواع محتوااج-دخک شرایط فرهنگی»و « های گفتمانیبرخسی تویایی شیوه»تا « شناسیزبا 

انتخاب و آ  خا تشریح کرد. دخ مرحل  طراحی تژوهش باید خویکرد تژوهشی مطالع  ژانر خا مشخص و بر اساس آ  
  توا  بمی« ژانرشناسی یا مطالع  ژانر»ترین خویکردهای تژوهشی مائل ، اهداف و سؤاال  تژوهش خا طرح کرد. مهم

 اشاخه کرد.  3-10جدول  مواخدی ب  شرح
 . انواع رویکردهای پژوهش ژانرشناسی یا مطالعه ژانر2-39جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
برخسی ترکیب عنا ر ساختاخی داستا  و ژانر ایجادشده دخ مجموع  داستا  و زمین  اخائ  آ  بر اساس  هنری 0

 های ژانر ادبی، فیلم و دیگر مواخدنظری 
 عنوا  بخشساختاخ زبا  ب »و « مندسبک ادبی و زبانشناسی کاخبردی نظام»أکید بر دو مکتب با ت شناختیزبا  3

 « ناتذیر از متن و زمین  اجتماعی متنجدایی
 با تأکید بر آموزش زبا  برای اهداف خاص و برخسی تیوندهای آموزشی ژانر برای کمک ب  زبا  آموزا   آموزشی 9
 هاهای اجتماعی، گفتگوها و سخنرانینر دخ انواع کنشبرخسی نقش ژا اجتماعی کنش 1
-های تژوهشدخ این مرحل  باید ایجاد قلمرو تژوهش خا با مشخص کرد  محوخ، انتخاب موضوع و مروخی بر آیتم     

« ا چالشتعیین شکاف ی»، «تعیین شرایط موجود»طوخی خوشن از ابعاد های قبلی تعیین کرد. باید موقعیس تژوهش ب 
 مشخص شوند. « شرایط تداوم خوند»و « سؤال تژوهش» و

اسس ک  ب  امری فراتر از چینش چند کلم  با یک دستوخ « اختباط»از ماائل ب  دلیل موضوع  توشش دامن  گاترده     
 ودشزبا  مشخص یا تولید انواع محتواها اشاخه داخد. زیرا دخ اختباط ب  اثرگذاخی مطلوب خوی مخاطب نی  توج  می

کلما  »گیرد. متن اشاخه ب  موخدتوج  و تحلیل قراخ می 0«متن و زمین  آ  متن»ای از و با توج  ب  مخاطب، دامن 

                                                           
1. Text and Context  
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 روش پژوهش ژانرشناسی ۸۱۹

س
ازجمل  محیط متن ایجادشده یا وضعیس زندگی نویانده آ  « محیط اطراف متن»داخد اما زمین  متن بر « شدهنوشت 

شناسی، گرامر، نحو،  و  یا واج»ی خاص با ابعادی چو   بر اج ای زبان« عنوا  متنگفتما  ب »کند. تأکید می
ده دخبرگیرن« عنوا  ژانرگفتما  ب »اشاخه داخد. اما « ای و امثال آ ای، بین زمین بندی، همباتگی بین جمل سازما 
های مختلف ین زمهایی فراتر از بروندادهای متنی با تأکید بر زمین  متن و انواع تفایرهای محتمل دخباخه متن دخ تحلیل
 اسس.
      

 گیری. مالحظات نمونه39-1
موخد از محتوا برای اهداف آماخی یا  99خویکرد این خوش اغلب مطالع  موخدی اسس و طبق خوش کاخز ب  حداقل 

، «های تبلیغاتیبرگ »توا  ب  مواخدی چو  های خایج برای دخ تحلیل ژانر میتشخیص الگوها نیاز اسس. از زمین 
 و دیگر مواخد مشاب  اشاخه کرد.« هافیلم»، «های علمیگ اخش»، «هانام »، «هاکتاب»، «هاسخنرانی»، «های دکتریال خس»
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع39-8
وخی آ، آگاهی و دخک مناسب از دانش ژانر اسس. دخ مرحل  جمع«ژانرشناسی»یا « تحلیل ژانر»یکی از مبانی اساسی برای 

یا خاهنمایی برای برخسی اسناد خا انتخاب کرد. دخ این گام برخسی تژوهش مشاب ، دخ  وخ  « سبک»ا ابتدا باید هداده
ها، آوخی دادهترین اب اخ برای جمعهای خوبی دخ ادام  مایر ایجاد کند. مهمتواند ایدههای علمی میبرخسی گ اخش

ه اهداف و مقا د مخاطب و چگونگی فرایند تولید محتوا اسس. مروخ محتوا با سؤال یا برخسی محتوا با سؤالی دخباخ
آوخی ها دخ جمعیا برخسی متن بر اساس الگوهای موجود  و می ا  انحراف از آ « الگومحوخی»دخ این مایر باید ب  

توا  ب  یها از متو  یا محتواها برای ژانر شناسی مآوخی دادهها توج  داشس. ازجمل  سؤاال  هدایتگر دخ جمعداده
 (. 0930اشاخه کرد )چندلر،  9-10مواخدی ب  شرح جدول 
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 ۸۱۲ مرجع پژوهش

 ها از متن یا محتوای موردبررسی آوری داده. برخی سؤاالت هدایتگر برای جمع9-39جدول 
 سؤاالت هدایتگر ردیف
 اید؟چرا این متن یا محتوا خا برای تحلیل انتخاب کرده 0
 اید؟خو شدهاین محتوا یا متن خوی  ای بادخ چ  بافس یا زمین  3
 ب  نظر شما بافس یا زمین  محتوا یا متن، چ  تأثیری بر تفایر شما از متن یا محتوا داخد؟ 9
 کنید؟ دخ بدو امر آ  متن خا ب  کدام ژانر منتاب می 1
 شناخس شما از این نوع ژانر چگون  اسس؟ 9
 مای  ا لی متن چیاس؟ موضوع و دخو  5
 اند؟ نمای محتوای این ژانر چگون موخ نوعی و سنخا 1
 شناسایی هاتند؟ ای دخ این محتوا یا متن قابلچ  قواعد ژانرشناسان  8
 اش خا گاترش دهد؟توا  قواعد ژانرشناسان تا چ  حد این محتوا یا متن می 3
 شده اسس؟ها یا تصاویر آشنایی استفادهمای از چ  دخو  09
 شده ج و خصو یس باخز آ  ژانر خاص هاتند یا نیاتند؟ شناختی استفادههای شکلی یا سبکاز  ناعس یککدام 00
 چ  ال اما  بنیادینی دخ شکل و قالب محتوا یا متن بازتاب یافت  اسس؟ 03
 داخد؟« واقعیس»متن یا محتوا ادعای چ  نوع اختباطی خا با  09
 نوع اهدافی اسس؟ -دهد و دخ خدمس چ آ  ژانر چ  نوع خوابطی خا نشا  می 01
 هایی دخ محتوا یا متن وجود داخند؟ ها و اخزشچ  ایدئولوژی 09
 انگی د؟ هایی خا بر میمتن یا محتوا چ  لذ  05
 شود؟ ازنظر شما متن یا محتوا از دید مردم چگون  تحلیل می 01
 متن یا محتوا معطوف ب  چ  نوع مخاطبی اسس؟ 08
 دهد و فرض آ  دخباخه شخصیس، طبق ، سن و قومیس مخاطب چیاس؟ا محتوا مخاطب خا چگون  خطاب قراخ میمتن ی 03
 متن یا محتوا بر تای  چ  نوع آگاهی و شناختی استواخ اسس؟  39
 ها و محتواها؟ دخ متن یا محتوا چ  نوع اخجاعا  بینامتنی یا بینامحتوایی وجود داخد و با کدام متن 30

 
 ها . مالحظات تحلیل داده39-1

 تأکید داخد و دخ ادام  ب  ماهیس« یافتن هر بخش موخدبرخسیتحلیل چگونگی سازما »بر « تحلیل کلی»دخ این گام 
ها ل دادهشود. دخمجموع تحلیتوج  می« کاخخفت  با توج  ب  زمین کنترل  دا، شد  و ا طالحا  ب »شکلی زبا  مانند 

 ردازد. تمی« محتوا، تولیدکننده محتوا و مخاطب»مفهوم ژانر متأثر از تحلیل ناشی از  ب  دگرگونی یا تثبیس دخ
 
 
 
 



 

 

 روش مدل سازی و نظریه پردازی
42 

 پردازی       سازی کیفی و نظریههای مدلهدف کلی: آشنایی با روش
 اهداف یادگیری

 سازی  مدلایی با مفهوم آشن 
 سازی کیفیآشنایی با روش اجرای مدل 

 پردازی آشنایی با مفهوم نظریه   

 پردازیآشنایی با روش اجرای نظریه  

 هاآشنایی با روش ارزیابی نظریه 
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 ۸۱۴ مرجع پژوهش

 مقدمه
ها موخدتوج  و تأکید قراخگرفت  اسس. این امر تا جایی تیش خفت  اسس ک  امروزه دستیابی ب  مدل و نظری  دخ تژوهش

طوخ ک  دخ فصل اول اشاخه شد، ها قراخ داخد. هما ی موخد تأکید جدی دخ دانشگاهتردازهای نظری برگ اخی کرسی
سازی ها و مالحظا  الزم برای مدلهای مبانی نظری هاتند. دخ این فصل ب  معرفی خوشها از مؤلف ها و نظری مدل

 تردازی ترداخت  خواهد شد. و نظری 
 

 سازی های مدل. آشنایی با روش32-9
وا  تها خا میخ مفهومی ساده ساختاخی متشکل از چند عنصر یا نشان  برای معرفی یک مفهوم خاص اسس. مدلد« مدل»

 ها باید برآمده از یک فرایندشکل فی یکی و هم ب  شکل نظری طراحی کرد. نکت  مهم دخ اینجا آ  اسس ک  مدلهم ب 
و با  های فنیراحی مدل اقدام کرد. برای نمون  دخ محیطتوا  برای طمند تژوهشی باشند. از مایرهای مختلفی مینظام

مک های متفاو ، ب  مدلی برای کشود تا با محاسبا  خیاضی و فنی و دخ مقیاسهای فی یکی تالش میتأکید بر مدل
یاخی ها یا باها نقش مهمی دخ دخک و فهم تدیدهب  بهبود خفتاخ دخ دنیای واقعی بهره گرفس. دخ دنیای نظری نی  مدل

 ویژه دخ جامع  اناانی هاتند. از خفتاخها ب 
ینی بهای نظری نقش مهمی دخ کمک ب  فهم نظری با تو یف نحوه خفتاخ و خوابط دخ یک نظام و حتی تیشمدل     

س های کیفی تهی  کرد. اگر ماهیهای کمی و هم با دادهتوا  هم با دادههای نظری خا هم میخفتاخهای آینده داخند. مدل
معادل   یابیمانند مدلهای خیاضیتوا  بر تای  استفاده از متغیرهای عددی و فرمولسازی خا میمائل  کمی باشد، مدل
از مفاهیم « سازی کیفیمدل»تر کاخبرد داخد. اما دخ برای حل ماائل ساده« سازی کمیمدل»ساختاخی دنبال کرد. 

ود. شسازی کیفی برای حل ماائل تیچیده علوم اناانی استفاده میلشود. از مدغیرعددی و استدالل علی استفاده می
 خا دنبال کرد.  0-13سازی نظری خویکردهای متفاوتی ب  شرح جدول دخ مدل

 سازی نظری. انواع رویکردها در مدل9-32جدول   
 رویکردها ردیف
 خویکرد گلی خ های کیفی برای ساخس یک مدل مانند خوش گراندد تئوخی بااستفاده از خوش 0
 دهی یا تکمیل یک مدل مانند خوش گراندد تئوخی با خویکرد اشتراوس و کوخبینهای کیفی برای ساما استفاده از خوش 3
 های کمی برای ساخس یک مدل مانند خوش خگرسیو استفاده از خوش 9
یابی معادل  برای آ  مانند خوش مدلهای کمی برای برازش و تأیید یک مدل یا اخائ  مدل جایگ ین استفاده از خوش 1

 ساختاخی
های ترکیبی دخ ساخس مدل نظری مانند ساخس مدل با خوش کیفی گراندد تئوخی و آزمو  برازش آ  با استفاده از خوش 9

 یابی معادل  ساختاخی خوش مدل
 دهای قبلی یا کاخبرد عملی دخ محیط اول و دوم برای طرح و ایجاد مدل نظری برای خویکرهای منابع دسساستفاده از داده 5

 
های مختلفی برای ساخس، تکمیل و برازش مدل معرفی شده اسس اما دخ این بخش از  هرچند تا ب  اینجا خوش    

ر شود ک  دخ آ  تژوهشگهای کیفی ب  معرفی خوشی ترداخت  میبر اساس داده« سازی نظریمدل»خویکردی ماتقل دخ 
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 پردازیسازی و نظریهروش مدل ۸۱۳

س
ها اقدام و بر اساس آوخی دادهترین زما  ممکن ب  جمعدشده دخ کاخ یا اموخ مختلف، دخ سریعبا توج  ب  چالش ایجا

و هم دخ خویکردهای « خفع مشکلی دخ کاخ یا حل مائل »توا  برای آ  یک مدل نظری خا طراحی کند. این مدل خا هم می
 های نظری موخداستفاده قراخ داد. سازیموخداشاخه دخ انواع مدل

ها دهد. نشان ای خاص خا نشا  میهایی از دنیای واقعی دخ حوزهجنب « هانشان »با استفاده از انواع « نظری مدل»     
ای باشند. هر مدل نظری داخای اخکا  یا اج ای سازنده« ها و امثال آ ها، استعاخهحروف، نمادها، شکل»توانند شامل می

طوخ ماتقیم ب « نظریمدل»هاتند. برای ساخس « هاایشگر خوابط میا  آ عنا ر نم»و « ها یا متغیرهامقول »چو  
 خا دنبال کرد.  3-13هایی ب  شرح جدول توا  گاممی

 . مراحل اجرا در ساخت یک مدل نظری    2-32جدول 
 توضیح مراحل ردیف
ها لی  دخباخه خوابط احتمالی بین آ های اوها یا متغیرهای برخسی و معرفی استداللتعریف مائل  و مقول  طراحی تژوهش 0

 ب  کمک مدل « بینی، کشف یا تبیینتو یف، تیش»با یکی از اهداف 
شکلی غیرتصادفی و هدفمند با تأکید بر بیشترین خبط  دوم ب اول و سپس دسسانتخاب منابع دسس گیرینمون  3

 موضوعی
  سازیبرگ  کدگذاخی و مشاهده و دخنهایس ل وم غربالگری و متنیهای مصاحب ، استفاده از انواع خوش هاآوخی دادهجمع 9
 شدهآوخیهای جمعتهی  مدل بر اساس داده ها تحلیل داده 1
 ها و معرفی مدل نهاییبندی از یافت جمع ریگیونتیج بحث 9
ر تشتیبانی ک  با حداکثنحویس ب سازی کیفی تأکید بر تعامل چند متغیر، مقول  یا عامل با هم اسدخ این خویکرد مدل     

 هایمنظوخ ساخس مدل گامشده ب آوخیهای جمععلمی و نظری بتوا  آ  خا تأیید کرد. دخ مرحل  تحلیل بر خوی داده
 (.  0939شود )خنیفر و مالمی، اجرا می 9-13ماتقلی ب  شرح جدول 

   سازی  ها برای مدلهای اجرایی در تحلیل داده. گام9-32جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 «های ذهنیمطالع  مکرخ، تفکر، شهود و خالقیس»همراه با  هاوخی دخ دادهغوط  0
دهی چاخچوب سازما  3

 اولی 
ها برای یک مدل، نمایش اولی  از توالی دهنده، وخودی و خروجیمشخص کرد  اج ای تشکیل

 « هاابعاد، مفاهیم و فرضی  ها،ها، مؤلف شاخص»متغیرهای اثرگذاخ و اثرتذیر، تعریف 
 ها با کمک تخیل و هنر تژوهشگر ایجاد یک مدل از داده اخائ  مدل  9
 برخسی  حس عملکرد مدل با آزمود  و اعتباخ سنجی آ  مانند گرفتن تأیید خبرگا    اخزیابی مدل  1
 شفاف یا ج ء کرد  هایی چو  توضیحایجاد سازوکاخهایی برای فهم و کاخباس مدل با خوش فهم مدل 9
  قدخ خفتاخ موخدبرخسی باتگی داخد. یعنی هر چ« بینیسازی، تو یف یا تیششبی »اعتباخ مدل ب  توانایی آ  دخ      

های گوناگو  و مشاب  موخدبرخسی خا داشت  باشد، از اعتباخ بیشتری برخوخداخ اسس. مدل ظرفیس استفاده دخ موقعیس
یید مدل توسط خبرگا  برای برخسی اعتباخ آ  استفاده کرد. دخمجموع مدل تا زمانی ک  دخ توا  از می ا  تأهمچنین می

نظرا  واقع نشود، قدخ  شرایط واقعی، تجاخی و عملیاتی قراخ نگیرد و تا زمانی ک  دخ معرض دید نقادا  و  احب
ها موخد اقبال تعداد کمی از آ  های متعدد اماهمین دلیل باوجود ساخس مدلسازد. ب و ضعف خویش خا نمایا  نمی

 گیرند.    یا توج  کاخبرا  آ  دخ سطح جامع  قراخ می
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 پردازی با پژوهش . مفهوم نظریه32-2
« تردازینظری »ای قراخ گرفس. خویکرد موخدتوج  و اهمیس ویژه« تردازینظری »های جدید علمی با شروع نهضس

-اخادایمها، مکاتب، تهای علمی فراگیر، نظری سازی، فرضی مفهوم»جمل  انواع ای از تولید محتوای علمی ازدامن  گاترده
هایی یبا ویژگ« هانظری »تردازی دخ اغلب متو  ب  تولید گیرد. اما خویکرد نظری خا دخ بر می« هاها، ا ول و مدلها، قضی 

؛ خنیفر، 3998، 0انینگر و گراسر؛ شو0981محدودشده اسس )شومیکر، تانکاخد و السوخسا،  1-13ب  شرح جدول 
 (.0983؛ امیری، 0931زاده و همایی لطیف، مصطفی

 پردازی های نظریه از منظر نظریه. ویژگی3-32جدول 
 ها ویژگی ردیف
 های خاص بندی مفاهیم برای کمک ب  مشاهده و دخک تدیدهایجاد محدودیس با طبق  0
 ها برای جلوگیری از سردخگمی بندی آ انی و ل وم طبق های متعدد دخ حیط  علوم اناوجود نظری  3
 ها یا خفتاخهابینی تدیدهها، مفاهیم و متغیرها با خویکردی خردمندان  و برای تبیین یا تیشای مرتبط از سازهمجموع  9
 هنما و امثال آ سازی دانش، کمک ب  دخک، متمرک کننده، خاسازی، خال  کنترل، کاخبرد، شفاف»داخای انواع نقش  1
 ها های تدیدهسازی دخک خوابط برای برخسی و تحلیل خوابط بین متغیرها و سازهکمک ب  شفاف 9
 تر تر و ثبس اطالعا  واقعیبندی اطالعا  و ماتندا  برای مشاهده دقیقکمک ب  دست  5
 خاهنما و اب اخی برای هدایس دخ جها  واقعی نقش  1
 های عینی دخ حوزه فی یک مثل نوخ های انت اعی دخ حوزه خیاضی یا نظری نی تا ذهنی بود  مانند نظری دخ تیوستاخی از عی 8
 « برخسی و تژوهش»یا « کرد مالحظ « »نگاه انداختن»معنای ب  « Theoria»برگرفت  از واژه یونانی « نظری »کلم   3
 اندیشی و تفکر عمیق ی ژخفمعنای نوعاز دید فالسف  کالسیک یا اولی ، نظری  ب  09
 هاتأکید بر معنابخشی یا یک فعالیس ذهنی برای تبیین چرایی و چگونگی وقایع و تدیده 00
 مفهومی برای دخک نتایج مطالعا  از دنیای واقعی 03
 خفتاخهای موجود« بینیتشریح، تبیین و تیش» 09
 برخالف حقیقس دخ معرض تغییر، خد شد  یا تکمیل  01
 تردازی عنوا  خوشی از نظری سازی ب عنوا  نظری  یا تأکید بر مدلدخ مواخدی خاص، معرفی مدل ب  09
کند تا آ  خا تبیین کند و این هما  آغاز محض آغاز اندیش  دخباخه یک خویداد خاخج از کنترل، اناا  تالش میب      

-تردازی بر تالش برای ایجاد فرایندهای جدید نظری ری (. تژوهش برای نظ0983تردازی اسس )امیری، اندیش  و نظری 

هنده فرضیا  دمثاب  جهستأکید داخد. نظری  ب « استفاده عملی»و « تردازی تجوی ینظری »تردازی و تر کرد  فا ل  بین 
 وخ  های برگرفت  از نظری  ب اسس. امکا  اخذ فرضی  از نظری  یا تبدیل فرضیا  ب  نظری  وجود داخد. فرضی 

شوند. دخ این حالس فرضی  بر یک خابط  ادعاشده و البت  هنوز تأیید نشده ای علمی و خواها  آزمو  مطرح میگ اخه
اس تعمیم ب  سطح وسیع جامع  بر اسبین دو یا چند مفهوم اشاخه داخد. دخ  وخ  تأیید یا اخائ  نتایج قدختمند و قابل

ها برای آزمو  شد  ب  مطرح کرد. حتی دخ مواخدی خود نظری « نظری » توا  آ  خا دخ قالباز آزمو  فرضی ، می
ای ک  دخ مواخد گوناگو  و موخد آزمو  بیشتری قراخگرفت  باشد، از اطمینا  بیشتری شوند. هر نظری تبدیل می« فرضی »

                                                           
1. Schwaninger & Grosser  
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س
ن  دخ جوامع متعدد، زمی های تأییدشدهای از فرضی کند. گاهی مجموع شود و کمتر جنب  فرضی  تیدا میبرخوخداخ می

تواند نظری  باازد و هم از نظری  ساخت  شود )قاسمی، کشکر، کند. تس فرضی  هم میخا فراهم می« نظری »ظهوخ 
 (. 0939نژاد، شریفیا  و  ابونچی، حیدخی

متعددی  هایظری هر نظری  تالش داخد تا از یک زاوی  مناسب حقیقس خا ببیند و آ  خا توضیح دهد. ب  همین دلیل ن     
توا  یشود و موجود داخد. دخواقع نظری  بیشتر ب  واقعیس یا تجرب  و دخک اناانی ن دیک می« یک حقیقس»دخ باب 

 . طوخ دائم دخ حال تغییر و تکامل اسسآ  خا بیانی انت اعی از یک مفهوم واقعی داناس ک  برای خسید  ب  حقیقس ب 
های خوند. دیدگاهشماخ میو مرحل  از تعیین چاخچوب مفهومی برای تژوهش ب سازی، دتردازی و مدلنظری      

؛ خنیفر و بردباخ، 0981مروخ کرد )خنیفر،  9-13توا  دخ جدول سازی خا میتردازی و مدلموجود دخباخه خوابط نظری 
0939.) 

 سازی پردازی با مدلها درباره رابطه نظریه. دیدگاه5-32جدول 
 ا هدیدگاه ردیف
 « تردازیسازی و بعد نظری مدل»و دخ مواخدی « سازیتردازی و دخ ادام  مدلابتدا نظری » وخ  طولی و اغلب ب  0
 های علمیسازی یکی از منابع مفید برای نظری تمثیل و مدل 3
 سازی خوابط ها ب  مدل نیاز ب  تعیین متغیرها و اج ای مدل و سپس مدلبرای تبدیل نظری  9
 سازی خوابط، برقراخی اختباط منطقی بین اج اء و عوامل مربوط ب  موضوع موخدمطالع هدف از مدل 1
 عنوا  مدل ها ب ها اما ناممکن بود  معرفی نظری عنوا  نظری  یا دخبرگیرنده نظری ب  دخ مواخدی خاص معرفی مدل 9
این افراد بر تو یف انتقال فرایندهای فکر ذهنی ب  یک  سازی اسس.سازی هما  نظری برخی اعتقاد داخند ک  مدل     

وا  تها و قوانین عام ب  دخج  تکامل برسند؛ میها با تعامل با نظری سازی تأکید داخند. اگر مدلمدل بصری برای نظری 
اسب دخ جهس تواند با طراحی ساختاخی مندادنی با مدل( نامید. همچنین مدل میهای نمایشها خا نظری  )نظری آ 

های تژوهش دخ محافل علمی اسس. تردازی نی  یکی از شیوهتیدایش نظری  حرکس کند. دخمجموع تژوهش نظری 
 های تژوهشیهای مختلفی استواخ اسس و از شیوهتردازی دخ تاخادایمهای تژوهش، تژوهش نظری مشاب  دیگر شکل
های متعددی بندیها دخ دست (. انواع مختلفی از نظری 0931ف، زاده و همایی لطیگیرد )خنیفر، مصطفیمختلفی بهره می

 وجود داخد.  5-13شرح جدول ب 
 های مختلفبندیها در دسته. انواع نظریه6-32جدول 

 توضیح انواع بندیدسته ردیف
   خیاضی های بدیهی و دخ مواخدی بدو  تشریح دنیای واقعی مانند نظریای از بیانی مجموع  تحلیلی ماهیتی 0

 ای از اظهاخا  آخمانی مانند مباحث اخالقی و ایجادکننده ا ولی خاصمجموع  هنجاخی
 بیانی  تجربی یا خابط  علی بین دو یا چند واقع  با خویکردی قابل تکراخ   علمی

 غیرقابل آزمو  و تابع اخزیابی عقالنی  متافی یکی
 ها با تأیید مکرخ ا ول و قوانین علمی واقعیس توضیح و تبیین حقایق و تبیینی کاخبردی 3

 های ایدئولوژیک، فرهنگی و علمی برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی فرضبا تیش تجوی ی
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 پردازی. انواع رویکردهای نظریه32-9
ای هتردازی از دادهنظری « کمی»شود. دخ خوش استفاده می« تردازینظری »اغلب از دو خوش ا لی کمی و کیفی برای 

 شود. دخ خوشانجام می« مشاهده ج ء برای خسید  ب  کل»گرایی یا ها با خوش استقرا و تجرب شده از خفتاخآوخیجمع
مند با قیاس و دخ ادام  آزمو  آ  دخ جها  واقع   وخ  یا یک تحلیل نظام« گرایی انتقادیعقل»تردازی با نظری « کیفی»

 شود. تردازی با استفاده از دو خوش کمی و کیفی معرفی میانواع خویکردهای نظری  1-13گیرد. دخ جدول می
 پردازی . انواع رویکردهای نظریه1-32جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ایجاد نظری  با خویکردی استانداخد و خسمی  گرایان اثبا  0
 با خوش استقرائی )برای تعداد متغیر محدود( ایجاد نظری  از مصادیق و اتفاقا  بیرونی و سپس تأیید  بیکنی 3
 گرایان  یا آزمو  آ  ایجاد نظری  از تو یف ا ول و سپس تأیید با خوش استقرائی ابطال توتری 9
حلی خاص دخ موقعیس ایجاد نظری  از چاخچوب ذهنی و تاخادایمی یا قیاسی برای خسید  ب  تاسخ یا خاه کوهنی 1

 اص و برای موقعیس خاص(.خاص )خویکردی از زاوی  خ
 ها های مختلف دخ موخد تدیدهبینیایجاد نظری  از مروخی جامع و کلی بر جها  چندتاخادایمی 9
 های عملی مانند تدیداخشناسی و گراندد تئوخی ایجاد نظری  با استفاده از خوش گراطبیعس 5
های استخراج شروع تژوهش، فرایندها و شیوه»ازجمل   تردازی باید مراحل اجرای آ با انتخاب هر خویکرد نظری      

 مشخص باشد. « هانظری  از انواع منابع یا داده
   

 پردازی. فرایند اجرای نظریه32-3
فرایند ند. شومعرفی می« تردازیساخس نظری ، توسع  نظری  یا نظری »تردازان  اغلب با عناوینی چو  های نظری تژوهش

 مروخ کرد.  8-13گام ا لی ب  شرح جدول توا  دخ تنجخا می تردازیاجرای نظری 
 پردازی. مراحل اجرای نظریه8-32جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 تردازیمواجه  با مائل ، طرح مائل  و تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش با خویکرد نظری  طراحی تژوهش 0
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمون  گیرینمون  3
 با انواع اب اخهای مصاحب ، مشاهده، برگ  کدگذاخی و ترسشنام   آوخی دادهجمع 9
 شده آوخیهای جمعفرایند اخائ  نظری  از تحلیل داده هاتحلیل داده 1
 بندی دخباخه نظری  و اخائ  تیشنهادها  جمع گیریونتیج بحث 9
ی از هم نیاس و گاهی دخ ادام  خوند احتمال وجود داخد ک  تردازی جداباید دقس کرد ک  مراحل مختلف نظری      

 تردازی  وخ  گیرد.تغییراتی دخ ایده اولی  یا اثرا  مشخصی دخ دیگر مراحل اجرای نظری 
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س
 پردازی. طراحی پژوهش برای نظریه32-3-9

، «نشدهبینینتایج تیش»ناشی از تواند شود. مواجه  با مائل  میآغاز می« یک مائل  نظری»تردازی اغلب براساس نظری 
 و امثال آ  باشد.« ابهام دخ دلیل یک واقع »، «مشاهده چی ی غیرعادی»، «هاها بین فرضتضادها و اختالف»، «نظمیبی»

هم تمایل ب  ف»و « دغدغ  دخباخه تیامد یک اتفاق یا خفتاخ»، «چالش دخ انجام یک کاخ»تواند دخ قالب مائل  نظری می
سب ب  شکلی مناهای ذهنی خود و برای طرح مائل  ب ترداز دخ تاسخ ب  دغدغ ظهوخ کند. یک نظری « رایندبهتر یک ف

 ازد. تردمی« نظرا  مربوط مندی از دیدگاه  احببهره»و « استفاده از دانش خود»، «های مختلف موضوعبرخسی جنب »
و تدیده موخدنظر خا از ابعاد مختلف بشناسد و دخک کند. خوبی دخگیر موضوع شود ترداز باید ب تژوهشگر نظری      

« دهای موجونتایج تژوهش»یا « نظرا  موجود»با « های شخصی خوددخ دیدگاه»او باید فشاخ یا تنش ناشی از تضاد 
اخس توا  مائل  ضروخ  سمیکند. این امر زمین  ایجاد انگی ه برای یافتن تاسخ یا ایجاد نظری  مناسب اسس. خا حس 

 موخدتوج  قراخ داد.  3-13نظری  خا با تأیید بر مبانی نظری ب  شرح جدول 
 پردازیعنوان ضرورت نظریه. انواع مبانی نظری به1-32جدول 

 توضیح الگو ردیف
تعریف یری، گعملیاتی کرد ، اندازه»های ترداز با تأکید بر فکر برای یافتن خاهکاخ خوی مفهوم موخدعالق  نظری  یک مفهوم 0

 با مفهوم« و کشف متغیرهای مرتبط
 با تأکید بر ابداع مفاهیم جدیدی دخ اختباط با طرق فهم یا تردازش اطالعا      فرضی   3
 ای ک  نظری  وجود نداخد یا نظری  موجود گنگ و مبهم باشد. حوزه ضعف نظری  9
-نظری »ها، یا مرتبط کرد  متغیرهای موجود دخ فرضی سازی یا عملیاتی کرد  متغیرها توا  با اقدام ب  مفهوممی     

تردازی بخشی از فرایند خوزمره انواع خوش تژوهش اسس شود. برخی اعتقاد داخند ک  نظری خا شروع می« تردازی
 کند.(. داشتن یک چاخچوب نظری زمین  خا برای انجام کاخهای بعدی فراهم می0981)شومیکر، تانکاخد و السوخسا، 

توا  ا میهها باشد ک  ازجمل  آ های نابتاً خا ی دخ مقایا  با دیگر خوشترداز باید داخای ویژگیتژوهشگر نظری      
خوحی  »، «نفساعتمادب »، «تفکر عمیق»، «یادگیری دائم»، «خالقیس»، «نظم فکری»، «تردازیتالط دخ حوزه نظری »ب  

 اخد مشاب  اسس. و دیگر مو« اخائ  جذاب»، «تصویرسازی»، «جاتجو
       

 پردازیگیری از منابع برای نظریه. مالحظات نمونه32-3-2
ترداز گاهی ب  مصاحب  با فرد یا افراد شود. نظری دوم استفاده میاول و دسستردازی از انواع منابع دسسبرای نظری 
العا  مؤثر و مفید مرتبط با موضوع خا از هر کند تا بتواند اطتردازد و گاهی ب  انواع اسناد معتبر مراجع  میخا ی می

ای ه وخ  غیرتصادفی و هدفمند ب  انتخاب نمون ترداز اغلب ب آوخی کند. بنابراین تژوهشگر نظری منبع ممکن جمع
ترداز دخ شرایط مواجه  با دامن  گاترده تردازد. برای این منظوخ تژوهشگر نظری ها میآوخی دادهموخدنیاز برای جمع

 ها خا انتخاب کند. شکلی خوشمند، بهترین آ کند تا ب از افراد و اسناد مرتبط با موضوع برخسی سعی می
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 پردازیها برای نظریهآوری داده. مالحظات جمع32-3-9
کدگذاخی و مصاحب ، مشاهده، برگ »های متنوعی چو  ها از منابع مختلف و با استفاده از خوشآوخی دادهجمع

اید ترداز بها با اب اخها و از منابع مختلف، تژوهشگر نظری آوخی دادهگیرد. دخ طول مراحل جمع وخ  می« م ترسشنا
 خا موخدتوج  قراخ داشت  باشد.  09-13شرح جدول مواخدی ب 

 پردازیها در پژوهش برای نظریهآوری داده. مالحظات حین جمع90-32جدول 
 توضیح محور ردیف
 های بعدی و اتفاقا  آینده خا دخ نظر گرفتنطوخ دائم گامترداز ب مانند یک نویانده و داستا  یعداکتشاف گام ب 0
 زما  خاص بروز خفتاخهای خاص  توج  ب  زما  3
 مکا  خاص بروز خفتاخهای خاص توج  ب  مکا  9
 چگونگی بروز خفتاخهای خاص توج  ب  چگونگی 1
 های خاص دالیل بروز خفتاخ توج  ب  چرایی 9
 خویکردی انتقادی ب  خفتاخهای خاص  تفکر انتقادی 5
 ها دخ چاخچوب نظریتأکید بر مفاهیم کلیدی و شرح ابتدایی از خوابط متقابل آ  توسع  مفهومی 1
ای هها و نظرا  دیگرا  تا خسید  ب  جرق های عمیق همراه مراجع  مکرخ ب  اندیش دخ این مرحل  تفکر یا برخسی     

ها با جاتجوی همراه با کشف و شناسایی آوخی دادههای خالقان  نقش بایاخ مهمی داخد. مرحل  جمعذهنی یا تاسخ
از  عنوا  گامیها، ب تواند برای توسع  دادهترداز میشود. دخ ادام  نظری حل دنبال میعنوا  یک خاههای طالیی ب تقاخ 

تردازی یک فرایند خالق اسس، را  واخد بحث و تعامل شود. ازآنجاک  نظری ها، با دیگآوخی دادهمرحل  جاتجو و جمع
خالقان   هایها و بهبود ظرفیسهای مختلف، ترکیب آ مندی از ایدهوخود افراد دیگر ب  این فرایند آثاخ مفیدی دخ بهره

 تحلیل تبدیل کرد. دخ مواخدیلهای قابخواهد داشس. تس از توسع  مفهومی باید آ  خا عملیاتی کرد و ب  اج ا و بخش
« ها و متغیرهاسازه»ها باید تعریفی خوشن از آوخی دادهآوخی کرد. دخ مرحل  جمعشکل کمی جمعها خا ب توا  دادهمی

 ها و ادبیا  مربوط ب  موضوعا  مرتبط، ب  بازنگریتوا  با خواند  نوشت دخ خابط  با موضوع ایجاد کرد. دخ این گام می
نگاخ  توا  مانند یک خوزنامبهتر مفاهیم میشده از ابعاد مختلف ترداخس. برای شناخس و تشریح هر چ های انجامتحلیل

ای ک  نظر عموم خا ب  آ  جلب کرد. مفاهیم گون نقد کشید. ب ب  تحلیل یک تدیده ترداخس و آ  خا از تمام زوایا ب 
ب با هاتند ک  اغل« مقایا ، اختباط و تو یف واقعیسمطالع ، »ابلیس عنوا  اج ای سازنده نظری ، هما  مواخد با قب 

« سازه»هایی با خوابط مشخص هاتند. « متغیر»یا « مفهوم»، «سازه»شوند. عنوانی ک  دخبرداخنده یک نام کلی معرفی می
ا  هم« متغیر»د خاص و داخای معنایی انت اعی از یک بع« مفهوم»مواخدی دخبرداخنده چند مفهوم با خویکردی انت اعی، 

تواند یاسس ک  م گیری از مفهوم یا سازهاندازهگیری و عینی شده اسس. متغیر یک ناخ  قابلمفهوم با قابلیس اندازه
 0کنند. برای نمون  فریدمن و خوزنمنتردازا  خود اقدام ب  خلق متغیر میدو یا چند مقداخ خا بپذیرد. گاهی نظری 

 ( اقدام ب  ایجاد متغیر هوش هیجانی کردند.0339) 3و گلمن Bو  Aد متغیرهای شخصیتی تیپ ( اقدام ب  ایجا0311)
ها آوخد  متغیرها از سطح فردی ب  سطح خاهبردهای متفاوتی برای ایجاد و خلق متغیرها وجود داخد ک  یکی از آ 

                                                           
1. Friedman & Rosenman  
2. Goleman 
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-یاخدادی تعیین کرد )خنیفر، مصطف وخ  قرتوا  معنای یک ا طالح خا ب ای و بازتعریف آ  اسس. همچنین میزمین 

شده از منابع و اب اخهای مختلف، قبل از وخود ب  آوخیهای جمع(. دخنهایس این بخش داده0931زاده و همایی لطیف، 
 سازی و یکدسس شود. ها باید متنیمرحل  تحلیل داده

 
 پردازیها برای نظریه. مالحظات تحلیل داده32-3-3

 -13های منظمی ب  شرح جدول ها باید گامشده ب  شکل متنی ب  مرحل  تحلیل دادهآوخیمعهای جتس از وخود داده
 برای آ  برداشس.  00

 پردازیها برای نظریه. مراحل تحلیل داده99-32جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 نشدهگذاخی مواخد تعریفبا تأکید بر مفاهیم کلیدی دخ تدیده موخدبرخسی همراه با شناسایی و نام بندی مفاهیم وخ  0
 های ذهنی ناشی از خالقیسمشاهده دقیق و خالقان  دخباخه علل مفاهیم کلیدی همراه با جرق  مطالع  با تفکر خالق 3
 مشخص کرد  تعاخیف نظری هم  مفاهیم تعیین تعاخیف نظری 9
 مشخص کرد  تعاخیف عملیاتی هم  مفاهیم تعیین تعاخیف عملیاتی 1
 خبط برخی مفاهیم و ساخس فرضی  با متغیرهای مختلف  مخبط مفاهی 9
 ها ها و ل وم دخسس تلقی کرد  آ اخائ  دالیل منطقی نظری برای فرضی  اخائ  منطق نظری 5
 هانقص بود  دالیل یا دخ  وخ  ل وم ا الح و تقویس آ اطمینا  از کامل و بی اخزیابی دالیل منطقی 1
-چی ی و... میگیری یا مدل زبانی )چ  کای، چ یافت  مانند نمایش منطق شکلسازما  دخ نظامی ساماندهی فرضی  8

 گوید(
 استفاده فهم و قابلاخائ  نظری  جدید با شکل جذاب، قابل بیا  نظری  جدید 3
گیرند. خ میها موخداستفاده قراگیری نظری ها برای شکلتناسب دخ تحلیل دادهب « استقرائی و قیاسی»های خوش      

دخ خوش استقرایی از تعمیم مواخد تجربی ج ئی مانند مشاهده تکراخ دخ خفتاخها برای خسید  ب  مفاهیم کلی استفاده 
قابل  هایشود. همچنین از خوش قیاسی با تأکید بر استدالل دخ جهس مخالف استقراء مانند بیرو  کشید  گ اخهمی

های خا ی از کوشش علمی جنب « استقرائی و قیاسی»شد. هرچند دو خوش تجرب  از دل مفاهیم کلی استفاده خواهد 
« القتخیل خ»نیاز داخد. دانشمندا  متعددی بر نقش « خالقیس علمی»دهند اما خسید  ب  نظری  مطلوب ب  خا نشا  می

. این «از دانش اسس ترتخیل مهم»کنند. برای نمون  انیشتین اعتقاد داشس ک  های کاخآمد تأکید میبرای ظهوخ نظری 
شوند. کشف شد  یعنی اینک  چی ی وجود داخد می« خلق»شوند بلک  نمی« کشف»ها مائل  ب  آ  معناسس ک  نظری 
د، های جدیب  معنای ایجاد چی  جدیدی اسس ک  قبالً وجود نداشت  اسس. نظری « خلق»و ما باید آ  خا تیدا کنیم اما 

یم مجدد عنا ر خا تنظ آید. برخی آ یافت  قبلی و جداگان  تدید میبا مفاهیم تروخشاغلب از ترکیب مبتکران  تصوخا  
کنند. حتی دخ مواخدی این خالقیس از دخک شباهس بین دو وضع یا موقعیس ظاهرًا کهن دخ یک هیئس نوین مطرح می

ناسایی داخوین با ش»و « گردش ماهنیوتن با اختباط دو امر مأنوس افتاد  سیب و »شود. برای نمون  غیرمرتبط ایجاد می
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-سازی کردند. دخواقع خالقیس بخش اساسی دخ فرایند نظری نظری « شباهس بین فشاخ جمعیس و بقای نوع جانوخا 

(. از 0931زاده و همایی لطیف، های متعددی برای تقویس آ  وجود داخد )خنیفر، مصطفیتردازی اسس ک  خوش
 اسس. « تمرک ، توانایی حل مائل  و تالش دائمی»سید  ب  مهاخ  خالقیس، های الزم برای خترین مشخص مهم
محتاط باشد و بتواند بدو  هیچ شک و تردیدی آ  خا برای « خوابط بین متغیرها»باید دخ ایجاد هرگون   تردازنظری      

ری و ذهنی دخ تمامی های فکتر شد  خوابط بین متغیرها ب  آزمایشدیگرا  تو یف کند. دخ مواخدی برای شفاف
ها ها و خوابط بین آ ترداز همراه با تعیین سازهها نیاز اسس. دخمجموع نظری زما  تحلیل دادهآوخی و هممراحل جمع

ها خا تاالیش کند تا بتواند با دقس الزم ب  نظری  علمی ن دیک شود. تژوهشگر باید برای دفاع از طوخ دائم، آ باید ب 
  آ  دالیلی خا اخائ  کند. با توج  ب  اینک  او بعد از انجام مراحل مختلفی ب  این نقط  خسیده اسس، نظری  خود و اثبا

ها خا اخائ  دهد )خنیفر، تر آ تر ب  ضعیفهای مختلف، با یک سیر منطقی از قویباید ضمن جداسازی استدالل
 (.   0931زاده و همایی لطیف، مصطفی

      
 پردازیگیری در نظریهونتیجه. مالحظات بحث32-3-5
ترداز خا دخ دفاع از نظری  و تأیید آ  یاخی کاخگیری الگوهای مناسب، نظری آگاهی از قوانین استدالل و تبحر دخ ب   

ینی بهای احتمالی مخالفا  خود خا تیشتواند اعتراضترداز از تفکر نقادان  برخوخداخ باشد، قطعاً میدهد. اگر نظری می
تردازی خا مرحل  اعال  و ها آماده کند. آخرین مرحل  از مراحل نظری از قبل، خود خا برای تاسخگویی ب  آ  کند و

نتقل کند خوبی ب  مخاطبانش منحوی بیا  شود ک  بتواند ایده ایجادشده خا ب دهد. نظری  باید ب اخائ  نظری  تشکیل می
ها واژه« رینتترین و جذابکمترین، ساده»نماید. بنابراین نظری  باید با  ها خا برای تذیرش و استفاده از آ  متقاعدو آ 

ه کمک شددهد ک  چگون  نظر او ب  حل مائل  مطرحگیری از مراحل قبلی، نشا  میترداز با نتیج بیا  شود. نظری 
دگی واقعی از تدیده یک داستا  جالب، حکایس، زن»تردازا   دخ گ اخش بیا  نظری  خود از کند. برخی نظری می

ری برخوخداخ تگیرند. این نوع نوشت  علمی هرچقدخ از ظرفیس تبلیغی مناسبای زیرکان  بهره میموخدبرخسی یا لطیف 
 اعی، شفاهی، انت»های مختلفی چو  توا  ب  شکلها خا میباشد، احتمال جذب مشتریا  بیشتری خواهد داشس. نظری 

امکا   توج  واخائ  کرد. استفاده از چندین شکل برای اخائ  یک نظری  ب  جلب« خیتصویری، جدولی، فهرستی و آما
 کند. اخزیابی بهتر آ  کمک می

 وخ  نوعی نظری  باوخ شده دخ میا  اندیشمندا  وقتی نظری  دخ عمل اجرا یا دخ محافل علمی تذیرفت  شد و ب      
دیگر ممکن اسس دخ تدیده توضیح خفتاخ عباخ ی شود. ب دخآمد، دخ گذخ زما  ممکن اسس دچاخ نوعی نابهنجاخ

خا ی مبتنی بر نظری  موجود، تغییراتی ایجاد شود ک  نظری  فعلی قادخ ب  تبیین آ  نباشد. دخ این حالس نظری  دچاخ 
فتاخ ا تغییر خالملل بدخ سطح بین« م یس نابی توختر»شود. برای نمون  نظری  نوعی کاستی دخ تبیین و تو یف می

 الملل برخی کشوخها، قدخ  تبیینی خود خا تا حد زیادی از دسس داد.   تجاخ  بین
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 ها. مالحظات ارزیابی کیفیت نظریه33-5

ها ب  زمانی برای تذیرش عمومی نیاز داخند ک  این زما  وابات  ب  آزمایش دیگر دانشمندا  و باالخفتن اغلب نظری 
، 0«نیوسهآخ»ای قطعیس نداخد؛ یک شیمیدا  بنام ذیرش عمومی آ  خواهد بود. هیچ نظری تأیید عمومی و دخ ادام  ت

برای نشا  داد   3«دبی»جای ه نوبل گرفس و چندی بعد شیمیدا  دیگری بنام « الکترونیکینظری  تج ی »ب  دلیل 
ری  تایا  اسس. گاهی نظده و بیخونتردازی خوندی تیشهای نظری  آخهنیوس، جای ه نوبل دخیافس کرد! نظری ناخسائی

ا عنوا  یک نظری  بالغ بخسد ک  ب دخ خوند تکاملی خود ب  سطحی از سودمندی و ظرفیس کاخبردی دخ حل ماائل می
شود. این امر حکایس از آ  داخد ک  هر نظری  جدید نابس ب  یک تدیده، نگاهی تذیرش عمومی بیشتری مواج  می

ی خوب خا هاتوا  نظری خاحتی خد یا تأیید کرد اما میتوا  یک نظری  خا ب هد. بنابراین نمیدمتفاو  ب  آ  خا نشا  می
 03-13هایی ب  شرح جدول توا  از شاخصها میبا توج  ب  هر شرایط انتخاب نمود. برای اخزیابی کیفیس نظری 

 .(0931زاده و همایی لطیف، ؛ خنیفر، مصطفی0983فرد، استفاده کرد )دانایی
 های ارزیابی یک نظریه . انواع شاخص92-32جدول  

 توضیح هاشاخص ردیف
 ویژه دخ علوم کاخبردیقابلیس کاخبرد و تاسخگویی ب  نیاز کاخبرا  ب  کاخبرد 0
 می ا  توشش جامع  مخاطب دخ کاخبرد یا می ا  کاخبرد دخ شرایط مختلف تذیریتعمیم 3
 کاخبرد می ا  دقس دخ هنگام استفاده و دقس 9
 اف وده برای علم موجود برخوخداخی از نکت  جدید با تأکید بر می ا  اخزش اخزش 1
 هاشده آ تذیرکرد  مفاهیم و خوابط مشخصتطابق بر اساس می ا  مشاهده سازگاخی 9
 هاقدخ  تاسخ خوشن ب  ترسش حل مائل  5
 مشاهدههای قابلبندی دادهتوانایی طبق  تو یف 1
 شکل قابل آزمو بینی مشاهداتی ک  هنوز  وخ  نگرفت  ب تو یف و تیش تبیین 8
 بینی وقایع برخوخداخی از ظرفیس توانایی تیش تیشگویی 3
 نمایش خابط  بین مغیرها یا مفاهیم  خابط  09
 قدخ  استفاده تحلیلی دخ ماائل گوناگو  توا  تحلیلی 00
 هن ظرفیس ایجاد تجام آ  دخ ذ قابلیس تجام 03
 برخوخداخی از هماهنگی و یکپاخچگی و نداشتن تناقض اناجام 09
 های قبلی دخ هما  حوزه ها و فرضی دهنده انواع نظری توشش تراکم دانش 01
 می ا  سادگی دخ هنگام استفاده و کاخبرد سادگی 09
توا  کیفیس ها میکمک این شاخص های موخداشاخه برخوخداخ خواهد بود اما ب ای از هم  شاخصندخ  نظری ب      

-یمتعم»ها یکاا  نیاس و اغلب کاخشناسا  برای یک نظری  خا موخد اخزیابی قراخ داد. البت  اخزش هم  این شاخص

بر « اخ نظری اعتب»ها قائل هاتند. برخی کاخشناسا  آ  اخزش بیشتری نابس ب  سایر شاخص« تذیری، دقس و کاخبرد
 کنند. تعیین می« قابلیس تعمیم اخزش، سازگاخی و»اساس 

                                                           
1. Svante August Arrhenius  
2. Peter Joseph Deby  
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 مقدمه
علوم  اسس. نقادی دخ حوزه« منطقی، نقادان  و خالق»گان  تفکر یعنی علمی توج  ب  ابعاد س  های توسع یکی از نشان  

 شود. ها اشاخه میآ ترین ای داخد ک  دخ این فصل ب  برخی از مهمابعاد گاترده
 

 . مفهوم مطالعات انتقادی39-9
مانند  «یک فن»تنها « نقد»گیرند. از یک منظر بهره می« منطقی، نقادان  و خالق»اشخاص علمی اغلب از س  نوع تفکر 

ن شود اما دخ ایاسس. هرچند هر دو نوع نقد دخ جامع  دیده می« یک خوش تژوهش»منتقدین سینما و از منظری دیگر 
از  خوش تژوهشی کیفی و« مطالعا  انتقادی»اسس. دخ این خویکرد « عنوا  یک خوش تژوهشنقد ب »کتاب، تأکید بر 

ای معیاخ ههای استدالل مبتنی بر اخزششیوه»و با « فلاف  و منطق»هاتند ک  بر اساس « تژوهش فلافی انتقادی»نوع 
ا(. تشود )تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا  فرهنگی، بیانجام می« ها و اعمالهنجاخهای حاکم بر اندیش »یا « و خاهنما

تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا  »های توسع  علمی و اجتماعی اسس. دخ این خاستا یکی از شاخص« نقد و نقادی»
وا  ای تخصصی با عنعنوا  خوشی تژوهشی، نابس ب  تذیرش مقاال  علمی دخ نشری با معرفی نقد ب « فرهنگی

دام  نقد، ااقدام کرده اسس. با این خویکرد تژوهشی نابس ب « های علوم اناانینام  انتقادی متو  و برنام تژوهش»
وا  تخواهد بود. برای نقد آموزشی می« هانقد و برخسی متو  و کتاب علوم اناانی دانشگاه»بحث با تأکید بر 

 . خا متوج  قراخ داد 0-19خویکردهایی ب  شرح جدول 
 . انواع رویکردها در نقد متون آموزشی9-39جدول 

 نقادی و ارزشیابی بر اساس انواع ردیف
  های مطالعاتی مانند ژانرشناسی، فمنیام، دیالکتیک یا واسازی برای نقد اثر نظری تأکید بر  یسشناخوش 0
 هری، ساختاخی و محتوایی تأکید بر خوش فلافی انتقادی دخ اخزیابی اثر  از ابعادی چو  ظا خوش ماتقل 3
 «گیری، اج ای متن و اخجاعمقدم ، متن، نتیج »تأکید بر تناسب اج ای کلیدی دخ ساختاخ اثر مانند  ساختاخی  9
 تأکید بر تناسب مبانی نظری موخداستفاده از منظر علمی، اخالقی، تاخیخی و امثال آ   محتوایی 1
 یاخهای حاکم براثر تأکید بر تناسب هنجاخها و مع استنتاجی 9
 کاخ یا تیشنهادهای مناسبتأکید بر ظرفیس اثر دخ معرفی خاه ایتوسع  5
 شدههای آموزشی کنترلشده آزمایشگاهی یا کالسهای کنترلتأکید بر کاخبردی بود  اثر دخ محیط آزمایشگاهی 1
ربیا  زندگی مانند کالس دخس های کنترل نشده براساس تجتأکید بر کاخبردی بود  اثر دخ محیط طبیعی 8

 واقعی
 های آ  ب  دخک محتوا، مانند جلد کتاب یا عکس های ظاهری اثر دخ کمکتأکید بر تناسب ویژگی ظاهری 3
 محتوا، تحلیل»های تژوهش چو  مندی از انواع خوشتأکید بر ترکیبی از محوخهای موخد اشاخه و بهره ترکیبی 09

 «موخدی مطالع  و متمرک  گروه دلفی، تطبیقی، ایشی،تیم آزمایشی، شناسی،نشان 
خوش »ها اشاخه داخد و بر ظرفیس استفاده از یک نظری  دخ تحلیل« شناسیخوش»شود ک  باخ دیگر یادآوخی می       

وا  تبرای نقد متو  آموزشی گاهی میکند. تأکید می« هاآوخی و تحلیل دادهجمع»بر الگوهای خاص دخ فرایند « تژوهش
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س
توا  با خویکردی ترکیبی از محوخها بهره گرفس. انتخاب و گاهی می از یک محوخ و با خویکردی عمیق استفاده کرد

 تناسب شرایط و اهداف تژوهشگر باتگی داخد. این خویکردها ب 
 

 . فرایند اجرای نقد متون آموزشی39-2
کرد ها خویترین آ ترین و کاخبردیک  یکی از خایجشود های مختلفی مطرح میالگوهای اجرای نقد آموزشی ب  شکل

مروخ  3-19توا  دخ جدول اسس. مراحل این فرایند خا می« تو یف، تفایر و اخزیابی»گام ( و شامل س 0981ویلی  )
 کرد. 

 . فرایند اجرای نقد متون آموزشی2-39جدول 
 توضیح مراحل ردیف
 ی و محتوایی های ظاهری، ساختاخمعرفی ویژگی تو یف اثر 0
تحلیل و تفایر  3

 اثر
 ها معرفی ساختاخ و معیاخهای نقادی و دخ ادام  تحلیل و تفایر اثر با آ 

 تعیین می ا  شایاتگی و اخزش کلی یا اج ای اثر همراه با اخائ  دلیل و تیشنهادهای ا الحی اخزشیابی اثر 9
 

 . مرحله توصیف اثر39-2-9
ر تهای موجود دخ برنام  دخسی، حقایق اساسی و مهم آ  و همچنین زمین  وسیعیفیستو یف یعنی ب  تصویر کشید  ک

 9-19های ظاهری، ساختاخی و محتوایی ب  شرح جدول ویژگی دهنده آموزش اسس. دخ این بخش کیفیستوشش
 مطرح« ظاهری» های ظاهری و ساختاخی دخ قالب هما  عنوا گیرد. دخ برخی منابع ویژگیموخدتوج  و تأکید قراخ می

 شود. می
 های مورد توصیف. انواع کیفیت9-39جدول 

 توضیح انواع ردیف
گیری از نموداخ، جدول، نگاخی، خعایس قواعد نگاخشی، بهرهآخایی، حروفتو یف شناس  اثر، طرح جلد،  فح  ظاهری 0

 آماخ، مقایا ، تصویر، نقش 
دی چو : تیشگفتاخ، فهرسس مطالب، اهداف آموزشی فصل، مقدم  فصل، تو یف ساختاخ اثر مانند کتاب از ابعا ساختاخی 3

 بندی مناسب دخ فصل، خال   فصل، آزمو  و انواع تمرینعنوا 
، ها، وجود مبانی نظری مناسبفهم بود  مطالب، مرتبط بود  سرفصلتو یف محتوای اثر از ابعادی چو  قابل محتوایی 9

 چو  سطح توانایی خواننده اثر و دیگر مواخد مشاب ، توج  ب  مفروضاتی داشتن ایده نو
 

 . مرحله تحلیل و تفسیر اثر39-2-2
تلف علمی های مختفایر ب  معنای نابس داد  معانی ب  موقعیس اسس. این معانی بر اساس یک بافس تاخیخی، نظری 

 ود. شانجام می 1-19و غیره تدوین شوند. دخ این مرحل  س  اقدام اساسی ب  شرح جدول 
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 . اقدامات مرحله تحلیل و تفسیر اثر3-39جدول 
 توضیح اقدام ردیف
 واخدمدخ  یا دیگر مگرایان ، استعالیی، تاسشناسی نقد و خویکردهای سنتی، اثبا بیا  خوش تبیین ساختاخ نقد 0
و  منطقی و اناجام کلی نظم»توا  ب  بیا  معیاخهای موخداستفاده برای نمون  دخ نقادی آموزشی می تبیین معیاخها 3

علمی بود  و »، «استناددهی و اخجاعا »، «اعتباخ علمی و خوزآمدی مطالب و منابع»، «دخو  فصلی
نوآوخان  » ،«طرفی علمیکمیس، کیفیس و بی»، «برخسی، تحلیل و نقادی علمی مائل »، «داخیامانس
های اسالمی و ا ول دینی شاخز»، «های علمی و تژوهشیفرضسازواخی با مبانی و تیش»، «بود 

سازی و معادل»، «های مصوبتناسب با اهداف دخسی و آخرین سرفصل»، «جامعیس»، «و فرهنگی
ثر با تناسب ا»، «تاسخگویی ب  نیازهای علمی و کاخبردی کشوخ»، «کاخبرد ا طالحا  تخصصی

 اخد مدنظر نقاد اشاخه داشس. و دیگر مو« ها و عالیق یادگیرندگا ها، استعدادها، نیازها، خغبستوانایی
تحلیل و تفایر با  

 معیاخها
تحلیل و تفایر اثر موخدنظر بر اساس معیاخهای تعیین و معرفی شده دخ مرحل  قبل همراه با معرفی 

  وخ  ماتندم ایا و معایب اثر ب 
 

 . مرحله ارزشیابی و قضاوت درباره اثر39-2-9
اتگی و اخزش کلی اثر یا اج ای آ  و همچنین دالیل این شایاتگی یا عدم دخ این مرحل  نقاد ب  تعیین می ا  شای

 کند. شایاتگی ترداخت  و دخنهایس تو ی  و تیشنهادهای ا الحی خود خا برای بهتر شد  اثر اخائ  می
 

 ها ها و تحلیل یافتهآوری دادهگیری، جمع. مالحظات نمونه39-9
شتر گیری غیرتصادفی و بیهای نمون گیرد، بیشتر از خوشیفی  وخ  میک  خوش نقد اغلب با خویکرد کازآنجایی

آوخی اطالعا  اغلب از شود. جمعنمون  موخدی بر اساس مالحظا  انتخاب یک کتاب یا متن دانشگاهی انجام می
 د. شوها دخ دو گام تو یف و تفایر اثر اخائ  میشود. تحلیل یافت برداخی انجام میطریق سیاه  یادداشس

 
 . ساختار نگارش مقاله انتقادی درباره متون و کتب دانشگاهی39-3

و قابل نشر دخ نشریا  علمی اسس باید « مقال  علمی»از آنجائی ک  برونداد و محصول نقادی متو  و کتب دخسی، 
این خاستا  دخ« تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا  فرهنگی وزاخ  عتف»های علمی خا خعایس کند. ساختاخهای مقال 

 ترداخت  اسس.  9-19دخ خاهنمایی ب  معرفی چگونگی ساختاخ یک مقال  انتقادی ب  شرح جدول 
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 . ساختار نگارش مقاله انتقادی5-39جدول   

 توضیح محورها ردیف
 ...«نقدی بر کتاب » وخ  ب  عنوا  0
ها و دخ ادام  حداقل کلم  مناسب برای شناسایی یافت  ترینشناسی و مهمای از هدف، خوشخال   چکیده و واژگا  کلیدی 3

 شد  دخ جاتجوهای سایر تژوهشگرا   
 شود. همانند مقاال  علمی، مائل  نقادی اثر مدنظر آوخده می مقدم  و بیا  مائل  9
 شود. اغلب خوشمعرفی خوش تژوهش، جامع  و نمون ، اب اخ و خوش تحلیل اطالعا  انجام می شناسیخوش 1

 ی اسس. گیری موخدبا نمون « تو یف، تفایر و اخزشیابی»گام با س « تژوهش فلافی انتقادی»
نگاخش مطالب دو گام تو یف و تفایر شامل الف( تو یف: از دو بعد ظاهری، ساختاخی و  هاتحلیل یافت  9

 محتوایی اثر، ب( تفایر اثر بر اساس ساختاخ و معیاخهای منتخب  
و بیا  م ایا و معایب اثر دخ هر یک از معیاخهای انتخابی نقاد و دخ « قضاو  یا اخزشیابی»نگاخش  یگیریج بندی و نتجمع 5

 های الزم  ها شامل اخزشیابی اثر و اخائ  تو ی بندی بر اساس آ ادام  جمع
 شده دخ مقال  اخائ  منابع استفاده منابع 1
نام  انتقادی ک مقال  انتقادی بر اساس الگوی نگاخش نشری  تژوهشای از نگاخش ینمون  0-19دخ کادخ شکل      

شده اسس. برای گرفتن الگوهای بیشتر و اخائ « تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا  فرهنگی وزاخ  عتف»متعلق ب  
مراجع   /http://criticalstudy.ihcs.ac.irهای منتشرشده بر خوی وبگاه این نشری  ب  نشانی توا  ب  مقال تر میمتنوع
 کرد.  

 « مبانی بازاریابی ورزشی»نقدی بر کتاب  
 حمید قاسمی )دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران(

 چکیده

زاده، مرتضی عظیمسید». این کتاب توسط بود« دیوید استاتلر برندا تیت  و»اثر « مبانی بازاخیابی وخزشی»هدف تژوهش حاضر، نقدی بر ترجم  کتاب 
شده اسس. برای نقد اثر از خوش کاوشگری چاپ 0935ترجم  و دخ انتشاخا  دانشگاه فردوسی مشهد دخ سال « آخافاطم  حیدخی و ابوالقاسم ب م

رخسی د اثر مذکوخ کاخبرگ نقد کتب دخسی و دانشگاهی شوخای بفلافی انتقادی استفاده شد و خویکرد کتاب تحلیل ترجم  کتاب ا لی بود. اب اخ نق
طرح »اب شامل ها، م ایا دخ نقد شکلی کتمتو  و کتب علوم اناانی بود. برای تحلیل اطالعا  نی  از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. بر اساس یافت 

توای تناسب مح»اشاخه م ایای محتوایی شامل برخوخداخی کتاب از بود. بر اساس کاخبرگ موخد« نگاخی، کیفیس چاپ و  حافی مناسبجلد، حروف
همخوانی کتاب با سطح علمی »، «های مصوب شوخای تحول برای دخس موخداشاخهکتاب با اهداف دخس موخدنظر و توشش بایاخی از سرفصل

ها و معایب کتاب بود. از کاستی« اخبردی جامع تاسخگویی ب  نیازهای علمی و ک»و « استفاده مناسب از اب اخهای علمی مختلف»، «دانشجویا 
 «متناسب نبود  تصویر خوی جلد با عنوا »و « هماا  نبود  ترجم  برخی کلما »، «نبود  نوشتاخ برخی کلما یکدسس»توا  ب  موخدبرخسی می

دبرخسی رجم اخائ  نشده اسس. دخمجموع اثر موخخوبی تبیین نشده و توضیحا  تفصیلی و تشریحی از سوی متاشاخه کرد. همچنین برخی از مفاهیم ب 
 شده دخ حوزه مبانی بازاخیابی وخزشی اسس.های ترجم یکی از بهترین کتاب

 زادهنقد، کتاب، بازاخیابی وخزشی، برندا تیت ، دیوید استاتلر، سید مرتضی عظیمواژگان کلیدی: 
 مقدمه .9
تأکید فراوا  اهالی علم و دانش اسس. اهمیس این خسان  تا جایی اسس ک  دخ مواخد متعددی عنوا  نخاتین خسان  جمعی، همواخه موخدتوج  و کتاب ب 

عایب این بنابراین شناسایی م ایا و مگیرد. ... شود، موخدنقد و تحلیل سایر کاخشناسا  قراخ مینظر تولید و نشر میک  کتابی توسط یک فرد  احب
یش بازاخیابی وخزشی منتشرشده توسط دانشگاه فردوسی مشهد موضوعی اسس ک  این مقال  دخ دد منبع دخسی آموزشی خشت  مدیریس وخزشی و گرا

 برخسی آ  اسس.

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/
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 ۸۲۱ مرجع پژوهش

 شناسیروش .2
استفاده شد.... دخ این مقال  مراحل تژوهش فلافی انتقادی با مراحل نقادی آموزشی تلفیق و « تژوهش فلافی انتقادی»برای برخسی موضوع از خوش 

دخ نظر  0گان  الف( تو یف و تشریح کتاب، ب( تفایر کتاب و ج( اخزیابی و تعیین کاخایی کتاب دخ قالب جدول مراحل س  قالب کلی نقادی شامل
 گرفت  شد.

 . الگوی مورداستفاده در نقد کتاب 9جدول 
 ارزیابی و تعیین کارایی-9 تفسیر-2 توصیف و تشریح-9
تحلیل و تفایر کتاب بر اساس معیاخ  - معرفی کتاب -

 شدهمشخص
 تعیین نقاط قو  و ضعف کتاب -
 قضاو  دخباخه کتاب -

وخزشی بود ک  از طریق کاخبرگ نقد کتب دخسی دانشگاهی شوخای برخسی متو  و کتب « مبانی بازاخیابی»موخدمطالع  دخ این مقال  ترجم  کتاب  
 ها موخدبرخسی قراخ گرفس..... علوم اناانی دانشگاه

 هایافته .9
تابی معتبر از ای از کبدیهی اسس ک  کتاب حاضر ترجم های مربوط ب  سؤاال  ب  شرح ادام  بود. ری فلافی انتقادی، یافت متناسب با مراحل کاوشگ

 شده اسس.عنوا  یک منبع دخسی انجامزبا  انگلیای ب  فاخسی اسس ک  نقد حاضر بر اساس ترجم  حاضر ب 

 . معرفی کتاب  9-9
توسط سید مرتضی عظیم زاده، فاطم   3903اسس ک  چاپ چهاخم این کتاب دخ سال  0«برندا تیت  و دیوید استاتلر»کتاب مبانی بازاخیابی وخزشی اثر 

توسط انتشاخا  دانشگاه فردوسی مشهد منتشرشده  0935آخا ترجم ، توسط محمد کشتی داخ ویراستاخی علمی و دخ سال حیدخی و ابوالقاسم ب م
 های برجات  مدیریس وخزشی و بازاخیابی وخزشی اسس ک  .... علمی دانشگاه ایالتی جرجیای آمریکا و از چهرهساسس. خانم دکتر برندا تیت  عضو هیئ

 . تحلیل و تفسیر کتاب9-2
تجوی شود ک  این امر امکا  جادخ ادام  فهرسس مطالب با ج ئیا  هر فصل اخائ  می خوبی خعایس شده اسس.دخ ساختاخ کتاب ا ول ا لی مبنایی ب 

  کند....ها خا فراهم میوضوعی دخ زیر هر عنوا  از فصلم
شده اسس. یکی از خویکردهای مهم دخ نوشتن کتاب برای جذب مخاطب آ  اسس ک  اخائ «  نعس تجاخ  وخزش»فصل اول کتاب با عنوا         

ایاخ ب  شکلی خوا  و اشکاالتی ب« بازاخجهانی وخزش»ا  تر از سایر فصول نوشت  شود تا....  فصل دوم کتاب با عنوشکلی جذاب و خوا فصل اول ب 
 خسد زودتر از موعد ب  آ ب  نظر می المللی وخزشی از موضوعا  مهمی اسس ک کمتر از فصل اول اسس. محتوای این فصل دخباخه بازاخیابی بین

 شده اسس.....  فصل تان دهم و تایانی کتاب یا عنوا  ...ترداخت 
 تعیین کارایی اثر. ارزیابی و 9-9 

 خنظم و اناجام دخونی کتاب دخبرگیرنده دو بعد نظم و اناجام کلی اثر و نظم و اناجام دخو  فصلی اسس. ازنظر نظم و اناجام کلی، دخ ساختا     
 تأمل ... های ضروخی لحاظ شده اسس و تنها موخد قابلکلی کتاب اغلب بخش

 گیریبندی و نتیجهجمع  .3
ری یهای یاددهی و یادگدهد و محوخ ا لی فعالیسترین ماده آموزشی، بخش زیادی از زما  آموزش خا ب  خود اختصاص میوا  مهمعنکتاب دخسی ب  

وزه شده ب  زبا  فاخسی دخ این حهای ترجم موخدبرخسی یکی از بهترین کتاب« مبانی بازاخیابی وخزشی»دخ فرایند آموزشی اسس... دخمجموع کتاب 
 اسس.... 

 بعمنا
 ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب دخسی دانشگاهی. تهرا : سمس....(. مقدم 0930آخمند، محمد و ملکی، حان ) .0

2. Mukundan, Jayakaran (2014). Evaluation of Malaysian primary English language textbooks. 
Advances in Language and Literary Studies, 5(5), 5-9.... 

 نمونه نگارش مقاله انتقادی درباره کتاب درسی .9-39شکل 
 

                                                           

1.  1. Berenda G. Pitss and David Kent Stotler 
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 روش مطالعات انتقادی)با تأکید بر نقد کتاب( ۸۲۹

س
 . مقاله نقد برای انواع آثار ادبی و هنری39-5

توا  از می «شعر، داستا ، نمایشنام ، موسیقی، فیلم و دیگر مواخد مشاب »برای نوشتن مقال  نقد برای انواع آثاخی چو  
 استفاده کرد.  5-19الگویی ب  شرح جدول 

 نگارش مقاله انتقادی برای انواع آثار ادبی و هنری . الگوی6-39جدول   
 توضیح محورها ردیف
 معرفی اجمالی اثر ادبی یا هنری الف( مقدم  0

 ب( خال   اثر دخ یک تاخاگراف کوتاه 
   تیشین دخ اختباط با ایده مقال ج( اخائ  اطالعا

 مرتبط با تحلیل اثر و اثر  ای  احبد( وقایع زندگینام 
 ول و بیا  آخاء از مراجع معتبرقه( نقل 
 و( بیا  دیدگاه ناقد دخباخه اثر دخ یک عباخ  کوتاه  

 تردازی، ساختاخ،تصویر، موضوع، شخصیس»های تحلیل بر اساس عنا ر سازنده متن مانند تنظیم بخش بدن   3
 « نمادگرایی، خوایس، زبا  و امثال آ 

 شدهطوخ مفصل دخباخه عنا ر تحلیل توضیح دادهبدن  مقال  ب  الف( تمرک  بر نویانده اثر زیرا دخ نتیج  9
 ب( نشا  داد  سهم ناقد دخ انطباق با ایده مقال  
 

 گیری . مقاله موضع39-6
عا  فلاف ، مذهب، علوم سیاسی و دیگر موضو»ای دخ گیری یا بیا  دیدگاه خود دخ قبال مائل برای نوشتن مقال  موضع

 (. 0989استفاده کرد )فتوحی،  1-19گویی ب  شرح جدول توا  از المی« مشاب 
 ای خاص در فلسفه، مذهب یا علوم سیاسیگیری در قبال مسئله. الگوی نگارش مقاله موضع1-39جدول   

 توضیح محورها ردیف
  یا موضوع موخد جدل ب  شکل کوتاه ای از مائل  یا بیا  مائل الف( خال   مقدم  0

 لیدیب( تعریف ا طالحا  ک
   برای جدلی کرد  موضوعنظراقول و بیا  آخاء  احبج( نقل 

 اائل مربوط ب  گذشت  و حال موضوعد( اطالعا  تیشین دخباخه م
 ه( اخائ  یک نظر برای طرح عقیده شخصی  

 طرف بحثها دخ دفاع ازیکستداللالف( اخائ  ا بدن   3
 های دو طرف موافق و مخالفیدگاهب( تحلیل د

 ها از منابع مناسب و مرتبط با موضوعقول  اسناد و نقلج( اخائ
 گرفت  طوخ منطقی دخ خالل بحث و تحلیل شکلمنظوخ تأکید بر موضع واحدی ک  ب بازگویی ایده شخصی ب  نتیج  9
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 روش پژوهش
 44 نظریه سیستم های خاکستری

 های خاکستری هدف کلی: آشنایی با نظریه سیستم

 اهداف یادگیری
 های خاکستری ای نظریه سیستمآشنایی با مفاهیم پایه 
 یی با اعداد و عملگرهای خاکستریآشنا 
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 ۸۲۴ مرجع پژوهش

 مقدمه
های قطعی دخ کاخگیری خوشس هاتند، بنابراین ب شده اغلب شامل عدم قطعیآوخیهای جمعدخ دنیای واقعی داده

سازی بهین  مناسب نخواهد بود. خویکردهای مختلفی دخ زمین  مواجه  با عدم قطعیس منظوخ تصمیممحیط نادقیق ب 
یا  ها یا اطالعا  ناقص مشخصدلیل کمبود دادهمعرفی شده اسس. زمانی ک  نتوا  تابع توزیع یا تابع عضویس خا ب 

یرد. دخ گهای خاکاتری موخدتوج  قراخ میای همچو  نظری  سیاتمیافت اج کرد، برخسی و مطالع  نظری  توسع استخر
  شود. این فصل ب  معرفی این خوش ترداخت  می

 
 . نظریه سیستم خاکستری33-9

ری  افی نیاتند. نظکنند و داخای اطالعا  کهای کوچک استفاده میهایی هاتند ک  از نمون دخ دنیای واقعی سیاتم
هایی اسس ک  از های خاکاتری خویکرد جدیدی دخ محیط عدم قطعیس اسس ک  تمرک  آ  بر خوی مائل سیاتم
اکاتری های خها باعث شده اسس ک  استفاده از سیاتمکنند. این مائل های کوچک و اطالعا  ناقص استفاده مینمون 

 کاخایی مناسبی دخ استخراج وهای غیرقطعی، این خوش. دخ میا  سیاتمدخ دنیای امروزی کاخبرد زیادی داشت  باشند
 های خاکاتری دخ دنیای امروزی شده اسس. موجب استفاده بیشتر از سیاتم ها داخد و همین مائل استفاده از داده

ی ابع تحقیقاتهای غیرقطعی زیادی با اطالعا  تاحدی شناخت  و ناشناخت  وجود داخد ک  مندخ جها  واقعی سیاتم
یشرو دخ های تهای خاکاتری یکی از خوشنظری  سیاتمشود. ها محاوب میای برای توسع  نظری  سیاتمگاترده

، های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کشاوخزیهایی با اطالعا  غیرقطعی اسس. هریک از سیاتمتحلیل خیاضی سیاتم
کنند. با توج  ب  می ا  قطعیس موجود دخ مطالع  گذاخی مینام هاهای تژوهشی آ  نعتی یا زیاتی خا براساس زمین 

گذاخی و نمایش سیاتم استفاده نمود. سیاتم خاکاتری خا بر اساس خنگ عنا ر ها برای نامتوا  از خنگها میسیاتم
بر این  العا  داخد.ها اشاخه ب  می ا  شفافیس اطاند. دخ نظری  کنترل ا والً تیرگی خنگگذاخی کردهوابات  ب  آ  نام

 بندی کرد. دست  0-11توا  شفافیس اطالعا  خا دخ س  دست  ب  شرح جدول اساس می
 ها . انواع شفافیت اطالعات بر اساس رنگ9-33جدول   

 توضیح انواع ردیف
 ها و ساختاخ آ  کامالً ناشناخت  اسس.های مربوط ، خوابط دخونی میا  آ داده سیاتم سیاه 0
 شناخس افراد نابس ب  آ  و نی  اطالعا  دخ موخد آ  کامل اسس. سفید سیاتم 3
 ها ناقص اسس(.شده هاتند )اطالعا  دخ موخد آ ن  کامالً ناشناخت  و ن  کامالً شناخت  سیاتم خاکاتری 9
 های مختلف این س  نوع سیاتم اشاخه داخد. ب  مقایا  جنب  3-11جدول       

 
 
 

 

 

 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 های خاکستریروش پژوهش نظریه سیستم ۸۲۳

س
 های سفید، خاکستری و سیاهسه سیستم. مقای2-33جدول 

 سیستم سیاه سیستم خاکستری سیستم سفید محورها ردیف
 کامالً ناشناخت  شناخس ناقص کامالً مشخص شده میزان اطالعات 0
 تیره خاکاتری خوشن ظاهر 3
 آشفتگی تیچیدگی نظم ویژگی 9
 جدید جایگ ینی قدیمی با جدید قدیمی فرآیند 1
 بدو  جواب جواب چندگان  فرد/مشخصحصرب جواب من نتیجه 9
 منفی انتقال مثبس شناسیروش 5
 افراط تااهل تالال گرایش 1

های خاکاتری و کاخبردهای آ  ایجاد تلی میا  علوم اجتماعی و علوم طبیعی اسس ک  دخ آ  هدف نظری  سیاتم     
یری گهای تصمیمشخو، تیوند این نظری  با خوینخاکاتری ب  مفهوم اطالعا  اندک، ناقص و عدم اطمینا  اسس. ازا

 تواند تا حدود زیادی تاسخگوی چالش کمبود اطالعا  باشد. می
های خاکاتری تحس عنوا  برنام  دخ زمین  سیاتم« جوالنگ دنگ»محقق چینی ب  نام  ، اولین مقال 0383دخ سال       

ای خاکاتری هشر شد. این مقال  نشا  از تیدایش سیاتمکنترل سیاتم خاکاتری ک  دخ مجل  سیاتم و کنترل منت
های اخزشمند آغازگر این نظری  و تژوهشگرا  دیگر دخ طول عنوا  یک موضوع مطالعاتی جدید داخد ک  با تالشب 

 ها حمایس شد. سال
ای تردهگا طوخسرعس خشد و گاترش یافس و ب های خاکاتری ب دخ مد  کوتاهی قریب ب  دو ده ، نظری  سیاتم

توجهی نی  ابلکاخ گرفت  شد و نتایج قسازی ب گیری، کنترل و بهین بینی، تصمیمسازی، تیشها، مدلدخ اخزیابی سیاتم
نظوخ مدلیل مواجه  با ماائل نیم  تیچیده و غیرقطعی از جایگاه باالیی برخوخداخ اسس و ب نظری  خاکاتری ب اخائ  کرد. 

 دخ طول بیش از سی سال توسع توا  از خیاضیا  غیرخطی بهره برد. یط عدم قطعیس میحل ماائل تیچیده دخ شرا
علمی جدیدی شده اسس ک  ساختاخ نظری  آ  از  های خاکاتری، امروزه این نظری  تبدیل ب  شاخ نظری  سیاتم

 تشکیل یافت  اسس.  9-11اج ایی ب  شرح جدول 
 . اجزای روش نظریه خاکستری 9-33جدول 

 توضیح اجزا ردیف
 «عملیا  جبری خاکاتری، معادال  خاکاتری، ماتریس خاکاتری»مبتنی بر  توسع  نظری سیاتم 0
 بندی خاکاتریهای خوش بر تای  فضاهای امکا  خاکاتری و اخزیابی اخزیابی و تحلیل سیاتم 3
 طوخ نوآوخان یابی ب  نتایج کاخبردی ب منظوخ دسسهای ترکیبی خاکاتری ب مدل سازیمدل 9
 GM(1,1)بینی سیاتم حول مفهومتیش بینیتیش 1
 گیری چند شاخص  خاکاتریهای تصمیم وخ  مدلب  گیریتصمیم 9
 خوشی بر تای  عملگرهای توالی خاکاتری کنترل 5
ی  رخروجی خاکاتری، کنترل خاکاتری و نظ-های وخودیخی ی خاکاتری، تحلیلشامل برنام  سازیبهین  1

 های خاکاتریبازی
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 ۸۲۸ مرجع پژوهش

وسیل  یک عدد خاکاتری و متغیرهای خاکاتری تعریف شده ب عنوا  اطالعا  نادقیق اخائ سیاتم خاکاتری ب 
  شده اسس.نشا  داده 0-11شود. مفهوم یک سیاتم خاکاتری دخ شکل می

 
 

 

 

 . مفهوم یک سیستم خاکستری9-33شکل 

)x(و G)x(با دو نماد Xاز مجموع  مرجع  Gآنگاه مجموع  خاکاتریمجموع  مرجع باشد.  Xفرض کنیم      
G

 
 شود: وخ  زیر تعریف میب 

]1,0[x:)x(

]1,0[x:)x(

G

G




 

)x()x(ک  دخ آ  
GG   وXx  وRX  .اسس)x(G و)x(

G
  ب  ترتیب حد باال و حد تایین از تابع عضویس

G ک  داشت  باشیم:باشند. هنگامیمی)x()x(
GG  ،آنگاه مجموع  خاکاتریG شود. ب  مجموع  فازی تبدیل می

اسس    با ماائل فازیهای فازی و انعطاف آ  دخ مواجدهنده شمول نظری  سیاتم خاکاتری ب  حالساین قابلیس نشا 
؛ لیو، یانگ، ژی و فوخسس، 3900؛ لیو و لین، 3995؛ لیو و لین، 3901ب؛ لی و لین،  0383الف؛ دنگ، 0383)دنگ، 
 . 0(3909؛ وو، 3903؛ یانگ و جا ، 3905

 
 

 . اعداد و عملگرهای خاکستری33-2
گیرد مشخص اسس. دخ دخ آ  قراخ می ای ک عدد خاکاتری عددی اسس ک  مقداخ دقیق آ  معلوم نیاس اما محدوده

. کندای از اعداد اتخاذ میحقیقس، عدد خاکاتری عددی غیرقطعی اسس ک  مقداخ ممکن خود خا از یک بازه یا مجموع 
 شوند. دخ ادام  انواع مختلف اعداد خاکاتری معرفی می

 ررروخ  بدو  کرا  باال ک  ب  : اعداد خاکارررتری با کرا  تایین اما. اعدداد خداکسددتری بدا کران پایین33-2-9
[ , )G a¥ )یا  ؤخ )G aشود ک  نشرا  داده می ؤa  نمایش کرا  تایین عدد خاکاتریGاسس ک  مقداخ ثابتی  ؤ

د. تر از  فر باشتایین اسس؛ زیرا وز  دخخس باید ب خگاسرس. برای مثال، وز  دخخس زنده عدد خاکاتری با کرا  
خا برای نمایش وز  دخخس بکاخ  ؤGدسررتیابی نیاررس. اگر نمادهرچند، مقداخ دقیق وز  آ  با وسررایل معمول قابل

,0]بریم، خواهیم داشس: )G¥  .ؤخ

                                                           
1. Deng (1982); Li and Lin (2014); Liu and Lin (2006); Liu, Yang, Xie and Forrest (2016); Yang and John 
(2012); Wu (2013)  
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) وخ  خاکاتری با کرا  باال ب  عدد . عدد خاکستری با کران باال:33-2-2 )G aیا ؤ( , ]G a¥ نوشت   ؤخ-

گذاخی، و مقداخ ثابتی اسس. برای مثال، برای بودج  سرمای  ؤGبیانگر کرا  باالی عدد خاکاتری  aشود ک  می
  مصرف وجود داخد.ای قابلال برای مقداخ ماک یمم ه ین اغلب یک کرا  با

شود ای نامیده میعدد خاکاتری بازه aو تایین  aعدد خاکاتری با دو کرا  باال  ای:. اعداد خاکستری بازه33-2-9

] وخ و ب  , ]G a aخ  کیلوگرم اسس.  39تا  39. برای مثال، وز  یک بات  تاتی بین دهندنشا  می ؤ

)وقتی وسفید:. اعداد سیاه33-2-3 , )G¥ باشد، بدین معنی ک  حد باال و تایین وجود نداشت  باشد، آ  خا  ؤخ-¥

]نامند، وقتی عدد سیاه می , ]G a aخ  شود.عدد سفید نامیده می باشد a=aو ؤ
اگر دو عدد خاکاتری

1 [ ]
1 1

G a ,a= وؤ
2 [ ]

2 2
G a ,a= با فرضؤ

1 1
a <a و

 2 2
a <aتوا  مفاهیم مربوط باشند، می

 ا  کرد:  وخ  زیر بیای ب ب  خوابط بین اعداد خاکاتری خا برای اعداد خاکاتری بازه
الف( مجموع دو عدد خاکاتری 

1 2 1 2 1 2[ , ]G G a a a a+            ؤ+ؤخ+

22 ب( قرین  عدد خاکاتری 2[ , ]G a a- ؤ خ - -              
 ج( تفاضل دو عدد خاکاتری

1 2 1 2 1 2 1 2( ) [ , ]G G G G a a a a-                                                   ؤ-ؤ=ؤ+-ؤخ-

aa,aa,aa,aamax(),aa,aa,aa,aa[min(GG[(تریضرب دو عدد خاکاد( حا ل 212121212121212121  

,ه( واخو  عدد خاکاتری 0, 0, . 0a a a a¹ ¹ >1 1 1
[ , ]G
a a

خ-  ؤ
1 1 1

[ , ]G
a a

خ- ؤ , 0, 0, . 0a a a a¹ ¹ <
 

1و( تقایم دو عدد خاکاتری 1 1 11 1 1 1
1 2 1 1

2 2 2 2 22 2 2 2 2

1 1
[ , ] [ , ] [min( , , , ),max( , , , )]

a a a aa a a a
G G a a

a a a a aa a a a a
=      ؤ¸ؤخ´

یک عدد حقیقی مثبس باشد، ضرب عددی آ  دخ  kضرب عدد اسکالر حقیقی دخ عدد خاکاتری: اگر ز( حا ل

0k],ak,ak[Gk وخ  زیر خواهد بود: ب  Gمجموع  خاکاتری    [ , , ], 0k G ka ka k×ؤ = < 

0k],a,a[G وخ ب  Gام عدد خاکاتری kیک عدد حقیقی مثبس باشد، توا  kح( اگر kkk  .خواهد بود 

اگر ط( 11 1,G a a  و 22 2,G a a  1دو عدد خاکاتری باشند، فا ل  اقلیدسی بین دو عدد خاکاتریG

عباخ  اسس از 2Gو     2 2

1 21 2 1 2

1
,

2
d G G a a a a                .                                                                                      

)Lخا با نمادGطول عدد خاکاتری ی( )Gوخ نشا  داده و ب  ؤ L( )G a a-  شود.تعریف می ؤ=
 
 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۸۲۶ مرجع پژوهش

 . ترتیب اعداد خاکستری33-9
  دخ حالس قطعی، فازی و یا خاکاتری آ  اسس ک  بتوا  مقایا  نابی میا  آ  دو گیری میا  دو عدد، چالزم  تصمیم

تر بود  دو عدد از هم طبق قواعد و قراخدادهای خیاضی تر یا ب خگهای قطعی، مقایا  کوچکانجام داد. دخ حالس
اند رفت گ  این منظوخ شکلهای کالسیک متعددی نی  بهای احتمالی اسس. خوشدوخ از تیچیدگیموجود، امری ساده و ب 

گیری دخ شرایط چندهدف ، چندمعیاخه و یا چندشاخص  داخند. اما دخ دنیای ک  اکثر آنا  سعی دخ حل ماائل تصمیم
تواناس  حس مدل و نتایج های کیفی، دیگر استفاده از اعداد قطعی و کمی نمیواقعی و باوجود معیاخها و شاخص

  دخ وسفید از ابتدا نیهای باینری و  فر و یک و یا سیاهد تصمیم ب  خروج از حالسحا ل از آ  خا تائید کند. شای
ازآ  و با تکمیل این خوش و ب  واقعیس تیوسس. تس 0359ذهن آدمی بوده اسس، ک  با ظهوخ منطق فازی دخ سال 

خ  تذیرفس، س فازی  وگیری دخ شرایط عدم قطعی وخ  بنیادی و کاخبردی دخ زمین  تصمیمتحقیقا  بایاخی ک  ب 
ل آ  دنباگیری خوش خاکاتری و ب ازتیش بر محبوبیس خوش فازی اف وده شد. اما مواخدی ک  باعث شکلبیش
های فازی و دیگری عدم نیاز گیری مبتنی بر اعداد و خوابط خاکاتری گردید، شمول آ  بر مجموع های تصمیمخوش

ها و یا معیاخها زیاد بوده و عمالً تعداد دخ مواقعی ک  تعداد شاخصآ  ب  تشکیل ماتریس مقایاا  زوجی )باألخص 
یری گگیری این خوش تصمیمباشد. اما ترفاوخ دنگ یکی از دالیل مهم دخ شکلمقایاا  بایاخ زیاد خواهد بود( می
ا ب  یمقایا  و قضاو  دخ خصوص ترتیب ترین جواب ممکن عنوا  کرده اسس. خا تالش دخ جهس خسید  ب  بهین 

رتیب تتذیرد. سادگی و سهولس مقایا  اعداد قطعی  وخ  نمیعباخ  بهتر ب خگی و کوچکی اعداد خاکاتری ب 
 گیری بایاخ مهم اسس. اعداد خاکاتری دخ حل ماائل تصمیم

 
 . درجه امکان خاکستری33-3

11اگر دو عدد خاکاتری  1[ , ]G a a= 22و  ؤ 2[ , ]G a a= 1با فرض  ؤ 1a a< 2و 2a a<  ی مفروض باشند، دخج
21ک امکا  خاکاتری این GG  وخ  زیر تعریف نمود: توا  ب خا می  

21
1 2

max(0, max(0, )
{ }

L a a
P G G

L

*

*

- -=  ؤ£ؤ

1 وخ  ب  Lک  دخ خابط  اخیر  2( ) ( )L L G L G
* = ؤ + )1شود. منظوخ ازمحاسب  می ؤ )L Gطول عدد خاکاتری  ؤ

1G11 وخ  اسس ک  ب  ؤ 1( )L G a a- 22 و ؤ= 2( )L G a a-  شود.تعریف می ؤ=
 نابس ب  هم چهاخ حالس زیر خا خواهیم داشس: 2Gو1Gبا توج  ب  وضعیس اعداد خاکاتری

1الف( اگر 2a a= 1و 2a a= 1توا  گفسباشد، میG2برابر باG 21 وخ اسس ک  آ  خا ب GG    نشا
GG{P{5.0دهیم. دخ این  وخ  داخیم: می 21  

12ب( اگر aa  2توا  گفسباشد، آنگاه میG1تر ازب خگG  21 وخ اسس ک  آ  خا ب GG   نمایش
GG{P{1دهیم. دخ این  وخ  داخیم:می 21 

 
 

12ج( اگر  aa  2توا  گفس باشد، آنگاه میG 1تر از کوچکG  12 وخ  اسس ک  آ  خا ب GG   نمایش
GG{P{0دهیم. دخ این  وخ  داخیم:می 21 
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GG{P{5.0های مشترک( باشند آنگاه اگر اخای بخشتفکیک )دغیرقابل 2Gو  1Gد( اگر  21   ،باشد

GG{P{5.0اسس و اگر  1Gتر از ب خگ 2Gتوا  گفس می 21  2توا  گفس باشد میG تر ازکوچک
1G .اسس 
 

 یس تصمیم خاکستری. ماتر33-5
اائل ها اسس. معموالً مشود ک  اساس و تای  این خوشها استفاده میاز ماتریس گیریهای تصمیمدخ بایاخی از تکنیک

 وند.شگیری تعریف میطوخ خسمی دخ قالب ماتریس تحس عنوا  ماتریس تصمیمگیری چند شاخص  ب تصمیم

nC K 2C 
1C شاخص 

 گ ین          

1nr K 12r 
11r 

1A 

2nr K 22r 
21r 

2A 

M M M M M 

mnr K 2mr 
1mr 

mA 

 گیری. ماتریس تصمیم2-33شکل 

دخ شکل باال
1 1{ , ,..., }

m
A A A A=مجموع  متناهی اقداما  و

1 1{ , ,..., }nC C C C=  اسس. مجموع  معیاخهای مائل
ijعنصر

r   ماتریس امتیاز یا عملکرد گ ینi  ام نابس ب  شاخص یا معیاخj دهد. ا والً بیا  نظرا  ام خا نشا  می
 وخ  اعداد قطعی و های ذهنی عدم قطعیس بایاخی خا ب  همراه داخد ک  بیا  آ  ب گیرنده دخ قالب قضاو تصمیم

گیرنده خا ب  شکل اعداد خاکاتری عنوا  های تصمیمتوا  قضاو سازد. دخ این حالس میمعین خا بایاخ دشواخ می
ای از اعداد خاکاتری بیا  شوند، با نمود. زمانی ک  مقادیر اولویس هر گ ین  نابس ب  هر شاخص برحاب مجموع 

 وخ  زیر گیری ب تصمیمگیری چند شاخص  خاکاتری مواج  خواهیم بود. دخ این حالس ماتریس یک مائل  تصمیم
 خواهد بود.

nC K 2C 1C شاخص 
 گ ین          

1 1[ , ]n nr r K 12 12[ , ]r r 11 11[ , ]r r 
1A 

2 2[ , ]n nr r K 22 22[ , ]r r 21 21[ , ]r r 
2A 

M M M M M 
[ , ]mn mnr r K 2 2[ , ]m m

r r 1 1[ , ]m mr r 
mA 

 گیری خاکستری. ماتریس تصمیم9-33شکل 
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 های خاکستری ستمنظریه سی . کاربردهای33-6
تغیرهای سیاتم بینی خفتاخ آینده متواند برای تیشهای خاکاتری میبینیمدل تیشبینی خاکستری: . مدل پیش33-6-9

بینی خاکاتری های مختلف تیشتوا  مدلبر اساس شرایط کاخبردی، می های کوچک استفاده شود.با نمون 
های های موخداستفاده دخ نظری  سیاتماغلب مدل ستفاده کرد.نمایی خا ا  GM(1,1)و GM(1,1)،GM(0,N)مانند

 اسس.  GM(1,1)هابینی دنبال خاکاتری برای تیش
ع ک  آیا موضوبندی خاکاتری عمدتًا برای برخسی اینمدل اخزیابی خوش بندی خاکستری: . مدل خوشه33-6-2

وخ  متفاوتی  تواند ب ک  مینحویشود ب ده میشده متعلق هاتند یا خیر، استفامشاهدا  ب  طبقا  از تیش تعیین
بر  بندی خاکاتریبندی با وز  ثابس، مدل خوش بندی خاکاتری با وز  متغیر، مدل خوش مدل خوش  برخسی شوند.

ط  مرک ی بندی خاکاتری بر اساس توابع سفیدکننده مثلثی نقاساس توابع سفیدکننده مثلثی نقط  انتهایی و مدل خوش 
 باشند.بندی خاکاتری معمول بر اساس توابع وزنی سفیدکننده میهای اخزیابی خوش   انتهایی، مدلو نقط

دخ مطالع  یک سیاتم تیچیده، بایاخی از عوامل دخگیر هاتند و این عوامل وتحلیل خاکستری: تجزیه . مدل33-6-9
ها فراهم ش جدیدی خا برای تحلیل سیاتمتحلیل وقوع خاکاتری خو کند.ها خا تعیین میمتقابل اسس ک  خفتاخ آ 

 ک  دیگر عوامل تأثیر کمتری بر توسع  سیاتم خواهند داشس.کند ک  عوامل اولی  تأثیرگذاخ بوده، دخحالیمی
نظری  بازی یکی از موضوعا  جذاب برای محققین جهس انجام تحقیقا  و نظریه بازی خاکستری: . 33-6-3

یک فرض مهم دخ نظری  بازی متعاخف این اسس  بردی داخای اهمیس زیادی اسس.هایی اسس ک  از جنب  کاختژوهش
زی های بااند؛ اما همواخه وجود اطالعا  ناکافی و نامحاوس و تیچیده دخ محیط وخ  قطعی فرض شدهک  نتایج ب 

ک  بر اساس  تردازدمیها کند. این مطالع  ب  ترکیبی از سیاتم خاکاتری با نظری  بازیمدل عدم قطعیس خا تعیین می
تر و های تیچیدهتواند دخ محیطنتیج  این کاخ نظری  بازی کالسیک با استفاده از اطالعا  نامعلوم خاکاتری می

 تر استفاده شود.نامطمئن
  وخ  زیر اسس:خی ی خطی ب شکل کلی مائل  برنام ریزی خاکستری: . برنامه33-6-5

    (maximize )minimize 
               Subject to 

                               
                            

      
  

  وخ  عدد خاکاتری تعریف شوند. حال فرض کنید تاخامترهای مائل  ب 

                                                                                                        

 

... n nZ c x   c x c x= + + +
1 1 2 2

... ( )n na x   a x a x     b+ + + ³ £
11 1 12 2 1 1

... ( )n na x   a x a x     b+ + + ³ £
21 1 22 2 2 2

                                             

... ( )m m mn n ma x   a x a x     b+ + + ³ £
1 1 2 2

nx , x ,..., x ³
1 2

0

[ , ,..., ]

[ , ,..., ]

[ , ,..., ]
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n
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n
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m

X x x x

C c c c

b b b b

ؤ ؤ=ؤؤ
ؤ ؤ=ؤؤ
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 ک طوخیب 

 

 آنگاه خواهیم داشس:

                                                        

برداخ ه ین  خاکاتری، شود.خی ی با تاخامترهای خاکاتری نامیده میک  مائل  فوق یک مائل  برنام 
خی ی خطی با تاخامترهای برداخ تصمیم برنام  اکاتری وبرداخ محدودیس منابع خ ماتریس مصرف خاکاتری

؛ لیو و 3901ب؛ لی و لین،  0383الف؛ دنگ، 0383)دنگ، یک برداخ خاکاتری اسسX  خاکاتری اسس. دخ حقیقس
 .(3909؛ وو، 3903؛ یانگ و جا ، 3905؛ لیو، یانگ، ژی و فوخسس، 3900؛ لیو و لین، 3995لین، 
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 های فازی هدف کلی: آشنایی با نظریه مجموعه

 اهداف یادگیری
  های فازی ای نظریه مجموعهآشنایی با مفاهیم پایه 

 وعه، اعداد و عملگرهای فازیآشنایی با مجم 

 آشنایی با مسائل عدم قطعیت 
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 مقدمه
خوش فازی یکی از مایرهای تژوهشی مبتنی بر خیاضی اسس. دخ این فصل ب  معرفی این خوش و چگونگی استفاده 

 از آ  ترداخت  خواهد شد. 
 

 های فازی . مفهوم نظریه مجموعه35-9
خ اختباط با مفهوم عدم قطعیس اشاخه کرد. این توا  ب  تغییرا  دازجمل  تغییرا  قر  نوزدهم دخ علوم و خیاضیا  می

دخ علوم خا « عدم قطعیس»دیدگاه کالسیک ب  دیدگاه جدید همراه بود. دیدگاه کالسیک  تغییر با یک گذخ تدخیجی از
کرد. اما دیدگاه جدید ب  این باوخ خسید ک  علوم مختلف داناس و برای جلوگیری از آ  تالش مینامطلوب می

دقیق، »ها و برای  وخ باید برای قطعیس دخ تمامانع از عدم قطعیس شوند. طبق دیدگاه کالسیک، علوم توانند منمی
عنوا  مبحث  ، ب«نادقیق، مبهم و ناسازگاخ بود »یا « عدم قطعیس»تالش کنند. با این توضیح « اختصا ی و سازگاخ بود 
ها دخ علوم موخدتوج  قراخ عنوا  یکی از ضروخ ب « یسعدم قطع»شد. اما با دیدگاه جدید غیرعلمی دخ نظرگرفت  می

 عنوا  یک م یس شناخت  شد. ناتذیر نبود و ب مشکلی اجتناب« عدم قطعیس»گرفس. با این خویکرد 
هر  های کلیدیاختباط بین ویژگی»شود. این هدف با دنبال می« حداکثر سودمندی»دخ ساخس یک مدل، خسید  ب       
یژگی کند. متأسفان  اختباط بین این س  وخبط تیدا می« تیچیدگی، اعتباخ و عدم قطعیس»ها و توج  ب  دخ سیاتم« مدل
 حداکثر کرد  سودمندی مدل»نقش محوخی دخ هر تالش برای « عدم قطعیس»طوخ کامل مشخص نشده اسس. ب 

 نامطلوب همراه اسس اما با توج  ب  اختباطای تنهایی اغلب با نتیج ب « عدم قطعیس»ک  داخد. اگرچ  هنگامی« هاسیاتم
هایی ایجاد خوش «هاسازی سیاتممدل»شود. چالش ا لی دخ ها بایاخ بااخزش میسیاتم های مدلآ  با سایر ویژگی

نوا  عب « عدم قطعیس»سازی اسس. برای هر مائل  مدل« ای از عدم قطعیس مجازسطح بهین »برای خسید  یا تخمین 
 ها معاوض  شود. با استفاده ازتواند برای موفقیس با دو ویژگی دیگر مدلسازی، میاخ مهم دخ کاخ  مدلموضوعی بای

 یافس. با توج  ب  هدف ساخس دسس« حداکثر سودمندی»ها ب  توا  دخ ساخس مدلاین معاوض  می
ری  تعدادی نظ»منجر ب  تیدایش  دخ مرحل  دوم گذخ از دیدگاه کالسیک ب  دیدگاه جدید،« عدم قطعیس»توج  ب        

ی  نظر»اشاخه کرد ک  با « های فازی، امکا  و ترکیب شواهدمجموع »های ازجمل  نظری « جدید مبتنی بر عدم قطعیس
اشاخه های موخدتوسط هر یک از نظری « عدم قطعیس»تفاو  داشتند. با توج  برخسی « شده احتمال تا آ  زما شناخت 

قش دخ ترین نها با مهموجود داخد. یکی از نظری « عدم قطعیس»ا  نتیج  گرفس ک  انواع ماتقلی از توطوخ مج ا، میب 
 بود. « های فازینظری  مجموع »سیر تکاملی مفهوم جدید عدم قطعیس 

ترین عنوا  یکی از خالقدخ اواخر قر  نوزدهم با کاخ جرج کانتوخ ب «  هانظریر  مجموعر »توسرررعر  خسرررمی      
  یا متعلق ب« هر عنصر»از نوع قطعی و با تعیین این امر بود ک  « های شرماخگرمجموع »یدانا  تاخیخ آغاز شرد. خیاضر

هایی ک  عضررو نیاررتند یک خط یک مجموع  هاررس و یا نیاررس. دخ اینجا بین عنا ررر عضررو یک مجموع  و آ 
اسس  شود. این دخحالیخوشنی تعریف میخوبی و شود. محدوده این مجموع  ثابس بوده و ب کننده ترسیم میتفکیک

« هریتیج وباتر و»های لغس ازجمل  طبق تعریف فرهنگ ، فازی هاتند.«ویژگی قطعی بود »ک  اموخ واقعی بیشرتر از 
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دخ معنا و مفهوم اختباط « هافازی، مبهم، مشرررکوک، نامعین، نادقیق و قیود آ »و نی  خایج دخ زبرا  محراوخه، کلمرا  

 اخند.ن دیکی ب  هم د
های جدی بین منطقیو  و خیاضرریدانا  شررده اسررس. یک جامانده از یونا  باسررتا  منجر ب  ایجاد چالشتناقض ب      

های شررن خا دخنظر بگیرید. یک دان  شررن برداخید و توده همچنا  باقی اسررس. دان  دیگری برداخید و این توده از دان 
دان  باقی ماند، چ  ک  یکآخر. وقتیماند، سرپس ن ، هشس و الیاقی میدان  شرن ب 09فرایند خا تکراخ نمایید. دخنهایس

وده از ماند، آیا تشود و چی ی باقی نمیک  آخرین دان  برداشت  میآید. آیا هنوز یک توده اسس؟ وقتیبر سرر توده می
های شررن ب خگتر یا دان شررود. اگر تعداد انتخاب می nایاررتد؟ دخ موخد توده یک عدد طبیعی معین توده بود  بازمی

دهند؟ دان  شن دیگر، یک توده خا تشکیل نمی -0nدهند. حال آیاهای شن تشکیل یک توده میباشرد، دان  nماراوی 
کند ک  مفهوم یا بیشررتر؟ عقل سررلیم حکم می 0999999یا  0999، 099شررود؟ انتخاب می nعالوه برآ  چگون  عدد 

عمیم عنوا  تنیاز اسررس ک  بتواند با ابهام مواج  شررود. مفهوم مجموع  فازی، ب توده، مبهم اسررس. بنابراین ب  اب اخی 
 کند. ، چنین اب اخی خا اخائ  می«های کانتوخمجموع »

ای ب  نام دخ مقال  0359استاد ایرانی دانشگاه برکلی دخسال « زادهتروفاوخ لطفی»مفهوم فازی نخاتین باختوسط      
« های فازیمجموع »های جدیدی ب  نام مجموع « زادهتروفاوخ لطفی»دخ این نظری  د. مطرح ش« های فازیمجموع »

های فازی مرزهای دقیقی نیاس. مجموع « عدم قطعیس»تنها نماینده « نظری  احتمال»خا معرفی کرد و نشا  داد ک  
  هر یک از اشیاء  وخ  ک این ها برحاب دخج  عضویس اسس. ب نداخند و عضویس یک شیء دخ این مجموع 

 9/9با دخج  عضویس  09مثال عدد عنوا مشخصی عضو یک مجموع  فازی شوند. ب  ممکن اسس با یک دخج 
 شود. 3فازی شماخه  عضو مجموع  9/ 9عضویس  و با دخج  0تواند عضو مجموع  فازی شماخه می

       
 های فازی. کاربرد نظریه مجموعه35-2

کوچکی، ب خگی، اخزانی، گرانی، جوانی، »ها و مفاهیم نادقیق همچو  سیک دخ بیا  کمیسهای کالناتوانی مجموع 
 «های فازینظری  مجموع »اسس ک  دخ هر سیاتم داخای معنی خاص هاتند. این امر باعث شد تا « تیری و امثال آ 

یم و وتحلیل این قبیل مفاهبندی و تج ی موخدتوج  جدی قراخ گیرد. این نظری  یک قالب جدید خیاضی برای  وخ 
 «های معمولینظری  مجموع »یک تعمیم و گاترش طبیعی برای « های فازینظری  مجموع »ها اسس. دخواقع ویژگی

عضویس یک عنصر ب  مجموع  قطعی « های معمولینظری  مجموع »ها اسس. دخ و منطبق با زبا  و فهم طبیعی اناا 
ک  دقیقاً مشخص  Xعباخ  اسس از عنا ری از  Xاز Aباشد. زیرمجموع  یک مجموع  مرجع  Xاسس. فرض کنید 

 توا  با استفاده از مفهوم تابع مشخص  بیا  کرد.خا می Aشده باشند. زیرمجموع  
برخالف منطق « اسس Aعضو  xء شی» ء مربوط ب  آ  باشد، آنگاه گ اخهیک شی x فازی و یک مجموع  Aاگر      

 های ومًا  حیح و یا نا حیح نیاس؛ اما گ اخه فوق ممکن اسس تنها برای تعدادی از دخج دو اخزشی اخسطویی ل
با دخج  عضویس  xء شی»توا  گفس ک  گ اخه مثال میعنوا ،  حیح باشد. ب «اسس Aواقعاً یک عضوxعضویتی ک »
های های فازی ب  همراه دخج  دخستی گ اخهخ مجموع  حیح اسس. معموالً دخج  عضویس اشیا د« اسس Aعضو  1/9
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ب  ترتیب عدم عضویس « 0و  9»های بازه مذکوخ یعنی شوند. کرا اخائ  می « فر و یک»وسیل  اعدادی دخ بازه مربوط  ب 
های مربوط  خا نشا  و یا عضویس کامل یک شی دخ یک مجموع  فازی مشخص ب  همراه نادخستی و یا دخستی گ اخه

های های فازی دخ اخائ  یک گذخ تدخیجی از عضویس ب  عدم عضویس و بالعکس داخای م یسدهند. توانایی مجموع یم
وسیل   تواند بشود بلک  میوسیل  یک اخائ  قوی و مناسب از سنجش ابهاما  مهیا نمیبایاخی اسس. این امر تنها ب 

ز وهوای امروآب»جای تو یف طبیعی نی  باشد. برای نمون  ب های یک اخائ  مناسب از مفاهیم مبهم موجود دخ زبا 
« ابیهوای آفت»ک  عباخ  باوجود این«. امروز هوا آفتابی اسس»توا  گفس ، می«برحاب دخ د دقیقی از توشش ابر

 برای اًتوا  دقیقخا نمی« هوای آفتابی»مبهم اسس ولی استفاده از آ  اغلب مفیدتر اسس. دخواقع عباخا  مبهم مانند 
 وخ  کامالً دلخواه انتخاب کرد. توا  آ  خا ب استفاده کرد. البت  از طرفی هم نمی«  فر دخ د ابری»توشش 

ش ابری ده توا  توشتوا  گفس هوا آفتابی اسس ولی میک  توشش ابری هشتاد دخ د باشد، نمیمثال هنگامیعنوا ب 
ظر گرفس. دخ این حاال  نکت  مهم چگونگی تعیین مرز بین عضویس هوای آفتابی دخ نعنوا  یکیا بیاس دخ د خا ب 

دخ نظر گرفتن توشش ابری »تواند فازی مشخص اسس. برای نمون  یک نظری  می و عدم عضویس دخ این مجموع 
ی برآیا توشش ا»شود ک  باشد. با توج  ب  نظری  موخداشاخه این سؤال مطرح می« عنوا  هوای آفتابیو کمتر ب  39%
عنوا  توا  ب خا هم می %35باید گفس ک  توشش ابری دخ تاسخ «. عنوا  هوای آفتابی دخ نظر گرفستوا  ب خا نمی 35%

تواند بین هوای آفتابی و غیرآفتابی تمای  ایجاد کند؛ سختی میتوشش ابری ب  %0هوای آفتابی دخ نظر گرفس، زیرا 
شده هر مقداخ توشش ابری ک  از توشش ابری دخ نظر گرفت »کرد ک    وخ  اضاف توا  قیدی ب  این بنابراین می

با استفاده از «. عنوا  هوای آفتابی دخ نظر گرفت  خواهد شدتر باشد، ب بیش %0و کمتر،  %39عنوا  هوای آفتابی ب 
وای شکل، عباخ  هعنوا  هوای آفتابی دخ نظر گرفس. برای حل این مهای ابری خا ب توشش توا  هم تعریف فوق می

های   توششاند بشدهعنوا  هوای آفتابی دخ نظر گرفت های ابری ک  ب وسیل  چندین گذخ تدخیجی از توششآفتابی ب 
های کند. این دخواقع مفهوم ا لی مجموع اند، یک ابهام ایجاد میعنوا  هوای غیر آفتابی دخ نظر گرفت  نشدهابری ک  ب 
  مجموع»کند. های کالسیک و یا قطعی ایجاد میم ساده اسس ک  دخ ا ل تعمیمی از مجموع عنوا  یک مفهوفازی ب 
 کند. تقایم می 0-19ای اسس ک  اشیای مجموع  مرجع خا ب  دو گروه مج ا ب  شرح جدول مجموع « قطعی

 . دو گروه ایجادشده از مجموعه قطعی 9-35جدول 
 توضیح گروه ردیف
 متعلق ب  مجموع  هاتند. اشیایی ک  حتماً اعضا 0
 اشیایی ک  حتماً متعلق ب  مجموع  نیاتند. غیر اعضا 3
دی ک  بنوجود بایاخی از مفاهیم دست یک تمای  مشخص بین اشیای عضو و اشیای غیر عضو وجود داخد. بااین     

افراد »توا  ب  مجموع  ن  میشوند داخای ویژگی موخداشاخه نیاتند. برای نموها ب  کاخگرفت  میدخ تو یف مجموع 
اشاخه  «تر از یک و یا خوزهای آفتابیهای بایاخ ماری، اعدادی بایاخ ب خگقیمس، بیماخیهای گرا قدبلند، ماشین

ای ک  گذخ تدخیجی از عضویس گون ها داخای مرزهای مبهمی هاتند ب گون  ک  مشخص اسس این مجموع کرد. هما 
 وخ  خیاضی تعریف شود. برای این تواند ب فازی می کنند. یک مجموع ا تاهیل میب  عدم عضویس و بالعکس خ

« دخج  عضویس آ  عضو دخ مجموع  فازی»کننده از منظوخ ب  هریک از اعضای مجموع  مرجع یک مقداخ مشخص
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 شده توسطا شود. این دخج  عضویس با دخج  شباهس و یا سازگاخی هر یک از اعضا با مفهوم بیاختصاص داده می

توانند داخای دخج  عضویس متفاوتی باشند. فازی می فازی متناسب اسس. بنابراین اعضای یک مجموع  مجموع 
اخائ  « 0و  9» های عضویس دخ اغلب مواخد توسط یک عدد حقیقی از بازهگون  ک  قبالً گفت  شد این دخج هما 
 دخج  %9کند، ممکن اسس ب  توشش ابری ی آفتابی خا اخائ  میخو یک مجموع  فازی ک  مفهوم هواشوند. ازاینمی

و همچنین ب  توشش  1/9عضویس  دخج  %99، ب  توشش ابری 8/9عضویس  دخج  %39، ب  توشش ابری 0عضویس 
های ابری کنند ک  هر یک از توششها ب  می انی اشاخه میعضویس  فر خا اختصاص دهد. این دخج  دخج  %19ابری 
ی تذیری معنایی خا دخ قالب یک عباخ  زبانوانند مفهوم کیفی هوای آفتابی خا تخمین ب نند و خود مجموع  انعطافتمی
های فازی ب  ترتیب توسط ک  عضویس کامل و عدم عضویس کامل دخ مجموع کند. با توج  ب  اینسازی میمدل
عنوا  نمون  محدودشده قطعی خا ب  هوم یک مجموع توا  مفشود بنابراین مینشا  داده می 9و  0های عضویس دخج 

 عضویس مجاز هاتند. تر یک مجموع  فازی دخ نظر گرفس ک  تنها این دو دخج از مفهوم جامع
      
 های فازی. نمادها در نظریه مجموعه35-9

شود نامیده می«   تهیمجموع»بدو  هرگون  عضو  شود. مجموع برای نشا  داد  مجموع  مرجع استفاده می Xاز نماد
استفاده x  A اسس از Aعضو و یا عنصر مجموع   xء شود. برای اینک  نشا  دهیم شینشا  داده می و با
 استفاده خواهد شد. x  Aنباشد از  Aعضوی از xشود و اگرمی
ود  توا  عضو بود  و یا نبوسیل  تابع مشخص  میشود. ب وسریل  یک تابع مشرخصر  تعریف می یک مجموع  ب     

یک مجموع  مرجع دلخواه باشررد، تابع مشررخصرر  هر  Xفرض کنید مرجع خا تعیین کرد.  هر یک از عنا ررر مجموع 
X ،}{   X  0از  Aزیرمجموع  معمولی 

A
1 ,    شود:  وخ  زیر تعریف میب  :

                       








A    :      

A     :       

0
A

x

x
x

1
)(   

Xx، )(xبا توج  ب  تعریف فوق، برای هر     
A

 توا  دخواقع میخا خواهد گرفس.  0یا  9تنها یکی از مقادیر
}ب  عنا ر مجموع  Xمرجع  گفس ک  تابع مشخص  نگاشتی از عنا ر مجموع  , }0 اگر  x  Xاسس. ب  ازای هر  1

A (x) X اسس و اگر Aعضو x، آنگاه =1
A (x) X  نیاس. Aعضو x، آنگاه 0=

اگر برد تابع      
A

 توسررع  دهیم، تابعی خواهیم داشررس ک  ب  هر  ]9 ,0[بازه  ب  }9 ,0{خا از مجموع  دو عضرروی
دیگر یک مجموع  معمولی نیاس بلک  چی ی اسس A دهد. اکنو  نابس می ] 9 ,0[، عددی خا دخ بازة Xاز xعضرو

 دیگر تابع مشرخص عباخ ب اسرس.   Xزیرمجموع  فازی از  Aتر، طوخ دقیقنامند. ب ک  آ  خا یک مجموع  فازی می
دهد؛ بنابراین بین اشیای جموع  قطعی ب  هر یک از اعضرای مجموع  مرجع مقداخ  فر و یا یک اختصاص مییک م

ای تعمیم داد ک  ب  هریک گون توا  ب عضو و غیرعضو یک مجموع  قطعی تمای  آشکاخی وجود داخد. این تابع خا می
این مقداخ، دخج  عضویس هر یک از این  از عنا رر مجموع  مرجع یک مقداخ دخ یک بازه مشخص اختصاص داد ک 

وسیل  آ  ای ک  ب شده خا تابع عضویس و مجموع دهد. این تابع تعمیم دادهعنا رر دخ مجموع  موخدنظر خا نشرا  می
وسیل  یک عدد حقیقی از شرود. اغلب دخج  عضرویس هر یک از اعضرا ب شرود، مجموع  فازی نامیده میتعریف می
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0]   بازه ک  همیش  یک  Xشرود. دخ این موخد هر تابع عضرویس نگاشتی از عنا ر مجموع  مرجعمشرخص می [1 ,
0]   قطعی اسس ب  اعداد حقیقی بازه  مجموع   اسس. [1 ,

داول برای تو ررریف یک های مختلفی خایج اسرررس. خوش متبرای نشرررا  داد  یرک زیرمجموعر  فرازی خوش     
)})(({ ررروخ  های مرتب ب ای از زوج ررروخ  مجموع زیرمجموع  فازی ب 

~
~ X  ;  , A
A

 xxx باشرررد. می
 رروخ  گارراررت  یک مجموع  متناهی یا نامتناهی ب  Xک  هنگامی 

n
xx ,  ...,   

1
Aباشررد، یک زیرمجموعة فازی

~

  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروخ  برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
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A
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A. نمودارتابع عضویت مجموعه فازی9-35شکل 

~ 
  

شود. از فرد توسط یک تابع عضویس مشخص تعریف می وخ  کامل و منحصرب هر مجموع  فازی ب       
تنها کرد ک  اخائ  این مفاهیم ن  های طبیعی استفادهمفاهیم مبهم موجود دخ زبا  توا  برای اخائ های فازی میمجموع 

ا توسط وهومثال اگر مفهوم دمای باال دخ زمین  آبعنوا ها نی  وابات  اسس. ب ب  مفهوم بلک  ب  زمین  استفاده از آ 
فازی دیگری اخائ  شود ک  این  باید توسط یک مجموع ای مجموع  فازی الف اخائ  شود، دخ زمین  خاکتوخ هات 

۸    ۳    ۴    ۹    ۲    ۹  
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س
 های یکاا  نی  ممکن اسسفازی الف بایاخ متفاو  اسس. همچنین مفاهیم یکاا  حتی دخ زمین  مجموع مجموع  با 

های فازی چندین ویژگی مشترک داخند. وجود این مجموع های فازی متفاوتی اخائ  شوند. بااینتوسط مجموع 
شده اسس. هر نشا  داده 3-19دخ شکل  هامجموع  فازی اشاخه کرد ک  توابع عضویس آ  1توا  ب مثال میعنوا ب 

هایی بین کنند. باوجوداینک  تفاو خا اخائ  می 3مجموع  فازی مفهوم کلی اعداد حقیقی ن دیک ب  عدد  1یک از این
iAای ک  هرگون ها یافس ب هایی نی  بین آ توا  شباهسمجموع  فازی وجود داخد ولی می 1این (i N )4داخای 

 اسس.  3-19هایی ب  شرح جدول ویژگی
 مجموعه فازی 3های بین . شباهت2-35جدول 

 ها شباهت ردیف
0 

iA ( ) 2 xو ب  ازای هر =1  2 توا  گفسمیiA (x) <  اسس. 1
3 

 iA  با توج  بx  2=  دیگر ب  ازای هرعباخ متقاخ  اسس بx R توا  گفس میi iA ( x) A ( x)2 + 2 - =. 
9 

 iA (x)  با اف ایش مقداخ تفاضل| x  کندب   فر کاهش تیدا می 0 وخ  یکنواخس از ب   - 2|
شده ضروخی هاتند و هر مجموع  فازی جدیدی ک  بخواهد ق برای اخائ  مناسب مفهوم مشخصس  ویژگی فو      

فازی فوق  مجموع  1های دیگری بین های فوق خا داشت  باشد. البت  شباهسباید ویژگیمفهوم یکاانی خا اخائ  کند 
1]   مثال اعداد خاخج از بازهعنوا وجود داخد. ب  , 3 مجموع  فازی محروم هاتند زیرا  1نوعی از عضویس دخ این ب  [

کند بلک  دخج  عضویس این اعداد  فر و یا مقداخ بایاخ ناچی ی اسس. این شباهس خود مفهوم خا منعکس نمی
 شده از آ  اسس.دهنده نابی زمین  استفادهنشا 

 
 « 2اعداد حقیقی نزدیک به عدد »زی های فاهایی از توابع عضویت مربوط به مجموعه. نمونه2-35شکل 

وا  از هر تفرض کنید ک  یک تابع عضویس داخای چندین شکل مختلف اسس، با توج  ب  کاخبردهای مختلف می     
وجود کاخبردهای بایاخی وجود داخند ک  ب  تفاو  دخ شکل نموداخها خیلی یک از این اشکال استفاده کرد. بااین

 1ین مثال از بعنوا ترین شکل استفاده کرد. ب توا  از ساده  مواخد برای خاحتی کاخ میگونحااس نیاتند. دخ این
A مجموع  فازی فوق  عضوی از مجموع  توابع  3تابع موجود دخ شکل  1ترین شکل اسس. هر یک از داخای ساده 1

 1ای از تاخامترها وابات  اسس. ضابط  کلی مربوط ب  وع تاخامتری هاتند. یک تابع تاخامتری تابعی اسس ک  ب  مجم
باید یک عضویس آ   دهنده عددی حقیقی اسس ک  دخج نشا  r شده اسس ک نوع از توابع عضویس دخ زیر نشا  داده

 باشد.
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سطح آموزشی ب  شرح  1توا  با استفاده از مجموع  مرجع متناهی ک  شامل های فازی خا میمثال مجموع عنوا ب      
عریف کرد. با این ت« لیاانس و دکترادیپلم، لیاانس، فوقدبیرستا ، فوق عدم تحصیل، تایا  دوخه ابتدایی، تایا  دوخه»

کنند س  مفهوم افراد با تحصیال  ها سعی میموع  فازی ایجاد کرد ک  این مجموع توا  س  مجمجموع  مرجع می
فازی دخ شکل  تایین، افراد با تحصیال  باال، افراد با تحصیال  خیلی باال خا اخائ  کنند. توابع عضویس این س  مجموع 

توا  گفس فردی با مدخک لیاانس می 9-19شده اسس. با توج  ب  شکل نشا  داده □ ،•، ∘ب  ترتیب با نمادهای  11-9
 8/9ویس عض افراد با تحصیال  باال دخج فازی  عضو مجموع  فازی افراد با تحصیال  تایین  نیاس ولی دخ مجموع 

 داخد. 9/9عضویس  و دخ مجموع  فازی افراد با تحصیال  خیلی باال دخج 

 
 ( □( و افراد با تحصیالت خیلی باال )•(، افراد با تحصیالت باال )∘افراد با تحصیالت پایین )های فازی . مجموعه9-35شکل 

یل هایی از قبتوا  تعریف کرد. هر متغیر فازی داخای حالسهای فازی، متغیرهای فازی خا نی  میعالوه بر مجموع       
د. شونازی اخائ  میف ها توسط یک مجموع بایاخ کم، کم، متوسط، باال، بایاخ باال اسس ک  هر یک از این حالس

T  دما دخ بازه 1مثال دخ شکل عنوا ب    T  1 2[ با یک متغیر کالسیک )غیر فازی(  9-19با یک متغیر فازی و دخ شکل  [ ,
باز های نیموسیل  بازههای قطعی هاتند ک  ب های موجود دخ این متغیر کالسیک، مجموع شده اسس. حالسنشا  داده
د؛ کننها خا تاهیل میاند. اهمیس متغیرهای فازی دخ این اسس ک  گذخهای تدخیجی بین حالسشدهتعریفاز خاسس 

بنابراین این متغیرها داخای یک قابلیس طبیعی دخ مشاهده و سنجش عدم قطعیس هاتند. ب  این معنی ک  برای دماهایی 
ن دماها فرد برای ایتوا  تنها یک حالس منحصرب های خیلی کم و کم مشترک هاتند نمیمثال بین حالسعنوا ک  ب 

 1/9عضویس  فازی بایاخکم و با دخج  عضو مجموع  1/9گراد با دخج  عضویس دخج  سانتی 09اخائ  کرد. مثالً دمای 
. گراد اخائ  کرددخج  سانتی 09فرد برای دمای توا  تنها یک حالس منحصرب فازی کم اسس بنابراین نمی عضو مجموع 

د. ها اشاخه کرد داخای این قابلیس نیاتنعنوا  متغیرهای قطعی نی  ب  آ توا  ب وجود متغیرهای کالسیک ک  میبااین
اند ولی مواجه  با خطاهای سنجش شدهدخستی تعریفها ازلحاظ خیاضی ب اگرچ  دخ متغیرهای قطعی، حالس
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س
ده اسس ش وخ  دقیق تعریفها ب ای قطعی مرز بین حالسناتذیر یک امر واهی و غیرواقعی اسس. دخ متغیرهاجتناب

 گیرد.ها قراخ میطوخ  ریح تنها دخیکی از حالسای ک  هر دمای مشخصی ب گون ب 
خسد اگر برای هر دمای مشخصی هر دو حالس موجود دخ اطراف آ  عدم قطعیس دخ هر مرز ب  حداکثر مقداخ خود می

 مرز خا بتوا  دخ نظر گرفس.

 
T ی. دما در بازه3-35ل شک   T  1 2[  عنوان متغیر فازیبه  [ ,

 

 
T ی. دما در بازه5-35شکل    T  1 2[  عنوان متغیر کالسیک )قطعی(که به [ ,

 ک  توا  گفسکنند بنابراین میها خا اخائ  میهای فازی ا طالحا  موجود دخ زبا ک  مجموع با توج  ب  این     
ری های قطعی داخای قدخ  بیانی بیشتهای فازی نابس ب  خیاضیا  مبتنی بر مجموع خیاضیا  مبتنی بر مجموع 

دخ  های مختلف نقش بایاخ کلیدیوجود ایجاد تابع عضویس مناسب برای مفاهیم مختلف دخ زمین هاتند ولی بااین
موجود باشد، آنگاه  Xمرجع ی معرفی شد. اگر مجموع های فازاین م یس نی  داخد. تاکنو  فقط یک نوع از مجموع 

Aب  شکل (Aتابع عضویس مربوط ب  هر مجموع  فازی دلخواه از این نوع )مجموع  X    : [0  شود.تعریف می [1 ,
دخ  وجودعنوا  دخج  عضویس آ  نابس داد. بااینباید یک عدد حقیقی ب ب  هر یک از اعضای مجموع  مرجع      

ناسب یک تابع عضویس مشود ممکن اسس فقط بتوا  های فازی استفاده میهایی ک  از مجموع برخی از مفاهیم و زمین 
های یک کرا  باال و تایین مناسبی از دخج مثال، ممکن اسس فقط بتوا  عنوا  وخ  تقریبی مشخص کرد. ب خا ب 

 کرد.مرجع مشخص  عضویس برای هر یک از اعضای مجموع 
خا دخ نظر بگیرید. توابع عضویس این س  مجموع  ب  « سال و تیرفرد جوا ، میا »کننده مفاهیم فازی اخائ  س  مجموع 
0]   هشده اسس. این توابع بر خوی بازنشا  داده 5-11دخ شکل A3و A2و A1ترتیب با   وخ  زیر ب  [80 ,

 اند.شدهتعریف
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 سال و پیر . توابع عضویت مفاهیم فرد جوان، میان6-35شکل 

ند. کاخبرد اعداد فازی دخ عمل برای بیا  کمی، شوهای فازی تحس شررایط خا ری، اعداد فازی نامیده میکمیس     
سازی، آماخ گیری فازی، استدالل تقریبی، بهین سرازی و تحلیل کنترل فازی، تصمیمتقریب اسرس. اعداد فازی دخ مدل

، ترین دلیل آ شرررده ک  مهمو احتمراال  تقریبی نقش باررریراخ مهمی داخند. تعاخیف متفاوتی برای اعداد فازی اخائ 
اگر یک کمیس فازی حداقل س  شرط شرود. میها دخ کاخبردهای مختلف نتیج  ها و خوا ری اسرس ک  از آ ویژگی

 داخ داشتن خا داشت  باشد، یک عدد فازی اسس.نرمال بود ، محدب بود  و تکی  کرا 
ماررئل  انتخاب گیری اسرس. زیرا ها یک خوند باریاخ مهم دخ زمین  تصررمیممرتب کرد  اعداد فازی و مقایار  آ      

شود. ظاهر می« خی ی خیاضریا  فازی، کنترل فازی و غیرهسرازی، برنام بهین »های گوناگونی از قبیل همواخه دخ زمین 
سس ا نوعی با عدم قطعیس مواج های مختلفی خا دخ یک محیط مبهم و نادقیق ک  ب بنابراین گاهی الزم اسس موقعیس
ا  بنا آید ک  کامالً بر مبنای مقایین  وخ  مفهوم بهین  یا بهترین انتخاب ب  میا  میبا اعداد فازی اخزیابی شرود. دخ ا
ا ها تصمیم نهایی خها خا با اعداد فازی بیا  و تس از مرتب کرد  آ گیرنده موقعیسشرده اسس. دخ این حالس تصمیم

ای ههای مربوط  اسررس. دخ این خاسررتا خوشدیگر، مقایارر  بین اعداد فازی، مقایارر  بین موقعیسبیا کند. ب اتخاذ می
ها دخ عمل داخای معایب یا محاسرررنی شرررده اسرررس. با توج  ب  کاخبرد آ متفاوتی برای مرتب کرد  اعداد فازی اخائ 

ها از حاراسریس کافی دخ مقایار  برخوخداخ نیاتند و یا ممکن اسس نتایج متفاوتی دخ هارتند. تعدادی از این خوش
شوند، آزمایش خخ دهد. مثالً انتظاخ داخیم هر دو عدد فازی دخ هر گردای  دلخواهی ک  مقایار  میهای بعضری از داده

ها حذف یا اضرراف  کرد  تعدادی اعداد فازی باعث شررود ک  دخ بعضرری از خوشها حفظ شررود. اما دیده میترتیب آ 
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شود. ب  عباختی فرض کنیدتغییر ترتیب اعضای مجموع  می

1
A
و~

2
A
دو عدد فازی باشند ک  ~

21
A A
~~

   نتیج  مقایا
کند. حال اگر عدد یک تابع مقایار  خا بین اعداد فازی دخ هر مائل  مشخص می یک خوش دلخواه باشرد. عالمس

نمایا   ها دخ عملاخ نباشد. نقص دیگر بعضی از خوشسومی ب  این مجموع  اضاف  شود ممکن اسس نتیج  قبلی برقر
استفاده هاتند ک  نوع تابع عضویس مشخص باشد. مثاًل بعضی های مقایا  تنها زمانی قابلشود و تعدادی از خوشمی

طوخکلی دو دیدگاه برای مقایارر  ای قابل اجر اسررس. ب ها تنها برای توابع عضررویس نرمال، مثلثی یا ذوزنق از خوش
 اعداد فازی وجود داخد.

RRFالف( اخائ  یک تابع مقایارر ، )(: F ک  دخ آ ،)(RF   مجموع  اعداد فازی اسررس و ازآنجاک  این تابع ب
توا  مقایارر  خا بین اعداد حقیقی انجام داد. دخ این  رروخ  برای هر کند میهر عدد فازی یک مقداخ حقیقی نظیر می

iAدد فازیدو ع
و~

jA
      داخیم: ~
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 دگاه توسط بعضی از محققین ازجمل : یاگر، چانگ، آدامو و دیگرا  دنبال شده اسس.این دی

دسررس آوخد  یررک مجموعرر  فررازیب( برر   D(i)) , i    D (
~  هررای موجررود کرر  دخ آ  از موقعیررس)(iD 

وقعیررس دخنظرگرفررس و مقایارر  بررر خوی آ  عنرروا  بهترررین مترروا  برر امررین موقعیررس خا مرریiای اسررس کرر دخجرر 
خوبنرر ، چررن، کرریم وترراخک، »تررذیرد. ایررن دیرردگاه توسررط تعررداد دیگررری از تژوهشررگرا  ازجملرر   رروخ  مرری

 دنبال شده اسس.« هوانگ و دیگرا 
هایی کر  نررادقیق و مربهم هاررتند، بر  شررکل نظریر  فرازی قررادخ اسرس بارریاخی از مفراهیم، متغیرهررا و سیارتم     

گیری دخ شرررایط عرردم اطمینررا  فررراهم وخد و زمینرر  خا برررای اسررتدالل، اسررتنتاج، کنترررل و تصررمیمخیاضرری دخآ
فراینرد کنتررل، ترردازش تصرویر، الگرو تشرخیص و ». این نظری  کراخبرد وسریعی دخ دامنر  مارائلی همچرو  آوخد

قرردمی تیش .داخد« گیریبندی، خیاضرریا  کرراخبردی، تحقیررق دخ عملیررا ، مرردیریس، اقتصرراد و تصررمیمدسررت 
خررانگی و تجهیرر ا   ررنعتی، مترررو، لوازم»ی دخ سیاررتم کنترررل ازجملرر  دخ کرراخگیری منطررق فررازهررا دخ برر ژاتنی
کراخایی و اثربخشری ایرن ویرژه متخصصرا  و مهندسرا  غربری بر  توجر  جهانیرا  و بر نقش مهمی دخ جلب« غیره

ر اسرس و کاخبردهرای آ  دخ علروم مختلرف تی از ایرن هرم خوشرنهای فرازآینرده نظریر  مجموعر نظری  داشرس. 
؛ طرراهری، 0981شررد  موخدتوجرر  اسررس )آذخ و فرجرری، اجتمرراعی،  ررنعتی، مرردیریتی، ت شررکی و غیررره ب 

 (.0989و شوندی،  0989؛ غضنفری، 0918
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 مند     هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش مرور نظام
 اهداف یادگیری

 مند     آشنایی با مفهوم پژوهش مرور نظام 
 مند   گیری در مرور نظامالحظات نمونهآشنایی با م 

 مند آوری اطالعات در مرور نظامآشنایی با مالحظات جمع 

 مندها در مرور نظامشنایی با مالحظات تحلیل یافتهآ 
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 مقدمه
شده تأکید داخد. های انجاممند تژوهشنظاممند از نوع مطالعا  مروخی اسس ک  بر مطالع  خوش تژوهش مروخ نظام

 دخ این فصل ب  معرفی مفهوم و نحوه اجرای این خوش ترداخت  خواهد شد. 
 

 مند. مفهوم روش پژوهش مرور نظام36-9
« دمنمروخ نظام»شود ک  دخ این کتاب از عنوا  مطرح می« مندمروخ نظام»یا « مروخ سیاتماتیک»این خوش با عناوین 

اشاخه کرد )خا ، کان ،  0-15توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول های این خوش میترین ویژگیشود. از مهمه میاستفاد
 .0(3999کلیجن و آنت ، 

 مند  های روش مرور نظامترین ویژگی. مهم9-36جدول 
 هاویژگی ردیف
 های مختلف  های کمری و کیفری زیاد دخ حوزهمناسب برای مواجه  با داده 0
 ها آوخی و تحلیل دادهمناسب برای شرایط کمبود زما ، انگی ه و مهاخ  کرافی بررای جمرع 3
 گیری دخ شرایط حااس و نیازمند کاهش خطا و خطرتذیرییرک گام مهم و کلیدی برین مطالعا  تژوهشی و تصمیم 9
 ها با خال   کرد  شواهد خزیابی کیفیس آ ها و مؤثر دخ شناسایی مطالعا  و اآوخی دادهمبتنی بر سؤالی مشخص دخ جمع 1
 عنوا  وج  متمای  آ  با برخسی ادبیا  تیشین  ب  شکل سنتی مند ب های نظامخویکردی  ریح و منظم با برخسی 9
و اطالعا  عمیق سبب شده نشا  داد. مقاال  مروخی « مقال  مروخی»توا  با یک خا می« مندمروخ نظام»یک      

لیل دهند. ب  همین دهای مرجع خا تشکیل میهایی از متو  کتابتوسط افراد شاخص، اغلب زیربنای بخششده نوشت 
اند. های اخیر، موخدتوج  و استقبال بیشتری قراخگرفت مقاال  مروخی مناسب از جایگاه باالیی برخوخداخند و دخ سال

ر کنند. این نوع مقاال  اغلب بیشتخص استقبال میای از نگاخش مقالر  مروخی توسط افراد شااغلب سردبیرا  حرف 
گیرند. دخ مقال  مروخی، آخرین اطالعا  علمی یک موضوع شروند و موخد اخجاع بیشتری هم قراخ میخوانرده مری

ند مشود. مروخ نظامدنبال می« خسانی، اخزشیابی و تفایراطالع»گیرد و دخ آ  اهداف خاص موخدنقد و برخسی قراخ می
(. دخ منابع مختلف 0983باف و ع ی ی، شده موجود اسس )ملبوسای بر خوی مطالعا  انجاممطالع  مشاهدهیک 
های تیشنهادی دخ قالب تنج شود تا انواع گامکنند ک  دخ ادام  تالش میهای مختلفی خا برای اجرای آ  معرفی میگام

تهی  سؤاالتی برای »( ب  تنج گام 3999همکاخا  )گام ا لی کتاب مرجع تژوهش معرفی شوند. برای نمون  خا  و 
 کنند. قایم میت« هاتفایر یافت »و « کرد  شواهدخال  »، «اخزیابی کیفیس مطالعا »، «شناسایی مطالعا  مرتبط»، «مروخ

 
 مند. فرایند اجرای پژوهش مرور نظام36-2

 وخ کرد. مر 0-15توا  دخ تنج گام ا لی ب  شرح جدول این فرایند خا هم می
 
 

                                                           
1.  Khan, Kunz, Kleijnen and Antes 
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س
 مند. مراحل اجرای مرور نظام9-36جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 مواجه  با مائل ، بیا  مائل ، تدوین اهداف و سؤاال  تژوهش  طراحی تژوهش 0
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمون  گیرینمون  3
 ساماندهی متو  مروخ شده  آوخی دادهجمع 9
 تو  یا تفایر نتایج   تحلیل م هاتحلیل داده 1
 ها و اخائ  تیشنهادها  بندی از تحلیل دادهجمع گیریونتیج بحث 9

 
 . طراحی پژوهش36-9

مشخص شود. « خوشن، بدو  ابهام و داخای ساختاخ»ماائل موخدنظر برای مطالع  مروخی باید دخ قالب سؤاالتی 
ص و تالط کافی دخ زمین  موخدبرخسی، بر خوش تژوهش تژوهشگرا  برای اجرای این نوع تژوهش باید عالوه بر تخص

های دقیق و مشخص نیاز اسس. برای نمون  مند هم مالط باشند. برای اجرای  حیح این خوش ب  تروتکلمروخ نظام
 . کندخا دخ تروتکل خود معرفی می 3-15معیاخهایی ب  شرح جدول  0کوکرا 

 مند ای روش مرور نظام. معیارهای پروتکل کوکران برای اجر2-36جدول 
 توضیح معیارها ردیف
خداخ المللی برخوک  از ظرفیس بازخوخد مناسب ملی و بیننحویتأکید بر انتخاب موضوع ب  سؤال مروخی 0

 باشد.
بر اساس موضوع و نوع مطالعا  موخدبرخسی و تعیین مواخدی چو  حجم نمون  و دوخه  معیاخ وخود 3

 مشاهده 
 آوخی دادههای معتبر برای جمعتأکید بر مواخدی چو  تایگاه داده عا تعیین محل مطال 9
 شده برای جاتجو و حذف مواخد غیر مرتبط با استفاده از کلما  کلیدی از قبل تعیین انتخاب مطالعا  1
  زیاب برخسی و کنترل هر مطالع  ازنظر کیفیس انجام کاخ توسط دو داوخ، مروخگر یا اخ اخزیابی کیفیس مطالع  9
 ها از دخو  مطالعا  تأییدشده تهی  فرمی برای استخراج داده استخراج اطالعا  5
 شده  های کابها آماخی و تفایر یافت بر اساس تحلیل تحلیل و اخائ  نتایج 1
« قالمتخصص، باتجرب  و خ»برای اینک  تژوهشگر بتواند سؤال مروخی یا موضوع مناسبی خا انتخاب باید فردی      

 اسس. « های نظرسنجیمروخ مطالعا  دخباخه نظرها یا تیمایش»باشد. یکی از خویکردهای خایج دخ این خوش 
 

 گیری. مالحظات نمونه36-3
  کرد های مطالعاتی تهیتس از تنظیم سؤاال  مروی باید دستوخالعملی خا برای تعیین جامع ، مداخال ، نتایج یا طرح

آوخی داده، ب  محدود از انتخاب موضوع باید با تعیین معیاخهای وخود ب  موضوع و جمع (. تس3999)خا  و همکاخا ، 
ین ، نابس ب  تعی«موضوع مشخص شده»کرد  مطالع  ترداخس. معیاخ وخود بر این امر تأکید داخد ک  باید بر اساس 

                                                           
1. Cochrane  
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اقدام کرد. دخ ادام  و برای تعیین « انتخاب نمون  و دوخه مشاهده»و « فراوانی یا جامع  موجود از آ »، «نوع مطالعا »
از  حیح و کامل بود   9-15کاخهایی ب  شرح جدول محل مطالعا  یا استفاده از انواع تایگاه داده باید با توج  ب  خاه

 اطمینا  حا ل کرد.« یابیداده»
 یابی  کارهایی برای اطمینان از صحیح و کامل بودن داده. راه9-36جدول 

 کارهاراه ردیف
 ل وم تالط کامل ب  موضوع تژوهش  0
 کمک گرفتن از کاخشناسا  کتابداخی باتجرب  دخ زمین  تژوهش 3
 برخسی تمامی مقاال  مرتبط تیشنهادی برای هر یک از مقاال  یافس شده دخ جاتجوی الکترونیکی 9
 آمدهدسسبرخسی تمامی منابع و مراجع مقاال  ب  1
 های دیگر ها ب  زبا ها و کتابنام شده دخ تایا ئ جاتجوی منابع و مراجع اخا 9
 ها و کتب فاخسی با توج  ب  موضوع تخصصینام جاتجوی منابع از طریق مجال  و تایا  5
 های موجودها و کتابشده دخ همایشجاتجوی منابع و مراجع اخائ  1
 حقیقا  منتشرنشده یا دخ حال انتشاخ یابی ب  تکمک گرفتن از سایر مؤلفین بنام و باتجرب  جهس دسس 8
رترین تایگاه ترین و معتبشدهها باید توج  شود ک  جاتجو ابتدا باید از شناخت دخباخه منابع اطالعاتی یا تایگاه داده     
اخائ   هایی دختوا  همپوشانیهای معتبر، میها دخ زمین  تخصصی موخدبرخسی آغاز شود. دخ بایاخی از تایگاه دادهداده

های زبا  فاخسی ب  کاملی همتایا  خود نیاتند اما های تخصصی، تایگاه دادهمقاال  مشاهده کرد. دخ اغلب خشت 
  اشاخه کرد.« Magiran»، و «SID» ،«Irandoc»ها ب  توا  از میا  آ می

د . معیاخهای انتخاب مطالع  بایای و چاتی( باشدجاتجوی مطالعا  باید گاترده و از منابع چندگان  )مانند خایان      
 (. 3999برآمده از سؤاال  مروخی مشخص شود )خا  و همکاخا ، 

منظوخ انتخاب مطالعا ، باید مقاال  کامالً غیرمرتبط خا با مطالع  چکیده، تس از جاتجو با کلما  کلیدی ب      
نی  همراه با دلیل خد شد ، نگهداخی و  شدهحذف و متن کامل مقاال  مرتبط خا تهی  کرد. بهتر اسس مطالعا  حذف

وخ طشده، هر منبع باید حداقل توسط دو مروخگر، ب بایگانی شوند. دخ مرحل  بعد و اخزیابی کیفیس مطالعا  انجام
نظر بین دو مروخگر، نفر سومی ب  ماتقل مطالع  و دخ  وخ  خد شد ، دلیل آ  اخائ  شود. دخ  وخ  وجود اختالف

شود. دخنهایس تمامی ( تعیین میkاهد ترداخس. می ا  توافق بین دو مروخگر، با استفاده از آزمو  کاتا )اخزیابی کاخ خو
 وختی دخ شود. منابع ب نظر دخ آ  زمین  کنترل و تأیید میمقاال  واخدشده ب  مطالع ، توسط یک متخصص و  احب

 مربوط  توشانده شده باشد.  گیرند ک  نام مؤلف، مؤسا  و مجل قراخ می« مروخگرها»اختیاخ 
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع36-5
« مطالعا  موخدنظر»آوخی مطالعا  دخ این گام برای جمع« موضوعی، مکانی و زمانی»بعد از مشخص شد  محدوده 

و حذف  وشده نابس ب  جاتجتوا  با استفاده از کلما  کلیدی از قبل تعیینانتخاب خواهند شد.  برای این منظوخ می
ها باید نابس ب  اخزیابی ها از آ آوخی دادهمواخد غیر مرتبط اقدام کرد. دخ ادام  مرحل  انتخاب مطالعا  و قبل از جمع

 شود. ها اقدام میکیفیس آ 
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 اخزیابی کیفیس مطالع  ب  هر مرحل  از برخسی مرتبط اسس. مطالعا  منتخب باید با استفاده از خاهنماهای اخزشیابی     

خ تحلیل مناسب گیری دهای کنترل کیفیس باشند. این اخزیابی کیفیس ب  کشف ناهمگونی و تصمیملیاسعمومی و چک
نظر دخ این خابط  و برای توا  از نظرا  افراد  احب(. دخ این گام می3999کند )خا  و همکاخا ، ها کمک میداده

و تحلیل بهره گرفس. تس از اطمینا  از مناسب بود  مطالعا  آوخی داده اطمینا  از مناسب بود  مطالعا  برای جمع
ها از مطالعا  آوخی دادهشده ترداخس. دخ مرحل  جمعآوخیها از مطالعا  جمعها باید ب  استخراج دادهو داده
وع ن ها باید فرم یا الگویی خا ب  این منظوخ طراحی کرد تا مشخص شود ک  چ شده یا مرحل  استخراج دادهانتخاب

شناسایی بود  نام مؤلف، مؤسا  قابل»ها از مقاال  بدو  هایی باید از دخو  مقاال  استخراج شود. استخراج دادهداده
 توا  با مؤلف برای دخیافس اطالعا  بیشتر تماس برقراخ کرد.  خواهد بود. اما دخ شرایطی ک  نیاز باشد، می« و مجل 

 
 ها. مالحظات تحلیل داده36-6

و « راتحلیلف»یا « بندی خصو یا  مطالع ، کیفیس و اثرا جدول»با استفاده از « هاترکیب داده»تواند با رحل  میاین م
(. 3999ها باشد )خا  و همکاخا ، های آماخی برای برخسی تفاو  بین مطالعا  و ترکیب اثرا  آ استفاده از خوش

کل مطالعا   تک مطالعا  و تأثیر برآیندبینی از اثر تکخهای تیشها بهتر اسس با نمودادخ مرحل  تحلیل و تفایر یافت 
های مهم اسس. ب  همین دلیل باید  ها برای هرگون  تحلیل یکی از شرطخا  نشا  داد. برخوخداخی از همگونی بین داده

-تیج باشند، ن ترمی ا  ناهمگونی بین مطالعا  خا مشخص کرد؛ زیرا هرچقدخ مطالعا  موخدبرخسی با یکدیگر همگو 
توا  . ناهمگونی خا می0هاخد ، گاخسیا، الیوخ، خیس، شفرد، جینی و اکلی(تر خواهد بود )تر و واقعیگیری نهایی دقیق

توا  با نموداخ قیفی توخش انتشاخ خا نشا  داد. برای نمون  دخ شرایطی ک  محوخ برخسی کرد. همچنین می«  2Iآزمو  »با 
تک مطالعا  باشد، دخ حالس  حیح و بدو  توخش انتشاخ، های شانس تکافقی نابسعمودی حجم نمون  و محوخ 

کند. توخش انتشاخ ب  معنای آ  اسس ک  مطالعا  با نتایج چشمگیرتر شکل یک قیف معکوس و قرین  خا ایجاد می
بس کاذب با مداخل  مث مند شوند، باعث ایجاد نتایجگون  مطالعا  واخد مروخ نظامشوند. اگر فقط اینبیشتر چاپ می

 شوند. می
ب   دخ تعیین می ا  اعتماد« اکتشاف برای ناهمگنی»احتمال خطر سوگیری دخ نتایج باید شناسایی شود. از خوش     

برای  شده دخ مطالعا  باکیفیس باال بایدتوا  از اثرا  مشاهدهشود. اگر این امکا  فراهم نبود مینتایج کلی استفاده می
 بندی شود.ای باید با استناد ب  نقاط قو  و ضعف شواهد دخج نتاج استفاده شود. هر تو ی ایجاد است

، چکیده»شود، مانند سایر مقاال  شامل گ اخش حا ل از این نوع تژوهش ک  اغلب دخ قالب مقال  مروخی اخائ  می     
اسی یا معرفی خوش برخسی باید، شناسس. دخ قامس خوش« ها، بحث و فهرسس منابعشناسی، یافت مقدم ، خوش

ک  هر تژوهشگر نحویتفصیل توضیح داده شود. ب های آماخی مقال  دخ چاخچوب معیاخهای کوکرا  آوخده و ب قدم
ای مقاال  هها نی  نتایج تحلیل یافت دیگر بتواند با تیگیری از این خوش، مطالع  خا تکراخ کند. دخ قامس یافت 

شود. دخ قامس موداخهای جنگلی و قیفی و دیگر جداول و نموداخهای مرتبط نشا  داده می وخ  نشده ب برگ یده

                                                           
1.  Harden, Garcia, Oliver, Rees, Shepherd, Ginny and Oakley 
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شود و آ  خا با نتایج سایر مقاال  مروخی یا مطالعا  ب خگ دخ زمین  های تحلیل مروخی بحث میبحث بر خوی یافت 
توا  گفس ک  یک مقال     میطوخ خالموخدتژوهش، مقایا  کرده و نتیج  مهمی بر اساس آ  اخائ  خواهد شد. ب 

گیری کند و دخ  وخ  تر تصمیمکند تا دخ اخزیابی مواخد موافق و مخالف، خاحسمروخی خوب، ب  خواننده کمک می
و ع ی ی،  بافشده، مراجع  نماید )ملبوسنیاز برای کاب اطالعا  و یا اطمینا  بیشتر بتواند ب  منابع کلیدی اشاخه

اده های کمی یا کیفی استفتوا  از تحلیلتناسب کمی یا کیفی بود  میشده ب آوخیهای جمعه(. دخمجموع با داد0983
 کرد. 
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 مقدمه
عنوا  اختالف های دانشگاهی مالحظا  خا ی وجود داخد ک  ممکن اسس برخی کاخشناسا  از آ  ب دخ برخی از خشت 

کنند. تدیدآوخندگا  مرجع تژوهش بر این باوخند ک  آنچ  دخ بعضی مواخد خاص دخ انتخاب مایر اجرای تژوهش  یاد
توا  برخی از این کند، مالحظا  خاص دخ هما  خشت  اسس ک  حتی میهای مختلف، تفاو  ایجاد میمیا  خشت 

هر  گفت  ب  مالحظا  خاصر مبانی تژوهشی تیشها نی  ب  کاخ برد. دخ این فصل عالوه بمالحظا  خا دخ دیگر خشت 
 شود. خشت  ترداخت  می

 
 . مالحظات پژوهشی رشته ادبیات فارسی31-9

ناخت  یابی ب  دنیای ناشخاه»و « سازی عقالنیمفهوم»و مبتنی بر عقل و استدالل برای « تالش آگاهان »علم ادبیا  بر 
. تأکید داخد« فضای خلق آ  آثاخ»و « عوامل»، «علل»، «خویکردهای مشخصها و نظری »با استفاده از « آثاخ موجود ادبی

« گذاخیشناخس، تبیین، تفایر و اخزش»خو هرگون  همچنین این علم بر دنیای ذهنی خالق آثاخ هنری تأکید داخد. ازاین
 نامید.« علم ادبیا »توا  این مواخد خا می

لک  کند، بتردازی نمیقراخ داخد؛ زیرا برای تبیین خود نظری « کنندهمصرف»های از یک منظر ادبیا  ج و دانش      
ا دخ خ« شناسی و علوم سیاسیشناسی، تاخیخ، جامع شناسی، خوا فلاف ، زبا »ها ازجمل  مفاهیم نظری سایر دانش

ژه از ویده و ب تنها نظری  ادبی اسس ک  از خود علم ادبیا  برآم« علم بالغس»گیرد. تحلیل متن ب  خدمس خود می
 عنوا  بخشی از فلاف  اسس. شناسی ب خطاب  ک  دخ مبانی وامداخ علم زیبایی

ایی ک  از هبا تمام تلقی« ادبیا »هاتند. ب  این دلیل ساده ک  « ایبینا خشت »بایاخی از مطالعا  ادبی دخ ذا  خود      
ی هایتوا  از منظری واحد شناخس. دانشیچیده خا نمیآ  وجود داخد و با تمام مصادیقش امری تیچیده اسس و اموخ ت

نما، سی»و  هنرهایی مانند « شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم اختباطا شناسی، خوا علوم اجتماعی، جامع »مانند 
ی نوظهوخ باند. از سوی دیگر بایاخی از ژانرهای ادبا ادبیا  خالق  و علم ادبیا  مرتبط شده« تئاتر، نقاشی و امثال آ 

 تحلیل نیاتند. نی   رفاً از طریق مطالعا  ادبی قابل
ء و چی  دیگری، موضوع مطالع  و شناخس قراخ گیرد. این حوزه مانند هر دانش تواند مانند هر شیاثر ادبی می     

خمجموع د و« تذیرتا حدی تعمیم»، «سنجشقابل»بشری دیگر متکی بر خرد و عقالنیس و تابع ا ولی مشخص چو  
 های مشخص وبا کمک نظری « متن ادبی»اسس. با این خویکرد، ادبیا  علم اسس و موضوع شناختش  0«االذهانیبین»

شده با معیاخهای معین اسس. آنچ  تژوهشگری دخباخه یک اثر ادبی بر مبنای ا ول و معیاخهای مشخص گفت  تعریف
تذیرند. دخواقع دخ حوزه عنوا  دانش ادبی از وی می( آ  خا ب باشد، بخشی از آحاد جامع  علمی )عالما  علم ادبیا 

ی زما  بتواند دلیلی براشده باشد و همشود ک  خود با دلیل و برها  مطرحعلم ادبیا ، ب  دیدگاهی علمی گفت  می
 تأیید نظرا  دیگرا  باشد. 

                                                           

 . تذیرفتن فهمی مشترک دخ اذها  مختلف بدو  گفتگوی ماتقیم 0
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س
دخ اختباط هاتیم. دخ علم ادبیا  هم « اخزشیابیفهم متن، آموزش و »گان  های س عنوا  علم با حوزهدخ ادبیا  ب      
ب  علم یا دخ بخشی دیگر با « هیوم»هایی ک  با خویکرد آ  باوخ داخیم. مانند تژوهش« ذهنیس»و هم ب  « عینیس»ب  

ناسی ششناخس اسراخ موجود دخ متو  ادبی با علم سبک« هیوم»تحلیل اسس. دخ خویکرد ب  علم قابل« کانس»خویکرد 
هنیس بازخوانی دخ سای  ذ« تأویلی-تفایری»بر اساس خوش « کانس»شوند. با خویکرد غس کشف و تو یف میو بال

وخ ها امشود. دخ این تژوهشگیرد و اموخی خاخج از متن برگرفت  از ذهنیا  تژوهشگر اعمال میتژوهشگر  وخ  می
ا خویکرد هیوم، اموخ واقع یا نهفت  دخ متو  کشف شود اما دخ تژوهش بمی« جعل یا ایجاد»ها یا ادعاهایی دخ باب متن

 شود. ترداخت  می 0-11شناسی ب  چهاخ حوزه مهم ب  شرح جدول شوند. دخ ادبیا  ازنظر خوشو بیا  می
 شناسی پژوهش در ادبیات . چهار حوزه مهم روش9-31جدول 

 توضیح موارد ردیف
 یدکننده متن فهم و اخزیابی عوامل تول متنی اولی عوامل برو  0
 فهم و اخزیابی محتوای متن  جها ِ اندیشگانیِ متن 3
 فهم و اخزیابی چگونگی تولید متن  جها ِ شکلی متن 9
 فهم و اخزیابی اثرا  متن بر خواننده و جامع   متنی ثانوی های برو تدیده 1
مشاهده، »تبیین اموخ طبیعی متکی بر ا ول دخ « گرایی انتقادیگرایی و عقلاثبا »هر دو مکتب علمی خایج یعنی      

هاتند. دلیل این امر وجود مواد طبیعی داخای ثبا  و تایداخی زیاد اسس. کاخبرد « تذیریبینیآزمایش، تعمیم و تیش
استفاده  «تاخیخی، تو یفی، تفایر، تحلیل و تأویل»های وتحلیل از جنب آماخ دخ ادبیا  کم اسس و اغلب برای تج ی 

 د. شومی
مانند «  اسناد گذشت»هاتند. یعنی با تمرک  بر « متن محوخ»اغلب مطالعا  تاخیخی این حوزه خصلس نقلی داخند و      

های تژوهش« ها، منشوخا ، قراخدادها، قوانین و مصوبا نام های تاخیخی، معاهدا ، تیما کتاب، مقال ، خسال ، موزه»
 تحلیل، تفایر و تأویل ب  شرحدبی هم  متو  از یک ماه تا چند قر  تیش قابلهای ادهند. دخ تژوهشخود خا ساما  می

 هاتند. 3-11جدول 
 . تحلیل، تأویل و تفسیر در ادبیات 2-31جدول    

 توضیح موارد ردیف
 تأکید بر تأمل و دقس کافی برای اشراف بر ابعاد نها  متن ازجمل  خوابط  وخی و محتوایی آ   تحلیل 0
 أکید بر کشف قصد تنها  و تیدای مؤلف از دخو  متن ت تفایر 3
 ویژه تژوهشگر « مشرب فکری»خواند  متن بر مبنای  تأویل 9
منظوخ دخیافس معنا و داللس آ  موخدمطالع  قراخ داد. ب  این دخ این خویکردها باید متن خا دخ خابط  با سخن و ب      

های دانش برآمده سنس دخ اختیاخش قراخ و نگرشی خا مبتنی بر افق انتخاب هر خویکرد« تژوهشگر ادبیا »معنا ک  
رد بهایی بهره میها و دخیافسدهد. برای نمون  دخ تأویل شعر عاخفان  حافظ یا مولوی، تژوهشگر از مجموع  دانشمی

یش عنا ری از تشود ک  هر تأویل ب  اند. ب  همین دلیل گفت  میک  تیش از وی سایر تژوهشگرا  ادبی مطرح کرده
های داوخیشها و تیهای گذشت  و داوخیشده وابات  اسس. تأویل ب  این اعتباخ ب  سنس، تأویلموجود و از تیش تعیین

 خوخد. گذشت  گره می
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« یکنفرانایس ب»از خویکردی دیگر ادبیا  مبتنی بر خالقیس و هنر اسس و شاعرا  ب  الهام و تخیل نیاز داخند.      
خا تحس  توا  آ گیرد و از بند قوانین ماده و احکام عقل آزاد اسس؛ بنابراین نمیاخد ک  شعر از تخیل نشئس میاعتقاد د

ی امند کرد. هنر ا یل ادبیا  بیشتر برآمده از ضمیر ناخودآگاه هنرمند و نتیج  کشف و شهود ویژهضابط  معینی قاعده
توضیح داد. برای نمون  اغلب شاعرا  متبحر بر اساس علم و نظری   ک  هاس ب  زبا  علمخا چنا توا  آ اسس ک  نمی
اند. افالطو  هم تأکید داخد ک  مای  کالم شاعرا ، دانش نیاس بلک  شوخ و ذوق و عواطف اسس. دخواقع شعر نگفت 

و  خه از خردب  استعا« سر»شود ولی باید با ب  استعاخه از کشف و شهود هنری، آفریده می« دل»متن ادبی خالق با 
عقالنیس، موخد اخزیابی قراخ گیرد. بر این اساس برخی کاخشناسا  این حوزه اعتقادداخند ک  خالقیس ادبی خاخج از 

 تذیری نیاس. بینی و تعمیممحدوده دانش اسس و قابل شناخس، تیش
 

 . مالحظات پژوهشی در رشته ریاضی31-2

ای از اکتشاف وجود داخد اما دخ حل هر مائل  جنب  شود،یک کشف ب خگ سبب حل شد  یک مائل  ب خگ می
 «ترسشی ک  باید تاسخ داده شود»، «ای ک  باید حل شودمائل »اغلب با  (. دخ خشت  خیاضی یک تژوهش0391، 0)تولیا

 اخدشود. دخ این مایر تژوهشگر ب  یک جریا  تفکر منطقی، منظم یا نظامشروع می« باید گرفت  شودتصمیمی ک  »یا 
و  واخد های گوناگقصد دستیابی ب   حس و نادخستی اندیش ، عمل یا فرضی  و یا تاسخ ب  یک سؤال دخ زمین ب 
 باشد.  9-11تواند دخ مواخدی ب  شرح جدول می طرح مسئلهطوخ خال  ، شود. ب می

 . انواع رویکردهای طرح مسئله در رشته ریاضی9-31جدول 
 موارد ردیف
 های خالق یا توانایی خیاضی خاصلیسیک ویژگی از فعا 0
 های آموزش ترسشگرییکی از ویژگی 3
 اب اخی برای بهبود توانایی حل مائل  برای تژوهشگر 9
 ای خو ب  دخک خیاضی تژوهشگرتنجره 1
 مندی تژوهشگر ب  خیاضیاب اخی برای اف ایش عالق  9
 شود. فعالیس حل مائل  ظاهر میدخ  1-11اغلب طرح مائل  ب  دو شکل ب  شرح جدول      

 های طرح مسئله در فعالیت حل مسئله در ریاضی. انواع شکل3-31جدول 
 انواع ردیف
 تر، برای ن دیک شد  ب  حل مائل  ا لیمائل  و ساخس یک مائل  سادهتغییر  وخ  0
ه اسس. تغییر برخی از شرایط مائل  شدبعد از حل یک مائل ، بازگشس ب  عقب برای دخک دخسس از مائل  و آنچ  انجام 3

 های آ  خسید. حلتری از مائل  و خاهها ب  دخک عمیقموجود و ایجاد مائل  جدید تا  با برخسی آ 
ک عنوا  یآنچ  باید توج  شود این اسس ک  طرح مائل  یکی از مل وما  مهم حل مائل  اسس و نباید تنها ب      

عنوا  اب اخی برای آموزش نی  نگریاس. طرح مائل  هم ب  تولید یک مائل  جدید ب  هدف دیده شود بلک  باید ب  آ 

                                                           

1. Polya  
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س
شرح  ب « قبل، دخ طول و بعد از حل مائل »تواند  وخ  بندی جدید یک مائل  مفروض داللس داخد و لذا میو هم ب 
 انجام شود. 9-11جدول 

 های طرح مسئله . انواع فرصت5-31جدول    
 توضیح انواع ردیف
بندی کند ک  امکا  بیشتری شده، آ  خا طوخی  وخ کند با خلق مجدد مائل  دادهتژوهشگر سعی می طی حل مائل  0

 «.دسترس فکر کنب  یک مائل  مناسب قابل»برای حل آ  داشت  باشد. ب  قول جرج تولیا 
جدید  شده نیاس بلک  تولید یک مائل داده تواند زمانی اتفاق بیافتد ک  هدف، حل مائل طرح مائل  می قبل از حل مائل  3

 د.اتفاق بیافت« حل کردنی»تواند قبل از هر ای میاز یک موقعیس یا تجرب  اسس. چنین طرح مائل 
زمانی ک  فرد ممکن اسس برای خلق ماائل مرتبط، ب  برخسی شرایط مائل  ا لی بپردازد. این نوع از  بعد از حل مائل  9

 تولیا مرتبط اسس.« بازگشس ب  عقب» طرح مائل  با مرحل 
 شده اسس. معرفی 5-11شود دخ جدول مراحلی ک  طی آ  مائل  حل می     

 . مراحل حل مسئله در رشته ریاضی 6-31جدول 
 توضیح مراحل  ردیف
فهمید   0

 مائل 
 

ائل  ؟ آیا شرط متذیر اسسها کدام اسس؟ شرط چیاس؟ آیا تحقق یافتن شرط مائل  امکا مجهول چیاس؟ داده
ای هعالمسو شکلی خسم  ؟ یا حشو و زائد اسس؟ یا متناقض اسس؟داخد یا خیربرای تعیین مجهول کفایس 

 ها خا بر خوی کاغذ بیاوخید؟توانید آ های مختلف شرط خا جدا کنید. آیا میکاخ برید. قامسمناسب خا ب 
 طرح نقش  2

 
ید. ممکن اسس مجبوخ شوید ک  دخ  وخ  یافس نشد  اختباط ماتقیمی ها و مجهول خا تیدا کناختباط میا  داده

های کمکی دخ نظر بگیرید. باید سرانجام یک نقش  برای حل مائل  طرح کنید. ها و مجهول، مائل میا  داده
ی وابات  ااید؟ آیا از مائل  وخ  دیگر دیدهترین سؤاال : آیا آ  خا تیشتر دیده بودید؟ آیا همین مائل  خا ب مهم

ای ک  بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟ ب  مجهول نگاه کنید! و بکوشید تا دخباخه ب  آ  آگاهی داخید؟ آیا از قضی 
جود داخد ای وابات  ب  مائل  شما وخا داشت  باشد. دخ اینجا مائل ای بیندیشید ک  همین مجهول یا شبی  آ مائل 

عنصر  کاخ برید؟ آیا باید یکتوانید خوش آ  خا ب کاخ برید؟ آیا میید آ  خا ب توانشده اسس. آیا میتر حلک  تیش
وانید تمائل  خا دوباخه بیا  کنید؟ آیا میتوانید  وخ کاخ برد  آ  خا ممکن سازد؟ آیا میکمکی خا واخد کنید تا ب 

خاس ب  شده خا حل کنید؛ نائل  طرحتوانید ماگر نمی ها خجوع کنید. وختی دیگر بیا  کنید؟ ب  تعریفآ  خا ب 
اشد تخیل تر دخ دسترس بای خا ک  بیشوابات  توانید مائل ای وابات  ب  آ  بپردازید. آیا میحل کرد  مائل 

ائل  خا توانید یک قامس از متر؟ یا یک مائل  مشاب ؟ آیا میتر؟  یا یک مائل  خاصکنید؟ یا یک مائل  کلی
 وخ  مجهول تا چ  اندازه داخید و باقی آ  خا کناخ بگذاخید؛ دخ ایناز شرط خا نگ  حل کنید؟ تنها یک ج ء

گری های دیها چی  سودمندی استخراج کنید؟ آیا دادهتوانید از دادهکند؟ آیا میشود و چگون  تغییر میمعلوم می
ا هتوانید مجهول یا دادها میکند ک  بتواند برای ب  دسس آوخد  مجهول سودمند باشد؟ آیب  فکر شما خطوخ می

تر باشند؟ آیا هم  های تازه ب  یکدیگر ن دیکیا دخ  وخ  ل وم هر دو خا چنا  تغییر ک  مجهول تازه و داده
 کاخ بردید؟کاخ بردید؟  آیا هم  مفاهیم ا لی مندخج دخ مائل  خا ب شرط خا ب  کاخ بردید؟ آیا هم ها خا ب داده

اجرای  9
 نقش 

 توانید آشکاخا ببینید ک داخید چک و امتحا  کنید، آیا میحل مائل ، هر گام خا ک  برمی ن اجرای نقش دخ ضم
 خا ثابس کنید؟توانید دخسس بود  آ شده دخسس بوده اسس؟ آیا میگام برداشت 

اخزیابی  3
 جواب 

وانید تد نتیج  خا چک کنید؟ آیا میتوانیآمده اسس. آیا میدسسب  عقب نگاه کرد  یا امتحا  کرد  جوابی ک  ب 
 کاخ برید؟ای دیگر ب توانید نتیج  یا خوش خا دخ مائل نتیج  خا از خاهی دیگر ب  دسس آوخید؟ آیا می
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 مقدمه

لع  و برخوخداخی از مهاخ  فنی و دانش الزم تژوهش خا انجام دهد. او باید تژوهشگر باید با اشراف ب  موضوع مطا
بندی بداند ک  از کجا و چگون  تژوهش خا آغاز کند و چگون  آ  خا ادام  دهد و دخنهایس چطوخ فرایند تژوهش خا جمع

 اسس. کند و آ  خا ب  نتیج  برساند. دخ فرآیند تژوهش شناخس مالحظا  حقوقی تژوهش بایاخ مهم 
 

 مفهوم حقوق پژوهش .  38-9
شود و واجد ضمانس دهی شده ک  بر اعضای جامع  تحمیل میمجموع  قواعد سازما »عباخ  اسس از « حقوق»     

خوابط میا  »دهنده گیرند. نظم حقوقی، ساما این قواعد بر باتر یک نظم اجتماعی شکل می«. اجرای جمعی اسس
ای از هنجاخهاسس اسس. دخواقع، نظم حقوقی مجموع « نهادهای عمومی با یکدیگر»و « مومیافراد با نهادهای ع»، «افراد

 یرد.گهای حقوقی هر جامع  اناانی شکل میک  دخ قانو  اساسی و سایر قوانین موجود برای تنظیم خوابط و وضعیس

دم زمین  برخوخداخی هم  مر»باشد تا کند ک  تمام اموخ جامع  بر طبق قوانین عمومی ا ل حاکمیس قانو  اقتضا می     
 آوخ بود  آ  اسس. فراهم شود. یکی از خصایص باخز قانو ، ال ام« از حقوق و تکالیف یکاا  و ممانعس از خودسری

ها برای تژوهشگر ال امی اسس. فقدا  شناخس الزم دخ حوزه تژوهش قوانین مشخصی وجود داخد ک  اطالع از آ      
های مادی و اعتباخی جدی ب  تژوهشگر شود. دخ برخی مواخد ناآگاهی تواند باعث خااخ میاز قوانین تژوهشی 

 برایهای ادبی شده اسس. بر این اساس هر تژوهشگر باعث اتهام بایاخی از تژوهشگرا  ب  مواخدی چو  سرقس
خ حوزه تژوهش ب  شرح جدول د« المللیخسمی، سازمانی و بین»فعالیس مؤثر و مناسب خود ب  آگاهی از انواع قوانین 

 نیاز داخد. 18-0
 . انواع قوانین پژوهشی 9-38جدول  

 توضیح انواع قوانین ردیف
قانو  اساسی، مصوبا  مجلس شوخای اسالمی، مصوبا  شوخای عالی انقالب فرهنگی، مصوبا  شوخای  خسمی کشوخی 0

 عالی فضای مجازی و دیگر اسناد حقوقی خسمی کشوخ 
 های سازمانینام نام ، دستوخالعمل، منشوخ اخالق و شیوهنام ، مقرخا ، نظاماسنام ، آئیناس سازمانی 3
 شدهها تنظیمها و ملسبر اساس توافق بین دولس المللیبین 9
  کتاب، های ذهنی ازجملمباحث حقوقی تژوهش بیشتر مربوط ب  مالکیس فکری اسس. مالکیس فکری ب  آفرینش     

و « هنری-مالکیس ادبی»ها اشاخه داخد، ک  ب  دو مقولة های  نعتی، اختراعا  و مانند این ، موسیقی، طرحمقال ، تران
شود. حقوق مالکیس فکری، مانند سایر حقوق مالکیتی دیگر، ب  تدیدآوخنده و مؤلف تقایم می« مالکیس  نعتی»
یفی ک  دخ اختیاخ داخد دخ خاستای کاب سود و دهد از اثر محافظس کند و با حق تألعنوا   احب اثر اجازه میب 

 شده اسس. اعالمی  جهانی حقوق بشر نی  ب  آ  اشاخه 31منفعس از اثرش قدم برداخد؛ این هما  حقّی اسس ک  دخ ماده 
 

 . انواع مصادیق سرقت علمی38-2
 خواهد بود.  3-18ها ب  شرح جدول ترین آ سرقس علمی داخای مصادیق متعددی اسس ک  برخی از مهم
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س
 . انواع مصادیق سرقت علمی 2-38جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های دیگرا  بدو  استناددهیاستفاده از آثاخ و ایده استناد نداد  0
 قول کوتاه ناقص ازحد و نقلکننده، بیششامل استنادهای ناقص، گمراه استناد نامتناسب 3
 تناددهی و ترجم  اثر دیگری بدو  استناددهیترجم  اثر خود ب  زبا  دیگر بدو  اس ترجم  9
دة نویان»های دیگرا  بدو  استناددهی و شامل مواخدی چو  آشکاخترین نوع سرقس علمی استفاده از آثاخ و ایده    

 اسس.  9-18ب  شرح جدول  0«تنها ، خونویای، مقالة معجو ، استتاخ ج ئی، تنبل کاخی و خود سرقتی
 علمی از نوع استناد ندادن  . انواع سرقت9-38جدول 

 توضیح انواع ردیف
 بنام خود یا اشخاص دیگر « نامآثاخ بی»انتشاخ  نویانده تنها  0
 برداخی قامتی از متن دیگرا  بدو  استناد کپی خونویای 3
 ها بدو  تغییر خاص و نداشتن استناد برداخی از چند مطلب و تلفیق دادهکپی مقالة معجو  9
 س. ک  ا ل ایده متعلق ب  دیگری استالش برای تغییر ظاهر و ن  محتوا با تغییر کلما  و عباخا  دخحالی ج ئی استتاخ 1
 جای تالش برای خلق ایده و اثر های دیگرا  ب ها و ایده رف زما  زیاد برای سرهم کرد  متن تنبل کاخی 9
 تشرشده بدو  داد  استناد استفاده فرد از آثاخ قبلی خودش ک  قبالً من خود سرقتی 5
استناد ناقص، استناد »توا  ب  دهد. ازجمل  این مواخد میدخ مواخدی هم سرقس علمی دخ عین استناددهی خخ می      
 (. 0931اشاخه کرد )عباسیا ،  1-18ب  شرح جدول  3«ازحد و جنایس کاملقول ناقص، استناد بیشکننده، نقلگمراه

 علمی در شرایط استناد دادن  . انواع سرقت3-38جدول 
 توضیح انواع ردیف
 اشاخه ب  نام نویانده اثر اما کوتاهی دخ ذکر سایر مشخصا  کتابشناختی برای یافتن منبع  استناد ناقص 0
 استناد کوخ یا نبود اطالعا  دقیق برای یافتن منبع   دهکنناستناد گمراه 3
 قول برای استفاده از عین عباخ دو  دخج عالمس نقلاستناد دخسس ب  منبع اما ب قول ناقصنقل 9
 قول اما بدو  وجود هرگون  حرف جدید دخ متن تژوهش )فقط تکراخ( خعایس استناد و عالمس نقل دازحاستناد بیش 1
 ها و مطالب دیگرا  ب  خود مناوب کرد  خعایس ا ول استناد دخ چند موخد اما آگاهان  برخی ایده جنایس کامل  9
دهد ک  خا انجام می 9-18تژوهشگر هنگام استفاده از کاخ دیگرا  دخ اثر خود، یکی از س  حالس ب  شرح جدول      

 برای تیشگیری از سرقس علمی دخ هر س  حالس نیاز ب  استناد داخد. 
 های استفاده از کار دیگران در پژوهش. انواع روش5-38جدول  

 توضیح انواع ردیف
 تر کرد  متن با استفاده از جمال  متن ا لیتلخیص و گ ینش جمال  و کوتاه نویایخال   0
 قول غیرماتقیم و نقل ب  مضمو  یا نوشتن یک ایده یا مطلب ب  زبا  تژوهشگر تاخافری ینگ یا نقل بازنویای 3
 نوشتن عین مطلب از مقصد   قول ماتقیمنقل 9

                                                           
1.  The Ghost Writer, The Photocopy, The Potluck Paper, The Poor Disguise, The Labor of Laziness, Self-
Plagiarism 
2.  The Forgotten Footnote, The Misinformer, The Too-Perfect Paraphrase, The Resourceful Citer, The Perfect 
Crime 
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 توج  داشس.  5-18هش باید ب  قواعد نگاخشی ب  شرح جدول برای استفاده از کاخ دیگرا  دخ یک تژو     
 . قواعد نگارشی در استفاده از کار دیگران در پژوهش 6-38جدول    

 قواعد نگارشی ردیف
 ود.شاستفاده می " "و دخ انگلیای از کوتیشن ماخک ب  شکل » « قول ماتقیم دخ فاخسی از گیوم  ب  شکل برای نقل 0
 قول انگلیای هنگام نگاخش ب  زبا  فاخسی رهی  از آوخد  عالمس نقلتا حد ممکن، ت 3
برای نمایش عیناً از منبع دیگر  0«توخفتگی»دخ مواخد بیش از یک جمل  و دخ حد یک بند یا تاخاگراف بود ، تأکید بر استفاده از  9

 بود 
 مواخد استثناء(  قول ماتیم ب  بیش از یک بند )ج  دختا حد ممکن ترهی  از استناد نقل 1
 ایعنوا  اقدامی ضروخی و حرف نویای ب استفاده از گیوم  و توخفتگی دخ خال   9
فقدا  توج  الزم ب  ا ول استناد داد  برای استفاده از متو  دیگرا ، احتمال اختکاب سوء خفتاخ تژوهشی خا اف ایش      
« علمی سرقس»یا « محتواخبایی»د استناد آوخی، احتمال چالش خوبی انجام نشود، حتی باوجودهد. اگر بازنویای ب می

اخ ها و افکخوبی ب  خواننده نشا  داد ک  کدام قامس از نوشت ، ایدة دیگرا  و کدام قامس حرفوجود داخد. باید ب 
اخه داخد. دخ اش «قول غیرماتقیم یا نقل معنایینقل»بر « نقل ب  مضمو  بازنویای، تاخافری ینگ یا»خود فرد اسس. ب  
  لفظ و استفادة لفظ ب« ا ول بازنویای»ب  شرایط عدم خعایس « بازنویای نادخسس و فریبکاخان »این شکل مفهوم 

 بات  ب  بافس« تاخافری ینگ یا بازنویای»اشاخه داخد. گاهی خود عباخ  « متن مرجع»های از واژه« خاخج از حد مجاز»
 (. 0935زاده عصاخها، داخد )خجب« قلبان بازنویای نادخسس و مت»متن، اشاخه ب  

      
 . قوانین حق مؤلف38-9
آوخد، قانو  او خا شود. کای ک  اثری خا تدید میهم گفت  می« خایسکپی»یا « حق تدیدآوخنده»، «حق مؤلف»ب  

انو  ق»د. دخ ایرا  کنشناسد و حقوقی خا برای او لحاظ میتدیدآوخنده )نویانده، مؤلف، مصنّف، شاعر و امثال آ ( می
خت  شنا»ب  این مقول  ترداخت  اسس. حق معنوی کتاب ب  اموخی چو  « حمایس از حقوق مؤلفا ، مصنفا  و هنرمندا 

-18تردازد. قوانین حق مؤلف ب  دنبال مواخدی ب  شرح جدول می« شد  اثر ب  نام خود تدیدآوخنده و امکا  تغییر آ 
 .(0931هاتند )قاسمی و فنازاد،  1

 . امور مورد تأکید در قوانین حق مؤلف1-38جدول 
 موارد ردیف
 حق تدیدآوخندگا حفظ منافع قانونی و ب  0
 های استثماخ و سوءاستفادهمصونیس تدیدآوخندگا  از آسیب 3
 محافظس از هرگون  تعدی ب  خابط  فرد با اثرش 9
 قانو تنظیم خابط  تدیدآوخنده و اثرش با جامع  و دخ چهاخچوب  1
، هرکدام چاخچوب خا ی برای اجرای «هاها و خوشفرهنگ»باید ب  این نکت  توج  داشس ک  کشوخها با توج  ب       

ها بر حق خود، عالوه بر نام افراد  احب حق، اغلب با نمادها و یادداشس«  فح  حقوقی»ها دخ این اموخ داخند. کتاب

                                                           
1.  Intention 
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، «حق طبع محفوظ اسس»، «حق چاپ محفوظ اسس»ها جمالتی چو  کتاب کنند. برای نمون  دخ برخیمؤلف تأکید می

ها ب  این معنی خوخد. عباخ ب  چشم می« حقوق برای مؤلف محفوظ اسس»یا « هم  حقوق برای ناشر محفوظ اسس»
ا ب تواند کتاب خا چاپ کند و اگر دسس ب  این کاخ ب ند،شده اسس، نمیحق او اشاخهکس ج  آنک  ب اسس ک  هیچ

دخ  فح  حقوقی و وسط همین  ©اند از نماد های حق مؤلف تیوست خوسس. کشوخهایی ک  ب  معاهدهقانو  خوب 
 کنند. برای مثال: فح  استفاده می

2000 by L. Seashore© 
 ال.»شده و حق مؤلف از آ  فردی ب  نام چاپ 3999ک  معنای آ  این اسس ک  این کتاب برای نخاتین باخ دخ سال  

برگ یده شد. « معاهده ژنو»دخ  0393المللی اسس دخ سال اسس. این نماد ک  اکنو  دخ شماخ نمادهای بین« شوخسی
 (.0989داخل دایره ب  معنای این اسس ک  حقوق برای ناشر محفوظ اسس )آذخنگ،  Pنماد 
خسان   شده دخ یک وخ  تحریف اف اخ یا انتشاخ یک کتاب یا مقال  علمی بهمچنین تبدیل قالب کتاب ب  نرم      

حمایس از مؤلفا ، مصنفا  و »قانو   1همگانی بدو  اجازه از  احب اثر از مواخد نقض مالکیس فکری اسس. ماده 
 ها ب  مقا د ادبی، علمی، فنی، آموزشی ونقل از اثرهایی ک  انتشاخیافت  اسس و استناد ب  آ »اشاخه داخد ک  « هنرمندا 

 قول از آثاخ دیگرا  چهاخ شرط ب  شرحبرای نقل«.   انتقاد با ذکر مأخذ دخ حدود متعاخف مجاز اسس وختربیتی و ب 
 (.0931نیاز اسس )قاسمی و فنازاد،  8-18جدول 

 قول از آثار دیگران. شرایط الزم برای نقل8-38جدول 
 شرایط ردیف
 قول از آثاخ منتشرشده امکا  نقل 0
 « ج وا  دخسی»نای استثب « مأخذ»ل وم قید  3
 و ن  برای مقا د تجاخی 0 وخ  انتقاد و تقریظنقل از اثر دیگر برای مقا د ادبی، علمی، فنی، آموزشی و تربیتی ب  9
 خعایس حدود متعاخف دخ نقل از اثر  1
ین  وخ  استفاده وجود داخد؛ دخ غیر ا 3-18چهاخ معیاخ مهم برای استفاده منصفان  از آثاخ دیگرا  ب  شرح جدول      

 خایس اسس.نوعی نقض کپی
 . معیارهای استفاده منصفانه از آثار دیگران1-38جدول 

 شرایط ردیف
 برای مقا د آموزشی و غیرانتفاعی 0
 توج  ب  ماهیس و طبیعس اثر 3
 توج  ب  می ا  و اهمیس ماهوی بخش موخداستفاده از کل اثر 9
 ا اخزش اثری ک  حقوق ناشی از آ  نقض شدهتأثیر استفاده بر بازاخ احتمالی ی 1
حقوق  »های حقوقی، قواعدی برای حمایس و حفاظس از آثاخ فکری وجود داخد. دخ حال حاضر، بیشتر نظام      

 انتقال ب  دیگرا  وحق مؤلف، قابل« حقوق مادی»شود. دخ تقایم می« مادی و معنوی»ب  دو دست  « تدیدآوخ یا مؤلف
انتقال ب  دیگرا  داخد. طبق ا ول حق مؤلف وضعیتی دائمی و غیرقابل« حقوق معنوی»اسس؛ اما دخ  محدود ب  زما 

                                                           

 ای نوشتنتمجید کتاب یا نوشت  . مطلبی خا دخ0
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مثاب  نقض قانو  حق مؤلف و داخای تیگرد قانونی اسس. ، ب «حقوق مادی و معنوی مؤلف»مالم حقوقی، تخطی از 
های ی یا بدو  خابط  قراخدادی، با شکل وخ  غیرماتقیم و دخ فضای غیر قراخدادب « نقض حق مؤلف»دخ اغلب مواخد، 

های اخیر با گاترش باترهای اختباطی و شود. دخ سالانجام می« نویای و سایر مواخد سرقس علمیخونویای، سای »
 بیشتر شده اسس.  « نقض حق مؤلف»فضای مجازی، 

دیده داخند. دخ قوانین   زیا ، تکالیفی برای جبرا  خااخ«مائولیس مدنی»و « قواعد عام مائولیس قراخدادی»    
حس خفت  تدیدآوخا ، تضمانس اجراهایی برای احقاق حق ازدسس« المللی بر  و تریپسهای بینکنوانایو »و « ایرا »

 وجود داخد.  09-18ب  شرح جدول « جبرا  خااخ »و « اقداما  موقتی و احتیاطی»دو عنوا  
 لف. انواع ضمانت اجرایی احقاق حق مؤ90-38جدول 

 توضیح انواع ردیف
اقداما  موقتی و  0

 احتیاطی
های تقلبی برای جلوگیری از آوخی ناخ الوقوع، انهدام و جمعاقداماتی با هدف جلوگیری از نقض قریب

 وخود خااخ  بیشتر و یا استمراخ خااخ  
  موظف کرد  شخص ناقض حقوق ب  ترداخس خااخ  ناشی از نقض ب  شخص مؤلف  جبرا  خااخ  3
آ  اسس ک  شخص تدیدآوخ با استناد ب  مواد قانونی « اقداما  موقتی و احتیاطی»دخ ایرا  از قوانین مربوط ب       

 های تقلبی اثرش جلوگیری کند. تواند از انتشاخ ناخ می 00-18جدول 
 . برخی قوانین ایران برای اقدامات موقتی و احتیاطی 99-38جدول 

 توضیح قانون ردیف
قانو  حمایس از حقوق  33ه ماد 0

 مؤلفا  و مصنفا  و هنرمندا 
تأکید بر خسیدگی مراجع قضایی ب  شکایس شاکی خصو ی و دخ  وخ  تأیید  دوخ 

 حکم ممانعس از نشر و تخش و عرض  آثاخ موخد شکایس و ضبط آ 
قانو  ترجم  و تکثیر  3ماده  3

 کتب و نشریا  و آثاخ  وتی
ایی ب  شکایس شاکی خصو ی، و دخ  وخ  تأیید جلوگیری تأکید بر خسیدگی مراجع قض

 از نشر و تخش و عرض  کتب و نشریا  و آثاخ  وتی موضوع شکایس و ضبط آ 
 «خااخا  قابل مطالب »توا  ب  انواع می« جبرا  خااخ  ناشی از نقض حق مؤلف»دخ ایرا  از قوانین مربوط ب       

النفع یا خااخ  عدم»اشاخه کرد. البت  دخباخه « الوکال های دادخسی و حق ین ه»ازجمل  خااخا  مادی و معنوی مانند 
ای وجود نداخد و این مهم دخ قانو  مبهم دلیل نقض حق مؤلف، وحد  خوی ب « خفت  شخص مؤلفمنافع ازدسس

  شخص ناقض دخ علی 03-18تواند با استناد ب  مواد قانونی جدول مانده اسس. دخ این شرایط شخص مؤلف میباقی
 (.0931محاکم طرح دعوی کند و جبرا  خااخ  خا خواستاخ شود )نعمتی، 

 . برخی قوانین ایران برای جبران خسارت مؤلف در قانون ایران92-38جدول 
 قانون ردیف
 قانو  حمایس حقوق مؤلفا  و مصنفا  و هنرمندا  38ماده  0
 ثاخ  وتیقانو  ترجم  و تکثیر کتب و نشریا  و آ 1ماده  3
 قانو  ترجم  و تکثیر کتب و نشریا  و آثاخ  وتی 8ماده  9
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 مالحظات حقوقی پژوهش ۸۸۳

س
 های کنترل رفتار حقوقی در پژوهش . انواع سامانه38-3

های فناوخان  عالوه بر اف ایش زمین  سرقس علمی، شرایط تشخیص این اقداما  خا هم آسا  کرده اسس. تیشرفس
اند. نحوة ت یافهای باالیی دسسهای اخیر دخ زبا  فاخسی ب  قابلیسو دخ سال دخ زبا  انگلیای« یاباف اخهای مشاب نرم»

نند هاتند تا بتوا« تایگاه داده، نمای  و امثال آ »اف اخها مشاب  موتوخهای جاتجو و برخوخداخ از انواع عملکرد این نرم
د. دخ گیری و چابانده شده  وخ  میها خا با منابع موجود تشخیص دهند. این اقدام با شناسایی مواخد کپمشابهس

ب  « دهسرقس ای»و حتی « هاترجم »، «هاهای غیرماتیم یا بازنویایقولنقل»های تیشرفت  تالش شده تا مواخد شکل
زاده عصاخها، تشخیص شود ک  البت  این خوند دخ حال تکمیل اسس )عباسیا  و خجبکمک هوش مصنوعی قابل

0931 .) 
تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا  ایرا  بانام اختصاخی مشهوخ »ک  خسمی برای انجام این کاخ دخ ایرا  مر      

 ها ب  شرحبا ایجاد انواع سامان « وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخی»عنوا  یک تژوهشگاه دخ زیرمجموع  ب « ایرانداک
 شود. ب  تژوهشگرا  برای کنترل خفتاخهای حقوقی تژوهشی کمک می 09-18جدول 

 رسانی به پژوهشگران در ایرانداک های خدمت. انواع سامانه99-38جدول 
 توضیح انواع ردیف
 ها و گ اخش عناوین مشاب  یا تکراخی برای مروخ عناوین سایر تیشین  سامان  تیشین  تژوهش 0
 هاخش میرا  مواخد مشابهسها و گ اسایسها و وبها، خسال نام برای مروخ محتوای تایا  سامان  همانندجو   3
نام ، سامان  ملی ثبس تایا  9

 خسال  و تیشنهاده
 نام  و خسال  برای  یانس از حقوق تدیدآوخندگا  امکا  ثبس تیشنهاده، تایا 

 
 . سامانه پیشینه پژوهش )تکراری نبودن عنوان(38-3-9

 ثبس عنوا « تکراخ موضوعا  تژوهشی»برای جلوگیری از « وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخی»بر اساس مصوب  
نوا  ع»توسط دانشجویا  اجباخی اسس. دانشجویا  باید برای اطمینا  از تکراخی نبود  « ایرانداک»ها دخ تروتوزال
بط خها ب  تأیید گروه یا مراجع ذی، گ اخشی خا از سامان  تیشین  تژوهش دخیافس کنند تا تروتوزال آ «تروتوزال

دانشجویا  با اخائ  خسمی دخخواسس بر خوی سامان  و ترداخس ه ین  مشخص شده بر خوی آ  از دانشگاهی برسد. 
ام این گب طریق یک نام  خسمی، تاسخ خود خا نشانی الکترونیکی معرفی شده، دخیافس خواهند کرد. مراحل اجرای گام

 (.   تامروخ کرد )سامان  تیشین  تژوهش، بی 01-18توا  دخ جدول فرایند خا می

 شده در ایرانداک. مراحل ثبت عنوان تصویب93-38جدول 
 مراحل ردیف
  / https://irandoc.ac.irمراجع  ب  آدخس سایس ایرانداک ب  نشانی: 0
 کلیک بر خوی قامس دخخواسس تیشین  تژوهش 3
 «کاخبر تازه هاتم»واخد شد  دخ قامس  9
 نویای خدکرد  مشخصا  و زد  دکم  ناموا 1
 شده از طرف ایرانداک و وخود ب   فح  مربوط ب  ثبس عنوا  مراجع  ب  ایمیل و تأیید لینک اختباطی اخسال 9
 دخیافس تاسخ نهایی دخباخه موضوع دخ ایمیل  5

https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
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 فح  ا لی  0-18د. دخ شکل شو وخ  تصویری اخائ  میشده دخ جدول، ب دخ ادام  هر یک از مراحل معرفی     
 شده اسس.   ایرانداک نمایش داده

 
 . صفحه اصلی ایرانداک 9-38شکل 

 باز شود.  3-18شکل ای ب سپس خوی قامس تیشین  تژوهش کلیک کرده تا  فح      

 
 . ورود به صفحه پیشینه پژوهش 2-38شکل 

نویای  برای تر کرد  مشخصا  و نام 9-18ای ب  شکل کلیک کرده تا  فح « کاخبر تازه هاتم»سپس خوی قامس      
 باز شود.
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س

 
 نویسی.  ورود به صفحه نام9-38شکل 

 شود. مقابل شما باز می 1-18ای ب  شکل نویای  فح تس از تر کرد  مشخصا  و با کلیک خوی گ ین  نام         

 
 نویسی در ایرانداک. پیام ارسالی پس از نام3-38شکل 

خا  شده از ایرانداکنویای باید ب  ایمیل یا خایانام  خود بروید و ایمیل اخسالمشاهده تیام اخسالی تس از نامبا      
 خا مشاهده خواهید کرد.  9-18بازکنید. دخ ایمیل بازشده فضایی ب  شکل 
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 نویسی. ایمیل دریافتی از ایرانداک پس از نام5-38شکل 

ی انویای شما تأیید شود. تس از کلیک خوی لینک  فح شده کلیک کنید تا ناماخسالدخ این مرحل  باید خوی لینک      
 شود. مقابل شما باز می 5-18ب  شکل 

 
 نویسی. ورود به سامانه ایرانداک و دریافت تأیید نام6-38شکل 

مرحل  از شما آدخس ایمیل  دخ این مرحل  باید خوی لینک وخود ب  سامان  کلیک کنید تا واخد سامان  شوید. دخ این     
اخد ها شما وشود. با وخود آ نویای مشخص کردید، برای وخود ب  سامان  خواست  میو تاوخد انتخابی ک  هنگام نام
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س
شود.  مقابل شما باز می« تیشین  تژوهش»ب  نام  1-18سامان  خواهید شد. دخ این مرحل  فضایی ب  شکل 

 
 ژوهش سامانه ایرانداک. ورود به بخش پیشینه پ1-38شکل 

 مقابل شما باز شود.  8-18دخ این مرحل  باید خوی ثبس دخخواسس تیشین  کلیک کنید تا فضایی ب  شکل      

 
 . ورود به بخش ثبت درخواست پیشینه تازه 8-38شکل 
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آنالین  ترداخسدخ این مرحل  باید فرم خا تکمیل و موضوع یا عنوا  خسال  خا ثبس کرد. سپس نابس ب  ثبس و      
اقدام کنید تا نتایج کاخ و برخسی دخ خصوص تکراخی نبود  موضوع خسال  ب  نشانی شما اخسال شود. دخ قامس 

اخ ها نی  اخسال شود. تس از اتمام کاف ود  خایانام  نشانی ایمیل اساتید خاهنما و مشاوخ خا بنویاید تا نتایج برای آ 
 شود. ب  نشانی ایمیل شما اخسال می 3-18ل ساعس، تیامی مشاب  شک 13تا  31ظرف 

 
 . نمونه پیام دریافتی از ایرانداک برای تأیید تکراری نبودن موضوع1-38شکل 

 
 نامه و رساله(سامانه همانندجو )بررسی میزان مشابهت در پروپوزال، پایان .38-3-2

برخوخداخ اسس ک  این بانک « داخک علمیها و دیگر مها، خسال نام متو  تایا »از تشتوان  بانک « همانندجو»سامان  
باشد. سامان  همانندجو برای بهبود اخالق علمی و حمایس از مالکیس طوخ تیوست  دخ حال بروز شد  میاطالعاتی ب 

وجوی خودکاخ دخ با جاس« همانندجو»اندازی شد. های علمی خاهگیری از بدخفتاخیچنین تیشفکری و معنوی و هم
های همانند خا بازیابی ، نوشت «وب»و همچنین دخ « ها و دیگر مداخک علمی دخ ایرانداکها و خسال نام متن کامل تایا »

دهد. بر اساس قوانین و مقرخا  معرفی شده دخ جدول خا نمایش می« منبع اطالعا  همانند»و « اندازه همانندی»و 
های علمی  و دخ حوزه« هاخسال »و « هانام تایا »، «هاتوزالها یا تروتیشنهاده»برای تمام « همانندجو»استفاده از  18-09

های آموزش عالی، تژوهشی، و فناوخی دولتی و غیردولتی کشوخ اجباخی ها و مؤسا ها، تژوهشگاههمچنین دانشگاه
 تا(.اسس )سامان  همانندجو، بی
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 ها در ایران ها و رسالهها، پایانی تمامی پروپوزال. قوانین و مقررات اجباری بودن استفاده از همانندجو برا99-38جدول 

 قانون ردیف
 مجلس شوخای اسالمی 0935مرداد  90مصوب « تیشگیری و مقابل  با تقلب دخ تهی  آثاخ علمی»تبصره ن  قانو   0
 وزاخ  علوم، تحقیقا  و فناوخی 5/3/0939/ دخ  تاخیخ 039333نام  شماخه آیین 3

توانند ب  عضویس این سامان  دخآیند ها میها و همایشها و نشری ین سامان ، تژوهشگرا  و مؤسا برای کاخباس ا     
 ترین زما  دخیافس کنند.های خود خا باخگذاخی و نتیج  همانندجویی خا دخ کوتاهتس با وخود ب  سامان ، نوشت و ازآ 

اسس. با انتخاب این آدخس واخد فضایی ب  /« https://tik.irandoc.ac.ir/User/SignUp»نشانی وخود ب  این سامان  
 خواهید شد.  18-09شرح شکل 

 
 . صفحه ورودی سامانه همانندجو90-38شکل 

برای  شود. یک ایمیلنام توسط دانشگاه و با معرفی یک نماینده و عضویس آ  انجام میدخ این فرایند ابتدا ثبس     
کند. بعد از فعال شد  عضویس، یک ایمیل کرد  اعضا دخ سامان  خا تیدا میشود و او مجوز عضو نماینده اخسال می

کاخاکتری اسس ک  استاد باید ب  دانشجو برای وخود  9خود. شناس  شامل کد شامل گذخواژه و شناس  برای استاد می
 هند.نام خود خا انجام دنویای شخص حقیقی برای دانشجوها اسس ک  از آ  طریق باید ثبسبدهد. نام

توانند ب  عضویس این سامان  دخآیند ها میها و همایشها و نشری برای کاخباس این سامان ، تژوهشگرا  و مؤسا      
 ترین زما  دخیافس کنند.های خود خا باخگذاخی و نتیج  همانندجویی خا دخ کوتاهتس با وخود ب  سامان ، نوشت و ازآ 

 خواهد بود.  01-18انندجو ب  شرح جدول مراحل استفاده دانشجو از سامان  هم
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 . مراحل ثبت و استفاده از سامانه همانندجو در ایرانداک93-38جدول 

 مراحل ردیف
 مربوط ب  دانشجویا  « شخص حقیقی»نویای از بخش انتخاب گ ین  نام 0
 گام و با دقستکمیل اطالعا  شخصی دخ س  3
 خود خا واخد کنید و دخ قامس گذخواژه خم ی خا انتخاب نمایید.  دخ قامس خایانام ، نشانی ایمیل 9
نجام سازی حااب کاخبری وی اشود و با کلیک خوی آ ، فعالسازی ب  خایانام  کاخبر فرستاده مینام، تیوند فعالتس از ثبس 1

ویای ب  نشود و نامی کاخبر فرستاده نمیسازی براشود. اگر خایانام  کاخبر نادخسس باشد یا دخسس واخد نشود، خایانام  فعالمی
 کاخ ببرد.خسد و کاخبر نخواهد تواناس همانندجو خا ب تایا  نمی

تواند با خایانام  )ایمیل( و گذخواژه خود واخد سایس همانندجو شده و مراحل سازی حااب کاخبری، کاخبر میتس از فعال 9
 م دهد.نام  انجابعدی خو برای ثبس تروتوزال یا تایا 

اید ک  کاخبرد ب« های گذشت دخخواسس»و « دخخواسس تازه»وخود ب  محیط همانندجو نمایا  شد   فح  داشبوخد با دو گ ین   5
 کلیک کند. « دخخواسس تازه»خوی گ ین  

 نام  یا خسال دخ قامس دخخواسس تازه، باید نوع دخخواسس خا مشخص کرد و عنوا  خا نوشس. دخ ادام  متن تروتوزال، تایا  1
 Wordاستثنای فهرسس مطالب، فهرسس منابع و مأخذ و ضمایم  از فایل ا لی فقط با فرمس  گیری و ب از چکیده تا آخر نتیج 

 کنید.  paste(  دخ کادخ متن ا لی  برای همانندجوی  V+Ctrl( کپی  و آ  خا )C+Ctrl( انتخاب و آ  خا با)A+Ctrlبا  )
اهنما توانید از استاد خواخدکرد  خایانام  )ایمیل( استاد خاهنما و شناس  استاد خاهنما )تنج کاخکتری( ک  می دخ گام بعد و تس از 8

 ند.کبگیرید. تایپ حروف ب خگ و کوچک و عدد دخ شناس  خیلی مهم هاس اگر دخسس تایپ نشود ایرانداک تأیید نمی
بانکی ک  تس از ترداخس مرحل  امکا  ترداخس با استفاده از کاخ  کلیک خوی دکم  تأیید و نمایش ه ین  همانندجوی و با 3

 شود.کاخ تمام می
ا دخ د خفس ت« های گذشت دخخواسس»دقیق  بعد از ثبس ممکن اسس. برای این منظوخ باید ب  گ ین   09تیگیری نتیج  اغلب از  09

دخ د باشد ابتدا باید  99اگر همانندی بیش از دخ د اسس.  99همانندجویی خا دید. محدوده مجاز همانندی حداکثر تا 
 اشکاال  برطرف و مجدد مراحل قبل تکراخ شود. 

ایی برای هتوانید ببیند چ  قامسشده دید  خو ب نید میشده دخ قامس عالمس جاتجو ک  نوشت برای دید  اشکاال  گرفت  00
 عنوا  ایراد باید برطرف شود. داخ شده و ب شما ماخک

نام  و خسال  باید انجام شود. می ا  دخ د قابل همپوشانی حداکثر تا این کاخ هم برای تروتوزال و هم برای تایا      
هایی مانند فهرسس مطالب، فهرسس منابع و عناوین دخ د بیشتر بود باید بخش 99دخ د اسس. اگر همانندی از  99

ود، شها دخ آنجا گ اخش میفصل دوم ک  بیشترین همانندی تکراخی خا حذف کرد و تا حد امکا  مبانی نظری و تیشین 
ی اخائ  های مختلفبندی جدیدتری اخائ  شوند. نتایج همانندجو با خنگتوسط تژوهشگر بازنویای و با زبا  و جمل 

 شود ک  هر خنگ نماد استفاده از یک منبع خاص اسس.می
      

 نامه، رساله و پیشنهادهسامانه ثبت ملی پایان .38-3-9
ها های تحصیال  تکمیلی و  یانس از حقوق تدیدآوخا  دخ آ ها، و خسال نام ها، تایا نام  ثبس و اشاع  تیشنهادهآیین

ها، و مراک  آموزش عالی، تژوهشی، و فناوخی ها، تژوهشگاه( از هم  دانشگاه0939/3/5/و تاخیخ 039333)شماخه 
متن این مداخک خا دخ  ، و فناوخی خواست  اسس ک  فایل تمامدولتی و غیردولتی زیر نظر وزاخ  علوم، تحقیقا
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س
ی ثبس سامان  مل»سازی این فرایند، ایرانداک تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا  ایرا  )ایرانداک( ثبس کنند. برای آسا 

ویا  قراخ داده اسس. فرایندهای دخ اختیاخ دانشج« /https://sabt.irandoc.ac.ir»خا با نشانی « ، خسال ، و تیشنهادهنام تایا 
 باشد. می 09-18استفاده دخ این سامان  ب  شرح جدول قابل

 نامه، رساله و پیشنهاده. کاربردهای سامانه ثبت ملی پایان95-38جدول 
 توضیح موارد ردیف
اس  نهاده و دخیافس شنمراجع  دانشجویا  ب  سامان  تس از تصویب تیشنهاده، ثبس اطالعا  تیش تروتوزال یا تیشنهاده 0

 گیریخه
خسال  دخ  نام  یامن ل  ثبس تایا گیری ب متن و دخیافس شناس  خهالف( ثبس و باخگذاخی فایل تمام نام  یا خسال تایا  3

 سامان 
 گیری ب  مؤسا  محل تحصیل ب( اعالم شناس  خه

 ی ثبس تایانی ج( وخود دانشگاه ب  سامان  و برخسی و تأیید اطالعا  دانشجو برا
نام  یادشده دخ تایگاه اطالعا  علمی ایرا  )گنج( ب  دهی و دخ چاخچوب آیینها، مداخک سازما ازاین گامتس     

 اسس.  00-18شود. فرایند ثبس دخ این سامان  ب  شرح شکل دخ اختیاخ عموم گذاشت  می Ganj.irandoc.ac.irنشانی 

 
 ه . فرایند ثبت در سامان99-38شکل 

ام ، ن وخ  ساده و کاخبردی از خوی سامان  دید )سامان  ملی ثبس تایا توا  ب ج ئیا  مراحل این فرایند خا می      
 تا(. خسال  و تیشنهاده، بی
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مالحظات اخالقی  پژوهش  
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 پژوهش هدف کلی: آشنایی با مالحظات اخالقی 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم اخالق پژوهش 
 المللی اخالق نشر )کوپ(آشنایی با کمیته بین 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور آشنایی با آئین 
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 مقدمه

ا  از تژوهش خا های اخزشی دیگرسو ب  برخسی عملکرد تژوهشگر و از سوی دیگر داوخیاخالق تژوهش از یک
 دهد. دخ این فصل ابعاد مختلف اخالق تژوهش موخدبحث قراخ خواهد گرفس.موخدتوج  قراخ می

 
 . مفهوم اخالق پژوهش 31-9

کننده خفتاخهای خوب و بد از منظر اخزش و داوخی اشاخه داخد؛ ب  قواعد و ا ول تعیین Moralوجدا  دخ ترجم  واژه 
ای ای و کاخی برای ترسیم مجموع ناظر بر قواعد اخالقی تایشگر خفتاخ حرف  Ethicsه ک  اخالق دخ ترجم  واژدخحالی

وخکلی طخا ب « اخالق»کنند و از ضوابط توافقی اسس. برخی از محققا ، واژه ا ول اخالقی خا از واژه اخالق تفکیک می
ک خویکرد خردگرا و حتی علمی و خا برای معرفی ی« ا ول اخالقی»اما « خفتاخ نیک»برای مشخص کرد  معیاخهای 

خج های مند وخ  مدو  و دخ قالب تو ی برند. ازآنجاک  ا ول اخالقی ب توجیهی دخ موخد قواعد خفتاخی ب  کاخ می
شوند؛ اما تفاوتی ک  با مقرخا  حقوقی داخند، شوند، ب  حوزه حقوق ن دیک میها و بندهای خاص عرض  میدخ ماده

ک  ا ول اخالقی، از وقی عمومیس داخند و اجرای آ  برای هم  افراد الزم اسس، دخحالیاین اسس ک  مقرخا  حق
ای خاص مانند دانشجویا  و اساتید  خا های اقتداخآمی  برخوخداخ نیاتند و تنها یک گروه اجتماعی یا حرف ویژگی

 (.0931اهریا ، ها نی  محدود اسس )ببرا ، خانیکی و آطآوخ آ های ال امدخبرمی گیرند و جنب 
نهاد یا بنگاه ازجمل  افراد شاغل دخ آ  اسس و شامل خهنمودهای های اخالقی یکعنوا  مائولیسای ب اخالق حرف      

های اخیر موخدتوج  جدی قراخگرفت  ای تژوهش دخ سالضروخ  تدوین ا ول اخالق حرف عملی و کاخبردی اسس. 
-ف اخالق حراند. المللی قراخگرفت انند کوپ وجود داخند ک  موخدتوافق بیناسس. امروزه منشوخهای اخالقی متعددی م

ا هعنوا  شخص مائول دخ برابر اخزشدنبال فهمی از اخالق معنوی یا وجدا  اسس ک  دخنهایس ب  برداشس ما ب ای ب 
شود. د دچاخ چالش میگیرد، فرای دخ تعاخض با اخالق معنوی قراخ میانجامد. وقتی عنا ر نظام اخالق حرف می

احترام ب  »اخالق شناسا  دخ توجی  منطقی خفتاخها و کرداخها، فرد خا ب  ترسیم ا ول عمومی و تایداخی همچو  
ا لی  کنند. این ا ول کانو ترغیب می« های جمعی و اجتماعیکرامس اناانی، بیا  حقیقس، شفافیس و الت ام ب  اخزش

 (.0988دهند )خانیکی، میای خا تشکیل قوانین اخالق حرف 
های قطعی دخ هر کشوخ ای دخ حدفا ل بین اخالق و حقوق قراخ داخد. قوانین دستوخالعملاخالق شناسی حرف      

ر گرفت  ها تنبیهی دخ نظها قابل تیگردهای حقوقی اسس و اغلب برای شکات  شد  آ یا سازما  هاتند ک  تخطی از آ 
ها خا متوقف یا دستگیر کرده و ب  محاکم دهند و آ شکنا  واکنش نشا  میمقابل قانو  شود. نیروهای انتظامی دخمی

  شده دخ قانو ، موخد قضاو  و جریمشکنا  خا بر اساس مواخد تعییندهند. محاکم قضایی نی  قانو قضایی تحویل می
شود. دخواقع خوب و بدهایی ک  نترل میدهند. اما اخالق بیشتر جنب  دخونی داخد و با معیاخ اساسی وجدا  کقراخ می

مند شده، توسط فردی مانند تژوهشگر، دخونی دخ سطح جامع  و فرد، موخدتذیرش عمومی قراخگرفت  یا شاخص
دهد و دخ سطوح بعدی، ها، دخ نخاتین گام، وجدا  فرد ب  او هشداخ میتوجهی ب  این شاخصشود. دخ  وخ  بیمی
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س
دهد. بایاخی از اموخ تژوهش هم جنب  اخالق تشخیص میمداخ یا بیر خا اخالققضاو  جامع  اسس ک  تژوهشگ

 (.0931قانونی و هم جنب  اخالقی داخند )قاسمی و فنازاد، 

      
 9المللی اخالق نشر )کوپ(. کمیته بین31-2

. این ین حوزه اسسنظرا  انظر بین سردبیرا ، داوخا  مجال  معتبر علمی و  احبکوپ، انجمنی برای بحث و تبادل
با گروه کوچکی از سردبیرا  مجال  ت شکی دخ انگلیس آغاز کرد و اکنو  حدود  0331کمیت  فعالیس خود خا از سال 

ذیر تمند امکا ها داخد و عضویس برای سردبیرا  مجال  و سایر افراد عالق عضو از سراسر دنیا دخ تمام خشت  3999
را  ها و تیشنهادهایی خا برای سردبیرا  و ناشعضو کوپ هاتند. کوپ، دستوخالعمل اسس. بایاخی از ناشرا  ب خگ دنیا

توانند از آ  کمک اسس ک  هنگام برخوخد با انواع خفتاخهای غیراخالقی دخ تژوهش، میکرده و داوخا  مجال  تهی 
ز غرض و امثال آ  تأکید داخند دوخاداخی و انصاف و داوخی بدو  تعصب و ب بگیرند. این مواخد بر خعایس ا ل امانس

 (.0931)عباسیا ، 
 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور . آئین31-9
ها دخ حیط  علوم تای  و علوم زیاتی های واالی اخالقی دخ انجام تژوهشمنظوخ نظاخ  بر خعایس ا ول و اخزشب 

  شرح ای با اهدافی بنام یوانا  مرتبط با تژوهش، آیینبر اناا  یا حیوانا  و تکریم خعایس حقوق تمامی افراد یا ح
 شکل گرفس.  0-13جدول 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور . اهداف آئین9-31جدول 
 اهداف ردیف
 های تجربیخعایس موازین شرعی، حقوقی و اخالقی دخ تمامی تژوهش 0
 شی از تژوهشمراقبس از حیوانا  دخ برابر خطرا  احتمالی نا 3
های اسالمی دخ انتخاب موضوع و خوند انجام حفظ حقوق آزمودنی، تژوهشگر و سازما  مجری تژوهش و حفظ اخزش 9

 تژوهش
 های مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی توسط تژوهشگرا  داخلی و خاخجیهای تژوهشتیشگیری از اجرای طرح 1
 های تژوهشی خین اخالقی و حقوقی دخ برنام ترویج فرهنگ استفاده از مشاو 9
عنوا  خئیس کمیت (، معاو  تژوهش و فناوخی، یکی ای متشکل از خئیس دانشگاه )ب نام  کمیت برای اجرای این آئین    

از اعضای علمی خشت  حقوق )حداقل استادیاخ(، یکی از اعضای علمی گروه معاخف حداقل استادیاخ یا داخای مدخک 
 ، یک نفر متخصص اخالق ت شکی و یک نفر اعضای علمی گروه آماخ )حداقل استادیاخ( وجود داخد. حوزوی

های تژوهشی با موضوعا  اناانی یا حیوانی تأییدشده توسط شوخای تژوهشی استا  این کمیت  ب  برخسی طرح     
اسس. از مالحظا  اخالقی مواخدی « یشرعی، حقوقی و اخالق»ها با تأکید بر خعایس مالحظا  تردازند. برخسی آ می

خضایس آگاهان  آزمودنی، خعایس حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرا  احتمالی تژوهش، خعایس »چو  

                                                           
1. COPE 
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های اسالمی دخ انتخاب موضوع و خوند خازداخی، مراعا  حقوق همکاخا ، استفاده  حیح از اطالعا ، حفظ اخزش
ناسی با ششناسی و خوا های دکتری دخ خشت  زیاسها و خسال نام . بنابراین تمام تایا اسس« انجام تژوهش و امثال آ 

ال ام  ها نی  با نظر شوخای تژوهشیموضوعا  اناانی و حیوانی ب  مجوز کمیت  اخالق زیاتی نیاز داخند؛ دخ سایر خشت 
 شود. آ  مشخص می

شرع مقدس و قوانین خسمی کشوخ، کد مربوط ب  حفاظس مبنای قضاو  اخالقی دخ کمیت  مرک ی عالوه بر      
 های الزم برای اخزیابی اخالقی از قبیلآزمودنی اناانی و حیوانی اسس. بر این اساس، کمیت  اخالق زیاتی باید فرم

. دهدخا ب  همراه اطالعا  موخدنیاز دخ دسترس تژوهشگر قراخ « نام ، اخزیابی ضرخ و زیا  و امثال آ خضایس»های فرم
 اسس.  3-13کدهای مربوط ب  حفاظس آزمودنی اناانی ب  شرح جدول 

 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی  2-31جدول  
 کدها ردیف
 ای های مداخل ویژه تژوهشها بر خوی آزمودنی اناانی ب ضروخ  کاب خضایس آگاهان  و کتبی دخ کلی  تژوهش 0
کننده قراخ داد  آزمودنی دخ معرض ضرخ و زیا  غیرمعقول یا ایجادکننده تواند توجی س علم نمیاخجحیس منافع جامع  یا تیشرف 3

 محدودیس دخ اعمال اخاده و اختیاخ او باشد. 
 کاب خضایس آگاهان  باید فاخغ از هرگون  اجباخ، تهدید، تطمیع و اغوا باشد.  9
دنی باشد، علس انتخاب آزمودنی باید ب  تأیید کمیت  اخالق زیاتی دخ مواخدی ک  محقق ازنظر تشکیالتی دخ باالدسس آزمو 1

 برسد و توسط فردی ثالث، خضایس آگاهان  کاب شود. 
های احتمالی، خوش اجرا، هدف تژوهش، زیا »دخ تژوهش بالینی دخمانی یا غیردخمانی، تژوهشگر باید اطالعا  مربوط ب   9

  قید نامزمودنی ب  او تفهیم و ب  سؤاال  او تاسخ دهد. این مواخد باید دخ خضایسخا دخ حد مرتبط با آ« فواید و مد  تژوهش
 شوند. 

های علوم ت شکی، باید قبل از انجام تژوهش تمهیدا  الزم از قبیل امکانا  تیشگیری، تشخیصی و دخمانی فراهم دخ تژوهش 5
 و دخ  وخ  بروز خااخ  غیرمتعاخف جبرا  شود. 

 خبط )آزمودنی، تژوهش و سازما ( باشد. اعالم نتیج  تژوهش، باید با خعایس حقوق مادی و معنوی عنا ر ذینحوه گ اخش یا  1
تواند از شرکس دخ تژوهش منصرف شود. دخ  وخ  انصراف، تژوهشگر باید ب  آزمودنی اعالم کند ک  دخ هر زما  می 8

 ب  ایشا  تفهیم و او خا حمایس کند.  تژوهشگر باید تبعا  نامطلوب احتمالی ناشی از ترک تژوهش خا
اگر ب  نظر تژوهشگر، اخائ  برخی اطالعا  ب  آزمودنی، منجر ب  مخدوش شد  نتایج تحقق شود، عدم اخائ  این اطالعا  باید  3

 شود.  اهمموقع آزمودنی از آ  اطالعا  فرخی ی کاملی برای آگاهی ب با تأیید کمیت  اخالق دخ تژوهش باشد و دخ ضمن برنام 
مائولیس تفهیم اطالعا  ب  آزمودنی ب  عهده تژوهشگر اسس و دخ مواخدی ک  فرد دیگری این اطالعا  خا ب  آزمودنی بدهد،  09

 از محقق سلب مائولیس نخواهد شد. 
ان  از حق شرکس داد  آزمودنی دخ تژوهش، بدو  اخائ  اطالعا  مربوط ب  تژوهش، ممنوع اسس. مگر اینک  آزمودنی آگاه 00

 نظر کرده باشد. خود دخ کاب اطالعا   رف
ها اطالع داده شود ک  دخ ضروخی اسس، باید ب  آزمودنی« شاهد و موخد»های کاخآزمایی بالینی ک  وجود دو گروه دخ تژوهش 03

 قراخ گیرند.  « شاهد و موخد»طوخ تصادفی دخ یکی از دو گروه اند ک  ممکن اسس ب تژوهش شرکس کرده
های دخمانی می ا  ضرخ و زیا  باید کمتر از منافع تژوهش باشد. مرجع تشخیص کمیت  اخالق دخ تژوهش با اعالم دخ تژوهش 09

 ای خشت  مربوط اسس. نظر تس از مشوخ  با متخصصا  حرف 
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س
باید  د. البت  دخ محاسب  آ تذیرش نباید از می ا  ضرخ خوزمره آزمودنی بیشتر باشهای غیردخمانی می ا  ضرخ قابلدخ تژوهش 01

 های ناشی از اقتضای موقعیس و شرایط شغلی، سنی، زمانی و مکانی خا استثنا کرد.  ضرخ و زیا 
 تواند توجیهی برای مواج  کرد  آزمودنی با ضرخ و زیا  اضافی دخ تژوهش باشد. بود  نمی« عملی، ساده، سریع و اقتصادی» 09
ها از این های دچاخ فقر فرهنگی و اجتماعی یا مالی باید دخک  حیح آزمودنیاحتمالی با آزمودنی های داخای زیا دخ تژوهش 05

 ها ب  تأیید کمیت  اخالق دخ تژوهش برسد. زیا 
تلقی و آ  خا افشا نکند و دخ ضمن شرایط عدم افشای « خاز»عنوا  تژوهشگر موظف اسس ک  اطالعا  مربوط ب  آزمودنی خا ب  01

 نی  فراهم کند. مگر آنک  دخ این مایر محدودیتی داشت  باشد ک  دخ این  وخ  باید از قبل آزمودنی خا مطلع کند. آ  خا 
اطالع باشد، تژوهشگر بایاتی ترتیبی اتخاذ کند ک  دخ شرایط ضروخی دخ مواخدی ک  آزمودنی، از نوع داخو دخ تژوهش بی 08

 دنی و یا ت شک معالج او قراخ دهد. اطالعا  مربوط ب  داخو خا دخ اختیاخ آزمو
 هرگون   دم  جامی و زیا  مالی ک  دخ تی انجام تژوهش بر آزمودنی تحمیل شود، باید مطابق قوانین موجود جبرا  شود.  03
 های گوناگو  تژوهش نباید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامع  باشد. انجام خوش 39
چ  ازنظر نوع آزمودنی و چ  ازنظر خوش تژوهش، انتخاب آزمودنی از بین زندانیا  و –دخ خوند تژوهش دخ شرایط مااوی  30

تریش و جنین( از طرفی و بقی  جامع  از ماندگا  ذهنی، مبتالیا  ب  زوال عقل، بیماخا  خوا های خاص ) غاخ، عقبگروه
 طرف دیگر، انتخاب اولویس ب  عهده کمیت  اخالق زیاتی اسس. 

 هایی ک  نتایج آ  منحصر ب  زندانیا  باشد، با کاب خضایس آگاهان  کتبی بالمانع اسس. شرکس زندانیا  دخ تژوهش 33
عنوا  آزمودنی ترجیحی دخ تژوهش شرکس داد و از زندانیا  خا ب  علس شرایط خاص ازجمل  دخ دسترس بود  آنا ، نباید ب  39

 ع تژوهش محروم کرد.  ها خا از منافتوا  آ طرفی نی  نمی
 شرط کابها ب تریش دخ کلی  تژوهشماندگا  ذهنی، مبتالیا  ب  زوال عقل و بیماخا  خوا های  غاخ، عقبشرکس گروه 31

 ها و اثبا  ضروخ  انجام چنین تژوهشی بالمانع اسس. خضایس کتبی از ولی قانونی آ 
و تنها زمانی مجاز اسس ک  ب  نفع جنین و مادخش باشد و ضرخی متوج   انجام تژوهش غیردخمانی بر خوی جنین مجاز نیاس 39

 یک از آنا  نشود. بدیهی اسس کاب خضایس آگاهان  کتبی از مادخ و ولی قانونی جنین ضروخی اسس. هیچ
 شرط ضروخ  و خعایس موازین قانونی بالمانع اسس. های سقط شده ب انجام تژوهش بر خوی جنین 35
 های بنیادی نیاز ب  کاب اجازه از فرد دهنده سلول و تصویب کمیت  اخالق زیاتی داخد. ژوهش بر سلولانجام ت 31
 مروخ کرد.  9-13توا  ب  شرح جدول همچنین کدهای مربوط ب  حفاظس آزمودنی حیوانی خا می     

 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی   9-31جدول  
 کدها ردیف
 امپیوتری اف اخ کده از حیوانا  آزمایشگاهی برای مطالع  دخ شرایط نبود امکا  تجرب  اناانی یا جایگ ینی نرمضروخ  استفا 0
تأیید و دخ  وخ  بیماخی قرنطین  شود. حیوا  جدیدالوخود نباید تا اطمینا  یافتن از سالمس  سالمس حیوا  باید هنگام تحویل 3

 . دخ  وخ  وجود بیماخی باید حیوا  تحس دخما  قراخ گیرد. عمومی ب  محل حیوانا  دیگر منتقل شود
 حیوانا  قبل از وخود ب  مطالع  تژوهشی باید با افراد و محیط سازگاخ شوند.  9
 شده باشد. شرایط الزم نگهداخی حیوا  بر اساس گون  حیوا  و نیازهای تخصصی آ  باید قبالً فراهم 1
م خا داشت  باشد و غذا، آب و حفاظس دخ برابر حیوانا  دیگر و همچنین نیازهای خفتاخی و فضای نگهداخی باید امکانا  الز 9

 اجتماعی حیوا  و کنترل عوامل محیطی نظیر دمای محیط و خطوبس باید دخ نظر گرفت  شوند. 
های جلوگیری از و خوشهای مشترک اناا  و حیوانا  موخدمطالع  کاخکنا  محل نگهداخی حیوانا  باید دخ خابط  با بیماخی 5

 برای حفظ سالمس استفاده کنند. « لباس، دستکش، چکم ، ماسک و سایر امکانا  حفاظتی الزم»آ  آموزش ببینند و از 
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های مخصوص کاخ یا جوندگا  نی  باید فراهم باشد. نوع خطر هر حیوا  )چنگ زد ، گاز برخی وسایل خاص مانند دستکش 1
  ( باید برای کاخکنا  آموزش داده شود تا دخ حفاظس خود موخداستفاده قراخ دهند. گرفتن، نیش زد  و امثال آ

ا دخ هکاخکنا  بخش نگهداخی حیوانا  و آزمایشگاه تژوهش باید آگاهی نابس ب  اهمیس موضوع تژوهش و اهمیس نقش آ  8
 حفظ سالمس حیوا  و دخنتیج   حس مطالع  داشت  باشند. 

 وا  برای مطالع  خاصانتخاب  حیح گون  حی 3
 استفاده از حداقل ممکن حیوا  برای مطالع  09
 اجتناب از ایجاد دخد یا ب  حداقل خساند  ناخاحتی، تریشانی و دخد دخ حیوانا   00
 ها و بیهوشی مناسبحس کنندهاستفاده از ماکن، بی 03
 ا ، بیماخی، دخد و تغییرا  فی یولوژیک و تاتولوژیک حیوآموزش تژوهشگر دخباخه ابعاد زندگی، فی یولوژیکی، تغذی ، سالمس 09
 های خاص موخداستفاده آموزش اختصا ی دخ موخد گون  01
 اطالعا  الزم دخ موخد تأثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش  09
 عدم استفاده از حیوانا  بیماخ دخ آزمایش  05
 اجتناب از تکراخ غیرضروخی آزمایش  01
 تس از آزمایش و مشاهده، نظیر اخزیابی حیوا  تس از دخما  یا جراحی  مراقبس 08
کننده این ا ول همانا تقوا، احااس مائولیس و تعهد اخالقی دخ تژوهشگرا  اسس و دخ مواخد ابهام، تفایر تضمین     

 (. 0935نوخ،  نام  اخالق زیاتی دانشگاه تیامنام  بر عهده شوخای تژوهشی دانشگاه اسس )آئینمفاد آئین
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نرم افزارهای  
نگارشی، ویرایشی و نمایشی   51 

 افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی  هدف کلی: آشنایی با انواع نرم

 اهداف یادگیری
 افزارهای نگارشی آشنایی با نرم 
 افزارهای ویرایشی آشنایی با نرم 

 افزارهای نمایشی آشنایی با نرم 
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 مقدمه

اف اخهای نگاخشی، ویرایشی و نمایشی اسس. دخ اف اخهای موخداستفاده تژوهشگرا ، انواع نرمیکی از ترکاخبردترین نرم
 اهد شد.  ها ترداخت  خواف اخها و چگونگی استفاده از آ این فصل ب  معرفی انواع مهم این نرم

 
 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای . انواع نرم50-9

 نگاخشی،»اف اخهای بیشترین کاخبردهای خوزمره تژوهشگرا ، مؤلفا  و سخنرانا  دخ دنیای امروز، استفاده از نرم
ها چندکاخ خا ام تردازد. برخی برنها میهای این نوع برنام ب  معرفی ویژگی 0-99اسس. جدول « ویرایشی و نمایشی

 شوند.  تر معرفی میشدهو شناخت  عنوا  اب اخی تخصصیدهند اما دخ یکی از این س  حوزه ب با هم انجام می
 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای رایج . انواع نرم9-50جدول 

-نوع نرم ردیف

 افزار
 توضیح و نمونه

 آفیساف اخ معروف وخد چوبی خاص مانند نرمبرای نوشتن متو  دخ زمین  یا چاخ نگاخشی 0
ب  « اف اخ ویراستیاخنرم»ها با معرفی جایگ ین مناسب برای کلما  مانند گذاخیبرای ویرایش متنی و نشان  ویرایشی 3

 فاخسی 
 «رزیت»و « ینستاوختو»ها یا بدو  سخنرانی مانند با سخنرانی زما برای تهی  و اخائ  اسالیدهای نمایشی  هم نمایشی 9

 
 پردازافزارهای نگارشی یا واژه. نرم50-2
توا  تردازها میاسس. با واژه« گ اخش، بروشوخ و امثال آ  نام ،»اف اخی برای ایجاد متن یا اسنادی ب  شکل ترداز نرمواژه

عنوا  بخشی از ب  Microsoft Wordترداز، انواع اسناد متنی و حتی همراه با تصویر خا تهی  کرد. ترطرفداخترین واژه
تردازهایی ساده و خایگا  عنوا  واژهب  «WordPadو NotePad»های اسس. همچنین برنام  Microsoft Office مجموع 

و سپس  All programs و گ ین  Startاف اخها دخ منوی شوند. این نرمها نصب میهمراه با ویندوز دخ هم  سیاتم
بایاخ فراگیر اسس و مالط  Microsoft Word اف اخ تردازها نرمسترس هاتند. دخ میا  واژهدقابل Accessories گ ین  

 تردازها برای ایجاد سندی جدیدکند. تقریباً دخ تمام واژهتردازها هم کمک میاف اخ ب  کاخ با سایر واژهبود  بر این نرم
-99تعددی برای انتخاب و اجرا وجود داخد )شکل خا  کلیک کرد. دخ آ  اب اخهای م New گ ین  File باید دخ منوی

0 .) 
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شینرم افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمای ۸۶۳  

س

 
 مربوط به نگارش کتاب مرجع پژوهش  Word. یک صفحه 9-50شکل 

وانید تگیرد. اما شما میدخ شرایط عادی و با انتخاب یک فایل وخد جدید، فضای خالی اولی  دخ اختیاخ شما قراخ می     
خا دخ مقابل خود داشت  باشید و بر اساس آ  سند یا  Templateیا « یا قالب الگو»انواع New و گ ین   Fileاز منوی 

 (. 3-99 وخ  خودکاخ دخ چاخچوب مشخصی قراخ دهید )شکل تروژه خود خا ب 

 
 Wordپرداز افزار واژههای قابل انتخاب در محیط نرم. انواع قالب2-50شکل 

های کشوخ موخد تأکید و با توج  ب  الگوهای خا ی ک  دخ دانشگاه« اهها و خسال نام تایا »برای تدوین گ اخش      
 وخ  دستی و بر اساس ساختاخ دانشگاه مقصد خود اقدام کند. با شود ک  تژوهشگر ب گیرد، تو ی  میقراخ می

قط  ن شود ک  نمایشگرز  دیده میبازشد  فضای وخد و امکا  شروع کاخ بر خوی یک سند خالی، یک نشانگر چشمک
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نام  Paragraph break خا فشاخ دهید. این حرکس Enter شروع نوشتن اسس. برای خفتن ب  خط بعد کافی اسس کلید
توا  تنظیما  خا طوخی انجام داد ک  بین خط تایا  هر تاخاگراف با خط اول تاخاگراف بعدی مقداخی فا ل  داخد. می

کند اما یکی از عادا  خوب این اسس ک  طوخ خودکاخ ذخیره میا ب اف اخ هرچند دقیق  محتوا خایجاد شود. هرچند نرم
یا عالمس  Save و گ ین   Fileای و منظم، سند دخ حال تایپ ذخیره شود. دخنهایس ب  استفاده از منوی  وخ  دوخهب 

توا  می Save Asتوا  محتوای فایل خا دخ محل ایجادشده ذخیره کرد. با گ ین  فالتی خوی نواخ باالی محیط وخد می
کل فایل خا دخ محل مشخص و دیگری، غیر از جایی ک  ایجادشده، ذخیره شود. دخ بایاخی از مواخد و برای انجام 

بوط  داشتن موس خوی اب اخ مرشود. این دستوخهای میانبر با نگ تر کاخها از کلیدهای میانبر اجرایی استفاده میسریع
 دیده خواهد شد.  

  خا ب« های متنی داها و عکس»اف اخهایی هاتند ک  اف اخهای جدید و موخدتوج  نگاخشی، نرمگر نرمیکی از دی     
اسس ک  با ظرفیس بایاخ باالیی این  Google Keep Notesاف اخهای محبوب کنند. یکی از این نرمنوشتاخ تبدیل می
ب  اف اخ، فرایند مصاحدهند، با فعال کرد  این نرمجام میویژه برای کاانی ک  کاخ مصاحب  خا اندهد. ب کاخها خا انجام می

شده و تژوهشگر تنها باید وقس خود خا بر خوی ویرایش آ   رف کند. وجود امکا  از هما  ابتدا ب  نوشتاخ تبدیل
جام ا انهجویی دخ وقس تژوهشگرا  دخ کاخ مصاحب اف اخ موبایلی آ  باعث شده اسس تا تحول عظیمی برای  رف نرم

 شود. 

 
 افزارهای ویرایشی . نرم50-9

 اسس.  9-99با نمادی ب  شکل « Virastyarویراستیاخ یا »اف اخهای ویرایش متو  فاخسی ترین نرمیکی از بهترین و خایج

  
 افزار ویرایش متون فارسی ویراستیار. نرم9-50شکل 

شود و دخ نواخ اولی  مانند شکل  اضاف  می Word اف اخرماف اخ تخصصی ویراستیاخ، گ ین  آ  ب  منوی نبا نصب نرم     
 شود.  دیده می 99-1

 
  Wordافزار ویراستیار بر روی . فعال شدن نرم3-50شکل 
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تباها  اش»، «ا الح خطاهای امالیی و انشا»قابلیس ویراستاخی متو  فاخسی دخ مواخدی چو  « ویراستیاخ»اف اخ نرم     

الی دبیرخان  شوخای ع»اف اخ توسط خا داخد. این نرم« های فاخسیاستانداخدسازی متن»و « گذاخی ویرایشی نقط  و نشان
خاحتی از طریق فضای مجازی قابل دانلود و استفاده اسس. دخ جدول اف اخ ب شده اسس. این نرمتهی « خسانی ایرا اطالع

 شده اسس. اف اخ معرفیهای این نرمانواع قابلیس 99-3
 افزار ویراستیار برای متون فارسی های نرم. انواع قابلیت2-50ل جدو

 توضیح  هاقابلیت ردیف
یاب غلط 0

 امالیی
های اف ود  واژه»، «های با تاوند، کلما  تکراخیها، واژهگذاخی، چابید  واژهامالی واژه، فا ل »ا الح 

ال و امث« امکا  نادیده گرفتن غلط خایج»و « باخه یک غلط خاص دخ کل متنا الح یک»، «نام جدید ب  واژه
 آ 

 « فا ل  و اعرابحروف، نشان ، اخقام، نیم»ها ازجمل  ا الح انواع امکا  استانداخدسازی نویا  ا الح نویا  3
ا الح  9

 گذاخینشان 
 جب،تع ویرگول، عالمس سؤال، عالمسنقط ، ویرگول، نقط »گذاخی مانند های نشان تشخیص و ا الح غلط

 «قول، ترانت  و گیوم نقل
 وخ  های مختلف نوشتاخ تاخیخ ب گون »هایی چو  بندیهای تاخیخ دخ دست تشخیص و تبدیل عباخ  تبدیل تاخیخ 1

 و امثال آ  «های مختلف نوشتاخ تاخیخ ب  زبا  انگلیایگون »، «عددی و نوشتاخی با اخقام انگلیای و فاخسی
 ها با اعمال تغییر دخ تنجره تنظیما  سازی ویژگیسفاخشیامکا   سازیسفاخشی 9
 اند یا هما  فینگلیش ب  معادل فاخسی شدههای فاخسی ک  با حروف انگلیای نوشت تبدیل واژه تینگلیش  5
 هادخ ابتدای واژه« می»ها یا دخ انتهای واژه« ها»گذاخی برای نمون  ا الح فا ل  تردازش امال 1
عدد  حیح با »، «های انگلیایعدد طبیعی یا اعشاخی با خقم»تشخیص و تبدیل اعداد دخ مواخدی چو   دادتبدیل اع 8

 «عدد کاری با نوشتاخ فاخسی»و « عدد اعشاخی با نوشتاخ فاخسی»، «نوشتاخ فاخسی
خاه مای داخل  وجود»و « هانام خوزخسانی لغسقابلیس ب »، «قابلیس تکمیل خودکاخ کلما »مواخدی چو   سایر  3

 « برنام 
ای خود هاف اخ خا خوی خایان شود این نرمتمامی تژوهشگرا  تو ی  میاف اخ ب های اخزشمند این نرمنظر ب  ظرفیس     

 اف اخ ویرایش الزم خا انجام دهند. نصب کنند و قبل از نهایی کرد  فایل گ اخش تژوهش یا خسال  خود، با این نرم
 

50-9 .Endnote دهی(پرداز و ویرایشی برای ارجاعافزارهای واژهو پژوهیار )نرم 
دهی منابع متعددی اسس ک  دخ جریا  انجام ها چگونگی ساما دخ جریا  نگاخش مقال  یا خسال  دکتری یکی از چالش

، «Endnote» ،«Reference» ،«Manager»توا  ب  اف اخ میشوند. ازجمل  این نوع نرمتژوهش ب  آ  مراجع  می
«Citative» ،«Zetero » ها اشاخه کرد ک  از کاخبرتاندترین آ « تژوهیاخ»و برای منابع فاخسی Endnote  اسس. دخ فصل

 س.  شده اسها ترداخت و نحوه کاخ با آ « تژوهیاخ»و « اندنو »اف اخ چهاخم و بخش جاتجو برای تژوهش ب  معرفی نرم
 

 افزارهای نمایشی. نرم50-3
ود. شزما  با سخنرانی استفاده میاف اخها برای اخائ  سخنرانی یا دخ جلاا  دفاع برای اخائ  نتایج تژوهش هماین نرم
 هاتند. « تاوختوینس و ترزی»اف اخ ترکاخبرد دخ این حوزه دو نرم
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 افزار پاورپوینت . نرم50-3-9
ویند. گنگاخ هم مینمایش اسس ک  ب  آ  تردهبر خوی ترده « متن، عکس و فیلم»ای با قابلیس نمایش برنام  خایان 

اف اخ های این نرمیک برنام  نمایشی ترکاخبرد اسس. از م یس Microsoft PowerPoint مایکروسافس تاوختوینس یا
 های امالیی اسس. ا الح خودکاخ غلط

ن الزم قالب شکلی با عناوی سازی اخائ  دانشجویا  دکتری مرک  تحصیال  تکمیلی یک نمون  الگو یابرای ساده     
شده اسس. کاانی ک  تمایل سایس این مرک  قراخ دادهبرای طراحی اسالیدهای تاوختوینس جلا  دفاع بر خوی وب

خا دنبال کنند.  9-90هایی ب  شرح جدول توانند گامداخند، خود نابس ب  طراحی اسالید اقدام کنند ب  شکل ساده می
بروید و دخ  وخ  نصب بود   Newب  گ ین   Desktopبا کلیک خاسس دخ فضای باز برای فعال کرد  تاوختوینس 

 (.9-99خواهد بود )شکل  (PowerPoint)های قابل انتخاب تاوختوینس اف اخ بر خوی خایان  شما یکی از گ ین این نرم

 
 اندازی یک فایل پاورپوینت جدید . راه5-50شکل 

 شود. باز می 5-99ای ب  شکل  فح تس از کلیک خوی گ ین  تاوختوینس، 

 
 . باز شدن صفحه اول فایل جدید پاورپوینت6-50شکل 

کند،  فحا  کاخی اسالید برای طراحی شروع با کلیک خوی فضای وسط ک  شما خا برای شروع کاخ هدایس می     
 شود. دیده می 1-99شود. اولین اسالید ب  شکل می
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 ت برای شروع طراحی. فعال شدن پاورپوین1-50شکل 

بروید تا  Newتوانید ب  منوی فایل و گ ین  ها دخ این محیط میهای شکلی یا تملپیسبرای استفاده از انواع قالب     
رای ب« وکاخ، سخنرانی، ت شکی، هنری، آلبوم عکس و امثال آ آموزش، کاب»الگوهایی دخ موضوعا  مختلفی چو  

 شده اسس.  الگوی آموزشی انتخاب 8-99خ شکل انتخاب ظاهر شوند. برای نمون  د

 
 های موضوعی و شکلی برای انتخاب انواع قالب Newو گزینه  File. استفاده از منوی 8-50شکل 

ک  قالب موضوعی و شکلی نمون  دخ دانشگاه خود نداخید، خود نابس ب  طراحی ساده شود دخ وختیتیشنهاد می     
-99مطابق شکل  Designمجدداً ب  فضای اولی  بازگردید و این باخ از منوی  openس با کلید آ  اقدام کنید. بر این اسا

 یک طرح خا برای تهی  تاوختوینس خود انتخاب کنید.  3



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۸۱۱ مرجع پژوهش

 
 Design. انتخاب یک طرح از منوی 1-50شکل 

توانید اقداماتی خ آ  میداخد و  د Wordهای زیادی با محیط شباهس Homeویژه دخ منوی اب اخهای این محیط ب      
ب  شرح  «کشی زیرمتن، ایجاد توا  و امثال آ  خاانتخاب نوع فونس، سای  فونس، بولدکرد ، ایتالیک کرد ، خط»چو  
 انجام داد.  09-99شکل  

 
 آرایی در چینش متنبرای انواع تغییرات در متن و انتخاب الگوهای صفحه Home. منوی 90-50جدول 

کننده امکانا  و اب اخهایی خا برای تهی  00-99ب  شرح شکل  Homeخدیف حو هر یک از منوهای همب  همین ن     
 کنند. تاوختوینس فراهم می

 
 افزار پاورپوینت. انواع منوها در نرم99-50شکل 

ب   9-99دول کند. جهر یک از منوها، اب اخهای متنوعی خا برای انواع تغییرا  دلخواه دخ تاوختوینس فراهم می     
 اب اخهای مهم داخل هر یک از این منوها اشاخه داخد. 
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 افزار پاورپوینت. انواع ابزارهای مهم در داخل هر یک از منوهای نرم9-50جدول 

 ابزارها منوها ردیف
0 File Open  ،)بازکرد  مجدد فایل(New های شکلی و موضوعی(، )امکا  انتخاب انواع قالبSave   امکا(

)ترینس  Print)امکا  ذخیره کرد  دخ آدخسی جدید(،  Save asکرد  دخ آدخسی ک  فعال اسس(، ذخیره 
 گرفتن( و...

3 Home Clipboard  ،)کپی، تیاس، برش(Slides  آخایی(، )اسالید جدید و انتخاب الگوی  فحFont  انتخاب(
 Drawing(، د ستو ، فا ل  خطچینش، تعداگذاخی تاخاگراف، جهس )شماخه Paragraphنوع، سای  متن(، 

)تیدا کرد  کلما  و  Editingها، افکس تصویری( و آماده، موقعیس شکل، خنگ کرد  شکل )وخود شکل
 جایگ ینی( 

9 Insert Slides منتخب(،  )ایجاد اسالید جدید با قالبTables  ،)ایجاد جدول(Images  انتخاب تصویر از آخشیو(
 Linksاف اخ کمکی(، )اضاف  کرد  نرم Apps)داخل کرد  شکل یا نموداخ(،  Illustrationیا اینترنس(، 

)داد  تیشنهاد و نوشتن متن دخ کناخ اسالید و  Comments)اتصال متن یک اسالید ب  سایر اسالیدها(، 
)ایجاد یک جعب  جدید برای نوشتن متن، ایجاد سر فح  و زیر فح  یا هدخ و فوتر،  Textطوخ ماتقل(، ب 
 Symbolsنتخاب الگوهای نگاخش هنری کلما ، اضاف  کرد  تاخیخ و زما  فعلی و شماخه ب   فح (، ا

های  وتی و تصویری )انتقال فایل Mediaها یا حروف( و های خیاضی یا سمبل)اضاف  کرد  انواع معادل 
 ب  اسالید( 

1 Design Themes  ،)انتخاب تم یا قالب شکلی اسالید(Variants خاب خنگ(، )انتCustomize سازی یا )سفاخشی
 ها(ها یا قالباعمال تغییرا  اختصا ی بر خوی تم

9 Transitions Transition to this Slide نمایش انتخاب نوع انتقال مانند برش، وخق خوخد ، از حالس محو تدیداخ )تیش
لی ب  انتخاب جدید و انتخاب )انتخاب  دای خاص با هر انتقال از اسالید انتخاب قب Timingشد ( و 

 زما  موخدنظر برای انتقال و حتی امکا  انتقال آ  ب  هم   فحا  یا با استفاده از اب اخهایی مانند موس(  
5 Animations   حرکس داد  عنا ر داخل هر اسالید با توج  ب  زما 

1 SlideShow Start Slide Show  نمایش(، )انتخاب الگوی تمام  فحSet Up  استفاده از الگوهای تیشرفت  برای نمایش(
 )انتخاب مونیتوخ برای نمایش اسالیدها یا تقایم مانیتوخ دخ یک  فح ( Monitorsاسالیدها( و 

8 Review  Proofing های جامع(، )برخسی  حس کلما ، جاتجوی کلما  و منابع و فرهنگLanguage  انتخاب(
 )مقایا  و ترکیب با اسالیدهای دیگر(  Compare )گذاشتن تیشنهاد( و Commentsزبا (، 

3 View Presentation Views  ،)انتخاب الگوی نمایش برای ترینس(Master View  ،)اعمال تغییرا  خوی الگو(
Show های طولی و عرضی اسالید،  فحا  شطرنجی(، کشسازی خط)فعالDirection  انتخاب جهس(

وسفید(، )انتخاب نمایش خنگی یا سیاه Color/Grayscaleمایی(، )انتخاب ب خگن Zoomچینش  فح (، 
Window تهلو( و های جدید با نمایش تهلوب )ایجاد تنجرهMacros استفاده(های قابل)دید  ماکروس 

09 Foxid PDF  های تاوختوینس ب  امکا  تبدیل فایلPDF 

د ها خا کپی و دخ اسالیتوا  آ ال عکس، متن، نموداخ و امثال آ  میعالوه بر استفاده از اب اخهای موخداشاخه برای انتق     
برای  Animationیک افکس برای انتقال اسالید یا  Transitionتوا  از منوهای موخدنظر چابانید. با تکمیل اسالید، می

 شوند. قایم میت 1-99دست  ب  شرح  1های خوی تصاویر یا متن ب  حرکس عنا ر اسالید استفاده کرد. انیمیشن
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 ها در پاورپوینت . انواع انیمیشن3-50جدول 
 توضیح انواع ردیف
0 Entrance Effects های وخود با نمایش عنصر موخدنظر انیمیشن 

3 Emphasis Effects های تأکید با ایجاد حرکس و تأکید خوی سوژه موخدنظر انیمیشن 
9 Exit Effects و از بین خفتن موضوعی خاص های خروج با محو شد انیمیشن 

1 Motion paths Effects های مختلف مانند حرکس خوی شعاع یک دایرهشی ب  شیوه های تویشگر با حرکسانیمیشن 
 تر و کمتر باشند. برای نمایش از ها سادهبرای اسالیدهای دخ سطح خسال  دکتری بهتر اسس ک  این افکس      

slideshow های تاوختوینس یا دکم Alt+S شده خا دخ محل موخدنظر توا  استفاده کرد. دخ انتها الزم اسس تا فایل تهی می
 شده دخ فصل سوم استفاده کنید. ذخیره کرد. برای محتوای اسالیدها از الگوی معرفی

 
 افزار نمایشی پرزی. نرم50-3-2
بتنی بر اف اخ مشود. این نرمسخنرانی استفاده می اف اخ ترزی مانند تاوختوینس، برای اسالیدسازی و اخائ  مطلب ونرم

دخ زبا   (Presentation)  وخ  آنالین اسس. ترزی دخ لغس شکل کوتاه شده ترزنتیشن یا اخائ فضای ابری و اخائ  ب 
ین رتشده ک  ا لیهای مختلفی اخائ اف اخ دخ ناخ دخ این کشوخ معرفی شد. این نرم 3998مجاخستانی اسس و دخ سال 

ید های اخائ  خود دسترسی داشت  باشید. اگر خواست  باشتوانید ب  فایلخایگا  میناخ  آ  ناخ  آنالین اسس ک  شما ب 
اف اخ بدو  نیاز ب  اینترنس اخائ  خود خا باازید، باید ناخ  دسکتاپ آ  خا تهی  کنید. ناخ  دسکتاپ و خایگا  این نرم

 و بعدازآ  شما باید آ  خا خریداخی کنید. استفاده اسس خوز قابل 01 وخ  ب 

 
 افزارهای نمایشیافزار پرزی از دیگر نرم. نرم92-50شکل 

رزی اف اخ تشود  اما دخ نرماف اخ تاوختوینس  فحا  مختلفی وجود داخد و این  فحا  اسس ک  عوض میدخ نرم     
ین دیگر دوخبعباخ کنیم. ب ی مختلف آ  زوم میهاکنیم و دخ بخشیک  فح  ب خگ وجود داخد ک  دخ آ  حرکس می

 اف اخ بهتر اسس ب  ماائل مختلفیکند. اینک  کدام نرمدخ خوی  فح  ب خگ حرکس کرده و خوی نقاط مختلف زوم می
وای اید، تاوختوینس گ ین  بهتری اسس. محتباتگی داخد. اگر زما  اخائ  شما طوالنی اسس و تاکنو  با ترزی کاخنکرده

اف اخ تأثیر داخد. برای نمون  برای کاخهای گرافیکی زیاد ترزی گ ین  مناسبی نیاس. خالقیس دخ ائ  نی  دخ انتخاب نرماخ
یازی نداخد اف اخ نک  ترزی ب  نصب نرماخائ  و سخنرانی، یکپاخچگی و اناجام مطالب دخ ترزی بیشتر اسس. ضمن این

کاخ سازی خودهای کلیدی و خوب ترزی ذخیرهاهد بود. یکی از ویژگیاستفاده خو وخ  آنالین و آفالین قابلو ب 
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کنید امکا  تاک شد  اطالعا  شما وجود نداخد. کاخ کرد  با ترزی  وخ  آنالین کاخ میتروژه اسس. چو  شما ب 

 . اشاخه کرد 9-99توا  ب  مواخدی ب  شرح جدول اف اخ ترزی میهای نرمبرخالف تصوخ ساده اسس. از ویژگی
 افزار پرزی  های نرم. برخی قابلیت5-50جدول 

 هاقابلیت ردیف
  وخ  آنالین و آفالینامکا  ساخس اخائ  ب  0
  وخ  کامالً خایگا های آنالین ب امکا  استفاده از قابلیس 3
 دخ ناخ  دسکتاپ exe وخ  امکا  تهی  خروجی ب  9
 ه از امکا  زوم بدو  افس کیفیس و بازگشس ساده قابلیس تویانمایی بایاخ قدختمند با استفاد 1
 سازی با اکانس آنالین سایس ترزیهمگام 9
 محیط کاخبری ساده 5
 های مختلف ویندوزسازگاخی با ناخ  1
 شده اسس. اخائ  5-99اف اخ ترزی دخ جدول های کاخ با نرمترین گاممهم     

   «Prezi» زار پرزیافهای کار با نرمترین گام. مهم6-50جدول 
 توضیح هاگام ردیف
ساخس حااب کاخبری دخ  0

 سایس ترزیوب
 Basicکلیک و سپس از قامس « Get Started»خوی گ ین   http://prezi.com دخ نشانی
 (. 09-99خا فعال کنید و حااب کاخبری باازید )شکل  Continueگ ین   Freeبخش 

 مرحل  وخود ب  محیط ترزی   وخود  3
زمین  برای انتخاب عکس تس 9

 اخائ 
 انتخاب هرگون  عکس یا تصویر برای وخود ب  اسالید موخدنظر 

 هاجایی و تغییر اندازهجاب  ها Frameکاخ بر خوی  1
 هاواخدکرد  متن موخدنظر دخ فریم نوشتن متن  9
 ، فیلم و  و  هرگون  متن، عکس اضاف  کرد  محتواها 5
 هرگون  خط و نمادها و اشکال هندسی symbol،arrowاضاف  کرد   1
 انتخاب ترتیب اسالیدها برای نمایش  ها Frameتعیین ترتیب نمایش  8
 حرکس داد  ب  محتوای دخو  اسالید  ها Frameانیمیشنی کرد   3
 انتخاب نام برای تروژه  تعیین نام اخائ  09
 شده های انجامفرایند ذخیره کرد  تغییرا  و طراحی خائ سازی اذخیره 00
س ک  شده اسهای مختلفی اخائ اف اخ قیمسویژه امکا  استفاده آنالین از نرمبرای استفاده از سایر امکانا  و ب       
نظر ز گ ین  موخدای واحدهای قابل انتخاب بر اساس ه ین ، دخ  وخ  نیاتوانند با توضیحا  مقایا مندا  میعالق 

 شده اسس.   خوزه خایگا  تیشنهاد داده 01خود خا انتخاب کنند. دخ اغلب مواخد تولی هم فر س فعالیس 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
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 برای ساخت حساب کاربری  Continueو کلید  Basic. مرحله ورود به سایت پرزی، انتخاب بخش 99-50شکل 

 (. 01-99اف اخ شوید )شکل نشانی ایمیل و تاوخد واخد نرمتوانید با وخود تس از تأیید حااب کاخبری، شما می     

 
 افزار با حساب کاربری ایجادشده . مرحله ورود به نرم93-50شکل 

 شود. دخ مقابل شما ایجاد می 09-99مانند شکل اف اخ محیطی ب با وخود ب  فضای نرم     

 
 دشدهافزار با حساب کاربری ایجا. مرحله ورود به نرم93-50شکل 

، «شده قبلیهای ساخت فایل»، «جاتجو»های کنید شامل گ ین شد  یا وخود مالحظ  می log inمحیطی ک  تس از     
و دیگر مواخد اسس ک  دخ این مرحل  باید برای ساخس یک اخائ  جدید « ساخس یک اخائ  جدید»، «ایجاد فایل جدید»
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شینرم افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمای ۸۱۳  

س
یک کرد. دخ ادام  و بالفا ل  محیط جدیدی برای فرایند تولید دخ وسط  فح  کل« New Presentation»د خوی گ ین  

 شده اسس.  های شکلی متعددی برای انتخاب اخائ شود. دخ این مرحل  قالبظاهر می 09-99محتوای اخائ  ب  شکل 

 
 . ورود به مرحله اول ساخت یک ارائه جدید 95-50شکل 

شده تا قالب شکلی منتخب خا انتخاب کنید. دخ سمس چپ است خو Choose templateدخ باالی  فح  با عباخ       
ا  ای امکهای دایره فح  امکا  نمایش و انتخاب از میا  طبقا  وجود داخد. دخ زیر طبقا  با کلیک خوی انواع خنگ

های شکلی بر اساس خنگ محوخی منتخب فراهم خواهد شد. تس از انتخاب قالب شکلی موخدنظر، فیلتر شد  قالب
شود ک  قصد داخید این اخائ  شود. وقتی عنوا  مشخص شد از شما ترسیده میز شما عنوانی برای اخائ  دخخواسس میا

خا افراد خا ی ببیند یا هم  افراد دخ محیط وب امکا  آ  خا داخند. شما باید با زد  تیک ب  یکی از این دو گ ین  تاسخ 
 (.05-99شکل دهید تا بتوانید گام ب  مرحل  بعد بگذاخید )
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 . انتخاب قالب شکلی و تعیین عنوان برای ارائه  96-50شکل 

-د میایشود و شما بر اساس قابل شکلی ک  انتخاب کردهدخ این مرحل  ترده ا لی نمایش دخ مقابل شما باز می     

(. 01-99توانید اخائ  خود خا ساماندهی و طراحی کنید )شکل 

 
 نمایش برای طراحی ارائه . صفحه یا پرده 91-50شکل 

دخ این ترده نمایش مهم ک  محل انجام کاخ شماسس، فضای بایاخ ساده و کاخبردی وجود داخد ک  برای استفاده      
 توج  داشت  باشید.   1-99ها باید ب  اج ایی ب  شرح جدول مؤثر از آ 
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شینرم افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمای ۸۱۷  

س
 نمایش برای طراحی   . اجزای کلیدی صفحه1-50جدول 

 توضیح هابخش ردیف
کادخ مربعی ک  س  خط دخ داخل آ  کشیده شده و دخ سمس چپ باالی  فح  قراخ داخد. با کلیک  کادخ دستوخا  سریع 0

، «New presentation» ،«My presentation» ،«save»هایی ب  شرح چپ بر خوی آ  گ ین 
«Undo» ،«Redo» ،«Cut» ،«Copy» ،«Paste» ،«Select all »ود داخد. و دیگر مواخد وج 

3 All your changes 
are synced  

 گ ین  ایجاد هماهنگی دخ تغییرا  و ب  شکل ابر مانند ک  داخل آ  تیک خوخده  

9 Title شده با امکا  تغییر کادخ بعدی یا عنوا  ک  تیشتر انتخاب 

1 Style   واقع دخ س  کادخ کلیدی خدیف باال ک  با کلیک خوی آ  دو گ ین«Background » و«color » برای
 شوند.هرگون  تغییرا  دخ این زمین  فعال می

9 Insert  موضوع، عکس، متن، فیلم، موسیقی و...»امکا  انتقال و وخود انواع » 

5 Share  امکا  انتخاب تخش برای اخائ  یا الگوهای دیگر 

 امکا  جلو و عقب برد  اسالیدها  <> 1

8 Present  الگوی اخائ  امکا  انتخاب انواع 
3 Overview   امکا  مروخی بر اسالیدها دخ زیر آ 

 (Undo & Redo)تر یا جلوتر امکا  فعالیس خفتن ب  یک مرحل  عقب دو فلش خمیده 09

00 Animation  امکا  حرکس بخشی ب  اسالیدها 

03 Background ا اینترنس کاخ با خنگ یا تصویر موخدنظر از سیاتم یامکا  انتخاب زمین  تشس 
09 Tpoic )امکا  اضاف  کرد  موضوعا  ب  مجموع  طراحی )دخ تایین سمس چپ 

01 Need Help اف اخ برای هر مرحل  از اجرای کاخ امکا  استفاده از خاهنمایی نرم 

09 Revert to 
original  

 بازگشس ب  مبدأ ا لی 

05 Fit image to 
Overview 

 سازی عکس برای دید  متناسب

01 Delete  ها ای برای حذف عکسگ ین 

و امثال آ  « Back» ،«Forward» ،«Reload» ،«Save as» ،«Print»هایی چو  با خاسس کلیک خوی  فح  هم گ ین      
 وخ  آنالین و موخدی ب  طراحی با آ  توانند ب اف اخ خا نداخند میشوند. برای کاانی ک  امکا  خرید نرمفعال می
اف طراحی دیکند و برای این کاخ باید با تیاف اخ ترزی از زبا  فاخسی تشتیبانی نمید. باید توج  داشس ک  نرمبپردازن

 خا ب  زبا  فاخسی خا آماده و واخد آ  کرد. 
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نرم افزارهای  
تحلیل داده های کمی   51 

 های کمی  های تحلیل دادهافزارهدف کلی: آشنایی با انواع نرم
 اهداف یادگیری

 افزار آشنایی با نرمSPSS 
 افزار آشنایی با نرمAMOS 

 افزارهای تحلیل آماری آشنایی با دیگر نرم 
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 مقدمه
خاص خود هاتند. دخ این فصل ب  معرفی  های کمی بایاخ متنوع و هرکدام داخای ظرفیساف اخهای تحلیل دادهنرم

 های هر یک برای استفاده ترداخت  خواهد شد. اف اخهای آماخی و ویژگیانواع نرم
 

 افزارهای آماری . انواع نرم59-9
گیرند ک  هر یک ویژگی و خصو یس خاص خود اف اخهای متعددی برای انجام تحلیل آماخی موخداستفاده قراخ مینرم

لط تیدا اف اخ جامع تااف اخها بایاخ دشواخ اسس، بنابراین بهتر اسس دخ یک یا دو نرمتمامی این نرمتالط ب خا داخند. 
اف اخها ترین این نرمبرخی از خایج 0-90تناسب نیاز و ب  کمک همکاخ و مشاوخ بهره گرفس. دخ جدول کرد و از بقی  ب 

 شده اسس. معرفی
 وتحلیل آماری افزارها برای تجزیهرمترین ن. برخی از مهم9-59جدول 

 توضیح افزارنام نرم ردیف
0 Excel های آماخی محدود و اغلب با کاخبرد وخود داده و کاخهای آماخی ساده  اف اخی از بات  آفیس با خوشنرم 
3 SPSS  های میدانی وتحلیل آماخی بخصوص تحلیل نتایج ترسشنام برای تج ی 
9 SAS یایهای ماترهای تیشرفت  بخصوص تحلیلنویای برای تحلیلی خایج آماخی و امکا  برنام هااجرای خوش 
1 Lisrel ی اهای تحلیل مایر، تحلیل عاملی و تحلیل خوش سازی معادل  ساختاخی، خوایی ترسشنام ، آزمو برای مدل 
9 Statistica های گرافیکی و نموداخهای زیبا ، قابلیستذیریامکا  اختباط بین عملیا  با ویژوال بیایک و انعطاف 
5 Minitab  بعدی از مشاهدا ، تولید اعداد تصادفی از ظرفیس خاص کاخبردی دخ  نعس و اقتصاد، خسم نموداخهای س

 های آماخی خاص مانند توزیع نرمال، کی دو و گاما، خروجی دقیق و مناسب )دخ حد ه اخم اعشاخ(توزیع
1 NCSS  های مختلف ویندوز، خسم انواع نموداخ و آماخ تو یفی با بیش غیرخطی، سازگاخی با ناخ خگرسیو  خطی و

 اب اخ گرافیکی و آماخی  399از 

8 Eview های های اقتصادسنجی، خوشخوشVAR های )نامحدود و ساختاخی( و مدلARIMA  

3 R با دستوخا  و کدنویایچی  های آماخی مدخ ، خایگا ، بدو  منو و هم اتن سوخس، اجرای خوش 

09 Expert 
Choice 

 و مقایاا  زوجی  AHPاغلب برای انجام تحلیل سلال  مراتبی یا 

00 Microfit مل های مکهای خگرسیونی و آزمو هایی دخ انجام خوشویژه اقتصادسنجی و کاخبرد آماخ دخ اقتصاد باقابلیس 

03 Amos های آماخی معمول وه برخوخداخی از ظرفیس انواع تحلیلعالسازی معادل  ساختاخی ب با کاخبرد مدل 

09 PLS های تحلیلی چند متغیره نظیر خگرسیو ، تحلیل عاملی، سازی معادل  ساختاخی و استفاده از خوشبرای مدل
 همباتگی و تحلیل واخیانس 

 AMOSو  SPSSآماخی ترطرفداخ و خایج  اف اخهای آماخی تنها ب  فرایند کاخ با نرمبا توج  ب  تعدد انواع برنام      
 ترداخت  خواهد شد. 
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 های کمینرم افزارهای تحلیل داده ۷۱۹

س
 Excel. اکسل 59-2

شده حیهای آماخی طرا وخ   فح  گاترده و برای انجام فعالیساف اخهای بات  آفیس ب عنوا  یکی از نرماکال ب 
و  دلیل فراگیر بود د ولی ب گیرها موخداستفاده قراخ میهای آماخی کمتر دخ تژوهشاسس. ب  دلیل محدودیس دخ خوش

ود. شاف اخها از آ  استفاده میانتقال ب  سایر نرمامکا  وخود داده و حفظ آ  دخ یک فایل  فح  گاترده مناسب و قابل
کنند ک  از کیفیس و دقس باالیی ها استفاده میبرای واخدکرد  داده Excel اف اخها از نرمب  همین منظوخ اکثر آماخیاس

 ها نی  نصب اسس. د اعداد و حروف برخوخداخ و خوی اکثر سیاتمدخ وخو

طوخ اف اخ موخداشاخه، ب دهند. با نصب نرمخا می Excel با Winstat اف اخبرخی کاخشناسا  تیشنهاد ترکیب نرم     
 Winstat خواهید دید ک  گ ین   Toolbars دخ قامس Excelشود و با بازکرد  نصب می Excel خودکاخ خوی

مقایا  دو »برای  Statisticsمنوی فرعی اسس. منوهای ا لی شامل الف( 1منوی ا لی و  1شده اسس ک  شامل اضاف 
برای انواع  Graphics ، ب( «گروه، انواع ضرایب همباتگی، خگرسیو ، تحلیل عاملی و امثال آ  N گروه، مقایا 

اف اخ یک برنام  ترکیبی اسس برای ک  این نرمازآنجایی خواهد بود. Help Winstatو د(  Dataنموداخ و جدول، ج(  
های آ  کلیک کنید. برای باخ دوم ک  واخد شوید دیگر با باخ باید خوی تمام آیکو یک Excelشناخت  شد  آ  توسط 

 Winstatویندوز تحس عنوا  all programاین مشکل خوبرو نخواهید بود. ضمناً با نصب این برنام ، قامتی دخ منوی 

for Excel شود ک  دخ آ  یک خاهنما ب  شکل نی  نصب میWinstat Manual  با فرمسPDF  .وجود داخد 
 

59-9 .SPSS 

« بات  آماخی برای علوم اجتماعی»و ب  معنای  Statistical Package for the Social Sciencesمخفف  SPSSاف اخ نرم
 هایخا برای داده« هاهای تحلیلی، گرافیکی و مدلحلیل و اخائ  گ اخشسازی، تآماده»امکا  خایج اف اخ اسس. این نرم
تحلیل تیچیده واخیانس، خگرسیو  چندگان  و »تا « دخ دگیری ساده»کند. دامن  محاسبا  آماخی آ ، از کمی فراهم می

شوند. تب میمر« هاها و ستو خدیف»دخ قالب یک جدول دوبعدی  SPSSها دخ اسس. داده« های عمومی خطیمدل
سن، جنس یا »ها متغیرهای موخدبرخسی مانند ها مانند افراد موخدبرخسی و دخ قامس ستو ها مواخد یا نمون دخ خدیف

شده خا ماتقیم یا باواسط  دیگر اب اخها مانند ترسشنام  و برگ  آوخیهای جمعقراخ داخند. تژوهشگر داده« دخآمد
 SPSSاف اخ تردازد.  فرایندهای کاخبرد نرماف اخ میها ب  کمک نرمخ ادام  ب  تحلیل آ کند و داف اخ میکدگذاخی واخد نرم

 خواهد بود. 3-90گام ب  شرح جدول شامل س 

 SPSSافزار گام اصلی در کاربرد نرم. سه2-59جدول 
 توضیح گام ردیف
 اساس آ   ها براف اخ و وخود دادهتعریف متغیرها و مشخصا  دخ نرم هاوخود داده 0
های های آماخی بر اساس سؤاال  و فرضی اف اخ مبنی بر خوشاستفاده از دستوخا  مختلف نرم هاتحلیل داده 3

 تژوهش
 گرفتن خروجی و ساماندهی جداول با الگوی زبا  فاخسی  اف اخخروجی نرم 9
 ترده خا نی  بخواند. های دیگر  فحا  گاهای موجود دخ فایلتواند دادهمی SPSSاف اخ نرم     
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ها یا  فحاتی آشنا شد ک  تس از باز باید با تنجره SPSSاف اخ قبل از هر اقدامی دخ نرم: SPSSهای . پنجره59-9-9 
اخ ب  شرح اف مشاهده هاتند. دو تنجره کلیدی این نرمها قابلشوند یا تس از تغییرا  و تحلیلاف اخ دیده میشد  نرم
 داخند.  0-90  هرکدام دو نوع  فح  ب  شرح شکل هاتند ک 9-90جدول 

 SPSSافزار ها در نرم. انواع پنجره9-59جدول 
 توضیح انواع ردیف
0 Data Editor   شامل دو نوع  فحData View  وVariable View 

3 SPSS Viewer    شامل دو نوع  فح Output View  وSyntax View 

 

 
 SPSSافزار مشاهده در نرمبلهای قا. انواع پنجره9-59شکل 

 

های جدید ایجاد توا  فایلاین تنجره نمایشگر محتوای فایل داده اسس و دخ آ  می: Data Editor . پنجره59-9-2
شود. این باز می Data Viewدخ خایان  ابتدا  فح   SPSSاف اخ های موجود خا ا الح کرد. با باز کرد  نرمیا فایل

ها اسس. تا زمانی ک  مقداخ یا عددی ب  این برای وخود داده SPSSترین  فح  ها و ا لیده فح   هما   فح  دا
ده ش فح  واخد نشود، هیچ عملی انجام نخواهد شد.  فحا  از نوع گاترده اسس ک  موخدهای مطالع  یا مواخد ثبس

های مربوط ب  تاسخگویا  یا مشاهدا  شوند. مقادیر کدها یا اخزشها نمایش داده میها و متغیرها دخ ستو دخ خدیف
شوند. برای نمایش این  فح  باید دقس دخ خدیف و زیر هر یک از متغیرها یا سؤاال  مربوط ب  آ  نمایش داده می

 (.  3-90کرد ک  خوی کادخ تایین  فح  گ ین  مربوط ب  آ  فعال باشد )شکل 
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س

 
 Data Editorمربوط به پنجره  Data View. صفحه 2-59شکل 

با  Data Viewدهد. تفاو  ها خا نمایش میای از دادهتعریف هر متغیر برای مجموع  Variable View فح       
Variable View   ها یا تنجره داده»دخ این اسس کData View»تنجره »و « متغیر»شده از آوخیهای جمع، مقادیر داده

یک نمون   فح   9-90های هر متغیر اختصاص داخد. شکل ویژگیب  تعریف یا معرفی « Variable Viewمتغیرها یا 
 هد.  دشود و ماهیس و کیفیس هر متغیر خا نشا  میتنجره متغیرها اسس ک  با گ ین  مشخص شده دخ زیر  فح  باز می

 
 Data Editorمربوط به پنجره  Variable View. صفحه 9-59شکل 

« نموداخ»و « جدول»شکل نتایج آماخی تس از اجرای یک دستوخ آماخی ب  تمامی: SPSS Viewer . پنجره59-9-9     
توا  شاهد دهد ک  دخ آ  مییک نمون  از این تنجره خا نشا  می 1-90شوند. شکل ظاهر می output Viewدخ تنجره 

 بود.  « هاهای آماخی و نموداختوزیع فراوانی، جداول متقاطع، آزمو »نتایج انواع دستوخهای آماخی ازجمل  
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 SPSS Viewrاز پنجره  Output View. صفحه 3-59شکل 
 دخ منو استفاده کرد.  1-90های ب  شرح جدول توا  از گ ین می Output viewerدخ  فح   برای انواع فعالیس     

 SPSSافزار . توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم3-59جدول 
 توضیح فهرست ردیف
0 Draft Viewer   وخ  یک متن ساده  ای جداول تعاملی و تقاطعی ب جب  
3 Pivot Table Edotor  ...امکا  تغییر جدول، خنگ و 

9 Chart Editor  ...امکا  ا الح نموداخها، خزولوشن، خنگ، فونس، اندازه قلم و 

1 Text Output Editor امکا  ا الح متن جدول و ویژگی فونس مانند نوع، سبک، خنگ و اندازه    

9 Syntax Editor  ها برای دستوخهای بعدی قراخ داد  دستوخهای انتخابی دخ آ  و استفاده از آ 

5 Script Editor  امکا  سفاخشی کرد  خودکاخ دستوخهایSPSS 

های آماخی موخداستفاده یا نی  ب  نمایش انواع دستوخهای  ادخه و گ اخش خوش The Syntax View فح       
توا  می Data Viewب   SPSS Viewerتردازد. برای بازگشس از  فحا  تنجره   محاسبا  یا دستوخی میتشریح زبا

 های  فح  گاترده دخ منوی اب اخ استفاده کرد. بر خوی شکل

طوخ ک  گفت  شد با باز کرد  شود. هما استفاده می Data Editorبرای وخود داده از  فحا  ها: . ورود داده59-9-3
 شود.  نمایا  می 9-90ب  شکل  Data Editorاز تنجره  Data Viewخوی کامپیوتر  فح   SPSSاف اخ نرم
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س

 
 Data Editorاز پنجره  Data Viewبا صفحه  SPSSافزار . باز شدن نرم5-59شکل 

ظر ها با تنظیما  موخدنهاما باید متوج  بود ک  قبل از وخود هرگون  داده ب  این  فح  باید آ  خا برای وخود داد           
های آ  اسس. برای این کاخ باید از کادخ تایین  فح  با انتخاب آماده کنیم. این تنظیما  شامل تعریف متغیرها و ویژگی

 برویم.     5-90ای ب  شکل ب   فح  Variable View فح  

 
 Data Editorاز پنجره  Variable View. انتخاب صفحه 6-59شکل 

 09های هر یک از متغیرها خا دخ سازی  فح  متغیرها باید دخ  فح  متغیرها ویژگیبرای تنظیما  و آماده          
 تنظیم شوند.   9-90ها ب  شرح جدول شده دخ ستو شاخص نمایش داده
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 Variable Viewمتغیر در صفحه  90های یک متغیر بر اساس . انواع ویژگی5-59جدول 
 ضیحتو انواع ردیف
0 Name گذاخی خودکاخ مانند برای نامVAR00001  حرف  8یا دستی و تایپ کرد  نام متغیر دخ حداکثر 

3 Type  ترکاخبردترین هما  عددی یا نوع متغیر ازنظر عددی، خشت( ... ای وNumeric .)اسس 

9 Width  های تعداد کاخاکتر دخ داخل خانData View حرف( کاخاکتر یا  8فرض )با تیش 

1 Decimals فرض دو خقم اعشاخ( انتخاب تعداد خقم اعشاخ برای مقادیر )با تیش 

9 Label نمایش دخ قامس برچاب عنوا  هر متغیر قابلData View ) با امکا  نوشتن کل سؤال یا گوی( 

5 Values  برای ز    3برای مرد و  0ای همراه با برچاب آ  مانند کد تعیین اخزش یا کدهای هر متغیر اسمی یا ختب 
1 Missing شده مانند سؤاال  بدو  تاسخآوخیهای جمعتعیین اخزش برای مقادیر گمشده یا واخد نشده مربوط ب  داده 

8 Columns  کاخاکتر یا حرف(  8فرض ها )با تیشتعیین مقداخ عرض ستو 

3 Align  چینچین یا وسطچین، چپها ازنظر خاسسنحوه چینش مقادیر دخ داخل خان 

09 Measure  ای و نابیتعیین مقیاس دخ س  سطح سنجش فا ل(Scale) ای ، ختب(Ordinal)  و اسمی(Nominal)  

تمام متغیرهای  Data Viewدخ باالی  فح  گردیم. حاال بازمی Data Viewتس از انجام تنظیما  ب   فح       
های عددی یا کدهای مربوط ب  هر متغیر یا مقول  با ین مرحل  وخود دادهمشاهده هاتند. دخ اشده قابلتعریف و تنظیم

ترتیب اینب گیرد. ها  وخ  میشود. این عمل برای تمامی نمون توج  ب  شماخه خدیف یا شماخه نمون  انجام می
 8-90و  1-90های ود. شکلشاف اخ انجام میها ب  نرمیعنی وخود داده SPSSاف اخ ترین گام دخ فرایند کاخ با نرممهم

 دهند. هایی از  فحا  کامل شده خا نشا  مینمون 

 
 SPSSافزار ای از ورود داده به نرم. نمونه1-59شکل 

 
 SPSSافزار ای از ورود داده به نرم. نمونه8-59شکل 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://kharazmi-statistics.ir/Uploads/Public/MY article/Amozesh narmafzar/11.PNG&imgrefurl=http://kharazmi-statistics.ir/fa/tariifmoteghayervadade.aspx&docid=etQErLrn_Ow5cM&tbnid=XZDg40-rL7rcYM:&vet=10ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT..i&w=677&h=219&bih=604&biw=1280&q=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87 Data View  %D8%AF%D8%B1 %D9%86%D8%B1%D9%85 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1 SPSS&ved=0ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT&iact=mrc&uact=8
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س
 از باال ب  تایین وجود داخد.   5-90هایی ب  شرح جدول بخش Data Viewدخ  فح       

 از باال به پائین Data Editorدر پنجره  Data View. اجزای صفحه 6-59ول جد
 توضیح اجزا ردیف
-باتن، کوچک»و دخ سمس خاسس س  گ ین  شامل « عنوا »نخاتین نواخ ک  دخ سمس چپ  نواخ عنوا  0

 وجود داخد. « سازی و ب خگ کرد  تنجره
 ایی چو :دخ خدیف دوم و شامل دستوخا  قابل اجر منوی ا لی  3

File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilies, Window, Help 

دخ خدیف سوم و شامل: باز کرد  فایل، ذخیره کرد  فایل، چاپ، بازخوانی آخرین تنجره، تغییر  نواخاب اخ 9
 ها، نموداخ و...وخود داده

 لول فعال دهنده محتویا  سنشا  میل  فرمول یا نواخ ویرایش 1
مربوط ب  موخدها ک  اعداد مربوط ب  هر متغیر )محوخ عمودی(  دخ خاسس و  نواخهای افقی ها و متغیرنواخ نمایش داده 9

 ها با قابلیس حرکس داد   فح تائین  فح  ویرایشگر داده
کادخهای انتخاب  فح   5

 داده یا  فح  متغیر
 Variable Viewو  Data Viewبا دو گ ین  ها دخ سمس چپ و تائین تنجره ویرایشگر داده

 شود. اولی نمایشگر اطالعا  و دومی نمایشگر متغیرهاسس.مشخص می
توا  فهمید ک  برنام  برای وخود داده آماده آخرین خدیف اسس و با تیغام موجود دخ آ  می نواخ وضعیس 1

 اسس. 
 دهد. وق خا نشا  میشده دخ جدول فمعرفی Data Viewاج ای  فح   3-90شکل      

 
  Data View. اجزای صفحه 1-59شکل 

های تژوهشگر خواهد شده ک  هرکدام داخای کاخکرد خا ی برای انجام تحلیلاف اخ از مواخدی تشکیلنواخ منوی نرم     
 دهد. انواع فهرسس این منوها خا نشا  می 09-90بود. شکل 

 
 SPSSافزار . فهرست منوی نرم90-59شکل 

 شود. ترداخت  می SPSSاف اخ ب  توضیح اجمالی از فهرسس منوی نرم 1-90جدول      
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 SPSSافزار . توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم1-59جدول 
 توضیح فهرست ردیف
0 File ها و استفاده از انواع دستوخهای ایجاد فایل جدید، باز کرد  فایل موجود، ذخیره و...برای کاخ با ترونده 

3 Edit تر یا جلوتر، برش و چاباند ، کپی و تاک کرد  یک ستو  یا سطر برای خفتن یک مرحل  عقب 

9 View  سازی میل  اب اخ، خط وضعیس، خطوط زمین   فح  کاخبرگ، تغییر قلم و نمایش برچاب نمایش یا تنها
 متغیر 

1 Data ها، انتخاب مواخد و... گذاخی تاسخها، وز سازی متغیرها، ادغام تروندههای متغیر، مرتبتعریف ویژگی 
9 Transform ها، جایگ ینی مقادیر گمشده و...ترکیب چندستو  و ساخس یک شاخص، شماخش مقادیر خا ی از تاسخ 

5 Analayze ها های آماخ تو یفی و استنباطی و تحلیل دادهبرای اجرای خوش 
1 Graphs  خصوص دخ آماخ تو یفی( ها )ب نموداخها متناسب با مقیاس دادهبرای خسم، ا الح و بازسازی انواع 

8 Utilities ها و ...امکا  استخراج شناسنام  متغیرهای فایل از قبیل اطالعا  متغیرها و فایل 

3 Add-ons  هایی برای کاب اطالعا  بیشتر دخ خصوص منوها و معرف سایس 05های باالتر از دخ وخژ 

09 Windows ها و نتایج و...ها ب  دو نیم برابر، کوچک کرد   فحا  دادهشکاتن تنجره داده برای 

00 Help  انواع خاهنمایی برای کاخ باSPSS ...برحاب عناوین، مطالعا  موخدی و 

 

ها و گرفتن خروجی دخ  فح  ها، تردازش دادهمرحل  بعد از وخود دادهها و گرفتن خروجی: . تحلیل داده59-9-5
Output اف اخ نرمSPSS های آماخی و گرفتن خروجی معرفی اسس. دخ ادام  چگونگی انواع دستوخا  مربوط ب  تحلیل

 خواهد شد. 
شود و بعدی هم گفت  میب  این نوع جدول یکها )آمار توصیفی(: . جدول و نمودار توزیع فراوانی59-9-5-9

یک جدول  ا  )تیتر( اسس و برای هر متغیر یا مقول جدول داخای شماخه و عنو شامل اطالعا  یک موضوع دخ یک
عنوا  یا تیتر جدول خواهد بود و دخ این وضعیس، موضوع، متغیر یا مقول  موخدنظر هما   شود.جداگان  ترسیم می
ها آوخده های آ  دخ ستو  سمس خاسس جدول نوشت  و مقابل آ  فراوانی و دخ د زیرمقول سؤاال  یا زیرمقول 

دخ  بعدیکننده وضعیس موجود اسس. مراحل تهی  جداول یکبعدی تنها تو یفترتیب جداول یکاینب  شود.می
 شود.  اخائ  می 8-90جدول 
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س
 SPSSها( در بعدی )جدول و نمودار توزیع فراوانی. مراحل تهیه جدول یک8-59جدول 

 مراحل ردیف
 از نواخ منو Analyzeکلیک خوی  0
  Frequencies کلیک و با بازشد  کادخ جدید انتخاب  Descriptive Statisticید خوی دخ کادخ جد 3
 کلیک و انتقال ب  کادخ سمس خاسس با دبل Frequencies های متغیر دخ سمس چپ  فح  انتخاب مواخد یا گوی  9
 Noneالف(»با چهاخ فر س  Frequencies Chartsو باز شد   فح  « نموداخ و جدول»برای  Chartsانتخاب گ ین   1

)نموداخ  histogramsای( و د( )نموداخ دایره Pie Charts)نموداخ ستونی(، ج(  Bar Charts)بدو  نموداخ(، ب(
 « هیاتوگرام(

)دخ د( و اغلب انتخاب دخ د ب  دلیل  Percentages)فراوانی( یا  Frequenciesدخ انتها انتخاب یکی از دو گ ین   9
  continueپس کلیک خوی خوانش بهتر و س

 بعدی و نموداخ آ  برای نمایش جدول تک OKکلیک خوی عباخ   5
شود. دخ ادام  جدول و نموداخ خا جا استخراج کرد زیرا باعث سردخگمی میالبت  نباید چند جدول یا نموداخ خا یک

خا انجام داد. سعی  wordدخ  pasteمل و ع spssدخ  copyتوا  عمل منتقل کنید. برای این کاخ می Wordاف اخ ب  نرم
کنید جدول انگلیای چپ ب  خاسس با اعداد انگلیای خا ب  جدول فاخسی خاسس ب  چپ با متن و کلما  انگلیای 

 تبدیل کرد.  3-90جدول مانند 
 . توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب در یک روزنامه 1-59جدول 

 درصد فراوانی سبک مطالب ردیف
 13 91 خبر 0
 39 33 گ اخش  3
 05 08 مصاحب   9
 00 03 تفایر و تحلیل 1
 1 9 سایر 9

 099 000 جمع کل

ها تواند از انواع نموداخای بیشترین کاخبرد خا داخد اما تژوهشگر میدخ آماخ تو یفی دو نموداخ ستونی و دایره         
ا اختصاص هیا سؤاال  و خط عمودی ب  دخ د فراوانی آ  هااستفاده کند. برای ترسیم نموداخ ستونی سطر افقی ب  گوی 

 دهد. یک نمون  نموداخ ستونی وضعیس چند مقول  یا متغیر خا دخ یک خوزنام  نشا  می 00-90شود. شکل داده می



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۹۱ مرجع پژوهش

 
 . نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنامه 99-59شکل 

 شود. ترسیم می 03-90شکل ای با استفاده از دخ د فراوانی الگویی مانند نموداخ دایره برای ترسیم     

 
 مه . نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنا92-59شکل 

کند ک  آیا خابط  بین دو دو مشخص میکاخبرد آزمو  خیدو(: دو )کایآزمون خی. فرایند اجرای 59-9-5-2 
تعمیم ب  جامع ( اسس. این آزمو  مبتنی بر فراوانی موخد انتظاخ، فراوانی متغیر اسمی، تصادفی یا واقعی )قابل

 های زیر توج  کنید. نمون  ب  فرضی  عنوا شده و تعداد نمون  برای هر مقول  اسس. ب مشاهده
 ها تفاو  وجود نداخد. ها و سبک مطالب آ فرضی   فر: بین انواع خبرگ اخی
 ها تفاو  وجود داخد. ها و سبک مطالب آ فرضی  مقابل: بین انواع خبرگ اخی

خا انتخاب و کلیک کنید  Crosstabsو سپس گ ین   Descriptiveگ ین   Analyzeابتدا از منوی  SPSSبرای اجرا دخ 
 (.09-90)شکل 
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س

 
 Analyzeاز منوی  Descriptive Statisticاز گزینه  Crosstab. انتخاب 99-59شکل 

 شود. تدیداخ می 01-90شکل ای ب  فح  Crosstabبا دستوخ     

 
 Crosstab. نمایش صفحه 93-59شکل 

تو ( منتقل کنید. خوی هر متغیر از کادخ سمس )سطر و س Columnو  Rowمتغیرهای موخدنظر خا ب  کادخهای 
توا  کیک یا آ  خا انتخاب و سپس با کلیک خوی فلش آ  خا ب  کادخ مقابل آ  انتقال داد. دخ ادام  خوی چپ می

 باز شود. 09-90کلیک تا تنجره شکل  Statisticهای قابل انتخاب دخ مقابل کادخها یعنی گ ین  گ ین  دوم از گ ین 
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 Chi- Squareو انتخاب  Crasstab Statistic. صفحه 95-59شکل 

خا انتخاب و کلیک کنید. دخ ادام   Okو سپس  Continueخا تیک ب نید و دخ ادام  گ ین   Chi-Squareگ ین       
خروجی آ  دو جدول خواهد بود ک  جدول اول  رفاً تو یفی اسس و کاخبردی برای شما نداخد، اما جدول دوم مانند 

 کند. اسس ک  ب  تحلیل داده و آزمو  فرضی  کمک می 09-90ن  جدول نمو

 دو  داری آزمون خی. نمونه یک جدول خروجی معنی90-59جدول 

     
کمتر باشد،  99/9توج  کرد. اگر مقداخ آ  از  .Asymp Sigجهس برخسی نتیج  آزمو  فرضی  ابتدا باید ب  مقداخ 

بیشتر بود یعنی اختالفی وجود نداخد و  99/9داخ وجود داخد. اگر مقداخ از نیشود و اختالف معفرضی   فر خد می
تس فرضی   فر  (. 00/0< 099/0اسس ) 99/9تر از ب خگ 099/9شود. دخ مثال باال چو  عدد فرضی   فر تأیید می

 مو  ناتاخامتری اسسدو یک آزنیاس. ب  علس آنک  آزمو  خی« داخاختالف دخ سطح آماخی معنی»شود یعنی تأیید می
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س
وع نگیری یا وضعیس برتری یا بهتری خا مشخص کند،  رفاً متفاو  بود  وضعیس خا با توج  ب تواند جهسو نمی

 استفاده کرد.  « وی کرامر»توا  از آزمو  متغیر نشا  خواهد داد. برای تعیین شد  خابط  می
-pearson Chiسطر »از « دوخی»کنید بلک  س  عباخ  منتقل ن wordدو خا ب  برای گ اخش نهایی خود، جدول خی

square»  ستو  »وValue » و همچنین دخج  آزادیdf «و دخنهایس ضریب خطا « از هما  سطر و ستو  بعدیp « از
 واخد کنید. 00-90خا انتخاب و دخ یک جدول ساده مانند جدول « Asymp.sigو از ستو   Likelihood Rationسطر 

 مونه جدول مستخرج از جدول خروجی خی دو در محیط ورد. ن99-59جدول 
 2x( 910/3( شدهخی دو محاسب 

 0 (df) دخج  آزادی
 099/9 (p)داخیسطح معنی
وتحلیل قراخ گیرد. مواقعی نیاز اسس ک  فقط اطالعاتی خا ی موخد تج ی در  : SPSSد( تفکیک اطالعات در 

ها فقط اطالعا  یک خوزنام ، شوند و دخ مواخدی از میا  آ تحلیل محتوا میبرای نمون  دخ مواخدی چند خوزنام  با هم 
 طی خواهد شد.  03-90شود. برای این عمل مراحلی ب  شرح جدول طوخ مج ا آوخده میب 

 SPSS. تفکیک اطالعات یک روزنامه از بین چند روزنامه تحلیل محتوا شده در 92-59جدول 
 مراحل ردیف
  Select Casesو باز شد   Dataاز دستوخ  Select Casesانتخاب گ ین   0
باز  Select Cases:ifکلیک تا  فح   ifتکمیل و سپس گ ین   if condition is saticefidکناخ گ ین  Select دخ بخش  3

 های تحلیل محتوا قراخ داخند(.شود)دخ سمس چپ آ  مقول 
 وخد فوتبال و انتقال ب  قامس سمس خاسس انتقال مقول  موخدنظر مانند یک خوزنام  دخ م 9
ها مانند انتخاب زیرمقول  شماخه یک دخ جلوی موضوع موخدنظر و وخود عالمس انتخاب فرمول بر اساس تعریف زیرمقول  1

 « Continue»و دخ ادام  زد  گ ین  « عدد یک»و سپس « مااوی
 شود. برای آ  خوزنام  محاسب  می« نموداخ و آزمو  آماخی جدول،»ترتیب فقط اطالعا  خوزنام  اول محاسب  و اینب  9
خا  Select Casesحالس اول برگشس ک  برای این منظوخ مجدد  فح  تس از اتمام این قامس از عملیا  تحلیل باید ب  5

 ها ب  شرایط اول بازگردد.کنید تا تمامی حالس OKخا انتخاب و سپس  Resetباز و 
سپس گ ین   Analyzeبرای اجرای این آزمو  باید از نواخ منو ب  گ ین  اجرای آزمون همبستگی: . فرایند 59-9-5-9

Correlate  و بعدBivariate  خواهیم خفس.  05-90ب  شرح شکل 
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 SPSSافزار . فرایند اجرای آزمون همبستگی در نرم96-59شکل 

تر ر چ  قدخ عدد ب  منفی یک یا مثبس یک ن دیکیک ضریب همباتگی اخزشی از منفی یک تا مثبس یک داخد. ه     
یک نمون  جدول خروجی مربوط ب   09-90باشد، نشا  از وجود خابط  منفی یا مثبس بین متغیرها داخد. جدول 

 دهد. همباتگی خا نشا  می
 . یک نمونه خروجی دستور آماری بررسی همبستگی بین دو متغیر99-59جدول 
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 های کمینرم افزارهای تحلیل داده ۷۹۳

س
نشا  از معناداخی  1/9شده با دایره، ضریب همباتگی مثبس ن  بر اساس اعداد مشخصدخ جدول خروجی نمو     

 شود. خابط  خطی بین دو متغیر موخدبرخسی دیده می (p<.001) 990/9آماخی دخ سطح خطای 
س ابرای اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید متغیرهای موخدنظر خا بر اس. فرایند اجرای آزمون تحلیل عاملی: 59-9-5-3

 انتخاب کرد.  01-90شکل 

 
 . مراحل انتخاب عامل یا متغیرها برای تحلیل عاملی 91-59شکل 

های ها بنام تحلیل مؤلف ترین آ های مختلفی وجود داخد ک  خایجها شیوهبرای استخراج عوامل از مجموع  داده     
 شده اسس. نمایش داده 08-90دخ شکل  (PCA)ا لی 

 
 (PCA)های اصلی ل استخراج عوامل از راه تحلیل مؤلفه. مراح98-59شکل 
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ند. ککند و دخ اغلب مواخد این گام تفایر عوامل خا تاهیل میتر میفهمهای کاخ خا قابلخدما  چرخشی خروجی     
 نتر شد  هر متغیر با یک عامل منفرد خواهد بود. ایبرای این منظوخ چرخش واخیماکس منجر ب  نتایجی برای ساده

 های خایج چرخش اسس. شده از گ ین نمایش داده 03-90فرایند ک  دخ شکل 

 

 
 . مراحل استفاده از چرخش واریماکس برای عوامل 91-59شکل 

فرض متغیرها  وخ  تیشب  SPSSاف اخ تر باید ب  نکاتی توج  داشس. نرمهای خواندنیبرای دستیابی ب  خروجی     
کند. اگرچ  این فرمس اغلب متقاعدکننده اسس اما دخ ها فهرسس می فح  تردازشگر داده خا بر اساس ترتیب وخود ب 

های کمتر از اخزش ویژه مفیدتر های ب خگ فهرسس متغیرها بر اساس اندازه یا اخزشزما  تفایر عوامل دخ خروجی
توا  ضرایب خا بر اساس سای  کنترل شود. می دهد تا ابعاد دخو  خروجیاسس. فرمس نمایش ضریب ب  شما اجازه می

های ویژه مرتب کرد. این اقدام باعث سادگی خروجی برای خواند  های واضح کمتر از اخزشو  ضرایب با اخزش
 گیرد. یک اخزش خایج ب  می ا داخ  وخ  میخیختگی خوابط سطح تایین غیر معنیشود ک  با از بین برد  دخهممی
 استفاده کنید.  39-90از شکل  یا کمتر اسس. برای این کاخ 1/9
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س

 
 . استفاده از فرمت نمایش ضریب20-59شکل 

های ایجادشده دخ ماتریس مؤلف  چرخش یافت  برای فهمید  ساده و خوشن هاتند. باخ سطح باال نشا  از حلخاه     
ها ب  تفایر و توضیح خروجی گذاخی عاملاین امر داخد ک  متغیرها بیشترین همراهی خا با عامل شماخه یک داخند. نام

ها از منفی یک تا مثبس یک اسس. می ا  ب خگی دخ سطح منفی یا مثبس کلیدی برای دخک کند. دامن  اخزشکمک می
 توج  کنید.  01-90شوند. برای نمون  ب  جدول از تحلیل خاخج می 1/9عوامل خواهد بود. باخهای زیر 

 های چرخش یافته مؤلفه . جدول خروجی نمونه از ماتریس93-59جدول 

 
استفاده  30-90توا  از مایری ب  شکل ها برای تحلیل آتی  میبرای ذخیره کرد  امتیازا  عامل و استفاده از آ     

 شود. کرد. امتیازا  عامل با عنوا  متغیرها دخ فایل اطالعا  دخ طول هر ستو  از اطالعا  ذخیره می
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 زات عامل . فرایند ذخیره امتیا29-59شکل 

-های مشاب  تاسخبرای تشخیص گروه: (K-Means)ای های خوشه. فرایند اجرای آزمون تحلیل داده59-9-5-5

خویم. این می K-means clusterو بعد گ ین   Classifyسپس گ ین   Analyzeها از نواخ منو ب  گ ین  دهنده یا خوش 
های مناسب ها یا بخشتوا  تعداد خوش می Kmeansای خوش  شده اسس. با تحلیلنمایش داده 33-90مایر دخ شکل 

یا بخش خا ی قراخ داد و آ  خوش  یا بخش خا تعریف کرد. دخ  ها خا دخ دخو  خوش دهندهخا تشخیص داد و تاسخ
 شرایط وجود تعداد زیاد متغیر این خوش مناسب نیاس. اگر تعداد متغیر زیاد بود بهتر اسس از خوش تحلیل عاملی

 ها استفاده کرد.  برای کاهش ابعاد داده
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س

 
 K-meansای . فرایند اجرای آزمون تحلیل خوشه22-59شکل 

 SPSSاف اخ شود. نرمانتخاب می« هامتغیرهای موخداستفاده برای گروه تاسخ»ابتدا « ایتحلیل خوش »برای اجرای      
ا برای ها ختوا  عضویس خوش کند. میؤاال  خاص استفاده میدهندگا  ب  سبندی تاسخاز یک الگوخیتم برای گروه

-90های شما اضاف  خواهد شد )شکل تحلیل بعدی ذخیره کرد. عضویس خوش  دوباخه و بعد از آخرین ستو  داده
39.) 

     
 Kmeansای . ذخیره تحلیل خوشه29-59شکل 

های کمتر بر   مشاب  دخ  وخ  نیاز ما ب  خوش دهندگاای ب  ما خواهد گفس ک  تاسخخروجی تحلیل خوش      
های دهندگا  دخ هر گروه چگون  خواهند بود. اجرای تحلیلها از خوش  مرک ی و تعداد تاسخاساس می ا  فا ل  آ 
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« اهمراک  خوش »توا  ب  کند. برای نمون  میها امکا  انتخاب بهترین خاه خا فراهم میمتعدد با تعداد متفاو  خوش 
ها دخ حداقل چند دخ بین گروه« تفاو »توج  کرد. برای شناسایی  31-90مشخص شده با بیضی زخدخنگ دخ شکل 

وج  توا  متدهنده دخ هر خوش  میها خا تشخیص داد. با توج  ب  تعداد تاسخهای موجود بین گروهسؤال باید تفاو 
داشس، یعنی ب  تعداد کافی گروه « یک یا دو گروه»مس سها چولگی زیاد ب ها دخ هر گروه شد. اگر خوش توزیع آ 

 وجود نداخد.

    

 
 K-meansای . نمونه خروجی یک تحلیل خوشه23 -59شکل 

وا  تها استفاده کرد. برای این منظوخ میتوا  از آماخ تو یفی برای تحلیل بهتر آ ها نهایی شدند میوقتی خوش      
خفس. ب  یاد داشت  باشید ک  عضویس  Crosstabsازآ  ب  و تس Descriptive Statisticsب  آماخ گ ین   Analyzeاز 

خوی بخش کلیک کنید و سپس خوش فلش بعدی برای  39-90شده باشد. دخ ادام  مانند شکل ای باید ذخیرهخوش 
 ها واخد کنید. ها خا ب  کادخ خدیفها بشود. دخ ادام  گ اخهها کلیک کنید تا متغیرها واخد کادخ ستو ستو 
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س

 
 ای . استفاده از آمار توصیفی برای تحلیل خوشه25-59شکل 

های مختلف استفاده کرد. منظوخ مقایا  گروهتوا  از دخ دها دخ جدول متقاطع برای دخک فراوانی توزیع ب می     
م. از خروجی این بخش برای کنیکلیک می Cellsها خوی دکم  ها و ستو بعد از انتخاب و وخود متغیرها ب  خدیف

 35-90مانند شکل جدولی ب  Continueشود با کلیک بر خوی گ ین  کنترل کادخ ستو  بر مبنای دخ د  استفاده می
 دهد. شود ک  دخ دهای دخو  هر بخش خا نمایش میایجاد می

 

 
 ای های خوشه. گرفتن خروجی با توجه به درصدها برای مقایسه تحلیل26-59شکل 

اده ها و همچنین استفحل بخشی و تحلیل خوشی مقایا  میانگیناز دیگر اب اخهای مفید برای کمک ب  دخک خاه     
 مالحظ  کرد.  09-90توا  دخ جدول از انحراف استانداخد، مجموع و دیگر مواخد آماخی اسس ک  نمون  آ  خا می

 
 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۲۲ مرجع پژوهش

 هاآمارها برای مقایسه تفاوت خوشه ای با انواع. نمونه خروجی نتایج تحلیل خوشه95-59جدول 

 
 

رد. سپس بین خا شناسایی کابتدا باید متغیرهای تیش . فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی: 59-9-5-6
خا انتخاب کرد. حاال باید  Binary Logesticو دخ مرحل  بعد  Regressionسپس گ ین   Analyzeاز نواخ منو با انتخاب 

منتقل نمود. دخ کادخ متغیر وابات  )کوواخیس(  Dependentمتغیر ماتقل خا انتخاب و ب  کادخ  31-90 بر اساس شکل
امکا  انتخاب یک خوش از تنج خوش موجود خا  Methodبین دخ شکل واخدشده اسس. کادخ بانام چندین متغیر تیش

 . های خگرسیو  اسسخویکردی استانداخد دخ مدل Enterکند. گ ین  فراهم می

 
 . فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی21-59شکل 
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س
شده ک  دخ شکل مشخص Exp (B)گرفس. ستو   38-90خروجی ب  شرح شکل  okتوا  با دستوخ دخنهایس می     

 دهد.  اسس، اهمیس هر متغیر خا نشا  می

 
 . نمونه جدول خروجی رگرسیون لجستیک دوتایی  28-59شکل 

 
  AMOSسازی معادله ساختاری با تأکید بر زارهای مدلاف. نرم59-3
، «AMOS»توا  ب  ها میشده اسس ک  از ترکاخبردترین آ سازی معادل  ساختاخی طراحیاف اخهای متعددی برای مدلنرم
«LISREL » و«PLS »شود ب  تو ی  می« سازی معادل  ساختاخیمدل»اف اخ مناسب اشاخه کرد. برای انتخاب نرم

 ( SEM-PLS ) حظا  استفاده از هر خوش توج  شود. خوش معادل  ساختاخی با خویکرد حداقل مربعا  ج ئیمال

های نال اول های دخ مقایا  با خوشاسس ک  ویژگی« مؤلف  محوخ»یکی از خویکردهای نال دوم معادل  ساختاخی و 
داخد)داوخی و  05-90ب  شرح جدول  ( LISREL, EQS, AMOS ) اف اخهایی چو با نرم« کوواخیانس محوخ»یا 

 (. 0933خضازاده، 
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 ها یا لیزرل و ایموسدر مقایسه با نسل اولی PLS یابی معادله ساختاریهای استفاده از روش نسل دوم مدل. ویژگی96-59جدول 
 ویژگی ردیف
   زیادهای نال اول با نیاز ب  تعداد نمونامکا  کاخ با حجم نمون  اندک برخالف خوش 0
 ترین مقداخ حا ل از دو قاعده:( = ب خگ0339از دیدگاه باخکالی و همکاخا ) PLSخوش تعیین حداقل نمون  الزم برای  3

 گیری تژوهشگیری با بیشترین شاخص دخ میا  الگوهای اندازههای الگوی اندازهالف( دو ضرب دخ تعداد شاخص
 ختاخی الگوی ا لی تژوهش دخ اختباط با یک متغیر ب( دو ضرب دخ بیشترین خوابط موجود دخ بخش سا

منظوخ آزمود  خوایی همگرا ب  های نال اول ب گیری با یک شاخص )سؤال( برخالف نیاز خوشامکا  استفاده از الگوهای اندازه 9
 حداقل س  سؤال ب  ازای هر سازه 

 اههای نال اول بر نرمال بود  توزیع دادهشرط خوشخالف تیشهای با توزیع غیرنرمال بربرای حتی داده PLSامکا  استفاده از  1
 آزمود »و « گیری، الگوی ساختاخی و الگوی کلیبرخسی برازش الگوهای اندازه»از دو مرحل  ا لی  PLSخوش       

 شده اسس. تشکیل« هاخوابط میا  سازه
شده توسط شرکس اف اخهای طراحیو از نرم Analysis of Moment Structuresمخفف عباخا   AMOSاف اخ نرم      

سازی اسس اما قابلیس انجام سازی معادل  ساختاخی اسس. هرچند هدف از طراحی آ  مدلبرای مدل SPSSمربوط ب  
های آماخی معمول خا هم داخد. با توج  ب  توضیح مبانی و مقدماتی دخ فصل تژوهش تیمایشی دخ خصوص انواع تحلیل

ری اف اخ دیگشود. مانند هر نرماف اخ ترداخت  میل  ساختاخی دخ این فصل تنها ب  خوند انجام کاخ با نرمسازی معادمدل
 نمایا  شود.  33-90ای ب  شکل اف اخ خا با کلیک خوی آیکو  اجرا یا باز کرد تا  فح نخاتین گام باید نرم

 
 افزار ایموس. محیط نرم21-59شکل 

ای اجرا ابتدا ب  یک مدل مفهومی نیاز اسس. تس از نهایی برای تحلیل مسیر: بر AMOS. فرایند کار با 59-3-9
 شود. اف اخ و محیط موخداشاخه دنبال میبرای تحلیل مایر دخ نرم 01-90شد  مدل مفهومی، مراحلی ب  شرح جدول 

 
 
 
 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   
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س
 برای تحلیل مسیر AMOSافزار . فرایند کار با نرم91-59جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 اف اخترسیم مدل دخ  فح  نرم ترسیم مدل نظری  0
 اف اخواخدکرد  متغیرها با فایل داده ب  نرم هاوخود داده 3
 هااف اخ و ذخیره آ گذاخی متغیرها دخ نرمنام عنوا  و توضیحا  مدل 9
 آزمو  مدل و تحلیل مایر  آزمو  مدل  1
 تفایر و تحلیل مایر با ج ئیا   های متنی برایاستفاده از خروجی خروجی متنی 9

انتخاب و سپس برای طراحی مدل نظری خود،  newگ ین    Fileاز منوی افزار: . ترسیم مدل نظری در نرم59-3-2
 Viewخا انتخاب کنید. برای تغییر نحوه قراخگیری مدل دخ  فح ، از منوی  Draw Observedگ ین  Diagramاز منوی 
 شود. باز می 99-90ای ب  شکل خا انتخاب کنید.  فح  …Interface Properties گ ین  

 
 Interface Properties. صفحه تنظیمات 90-59شکل 

خا انتخاب  Duplicateگ ین  Editتس از طراحی یکی از متغیرها دخ  فح ، برای ایجاد  متغیرهای دیگر، از منوی       
خا  داشت  و آ م  چپ ماوس خا خوی متغیری ک  طراحی نموده نگ کند. دککنید. دخ این حالس نشانگر ماوس تغییر می

ای از انجام کاخ دخ این نمون  90-90شود. شکل بکشید. دخ این حالس یک متغیر دیگر همانند متغیر قبلی طراحی می
 دهد. مرحل  خا نشا  می

 
 . طراحی متغیرها در ایموس99-59شکل 

خا انتخاب کنید و مایرها خا مطابق مدل مفهومی خود  Draw pathگ ین   Diagram برای طراحی مایرها از منوی     
 ترسیم کنید.   93-90مانند شکل 
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 . طراحی مسیرها در ایموس92-59شکل 

خا انتخاب کنید. سپس دخ داخل  Draw unique variableگ ین   Diagramبرای طراحی واخیانس خطا، از منوی      
زا( کلیک کنید. دخ این  وخ  ها خفت  اسس )متغیرهای وابات  یا دخو ایر ب  سمس آ هر یک از متغیرهایی ک  م

ها داخل جایی محل قراخگیری این اشکال تس از طراحی آ شود. برای جاب واخیانس خطا ب  شکل دایره طراحی می
 (. 99-90ماتطیل موخدنظر کلیک کنید تا محل قراخگیری آ  تغییر کند )مانند شکل 

 
 . طراحی واریانس خطا در ایموس99-59ل شک

ای کنیم تا  فح خا انتخاب می …object propertiesها خاسس کلیک و گذاخی واخیانس خطا، خوی دایرهبرای نام     
 شود. نمایا   91-90ب  شکل 

 
 object properties. صفحه تنظیمات 93-59شکل 

شده دخ واخد کنید و سپس کادخ خا ببندید. اسم داده E1س خطا مانند نامی برای واخیان Variable nameدخ قامس      
 انجام دهید.   99-90شود. این کاخ خا برای س  واخیانس خطای دیگر مانند شکل داخل دایره نمایش داده می

 
 . ویرایش نام واریانس خطا در ایموس95-59شکل 
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ا استفاده طرف آ  نرفت ( بزا )متغیری ک  هیچ مایری ب برو  ک  دخ مدل شما بیش از دو متغیر ماتقل یادخ وختی     

  متغیرهای ماتقل خا ب  هم و ل کنید. Drawو گ ین   Diagramاز منوی 
 95-90خا انتخاب تا شکل  Data Filesگ ین   Filesاز منوی  SPSSها از برای واخدکرد  دادهها: . ورود داده59-3-9

 شود. نمایا  

 
 Data Files فحه تنظیمات . ص96-59شکل 

 Openموخدنظر خا ازآنجا انتخاب و خوی  Spssشود ک  باید فایل کادخ دیگری باز می File Nameبا کلیک خوی      
 Variables In گ ین  Viewشده ب  دخو  مدل از منوی کلیک کنید. برای واخد نمود  متغیرهای مشاهده Okو سپس 

Dataset  با نمایش متغیرهای موجود دخ فایل نمایا  شود.  91-90ب  شکل ای خا انتخاب تا  فح 

 
 ها. صفحه متغیرهای موجود در فایل داده91-59شکل 

نواخ تیمایش سمس خاسس این کادخ خا تایین کشیده تا ب  انتهای متغیرها برسید. متغیرهای موخدنظر خا مانند شکل          
 های شکل بی اندازید و سپس این کادخ خا ببندید. لاز دخو  کادخ بکشید و دخو  ماتطی 90-98

 
 شده پس از ورود متغیرها با فایل داده به کادر مربوطه . مدل تکمیل98-59شکل 
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گ ین   Viewاف اخ، از منوی جهس مشخص نمود  نحوه آزمو  مدل توسط نرم. عنوان و توضیحات مدل: 59-3-3
Analysis Properties  شود. نمایا   93-90خا انتخاب تا شکل 

 
 . صفحه تنظیمات مشخصات تحلیل91-59شکل 

مربوط  indirect, direct & total effectsدخ باالی کادخ کلیک و کادخ خا تکمیل کنید. گ ین   Outputخوی گ ین       
خسی نرمال بود  نی  ب  بر test for normality and outliersب  اثرا  ماتقیم، غیرماتقیم و کل اسس. همچنین عباخ  

خا انتخاب و آ  خا تکمیل bootstrap داخی اثرا  غیرماتقیم و کل، گ ین  تردازد. برای محاسب  معنیتوزیع متغیرها می
های این آزمو  خا )اغلب تعداد زیر نمون  Number of bootstrap samplesکادخ خا ببندید. دخ قامس  کنید و سپس

دد اسس. گیری مجها نیازی ب  تغییر نداخند. بو  استراپ نوعی خوش نمون ی  گ ین ( مشخص کنید، بق999تا  399بین 
ن، هایی مانند میانگیسازد و شاخصاین خوش با استفاده ازسرگیری، تعدادی مشخصی نمون  از خوی نمون   ا لی می

 Fileذخیره نمون  مدل، از منوی  کند. دخ مرحل  بعد برایها محاسب  میانحراف  استانداخد و غیره خا برای این نمون 
 کلیک کنید.  saveبازشده نامی برای مدل خود انتخاب و خوی  خا انتخاب و دخ  فح  Saveگ ین  

انتخاب تا مدل موخدنظر  calculate estimatesگ ین  Analyze برای آزمو  مدل از منوی . آزمون مدل: 59-3-5

-90کلیک تا شکل   وخ  گرافیکی، خوی آیکو  ج آزمو  مدل ب شود. تس از آزمو  برای مشاهده نتایآزمو  
 نمایا  شود.   19

 
 . مدل آزمون شده نمونه 30-59شکل 
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تاخامترهای استانداخد نشده مدل آزمو  گ اخش و دخ ستو  وسط و کناخ شکل عباخ   19-90دخ شکل      

unstandardized estimates های استانداخدشده خوی عباخ  موخداشاخه کلیک و شود. برای مشاهده تاخامترمی فعال
 نمایا  گردد.  10-90انتخاب شود تا شکل  standardized estimatesگ ین  

 
 . پارامترهای استانداردشده مدل آزمون شده نمونه 39-59شکل 

ن   می ا  واخیانس تبییها بهای مایر یا بتا هاتند و اعداد خوی ماتطیلدخ این شکل اعداد خوی مایرها هما  وز      
 دخ د اسس.  39/. یا 39شده اشاخه داخند. برای نمون  واخیانس تبیین شده تصمیم ب  استفاده 

شده گرافیکی بایاخ خال   هاتند و برای مشاهده ج ئیا  مدل آزمو  شده نتایج اخائ . خروجی متنی: 59-3-6
 نمایش داده شود.   13-90ای ب  شکل د تا  فح خا انتخاب کر text outputگ ین    View توا  از منویمی

 
 نمایش متنی ایموس. صفحه32-59شکل 

شوند. مثالً برای مشاهده ضرایب مایر، سطح  وخ  متنی گ اخش میدخ این  فح  ج ئیا  مدل آزمو  شده ب      
کلیک  Estimatesسمس چپ، خوی داخی، می ا  واخیانس تبیین شده، اثرا  ماتقیم، غیرماتقیم و کل دخ قاب باال معنی

 شود. تدیداخ  19-90تا شکل 
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 Estimates. نتایج 39-59شکل 

 های برازش مدلتوانید از نتایج این قاب استفاده کنید. برای مشاهده شاخصبات  ب  اهداف تژوهش خود، می     
 . نمایا  شود 11-90ای ب  شکل استفاده کرد تا  فح  Model Fitتوا  از خود می

 
 Model Fit. نتایج 33-59شکل 

داخی اثرا  غیرماتقیم و کل، خوی هما  آماخه خی دو اسس. برای مشاهده سطح معنی CMINدخ این  فح       
خا انتخاب کنید. سپس خوی  Matricesکلیک کنید تا باز شود. سپس عالمس + کناخ  Estimatesعالمس + کناخ 

Standardized Total Effects  ب  اثرا  کل، کلیک کنید. دخ ادام  دخ  فح  مربوطEstimates/ Bootstrap  + خوی
خا انتخاب  Bias- Corrected Percentile Methodکلیک کنید. سپس عالمس + کناخ  Bootstrap Confidenceکناخ 

 نمایا  شود.  19-90کلیک تا شکل   Two Tailed Significance(BC)کنید. دخنهایس خوی 
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 داری اثرات کلسطح معنی .35-59شکل 

داخ اسس. برای معنی 90/9دخ سطح   (Easofuse)شدهبرای نمون  دخ این شکل اثرا  کل سهولس استفاده ادخاک     
 خا انتخاب کنید. standardized indirect effects داخی اثرا  غیرماتقیم نی  دخ باال سمس چپ، مشاهده سطح معنی

 
سازی معادل  ساختاخی ترکیبی از تحلیل تأییدی و مدل: AMOSافزار اختاری با نرمسازی معادله س. مدل59-3-1

گیری )برخسی تایانی و خوایی( و تواند شامل آزمو  مدل اندازهخگرسیو  چند متغیره اسس ک  آزمو  کلی مدل می
اسس ک   حلیل مایر اینآزمو  مدل ساختاخی )ضریب مایر و واخیانس تبیین شده( باشد. م یس معادل  ساختاخی بر ت

سازی معادل  تر و ن دیک ب  واقعیس داخد. مراحل اجرای مدلگیری، نتایج معقولاین خوش با حذف خطاهای اندازه
 شده اسس. اخائ  01-90اف اخ دخ جدول ساختاخی با نرم

 سازی معادله ساختاریبرای مدل AMOSافزار . فرایند کار با نرم91-59جدول 
 وضیحت مراحل ردیف
 های آ  اف اخ و وخود دادهترسیم مدل مفهومی موخدنظر دخ نرم گیریطراحی مدل اندازه 0
ا هتحلیل عامل تأییدی و برخسی اعتباخ افتراقی و اطمینا  از سنجش دخسس سازه آزمو  تحلیل تأییدی مدل 3

 های ترسشنام شده یا گوی توسط متغیرهای مشاهده
 مشاهده آزمو  مدل شامل کلی  متغیرهای مکنو  و قابل گیریآزمو  مدل اندازه 9
 اخزیابی و تفایر مدل نهایی  آزمو  مدل ساختاخی  1

 
این کاخ با تحلیل عامل تأییدی و برخسی اعتباخ افتراقی و اطمینا  از سنجش گیری: . طراحی مدل اندازه59-3-1-9

 گیرد. برای برخسی تایانی یعنی ضریبرسشنام   وخ  میهای تشده یا گوی ها توسط متغیرهای مشاهدهدخسس سازه
ای هیابد خا برای تحلیلها ضریب آلفا اف ایش میاستفاده و سؤاالتی ک  با حذف آ  SPSSاف اخ توا  از نرمآلفا می

کل  های تژوهش خا تحلیل و دخنهایسسازی معادل  ساختاخی، ابتدا هر یک از سازهگذاخی کرد. دخ مدلبعدی عالمس
وس  فح  اف اخ ایمشوند. برای تحلیل تأییدی ترسشنام  موخدنظر دخ نرمگیری باهم تحلیل تأییدی میاب اخهای اندازه

 Draw گ ین  Diagramگیری سازه از منوی کنیم. برای خسم مدل اندازهایجاد می Newو گ ین  File جدیدی از منوی
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indicator   variable    طراحی کلیک کنید تا یک مغیر مکنو  )دایره( ایجاد شود. سپس ب   خا انتخاب و خوی  فح
 ایجاد گردد.   15-90شده داخل دایره کلیک کنید تا شکلی مانند تعداد سؤاال  ترسشنام  یا متغیرهای مشاهده

 
 . طراحی مدل تحلیل تأییدی36-59شکل 

جا شوند. از یر مکنو  ب  همراه نشانگرهایش جاب خا از نواخاب اخ انتخاب تا متغ تس از طراحی مدل گ ین         
خا انتخاب تا با کلیک داخل متغیر مکنو ، بتوانید نشانگرها دخ جهس مطلوب خود بچرخانید.  Rotateگ ین   Editمنوی 

شده )مربع( کلیک و آ  خا خا انتخاب و خوی یکی از متغیرهای مشاهده Moveو گ ین   Editسپس با استفاده از منوی 
ک کرده ها( کلیشوند. خوی واخیانس خطا )دایرهشده دیگر نی  ب  همراه این متغیر کشیده میبکشید. متغیرهای مشاهده

خا انتخاب و خوی متغیر مکنو   Shape of Objectتوا   می Editو آ  خا نی  بکشید. برای تغییر اندازه متغیرها، از منوی 
شده و واخیانس خطا نی  این کاخ خا تغییر داد. دخ موخد متغیرهای مشاهده داشت  و اندازه آ دکم  چپ ماوس خا نگ 

های خطا، خوی هر یک از متغیرها کلیک خاسس کرده و گذاخی متغیر مکنو  و واخیانسقابل انجام اسس. برای نام
Object properties خا انتخاب کنید تا کادخ Object properties  ظاهر شود. سپس دخ قامسVariable name   گ ین

text انتخاب کرد.   11-90توا  نامی برای متغیر مانند شکل می 

 
 Object propertiesای . کادر محاوره31-59شکل 

 شود. نمایا  می 18-90ای مانند شکل تس از اعمال دستوخ  فح      

 
 شده برای یک متغیر نمونه . مدل تحلیل تأییدی تکمیل38-59شکل 
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 شود.نمایا  می 13-90ای مانند شوند و  فح گفت  واخد میمل نمود  طراحی مدل، داده ب  شرح تیشتس از کا     

 
 ها مدل آماده آزمون پس از ورود داده .31-59شکل 

شده اسس. شده دخ یک موخد عدد یک نمایش دادهدخ مایرهای متغیر مکنو  ب  متغیرهای مشاهده 13-90دخ شکل      
 گیریک  واحد اندازهشود. ازآنجاییگیری متغیر مکنو  انجام میفع مشکل عدم تعیین واحد اندازهاین عمل برای خ

موجب استانداخد  0سازی معادل  ساختاخی معلوم نیاس. با ثابس کرد  یکی از مایرها با عدد متغیر مکنو  دخ مدل
 شویم. گیری متغیر مکنو  میشد  واحد اندازه

دخ ادام  برای انجام آزمو  تحلیل تأییدی ترسشنام  مدل خا ذخیره و از  حلیل تأییدی مدل: . آزمون ت59-3-1-2    
خا انتخاب تا شکلی مانند  Outputخا انتخاب و خوی  فح  ظاهرشده گ ین   Analysis propertiesگ ین   View منوی
 نمایا  شود.   90-99

 
 Analysis properties . صفحه 50-59شکل 

واخیانس تبیین شده  Squared Multiple Correlationsباخهای عاملی و  Standardized Estimates کادخ،  دخ این     
نی  ب  برخسی نرمال بود  توزیع متغیرهای  Test for normality and Outlierها توسط متغیر مکنو  هاتند. سؤال

 تردازد. تس از تکمیل، این کادخ خا ببندید. شده میمشاهده
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خا انتخاب و سپس برای  Calculate estimatesگ ین   Analyzeدخ ادام  برای انجام آزمو  تحلیل تأییدی، از منوی      

کلیک کنید. برای مشاهده باخهای عاملی و واخیانس تبیین شده سؤاال  خوی  مشاهده نتیج  گرافیکی خوی 
Standardized estimates  نمایا  شود.  90-90ای مانند شکل دخ ستو  کناخ شکل کلیک کنید تا  فح 

 
 . نتیجه آزمون تحلیل تأییدی نمونه 59-59شکل 

داخی خا بر خوی سازه خود داخد. جهس برخسی معنی 0.92بینید، سؤال سوم بیشترین باخ طوخ ک  دخ شکل میهما       
کنید. برای برخسی همانندی مدل  خا انتخاب Text outputگ ین    Viewهای برازش، از منوی باخهای عاملی و شاخص

 تدیداخ شود.  93-90ای مانند شکل دخ کادخ سمس چپ، باال کلیک کنید تا  فح  Note for modelخوی 

 
 نمایش نتیجه بررسی همانندی مدل. صفحه52-59شکل 

وی باخهای عاملی خداخی ک  دخج  آزادی مدل مثبس اسس، بنابراین برای برخسی معنیبا توج  ب  شکل ازآنجایی      
Estimates  نمایا  شود.  99-90کلیک کنید تا شکل 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   
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س

 
 . نتیجه بررسی معناداری بارهای عاملی59-59شکل 

 .C.Rداخی و مربوط ب  سطح معنی pداخند )عباخ  معنی 990/9با توج  ب  شکل هم  باخهای عاملی دخ سطح      
 ظاهر شود.  91-90کلیک کنید تا شکل  MODEL Fitآماخه تی( برای مشاهده برازش مدل خوی 

 
 PU. بررسی برازش پرسشنامه نمونه یا 53-59شکل 

های برازش نی  نشانگر برازش نابتاً مناسب این ترسشنام  اسس.  تس از انجام تحلیل تأییدی برای یک شاخص     
داخ نبود آ  یل تأییدی اگر باخی معنیها نی  تکراخ شود. هنگام انجام تحلترسشنام  این عمل باید برای دیگر ترسشنام 

داخ بودند ولی مدل برازش نداشت  باشد، ابتدا خا حذف و مدل خا دوباخه آزمو  کنید. اگر هم  باخهای عاملی معنی
کنند. مدل خا دوباخه آزمو  کنید و اگر برازش تایین ها مقادیر آلفا اف ایش تیدا میسؤاالتی خا حذف کنید ک  با حذف آ 

شده متغیرها خا دوباخه ب  مدل اضاف  کنید. یکی دیگر از عوامل عدم برازش نرمال بود  توزیع متغیرهای مشاهدهبود 
های چولگی کلیک تا شاخص Assessment Of normalityخوی  Text Outputاسس. برای برخسی این امر دخ تنجره 
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( خا -0و کمتر از  0کشیدگی و چولگی )بیشتر از  و کشیدگی مربوط ب  سؤاال  خا مشاهده کنید. سؤاال  با بیشترین
 حذف و مدل خا مجدد آزمو  کنید. 

ده شگیری باید هم  متغیرهای مکنو  با متغیرهای مشاهدهبرای آزمو  مدل اندازهگیری: . آزمون مدل اندازه59-3-1-9
توج  کنید. برای طراحی  99-90ها برخسی شوند. برای نمون  ب  مدلی مانند های برازش آ مربوط طراحی و شاخص

خا انتخاب و متغیرهای مکنو  خا ب  هم  Draw covarianceگ ین   Diagramهمباتگی بین متغیرهای مکنو  از منوی 
 ها خا نی  همانند قامس قبل ب  مدل اضاف  کنید. و ل کنید. داده

 
 گیری. طراحی مدل اندازه55-59شکل 

آ  خا همانند قامس قبل کامل نموده و آ  خا آزمو  کنید تا شکلی  Analysis propertiesتس از طراحی مدل،      
 نمایش داده شود.   95-90مانند 

 
 گیری پذیرش فناوری. آزمون مدل اندازه56-59شکل 

Text output  خا از منویView داخی باخهای عاملی و واخیانس انتخاب کرده و دخ تنجره خروجی متنی ب  برخسی معنی
 91-90های برازش بپردازید. دخ شکل ن شده سؤاال  بپردازید. همچنین ب  همانندی مدل و برخسی شاخصتبیی

 اند. شدهگیری اخائ های برازش مدل اندازهشاخص
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س

 
 گیریهای برازش مدل اندازه. شاخص51-59شکل 

اسس دخ حد  98/9ک   RMSEAج  گیری ب های برازش مدل اندازهبینید، شاخصطوخ ک  دخ شکل میهما      
کلیک کرده و سؤالی ک  بیشترین کشیدگی و  Assessment of normalityمطلوبی قراخ داخند. برای ا الح مدل. خوی 

بینید، می 98-90طوخ ک  دخ شکل مدل حذف کنید. سپس مدل خا مجدداً آزمو  کنید. هما  (ATD3)چولگی خا داخد از 

  کلیک کرد.توا  خوی ود. برای برگشتن ب  حالس طراحی میشبرازش مدل بهتر می ATD3با حذف 

 
 های برازش بعد از اصالح مدل. شاخص58-59شکل 

خا انتخاب و دخ  فح   Save asگ ین   Fileبرای آزمو  مدل ساختاخی از منوی . آزمون مدل ساختاری: 59-3-1-3
خا انتخاب و تمامی  Eraseگ ین   Edit از منوی کلیک کنید. سپس Save ظاهرشده نام جدیدی برای مدل نوشت  و خوی

-90انتخاب و متغیرهای مکنو  خا همانند شکل  Editخا از منوی  Moveازآ  مایرهای همباتگی خا حذف کنید. تس
 ها خا خسم کنید. مرتب و واخیانس خطای متغیرهای وابات  خا خسم و دخنهایس مایر علی بین آ  93
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 پذیرش فناوری . مدل ساختاری51-59شکل 

 تکمیل کنید.  59-90های خا انتخاب و آ  خا همانند شکل Analyze Propertiseگ ین   Viewاز منوی      

 
 Analyze Propertiseای . کادر محاوره60-59شکل  

 نمایش داده شود.  50-90ای مشاب  شکل تس از تکمیل، مدل خا آزمو  تا  فح      

 
 شده پذیرش فناوری .  مدل آزمون69-59شکل 

 نمایا  شود.  53-90کلیک کنید تا تصویری ب  شکل  Text Outputبرای مشاهده خروجی متنی خوی           
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س

 
 . خروجی متنی مدل آزمون شده62-59شکل 

 تفایر این بخش نی  همانند تحلیل مایر اسس ک  تیشتر ب  آ  اشاخه شد. 
 

 9افزار لیزرل. نرم59-5
خوابط »شده  سازی معادل  ساختاخی اسس. لی خل مخففاف اخها دخ زمین  مدلترین نرمشدهاز شناخت  اف اخ لی خلنرم

های سایر شود. این برنام  قادخ اسس از دادهاستفاده می 3«سازی معادل  ساختاخیمدل»اسس ک  برای « ساختاخمند خطی
 بایاخ کلی و نیرومند از خانواده خگرسیو  چندمتغیری استفاده کند. تکنیک تحلیل چندمتغیری  SPSSاف اخها نظیر نرم

 –ای از معادال  خگرسیونی خا بر مبنای ماتریس کواخیانس دهد تا مجموع اسس ک  ب  تژوهشگر این امکا  خا می
اخی( تزما  چند متغیر مکنو  ماتقل و وابات  )مدل ساخوتحلیل همتر، لی خل بر تج ی واخیانس آزمو  کند. ب  بیا  ساده

ازی سسازی معادل  ساختاخی، مدلگیری یا تحلیل عاملی تائیدی( ب  مدلتذیر )مدل اندازهاز طریق متغیرهای مشاهده
مبتنی بر ماتریس کواخیانس، تحلیل مایر تائیدی )تحلیل مایر و تحلیل عاملی تائیدی( تأکید داخد. مدل خوابط ساختاخی 

ای از خوابط ترین شکل خود، شامل مجموع دخکلی LInear Structural RELationships( یا LISRELخطی )
ا  متغیرها خوابط علی می»و « گیری معتبرگیری متغیرها با اب اخ اندازهاندازه»ساختاخی خطی اسس ک  با دو مائل  اساسی 
رد اسس. کاخب سرکاخ داخد و مقصود از آ  کمک ب  حل این دو مائل « و توا  تبیین این خوابط یا خوابط ساختاخی

 اسس.  08-90سازی معادل  ساختاخی شامل مواخدی ب  شرح جدول مدل
 
 
 
 

 

                                                           
1. LISREL (Linear Structural Relationships) 
2. SEM (Structral Equisition Modeling) 
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 سازی معادله ساختاری . کاربرد مدل98-59جدول 
 کاربردها ردیف
 زا(  زا( و وابات  )دخو سازی خوابط بین متغیرهای ماتقل )برو ایجاد مدل ساختاخی یا مدل 0
 سازی خوابط متغیرهای تنها  )مکنو ( و آشکاخ گیری یا مدلایجاد مدل اندازه 3
 تذیرگیری متغیرهای مشاهدهسازی خطاهای اندازهمدل 9
 یهای عینتحلیل مایر و تحلیل عاملی تائیدی با آزمو  فرضیا  استنباط شده از ادبیا  موخدبرخسی ب  کمک داده 1
 زما  چندین متغیر مکنو  )ماتقل و وابات (تحلیل هم 9
سازی معادل  ساختاخی بر خوابط خطی متغیرهای مکنو  با یکدیگر و متغیرهای مکنو  با متغیرهای ک  مدلازآنجایی     

 کند.( استفاده میMaximum Likelihoodتذیر تأکید داخد، دخ تحلیل خود از  حداکثر دخستنمایی )مشاهده

 دنبال کرد.  03-90ح جدول توا  دخ مراحلی ب  شراف اخ لی خل خا میفرایند کاخ با نرم
 افزار لیزرل. فرایند کار با نرم91-59جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 SPSSهای دیگر مانند ای ماتقیم یا انتقال از فرمسگون ب  هاوخود داده 0
 ای برای خسم مدل ایجاد  فح  دستوخ ساخس مدل تحلیل مایر 3
 ها و متغیرهای آشکاخ و تنها  هتعیین عنوا  مدل، گرو عنوا  و توضیحا  مدل 9
تعیین متغیرهای ماتقل و وابات  و انتقال ب   فح  و تنظیم خوابط تحلیل عامل و  تنظیم متغیرها دخ فضای تحلیل مایر 1

 مایر
های هر متغیر تنها  دخ مدل برای محاسبا  تحلیل مبنا قراخ داد  یکی از شاخک مبنا قراخ داد  یک متغیر تنها  9

 عامل
 مدل ب  لحاظ ظاهری آماده اسس ولی بدو  ساختن فایل متنی قابلیس اجرا نداخد. دستوخ ساخس فایل متنی 5
 اجرای برنام  و ظاهر شد  مدل معادل  ساختاخی  اجرای برنام  1
 داخ های غیر معنیحذف کرد  خابط  تیرایش مدل 8
 های برازش کل مدلای بهبود آماخهاف اخ براجرای تیشنهادهای آخایشی خود نرم آخایش مدل 3
 سازی و اجرای دستوخ ساخس مجدد فایل متنی ذخیره سازیذخیره 09
دسس آمد شده، مدل نهایی ب ک  مدل معادل  ساختاخی دخ لی خل ساخت  شد و دخنتیج  ا الحا  انجامتس از آ      
 (. 0933، باباییکاخبری بیشتری داشت  باشد )علی کپی کرد تا قابلیس اخائ  گ اخش و Wordتوا  آ  خا دخ محیط می

های شکلی و عملی اف اخ قبل وجود داخد، فقط ب  تفاو اف اخ با نرمهای اقدامی دخ این نرمک  مشابهسازآنجایی      
 و سازی معادل  ساختاخی تأکید بر خوابط خطی متغیرهای مکنو  با یکدیگرک  مدلخاص اشاخه خواهد شد. ازآنجایی

 کند. تذیر داخد، دخ تحلیل خود از حداکثر دخستنمایی استفاده میمتغیرهای مکنو  با متغیرهای مشاهده
 

 

 



 

 

نرم افزارهای  
تحلیل داده های کیفی   52 

ای هافزارهای پرکاربرد برای تحلیل دادههدف کلی: آشنایی با انواع نرم
 کیفی  

 اهداف یادگیری
 های کیفی  افزارهای تحلیل دادهنرم و کاربرد  آشنایی با مبانی 
 افزارهای کیفیدی نرمبنآشنایی با دسته 

 افزار اطلس تی آیآشنایی با مبانی و کاربرد نرم 
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 مقدمه

اخبرد اف اخهای ترکهای کیفی وجود داخد. دخ این فصل ب  معرفی انواع نرموتحلیل دادهاف اخهای متعددی برای تج ی نرم
 های کیفی ترداخت  خواهد شد. یل دادهبرای تحل

 
 . مبانی کار روش پژوهش کیفی 52-9
یا خی و مای آهاخوشطریق ی آ  از هایافت ئ  اخاک  اسس هشی ویافت  تژتأکید بر هش کیفی وتژف از ترین تعریدهسا

وجود اطالعا  »دخ زما   بیشترهش کیفی وتژ (0338) 0بینخکواوس شترز نباشد. بنا بر دیدگاه اکمی سای هااخب اسایر 
کاخبرد داخد. هر تژوهش کیفی شامل س  ج ء « ازحد بدو  ایجاد ادخاک جدیداطالعا  بیش»یا « ئل ماخد موکم دخ 

 اسس.  0-93ا لی ب  شرح جدول 
 . سه جزء اصلی در پژوهش کیفی9-52جدول 

 ویژگی ردیف
 د سناا، مشاهده و منابع متنوعی مانند مصاحب آوخی داده از جمع 0
 شبک  مفاهیمد  کرو برقراخ ها مقول ها، تشکیل دادهحجم از کاستن تردازی و یی چو  مفهومهاهشیوها با تحلیل داده 3
 اخائ  گ اخش  9
داند. دخ دنیای میقعی« ی وانیادمطالع  چگونگی »ؤال کلیدی تاسخ ب  سخا هش کیفی وتژم نجاف از اگیدن  هد     

و جتماعی ، اشیزموه، آمرخوزندگی ز»های های متعددی خا با توج  ب  موقعیسد نقشندگی خوخ زاناانی دهر واقعی 
ند شد. مها دخ محیط طبیعی خود باید از تژوهش کیفی بهرهو برخسی تدیدهتحلیل تذیرد. بنابراین برای می« ایحرف 

 اشاخه کرد.  3-93ل توا  ب  مواخدی ب  شرح جدوهای کیفی میهای تژوهشویژگیبنابراین از 
 های پژوهش کیفی. برخی ویژگی2-52جدول 

 ویژگی ردیف
 ها ها دخ محیط طبیعی خود آ مطالع  افراد و تدیده 0
 تعامل با عوامل موخدبرخسی، با توج  ب  خصو یا  خودشا  3
  وخ  تفایریاخائ  نتایج ب  9
 های کمیمانند تژوهشها ب شناسی و تحلیل دادهبرای خوششده و استانداخدی فقدا  ا ول و قواعد از تیش تعیین 1
 هاآ  ها با وخود عمیق تژوهشگر ب تاخیر و کشف معنای داده 9
 ها، مضامین و مشترکا  وخ  تممعنادهی ب  مفاهیم ب  5
 های کلی و غالباً حااس ب  محیط تژوهش خاص ساخس سنج  1
 ها نوشت برگرفت  از اسناد، مشاهدا  و دسسها ب  شکل کلما  و آوخی دادهجمع 8
 دهی ب  خوش استقرائی داخای سؤاال  علی یا غیر علی و اغلب با خویکرد تاسخ 3
 ها ها و کم بود  تعداد تکراخ آ خاص بود  تژوهش 09

                                                           
1. Strauss and Corbin (1998) 
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س
  شخصی تژوهشگر بهای برخی از این مواخد باعث ایجاد نگرانی از غیرقابل اطمینا  بود  نتایج و وخود قضاو      

فی( های کیاف اخهای تحلیل دادهها )نرمگیری از اب اخهای استانداخد تحلیل دادهشود. بنابراین بهرهجریا  تژوهش می
فی ب  های کیاف اخهای تحلیل دادهمانند تحقیقا  کمی، الزم و ضروخی اسس. نرممنظوخ اطمینا  از  حس نتایج ب ب 

  ها اخائاف اخها گرچ  ا ول و قواعدی خاص، برای تحلیل دادهتردازند. این نرمکیفی میهای استانداخدسازی تژوهش
ب  « هاها و اخائ  گ اخشدهی دادهها، سازما آوخی دادهجمع»دهند، ولی با نظاخ  بر مایر انجام تژوهش یعنی نمی

 (. 0930نژادی، نی و ولیزاده اسفنجادهد )دوالنی، حریری، حانوضعیس این نوع تژوهش سروساما  می
 تذیریتوا  از چهاخ مالک اعتباختذیری )اعتباخ دخونی(، انتقالهای کیفی میبرای خوایی و تایایی نتایج دخ تژوهش      

)اعتباخ بیرونی(، قابلیس اطمینا  )تایایی( و تأییدتذیری )عینیس( نام برد. دخواقع ب  این سؤال تاسخ داد ک  چرا مخاطب 
 نتایج تژوهش اعتماد داشت  باشد. بنابراین دالیل وجود خوایی بایاخ مهم هاتند. باید ب  

     
 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مبانی نرم52-2
و امثال آ  هاتند و از ا ول و قواعد  SPSS اف اخهای کمی مانندهای کیفی متفاو  از نرماف اخهای تحلیل دادهنرم

های کمی، فرایند تحلیل با ا ول و قواعد اف اخ تحلیل دادههای خام ب  یک نرموخود داده کنند. بایکاانی تیروی نمی
س از کیفی فرایند تحلیل، ت اف اخ تحلیل دادهشود. اما دخ نرمشده انجام می وختی از تیش تعیینخیاضی و آماخ و ب 

« دهیا جاتجو و سازم»اف اخها قابلیس . این نرمشودشده اجرا نمیوخود داده ب  همین شکل و بر مبنایی از تیش تعیین
های موجود خا خواهند داشس. تژوهش سازی برخی اطالعا  بر اساس الگوخیتمها و برجات مند و منطقی دادهنظام

هشگر  وخ  الکترونیکی دخ اختیاخ تژواف اخ کیفی فرایند تژوهش خا ب جای اعداد بر کلما  تأکید داخد. نرمکیفی ب 
ف اخهای اک  نرمشوند؛ دخحالی وخ  بالقوه باعث تاهیل انجام کلیس تژوهش میاف اخها ب دهد. دخواقع این نرماخ میقر

اده زسازند )دوالنی، حریری، حانشده ب  نتایج نهایی مبدل میهای واخدشده خا طی فرایندی تعریفتحلیل کمی، داده
 (. 0930نژادی، اسفنجانی و ولی

« اهتحلیل داده»هاسس و بدو  شک مرحل  آوخی دادهزما  با جمعوتحلیل دخ تژوهش کیفی یک فرآیند همتج ی      
ها هطوخ عمیق دخ دادشود. تژوهشگر باید ب ترین و اسراخآمی ترین مراحل یک تژوهش کیفی محاوب میاز تیچیده

شود؛ زمانی ک  تژوهشگر ها آغاز میآوخی دادهزما  با شروع جمعها دخ تژوهش کیفی هموخ شود. تحلیل دادهغوط 
 تردازد تا ب  کشف سؤاالتی دیگر یا تو یفشده میمروخ مواخد ثبسزما  ب دنبال اجرای مصاحب  یا مشاهده اسس، همب 

خند. د داها و مشاهدا  وجوالی مصاحب ها نائل شود. اغلب این سؤاال  یا مواخد تشریحی دخ الب و تشریح بیشتر یافت 
ها نیاز داخد )اسپ یال، استروبر  و ها برای تحلیل دادهها و ماهاین مرحل  اغلب ب   رف زمانی زیاد و گاهی هفت 

 .0(3900کاختنتر، 
ها تأثیر زیادی داخد. تژوهشگرا  از ها دخ تژوهش کیفی خوی سهولس کاخبرد و تحلیل آ چگونگی کنترل داده     

ها خود مائل  مهم دیگری اسس. کنند، ذخیره و بازیابی این دادهها استفاده میآوخی دادههای گوناگونی برای جمعخوش

                                                           
1. Speziale, Streubert & Carpenter 
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 ۷۴۴ مرجع پژوهش

شده خا آوخیهای جمعها تأکید زیادی داخند و معتقدند ک  باید تمامی دادهنوشت تژوهشگرا  بر اف ایش دقس ب  دسس
شده های انجامق تمامی ج ئیا  مصاحب دخ تمامی مراحل تژوهش کنترل کرد. این عمل نیازمند کنترل و تطبیق دقی

 های کیفی داخند، ضروخ  داخدای جهس تحلیل دادهاف اخ خایان اسس. برای تژوهشگرا  کیفی ک  قصد استفاده از نرم
 .0(3903اف اخها و امکا  استفاده از بهترین موخد برای کاخ خود آشنا شوند )توالیس و بک، گون  نرمک  با کاخ این

های اند. قبل از ظهوخ برنام شدههای کیفی ب  کاخ گرفت دهی و مدیریس دادههای مختلفی برای سازما خوش     
 های مفهومی بود. این خوش شامل ایجادهای کیفی، خوند ا لی با تأکید بر ایجاد فایلکامپیوتری برای مدیریس داده

مامی اطالعا  مرتبط با آ  طبق  بود. این خوش و یک فایل فی یکی برای هر طبق  و سپس برش و واخدکرد  فایل ت
های کیفی دهی دادههای دستی سنتی برای سازما های مفهومی کاخی دشواخ و فشرده اسس. هر چند خوشایجاد فایل

ر خواج های اخیهای کیفی دخ سالهای کامپیوتری تیچیده برای مدیریس دادهسابق  طوالنی و معتبری داخد؛  اما برنام 
ز اند. هر بخشی اهای کامل ب  کامپیوتر خا فراهم کردهها امکا  وخود فایل دادهای تیدا کرده اسس. این برنام تردهگا

های متناسب با کدهای خاص تحلیل خا توا  بخشاسس. دخ ادام  این مایر می مشاهده و گ اخشمصاحب  یا  دا قابل
ز هایی فراتر اها همچنین داخای ویژگیداد. نال جدید برنام بازیابی و ترینس گرفس یا اینک  خوی  فح  نشا  

دهند. نال جدید ها اخائ  میها هاتند و امکاناتی خا برای برخسی واقعی و ترکیب دادهبندی و بازیابی دادهدست 
گرا  ژوهشاند. برخی تخا برطرف کرده« برش و خواند   فح  ب   فح  اسناد»های اف اخهای کامپیوتری، دشواخینرم

دهد تا ها اجازه میکند و ب  آ اند زیرا این کاخ زمانشا  خا آزاد میهای کامپیوتری خوی آوخدهکیفی ب  مدیریس داده
های آوخی و تحلیل دادهطوخ سنتی جمع. ب 3(3903تر توج  کنند )گراو، برن  و گرای، بیشتر ب  ماائل تنداشتی مهم

برداخی، ثبس های یادداشسهای کوچک کاغذ یا کاخ ها خا خوی تک   داده وخ  دستی بود. تژوشگراکیفی ب 
 کردند.طوخ خوزان  بایگانی میها ب آوخی دادهدهی و دخ تایا  جمعها خا کدگذاخی و سازما دقس آ کردند. سپس ب می

نک  ها اسس؛ بنابراین احتمال ایهای دیگر دادهها با تمام قامستحلیل کیفی ماتل م چک کرد  متقابل هر قطع  از داده
های ها دخ انبوهی از کاغذها گم شوند و ازنظر دوخ بمانند بایاخ زیاد اسس. حفظ خط سیر اختباط بین واژهبرخی داده

ها ب  ثبس و ضبط بایاخ دقیق و موشکافان  نیاز داخد. با توج  ب  اهمیس حفظ اختباط ن دیک تژوهشگر مختلف داده
حلیل اف اخها موجب تاف اخهای کامپیوتری ظهوخ یافتند. استفاده از این نرمها نرم، حتی غرق شد  دخ آ هاکیفی با داده

ری اف اخهای کامپیوتشد. با نرمها ها بدو  بروز وقف  و اختالل دخ تماس مداوم تژوهشگر با دادهتر دادهتر و آسا سریع
ها دسترسی داشس و امکا  جاتجوی آسانی ب  دادهاتجو نمود، ب شود کناخ هم قراخداد جتوا  کدهایی خا ک  میمی

هایی مانند تردازش، ذخیره و نگهداخی، بازیابی، فهرسس کرد  توا  از کامپیوتر دخ فعالیسگروهی نی  وجود داخد. می
حقق  وخ  مهای تحلیلی باید توسط خود بندی کرد  کمک گرفس. اما نکن  کلیدی و مهم این اسس ک  فعالیسو دست 

توا  ب  های کیفی خا میاف اخهای تحلیل دادهترین م ایای استفاده از نرم(. دخ مجموع، مهم3903گیرد )توالیس و بک، 
 (3903؛ گراو و همکاخا ، 3900مروخ کرد )اسپ یال و همکاخا ،  9-93شرح جدول 

 

                                                           
1. Polit and Beck  
2. Grove, Burns, & Gray   
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 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده ۷۴۳

س
 ی کیفیهاافزارهای تحلیل دادهترین مزایای استفاده از نرم. مهم9-52جدول 

 مزایا ردیف
  وخ  مج اتوانایی باز کرد  چندین سند خوی  فح  خایان  ب  0
 هاتاهیل مشاهده متو  از طریق  فح  خایان  و امکا  حذف و جایگ ینی جمال ، کلما  و فایل 3
 هابندی فایلدهی و قالبشکل 9
 هاکاخگیری تصاویر، نموداخها و جداول جهس تشریح دادهتوانایی ب  1
 های تصویری یا  وتیتوانایی اضاف  کرد  داده 9
 توانایی جاتجوی متو  5
 تاهیل چاپ و گرفتن تأییدی  آ  1
 نویای برقراخی اختباط میا  متو  و امکا  حرکس از متنی ب  متن دیگر همراه با تحلیل و حاشی  8
 شده برداخی دخ موخد اطالعا  شناخت تاهیل یادداشس 3
ها های خاص و متنوع این برنام ها و ویژگیواناییکاخگیری مشاوخین دخ این جهس هدایس تبعضی از مواخد ب      

 (. 3903الزم و ضروخی اسس )گراو و همکاخا ، 
هش کیفی« و»مدیریس تژنوعی   تژوهش و ب جریادخ «  طالعاا»مدیریس خوی کیفی ی هادادهتحلیل ی هااخف امنر     

دهد و برای کاهش این احتمال باید ب  یش میخا اف اهشگر وتژه شتباآ  احتمال انتایج د  بوی تفایرتأکید داخند. 
ب  دخک می ا  ال ام  1-93ها توج  داشس. سؤاال  جدول آوخی داده  دخ حین جمعطالعاامدیریس ها و جامعیس داده

 (. 0930نژادی، زاده اسفنجانی و ولیکند )دوالنی، حریری، حاناف اخ تحلیل داده کیفی کمک میبرای استفاده از نرم

 های کیفی افزارهای تحلیل داده. سؤاالتی برای تعیین الزام استفاده از نرم3-52جدول 
 سؤاالت محور  ردیف
ها و اب اخ خوش 0

 تژوهش
 هاییک از خوشطوخ خودکاخ ایجاد نمود و کدامخا انجام، تولید، تکامل و یا ب  xتوا  موخد چطوخ می

 بهتر اسس؟ xموجود برای ساخس، انجام، تعدیل و تکامل موخد 
 خا ازنظر کیفیس و دخستی اخزیابی نمود؟ چطوخ و بر اساس چ  استانداخدی ازx توا  موخد چطوخ می خوش تحلیل و اخزیابی 3

 انتخاب کنیم؟ Yو  xبین موخد 
 طراحی، اخزیابی و 9

 تحلیل مواخد خاص
 نگهداخی ازکدام اسس؟ بهترین طراحی، اجرا،  Y از X چیاس؟ وج  تمای  خوش Y م یس موخد

 مقایا  نمود؟ وضعیس حال حاضر Y خا با X توا  خوش یا موخدچیاس؟ چطوخ می X موخد یا خوش 
X  وY ب  چ   وختی اسس؟ 

تعریف ج ئیا  طرح  1
و اخائ  دید کلی از 

 طرح

 توا دقیقاً چ  ادعایی می X چ  وضعیتی خواهد داشس؟ توسط عامل Y عامل X دخ  وخ  اخائ 
 قائل بود؟ X توا  برایچ  خواهد بود؟ چ  مدل خسمی یا تجربی خا می X ا  باخزداشس؟ و خصو ی

 ها خا تعریف نمود؟توا  آ ها هاتند و چطوخ میکدام Xمتغیرهای 
 9اجرا بود  طرح قابل 9

 و نحوه جاتجو

 آ توا  مصداقی برای وجود داخد؟ و دخ  وخ  مثبس بود  جواب چ  چی ی خا می X آیا واقعاً عامل
 خا انجام دهیم؟ Xداناس؟ آیا امکا  داخد نتوانیم عامل یا خوش 
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 ۷۴۸ مرجع پژوهش

خوند. اغلب تژوهشگرا  این سؤاالتی دو گروه اول جدول برای باط و گاترش تژوهش و تحلیل آ  ب  کاخ می     
ا و انتخاب هدهند. سؤاال  گروه سوم دخ مقایا دو مقول  خا دخ یک مطالع  و برخی جدا از هم موخدمطالع  قراخ می

 الگوها،
تر از تژوهش و های متفاو  دخ اب اخ و خوش کاخبرد داخند. سؤاال  گروه چهاخم منجر ب  دید کلیها و طراحیخوش
 اخائ 

آ   توا  ازشود. سؤاال  گروه تنجم نی  دخباخه عملی بود  یا نبود  خوش اسس ک  میتعاخیف موجود دخ تژوهش می
ی های قبلهای مشاب  استفاده کرد و دخ  وخ  وجود خوش جدید منجر ب  بهبود خوشبرای مقایا  تروژه با تروژه

وا  تتوا  ب  بحث قابلیس اطمینا  دخ تژوهش کیفی مرتبط داناس. همچنین میشد. سؤاال  گروه تنجم یا آخر خا می
 از این سؤاال  برای اخائ  تیشنهادها استفاده کرد. 

و  «های تژوهشجدید بود  نتایج و یافت »های کیفی از دو منظر اف اخهای تحلیل دادهالگوی اخائ  نتایج دخ نرم      
ف اخهای اهای نرمهای خایج، خروجیبندیطوخکلی بر اساس تقایمگیرند. ب موخدتوج  قراخ می« کاخبردی بود  نتایج»

یافت  از موضوع، یا الگوی کلی تعمیم اخائ  خوش یا الگو، اخائ  تکنیکی برای تحلیل و یا اجرا، باط»تژوهشی شامل 
 «های موخدمطالع سیاتم ها و یا کشف الگوخیتمحل وخ  ابداع اب اخها، خاهموخدی خاص و یا خروجی و نتایج ب 

، ب  نقل از 3990، 0مروخ کرد )شاو 1-93توا  دخ جدول اف اخهای تژوهش کیفی خا میهاتند. انواع نتایج خروجی نرم
اف اخها از اعتباخ بیشتری های کیفی ب  کمک نرمدهد ک  تحلیل دادهها نشا  می(. تژوهش0930اخا ، دوالنی و همک

 نابس ب  نوع دستی آ  برخوخداخ اسس.
خوبی خا ب ف رمختلی هااخف امنرهای با موضوع موخدبرخسی باید ظرفیستحلیلی های یتژاستربرای همخوانی ا     

تفاده استرداز فاخسی دخ دسترس و قابلهای کیفی از طریق واژهاف اخهای تحلیل دادههای نرمشناخس. برخی قابلیس
ا ررهدادهل ررتحلینیاز اسس. سی خفا  با متوخ  با قابلیس کااخهای خاص  رفامررنه ب  تیچیدهای تحلیلخای ا برماسس ا

« شدهآوخیی جمعاررهاز دادهوهی ررنبای ررا معنرریم وررمفه  ارربیی و  رریخدهالوررش، یمررتنظ، ینودررد »تررینافربر 
د  ررکده ارق تیرطریاز تن رمزی ارسدهماآ»اغلب دخ اموخی چو  کیفی های دادهتحلیل اف اخهای خایج تأکید داخد. نرم

، « طالعازی اساهخیرذ»، احب «رحن  مصر ی ارهسرشددای یارحتو مصاحب    یش متوایرو»،  «ریانخاک  ر  کمربآ  
ین ررهمچنکنند. کمک میف ررمختلهای کلرر   شررب  اررطالعاابی رریزباد  و ررکه خیرذ»و مقال « اخش و نوشتن گ »
ب  شرح مشاب    و ظایف گوناگواز و  طیفی رئاخاب  دخ قا، کیفی  ب  مطالعاط تخصصی مربوی هااخف امب نرررغلا

 (.0930ب  نقل از دوالنی و همکاخا ،  0331، 3وخس؛ زلکویت  و دل0985)یمانی و همکاخا ، هاتند  9-93جدول 
 
 
 
 

                                                           
1. Shaw 
2. Zelkowitz and Delores  
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 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده ۷۴۷

س
 ای در مطالعات کیفی افزارهای رایانه. موارد استفاده از نرم5-52جدول 

 توضیح موارد ردیف
 آوخی داده دخ میدا     م  جمعهنگاه شس شدددایااخد ثبس مو ثبس یادداشس میدانی  0
 های میدانی شسددایاسازی دهنوشتن یا تیا سازیتیاده 3
 های میدانی   ی یادداشسنگرزیا باش گاتر، تصحیح ویرایش  9
 یبعدهای خای بازیابیمتن باز ب  قطعاتی ی کلیدواژه برچاب یا ل تصاا کدبندی 1
 هشددهی سازما طالعاتی ایک بانک دخ متن داخی نگ  ذخیره 9
م نجااهمچنین ه، مشاهدای برها اخ داد  آ قرس رستو دخ دمتن دخ مرتبط   قطعاد  کرنشا  جاتجو و بازیابی 5

 منطقیی هاختواترده از استفاجاتجوی تیشرفت  با ا
 دهی قطعا  کدگذاخی شدهمرتب کرد  و سازما  مرتب کرد  1
 عا ز اطالای اها یا شبک ها، خوش یکدیگر )لینک(، ساخس طبق مرتبط ساختن قطعا  متنی ب  اهبرقراخی اختباط بین داده 8
رای ای بعنوا  تای های اطالعا  ب های شخصی یا تیشنهادها بر برخی جنب نوشتن برداشس برداخی شخصییادداشس 3

 های تحلیلی ب  کدها یا متن( سازی یادداشستر اطالعا  )ضمیم تحلیل عمیق
 ها یا موقعیس کلما  یا عباخا ها، ترتیب دادهشماخش فراوانی تحلیل محتوا 09
 دهی شدهشده دخ یک فرمس سازما های انتخابقراخ داد  داده هانمایش داده 00
 اثبا   حس -گیرینتیج  03

 هاداده
 ها کمک ب  تحلیلگر دخ تفایر اطالعا  و تأیید یافت 

 هامند، منطقی و مناجم دخ موخد یافت اخائ  توضیح نظام ساخس نظری  09
 ها ها و نظری دهنده یافت ا ایجاد نموداخ نش نقش  گرافیکی  01
 نویایها برای گ اخشقولاستخراج نقل هاقولنقل 09
 ها آماده کرد  نموداخها بر اساس یافت  نموداخ 05
 های بین کاخ و گ اخش نهاییسازی گ اخشآماده نویایگ اخش 01
آسانی واخد ب تا کرد تایپ  wordتردازی مانند واژهاخ  ررفامرررنخا دخ ا ررهتوا  داده، میلررتحلیوع رررشقبل از      

، آدخس تنرمهای تمامی قامس، ب شدواخد ها دادهمانی ک  ند. زوری شرکیفی ارهدادهل ری تحلیرتخصصی هااخف ا
کرد. بعدازاین خص رمشخا د رقیق هر کدموقعیس ا  آدخس و ورا بترهی دادهدرکدبنهنگام تا  یابد میص ختصااخا ی 

ها ب  اخف امنرده از ستفااهشگر با وتژد. شومیآغاز دها رین کربط ارتباخی اخرربرقل و ارتصاد رینا  فررسس کال  مرح
داخی معناهای بخشب  خا هر قامس ص داده، و ختصاای اخهطالعاتی شماه اتایگاد دخ تن موجورمط ورخطاز ک رر یره

دخ آ  س ک  رساتن ریک ماز قامتی د، شومیه د تحلیل نی  نامیدحوایا داخ حد معناواک  ، کند. قطع  یا بخشمیتج ی  
ش رباشد. هر قطع  یا بخدخک متن قابلبافس خج از خادخ   حتی رکای گون د داخد ب ورجوجامع   طالعاه از ایک فقر

شده آ  شروعبا  ک  قطع ی سطرخه ماربا شخا هشگر هر قطع  یا بخش وتژباشد. شت  ای داازهنداا ریل ورر طرد هرناتویرم
اف اخی انواع استانداخدها برای های نرمکند. بر اساس قابلیستعیین می، خاتم  یافت دخ آ    رکی طررسخه  مارشو 
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 ۷۴۶ مرجع پژوهش

(. دخ 0930ب  نقل از دوالنی و همکاخا ،  0331، 0شده اسس )زلکویت  و دلوخساخائ  5-93سنجش خوایی دخ جدول 
 طوخ کامل توضیح داد تا دخستی آ  مشخص شود.ب تژوهش کیفی باید خوش سنجش خوایی خا 

 . انواع استانداردها برای سنجش روایی نتایج پژوهش کیفی   6-52جدول 
 توضیح انواع ردیف
برای نتایج دخ قالب یک مدل و الگو، اخائ  دالیل و مداخک و تیشین  منابع و مأخذ معتبر برای خوایی  تحلیل نتایج  0

 آ 
 لمی نتایج و اخائ  دالیل خاخجی و عینی توجی  ع اخزیابی 3
 توجی  علمی و اخائ  دالیل خاخجی و عینی  بر اساس تجرب  9
 شده با اخائ  دلیل و مدخکتشریح مراحل انجام کاخ و دلیل نتایج اخائ  متقاعدسازی  1
 آشکاخ و بدیهی  نیازی ب  اخائ  دالیل برای خوایی بر اساس وجود نتایج قطعی، بی بدیهی بود  نتایج  9
دنبال « هاهای جدید آ بندیدست »ها، فرایند تحلیل با های کیفی تس از وخود دادهاف اخهای تحلیل دادهدخ نرم     
-ها بر اساس الگوخیتمسازی برخی از آ ها و برجات مند و منطقی دادهنظام« دهیجاتجو و سازما »شود. این امر با می

ک  دهند بلاف اخها اغلب اهمیس یک موضوع نابس ب  موضوع دیگر خا نشا  نمییرد. این نرمگهای موجود  وخ  می
های مختلف اطالعا ، باعث تاهیل خوند ادخاک و تویش اطالعا  از سوی مند و چینشدهی منطقی، نظامبا سازما 

ها براساس دآوخی دادهشوند. با الکترونیکی کرد  تژوهش کیفی، تمامی مراحل تژوهش مانند گرتژوهشگر می
ند و کنتذیر میها و اطالعا  تژوهش خا مدیریساف اخها، دادهگیرد. البت  این نرمشده  وخ  میاستانداخدهای تعریف

 های تژوهش کیفیطوخ خودکاخ دادهها ب داخ و معقول نیاتند. همچنین آ طوخ ماتقیم قادخ ب  اخائ  اطالعا  معنیب 
تنها  نقش اخ ف امنرد و شومیم نجااهشگر وتژد ک  تحلیل نهایی توسط خوباید توج  داشس  کنند.خا تحلیل نمی

س ب  ناب« مدیریس اطالعا »اخ شود و با خویکرد ف اطوخ دقیق واخد نرمها باید ب کننده داخد. دخ این مایر دادهتاهیل
ها و فرضی ئ  و ، اخامتفاهای شکلدخ فاهیم مد  مرتبط کر ، طالعاو  از امتفای هائ  چینش، اخایابیزباه، خیرذ»

  و طالعاابا تالط بر شرایط تژوهشگر ین اقدام کرد. دخ اض « ومفرهای ها با توج  ب  چینشداخنموها و ایجاد نظری 
 ایبراف اخها (. نرم0930دهد )دوالنی و همکاخا ، میئ  خا اخانتایج ، مفاهیم  و تباطااز اخمختلف ی هاشبک ه مشاهد
  ریانوخی خاارفنهای کیفی دخ حال خشد هاتند و دادهتحلیل« و یابی زبازی، سا، مرتبسترسید»خی چو  مواتاهیل 

 تردازند. می« هتیچیدی ارهد  دادهررکبرمرتو ابی ریزبادازی، ترداده»ب  بهبود فرایندهای 
 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهبندی نرم. مبانی دسته52-9
کدها« اخ تکر  فعاای دمتن بری جاتجواخی و ذرل »کدگرقبیاز ایی رهسرر قابلیرتر برها بیشاخف ام  نررلیاو یارهخ رنا

تر تیشرفت ی و دربعی ارهخ رنامند جاتجو کرد. خ  نظام و ربا  وربتدخ وقس، ویی رجرف ر ضمن ا رتداشتند تکی  
دخ کدها ع ورق  وفعااد دتعدای برتردازی جاتجو از نظری خ ند. منظود  کررتکیدازی ررتی نظری ارهسرقابلیخوی 
  از داده وجود ار  یکارک قطعریدخ سس ک  اتعیین کدهایی و هم خ کنادخ یا    ماهمی کدهاد  مشخص کر، متن

                                                           
1. Zelkowitz and Delores  
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 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده ۷۴۱

س
شس ددایابط خا رین برهمچنها تحلیلین بودند. احتمالی بین کدها   اارتباطاف اخها دخ تی یافتن اخدخ ادام  این نرمند. داخ

ها یادداشسین د. جاتجوی اشواه مید همررعقایاز   رگاناجدی ارهشسددایاد اریجاب  کدها یا ه کننددآوخی یا  یا نکا
های کیفی دخ دو نوع عمومی یا تخصصی اف اخهای تحلیل دادهاغلب نرمسس. تذیر اامکا نی  ک مشتراخد افتن موریای ررب

 هاتند.  1-93ب  شرح جدول 
 های کیفی    افزارهای تحلیل داده. انواع نرم1-52 جدول

 افزارهای شامل نرم انواع ردیف
 »مدیریس متن«  ، ج( «کننده متنیابیز»با، ب( «تردازواژه»الف(  عمومی 0
 »شبک  مفهومی«، ج( «نظری »ساخس ، ب( ابی«ریزبااخی و ذر»کدگالف(  تخصصی 3

 
 افزارهای عمومی . نرم52-9-9

ای هکنندهمدیریس»و « هاکنندهبازیابی»، «تردازهاواژه»توا  ب  انواع های کیفی میاف اخهای عمومی تحلیل دادهماز نر
 (.0985ترداخس )یمانی و همکاخا ،  8-93ب  شرح جدول « متن

 های کیفی عمومی   افزارهای تحلیل داده. انواع نرم8-52جدول 
 توضیح  انواع ردیف
نوشتن متن »، «کدگذاخی»سازی متن برای آماده»، «زی و ویرایشسا، تیاده»ثبسهای با قابلیس Wordجمل  از تردازواژه 0

ی جاتجوقابلیس »، «ینگرزاربو یش ارری، وابیریز»بالیس »قاب، «موخدنظربا سبک ذخیره اطالعا  »، «گ اخش
سپس د}{ و کوالآخل دادها رکپ امکا  تای»، «هاامکا  ایجاد و اختباط ابرمتن»، متن«خ  دخ عباو کلم  

 ر« رریگی داررجه دخ دررشاخی ذررکدگهای م قامستماامکا  کپی »، «هاجاتجوی آ 
کننده یابیزبا 3

 متن
یا   رک کلمریاخد ورامی مرتماجاتجوی »و با امکا   0«خف، سوناخ، تکاس کالکتوخ و اوخبیسامور»متازجمل  

  کلماد  کرمرتبگذاخی، عالمس»، ظ مشاب «رتلفو مالیی اغلط  تشخیص»، ل«رد فایرا چنرتن یرمخ  دخ ارعب
داد   ارنشخش، مارشا با تحلیل محتواستفاده دخ »، «   کلمارب  یحارتوضد  ررک، ضمیم یک فایل جدیددخ 

 « از کلما تی رررفهرسد اررریجو الی ررر کلما  دخ زمین  ا
گذاخی ، مرتب کرد  و عالمسهید ماز»ساو با امکا   3«اسکاام، فویوس ویو و دکسرررینازی»ازجمل   مدیریس متن 9

دهی متن ب  هر دو  وخ  سازما »،  «شده  کدبندیقطعاخا ، و عبا ، اریابی کلمزباجاتجو و »، «هازیرگروه
 « اخیذرکدگ  عملیام نجاا»و برمتن« د ااریجاس ر»قابلی، «یا کمی و کیفیمتنی دی و عد

کدها از مختلف یا ترکیبی ی با کدهاشده های کدبندیی  تاخاگرافتجوررجاموخداشاخه  هایباوجود ظرفیس     
برای این « وخد»ده از ستفا، اتخصصی تحلیل کیفیی هااخف امنردخمجموع باوجود « میار نیاس. وخدطریق »آسانی از ب 

اف اخهای تخصصی ها دخ نرمابلیسب  همین نحو با توج  ب  وجود بایاخی از قس. رنیا رف  ب ا  مقرو چندخ منظو
 گیرد.  اف اخها بیشتر موخدتوج  قراخ میهایی کیفی، اغلب کاخبرد این نرمتحلیل داده

 
 

                                                           
1.  Metamorph, Sonar Professional, Text collector and Orbis 
2. ZyINDEX, Foios VIEWS and Asksam 
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 ۷۳۱ مرجع پژوهش

 های کیفی افزارهای تخصصی تحلیل داده. نرم52-9-2
»شبک  و «  نظری»ساخس ، ابی«ریزبااخی و ذر»»کدگتوا  ب  انواع های کیفی میاف اخهای تخصصی تحلیل دادهاز نرم 

 (.0985اشاخه کرد )یمانی و همکاخا ،  3-93ب  شرح جدول مفهومی« 
 های کیفی تخصصی   افزارهای تحلیل داده. انواع نرم1-52جدول 

 توضیح  انواع ردیف
اخی و ذرکدگ 0

 ابیریزبا
کدهایی اتصال  قطعا  ومتن ب  تبدیل »با امکا   0«و، نودیاس و هایپرکوالرررتالوررکاف، وگرررتنا»ازجمل  

ای هنجیری زتجورر»جا، دها«رکاز یا ترکیبی مشخص کد بازیابی و نمایش تمام قطعا  داخای »، « قطعاآ  ب  
 «نظری »ساخس و دخ مواخدی رمتن« ربد ایجاا»، «وفحراز 

ساخس  3
 نظری 

اخی و کدگذای ه  برنام مشخصا  »همابا امکا   3«تی آی و آکوادهایپر خیارچ، نودیاس، اطلس»ازجمل  
د    کرر»فرمول، «هابندیتری از طبق ع تیشرفت »ساخس نو، «ط بین کدهاارتباخی اخرر»برقعالوه ب یابی« باز
ق نطباا  امی   موآز»و « ها  و دادهطالعاار  رمفهومی منطبق بخی بر ساختاآ  اللس اد بر اساس دفرخا  اظهاا
 « شدهمشخصبا مفاهیم خا  ارظها

شبک   9
 یمفهوم

دید  »، «مندنظامی رفیکاگری هاایجاد شبک »، «آ ایش ررمساخس نظری  و آز»با امکا   9«سم نس و مگا»ازجمل  
، هاایجاد شبک  از داده»، «صتباطی خااخمل بر اساس عواا رایر متغیرهرا سربه درل شرمتص وخ  ب متغیرها 
 «هاآ ین رب  تباطاو اخمفاهیم 

کند نمییان  فکر آ  نیاس. زیرا خا لی م ا« ب  مفهونظری ساخس »ای قادخ ب  هیچ برنام   سس کالزم ب  توضیح ا     
از حمایتی ک  ا  می اخی دخ ف امنرهای برنام ا رم، اسری نیار  کیفرک مطالعری  دخ ارطالعامعانی دخک   ربدخ ارقو 

 هایبرخی برنام کنند. خود خا مشخص می ها و اثربخشینظری  داخند، تفاو ساخس ی تارسی تژوهشگر دخ خااهرتالش
اع نواایر رابی سریزبااخی و ذرس کدگری قابلیرند. برخی داخترتیشرفت ی تجورجاهای ، قابلیسست دین اخی اف امنر

خا ی اف اخهای ده از سخستفاررساا رربها خا داخند. این برنام « ،  و  و فیلمیررو»تصهمچو  متن غیراز ها ب داده
ای برو آ  خا س رسایلم رقامس فام کد، دخ سسافیلم ک  کد خا ی گرفت  ای از  ر  قطعرنند مشخص کنند کاتومی

لی ، وکنندمیه خیرذطالعاتی ابانک خا دخ ی رفیکایر گروارتصاخی،  رفامنرهای بات خی از هند. بایادمیشما نمایش 
سی  ویتلوگال،»توا  ب  های با قابلیس کاخ خوی فیلم میام د  با فیلم نیاتند. ازجمل  برنررکخ ب  کادخ قاها آ هم  

اف اخهای تخصصی خایج ترین نرم(. دخمجموع برخی از مهم0985اشاخه کرد )یمانی و همکاخا ،  1«ویدئو و ویدئو الگر
 مروخ کرد.  09-93توا  دخ جدول های کیفی خا میدخ تحلیل داده

 
 
 
 
 

                                                           
1. Ethnograph, Qualpro, Nudist and Hyperqual 
2. Hyperresearch, Nudist, Atlas/ti and Aquad 

3. Sem net and MECA 
4. Vitlogal, CVideo and Videologger 
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 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده ۷۳۹

س
 های کیفی رکاربرد تحلیل دادهافزارهای پ. برخی نرم90-52جدول 

 توضیح افزارانواع نرم ردیف
0 MAXQDA های کیفی و ترکیبیشده توسط خوشهای گردآوخیبرای و تحلیل داده 
3 AtlasTi ها دخ گراندد تئوخی  و داخای اب اخهایی برای مدیریس، استخراج، مقایا ، کشف، و برای کاخ با داده

 هاداخ انبوه دادهیهای معنبازسازی دوباخه بخش
9 NVivo ای و سطوح عمیق تحلیل دخ های مبتنی بر متو  بایاخ غنی یا اطالعا  چندخسان برای تژوهش

 ها حجم کوچک یا ب خگ داده
1 Hyper research  مختلف های گ اخشتولید ه و شداخی کدگذهای دادهیابی زبااخی و کدگذ، تحلیل کیفیبا قابلیس 

9 Nud*ist تنج سطح دخ طی کیفی داده یل تحل 
5 AnSWR   هشوتژو  از متفااخش گ ع نو 99بیش از تولید با امکا 

  وخ  موقس وجود داخد.برداخی خایگا  از ناخ  آزمایشی ب اف اخها امکا  بهرهدخ اغلب نرم     
 

 MAXQDA . مکس کیو دی ای 52-3
شده توسط آوخیهای جمعای برای تحلیل دادهاف اخی حرف نرم MAXQDA (Qualitative Data Analysis) اف اخنرم

های اف اخ محدود ب  یک خویکرد تژوهشی یا خوش نیاس. دخ تحلیل دادههای کیفی و ترکیبی اسس. این نرمخوش
 نگاخی، تحلیل گفتما ، تحلیل خوایس و تحلیلهای متمرک ، تدیداخشناسی، قومگراندد تئوخی، گروه»آمده از دسسب 

ها، داده نویای و تفایر انواعدهی، اخزیابی، کدگذاخی، حاشی توا  از این برنام  استفاده کرد. سازما می« محتوای کیفی
اف اخ ن نرمهای ایگذاخی با تژوهشگرا  دیگر ازجمل  قابلیسها و تصاویر و اتصال و اشتراکدستیابی آسا  ب  گ اخش

آلما  اسس و با زبا  فاخسی سازگاخی باالیی داخد و یک بات   Verbiساخس شرکس  MAXQDAاف اخ نرم اسس.
شود ها دخ این زمین  شناخت  میترین برنام اف اخ از جامعها کیفی اسس. این نرمتژوهشاف اخی تیشگام دخ جها  برای نرم

 0383اف اخ دخ سال نرم کشوخ جها  موخد استفاده قراخ داخد. اولین ناخ  این 099ک  توسط ه اخا  محقق دخ بیش از 
تر آ  های جدیدطراحی و واخد بازاخ شد. سپس دخ فوا ل مختلف ناخ  DOSعامل برای سیاتم MAXتحس عنوا  

ها شده اسس ک  قابلیساخائ  MAXQDA 2020تحس عنوا   3903اف اخ دخ سال ب  بازاخ آمد. جدیدترین ناخ  این نرم
 و کاخبردهای متنوع و عالی داخد.

وتحلیل، ب  تصویر دهی، تج ی آوخی، سازما اف اخ ب  جمعکاخبردهای متنوعی داخد. این نرم MAXQDAاف اخ نرم     
اخد. ها خا دتذیری و طیف وسیعی از دادهها با حداکثر انعطافکند و امکا  تحلیل دادهها کمک میکشید  و انتشاخ داده

های توییتر، نظرا  یوتیوب، منابع های ویدئویی، توییس، تصاویر، فایل، جداولPDFهای اسناد، فایل»توا  با آ  می
های ها خا تحلیل کرد. قابلیس کاخ با فایلاف اخ و سریع و آسا  آ خا واخد نرم« جغرافیایی، اطالعا  کتابشناسی و غیره

از اهداف تژوهش دخ  عنوا  یکیاسس. قابلیس کاخ تیمی ب  MAXQDAاف اخ های باخز نرممختلف یکی از ویژگی
اف اخ خ نرمها دبنی شده اسس. قابلیس ب  تصویر کشید  تحلیلبرای هدایس تیمی تژوهش تیش MAXQDAاف اخ نرم

MAXQDA اف اخ تواند حرف ب ند. نرکلم  می 0999توا  یک امتیاز ویژه داناس. یک تصویر بیش از خا می
MAXQDA  قابل استفاده اسس. با استفاده از این « هاانتشاخیافت »و « هادادهتحلیل»، «هاآوخی دادهجمع»دخ هر مرحل  از
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آ   هایک  ب  دخستی از ظرفیساف اخ کاخ تژوهش و تحلیل کیفی کاخی جذاب و مفرح کرده اسس؛ ب  شرط آ نرم
 استفاده شود. 

 شود. نمایا  می 0-93ای وخودی ب  شکل  فح  MAXQDAاف اخ با بازکرد  نرم     

 
 و اجزای آن  MAXQDAافزار . صفحه وردی نرم9-52شکل 

 اسس.  00-93های مختلفی ب  شرح جدول داخای بخش MAXQDA اف اخ فح  وخودی نرم     
 های مشخص شده   ترتیب شمارهافزار به. اجزای صفحه ورودی نرم99-52جدول 

 توضیح  اجزا ردیف
 MAXQDAاخ اف های نرمبخش اخباخ و تازه هاتازه 0
اف اخ و اغلب مناسب برای کاخهای گروهی و با قابلیس تعریف خم  انتخاب کاخبر برای وخود ب  نرم انتخاب کاخبر 3

 وخود
اف اخ و نبود تروژه قبلی با امکا  تعریف یک تروژه جدید و ذخیره آ  دخ مکا  دخ شروع کاخ با نرم ایجاد تروژه جدید 9

 مناسب
بازکرد  تروژه  1

 جودمو
 های موجود دخ کامپیوتر شما امکا  انتخاب و بازکرد  تروژه

 زبا  مختلف 9ب   MAXQDAاف اخ فرض و نمون  دخ نرمهای تیشوجود تروژه باز کرد  تروژه نمون  9
 اف اخ بازشدهای ک  اخیراً توسط نرمامکا  باز کرد  تروژه باز کرد  تروژه اخیر 5
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س
 شود. باز می 3-93اف اخ ب  شکل های فعال قبلی،  فح  کاخ یا  فح  ا لی نرمیا تروژهبا ایجاد تروژه جدید      

 
 MAXQDAافزار . صفحه اصلی یا صفحه کار در نرم2-52شکل 
 اسس.  03-93هایی ب  شرح جدل داخای بخشMAXQDA اف اخ  فح  ا لی یا  فح  کاخ دخ نرم

 های مشخص شده   ترتیب شمارهبه MAXQDA افزار . اجزای صفحه ورودی نرم99-52جدول 
 توضیح  اجزا ردیف
 MAXQDAاف اخ های ا لی نرممنو منوهای ا لی  0
باز  Homeی ا لی )دخ تصویر زیر منوهای بخش هر منو ها از طریق کلیک خویدسترسی ب  آ  زیرمنوها  3

 شده(
 های آنالین و سؤاال  متداولین دسترسی ب  آموزشجلو و همچنعقب یا ب شامل بازگشس ب  اف اختنظیما  نرم 9
 دهنده تعداد سند و کد دخ حالس انتخابنشا   اف اخنواخ وضعیس نرم 1
 MAXQDAاف اخ چهاخ تنجره ا لی نرم های ا لیتنجره 9
 تنجره 5

Document system 
 کرد  اسناد بندیاف اخ با امکا  انتخاب کرد  و دست تنجره محل وخود هر سند ب  نرم

 تنجره 1
Document browser 

 انتخاب شده از تنجره قبل با امکا   کدگذاخی خوی محتوای آ    نمایش هر سند

 تنجره 8
 Code system 

 وخ  تجمعی و تشس سر هم با امکا  ویرایش نمایش هر کد اختصاص یافت  دخ تنجره قبل ب 
 ها دخ این محیط بندی آ و  دست 

 تنجره 3
Retrieved segments 

های مختلف اسناد )برای آ   باید حداقل یک سند برای تشخیص کدهای اختصاص یافت  ب  بخش
با کلیک خاسس خوی اسناد و  Code systemو  Document systemهای و یک کد دخ تنجره

 کدها فعال شده باشند.(
 افتد. اتفاق می 9-93شکل ب  دخ فرایندی ب  شرح  MAXQDAاف اخ واخد کرد اسناد ب  نرم     
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 MAXQDAافزار . فرایند وارد کردن اسناد به نرم9-52شکل 

 مروخ شده اسس.  03-93اف اخ دخ جدول مراحل فرایند واخد کرد  اسناد ب  نرم     
 های مشخص شدهبه تریب شماره  MAXQDAافزار . مراحل وارد کردن اسناد به نرم92-52جدول  

 توضیح  مراحل ردیف
اف اخ اف اخ )برای نمون  واخد اسناد متنی از نرمبرای واخد کرد  اسناد ب  نرم Importاستفاده از بخش  انتقال 0

های مربوط  مانند های تصویری و  وتی و ویدئویی از بخشوخد از بخش اول و واخدکرد  فایل
 تصویر(

  Document systemاف اخ شده دخ تنجره استقراخ هر سند واخد نرم استقراخ  3
دخ  Document systemنمایش هر سند منتخب ب  کمک مداد یا نشانگر موجود دخ  فح  دخ تنجره  نمایش  9

  Document browserتنجره 
یک »ای از متن داخای بازکرد و قطع « Document browserتنجره »برای کدگذاخی اسناد باید سند موخدنظر خا دخ      

شده خوی آ  قطع  انتخابخا انتخاب کرد و با کلیک خاسس« یک واحد معنایی»ا طالح یا ب  «معنا و مفهوم واحد
گام نخاس یا  1-93شده اسس. دخ تصویر کدگذاخی خا انجام داد. دخ ادام  این مراحل ب  ترتیب دخ تصاویر نشا  داده

 شود.انتخاب می« برداشس یک مفهوم از آ  با امکا »و « فردیک واحد معنایی منحصرب »انتخاب قطع  موخدنظر و داخای 

 
 . گام اول کدگذاری و انتخاب قطعه دارای معنای خاص از متن3-52شکل 

توانید با انتخاب شود و شما میباز می 9-93ای ب  شکل شده تنجرهدخ گام دوم با کلیک خاسس خوی بخش انتخاب     
 گ ین  اول عملیا  کدگذاخی خا شروع کنید.
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س

 
 . گام دوم کدگذاری و کلیک راست روی متن انتخاب شده و انتخاب دستور ایجاد کد جدید5-52شکل 

برای بخش « برچاب یا کد موخدنظر»شده دخ گام سوم و با باز شد  تنجره کدگذاخی، باید دخ جعب  مشخص     
 (.5-93شده خا تعیین کرد )شکل انتخاب

 
 کادر ایجاد شده  . گام سوم کدگذاری و انتخاب کد در6-52شکل 

شده اختصاص دخ تایین تنجره کدگذاخی، کد موخدنظر ب  بخش انتخاب OKدخگام چهاخم و بعد از کلیک خوی      
 (.1-93آید )شکل ب  نمایش دخمی Code systemو  Document browserزما  دخ هر دو تنجره یابد و هممی

 
 رای اختصاص کد و نمایش آن در دو پنجره . گام چهارم کدگذاری و کلیک روی اوکی ب1-52شکل 

شود. برای این استفاده می« Retrieved segmentsتنجره »ها و قطعا  کدگذاخی شده از برای بازیابی کرد  بخش     
های شده باشد. کاخبرد این تنجره ک  یکی از مفیدترین تنجرهمنظوخ باید حداقل یکی از اسناد و حداقل یکی از کدها فعال
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اسس بازیابی قطعا  کدگذاخی شده برای مقایا  و کمک ب  تحلیل تیشرفت  اسس. دخ ادام   MAXQDAاف اخ منر
وخ   ب « بازیابی قطع  موخد نظر»و « فعال کرد  کد موخد نظر»، «فعال کرد  سند موخد نظر»مراحل این کاخ دخ س  گام 

 گیرد.  وخ  می 8-93اد موخد نظر ب  شرح شکل تصویری معرفی خواهد شد. دخ گام اول فعال کرد  سند یا اسن

 
 . گام اول بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن سند مورد نظر8-52شکل 

 فعال کرد.  3-93خا ب  شرح شکل « کد یا کدهای موخدنظر»دخ گام دوم باید      

 
 مورد نظر  . گام دوم بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن کد یا کدهای1-52شکل 

های بخش 09-93از سند موخدنظر کدگذاخی شده اسس. دخ تصویر « بازیابی شد  قطع  موخدنظر»گام سوم و نهایی      
خوی  9شود. دخ شماخه های منجر ب  بازیابی قطع  موخدنظر، دخ کناخ هم نمایش داده میگذاخی شده فعالیسشماخه

 ای انتخابی و تعداد قطعا  بازیابی شده قابل دید  اسس. ، تعداد اسناد و کده«نواخ وضعیس»تصویر یا 
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س

 
 . گام نهایی و مرور مراحل مختلف بازیابی قطعات کدگذاری شده در یک تصویر 90-52شکل 

های مختلفی برای خروجی گرفتن از باید از آ  خروجی گرفس. خاه MAXQDAاف اخ تس از تایا  کاخ با نرم     
اف اخ قراخ اسس. این بخش ک  دخ منوی ا لی نرم Reportها بخش اخد ک  یکی از این خاهوجود د MAXQDAاف اخ نرم

 (.00-93گیرد )شکل های مختلف خروجی گرفتن خا دخ برمیداخد، خوش

 
  Report از طریق بخش  MAXQDA . مسیر گرفتن خروجی از نرم افزار 99-52شکل 

 

 AtlasTiافزار اطلس . نرم52-5
مدیریس، استخراج، مقایا ، کشف و بازسازی »ها دخ گراندد تئوخی و برخوخداخ از اب اخهایی برای دادهامکا  کاخ با 
، «های فازیاستخراج داده از دیاگرام»اف اخ داخای امکانا  اسس. این نرم« هاداخ انبوه دادههای معنیدوباخه بخش

عالوه اسس. ب « های انجماد دوتاییخ سیاتممحاسب  ضریب توزیع د»و « محاسبا  دخ د جرمی و حجمی فازها»
بانام اختصاخی ابتدای  Atlas-Ti نی  انتقال داد. ا ول ا لی فلاف  Excel اف اخ خا ب   فح  گاتردههای نرمتوا  دادهمی

 اسس.  09-93کلما  ب  شرح جدول  
  VISEعنوان آی به. اصول فلسفی اطلس تی99-52جدول 

 وضیحت افزارانواع نرم ردیف
0 Visualization تجام 
3 Integration  سازییکپاخچ 
9 Serendipity قالب اندازی 
1 Exploration اکتشاف 

 تحلیلهای غیرقابلیا داده« ساخسهای بیداده»مند ب  اف اخ اب اخهای متنوعی برای ایجاد خویکردی نظاماین نرم    
فی های کیوتحلیلآی با محیط کاخی قدختمند برای تج ی  اخ اطلس تیافمعناداخ توسط خویکردهای آماخی داخد. نرم

ای کمی هجای تحلیلاف اخ ب اسس. این نرم« متنی، گرافیکی،  وتی و ویدئویی»های های ب خگ دادهخصوص گروهب 
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ای تیچیده دخ هتدیدهتردازد و ب  کشف ها میها و تفایر معنی آ های کیفی ب  تعیین عنا ر دخبرگیرنده دادهبا تحلیل
 اسس.  01-93اف اخ ب  شرح جدول کند. محاسبا  این نرمساخس کمک میهای بیتشس داده

  Atlas-Tiافزار . انواع محاسبات نرم93-52جدول 
 انواع ردیف
 انجام محاسبا  قانو  اهرم دخ ناحی  دو فاز مشخص  0
 ا و خسم آ محاسب  دخ د وزنی و حجمی فازها و چگالی نظری فازه 3
  Excelاف اخ های آ  ب  نرممحاسب  دخ د حجمی فازها و امکا  اخسال داده 9
 های برداخی و تعیین تغییرا  چگالی ترکیبا انجام محاسب  با داد 1
 ترسیم اختباط گرافیکی مناسب  9
  Liquidusو  Solidusطوط برداخی خمحاسب  میانگین ضریب توزیع دخ یک بازه دمایی مشخص با استفاده از داده 5
 گیری انگینیابی و میخسم تغییرا  ضریب توزیع نابس ب  دما برای هر سیاتم دوتایی دلخواه و مشخص کرد  مقداخ با دخو  1
با متن یا قامتی ها برچابیا و تیوند بین کدها د یجاای ابراخ ف امین نراسس. امبتنی بر کد ساز اخ نظری ف امیک نر     
سترسی های تژوهش دتی دخباخه نمون طالعااب  ها و برچابکدها ی جاتجوخود. دخ ادام  تژوهشگر با کاخ میب متن از 
ی هاخ دادهساختااز مدلی مفهومی و ، متفای هادخ مقول ها بندی کدخدهبا اخ ف امین نراهمچنین کند. ا میتید

اف اخ اطلس اسس. نرم« هاایحرف   و »مبتدیاای هنما برخافایل اخ داخای دو ف امنردهد. این میئ  شده اخاآوخیجمع
ده ستفااها با دادهتحلیل اف اخ نرمین ا لی اشاخص  خا داخد. « یتصویرتی و  و، »متنیهای دادهقابلیس تحلیل آی تی

 (HU)نوتیک ا طالح واحد هرماف اخ ب تژوهش دخ این نرمهر ی هادادهک   وخ  اسس. بدینهرمنوتیک از خوش 
خس.  داها تراخی آ ب  کدگذا  تومیها« افگرخایا تاخ  و عبا ، قالب »کلمادخ ها شود. تس از واخدکرد  دادهخوانده می

این همچنین ه کرد. خیره و ذمشاهدداخ مختلف مانند متن یا نمول شکااه خا دخ الخوی دهاا  دادهتومیاخی کدگذاز بعد 
اف اخهای های کمی خا هم داخد. برای نمون  نرمدادهتحلیل ی هااخف امب  سایر نرهای موخدنیاز داده لنتقااقابلیس اف اخ نرم

SPSS   ب  بعد و  5از ناخMicrosoft Excel مکانی اف اخ اطلس داخای ااف اخ خا بخوانند. نرمهای این نرمتوانند دادهمی
شده خا دخ   انتخابطالعاا  اتوک  می وخ  . بدین  وب اسس فحاخوی بر شده   ذخیرهطالعاخ انتشاای ابر

 د. ینترنس منتشر کرد و دخ انمود یجاط اتبااخمختلف   حتی بین  فحاه کرد و خیروب ذقالب  فح  
 

 NVivo افزار ان ویوو. نرم52-6
د، سنااتمامی »اف اخ نرمین شود. با ااستفاده می« های کیفیدادهتحلیل دهی و آوخی، سازما »جمعاف اخ برای نرمین ا

ند اتوها میدادهین دهی خواهند شد. اسازما نیکی ولکتروژه ایک ترخ  صوشده ب آوخیجمع«  طالعااخک و امد
دخباخه نمون  موخدبرخسی باشد. برخی کاخشناسا  هشگر و« تژخفکاخب و اتجاها، ها، شنیدههیداطالعا ، د»انواع شامل 

، هادادهتحلیل ، هاداده»تو یف هیمی مانند با مفاای تژوهشگرا  مبتدی و ناآشنا برخوب اخ خا یک خاهنمای ف انرمین ا
تباطی اخسیل  ویک ا  عنوب های کیفی، اف اخ قابلیس باالیی دخ اجرای تژوهشمنردانند. این می« هایافت یی و خواتایایی 

« هادهی و تحلیل دادهآوخی، سازما جمع»ازجمل  ق تحقیم نجااحل اتمامی مراخد داخد. دخ استفاده از آ  باید ستاندا
 کنند. د خا دخک موجو  طالعااحتی خاب نند ابتو  نندگااتا خود حی شواطراخد ستاند وخ  اب 



  

 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی   

 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده ۷۳۱

س
ا سطوح ای بهای مبتنی بر متو  بایاخ غنی یا اطالعا  چندخسان های کیفی بر تژوهشاف اخ تحلیل دادهاین نرم     

خسی بر»، «بندی و ساماندهی اطالعا طبق »های آ  ها تأکید داخد. از ظرفیسم کوچک یا ب خگ دادهعمیق تحلیل دخ حج
ها داده NVivoاف اخ اسس. نرم« هاشناسایی خوند داده»و « های تژوهشآزمایش نظری »، «هاتحلیل داده»، «هاخابط  داده

های های خسان سایس و انواع داده، وبWord ،PDF ،Excelها، تصاویر دیجیتالی،  وتی، فیلم»های خا دخ قالب
ی مانند های کاخبردها خا از برنام توا  دادهکند. همچنین میتشتیبانی می« بوک، تویتر، یوتیوباجتماعی مانند فیس

«word» ،«Excel» ،«SPSS» ،«EndNote» واخد کرد.  اف اخو مواخد مشاب  دیگر خا ب  این نرم 
 

 Hyper Researchر  افزانرم .52-1
»تولید ، «هشداخی کدگذی هادادهیابی ز»با، «هااخی داده»کدگذ، کیفی«ی ها»تحلیلتوا  ب  اف اخ میهای نرماز قابلیس
و «   وداخ، نمو، تصویر، قالب متندخ ها اخشتحلیل گ و »تولید ، «و دخ اتمام تژوهشحین دخ مختلف های گ اخش

 سس. ا  ابرخکاده ستفاای ابر  سای  آهنمای خایک منواف اخ داخای نرمن یاشاخه کرد. ا»ساخس فرضی « 

 
 Nud*istافزار . نرم52-8

 شده اسس.معرفی 09-93کاخکردی از تایین ب  باال دخ جدول تنج سطح دخ کیفی داده تحلیل اخ ف ااین نرم

 Nud*istافزار . سطوح عملیاتی در نرم95-52جدول 
 سطوح خدیف
 اف اخ  واخدشده ب  نرمکیفی های   و دادهالعاطایابی زبا 0
 متنیهای   و دادهطالعاامدیریس  3
 ها اخی دادهکدگذو یابی زبا 9
 هشداخی کدگذ  طالعاس اساابر و نظری  تولید فرضی   1
 دموجوهای   و دادهطالعااز اتولید شبک  مفاهیم  9

 
 AnSWRافزار . نرم52-1
ده ستفاو حتی محدود و انفرادی اسس. دخ اهی وگرو انجام کاخ سیع دخ سطحی وکیفی داده اخی با قابلیس تحلیل ف امنر
دهی و تعریف عوامل سازما »، «مندی نظامسیرو علمی ل  واتای  طراحی تژوهش بر »شرط تیشس  اخ ف امین نراز ا

یا متغیرهای مل اعو، کترهاخاکاس ساابر  دادههر تعریف »و هش« وتژای بتدو دخ ایک نظم منطقی های مرتبط دخ و داده
ع نو 99بیش از تولید اخ امکا  ف این م ا لی نراشاخص  برخوخداخ اسس. « اف اخد برای وخود ب  نرمب  خومربوط 

دخ هش ومعرفی تژد  و خال   کرای ها براخشین گ از اند اتومیهشگر  وتژاسس ک  هش وتژو  از متفااخش گ 
 ده کند. ستفاامثال آ  ا و« ول، نموداخجد، قالب »متن

 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مزایا و معایب نرم52-90
 شده اسس.  اخائ  05-93های کیفی دخ جدول اف اخهای تحلیل دادهبرخی از م ایای استفاده از نرم
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 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مزایای استفاده از نرم96-52جدول 
 توضیح موارد ردیف
  طالعاوسیع انایی مدیریس حجم اتو شی بیشترثربخا 0
 اف اختر تس از تالط بر نرمانجام کاخ بیشتر دخ زما  کوتاه قسدخ وجویی  رف  3
ه  شیود  قیق بوف و دنعطااقابلیس  9

  طالعاابا خد برخو
ی تجورجاو همچنین ق کدها  رتلفید  و ررکجا ، جاب کدهاف حذاخی، کدگذ  مکاا

 ها آ شس ب  ددایا وخ  ها ب هید  اکدها و اضاف  کرد
 اخ و امکا  اخزیابی از ابعاد مختلف رفامسط نرها توتر دادهتر و کاملدقیقسی خبر هاخ دادهعتباو ایش  حس اف ا 1
ها با ظرفیتی دادهبط بین خواسی خبر، تیشرفت ی ا جاتجوررمتن یربی از اگیرهبهر ترهای تیچیدهم تحلیلنجا  امکاا 9

 فراتر از توا  معمول اناانی 
 شده اسس.  اخائ  01-93های کیفی دخ جدول اف اخهای تحلیل دادهبرخی از معایب استفاده از نرم     

 های کیفیافزارهای کامپیوتری در تحلیل داده. معایب استفاده از نرم91-52جدول 
 توضیح موارد ردیف
جای ب تمرک   بر کمیس  0

 معانی
 داده کمترتحلیل عمیق با جای ب زیاد داده حجم با طحی ر  تحلیل سربام قدل احتماا

ساخس و ها دادهتحلیل دخ یی استقرد ایکرزم خوالعنوا  شرط تخصص ب عنصر کمرنگ شد   تحلیل یکنواختی خویکردهای  3
 مفهومی  ب چوخچاو ها طبق 

  و احتمال از ها ب  قطعادادهشکاتن ری  با نظساخس ای یابی برزبااخی و کدگذتأکید بر  اخیکدگذمحوخیس  9
 دسس خفتن معنای داده دخ متن ا لی 

 ها دادهقعی وافتن معانی خسس ها و احتمال از دتژوهشگر از دادهفا ل  گرفتن  هااز دادهرفتن رفا ل  گ 1
 ها دخباخه دادهتفکر عمیق احتمال ایجاد انحراف از  فنّاوخینامناسب کاخبرد  9
ژوهش، تب  »ماهیس طوخ نتیج  گرفس ک  این امر توا  ایناف اخهای تحلیل داده کیفی میبندی استفاده از نرمدخ جمع     

شند. شت  باب دانتخااباید حق اخه هموا  هشگرباتگی داخد. تژو« ستررررسدخ دمنابع تژوهشگر و تجرب  ، مطالع حجم 
هر های دادهباید ا  هشگروتژ، کیفیهای دخ تژوهشفس ختیشی، و آوخنو، عقاید نو، خالقیسوع تناز حمایس منظوخ ب 

هشگر با وهر تژشده بیا معایب و یا ابا توج  ب  م کنند. « تحلیل هاال و خوشسؤف، »هدس ساابر خا کیفی تژوهش 
ده ستفاا ،سیع باشدها ودادهگر حجم د. اهد کراخوو  قضاخد ین موس دخ استر  دخ دمکاناو ایط مطالع  اتوج  ب  شر

 ، نکای عایس یک سرخبا و شت  باشد دانظر ها خا دخ تژوهشگر باید تمام محدودیسسس. اخ بهترین خاه اف امنراز 
ها، دادهعین توج  ب  کمیس ای نمون  باید دقس داشس ک  دخ بربرساند. قل اب  حدخا ها یسودین محداسعی کند ک  

طوخ عمیق دخگیر ها ب مصاحب خ مکر  ندابا خوخفس و ها فا ل  نگاز دادهاد و سس ندخا از دها آ عمق تفایر و کیفیس 
ها ع دادهبا توج  ب  نود و یش نگیررتخا ی  یکاانی ، خوهددم مینجاامختلفی ک  های دخ تژوهشهمچنین ها شود. داده
و هد اخ دتفایر قرو تحلیل خ ورمحد خا دخ ورخدیگر، عباخ ب کند. گیری ها تصمیمدادهتفایر و تحلیل ه شیوخد مودخ 

با توج  ب  ها دادهتحلیل ای براخ ف امنرب نتخا، باید دخ ام دخ اداکند. ده ستفااکمکی اخ  ربعنوا  اب تنها اخ ف ااز نرم
 ها و امکانا  دقس داشس. شرایط تژوهش، نوع داده
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س
هر ای مناسب براخ ف امنرب نتخاا ایر، زسکیفی ممکن نیاهای دادهتحلیل ای براخ ف امبهترین نرد  مشخص کر     
، «خ برای کاخنتظاخد اقس موو»، یان «خاتالط بر و شنایی ا  آقبیل »می از ملی اب  عوو باشد و  ند متفااتوهشگر میوتژ
داخد. البت  معیاخهای دیگری چو  « باتگی خنتظاخد اتحلیل موع نووژه موخدنظر و »تر، «شدهص دادهختصاه ین  ا»
های دادهتحلیل ای بردی یای زهااخف انرمگرچ  نی  مهم اسس. ا« تذیری برنام  و قابلیس استفاده دخ اموخ مختلفافانعط»

نگاخهای البت  واژهنیاس. س ستردخ دسی خفا  متوبرای تحلیل تخصصی و کامل اخ ف امنرز ما هنود داخد، اجوو کیفی
ی موخدنیاز خا ارهتحلیلاز ند بخشی دخقا، نداهحی نشداطرخ ین کاا ایماً برال اهایی ک  اخف انرمحتی سایر و سی خفا
 (. 0985)یمانی و همکاخا ، هند م دنجاا
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 هدف کلی: آشنایی با انواع مفاهیم در حوزه پژوهش  

 اهداف یادگیری
 ها برای کلمات کلیدی در پژوهش آشنایی با انواع معادل 
  آشنایی با انواع تفاوت و تمایزهای مفهومی میان کلمات کلیدی در پژوهش 

 های ترجمه برای کلمات کلیدی در پژوهش آشنایی با بهترین معادل 
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 مقدمه

دخ ترجم  با انتخاب یک  های چندگان  یا مبهمشود تا واژگا  کلیدی تژوهش داخای معادلدخ این فصل تالش می
 معادل مناسب از سوی اساتید دنبال شود. 

 
 های نزدیک به آن. واژه پژوهش و انواع معادل59-9

های علمی از فعالیس« جاتجو، تژوهش، مطالع ، تفحص و امثال آ »های آ  مانند و مترادف  (Research)واژه تژوهش
های مختلف فعالیس علمی اطالق ژه دخ زبا  عامیان  ب  هم  شکلاناا  با هدف شناخس اموخ ناشناخت  اسس. این وا

ده های سابرخسی»، «های دیگرا دقس دخ گفت »شود. ازجمل  کاخبردهای عامیان  این کلم  تخصصی دخ اموخی چو  می
ا مأموخ انتظامی یهای یک بازجویی»، «مطالع  عمیق کتاب»، «مطالع  عمیق یک خوزنام »، «هادخباخه افراد، اشیاء و تدیده

و امثال آ  اسس. دخ این تعبیر نادخسس تژوهش بر هرگون  برخوخد اناا  با یک مشکل، خواه خوشمند « یک بازترس
آوخی و تحلیل فرایند منظم جمع»ترین محوخ تعریف تژوهش شود. اما مهمیا غیرخوشمند و انواع جاتجو اطالق می

 اسس. « ها بر اساس اهدافی معینداده
گرایی و تژوهش تجربی با تأکید بر شناخس واقعیس دخ علم اغلب تعاخیف از مفهوم تژوهش با خویکرد اثبا      

های مختلف جها  هاتی خا بر این باوخ هاتند ک  هم  سؤاال  اناا  دخباخه تدیده« علوم اناانی»اسس. متخصصا  
رخی کرد. با این خویکرد ب« تحقیق»باید « حقیقسخسید  ب  »تاسخ داد. دخواقع برای « تژوهش تجربی»توا  با نمی

معرفی  «تر برای خسید  ب  حقیقستر و عمیقتحقیق خا مفهومی جامع»و « تژوهش خا تالشی برای شناسایی واقعیس»
«  Research»و معادل انگلیای « تحقیق»ای فاخسی با معادل عربی عنوا  کلم ب « تژوهش»کنند. دخ این کتاب مفهوم می

خود. یکاخ ممند برای خسید  ب  تاسخ سؤال یا حل مائل  یا شناخس حقیقس ب ک  بر جاتجوی مکرخ و نظام اسس
ها دخ منابع مختلف با عنوا  تژوهش و تحقیق ترجم  های متعددی دخ حوزه تژوهش وجود داخد ک  اغلب آ واژه
با تژوهش و دیگر مفاهیم مشاب  ب  همراه معادل  هاهای آ ترین این واژگا  و تفاو ب  مهم 0-99شوند. دخ جدول می

 شده اسس.مناسب اخائ 
 Research. انواع مفاهیم نزدیک به پژوهش یا 9-59جدول 

 معنی و معادل فارسی واژه ردیف
0 Research مند برای خسید  ب  تاسخ سؤال یا حل مائل  یا شناخس تژوهش یا تحقیق ب  معنای جاتجوی مکرخ و نظام

 حقیقس

3 Search جاتجو ب  معنای اقدامی برای کاب اطالعا  محدودتر 
9 Investigation   کاوش ب  معنای جاتجوی تخصصی دخ زمین  خاص مانند تالش کاخآگاها 
1 Inquiry معنای جاتجو برای یافتن تاسخ یک سؤال ج ئی یا دخخواسس اطالعا وجو ب ترس 
9 Probing  اتجو دخ یک موضوع محدود و مشخصمعنای عمیق شد  جژخفکاوی ب 

5 Exploring  ها و خویکردی دخ خوش تژوهش معنای تالش برای شناخس ناشناخت اکتشاف ب 

 Question   سؤال کرد  یا تالشی برای دخیافس تاسخ یا اطالعا 
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س
 گیری . نمونه59-2
برداخی،  نمون »مختلف دیگری چو   هایاسس ک  دخ فاخسی برای آ  ترجم  Samplingمعادل کلم  « گیرینمون »

« برداخیگیری و نمون نمون » های شود. دخ این مرجع عنوا استفاده می« برداشس نمون ، انتخاب نمون  و دیگر مواخد
 شده اسس.ها انتخابعنوا  بهترین و فراگیرترین ترجم ب 
 

 . پیشنهادها59-9
عنوا  غلط خایج ب  شکل اسس ک  دخ اغلب مواخد ب  Recomendationsیا  Suggestionsتیشنهادها معادل کلم  

حیح نیاس.  « ا »ای فاخسی اسس بنابراین جمع باتن آ  با کلم « تیشنهاد»ک  شود. ازآنجایینوشت  می« تیشنهادا »
ی اشود. همچنین برتأکید می« تیشنهادها»های تژوهشی، بر معادل های مرتبط گ اخشدخ این مرجع دخ تمامی بخش

معادل  «تیشنهادهایی برای تژوهشگرا  آتی»و برای « تیشنهادهای کاخبردی»معادل « تیشنهادهای برخاست  از تحقیق»
 گیرد.   موخد تأکید قراخ می« تیشنهادهای تژوهشی»
 

 . تفاوت کمیته راهبردی و کمیته راهبری59-3
اسس. « Steering Commitee»خاهبری معادل کلم  و کمیت  « Strategic Commitee»کمیت  خاهبردی معادل کلم  التین 
 شده اسس. اخائ  3-99تفاو  این دوم مفهوم دخ جدول 

 . تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی 2-59جدول 
 توضیح مفهوم ردیف
 و خبره خی ی خاهبردی و شامل افراد متخصص نقش مشاوخه برای برنام  کمیت  خاهبردی 0
 نقش هدایس و هماهنگی سازما  دخ مایر مأموخیس و اهداف سازما  و شامل مدیرا  اخشد کمیت  خاهبری 3

 
 برای هر موضوع پژوهشی 3C. مفهوم 59-5

 کامالً خوشن باشد.  9-99دخ این خویکرد مفهومی تأکید بر آ  اسس ک  هر موضوع دخ س  ویژگی ب  شرح جدول 
 مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی . تفاوت دو 9-59جدول 

 توضیح مفهوم ردیف
0 Context )موضوعیس دانشی )برآمده از باتر دانش 

3 Content داشتن محتوای مشخص 
9 Concept  داشتن مفهوم مشخص 

 

 ها پژوهی و سایر معادل. اقدام59-6
تحقیق »، «تحقیق دخ عمل»، «اقدام تژوهى»هایی چو  ف از ترجم دخ متو  مختل «Action research» برای ا طالح
دخ « ژوهىاقدام ت»شده اسس. دخ این کتاب با توج  ب  کثر  استفاده از واژه استفاده« نگرتحقیق عمل»و « توأم با عمل

 شده اسس. عنوا  معادل و معرف ا لی استفادهها از آ  ب منابع نابس ب  دیگر ترجم 
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 یا ارزیابی متون علمی   ع داوری. انوا59-1
تأکید داخد. این مفهوم دخ « های هنریمتو ، فیلم، کتاب، موسیقی، بازی و نمایش»بر اخزیابی انواع « Review»کلم  

متو  علمی کاخبرد زیادی داخد. برخی از کاخبردهای فراگیر این مفهوم دخ متو  علمی دخ انواع متو  علمی با مفاهیم 
 شده اسس.  اخائ  1-99وخی و اخزیابی ب  شرح مختلفی از دا

 . انواع مفاهیم داوری و  ارزیابی متون علمی 3-59جدول        
 توضیح مفهوم ردیف
0 Peer reviewed «با تأکید آ  بر داوخی علمی و دقیق برای اطمینا  از کیفیس مقال  « داوخی همتا 

3 Systematic 
review 

 «مطالع  مطالعا »تعبیری مطالعا  با معیاخهای مشخص و ب مند اخزیابی و مروخ نظام

9 Literature 
review 

 شده دخ یک حوزه خاص های انجاماخزیابی و مروخ ادبیا  تژوهش یا مروخ وضعیس تژوهش

1 scope review آوخی سریع موضوعا  کلیدی دخ حوزه خاص مطالعاتی و تعیین محدوده کلی آ  جمع 

9 Mapping 
Review 

 بندی و ایجاد ساختاخ دخ زمین  موخدبرخسیجاتجوی ادبیا  برای طبق 

5 Book review   وخی، ساختاخی و محتوایی»اخزیابی و نقد کتاب از ابعاد مختلفی چو  » 

 مقاال »بر اخزیابی انتقادی و سازنده از « همترازخوانی»یا دخ ترجم  دیگر « داوخی همتا»یا  Peer reviewمفهوم      
وخ   « شدهنویانده مقال  اخائ »تراز با تأکید داخد ک  توسط افراد متخصص و هم« Manuscriptشده ب  مجال  یا اخائ 
تراز شده ب  نشریا  توسط داوخا  حداقل همگیرد. دخ نظام دانشگاهی این نوع داوخی ب  فرایند اخزیابی مقاال  اخائ می

ب مند دخ اخزیابی اسس. اغلنوع داوخی باعث اعتباخ تژوهش و داخای یک خوش نظامبا نویاندگا  مقال  تأکید داخد. این 
گیرند؛ البت  دخ مواخدی نشریا  دانشجویی ک  قادخ ب  ترداخس نشریا  با ضریب تأثیر باال از این نوع داوخی بهره می
داخای انواعی ب  شرح ب  « رازخوانیهمت»یا « داوخی همتا»کنند. ه ین  داوخا  نیاتند از این نوع داوخی استفاده نمی

 اسس.  9-99شرح جدول 
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 «    همترازخوانی»یا « داوری همتا». انواع 5-59جدول  
 تصویر نمایشگر توضیح ترجمه مفهوم ردیف
0 Single blind  

peer review 
همترازخوانی تنها  

 طرف یک

مخفی بود  اسامی داوخا  برای نویانده  اما 
 بود  نویانده برای داوخ تشخیصقابل 

 
3 Double blind 

peer review  
همترازخوانی تنها  

 دوطرف 
مخفی بود  اسامی داوخا  برای نویانده و 

 برعکس 

 
9 Open peer 

review 
بود  داوخا  و نویاندگا  برای قابل تشخیص همترازخوانی باز

 یکدیگر  

 
1 Collaborative 

peer review 
وانی همترازخ

 مشاخکتی

هایی ک  دخ آ  داوخا  با مبتنی بر تلتفرم
نویاندگا  دخ خابط  با ا الحا  مقال  بحث 

 مانند. کنند و اغلب دخ آ  داوخا  تنها  میمی
 

9 Third-party 
peer review 

 همترازخوانی 

 شخصسوم
تراز برای برخسی، قراخداد  مقاال  ب  افراد هم

ها برخی شرکسقبل از اخسال ب  مجال  )
 دهند( خدما  همترازخوانی خا انجام می

 
5 Post 

publication 
peer review 

همترازخوانی تس 
 از انتشاخ

ایجاد تلتفرمی برای اظهاخنظر خوانندگا  
 دخباخه مقال  منتشرشده 

 
1 Cascading peer 

review 
همترازخوانی 

 آبشاخی

س یشده دخ اولویس نشری  یا موضوعمقال  اخائ 
نشری  قراخ نداخد و تیشنهاد اخائ  آ  ب  یکی از 

 شود.  های موجودش طرح میفهرسس
 

 

 . مفاهیم مقاله در نشریات پژوهشی 59-8
 موخدتوج  قراخ داد.  5-99توا  ب  شرح جدول انواع مفاهیم مقال  برای نشریا  تژوهشی خا می

 . انواع مفاهیم مقاله 6-59جدول  
 توضیح مفهوم ردیف
0 Draft شود. متنی ک  هنوز ب  نشری  علمی تالیم نشده و همچنا  خوی آ  کاخ می 

3 Manuscript  شده ب  نشری  علمی برای داوخی و تذیرش  متن اخائ 
9 Preprint گیرد. متنی ک  توسط نشری  علمی تس از تأیید داوخی موخدتذیرش قراخ می 

1 Paper شود.   علمی چاپ میای ک  توسط نشریشدهمتن تذیرش 

9 Article شده توسط نشری  علمی مشاب  قبل و هما  متن چاپ 
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جای شده و ب  وخ  مشاب  دخ نظر گرفت ب « Article»و « Paper»هرچند دخ بیشتر منابع دو نوع مقال  تژوهشی      
  شده اسساشاخه 1-99دول هایی دخ بین دو نوع ب  شرح جخوند اما دخ برخی منابع ب  تفاو کاخ میهم ب 

(english.stackexchange, 2015  .) 
 «Article»و « Paper». تفاوت دو نوع مقاله پژوهشی 1-59جدول 

 توضیح نوع مقاله ردیف
0 Paper  شده دانشجویی دخ نشریا  معمول تژوهشی   های چاپتأکید بر مقال 

3 Article  دانشمندا  باکیفیس باال دخ نشریا  سطح باال شده تژوهشگرا  و های چاپتأکید بر مقال 

 
 . انواع مفاهیم کاربردی در نشریات علمی 59-1

با  گون  نشریا ، آشناییهای الزم دخ اخسال مقال  ب  اینبرای آشنایی با نشریا  علمی التین و باال خفتن ظرفیس
 مفید اسس.  8-99مفاهیمی ب  شرح جدول 

 بردی و مهم در نشریات علمی . انواع مفاهیم کار8-59جدول 
 توضیح مفاهیم ردیف
0 Proof  مقال  یا متن آماده چاپ 

3 Score Sheet   فح  امتیازدهی داوخ ب  مقال  

9 Author name نام نویانده 
1 Instructions  دستوخالعمل نشری  برای ننوشتن مقال  یا داوخی دخ نشری 

9 Submit راخگرفتن دخ فرایند داوخی یا اخائ  مقال  داوخی شده داوخ ب  نشری اخسال مقال  ب  نشری  برای ق 

5 Accept تذیرش و چاپ شد  بود  مقال  ازنظر داوخ قابل 

1 Minor Revision نیازمند ا الحا  ج ئی توسط نویانده برای گرفتن تذیرش ازنظر داوخ 
8 Major Revision  گرفتن تذیرش ازنظر داوخنیازمند ا الحا  اساسی توسط نویانده برای 
3 Reject & Resubmit    خد مقال  از دید داوخ و نیاز ب  ا الحا  اساسی و اخسال مجدد 

09 Reject چاپ بود  مقال  از دید داوخ و بدو  قابلیس ا الح و اخسال مجددخد مقال  و غیرقابل 
00 Confidential 

Cooments 
 شری تیشنهادهای محرمان  داوخ برای دبیر ن

03 Editor  دبیر نشری  با ایفای نقش کلیدی و اجرایی دخ نشری  علمی 

09 Assistant Editor های واگذاخشده از سردبیر )مشاب  مدیر داخلی(دستیاخ دبیر و همکاخی بر اساس مائولیس 

01 Associate Editor می(ر )مشاب  معاو  علهای واگذاخشده از سردبیدستیاخ اخشد دبیر و همکاخی بر اساس مائولیس 

09 Asterisk های آنالین برای خفتن ب  مرحل  بعد داخ و الزم ب  تکمیل شد  دخ محیطهای ستاخهبخش 

05 Review Overdue  یافت  داوخ برای انجام داوخی مهلس تایا 

01 Decision letter  نام  خسمی از طرف نشری  ب  نویانده 

08 Declined برای داوخی توسط داوخعدم تذیرش مقال   

03 Agreed  تذیرش داوخ برای داوخی کرد  مقال 

39 Unavailable   عدم تذیرش مقال  برای داوخی توسط داوخ ب  دلیل دخ دسترس نبود 
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30 Rescind  اخسال مقال  ب  داوخ برای داوخی توسط دبیر 

33 Editor In Chief (EIC)   سردبیر نشری 

39 Subscription ضویس دخ نشری  ع 

31 Entitled ...  مقال  معرفی شده با عنوا 

39 Production Editor   مدیرمائول نشری  با وظیف  مدیریس نشر و کاخکنا  نشری 

35 Peer Review ترازخوا  داوخی همتا یا هم 

31 Invited Papers  ب  نشری   فراخوا  نوشتن مقال  یا دعو  خسمی از نویاندگا  برای اخائ  مقال 

 
 المللیهای بینها و پژوهشگاه. مفاهیم کلیدی برای ارتباط با دانشگاه59-90

-آوخی داده یا همکاخی تژوهشی و یا فر س مطالعاتی و دیگر فعالیسبایاخی از دانشجویا  و تژوهشگرا  برای جمع

 نیاز داخند. 3-99های تژوهشی ب  شناخس مفاهیمی ب  شرح جدول 
 المللی های بینها و پژوهشگاهاهیم پایه برای ارتباط دانشگاه. مف1-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 Program requirements های برنام  یا مروخی بر برنام  آموزشی نیازمندی 

3 Coursework جای داد  آزمو  و شامل مواخدی چو : آموزی ب تکلیف دانشجویی یا دانش
 ن کتاب، مقال  و گ اخش تژوهشی تمرین، آزمایش، تژوهش یا نوشت

9 Extracurricular برنام فوق 
1 Course ترم دانشگاهی ترم دانشگاهی یا یکیک عنوا  دخسی برای یک 

9 Course of study خشت  دانشگاهی یا برنام  آموزشی منجر ب  مدخک خاص یک 

5 Credit واحد دخسی مانند یک دخس دو واحدی دخ نظام دانشگاهی 

1 Credit hours ساعا  تکلیفی برای حضوخ فرد دخ کالس دخس یا دخس مربوط  دخترم تحصیلی 

8 Semester or Term  )نیماال تحصیلی دخ طول یک سال تحصیل، ترم یا نیماال )اول و دوم 

3 Freshman Year واخد )شامل دو ترم(سال تحصیلی اول برای دانشجویا  مبتدی یا تازه 
09 Sophomore Year آموزا   سال دوم وخود دانشجویا  یا دانش 

00 Junior Year آموزا سال سوم وخود دانشجویا  یا دانش 

03 Senior Year   سال چهاخم وخود دانشجویا 

09 Tenured and tenure-track 
positions 

های استادیاخی، عضو علمی یا استاد دائمی داخای دخج  دکتری و یکی از مرتب 
 یاخی، استاد تمامی یا استادممتازی دانش

01 Non-tenure-track positions  ربی م»عضو علمی کاخشناسی اخشد برای تدخیس کاخشناسی ب  تایین و شامل
عملی، دستیاخ آموزش، مدخس فصلی، مربی، مدخس، استاد مدعو و تژوهشگر 

 « مدعو

09 Retired faculty غیرخسمی با دانشگاهش با امتیازهای  عضو علمی بازنشات  با اختباط خسمی یا
 استفاده از کتابخان  یا فضا و دفتر کاخی دخ دانشگاه 

05 Professor and professor  و با تی  های استادیاخ ب  باالبا تی ب خگ تأکید بر اساتید با دخج  دکتری و مرتب
 کوچک شامل هرگون  مدخس دانشگاهی 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۷۲ مرجع پژوهش

01 Assistant Professor  یا سطح مقدماتی استاد دائمی بعد از دخیافس دخج  دکتری )دخ نظام استادیاخ
 سال( 1دانشگاهی آمریکا تبدیل ب  عضو دائمی بعد از 

08 Associate Professor  دانشیاخ یا سطح میان  استاد دائمی 

03 Full Professor  استاد تمام یا استاد اخشد دائمی 

39 Distinguished Professor or 
Endowed Chair 

ای افتخاخی با امکا   اف ایش حقوق یا حمایس فرد یا سازمانی استاد ممتاز و دخج 
های تژوهشی و امثال آ  )دخ نظام دانشگاهی ایرا  خصو ی برای ترداخس ه ین 

 99ا های علوم تجربی یالمللی برای خشت استناد معتبر دخ سطح بین 099با حداقل 
آموخت  دانش 09علوم اناانی و استاد خاهنمایی حداقل  هایاستناد معتبر برای خشت 

سال  09آموخت  دخ سطح کاخشناسی اخشد، حداقل دانش 39دخ سطح دکترا و 
 سابق  تدخیس و تحقیق موفق تس از نیل ب  مرتب  استادی(

30 Instructor آموزگاخ یا مدخس و موخداستفاده برای هر نوع مدخس دخ دانشگاه و مداخس 

30 Professors of the Practice, 
 and Professors of Professional 

Practice 

 های عملی مانند مربیا  وخزشمربیا  عملی داخای مهاخ 

33 Teaching assistant (TA)  دستیاخ آموزش فنی برای دانشجویا  کاخشناسی اخشد 

39 graduate teaching assistant 
(GTA) 

 ا  کاخشناسی اخشددستیاخ آموزشی برای دانشجوی

31 course assistant (CA) دستیاخ آموزشی برای دانشجویا  کاخشناسی اخشد 

39 teaching fellow (TF) دستیاخ آموزشی برای دانشجویا  کاخشناسی اخشد 

35 instructional student assistant 
(ISA) 

 دستیاخ آموزشی برای دانشجویا  کاخشناسی اخشد

31 graduate student instructor (GSI) دستیاخ آموزشی برای دانشجویا  کاخشناسی اخشد 

38 Adjunct Faculty – 
professor/lecturer/instructional or 

sessional lecturer 

وقس دخ التدخیای یا مربی و اغلب افراد تماموقس، حقانواع عضو علمی تاخه
 های دیگردانشگاه

33 Lecturer وقس و وقس، تاخهوقس، نیم ای از عضو علمی تمامن  گاتردهمربی و شامل دام
 حتی مدخسا  دخ مداخس )باالترین دخج  آ  مربی اخشد( 

99 Collegiate or teaching or clinical 
professor  

استاد همکاخ یا فنی یا بالینی با مرتب  یا بدو  مرتب  و بیشتر شامل اساتید تخصصی 
 همکاخی با اعضای علمی دائمی  و عملی دخ یک حوزه برای

90 Visiting professor ا حضوخ زما  باستاد مدعو با مرتب  یا بدو  مرتب  و مخصوص اساتید خا ی ک  هم
ن تردازند. همچنیعنوا  فر س مطالعاتی دخ یک دانشگاه ب  امر آموزش نی  میب 

ف  یگر با وظیب  اساتیدی ک  دانشگاه خود خا برای مدتی ترک و دخ دانشگاهی د
 کنند. عضو علمی همکاخی می

93 Visiting scholar تژوهشگر مدعو یا بازدیدکننده 

99 Research professor  استاد تژوهشی با وظایف  رفاً تژوهشی 

91 Educational planning  های آموزشی، تجهی  منابع اناانی و دهی فعالیسخی ی آموزشی یا سازما برنام
 رای تحقق اهداف آموزشی غیراناانی ب

99 Curriculumn planning  خی ی آموزشی و شامل:برنام  محتوای دخسی و ج ئی از برنام 
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های آموزشی، یادگیری و اخزیابی )دخ قالب واحدهای دهی فعالیسالف( سازما 

 بندی و اولویس دخوس(دخسی، یادگیری و اخزیابی، سیاسس ختب 
)شامل سرفصل محتوای آموزش، معرفی منابع،  ب( طرح برنام  و نحوه آموزش

 خویکرد انتقال محتوا و نیازهای آموزشی( 
 ج( شرایط وخود ب  دوخه آموزشی  

95 Syllabus ترم آموزش داده ها یا خال   موضوعا  یک دخس ک  باید دخ طول یکسرفصل
 طوخ منابع، تعداد واحدها و اهداف دخس شود و همین

91 Unit plan آموزش یک دخس دخ یک دوخه: برنام  مدخس برای آموزش یک دخس برنام  
دخس، اهداف کلی و عنوا ، خال  »مشخص دخ طول یک دوخه و اغلب شامل 

یادگیری دخس، مواد موخدنیاز آموزشی و محتوا و شیوه آموزشی دخ هر هفت  
)مانند برنام  آموزشی استاد برای یک دخس دخ طول یک نیماال « آموزشی
 ی(تحصیل

98 Lasson plan  برنام  دخس دخ یک جلا : یا برنام  برای هر جلا  از یک دوخه یک دخس و
زما  »، «هدف یادگیری»، «تاخیخ برگ اخی جلا  آموزشی»، «عنوا  سرفصل»شامل 

فرایند آموزش یا تقایم زما  »، «مواد موخدنیاز برای آموزش»، «الزم برای آموزش
 « تکلیف خانگی»، «ک جلا های آموزش دخ یب  انواع گام

93 Admission office دفتر تذیریش 

19 Midterm  ترممیا 

10 Bench fee  های الزم برای استفاده تژوهشگر یا دانشجو و استاد از امکانا  و منابع سایر ه ین
 ها مانند فضای اداخی، کتابخان  و آزمایشگاهدانشگاه

     
 هااتی در سایر دانشگاههای پژوهشی و مطالع. فرصت59-99

 دخ نظام دانشگاهی آمریکا اسامی چو :
 «visiting scholar» ،«visiting researcher» ،«visiting fellow» ،«visiting lecturer » و«visiting professor » 

زش، موآ»هایی چو  برای شرایط ایجاد فر س مطالعاتی و تژوهشی یک عضو علمی دخ یک دانشگاه دیگر با تروژه
ها بدو  ترداخس حقوق اسس زیرا شود. اغلب این فر سدخ حوزه تخصصی میهما  تأکید می« سخنرانی یا تژوهش

از دانشگاه مبدأ یا محل خدمس « Sabbatical leave»تژوهشگر یا استاد مدعو حقوق خود خا دخ قالب سفر مطالعاتی یا 
تواند از دو ماه تا شود. زما  این دوخه مییا حقوقی ترداخس میالبت  دخ مواخد خا ی هم ه ین    کند.خود دخیافس می

یکاال و دخ مواخدی بیشتر باشد. دخ مواخدی دانشگاه می با  برای تژوهشگر یا استاد مدعو امکا  سکونس موقس خا 
های تگیاکند. با توج  ب  ل وم دعو  شد  یک استاد و تژوهشگر از طرف دانشگاه مقصد، فرد باید از برجفراهم می

ها باخز و موخدتوج  متقاضی فر س تژوهشی و محرزی دخ زمین  تخصصی و موخدمطالع  برخوخداخ باشد. برجاتگی
شود تا اعضای علمی برجات  و تژوهشگرا  شاخص دانشگاه مقصد، این همکاخی مطالعاتی خا با مطالعاتی باعث می

 یک فرد خاخج از دانشگاه و کشوخ بپذیرند.  



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۷۴ مرجع پژوهش

هایی از طرف اغلب با ترداخس ه ین «  visiting academic»و « visiting scholar»ام دانشگاهی انگلاتا  دخ نظ     
میهما  ب  دانشگاه مقصد اسس تا فرد بتواند ب  فضای اداخی و دیگر تاهیال  و منابع دانشگاهی همچو  کتابخان ، 

 های انگلاتا  متفاو  اسس. دخ دانشگاه «Bench fee»دسترسی داشت  باشد. مقداخ این ه ین  
فراهم آوخد  فر تی توسط دانشگاه یا مؤسا  آموزشی « استاد یا تژوهشگر مدعو»های دخمجموع، هدف برنام      

یابد. بنابراین  المللی دسسبرای تژوهشگر اخشدی اسس ک  بتواند با مشاخکس و تژوهشگرا  دانشگاه مقصد ب  نتایج بین
 داشت  باشد.  09-99هایی ب  شرح جدول ای دخ عر  فعاالن  استاد مدعو باید مشاخکس

 های مطالعاتی و پژوهشیهای یک استاد مدعو در فرصت. فعالیت90-59جدول 
 هافعالیت ردیف
 ای خاص انجام تژوهش دخ زمین  0
 اخائ  یک سخنرانی خسمی برای مؤسا  می با  3
 یا  تژوهشگر مقطع تحصیال  تکمیلی مشاخکس فعاالن  خسمی یا غیرخسمی با دانشجو 9
 متعهد شد  ب  مشاخکس و همکاخی تژوهشی با یک عضو علمی یا همکاخ دانشگاه مقصد 1
عنوا  بخشی از برنام  مشاخکس کرد  دخ آموزش دانشگاهی با اخائ  سخنرانی یا سمیناخهای علمی اخائ  شفاهی مقال  ب  9

 سمیناخ دانشگاه  
متعددی توسط نهادهای مختلفی دخ حال برگ اخی اسس. برای نمون  فر س   «Visiting Fellows»های فر س      

خوی یکی از موضوعا  برخی از این مؤساا  همراه با اخائ  « post-doctoral scholars»تژوهشگرا  فوق دکتری 
ای نی  دخ این هفت  1د حدو« Short-Term Visitors»مد  های کوتاهشود. همچنین دوخهامکانا  مشخصی فراهم می

 شود.زمین  دیده می
 

 . مفاهیم پایه مبانی نظری پژوهش59-92
از اج ای سازنده انواع مبانی نظری و بیانی انت اعی برای تو یف واقعیس اسس ک  : Concept. مفهوم یا 59-92-9

 شود. اغلب با یک نام کلی مطرح می
 تر هاتند. تر و انت اعیها کلین تفاو  ک  سازههما  مفهوم با ای: Costruct. سازه یا 59-92-2
تر مطرح شوند، ب  آ  گیری و عینیاندازهها با خویکردی قابلوقتی مفاهیم و سازه: Variable. متغیر یا 59-92-9

ش خا زتواند دو یا چند مقداخ یا اخگیری از مفهوم یا سازه اسس ک  میاندازهشود. متغیر یک ناخ  قابلمتغیر گفت  می
واند مقادیری تهای یک متغیر اسس. برای مثال تحصیال  میها یا کمیسبپذیرد. یک مقداخ یا اخزش نماینده بعضی بخش

  خا اخذ کند.  « زیردیپلم، دیپلم، کاخدانی، کاخشناسی، کاخشناسی اخشد و دکتری»مانند 
معنای ایجادشده با اختباط یا استعمال  ا طالحاتی ک  از طریق: Theoretical Concepts. مفاهیم نظری 59-92-3
 شوند. مشاهده ماتقیم تعریف میها دخ خابط  با دیگر ا طالحا  قابلآ 
 وخ  ماتقیم اشاخه بر عنا ر سازنده یک مفهوم ک  ب : Theoretical Constructsهای نظری . سازه59-92-5
 مشاهده نباشند. قابل
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ها یا کننده فعالیسا طالحی عملیاتی ک  مشخص: Observable Eventsمشاهده . رویدادهای قابل59-92-6

  گیری آ  اسس. عملیا  ضروخی موخدنیاز برای اندازه
هایی داناس ک  ب  باالترین دخج  از مقبولیس توا  آ  خا نظری دخ زبا  ساده می: Discipline. اصل یا قانون 59-92-1

ی از دسس قلمداد کرد ک  بیانتوا  ازاینهای انیشتین و قوانین نیوتن خا میاند. نظری یافت عمومی و اجرا دخ عمل دسس
ها تنها توضیح بخشی از کاخکردهای جها  اسس. نظری  بیانگر حکمی کلی قوانین طبیعی هاتند ک  البت  هر یک از آ 

های ی بر تای  قوانین علمی یا دیگر نظرها کننده نظم جهانی هاتند. بایاخی از نظری ها و باوخها اما قوانین بیا از دانات 
 (. 0985شوند )ویلیام ، تر مرتبط ساخت  میقطعی

ای از قواعد اسس. اغلب بر معنای مجموع « سرمشق»ها برای آ  یکی از معادل: Paradigm. پارادایم یا 59-92-8
دخک معنایی شفاف برای آ  شده اسس. از هایی دخ و مقرخا  تأکید داخد اما تعاخیف و مفاهیم متعدد باعث ایجاد ابهام

 سازی باوخهایخال  »میا  تعاخف و مفاهیم متعدد تاخادایم بهترین مفهوم با تأکید بر خویکردهای تژوهشی بر 
شناسی، باوخهای مشترک دخ یک بینی، معرفسهایش برای خلق دانش با خویکردهایی چو  جها تژوهشگر از تالش

(. از دیدگاه کوهن وقتی یک نظری  قابلیس برتری نابس ب  0933اسس )محمدتوخ، « مدل هایحوزه تژوهشی و نمون 
 خسد و الگوی خاهنمای فرد دخ تژوهش خواهد شد.   کند ب  جایگاه تاخادایم میهای خقیب تیدا مینظری 

های ک  خوشازآ  میالدی و تس 89عنوا  دوخه زمانی از ده  : Theoritical Turn. چرخش نظری یا 59-92-1
 (.0933های کیفی ظهوخ یافتند )محمدتوخ، گرایان  و با تأکید بر خوشمتعددی دخ خالف خویکردهای اثبا 

   
 . فلسفه پژوهش 59-99

های مفصلی دخ خصوص فلاف  تژوهش وجود داخد ک  برخی از مفاهیم های مربوط ب  تژوهش، بحثدخ اغلب کتاب
ترین مفاهیم و کند. دخ این بخش مهمهایی خا برای خوانندگا  این عر   ایجاد میمهای چندگان ، ابهاها با ترجم آ 

 شده اسس. اخائ  00-99واژگا  کلیدی این حوزه دخ جدول 
 . انواع مفاهیم پایه در فلسفه پژوهش  99-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 True  یاT تاخیخ ب  دسس آید. ب  معنای حقیقس ب خگ یا مطلق و چی ی ک  شاید دخ تایا   

3 true  یاt ب  معنای حقیقس کوچک یا حقایق اب اخی و مشروط حا ل با آزمایش و خطا و برای زندگی 
9 Fact  .ب  معنای واقعیس یا هما  چی ی ک  برای ما عینی شده و قابل تجرب  اسس 

1 Ideographic  صی نگاخان  و نوعی بینش خاص یا تخصایدیوگرافیک  یا اندیش 

9 Nomothetic  شمول فرازما  و فرامکا  شمول و نوعی بینش عام با نظامی از قوانین جها نوموتتیک یا جها 
5 Worldview  بینیجها 

1 Cosmology  شناسی کیها 
8 Theology  الهیا 

3 Ontology شناسی با تأکید بر شناخس شکل و ماهیس واقعیس دخ جها  واقعی هاتی 

09 Epistemology شناسیتیشده دخ هاهای شناخت شناسی با تأکید بر شناخس شکل و ماهیس خوابط بین واقعیسمعرفس 
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00 Methodology  ها دخ جها  واقعی های شناخس شکل و ماهیس واقعیس و خوابط آ شناسی با تأکید بر خوشخوش 

03 Positivism  های کمی و آزمایشی شناسیگرایی با تأکید بر خوشتاخادایم اثبا 

09 post positivism  شده و دخ مواخدی خوش کیفیهای کمی تعدیلشناسیگرایی با تأکید بر خوشتاخادایم تاااثبا  

01 Criticism های کمی و کیفی با توج  ب  گفتگو و جدل شناسیتاخادایم انتقادی با تأکید بر خوش 

09 Constructivism دلهای کیفی با توج  ب  تأویل و جشناسیی یا تفایری با تأکید بر خوشگرایتاخادایم برساخس 

05 Feminism های کیفی و کمی با توج  ب  گفتگو، تأویل و جدل شناسیتاخادایم فمنیام با تأکید بر خوش 

01 Postmodernism قد باوخ موجودن های ساختاخشکن با توج  ب  گفتگو وشناسیمدخنیام با تأکید بر خوشتاخادایم تاس 

08 Pragmatism های ترکیبی )تلفیق دو خوش کمی و کیفی( شناسیتاخادایم تراگماتیام با تأکید بر خوش 

03 Methodological 
Collectivism 

-یگرایی با تأکید بر خوش برخسی تجربشناختی و نام دیگری برای تاخادایم اثبا گرایی خوشجمع
 ای مشاهده

39 Actual های موخدبرخسی س حقیقی اموخ یا ناخ  بازنمایی شده واقعی از واقعیسوضعی 

30 Reductionist گراتقلیل 

33 Determinism ز نیروهای های اناانی ناشی اشناسایی بود  کنشجبرگرایی یا خهیافتی ب  عامل اناانی با فرض قابل
 خاخجی مؤثر بر افراد

39 Dualist ا بر هود  تژوهشگر از موخدتژوهش و امکا  برخسی بدو  آثاخ متقابل آ دوگرایی با تأکید بر جدا ب
 هم

31 Essentialist  گرایی با تأکید بر این فرض تجرب  ماتقیم اناا  و انعکاس ماهیس واقعیس  ذا 

39 Common Sense   باوخ عمومی یا دانش عام 

35 Structural 
Explanation 

یی خخداد خویدادها و چگونگی کاخ کرد  اشیاء با تشریح ساختاخ کلی تبیین ساختاخی با تأکید بر چرا

31 Theoritical  
Explanation 

ای هتبیین نظری با تأکید بر استدالل منطقی یا داستانی دخباخه چرایی خخدادهای خاص با اخجاع ب  ایده
 ترعمومی

38 Casual  
Explanation 

 هاها و معلولو چگونگی کاخ کرد  اشیاء بر اساس علس تبیین علی با تأکید بر چرایی خخدادها 

33 Instrumentalist   عنوا  وسیل  و اب اخی برای کنترل محیط یا دستیابی ب  اهدافاب اخگرایی با تأکید بر دانش ب 

99 Technocratic    خویکردی کاخبردی با تأکید بر تذیرش مائل  و اخائ  تاسخ با تژوهش 

90 Etic  گر از بیرو  خویداد و سوژهعنوا  نظاخهنگر با تأکید بر نقش تژوهشگر ب یا بیرو اتیک 

93 Emic  گر از دخو  و با مشاخکس محوخی دخ عنوا  نظاخهنگر با تأکید بر نقش تژوهشگر ب امیک بادخو
 خویداد

99 Qusi Science  هایی بدو  ویژگی دخک تجربی علم با تأکید بر نتایج تژوهششب  

91 Anti Naturalism گرایی یا تفایریگرایی و ا طالحی برای تاخادایم برساخسضدطبیعس 

99 Anti Positivism  گرایی یا تفایریگرایی و ا طالحی برای تاخادایم برساخسضد اثبا 

95 Meta Positivism  گرایی یا تفایریگرایی و ا طالحی برای تاخادایم برساخسفرااثبا 

91 Relativism نظر یا وضعیس اخزشی واحد یا برترگرایی با تأکید بر وجود نداشتن هیچ نقط نابی 

98 Socially 
Constructed 

 هایی با معنا و نماد اناانی قراخدادیها و تعاملها، واکنشهای اجتماعی با تأکید بر کنشبرساخت  

93 Sharing 
Managing System 

 نابرای دخک مع های مشترک عمومی شدهها یا خوی قی مشترک اناا نظام معنایی مشترک یا طرز تل
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19 Inter Subjectivity  

System 
 ها طوخ تیوست  توسط اناا شده و یاد داده ب نظام میا  ذهنیتی ساخت  

10 Historical 
Realism 

أثر از عوامل های وجودی دخ زما  و متدخک بود  واقعیسگرایی تاخیخی با تأکید بر قابلواقع
 اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آ  

13 Real های طبیعی واقعی با تأکید بر واقعیس 

19 Explanatory 
Critique 

ها  ا یا تناقضهنقد تبیینی با تأکید بر توضیح چرایی وقوع خویدادها و شکل انتقادی و نمایش اختالف

11 Epoché  تدیده، های ذاتی آترانت  گذاخد  یک تدیده و تو یف آ  ب  اتکای ویژگیاتوخ  با تأکید بر داخل  
 های نظری قبلی خودهای اندیش ، تفکر تیشین یا فرضی بدو  خجوع ب  عاد 

19 Stances    موضع یا دیدگاه منتخب فرد نابس ب  یک موضوع 

واقعی،  ساختاخ عینی، فرایند»مثاب  نواع واقعیس ب گرا شامل اگرا تا کیفیسهای کمیتیوستاخ واقعیس دخ تاخادایم    
 (.0933اسس )محمدتوخ، « میدا  باتر اطالعا ، حوزه گفتما  نمادین، برساخس اجتماعی و انعکاس تخیل اناانی

    
 ( در پژوهشEtic( و اتیک )Emic. تفاوت رویکردهای امیک )59-93
فتاخی، امیک و اتیک ب  دو نوع تحقیقا  میدانی بر اساس دو شناسی و علوم اجتماعی و خشناسی، فرهنگدخ اناا  

گیرد کننده  وخ  میمطالع  از دخو  گروه اجتماعی و از منظر مشاخکس Emicدیدگاه متفاو  اشاخه داخند. دخ امیک یا 
 شود. مطالع  از خاخج گروه اجتماعی و از دید ناظر انجام می Eticاما دخ اتیک یا 

 

 (Function( و کارکرد)Role). تفاوت نقش59-95

ی اخوند اما تفاو  اساسی داخند. نقش ب  معنای خاه یا شیوهکاخ میجای هم ب هرچند دخ برخی مواخد این دو مفهوم ب 
برای مشاخکس یک فرد یا شیء دخ یک فعالیس یا موقعیس خاص اسس. اما کاخکرد ب  معنای هدف یک کاخ یا یک 

 شده اسس. برای نمون  یکمنظوخ انجام کاخکرد خا ی ساخت ک  یک شیء یا تدیده ب ء اسس. این بدا  معناسس شی
ود اما همین شاسس ک  با هدف استفاده دخ زمین فوتبال ساخت  می« اب اخی برای وخزش فوتبال»توپ فوتبال کاخکردش 

 (. 0931زاده و همایی لطیف، تواند دخ خان  یک نقش ت ئینی تیدا کند )خنیفر، مصطفیتوپ می
 

 های داور و ارزیاب در کارهای پژوهشی. تفاوت بین انواع معادل59-96
     گیرند. دخ جدولهای خاص وجود داخند ک  با عنوا  داوخ یا اخزیاب موخداستفاده قراخ میمفاهیم متعددی با تفاو 

 شده اسس. این کلما  همراه با معادل مناسب و مفهوم آ  اخائ  99-03
 انواع مفاهیم مرتبط با داوری و ارزیابی  .92-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 Referee وخ  ناشناس کننده مقاال  و اغلب ب داوخ یا فرد اخزیابی  

3 Reviewer  های منتشرشده و برای انتشاخ عمومی مروخگر یا فرد نویانده نقد یا نظر دخباخه مقال 
9 Reviser محتوای موخدبرخسی کننده یا بازنگری کننده ا الح 

1 Auditor شدههای از تیش تعیینممی  کتاب بر اساس شاخص 
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 ها و تغییرات آن در پژوهش. تفاوت کلمات کلیدی در رابطه با داده59-91
 وجود داخد.  09-99های تژوهشی مفاهیمی ب  شرح جدول ها و تغییرا  آ  دخ طول گ اخشدخ خابط  با داده

 ها و تغییرات آن در گزارش پژوهش اهیم مرتبط با داده. انواع مف99-59جدول 
 توضیح انواع ردیف
0 Data Gathering آوخی دادهها دخ تژوهش ب  کمک انواع اب اخهای جمعآوخی دادهاقدام جمع 

3 Finding  آمده  دسسها یا آنچ  ب ها و ب  تعبیری کل دادهآوخی دادهها یا حا ل جمعیافت 
9 Result های آماخی یا  کیفی ها با خوشیج  یا حا ل تحلیل دادهنت 

1 Discussion آمده از مرحل  قبل دسسخوی نتایج ب  بحث 
9 Conclusion  شده دخ مرحل  قبلهای انجامبندی نهایی تژوهشگر از مجموع  بحثگیری یا جمعنتیج 

 

 های اطالعات. مفاهیم مربوط به جستجو در پایگاه59-98
توا  جاتجوی بهتری خا انجام ها میهای اطالعا  مفاهیم مختلفی وجود داخد ک  با شناخس آ جاتجوی تایگاهدخ 

 کند. ترین این مفاهیم خا معرفی میبرخی از مهم 01-99داد. جدول 
 . انواع مفاهیم مرتبط با جستجو  93-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 Source  کتابمنبع یا مواخدی چو  مقال  و 

3 Reference شده دخ یک کاخ تژوهشی یا مقال  و کتاب تألیفی    مرجع یا منبع استفاده 
9 Bibliography  کتابشناسی یا هما  مرجع با این تفاو  ک  فراتر از مرجع بر هر نوع منبع برای تولید ایده یک

 موضوع

1 Citation   استنادی  تایگاه 
9 Indexing  سازینمای 

5 Key Words ها، واژگا  کلیدی یا کلما  کلیدی )برای جاتجو(کلیدواژه 

1 Search Engines موتوخهای جاتجو 

8 Auto Correction سیاتم ا الح خودکاخ 

3 Boolean Operator عملگر بولی 

09 H-Index  ثر اها از داخندگا  کمیس بدو  شاخصی برای شناسایی تژوهشگرا  تأثیرگذاخ و متمای  کرد  آ 

00 With all of the 
words 

 جاتجوی با هم  کلما  موجود دخ عباخ  معرفی شده برای جاتجو

03 With the exact 
phrase 

 جاتجو با عین عباخ  معرفی شده برای جاتجو

09 With at least one 
of the words 

 جاتجو با حداقل یکی از کلما  موجود دخ عباخ  معرفی شده برای جاتجو

01 Without the words   معرفی شده   جاتجو بدو  وجود عباخ  یا کلم 

09 Where my words 
occur 

و ب  این معنی ک ، کلم   anywhere in the articleکناخ این عباخ  آیتمی وجود داخد با عباخ   
 in the title of the articleتوا  بر خوی آیتم شود و یا میموخدنظر دخ هرجای مقال  جاتجو می

 شود.ها انجام مقال  کلیک کرد تا جاتجو تنها دخ عنوا 
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05 IF Impact Factor  های ا لی برای برخسی اعتباخ مجال  عنوا  یکی از شاخصیا ضریب تأثیر ب

های دو سال گذشت  آ  مجل  دخ سال تقایم تعداد مواخد اخجاع ب  مقال و محاسب   بر اساس  علمی
 های منتشرشده دخ آ  مجل  دخ بازه دو سال گذشت ها، ب  تعداد مقال  جاخی دخ تمامی مجل

01 Immediately Index شده دخ هما  سال )گ اخششاخص آنی یا فوخیس با تقایم تعداد اخجاع ساالن  ب  تعداد مقال  چاپ 
 (گرا می ا  مراجع  دخ هما  سال چاپ مقال  برای شناسایی مقال  موخد اقبال سریع دیگر تژوهش

08 Cited Half Life  دخ د کل هایی ک  از سال اخزیابی باید ب  عقب برگشس تا شاهد تنجاهعمر استناد و تعداد سالنیم
زمانی اسس ک  نیمی از دهنده مد اخجاعا  ب  مجل  دخ سال موخد اخزیابی بود. این شاخص نشا 

عس کاهش می ا  اخجاعا  ب  مجل  نوعی سرکل استنادا  ب  آ  مجل   وخ  تذیرفت  باشد و ب 
تر های مجل  دخ طول زما  بیشعمر استناد بیشتر باشد یعنی اخزش مقال کند. هر چ  نیم خا بیا  می

 شده و هنوز موخد اخجاع قراخ داخند.حفظ

03 DIF  Decipline Impact Factor لمی خشت  عبا هدف شناسایی و معرفی مجال  یک ضریب تأثیر خشت
39 Hirsch Index or H 

Index 
  وخ  انفرادی(تژوهشی تژوهشگرا  ب  –شاخص هرش )شاخصی برای سنجش برونداد علمی 

30 G Index  های تراستناد تژوهشگر و تعداد مقاالتی ک  دو باخ یا بیشتر ب  آ  دهنده مقال شاخص جی )نشا
 استناد شده باشد.(

33 Y Index ختب  تیچ»دخ « ثیرعامل تأ»ضرب شاخص وای و حا ل » 

39 Matew دخ یک های یک مجلشده ضریب تأثیر با تقایم تعداد استنادها ب  مقال شکل ا الح) اخزش متیو  
 های هما  مجل  دخ هما  دوخه زمانی(سال  بر تعداد مقال دوخه تنج

لم  هر چند دخ انگلیای هم شود اما این دو کهر دو دخ فاخسی منبع ترجم  می Resourceو  Sourceکلما        
توا  از آ  ب  منبعی اشاخه داخد ک  چی ی خا می Sourceخوند اما داخای تفاو  هاتند. کلم  دخجاهایی مشاب  ب  کاخ می

طوخ اثربخش شود ک  برای انجام یک کاخ ب شامل مواد، افراد، اب اخها و دیگر چی هایی می Recourceدسس آوخد اما ب 
ا منبع کنیم، برای ما نقش سرچشم ، مبنا یبنابراین وقتی از یک کتاب یا مقال  دخ کاخ تژوهش استفاده می موخدنیاز اسس.
ک کنیم، یشود اما وقتی از یک کتاب با جنب  اب اخی برای خاهنمای سفر استفاده میتلقی می Sourceاطالعا  یا 

Resource نبع یا یا منبعی برای انجام کاخی خاص خواهد بود. دخ یک مSource ها یا مانند کتاب یا مقال  اغلب مرجع
References  ا با هشده و دخ اغلب تایا  فهرسس آ ها استناد دادهیا منابعی وجود داخند ک  دخ متن کتاب یا مقال  ب  آ

 شوند.  نشانی کامل معرفی می
-شناسایی کرد. امکا  دسترسی ب  اچتوا  تژوهشگرا  برتر یک حوزه کاخی یکاا  خا می H-Indexبا شاخص      

ه استنادی زبا  و توسط تایگابرای مقاال  انگلیای« آی و گوگل اسکالراساسکوتوس، آی»های ها توسط تایگاهایندکس
تذیر شده اسس. محاسب  ایندکس اچ بر تای  توزیع استنادا  زبا  امکا برای مقاال  فاخسی  (ISC) علوم جها  اسالم

خصی ایندکس برای ش-تر، وقتی اچگیرد. ب  زبا  دقیقآثاخ منتشره یک فرد یا گروهی از افراد  وخ  می شده ب داده
باخ استناد شده  h کمها دسسموخد اثر انتشاخاتی )مثل مقال ( داخد ک  ب  هرکدام از آ  h اسس، یعنی تعداد h ب  می ا 

اثر انتشاخاتی مثل مقال  داخد ک  ب  هرکدام  9یعنی این شخص باشد،  9اسس. مثالً اگر ایندکس تأثیرگذاخی علمی فردی 
کم داخد جای خیلی از ضریب تأثیرهای دیگر خا باخ استناد شده اسس. این ضریب تأثیر کم 9کم مقال ، دسس 9از این 

داخند، برآوخد ب کننده ضریب اچ هاتند ک  تعداد یادکرد باالییک  فقط مقاالتی تعیینگیرد. ازآنجاییدخ این زمین  می



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۶۱ مرجع پژوهش

نشا  داد ک  شناس  اچ تأثیر زیادی دخ تیشگویی افرادی داخد ک  بعدًا  Hirschاین نوع ضریب تأثیر بایاخ آسا  اسس. 
توانند دانشیاخ دانشگاه می 03گیرند ازجمل  جای ه نوبل. او نشا  داد ک  فی یکدانا  داخای شناس  اچ های افتخاخ مینشا 

توانند عضو انجمن فی یک آمریکا باشند و با بیش از می 39تا  09توانند استاد تمام باشند و با می 08باشند و با شناس  
برای محاسب  ضریب تأثیر هر نشری  از فرمولی ب  شرح ادام   توانند عضو آکادمی ملی علوم دخ آمریکا باشند.می 19

 شود. استفاده می

 

 
 35تعداد  3991جاع ب  یک مجل   وخ  گرفت  باشد و دخ آ  مجل  دخ سال اخ 19جمعاً  3995فرضاً اگر دخ سال     

( ب  99=35+31) 99بر  19شده باشد، ضریب اخجاع آ  مجل ، از تقایم مقال  چاپ 31تعداد  3999مقال  و دخ سال 
ی دیگر قراخگرفت  هامرتب  موخد استناد مقال  908طوخ متوسط، هر مقال  آ  نشری  اسس؛ یعنی ب  908آید ک  دسس می

 (. 0931اسس )فراهانی، خاسخ و اسالمی، 
 

 . مفاهیم عملیاتی در پژوهش59-91
کند. دخ جدول ها بیشتر کمک میها ب  کاخبرد و اجرای آ برخی مفاهیم عملیاتی دخ تژوهش وجود داخد ک  دخک آ 

 (. 90-38: 0989شود )فتوحی، ب  برخی از این مفاهیم مهم اشاخه می 99-09
 . انواع مفاهیم عملیاتی در پژوهش   95-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 Examine  اهطوخ دقیق برای یافتن خطاها یا ناخساییتأمل دخ یک موضوع یا نظری  و برخسی و بازآزمایی آ  ب 

3 Refute  ابطال یا خد یک نظری  بر اساس دالیل و شواهد و توضیحا  منطقی 
9 Evaluate هاوسیل  یک الگو یا معیاخقضاو  دخباخه اخزش و کیفیس یک تدیده از طریق سنجش آ  ب  اخزیابی و 

1 Documentation ها و ادعاها قولاستناد یا اخائ  سند دقیق برای نقل 
9 Example  منظوخ توضیح بیشتر اخائ  نمون  یا شواهد برای اثبا  و تأیید یک موضوع یا ب 

5 Review گرفس ک  آیا نیاز ب  تغییر داخد یا ن ؟ اخسی دقیق دخباخه یک چی  تا بتوا  تصمیمبازآزمایی و و 

1 Discuss  ذاخد گهای مختلف یک موضوع خا از جها  مختلف ب  بحث میبخش ا لی گفتاخ یا نوشتاخ ک  جنب
 شود. کند. دخ آ  یک مائل  از چند دیدگاه شرح و باط داده میو دخباخه آ  استدالل می

8 Analyze های آ  تج ی  یا جداسازی اج ای یک کل و تفکیک بخش 
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3 Synthesis   تیوند اج ای مرتبط دخ قالب یک تیکره و توضیح چگونگی اختباط اج اء با ساختاخ کلی موضوع 

09 Define های ذاتی و خاص یک تدیده یا بیا  معنی دقیق و خوشن یک ا طالحبیا  ویژگی 

00 Identify های مهم یک تدیده و متمای کننده آ  از دیگر چی ها برخی جنب  تو یف 

03 Interpret اهها یا بیا  یک مجموع  از اطالعا  با تأکید بر شرح نتایج حا ل از یافت توضیح معنی و شاخص 

09 Contrast  ها تقابل یا کناخ هم قراخ داد  دو یا چند امر برای نمایش تفاو  آ 

01 Justify ی  یا بیا  اینک  چرا یک وضعیس یا دیدگاه دخسس یا خوب اسس.توج 

09 Describe های خاص و  فا  عمومی یک تدیده تو یف یا بیا  ویژگی 

05 Explain ند. کک  یک چی  چگون  کاخ میتوضیح یا خوشن ساختن چی ی، نشا  داد  یک جریا ، تحلیل این
 د داخد. ای خوشن تأکییا اخائ  دلیل و بیا  منظوخ با شیوه سازی مطلبی برای فهم بهترهمچنین بر ساده

01 Classify ها و عنا ر مشترک ها بر اساس مشخص بندی یا منظم کرد  انواع تدیدهخده 

08 Outline ای از مطالب مرتبط با یک موضوع دهی مجموع ها و فهرسس کرد  خئوس مطالب با ساما سرفصل 

03 Compare ها های میا  تدیدهک  نشا  داد  هماانی یا تفاو ها برای اینکاخبرد نمون  مقایا  یا 

39 Reflect   واکنش و بازتاب با بازنگری و تأمل دخ موضوعا  مهم برای شخص و دلیل اهمیس آ 

 
 . مفاهیم پایه در روش تحلیل گفتمان 59-20

 معرفی شده اسس.  05-99برخی مفاهیم عملیاتی دخ خوش تحلیل گفتما  دخ جدول 
 . انواع مفاهیم در روش تحلیل گفتمان    96-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 Adjacency pair گفتاخ دخ مکالم  ک  قامس دوم تاسخ قامس اول مانند ترسش و جواخ )جفس تاخهجفس هم

 تاسخ اسس(. 

3 Ambiguity معنای دوگان  برای یک متن( های زبانی با ایجادابهام )ویژگی چندمعنایی عنا ر و ساخس 

9 Anaphora شده(مرجع )ضمیر برای اخجاع ب  موضوعا  تیشتر مطرحتیش 

1 Cataphoric ازآ (تس مرجع)ضمیر برای اخجاع ب  موضوعا  تس 

9 Coherence  متنیاناجام برو 

5 Cohension  متنی اناجام دخو 

1 Collocation آییباهم 

8 Communicative 
competence 

 توانش اختباطی

3 Cocordance تطابق 

09 Connotation کنندهمعنای تلویحی یا معنای داللس 

00 Constituent ) سازه )اج ای دستوخی سازنده جمل 
03 Context  کننده یک واحد زبانی(محتوای دخبرداخنده متن )عنا ر احاط 

09 Conversational 
implicature 

 اشاخا  ضمنی  ای یاتلویح مکالم 

01 Co-operative 
Principle 

 ا ل همکاخی

09 Corpus تیکره 
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05 Co-text متنهم 

01 Critical Discourse 
Analysis (CDA) 

 تحلیل گفتما  انتقادی 

08 Declarative knowledge دانش خبری 

03 Deixis رو  خود کاب میاشاخی )عنا ر زبانی خاص ک  بخشی از مفهوم خود خا از اشاخه ب  بی-
 کنند(

39 Denotation اللفظی یا شناختی واژگا  دخ خم گذاخی  معنای تحس 

30 Discourse community )جامع  گفتمانی )گروهی از افراد با استفاده از نوع خا ی از قراخدادهای زبانی یا ژانر 

33 Genre ژانر 
39 Given مفروض 

31 Ideational schema واخه ذهنیطرح  

39 Illucutionary act کنش بیانی 

35 Interpersonal rutiness فردی های بینخوال 

31 Interpersonal schemate واخه بین فردی طرح 

38 Lexical item عنصر واژگانی 

33 Lexis  واژگا 

99 Lingustic competence  توانش زبانی 

90 Maxims ها یا قواعد کلی ماکایم 

93 Paralanguage  فرازبانی 

99 Position جایگاه 

91 Pragmatic meaning  معنی کاخبردشناختی یا کاخبردی 

99 Proposition  گفتاخگ اخه یا محتوای یک تاخه 

95 Quantity maxim  قاعده کمیس 

91 Schema واخهطرح 

98 Semantic feaures  های معناییمؤلف 

93 Semantic prosody یعروض معنای 

19 Situation  موقعیس یا شرایط 

10 Speech event  خخداد گفتاخی 

13 Text متن 

19 Textualize )متنی کرد  )دخ نظر گرفتن عباخ  آشکاخ زبانی دخ متن برای بیا  مقصود موخدنظر 
11 texture  بافس 

     
 « procedure»و « methodology» ،«method» ،«technique». تفاوت 59-29
 (.3909)فرام، معرفی شده اسس  01-99فاو  مفاهیم موخداشاخه دخ جدول ت
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 «    procedure»و « methodology» ،«method» ،«technique» . تفاوت انواع مفاهیم 91-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 Methodology  «ییا خوشی مبتنی بر نظری  خاص برای تفکر و مطالع  واقعیس اجتماع« شناسیخوش 

3 Method  «هاآوخی و تحلیل دادهها و فنو  جمعای از خوی یا مجموع « خوش 

9 Technique  «های عملی دخ یک خوش یا زمین  معین و داخای ال اماتی خسمییا جنب « فن 

1 Procedure  « یا یک سری اقداما  قابل انجام با ترتیب یا خوشی خاص« خوی 

 
 «Substantive theory»با « formal Theory». تفاوت 59-22

 .معرفی شده اسس 08-99تفاو  مفاهیم موخداشاخه دخ جدول 
 «substantive theory»با « formal Theory» . تفاوت98-59جدول 

 توضیح انواع ردیف
0 formal Theory «های معتبر و گیریبا کاخبرد دخ چندین زمین  و موضوع خاص و براساس نتیج « نظری  خسمی

تعمیم دخموخد مطالعا  متعدد و توشش کل جمعیس تژوهش با استنتاج از منطق قیاسی از لقاب
 های تجربی معتبر نظری 

3 Substantive theory «یا نظری  اختصا ی و مبتنی بر یک موضوع خاص و کاخبرد دخ هما  موضوع « نظری  حقیقی
مین  یل نظری  اختصا ی دهنده یک نظری  برای عمل دخ یک زخاص )یک مدل نظری اخائ 

 تعمیم(غیرقابل
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و  واژه نامه انگلیسی به فارسی 
فارسی به انگلیسی  54 

 
 های انگلیسی به فارسی و برعکس در پژوهش   هدف کلی: آشنایی با انواع  معادل

 اهداف یادگیری
 های انگلیسی به فارسیآشنایی با معادل 

 های فارسی به انگلیسیآشنایی با معادل 
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 مقدمه
های فاخسی برای هر یک از مفاهیم التین یکی از مواخد نیاز دخ مطالع  متو  تژوهشی اطمینا  از  حس ترجم  معادل

ای فاخسی برای مطالعا  بیشتر و ترجم  متو  هطوخ شناخس دقیق معادل التین برای هر یک از واژهتژوهشی و همین
شود تا عمده واژگا  کلیدی دخ تژوهش از فاخسی ب  انگلیای تژوهشی ب  زبا  انگلیای اسس. دخ این فصل تالش می

 و برعکس معرفی شوند.  
 

 های فارسی برای کلمات کلید پژوهش به انگلیسی. آشنایی با معادل53-9
دخ  اند وشدهواژگا  تخصصی انگلیای دخ حوزه تژوهش بر اساس حروف الفبا تنظیمانواع  0-91دخ جدول تیوست  

 های فاخسی آ  قراخگرفت  اسس. برابر هر یک معادل یا معادل
 نامه تخصصی انگلیسی به فارسی . واژه9-53جدول 

A 
 Absolute fit indices های برازش مطلقشاخص

 Abstract چکیده 

 Academic Research تژوهش دانشگاهی

 Accretion Measures های اف ایشی )دخ خوش تژوهش متمرک (سنج 

 Action research تژوهیاقدام

 اف اخهای دیگراف اخی ک  قابلیس اضاف  شد  ب  نرماف ون  )نرم
 داخد(

Add in 

 Adjusted goodness of fit index (AGFA) شدهشاخص نیکویی برازش ا الح

 Against Method خه ب  خوش کیفی(علی  خوش )اشا

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیاخ اطالعا  آکیاک

 Analogical Reasoning استدالل قیاسی

 Analytic categories های تحلیلی دست 

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی

 Analytical Hierarchy Process (AHP) فرایند تحلیل سلال  مراتبی 

 Analytic Notes های تحلیلییادداشس

 ANOVA تحلیل واخیانس تک متغیره

 Anthropology شناسیاناا 

 Applied research تژوهش کاخبردی

 Archival Records های آخشیوی )دخ خوش غیر واکنشی(های آخشیوی یا دادهثبس

 Article for press مقال  مطبوعاتی

 Artifacts   خوش غیرواکنشی(مصنوعا  )مربوط ب

 Auto Correcting های امالیی )دخ تاوختوینس(ا الح خودکاخ غلط

 Asymptotically distribution-free method (ADF) خوش توزیع آزاد مجانبی
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 Average Squared Multiple Colleration (ASMC) های چندگان  میانگین مجذوخ همباتگی

 Axial coding کدگذاخی محوخی

 Axiology شناسیاخزش

B 

 Back Casting نگریتس

 Bolean/logic اف اخها(اتراتوخهای منطقی )برای جاتجوی تیشرفت  دخ نرم

 Bar chart ای نموداخ میل 

 Bartlett’s test of sphericity آزمو  کرویس باختلس

 Basic research تژوهش بنیادی

 Biographical Questions ایسؤاال  زندگینام 

 Bogardos scale مقیاس بوخگاخدوس )فا ل  اجتماعی(

 Book review نقد کتاب 

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix ماتریس گروه مشاوخا  باتن

C 

 Camprative fit index (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 Captive Sampling گیری حباینمون 

 Case موخدمطالع 

 Case study موخدی/ مطالع  موخدی تژوهش

 Categorizing بندی بندی / مقول طبق 

 Causal-comparative ای  علی مقایا 

 Casual Reasoning استدالل علی

 Census تمام شماخ / سرشماخی 

 Chart نموداخ

 Chi-square کای اسکوئر / خی دو/ مجذوخ خی

 Chronology ترتیب زمانی 

 Citation analysis سنجی(ادی )خوش کتابتحلیل استن

 Clinical measurement گیری آزمایشگاهیاندازه

 Cluster analysis ای تحلیل خوش 

 Code and retrieve اف اخهای تحلیل داده کیفی(کدگذاخی و بازیابی )دخ نرم

 Coefficient ضریب

 Cohort study ایتژوهش دست 

 Collaborative/ Interactive Interview املیهای مشاخکتی/ تعمصاحب 

 Colinearity هم خطی

 Comfortable Sampling گیری آسا نمون 

 Complete Collection خوش انتخاب کل مجموع  

 Component مؤلف  )دخ تعریف نظری، اج ای یک مفهوم(
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 Concept مفهوم

 Conceptual Network Builders یفی(اف اخهای تحلیل داده کسازنده شبک  مفهومی )دخ نرم

-های کمی بخشی از دادهزما  )خوش ترکیبی ک  دادهای همالن 
 های کیفی یا برعکس اسس(

Concurrent embedded  

زما  کمی و آوخی همزما  )خوش ترکیبی جمعهماوسازی هم
 کیفی(

Concurrent triangulation 

 Concurrent validity زما خوایی هم

 Coneptualization سازیفهومم

 Confirmability معیاخ تأیید تذیری/ قابلیس تصدیق )دخ خوش کیفی(

 Confirmatory factor analysis تحلیل عامل تأییدی

 Confirming and Disconfirming Cases مواخد تأیید و خد کننده

 Confrontional Interview مصاحب  تهاجمی

 Construct سازه / ساختاخ

 Constructist گرا/ ساختاخگرا  )دخ گراندد تئوخی( سازه

 Constructivist خویکرد ساختاخگرایان 

 Construct Validity اعتباخ سازه 

 Content analysis تحلیل محتوا

 Content validity اعتباخ محتوا 

 Context of Situation بافس موقعیتی

 Contingency questions های واباتگیترسش

 Control variable متغیر کنترل

 Convergent validity خوایی همگرا

 Corroboration تأیید )بیا  یکاا  چند منبع نابس ب  یک واقع  تاخیخی(

 Correlation همباتگی  

 Correlation matrix ماتریس همباتگی

 Correlationl Validity اعتباخ همباتگی 

 Co-Text زمین  متن

 Constructivism گرایی/ تفایری )نوعی تاخادایم تژوهشی(برساخس

 Counter Method ضد خوش )تأکید بر خوش کیفی(

 Covariance matrix ماتریس کوواخیانس

 Cover letter نام  همراه یا  فح  خویی )دخ ترسشنام  یا مقال (

 Cover or Nonreactive Observation های تنها  و غیرواکنشیمشاهده

 Credibility قابلیس اعتباخ

 Credibility criterion معیاخ اعتباخ )دخ خوش کیفی(

 Crisis Points نقاط بحرا 
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 Criterion معیاخ

 Criterion- based validity اعتباخ مالک یا معیاخ

 Critical Case Sampling گیری از مواخد ویژهنمون 

 Critical Discourse Analysis تحلیل گفتما  انتقادی

 Critical Realism خئالیام انتقادی

 Critiquing نقد

 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Cross-sectional research تژوهش مقطعی

 Cross-validation اعتباخسنجی متقابل 

 Crowdsourcing سپاخیجمع

 Cultural family خانواده فرهنگی )دخ کدگذاخی گلی خی(

 Cummulative Scale س تراکمیمقیا

 Curve estimation خگرسیو  برآوخد منحنی 

D 
 Database تایگاه داده یا بانک اطالعا 

 Data Comparison هامقایا  داده

 Data Consolidation هاسازی دادهیکپاخچ 

 Data Correlation هاهمباتگی داده

 Data Display هانمایش داده

 Data Immersion ها دخ دادهوخ شد  غوط 

 Data Integration هاترکیب داده

 Data Mining کاوی داده

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Data Related Validity هااعتباخ مربوط ب  داده

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Delphi method خوش دلفی

 Dependability ابلیس اعتماد  )دخ خوش کیفی( اعتماد بود /قمعیاخ قابل

 Demographic شناختیجمعیس

 Dependent variable متغیر وابات  

 Depth Interview عمیق مصاحب 

 Descriptive Research تژوهش تو یفی

 Detailed Descriptions تو یفا  دقیق

 Development research ای تژوهش توسع 

 Dimension هوم دخ تعریف نظری(بعد )اج ای مف

  Dimensionality بعد تذیری



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۱۱ مرجع پژوهش

 Directional Hypothesis داخ فرضی  جهس

 Discriminal analysis تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمیی ی

  Discriminating افتراقی

 Disciminant validity خوایی افتراقی

 Discourse analysis تحلیل گفتما 

 Discriminant validity خوایی تشخیصی

 Discussion بحث

 Document عنوا  منبعی برای برخسی(اسناد )ب 

 Double blind review داوخی مقال  با مخفی بود  اسم داوخ برای نویانده و برعکس

 Domination چیره شد  

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی تیشرا تحلیل تیشرا 

E 

  Econometric Modelling سازی اقتصادسنجیمدل

 Effect اثر

 Eigenvalues های ویژهاخزش

 Emergence خهیافس ظاهر شونده )دخ گراندد تئوخی(

 Emic کننده(امیک )مطالع  از دخو  گروه اجتماعی ب  شکل مشاخکس

  Empirical evidence شواهد تجربی

  Empirical research تژوهش تجربی

 Empiricism )معرفس حا ل از تجرب  محض(  گراییتجرب 

 Ending Question سؤال تایانی )دخ خوش گروه متمرک (

 Endogenous Variable زامتغیر دخو 

 Encyclopedia المعاخفدانشنام  یا دائره

 Epistomology شناسیمعرفس

 Epoche اتوخ 

 E-Project تروژه الکترونیکی

 Equivalence reliability اخزیتایایی هم

 Erosion Measures های فرسایشی )دخ خوش تژوهش متمرک (سنج 

 Essence ذا 

 Estimation technique خوش برآوخد

 Ethnographic Interview نگاخان مصاحب  مردم

 Ethnography  نگاخی قوم

 Etic ناظر(اتیک )مطالع  از بیرو  گروه اجتماعی و ب  شکل 

 Evaluation Research تژوهش اخزشیابی یا برآوخدی
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 Evidentiary Status اعتباخ اسنادی

 Exogenous Variable زامتغیر برو 

 Expected Cross Validation Index (ECVI) شاخص اعتباخسنجی متقابل موخد انتظاخ

 Expert نظر/ خبره احب

 Explanatory Research تبیینی/ توجیهی

 Exploratory factor analysis (EFA) تحلیل عامل اکتشافی

 Exploratory Research تژوهش اکتشافی

 Ex post facto تس خویدادی 

 Exprimental designs های آزمایشی یا تجربیطرح

 Exprimental research تژوهش آزمایشی یا تجربی

 External Criticism تژوهش تاخیخی( )خوش اخزیابی منابع دخ  نقد بیرونی یا خاخجی

 Extraneus variable گر( متغیر م احم )مداخل 

 Extreme or Deviant Case Sampling گیری از مواخد مرزی یا انتهایینمون 

F 

 Face Validity اعتباخ  وخی یا ظاهری

 Faciliator )دخ خوش گروه متمرک (  کنندهتاهیل

 Fact Sheet برگگ اخه برگ/ تک

 Factor Analysis تحلیل عاملی 

 Fake Journals نشریا  قالبی یا تقلبی 

 Feminism Research Method خوش تژوهش فمنیام

 Filed Notes های میدانییادداشس

 Field study تژوهش میدانی

 Fieldwork کاخ میدانی 

 Findings هایافت 

 First hand Sources اولمنابع دسس

 Focus Group وه متمرک  / گروه کانونیگر

 Focus Group discussion بحث گروهی متمرک  

 Follow up study تژوهش تیگیری

 Forgotten Footnote استناد ناقص

 Former mediate واسط  اولی 

 Full paper ها(مقال  کامل )دخ همایش

 Fundamental research تژوهش بنیادی 

 Funnel Metaphor تشبی  قیف

 Futures studies تژوهیآینده

G 

 Genealogy Research Method خوش تژوهش تباخشناسی 
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 General Strategy Mtrix (GSM) ماتریس استراتژی ا لی

 Ghost Writer نویانده شب  یا تنها  

 Goodness of fit نیکویی برازش

 Goodness of fit index (GFI) شاخص نیکویی برازش

 Grounded theory ای گراندد تئوخی/ تئوخی داده بنیاد/ تئوخی زمین 

 Group Discusion بحث گروهی

 Gutman scale مقیاس گاتمن

H 

  Hermeneutic هرمنوتیک 

 Hermeneutic unit (HU) واحد هرمنوتیک 

 Higher order construct سازه با مرتب  باال

 Hijacked Journals نشریا  جعلی 

 Histography تاخیخ نگاخی )نام دیگر تژوهش تاخیخی(

 Histogram نموداخ هیاتوگرام یا ستونی 

 Historyical تاخیخی

 Historical research تژوهش تاخیخی

 Holistic گرایان کل

 Homogeneous Sampling گیری همگو نمون 

 Horizon Scanning بانی آیندهدیده

  Hypertext ابرمتن

 Hypothesis فرضی 

 Hypothesis testing آزمو  فرضی 

I 

 Immersion )دخ داده یا اطالعا (  وخیغوط 

 Implication تیامد )حا ل از یافت  تژوهش(

 Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable بازنویای نادخسس و فریبکاخان 
Paraphrasing 

 Inclusion Criteria معیاخ وخود

 Independent variable غیر ماتقلمت

 Inductive Reasoning استدالل استقرائی

 Inference استنباط

 Inferential Generalization های استنباطیتعمیم

 Informed Grounded Theory گراندد تئوخی مطلع

 Input matrix ماتریس وخودی 

 Intensity Sampling گیری با باالترین قدخ نمون 

 Interactive Questions سؤاال  تعاملی
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 Internal consistency هماانی دخونی 

 Internal Criticism نقد دخونی یا داخلی )خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی(

 Internal- External (IE) Matrix زما  عوامل داخلی و خاخجیماتریس اخزیابی هم

 Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix ماتریس اخزیابی عوامل داخلی 

 Internet gateways های اطالعاتی دخوازه

 Interpretation گیری(تفایر )فعالیتی برای بحث و نتیج 

 Interpretation of Interpretations تفایر تفایرها

 Interval measurement ای مقیاس فا ل 

 Intervening variable گر )م احم(متغیر مداخل 

 Interview مصاحب 

 Invention اختراع

 Investigative Journalism نگاخی جاتجوگران خوزنام 

 Item گوی  

J 

  

K 
 Kaser Meyer Olkin (KMO) شاخص کی ام اُ 

 Key Question سؤال کلیدی )دخ خوش گروه متمرک (

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Knowledge Stock دانش اندوخت  شده )ذخیره معرفتی(

 Kurtosis کشیدگی 

L 
 Laboratory research تژوهش آزمایشگاهی

 Labor of Laziness نویای(کاخی )دخ مقال تنبل

 Latent Variable متغیر مکنو  یا تنها 

 Leading Question سؤال خاهنما )دخ خوش گروه متمرک (

 Level of abstraction سطح تجرید

 Likert scale مقیاس لیکر 

 Limitations ها )دخ تژوهش(محدودیس

 Line gragh نموداخ خطی

 Lisrel (Linear Structural Relationships) اف اخ آماخینرم -لی خل )خوابط ساختاخمند خطی(

 List question ترسش فهرستی یا مهندسی

 Literature review تژوهش مروخ و اخزیابی ادبیا  تیشین 

 Locate Studies ها(محل مربوط ب  مطالعا  )مانند تایگاه داده

 Logestic Regression خگرسیو  لجاتیک

 Long abstract چکیده بلند



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۱۴ مرجع پژوهش

  Longitudinal research تژوهش طولی 

M 
 Main concern دغدغ  ا لی 

 Main effect اثر ا لی

 Main Research Question وش گروه متمرک (سؤال ا لی تژوهش )دخ خ

 Manifest Variable متغیر آشکاخ

 Masurement Model گیریمدل اندازه

 Maximum likelihood (ML) دخستنمایی بیشین 

 Maximum Variation Sampling گیری با حداکثر اختالفنمون 

 Mean میانگین

 Median میان 

  Mediator کنندهتعدیل

 Member Checking ش برخسی اعضاخو

 Meta analysis فرا تحلیل

 Methodology شناسیخوش

  Meta synthesis فراترکیب

 Misinformer کنندهاستناد گمراه

 Mix methods خوش( 0چند خوش تژوهشی )استفاده از بیش از 

 Mode نما

 Model base procedure خوش مدل تای 

 Model calibration ستانداخداخزیابی مدل بر اساس ا

 Modelling سازیمدل

 Modeling Method سازیخوش مدل

 Model Summary خال   مدل

 Model validation اعتباخ سنجی مدل

 Moderator کننده )دخ خوش گروه متمرک (هماهنگ

 Moderator variable کننده متغیر تعدیل

 Modification indices شاخص ا الح

 Modification indexes های تعدیل )ا الح(خصشا

 Modification Model اخزشیابی و تعدیل مدل )ا الح مدل(

 Monography نگاخی )مونوگرافی(تک

 Multi Method Study مطالع  چند خوشی

 Multiple responses های چندگان  یا سؤاال  چند تاسخیتاسخ

 Multi Sample Analysis ای های چندنمون تحلیل

 Multitrait- multimethod analyzing چند خوشی -ایچندخصیص  تحلیل

N 
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 Narrative research تژوهش خوایتی 

 Naturalism گرا )تأکید بر خوش کیفی(طبیعس

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Naturalistic Inquiry گرا تژوهش طبیعس

 Netnography نتنوگرافی

 Nominal Group ه اسمیگرو

 Nominal Group Technique (NGT) خوش گروه اسمی

 Nominal measurement مقیاس اسمی 

 Noming گذاخی کرد  نام

 Nomological validity خوایی قانونی

 Non-experimental غیرآزمایشی

 Non-normed fit index (NNFI) شاخص برازش هنجاخ نشده

 Non participant observer مشاخکتی کننده غیر مشاهده

 Nonprobability Sampling گیری غیراحتمالینمون 

 Note یادداشس

 Null Hypothesis فرضی   فر

O 

 Objectivity عینیس 

 Observation مشاهده 

 Observation research ایتژوهش مشاهده

 One-tailed Hypothesis فرضی  یک دامن  

 Ontology شناسیهاتی

 Open coding کدگذاخی باز 

 Open Question سؤال باز )دخ خوش گروه متمرک (

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) شناس  تژوهشگرا  و محققا  آزاد )اخکید(

 Operational Plan برنام  عملیاتی 

 Operational Research تژوهش عملیاتی 

 Operations Research (OR) تحقیق دخ عملیا  

 Opportunistic Sampling طلبان گیری فر سنمون 

 Oral evidence ماتند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی 

 ORCID شناس  تژوهشگرا  و محققا  آزاد )اخکید(

 Ordinal measurement ای یا ترتیبیمقیاس ختب 

 Ordinal Regression ای(خگرسیو  ترتیبی )ختب 

  Original Research شده توسط تژوهشگر(آوخیهای جمعهش ا یل )با دادهتژو

 Organizational chart نموداخ سازمانی
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 Organizational Questions سؤاال  سازمانی

 Output map اف اخهای آماخی(نقش  خروجی )دخ نرم

 Overfitting ازحد برازش بیش

P 

 Panel research / Panel study تژوهش تنلی

 Parallel or alternate forms method دو فرم موازی )همتا( یا جایگ ین  

قیم / قول غیرماتبازنویای / تاخافری ینگ / نقل ب  مضمو  / نقل
 نقل معنایی

Parapharasing 

 Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) شاخص برازش مقتصد هنجاخ شده

 Partial aggregation تجمع ج ئی

 Past oriented research نگرتژوهش گذشت 

 Patent تتنس

 Path Analysis تحلیل مایر

 Path diagram نموداخ مایر

 Pedagogical Interview مصاحب  آموزشی

 Peer reviewe داوخی همتا )داوخی علمی و دقیق مقاال  علمی(

 Pragmatical or Product Oriented Validity اعتباخ عملی یا معطوف ب  نتیج 

 Predatory Journals نشری  یغماگر

 Predatory Publishers ناشرا  یغماگر

  Principal Investigator (PI) تژوهشگر ا لی 

 Probabilty Sampling گیری احتمالی نمون 

 Perfect Crime نویای و تژوهش(جنایس کامل )دخ مقال 

 Phenomenology تدیداخشناختی 

 Photocopy  نویای خو

 Physical Trace Evidence شواهد آثاخ مادی

 Pictograph نموداخ تصویری / تیکتوگراف

 Pie chart or Circle or sector chart ای یا تای سیبنموداخ دایره

 Polygon chart نموداخ چندضلعی 

 Poor Disguise استتاخ ج ئی

 Position Paper یک مائل گیری/ نقد و تحلیل دخباخه مقال  موضع

 Positivism گرا )تأکید بر خوش کمی(اثبا 

 Post hoc test آزمو  تعقیبی

 Post psitivism گراییتاااثبا 

 Potluck Paper مقال  معجو 

 Practical research تژوهش کاخبردی
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 Predictive Research تژوهش تیشگویان 

 Pridictive validity بینبین/ اعتباخ تیشخوایی تیش

 Pre experimental تیش آزمایشی یا شب  آزمایشی  

 Present oriented research تژوهش حال محوخ )تأکید بر زما  حال(

  Pre-exprimental desigins های تیش آزمایشی طرح

 Preliminary Question سؤال مقدماتی )دخ خوش گروه متمرک (

 Primary Sources منابع اولی 

 Probing ژخفکاوی

 problems Convergence مشکال  همگرایی

 Problem Statement بیا  مائل 

 Process family خانواده فرایند )دخ کدگذاخی گلی خی(

 Process Oriented Validity اعتباخ مربوط ب  فرایند

 Proposition «گ اخه بیانگر خوابط بین چندسازه

 Prospective or future oriented research نگر تژوهش آینده

 Published sources منابع منتشرشده 

 Pure research تژوهش محض

 Purposive sampling گیری هدفمند نمون 

Q 

 Q-Method Research خوش تژوهش کیو

 Qualitative data analysis software (QDAS) های کیفیاف اخهای تحلیل دادهنرم

 Qualitative research ی تژوهش کیف

 Qualitizing کیفی سازی

 Quantification کمی سازی

 Quantitative research تژوهش کمی 

 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) خی ی استراتژیک کمیماتریس برنام 

 Quantizing کمی سازی

 Quasi experimental نیم  آزمایشی

 Questionnaire ترسشنام 

 Quotas Sampling ایگیری سهمی نمون 

R 

 Range دامن  تغییرا 

 Ratio measurement مقیاس نابی

 Rationalism گرایی )معرفس حا ل از عقل و تحلیل(عقل

 Rationalism research تژوهش عقلی یا خردگرایان 

 Recommendations هاتیشنهادها / تو ی 

 Reasoning استدالل/ گواه آوخی



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۷۱۶ مرجع پژوهش

 Reflexive Grounded theory گراندد تئوخی انعکاسی

 Reflexivity بازاندیشی

 Reliability تایایی یا قابلیس اعتماد

 Relics آثاخ و ابنی  )منبعی برای برخسی دخ تژوهش تاخیخی(

 Reputational Case Sampling شده گیری از مواخد معروف یا شناخت نمون 

 Research قتژوهش یا تحقی

 Research and Development تژوهش و توسع  

 Research article مقال  تژوهشی

 Research librarian کتابداخ تژوهشی

 Reasoning آوخیاستدالل آوخی/ گواه

 Residual analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Resourceful Citer ازحد استناد بیش

 Results نتایج 

 Revelatory Case Sampling ایمکاشف  گیرینمون 

 Review article مقال  مروخی

 Rigorous Science علم دقیق

 Rival model مدل خقیب

 Reviewer مروخگر، داوخ، اخزیاب

 Review Question سؤال برای مطالع  مروخی )عنوا (

 Road map نقش  خاه

 Root mean squared error of approximation خیش  دوم میانگین مربعا  خطای برآوخد
(RMSEA) 

S 

 Sample Size حجم نمون 

 Sampling گیرینمون 

 Sampling Politically Important Cases گیری از مواخد مهم ازنظر سیاسینمون 

 Sampling Special or Uniqe Cases گیری مواخد خاص یا یگان نمون 

 Sampling Validity گیریاعتباخ نمون 

 Scatter plot ای یا تراکندگی نموداخ نقط 

 Scenario سناخیوسازی/ سناخیو تردازی

 Scholarly Journal نشری  تژوهشی یا علمی 

 Scratch Notes نویس چرک

  Scree plot خی هنموداخ سنگ

 Secondary Sources منابع ثانوی 

 Second Hand Sources دوممنابع دسس

 Selective coding نتخابیکدگذاخی ا
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 Self contained خودشمول

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self Report خود گ اخشی

 SEM (Structural Equisition Modeling) سازی معادل  ساختاخیمدل

 Semantic differential scale مقیاس افتراق معنایی یا ازگود 

 Semantical Validity اعتباخ معنایی

 Semi- experimental designs های نیم  آزمایشی طرح

 Semi-longitudinal research تژوهش شب  طولی 

 Semiotics شناسینشان 

 Sensitizing Concepts مفاهیم حااس

 Sequential explanatory تبیینی متوالی )خوش ترکیبی اول کمی و بعد کیفی(

 Sequential exploratory و بعد کمی( اکتشافی متوالی )خوش ترکیبی اول کیفی

 Sequential Sampling گیری متوالینمون 

 Scheffe test آزمو  شف  

 Single blind review داوخی مقال  با مخفی بود  نام داوخ برای نویانده

 Significance probobility داخ بود  احتمال معنی 

 Significance test داخ بود آزمو  معنی

 Simulation & Gaming سازیسازی و بازیشبی 

 Situational Grounded Theory گراندد تئوخی موقعیتی 

 Skewness چولگی

 Snowball Sampling گیری گلول  برفینمون 

 Social research تژوهش اجتماعی

 Sociogram نما/ جامع  نما/ سوسیوگرامگروه

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Sociometry سنجی نجی/ جامع گروه س

 Sociometric method سنجی خوش جامع 

 Source Citted استناددهی/ منبع داد 

 Sources not Citted استناد نداد  / منبع نداد 

 Split-half questionnaire دونیم  کرد  ترسشنام 

 Spreadsheet اف اخهای آماخی( فح  گاترده )شطرنجی دخ نرم

 SPSS (Statistical Package for the Social اف اخ آماخی(ماخی برای علوم اجتماعی )نرمبات  آ
Sciences) 

 Standard Deviation (SD) انحراف استانداخد

 Standard error خطای استانداخد/ خطای معیاخ

 Standardised solution (SC) حل استانداخدشدهخاه

 Steering Question  (سؤال هدایتی )دخ خوش گروه متمرک
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 Story completion های کیفی(آوخی دادهتکمیل داستا  )خوشی برای جمع

 Strategic plan برنام  خاهبردی

 Strategic Position and Action ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیک
Evaluation(SPACE)Matrix 

 Strategy Evaluation اخزیابی استراتژی

 Strategy formation ن فرضی تدوی

 Stratification ای گیری طبق نمون 

 Statistical power توا  آماخی

 Statistical sample نمون  آماخی 

 Statistics packges اف اخ آماخی های نرمبات 

 Structural Model مدل ساختاخی

 Structured Interview مصاحب  ساختاخیافت  

 Subjective ذهنی

 Subjective- Inter االذهانی بین

 Sub-model زیرمدل

 Substantive coding کدگذاخی حقیقی 

 Summated Scales های جمع شدهمقیاس

 Supplementary Source خوش تژوهش مکمل

 Survey تیمایشی 

 Survey research تژوهش تیمایشی

 Syntax language زبا  تشریح نحو 

 Systematic review مندیابی نظامداوخی و اخز

T 

 Template الگو/ قالب شکلی

 Tense Orientation research تژوهش بر اساس زما 

 Testing for symmetry آزمو  برای تقاخ 

 Testing Question سؤال آزمونی )دخ خوش گروه متمرک (

 Test Sociometrique سنجی آزمو  جامع 

 Text base managers اخهای مدیریس کننده متن(اف مدیریس متن )نرم

 Test-retest method آزمو  مجدد -اجرای دوباخه )بازآزمایی( یا خوش آزمو 

 Text retrievers های تحلیل متن(بازیابی کننده متن )برنام 

 The 6C's family ها )دخ کدگذاخی گلی خی(خانواده شش سی

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Theme تم/ موضوع

 Thematic analysis تحلیل تماتیک )تحلیل مضمونی( 

 Thematic Network شبک  مضامین
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 Theoretical coding کدگذاخی نظری 

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Theoretical sampling گیری نظری نمون 

 Theoretical saturation اشباع نظری

 Theory Builders اف اخهای تحلیل داده کیفی(نرم ساز )ازنظری 

 Theory Building/ Construction تردازیسازی، نظری نظری 

 Theory Testing نظری  آزمایی

 -Threats-Opportunities-Weakness ها، نقاط ضعف و نقاط قو ماتریس تهدیدها، فر س
Strenghts(TOWS) Matrix 

 Thurstone scale مقیاس ترستو  

 Time-Series ترتیب زمانی 

 Title عنوا  تحقیق

 Too-Perfect Paraphrase قول ناقصنقل

 Total aggregation تجمع کلی

 Total disaggregation عدم تجمع کلی 

 Transcribing های کالمی و متنی )دخ تژوهش کیفی(سازی دادهتیاده

 Transferability )دخ خوش کیفی(انتقال بود / قابلیس انتقال معیاخ قابل

 Transitional Question )دخ خوش گروه متمرک ( سؤال انتقالی

 Trend Analysis تحلیل خوند

 Trend research / Trend study خوند تژوهی

 Triangulation مثلث سازی )اخزیابی چندجانب  دخ خوش کیفی(

 True experimental آزمایشی کامل یا حقیقی

 Tukey test و  توکیآزم

 Two-tailed Hypothesis فرضی  دو دامن  

 Type family خانواده نوع )دخکدگذاخی گلی خی(

 Typical Case Sampling گیری انتخاب مواخد باخزنمون 

U 

 Unidimensionality بعدی بود تک

 Univariate normality tests های نرمال بود  تک متغیره آزمو 

 Unpublished manuscript شت  منتشرنشدهنودسس

 Urban Operations Research تحقیق دخ عملیا  شهری

 Unstructured Interview مصاحب  ساختاخنیافت 

V 

 Validity اعتباخ

 Variable متغیر

 Variables Entered/Removed اف اخ(شده )دخ نرممتغیرهای واخد و حذف
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 Variability های تراکندگیشاخص

 Variance- covariance matrix کوواخیانس-ماتریررس واخیانس

 Visioning انداز سازیچشم

 Volunteer Sampling گیری داوطلبان نمون 

W 

 Webnography وبنوگرافی

 Weighted Least Square (WLS) ترین مجذوخا  وز  دهی شدهکوچک

 Written Public Records های همگانی مکتوبثبس

X 

  

Y 
 Validity خوایی یا اعتباخ

Z 
  

 
 . معادل انگلیسی کلمات کلیدی فارسی در پژوهش53-2

ای هحروف کلیدی فاخسی دخ تژوهش ب  ترتیب حروف الفبای فاخسی آوخده شده اسس. کلم  یا کلم  3-91دخ جدول 
 سس. شده اهای فاخسی دخ مقابل آ  نوشت معادل انگلیای هر یک از این واژه

 به انگلیسی   نامه تخصصی فارسی. واژه2-53جدول 
 الف

  Hypertext ابرمتن

 Bolean/logic اف اخها(اتراتوخهای منطقی )برای جاتجوی تیشرفت  دخ نرم

 Epoche اتوخ 

 Etic اتیک )مطالع  از بیرو  گروه اجتماعی و ب  شکل ناظر(

 Relics یخی(آثاخ و ابنی  )منبعی برای برخسی دخ تژوهش تاخ

 Positivism گرا )تأکید بر خوش کمی(اثبا 

 Effect اثر

 Main effect اثر ا لی

 Test-retest method آزمو  مجدد -اجرای دوباخه )بازآزمایی( یا خوش آزمو 

 Significance probobility داخ بود  احتمال معنی 

 Invention اختراع

 Axiology شناسیاخزش

 Eigenvalues یژههای واخزش

 Modification Model اخزشیابی و تعدیل مدل )ا الح مدل(

 Reviewer اخزیاب، مروخگر، داوخ
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س
 Strategy Evaluation اخزیابی استراتژی

 Model calibration  اخزیابی مدل بر اساس استانداخد

 True experimental آزمایشی کامل یا حقیقی

 Testing for symmetry آزمو  برای تقاخ 

 Post hoc test آزمو  تعقیبی

 Tukey test آزمو  توکی

 Test Sociometrique سنجی آزمو  جامع 

 Scheffe test آزمو  شف  

 Hypothesis testing آزمو  فرضی 

 Bartlett’s test of sphericity آزمو  کرویس باختلس

 Significance test داخ بود آزمو  معنی

 Univariate normality tests ی نرمال بود  تک متغیره هاآزمو 

 Poor Disguise استتاخ ج ئی

 Reasoning استدالل/ گواه آوخی

 Inductive Reasoning استدالل استقرائی

 Reasoning استدالل آوخی/ گواه آوخی

 Casual Reasoning استدالل علی

 Analogical Reasoning استدالل قیاسی

 Resourceful Citer ازحد یشاستناد ب

 Forgotten Footnote استناد ناقص

 Source Citted استناددهی/ منبع داد 

 Misinformer کنندهاستناد گمراه

 Sources not Citted استناد نداد  / منبع نداد  

 Inference استنباط

 Document اسناد )ب  عنوا  منبعی برای برخسی(

 Theoretical saturation اشباع نظری

 Auto Correcting های امالیی )دخ تاوختوینس(ا الح خودکاخ غلط

 Validity اعتباخ

 Evidentiary Status اعتباخ اسنادی

 Predictive Validity بینیاعتباخ تیش

 Construct validity اعتباخ سازه یا ساخس 

 Cross-validation اعتباخسنجی متقابل 

 Model validation دلاعتباخ سنجی م

 Face validity اعتباخ  وخی یا ظاهری

 Pragmatical or Product Oriented Validity اعتباخ عملی یا معطوف ب  نتیج 



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۶۱۴ مرجع پژوهش

 Content validity اعتباخ محتوا 

 Data Related Validity هااعتباخ مربوط ب  داده

 Process Oriented Validity اعتباخ مربوط ب  فرایند

 Semantical Validity اعتباخ معنایی

 Criterion- based validity اعتباخ مالک یا معیاخ

 Sampling Validity گیریاعتباخ نمون 

 Correlationl Validity اعتباخ همباتگی 

  Discriminating افتراقی

 اف اخهای دیگراف اخی ک  قابلیس اضاف  شد  ب  نرماف ون  )نرم
 داخد(

Add in 

 Action research تژوهیاقدام

 Sequential exploratory اکتشافی متوالی )خوش ترکیبی اول کیفی و بعد کمی(

 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Template الگو/ قالب شکلی

 Kolmogorov-Smirnov statistic اسمیرنف -آماخه کولموگروف

 Emic کننده(ل مشاخکسامیک )مطالع  از دخو  گروه اجتماعی ب  شک

 Standard Deviation (SD) انحراف استانداخد

 Clinical measurement گیری آزمایشگاهیاندازه

 Anthropology شناسیاناا 

 Futures studies تژوهیآینده

 ب

 Reflexivity بازاندیشی

قیم / قول غیرماتبازنویای / تاخافری ینگ / نقل ب  مضمو  / نقل
 نایینقل مع

Paraphrasing 

 Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable بازنویای نادخسس و فریبکاخان 
Paraphrasing 

 Text retrievers های تحلیل متن(بازیابی کننده متن )برنام 

 Context of Situation بافس موقعیتی

 Discussion بحث

 Group Discusion بحث گروهی

 Focus Group discussion   بحث گروهی متمرک

 Overfitting ازحد برازش بیش

 Constructivism گرایی/ تفایری )نوعی تاخادایم تژوهشی(برساخس

 Strategic plan برنام  خاهبردی

 Operational Plan برنام  عملیاتی 
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 SPSS (Statistical Package for the Social اف اخ آماخی(بات  آماخی برای علوم اجتماعی )نرم

Sciences) 

 Statistics packges اف اخ آماخی های نرمبات 

 Dimension بعد )اج ای مفهوم دخ تعریف نظری(

  Dimensionality بعدتذیری

 Problem Statement بیا  مائل 

 Subjective- Inter االذهانی بین

 پ

 Multiple responses های چندگان  یا سؤاال  چند تاسخیتاسخ

 Reliability تایایی/ قابلیس اعتماد

 Composite reliability تایایی مرکب

 Equivalence reliability اخزیتایایی هم

 Database تایگاه داده یا بانک اطالعا 

 Patent تتنس

 Phenomenology تدیداخشناختی 

 Questionnaire ترسشنام 

 Contingency questions های واباتگیترسش

 List question ترسش فهرستی یا مهندسی

 E-Project تروژه الکترونیکی

 Research تژوهش یا تحقیق

 Social research تژوهش اجتماعی

  Evaluation research تژوهش اخزشیابی یا برآوخدی

 Laboratory research تژوهش آزمایشگاهی

 Exprimental research تژوهش آزمایشی یا تجربی

 Original Research تژوهش ا لی 

 Exploratory Research تژوهش اکتشافی

 Prospective or future oriented research نگر تژوهش آینده

 Tense Orientation research تژوهش بر اساس زما 

 Evaluation Research تژوهش برآوخدی یا اخزیابی

 Fundamental research تژوهش بنیادی 

 Basic research وهش بنیادیتژ

 Panel research / Panel study تژوهش تنلی

 Predictive Research تژوهش تیشگویان 

 Follow up study تژوهش تیگیری

 Survey research تژوهش تیمایشی

 Historical research تژوهش تاخیخی
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  Empirical research تژوهش تجربی

 Development research ای تژوهش توسع 

 Descriptive Research تژوهش تو یفی

 Present oriented research تژوهش حال محوخ )تأکید بر زما  حال(

 Academic Research تژوهش دانشگاهی

 Cohort study ایتژوهش دست 

 Narrative research تژوهش خوایتی 

 Semi-longitudinal research تژوهش شب  طولی 

  Longitudinal research ش طولی تژوه

 Rationalism research تژوهش عقلی یا خردگرایان 

 Operational Research تژوهش عملیاتی 

 Practical research تژوهش کاخبردی

 Applied research تژوهش کاخبردی

 Quantitative research تژوهش کمی 

 Qualitative research تژوهش کیفی 

 Past oriented research نگرگذشت تژوهش 

  Principal Investigator (PI) تژوهشگر ا لی 

 Pure research تژوهش محض

 Observation research ایتژوهش مشاهده

 Cross-sectional research تژوهش مقطعی

 Case study تژوهش موخدی/ مطالع  موخدی

 Field study تژوهش میدانی

 Research and Development  تژوهش و توسع 

 Post psitivism گراییتاااثبا 

 Ex post facto تس خویدادی 

 Back Casting نگریتس

 Transcribing های کالمی و متنی )دخ تژوهش کیفی(سازی دادهتیاده

 Implication تیامد )حا ل از یافت  تژوهش(

 Recommendations هاتیشنهادها / تو ی 

 Pre experimental مایشی یا شب  آزمایشی  تیش آز

 Survey تیمایشی 

 ت

 Histography نگاخی )نام دیگر تژوهش تاخیخی(تاخیخ

 Historyical تاخیخی

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف
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س
 Corroboration تأیید )بیا  یکاا  چند منبع نابس ب  یک واقع  تاخیخی(

 Explanatory Research تبیینی/ توجیهی

 Sequential explanatory تبیینی متوالی )خوش ترکیبی اول کمی و بعد کیفی(

 Empiricism )معرفس حا ل از تجرب  محض(  گراییتجرب 

 Partial aggregation تجمع ج ئی

 Total aggregation تجمع کلی

 Operations Research (OR) تحقیق دخ عملیا  

 Urban Operations Research تحقیق دخ عملیا  شهری

 Citation analysis سنجی(تحلیل استنادی )خوش کتاب

 Residual analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی تیشرا تحلیل تیشرا 

 Discriminal analysis تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمیی ی

 Thematic analysis تحلیل تماتیک )تحلیل مضمونی( 

 Multitrait- multimethod analyzing چند خوشی -ایچندخصیص  تحلیل

 Cluster analysis ای تحلیل خوش 

 Trend Analysis تحلیل خوند

 Exploratory factor analysis (EFA) تحلیل عامل اکتشافی

 Confirmatory factor analysis تحلیل عامل تأییدی

 Factor Analysis تحلیل عاملی 

 Discourse analysis تحلیل گفتما 

 Critical Discourse Analysis تحلیل گفتما  انتقادی

 Content analysis تحلیل محتوا

 Path Analysis تحلیل مایر

 Multi Sample Analysis ای های چندنمون تحلیل

 ANOVA تحلیل واخیانس تک متغیره

 Strategy formation تدوین فرضی 

 Chronology ترتیب زمانی 

 Time-Series ترتیب زمانی 

 Thurstone ترستو  

 Data Integration هاترکیب داده

 Faciliator )دخ خوش گروه متمرک (  کنندهتاهیل

 Funnel Metaphor تشبی  قیف

  Mediator کنندهتعدیل

 Inferential Generalization تعمیم استنباطی

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی



 

Andisheara.ir  / نسخه الکترونیکی     

 ۶۱۶ مرجع پژوهش

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Interpretation گیری(تفایر )فعالیتی برای بحث و نتیج 

 Interpretation of Interpretations تفایر تفایرها

 Unidimensionality بعدی بود تک

 Story completion های کیفی(آوخی دادهتکمیل داستا  )خوشی برای جمع

 Monography نگاخی )مونوگرافی(تک

 Theme تم/ موضوع

 Census تمام شماخ / سرشماخی 

 Labor of Laziness نویای(کاخی )دخ مقال تنبل

 Statistical power توا  آماخی

 Explanatory Research توجیهی / تبیینی

 Detailed Descriptions تو یفا  دقیق

 ث

 Archival Records های آخشیوی )دخ خوش غیر واکنشی(های آخشیوی یا دادهثبس

 Written Public Records های همگانی مکتوبثبس

 Written Private Records های خصو ی مکتوبثبس

 ج

 Sociometry سنجی/ گروه سنجیجامع 

 Table جدول

 Crowdsourcing سپاخیجمع

 Demographic شناختیجمعیس

 Perfect Crime نویای و تژوهش(جنایس کامل )دخ مقال 

 چ

 Scratch Notes نویس چرک

 Visioning انداز سازیچشم

 Domination چیره شد  

 Abstract چکیده 

 Long abstract چکیده بلند

 Mix methods خوش( 0تفاده از بیش از چند خوش تژوهشی )اس

 Skewness چولگی

 ح
 Sample Size حجم نمون 

 خ
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س
 The 6C's family ها )دخ کدگذاخی گلی خی(خانواده شش سی

 Process family خانواده فرایند )دخ کدگذاخی گلی خی(

 Cultural family خانواده فرهنگی )دخکدگذاخی گلی خی(

 Type family اخی گلی خی(خانواده نوع )دخکدگذ

 Standard error خطای استانداخد/ خطای معیاخ

 Model Summary خال   مدل

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self contained خودشمول

 Self Report خود گ اخشی

 Chi-square خی دو/ مجذوخ خی/ کای اسکوئر

 د
 Data Mining کاوی داده

 Range دامن  تغییرا 

 Knowledge Stock دانش اندوخت  شده )ذخیره معرفتی( 

 Encyclopedia المعاخفدانشنام  یا دائره

 Reviewer داوخ، مروخگر، اخزیاب

 Single blind review داوخی مقال  با مخفی بود  نام داوخ برای نویانده

 Double blind review داوخی مقال  با مخفی بود  اسم داوخ برای نویانده و برعکس

 Systematic review مندداوخی و اخزیابی نظام

 Peer reviewe داوخی همتا )داوخی علمی و دقیق مقاال  علمی(

 Maximum likelihood (ML) دخستنمایی بیشین 

 Internet gateways های اطالعاتی دخوازه

 Unpublished manuscript نوشت  منتشرنشدهدسس

 Analytic categories های تحلیلی دست 

 Main concern دغدغ  ا لی 

 Parallel or alternate forms method دو فرم موازی )همتا( یا جایگ ین  

 Split-half questionnaire دونیم  کرد  ترسشنام 

 Horizon Scanning بانی آیندهدیده

 ذ

 Essence ذا 

 Subjective ذهنی

 ر

 Standardised solution (SC) حل استانداخدشدهخاه

 Curve estimation خگرسیو  برآوخد منحنی 

 Ordinal Regression ای(خگرسیو  ترتیبی )ختب 
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 Logestic Regression خگرسیو  لجاتیک

 Emergence خهیافس ظاهر شونده )دخ گراندد تئوخی(

 Validity خوایی / اعتباخ

 Disciminant validity خوایی افتراقی

 Pridictive validity بینتیش خوایی

 Discriminant validity خوایی تشخیصی

 Nomological validity خوایی قانونی

 Concurrent validity زما خوایی هم

 Convergent validity خوایی همگرا

 Investigative Journalism نگاخی جاتجوگران خوزنام 

 Complete Collection خوش انتخاب کل مجموع  

 Estimation technique خوش برآوخد

 Member Checking خوش برخسی اعضا

 Feminism Research Method خوش تژوهش فمنیام

 Q-Method Research خوش تژوهش کیو

 Supplementary Source خوش تژوهش مکمل

 Asymptotically distribution-free method (ADF) خوش توزیع آزاد مجانبی

 Sociometric method سنجی ش جامع خو

 Delphi method خوش دلفی

 Methodology شناسیخوش

 Q method خوش کیو

 Nominal Group Technique (NGT) خوش گروه اسمی

 Triangulation بندی خوش مثلث

 Model base procedure خوش مدل تای 

 Modeling Method سازیخوش مدل

 Trend research / Trend study خوند تژوهی

 Photocopy  خونویای 

 Constructivist خویکرد ساختاخگرایان 

 Critical Realism خئالیام انتقادی

 Root mean squared error of approximation خیش  دوم میانگین مربعا  خطای برآوخد
(RMSEA) 

 ز

 Syntax language زبا  تشریح نحو 

 Co-Text زمین  متن

 Sub-model زیرمدل

 ژ
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س
 Probing ژخفکاوی

 س
 Conceptual Network Builders اف اخهای تحلیل داده کیفی(سازنده شبک  مفهومی )دخ نرم

 Construct سازه / ساختاخ

 Constructist گرا/ ساختاخگرا )دخ گراندد تئوخی(سازه

 Higher order construct سازه با مرتب  باال

 Census ام شماخ سرشماخی / تم

 Level of abstraction سطح تجرید

 Scenario سناخیوسازی/ سناخیو تردازی

 Accretion Measures های اف ایشی )دخ خوش تژوهش متمرک (سنج 

 Erosion Measures های فرسایشی )دخ خوش تژوهش متمرک (سنج 

 Testing Question سؤال آزمونی )دخ خوش گروه متمرک (

 Main Research Question ا لی تژوهش )دخ خوش گروه متمرک ( سؤال

 Transitional Question )دخ خوش گروه متمرک ( سؤال انتقالی

 Open Question سؤال باز )دخ خوش گروه متمرک (

 Review Question سؤال برای مطالع  مروخی )عنوا (

 Interactive Questions سؤاال  تعاملی

 Biographical Questions اینام سؤاال  زندگی

 Organizational Questions سؤاال  سازمانی

 Ending Question سؤال تایانی )دخ خوش گروه متمرک (

 Leading Question سؤال خاهنما )دخ خوش گروه متمرک (

 Key Question سؤال کلیدی )دخ خوش گروه متمرک (

 Preliminary Question سؤال مقدماتی )دخ خوش گروه متمرک (

 Steering Question سؤال هدایتی )دخ خوش گروه متمرک (

 ش

 Modification indices شاخص ا الح

 Expected Cross Validation Index (ECVI) شاخص اعتباخسنجی متقابل موخد انتظاخ

 Camprative fit index (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) شاخص برازش مقتصد هنجاخ شده

 Non-normed fit index (NNFI) شاخص برازش هنجاخ نشده

 Kaser Meyer Olkin (KMO) شاخص کی ام اُ 

 Goodness of fit index (GFI) شاخص نیکویی برازش

 Adjusted goodness of fit index (AGFA) شدهشاخص نیکویی برازش ا الح

 Absolute fit indices مطلق های برازششاخص

 Variability های تراکندگیشاخص
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 Modification indexes های تعدیل )ا الح(شاخص

 Thematic Network شبک  مضامین

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) شناس  تژوهشگرا  و محققا  آزاد )اخکید(

 Physical Trace Evidence شواهد آثاخ مادی

  Empirical evidence شواهد تجربی

 Oral evidence شواهد زبانی یا شفاهی / ماتند شفاهی 

 ص

 Expert نظر/ خبره احب

 Spreadsheet اف اخهای آماخی( فح  گاترده )یا شطرنجی دخ نرم

 ض

 Coefficient ضریب

 Counter Method ضد خوش )تأکید بر خوش کیفی(

 ط

 Categorizing ندی ببندی / مقول طبق 

 Naturalism گرا )تأکید بر خوش کیفی(طبیعس

 Naturalistic Inquiry گرا تژوهش طبیعس

 Exprimental designs های آزمایشی یا تجربیطرح

  Pre-exprimental desigins های تیش آزمایشی طرح

 Semi- experimental designs های نیم  آزمایشی طرح

 ظ

  

 ع
 Total disaggregation تجمع کلی  عدم

 Rationalism گرایی )معرفس حا ل از عقل و تحلیل(عقل

 Rigorous Science علم دقیق

 Causal-comparative ای  علی مقایا 

 Against Method علی  خوش )اشاخه ب  خوش کیفی(

 Title عنوا  تحقیق

 Objectivity عینیس 

 غ

 Data Immersion  هاوخ شد  دخ دادهغوط 

 Immersion )دخ داده یا اطالعا (  وخیغوط 

 Non-experimental غیرآزمایشی

 ف
 Meta analysis فرا تحلیل
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س
  Meta synthesis فراترکیب

 Analytical Hierarchy Process (AHP) فرایند تحلیل سلال  مراتبی 

 Hypothesis فرضی 

 Two-tailed Hypothesis فرضی  دو دامن  

 Directional Hypothesis داخ فرضی  جهس

 Null Hypothesis فرضی   فر

 One-tailed Hypothesis فرضی  یک دامن  

 ق

 Credibility قابلیس اعتباخ

 Ethnography نگاخی قوم

 ک
 Fieldwork کاخ میدانی 

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Chi-square خیکای اسکوئر / خی دو/ مجذوخ 

 Research librarian کتابداخ تژوهشی

 Selective coding کدگذاخی انتخابی

 Open coding کدگذاخی باز 

 Substantive coding کدگذاخی حقیقی 

 Axial coding کدگذاخی محوخی

 Theoretical coding کدگذاخی نظری 

 Code and retrieve ی(اف اخهای تحلیل داده کیفکدگذاخی و بازیابی )دخ نرم

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Kurtosis کشیدگی 

 Holistic گرایان کل

 Quantizing/ Quantification کمی سازی

 Weighted Least Square (WLS) ترین مجذوخا  وز  دهی شدهکوچک

 Qualitizing کیفی سازی

 گ

 Grounded Theory ای ئوخی داده بنیاد/ تئوخی زمین گراندد تئوخی/ ت

 Reflexive Grounded Theory گراندد تئوخی انعکاسی

 Situational Grounded Theory گراندد تئوخی موقعیتی 

 Informed Grounded Theory گراندد تئوخی مطلع

 Nominal Group گروه اسمی

 Sociometry گروه سنجی

 Focus Group وه کانونیگروه متمرک  / گر
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 Sociogram نما گروه

 Proposition «گ اخه بیانگر خوابط بین چندسازه

 Fact Sheet برگگ اخه برگ/ تک

 Reasoning گواه آوخی/ استدالل آوخی 

 Item گوی  

 ل

-های کمی بخشی از دادهزما  )خوش ترکیبی ک  دادهای همالن 
 های کیفی یا برعکس اسس(

Concurrent embedded  

 Lisrel (Linear Structural Relationships) اف اخ آماخینرم -لی خل )خوابط ساختاخمند خطی(

 Likert scale مقیاس لیکر 

 م

 External Factor Evaluation Matrix (EFE) ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی 

 Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix ماتریس اخزیابی عوامل داخلی 

 Strategic Position and Action ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیک
Evaluation(SPACE)Matrix 

 Internal- External (IE) Matrix زما  عوامل داخلی و خاخجیماتریس اخزیابی هم

 General Strategy Mtrix (GSM) ماتریس استراتژی ا لی

 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) راتژیک کمیخی ی استماتریس برنام 

 -Threats-Opportunities-Weakness ها، نقاط ضعف و نقاط قو ماتریس تهدیدها، فر س
Strenghts(TOWS) Matrix 

 Covariance matrix ماتریس کوواخیانس

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix ماتریس گروه مشاوخا  باتن

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Variance- covariance matrix کوواخیانس-ماتریررس واخیانس

 Input matrix ماتریس وخودی 

 Correlation matrix ماتریس همباتگی

 Variable متغیر

 Manifest Variable متغیر آشکاخ

 Moderator variable کننده متغیر تعدیل

 Exogenous Variable زامتغیر برو 

 Endogenous Variable زامتغیر دخو 

 Control variable متغیر کنترل

 Intervening variable گر )م احم(متغیر مداخل 

 Extraneus variable گر( متغیر م احم )مداخل 

 Independent variable متغیر ماتقل
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 Latent Variable متغیر مکنو  یا تنها 

 Dependent variable متغیر وابات  

 Variables Entered/Removed اف اخ(شده )دخ نرممتغیرهای واخد و حذف

 Triangulation مثلث سازی )اخزیابی چندجانب  دخ خوش کیفی(

 Limitations ها )دخ تژوهش(محدودیس

 Locate Studies ها(محل مربوط ب  مطالعا  )مانند تایگاه داده

 Masurement Model گیریمدل اندازه

 Rival model مدل خقیب

 Modelling سازیمدل

  Econometric Modelling سازی اقتصادسنجیمدل

 Structural Model مدل ساختاخی

 SEM (Structural Equisition Modeling) سازی معادل  ساختاخیمدل

 Text base managers ده متن(اف اخهای مدیریس کننمدیریس متن )نرم

 Reviewer مروخگر، داوخ، اخزیاب

 Literature review مروخ و اخزیابی ادبیا  تیشین  تژوهش

 Oral evidence ماتند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی 

 Observation مشاهده 

 Cover or Nonreactive Observation های تنها  و غیرواکنشیمشاهده

 Non participant observer ننده غیر مشاخکتی کمشاهده

 problems Convergence مشکال  همگرایی

 Interview مصاحب 

 Pedagogical Interview مصاحب  آموزشی

 Confrontional Interview مصاحب  تهاجمی

 Unstructured Interview مصاحب  ساختاخنیافت 

 Structured Interview مصاحب  ساختاخیافت  

 Depth Interview عمیق مصاحب 

 Ethnographic Interview نگاخان مصاحب  مردم

 Collaborative/ Interactive Interviews های مشاخکتی/ تعاملیمصاحب 

 Artifacts مصنوعا  )مربوط ب  خوش غیرواکنشی(

 Multi Method Study مطالع  چند خوشی

 Case study مطالع  موخدی/ تژوهش موخدی

 Epistomology شناسیمعرفس

 Criterion معیاخ

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیاخ اطالعا  آکیاک

 Credibility criterion معیاخ اعتباخ )دخ خوش کیفی(
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 Confirmability معیاخ تأیید تذیری )دخ خوش کیفی(

 Dependability اعتماد بود  )دخ خوش کیفی( معیاخ قابل

 Transferability انتقال بود  )دخ خوش کیفی(معیاخ قابل

 Inclusion Criteria معیاخ وخود

 Sensitizing Concepts مفاهیم حااس

 Concept مفهوم

 Coneptualization سازیمفهوم

 Research article مقال  تژوهشی

 Research article مقال  تژوهشی

شده توسط آوخیی جمعهامقال  تژوهشی ا یل )با داده
 تژوهشگر(

Original Research  

 Full paper ها(مقال  کامل )دخ همایش

 Review article مقال  مروخی

 Article for press مقال  مطبوعاتی

 Potluck Paper مقال  معجو 

 Position Paper گیری/ نقد و تحلیل دخباخه یک مائل مقال  موضع

 Data Comparison هامقایا  داده

 Categorizing بندیبندی / طبق مقول 

 Nominal measurement مقیاس اسمی 

 Semantic differential scale مقیاس افتراق معنایی یا ازگود 

 Bogardos scale مقیاس بوخگاخدوس )فا ل  اجتماعی(

 Cummulative Scale مقیاس تراکمی

 Thurstone scale مقیاس ترستو  

 Rank question scale بندیس تعیین اولویس یا ختب مقیا

 Ordinal measurement ای یا ترتیبیمقیاس ختب 

 Interval measurement ای مقیاس فا ل 

 Gutman or Cummulative scale مقیاس گاتمن یا تراکمی

 Ratio measurement مقیاس نابی

 Primary Sources منابع اولی 

 Secondary Sources منابع ثانوی 

 First hand Sources اولمنابع دسس

 Second Hand Sources دوممنابع دسس

 Published sources منابع منتشرشده 

 Confirming and Disconfirming Cases مواخد تأیید و خد کننده

 Case موخدمطالع 
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س
 Component مؤلف  )دخ تعریف نظری، اج ای یک مفهوم(

 Mean میانگین

 Average Squared Multiple Colleration (ASMC) های چندگان  میانگین مجذوخ همباتگی

 Median میان 

 ن

 Predatory Publishers ناشرا  یغماگر

 Noming گذاخی کرد  نام

 Cover letter نام  همراه یا  فح  خویی )دخ ترسشنام  یا مقال (

 Results نتایج

 Netnography نتنوگرافی

 Qualitative data analysis software (QDAS) های کیفیاف اخهای تحلیل دادهنرم

 Semiotics شناسینشان 

 Hijacked Journals نشریا  جعلی 

 Fake Journals نشریا  قالبی یا تقلبی 

 Scholarly Journal نشری  تژوهشی یا علمی 

 Predatory Journals نشری  یغماگر

 Theory Testing مایینظری  آز

 Theory Builders اف اخهای تحلیل داده کیفی(ساز )از نرمنظری 

 Theory Building/ Construction تردازیسازی، نظری نظری 

 Crisis Points نقاط بحرا 

 Critiquing نقد

 External Criticism )خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی(  نقد بیرونی یا خاخجی

 Internal Criticism نقد دخونی یا داخلی )خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی(

 Book review نقد کتاب 

 Output map اف اخهای آماخی(نقش  خروجی )دخ نرم

 Road map نقش  خاه

 Too-Perfect Paraphrase قول ناقصنقل

 Mode نما

 Data Display هانمایش داده

 Chart نموداخ

 Pictograph وداخ تصویری / تیکتوگرافنم

 Polygon chart نموداخ چندضلعی 

 Line gragh نموداخ خطی

 Pie chart or Circle or sector chart ای یا تای سیبنموداخ دایره

 Organizational chart نموداخ سازمانی
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 ۶۹۶ مرجع پژوهش

  Scree plot خی هنموداخ سنگ

 Path diagram نموداخ مایر

 Bar chart ای  نموداخ میل

 Scatter plot ای یا تراکندگی نموداخ نقط 

 Histogram نموداخ هیاتوگرام یا ستونی 

 Statistical sample نمون  آماخی 

 Sampling گیرینمون 

 Probablity Sampling گیری احتمالینمون 

 Comfortable Sampling گیری آسا نمون 

 Extreme or Deviant Case Sampling انتهایی گیری از مواخد مرزی یانمون 

 Reputational Case Sampling شده گیری از مواخد معروف یا شناخت نمون 

 Sampling Politically Important Cases گیری از مواخد مهم سیاسینمون 

 Critical Case Sampling گیری از مواخد ویژهنمون 

 Typical Case Sampling زگیری انتخاب مواخد باخنمون 

 Intensity Sampling گیری با باالترین قدخ نمون 

 Maximum Variation Sampling گیری با حداکثر اختالفنمون 

 Captive Sampling گیری حباینمون 

 Volunteer Sampling گیری داوطلبان نمون 

 Quotas Sampling ایگیری سهمی نمون 

 Nonprobability Sampling حتمالیگیری غیرانمون 

 Opportunistic Sampling طلبان گیری فر سنمون 

 Snowball Sampling گیری گلول  برفینمون 

 Sampling Special or Uniqe Cases گیری مواخد خاص یا یگان نمون 

 Sequential Sampling گیری متوالینمون 

 Theoritical Sampling گیری نظرینمون 

 Stratification ای گیری طبق نمون 

 Revelatory Case Sampling ایگیری مکاشف نمون 

 Purposive sampling گیری هدفمند نمون 

 Homogeneous Sampling گیری همگو نمون 

 Ghost Writer نویانده شب  یا تنها  

 Goodness of fit نیکویی برازش

 Quasi experimental نیم  آزمایشی

 و

 Hermeneutic unit (HU) واحد هرمنوتیک 

 Former mediate واسط  اولی 
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 Drivers Analysis هاها / تحلیل تیشرا واکاوی تیشرا 

 Webnography وبنوگرافی

 ه

  Hermeneutic هرمنوتیک 

 Ontology شناسیهاتی

 Moderator کننده )دخ خوش گروه متمرک (هماهنگ

 Correlation همباتگی  

 Data Correlation هاهمباتگی داده

 Colinearity هم خطی

 Internal consistency هماانی دخونی 

زما  کمی و آوخی همزما  )خوش ترکیبی جمعهماوسازی هم
 کیفی(

Concurrent triangulation 

 ی

 Note یادداشس

 Analytic Notes های تحلیلییادداشس

 Filed Notes یهای میدانیادداشس

 Findings هایافت 

 Data Consolidation هاسازی دادهیکپاخچ 
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 .089-019(،  ص: 0)8بهاخ و تاباتا ، 
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 .88-59،  ص 01، شماخه 1، دوخه 1مقال  
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مثاب  یک خوش تحقیق کیفی. نشری  عیاخ تژوهش دخ علوم اناانی: بهاخ و (. تژوهش خوایس، ب 0939آقابابایی، احاا  و همتی، خضا ) .09
 .19تا  19. ص 09شماخه  - 0939تاباتا  

 (. تحلیل گفتما  انتقادی. تهرا : انتشاخا  علمی و فرهنگی.0989گل زاده، فردوس )آقا .05

(. تأثیر بافس دخ آموزش خاهبردهای یادگیری زبا  انگلیای: فراتحلیل 0933الهی شیروا ، مجید؛ قناولی، به اد؛ حاینی فاطمی، آذخ ) .01
 35-0هاخم،  ص:، شماخة چ19مطالعا  تجربی. فصلنامةمطالعا  زبا  و ترجم ، دوخه 
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 .59-95.  ص: 0930، تایی  و زماتا  58، شماخه 33نگر، سال نشری  ترستاخی و مامایی جامع

 از: 33/00/0931ا ول و تاخیخچ . نشری  خاهکاخ مدیریس. بازیابی دخ تاخیخ  (. تژوهش دخ عملیا : مفاهیم،0981امیدواخ، مجید ) .03
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 . 58-95(.  ص 99) 91نی، زماتا ، شناسی علوم انااتردازی دخ دانش مدیریس. نشری  خوش(. نظری  و نظری 0983امیری، مجتبی ) .39

(. برخسی الگوی تحلیل گفتما  میشل فوکو و مباحث علم معانی. نشری  متن شناسی 0931امیرتوخ، فرزان  و خوضاتیا ، سیده مریم ) .30
 .13-99(.  ص 98) 3، شماخه 09ادب فاخسی. دوخه 

 ماخ. تهرا : انتشاخا  سمس.(. خیاضیا  تای  و مقدما  آ0980محمد؛ حاتمی، امیدواخ)امیرتاش، علی .33

 تژوهی(. تهرا : عاخف کامل(. مهاخ  تژوهشگری دخ آموزش )اقدام0989امیرحاینی، خارو ) .39

 از نشانی:  31/00/31تا(. تحقیق دخ عملیا  چیاس؟ بازیابی دخ تاخیخ انجمن ایرانی تحقیق دخ عملیا  )بی .31
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 . تهرا : انتشاخا  حتمی. 0930خسول نوخوزی، اکبرحیدخی. سال انتشاخ ترجم : 
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گیری و اخزشیابی آموزشی، سال ششم، فاو  عامل و بعد بر اساس خویکرد آماخی. فصلنام  مطالعا  اندازه(. ت0939ای انلو، بالل ) .33

 . 391-399، تاباتا ،  ص 01شماخه 
نوخمن فرکالف. تهرا : مرک  مطالعا  و « کتاب تحلیل انتقادی گفتما »(. تحلیل انتقادی دخ عمل: تو یف 0913ای دی، تیروز ) .99

 ها.تحقیقا  خسان 

شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد شوخای اسالمی شهر دخ توسع  محلی. خسال  دکتری (. برخسی جامع 0981ایمانی جاجرمی، حاین ) .90
 شناسی توسع  دانشگاه تهرا : دانشکده علوم اجتماعی.جامع 

، ص  0939تایی  و زماتا ، (. تحلیل محتوا کیفی. تژوهش، سال سوم، شماخه دوم، 0939ایما ، محمدتقی و نوشادی، محمود خضا ) .93
09-11. 

 از نشانی:  0/8/31(. بازیابی دخ تاخیخ 0935نام  اخالق زیاتی دانشگاه تیام نوخ )آیین .99

 http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1281953/Akhlagh-Zisti.pdf  
 های تحقیق کیفی و آمیخت ، خویکردهای متداول دخ علوم خفتاخی. تهرا : دیداخ.ای بر خوش(. مقدم 0981گا  عباس )بازخ .91

شناسی و علوم تربیتی. (. خوش مطالع  موخدی و کاخبرد آ  دخ تعلیم و تربیس. مجل  خوا 0911ال  )بازخگا ، عباس و مرادی، نعمس .99
 .53-19. ص 883، شماخه 3دوخه 

ها. فصلنام  اخالق دخ علوم و فناوخی، ای دخ خسان (. منشوخ اخالق حرف 0931،  دیق ؛ خانیکی، هادی و آطاهریا ، محبوب  )ببرا  .95
 05 -1، ص 1شماخه 

عملی(. جلد اول و دوم. ترجم  خضا فاضل. تهرا : سمس )چاپ -های تحقیق دخ علوم اجتماعی )نظری(. خوش0931ببی، اخل آخ ) .91
 یازدهم(.
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 ۶۲۲ مرجع پژوهش

 0911های تحقیق دخ علوم تربیتی و خفتاخی. ترجم : حاین تاشاشریفی و نرگس طالقانی. چاپ ششم تایی  (. خوش0389ا  )باس، ج .98
 تهرا : خشد.

(. دخآمدی بر تحلیل گفتما . کتاب مجموع  مقاال  گفتما  و تحلیل گفتما ، ب  اهتمام محمدخضا تاجیک. 0918بهرامپوخ، شعبانعلی ) .93
 نگ گفتما .تهرا : انتشاخا  فره

(. مقدم  گردآوخنده، تحلیل انتقادی گفتما  نوشت  نوخمن فرکالف. تهرا : مرک  مطالعا  و تحقیقا  0913بهرامپوخ، شعبانعلی ) .19
 ها. خسان 

 شناسی و علوم تربیتی. جلد اول و دوم. تهرا : نشر دوخا . چاپ هفتم.  های تحقیق دخ خوا (. خوش0930بیابانگرد، اسماعیل ) .10

 از نشانی:  01/00/31تا(. خوش تحقیق فراتحلیل یا متا آنالی  چیاس و چ  کاخبردی داخد؟. بازیابی دخ تاخیخ   )بیتژوه .13

http://pajooheh.ir   
 )ویرایش(. تهرا : انتشاخا  دانشگاه تیام نوخ. 3(. آیین نگاخش و ویرایش 0989محمد)تشتداخ، علی .19

های مایرشغلی با خویکرد تحلیل خوایس (. برخسی داستا 0931فر، کامیاخ )ا غر؛ شامی زنجانی، مهدی و خئیای  ، علیتوخع .11
 .83-59،  ص 9، شماخه5های دولتی. دوخهتژوهشی مدیریس سازما -)ساختاخی و محتوایی(. فصلنام  علمی

ها و مباحث سازی بنیادی: مفهوم، تاخادایم، ویژگیظری  مفهوم(. خاهبرد کیفی تژوهش ن0939تویا، علیرضا و طباطبائی، حانی  ) .19
 . 98-00،  ص: 91، شماخه 8، ماهنام  توسع  اناانی تلیس، دوخه «تکمیلی

شناسی آخ. ها و تقابل آ  با خوششناسی کیو: جایگاه، کاخبرد، خوش، محدودیس(. خاهبرد خوش0933تویا، علیرضا و لقمانی، هدی  ) .15
 .095-81،  ص 1تلیس، شماخه سازمانی توسع 

(. شرایط ثبس اختراع و برخسی قوانین و مباحث حقوقی آ . نما مجل  الکترونیکی تژوهشگاه 0989آبادی، خضا و فالحی، غالمرضا )تاج .11
 اطالعا  و مداخک علمی ایرا . شماخه سوم، دوخه ششم. 

(؛  ص: 39)1، شماخه 9، دوخه 0983ام  علوم سیاسی. تایی  شناسی؛ نظری  و خوش. نشری  تژوهشن(. نشان 0983تاجیک، محمدخضا ) .18
1-93. 

(. طراحی مدل دیالکتیکی نهادی شد  0983توخ، آخین )تالیمی، محمدسعید؛ میرزایی اهرنجانی، حان؛ محانی، منوچهر و قلی .13
 .91-9،  ص 59سازما . دانش مدیریس. شماخه 

 از نشانی:  0/03/0931وند. بازیابی دخ تاخیخ شکاوی انجام میتا(. کاخهایی ک  دخ داده)بی 1تیک .99

https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining  

 (. 0988نوخ)چاپ دوم، های دانشگاه تیام نوخ. تهرا : دانشگاه تیام نام  تدوین کتاب(. شیوه0985جالل زاده، زهرا) .90

بدنی و علوم وخزشی. مترجم: ابوالفضل فراهانی، زهرا باوخساد. تهرا : های تحقیق دخ تربیس(. خوش0930جون ، ایا ؛ گراتو ، کریس) .93
 انتشاخا  حتمی.

  .58-93.  ص 089، تیاتی 53ای بر نظری  ژانر. کتاب ماه ادبیا : مقاال ، شماخه (. مقدم 0930چندلر، دانیل ) .99

های کمی(. دخ تحقیقا  تیمایشی )تحلیل داده SPSS(. خاهنمای جامع کاخبرد 0988توخ گتابی، کرم و  فری شالی، خضا )حبیب .91
 .تهرا : لوی  و متفکرا 

 از نشانی:   1/00/31. بازیابی دخ تاخیخ AHPتا(. آموزش کامل فرایند تحلیل سلال  مراتبی ب  خوش حبیبی، آخش )بی .99

https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php   
 از نشانی:  3/00/31، بازیابی دخ تاخیخ (ANP)تا(. آموزش کامل فرایند تحلیل شبک  حبیبی، آخش )بی .95

https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php  
 های تژوهش کیفی. تهرا : انتشاخا  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقا . (. ا ول و خوش0989حریری، نجال ) .91

شماخه  0989شناسی دوخه دوم بهاخ و تاباتا  سازی داده بنیاد. زبا  و زبا ای بر خوش کیفی نظری (. مقدم 0989حارتی، مصطفی ) .98
 .19-85.  ص. 9

http://pajooheh.ir/
https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining
https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php
https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php
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س
 38(. نظری  گفتما  و تحلیل سیاسی. تهرا : فصلنام  علوم سیاسی. شماخه 0988زاده، سید محمدعلی )حاین .93

 (. خوش تحقیق دخ مدیریس. تهرا : بازتاب.0981خاکی، غالمرضا ) .59

ریس دولتی. دانشکده مدیریس دانشگاه (. فمنیام دخ مطالعا  سازما . نشری  مدی0931ا غر )خالقی، امیرحاین و توخع  ، علی .50
 .198-191، ص. 9، شماخه 1تهرا . دوخه 

و  0های (. چاخچوبی برای تژوهش دخ اخالق خسان . فصلنام  اخالق دخ علوم و فناوخی، سال چهاخم، شماخه0988خانیکی، هادی ) .53
 . 33-13، ص: 3

شاخگی. مدیریس امام علی )ع( با استفاده از مدل مفهومی س  (. اخائ  الگوی مدیریس بومی مبتنی بر دیدگاه0981خنیفر، حاین ) .59
 . 015-090(،  ص 8)9سازمانی، فرهنگ

 سازی دخ علوم خفتاخی. تهرا : انتشاخا  علمی و فرهنگی. (. دخآمدی بر مدل0939خنیفر، حاین و بردباخ، حامد ) .51

 یکردی نو و کاخبردی. تهرا : نگاه دانش. های کیفی: خو(. ا ول و مبانی خوش0939خنیفر، حاین و مالمی، ناهید ) .59

 تردازی: تیشین  و مالحظا . تهرا : نگاه دانش.(. مبانی نظری 0931زاده، معصوم  و همایی لطیف، مهتاب )خنیفر، حاین؛ مصطفی .55

 58شماخه  39 (. گروه متمرک  خوشی دخ گردآوخی اطالعا . نشری  ترستاخی ایرا . جلد0983خاروی، شراخه و عابد سعیدی، ژیال ) .51
 .99-03 ص: 

ها مکملی برای تحلیل سنتی (. تکنیک تحلیل توششی داده0983خواجوی، شکرال ؛ غیوخی مقدم، علی و غفاخی، محمدجواد ) .58
 . 91-10.  ص 59، شماخه  01. دوخه  0983های حاابداخی و حاابرسی. تاباتا  های مالی.  نشری  برخسینابس

شناسی علوم های تژوهشی. فصلنام  خوشخوشی برای محاسب  تایایی مرحل  کدگذاخی دخ مصاحب (. اخائ  0988خواستاخ، حم ه ) .53
 .050-011(:98)09اناانی. 

 های تژوهش دخ علوم تربیتی. تهرا : سمس. (. خوش0989نژاد، غالمرضا )خوی .19

هش شناسی تژوفصل هشتم از کتاب خوشهای ترکیبی دخ مطالعا  سازما  و مدیریس. )(. استراتژی تژوهش0933فرد، حان. )دانایی .10
 کیفی دخ مدیریس: خویکردی جامع(. انتشاخا   فاخ. چاپ دوم.

 ها. تهرا : انتشاخا  سمس.شناسیتردازی: مبانی و خوش(. نظری 0983فرد، حان )دانایی .13

 تهرا : انتشاخا   فاخ.  شناسی تژوهش کیفی دخ مدیریس: خویکرد جامع.(. خوش0989فرد، حان و الوانی، سید مهدی )دانایی .19

شناسی تژوهش کمی دخ مدیریس: خویکردی جامع. انتشاخا  اشراقی. ( خوش0985فرد، حان؛ الوانی، سید مهدی و آذخ، عادل )دانایی .11
 تهرا . 

ردی، مدیریس خاهب بنیاد. اندیش دادهتردازی های تژوهش کیفی: تأملی بر نظری (. استراتژی0985فرد، حان و امامی، سید مجتبی )دانایی .19
0(3 :)31-53. 

(. استراتژی نظری  داده بنیاد دخ مطالعا  سازما  و مدیریس. )فصل چهاخم از کتاب 0933فرد، حان؛ امامی، سید مجتبی )دانایی .15
 شناسی تژوهش کیفی دخ مدیریس: خویکردی جامع(. انتشاخا   فاخ. چاپ دوم.خوش

  از نشانی: 00/00/0931ازیابی ب  تاخیخ شناسی. بتا(. نشان دانشگاه  داوسیما )بی .77

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf  
ری دانشگاه تیام نوخ. تاخیخ نام  کاخشناسی اخشد و خسال  دکتنام  نگاخش تایا (. شیوه0939دفتر تحصیال  تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ) .77

 از نشانی: 09/1/0931بازیابی 

  http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/   
از  09/1/0931تاخیخ دخ  (. بازیابیPh.Dنام  آموزشی دوخه دکتری تخصصی)(. آیین0931دفتر تحصیال  تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ) .13

 نشانی:

http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf  

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf
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دوخه دکترای تخصصی (. دستوخالعمل تذیرش نمرا  زبا  عمومی دانشجویا  0939دفتر تحصیال  تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ) .89
 از نشانی:  09/1/0931دخ تاخیخ  (. بازیابی09/03/39دانشگاه تیام نوخ )موخخ 

http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587         
 اجتماعی. تهرا : خشد. (. مبانی نظری و عملی تژوهش دخ علوم اناانی و 0911دالوخ، علی ) .80

 شناسی و علوم تربیتی. تهرا : خشد.(. خوش تحقیق دخ خوا 0919دالوخ، علی ) .83

 (. تیمایش دخ تحقیقا  اجتماعی. تهرا : نشر نی. 0931دِواس، دی. ای ) .89

اف اخهای ی و نرم(. مروخی بر تژوهش کیف0930نژادی، علی )زاده اسفنجانی، حافظ محمد و ولیدوالنی، عباس؛ حریری، نجال؛ حان .81
 . 39-11،  ص 11،  شماخه 09، دوخه  0930های کیفی. نشری   مدیریس سالمس: بهاخ تحلیل داده

های فرهنگی. تژوهش (. تهرا : دفتر0913(. مدیریس استراتژیک. ترجم : علی تاخساییا  و سیدمحمداعرابی)0333) دیوید، فرد آخ. .89
 .0939چاپ نوزدهم: 

 ، از نشانی: 99/8/31(. تاخافری  چیاس؟. بازیابی دخ تاخیخ 0935حاین)زاده عصاخها، امیرخجب .85

 http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58  
(. تجاخب و کاخکردهای مطلوب دانشگاه علوم ت شکی 0930)تیغ، ع ی ال  زهی، سوداب ؛ کیخا، شهناز و جها خخشانی، فاطم ؛ هاشم .81

زاهدا  دخ اجرای برنام  اقدام تژوهی دخ نظام سالمس. مرک  تحقیقا  اختقای سالمس زاهدا ، دفتر آموزش بهداشس و اختقای سالمس 
 از نشانی:  0931/ 38/00وزاخ  بهداشس. بازیابی دخ تاخیخ 

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1119  

کاخ )خاهنمای تژوهش و تا(. تژوهش خوایتی. تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا  ایرا  )ایرانداک(: تژوهشخسولی، بهروز )بی .88
   از نشانی: 31/0/38تژوهشگرا (. بازیابی دخ تاخیخ 

 https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle  
 . تهرا : جهاد دانشگاهی. PLSاف اخ سازی معادال  ساختاخی با نرم(. مدل0933داوخی، علی و خضازاده، آخش ) .83

گیری دخ (. نمون 0930اکبر؛  لصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی؛ بهرامی، نایم)دوسس، علیی؛ حقخنجبر، هاد .39
تژوهشی دانشگاه علوم ت شکی اختش جمهوخی اسالمی ایرا . تایی ، سال دهم، -های کیفی: خاهنمایی برای شروع. مجل  علمیتژوهش
  .399-398، ص: 9شماخه 

 المعاخف علوم اجتماعی. تهرا : انتشاخا  کیها . (. دائره0919ساخوخانی، باقر ) .30

 (. خوش تحقیق دخ علوم اجتماعی. تهرا : انتشاخا  سمس.   0981ساعی، علی ) .33

 از نشانی: 38/9/0933تا(. سؤاال  متداول. تاخنمای ایرانداک. بازیابی دخ تاخیخ سامان  تیشین  تژوهش )بی .39

 https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ  

 از نشانی:  0/1/0933تا(. خاهنمای عضویس. تاخنمای ایرانداک. بازیابی دخ تاخیخ سامان  همانندجو )بی .99

https://tik.irandoc.ac.ir/Home/MembershipGuide  
 از نشانی:  0/1/0933تا(. دخباخه ما. تاخنمای ایرانداک. بازیابی دخ تاخیخ نام ، خسال  و تیشنهاده )بیسامان  ملی ثبس تایا  .39

https://sabt.irandoc.ac.ir/  
سازی معادال  ساختاخی و چند سطحی. تهرا : انتشاخا  حلیل عاملی، مدل(. ت0930سبحانی فرد، یاسر؛ اخوا  خرازیا ، مریم) .35

  .دانشگاه امام  ادق )ع(. چاپ اول

 شناسی کاخبردی. تهرا : انتشاخا  قص . (. نشان 0989سجودی، فرزا  ) .31

 انش و آذخ. گیری چندمعیاخه فازی. تهرا : سیمای د(. تصمیم0939سرافرازی، اعظم؛ ای د یاخ،  دیق  و حبیبی، آخش ) .38
ای: واسازی معنای متناقض مخاطب. (. اخزیابی انتقادی کتاب دخسی تفکر و سواد خسان 0938سرافراز، حاین و امین، محان ) .33

های علوم اناانی، تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا  فرهنگی، ماهنام  علمی، سال نوزدهم، شماخه نام  انتقادی متو  و برنام تژوهش
 .091-091دهم، 

http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1169
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
https://tik.irandoc.ac.ir/Home/MembershipGuide
https://sabt.irandoc.ac.ir/
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س
(. خوش کیفی دخ مطالعا  اجتماعی با تأکید بر خوش تحلیل گفتما  و تحلیل 0981سرایی، حان؛ فتحی، سروش و زاخع، زهرا ) .099

 . 095 – 89. 9شماخه   -گفتما  انتقادی. سال دوم 

 (. 0939) 33های تحقیق دخ علوم خفتاخی. تهرا ، انتشاخا  آگ ، چاپ (. خوش0915سرمد زهره، بازخگا  عباس، حجازی اله  ) .090

 . تهرا : مؤسا  کیها .303(. گفتما  دخ اندیش  فوکو. کیها  فرهنگی. ش 0989سلیمی، ا غر ) .093

، 09، شماخه 9(. مروخی بر مبانی فراتحلیل. نشری  خوانشناسی تحولی )خوانشناسا  ایرانی(. زماتا ، دوخه 0989سهرابی فرد، نارین ) .099
 .010-053 ص:  ص: 

 وتروخش. انتشاخا  گیال . تژوهی دخ آموزش(. خاهنمای اقدام0981ال  )الهی، وج سیف .091

ها بر اساس نظری  داده بنیاد. دو آموختگا  دانشگاههای اشتغال تذیری دانش(. شناسایی قابلیس0931شرفی، محمد؛ عباسپوخ، عباس ) .099
 .18-99، ص 0931آفرینی، سال سوم، شماخه هفتم، بهاخ و تاباتا  فصلنام  نوآوخی و اخزش

تا(. تاخیخ شفاهی چیاس؟ مترجم: علی فتحعلی آشتیانی. برگرفت  از تاخنمای تاخیخ شفاهی ایرا  دخ مرک  مطالعا  شوتس، لیندا )بی .095
 از نشانی:   08/1/31و تحقیقا  فرهنگ و ادب تایداخی. بازیابی دخ تاخیخ 

  http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352  
سازی دخ علوم اجتماعی. ترجم : محمد عبدالهی. (. نظری 0981شومیکر، تامالجی؛ تانکاخد، جیم ویلیام و السوخسا، دومنیک ال ) .091

 شناسا .تهرا : انتشاخا  جامع 

  نایع و مدیریس. تهرا : انتشاخا  گاترش علوم تای . های آ  دخ مهندسیهای فازی و کاخبردمجموع  (. نظری 0989شوندی، ح. ) .098

 از نشانی:  38/00/0931سایس تبیا . بازیابی دخ تاخیخ تژوهی چیاس؟ برگرفت  از وب(. اقدام0931 ادقی، نارین ) .093

https://article.tebyan.net/  
آموزی سایس تبیا . بازیابی دخ های دانشتژوهی. بخش تژوهشتژوهی و اقدامهای دخسو تفاو ها (. شباهس0933 ادقی، نارین) .009

 از نشانی: 09/03/0931تاخیخ 

  https://article.tebyan.net/241978 

 از نشانی: 1/9/0933خ با مثال. بازیابی دخ تاخی ANPتا(. آموزش خوش  نایع بیاس )بی .000

  https://sanaye20.ir  
بندی ترجیحا  خرید فازی دخ ختب  AHP و AHP (. مقایا  تطبیقی0939طالقانی، محمد؛ شاهرودی، کامبی  و  انعی، فرزاد ) .003

 .30-80. سال نهم شماخه، شماخه اول، بهاخ،  ص: خانگی(. مجل  تحقیق دخ عملیا  و کاخبردهای آ )موخدمطالع :  نعس لوازم

 های فازی. مشهد: انتشاخا  جهاد دانشگاهی مشهد.مجموع  (. آشنایی با نظری 0918طاهری، س.م. ) .009

(. برخسی اثربخشی دخمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخواخ فکری 0938طاهری داغیا ، علی؛ قاسمی مطلق، مهدی؛ مهدیا ، حاین ) .001
 .319-351، ص 0نام  ، ویژه53فارده. مجل  دانشکده ت شکی دانشگاه علوم ت شکی مشهد. سال بیماخا  ا

: 0939، تایی  و زماتا  5، شماخه 9، دوخه 1شناسی. نشری  اسالم و علوم اجتماعی. مقال  (. دخآمدی بر نشان 0939توخ، ابراهیم )عباس .009
 .098-093 ص: 

 از نشانی:  99/8/31المللی اخالق نشر. بازیابی دخ تاخیخ ین: کمیتة بCOPE(.  0931عباسیا ، زهره ) .005

  http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23  
 از نشانی:  0/3/0931قس علمی. بازیابی دخ تاخیخ اف اخهای تشخیص سر(. نرم0931زاده عصاخها، امیرحاین )عباسیا ، زهره، و خجب .001

  http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16  
   ، از نشانی:0/3/0931(. گذخی بر انواع سرقس علمی. بازیابی دخ تاخیخ 0931عباسیا ، زهره ) .008

 http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74  
(. تلوی یو  و توسع  وخزش همگانی: یک نظری  0939عرب نرمی، بتول؛ گودخزی، محمود؛ سجادی، سیدنصراهلل و خبیری، محمد ) .003

 .01-98،  ص 0939، بهمن و اسفند 19ا. مطالعا  مدیریس وخزشی، شماخه هبرخاست  از داده

http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
https://article.tebyan.net/
https://article.tebyan.net/241978
https://article.tebyan.net/241978
https://sanaye20.ir/
https://sanaye20.ir/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
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،  ص: 18(. کاخبرد خوش تحلیل گفتما  دخ علوم خفتاخی. نشری  دانشنام ، شماخه 0953عقیلی، سیدوحید و لطفی حقیقس امیر ) .039
 از نشانی: 08/09/31. بازیابی دخ تاخیخ 053-031

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093  
 اف اخ آماخی لی خل ب  زبا  ساده. ج وه آموزشی.(. نرم0933علی بابایی، یحیی ) .030

ریس ترستاخی. سال سوم، (. گ اخش دهی نتایج مطالعا  با کاخبرد مدل یابی معادال  ساختاخی. فصلنام  مدی0939علوی، موسی ) .033
 . بازیابی از نشانی:03-8دوخه سوم شماخه دوم،  ص 

 http://ijnv.ir/article-1-208-fa.pdf  
 از نشانی:  00/00/31(. گروه کانونی چیاس؟ تاخنمای خاتین. بازیابی دخ تاخیخ 0931علی اده، سیدعلی ) .039

https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/what-is-a-focus-group/  
 ا . (. تهرا : دانشگاه علم و  نعس ایر0981غضنفری، مهدی؛ علی اده، سمی  و تیموختوخ، بابک ) .031

 انتشاخا  دانشگاه علم و  نعس ایرا . های فازی. تهرا :ای بر نظری  مجموع (. مقدم 0989غضنفری، مهدی و خضایی، محمود ) .039

 . 05-9،  ص:1، شماخه 9، دوخه 0988(. منطق تژوهش تطبیقی. مجل  مطالعا  اجتماعی ایرا . زماتا  0988غفاخی، غالمرضا ) .035

 .85-10. ص 93( 0و واسازی استعاخه. فلاف  ) (. دخیدا0939زاده، حان )فتح .031
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کتاب  گاننویسندسرپرست معرفی  علمی  ر  راستا وی  و 

 

 
داخ متولد شد. شغل تدخ، خانواده خا از تهرا  خاهی ایالم و از تدخی نظامی و مادخی خان  0999حمید قاسمی دخ سال 
و از دو خشت   کردمتمرک   «وخزش و خسان »حوزه خود خا خوی ی تحصریلی هافعالیساو بود.  سرپس کرمانشراه کرده

 «مدیریس خسان  دخ مقطع کاخشناسی اخشد»و « علوم وخزشری با گرایش مدیریس دخ مقطع کاخشناسی اخشد و دکتری»
ب  دوخه  دهای مطبوعاتی، خادیویی و تلوی یونی داشررس با وخوبا سرروابقی ک  دخ انواع ژوخنالیاررم. التحصرریل شرردفاخغ

حمید قاسمی دخ چندین  .متمرک  شد «ژوخنالیارم تژوهشی»خویکرد خوی دکترای علوم وخزشری با گرایش مدیریس، 
هایی با عناوین او مدل عنوا  تژوهشررگر برتر دخ سررطح مرک  دانشررگاهی و سررطح اسررتا  تهرا  انتخاب شررد.دوخه ب 

برای خا بنام خود ثبس کرده اسررس. قاسررمی « اختباطیسررواد »و « های اختباطیمهاخ »، «سررطح مطلوب دخ اختباط»
ام دخ نخاتین گاندازی کرد. های وخزشی خا دانشگاه تیام نوخ خاهنخارتین باخ دوخه کاخشرناسری اخشرد مدیریس خسان 

برای دانشرررجویا  « نام خاهنمای تایا »حرا رررل مطرالعرا  خود دخبراخه خوش تژوهش خا دخ قالب کتابی با عنوا  
یلی منتشررر سرراخس. دخ ادام  و با توج  ب  نیازهای دانشررجویا  تحصرریال  تکمیلی خشررت  مدیریس تحصرریال  تکم

ر خا منتشرر« خوش تحقیق دخ مدیریس وخزشرری»کتابی با عنوا   ،از اعضررای علمی مرتبط تن چندوخزشرری با همکاخی 
ل محتوا و مطالعا  اسرررتراتژیک تر دخ حوزه تحلیهای کاخبردی و عمیقکردنرد. دخ ادام  و با توج  ب  نیاز ب  آموزش

 منتشر نمود.  هاتخصصی خا دخ این زمین  هاینگاشستک
دنبال ، ب 0931سال دخ عنوا  خئیس مرک  تحصریال  تکمیلی دانشرگاه تیام نوخ ب حمید قاسرمی تس از انتصراب      

های تیدی از خشررت تحقق آخزوی دیرین  خود، نارربس ب  تهی  یک مجموع  جامع از خوش تژوهش با حضرروخ اسررا
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دهای های مختلف دخباخه فرایننظرهای اساتید حاضر دخ یک خشت  یا خشت اختالف تجرب  چالشمختلف گام برداشس. 
ویژه دخ جلارا  دفاع باعث شررد تا ایده یک نظام جامع تژوهشری توسررط های تژوهش مختلف ب کاخبردی دخ خوش

یاخ دخ اخت ایسپاخان با خویکرد جمع« مرجع تژوهش»با عنوا  آ   اسراتید مختلف دخ ذهن او شرکل بگیرد. طرح اولی 
ای متنوع، هشد  توسط اساتید مختلف با خشت  با اضاف ، ا الح یا تکمیل گرفس. دخ هر محل نظر قراخ اساتید  احب

خ د لظرف مد  دو سا تیش خفس ک  تا جائیویراسرس جدیدی از کتاب با حضروخ مؤلفا  جدید اخائ  شرد. این امر 
های خوش ترین کتابترین و کاخبردیعنوا  یکی از جامعمؤلف ب  11و حضررروخ هفدهم ویراسرررس  با 0933سرررال 

ند این خواو ازنظر . موخدتوج  تژوهشررگرا  و دانشررجویا  تحصرریال  تکمیلی قراخ گرفستژوهش ب  زبا  فاخسرری 
اتید و اسآوخی نظرا  ا الحی و تکمیلی معیا سال تحصیلی با ج نیماالهای زمانی هر دخ بازها رالحی و تکمیلی 

ام  او برن .خواهد شرردترین منبع خوش تژوهش دنبال عنوا  جامعتا خسررید  ب  باالترین اجماع و تذیرش حداکثری ب 
نظر دخباخه محوخهای اسرراسرری، با برگ اخی جلاررا  مناظره علمی و آخای این اسررس ک  دخ  رروخ  وجود اختالف

ا خ مرجع تژوهش او تالش داخد تا نارخ  انگلیای کتاب .شرودبندی و واخد مرجع تژوهش معداوخا ، نتایج نهایی ج
   فراهم کند. کتاب دخ این خا المللی حوزه تژوهش اساتید بینو مشاخکس منتشر و زمین  حضوخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




