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پیشگفتار ________________________________________________________________
با توج ب انواع گوناگو خویکرد گروههای علمی دانشگاهی و حتی دخ یکخشت خاص نابس ب خوششناسی تژوهش
و از سوی دیگر با تأکید نظام دانشگاهی تیشرو بر انجام تژوهشهای بینخشت ای ،مرک تحصیال
تیام نوخ بر آ شد تا با همکاخی و همفکری استادا

تکمیلی دانشگاه

احبنظر خشت های علمی مختلف ،یک «مرجع تژوهش» خا

تدوین کند .دخ گام نخاس از عنوا «نظام جامع تژوهش» استفاده شد ک با تیشنهادهای مختلف برای نام مناسب این
مجموع  ،دخنهایس با تیشنهاد دکتر محمدعلی سرلک «عنوا مرجع تژوهش» نهایی شد.
دخ بایاخی از آثاخ موجود دخ بازاخ نشر داخلی و خاخجی ،کتابهای خوش تژوهش ب

وخ تخصصی برای برخی

خشت ها یا تکنگاشسهایی برای معرفی «یک خوش تژوهش» دیده میشود .هدف از این اقدام جلب مشاخکس و
بهرهمندی از نظرا

اساتید احبنظر دخ زمین خوششناسی تژوهش دخ سطح کشوخ ب منظوخ ایجاد «یکزبا مشترک

تژوهشی» و «قابل استناد دخ خشت های مختلف دانشگاهی» اسس .این خویکرد ضمن ایجاد هماف ایی و هماهنگی بیشتر
دخ میا اساتید ،دانشجویا و تژوهشگرا  ،فر سهای مناسبی برای فعالیسهای بینخشت ای فراهم خواهد کرد .این
دخ حالی اسس ک شکلگیری یک مجموع خاهنمای تژوهشی با مشاخکس حداکثری از افراد احبنظر دخ این عر
و ب خوزخسانی آ دخ بازه های زمانی نیماال تحصیلی و حداکثر ساالن  ،خویکرد مناسبی برای ا الح و تکمیل دائمی
آ ب وجود خواهد آوخد .این خویکرد خود نمون ای از شکل تژوهش ب سبک جمعسپاخی اسس.
جرق این ایده با مشاهده برخی چالشها و اختالف آخای علمی اساتید دخ «جلاا

دفاع ،همایشها ،شوخاهای

تخصصی و دیگر محافل علمی -تژوهشی» دخ زمین «خوش اجرای تژوهشها» زده شد .اگرچ ماهیس اینگون مباحث
اخزشمند اسس و منجر ب توسع علم و شیوههای تژوهش میشود اما متأسفان عدم نگاخش و انتشاخ ب موقع این
اختالفنظرها و جمعبندی نهایی از آ ها دخ قالب مجموع ای مناجم ،امکا بهرهمندی اندیشمندا و احبنظرا
دخ خشت های مختلف و دخ سطحی گاتردهتر خا سلب میکند .از سوی دیگر و ب دلیل اینک اغلب این مباحث ب
نتیج ای واحد و جمعبندی مشخصی نمی خسد؛ برگ اخی جلاا

نقد و مناظره علمی استادا و

دانشگاهی برای جمع بندی نهایی و انتخابی مشخص ضروخی اسس .بر این اساس مرک تحصیال

احبنظرا

تکمیلی دانشگاه

تیام نوخ از سال  0931با ایجاد «مرجع تژوهش» ب جمعآوخی تجاخب تژوهشگرا و ساما دهی نتایج مناظرا

علمی

دخ حوزه تژوهش با خویکردی کاخبردی ترداخس تا با زبانی مشترک دخ تژوهش ،زمین هماف ایی و بهبود دخ تژوهشها
خا فراهم کند .مجموع «مرجع تژوهش» ب

وخ

خایگا و قابلاستفاده برای عموم اسس ک دخ طول دخیافس

بازخوخدها یا شناسایی انواع خاههای جدید و مؤثر تژوهشی ،یک خوند تکاملی خا دنبال میکند .دخ این مایر هر یک
از متخصصا و احبنظرانی ک با دیدگاه های ا الحی و تکمیلی نظرا
معنوی و اف ود نام آنا ب گروه مؤلفین انجام خواهد شد .بنابراین از کلی

خود خا عرض کنند ،با حفظ مالکیس
احبنظرا این عر

دعو

میشود تا

با نقد و نظر خود دخ تکمیل این تروژه علمی همراهی فرمایند .بدیهی اسس چنانچ دخ مواخدی دخ مبانی خوش تژوهش
و خوششناسیها اختالف آخاء تدید آید ،با برگ اخی جلاا نقد علمی و دخ وخ ل وم کاب آخای داوخا
نظر ،جمعبندی نهایی برای گ ینش نظرا

علمی برتر وخ

خواهد تذیرفس.
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انتظاخ میخود این منبع ب عنوا مرجع ا لی اساتید و دانشجویا تحصیال

تکمیلی و توشش دخوس «خوش

تحقیق ،سمیناخ و خاهنمای عملی دخ خسال دکتری و تایا نام کاخشناسی اخشد» موخداستفاده قراخ گیرد .از سوی دیگر
و با توج ب مشاخکس حداکثری جامع علمی دخ ایجاد و ح گذاخی بر این مجموع و جمعبندیهای حا ل از
مناظرههای علمی دخ موضوعا

تژوهشی موخد مناقش  ،امید میخود این «مرجع تژوهش» موخد کاخبرد و استناد کلی

اساتید ،دانشجویا و تژوهشگرا واقع شود.
مجموع حاضر دخ شش بخش شامل «مبانی پژوهش»« ،مبانی اجرای پژوهش»« ،انواع روش پژوهش»،
«مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش»« ،معرفی نرمافزارهای کاربردی در پژوهش» و «مفهوم شناسی و معادلیابی
در پژوهش» ساماندهی شده اسس .بخش اول با عنوا «مبانی تژوهش» دخ چهاخفصل ب توضیحا

مفصل دخباخه

اخکا و فرایند عمومی دخ اجرای تژوهش می تردازد .دانشجویا دخ این چهاخفصل با مراحل کامل اجرای یک تژوهش
دخ س گام ا لی «طراحی ،اجرا و انتشاخ نتایج» و «مبانی جاتجو دخ تماممایر» آشنا خواهند شد .بر این اساس دخ
فصل اول ب طراحی تژوهش و نگاخش تروتوزال ترداخت میشود .فصل دوم کلیاتی دخباخه اجرای تژوهش خا معرفی
می کند و دخ فصل سوم چگونگی ساماندهی و انتشاخ تژوهش توضیح داده خواهد شد .فصل چهاخم ب معرفی مبانی
جاتجو برای تژوهش اختصاص داخد ک کاخی تیوست دخ تمام طول تژوهش خواهد بود .بخش دوم کتاب ب مبانی
اجرای تژوهش با ج ئیاتی از فرایند اجرا دخ هر مرحل کلیدی میتردازد .دخ فصل تنجم با عنوا «مبانی انتخاب خوش
تژوهش» ب معرفی انواع دست بندی خوش تژوهش و هدایس تژوهشگر برای انتخاب مؤثر هر خوش بر اساس مختصا
اولی و ویژگیهای آ خواهد ترداخس .فصل ششم مبانی شناسایی قلمرو و انتخاب جامع و چگونگی نمون گیری از
آ خا معرفی خواهد کرد .فصل هفتم ب خواننده کمک میکند تا فرایندهای جمعآوخی دادهها و اطالعا

دخ تژوهش

خا ب طوخ دقیق بشناسد .فصل هشتم ب معرفی چگونگی تج ی وتحلیل یافت ها یا دادههای جمعآوخیشده اختصاص
داخد .فصل نهم مبانی بحث و نتیج گیری و چگونگی نگاخش آ خا معرفی خواهد کرد.
بخش سوم کتاب ب معرفی انواع خوشهای تژوهش ازنظر مایر اجرا میتردازد .با توج ب ویژگیهای خاص هر
یک از این نوع خوشهای تژوهش ،تالش شده اسس تا بر اساس مالحظا

مفهومی ،جمعآوخی داده ،نمون گیری و

تحلیل داده موخدبحث و برخسی قراخ گیرند .بر این اساس فصلهای «دهم تا چهلوششم» ب معرفی انواع مایرهای
اجرای تژوهشی ب ترتیب « آزمایشی ،تیمایشی ،گراندد تئوخی ،تحلیل محتوا ،تاخیخی ،مطالعا
گفتما  ،ترکیبی ،مطالعا

استراتژیک ،تحلیل

تطبیقی ،تصمیمگیری چندمعیاخه ،قومنگاخی ،تدیداخشناختی ،نشان شناسی ،گروهسنجی،

دلفی ،گروه متمرک  ،گروه اسمی ،فراتحلیل ،فراترکیبی ،اقدامتژوهی ،تحقیق دخ عملیا  ،دادهکاوی ،تحلیل تماتیک،
خوایی ،دیالکتیک ،تباخشناسی ،مطالع موخدی ،واسازی ،فمنیام ،کیو ،اترا ،ژانرشناسی ،مدلسازی ،نظری تردازی،
مطالعا

انتقادی ،خوش نظری خاکاتری ،نظری فازی و مروخ نظاممند» میتردازند .دخ فصل چهلوهفتم ب مالحظا

تژوهشی دخ انواع خشت های خاص مانند «ادبیا
بخش چهاخم کتاب مالحظا
مالحظا

و خیاضیا » ترداخت خواهد شد.

حقوقی و اخالقی خا دخ تژوهش معرفی میکند .دخ فصل چهلوهشتم دخباخه

حقوقی تژوهش و دخ فصل چهلونهم دخباخه مالحظا

اخالقی تژوهش اطالعا
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مباوطی اخائ شده اسس.

فهرست مطالب

بخش تنجم کتاب ب معرفی انواع نرماف اخهای ترکاخبرد دخ تژوهش میتردازد .فصل تنجاهم ب نرماف اخهای
ترکاخبرد «نگاخشی ،ویرایشی و نمایشی» اختصاص داخد .فصل تنجاهویکم دخباخه نرماف اخهای «تحلیل دادههای کمّی»
و فصل تنجاهودوم دخباخه نرماف اخهای ترکاخبرد برای «تحلیل دادههای کیفی» توضیح میدهد.
بخش ششم ب مفهومشناسی و معادلیابی دخ تژوهش تأکید داخد .دخ فصل تنجاهوسوم دخباخه مفهومشناسی و
انتخاب معادل برای واژگا فاخسی و التین دخ زمین تژوهش بحث میشود .دخ فصل تنجاهوچهاخم و تایانی کتاب،
انواع واژگا انگلیای ب فاخسی ب ترتیب حروف الفبای انگلیای و فاخسی ب انگلیای ب ترتیب حروف الفبای فاخسی
اخائ خواهد شد.
برای مطالع عمیق بخشها و فصلهای «مرجع تژوهش» تیشنهادهایی ب این شرح برای گروههای مختلف
خوانندگا اخائ میشود:
الف) افرادی ک با خویکرد آشنایی با خوش تژوهش و دخس سمیناخ این مجموع خا مطالع میکنند ،مطالع کامل
مجموع ب آ ها تو ی میشود.
ب) افرادی ک با خویکرد نگاخش تروتوزال این مجموع خا مطالع میکنند ،تو ی میشود ک فصل اول و چهاخم خا
با دقس و فصول دوم و سوم خا مروخ کنند .همچنین با توج ب مایر اجرای انتخابشده ،ب مطالع دقیق خوش تژوهش
ازنظر مایر اجرای منتخب خود دخ بخش سوم بپردازند.
ج) افرادی ک با خویکرد جمع آوخی داده و اجرای فرایند تژوهش این مجموع خا مطالع میکنند ،تو ی میشود ک
فصول دوم ،چهاخم ،ششم ،هفتم ،هشتم و نهم خا بخوانند و از بخش سوم فصل مربوط ب مایر اجرای تژوهش و از
بخش تنجم نرماف اخ آماخی منتخب مربوط خا با دقس مروخ کنند.
د) افرادی ک با خویکرد نگاخش خسال یا تایا نام و تهی دستاوخدهای حا ل از آ ها این مجموع خا مطالع میکنند،
تو ی میشود ک فصل سوم خا با دقس مطالع کنند.
ه) افرادی ک با خویکرد ترجم متو تخصصی دخ زمین تژوهش این مجموع خا مطالع میکنند ،تو ی میشود ضمن
مروخ کل مجموع بخش مفهومشناسی و واژهنام تخصصی خا با دقس بخوانند.
از آنجائی ک هدف کتاب دسس یابی ب مرجعی جامع دخ امر تژوهش و خاهنمایی کاخبردی برای دانشجویا
تحصیال

تکمیلی و تژوهشگرا اسس ،باخ دیگر از هم عالق مندا دعو

میشود تا با اخائ نظرا

تکمیلی ب جمع مؤلفین این مجموع بپیوندند .همچنین از متخصصین و مترجمین ع ی دعو
مطالع متن و تشخیص ضروخ

ا الحی و

میشود تا دخ وخ

معادلهای فاخسی آ خا اخائ فرمایند تا این مجموع ب هدف مرجعیس خود از باب

انتخاب بهترین معادلها دسس یابد .هر یک از اساتید ب خگواخی ک با خوا سازی متن ب دخک سریعتر و سادهتر دخ
کناخ کاخبردی و قابلاجرا بود آ کمک کنند ب جمع مؤلفا و ح گذاخا کتاب اضاف خواهند شد.
دخ ادام الزم اسس تا از همکاخی اساتید اخجمند جناب آقایا دکتر فرهاد خداداد کاشی (خشت اقتصاد) ،دکتر
جهانگیر بیابانی (خشت اقتصاد) ،دکتر محمدجواد زاهدی (خشت جامع شناسی) ،دکتر زیبا محمدزاده ،دکتر لیال ای دترسس
و دانشجویا دوخه دکتری مرک تحصیال

تکمیلی آقایا میثم عاگر شمای ،سید عباس طباطبایی و مجید خجبی
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۹۲

برای اخائ نظرا

ا الحی و تکمیلی قدخدانی شود .دخ تایا از انتشاخا

اندیش آخا ب خاطر همراهی دخ این کاخ

عامالمنفع  ،بدو هرگون انتظاخ مالی و انجام اموخ « فح آخایی ،گرفتن مجوز نشر و انتشاخ آزاد این کتاب ب

وخ

الکترونیک» قدخدانی و سپاسگ اخی میشود.
مؤلفین کتاب بر اساس حروف الفبای نامخانوادگی
ردیف

نام و نامخانوادگی

0

دکتر محمد اخگری

رشته
ادبیا

آلمانی/ادبیا

دانشگاه

فاخسی /عرفا اسالمی /خسان

داوسیما

3

دکتر علی آذربایجانی

تربیسبدنی /فی یولوژی وخزشی

آزاد اسالمی

9

دکتر خدیجه احمدی آملی

خیاضی

تیام نوخ

1

دکتر غالمرضا اسماعیلیان

مهندسی نایع

تیام نوخ

9

دکتر حسین آل کجباف

حقوق

تیام نوخ

5

دکتر محمدتقی امینی

مدیریس استراتژیک

تیام نوخ

1

دکتر محمدمهدی پرهیزگار

مدیریس بازخگانی

تیام نوخ

8

دکتر ابراهیم تقیزاده

حقوق خصو ی

تیام نوخ

3

دکتر منوچهر جعفری گهر

انگلیای

آموزش و ادبیا

تیام نوخ

09

دکتر محسن حاجی زینالعابدینی

کتابداخی و اطالعخسانی

شهید بهشتی

00

دکتر میرزاحسن حسینی

مدیریس بازخگانی

تیام نوخ

03

دکتر هوشنگ خسروبیگی

تاخیخ

تیام نوخ

09

دکتر مسعود خلیلی

خیاضی کاخبردی

تیام نوخ

01

دکتر فرهاد درودگریان

زبا و ادبیا

فاخسی

تیام نوخ

09

دکتر داود درویشی سلوکالیی

خیاضی کاخبردی

تیام نوخ

05

دکتر نازنین راسخ

تربیسبدنی /مدیریس وخزشی

تژوهشگاه تربیسبدنی و علوم وخزشی

01

دکتر علی رجبزاده طهماسبی

مطالعا

سینما و تلوی یو

داوسیما

08

دکتر بهمن زندی

زبا شناسی

تیام نوخ

03

دکتر مهدی سبزواری

زبا شناسی

تیام نوخ

39

دکتر محمدعلی سرلک

مدیریریس خفتاخ سازمانی

تیام نوخ

30

دکتر محمد سرمدی

علوم تربیتی /فلاف تعلیموتربیس

تیام نوخ

33

دکتر محمد شاهحسینی

مدیریس

تیام نوخ

39

دکتر عزیز شمسی

آموزش ترستاخی

تژوهشگر آزاد

31

دکتر رامین صادقیان

مهندسی نایع

تیام نوخ

39

دکتر مجید صفارینیا

خوانشناسی

تیام نوخ

35

دکتر مصطفی طالشی

جغرافیا و برنام خی ی

تیام نوخ

31

دکتر سید علی علمالهدی

فلاف اسالمی

تیام نوخ

38

دکتر احمد علیپور

خوانشناسی

تیام نوخ

33

دکتر ابوالفضل فراهانی

تربیسبدنی /مدیریس وخزشی

تیام نوخ

99

دکتر مهران فرجالهی

آموزش

تیام نوخ
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90

دکتر حمید قاسمی

تربیسبدنی /مدیریس وخزشی /مدیریس خسان

تیام نوخ

93

دکتر حسینعلی قجری

جامع شناسی

تیام نوخ

99

دکتر علی کریمی فیروزجا

زبا شناسی همگانی

تیام نوخ

91

دکتر سارا کشکر

تربیسبدنی /مدیریس وخزشی

عالم طباطبائی

99

دکتر مرتضی محسنی

فی یک

تیام نوخ

95

دکتر محمد محمودی میمند

مدیریس بازخگانی

تیام نوخ

91

دکتر حمید ملکی

مدیریس آموزشی

تیام نوخ

98

دکتر سید مهدی موسی کاظمی

جغرافیای شهری

تیام نوخ

93

دکتر مژده کیانی

جامع شناسی

تیام نوخ

19

دکتر اسفندیار موسوی

تربیسبدنی /مدیریس وخزشی

تژوهشگر آزاد

10

دکتر یگانه موسوی جهرمی

اقتصاد

تیام نوخ

13

دکتر علیرضا ناصحی

حقوق خصو ی

تیام نوخ

19

دکتر آرزو نجفیان

زبا شناسی

تیام نوخ

11

دکتر شهرزاد نیری

مدیریس خسان

تربیس مدخس
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مبانـی پژوهـش
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طراحی پژوهش
و نگارش پروپوزال

هدف کلی :آشنایی با نحوه طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال
اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه انتخاب مسئله برای پژوهش
 آشنایی با فرایند تبدیل مسئله بهعنوانی برای پژوهش
 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال

1

مرجع پژوهش

۹۶

مقدمه
تیش از شروع مراحل اجرای هر تژوهشی مهمترین اقدام« ،انتخاب مائل  ،تبدیل آ ب عنوا و نگاخش تروتوزال یا
تیشنهاد چگونگی انجام آ تژوهش» اسس .تروتوزال یا تیشنهاده تژوهشی ،تیشنهادی اسس ک برای انجام یک تژوهش
تهی می شود و دخ وخ

تأیید شد  ،مبنای شروع تژوهش خواهد بود .دخ فصل اول ،این مراحل با ج ئیا

تشریح

میشود تا دانشجویا و تژوهشگرا ب کمک آ بتوانند گامهای مؤثرتری خا برای شروع تژوهش برداخند.
.9-9

مفهوم پروپوزال

تروتوزال ب معنی تیشنهاد تژوهشی اسس .یعنی این تیشنهاد باید ب تأیید افراد یا مراجع ذیخبط برسد تا ب عنوا طرح
تژوهشی قابلاجرا شود .دخ تروتوزال های دانشگاهی ابتدا باید اساتید خاهنما و مشاوخ آ خا تأیید کنند و دخ ادام باید
ب تأیید گروه تخصصی مربوط دخ دانشگاه برسد تا دانشجو بتواند از آ ب عنوا یک طرح برای اجرای فرایند تژوهش
خود استفاده کند.
.2-9

انواع پژوهشهای دانشگاهی

تژوهشهای مختلفی دخ نظام دانشگاهی انجام میشود ک ازجمل آ ها تژوهشهای اساتید یا تژوهشهای دانشجویا
تحس عنوا تایا نام برای کاخشناسی اخشد و خسال برای دکتری هاتند .دخ اغلب دانشگاههای دنیا یکی از شرایط
دخیافس مدخک دخ مقطع تحصیال

تکمیلی ،اخائ گ اخش مکتوب از یک کاخ تژوهشی ماتقل و مفصل با هدایس

اساتید خاهنما و مشاوخ اسس .این گ اخشها ک با عناوین خسال برای دوخه دکتری و تایا نام برای مقطع کاخشناسی
اخشد معرفی میشوند؛ شامل شرح مفصلی از یک کاخ تژوهشی ماتقل با چاخچوبی مشخص هاتند .تایا نام ها و
ب ویژه خسال ها هم دخ یادگیری تژوهش توسط دانشجویا و هم تولید دانش جدید نقش مهمی داخند.
گروه علمی اینگون تژوهشهای دانشگاهی شامل استادا «خاهنما ،مشاوخ و داوخ» همراه با دانشجو هاتند ک
هرکدام نقش ویژهای خا بر عهدهداخند .عالوه بر دانشجو ب عنوا مجری کاخ ،نقش استاد خاهنما دخ هدایس او بایاخ
ممتاز اسس زیرا بیشترین تعامل خا با دانشجو دخ تمام مراحل کاخ داخد و میتواند دانشجو خا ب مایر دخسس تژوهش
هدایس کند .استاد مشاوخ ب عنوا ناظر بر فرایند اجرای تژوهش دخ مواخدی ک استاد خاهنما تشخیص دهد ،دیدگاههای
مشوختی خود خا دخ اختیاخ استاد خاهنما و دانشجو قراخ میدهد اما ا والً تصمیمگیرنده ا لی دخ مایر اجرای تژوهش
«استاد خاهنما» اسس .داوخا دخ مقطع دکتری بیش از یک نفر خواهد بود و حداقل یکی از آنا از دانشگاه دیگری
انتخاب میشود .آ ها باید دخ زمین موضوع موخدمطالع از تخصص و تجرب کافی برخوخداخ باشند تا بتوانند کاخ
تژوهشی دانشجو خا منتقدان و منصفان اخزیابی کنند.

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

.9-9

فرآیند پژوهش با تأکید بر مراحل طراحی پژوهش

فرایند تژوهش اغلب داخای س گام ا لی اسس ک دخ هر گام مراحلی ب شرح جدول  0-0وجود داخد .دخ این فصل
مراحل گام نخاس یا طراحی تژوهش و چگونگی نوشتن تروتوزال موخد بحثوبرخسی قراخ میگیرد.
جدول  .9 -9فرآیند پژوهش با تأکید بر طراحی پژوهش
فرآیند کلی پژوهش

ردیف

توضیح

مراحل

0

انتخاب حوزه مطالعاتی

3

انتخاب مهمترین مشکل یا مائل

تهی فهرستی از ماائل و مشکال

9

تبدیل مشکل ب مائل و عنوا

انتخاب مشکل و تبدیل آ ب مائل و نوشتن عنوا تژوهشی

1

تهی تیشنهاد تژوهش یا تروتوزال

تدوین یک تروتوزال یا گامهای الزم برای اجرای تژوهش

0

ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال

ساماندهی محتوای تروتوزال دخ الگوی تایا نام یا خسال

3

تعیین نهایی نمون موخدبرخسی

اجرای خوش نمون گیری دخ وخ

9

جمعآوخی دادهها (یافت ها)

با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون و بر اساس اهداف تژوهش

1

تج ی وتحلیل دادهها (نتایج)

تج ی وتحلیل دادههای جمعآوخیشده

9

بحث و نتیج گیری

بحث و نتیج گیری از تج ی وتحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

ساماندهی و انتشاخ

0

ساماندهی و تدوین گ اخش تژوهش

ساماندهی نهایی مطالب دخ طول فصلهای تایا نام یا خسال

تژوهش

3

انعکاس نتایج تژوهش

سخنرانی (دفاع یا همایش) و استخراج «مقال  ،توستر و کتاب»

9

اجرای نتایج تژوهش

تیگیری برای اجرایی شد نتایج تژوهش توسط بخش مربوط

طراحی تژوهش

اجرای تژوهش

انتخاب حوزهای تخصصی برای تژوهش
دخ حوزه مطالعاتی

نیاز

دخ هر گام از فرایند مراحل تکمیل یا نوشتن تروتوزال میتواند ب س شکل «خطی و خفسوبرگشتی» اجرا شود.
 خطی :دخ شرایطی ک تژوهشگر دخ چندین تژوهش بر موضوع و ابعاد مختلف آ اشراف کامل یافت و مراحل
خا ب طوخ خطی و ب طوخ گامب گام دنبال میکند.
 خفس وبرگشتی :اغلب ب این شکل اسس و دخ هر مرحل خوب جلو دخ مراحل تژوهشگر ب مراحل عقب
بازمیگردد و آ ها خا ا الح ،تکمیل یا مایر جدیدی خا شروع میکند.
.3-9

انتخاب حوزه مطالعاتی و عنوان پژوهش

انتخاب حوزه مطالعاتی و تمرک خوی آ  ،زمین خوبی برای تشخیص چالشها و گ ینش آ ها برای تژوهش
اسس .با تمرک خوی یک حوزه مطالعاتی مشخص ،بهتر میتوا مشکال

و چالشهای موجود دخ آ حوزه خا

«شناسایی ،فهرسسبندی و اولویسبندی» کرد .با دخک اولویسهای مشکل یا چالش هر حوزه ،انتخاب برای
تژوهشگر آسا تر و اثربخشتر خواهد شد .یکی از چالشبرانگی ترین مراحل تژوهش ،انتخاب چالش یا مشکل
و تبدیل آ ب مائل و «عنوا  »0اسس .تفاو

این س دخ آ اسس ک «مشکل» بیشتر جنب ذهنی و انت اعی داخد

و ب تعبیری احااس ایجادشده دخ آ حوزه اسس .وقتی مشکل از حالس ذهنی و احااسی تبدیل ب حالتی عینی
و واقعگرایان میشود ب «مائل » تبدیلشده اسس .وقتی مائل دخ قالب یک عباخ

قابلبرخسی و تژوهش مطرح
1.Title
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میشود ب آ «عنوا » میگویند .تژوهشگر یا دانشجو ،بهتر اسس ،قبل از آنک «عنوا » منتخب خود خا ب اخزیابی
دیگرا بگذاخد ،خود ب اخزیابی آ از طریق ترسشنام جدول  3-0بپردازد .با این اخزیابی و تاسخهایی ک از آ
حا ل میشود ،بهتر میتوا از نظرا مشوختی دیگرا و ب ویژه «اساتید» بهره برد .البت دخک و اخائ تاسخ مناسب
ب سؤاال نیاز ب مطالع  3فصل ابتدایی کتاب داخد اما آشنایی با این سؤاال

کلیدی ،بهرهمندی خواننده از فصول

موخداشاخه خا اف ایش خواهد داد.
جدول  .2-9پرسشنامه تعیین وضعیت عنوان منتخب برای پژوهش
محور

ردیف
0

بدیع بود و تازگی

محدود بود

عالق

عملی بود

۲۱

مرجع پژوهش

بله

شرح

خیر

آیا اب اخ و خوش مناسب وجود داخد؟
و مبانی نظری کافی وجود داخد؟

3

آیا منابع ،اطالعا

9

آیا حوزه و وسعس کاخ با توانایی دانشجو همخوانی داخد؟

1

آیا شرایط مالی و امکاناتی الزم وجود داخد؟

9

آیا زما کافی برای اجرای تژوهش وجود داخد؟

5

آیا عنوا بر اساس عالق انتخابشده اسس؟

1

آیا عنوا بر اساس آگاهی انتخابشده اسس؟

8

آیا قلمرو موضوعی آ مشخصشده اسس؟

3

آیا قلمرو مکانی آ مشخصشده اسس؟

09

آیا محدوده زمانی اجرای تحقیق مشخصشده اسس؟

00

آیا منجر ب اف ایش شناخس یا دانش میشود؟

03

آیا از تکراخی نبود کاخ و جدید بود آ اطمینا وجود داخد؟

09

آیا موضوع چنا انتخابشده ک ب حل مشکل یا کاهش آ منجر شود؟

01

آیا دخ جهس حل مشکل و اولویسهای کشوخی و منطق ای اسس؟

برای تاسخهای «خیر» نمره فر و برای تاسخهای «بل » نمره یک دخ نظر بگیرید .عناوینی ک نمره تایینتر از 9
بگیرند ،برای دانشجو کامالً نامناسب و نمره  9تا  09نابتاً مناسب و از  00تا  01مناسب هاتند.

دخ اغلب حوزههای

مطالعاتی تژوهشهای فراوانی انجامشده اسس ک کاخ یافتن یک موضوع جدید خا دشواخ میکند (منادی ،عابدی و
طالبزاده شوشتری .) 0931 ،شرط تیدا کرد عنوا خوب ،جاتجوی مؤثر اسس .فصل چهاخم کتاب خواننده خا با
خوشهای مؤثر جاتجو آشنا میکند .دانشجویا و تژوهشگرا برای تشخیص مشکال
و عناوین تیشنهادی احتمالی ،میتوانند از منابعی ب شرح جدول  9-0بهرهمند شوند.

و چالشها و حتی مائل ها

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

جدول  .9-9منابعی برای انتخاب عنوان پژوهش
ردیف
0

منابع
بخش تیشنهادهای تژوهشی یا تیشنهادهایی برای سایر محققا دخ فصل تایانی تایا نام  ،خسال و تژوهشنام ها
علمی

3

بخش تیشنهادهای تژوهشی دخ برخی مقاال

9

منابع معرفی کننده نیازهای تژوهشی انواع سازما ها

1

اساتید هر حوزه ک عناوین تژوهشی خا برای کاخ با دانشجویا دخ دسس داخند.

9

مشکالتی ک تژوهشگر دخ محیط کاخی یا تجربیا

5

سفاخش ماتقیم برای انجام تژوهش

و مشاهدا

قبلی با آ ها برخوخد نموده اسس.

موضوع منتخب ج دخ مواخد مذکوخ دخ جدول  1-0نباید تکراخی باشد.
جدول  .3-9دالیلی برای تکراری بودن برخی پژوهشها
دالیل

ردیف

دخ ویژگیهای جغرافیایی نمون مانند تکراخ برخسی نگرشها دخباخه موضوعی خاص دخ دو شهر یا مکا مختلف

0

تفاو

3

دخ مطالعا

9

تکراخ دخ دوخههای مختلف برای مقایا نتایج مانند انجام تحلیل محتوای خوزنام ها دخ دوخههای ساالن

1

تکراخ دخ یک جامع با تغییر خوش تژوهش ،نمون گیری ،اب اخ اندازهگیری و امثال آ

9

تکراخ با استفاده از نظری های جدید (مبانی نظری جدید)

گذشت ب برخی گروهها دخ جامع کمتر توج شده باشد .لذا میتوا گروههای مغفول خا مجدد برخسی کرد.

دخ ابتدای «عنوا » اغلب از کلما

کلیدی مشخصکننده خویکرد تژوهش ب شرح جدول  9-0استفاده میشود.

جدول  .5-9کلمات کلیدی تعیینکننده رویکرد پژوهش در ابتدای عنوان
ردیف

کلمات

رویکرد

0

برخسی

خویکرد کلی و گاهی مبهم (تا حد امکا استفاده نشود).

3

تأثیر

9

اختباط یا خابط

1

مقایا

خویکرد مقایا ای و ب ویژه مقایا میانگینها و برخسی تفاو

9

تو یف

خویکرد تو یفی با تشریح وضع موجود از ابعاد خابط یا مقایا دخ متغیرها

5

تحلیل

خویکرد کلی با توشش خابط  ،تو یف یا مقایا با هم یا ب تنهایی

1

طراحی خاهبردی

8

نیازسنجی

3

امکا سنجی

09

اخزشیابی

خویکرد گردآوخی اطالعا

00

اخزیابی

خویکرد برخسی نوبتی یا دوخهای از عملکرد ،کاخایی و تأثیرا

03

اندازهگیری

09

نقش

01

سایر مواخد

خویکرد آزمایشی یا تجربی (خابط علّی) و دخ مواخدی خاص تو یفی
خویکرد اختباطی از همباتگی ساده تا تیشبینی و حتی خابط علّی

خویکرد مطالعا

یا اختالف

برنام خی ی استراتژیک

خویکرد شناسایی نیازهای اولویسداخ برای حوزههای مختلف
خویکرد تعیین وضعیس امکانا

موجود از ابعاد مختلف و تشخیص ظرفیسهای بالقوه برای بالفعل شد

و داوخی دخباخه خصایص معین یا اخزش داد ب آ ها
قامتی از کاخ ،بر مبنای مقا د مشخص

خویکرد اندازهگیری یعنی مقایا یک خا یس با واحد آ  ،مانند اندازهگیری وز بر اساس کیلوگرم
خویکردی بین خابط ساده تا اثر با تأکید بر جنب های کیفی
مانند« :تبیین ،طراحی الگو ،سررنجش ،تشررخیص ،تعیین ،مطالع  ،شررناسررایی ،اولویسبندی ،تج ی وتحلیل،
می ا و تدوین»
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مرجع پژوهش

۲۲

برخی اساتید بر جنب های خاص از این عناوین تأکید داخند و کاخبرد آ خا دخ هر شرایط مجاز نمیدانند .برای
نمون کلم «تأثیر» دخ عنوا تژوهش بر خابط علس و معلولی تجربی تأکید داخد و تنها دخ تژوهشهای آزمایشی یا
تجربی و با وجود متغیر ماتقل دستکاخی شده قابلاستفاده میباشند .هرچند دخ «تایا نام  ،خسال ها و مقاالتی» از
تژوهشهای تو یفی و کیفی هم این کلم دخ عنوا دیده می شود اما تو ی بر آ اسس ک اگر تأکید بر تیدا کرد
«خابط علّی» دخ تژوهش آزمایشی وجود داخد ،از کلم «تأثیر» ،اگر رف تعیین خوابط بین متغیرها دخ سطح تژوهش
تو یفی وجود داخد از کلم «خابط یا اختباط» و اگر خویکرد «خابط علی» دخ تژوهش کیفی وجود داخد از کلم «نقش»
استفاده شود.
هر یک از کلما

موخداشاخه میتواند باخ معنایی خا ی خا دخ تژوهش القا کند .عنوا باید کلیدواژهها خا دخ بر

داشت باشد تا دخ جاتجوی دیگرا خیلی زود قابلشناسایی و تشخیص باشند .دخ نوشتن عنوا میتوا از ا ل تنج
سؤال ( 1)5W + Hیعنی «چ چی  ،چ وقس ،چ کای ،کجا ،چرا و چطوخ» استفاده کرد .برای نمون دخ عنوا «مقایا
مهاخ های اختباطی وخزشکاخا خشت های گروهی با انفرادی المپیاد سراسری دانشگاه تیام نوخ دخ سال  »0931اج ای
موخداشاخه ب این شرح اسس:
 چ چی ؟ مهاخ های اختباطی
 چ کای؟ وخزشکاخا
 کجا؟ دانشگاه تیام نوخ
 چطوخ؟ مقایا بین خشت های گروهی و انفرادی
 چ وقس؟ سال 0931
 چرا؟ -
دخ این عنوا تنج عنصر از عنا ر شش گان برای نوشتن عنوا موخدتوج قراخگرفت اسس .گاهی ب ضروخ
برای طوالنی نشد عنوا باید ب تعداد محدودتری از آ ها بانده کرد .بیشترین تعداد کلما

و

تشکیلدهنده «یک

عنوا » ،بر اساس APA 3نباید بیشتر از  03کلم باشد .کوتاه بود  ،قاطعیس ،شفافیس و وضوح عنوا مهمترین عوامل
دخ اثرگذاخی آ بر مخاطب اسس.
.5-9

استدالل با پشتوانه «مبانی نظری» و «ادبیات پیشینه»

تیش از شروع نوشتن «تروتوزال» و «تژوهش» دانشجو باید با مبانی استدالل آشنا باشد و هر ادعای خود خا با استدالل-
های علمی و منطقی توجی کند .یکی از ضعفهای ب خگ دانشجویا دخ نوشتن «تروتوزال» استداللهای ضعیف و
ناکاخآمد برای توجی موضوع موخدتژوهش خود دخ قالب «بیا مائل » و «ضروخ

اجرای تژوهش» اسس .بنابراین قبل

از تکمیل تروتوزال و حتی دخ ادام نگاخش گ اخش تژوهشی باید «استدالل» دخ کاخ علمی خا ب خوبی شناخس.
1

. What, When, Who, Where, Why, How
). American Psychological Association (APA

2

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

استدالل یا گواه آوخی ،ترکیب قانو مند «مبانی نظری» و «ادبیا

تیشین » برای خسید ب «مفاهیم یا سازهها یا

متغیرها یا فرضی های تازه» اسس .یعنی از انواع مبانی نظری موخدتذیرش برای توجی دخستی یک مطلب یا ادعا استفاده
میشود؛ ب نحویک خواننده مطلع خا قانع کند .دخ استدالل ،ذهن بین انواع مبانی نظری ،اختباط برقراخ میکند تا از تیوند
آ ها ،نتیج ای حا ل کند ک دخ آ نکت مبهم و مشکوکی خا خوشن و ب یقین ن دیک کند .این کاخی اسس ک دانشجو
باید تیش از اقدام ب نگاخش تروتوزال و تژوهش ب خوبی یاد بگیرد .انواع خوشهای استداللی با این فرایند دخ جدول
 5-0معرفیشده اسس.
جدول  .6-9انواع استداللها
ردیف

نوع استدالل

0

تمثیل

3

استقرایی
(ج ء ب کل)

9

قیاسی
(کل ب ج ء)

توضیح
کاخبرد حکم یک موضوع برای موضوع دیگر ب دلیل مشابهس آ دو ب یکدیگر
نتیج گیری با تعمیم بر تای تعدادی مشاهده و تعمیم داد آ  ،مانند تعمیم نتیج برونگرا بود چهل مدیر
از شصس مدیر یک سازما ب تمامی مدیرا آ سازما
برعکس قبلی مانند نتیج گیری موفق بود مدیرا ز بر اساس تجرب یک سازما موفق با مدیرا ز (دخ
کاخبردی کرد نتایج تژوهشها دخ موقعیسهای مختلف مفید اسس).

1

استنتاج

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

9

استدالل

بیا یک ادعای قابلتذیرش

غیرخسمی

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

تازه یا جدیدی خا مطرح کرد .یکی از سؤاال

فراگیر اغلب دانشجویا دخ این مرحل این اسس ک منظوخ

از «مبانی نظری» چیاس و چگون میتوا از آ ها دخ استداللها استفاده کرد .دخ تاسخ ب این سؤال باید گفس ک
محدوده مبانی نظری برای هر موضوع موخدبرخسی بایاخ وسیع اسس و دامن ای ب شرح جدول  1-0داخد.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۲۹

۲۴

مرجع پژوهش
جدول  .1-9انواع مبانی نظری در پژوهش
توضیح

ردیف

انواع

0

مفهوم

تعاخیف نظری و اج ای سازنده نظری با خویکرد انت اعی

3

سازه

هما مفهوم با مؤلف و ابعاد و خویکردی کلیتر و انت اعیتر

9

متغیر

هما مفهوم با خویکردی قابلاندازهگیری و عینی

1

فرضی

حدسهای خردمندان ک آزمو شده و نتیج آ تأییدشده یا نشده

9

نظری

5

تاخادایم

نظری خاهنمای کاخها و اخائ نظر دخ وخ

1

مکتب

نظری با خویکردی کلی و تاسخ مشخص ب اج ای فلاف (بیشتر دخ فلاف )

8

قضی

نظری باقدخ

3

ا ول

نظری با تذیرش عمومی باال و کاخبردیتر مانند ا ول اخالقی یا کاخ با وزن

09

قانو

هما ا ل با قدخ

00

الگو

چاخچوبی از مبانی قبلی با خویکردی کاخبردی و قابلفهم و اجرا

03

مدل

مجموع ای مادی ،خیاضی یا منطقی از ساخسهای اساسی یک واقعیس

09

استعاخه

یا شبی سازی بر اساس مبانی قبلی برای دخک و کاخبرد بهتر

01

نما یا مد

بیا یک تدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم ب کمک نظری یا الگو

09

الگوخیتم

بیا یک مفهوم دخ قالب یک فرایند با شروع ،مراحل و نتیج مشخص

05

نقش ذهنی

فرضی های تأییدشده دخ جوامع مختلف باقدخ

تبیینی باالتر از فرضی

برتر بود از نظری های خقیب

تبیین بایاخ باال مانند قضی حد مرک ی (بیشتر دخ خیاضی)
تشریح نظم جهانی مانند قانو جاذب یا نیوتن

بیا مفاهیم و نظری ها دخ قالب اشکال دایره و خطوط ب هم وابات

مفهوم مبانی نظری ،هر آ چی ی اسس ک مناوب ب «نظر» و برای فهمید آ «فکر و نظر» نیاز باشد .برای بیا
نظر ب مفهوم نیاز اسس و ب همین دلیل ،مفهوم یا سازه ،اج ایی برای بیا انت اعی نظر هاتند .سازه اغلب با مؤلف ها
و ابعاد آ مشخص میشود .هر سازه میتواند داخای چند مؤلف کلی و مؤلف شامل چند بعد باشد .وقتی مفهوم یا سازه
دخ شکل عینی و قابلاندازهگیری مطرح شود ،ب آ متغیر میگویند« .فرضی » و «نظری » هر دو نوعی «نظر» هاتند ک
با مفاهیم بیا میشوند؛ اما «نظری » هما «فرضی » ماتدل شده یا تأییدشده دخ فرایندهای خاص اسس .نظری ها خود
داخای دو نوع «خسمی» و «حقیقی» هاتند« .نظری های خسمی» اغلب داخای کاخبرد دخ چندین زمین و موضوع خاص
و قابلتعمیم دخموخد مطالعا

متعدد هاتند .اما «نظری های حقیقی» ،مبتنی بر یک موضوع و قابلاستفاده دخ هما

موضوع خاص ب مثاب یک «مدل نظری» و یک «نظری کاخی» هاتند (فرام .)3909 ،0این نظرا

یا مبانی نظری با

الگوهای مختلف ،دخ فرایندهای خا ی شکل میگیرند .خوند شکلگیری مبانی نظری دخ هر خشت بایاخ متنوع و دخ
بعضی مواقع متفاو

اسس .دخ اغلب مواخد تژوهشگرا دخ مواجه با مائل ب «تعریف مفهومی ،طرح ترسش یا

شکلگیری فرضی هایی» ترداخت اند و از طریق جاتجو و تژوهش ب تاسخهایی خسیدهاند ک مقدم ایجاد مبانی نظری
خا دخ آ حوزه فراهم کرده اسس .دخ سطحی کلیتر خویکردهای نظری با توسع تاسخها ب اج ای فلاف دخ یک زمین
فکری ،شرایط ایجاد مکاتب فکری و فلافی خا فراهم کردند .دخ برخی علوم مانند هندس  ،خیاضی و فی یک ،ب مدد
1. Fram

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

اثبا

خیاضی ،نظری ها ب قضی های با دخج قطعیس باال تبدیلشدهاند (مانند قضی حد مرک ی دخ آماخ یا قضی

فیثاغوخث دخ هندس ) .دخ برخی از حوزههای علوم اناانی ،نظری ها با ن دیک شد ب تجاخب عمومی بشر ،ب ا ولی
با کمترین تعاخض و تذیرش عمومی ،مانند «ا ول اخالقی ،ا ول کاخ با وزن یا ا ول مدیریس و امثال آ » تبدیل
میشوند .برخی از این ا ول ب بیا قوانین طبیعی و تشریح نظم جهانی میتردازند ک ازاینخو ب آ ها قانو با
باالترین دخج از مقبولیس عمومی اطالق میشود .نظری های انیشتین و قوانین نیوتن خا میتوا ازایندسس قلمداد کرد
ک بیانی از قوانین طبیعی هاتند ک البت هر یک از آ ها تنها ب توضیح بخشی از کاخکردهای جها میتردازند .نظری
بیانگر حکمی کلی از دانات ها و باوخها اما قوانین بیا کننده نظم جهانی هاتند .بایاخی از نظری ها بر تای قوانین علمی
یا دیگر نظری های قطعیتر مرتبط ساخت میشوند (ویلیام .)0985 ،
برخی دانشمندا برای کاخبردی و قابلدخک کرد نظری ها از «الگو ،مدل ،استعاخه ،نما ،الگوخیتم ،نقش ذهنی و
سازه» استفاده میکنند .دخ برخی مواخد الگو و مدل یکاا دخ نظر گرفت میشوند و دخ برخی مواخد ،دخ الگو بر خویکرد
کیفی و دخ مدل بر خویکرد کمی تأکید می شود .سازه یا مؤلف دخ تژوهش متشکل از چندین مفهوم انت اعی و مشتق از
نظری اسس؛ برای نمون احااس خوشبختی یک سازه اسس ک برای مشاهده و سنجش آ از مفاهیم متشکل آ یعنی
«احااس نشاط ،احااس سرزندگی ،احااس خضایس ،احااس امید و »...استفاده میشود (حبیبتوخ و فری.)0988 ،
یک «نظری » برای خسید ب سطح یک «تاخادایم» ،باید از دیگر نظری های خقیب بهتر باشد.
نکت مهم دخ تمامی این توضیحا

این اسس ک تژوهشگر باید با هر یک از این مفاهیم یا «مبانی نظری» مبتنی بر

نظری ها یا انواع نظرها ب شرح شکل  0-0بتواند با استدالل یا گواهآوخی علمی موضوع و مائل موخدبرخسی خود خا
معرفی کند و اهمیس و ضروخ

آ خا نشا دهد.

مبانی نظری

مفهوم

کمکی

الف) مدل

سازه

اصول

متغیر
مبانی نظری

ب) الگو
ج) استعاره
د) مد

قانون

اصلی

فرضیه

قضیه

ه) الگوریتم
و) نقشه ذهنی

مکتب

نظری
تاخادایم
شکل  .9-9انواع مبانی نظری
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تژوهشگر با تالط بر مبانی نظری حوزه مطالعا
برای بیا مائل یا ضروخ

خود ،بهتر میتواند ب استدالل یا اخائ گواههای علمی قانعکننده

انجام تحقیق خود بپردازد .همچنین اهداف ،فرضی ها و سؤاال

تژوهشی برآمده از مبانی

نظری ،خیلی بهتر ناظرا بر تیشنهاد تژوهش خا اقناع میکند.
 .2-5-9استدالل بر مبنای «ادبیات پیشینه»
برخسى تیشین تژوهش ،مطالع گذشت آ و نگاهى اسس ب آنچ دیگرا دخ زمین این تژوهش یا موضوعا

مشاب

انجام دادهاند .دخ برخسى تیشین  ،تژوهشگر مىخواهد بداند دیگرا دخاینباخه «چ کردهاند ،تا کجا تیشرفت اند و چگون
کاخکردهاند»  ،تا او نی کاخ خود خا دخ خاستا و ادام تالشهاى تیشین قراخ دهد و دخ ضمن از خوشها و نتایج آ
تالش ها دخ حل مائل خود استفاده کند .اگر دیگرا مائل تژوهشگر خا تیشتر حل کرده باشند ،ترداختن ب چنین
تژوهشی کاخ بیهودهای خواهد بود .اما اگر آ مائل هنوز حلنشده یا خوش قابل قبولى نداشت اسس ،مىتوا براى
حل آ با خوشی مناسب تژوهش کرد.
تعریف مائل ب برخسى بهتر تیشین و متقابالً برخسى تیشین ب شناخس بهتر مائل کمک میکند .این دو تأثیر
متقابل دخ یکدیگر داخند .تژوهشگرا با برخسی تیشین از مائل و مفاهیم مرتبط با آ شناخس خود خا کامل میکنند.
با انجام حیح این کاخ و بهبود شناخس نابس ب مائل  ،دخ هر مرحل منابع و زوایای جدیدى ب خوی تژوهشگر
گشوده میشود ک می تواند دخ مایر یا سرنوشس تژوهش اثر مهمی داشت باشد .عالوه بر آنک مروخ نوشتاخها و تیشین
تژوهش ،دخ مرحل نوشتن تروتوزال نقش کلیدی داخد ،دخ فرایند تژوهش نی تژوهشگر بر اساس یک الگو و با توج
ب هدف تژوهش ،آثاخ مرتبط خا «برخسی ،تحلیل و نقد» میکند .مروخ نوشتاخها مطالع ای اسس ک ضمن خال

کرد

تژوهشهای تیشین ،آ ها خا اخزیابی و اختباط آ ها خا با یکدیگر و با تژوهش موخدنظر مشخص میکند .تحقق هدفهای
هر تژوهش ب می ا زیادی ب کیفیس تیشین تژوهش ،یعنی مروخ تحلیلی و انتقادی آثاخ و تژوهشهای موجود باتگی
داخد (مهری و فتاحی .)0939،ازجمل اهداف تهی «تیشین تژوهش» میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  8-0اشاخه کرد.
جدول  .8-9انواع اهداف نگارش پیشینه پژوهش
ردیف
0

انواع
شناسایی آثاخ مطرح نویاندگا و تژوهشگرا معتبر و کلیدی دخ موضوع موخدنظر
نظری و کاخبردی

3

شناسایی مبانی نظری دخ زمین موضوع موخدتژوهش و فشردهسازی تحوال

9

نمایش نتیج تالش تژوهشگر دخ برخسی جامع از آثاخ و تژوهشهای مرتبط با موضوع
دخ یک یا چند زمین نابس ب سایر آثاخ مشاب

1

ایجاد اطمینا از تکراخی نبود کاخ و حداقل وجود تفاو

9

ایجاد اطمینا از انجام تژوهش با توج ب یافت های سایر تژوهشها

5

نمایش کاخبرد خوشها ،اب اخها و تحلیلها دخ دیگر تژوهشها و می ا اعتباخ و قابلاستفاده بود آ ها دخ تژوهش جدید

1

اخائ جای خالی تژوهش دخ میا تژوهشهای موجود

8

امکا ایجاد ظرفیس نگاخش مقال مروخی با برخسی و تحلیل آثاخ و تژوهشهای انتشاخیافت دخ طول یک دوخه مشخص

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

اختباط ن دیک و معناداخ مروخ نوشتاخها و تیشین تژوهش با سایر بخشهای یک کاخ تژوهشی بر استحکام و غنای
آ اثر داخد .انواع منابع برای مروخ تیشین و ادبیا

تژوهش خا میتوا ب شرح جدول  3-0مروخ کرد.

جدول  .1-9انواع منابع برای مرور پیشینه پژوهش
محل استفاده

ردیف

انواع

0

منابع مقدماتی

3

تایگاههای اطالعاتی

برای بازیابی منابعی داخای بخش تیشین تژوهش و قابلدستیابی با کلیدواژه موضوع موخدنظر

9

فهرسس کتابخان ها

با امکا جاتجو از طریق «نام نویاندگا  ،مترجما  ،عنوا و موضوع» و دسترسی ب آ ها

1

موتوخ جاتجوی اینترنتی

9

دخوازههای اطالعاتی

سایسهایی با امکا شناسایی منابع اینترنتی موجود دخ زمین خاص و معرفی سازما یافت آ ها

5

سایس انجمنهای علمی

انجمنهای علمی متولی تولید دانش و برخوخداخ از سایسهای حاوی منابع علمی و تژوهشی

مانند «دائرهالمعاخفها ،فرهنگهای تشریحی و کتابهای تای » برای کاب تصویری کلی و
نابتاً جامع از حوزه موخدبرخسی

با عملگرهایی برای بازیابی اطالعا

خا ب

وخ

دقیقتر و بهین

و مراک تژوهشی
1

منابع تژوهشی مرتبط

مانند «تایا نام ها ،گ اخش تژوهشی ،مقال های مبتنی بر تژوهش ،مقال های مروخی ،مقاال
همایشها ،مقال های تو یفی و تحلیلی ،کتابها ،کتابهای مروخی ،منابع مرجع ،خوزنام ها و
انتشاخا

.6-9

دولتی»

نگارش پروپوزال یا پیشنهاد پژوهش

با نهایی شد عنوا اولی تژوهش و توانمندی دخ اخائ استدالل یا گواهآوخی ،باید برای عنوا یک «تیشنهاد تژوهش
یا تروتوزال» تنظیم کرد .دخ برخی دانشگاهها برای تأیید اولی عنوا مقطع دکتری دخ گروه مربوط  ،ابتدا یک تروتوزال
و یک فح ای با محوخهایی ب شرح جدول  09-0اخائ میشود.

خال

جدول  .90-9پروپوزال خالصه یا تکبرگ
ردیف
0

محورها
مشخصا

فردی

3

عنوا

9

اهداف تژوهش

1
9

سؤاال

یا فرضی ها

خوششناسی

توضیح
نام و نام خانوادگی دانشجو و استاد خاهنمای تیشنهادی
اخائ موضوع تژوهش
شامل اهداف کلی و ج ئی (اختصا ی یا ویژه یا فرعی)
تبدیل اهداف ج ئی ب فرضی (جمل خبری) یا سؤال (جمل ترسشی)
معرفی خوش تژوهش ،جامع  ،خوش نمون گیری ،اب اخ جمعآوخی داده و خوش تج ی وتحلیل یافت ها

تس از تأیید تروتوزال دخ شوخای گروه خشت مربوط  ،دانشجو ب طوخ خسمی مجوز آغاز اجرای تژوهش خا دخیافس
میکند .مهمترین محوخهای تروتوزالهای کامل شامل مواخدی ب شرح جدول  00-0اسس.
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جدول  .99-9مهمترین محورهای پروپوزالهای مربوط به پایاننامه و رساله
ردیف
0

بخشها
مقرخا

توضیح

اخائ تروتوزال
فردی

ازجمل ل وم هماهنگی با استاد خاهنما و مشاوخ دخ تکمیل تروتوزال و گرفتن امضای تأیید آ ها
دانشجو و اساتید خاهنما و مشاوخ ازجمل «نام و نام خانوادگی ،بخش علمی (دانشکده) ،گروه ،خشت و»...

3

مشخصا

9

عنوا تیشنهادی

1

بیا مائل

9

اهمیس و ضروخ

تعیین اهمیس موضوع و اولویس آ بین موضوعا

5

کاخبردهای احتمالی

معرفی مراجع استفادهکننده ،سازما ها و اخگا ها از نتایج موخد انتظاخ تژوهش

1

سوابق تژوهشی

اعم از کتاب ،مقال  ،تایا نام  ،خسال و  ...بر اساس خوش اخجاع ب منابع و مأخذ نویای  APAیا Vancouver

8

اهداف تژوهش

هدف کلی و اهداف اختصا ی متناسب با عنوا تژوهش

3

فرضی ها یا سؤالها

09

نوآوخی و جدید بود

00

خوش تژوهش

03

خوش جمعآوخی داده

09

قلمرو تژوهش

از ابعاد موضوعی ،زمانی ،مکانی

01

جامع و نمون

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

عنوا فاخسی و التین ،واژگا کلیدی فاخسی و التین
تعی ین ابعاد و معرفی دقیق مائل یا مشکل تژوهش و اخائ یک ترسش کلی دخ تایا آ

اخائ فرضی (ب

وخ

جمل خبری) یا سؤال (ب

مهم با تأکید بر م ایای انجام داد و معایب انجام نداد آ

وخ

جمل ترسشی) بر اساس اهداف تژوهش

اعالم توسط استاد خاهنما دخ خصوص ویژگی نوآوخان یا جدید بود تژوهش
از ابعاد «بنیادی ،نظری ،کاخبردی و سایر» و ازنظر «استراتژی و مایر اجرا»
با خویکرد «میدانی یا کتابخان ای» و معرفی اب اخ جمعآوخی داده همراه با خوایی و تایایی آ

تژوهش
09

تج ی وتحلیل دادهها

معرفی خوشهای آماخی یا کیفی تیشبینیشده برای تج ی وتحلیل دادهها

05

جدول زما بندی اجرا

بیا زما بندی اجرای تژوهش از زما تصویب تا دفاع نهایی ب تفکیک زما موخدنیاز برای مراحل مختلف

01

فهرسس منابع و مأخذ

شامل منابع فاخسی و غیرفاخسی اخجاع دادهشده دخ متن بر اساس نظام مأخذ نویای  APAیا Vancouver

دخ ادام نحوه نگاخش هر یک از بخشهای کلیدی تروتوزال دخ خاستای «عنوا منتخب» معرفی میشود.
 .9-6-9تدوین بیان مسئله
بیا مائل ب زبا ساده ب معنای توجی مائل و طرح ترسش کلی محقق اسس .هما طوخ ک گفت شد «مائل » باید
با «مبانی نظری» و «ادبیا

تیشین » دخ قالب استداللهای مناسب توجی شود .بر این اساس ساختاخ نگاخشی بیا مائل

خا میتوا ب شرح جدول  03-0معرفی کرد.
جدول  .92-9انواع محورهای کلیدی در نگارش بیان مسئله
ردیف

محور

0

طرح مشکل

3

چیاتی مشکل

9

تبدیل مشکل ب مائل

1

آثاخ مائل

9

چالش مائل

5

محدود کرد مائل

1

ترسش کلی

توضیح
طرح چالشهای ذهنی و احااسی ایجادشده از یک یا چند مشکل
تو یف شرایط مبهم و غیرشفاف چالش یا مشکل و ل وم ایجاد خویکردی مائل محوخ ب آ
تأکید بر عینی کرد یا قابللمس کرد شرایط مبهم یا غیرشفاف مشکل
معرفی و خوشن کرد آثاخ حا ل از مائل مشخصشده
اخائ استدالل مبتنی بر اطالعا

کم ،ناقص یا غلط دخ مواجه با مائل

از بعد زما  ،مکا  ،موضوع ،جنایس ،گروه سنی یا سازمانی خاص و امثال آ
بیا ترسش کلی ایجادشده برای محقق با توج ب مواخد قبل

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

بیا مائل دخ ساختاخ موخداشاخه باید ب نحوی نوشت شود ک دخ تایا آ خواننده احااس کند ،مائل ای جدی
وجود داخد ک تاسخ یا خاهحل کافی برای آ نیاس و توج ب این مائل اخزشمند اسس .هرچقدخ تژوهشگر بتواند دخ
حجمی کمتر و گویاتر بی ا مائل خا با توج ب محوخهای موخداشاخه بنویاد ،ب متقاعدسازی خوانندگا و داوخا
برای تأیید انجام تژوهش موخدنظر کمک میکند.
وجود داخد .مشکل بر یک قضاو

باید دقس کرد ک بین مشکل با مائل تفاو

حای تأکید داخد ک دخ آ فرد

میفهمد ک یک جای کاخ اشکال داخد و چی ی دخسس انجام نمیشود؛ اما فرد نمیداند «چ چی ی؟ دخ کجا؟ و چرا؟»
دچاخ اشکال شده اسس .مشکل می تواند یک ناخضایتی ،ناخاحتی ،نگرانی و یک وضعیس نامطلوب باشد؛ اما آ قدخ
مبهم اسس ک نمیتوا آ خا توضیح داد .بااحااس مشکل ،اغلب افراد دخ دد انجام کاخی برای خفع آ برمیآیند
اما هنوز نمیدانند «چ کاخی؟» باید انجام تا مشکل برطرف شود .یعنی دخ مرحل مواجه با مشکل« ،تعریف و تو یف
وضعیس موجود» کامل نیاس .اما دخ مرحل «مائل شد » ،مشکل شفافتر و وضعیس فعلی و احتماالً وضعیس مطلوب
آ تا حد زیادی مشخص خواهد شد .دخ مائل چالش ا لی این اسس ک فرد هنوز نمیداند با چ خاهحل یا اقدامی
میتوا وضع موجود خا بهبود داد یا مائل خا برطرف کرد .ب زبا علمیتر ،دخ مرحل مشکل ،تمام عوامل و متغیرهای
مؤثر دخ آ برای ما مشخص نیاس .با مطالع خوی مشکل و اف ایش اطالعا  ،دانات ها و آگاهی دانشجو از عوامل
ایجادکننده و خیش های آ اف ایش مییابد و قادخ ب بیا مائل خواهد شد .دخ اینجا «مائل » هما مشکل تعریفشده
اسس ک دخ آ «وضعیس موجود و مطلوب» مشخصشده اسس .برای نمون ممکن اسس «بیمیلی» دانشجویا نابس
ب تژوهش ب عنوا یک مشکل توسط تژوهشگر احااس میشود و با شفاف کرد موضوع او ب «کم بود انگی ههای
تژوهشی دخ دانشجویا » ب عنوا یک مائل میخسد ک باید دالیل آ خا شناخس و برای بهبود آ خاههای مشخصی
تیدا کرد .برای طرح یک مائل باید مبدأ و مقصد خا ب

وخ

دقیق یا تقریبی مشخص کرد و خاهبرد تژوهش برای

حل مائل یا جاتجوی مایر مناسب برای خفع آ خا موخد تأکید قراخ داد .مشخص نبود «وضعیس موجود یا مطلوب»
نشا از ضعف دخ «تشخیص یا تعریف مائل » اسس ک بدو آ اخائ مایر برای «حل مائل » تشتوان منطقی و الزم
خا نداخد .ب طوخ خال

«مشکل» دیده و «مائل » تعریف میشود .بایاخی از مشکال

نمیشوند .هنر تژوهشگر این اسس ک مشکال

خا دیده و آ خا ب

وخ

هم وجود داخند ک ا الً دیده

مائل بیا کند .برای تبدیل مشکل ب مائل

میتوا گامهایی ب شرح جدول  09-0برداشس.
جدول  .99-9مالحظاتی برای تبدیل مشکل به مسئله
موارد

ردیف
0

شناسایی وضعیس موجود

3

شناسایی وضعیس مطلوب (چیاس و چ باید باشد؟)

9

شناسایی خوشهای تژوهش علمی یا خاهکاخهایی برای تغییر وضعیس موجود و خسید ب وضع مطلوب و انتخاب بهترین آ

1

دخ وخ

وجود چندین مائل دخ یک مشکل آ ها خا تفکیک و اولویسبندی کرد.

ویژگی افرادی ک دخ یکخشت خاص ب تخصص میخسند و یا ب شکل تخصصی مطالع و تژوهش میکنند ،دخ
آ اسس ک مائل های کلیدی و استانداخد آ حوزه خا بهتر تشخیص داده و تعریف میکنند .باید دقس کرد ک جنس
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برخی مشکال

ب نوعی اسس ک تبدیل آ ها ب مائل کاخ دشواخی خواهد بود .ب ویژه اگر فرد بدو برخوخداخی از

تخصص الزم ،داخای تیشفرضها و سوگیریهای ذهنی هم باشد .اغلب افرادی ک دخ حوزه تخصصی کاخ میکنند،
ماائل استانداخد آ حوزه خا میشناسند و خاهحل آ ها خا می دانند .دخ زندگی شخصی و محیط اجتماعی هم ،هر فرد
مائل های مختلفی خا میآموزد و خوشهای حل آ ها خا ب تجرب یاد میگیرد .یکی از ب خگترین اشتباها
مواجه با مشکال

خایج دخ

این اسس ک تژوهشگر میکوشد هر مشکل خا ب یک یا چند مائل ای تبدیل کند ک خودش

میشناسد و بر خوشهای حل آ ها مالط اسس.
بیا ترسش کلی دخ این مرحل بایاخ مهم اسس و باید سؤال ب شکل مناسب و شفاف طرح شود .برای نمون برای
تژوهش خوی «تعاخض بین استاد خاهنما و دانشجو دخ فرایند اجرای تایا نام » میتوا سؤال خا با توج ب خویکرد
تژوهشی ب این شکل مطرح کرد:
 خویکرد تدیدهشناسی :تجرب زیات دانشجویا از تجرب تعاخض با استاد خاهنما دخ فرایند اجرای تایا نام
چیاس؟
 خویکرد گراندد تئوخی :فرایند مدیر

تعاخض بین استاد خاهنما و دانشجو دخ فرایند اجرای تایا نام چگون

اسس؟
ممکن اسس این چالش برای دانشجو ایجاد شود ک من هنوز با انواع خوشهای تژوهش و خویکردهای اثربخش
آشنا نشده ام تا بتوانم ترسش کلی ب این شکل طراحی کنم .دخ تاسخ ب این چالش ب هما خویکرد خفسوبرگشتی دخ
طول تروتوزال نویای اشاخه میشود ک دخ مرحل از آشنایی با ج ئیا

کاخ ،دانشجو میتواند ب عقب بازگردد و

تروتوزال خود خا ا الح یا تکمیل کند.
 .2-6-9تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق
برای بیا اهمیس و ضروخ

تحقیق ب شکل ساده باید مشخص شود ک موضوع چرا مهم اسس و بین موضوعا

مهم

چ اولویتی داخد .باید توضیح داده شود ک انجام این تژوهش چ م ایایی داخد و انجام نداد آنچ معایب و مشکالتی
خواهد داشس .دخ این بخش هم باید از تشتیبانی مبانی نظری دخ استداللهای اخائ شده استفاده کرد .ساختاخ نگاخش
اهمیس و ضروخ

میتواند بر اساس محوخهایی ب شرح جدول  01-0موخدتوج قراخ گیرد.

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

جدول  .93-9محورهایی برای نگارش تدوین اهمیت و ضرورت پژوهش
موارد

ردیف
0

اخائ دالیلی برای انجام تژوهش

3

اشاخه ب مشکل قابلحل با این تژوهش

9

اشاخه ب می ا اف ایش دانش بشری و خوشن کرد ابعاد ناشناخت موضوع

1

اشاخه ب آثاخ منفی ناشی از بیتوجهی ب موضوع مانند ه ین ها ،زما و هرگون آسیب احتمالی

9

معرفی افراد یا سازما های استفادهکننده از نتایج تژوهش
تیشین و نظریا

5

بیا اهمیس با دالیل نظری یا بر اساس دانش ،ادبیا

1

بیا اهمیس با دالیل عملی بر اساس کاخبرد عملی نتایج تژوهش

موجود

8

بیا ضروخ

تژوهش با تأکید بر دو مؤلف «زما » و «مکا »

3

بیا ضروخ

با اخائ آماخ و اخقام از خویدادها و تأکید متخصصا و احبنظرا دخ انواع تژوهشها یا مصاحب های خسمی

09

نشا داد جای خالی تژوهش موجود دخ میا تژوهشهای انجامشده

برای نمون دانشجویی میخواهد دخباخه سواد خسان ای دانشجویا دانشگاه خود تژوهش کند .ضروخ این تژوهش
میتواند انواع «مشکال خفتاخی ،اطالعخسانیهای غلط و سوءاستفادههای تبلیغاتی» و اهمیس آ «ل وم مواجه مناسب
ب محتوای خسان ها دخ دنیای امروز اختباطی» باشد.
 .9-6-9تدوین اهداف
هدف تژوهش مشخصکننده آ اسس ک تژوهشگر ب دنبال چیاس .بایاخی از داوخا ابتدا اهداف کلی و اختصا ی
خا میخوانند و بر اساس آ بقی اج ای تروتوزال خا ازنظر قابلاجرا بود موخدبرخسی قراخ میدهند .هدف کلی اغلب
هما عنوا تژوهش اسس ک دخ مواخدی با شرح بیشتری اخائ میشود .اهداف اختصا ی شامل چندین هدف اسس
ک هرکدام بخشی از هدف کلی خا توشش میدهد .ب همین خاطر ب آ اهداف «ج ئی ،فرعی ،اختصا ی یا ویژه»
هم میگویند .برای تهی اهداف اختصا ی مناسب میتوا از الگوی  SMARTو با تأکید بر شاخصهای «خاص بود ،
قابلاندازهگیری ،قابل دسسیابی ،واقعگرایی و محدودیس زمانی» 0ب شرح جدول  09-0استفاده کرد.
جدول  .95-9شاخصهایی برای تهیه اهداف اختصاصی یا ویژه
توضیح

ردیف

شاخص

0

خاص بود

3

قابلاندازهگیری

9

قابلدستیابی

اطمینا از قابلاجرا بود آ

1

واقعگرایی

واقعبینان و عقالنی بود

9

محدودیس زمانی

اطالع و آگاهی از خواست مشخص هدف
امکا اندازهگیری آ

دخ زما مشخصی قابلدستیابی بود

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

یا سؤالهای

تژوهشی تبدیل میشوند .مهم این اسس ک «موضوع ،هدف و فرضی ها یا سؤاال » باید «اختباط مفهومی و منطقی»
باهم داشت باشند .اهداف اختصا ی باید مشخص کند ک دخ فرایند تژوهش «چ کاخی خا چطوخ ،کجا ،چ وقس ،با
چ کای و ب چ منظوخ» انجام میشود .برای بیا اهداف اختصا ی باید از فعلهای کنشی قابلسنجش استفاده کرد
و این افعال میتوانند شامل «مقایا  ،محاسب  ،اخزیابی ،تعیین ،تبیین ،تشریح ،توضیح و امثال آ » باشند .برای نوشتن
اهداف اختصا ی نباید از افعال غیر کنشی مبهم مانند «برخسی ،دخک ،فهم ،باوخ کرد  ،مطالع و امثال آ ها» استفاده
کرد؛ زیرا اخ زیابی می ا دستیابی ب این اهداف بایاخ دشواخ اسس .همچنین مفاهیمی چو «مطالع و برخسی» اب اخ یا
وسیل ای برای خسید ب هدف هاتند و نباید ب عنوا هدف مطرح شوند.
 .3-6-9تدوین فرضیه یا سؤال پژوهشی
تس از تدوین اهداف کلی و اختصا ی تژوهشگر باید این اهداف خا ب شکلی طراحی کند ک قابل تاسخ داد یا
آزمو کرد باشد .ب این منظوخ تژوهشگر اهداف اختصا ی تژوهش خا ب سؤاال تژوهشی (برای امکا تاسخگویی)
یا فرضی های تژوهش (برای امکا آزمو کرد ) تبدیل میکند .این اقدام مایر اجرای تژوهش خا همواخ میکند و هر
هدف میتواند ب یک یا بیشتر از یک موخد سؤال یا فرضی تبدیل شود .این بخش مهم ک از چالشهای دانشجویا و
تژوهشگرا اسس ،اگر ب دخستی دخک نشود ،موجب اشتباهاتی دخ تژوهش خواهد شد .ب این منظوخ و برای دخک
مفاهیم فرضی و سؤال ،تفاو

آ ها دخ جدول  05-0اخائ شده اسس.
جدول  .96-9تفاوتهای فرضیه و سؤال و کاربرد آنها
فرضیه

ردیف

سؤال

یک جمل خبری

0

یک جمل ترسشی

خویکرد آزمود یک حدس آگاهان

3

خویکرد تاسخ ب یک ترسش

نیاز ب حداقل  3متغیر

9

نیاز ب حداقل یک متغیر

اغلب خویکردی غیر اکتشافی

1

اغلب خویکردی اکتشافی

حال این سؤال مطرح می شود ک چ موقع از سؤال و چ موقع از فرضی باید استفاده کرد؟ تاسخ ب این سؤال
اغلب با اختالف نظرهایی بین اساتید و تژوهشگرا مختلف خوب خو اسس و میتوا انواع خویکردها و نظرا
این خابط دخ جدول  01-0مشاهده کرد.

خا دخ

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

جدول  .91-9انواع نظرها در کاربرد فرضیه و سؤال
ردیف

رویکرد

0

فرضی محوخی

با گرایش ب اخائ فرضی  ،تالش داخند دخ هر شرایط اهداف خا ب فرضی تبدیل کنند.

3

سؤال محوخی

با گرایش ب اخائ سؤال ،تالش داخند دخ هر شرایط اهداف خا ب سؤال تبدیل کنند.

9

توضیح

فرضی با مبانی نظری تنها زمانی اهداف خا ب فرضی تبدیل میکنند ک مبانی نظری مناسب برای یک حدس وجود داشت
باشد.
سؤال دخ تژوهش

1

زمانی اهداف خا ب سؤال تبدیل میکنند ک حوزه موخدبرخسی کامالً ناشناخت و بدو مبانی نظری

اکتشافی

باشد.

ترکیبی

برخی اهداف خا ب سؤال و برخی خا ب فرضی با خویکردهای دو گ ین « 9و  »1تبدیل میکنند .باید

9

از کاخبرد همزما سؤاال

تژوهشی و فرضی با ماهیس یکاا اجتناب شود مگر آنک سؤاال

تژوهشی و فرضی متفاو

باشند.

دخ برخی تژوهش های کیفی نیاز ب تعیین اهداف اختصا ی دخ ابتدای کاخ نیاس و دخ طول تژوهش با
محدودسازی مائل و قابلیس انجام آ  ،سؤاال

طراحی میشود .دخواقع سؤاال

تژوهش با یک سؤال ا لی آغاز و

دخ مراحل بعدی ب طوخ تدخیجی توسع و با عمق بیشتری بر خوی ماائل تژوهش ب سؤاال
سؤاال

فرعی تبدیل میشود.

عموماً کلی ،باز و دخ برخی مواخد ساده هاتند و ب سوی عمل و فرایند جهس داخند.

تیشنهاد می شود تژوهشگر تنها زمانی ب سراغ طراحی فرضی برای اهداف برود ک شرایط طرح یک حدس منطقی
با تشتوان مبانی نظری فراهم باشد؛ دخ غیر این وخ
باید ب مالحظا

طرح سؤال سادهتر و منطقیتر اسس .برای تدوین هر فرضی

جدول  08-0توج داشس.
جدول  .98-9انواع فرضیههای قابل تدوین

ردیف

نوع

0

تژوهشی

3

آماخی

توضیح
الف) جهسداخ :مانند فرضی «مدیرا ز عملکرد بهتری نابس ب مدیرا مرد داخند».
ب) بدو جهس :مانند فرضی « :بین جنایس و عملکرد مدیرا تفاو

وجود داخد».

الف) فرض فر :عدم خابط  ،عدم تفاو  ،یکاا بود
ب) فرض خالف :وجود خابط  ،وجود تفاو

دخ فرضی جهس داخ جهس متغیر ماتقل بر متغیر وابات مشخص اسس ولی دخ فرضی بدو جهس ،جهس متغیر
ماتقل بر متغیر وابات مشخص نیاس .فرضهای « فر و خالف» خا میتوا برای فرضی های «جهسداخ و بدو
جهس» ب دو شکل «الفبایی و نماد آماخی» ب شرح جدول  03-0نوشس.
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جدول  .91-9انواع الگوی نگارش فرضیه آماری برای فرضیههای پژوهشی
ردیف
0

توضیح

نوع
جهسداخ نگاخش فرضی

فر و خالف ب

وخ

الفبایی:

 :H0مدیرا ز عملکرد بهتری نابس ب مدیرا مرد نداخند.
 :H1مدیرا ز عملکرد بهتری نابس ب مدیرا مرد داخند.
نگاخش فرضی

فر و خالف ب

وخ

نماد آماخی:

بدو

نگاخش فرضی

فر و خالف ب

وخ

الفبایی:

جهس

 :H0بین جنایس و عملکرد مدیرا تفاو

وجود نداخد.

 :H1بین جنایس و عملکرد مدیرا تفاو

وجود داخد.

H0: M=M
H1: M>M

3

نگاخش فرضی

فر و خالف یا فرض مقابل ب

وخ

نماد آماخی:
H0: M=M
H1: M≠ M

فرضی های جهسداخ خا میتوا از «فعل» آ ها تشخیص داد ک با مواخدی چو «بیشتر ،کمتر ،ب خگتر ،کوچکتر،
اف ایش ،کاهش ،بهتر و بدتر» همراه هاتند .فرضی جهسداخ قویتر از فرضی بدو جهس اسس زیرا برای آ باید
شواهد قوی اخائ داد .وقتی شواهد قوی برای فرضی جهسداخ نباشد باید آ خا ب

وخ

«بدو جهس» اخائ کرد.

فرضی های جهسداخ «فرضی های یک دامن » و فرضی های بدو جهس «فرضی های دو دامن » هاتند .شناسایی
«جهسداخ یا بدو جهس» بود فرضی برای آزمو آماخی مهم اسس .اندازه شاخص آزمو موخدنظر جهس خد فرض
فر با مقداخ آلفا  9دخ د ( )α=9/99برای «آزمو دو دامن ب می ا  »0/35و برای «آزمو یک دامن ب می ا »0/59
اسس .همچنین اندازه شاخص آزمو موخدنظر برای خد فرض فر با مقداخ آلفا  0دخ د ( )α=9/90دخ «آزمو دو
دامن ب می ا  »3/98و برای «آزمو یک دامن « »3/99اسس (جدول .)39-0
جدول  .20-9اندازه جهت رد فرضیه صفر
ردیف

آزمون

سطح  5درصد

سطح یک درصد

0

دو دامن

0/35

3/98

3

یک دامن

0/59

3/99

البت دانشجویا با کمک نرماف اخهای کامپیوتری مانند « »AMOS« ،»SPSSو « »PLSبا مقایا  Sigو آلفا این کاخ
خا انجام میدهند .این فرضی های جهسداخ گاهی بر «خابط » و گاهی بر «تفاو » تأکیدداخند .دخ نوع خابط ای «اختباط
یا همباتگی بین دو یا چند متغیر» و دخ نوع تفاوتی «وجود تفاو

بین متغیر یا متغیرها» موخدتوج قراخ میگیرد .دخ

شرایط برخسی تفاو ها اغلب فرضی های فر ،حاکی از «برابری یا نبود تفاو » و دخ برخسی خابط مبتنی بر «نبود
خابط » اسس .دخ جدول  30-0برای هرکدام یک نمون اخائ شده اسس.

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

جدول  .29-9نمونههایی از فرضیههای رابطهای و تفاوتی
ردیف

نوع فرضیه

0

تفاوتی

3

خابط ای

نمونه
سواد خسان ای دخ میا افراد تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده برابر اسس.
بین تحصیال

و سواد خسان ای خابط وجود نداخد.

این فرضی ها فر یا خنثی هاتند ،چو گرایش ب هیچ جهتی خا نشا نمیدهند .دخ گ اخشهای آماخی مربوط ب
تج ی وتحلیل یافت ها ،فرضی های فر و خالف ب شکل آماخی نمایش داده میشوند.
سؤال تیچیدگیهای فرضی خا نداخد و ب خاحتی میتوا با سؤالی کرد هر هدف ،ب دنبال تاسخ آ از خوشهای
مناسب دخ طول تژوهش بود .یکی از اشتباها

خایج دخ طراحی سؤال این اسس ک دانشجویا ب

رف استفاده از یک

کلم «آیا» از هدف سؤال می سازند .باید دقس کرد ک نوشتن سؤال دخ عین سادگی ب خعایس ا ولی هم نیاز داخد.
برای نمون وقتی هدف برخسی خابط بین تحصیال و سواد خسان ای اسس ،بهتر اسس ب جای سؤال «آیا بین تحصیال
و سواد خسان ای خابط وجود داخد؟» اینطوخ نوشت شود ک «چ خابط ای بین تحصیال

و سواد خسان ای وجود

داخد؟».
دخنهایس انتخاب سؤال یا فرضی ب نوع استدالل دانشجو و هدایس استاد خاهنما باتگی داخد .باید دقس کرد ک
نوشتن هر دو شکل فرضی و سؤال برای دسسیابی ب یک نتیج از یک هدف ،مجاز نیاس .تس الزم اسس فقط سؤال
یا فرضی ای مشخص برای یک هدف اختصا ی نوشت شود .البت چنانچ ماهیس سؤال تژوهشی و فرضی متفاو
باشد نگاخش هردو مجاز اسس ب شرط آنک تکراخ و ازلحاظ مفهومی یکاا نباشند .برای دخک بیشتر ب مواخد جدول
 33-0و نمون های اخائ شده توج فرمایید.
جدول  .22-9نمونههایی برای موارد نگارش «یا فرضیه یا سؤال» و یا «نگارش هر دو»
ردیف

محور

0

یا فرضی یا سؤال

سؤال تژوهشی :آیا بین هوش هیجانی مدیرا و عملکرد آنا خابط وجود داخد؟

(فقط یکی باشد)

فرضی  :بین هوش هیجانی مدیرا و عملکرد آنا خابط وجود داخد.

3

نمونه

نگاخش هر دو

سؤاال

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

(ب اختیاخ

اسس؟

تژوهشگر)

فرضی  :بین هوش هیجانی مدیرا و عملکرد آنا خابط وجود داخد.

تژوهش خا میتوا ب س دست «تو یفی ،خابط ای و تفاوتی» ب شرح جدول  39-0تقایم کرد.
جدول  .29-9انواع سؤاالت پژوهش

ردیف

انواع

0

تو یفی

استفاده از کلماتی چو «چیاس ،چگون اسس و امثال آ

3

خابط ای

نشا دهنده چگونگی خابط دو یا چند متغیر

9

تفاوتی

دخ نوشتن سؤاال

نمونه

نشا دهنده تفاو

بین متغیرها

تژوهش باید ب مواخدی ب شرح جدول  31-0توج داشس.
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جدول  .23-9انواع مالحظات در نوشتن سؤاالت پژوهش
مالحظات

ردیف
0

اختصاص شماخه ب هر سؤال

3

بیا شفاف و مشخص سؤال

9

قابل تاسخدهی بود

1

ب نحویک ب یک جواب برسد.

9

بهتر اسس ک ب «بل -خیر» ختم نشود و تاسخها خویکرد تحلیلیتری داشت باشند.

5

همپوشانی نداشتن سؤاال

1

هموز بود سؤاال

8

خاخج از اهداف فرعی و مائل نبود

دخ تروتوزالهایی ک تژوهشگر ب دنبال آزمو یا طراحی مدل اسس ،میتوا تس از سؤاال

یا فرضی ها ،مدل

مفهومی تژوهش خا هم اخائ کرد.
 .5-6-9ارائه مدل مفهومی
الزم ب توضیح اسس دخ وخ

نیاز ب برخسی و آزمو مدل ،تس از اخائ فرضی  ،مدل مفهومی اولی اخائ خواهد

شد .تژوهشگر دخ تروتوزال با س شکل میتواند مدل مفهومی خود خا با توج ب «موضوع ،فرضی ها و نوع متغیرها»
ا خائ کند .س شکل موخداشاخه ب ترتیب از باال ب تایین دخ شکل  3-0معرفیشده اسس .دخ شکل اول ب متغیرهای
«ماتقل و وابات » ،دخ شکل دوم ب متغیرهای «ماتقل ،وابات و میانجی» و دخ شکل سوم ب متغیرهای «ماتقل ،وابات
و تعدیلکننده تأکید میشود.
متغیر ماتقل

متغیر وابات

متغیر میانجی
متغیر وابات

متغیر ماتقل

متغیر تعدیلکننده

متغیر وابات

متغیر ماتقل

شکل  .2-9انواع مدلهای مفهومی قابلارائه توسط پژوهشگر

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

 .6-6-9روششناسی پژوهش
بعدازاین ک سؤال یا فرضی تژوهش مشخص شد ،باید خوش انجام تژوهش و چگونگی آزمو فرضی ها یا تاسخ ب
سؤاال

دخ قالب خوششناسی تژوهش مشخص شود .ب این منظوخ باید ب سؤاالتی ب شرح جدول  39-0تاسخ داد

و آ ها خا دخ تروتوزال نوشس.
جدول  .25-9سؤاالت تعیینکننده روششناسی پژوهش
سؤاالت

ردیف
0

خوش تژوهش ب لحاظ هدف کدام اسس؟

3

خوش تژوهش ب لحاظ خاهبردی کدام اسس؟

9

خوش تژوهش ب لحاظ مایر اجرا کدام اسس؟

1

قلمرو موضوعی ،مکانی و زمانی تژوهش چیاس؟

9

دادهها از چ جامع یا نمون ای جمعآوخی میشود؟ دخ وخ

5

از چ اب اخی با چ خوایی و تایایی برای جمعآوخی دادهها استفاده میشود؟

1

از چ خوش تحلیل داده کمی یا کیفی و با چ نرماف اخ یا چ سطح اطمینا آماخی استفاده میشود؟

برای تاسخگویی ب این سؤاال

استفاده از نمون با چ خوش و ب چ دلیل انجام میشود؟

میتوا از فصول تنج تا ن استفاده کرد.

 .1-6-9تجزیهوتحلیل یافتهها
به خوشهای مناسب آماخی یا تحلیل کیفی برای تج ی وتحلیل دادهها اشاخه داخد .دخواقع دخ این بخش تژوهشگر
مشخص میکند ک برای تج ی وتحلیل دادههای خود ،از چ خوشهای آماخی (کمی) یا کیفی استفاده میکند .ج ئیا
این خوشها دخ فصل هشتم کتاب معرفیشده اسس .برای اجرای تج ی وتحلیل یافت ها الزم اسس تا نرماف اخهای تحلیل
آماخی (استیاساس ،ایموس ،لی خل و )...یا تحلیل کیفی دخ تروتوزال معرفی شود .انواع ترکاخبرد این نوع نرماف اخها
دخ بخش تنجم کتاب معرفی شده اسس .همچنین دخ تحلیل آماخی باید ب سطح اطمینا برای تحلیلها هم اشاخه شود.
ب طوخمعمول سطح اطمینا  39دخ د دخ تژوهشهای علوم اناانی دخ نظر گرفت میشود.
 .8-6-9ارجاع داخل متن و منبع نویسی در پروپوزال
اخائ منبع برای تمام گ اخشها ،ادعاها و استداللها بر اساس «مبانی نظری» و «ادبیا
ب این منظوخ شما دخ متنهای بخشهایی مانند «بیا مائل » یا «اهمیس و ضروخ

تیشین » دخ تروتوزال الزم اسس.
تژوهش» یا «تیشین تژوهش» باید

ب مطالب استفادهشده از منابع مختلف دخ حد «نامخانوادگی نویانده و سال» اخجاع دهید .این نشانی اخجاع شده باید
دخ بخش «فهرسس منابع یا منابع» دخ تروتوزال باید ب طوخ کامل و با ج ئیا

نوشت شود .برای اخجاع دخ متن و نوشتن

کامل نشانی منبع اخجاع شده دخ فهرسس منابع الگوهای معتبر مختلفی وجود داخد ک باید بر اساس الگوی مطرحشده
دخ تروتوزال این کاخ خا انجام داد .اگر الگویی نوشت نشده بود ،میتوا از خایجترین الگوی اخجاعدهی و منبعنویای
یعنی « »APAاستفاده کر د .توضیحا

کامل این خوش دخ فصل سوم و بخش نگاخش تایا نام و خسال نوشت شده
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اسس .اما ب طوخ ساده برای نوشتن نشانی کامل یک مانند مقال اخجاع شده دخ متن ب ترتیب «نام خانوادگی ،نام ،سال،
عنوا مقال  ،نام نشری  ،شماخه نشری و شماخه فحا » اخائ میشود.
 .1-6-9ارتباطات منطقی بین بخشهای روششناسی برای نگارش پروپوزال
دخ خوششناسی یک اختباط منطقی بین اج ای خوششناسی هر تژوهش وجود داخد ،ب این معنا ک هر یک از اج اء با
یک خبط منطقی بر اساس ج ء قبل از خود شکل میگیرد .دخواقع نقط شروع برای نوشتن خوششناسی ،ابتدا عنوا
و بعد اهداف و دخ ادام فرضی یا سؤاال

تژوهشی اسس .بر اساس این مواخد ابتدا خوش تژوهش ،سپس جامع  ،نمون

و خوش تعیین آ  ،سپس اب اخ جمعآوخی دادهها ،خوایی و تایایی آ و دخنهایس خوشهای تج ی وتحلیل یافت ها مطرح
میشود .این فرایند دخ شکل  9-0معرفیشده اسس .تو ی میشود ،ب جای نظرگیری دخباخه یک عنوا خالی ،ابتدا دخ
کناخ این شکل اج ای کاخ معرفی شود و بعد از اساتید و مشاوخا مختلف برای ا الح و تکمیل آ نظر بگیرند .شکل
 9-0ب نوعی خاهنمای نگاخش تروتوزال خام اولی و شروع بایاخ خوبی برای تکمیل و نگاخش تروتوزال ا لی اسس.
عنوان
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه یا سؤال
روش تحقیق (ازنظر استراتژی ،مسیر اجرا و هدف)
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
ابزار جمعآوری داده با پایایی و روایی
روش تجزیهوتحلیل دادهها (کیفی یا کمی)
درروش کمی معرفی روشهای آماری توصیفی و استنباطی
شکل  .9-9فرایند نگارش روششناسی هر جزء با استناد به جزء ماقبل آن

تو ی میشود قبل از نگاخش تروتوزال ا لی ،با استفاده از شکل  9-0تروتوزال اولی خا دخ یک فح نوشس
و تس از تأیید گروه مربوط آ خا تکمیل کرد.

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

 .90-6-9سایر بخشهای اطالعاتی و جدول گانت
دخ تروتوزالها تس از اخائ مطالب گفت شده ،بخشهایی مربوط ب لوازم ،تجهی ا
ک دانشجو دخ وخ

نیاز مل م ب ثبس اطالعا

و ه ین های تژوهش وجود داخد

مربوط دخ این بخش اسس .اگر بخشی از ه ین های تژوهشی

دانشجو ،توسط دانشگاه یا سازما خا ی حمایس میشود تکمیل آ الزم اسس .دخ انتهای تروتوزال اغلب بخشی
مانند جدول گانس (جدول  )35-0وجود داخد تا دانشجو زما انجام مراحل مختلف تژوهش خود خا مشخص کند.
جدول  .26-9نمونه جدول گانت برای برنامه زمانبندی ماهانه طرح پژوهش
ردیف

فعالیت اجرایی

9

0

نوشتن طرح تژوهش

*

3

اخائ ب گروه آموزشی

*

9

تصویب دخ گروه

*

1
9
5

برخسی ادبیا

تیشین و مبانی نظری

جمعآوخی دادهها
وخود اطالعا

ب خایان

1

تج ی وتحلیل دادهها

8

نوشتن گ اخش تژوهش

3

دفاع از تایا نام

.1-9

*

2

*

9

*

3

5

6

*

*

*

*

*

*

*

*

1

*

8

*

1

*

93 99 92 99 90

*

*

*

*
*

*
*

*
*

ارزیابی نهایی پروپوزال

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

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۱

مرجع پژوهش

۴۱

جدول  .21-9چکلیست ارزیابی پروپوزال یا پیشنهاده پژوهشی تکمیلشده (مورداستفاده دانشجو)
محوخها

مناسب بود

معیاخ

بلی

موضوع

آیا قابلیس اجرا با توج ب جمعآوخی داده ،زما  ،تجهی ا

خیر

و منابع مالی داخد؟

آیا عنوا مختصر و مغید و گویا اسس؟
آیا عنوا فاخسی با عنوا انگلیای مطابقس داخد؟
آیا دامن مائل تژوهش محدود و عینی شده اسس؟

بیا مائل

آیا مائل تژوهش ب خوز (جدید) اسس؟
آیا مائل تژوهش« ،خوشن ،منطقی و با تشتیبانی مبانی نظری و ادبیا

تیشین » اسس؟

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

ضروخ

اهمیس و

سؤاال

فرضی ها یا

آیا مهم بود مائل ب خوبی بیا شده اسس؟
آیا اولویس داشتن و ضروخ

انجام این تژوهش ب خوبی بیا شده اسس؟

آیا جای خالی تژوهش ب خوبی نشا دادهشده اسس؟
آیا فرضی ها یا سؤاال

تژوهش با موضوع مرتبط اسس؟

آیا فرضی ها یا سؤاال

تژوهش با بیا مائل مرتبط اسس؟

آیا فرضی ها آزمو تذیر و یا سؤاال

تاسختذیر هاتند؟

آیا خوش تژوهش بر اساس موضوع انتخابشده اسس؟

خوششناسی

آیا جامع ب دخستی تعریفشده و تعداد آ مشخص اسس؟
آیا خوش نمون گیری و منطق استفاده از آ ب خوبی بیا شده اسس؟
آیا تعداد نمون و کفایس آ ب طوخ منطقی توضیح دادهشده اسس؟
آیا اب اخ و خوش جمعآوخی دادهها ب طوخ منطقی توضیح دادهشده اسس؟
آیا خوش تج ی وتحلیل یافت ها ب خوبی توضیح دادهشده اسس؟

منابع نوشتاخی

آیا فهرسس منابع موخداستفاده ب خوش علمی ونکووخ یا ایتیای تنظیمشده اسس؟
آیا فونس  B-lotusبا سای  09برای متن فاخسی و فونس Times New Romanبا سای
 03برای متن انگلیای و فا ل خطوط یک سانتیمتر خعایس شده اسس؟

قلمرو تژوهش

آیا متغیرهای تژوهش ب خوبی و با تشتیبانی مبانی علمی تعریفشده اسس؟
آیا محدوده زمانی موخدبرخسی مشخصشده اسس؟
آیا محدوده جغرافیایی موخدبرخسی مشخصشده اسس؟

عالوه بر اخزیابی موخداشاخه باید از «دسترسی ب نمون موخدبرخسی و امکا جمعآوخی داده از آ ها»« ،برخوخداخی
از منابع مالی کافی برای اجرای تژوهش» و «کامل شد تژوهش دخ زما موخدنظر» اطمینا حا ل کرد .دخ تژوهشهای
متعددی دانشجویا ب دلیل فقدا توج ب این س موخد دخ ابتدای کاخ با چالشهای جدی مواج شدند.

طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

.8-9

رعایت مالحظات حقوقی در پروپوزال

برای خعایس مالحظا

حقوقی و تیشگیری از هرگون تیامدهای ناشی از بیاطالعی از آ ها باید بخش چهاخم و فصل

چهل وهشتم خا مطالع کرد .دو موخد از این مالحظا

ب عنوا فرایندی قانونی و اجباخی برای تأیید «تیشنهادهها یا

تروتوزالها» دخ ایرا تیشبینیشده اسس .نخاتین موخد «گ اخش تکراخی نبود عنوا تروتوزال» و دوم «گ اخش نتایج
می ا مشابهسها دخ محتوای تروتوزال» اسس .سازما خسمی اخائ دهنده این خدما
اطالعا

«تژوهشگاه علوم و فناوخی

ایرا » با نام اختصاخی و معروف «ایرانداک» اسس.

 .9-8-9گزارش تکراری نبودن «عنوان پروپوزال» در «ایرانداک»
با عنایس ب مصوب «وزاخ

علوم ،فناوخی و تحقیقا » برای جلوگیری از «تکراخ موضوعا

تروتوزالها دخ «ایرانداک» و دخیافس گ اخش توسط دانشجویا از ال اما

تژوهشی» ثبس عنوا

تأیید «تیشنهادهها یا تروتوزالها» دخ مقاطع

کاخشناسی اخشد و دکتری اسس.
هم کاخبرا بدو محدودیس و ب
تایا نام ها و خسال ها دخ تایگاه اطالعا

وخ

خایگا  ،ب اطالعا

کتابشناختی و  09تا 39

فح ی نخاس

گنج دسترسی داخند و میتوانند با جاسوجو دخ این تایگاه از تیشین تژوهش

خودآگاه شوند .اما کاخبرانی ک عالق مند هاتند برخسی تیشین تژوهش آنا خا کاخشناسا متخصص ایرانداک انجام
دهند و تاسخ آ ها دخ یک نام خسمی ب نشانی خایانام های دلخواه آنا فرستاده شود ،میتوانند از سامان تیشین
تژوهش استفاده و دخ ازای ترداخس مبلغ مشخصشده ،تاسخ خود خا دخیافس کنند.
هرچند برخی دانشجویا دخ انتهای فرایند تأیید تروتوزال برای دخیافس این گ اخش اقدام میکنند ،اما تو ی
میشود ک دانشجویا قبل از تکمیل تروتوزال و برای اطمینا از تکراخی نبود عنوا خود ،نابس ب دخیافس گ اخش
از ایرانداک اقدام کنند .هرچند ممکن اسس تیشنهاده یا تروتوزال با نظر اساتید یا داوخا دچاخ تغییراتی شود ولی اینکاخ
ب غنای فعالیس دانشجو دخ انتخاب عنوا مناسب کمک میکند .دخ مواخدی عناوین ن دیک ب عنوا شما گ اخش
میشود ک میتوا با مروخ آ ها و ب ویژه مروخ بخش «تیشنهادی تژوهشی یا تیشنهاددهنده موضوع ب سایر
تژوهشگرا » دخ آ ها ترداخس و از آ ها برای ا الح و تکمیل عنوا خود کمک گرفس .چگونگی مراحل ثبس و
دخیافس گ اخش «تکراخی نبود عنوا تروتوزال» از سامان ایرانداک و بخش «تیشین تژوهش» خا میتوا دخ بخش
چهاخم و فصل چهلوهشتم ب

وخ

تصویری و گامب گام مروخ کرد.

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

الزم برای تأیید تروتوزال دا نشجویا کاخشناسی اخشد و دکتری ،دخیافس گ اخش می ا «همانندی»

برای اخائ ماتندی معتبر دال بر تکراخی نبود محتوای تروتوزال اسس برای این منظوخ باید از سامان «همانندجو»
مربوط ب ایرانداک استفاده شود .چگونگی مراحل ثبس و دخیافس گ اخش می ا شباهس محتوای تروتوزال خا میتوا
دخ بخش چهاخم و فصل چهلوهشتم ب

وخ

تصویری و گامب گام مروخ کرد .می ا قابلتذیرش همانندی حداکثر تا
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 99دخ د اسس و دخ وخ

بیشتر بود از این مقداخ نیاز ب اخائ استداللهای قانعکننده و تأیید گروه مربوط خواهد

بود .یک از مواخد برای اخائ

حیح ه مانندی آ اسس ک مواخد مشترک و غیرمربوطی ک احتمال داخد دخ می ا

همانندی اثر داخد ،قبل از باخگذاخی تروتوزال ،حذف شوند .برای نمون میتوا ب عناوین یا بخشهای توضیحی
تروتوزال یا فهرسس منابع اشاخه کرد.
.9-8-9

دریافت کد اخالق برای پایاننامه یا رسالههای زیست پزشکی

برخی تژوهشها و ب دلیل کاخ خوی موضوعا

اناانی و حیوانی ،مل م ب دخیافس «کد اخالق» هاتند .برای نمون با

توج ب تأکید «کمیت ملی اخالق دخ تژوهشهای زیاس ت شکی» و «آییننام کمیت اخالق زیاتی دانشگاه تیام نوخ»
کلی تژوهشگرا ب خصوص دخ خشت خوانشناسی با موضوعا

اناانی و حیوانی باید تس از تأیید عنوا تروتوزال،

مصوب «کمیت اخالق زیاتی یا کد اخالق» خا دخیافس کنند .ب این منظوخ تژوهشگرا با تکمیل «فرم خضایسنام
آگاهان تژوهش» آ خا همراه با « وخ جلا تصویب تروتوزال و فایل تروتوزال» ب «مائول تژوهشی مرک » تحویل
داده تا ب «کمیت اخالق دخ تژوهش دانشگاه» ب نشانی  re_researeh_ office@pnu.ac. irدخ «دفتر تحقیقا  ،خدما
«کمیت اخالق دخ تژوهش» دخ خصوص «اخذ کد

تژوهشی و فناوخی» اخسال شود .دخ ادام و برای مشاهده مصوبا

اخالق» ،باید ب «سامان ملی اخالق دخ تژوهشهای زیاس ت شکی وزاخ

بهداشس ،دخما و آموزش ت شکی» ب

نشانی  ethics.research.ac.irمراجع و از مایر شکل « 1-0کد اخالقی» خا دخیافس کرد« .فرم خضایس» و «آییننام
کمیت اخالق زیاتی دانشگاه تیام نوخ» دخ توختال مرک ی و قامس تژوهش قابلدسترسی اسس.
«کمیترر اخررالق تابعرر » ← «کمیترر اخررالق دخ تررژوهش دانشررگاهی» ← «کمیترر اخررالق دخ تررژوهش دانشررگاه تیررام نرروخ» ←
«مشخصا

کمیت » ← «امکا مشاهده و دخیافس مصوبا

کد اخالق ب

وخ

فاخسی و انگلیای»

شکل  .3-9مسیر دریافت کد اخالق از سامانه ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی

اجرای پژوهـش

هدف کلی :آشنایی با نحوه اجرای پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با جایگاه گام اجرای پژوهش در مقایسه با گامهای قبل و بعدازآن
 آشنایی با ساماندهی طرح پژوهش به کمک پروپوزال
 آشنایی با فرایند اجرای پژوهش و پیادهسازی آن با الگوی نگارش «پایاننامه
یا رساله»

2
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۴۴

مقدمه
شروع تژوهش ب معنای اجرای تژوهش بر مبنای طرح تژوهش یا هما تروتوزال اسس .دخ نخاتین گام برای این
منظوخ باید مبانی تژوهش خا ساما داد؛ یعنی بر اساس تروتوزال ،بیا مائل  ،اهداف ،سؤاال
تیشین و خوششناسی ،کاخ خا تکمیل و نهایی نمود .سپس بر اساس سؤاال

ادبیا

یا فرضی ها ،مبانی نظری،

یا فرضی ها و با اب اخهای مشخص،

دادهها خا جمعآوخی ،تج ی وتحلیل و موخدبحث و نتیج گیری قراخ داد .دخ این فصل برای دخک بیشتر دانشجو،
فرایندهای اجرایی تژوهش ب

وخ

کلی و دخ قالب سرفصلهای تایا نام یا خسال مروخ خواهد شد و دخ بخش دوم

شامل فصول تنجم تا نهم کتاب ،هر یک از مراحل اجرایی فرایند تژوهش با ج ئیا
.9-2

بیشتری معرفی میشود.

فرایند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش

اغلب دانشجویا تس از نگاخش تروتوزال یا طرح تیشنهاد تژوهش این سؤال خا مطرح میکنند ک «حاال چ باید
کرد؟» .این فصل تالش میکند تا این تاسخ خا با زبانی ساده و همراه با الگوی نگاخش تایا نام یا خسال مروخ کند .با
تصویب و تأیید تروتوزال ،برنام اجرایی تژوهش تأیید میشود و باید بر اساس آ کاخ تژوهش خا آغاز کرد .برای این
منظوخ دانشجو باید دخ نخاتین گام اطالعا موجود تروتوزال خا دخ قالب الگوی نگاخش تایا نام یا خسال سازما دهی
کند .دخ گام بعدی باید با جمعآوخی دادهها و اطالعا

مناسب ب تحلیل ،بحث و نتیج گیری و نگاخش آ ها دخ قالب

موخدنظر بپردازد .دخ این مایر و برای اجرای مناسب تژوهش و «تکمیل فصول دوم تا تنجم تایا نام یا خسال » میتوا
از بخش دوم این کتاب شامل «فصول تنجم تا نهم» کمک گرفس .قبل از هر توضیح باخ دیگر جدول «فرایند تژوهش»
با تأکید بر گام «اجرای تژوهش» با خنگ متمای و جایگاه آ نابس ب گامهای قبل و بعد (جدول  )0-3مروخ میشود.
جدول  .9 -2فرآیند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش
فرآیند کلی پژوهش

ردیف

مراحل

توضیح

0

انتخاب حوزه مطالعاتی

3

انتخاب مهمترین مشکل یا مائل

تهی فهرستی از ماائل و مشکال

9

تبدیل مشکل ب مائل و عنوا

انتخاب مشکل و تبدیل آ ب مائل و نوشتن عنوا تژوهشی

1

تهی تیشنهاد تژوهش یا تروتوزال

تدوین یک تروتوزال یا گامهای الزم برای اجرای تژوهش

0

ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال

ساماندهی محتوای تروتوزال دخ الگوی تایا نام یا خسال

3

تعیین نهایی نمون موخدبرخسی

اجرای خوش نمون گیری دخ وخ

9

جمعآوخی دادهها (یافت ها)

با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون و بر اساس اهداف تژوهش

1

تج ی وتحلیل دادهها (نتایج)

تج ی وتحلیل دادههای جمعآوخیشده

9

بحث و نتیج گیری

بحث و نتیج گیری از تج ی وتحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

ساماندهی و انتشاخ

0

ساماندهی و تدوین گ اخش تژوهش

ساماندهی نهایی مطالب دخ طول فصلهای تایا نام یا خسال

تژوهش

3

انعکاس نتایج تژوهش

سخنرانی (دفاع یا همایش) و استخراج «مقال  ،توستر و کتاب»

9

اجرای نتایج تژوهش

تیگیری برای اجرایی شد نتایج تژوهش توسط بخش مربوط

طراحی تژوهش

اجرای تژوهش

انتخاب حوزهای تخصصی برای تژوهش
دخ حوزه مطالعاتی

نیاز

اجرای پژوهش

.2-2
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ساماندهی طرح پژوهش بر اساس الگوی نگارش پایاننامه یا رساله

دخ این مرحل تژوهشگر بر اساس تروتوزال یا طرح تژوهش فصول اولی تایا نام یا خسال خود خا ساما میدهد.
دخواقع محتوای تروتوزال یا تیشنهاد تژوهش حدود  99دخ د محتوای «فصول اول و سوم تایا نام یا خسال » خا دخ
قالب نگاخش  9فصل تشکیل میدهد .دخ این مرحل کلیا
جدول  3-3ساما مییابد و همراه با انجام مطالعا

تژوهش ب

یکجا یا دخ قالب س فصل ب شرح

وخ

کامل میشود.

جدول  .2-2سامان دادن کلیات پژوهش در قالب سه فصل پایاننامه یا رساله
ردیف

فصول

0

اول

کلیا

3

دوم

مبانی نظری و ادبیا

9

سوم

شامل

عنوان فصل

الف) مقدم  ،ب) بیا مائل  ،ج) اهمیس و ضروخ  ،د) اهداف کلی و فرعی

تژوهش

تژوهش ،ه) سؤاال
تیشین

خوششناسی تژوهش

یا فرضی های تژوهش ،و) قلمرو تژوهش ،ز) تعاخیف نظری

الف) مقدم  ،ب) مبانی نظری ،ج) ادبیا

تیشین  ،د) جمعبندی

الف) مقدم  ،ب) خوش تژوهش ،ج) جامع  ،نمون و خوش نمون گیری ،د) اب اخ
جمعآوخی دادهها ،ه) خوش تج ی وتحلیل دادهها

تیشنهاد میشود دانشجو با استفاده از محتویا

موجود و انجام مطالعا

عمیقتر ،دخ کوتاهترین زما  ،س فصل

اولی تایا نام یا خسال خود خا تدوین و برای دخیافس بازخوخد ب اساتید خاهنما و مشاوخ تقدیم کند .الزم ب توضیح
اسس ک محتوای فصل دوم تا کاخ تایا تژوهش ،باید دخ جریا «ب خوزخسانی و تکمیل شد » باشد .زیرا ممکن اسس
دخ جریا اجرای تژوهش ،نتایج جدیدی ب مطالعا

شما اضاف شود.

 .9-2-2ساماندهی فصل اول با کمک پروپوزال
فصل اول تایا نام یا خسال (دخ قالب نگاخش تنج فصل) دخ اغلب مواخد داخای محتوایی ب شرح جدول  9-3اسس.
جدول  .9-2الگوی نگارش و سامان دادن «فصل اول پایاننامه یا رساله» با عنوان «کلیات پژوهش»
ردیف

محورها

0

مقدم

3

بیا مائل

9

اهمیس و ضروخ

1
9

اهداف
سؤاال

یا فرضی ها

توضیح
با طرح کلیاتی از موضوع و متغیرهای آ ذهن مخاطب خا برای وخود ب مائل آماده میکند.
طرح مائل و جای خالی تژوهش خوی آ همراه با اخائ ترسش کلی ایجادشده دخ ذهن تژوهشگر
تاسخ ب این سؤال ک چرا موضوع برای تژوهش مهم اسس و بین موضوعا

مهم چ اولویتی داخد؟

شامل هدف ا لی و اهداف فرعی توششدهنده هدف ا لی
شامل سؤال یا فرضی ها بر اساس اهداف ا لی و فرعی

5

قلمرو تژوهش

شامل معرفی محدوده موضوعی ،زمانی و مکانی تژوهش

1

تعاخیف نظری

شامل تعاخیف منتخب نظری از متغیرها یا محوخهای مهم دخ تژوهش

بیشتر بخشهای فصل اول ازجمل « بیا مائل  ،اهمیس و ضروخ  ،اهداف کلی و فرعی تژوهش ،سؤاال

یا

فرضی های تژوهش و قلمرو تژوهش» دخ تروتوزال نوشت شده اسس .حال تژوهشگر باید آ ها خا واخد ساختاخ نگاخشی
«تایا نام یا خسال » خود کند و دخ هر مرحل از تیشرفس کاخ ،با هدایس اساتید خاهنما و مشاوخ ب تکمیل و دخ وخ
نیاز ا الح آ بپردازد .دانشجو باید بخش هایی از فصل اول ک جای آ دخ تروتوزال خالی اسس خا بنویاد .یکی از
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این بخشهای مهم «مقدم فصل اول» اسس ک با مقدم سایر فصول «تایا نام یا خسال » تفاو
اول تایا نام یا خسال » با بیا خال

ای از کلیا

داخد« .مقدم فصل

تژوهش و اشاخه ب متغیرهای آ  ،ذهن مخاطب خا برای وخود ب

مائل  ،و طرح مائل تژوهشگر دخ بخش بیا مائل آماده میکند .این مقدم هما طوخ ک از نامش بر میآید ،گام
وخودی برای معرفی کلیا

تژوهش دخ فصل اول اسس ک خواننده خا با کلیا

موضوع و متغیرهای آ آشنا میکند.

برخی کاخشناسا تژوهشی اعتقادداخند ک مقدم فصل اول ،برای کل تژوهش و فراتر از فصل یک اسس .تژوهشگر
دخ این قامس مقدماتی خا برای مابوق ب سابق بود موضوع و مبتنی بود آ بر یک واقعیس اخائ میدهد.
دخ ادام مواخدی چو «بیا مائل » و «اهمیس و ضروخ
مییابد .میتوا از نظرا

تژوهش» دخ تروتوزال آوخده شده و دخ این بخش ساما

اساتید «خاهنما و مشاوخ» دخ هر مرحل برای تکمیل و تقویس استداللهای اخائ شده دخ «بیا

مائل » و «اهمیس و ضروخ » استفاده کرد .اهداف ،سؤاال یا فرضی ها و قلمرو تژوهش نی بر اساس تروتوزال منتقل
می شود .دخ انتها ب انتخاب تعاخیف نظری برگ یده برای متغیرها و کلما
ترداخت میشود .دخ وخ

تأکید استاد بر اخسال فصلها ب

وخ

خا تس از سازما دهی تقدیم استاد کرد و تس از دخیافس نظرا

کلیدی و مؤلف های موخدبرخسی دخ تژوهش

جداگان  ،میتوا ابتدا فصل یک تایا نام یا خسال
ا الحی و تکمیلی ،با انجام اقداما

الزم ،آ خا

مجدد همراه با فصل دوم ،تقدیم استاد کرد.
 .2-2-2ساماندهی فصل دوم «پایاننامه یا رساله» در فرایند اجرایی
دخ این مرحل تژوهشگر بر اساس تروتوزال و بامطالع عمیقتر منابع و اسناد مرتبط با موضوع و متغیرهای تژوهش،
اقدام ب ساماندهی و تکمیل فصل دوم تایا نام یا خسال میکند .تکمیل این بخش دخ مواخدی ب تقویس مبانی نظری
و تشتیبانیهای علمی بخشهایی از فصل اول مانند «مقدم فصل اول»« ،بیا مائل »« ،اهمیس و ضروخ » و حتی
«تعاخیف نظری» کمک میکند .دخمجموع «فصل دوم تایا نام یا خسال » ب مطالعا کتابخان ای و اسنادی مفصلی برای
جمعآوخی اطالعا

نیاز داخد .ب رای ساماندهی اجرای تژوهش دخ این مرحل و دخ قالب نگاخش «فصل دوم تایا نام

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

محورها

0

مقدم

3

مبانی نظری

9

ادبیا

تیشین

1

جمعبندی کلی

توضیح
معرفی محتوای فصل
ساما داد انواع مفاهیم ،فرضی های آزمو شده ،نظری ها ،مکاتب ،قضی ها ،ا ول ،قوانین ،الگوها ،مدلها
و مواخد مشاب موجود دخباخه متغیرها و مؤلف های آ
اشاخه ب انواع تژوهشهای انجامشده داخلی و خاخجی دخباخه هر متغیر یا مؤلف های آ دخ ذیل مباحث
هما متغیر
جمعبندی از مبانی نظری و ادبیا

تیشین اخائ شده ،همراه با تأکید بر جای خالی تژوهش دخ حال اجرا

تژوهشگر و دانشجو هرچقدخ وقس و دقس بیشتری خا برای ترباخ کرد این فصل رف کند ،دخ فصل تنج و برای
بحث و نتیج گیری خاحستر خواهد بود .تژوهشگر باید دخ منابع مختلف ازجمل کتابها ،مقاال  ،تژوهشها و دیگر

اجرای پژوهش

تایا نام ها و خسال ها «مبانی نظری مبتنی بر متغیرهای موخدبرخسی» خا استخراج و با یک اختباط منطقی ساماندهی کند.
دخ ساماندهی مبانی نظری دخ و خ
دیگر متغیرها اطالعا

وجود متغیرهای ماتقل و وابات  ،ابتدا دخباخه متغیر وابات  ،ابعاد آ و سپس

با نظم منطقی اخائ می شود .این بخش دائم دخ حال تغییر و تکمیل اسس و دخ تمامی مراحل

کاخ اجرای تژوهش ،تژوهشگر باید با جاتجو و شناسایی آخرین «اطالعا  ،تژوهشها و نظری های جدید» مرتبط،
آ ها خا ب مجموع «مبانی نظری و ادبیا

تیشین » اضاف کند .برای این کاخ دانشجو باید از توانمندی الزم دخ جاتجو

برخوخداخ و با واژگا کلیدی جاتجو آشنا باشد.
هما طوخ ک تیشتر گفت شد «مبانی نظری» دخ هر حوزه مطالعاتی ابعاد گاتردهای داخد .دخ این مرحل باید انواع
مبانی نظری « مفهوم ،سازه ،متغیر ،فرضی  ،نظری  ،تاخادایم ،مکتب ،قضی  ،ا ول ،قانو  ،الگو ،مدل ،استعاخه ،نما ،الگوخیتم
و نقش ذهنی» دخ خابط با متغیرهای موخدبرخسی خا شناسایی و دخ یک توالی و خبط منطقی کناخ هم قراخ داد .ب نحویک
تمام زوایا و ابعاد مهم متغیر موخدبرخسی موخدتوج قراخ گیرد .برای نمون هر متغیر مانند «مهاخ های اختباطی» دخ بعد
«مفهومی» می تواند چندین تعریف داشت باشد ک تژوهشگر باید با مروخی بر این تعاخیف ،خویکرد خود دخ انتخاب
تعریف برگ یده از میا تعاخیف مختلف ک دخ فصل یک و بخش «تعریف نظری» مطرحشده خا مشخص کند .ب همین
نحو دخباخه هر متغیر باید «فرضی ها و انواع نظری ها دخ سطوح موخدبرخسی» مطرح و بازنگری شود و نظری های منتخب
تژوهشگر موخد تأکید بیشتری قراخ گیرد .دخ این خاستا دیگر مبانی چو «الگو ،مدل ،استعاخه ،نما ،الگوخیتم یا نقش های
ذهنی» موجود نی ب جامعیس مبانی نظری طرح شده دخ خابط با متغیرهای موخدبرخسی کمک میکند .بدیهی اسس دخ
برخی مواقع حجم اطالعا

بایاخ گاترده اسس و این هنر بازنویای و خال

اساتید خاهنما و مشاوخ و با تأکید بر گ ینش اطالعا

کرد تژوهشگر اسس ک با هدایس

مهم و کاخبردی ب محدود کرد این دامن گاترده کمک میکند.

تیشین تژوهش بر نقد و برخسی دانش و اطالعا

موجود دخباخه موضوع تأکید داخد .با جمعآوخی ،نقد و

برخسی مناسب تیشین تژوهش ب سایر بخشهای تژوهش ب ویژه «بیا مائل و نتیج گیری» کمک خواهد شد .از
مهمترین اهداف و دالیل نوشتن تیشین تژوهش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  9-3اشاخه کرد.
جدول  .5-2اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش
توضیح

ردیف

موارد

0

بیا مائل

3

سهم آ دخ دانش

9

ترهی از دوباخهکاخی

جلوگیری از تژوهش تکراخی و هدخ خفتن ه ین ها

1

انتخاب خوش و اب اخ

الگوگیری از تژوهشهای قبلی برای انتخاب خوش یا اب اخ

استفاده از تژوهشهای تیشین برای نشا داد جای خالی مائل موجود
سهم تژوهشهای قبلی دخ گاترش دانش و مائل موخدبرخسی

برای نوشتن تیشین های تژوهش دخ فصل دوم باید با انتخاب محوخهای مشخص از هر تژوهش ب شرح جدول
 ،5-3نگاخش از هر تیشین

وخ

گیرد.
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جدول  .6-2محورهای کلیدی برای نوشتن هر پیشینه پژوهش
توضیح

ردیف
0

نام خانوادگی نویانده

3

سال انتشاخ

9

عنوا

1

خوش تژوهش و اب اخ موخداستفاده

9

مهمترین نتیج یا نتایج مرتبط با تژوهش دخ حال انجام

برای نوشتن تیشین تژوهش دخ فصل دوم ،عالوه بر الگوی معرفیشده دخ جدول  1-3و آوخد تیشین تژوهش
بعد از مبانی نظری ،میتوا دخ یک دست بندی از مبانی نظری بر اساس متغیرهای تژوهش ،بعد از هر متغیر ب معرفی
تیشین تژوهشی مرتبط با آ متغیر ترداخس .انتخاب هر یک از دو الگوی موخداشاخه ب تعداد موجود تیشین تژوهش،
تعداد متغیرها و امکا جمعبندی جداگان باتگی داخد .دخنهایس دخ تایا فصل دوم باید جمعبندی از تیشین تژوهش
وخ

گیرد .برای نمون میتوا دخ یک جدول خال

ب انواع تیشین  ،می ا تژوهشهای داخلی و خاخجی و

خألهای موجود دخ آ اشاخه کرد .مروخ نوشتاخ و تیشین تژوهش میتواند خویکردهای مختلفی ب شرح جدول 1-3
داشت باشد.
جدول  .1-2انواع رویکردها در مرور پیشینه پژوهش
توضیح

ردیف

رویکرد

0

تو یفی

شناسایی و تو یف آنچ دخ خابط با موضوع موخدنظر نگاشت و یا تحقیقشده

3

تحلیلی

شناسایی دقیقتر تژوهشهای موجود همراه با مقایا و برجات سازی وجوه تشاب و تمای بین تژوهشها

9

انتقادی

مکمل خویکرد تحلیلی و برخسی نقاط قو

و ضعف هر یک از آثاخ

دخ نگاخش تیشین تژوهش با خویکرد تو یفی ،تس از یک مقدم کوتاه ،کافی اسس هر یک از متو یا تژوهشهای
مرتبط خا ب

وخ

جداگان و بر اساس یک خوش مشخص (مثالً ب ترتیب زمانی ،یعنی سال انتشاخ متو برخسیشده)

تو یف کرد .تو یف تژوهشها شامل زمین موضوعی ،خوش تحقیق و یافت های مربوط اسس .دخ خویکرد تحلیلی ب
برخسی «موضوع ،خوش تژوهش ،یافت ها ،هدف ،جامع  ،حجم نمون  ،خوش تژوهش و خوش تحلیل یافت ها» دخ
تژوهشهای مختلف و اختباط آ با سایر تژوهشها و تژوهش موجود تأکید میشود .این خویکرد «خوشمند» اسس زیرا
تحلیلها بر اساس نظمی خاص (ب ج نظم تاخیخی) همراه با مقایا و برجات سازی وجوه تشاب و تمای تژوهشها
اخاده میشود .دخ نگاخش تیشین تژوهش با خویکرد انتقادی ،نقاط قو
جامع موخدمطالع  ،اب اخ گردآوخی اطالعا

و ضعف هر یک از آثاخ ازنظر «خوش تژوهش،

و خوایی و تایایی آ  ،خوشهای آماخی موخداستفاده و استنباطها و

استداللهای اخائ شده دخ موخد یافت ها و نتایج» موخدبرخسی قراخ میگیرد .دخ میا این مواخد خویکرد تحلیلی برای
جمعبندی تایانی فصل دوم مناسبتر اسس (منصوخیا و محانی.)0983 ،
یکی از نکا

بایاخ مهم دخ نوشتن مبانی نظری و ادبیا

تیشین و حتی دیگر مواخد فصول یک ،استناد داد یا

اخجاع داد ب منابع موخداستفاده اسس .باید دخ هرجایی از متن و با توج ب نیاز ب دلیل و گواه علمی ،ب نوشت های

اجرای پژوهش

معتبر دیگرا استناد کرد .یادداشسهایی ک ب عنوا استناد استفاده میشود؛ میتواند ب یکی از شکلهای جدول 8-3
باشد.
جدول  .8-2انواع یادداشتهای قابل استناد در متن پژوهش
ردیف

انواع

0

نقلقول ماتقیم

3

نقلقول غیرماتقیم

9

توضیح

خال

1

نقد و نظر

9

ترکیب

بیا عین عباخا

و جمال

متن ا لی و مناسب عباخا

بیا عباخا

و جمال

بیا خال

اندیش ا لی با حداقل عباخا

بیا نظرا

از متن ا لی ب همراه نظرا

تلفیق اطالعا

غیرقابل تغییر مانند آیا

قرآ

با زبا تژوهشگر با حفظ ا ل تیام متن
و جمال
تژوهشگر با تأکید بر خوشن کرد برخی زوایا یا نقد آ

گوناگو از یک متن

بهتر اسس ک خوشهای نقلقول غیرماتقیم و خال

همراه با اخائ استناد یا اخجاع ب منبع استفاده کرد .شکلهای

متنوعی از استنادنویای مانند «ایتیای ،ونکووخ ،شیکاگو ،هاخواخد» وجود داخد ک امروزه ب مدد نرماف اخهایی مانند
«مایکروسافس وخد» ب شکل بهرهوخان ای انجام میشود .استنادنویایها اغلب ب س
تانویس» ب شرح جدول  3-3وخ

وخ

«دخو متنی ،برو متنی و

میگیرد.
جدول  .1-2انواع استناد نویسی
توضیح

ردیف

انواع

0

دخو متنی

اخجاع یا استناد خال

3

برو متنی

اخجاع یا استناد با شماخه منبع بالفا ل تس مطلب و اخائ کامل نشانی دخ فهرسس منابع تایانی

9

تانویس

دخ دخو متن و بالفا ل تس از مطلب و اخائ کامل نشانی دخ فهرسس منابع تایانی

اخجاع یا استناد با نشان یا شماخهای دخ متن و شرح آ دخ زیر هما

فح

البت تانویسها هم برای «اخجاع منبع» و هم «توضیح» ازجمل «معادل ا طالحی ب زبا های دیگر ،شرح
ا طالحا

دشواخ ،توضیح تکمیلی دخب اخه یک تدیده یا هرگون توضیح ک نوشتن آ دخ تیکره ا لی متن مناسب

نباشد» موخداستفاده قراخ میگیرند.
دخ وختی ک دانشجو بنا ب نظر استاد ،قراخ اسس تا فصول خود خا دخ هر مرحل و ضمن دخیافس بازخوخدهای
هدایسکننده دنبال کند ،دخ این مرحل دانشجو همراه با ا الح مواخد تیشنهادی فصل اول تایا نام یا خسال  ،فصل دوم
ساماندهی شده خا هم تقدیم استاد خواهد کرد.
 .9-2-2ساماندهی فصل سوم پایاننامه یا رساله بر اساس پروپوزال
دخ ادام فصل دوم تژوهشگر باید فصل سوم خود خا هم بر اساس تروتوزال تهی شده بنویاد .اغلب مواخد فصل سوم
نی دخ تروتوزال نوشت شده اسس .البت دخ مواخدی مانند ل وم برخسی و اخائ گ اخش خوایی و تایایی اب اخها ،بدیهی
اسس ک بعد از اجرا اضاف یا تکمیل خواهد شد .اما این ساماندهی هما طوخ ک تیشتر گفت شده دخ خفسوبرگشسهای
اخائ گ اخش ب اساتید خاهنما و مشاوخ ،ب کامل و کم نقصتر شد کاخ کمک شایانی میکند .دخ فصل سوم محتویاتی
ب شرح جدول  09-3ساما داده میشود.
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جدول  .90-2الگوی نگارش و سامان دادن فصل سوم «پایاننامه یا رساله» با عنوان «روششناسی پژوهش»
توضیح

ردیف

محورها

0

مقدم

3

خوش تژوهش

معرفی خوش تژوهش از ابعاد مختلف

9

جامع و نمون

معرفی جامع  ،نمون و خوش نمون گیری

1

اب اخ جمعآوخی دادهها

9

خوش تج ی وتحلیل یافت ها

معرفی محتوای فصل

معرفی اب اخ ،خوایی و تایایی آ
معرفی انواع خوشهای تج ی وتحلیل یافت ها

تژوهشگر باید با دقس و اشراف کامل خوش تژوهش خود خا معرفی کند .خوش تژوهش خا میتوا از ابعاد مختلفی
چو « هدف و ماهیس ،طول مد

اجرا ،محل اجرا ،زما موخدبرخسی ،می ا ژخفا ،منطق اجرا ،موخدمطالع  ،نوع

جاتجوی داده ،خاهبردی یا استراتژی ،تاخادایم ،مطابقس و واکنشگرایی» معرفی کرد .هر یک از این ابعاد و خوشها
ب طوخ مفصل دخ فصل تنجم این کتاب با عنوا «مبانی خوششناسی تژوهش» معرفیشده اسس ک با مروخ آ ها میتوا ،
ضمن اشراف بر خوش انتخابی آ خا ب خوبی دخ «فصل سوم تایا نام یا خسال » معرفی کرد .بهتر اسس تژوهشگر خوش
خود خا تا حد امکا از ابعاد مختلف معرفی کند ک دخ میا آ ها معرفی خوش از ابعاد «هدف ،خاهبرد و مایر اجرا»
ضروخی اسس.
تس از معرفی خوش تژوهش ،باید جامع موخدبرخسی ب طوخ دقیق مشخص شود و دخ وخ

نیاز ب نمون گیری،

باید خوش نمون گیری و خوش تعیین تعداد نمون کافی هم بیا گردد .برای این منظوخ میتوا از فصل ششم این
کتاب با عنوا «مبانی انتخاب جامع و نمون تژوهش» استفاده کرد .دخ ادام معرفی جامع  ،نمون  ،خوش نمون گیری
احتمالی و اخائ می ا اطمینا از کفایس نمون برای تعمیم نتایج ب جامع  ،باید اب اخ یا خوش جمعآوخی دادهها خا
مشخص کرد .ازجمل انواع اب اخها و خوشهای جمعآوخی دادهها میتوا ب «ترسشنام  ،چکلیاس ،برگ کدگذاخی،
آزمو  ،مصاحب  ،مشاهده ،برگ های یادداشس ،اندازهگیری آزمایشگاهی ،گروه متمرک  ،ضبط و  ،ضبط تصویر و
امثال آ » اشاخه کرد .فصل هفتم کتاب با عنوا «مبانی جمعآوخی دادهها» ب شکل کامل دخ این خابط توضیح میدهد.
تژوهشگر باید اطالعا

کامل اب اخهای جمعآوخی داده و هرگون تروتکل موخداستفاده برای آ ها خا توضیح دهد .دخ

مواخدی باید اقداماتی خا برای خوایی و تایایی اب اخ انجام داد و دخ ادام کاخ اطالعا

این بخش خا تکمیل کرد .دخ ادام

این فصل باید خوشهای تج ی وتحلیل دادههای جمعآوخی شده نی مشخص شود .هر یک از دادههای کمی یا کیفی
ب خوشهای تج ی وتحلیل خاص خود نیاز داخد ک دخ فصل هشتم این کتاب با عنوا «مبانی تج ی وتحلیل دادهها»
معرفی شده اسس.
هرچند تیشنهاد ا لی آ اسس ک دانشجو یا تژوهشگر با توج ب تالشهای انجامشده دخ مرحل تروتوزالنویای،
س فصل اولی «تایا نام یا خسال » خود خا ساماندهی کند و با اخائ ب استاد از بازخوخدهای ا الحی و تکمیلی بهرهمند
شود؛ اما دخ مواخدی و بر اساس نظر برخی اساتید ،هر فصل ب

وخ

جداگان اخائ میشود .با تأیید نهایی س فصل

از سوی اساتید ،فرایند جمعآوخی دادههای تژوهش بر اساس اهداف و سؤاال

آغاز میشود.

اجرای پژوهش

.9-2

جمعآوری دادهها

تس از تأیید «س فصل تایا نام یا خسال » توسط اساتید باید از مناسب بود خوایی و اعتباخ اب اخهای جمعآوخی دادهها
از جامع یا نمون اطمینا حا ل کرد .دخ وخ

اطمینا از خوایی و تایایی اب اخها ،دادهها جمعآوخی خواهد شد.

دادههای جمعآوخیشده ممکن اسس ب شکل «کمی ،کیفی یا ترکیبی» باشند .بنابراین ب تناسب خوش تژوهش
انتخابشده باید دادهها خا برای تج ی وتحلیل آماده کرد .فصل هفتم این کتاب «مبانی جمعآوخی دادهها» خا ب طوخ
کامل معرفی میکند.
.3-2

تجزیهوتحلیل دادهها و ساماندهی آنها در فصل چهارم «پایاننامه یا رساله»
داخد .دخ تحلیل دادههای کمی بیشتر از خوشهای آماخی استفاده میشود

تج ی وتحلیل دادههای کمی با کیفی تفاو

و با توج ب شرایط مختلف داده های آماخی از الگوهای مختلفی استفاده خواهد شد .دخنهایس باید یافت های حا ل
از تحلیل دادهها بر اساس «آزمو فرضی ها یا تاسخ ب سؤاال

تایا نام یا خسال » ساماندهی و بر اساس آ «فصل

چهاخم تایا نام یا خسال » با الگویی ب شرح جدول  00-3تدوین شود.
جدول  .99-2الگوی نگارش و سامان دادن فصل چهارم «پایاننامه یا رساله» با عنوان «تجزیهوتحلیل یافتهها»
توضیح

ردیف

محورها

0

مقدم

3

گ اخش یافت ها

معرفی محتوای فصل
الف) دخ تژوهشهای کیفی :اخائ تاسخ ب سؤاال

مطرحشده دخ فصل اول تایا نام و خسال

ب) دخ تژوهش کمی :آزمو فرضی ها یا تاسخ ب سؤاال

دخ این فصل تا حد امکا باید از جداول خال

مطرحشده دخ فصل اول تایا نام یا خسال

و نمایشگر تحلیل دادهها دخ کناخ نموداخها و نقش های تحلیل

بهره گرفس .دخ الگوی نگاخش تایا نام ها و خسال های داخای آزمو های آماخی ،اغلب ابتدا از آماخ تو یفی و سپس
از آماخ استنباطی و آزمو های مرتبط با فرضی ها یا سؤاال
هما ترتیب سؤاال

استفاده میشود .تیشنهاد میشود مبنای گ اخش بر اساس

یا فرضی های اخائ شده دخ فصل اول تایا نام یا خسال باشد .فصل هشتم این کتاب ،ب معرفی

انواع فرایندهای تج ی وتحلیل دادهها و نحوه گ اخش آ ها دخ «تایا نام یا خسال » میتردازد.
.5-2

بحث و نتیجهگیری و ساماندهی آن در فصل پنجم «پایاننامه یا رساله»

دخ مرحل تایانی بر خوی تحلیل دادهها و یافت های ب دسسآمده «بحث و نتیج گیری» وخ

میگیرد و حا ل آ دخ

فصل تنجم «تایا نام یا خسال » با همین عنوا «بحث و نتیج گیری» ساماندهی خواهد شد .این فصل دخ ا طالح
متعلق ب «تژوهشگر» اسس .او میتواند دخ فصل تنجم تایا نام دخ موخد یافت های تژوهش و اطالعا

کابشده بحث

و اظهاخنظر کند و همینطوخ فرضیا تژوهش خا با دالیل منطقی و علمی ،تأیید یا خد کند .ساختاخ فصل تنجم «تایا نام
یا خسال » از الگویی ب شرح جدول  03-3تبعیس میکند.
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جدول  .92-2الگوی نگارش و سامان دادن فصل پنجم «پایاننامه یا رساله» با عنوان «بحث و نتیجهگیری»
ردیف

محورها

0

مقدم

توضیح
معرفی محتوای فصل

3

خال

تژوهش

9

خال

یافت ها

اخائ تصویری کلی و اجمالی از مطالعا

قبلی ،بازگو کرد شکاف تژوهشی موجود دخ حوزه تحس

مطالع و اشاخه مجدد ب ا ول و اساس خوش ب کاخبرده دخ تژوهش البت ب
اخائ یافت ها بر اساس سؤالها یا فرضی ها ب شکل خال
هر یافت بر اساس مبانی نظری و ادبیا

وخ

کلی

و ترجیحاً تک عباختی

تیشین تدوینشده دخ «فصل دوم تایا نام یا خسال » تحلیل

1

بحث

9

نتیج گیری کلی

5

محدودیسها

1

تیشنهادهای کاخبردی

اخائ تیشنهادهایی برای استفاده عملی ب ذینفعا یا کاخبرا مربوط

8

تیشنهادهای تژوهشی

اخائ تیشنهادهایی بر اساس خدیف  5و محدودیسهای تژوهش ب سایر تژوهشگرا

و ب تژوهشهای هماو و ناهمسو با آ یافت ها اشاخه میشود .دخ ادام باید ب دالیل احتمالی هماویی
یا ناهمسوییها از دید تژوهشگر اخائ شود.

دخ «خال

یک نتیج گیری کلی توسط تژوهشگر از مجموع یافت ها و بحثهای وخ

گرفت خوی آ ها

تژوهشگر باید ب هر نوع محدودیتی ک خاخج از کنترل او برای تژوهش بوده اشاخه کند.

تژوهش» و «خال

یافت ها» تژوهشگر تصویری جامع و مناجم از تژوهش دخ حال اجرا خا نشا

میدهد .دخ ادام باید یافت های فصل چهاخم خا تفایر کند و از دیدگاه خود دخباخه آ ها حبس کند .فصل نهم این
کتاب ب طوخ کامل ب نحوه نگاخش بخشهای مربوط ب بحث و نتیج گیری میتردازد.
.6-2

مالحظاتی در مراحل اجرای پژوهش

دخ عمل و تس از آمادهسازی تروتوزال ،تنج گام اساسی ب شرح جدول  09-3برداشت میشود.
جدول  .99 -2مراحل اجرای پژوهش
توضیح

ردیف

مراحل

0

ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال

3

تعیین جامع و خوش نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

تج ی وتحلیل دادههای جمعآوخیشده

9

بحث و نتیج گیری

بحث و نتیج گیری از تج ی وتحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

ساماندهی بیا مائل  ،اهمیس ،ضروخ  ،اهداف ،سؤاال
ادبیا

یا فرضی ها ،مبانی نظری،

تیشین و خوششناسی

مشخص کرد قلمرو برای تعیین جامع و دخ وخ

نمون گیری

با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون و بر اساس اهداف تژوهش

دانشجو یا تژوهشگر باید ضمن اجرای هر یک از این مراحل ،از بازخوخدهای اساتید خاهنما و مشاوخ برای ا الح
و تکمیل فرایند اجرا بهرهمند شود .اینکاخ بهتر اسس دخ قالب الگوی «تایا نام یا خسال » دانشگاه مربوط باشد .برای
تاهیل خوند اجرای هر یک از مراحل اول تا چهاخم ،این مراحل با ج ئیا

و دخ قالب فصلهای ماتقل دخ بخش دوم

کتاب معرفی شدهاند .همچنین با توج ب مالحظا اختصا ی «نمون گیری ،جمعآوخی دادهها و تج ی وتحلیل دادهها»
دخ هر یک از خوش های منتخب ازنظر مایر اجرا ،دخ بخش سوم کتاب هر خوش با تأکید بر این مالحظا

دخ اجرای

تژوهش معرفی شده اسس .بنابراین تیشنهاد می شود برای اجرای اثربخش تژوهش دانشجو یا تژوهشگر ،عالوه بر

اجرای پژوهش

۳۹

مطالع دقیق فصول اول تا نهم کتاب ،ب مطالع دقیق فصل مربوط ب خوش تژوهش خود ازنظر مایر اجرا نی بپردازد.
بهتر اسس دانشجو با اساتید خاهنم ا یا مشاوخ برای اخسال نتایج اقدام خود دخ مراحل مختلف بر اساس الگوهایی ب
شرح جدول  01-3هماهنگی الزم خا دخ ابتدای کاخ انجام دهد.
جدول  .93 -2الگوهای ارتباط دانشجو با اساتید در مراحل اجرای پژوهش
توضیح

ردیف

الگو

0

گ اخش مکتوب

الف) ب

تژوهش

ب) ب

وخ
وخ

مجازی و از طریق تاس الکترونیک یا دیگر خاههای اختباطی مجازی
کاغذی و ترینس شده (با تأکید وزاخ

عتف بر جمعآوخی تایا نام های کاغذی ،فقط دخ

شرایط خاص و تأکید اساتید موخداستفاده قراخ میگیرد).
3

زما های تماس
برای سؤال

دانشجو باید زما های مشخصی خا دخ طول هفت با اساتید خاهنما و مشاوخ هماهنگ کند تا با آ ها تماس
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.
9

نظر دهی استاد بر
خوی کاخ

1

الف) اعالم نظر با کامنس خوی فایل الکترونیک دخ نقاط مقرخ یا ب

وخ

کلی دخ ابتدا یا تایا کاخ

ب) اعالم نظر مکتوب و گاهی با الگوهای نگاخش و ویرایش خاص

تکمیل فرمهای

الف) تکمیل فرمهای آمادگی تایا نام یا خسال ب

تأیید

امضا کرد و اخسال مجدد ب دانشجو یا دانشگاه

وخ

دخیافس مجازی توسط استاد ،ترینس گرفتن،

ب) تکمیل فرم تأیید دخ برگ ا لی با اخائ ماتقیم دانشجو یا نماینده آ ب استاد
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ساماندهی و انتشار پژوهش

هدف کلی :آشنایی با نحوه ساماندهی و انتشار پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه ساماندهی و تدوین گزارش پایاننامه یا رساله
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق مقاله
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق همایش
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق کتاب

3

مرجع پژوهش

۳۸

مقدمه
تس از اجرای تژوهش باید بتوا محتوای ایجادشده خا دخ قالب الگوی دانشگاه ساما داد و تدوین کرد .بر اساس
آییننام های آموزشی ضوابط خا ی برای هر دوخه تیشبینیشده اسس .برای نمون دفاع از خسال دخ مقطع دکتری
منوط ب تذیرش مقال و فاخغالتحصیلی از این مقطع منوط ب چاپ مقال ماتخرج از خسال دخ نشریا

معتبر اسس .از

آنجائی ک هر دانشگاه الگو ی خاص خود خا داخد دانشجو باید الگوی دانشگاه خود خا همراه با توضیحا

این فصل

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

گام ساماندهی و انتشاخ تژوهش ب عنوا سومین و آخرین گام فرایند تژوهش ،شامل س مرحل اساسی ب شرح جدول
 0-9اسس ک با خنگ تیرهتر و متمای از بقی مراحل قابلتشخیص خواهد بود.
جدول  .9 -9فرآیند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش
فرآیند کلی پژوهش

ردیف

توضیح

مراحل

0

انتخاب حوزه مطالعاتی

3

انتخاب مهمترین مشکل یا مائل

تهی فهرستی از ماائل و مشکال

9

تبدیل مشکل ب مائل و عنوا

انتخاب مشکل و تبدیل آ ب مائل و نوشتن عنوا تژوهشی

1

تهی تیشنهاد تژوهش یا تروتوزال

تدوین یک تروتوزال یا گامهای الزم برای اجرای تژوهش

0

ساماندهی طرح تژوهش با تروتوزال

ساماندهی محتوای تروتوزال دخ الگوی تایا نام یا خسال

3

تعیین نهایی نمون موخدبرخسی

اجرای خوش نمون گیری دخ وخ

9

جمعآوخی دادهها (یافت ها)

با استفاده از اب اخهای مناسب از نمون و بر اساس اهداف تژوهش

1

تج ی وتحلیل دادهها (نتایج)

تج ی وتحلیل دادههای جمعآوخیشده

9

بحث و نتیج گیری

بحث و نتیج گیری از تج ی وتحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

ساماندهی و انتشاخ

0

ساماندهی و تدوین گ اخش تژوهش

ساماندهی نهایی مطالب دخ طول فصلهای تایا نام یا خسال

تژوهش

3

انعکاس نتایج تژوهش

سخنرانی (دفاع یا همایش) و استخراج «مقال  ،توستر و کتاب»

9

اجرای نتایج تژوهش

تیگیری برای اجرایی شد نتایج تژوهش توسط بخش مربوط

طراحی تژوهش

اجرای تژوهش

انتخاب حوزهای تخصصی برای تژوهش
دخ حوزه مطالعاتی

نیاز

هر دانشگاه الگوی انتشاخ گ اخش «تایا نام یا خسال » خا ب شکل خاص داخد .هرچند اغلب محوخهای کلیدی
یکاا اسس اما دخ برخی ج ئیا

تفاو های دیده میشود .بنابراین دانشجو یا تژوهشگر باید ضمن توج ب الگو یا

دستوخالعمل دانشگاه خود ،مطالب این فصل خا دنبال کند .دخ نگاخش «تایا نام یا خسال » باید توج داشس ک یکی از
خایجترین الگوهای نگاخش بر مبنای «تنج فصل» اسس .اغلب دخ فصل اول دانشجو ،تژوهش خود خا شکل میدهد ،دخ
فصل دوم از دیگرا نقلقول و خوایس میکند .دخ فصل سوم خوش انجام کاخ تژوهش خود خا نشا میدهد و دخ فصل
چهاخم یافت های تژوهش خا میآوخد .فصل تنجم برای جامع و مردم نوشت میشود تا افراد و مؤساا
آ بهرهمند شوند .از بهاخ سال  0938طی بخشنام ای از سوی وزاخ
«تایا نام یا خسال » ب

وخ

علوم ،تحقیقا

مرتبط از نتایج

و فناوخی ،چاپ هرگون

«فی یکی و کاغذی» ممنوع شد .با این بخشنام الگوهای چاپ متفاو

دخ دانشگاهها

ساماندهی و انتشار پژوهش

مانند « جنس جلد ،خنگ جلد ،عطف جلد و امثال آ » موخدتوج قراخ نمیگیرد .با این و ف الگوی نگاخش
دانشگاههای مختلف ،اغلب دخ کلیا
.2-9

یکاا و دخ ج ئیا

تفاو هایی داخند.

راهنمای نگارش پایاننامه یا رساله دکتری

هر «تایا نام یا خسال » داخای ساختاخ و اج ایی مشخص اسس .الگوی خایج دخ ساختاخ «خسال و تایا نام » ب شرح
جدول  3-9و مبتنی بر تنج فصل اسس ک البت دخ برخی خشت ها ممکن اسس ب

وخ

س فصل هم نوشت شود.

جدول  .2-9ساختار رایج در نگارش «پایاننامه و رساله» مبتنی بر پنج فصل
ردیف

فصول

توضیح

0

تیش از فصول

شامل فحا «بام ا ،...شناسنام  ،وخ جلا دفاع ،فرم تعهد ا الس خسال  ،سپاسگ اخی ،تقدیم ،فهرسس

3

فصل اول

9

فصل دوم

با عنوا «مبانی نظری و ادبیات پژوهش» و شامل «مقدم  ،مبانی نظری ،ادبیا

1

فصل سوم

با عنوا «خوششناسی تژوهش» و شامل «مقدم  ،خوش تژوهش ،جامع و نمون  ،اب اخ جمعآوخی دادهها و

9

فصل چهاخم

5

فصل تنجم

1

تس از فصول

مطالب ،فهرسس جدولها ،فهرسس شکلها و چکیده فاخسی»
با عنوا «کلیات پژوهش» و شامل «مقدم  ،بیا مائل  ،اهمیس و ضروخ  ،اهداف ،سؤاال

یا فرضی ها،

قلمرو تژوهش و تعاخیف نظری»
تیشین و جمعبندی کلی»

خوش تج ی وتحلیل یافت ها»
با عنوا «تج ی وتحلیل یافت ها» و شامل «مقدم و گ اخش یافت ها»
با عنوا «بحث و نتیج گیری» و شامل «مقدم  ،خال

تژوهش ،خال

یافت ها ،بحث ،نتیج گیری کلی،

محدودیسها ،تیشنهادهای کاخبردی و تیشنهادهای تژوهشی»

یکی از سؤاال

شامل «فهرسس منابع ،تیوسسها ،چکیده انگلیای ،فح شناسنام انگلیای»

خایج دخ میا دانشجویانی ک خسال دکتری خود خا ساماندهی میکنند این اسس ک دخ شرایط

تژوهشهای مدلیابی یا مدل سازی ،مدل اولی و مدل نهایی شده دخ کجا باید اخائ شود .برای این منظوخ با استعالم از
چند تن از اساتید و انتخاب بهترین خوی دخ میا انواع خوی های تیشنهادی ،جمعبندی ب این شرح حا ل شد ک دخ
مدلسازی با خوش کمی ،بهتر اسس تا مدل مفهومی اولی دخ فصل اول و انتهای بیا مائل اخائ شود .دخ فصل دوم و
دخ جمع بندی ،مدل مفهومی اولی بر اساس مطالعا

مبانی نظری و تیشین تژوهش ب تأیید برسد یا بهبود یابد .دخ

فصل چهاخم ،مدل بر اساس یافت های تژوهش و دخ فصل تنجم با خویکرد نتیج گیری نهایی «مدل» اخائ میشود.
دخ الگوهای نگاخش «تایا نام و خسال » دخ قالب س فصل ،اغلب بخش «خوششناسی تژوهش» یا هما فصل
سوم دخ الگوی قبل دخ فصل اول میآید .همچن ین فصول چهاخم و تنجم دخ الگوی قبل دخ یک فصل اخائ میشود.
یعنی دخ الگوی س فصل شاهد فصلهایی با عناوین «کلیا

یا طرح تژوهش»« ،تیشین تژوهش» و «تحلیل یافت ها و

نتیج گیری» خواهیم بود.
دخ ادام «تایا نام یا خسال » و تس از منابع بخش جداگان ای تحس عنوا «تیوسسها» یا «ضمایم» قراخ میگیرد ک
اغلب دخ آ ها ب اخائ سؤاال

مصاحب  ،نمون ای از ترسشنام  ،نمون ای از مکاتبا

ترداخت میشود.
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 .9-2-9طراحی جلد پایاننامه یا رساله
تیش از تکلیف بر الکترونیکی شد «تایا نام و خسال » و انتشاخ آ ها ب شکل کاغذی بر خوی جنس و خنگ جلد و
عطف آ تأکید خا ی وجود داشس و برخی دانشگاهها الگوی خا ی خا دنبال میکردند .اما دخ خویکرد الکترونیکی
میتوا گفس ک منظوخ از جلد «تایا نام و خسال » هما

فح نخاتی اسس ک ب محض باز شد

الکترونیک ،دخ مقابل چشما خواننده نمایا میشود .تشس جلد نی  ،هما

فح فایل

فح تایانی «تایا نام و خسال » اسس ک

تس از آخرین فح تدیداخ میشود .ب عنوا نمون برای طراحی فح جلد دخ خاهنمای نگاخش خسال دکتری
دانشگاه تیام نوخ بر مالحظاتی ب شرح جدول  9-9تأکید شده اسس.
جدول  .9-9فهرست مطالب روی جلد به ترتیب از باال به پایین
ردیف
0

مطالب روی جلد به ترتیب
آخم دانشگاه تیام نوخ (دخ ابعاد  9تا  1سانتی مترمربع دخ باالی وسط فح بافا ل  3سانتیمتر از لب باال)
«دانشگاه تیام نوخ» زیر آخم

3

عباخ

9

نام مرک  /واحد دانشگاهی تیام نوخ
«خسال دکتری تخصصی  Ph.Dدخ خشت ( »......نام خشت تحصیلی بر اساس اطالعا

1

عباخ

9

عنوا «خسال » برای مقطع دکتری تخصصی

5

عباخ

«استاد خاهنما» و ذکر نام استاد یا استادا خاهنما (از عباخ

1

عباخ

«استاد مشاوخ» و ذکر نام استاد یا استادا مشاوخ (از ذکر عباخا

8

کلم «نگاخنده» و ذکر نام نگاخنده (نام دانشجو)

3

دخ تایا  ،سال تحصیلی مطابق با تاخیخ دفاع از خسال  /تایا نام نوشت شود.

09

تمام مندخجا

کلی مندخجا

خشت دخ کاخ

دانشجویی)

سرکاخ خانم ،جناب آقا و  ...خودداخی شود).
سرکاخ خانم ،جناب آقا و  ...خودداخی شود)

خوی جلد ب غیراز آخم دانشگاه نابس ب دو طرف چپ و خاسس آ ب طوخ کامل دخ وسط باشد.

موخداشاخه برای خوی جلد (ب زبا فاخسی) برای تشس جلد ب زبا انگلیای آوخده شود .دخ تشس

جلد ک ترجم انگلیای از مطالب فاخسی خوی جلد اسس باید «تاخیخ ،ماه و سال» ب میالدی و معادل تاخیخ فاخسی
خوی جلد نوشت شود .حرف اول تمامی کلما

انگلیای عنوا  ،ب ج کلما

ب خگ تایپ شود .برای معرفی استاد خاهنما از عباخ

 Supervisorو برای معرفی استاد مشاوخ از عباخ

استفاده میشود .شکلهای  0-9و  3-9نمون هایی از فحا
نوخ هاتند.

اضاف مانند  andو  ofباید با حرف
Advisor

طراحی شده برای جلد خسال دکتری دخ دانشگاه تیام

ساماندهی و انتشار پژوهش

شکل  .9-9نمونه طرح روی جلد فارسی رساله دکتری در دانشگاه پیام نور

دخ شکل  3-9نمون تشس جلد ب انگلیای برای خسال دکتری دخ دانشگاه تیام نوخ اخائ شده اسس.
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شکل  .2-9نمونه طرح پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری در دانشگاه پیام نور

 .2-2-9شمارهگذاری صفحات پایاننامه و رساله
دخ اغلب دانشگاهها از الگوی شماخهگذاخی فحا ب شرح جدول  1-9استفاده میشود .این الگو نی بر اساس «خسال
دکتری» دخ دانشگاه تیام نوخ اسس ک دانشجو ب تناسب دانشگاه و مقطع خود باید الگوی دانشگاه موخدنظر خود خا
موخدتوج قراخ دهد.

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .3-9شمارهگذاری صفحات ابتدایی یا فرعی با حروف ابجد و صفحات اصلی با اعداد فارسی
شماره صفحه
بدو شماخه

ضوابط
فح جلد الکترونیکی
فح بسم ا ...الرحمن الرحیم

آ
ب
ج

کلی مندخجا

خوی جلد با هما ترتیب ،فا ل ها و فونسهای خوی جلد

وخ جلا دفاع یا فح تأییدی هیئسداوخا برای امضای استاد خاهنما ،مشاوخ ،داوخ و ...

د

فرم تعهد ا الس خسال (مطابق شکل )9-9

ه

سپاسگ اخی

و

تمایل

فح «تقدیم ب » دخ وخ

ادام حروف

فهرسس مطالب (شامل عناوین ا لی و فرعی فصلها ،عناوین تیوسسها)

ادام حروف

فهرسس جدولها (شماخه جدول ،عنوا جدول و شماخه فح آ ها)

ادام حروف
0

فهرسس عالئم و کلما

اختصاخی ( ،)Abbreviationsدخ وخ

ضروخ

چکیده فاخسی

ادام عدد

متن ا لی :شامل فصلهای اول تا تنجم خسال

ادام عدد

فهرسس منابع (ابتدا منابع فاخسی سپس منابع انگلیای) تحس یک بخش

ادام عدد

تیوسسها

ادام عدد

چکیده انگلیای (شماخه خوی فح فاخسی و مثل قبل)

ادام عدد
بدو شماخه

شماخه فحا
فحا

فح انگلیای مشاب طرح تشس جلد انگلیای (شماخه خوی فح فاخسی و مثل قبل).
تشس جلد ب زبا انگلیای الکترونیکی

با خعایس فا ل  9سانتیمتر از تایین فح و دخ وسط فح قراخ میگیرد .دخ شماخهگذاخی

باید مالحظاتی ب شرح جدول  9-9خا خعایس کرد.
جدول  .5-9شمارهگذاری و عنوان جدولها ،نمودارها ،شکلها و نقشهها

ردیف

شمارهگذاری

0

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

3

عنوا «شکل ،نموداخ و نقش » باید دخ تایین آ و عنوا «جدول» باید دخ باالی آ آوخده شود.

9

اگر «جدول ،شکل یا تصویر» از منبع دیگری باشد و مربوط ب تژوهشگر نیاس ،باید دخ انتهای عنوا منبع آ معرفی شود.

1

نتایج عددی یک موضوع ،تنها ب یک وخ
وخ

(شکل یا جدول) اخائ شود.

«جدول؟-؟ -عنوا جدول»

9

معرفی هر جدول ب

5

کلی شکلها ،نموداخها و تصاویر با واژه «شکل» نامگذاخی شود .دخج عنوا شکل ب

1

دخ جدول مربوط ب تحلیل آماخی اگر نتایج دخ سطوح  ./90یا  9/99معنیداخ بود با «یک یا دوستاخه» و دخ وخ

وخ

«شکل؟-؟-عنوا شکل»
معنیداخ

0

نبود با عالمس « »nsنمایش داده شوند.

1. No Significant
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برای شماخهگذاخی خوابط و فرمول ها نی هر خابط یا فرمول دخ متن خسال با دو شماخه و جداسازی آ ها با خط
ال هفتمین خابط یا فرمول دخ فصل چهاخم ب
تیره مشخص میشوند .مث ً

وخ

( )1-1نوشت میشود .الزم اسس این

شماخهگذاخی دخ سمس خاسس خابط دخ هما خط نوشت شود.
 .9-2-9الگوی منبع نویسی و استنادنویسی
منبع نویای دخ «تایا نام و خسال » دخ دو محوخ «دخو متن» و «دخ فهرسس منابع» ب شرح جدول  5-9انجام میگیرد.
جدول  .6-9محورهای منبع نویسی «پایاننامه و رساله»
توضیح

ردیف

محور

0

استناد دخو متن

اخائ منابع موخداستفاده دخ متن یا اخجاعا

3

آدخسدهی دخ

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

دخو متنی با خویکرد خال

مانند نام خانوادگی و سال

فهرسس منابع

الگوهای تذیرفت شده متعددی دخ مجامع علمی برای «منبع نویای» دخ «تایا نام و خسال » وجود داخد .اغلب
دانشگاهها بر الگوهای  APA0یا  VANCOVERتأکیدداخند .برای نمون دانشگاه تیام نوخ بر اساس این دو خوش و
متناسب با خشت بر منبعنویای تأکید داخد و برای اخجاع دخو متن مالحظاتی ب شرح جدول  1-9اخائ داده اسس.
جدول  .1-9روشهای ارجاع داخل متن به منابع
ردیف

انواع

0

نام نویانده دخ
ابتدای جمل

نمونه
احمدی ( )0989بیا میداخد یا اظهاخ میکند یا دخ تژوهشی ...
یا اگر دو نویانده باشد :احمدی و سمیعی ( )0989یا اگر بیش از دو نویانده باشد :احمدی و همکاخا
(...)0989
دخ منابع انگلیای مثالً  )3991( Morganبیا میداخد ...یا  Morganو همکاخا ( )3991بیا میکنند ک ...

3

نام نویانده و
سال تس از بیا
مطلب

نام نویانده و سال انتشاخ دخ ترانت و فا ل بین آ ها با ویرگول مانند:
الف) فاخسی( :علوی ،)0911 ،با  3نویانده (علوی و سنایی )0983 ،و بیش از دو نویانده (علوی و
همکاخا )0939
ب) دخ انگلیای )Morgan ،3991( :با دو نویانده ( )Morgan and Morphy ،3991و بیش از دو
نویانده ()Morgan et al. ،3991

9

نشانی اینترنتی

1

ماه میالدی

از ذکر ماه میالدی برای مرجع دخ کناخ سال انتشاخ خودداخی شود.

9

نقل از منبع

مطالبی ک از یک منبع ترجم شده نقل میشوند و حاوی نامهای انگلیای هاتند ،با خعایس امانس ،منبع

ترجم

دخ تکمیل توضیحا

از نوشتن آدخس اینترنتی (وبسایس ،وبالگ) دخ متن خسال و بخش منابع جدا خودداخی شود.

ا لی ب

وخ

انگلیای دخج شود.

اخائ شده دخ این بخش باید توج داشس ک دخ استناد دخو متنی ،حتی اگر چندین باخ هم ب نوشت

یک نویانده استناد شود؛ باید ب

وخ

کامل تمامی اطالعا

کتابشناختی منبع موخدنظر خا اخائ کرد و از نوشتن کلماتی مانند

«هما و هما منبع» ترهی کرد.
1. American Psychology Association

ساماندهی و انتشار پژوهش

تمامی منابع اخجاع شده دخ داخل متن باید دخ «فهرسس منابع» آخر «تایا نام یا خسال » آوخده شوند .فهرسس منابع
فاخسی و سپس غیرفاخسی ب
ب

وخ

وخ

مج ا و دخ ادام هم ب ترتیب حروف الفبا با تقدم نام خانوادگی نویانده اول

نمون هایی ب شرح جدول  8-9نوشت میشوند.
جدول  .8-9نمونههایی از منبع نویسی در فهرست منابع پایانی

ردیف

انواع

نمونه

0

کتاب با یک

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

نویانده

-وین خایس ،و( .بیتا) .عقل و دل ( .)3909ترجم  :محمدهادی شهاب ( .)0983قم :انتشاخا

تژوهشگاه علوم و

معاخف اسالمی  910ص.

3

-Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in
education. Crawley, W.A: UWA Publishing.
 -ماخشال ،ک .و خاسمن ،گ .)0339( .خوش تحقیق کیفی .ترجم  :علی تاخسائیا و سید محمد اعرابی ()0911

کتاب با دو
نویانده

9

تهرا  :انتشاخا

-Page, A. C., & Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees:
Foundations of science-informed practice(2nd ed). Cambridge: Cambridge
University Press
-سرمد ،ز ،.بازخگا  ،ع ..حجازی ،الف .)0915( .خوشهای تحقیق دخ علوم خفتاخی .تهرا  :انتشاخا آگ .

کتاب با س
نویانده و بیشتر

1

مقال  :دخ
کتابهای
ویراستاخیشده

9

مقال  :مجل

5

مقال

دفتر تژوهشهای فرهنگی.

-Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous
Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave
Macmillan.
گیبس ،گراهام ( .)3999ده سال بهبود یادگیری دانشآموز .کریس خاسس (ویراستاخ) بهبود یادگیری دانشآموز
( .)3-35بریتانیا :دانشگاه آکافوخد.

0

-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..
اسدالهی ،ق ،.یعقوبی ،م ،.و سلیمانی ،ب .)0913( .برخسی می ا مردودی و قبولی با ختب تولد دخ دانش آموزامقطع ابتدایی شهر ا فها دخ سال تحصیلی شهر ا فها دخ سال تحصیلی  .0955-51تژوهشهای خوا شناختی،
دوخه  ،3شماخه  ،3ص .93-35
-جهرمی . ،مهدوی م ع .)0980( .برخسی دبی مؤثر جهس انتقال خسوبا

معلق دخ آبراه های حوزه آبخی سد

زایندهخود .مجل منابع طبیعی ایرا  ،دوخه  ،99شماخه  9ص .0939-0905

اینترنتی/آنالین

-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.
دیلمقانی ،م .دانشگاههای مجازی :چالشها و ضروخ ها .مقال اخائ شده ب کنفرانس آموزش الکترونیکی ایرا .بازیابی .شده دخ  03اخدیبهشس .0989

-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

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

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۸۹

مرجع پژوهش
همایش تأملی بر

 دخ مجموع مقاال. چالشهای ایجاد برنام های دکتری برخط.)0985( . الف، خاماا-

. دانشگاه تیام نوخ،0985  اخدیبهشس،  تهرا،دوخههای دکتری ایرا موسا تژوهش و برنام خی ی دخ آموزش عالی

 مجموع: مقال
همایشها

۸۴
1

مقاال

 مقال های.)013-093  فح های (ص. عوامل بیولوژیکی حا لخی ی خاکهای زخاعی.)0919( . ب،شکوخی.  تبری، ایرا دانشگاه تبری

کلیدی سومین کنگره علوم زخاعس و ا الح نباتا

-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.
Retrieved from http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/
 تایایا نام کاخشناسی، برخسی مقایا ای ادخاک خود دخ زمین تحولی و سالمس خوانی.)0983( . الف، خاماااخشد

استناد ب اینترنس

8

تایا نام و گ اخش

3

تژوهشی

.  دانشگاه تهرا،خوا شناسی تربیتی
-Lockhart, E. (2009). The physical education curriculum choices of Western
Australian primary school teachers (Unpublished master’s thesis). University of
Western Australia.
 برخسی مشکال و نحوه گذخا اوقا فراغس دانشجویا دختر دانشگاه.) 0930(  م، خسولی،. ق،کامبوزیا.بیرجند

گ اخش طرح

09

تژوهشی

.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/
. خشد:  تهرا. خوانشناسی اجتماعی.) الف0981( . ی،کریمی-

منبع نویای از یک

.  آگ:  تهرا. خوانشناسی شخصیس.) ب0981( . ی، کریمی-

نویانده دخ یکاال

-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.
 انتشاخا:  تهرا. خوابط خانوادگی و نالی،  جوانا.)0939( معاونس مطالعا و تحقیقا سازما ملی جوانا. سازما ملی جوانا
-Anonymous, (1992). Maize in Human nutrition. FAO food and Nutrition Series, No
25 FAO, Rome. 233p.
. از هما نام مخفف و دخ غیر این وخ از نام کامل مجل استفاده شود،اگر مجل نام مخفف شناخت شده داخد
paragraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mm

استانداخدها یا

00
03

اختراعا

منبع وقتی نویانده

09

شخص نیاس
مجل بانام مخفف

01

تاخاگرافبندی

09

منابع

 مروخ3-9 خاص دخ انواع استناددهی یا اخجاع داد های خاص خا میتوا دخ جدول

تکمیلی و مالحظا

برخی توضیحا
.کرد

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .1-9توضیحات تکمیلی در استناددهیها در پایاننامه و رساله
نمونه

ردیف

موارد

0

قرآ

3

مقال

9

کتاب

1

تایا نام

9

اینترنس

5

همایش

1

اثر بدو

نمون دخو متنی( :بینا.)0935 ،

نویانده

فهرسس منابع .)0935( ------------ :مدیریس دانش دخ سازما ها .تهرا  :نشر کتابداخ.

8

لغتنام

نمون دخو متنی( :دهخدا.)0995 ،

3

نشریا

09

خادیو و

نمون دخو متنی( :علوی)0935 ،

تلوی یو

فهرسس منابع :علوی ،حاین ( .)0935سمس خدا :تنجشنب .

نمون دخو متنی( :قرآ  ،بقره ،آی .)31
فهرسس منابع :قرآ کریم.
نمون دخو متنی( :حانزاده ،زندیا و قربانی ،0935 ،ص .)039
فهرسس منابع :حانزاده ،محمد؛ زندیا  ،فاطم و قربانی ،عمرا ( .)0935جریا های اطالعا

دخ مؤساا

دانشبنیا  .مجل دانششناسی ،سال  08شماخه  ،3ص .090-030
نمون دخو متنی( :قاسمی ،فراهانی و حاینی ،0939 ،ص .)031
فهرسس منابع :قاسمی ،حمید؛ فراهانی ،ابوالفضل و حاینی ،معصوم ( .)0939اختباطشناسی .تهرا  :دانشگاه تیام
نوخ
نمون دخو متنی( :قاسمی.)0985 ،
فهرسس منابع :قاسمی ،حمید ( .)0985نقش خسان های جمعی دخ توسع وخزش .خسال دکتری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقا .
نمون دخو متنی با نویانده مشخص( :قاسمی.)0931 ،

فهرسس منابع :قاسمی ،حمید ( .)0931مرجع تژوهش :ویراسس دوازدهم .بازیابی شده دخ اسفند  0931از وب-

سایس phd.pnu.ac.ir

نمون دخو متنی با نویانده نامشخص( :وبسایس مرک تحصیال
فهرسس منابع :آییننام جدید نشریا

تکمیلی)0938 ،

علمی ( .)0938وبسایس مرک تحصیال

تکمیلی .بازیابی شده دخ

خرداد  0938از وبسایس phd.pnu.ac.ir

نمون دخو متنی( :حانزاده.)0935 ،
فهرسس منابع :حانزاده ،محمد ( .)0935بایات های علم اطالعا

و دانششناسی .مقال اخائ شده دخ کنفرانس

علم اطالعا  ،تهرا  .چاتی.

فهرسس منابع :دهخدا ،علیاکبر ( .)0995لغتنام دهخدا .با ویرایش محمد معین ،واژه معنا (ویرایش  ،3جلد ،1
ص  .)999تهرا  :مجلس .چاپ مجدد.
نمون دخو متنی( :محانیا خاد.)0931 ،
فهرسس منابع :محانیا خاد ،مهدی ( .)0931نقش خسان خادیو و تلوی یو دخ سواد خسان ای .تهرا  :خوزنام
همشهری ،ص .1

00

فایل

نمون دخو متنی( :مطهری.)0919 ،

وتی یا

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

تصویری
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حتماً منابعی ک دخ متن استفاده می شود ،باید دخ فهرسس منابع آوخده شود و آ منابعی نی ک دخ فهرسس منابع
آوخده میشود ،باید دخ متن آمده باشد .تأکید می شود ترتیب قدیم ب جدید دخ متن و ترتیب الفبایی دخ فهرسس منابع
خعایس شود.
 .3-2-9الگوی نگارش چکیده
فشردهای از تژوهش انجامشده اسس ک اغلب تس از تایا تژوهش با ساختاخی ب شرح جدول  09-9نوشت

چکیده ،خال
میشود.

جدول  .90-9ساختار نگارش چکیده در پایاننامه و رساله
ردیف

ساختار

0

هدف تژوهش

اغلب دخ یک عباخ

3

خوششناسی

معرفی خوش تژوهش ،جامع آماخی ،نمون آماخی ،خوش نمون گیری و اب اخ جمعآوخی دادهها

9

مهمترین یافت ها

1

مهمترین تیشنهاد

9

کلما

کلیدی

نمونه
و بر اساس عنوا تژوهش نوشت میشود.

اشاخه ب مهمترین یافت حا ل از تج ی وتحلیل یافت ها
ب

وخ

نیاز اشاخه ب مهمترین تیشنهاد بر اساس یافت اخائ شده

اختیاخی و دخ وخ

حداقل س و حداکثر تنج کلم کلیدی ک دخ جاتجوها ب شناسایی تژوهش کمک کند.

خا ی تأکید داخند .برای نمون دستوخالعمل نگاخش چکیده دخ

برای نوشتن چکیده برخی دانشگاهها بر مالحظا

دانشگاه تیام نوخ ،بر مالحظاتی ب شرح جدول  00-9تأکید داخد.
جدول  .99-9مالحظات نگارش چکیده
مالحظات

ردیف
فاخسی) باید ب

وخ

ممتد (ب

وخ

یک تاخاگراف) نوشت شود.

0

چکیده (خال

3

شامل حداقل  099و حداکثر  999کلم و حداکثر یک فح باشد.

9

دخ چکیده باید موضوع ،هدف ،خوشها ،نتایج و نتیج گیری (بدو بحث و ذکر منبع) دخکلیترین شکل خود اخائ شوند.

1

دخ انتهای چکیده فاخسی ،کلما

9

چکیده ب زبا انگلیای یا  Abstractباید ترجم چکیده فاخسی و دخ انتهای خسال و حداکثر دخ یک فح باشد دخ انتهای
چکیده انگلیای نی هما کلما

کلیدی ک حداقل  9و حداکثر  5کلم نوشت شود.
کلیدی فاخسی یا ترجم انگلیای آوخده میشود.

 .5-2-9اندازه فونتها در بخشهای مختلف
برای این انتخابها نی باید ب دستوخالعمل دانشگاه مربوط مراجع کرد .برای نمون دانشگاه تیام نوخ دستوخالعملی ب
شرح جدول  03-9خا برای نگاخش بخشهای مختلف «تایا نام و خسال » معرفی کرده اسس.

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .92-9انواع اندازه و نوع قلم برای نگارش متن پایاننامه و رساله در دانشگاه پیام نور
ردیف

نوع متن

نوع قلم

اندازه قلم

0

متن فاخسی

B Lotus

09

Time New Roman

00

9

عنوا هر فصل

B Titr

08

1

تیترهای ا لی

B Zar bold

01

9

تیترهای فرعی

B Zar bold

03

5

عنوا چکیده فاخسی

B Zar bold

01

1

متن چکیده فاخسی

B Lotus

01

8

عنوا جدول یا شکل

B Lotus bold

03

3

متن جدول

B Lotus

حداکثر 03

09

زیرنویس جدول

B Lotus

حداکثر 03

00

تاوخقی فاخسی

B Lotus

03

03

تاوخقی انگلیای

Time New Roman

09

09

عنوا چکیده انگلیای

Time New Roman bold

03

01

متن چکیده انگلیای

Time New Roman

03

09

منابع فاخسی

B Lotus

01

05

منابع انگلیای

Time New Roman

03

متن و کلما

3

انگلیای دخ متن

 .6-2-9الگوی حاشیهبندی و فاصلهگذاری در صفحات
برای حاشی بندی و فا ل گذاخی فحا
مالحظا

نی اغلب دانشگاهها از الگویی ب شرح جدول  09-9استفاده میکنند .این

مربوط ب دانشگاه تیام نوخ اسس.
جدول  .99-9مالحظات حاشیهبندی و فاصلهگذاری
مالحظات

ردیف
0

خعایس حاشی سمس خاسس  9/9سانتیمتر و حاشی باال و تایین و چپ  3/9سانتیمتر دخ سراسر فحا

3

اگر دخ مواخدی اندازه شکل یا جدول ب خگتر از فضای داخل حاشی بود ،با کوچک کرد آ ها حاشی خعایس میشود.

9

تعداد سطر دخ هر فح حداکثر  31و حداقل  39باشد.

1

فا ل سطرها برابر  0سانتیمتر معادل  Singleدخ  Wordاسس.

9

فا ل بین عناوین با متن قبل ،یک سطر و با متن بعد فا ل نیاز نداخد.

5

بین عنوا جدول (شکل/نقش ) و جدول فا ل نیاز نداخد.

1

شماخه فحا

ا لی با اعداد فاخسی تایپ و فا ل آ تا تایین فح  0/9سانتیمتر و دخ وسط فح لحاظ میشود.
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 .1-2-9الگوی تعهدنامه اصالت رساله
تعهدنام ا الس خسال ب شرح متن اخائ شده دخ شکل  9-9خواهد بود.
تعهدنام ا الس خسال
اینجانب  ......................دانشآموخت مقطع دکتری تخصصی دخ خشت ..............
ک دخ تاخیخ  ................از خسال خود تحس عنوا  .................................با کاب نمره ..........دفاع نمودهام،
بدینوسیل متعهد میشوم.
)0

این خسال حا ل تحقیق و تژوه انجام شده توسط اینجانب بوده و دخ مواخدی ک از دستاوخهای علمی
و تژوهشی دیگرا (اعم از تایا نام  ،کتاب ،مقال و  )......استفاده نمودهام ،مطابق ضوابط و خوی
موجود ،نام منبع موخداستفاده و سایر مشخصا

)3

این خسال قبالً برای دخیافس هیچ مدخک تحصیلی (همسطح ،تایینتر یا باالتر) دخ سایر دانشگاهها و
مؤساا

)9

آ خا دخ فهرسس مربوط ذکر و دخج کردهام.

آموزش عالی اخائ نشده اسس.

چنانچ بعد از فراغس از تحصیل ،قصد استفاده و هرگون بهرهبرداخی اعم از چاپ مقال  ،کتاب ،ثبس
اختراع و .......از این خسال خا داشت باشم ،با ذکر نام استادا خاهنما و مشاوخ و دخج نام دانشگاه تیام
نوخ اقدام خواهم کرد.

)1

چنانچ دخ هر مقطع زمانی خالف مواخد فوق ثابس شود ،عواقب حقوقی ناشی از آ خا میتذیرم و
همچنین دانشگاه تیام نوخ مجاز اسس با اینجانب مطابق ضوابط و مقرخا

خفتاخ کند و دخ وخ

ابطال

مدخک تحصیلیام هیچگون ادعایی نخواهم داشس.
نام و نام خانوادگی
تاخیخ و امضاء

شکل  .9-9نمونه تعهدنامه اصالت رساله

این تعهدنام باید تس از امضا دخ متن خسال دخج شود.
.9-9

شرایط الزم برای دفاع از پایاننامه و رساله

برای تایا نام شرایط حداقل گذشس  1ماه از زما تصویب تروتوزال و تأیید اساتید محترم خاهنما ،مشاوخ و داوخ نیاز
اسس .اما برای دفاع از خسال دکتری دانشجو حداقل تذیرش مقال دخ یک نشری معتبر و تأیید نهایی اساتید خاهنما،
مشاوخ و داوخی و گذشس حداقل یکاال از تصویب تروتوزال نیاز اسس.
بر اساس بخشنام شماخه /1/388د موخخ  35/0/39مبتنی بر مصوبا

سیصد و هشتمین جلا شوخای تژوهشی

موخخ  39/03/33و همچنین بر اساس ماده  03آییننام آموزشی دوخه دکتری تخصصی و همچنین دستوخالعمل
اختصاص بخشی از نمره کل تایا نام کاخشناسی اخشد و خسال دکتری ب دستاوخدهای تژوهشی ماتخرج دخ دانشگاه
تیام نوخ و ا الحا

آ دخ سال  0938مواخد ب شرح جدول  01-9موخد تأکید قراخ گرفس.

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .93-9شرایط مقاالت برای دفاع دکتری در دانشگاه پیام نور
توضیح

ردیف

شرایط

0

اعتباخ نشری

نشری علمی موخد تأیید وزاختین یا موجود دخ لیاس ( JCRمعروف ب  ISIسابق)

3

ترتیب اسامی

دانشجو یا استاد میتوانند نفر اول باشند و نباید نام دیگری غیر از اساتید خاهنما ،مشاوخ و دانشجو ذکر

9

محتوا

1

شرایط مجوز

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
ماتخرج میتواند آوخده شود .استنادا

بخش بینخشت ای یا تکمیلی مقال باید بعد از تأیید استاد خاهنما

ب تأیید تیم داوخی و یا شوخای تخصصی گروه خسیده باشد .اسامی استادا خاهنما و مشاوخ ب ترتیب بعد
از نام دانشجو دخج میشود .نویانده مائول یا عهدهداخ مکاتبا

میتواند استاد خاهنما یا دانشجو بنا بر

نظر استاد خاهنما باشد .دخ مواخدی ک دو استاد خاهنمای همکاخ وجود داخد ،تصمیم دخ خصوص نویانده
مائول یا عهدهداخ مکاتبا

با توافق استادا خاهنما وخ

میتذیرد.

حتماً ماتخرج از خسال
ل وم تذیرش یک مقال علمی (البت فاخغالتحصیلی منوط ب چاپ مقال خواهد بود).

دفاع
9

مواخد ابطال دفاع

5

آدخسدهی

عدم خعایس مفاد فوق و ل وم تاسخگویی خئیس مرک  ،مدیر گروه و اساتید خاهنما
ل وم آدخسدهی حیح مقال ب شرح زیر:
فاخسی ..... :گروه مدیریس ،دانشگاه تیام نوخ ،ص.پ ،9531-03939 .تهرا  ،ایرا .
انگلیای:

…..Department of Management, Payame Noor University (PNU), P.O. Box193953697, Tehran, Iran.
دخج واژه شهر تهرا  ،ندوق تاتی و مخفف  PNUدخ وخ عدم قراخ گرفتن دخ شیوهنام نگاخش

مقال نشری یا همایش ،ال امی نیاس.

نمره دانشجوی دکتری تس از دفاع ،ازنظر کیفیس حداکثر بایاخ خوب و ازنظر کمی حداکثر  08اخزیابی میشود.
دخ سامان گلاتا نمره خسال دخ دو بخش نمره دفاع بر مبنای  08و نمره دستاوخد تژوهشی بر مبنای دو ،طراحی و
ثبس شدهاسس .دانشجو برای اخذ دو نمره میتواند  03ماه از تاخیخ دفاع دخ قالب سنوا
زما مجاز برای معافیس تحصیلی برابر جدول  09-9مداخک تذیرش یا چاپ مقاال
دخ وخ

عدم تمایل دانشجو و تذیرش نمره خسال بر مبنای  08یا اتمام سنوا

مجاز تحصیلی و داشتن

ماتخرج از خسال خا اخائ نماید.
تحصیلی یا مهلس  03ماه تس از

تاخیخ دفاع ،خسال دانشجو ازنظر کیفیس حداکثر بایاخ خوب و ازنظر کمی حداکثر  08اخزیابیشده و نمره دانشجو
قطعی محاوب میشود و دانشجو میتواند ب شرط چاپ مقال تاوی حااب نماید.
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جدول  .95-9تعیین نمره اختصاصی به دستاورد پژوهشی مستخرج در دکتری تخصصی
ردیف

0

نوع دستاورد پژوهشی

تذیرش یا چاپ مقال دخ مجل های نمای شده  Scopusیا تأیید استاد خاهنما
تذیرش قطعی هر مقال دخ مجال

3

علمی وزاختین و  ISIداخای ضریب تأثیر با تأیید استاد

حداکثر نمره

حداکثر

برای هر

نمره در

مورد

موضوع

9/39

9/9

9/19

0/9

خاهنما
علمی وزاختین و  ISIداخای ضریب تأثیر با تأیید استاد خاهنما

9

چاپ مقال دخ مجال

1

تذیرش یا چاپ مقال دخ مجل های نمای شده  ISIو ISC

9

اختراع موخد تأیید مراجع علمی ،اکتشاف ،اثر بدیع هنری ،اخذ جوای از ماابقا

و

0

3

9/9

9/9

0

3

جشنواخههای بینالمللی و ملی و چاپ کتب علمی مرتبط .البت ثبس حقوقی اختراع معیاخ اعتباخ
علمی نیاس و باید اثر ب تأیید سازما تژوهشهای علمی ،نعتی ایرا با مرجع موخدنظر
وزاختین باشد.

برای شناسایی نشریا معتبر ب منظوخ اخسال مقال میتوا از توضیحا مفصل «فصل چهلونهم» و قامتی دخ آ با عنوا
«ب کدام نشری مقال بدهیم؟ (شناسایی نشریا

نامعتبر و تقلبی)» استفاده کرد.

دانشجویا برای کاب مجوز دفاع از تایا نام یا خسال باید با مراجع ب بخشهای ذیخبط دانشگاه مراحل اداخی
الزم خا سپری کنند .برای این منظوخ تو ی میشود از خاهنماها و دستوخالعملهای ذیخبط دانشگاه استفاده شود .برای
نمون دخ مرک تحصیال

تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ،مقاال

ماتخرج از خسال دخ دو بعد «مقال اخذ مجوز دفاع» و

«مقال اخذ نمره دستاوخد تژوهشی» طی فرایندهایی ب شرح جدولهای  05-9و  01-9تحویل مائول تژوهشی میشود.
جدول  .96-9فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ مجوز دفاع
ردیف
9
2

مراحل
تکمیل فرم گواهی اعالم کفایس و تأیید خسال دکتری تخصصی ( )Ph.Dتوسط دانشجو با امضای اساتید خاهنما و مشاوخ
تکمیل فرم شماخه ( 0الف) با عنوا  :گواهی تأیید مقاال

ماتخرج از خسال دکتری جهس اخذ مجوز دفاع با امضای اساتید

خاهنما و مشاوخ
9
3

اخائ مداخک مربوط ب مقاال
برخسی مقاال

ب انضمام فرم شماخه (0الف) تکمیلشده ب بخش تژوهشی مرک

دخیافتی توسط کاخشناس تژوهش ب لحاظ اعتباخ نشری و اخسال ب شوخای تخصصی دکتری گروه

5

دخ وخ

6

کلی فرمهای مذکوخ دخ بخش تژوهشی مرک تحصیال

تأیید مقاال

ازنظر اعتباخ نشری و محتوا ،دانشجو میتواند اقداما

بعدی دفاع خا با هماهنگی آموزش انجام دهد.

تکمیلی قابلدسترسی اسس.

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .91-9فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ نمره دستاورد پژوهشی
ردیف
9

مراحل
تکمیل فرم شماخه (0ب) با عنوا  :گواهی تأیید مقاال

ماتخرج از خسال دکتری جهس اخذ نمره دستاوخد تژوهشی ( 3نمره)

با امضای اساتید خاهنما و مشاوخ
2

اخائ مداخک مربوط ب مقاال

9

تکمیل فرم تعیین اخزش آثاخ تژوهشی خسال دکتری تخصص (کاخبرگ شماخه  )5توسط دانشجو و اخائ ب بخش تژوهشی

ب انضمام فرم شماخه (0ب) تکمیلشده و تصویر گواهی اعالم کفایس ب بخش تژوهشی مرک

مرک
3

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

برخسی مقاال

نمره دستاوخد تژوهشی

5

تکمیل کاخبرگ شماخه  5و اعالم نمره نهایی دستاوخد تژوهشی توسط دبیر شوخا تخصصی

6

تعیین نمره نهایی (مجموع نمره دفاع و نمره آثاخ تژوهشی) توسط کاخشناس تژوهش دخ کاخبرگ شماخه 1

.3-9

الگوهای انتشار نتایج پایاننامه یا رساله

انتشاخ و اخائ نتایج تایا نام یا خسال ب شکلهای مختلفی ب شرح جدول  08-9وخ

میگیرد.

جدول  .98-9انواع الگوهای انتشار نتایج پایاننامه یا رساله
توضیح

ردیف

الگوها

0

شفاهی یا سخنرانی

3

مقال تژوهشی

9

مقال مطبوعاتی

1

توستر

برای همایشها و انواع مراک و خویدادهای علمی معتبر

9

کتاب

تهی کتاب بر اساس نتایج حا ل از تایا نام و خسال

5

اختراع

ثبس و اعالم خسمی نتیج ای مشخص حا ل از دستاوخد تژوهشی

1

نظری تردازی

8

جشنواخههای علمی

برای نمون سخنرانی دخ جلا دفاع از تایا نام و خسال یا همایشها و نشاسها
تهی مقال با ساختاخ تژوهشی برای نشریا
مقال با ساختاخ مطبوعا

علمی معتبر

عمومی و عام تاند

اعالم خسمی یک نظری جدید ب عنوا یک دستاوخد تژوهشی
شرکس دخ جشنواخههای علمی دخ قالب تایا نام یا خسال  ،یا یکی از دستاوخدهای فوق حا ل از
آ

 .9-3-9ارائه نتایج پایاننامه و رساله بهصورت سخنرانی یا شفاهی
برای اخائ نتایج ب

وخ

سخنرانی یا شفاهی ب ویژه دخ جلا دفاع از خسال دکتری مالحظا

متعددی ازجمل تهی

اسالیدهایی برای نمایش همراه با سخنرانی موخدتوج قراخ میگیرد .برای تهی این نوع اسالیدها از نرماف اخهایی مانند
«تاوختوینس» یا «ترزی» استفاده میشود .کاخ با نرماف اخ تاوختوینس از آفیس ،بایاخ ساده و خایج اسس .اسالیدها یا
فحا

مناسب تاوختوینس ،ب سخنرانی و دخک و تذیرش بهتر مخاطبا کمک میکند .هرچند تهی تاوختوینس برای

دفاع از خسال کاخی هنری و سلیق ای اسس ،اما باید ب مالحظاتی ب شرح جدول  03-9توج داشس.
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جدول  .91-9مالحظاتی برای تهیه پاورپوینت مربوط به جلسه دفاع از رساله
ردیف

مالحظات

0

کوتاه نویای دخ هر خط

3

نویای هر سطر

خال

توضیح
هر خط بین  9تا  3کلم
هر اسالید بین  9تا  3سطر (خط)

9

قانو طالیی 1*1

یعنی هر خط  1کلم و هر اسالید یا فح  1سطر (هر چ کوتاهتر بهتر)

1

دخک سریع مخاطب

امکا دخک کلی و سریع مخاطب از هر فح یا اسالید دخ یک نگاه

9

کمک ب اخائ شفاهی

کمک با ساماندهی سخنرا دخ بیا مطالب و برقراخی اختباط منطقی بین مطالب مختلف

5

برجات سازی

1

ترهی از گنگ گویی

8

استفاده از تصویر

3

کنتراسس خنگ

09

سای نوشت

انتخاب سای فونس مناسب برای خوانده شد از فا ل دوخ (حداقل  39متر)

00

تعداد اسالید

متناسب با زما سخنرانی و اغلب کفایس  99اسالید برای  09تا  39دقیق سخنرانی

03

شماخهگذاخی اسالیدها

09

فیلم و دا

01

انتخاب عناوین مناسب

تنها اخائ مطالب مهم و کلیدی با تأکید بر برجات سازی آ ها
ترهی از جمال

و کلما

و تصاویر ناقص ،مبهم و بیمعنی

کاخبرد تصویر ،گراف ،نقش و نموداخ مرتبط و تقویسکننده متن
انتخاب خنگ متن و زمین با تضاد مناسب و قابلیس تشخیص متن (مانند آبی و زخد)

برخوخداخی از شماخه فح یا اسالید برای بازگشس سریع ب آ
استفاده از فیلم ،دا و موسیقی متناسب با مطالب دخ وخ

امکا (کمتر استفاده میشود)

اسالیدها برگرفت از خسال و با عناوینی چو «مقدم  ،بیا مائل  ،اهداف و  »...باشد.

باید قبل از شروع جلا دفاع از امکا تخش تصاویر اسالید مطمئن شد .انتخاب عناوین مناسب اسالیدها خا
میتوا با توج ب جدول  39-9انجام داد.
جدول  .20-9محتوا و عناوین منتخب برای اسالیدهای دفاع از پایاننامه یا رساله
ردیف

عنوان اسالید

0

شناسنام

3

مقدم و طرح مائل و
اهمیس و ضروخ

9
1

محل استفاده

شامل
عنوا  ،نام اساتید و دانشجو ،تاخیخ دفاع
آ

اهداف
فرضی ها یا سؤاال
تیشین

9

ادبیا

5

خوششناسی

1

یافت ها ،بحث و نتیج

8

محدودیسها

3

تیشنهادهای کاخبردی

09

تیشنهادهای تژوهشی

معرفی متغیرها ،بیا مائل  ،اهمیس ،ضروخ

فح خوی جلد
و

فصل یک

حداکثر تعداد
0
9

دلیل انتخاب موضوع و کاخبرا
فصل یک

0

شامل اهداف کلی و فرعی

فصل یک

0

منتخب تژوهشهای داخلی و خاخجی قبلی

فصل دوم

3

خوش تژوهش ،جامع  ،خوش نمون گیری ،اب اخ

فصل سوم

9

فرضی ها یا سؤاال

مطرحشده

و خوش تج ی وتحلیل یافت ها
اخائ یافت ها با جدول یا نموداخ و توضیحا

فصل چهاخم و تنجم

09

همراه با بحث و نتیج گیری خوی هر یافت

00

فح تایانی

اخائ محدودیسهای ایجادشده دخ طول تژوهش

فصل تنجم

0

کاخبردها برای هر یافت

فصل تنجم

0

فصل تنجم

0

موضوعا

تژوهشی برای دیگرا

سپاسگ اخی از توج و همراهی حضاخ

-

0

ساماندهی و انتشار پژوهش

برای اخائ و سخنرانی مناسب و مؤثر دخ جلا دفاع از تایا نام یا خسال باید با آخامش و بدو احااس هرگون
تهدید سخن گفس .حتی هرگون ایراد و انتقاد ب کاخ تژوهشی اخائ شده میتواند فر تی برای بهبود آ باشد .دخ جلا
دفاع ،سخنرا دخ فر س  99دقیق  ،تژوهش و نتایج آ خا دخ محوخهای موخداشاخه دخ عناوین اسالید اخائ میدهد.
تس از تایا سخنرانی زما  99دقیق ای برای ترسش و تاسخ و جمعبندی نهایی وجود داخد .دانشجو باید ب دقس ب
سؤاال

مطرحشده گوش دهد ،آ ها خا بنویاد و تس از تایا سؤاال

ب ترتیب ب آ ها تاسخ دهد .نباید دخ هنگام

طرح سؤال ب میا سؤال ترسشگر بیاید؛ باید اجازه داد تا حبس ترسشگر یا ترسشگرا تمام شود و بعد تاسخ داد.
شهامس شما دخ تذیرش تیشنهادهای سازنده و تشکر شما از تیشنهاددهنده ،باعث بهبود جایگاه و شخصیس شما ن د
حضاخ خواهد شد .یادتا باشد ک دخ اغلب همایشهای علمی ،حتی کاخ اساتید شما موخدنقد و دخ معرض تیشنهاد
قراخ میگیرد؛ بنابراین وجود انتقاد و تیشنهاد چی بدی نیاس .برای مدیریس مؤثرتر جلا دفاع از تایا نام یا خسال و
کاب نتیج مناسب میتوا اقداماتی ب شرح جدول  30-9خا موخدتوج قراخ داد.
جدول  .29-9مالحظاتی برای مدیریت مؤثر جلسه دفاع از پایاننامه یا رساله
توضیح

ردیف

اقدام

0

تکثیر چکیده

3

تکثیر اسالیدها

9

کنترل قبل از شروع

1

شمردهگویی

9

هماهنگی دخ گفتاخ

5

تاسخ ب سؤاال

دخ واکنش ب سؤاال

1

فن بیا مناسب

هنگام سخنرانی با اعتمادب نفس ،بدو نگرانی و خوی باز باشید .از فن خطاب بهره بگیرید.

8

تذیرایی

تیشبینی تذیرایی ،باید تس از اتمام سخنرانی و جلا دفاع باشد.

چکیده تایا نام یا خسال تکثیر و دخ اختیاخ حاضرین قراخ گیرد تا با فضای کلی کاخ آشنا شوند.
دو ناخ از اسالیدها تکثیر شود تا دخ وخ

بروز مشکالتی مانند قطع برق ،دفاع مختل نشود.

اطمینا از تخش اسالیدها بدو مشکل و ب همخیختگی فونسها و عددها دخ زما مناسب
کنترل سرعس گفتاخ زیرا  99دقیق زما بایاخ زیادی برای گفتن حرفهای مفید اسس.
هماهنگ با اسالیدها سخن گفتن

دخ وخ

یا تاسخ منطقی بدهید و توجی نکنید و از سؤالکننده تشکر کنید.

اگر سؤالی از شما ترسیده شد ک نتواناتید ب طوخ کامل تاسخ دهید ،مضطرب نشوید و با آخامش بگویید ک
نمیدانم و سعی میکنم تاسخ آ ها خا ب کمک استاد خاهنما یا مشاوخ تقدیم کنم .تاب حال کای ب دلیل ناتوانی دخ
تاسخ ب یک سؤال غیرمعمول دخ جلا دفاع ،خد نشده اسس .سؤاال

معمول یا خایج دخ جلاا

دفاع از تایا نام یا

خسال میتواند شامل مواخدی ب شرح جدول  33-9باشد ک با تالط بر آ ها هیچ جای نگرانی برای سخنرا نخواهد
بود.
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جدول  .22-9سؤاالت رایج داوران و حاضران در جلسه دفاع از پایاننامه یا رساله
سؤاالت

ردیف
0

چگون ب این عنوا برای تژوهش خود خسیدهاید؟

3

این تژوهش چقدخ ب تیشرفس علم دخ این حوزه کمک کرد؟

9

مهمترین نتیج این تژوهش چ بود؟

1

مرحل بعدی دخ این تژوهش چیاس؟ یعنی چ تژوهش تکمیلی بعدی میتوا انجام داد؟

9

ب طوخ شخصی از این تژوهش چ چی ی یاد گرفتید؟

5

آیا برای تایایی ترسشنام از تعداد شرکسکننده خاخج از نمون ا لی استفاده کردهاید؟

1

چرا از این خوش نمون گیری استفاده کردهاید؟

8

چرا از این خوش تژوهش استفاده کردهاید؟

3

آیا تیشنهادهای کاخبردی شما واقعاً برگرفت از نتایج تژوهش شما اسس؟ هر یک مربوط ب کدام نتیج اسس؟

09

جامع حل میشود؟

با این تژوهش چ مشکلی از مشکال

 .2-3-9انتشار نتایج پایاننامه یا رساله با مقاله
تذیرش مقال دخ یک نشری معتبر تژوهشی از شروط دفاع از خسال و دخ ادام دخیافس مجوز فاخغالتحصیلی دانشجوی
مقطع دکتری اسس .همچنین هم دخ مقطع دکتری و هم دخ مقطع کاخشناسی اخشد بخشی از نمره دفاع از تایا نام و
دفاع دخ ازای تذیرش یا چاپ اینگون مقاال
و مطبوعاتی» تقایم کرد .مهمترین تفاو
مقاال

خواهد بود .مقال ها خا دخ یک دست بندی کلی میتوا ب دو نوع «علمی

این دو نوع مقال دخ ساختاخ نگاخش و نشریا

تژوهشی اغلب با ساختاخی شامل «عنوا  ،فهرسس نویاندگا  ،چکیده ،لغا

هدف برای چاپ آنا اسس.
کلیدی ،مقدم  ،خوششناسی،

نتایج یا یافت ها ،بحث و فهرسس منابع» و برای نشری های تژوهشی نوشت میشود .مقاال

مطبوعاتی ساختاخی ساده

داخند و شامل «عنوا  ،نویانده ،لید و بدن » هاتند ک با زبانی ساده و قابلفهم برای عموم و ب منظوخ انتشاخ دخ نشریا
عمومی یا وبسایس دانشگاه نوشت میشوند.
نگاخش و اخجاع منابع ب طوخ حیح دخ نگاخش مقاال

و متو  ،کاخی اساسی اسس .اطالع از کاخهای دیگرا از

دوباخهکاخی و اتالف ه ین و وقس میکاهد .همچنین خواننده اجازه مییابد تژوهشها و مایر تژوهشی افراد خا برخسی
کند .بر این اساس سبکهای «منبعنویای و اخجاع منابع» متعددی تیشنهادشده اسس ک دخ نشریا

علمی ،اغلب یکی

از آ ها ب عنوا محوخ کاخ موخد تأکید قراخ میگیرد .ازجمل این سبکهای خایج میتوا ب « ،APAونکووخ ،شیکاگو
و « 0»MLAاشاخه کرد .سبک  APAتوسط انجمن خوا شناسی آمریکا تهی شده اسس و موخد اقبال اغلب خشت ها دخ
علوم اناانی اسس .سبک ونکووخ توسط سردبیرا مجال
دخ علوم ت شکی و حتی برخی نشریا

علوم ت شکی دخ سال  0318دخ ونکووخ بنیا نهاده شد و

علوم اناانی موخداستفاده قراخ میگیرد .سبک شیکاگو نی توسط دانشگاه

شیکاگو آمریکا و با تأکید بر علوم اناانی تدوینشده اسس .این شیوهنام بیشتر دخ حوزه ادبیا  ،تاخیخ و هنر ب کاخ
1

). American Psychology Association (APA), Vancouver, Chicago, Modern Language Association (MLA
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میخود .سبک دیگر  MLAاسس ک برای منبعدهی با خویکرد دانشگاهی دخ آمریکا ،کانادا و دیگر کشوخها و دخ
خشت های ادبیا  ،هنر و علوم اناانی موخدتوج قراخ داخد .اغلب نشریا

تژوهشی سبک خا ی خا برای نگاخش مقال

انتخاب و معرفی میکنند .نویانده مقال بهتر اسس ک قبل از شروع نگاخش مقال با الگوی مربوط یا خاهنمای نگاخش
دخ نشری موخدنظر آشنا شود .الزم ب تأکید اسس ک دخ اغلب سبکها کلیا

کاخ ب هم ن دیک هاتند و با توضیحا

نحوه نگاخش مقال ب شرح ادام  ،دخ هر موخد تنها با تغییراتی ج ئی میتوا مقال خا ب سبک نشری هدف آماده کرد.
تا سال  0931نشریا معتبر علمی موخد تأیید وزاخ عتف دخ دو الگوی «علمی-تژوهشی» و «علمی-ترویجی» معرفی
میشد .اما از سال  0931و با ابالغ آیین نام جدید این وزاختخان  ،تمامی نشریا

مانند الگوی خایج جهانی ،با عنوا

یکاا «نشری علمی» ب دخیافس انواع مقال علمی میتردازند .تا تیش از تاباتا سال  0931تنها مقاال
دخ نشریا

تذیرششده

«علمی-تژوهشی» داخای اعتباخ مجوز برای دفاع و فاخغالتحصیلی دانشجویا دکترا بودند و نمرا

این

نشریا

برای دستاوخد تژوهشی تایا نام و خسال بیش از نشریا

نشریا

علمی داخلی مانند دیگر نقاط جها بر اساس «ضریب تأثیر» و دیگر شاخصهای علمسنجی موخدتوج و

تأکید قراخ خواهد گرفس .مقاال

«علمی-ترویجی» بود .با اتفاق اخیر ،اعتباخ تمامی

علمی خا ازنظر ماهیس میتوا ب انواعی ب شرح جدول  39-9تقایمبندی کرد.
جدول  .29-9انواع مقاالت علمی ازنظر ماهیت
توضیح

ردیف

انواع

0

علمی-تژوهشی

حا ل یافت های یک تژوهش ا یل ،داخای زبا تخصصی و با تأکید بر مخاطبا با سواد تژوهشی

3

علمی-ترویجی

حا ل یافت های یک تژوهش ا یل ،برای اطالعخسانی ب عموم جامع و عالق مندا نیم متخصص

9

علمی-مروخی

حا ل برخسی و مروخ یافت های تژوهشهای انجامشده و منتشرشده و ترکیب و تفایر آ ها برای تبیین

1

علمی-عمومی

9

علمی-انتقادی

5

علمی-تیشنهادی

تیشین ها ،دیدگاهها و آخای دیگرا ب منظوخ فهم وضع موجود و ایدهتردازی برای آینده
حا ل یافت های یک یا چند تژوهش ا یل و تبیین آ ها برای عموم مردم با زبانی بایاخ ساده و مبتنی
بر دخک عموم مردم نوسواد ،جذاب و با تصویرسازیهای جذاب و با انتشاخ دخ نشریا
نقد یافت های تژوهشهای تیشین با هدف دستیابی ب قضاو

عمومی

و بهرهبرداخی خوانندگا (داخای زبانی

تخصصی و منطبق بر سازههای منطقی)
ب

وخ

یادداشسهای سردبیر ،سردبیر مهما  ،نویاندگا

احبنظر و مشاب آ (داخای زبانی

تخصصی یا عمومی با تأکید بر اخائ ایدههای تژوهشی جدید و اندیش ساز برای خوانندگا )

دخ حالس کلی یک مقال علمی باید ب سؤاالتی ب شرح جدول  31-9تاسخ دهد .دخواقع نویانده مقال علمی باید
قبل از شروع ب نگاخش یک مقال باید این سؤاال

خا از خود بپرسد.
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جدول  .23-9مهمترین پرسشهای نویسنده یک مقاله پژوهشی از خود
پرسشها

ردیف
0

نقش تژوهشگر دخ این تژوهش چیاس؟

3

چ سؤاالتی توسط تژوهشگر مطرحشده اسس؟

9

علس یا علل اقبال خوانندگا ب مقال چیاس؟

1

نتایج جدید تژوهش چیاس؟

9

چ دانش جدیدی تولیدشده ک خواننده بتواند دخجایی از آ استفاده کند؟

5

چ تژوهشهایی تیشتر از این انجامشده و دلیل اجرای مجدد یا با خویکرد جدید تژوهش چیاس و چ تشتوان منطقی
داخد؟

1

نتایج جدید کلی و ج ئی تژوهش چیاس؟

8

چرا خوانندگا باید ب نتایج تژوهش اعتماد کنند؟

3

از چ استانداخی برای اخزیابی یا اخزشیابی ادعای تژوهشگر استفادهشده اسس؟

09

آیا شواهد عینی برای تأیید یا خد فرضی ها یا تاسخ سؤاال

طی تژوهشی معلوم شد ک دخ بحث قبول و یا خد مقاال

وجود داخد؟

اخسالی ب همایشها و مجال  ،مالک ا لی اکثر داوخا

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

اخائ یک خوش ابداعی و جدید از سوی

تژوهشگر برای حل مائل  ،عدم قبول خاهحل یا خوش اخائ شده دخ مقال از سوی داوخا تنها ب علس خعایس نشد
ا ول و الگوی خاص تاسخگویی ب مشکل و ن ب لحاظ نقص دخ خود خوش بوده اسس (توگ ،3999 ،3ب نقل از
دوالنی و همکاخا .)0930 ،
 .9-2-3-9مقاالت پژوهشی اصیل :9برگرفت از دادههایی اسس ک خود تژوهشگر از جامع یا نمون ب طوخ ماتقیم
و با اب اخهای مشخص جمعآوخی کرده اسس .ن شریا

علمی داخای ساختاخهای خا ی دخ نوشتاخ و عناوین

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

آ نشری خوانده شود .اغلب

نشریا علمی ،مقاال تژوهشی ا یل (حا ل دادههای جمعآوخیشده توسط خود تژوهشگر) خا با ساختاخی ب شرح
جدول  39-9برای چاپ موخدتوج قراخ میدهند.

1. OOPSLA
2. Pugh
3. Original Research
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جدول  .25-9ساختار رایج نگارش مقاله در نشریات پژوهشی
ردیف

عنوان

0

عنوا مقال

3

فهرسس نویاندگا

9

چکیده

توضیح
با تأکید بر سادگی توأم با کوتاهی ،گویایی و گیرایی
اسم یا اسامی نویاندگا با واباتگی مؤسا آموزشی و مرتب دانشگاهی ب ترتیب اولویس
حاوی نکت های ا لی و اغلب دخ فاخسی بین  099تا  999کلم با محوخهای الف) هدف کلی تژوهش
دخ حدود یک خط ،ب) خوششناسی با تأکید بر معرفی خوش تژوهش ،جامع  ،نمون و اب اخ دخ حدود
 3خط ،ج) مهمترین یافت و نتیج دخ حدود  3خط ،د) یک تیشنهاد کوتاه یکخطی (البت ال امی نیاس)

1

لغا

کلیدی

9

مقدم

5

خوششناسی

1

نتایج یا یافت ها

8

بحث

3
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09

بخش انگلیای

دخ تایا چکیده و حداکثر تنج واژه کلیدی برای کمک ب فهرسس نویاا و یافتن مقال دخ جاتجوها
تعریرف مفاهیرم ا لری با معرفری متغیرهای موخدمطالع و اسرتدالل دخ مروخد ماهیرس خوابرط بیرن
آ ها
ترداختن ب تیشین تژوهش و مبانی نظری با تأکید بر برجات کرد نقاط کوخ دانش دخ حوزه موخدمطالع
ترداختن ب اهمیس و ضروخ

موضوع با تشتیبانی مبانی نظری

دخ تاسخ ب سؤال کلی تژوهش ،مطرح کرد فرضیاتی دخ موخد خوابط بین متغیرها با تعیین ماهیس آ
خوابط
معرفی ترسش کلی محقق حا ل از مطالب اخائ شده قبلی
نشا دهنده چگونگی انجام تژوهش با معرفی «خوش تژوهش ،جامع  ،نمون گیری ،ویژگیهای اب اخ
جمعآوخی دادهها ،خوشهای آماخی و مالحظا اخالقی دخ جمعآوخی دادهها» اسس .نگاخش آ طوخی
باشد ک یک تژوهشگر دیگر بتواند با آ تژوهش خا تکراخ یا اجرا کند.
اخائ یافت های تژوهش ب

وخ

«جدول ،شکل و نموداخ» تو یفی و استنباطی با متنهای کاملکننده

تأکید بر تاسخ ب س سؤال :الف) این مطالع چ چی ی ب دانش موجود اضاف کرده اسس؟ ب) این
تژوهش چگون ممکن اسس ب برطرف شد چالش یا مشکل موجود کمک کند؟ ج) چ نتایج و
کاخبردهای نظری میتوا از این مطالع استنباط نمود؟
دخ این بخش نتایج تفایر و با متو نظری و شواهد موجود حول سؤاال
بحث دخباخه یافت ها دخ خاستای تاسخ ب سؤاال
شباهس و تفاو

تژوهش مقایا میشود.

تژوهش دخ مقدم و استدالل دخباخه دالیل احتمالی

با نتایج دیگر تژوهشها اسس .دخ وخ

آزمو مدل باید انطباق مدل حاضر با دنیای

تجربی و واقعی هم تشریح شود .این بخش ب نتایج حا ل از یافت ها معنی و کاخبرد میبخشد .همچنین
میتوا ازنظر علمی تأثیریافت ها بر تژوهشهای آینده خا تحلیل کرد .دخ ادام میتوا ب محدودیسهای
تژوهش هم اشاخه داشس .دخ انتها و دخ وخ

ل وم میتوا از یاخیدهندگا سپاسگ اخی کرد.

منابع موخداستفاده و اخجاع دادهشده دخ داخل متن بر اساس خوش موخدنظر نشری مانند  APAیا ونکووخ
فهرسس میشوند.
هرچند ساختاخ موخداشاخه برای نشریا

داخلی و خاخجی اسس اما دخ اغلب نشریا

فاخسی باید مواخد

«عنوا  ،چکیده و واژگا کلیدی» ب زبا انگلیای دخ انتهای مقال نوشت شوند.

بخش مقدم مقال باید ب مخاطب کمک کند ک بداند چ کاخی ،چرا ،با چ اهمیتی و با چ ترسش کلی انجامشده
اسس .نگاخش این مواخد باید از یک خبط منطقی و ادبیا

خوا برخوخداخ باشد و دخنهایس ترسش کلی کشاننده
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ت ژوهشگر ب این تژوهش مطرح شود .دخ مواخدی ک تژوهشگر قصد طراحی یا آزمو مدل داخد باید دخ مقدم ب
مبانی نظری شکلگیری مدل خود یا چالش مدل یا مدلهای موجود برای آزمو بپردازد.
دخ بخش خوششناسی تژوهشگر باید خوش تژوهش خود خا از ابعاد خاهبرد و مایر اجرا و ماهیس تژوهش مشخص
کند .دخ ادام جامع موخدمطالع و دخ وخ

نمون گیری ،خوشهای آ و منطق استفاده از خوش نمون گیری موخدنظر

تشریح میشود .ب دنبال این بخش باید اب اخهای گردآوخی دادهها و ویژگیهای خوایی و تایایی آ ها ب خوبی توضیح
داده شوند .هرگون طرح تژو هش ،تروتکل و مالحظا
توضیح داده میشوند .همچنین دخ وخ
دادهها یا اطمینا از خعایس مفروضا

اخالقی دخ اجرای تژوهش دخ این بخش ب

کوتاه

وخ

ل وم باید فرایندهای آمادهسازی دادهها مانند فعالیسهای برخسی اناجام

توزیع دادهها برای توجی خوش موخداستفاده تج ی وتحلیل دادهها دخ این بخش

مطرح میشود .برای نمون میتوا ب نحوه «مدیریس دادههای ازدسسخفت »« ،مدیریس دادههای تر »« ،مالحظا
مربوط ب سطح اندازهگیری دادهها» و امثال آ اشاخه کرد .دخ برخی خوشها مانند مدلسازی معادل ساختاخی باید ب
نوع تحلیل شامل «انتخ اب نوع ماتریس وخودی ،تعیین خوش برآوخد ،تعیین استراتژی تژوهشگر برای آزمو مدل،
تعیین نوع نرماف اخ و ویرایش آ » نی اشاخه کرد.
دخ بخش یافت ها یا نتایج ،ب تج ی وتحلیل دادههای کمی یا کیفی ترداخت میشود .دخ الگوی ساده مربوط ب
یافت های آماخی میتوا ابتدا «اطالعا تو یفی» و سپس «یافت های استنباطی بر اساس سؤاال یا فرضی های تژوهش»
خا اخائ کرد .دخ برخی الگوها و دخ شرایط استفاده از خوشهایی مانند «مدلسازی معادل ساختاخی» ابتدا «اطالعا
تو یف» شامل «دادههای دموگرافیک و مشخصا

نمون ها ،نمایش ماتریس همباتگی متغیرهای واخدشده ب تحلیل»

اخائ میشود؛ سپس « برآوخد تاخامترهای مدل ،مشکال

مربوط ب همگرایی ،نتایج غیرمنتظره ،برآوخدهای مربوط ب

برازش مدل ،برآوخدهای تاخامترهای مدل و خطاهای معیاخ» اخائ خواهد شد و دخ تایا «اخزشیابی و تعدیل مدل با
شاخصهای متعدد برازش کلی مدل و نوع آزمو تعدیل و دلیل انتخاب آ » اخائ میشود.
نحوه نگاخش مقال و نوع فونس و سای فونس و سایر مواخد شکلی دخ هر مجل تفاو هایی داخد .اغلب بهتر اسس
ک با فونس  09و فا ل  0سانتیمتر مقال دخ حجم حداکثر  03فح ( A4قطع مجل ای) جمعبندی شود .اما بهتر
اسس ک با توج ب دستوخالعمل نشری نابس ب نگاخش انواع مقال علمی اقدام کرد .نشریا
با توج ب جایگاه تژوهشگر ممکن اسس «مقاال
نگاخش این نوع مقاال

علمی داخلی و خاخجی

مروخی ،انتقادی یا تیشنهادی» خا هم بپذیرند .دخ ادام ب نحوه

نی ترداخت خواهد شد.

 .2-2-3-9مقاله علمی-مروری :0مقال مروخی بر اساس برخسی تژوهشها ،مقاال

و منابع متعدد دخ خصوص یک

موضوع خاص تهی میشود .برای تنظیم این مقاال  ،ابتدا فرد آشنا ب مائل  ،نابس ب جمعآوخی اطالعا

و مطالب

از منابع مختلفی مانند مقال تژوهشی ،کتاب ،گ اخشهای تژوهشی و امثال آ اقدام میکند .تژوهشگر این اطالعا

خا

ب طوخ دقیق و با نظمی ا ولی جمعآوخی و مرتب میکند .هرچقدخ این نظم ا ولیتر و منظمتر باشد ،بحث و برخسی
و کاب نتیج و اخائ نظر دخ مراحل بعدی آسا تر خواهد بود .بدیهی اسس هر چ تعداد منابع برخسیشده و تخصص
1. Review article
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مؤلف بیشتر باشد ،مقال داخای اخزش و اعتباخ بیشتری اسس .معموالً تعداد منابع دخ مقاال
مقاال

اسس .برخی از دانشجویا دوخه دکتری همزما با جمعآوخی اطالعا
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مروخی بیش از سایر

فصل دوم یا مبانی نظری و ادبیا

تیشین تژوهش نابس ب تنظیم یک مقال مروخی هم اقدام میکنند .هرچند دخ اغلب نشریا

علمی نوع مقاال

ب سختی میتذیرند اما شانس تذیرش آ ها دخ همایشها بیشتر اسس .ا ول نگاخش برای این نوع مقاال

خا

دخ جدول

 35-9اخائ شده اسس.
جدول  .26-9اصول نگارش مقاله مروری
ردیف

اجزا

نحوه نگارش

0

مقدم

مفصلتر بوده و دخ آ ابتدا «هدف مطالع » و سپس با نظم و ترتیب ،کلی «نتایج حا ل از منابع مروخ شده

3

نتایج

9

بحث

1
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و سؤاال

تژوهشگر» مطرح میشود .میتوا ب مواخدی چو «چگونگی سیر مطالعاتی ،تعداد مقاال ،

چگونگی ب دسس آوخد اطالعا

از اسناد علمی دیگر و نحوه جمعآوخی اطالعا » اشاخه کرد.

نتایج و بحث اغلب باهم اخائ میشوند .مؤلف متخصص میتواند هنگام برخسی مطالب و اطالعا
هر موضوع ،نظریا
اطالعا

و فرضی های شخصی خود خا اخائ دهد .دخ غیر این وخ

دخباخه

دخ بخش نتایج ،تنها

و یافت ها و نتایج حا ل از آ ها اخائ میشود.

دخ این قامس ،مؤلف با توج ب اطالعا

جمعآوخیشده و نتایج حا ل از آ ها ،نظریا

خود خا بیا

میکند و بر جنب های تازه و مهم برخسی خود و نتیج گیری و کاخبرد آ ها تأکید میکند.
اخائ منابع موخداستفاده و اخجاع دادهشده دخ داخل متن بر اساس خوش موخدنظر نشری

دخ ادام یک نمون مقال مروخی و گ ینششده از بخشهای کلیدی آ مربوط ب «نمون گیری دخ تژوهشهای
کیفی :خاهنمایی برای شروع» اخائ شده اسس ک دخ نشری علمی-تژوهشی دانشگاه علوم ت شکی اختش جمهوخی
اسالمی ایرا ب چاپ خسیده اسس .این مقال دخ سال دهم ،شماخه سوم ،تایی  0930و دخ  03فح از فحا

398

تا  399این نشری چاپ شد.
..........................................................................................................................................................................................
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی :راهنمایی برای شروع
هادی خنجبر ،علیاکبر حقدوسس ،مهوش لصالی ،علیرضا خوشدل ،محمدعلی سلیمانی ،نایم بهرامی

چکیده
نمون گیری دخ تژوهشهای کیفی و کمی تفاو

بایاخ داخد زیرا هدف آ ب جای تعمیمیافت ها ،کاب دخک عمیق از تدیده موخدبرخسی

اسس .انتخاب مشاخکس کنندگا دخ تژوهش کیفی با هدف دستیابی ب بیشترین اطالعا

دخ موخد تدیده موخدبرخسی انجام میشود .دخ

تژوهش کمی تأکید بایاخ زیادی بر انتخاب تصادفی (شانس برابر برای انتخاب هم اعضای جامع تژوهش) وجود داخد اما دخ تژوهش
کیفی نمون تژوهش یا مشاخکسکنندگا  ،انتخاب یا دعو

میشوند .نمون گیری هدفمند ک نمون گیری غیر احتمالی ،هدفداخ یا کیفی نی

نامیده میشود ب معنای انتخاب هدفداخ واحدهای تژوهش برای کاب دانش یا اطالعا

اسس .این نوع نمون گیری ب دنبال ایجاد قوانین

ثابس و تغییرناتذیر و یا تعمیم نتایج نیاس بلک سعی دخ شناخس بهتر هر تدیده دخ زمین خاص داخد .س نوع عمده نمون گیری هدفمند
شامل نمون گیری برای خسید ب معرف بود یا قابلیس مقایا  ،نمون گیری مواخد خاص یا یگان و نمون گیری متوالی هاتند .استفاده از
خوش اشباع داده دخ تژوهشهای کیفی ب عنوا استانداخد طالیی تایا نمون گیری دخ نظر گرفت میشود .دخ این مقال سعی شد خوشهای
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انتخاب مشاخکسکنندگا و تفاو های خوشهای کمی و کیفی معرفی شود و خاهکاخی برای تصمیمگیری دخ موخد خسید ب اشباع داده
اخائ گردد.
کلمات کلیدی :اناا  ،انتخاب نمون  ،تژوهش کیفی ،تژوهش کمی ،اشباع ،خوشهای جمعآوخی داده ،خوشهای تژوهش ،حجم نمون
مقدمه
 ...یکی از ماائلی ک معموالً دخ تژوهشهای کیفی موخدتوج قراخ داخد ،انتخاب مشاخکسکنندگا مناسب و ب عباخ دیگر نمون گیری اسس.
نمون گیری دخ تژوهشهای کیفی بایاخ متفاو

از تژوهشهای کمی اسس زیرا هدف آ ب جای تعمیمیافت ها ،کاب دخک عمیق از

تدیدههای موخدبرخسی اسس ( .)0ازآنجاک تژوهش کیفی خاهی برای خسید ب محتوای ذهنی افراد اسس و نمیتوا آ خا از طریق خوشهای
سخس و دقیق کمی انجام داد ،اب اخها و خوشهای آ نی بایاخ متفاو

هاتند...

دو دیدگاه متفاوت در انتخاب واحدهای پژوهش
 ...تژوهش کیفی نمون های خود خا با هدف کاب دانش عمیق ،متمرک و با ج ئیا
تجرب کرده و میتوانند اطالعا

زیاد از بین کاانی انتخاب میکند ک این تدیده خا

زیادی دخ اختیاخ تژوهشگر بگذاخند.

چگونه مشارکتکنندگان در پژوهش کیفی انتخاب میشوند؟
 ...نمون گیری هدفمند ک ب آ نمون گیری غیر احتمالی ،هدفداخ یا کیفی نی میگویند ب معنای انتخاب هدفداخ واحدهای تژوهش برای
کاب دانش یا اطالعا اسس ( .)09این نوع از نمون گیری شامل انتخاب واحدها یا موخدهای موخدتژوهش بر اساس هدف تژوهش اسس...
نمونهگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه
نمون گیری برای خسید ب معرف بود یا قابلیس مقایا توسط تژوهشگرانی موخداستفاده قراخ میگیرد ک هدف آ ها خسید ب نمون ای
اسس ک معرف یک گروه وسیعتر از نمون ها بوده و تا حد امکا ب آ ن دیک باشد و یا اینک ب دنبال مقایا بین گروههای مختلف
موخدها باشند .ب عنوا مثال زمانی ک تژوهشگر ب دنبال تو یف یک تدیده باشد...
نمونهگیری موارد خاص یا یگانه
 ...این نوع نمون گیری خود فرد مهمتر از موضوع موخدبرخسی اسس .چهاخ خوش دخ این دست قراخ میگیرند ک شامل نمون گیری مکاشف ای،
نمون گیری از مواخد ویژه ،نمون گیری از مواخد مهم ازنظر سیاسی و خوش کل مجموع ...
نمونهگیری متوالی یا متواتر
 ...دخ این خوش ب جای انتخاب یک نمون ثابس حجم نمون آ قدخ اف ایش مییابد تا زمانی ک دیگر کافی باشد ( .)38این مواخد شامل
نمون گیری نظری ،مواخد تأیید و خد کننده ،نمون گیری فر سطلبان و نمون گیری گلول برفی هاتند...
...دخ جدول شماخه  0انواع خوشهای نمون گیری دخ تژوهشهای کیفی و کمی باهم مقایا شدهاند.
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جدول  -0مقایا خوشهای نمون گیری احتمالی و غیر احتمالی
نمونهگیری

نوع

احتمالی

مشخصات

توضیح

ساده

انتخاب ب شیوه قرع کشی یا خوشی مشاب

الف) تعمیمتذیری ،ب) تعمیم

منظم

انتخاب تصادفی ولی قانونمند نمون ها

قانو گرا ،ج) بیشتر دخ مطالعا

خوش ای
طبق ای

انتخاب نمون ها از خوش هایی ب
گ ینش نمون ها از هم طبقا

غیر

خسید ب

احتمالی

معرف بود یا

وخ

تصادفی

مفروض دخ جامع

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

الف) انتقالتذیری یا امکا تعمیم

همگو ...

نتایج ب سایر جوامع مشاب  ،ب)

قابلیس مقایا
مواخد خاص یا

کمی ...

تعمیم طبیعسگرا ،ج) بیشتر دخ
...مکاشف ای ،مواخد ویژه ،مواخد مهم ازنظر سیاسی ،کل مجموع ...

مطالعا

کیفی ،د) هدف دخک

عمیق از تدیده ،ه) معموالً از

یگان
متوالی یا متواتر

اف ایش حجم نمون تا زما خسید ب کفایس شامل :نظری ،مواخد تأیید و خد

محاسبا

استفاده نمیشود...

کننده ،فر سطلبان  ،گلول برفی... ،

پایان نمونهگیری
تا اینجا با تفاو

خوشهای نمون گیری  ...آشنا شدیم ...حال میخواهیم ب این سؤال تاسخ دهیم ک چگون دخ یک تژوهش کیفی تعداد

نمون خا مشخص کنیم  ...برخالف خوشهای نمون گیری احتمالی ک دخ آ ها هدف تعمیم نتایج از یک نمون معرف ب کل جامع
موخدتژوهش اسس دخ خوش کیفی معیاخ تو یف یا تبیین یک تدیده ب مشروحترین شکل ممکن اسس ...دخ خویکرد تئوخی زمین ای ،تحلیل
مقایا ای مداوم بر مبنای نمون گیری نظری وخ

میگیرد .دخ این خوش از جمعآوخی ،کدگذاخی و تحلیل همزما اطالعا

ک برای

هدایس جمعآوخی بقی دادهها برای توسع تئوخی ب وجود آمده ،استفاده میشود و تئوخی ب وسیل مقایا مداوم واقع ب واقع شکل
میگیرد ( ..)18البت باید این حقیقس خا دخ نظر گرفس ک اشباع بیش از آنک یک حقیقس باشد یک هدف اسس .چو باوجوداینک معتقد
باشیم ک ب اشباع خسیدهایم امکا تغییر دخ طبقا

و خصو یا

آ ها با تغییر نگرش وجود داخد .این فرایندی  ....بیتایا اسس و تغییر

نگرش افراد دخ هر مرحل حتی دخ زما مروخ مقال برای چاپ ممکن اسس خخ دهد و خسید ب اشباع تنها یک وقف موقس دخ کاخ اسس
( .)99ازآنجاک برای هر فرایند تژوهشی میبایاس یک نقط تایا معین کرد و نحوه خسید ب این نقط خا برای خواند مشخص نمود،
خاهکاخی خا معرفی میکنیم ک دخ آ با معیاخهای عینیتر میتوا خسید ب اشباع خا مشخص کرد .باوجود اخائ این خاهکاخ ...خسید ب
اشباع عمدتاً یک فرایند ذهنی اسس ...اشباع دادهها از طریق فرآیند مقایا مداوم ب دسس میآید...
خوش تیشنهادی توسط فونتانال و همکاخا ( )3900داخای هشس مرحل اسس ...مرحل اول عالوه بر تیادهسازی مصاحب ب
مرحل دوم شکلگیری طبقا

اولی تس از حالس غوط وخشد دخ دادهها ...مرحل سوم تحلیل دادهها ب

وخ

وخ

متن...

تیمی و جدا  ...مرحل

چهاخم ایجاد تمهای مشترک ...مرحل تنجم کدگذاخی و شکلگیری تمها یا طبقا  ...مرحل ششم یک جدول خسم میشود ک هر طبق
ب دسسآمده دخ مراحل قبلی ب همراه خصو یا

یا زیر طبقاتش ب عنوا خدیفهای آ هاتند و دخ ستو ها نی شماخه مشاخکسکنندگا

دخ تژوهش واخدشده اسس ...گام هفتم اشباع هر طبق مشخص میشود .هما طوخ ک مشخص اسس از مصاحب هفتم ب بعد جمالتی ک
مربوط ب خصو یا

این طبق هاتند دخ حال تکراخ بوده و خصو یس جدیدی ب جدول اضاف نمیشود ...گام هشتم این خوش بصری

کرد خسید ب اشباع برای اخائ دخ گ اخش اسس ...جدول  3نمون فرضی اسس...

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۶۲

مرجع پژوهش
جدول  -2جدول فرضی جهت نشان دادن فراوانی خصوصیات یک طبقه در زمان تحلیل دادهها
جدول فرضی توزیع فراوانی جمالتی که به یک طبقه اشاره داشتهاند.
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سایر طبق ها ادام یافت و طبق مکانیامهای تطابقی دخ مصاحب هشتم اشباعشده و تیامدهای وجود ترس دخ مصاحب دهم ب اشباع خسیده
اسس .توج داشت باشید ک دو مصاحب دخ ادام برای تأیید خسید ب اشباع انجامگرفت اسس (.)93

شکل  -9نمای شماتیک رسیدن به اشباع طبقات فرضی

نتیجهگیری
انتخاب مشاخکسکنندگا دخ تژوهشهای کیفی ب شکلی انجام میگیرد ک بیشترین اطالعا

دخ موخد تدیده موخدبرخسی ب دسس آید .این

نوع از نمون گیری ب دنبال ایجاد قوانین ثابس و تغییرناتذیر و یا تعمیم نتایج نیاس بلک سعی دخ شناخس بهتر هر تدیده دخ زمین خاص و
منحصرب فرد داخد .خوش انتخاب مشاخکسکنندگا دخ تژوهش کیفی متنوع اسس و تژوهشگر باید با توج ب هدف بهترین خا انتخاب نماید.
یکی از چالشهای اساسی دخ انتخاب مشاخکسکنندگا دخ تژوهشهای کیفی تصمیمگیری دخ موخد تایا آ و چگونگی گ اخش نحوه این
تصمیمگیری اسس .هرچند بایاخی از تژوهشگرا کیفی معتقد ب ذهنی بود فرآیند خسید ب اشباع هاتند اما این اتفاقنظر وجود داخد ک
زمانی میتوا ادعا کرد ک دادهها ب اشباع خسیدهاند ک انجام مصاحب یا مشاهدا
ب وجود آمده نمیشود.

بیشتر منجر ب اف وده شد یا تغییر دخ تئوخی یا نگرش
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دخ این مقال سعی شد تا تس از معرفی خوشهای انتخاب مشاخکسکنندگا و تفاو های خوشهای کمی و کیفی خاهکاخی برای نحوه
تصمیم گیری برای خسید ب اشباع داده و نحوه گ اخش آ اخائ گردد .هرچند تأکید نویاندگا این مقال نی بر ذهنی بود فرایند خسید
ب اشباع اسس ،اما این خوش نی میتواند برای تژوهشگرا کیفی و بخصوص افراد تازهکاخ مفید باشد.
References
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 .9-2-3-9مقاله علمی -انتقادی :این نوع مقاال

ب نقد یافت های تژوهشهای تیشین با هدف امکا قضاو

و

بهرهبرداخی بیشتر خوانندگا نوشت میشود .زبا نگاخش این مقاال خویکردی تخصصی و منطبق بر سازههای منطقی
داخد ک دخ اغلب آ ها اغلب دخ ابتدا «مقال  ،کتاب یا تژوهشی» برای نقد معرفی و دخ ادام ب ویژگیهای شاخص،
خألها و نواقص احتمالی آ ها با خویکردی تبیینی ترداخت خواهد شد .چنین مقاالتی دخ ایرا اغلب دخ مجال
مخصوص نقد و برخسی منتشر می شوند .همچنین دخ سطح جهانی مقاال

انتقادی بخش مهمی از انواع نشری ها و

ب ویژه نقدنام ها اسس (قربانی و حانزاده .)0931 ،برخی دانشجویا دوخه دکتری همزما بامطالع کتابها و گ اخش-
های تژوهشی دخباخه موضوع موخدمطالع خود دخ فرایندی تدخیجی ب سطحی میخسند ک میتوانند این منابع خا با
شاخص و استداللهای محکم موخدنقد قراخ دهند .حا ل این نوع تالش میتواند نگاخش نوعی از مقال بنام مقال
انتقادی باشد .بایاخی از نشریا
نوع مقاال

دخ نشریا

التین معتبر برای این نوع مقاال

اخزش بایاخ باالیی برخوخداخ هاتند .تذیرش این

نقد و همایشها از شانس بیشتری برخوخداخ اسس .چگونگی تژوهش و نگاخش این نوع مقال

دخ فصل چهلوتنجم ب طوخ کامل معرفی شده اسس.
 .3-2-3-9مقاله علمی -پیشنهادی :اغلب ب

وخ

مشاب آ منتشر میشوند .زبا اینگون مقاال

بات ب توا نگاخش نویانده آ میتواند تخصصی یا عمومی باشد.

دخ این مقاال

یادداشسهای سردبیر ،سردبیر مهما  ،نویاندگا

احبنظر و

باید ایده هایی مطرح شوند ک بتواند برای جامع علمی و خوانندگا نشری باترهای تژوهشی و اندیش

خا فراهم آوخد .ایننوع مقاال

اغلب خال

و کوتاه و ب شکل متن هاتند.

 .5-2-3-9مقاله علمی -عمومی :دخ این نوع مقال یافت های یک یا چند تژوهش ا یل برای اطالعخسانی ب عموم
مردم ازجمل «کودکا  ،نوجوانا و ب خگااال » تبیین میشوند .هدف این مقاال
ایجاد اختباط بین آنا و دانشمندا اسس .زبا این نوع مقاال
ترکیبی از متن و تصویر اسس .یافت های اخائ شده دخ این مقاال

عالق مندسازی عموم مردم ب علم و

بایاخ ساده و بات ب قدخ

خوانایی و فهم مخاطب،

باید برای خوانندگا جذابیس داشت باشد و موجب

گرایش آ ها ب تیگیری یافت های علمی شود .مطالب باید دخ قالب خوایسهای جذاب ،تصویرسازیهای جالب و حتی
سؤال و جوابهای دقیق باشد .چنین مقاالتی بیشتر دخ نشریا عمومی و غیرعلمی منتشر میشود (قربانی و حانزاده،
.)0931
وج تمای ا لی آ با دیگر مقاال  ،تأکید بر ایجاز ،خبری و عام فهم بود آ اسس .نگاخش این نوع مقاال

از

تایا نام و خسال با توج ب خوانندگا گاترده و غیرمتخصص آ  ،میتواند ب معرفی بیشتر تژوهشگر دخ خشت
نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۶۴

مرجع پژوهش

تخصصی خود و حتی شهر او دخ گاترهای وسیع کمک کند .اگر مقال با توج ب نیازهای بازاخ و خویکردی بازاخیابان
نوشت شود ،این نوع مقاال

می تواند فر تی برای بازاخیابی محصول تژوهشگر و خود او باشد .برای نگاخش یک

مقال عمومی یا مطبوعاتی از «تایا نام و خسال » هیچ دستوخالعمل محدودکنندهای وجود نداخد .تژوهشگر باید با زبانی
ساده و حجمی کوتاه (حداکثر دخ یک فح ) دستاوخد تژوهشی خود خا با شکلی جذاب و زبانی قابلفهم برای عموم
ب نگاخش دخآوخد .برای این منظوخ میتوا س بخش «عنوا  ،لید و متن» خا موخدتوج قراخ داد .عنوا یا تیتر باید
کوتاه جذاب و جلب کننده نظرا

باشد .لید دخ حد یک جمل یا تاخاگراف کوتاه باید ب نحوی مخاطب خا با ابعاد تازه
تکمیلی دخ ادام مشتاق نماید .دخ متن باید

و جدید و مهم بود موضوع آشنا کند و او خا برای دنبال کرد اطالعا

با استداللهای ساده ب کمک «جمال ساده خبری ،نقلقولَ ،مثَل ،حکایس ،شعر ،تو یف و تلفیق خوشهای تژوهشی
تایا نام یا خسال » موضوع خا برای خواننده باز کرد.
دخ دانشگاه تیام نوخ میتوا ب جای مقال مطبوعاتی از گ اخهبرگ یا  Fact Sheetهم استفاده کرد .این تک فح
ب اخائ مهمترین دستاوخدهای مهم یا جذاب خسال دخ یک فح ب

محوخبندی یا طراحیهای توستر مانند

وخ

میتردازد.
 .6-2-3-9مالحظاتی در داوری مقاالت علمی :اغلب داوخیها دخ نشریا

علمی مبتنی بر دستوخالعملها و

خویکردهای ا لی هر نشری علمی اسس .دخ نخاتین گام عنوا بایاخ مهم اسس .عنوا مقال باید «نشانگر محتوا»،
«شفاف»« ،ساده»« ،خال

» و «جذاب» باشد .هرچند عنوا طوالنی موجب خد شد مقال نمیشود اما عنوانی ک بتواند

دخ نگاه اول با خواننده اختباط برقراخ کند و داخای جذابیس باشد ،اثر مثبتی خوی ذهن داوخ خواهد داشس .ترتیب اسامی
نویاندگا و سهم مشاخکس آ ها دخ برخی نشریا

موخدتوج قراخ میگیرد .دخ هر مقال ماتخرج از «تایا نام یا

خسال » ک با اسامی اساتید خاهنما ،مشاوخ و دانشجو اخسال میشود؛ یک نویانده باید ب عنوا عهدهداخ مکاتبا
نویانده مائول انتخاب شود .برخی نشریا

یا

خوی این امر تأکید داخند ک برای خوند داوخی ،این نقش باید بر عهده

استاد قراخ گیرد .داوخا اغلب ب مقدم هایی نظر مثبس نشا میدهند ک ب خوبی «مفاهیم»« ،متغیرها» و «بیا مائل با
تشتیبانی مبانی نظری و ادبیا

تیشین » خا اخائ کند و دخ انتها آ خا با «ترسش کلی تژوهشگر» ختم کند« .خوششناسی»

نی ب همین نحو باید از مناسبس و منطق الزم برخوخداخ باشد .نحوه اخائ «یافت ها و نتایج» نی باید گویا و ب شکل
مناسب باشد .دخ ادام «بحث و نتیج گیری» باید داوخ خا متقاعد کند ک نویانده از مواخد قبلی ب نتیج گیری ماتدل
و کاخبردی خسیده اسس .کاانی ک دخ تالش برای انتشاخ مقال دخ نشریا
ک داوخا اغلب با خد مقال یا اخائ ا الحا

معتبر هاتند ،این تجرب خا باخها داشت اند

کلی و ج ئی نابس ب مقاال

واکنش نشا میدهند .تژوهشگرا و

دانشجویا باید خود خا آماده کنند ک دخ مواجه با این تاسخها ناامید نشوند و با تیگیری و اخسال مقاال
مرحل دخیافس «تاسخ منفی»  ،مقال خا ب دیگر نشریا
تالش برای متقاعد کرد داوخا باشند.

دخ هر

اخسال کنند و دخ هر مرحل ب دنبال ا الح و بهبود کاخ و

ساماندهی و انتشار پژوهش

 .9-3-9انتشار نتایج پایاننامه یا رساله در همایشها
دانشجویا میتوانند برای تکمیل نمره مربوط ب دستاوخدهای تژوهشی از انتشاخ نتایج دخ همایشها دخ قالب «سخنرانی
یا توستر» بهرهمند شود .همایشها ب یکی از شکلهای جدول  31-9فراخوا مقال داخند.
جدول  .21-9انواع شکلهای فراخوان مقاله برای شرکت در همایشها
ردیف

انواع

0

چکیده

3

چکیده بلند

9

9

مقاال

توضیح
0

مقال کامل

حداکثر دخ  999کلم و شامل هدف ،خوششناسی و مهمترین یافت ها
3

تا  0999کلم و خال
با ج ییا

ای از مقال کامل با یک جدول مهم

اخائ شده دخ نحوه نگاخش یک مقال تژوهشی

تس از اعالم و ول دخ دبیرخان همایش و انجام داوخی با تاسخهای تذیرش «سخنرانی ،توستر یا چاپ

دخ کتاب مجموع مقاال » و یا «عدم تذیرش» مواج خواهند شد .اغلب همایشها خاهنمای نگاخش مقال برای همایش
خود خا اعالم میکنند .اغلب داوخا مقاال

خا دخ الگویی ب شرح جدول  38-9داوخی میکنند.

جدول  .28-9شاخصهای داوری چکیدههای ارسالی به همایش
ردیف

محورها

0

مقدم

3

خوششناسی

9

یافت  ،بحث و

تازگی ،اهمیس و ضروخ

جزئیات

نمره

موضوع

تا 39

تناسب خوش تحقیق ،جامع و نمون آماخی ،اب اخ استانداخد،
خوش جمعآوخی و تحلیل اطالعا

نتیج گیری
1

نگاخش آکادمیک

اخائ خال

تا 39

و خوش آماخی

یافت  ،بحث با استفاده از آخرین دستاوخدهای

تا 99

معتبر و اخائ نتیج گیری دقیق
تجانس عنوا  ،هدف ،خوش تژوهش و نتیج با انشاء شایات

تا 39

جمع کل

اغلب با اخزیابی نهایی داوخ و جمع کل امتیازا  ،ب این شکل خواهد بود ک اگر جمعکل امتیازا

«بین  80تا »099

باشد ،مقال با اخائ ب شکل سخنرانی ،اگر «بین  50تا  » 89باشد ب شکل اخائ توستر و اگر «بین  10تا  »59باشد
ب

وخ

چاپ دخ کتاب همایش تذیرفت خواهد شد .جمع کل امتیاز «بین فر تا  »19ب مثاب خد مقال خواهد بود.

دخ وخ تذیرش بخشهای موخداشا خه باید دخ یک فح توستر مانند با ابعاد مشخص و عناوین محدودشدهتری
اخائ شوند تا خواننده توستر با خواند آ دخ جریا فعالیس تژوهشی شما و نتایج ب دسسآمده قراخ گیرد .معمو ًال
توسترها برای همایشها دخ ابعاد  19سانتیمتر اختفاع و  99سانتیمتر عرض تهی میشوند .اما باید ب این نکت اشاخه
شود ک اندازه توستر دخ همایشهای مختلف میتواند متغیر باشد.

1.Abstract
2.Long abstract
3.Full paper
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بهتر اسس ک دخ تهی توستر از نوشتن مطالب زیاد خودداخی و دخ عوض سعی شود از «جدول ،نموداخ ،شکل و
تصویر» مناسب همراه با خنگهای متنوع استفاده کرد .این اقدام و توج ب جاذب های بصری و دخعینحال مطالب
قابلفهم و دخک سریع ،ب خواننده کمک میکند تا جذب توستر شده و سریعتر مطالب آ خا دخک کند.
معموالً جنس توسترها نی  ،توسط برگ اخکنندگا همایش اعالم میشود ،اما اگر اعالمنشده باشد ،بهتر اسس ک از
کاغذهای مناسب و باکیفیس باالی توستر استفاده کنید .شما باید تس از تهی توستر دخ محیط  WORDآ خا بر خوی
یک دیاک ب مراک یا دفاتر فنی با دستگاههای مناسب برای چاپ یا ترینس خنگی بر خوی فحا
مخصوص توستر ببرید .بهتر اسس ک توستر ب

وخ

باکیفیس و

ترینس طولی باشد و تس از چاپ آ از توشش لمینس استفاده

شود تا مانع از آسیب احتمالی باشد .توشش لمینس از جنس تالستیک شفاف اسس ک توستر دخ داخل آ ترس میشود.
دخ ادام شکل و چاخچوب کلی و محتوای یک توستر خا برای تهی کرد دخ محیط  WORDدخ شکل  1-9مشاهده
میکنید.
توجه :ب یاد داشت باشید ک یک توستر خوب از متن و اشکال و نموداخهای بیشتر تشکیل میشود .چو بازدیدکنندگا
وقس کافی برای خواند تمام مطالب توستر خا نداخند و با نموداخها و اشکال و جداول اختباط بهتری مییابند.

شکل  .3-9چارچوب و محتوای کلی یک پوستر برای همایش

 .3-3-9انتشار نتایج پایاننامه یا رساله در کتاب
دانشجویا میتوانند با برخوخداخی از مبانی نظری ،ادبیا

تیشین و یافت های مهم تکمیلکننده دانش موجود ،تایا نام

یا خسال خود خا ب یک کتاب تبدیل کنند .ساختاخ کتاب با ساختاخ تایا نام یا خسال متفاو

اسس و برخی ب غلط فکر

میکنند ک هما محتوا یا چاخچوب تایا نام یا خسال خا میتوا دخ قالب یک کتاب منتشر کرد .کتابها دخ یک

ساماندهی و انتشار پژوهش

دست بندی کلی یا «آموزشی» و یا «غیرآموزشی» هاتند و بدیهی اسس ک اغلب کتب دانشگاهی از نوع آموزشی باشند.
کتابهای آموزشی شامل منابع دخسی و کمکآموزشی میشوند .هر انتشاخاتی الگوی خا ی برای نشر کتاب داخد.
برای نگاخش یک کتاب آموزشی ،باید ب س بخش ا لی آ یعنی «تیش از متن ،متن (فصل و بخش) و تس از
متن» ب عالوه ج ئیا

هر یک از این بخشها توج داشس .دخ جدول  33-9ساختاخ یک کتاب آموزشی بر اساس

«خاهنمای نگاخش کتاب دخ دانشگاه تیام نوخ» معرفیشده اسس.
جدول  .21-9ساختار کتاب آموزشی در دانشگاه پیام نور
ردیف

واحد اصلی

0

تیش از متن

3

9

توضیح

واحدهای فرعی
الف) فح عنوا

اولین فح کتاب ( فح فرد)

ب) فح حقوقی (شناسنام )

دخ تشس فح عنوا ( فح زوج)

ج) تیشگفتاخ ناشر

بعد از فح حقوقی ( فح فرد)

د) فهرسس

از فح فرد و  0/9فح

ه) تیشگفتاخ مؤلف و مترجم

از فح فرد و  0/9فح

متن (فصل و

الف) بخشبندی

هر بخش باید دسسکم دو فصل داشت باشد

بخش)

ب) فصلبندی

شماخنده فصل عدد اسس

تس از متن

الف) تیوسس

توضیحاتی ک ل وماً ج و متن اثر نیاس اما ب دخک بهتر کمک
میکند.

برخی از ج ئیا

ب) خودآزمایی نهایی

ترسشهای جامع مبتنی بر مطالب فصل و هماو با هدف کلی اثر

ج) تاسخ خودآزماییها

تاسخ ترسشهای قبلی
انگلیای ب کاخخفت دخ متن

د) واژهنام

ا طالحا

ه) برگ نظرخواهی

برای جمعآوخی بازخوخدها از کتاب

هر واحد ا لی اجباخی و دخ تمامی کتابها وجود داخند و برخی اختیاخی اسس .فح عنوا

و فح حقوقی بایاخ مهم هاتند .فح حقوقی یا شناسنام دخ تشس فح عنوا ( فح زوج) و شامل دو بخش
مشخصا
انتشاخا

کتابخان ملی و مشخصا

عمومی کتاب اسس .این مواخد اغلب توسط خود ناشر و دخ قالب الگوی

تنظیم می شود .اخائ یک فهرسس مطالب مناسب برای کتاب خیلی مهم اسس .زیرا بایاخی از افراد بعد از

عنوا کتاب ،فهرسس آ خا مطالع میکنند تا با محتوای آ آشنا شوند .دخ تیشگفتاخ کتاب تالش میشود تا هدف از
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.
دخ انتهای هر فصل نی باید خال

ای از فصل و خودآزمایی اخائ شود .فصلبندی و بخشبندی مؤثر متن ،نقش مؤثری

دخ اختباط خواننده با کتاب و محتوای آ داخد .تیوسس از واحدهای تس از متن و شامل ج ئیا

غیرضروخی برای

اخائ دخ متن ا لی اسس ک ب انتهای کتاب و برای دخک بیشتر خواننده منتقل میشود .دخ انتهای کتاب باید تاسخنام
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خودآزماییها وجود داشت باشد .دخ برخی از کتابها حاب ضروخ دخ انتها از واژهنام هم استفاده میشود .کتابنام
یا فهرسس منابع از بخش های کلیدی و دخ انتهای کتاب و دخ مواخدی انتهای فصول اسس .دخ برخی کتابها از نمای
وختی از نامها ،مفهومها و امثال آ اسس ک ب ترتیب الفبایی تنظیم میشوند .هدف از

هم استفاده میشود .نمای

تنظیم نمای این اسس ک مخاطب با کلیدواژه بتواند ب مطلب موخدنظر دخ متن دسترسی یابد.
 .5-3-9ثبت اختراع و حق اختراع یا پتنت از نتایج پایاننامه یا رساله
امروزه دانشجویا و فاخغالتحصیال دانشگاهها و مراک آموزش عالی باید از ماائل مختلف مربوط ب ثبس اختراع،
ابتکاخ و موضوعا

مربوط ب مالکیس فکری اطالع داشت باشند تا دخ وخ

داشتن ایده و اختراع بتوانند آ خا ثبس

کنند (تاجآبادی و فالحی « .)0989اختراع» 0میتواند نتیج تژوهشی باشد ک دخ آ برای اولین باخ «فرآیند یا فرآوخدهای
خاص» یا «خاهحل مشکلی دخیک حرف  ،فن ،فناوخی یا نعس» اخائ میشود« .اختراع» یا ایده برآمده از ذهن مخترع،
با اخائ ب اداخه ثبس اختراعا

و تأیید ب «تتنس» 3یا برخوخداخ از «حق اختراع» تبدیل خواهد شد« .تتنس» یا برخوخداخی

از «حق اختراع» ب معنای حمایس قانونی از اختراع ثبسشده اسس .دخ وخ

برخوخداخی از «حق اختراع ثبسشده یا

تتنس» مخترع از امتیاز مالکیس «انحصاخی ،موقس و مشروط ب خعایس تکالیف مقرخ دخ قانو » برخوخداخ میشود .با
این حق میتوا از امتیازا

«استعمال ،انتقال ،فروش ،عرض برای فروش و اعطای مجوز بهرهبرداخی» استفاده کرد.

ب طوخکلی یک «اختراع» برای ثبس و برخوخداخی از حق اختراع یا «تتنس» باید ویژگیهایی ب شرح جدول  99-9داشت
باشد.
جدول  .90-9ویژگیهای الزم یک اختراع برای ثبت در ایران
ردیف

ویژگیها

توضیح

0

جدید

نبود آ دخ فن یا نعس قبلی (گ اخش نشد دخ هیچ جای جها ب طوخ کتبی ،شفاهی یا استفاده عملی)

3

گام ابتکاخی

9

کاخبرد نعتی

قابلاستفاده یا ساخس دخ خشت ای از نعس ازجمل

1

شرایط قانونی

دخ تضاد نبود با شرایط قانونی کشوخ

بدیهی و شناخت شده نبود برای داخندگا افراد ماهر و فنی آ حوزه
نایعدستی ،کشاوخزی ،ماهیگیری و خدما

تالیم اظهاخنام اختراع از طریق الکترونیکی اسس و متقاضیا ثبس اختراع باید از طریق آدخس
 http://ipm.ssaa.irاظهاخنام خود خا دخ مراحلی ب شرح جدول  90-9تالیم اداخه اختراع و تیگیری کنند.

1. Invention
2. Patent
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جدول  .99-9مراحل ثبت اختراع
مراحل

ردیف
0

تکمیل اظهاخنام دخ سامان http://ipm.ssaa.ir

3

دخیافس تیام کوتاه تس از ثبس اظهاخنام

9

برخسی مقدماتی
ناقص بود مداخک متقاضی وجود مهلس  99خوزه برای ا الح یا تکمیل مداخک و ضمایم

1

دخ وخ

9

امکا خؤیس اعالمی اعطای گواهینام اختراع دخ وخ

5

مهلس  99خوزه برای ترداخس ه ین و اخسال تصویر سند ترداخس دخ سامان و تیگیری اقداما

تأیید اختراع توسط مرجع ذی الح و مبلغ الزم برای دوخ

دخ وختی ک مخترع قبل از تالیم اظهاخنام و ثبس ،آ خا ب

وخ

دوخ آگهی

کتبی دخ قالب کتاب ،مقال و دخ نمایشگاهها

افشا کند؛ دخجهس عمومی سازی و واخدکرد این اختراع ب حوزه قلمرو عمومی مالکیس اقدام کرده اسس .اگر متقاضی
دخ مهلس اخفاقی ( 5ماه تس از افشا ،موضوع) اظهاخنام اختراع خا تالیم نکند ،حق اختراع او از دسس خواهد خفس.
اظهاخنام ثبس اختراع دخ فرم مخصوص موجود دخ نشانی  http://ipm.ssaa.irدخ محوخهایی ب شرح جدول  93-9و
ب زبا فاخسی تکمیل میشود .مخترع بعد از اتمام مراحل و مراجع برای دخیافس گواهینام ثبس اختراع باید  3ناخ
از مداخک ثبس اختراع خا ترینس بگیرد و تس از امضای هم

فحا

آ خا ب اداخه ثبس اختراع تحویل دهد .کاخشناس

اداخه ثبس اختراع یک ناخ خا همراه با تصویر گواهینام ثبس اختراع بایگانی میکند و یک ناخ خا ب مخترع میدهد.
جدول  .92-9محتوای اظهارنامه ثبت اختراع
محتوا

ردیف
0

مشخصا

3

مشخصا

9

عنوا اختراع (مشخصکننده اختراع ادعایی ،بین  9تا  09کلم و نداشتن کلماتی مثل بهتر)

1

(نام ،شماخه ملی ،نشانی و )...و دخ وخ
نماینده قانونی متقاضی دخ وخ

متقاضی شخص حقوقی نام ،نوع فعالیس ،محل ،شماخه ثبس و ...

وجود

تاخیخ ،محل و شماخه اظهاخنام یا گواهینام اختراع دخ خاخج ،دخ وخ
مربوط ب اظهاخنام ا لی دخ وخ

9

اطالعا

5

تعداد فحا

1

تعیین طبق اختراع بر اساس طبق بندی بینالمللی اختراعا

تو یف ،ادعا ،خال

دخخواسس حق تقدم

تکمیلی بود اختراع

تو یف اختراع و نقش ها

مخترع شخصی اسس ک اختراع حا ل تالش فکری و ذهنی اوسس و حقوق اختراع ثبسشده منحصراً ب او تعلق
داخد اما دخ بایاخی از مواقع مخترعین بر طبق قراخداد استخدام یا کاخ معین و یا قراخدادهایی از این قبیل اختراع خا ب
دستوخ و سفاخش کاخفرما انجام میدهند و بر طبق قراخداد فیمابین تمام یا قامتی از حقوق مادی آ متعلق ب کاخفرما
یا بنگاه و شرکتی اسس ک وی خا استخدام کرده اسس ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ اسس و نام وی
باید دخ اختراع ذکر شود .دخ این خاستا هرگون اختراع مربوط ب تایا نام و خسال بنا بر فرم ا الس و تعهد دانشجو با
نام دانشگاه مربوط خواهد بود.
مراحل انجام کاخ «ثبس اختراع» دخ ایرا ب شرح نموداخ اخائ شده دخ شکل  9-9اسس.
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شکل  .5-9نمودار مراحل ثبت اختراع در ایران

قبل از وخود ب سایس و ثبس اطالعا

الزم باید از مداخک شناسایی (حقیقی یا حقوقی) اسکن تهی کرد و متو

اختراع ازجمل «تو یف اختراع»« ،ادعاهای اختراع»« ،خال

تو یف اختراع» و «نقش ها» خا برای ضمیم آماده نمود.

توصیف اختراع :بر اساس ماده  09آئیننام اجرایی قانو ثبس اختراعا  ،طرحهای نعتی و عالئم تجاخی مصوب
 0985برای تنظیم تو یف اختراع باید ب مالحظاتی ب شرح جدول  99-9توج داشس.

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .99-9مالحظات توصیف اختراع
ردیف

مالحظات

توضیح

0

داخای نکت نوآوخان

طرح عنوا اختراع با ترجیح  9تا  09کلم دخ ابتدای تو یف اختراع با هما عنوا مندخج دخ

3

زمین فنی اختراع

0

9

مشکل فنی و خاهحل

اشاخه ب مشکل فنی دیدهشده ،اخائ خاهحل آ دخ قالب نوآوخی و ادعای اختراع همراه با اهداف آ

1

شرح وضعیس دانش

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

فنی تیشین

بود اختراع با جاتجوی «سایسهای مربوط» مانند سایس خوزنام خسمی جمهوخی اسالمی دخ ایرا

اظهاخنام اختراع و همچنین عنوا التین و ترهی از کلماتی چو «بهتر»« ،نوین» و «جدید»
اشاخه زمین فنی اختراع مانند «مکانیک ،الکترونیک ،شیمی ،متالوژی ،برق ،سالحها ،فی یک،
بیوتکنولوژی ،مواد زیاتی ،شیمی آلی ،فناوخی اطالعا

کشاوخزی و امثال آ

و سایس  http://www.google.com/patentsدخ سطح بینالملل
9

قابلیس اجرائی خاهحل

شرح کافی و مؤثر دخباخه قابلیس ساخس و استفاده از اختراع

ادعای اختراع :ماده  00و  03آیین نام اجرایی قانو ثبس اختراعا

دخ خصوص ادعای اختراع تأکید داخد ک ادعای

اختراع باید عنا ر اختراع موخد دخخواسس برای حمایس دخ چاخچوب مشخص های فنی خا مشخص کند .هر اختراع
می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد .این ادعاها باید ریح ،خال

و داخای شرایطی ب شرح جدول 91-9

باشند.
جدول  .93-9مالحظات ادعای اختراع
ردیف
0

مالحظات
معقول بود تعداد آ ها با توج ب ماهیس اختراع و شماخهگذاخی ترتیبی آ ها دخ وخ

تعدد

3

فراتر از اطالعا

9

بیا ویژگیهای فنی قابل حمایس با استفاده از جمال

1

ترهی از اخجاع ب نقش ها یا تو یف ،ج دخ مواخد غیرقابلاجتناب و ترهی از عباخاتی مانند «هما طوخ ک دخ تو یف آمده»
ضروخ

افشاشده دخ تو یف اختراع نبود و برخوخداخی از تو یف اثباتی با استدالل مناسب

9

دخ وخ

5

مشتمل نبود بر شیوه اجرا و م ایای اختراع

مثبس

اخجاع ب نقش برای فهم ادعا ،اخائ شماخه فح نقش و عالمس آ دخ ترانت تس از ادعا

ادعا یا ادعاها ممکن اسس ناظر بر فرآوخده ،فرآیند ،فرآیند دستیابی ب یک فرآوخده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآوخده
باشد ،مشروط بر اینک خاجع ب یک مفهوم اختراعی باشد.
خالصه توصیف اختراع :ماده  09و  01آییننام اجرایی قانو ثبس اختراعا
بر خال

تو یف اختراع ب

وخ

دخ خصوص خال

تو یف اختراع

تعیین ماتقیم زمین فنی حوزه اختراع تأکید داخد تا دخ جاتجوی سوابق اختراع

ادعایی موخداستفاده قراخ گیرد .دخ خال

تو یف اختراع باید نکاتی ب شرح جدول  99-9موخدتوج قراخ گیرد.

1. Bakground of Art or Filed of The Invention
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جدول  .95-9مالحظات نگارش خالصه توصیف اختراع
مالحظات

ردیف
0

شروع با عنوا اختراع و مشتمل بر  19تا  399کلم

3

بیا اجمالی «مشکل فنی ،خاهحل و کاخبرد یا کاخبردهای ا لی اختراع»

9

دخ وخ

ل وم اخائ فرمولهای شیمیایی یا معادال

1

دخ وخ

نیاز اخجاع ب نقش برای توضیح اختراع ،اخائ نشان های اخجاع دهنده ب هر نقش تس از خال

خال

تو یف فقط برای بیا اطالعا

خیاضی برای بیا ویژگیهای اختراع
هر قامس

اختراع ب کاخ میخود و نمیتواند مبنای تفایر برای تعیین حدود ادعا

باشد.
نقشههای اختراع :ماده  09آییننام اجرایی قانو ثبس اختراعا

دخ خصوص نقش های اختراع تأکید داخد ک چنانچ

نقش ها ،نموداخها و جداول ،بخشی از ضمیم اظهاخنام اختراع باشند؛ دخ ترسیم آ ها باید ب مالحظاتی ب شرح جدول
 95-9توج داشس.
جدول  .96-9مالحظات نقشههای اختراع
ردیف

مالحظات

0

دخ یک خوی فح کاغذ بادوام و دخ قطع  ،A4با خطوط ترخنگ و یکدسس مشکی و غیر خنگی و ترجیحاً با اب اخهای فنی
نقش کشی خسم شود .حداکثر حاشی اوخاق ب ترتیب از باال  ،3/9از چپ  ،0/9از خاسس  3/9و از تایین  0سانتیمتر باشد.

3
9

وضوح و شفافیس نقش ها ب نحوی باشد ک امکا تکثیر یا تصویربرداخی آ میار شود.
یکاا بود تمام عنا ر نقش یا نموداخ داخای مقیاس (مگر دخ ضروخ

1

تاحدامکا ب

9

اعداد ،حروف و نشان ها ب طوخ خوشن ذکرشده و خوانا باشند.

5

شامل نشان هایی باشد ک دخ تو یف بتوا ب آ ها اخجاع داد.

1

فحا

وخ

برجات کرد برای فهم اختراع)

عمودی دخ فح قراخ گیرد.

باید ب ترتیب شماخهگذاخی شده و ترجیحاً نشا دهنده شماخه آ

فح از کل فحا

8

هیچ توضیحی نباید خوی نقش ها وجود داشت باشد (مگر دخ موخد جداول و نموداخها).

3

دخ وختیک هریک از نقش ها ،نموداخها و جداول دخ بیش از یک فح باشد ،کل فحا
شامل نشان هایی ماتقل از شماخه فحا

باشد.

باید بدو حذف بخشی از آ ها،

باشد ب نحویک اختباط و تمامیس قامسها خا با یکدیگر خوشن سازد.

تس از آماده شد مداخک الزم ،نحوه ثبس دخخواسس شامل مراحلی ب شرح «وخود ب سایس»« ،انتخاب گ ین ثبس
انواع دخخواسس»« ،انتخاب موضوع دخخواسس»« ،تکمیل متن دخخواسس»« ،ثبس اطالعا »« ،اف ود ضمایم»« ،بازبینی
اطالعا » و «دخیافس شماخه مکانی ه» اسس .با مراجع ب آدخس iripo.ssaa.irگ ین ثبس انواع دخخواسس اقدام کنید.
 .9-5-3-9تائیدیه علمی اختراعات از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
با توج ب بند  8ماده  9جدول شماخه  -0-9موضوع امتیازهای قابلمحاسب از فعالیسهای تژوهشی و فناوخی اعضای
هیئسعلمی آموزشی مربوط ب آییننام اختقاء اعضای هیئسعلمی مؤسا های آموزش عالی ،تژوهشی و فناوخی دولتی
و غیردولتی ب شماخه /39/1199ش موخخ  ،0939/91/31اختراعا

ثبس شده و موخد تأیید از عوامل مؤثر دخ اختقای

اعضای هیئسعلمی اسس .مهم ترین مرجع برای دخیافس تأییدی علمی اختراع ،سازما تژوهشهای علمی و نعتی

ساماندهی و انتشار پژوهش

۱۹

ایرا اسس .برای این منظوخ باید از طریق توختال سازما تژوهشهای علمی و نعتی ایرا ()/http://www.irost.org
دخ سامان ملی اخزیابی اختراعا

و نوآوخیها ب آدخس ( ) /http://patent.irost.orgثبسنام و اقداما

مندخج دخ

سامان انجام شود.
 .2-5-3-9پشتیبانی از اختراعهای برگزیده توسط بنیاد ملی نخبگان
دخ اجرای بند  1-9آییننام احراز استعدادهای برتر و نخبگی (موضوع مصوب شوخای عالی انقالب فرهنگی دخ جلا
موخخ  )0989/5/01و ب منظوخ تحقق بندهای مرتبط از سند خاهبردی کشوخ دخ اموخ نخبگا  ،اختراعهای برگ یده کشوخ
مطابق مفاد آییننام «آییننام شناسایی و تشتیبانی از اختراعهای برگ یده» توسط بنیاد ملی نخبگا شناسایی و تشتیبانی
میشوند .هدف از شناسایی اختراعهای برگ یده توسط بنیاد ملی نخبگا  ،توانمندسازی آ ها ب منظوخ خسید ب
محصولی دانشبنیا  ،ایجاد بازاخ برای آ ها و تکمیل چرخ ملی نوآوخی و تبدیل داخاییهای فکری ب ثرو
بنیاد ملی نخبگا با برگ اخی جشنواخه های مختلف دخ طی سال ،اختراعا

اسس.

برتر خا دخ س سطح ( )9 -3 -0شناسایی

و مطابق با «آییننام شناسایی و تشتیبانی از اختراعهای برگ یده» از آنا حمایس میکند.
 .6-3-9نظریهپردازی و اعالم نظریه جدید
این امر هم ب نظری و هم مدلسازیهای با خویکرد نظری ای اطالق میشود .اعال و اخائ نظری جدید از چالشهای
اساسی تژوهشگرا اسس .نظری تردازا دخ انتشاخ نظری خود ،اغلب دچاخ مشکال
برای چاپ آ ها دخ نشریا

عدیدهای میشوند ،ب خصوص

دخج یک ،ب دالیل مختلف و ب ویژه نو بود نظری  ،داوخا ب سختی ب آ ها خأی مثبس

میدهند .گاهی مشکل چاپ نظری های جدید دخ مجال

معتبر موجب میشود ک نظری ترداز ،نظری خود خا دخ یک

کتاب منتشر کند .البت باید توج داشس ک خد یک نظری از سوی یک نشری علمی ،ب معنای بیاخزش بود آ نیاس.
نظری ترداز از بدو وخود ب میدا نظری تردا زی تا اخائ کامل نظری خود ،همواخه با کاخ شدید ،مشکال

زیاد ،موفقیس

و ناکامیهایی مواج اسس؛ بنابراین باید از ویژگیهای خا ی برخوخداخ باشد تا بتواند مایر طوالنی و دشواخ نظری -

تردازی خا طی کند.
یکی از بهترین فر سها برای اخائ نظری ها و مدلهای ساخت شده بر اساس خویکرد نظری ،طرح آ ها دخ جلاا
کرسیهای «آزاداندیشی ،نقد ،نظری تردازی و امثال آ » اسس .این نوع کرسیها یک مناظره جمعی دانشگاهی اسس ک
دخ آ تژوهشگر نتایج تالش علمی خود خا اخائ میدهد و از نقدها و داوخیهای متخصصا عالی بهرهمند میشود.
آزاد اندیشی ب معنای ایجاد زمین و باتری اجتماعی برای خشد و تویایی اندیش اسس .کرسیهای آزاداندیشی میتوانند
از خاههای مختلفی مانند «جلاا

نقد نظری ها ،تیشنهادهایی مبنی بر ایجاد تحول دخ دخوس مقاطع مختلف و تغییر

معیاخهای سنجش و امتحا و امثال آ برای نهضس تولید علم» باشد .دخ ایرا دخ دیماه « 0983هیئس حمایس از
کرسیهای نظری تردازی» توسط «شوخای عالی انقالب فرهنگی» تشکیل شد .از اهداف این هیئس« ،اف ایش خونق و
نشاط علمی ،ایجاد زمین اختقاء ،فرهنگ نقد و نوآوخی علمی و از هم مهمتر سنجش کیفی دستاوخدهای علمی و
ایجاد باترهای مناسب برای بهرهگیری از این دستاوخدها» اسس .انواع کرسیهای قابلاجرای معرفی شده دخ مرک
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تحصیال

تکمیلی دانشگاه تیام نوخ (ج وه خاهنمای فعالیس دانشجویا  ،اساتید و کاخکنا ) بر دو نوع کرسیهای

«ترویجی» و «تخصصی» ب شرح جدول  91-9اشاخه کرد.
جدول  .91-9انواع کرسیهای ترویجی و تخصصی
ردیف

نوع

0

ترویجی

3

تخصصی

توضیح

انواع
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.
هرگون مباحث خودخخو ،خوشمند و منطقی میا دو احبنظر ک ب گون ای نقادان دیدگاهها و

مناظره

نظرا

علمی

یکدیگر خا دخباخه موضوعی خاص ب چالش میکشند تا دخنهایس دیدگاه برتر ب نحو

ماالمسآمی ی تفوق یابد.

مائل محوخ

حداقل  9مباحث خوشمند و منطقی میا دو یا چند نفر متخصص دخباخه موضوعی واحد با هدف
کاب آگاهی از دیدگاههای یکدیگر و تبیین ایده و خفع سوءتفاهما

اسس.

اخائ نظری علمی جدید ک محصول مطالع و تژوهش خوشمند و برخوخداخ از وجاهس و سطح
نظری تردازی علمی الزم بوده و داخای مبانی ،فرضی و دالیل کافی و ساختاخ علمی ،منطقی و کاخبرد مناسب
باشد.
اخائ خوشمند هرگون نظری  ،نظر ،خویکرد و نقد علمی جدید دخ سطوح مختلف اسس .برخی

نوآوخی

سطوح فراتر ازنظر و برخی فراتر از نظری اسس.
استقراء ماتدل ،متقن و ماتند مجموع محاسن و معایب یک مکتب ،نظری و نظر یا اثر علمی

نقد

خشت علمی مربوط و منطق و اخالق نقد

دخ مایر اب طال یا تکمیل آ نظری با خعایس ادبیا

اسس ک از چاخچوب نظری و ساختاخ علمی خوشن برخوخداخ باشد.

دخ سرالهای اخیر بر برگ اخی کرسیهای نظری تردازی دخ دانشگاهها و مجامع علمی تأکید بایاخی میشود ،لذا با
آشرنایی با این نوع اقدام میتوا گامهای مؤثری دخ خاستای نظری تردازی برداشس .کرسی نظری تردازی جلاا
و داوخی اسررس ک برای قضرراو

دفاع

و اخزیابی مدعاهای جدید تشررکیل میشررود .این کرسرریها برای رراحبنظرا با

ادعاهای زیر قابل تشکیل اسس.
 ادعای اخائ یک نظری جدید علمی
 ادعای اخائ یک نوآوخده جدید و دخ سطحی تایینتر از نظری
 ادعای نقدی جدید نابس ب نظری ها ،علوم و نظرا
دخ این روخ

موجود

با خعایس شررایطی ،جلار کرسری نظری تردازی دخ حضروخ شوخای داوخی و کمیت ناقدا قابل

تشرکیل اسرس .تعداد جلاا

برحاب نیاز تعیین خواهد شد .دخ این جلاا

جایی تیش میخود ک جمع ب کفایس مذاکرا
اعضررای داوخا و بدو حضرروخ ناقدا

«نظرا  ،ترسشها ،نقدها و دفاعها» تا

علمی برسررد .دخ این هنگام جلار محرمان ای برای داوخی با حضرروخ

رراحبنظر تشررکیل و قضرراو

رروخ

میگیرد تا دخ موخد امتیاز نظری یا

ساماندهی و انتشار پژوهش

نوآوخده و یا نقد اخائ شرده تصرمیم گرفت شرود .یک نوآوخده یا مدعا میتواند بین « رفر تا د» امتیاز کاب کند و
حداقل امتیاز «شصس» برای قبول شد الزم اسس.
عالوه بر کرسریهای نظری تردازی ،گاه ب کلماتی نظیر «کرسریهای آزاداندیشرری ،کرسیهای علمی ،کرسیهای
ترویجی و کرسیهای مناظره» برمیخوخیم ک مفهوم آ با کرسیهای نظری تردازی متفاو

اسس.

کرسریهای آزاداندیشری ،نشراسهایی برای اظهاخنظرهای غیرمتعاخف افراد دخ حضوخ جمع نخب هاتند .دخ این
کرسرریها مطالب اخائ شررده داوخی و امتیازدهی نمیشررود ،بلک مجالی برای اخائ نظرا

مخالف و متفاو

با نظرا

شرایع و خایج اسس .بنابراین دخ کرسی های آزاداندیشی ،شوخای داوخی و امتیازدهی نهایی وجود نداخد؛ اما کمیت های
ناقد و ناقدانی برای نقد نظریا

فرد وجود داخند .دخ کرسرری نظری تردازی ،یک رراحب نظری ادعای «حرفی جدید،

بازکرد یک گره یا توسررع علم» داخد ک ممکن اسررس ادعایش دخ جمع کمیت داوخا خد شررود .ولی دخ کرسرریهای
آزاداندیشری فرد نمیخواهد نظری جدید بدهد؛ بلک بر «تکراخ موضروعا
نفی ،خد یا اثبا

قبلی»« ،مباحث »« ،گفتگو»« ،خوشنسازی،

برخی حقایق» تأکید داخد.

کرسرریهای مناظره هم کرسرریهایی اسررس ک دو رراحبنظر دخ تقابل با یکدیگر ،ب مواجه علمی حضرروخی
میتردازند و حرفهای متفاوتشا خا با هم خدوبدل میکنند و همدیگر خا نقد میکنند تا هر کس ک تواناس ،نظریا
خودش خا ب اثبا

برساند .البت کرسیهای مناظره« ،هم شوخای داوخی و هم کمیت ناقدا » داخد.

کرسریها دو نوع علمی و ترویجی هاتند .کرسیهای علمی ،مانند «کرسیهای نظری تردازی» جلااتی برای دفاع
و داوخی «یک نظر جدید» هاررتند ک دخ چاخچوب فرآیندی مصرروب تشررکیل میشرروند و برای اختقای اعضررای
هیئسعلمی داخای امتیاز اسرس .اما کرسریهای ترویجی رفاً جنبة ترویجی داخند و بیشتر برای نشاط علمی و ایجاد
فضرای باز ب منظوخ اخائ نظرا

«خقیب و مخالف» تشکیل میشوند .شرح وظایف کرسیهای علمی دخ جدول 98-9

معرفی شده اسس.
جدول  .98-9شرح وظایف کرسیهای نظریهپردازی
شرح وظایف

ردیف
0

نظاخ

3

شناسایی و ترغیب و جلب نظر نظری تردازا و نقادا برای بهرهبرداخی از فر س کرسیها

9

واخسی اجمالی محتوای طرحهای وا ل جهس برگ اخی جلا نقد ،اخزشیابی ،دفاع و داوخی

1

برخسی و تأیید الحیس علمی اعضاء شوخای داوخی و اعضای کمیت نقادا تیشنهادی

9

بر خوند و فرآیند برگ اخی جلاا

تعیین داوخا و ناقدا

نقد ،اخزشیابی دفاع و داوخی نظری ها ،نظرا

ررالح برای اجالس غیر واباررت ب دسررتگاهها ،براسرراس تفویض اختیاخ شرروخای علمی

دبیرخان
5

و نقدهای علمی

تعیین خئیس شوخای داوخی و نماینده هیئس حمایس ،دخ هر یک از جلاا
و اخزیابی علمی فرآیند آ

1

استماع گ اخش برگ اخی جلاا

8

تیشنهاد چگونگی حمایس از طرحهای علمی ،دخ مواخد خاص

3

اخائ مشاوخه علمی ب دبیرخان  ،و مجمع هیئس

09

تهی و تدوین اولویسهای علمی حوزه کرسی مربوط
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هریک از کرسیهای علمی داخای اخکانی ب شرح جدول  93-9اسس.
جدول  .91-9اخکا کرسیهای علمی و نظری تردازی
ردیف

ارکان

0

خئیس

3

نایبخئیس

9

دبیر

1

کاخشناس

9

اعضای تیوست

5

اعضای وابات

وظایف
شرناسرایی و جذب متخصصا  ،تشکیل و اداخه جلاا

کرسی ،تنظیم اولویسهای علمی

طرحهای وا ل ب کرسی
از اعضرای کرسری و داخای رالحیس علمی الزم ک ب تیشنهاد خئیس و با تأیید اعضای
کرسی میتواند دخ غیاب خئیس ب جای ایشا حضوخ تیدا کند.
خئیس کرسررری خا دخ ایفای وظایف خودیاخی میکند .دبیر ب تیشرررنهاد خئیس دبیرخان و
توافق با خئیس کرسی انتخاب میشود.
مقدما

برگ اخی جلاررا

و تنظیم رروخ جلاررا

و کلی هماهنگیهای اداخی خا با

هماهنگی خئیس کرسی انجام میدهد.
احبنظرا عضو کرسیهای علمی ک ب حکم خئیس هیئس تعیینشده و حضوخ اکثریس
آ ها برای خسمیس جلا کرسی ضروخی اسس.
احبنظرانی ک حاب موخد ب جلاا

کرسی علمی دعو

میشوند یا دخ برنام های

کرسی همکاخی علمی خواهند داشس.

برگ اخی کرسررریهای نظری تردازی دخ همایشهای علمی یک حوزه ،اقدامی مهم و مؤثر دخ توسرررع دانش دخ
حوزه مربوط اسس .بااینوجود ،چنانچ از قبل برنام خی ی مناسبی دخ برگ اخی مؤثر آ

وخ

نگیرد ،دخواقع ن تنها

تأثیری دخ غنیسرازی حوزه علم نخواهد داشس ،بلک میتواند تیامدهای نامطلوبی ب همراه داشت باشد .لذا مهم اسس
ک دخ تدوین برنام عملیاتی همایش از مد ها قبل ب تیشبینی مل وما

برگ اخی کرسی علمی توج شود.

 .1-3-9جشنوارههای علمی
دانشجو میتواند دخ انواع جشنواخههای معتبر علمی شرکس کند .یکی از این جشنواخههای معتبر دخ ایرا « ،جشنواخه
بینالمللی فاخابی» اسس .این جشنواخه توسط «وزاخ
برخی مراک مهم علمی و تژوهشی داخلی ب

وخ

عتف» با همکاخی دو سازما بینالمللی «یوناکو و آیااکو» و
ساالن برگ اخ میشود و از حداکثر حمایس مراک تژوهشی-

آموزشی فعال دخ گاتره علوم اناانی برخوخداخ اسس .جشنواخه بنا ب تعریف دخ دو سطح «جوا یا زیر  99سال» و
«ب خگسال» ب دخیافس ،برخسی و انتخاب آثاخ برگ یده میتردازد و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه «داخل و خاخج
یا بینالملل» خا توشش میدهد .دخ حوزه داخل کشوخ ،تمامی آثاخ تولیدشده توسط ایرانیا  ،فاخغ از محل کنونی سکونس
و اشتغال ،مدنظر اسس و دخ حوزه خاخج از کشوخ ،تولید آثاخ تژوهشی افراد بدو تابعیس ایرانی موخدتوج قراخ
میگیرد .موضوع جشنواخه ،تقدیر از تژوهشهای حوزه «علوم اناانی و اسالمی» و آثاخ تژوهشی دخ قالبهای مختلف
اسس .تژوهشگر میتواند با مراجع ب سامان جشنواخه ب نشانی « »www.farabiaward.irابتدا دخ سایس ثبسنام کند
و دخ دوخه زمانی مشخص شده برای هرسال نابس ب اخسال انواع آثاخ خود ب شرح جدول  19-9اقدام کند .این
جشنواخه اغلب تولیدا

س سال ماقبل سال برگ اخی جشنواخه خا میتذیرد.

ساماندهی و انتشار پژوهش

جدول  .30-9انواع آثار قابلپذیرش در جشنواره بینالمللی فارابی
نوع اثر

ردیف
0

کتاب تژوهشی :دخ قالب فایل  PDFیا اخسال دو ناخ فی یکی ب دبیرخان همایش

3

گ اخش اختتام یافت تژوهش :دخ قالب فایل PDF

9

خسال دکتری :دخ قالب فایل PDF

1

تایا نام کاخشناسی اخشد :دخ قالب فایل PDF

بخش داخلی جشنواخه داخای تان ده گروه علمی ب شرح جدول  10-9اسس ک افراد و تولیدا

برتر ذیل هر

یک از این گروههای تان دهگان معرفی خواهند شد.
جدول  .39-9گروههای علمی بخش داخلی جشنواره بینالمللی فارابی
گروه

ردیف

گروه

ردیف

0

اخالق ،ادیا و عرفا

3

علوم قرآنی ،تفایر و حدیث

3

تاخیخ ،جغرافیا و باستا شناسی

09

فق و ا ول

9

حقوق

00

فلاف  ،منطق و کالم

1

زبا  ،ادبیا

03

فناوخی اطالعا  ،اطالعخسانی و کتابداخی

و زبا شناسی

9

علوم اجتماعی و علوم اختباطا

09

مطالعا

هنر و زیباییشناسی

5

علوم اقتصادی ،مدیریس و علوم مالی

01

مطالعا

انقالب اسالمی و امام خمینی (خه)

1

علوم تربیتی ،خوا شناسی و علوم وخزشی

09

مطالعا

میا خشت ای

8

علوم سیاسی ،خوابط بینالملل و مطالعا

منطق ای
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مبانیجستجوبرایپژوهش

هدف کلی :آشنایی با مبانی جستجو برای پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم جستجو
 آشنایی با انواع الگوهای مرور منابع
 آشنایی با موتورهای جستجو
 آشنایی با انواع پایگاههای اطالعاتی
 آشنایی با نرمافزارهای ساماندهی نتایج جستجو

4

مرجع پژوهش

۹۱۱

مقدمه
یکی از مهمترین فعالیسهای دائمی دخ طول یک تژوهش «جاتجو» اسس .مفهوم تژوهش ب نوعی بازیابی همین
جاتجوها اسس .دخ این فصل ب مبانی جاتجوی مؤثر برای انجام تژوهش ترداخت میشود.
 .9-3مفهوم جستجو
عمومی موخداستفاده قراخ میگیرد .منظوخ از

کلم جاتجو ابعاد گاتردهای داخد و با خویکردهای مختلفی دخ ادبیا

کلم «جاتجو» دخ حوزههای خاص میتواند معناهایی ب شرح جدول  0-1داشت باشد.
جدول  .9-3انواع جستجو با توجه به کاربرد در حوزه خاص
توضیح

ردیف

انواع

0

عمومی

فعالیس جاتجو برای خفع نیازهای خوزمره یا کاخهای خایج مانند جاتجوی برای خرید خودخو یا اجاخه خان

3

شغلی

فعالیس جاتجو دخ حرف یا مشاغل خاص مانند خبرنگاخ ،تلیس ،تاجر و امثال آ

9

تژوهشی

فعالیس جاتجو برای انجام تژوهش

جاتجوهای عمومی و ساده ،بخشی از فعالیس های خوزمره زندگی هاتند ک دخنهایس با یک یا چند تلفن یا
مشاوخه و یا جاتجو دخ فضای مجازی ،فرد ب نتیج میخسد و بر اساس آ اقدام میکند .دخ جاتجوی وابات ب
شغل ،فرد با عمق بیشتر و دخ چاخچوبهای اختصا ی شغل ،دخ مواخدی ب شرح جدول  3-1جاتجو میکند.
جدول  .2-3انواع جستجوهای شغلی
ردیف

انواع

توضیح

0

تجاخی

دخ تی تاسخ ب سؤاالتی چو «مردم چ کاالیی خا بهتر میخرند؟» یا «موقعیس بازاخ فروش دخ کجا بهتر

3

تلیای

9

خوزنام نگاخی

1

داستانی

تالش قص گویا و سناخیونویاا و فیلمسازا برای جمعآوخی اطالعاتی دقیق دخباخه فضا و زمین داستا

9

مدخس ای

کاخ جاتجوی کالسی ک دخ آ دانشآموز مکلف ب جاتجو دخباخه موضوعی خاص و اخائ نتایج آ

5

دانشگاهی

اسس؟»
اقدام کاخآگاها و بازجویا تروندههای جنایی و قضایی برای کشف حقیقس یا عامل جرم
تالش خوزنام نگاخ برای تیبرد ب حقایق تشس ترده

میشوند.
کاخ جاتجوی کالسی ک دخ آ دانشجو مکلف ب جاتجو دخباخه موضوعی خاص و اخائ نتایج آ میشوند.

جاتجوی تژوهشی از دو نوع جاتجوی قبلی عمیقتر و از ساختاخ و نظاممندی اختصا یتری برخوخداخ اسس.
مهمترین تفاو های جاتجوهای تژوهشی با جاتجوهای غیرتژوهشی خا میتوا دخ جدول  9-1مروخ کرد.
جدول  .9-3مهمترین تفاوتهای بین جستجوی پژوهشی و غیرپژوهشی (عمومی و شغلی)
جستجوی پژوهشی

ردیف

جستجوی غیرپژوهشی

برای جمعآوخی داده ،تحلیل و نتیج گیری تژوهشی

0

برای خسید ب تاسخ و کاخبرد

ال ام ب خعایس ا الس و اعتباخ منابع

3

نداشتن ال ام ب خعایس ا الس و اعتباخ منابع

ال ام ب استناد و منبعنویای

9

ال امی نبود استناد و منبعنویای

ال ام جاتجوی مبانی نظری و تیشین تژوهش

1

ال امی نبود جاتجوی مبانی نظری و تیشین تژوهش

مبانی جستجو برای پژوهش

بنابراین جاتجو برای تژوهش یک امر کامالً تخصصی و داخای ویژگیهایی ب شرح جدول  1-1اسس.
جدول  .3-3مهمترین ویژگیهای جستجو برای پژوهش
ویژگیها

ردیف
0

با اضاف شد تیشوند « »Reب کلم « »Searchیا جاتجو ،کلم « »Researchیا تژوهش شکل میگیرد.

3

اقدامی برای تیدا کرد هدفمند چی ی خاص و امری تیوست دخ طول هر تژوهش

9

ل وم جاتجو از انتخاب موضوع تا تایا تژوهش

1

جاتجو دخ مشکال

9

جاتجو برای تکمیل تروتوزال دخ منابعی چو «کتابخان ها ،تایگاههای اطالعاتی ،گوگل اسکوالخ ،علمنس و امثال آ ها»

5

و تالش برای تبدیل آ ب مائل و عینی کرد آ و معرفی عنوا تژوهش

جاتجو برای شناسایی «کلیدواژهها یا کلما
جاتجوی دخ ادبیا

1

کلیدی مناسب جاتجو» مانند جاتجو با انواع کلیدواژه دخباخه یک موضوع

تیشین و مبانی نظری برای «انتخاب موضوع ،بیا مائل  ،شناسایی ضروخ

تژوهش ،انتخاب سؤال

تژوهش ،اخزیابی مطالعا  ،امکا مقایا و اخائ تحلیل و تفایر برای یافت ها و امثال آ »
جاتجو دخ ابعاد مبانی نظری و ادبیا

8

تیشین برای بیا فرضی یا حدس منطقی

تژوهشگر برای تبدیل «مشکل ب مائل » یا «محدود و عینی کرد آ » باید جاتجو کند .اینکاخ با جاتجوی
ادبیا

تیشین و مبانی نظری اسس .جاتجوی ادبیا

تیشین بر شناسایی و سازما دهی نظاممند «یافت های تژوهشی

قبلی دخ خابط با موضوع موخدبرخسی» تأکید داخد .این امر ب «تفایر ایدهها» و شناسایی «نواقص و فر سها» کمک
میکند (گریوال ،کاتاخیا و داوا  .0)3905 ،ب طوخ خال

تژوهشهای قبلی نظاممند شده ب طراحی یک تژوهش جدید

یا تکمیل آ کمک میکند .برای انجام جاتجوی مؤثر باید محوخهایی ب شرح جدول  9-1خا خوب شناخس و
ب دخستی از آ ها استفاده کرد.
جدول  .5-3انواع محورهای کلیدی در فرایند جستجو با رویکرد پژوهش
ردیف

انواع

0

مروخ منابع

3

اب اخهای جاتجو

9

ساماندهی اطالعا

توضیح
شناخس و کاخبرد مؤثر انواع مطالعا

مروخی با خویکرد تکمیل ظرفیسهای تژوهش

شناخس و کاخبرد انواع اب اخهای جاتجوی منابع مانند موتوخهای جاتجو
شناخس و کاخبرد انواع اب اخها و شیوههای ساماندهی اطالعا

حا ل از جاتجو

 .2-3انواع منابع برای جستجو
برای جاتجو و جمعآوخی اطالعا

مربوط ب مبانی نظری و ادبیا

تیشین  ،میتوا از منابعی ب شرح جدول 5-1

استفاده کرد.

1. Grewal, Kataria, and Dhawan
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جدول  .6-3انواع منابع قابلاستفاده برای ادبیات پیشینه
توضیحات

ردیف

منابع

0

مقال

3

تایا نام ها و خسال ها

9

گ اخشهای تژوهشی

با تأکید بر مقاال

همایشها

1

کتاب مجموع مقاال

9

کتاب

5

خسان های جمعی معتبر

1

افراد احبنظر

8

اسناد دولتی

3

گ اخشهای منتشرنشده

09

اینترنس

تژوهشی

با تأکید بر خسال ها و سپس تایا نام های مرتبط
مرتبط ب سازما های خاص مانند وزاخ
استفاده از کتاب حاوی تمام مقاال

علوم ،تحقیقا

و فناوخی

اخائ شده دخ یک همایش

با تأکید بر کتب تخصصی
با تأکید بر خسان های خسمی
دیدگاههای مطرحشده توسط احبنظرا دخ مجامع معتبر
اسناد مجاز و قابلانتشاخ دولتی
تژوهشها یا اسنادی ک هنوز ب طوخ خسمی منتشرنشدهاند.
با تأکید بر سایسهای معتبر و اختصا ی سازمانی

اغلب این منابع خا میتوا دخ مراک ی چو «کتابخان  ،اینترنس ،سازما های موخدبرخسی ،دانشگاهها ،مراک تژوهشی
و ب ویژه تایگاههای داده» یافس .برای جاتجوی مؤثر دخ کتابخان باید با محل قراخ گرفتن منابع متنوع ،مقرخا

حاکم

و دیگر منابع اطالعاتی آشنا بود یا از کتابداخا کمک گرفس.
مقال داخای انواع مختلف «تژوهشی ،انتقادی ،مروخی و مطبوعاتی» هاتند و بهترین آ ها برای انجام کاخهای
تژوهشی مرتبط و ن دیک ب عنوا منتخب اسس .مقاال

تژوهشی ب عنوا گ اخشی فشرده از تژوهش جامع ،دخ

سریعترین زما ممکن اطالعاتی اساسی خا فراهم میکنند .بایاخی از اساتید خاهنما ،قبل از تأیید عنوا تایا نام از
شما میخواهند حداقل  9تا  9مقال جدید ن دیک ب کاخ خود خا شناسایی و سپس با اخائ آ ها عنوا خود خا قطعی
کنید .برای افرادی ک دخ کاخ تژوهش یا موضوع موخدبرخسی تازهواخد شدهاند ،تو ی هایی ب شرح جدول  1-1وجود
داخد.
جدول  .1-3توصیه برای جستجو و مرور مقاالت و کتابها در شروع پژوهش
توصیهها

ردیف
و کتابهای با تیچیدگی کمتر

0

جاتجو و مروخ مقاال

3

تأکید بر جاتجو و مطالع مقال های مروخی ،خال

9

تأکید بر جاتجوی نمون کاخهای افراد متخصص دخ حوزه موخدمطالع حتی مصاحب های مطبوعاتی آ ها (ب دلیل زبا ساده-

های داخای تفایرهای کامل از یک موضوع هاتند

تر)
1

تأکید بر جاتجو و مروخ دخ فهرسس منابع مقال های مروخی ب عنوانی فهرستی مناسب از منابع برای مراجع

9

تأکید بر جاتجو و مروخ تایا نام ها ،خسال ها و گ اخشهای تژوهشی مرتبط
تحقیقا

اخائ شده دخ آ ها (ترجیحاً حضوخ دخ همایش)

5

تأکید بر همایشهای تخصصی مرتبط با موضوع و مروخ خال

1

تأکید بر کتابهای مرتبط با موضوع با توج ب «نویانده ،دخج تحصیلی و سوابق آموزشی و تژوهشی او»

مبانی جستجو برای پژوهش

کتابها دید وسیعی از عنوا و تو یف تژوهش فراهم میکند ،اما اغلب تأکید عمیق بر موضوع خاص نداخند و
و اختباطا  ،خیلی زود از خده خاخج میشوند .لذا

بیشتر حالس کلی هاتند .دخ برخی حوزهها مانند فناوخی اطالعا

با توج ب موضوع موخدبرخسی باید ب تاخیخ انتشاخ یا ویراسس کتاب توج داشس.
گاهی میتوا برای تکمیل اطالعا از اخباخ خبرگ اخیها ،مطبوعا  ،خادیو و تلوی یو نی استفاده کرد .اگر بتوا
اخباخ یا اطالعاتی خا ب نقل از خسان های خسمی و معتبر اعالم کرد ،میتوا آ خا دخ فهرسس منابع جای داد .بایاخی
از تغییرا  ،تحوال

و اخباخ اجتماعی و مدیریتی از طریق این منابع اعالم میشود .دخ مواخدی نظرا

کاخشناسا و

افراد احبنظر دخ یک حوزه خاص ،میتواند ب عنوا یک منبع موخداستفاده قراخ گیرد .هر چ قدخ فرد از مرتب
علمی ،تخصصی و اجرایی مرتبط باالتری برخوخداخ باشد ،اخزش نظرا بیشتر اسس .فضای نامحدود اینترنس نی اغلب
موخداستفاده قراخ می گیرد اما با توج ب امکا حضوخ همگانی و اخائ اطالعا

بدو محدودیس باید دقس و مهاخ

مناسبی برای تشخیص اطالعا مفید و معتبر داشس .مبدأ وبسایسها با ا طالحا انتها یا تاوند آدخسهای اینترنتی
ب شرح جدول  8-1مشخص میشود.
جدول  .8-3پسوندهای آدرسهای اینترنتی و اهمیت آنها در جستجو
توضیح

ردیف

پسوند

0

.com

نشان تجاخی بود و ل وم داشتن احتیاط بیشتر دخ جاتجو و استفاده از محتوای این آدخسها

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
اطالعا

اسس اما تژوهشگرا باید قبل از استفاده از این

باید از اعتباخ آ ها مطمئن شوند.

 .9-3فرایند کلی انجام جستجو
دخ اجرای ساده یک جاتجوی تژوهشی مراحلی ب شرح جدول  3-1وجود داخد (گریوال ،کاتاخیا و داوا .)3905 ،
جدول  .1-3مراحل اجرای ساده جستجو برای پژوهش
ردیف
0

مراحل
شناسایی و انتخاب کلما

3

استفاده از «کلما

9

ساماندهی نتایج جاتجو

کلیدی از عنوا و ترسش کلی تژوهش با تأکید بر انواع معادلهای احتمالی فاخسی و انگلیای

کلیدی» برای جاتجوی منابع دخ چندین تایگاه داده مناسب و دخ ادام اخزیابی ،ثبس ،مروخ و بازنگری نتایج

دخ بایاخی از تایگاههای دادهها ،منابع خا میتوا ب دو شکل «خایگا و تولی» دخیافس کرد ک تژوهشگر با توج
ب شرایط خود باید نابس ب دخیافس آ ها اقدام کند .دخ سطوح تیشرفت تژوهشگر باید برای جاتجوهای خود دخ
ابتدای کاخ یک «طرح جاتجو» خا مشخص کند.
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 .3-3انواع الگوها در طراحی جستجو
تژوهشگرا حرف ای فعالیس جاتجو خا ب عنوا بخش کلیدی دخ طول تژوهش تا حد یک خوش اختقاء میدهند .یکی
از خویکردهای طراحی جاتجو تأکید بر مروخ منابع اسس .جاتجو و مروخ منابع خوشهای مختلفی داخد ک با توج
ب شرایط تژوهش میتوا خوش مناسب خا انتخاب کرد .ازجمل خوشهای جاتجو با خویکرد مطالعا مروخی میتوا
ب انواع مروخهای «خوایی ،نظاممند ،محدودهای ،فراتحلیل ،واقعبینان و فراترکیب» 0ب شرح جدول  09-1اشاخه کرد .از
تیشین و مروخ محدودهای» میتوا برای تهی «عنوا »« ،تروتوزال» و «فصل

خوشهای « مروخ خوایی یا مروخ ادبیا
دوم تایا نام یا خسال » استفاده کرد.

جدول  .90-3انواع روشهای جستجو با رویکرد مطالعات مروری
توضیح

ردیف

انواع

0

مروخ خوایی

جاتجو و مروخ ادبیا

3

مروخ نظاممند

جاتجو و تحلیل مطالعا

9

مروخ محدودهای

1

فراتحلیل

جاتجوی یافت های تژوهشی کمی و ترکیب نتایج تا خسید ب یک یافت دخباخه موضوع موخدبرخسی

9

فراترکیب

جاتجوی یافت های تژوهشی کیفی و ترکیب نتایج تا خسید ب یک یافت دخباخه موضوع موخدبرخسی

5

مروخ واقعبینان

تیشین با تهی خال

ای از مواخد کلیدی دخباخه موضوع موخدبرخسی

با معیاخهای مشخص و ب تعبیری «مطالع مطالعا »

جاتجو و جمعآوخی سریع موضوعا

کلیدی دخ حوزه خاص مطالعاتی و تعیین محدوده کلی آ

جاتجو و مروخ واقعگرایان سازوکاخهای چگونگی و چرایی مداخال

1

مروخ نقش ای

جاتجوی ادبیا

برای طبق بندی و ایجاد ساختاخ دخ زمین موخدبرخسی

8

مروخ تیشین

جاتجوی ادبیا

تیشین دخ یک حوزه خاص

تیچیده محیطی دخ نتایج

دخ جاتجو و مروخ نظاممند ،مقال های چندگان ای دخباخه یک موضوع ب شکلی نظاممند موخدبرخسی قراخ میگیرد.
برای نمون تژوهشگری ممکن اسس قصد تژوهش دخباخه موضوع «نقش خسان دخ خفتاخ خرید» داشت باشد .او نیاز ب
تعیین سؤالی دخباخه موضوع داخد تا بر اساس آ هم اسناد علمی خا برای یافتن مقاال

مرتبط خا بیابد و بخواند .دخ

ادام او نتیج هر مقال و کیفیس آ مقال خا موخد اخزیابی قراخ خواهد داد .اگر این مروخ نظاممند دخبرگیرنده تمامی
تیشین دخباخه موضوع باشد میتوا گفس ک «مروخ نظاممند» ب عنوا نوع سطح باالیی از ماتندا

مقاال
وخ

علمی

گرفت اسس .دخ مواخدی این اقدام ممکن اسس ب شکل فراتحلیل و دخ مواخدی فراترکیب یا شکلی سادهتر از

آ ها باشد.
دخ جاتجو و مروخ ادبیا

تژوهش ضمن مروخ تژوهشهای انجامشده دخ یک حوزه خاص میتوا محتوای

شناسایی شده خا ب ترتیب زمانی و برای استقراخ دخ بخشی با عنوا ادبیا

تیشین دخ فصل دوم تایا نام یا خسال

سازما دهی کرد .برخسى تیشین تژوهش ،مطالع گذشت تژوهش و نگاهى اسس ب آنچ دیگرا دخ آ زمین یا با
موضوعا

مشاب انجام دادهاند .دخ برخسى تیشین  ،تژوهشگر مىخواهد بداند دیگرا دخاینباخه «چ کردهاند ،تا کجا

تیشرفت اند و چگون کاخکردهاند» ،تا او نی کاخ خود خا دخ خاستا و ادام تالشهاى تیشین قراخ دهد و دخ ضمن از
خوشها و نتایج آ تالشها دخ حل مائل خود استفاده کند .اگر دیگرا مائل تژوهشگر خا تیشتر حل کرده باشند،
1. Narrative, Systematic, Scoping, Meta analysis, Realist and Meta synthesis

مبانی جستجو برای پژوهش

ترداختن ب چنین تژوهشی کاخ بیهودهای خواهد بود .اما «ادخ وخ

وجود مائل حلنشده» یا «نداشتن خوش

قابلقبول» ،مىتوا براى حل آ با خوش مقبول ،دسسب کاخ شد .تعریف مائل ب برخسى بهتر تیشین و متقابالً برخسى
تیشین ب شناخس بهتر مائل کمک می کند .این دو تأثیر متقابل دخ یکدیگر داخند .دخ ابتدا تژوهشگر باید با مطالع
اکتشافى ،شناخس نابى از مائل و مفاهیم مرتبط با آ ب دسس آوخد و سپس با برخسى تیشین شناخس خود خا کاملتر
کند .چ باا با کاملتر شد شناخس نابس ب مائل  ،بتواند منابع جدیدى براى تیشین ب دسس آوخد ک با مطالع آ
منابع نی مىتواند ب شناخس دقیقتر مائل دسس یابد .مروخ نوشتاخها و تیشین تژوهش نوعی برخسی تحلیلی و انتقادی
آثاخ احب نظرا و تژوهشگرا دخ یک موضوع خاص اسس .طی آ تژوهشگر ،متو و آثاخ موجود دخ زمین تژوهش
خا شناسایی و بر اساس یک الگو و با توج ب هدف تژوهش ،آ ها خا «برخسی ،تحلیل و نقد» میکند تا دخ خاستای
تژوهش استفاده کند .مروخ نوشتاخها مطالع ای اسس ک ضمن خال

کرد تژوهشهای تیشین ،آ ها خا اخزیابی و

اختباط آ ها خا با یکدیگر و با تژوهش موخدنظر مشخص میکند .تحقق هدفهای هر تژوهش ب می ا زیادی ب
کیفیس تیشین تژوهش ،یعنی مروخ تحلیلی و انتقادی آثاخ و تژوهشهای موجود باتگی داخد (مهری و فتاحی.)0939،
دخ شرایط «فقدا دسترسی ب دادههای کافی» استفاده از «مروخ خوایی یا نقلی» مفید اسس ک دخ آ تژوهشگر با
تأکید بر انعکاس نتیج یا نظرا

موجود دخ منابع ،از اعالم نظر شخصی ترهی میکند .اما دخ شرایط «وجود دادههای

کافی» میتوا با «مروخ نظاممند» شواهد خا ب دقس برخسی و اخزیابی کرد .مروخ نظاممند ب سؤاال
کمی و عینی» و مروخ خوایی ب سؤاال
بر اساس «تعداد مطالعا
مطالعا

«ج ئیتر با خویکرد

«باز و وسیع با خویکرد کیفی و ذهنی» میتردازد .دخ مروخ خوایی نتیج گیری

موافق و مخالف» اسس اما دخ مروخ نظاممند با «شناسایی دقیق ،منظم و برنام خی یشده تمام

مرتبط» نتیج گیری میشود .از جاتجو با خوش «مروخ خوایی» میتوا با شناسایی تفاو های بین مطالعا

ا لی و کمک گرفتن از شواهد تژوهشی ناهمخوا ب تقویس «بیا مائل » و «مقدم فصل یک تایا نام یا خسال »
ترداخس (ملبوسباف و ع ی ی .)0983 ،اینکاخ با «شناسایی چگونگی تاسخ ب مائل »« ،تشریح متغیرهای دخو
مائل »« ،مقایا مطالعا
وخ

با یکدیگر» و «توضیح و ساماندهی مطالب تیرامو یک موضوع خاص» دخ مروخ خوایی

میگیرد .دخ جاتجو با «مروخهای نظاممند» میتوا دست بندیهایی از نتایج جاتجو بر اساس «نوع تژوهشها،

زما آ ها و نوع سؤاال » انجام داد .با این دست بندی تژوهشگر میتواند ب تقویس تروتوزال و دخ ادام فصول تایا نام
از ابعاد مختلف بپردازد.
برای جاتجوی مؤثر باید ا الحا

یا مفاهیم کلیدی خا از سؤال تژوهش انتخاب کرد .بهتر اسس ک هر مفهوم

ب طوخ جداگان برای جاتجو استفاده شود و دخ وخ نیاز آ ها خا ترکیب کرد .دخ جاتجو ب خوش مطالعا
باید مواخدی چو «محدوده مروخ و اخزیابی مطالعا

ازنظر مرتبط بود » خا موخدتوج قراخ داد .جاتجو باید برای

تشخیص محوخهای مشخصی مانند «عنوا  ،جامع و نتایج» دخ مطالعا
تایگاههای داده ب شناسایی و اخزیابی مطالعا

مروخی

باشد .تژوهشگر باید ضمن جاتجو دخ انواع

مرتبط بپردازد .برای جمعآوخی مؤثر اطالعا

جاتجو میتوا از سؤاالتی ب شرح جدول  00-1استفاده کرد.
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جدول  .99-3سؤاالت جستجوگرانه برای جمعآوری مؤثر اطالعات و دانش از ادبیات پیشینه
ردیف

دادههای مهم برای گردآوری

سؤاالت

0

چ مبانی نظری داخد؟

جمعآوخی مبانی نظری مرتبط با تژوهش

3

چ نتایجی داخد؟

جمعآوخی نتایج مرتبط با تژوهش

9

چ خوش تژوهش داخد؟

جمعآوخی اطالعا

دخباخه خوشهای تژوهش موخداستفاده

1

چ جامع و نمون ای برخسیشده؟

جمعآوخی اطالعا

دخباخه جامع  ،نمون و خوش نمون گیری

9

از چ اب اخی استفادهشده؟

جمعآوخی اطالعا

دخباخه اب اخها و خوایی و تایایی آ ها

5

خوش تج ی وتحلیل دادهها؟

جمعآوخی اطالعا

مربوط ب خوشهای تج ی وتحلیل دادههای کمی یا کیفی

1

چ یافت های مشخصی داخد؟

جمعآوخی مهمترین یافت های مرتبط با تژوهش برای ثبس دخ بخش ادبیا

8

چ نتیج گیری مشخصی داخد؟

جمعآوخی مهمترین نتیج گیری مرتبط با تژوهش برای ثبس دخ ادبیا

3

تیشنهاد کاخبردی مشخص؟

جمعآوخی مهمترین تیشنهاد کاخبردی و مرتبط با تژوهش برای ثبس دخ ادبیا

09

تیشنهاد تژوهشی مشخص؟

جمعآوخی بهترین تیشنهاد تژوهشی برای تشخیص چالش و تهی عنوا تژوهش

تیشین

تیشین
تیشین

برای اخزیابی نتایج جاتجو میتوا آ ها خا دخ جدولی مانند جدول نمون  03-1ساماندهی و مقایا کرد.
جدول  .92-3جدول نمونه برای ارزیابی نتایج جستجو با رویکرد مرور
ردیف

محورها

0

عنوا

3

نویانده

9

سال

1

خوش تژوهش

9

جامع و نمون

5

اب اخ جمعآوخی داده

1

خوش تحلیل دادهها

8

مهمترین یافت

مطالعه9

مطالعه2

مطالعه9

حال با نتایج جمعآوخیشده دخ جدول نمون و مقایا و اخزیابی اطالعا

مطالعه3

مطالعه5

ب دسسآمده دخ یک یا چند محوخ،

میتوا یکی از س وضعیس جدول  09-1خا تشخیص داد.
جدول  .99-3انواع وضعیتهای حاصل از مرور مطالعات در مقایسه و ارزیابی آنها
ردیف

توضیح

انواع
دخ این حالس اگر مطالعا

دخ  9سال اخیر هم کامالً مشاب باشند ،سؤال تژوهش ب بازنگری نیاز

0

مطالعا

مشاب

3

مطالعا

ن دیک

دخ این حالس شرایط برای تشخیص خألهای موجود و نیاز تژوهش فعلی مناسب اسس.

9

مطالعا

نامرتبط

دخ این حالس مطالع مرتبطی یافس نشده و لذا ب جاتجوهای بیشتری نیاز اسس.

داخد.

تس از شناسایی وضعیس مطالعا

میتوا آ ها خا دخ دودست «مرتبط و غیر مرتبط» تقایم کرد و از منابع مرتبط

برای «تیشین  ،مطالع بالقوه یا مروخ» استفاده کرد.

مبانی جستجو برای پژوهش

برای «مروخ نظاممند نتایج» باید با غربالگری از میا  99مطالع مرتبط ،مطالعا

مناسب خا با معیاخهای مشخص

جدا کرد .اگر مطالع ای یافس نشد باید مطالع خا بر اساس «سال ،جمعیس ،متغیرها و خوش تژوهش» محدود کرد .دخ
ادام و بر اساس نتایج حا ل از جاتجو و مروخ مطالعاتی باید ب «برخسی امکا تذیر بود موضوع برای تژوهش» بر
اساس عواملی چو «زما  ،محدوده ،مطالعا » ترداخس .بر اساس این گام تژوهشگر دخباخه باقی بود یا تغییر سؤال
تژوهش یا دیگر معیاخها تصمیم خواهد گرفس (کوک ،مولرو و هاینس0331 ،؛ آخکای و امالی3999 ،؛ گالزیو.0)3990 ،
 .5-3موتورهای جستجو
استفاده مؤثر از موتوخهای جاتجو نیاز ب مهاخ های خا ی داخد ک نخاتین گام دخ این امر ،شناخس دقیق موتوخهای
جاتجوی موخداستفاده اسس .اگر خکوخدها یا نتایج برای جاتجوی یک کلم یا عباخ

خاص ،هیچ بود باید نکاتی ب

شرح جدول  01-1خا موخدتوج قراخ داد.
جدول  .93-3نکاتی برای بهبود نتایج حاصل از جستجوی یک کلمه یا عبارت
ردیف

توضیح

نکته

0

کاهش عباخ

حذف یک یا چند کلم از عباخ

3

اف ایش عباخ

اضاف کرد یک یا چند کلم

9

استفاده از معادل

استفاده از معادلهای عمومیتر یا مترادفها برای کلما

1

استفاده از تیشنهادها

9

خویکرد ترکیبی

مانند  Andبا کلم تیشنهادی برای اضاف شد یا  Notبرای نبود آ کلم تیشنهادی دخ جاتجو

5

توج ب نگاخش

مانند «فرایند یا فرآیند»« ،باتری یا باطری» یا گاهی امالی غلط مانند «داشمندا ب جای دانشمندا »

1

جمع یا مفرد بود

منتخب

استفاده از جایگ ینهای تیشنهادی موتوخ جاتجو

مانند «دانشجو یا دانشجویا »« ،مرد یا مردا » و امثال آنک میتواند نتایج جدیدی داشت باشد.

موتوخ جاتجوی گوگل ،یکی از ترکاخبردترین موتوخهای جاتجو اسس ک با شناخس انواع نشان های کاخبردی
یا عملگرهای این موتوخ ب شرح جدول  09-1میتوا ب شکل مؤثرتری با آ جاتجو کرد.

1. Cook, Mulrow, Haynes, Arksey, O'Malley, Glasziou

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۱۷

مرجع پژوهش

۹۱۶

جدول  .95-3انواع دستورات عملگر برای جستجوی مؤثر در موتور جستجوی گوگل
ردیف

توضیح

انواع
""

قراخداد کلم یا عباخ

3

OR

قراخداد آ بین دو کلم مانند «تهرا  ORطهرا » باعث جاتجو برای هر دو شکل خواه بود.

9

-

1

*

9

دخ سایس

بعد از کلم موخدنظر ،سایتی میآید تا تمام محتوای سایس موخدنظر برای آ کلم جاتجو شود.

5

Filetype

با «خوش تژوهش »Filetype: PDFتمام فایلهای مرتبط با خوش تژوهش و فرمس «تیدیاف» جاتجو میشود.

1

Intitle

با "تاخیخ ایرا " Intitle :تمام فحا

8

Define

با  define: researchکلم تژوهش خا برای شما تعریف میکند.

3

weather

با تهرا  weather :انواع گ اخش از آبوهوای تهرا جاتجو و گ اخش داده میشود.

09

Time

با  time Tehranانواع گ اخش از زما مربوط ب تهرا جاتجو و گ اخش داده میشود.

00

Map

با تهرا  mapانواع گ اخش از نقش مربوط ب تهرا جاتجو و گ اخش داده میشود.

03

In

0

بین این دو نشان باعث جاتجوی عین عباخ

خواهد شد.

قراخداد آ بین دو کلم مانند «تهرا -طهرا » باعث جاتجوی تهرا منهای شکل طهرا آ خواهد بود.
برای تکمیل بخش ناشناخت عباخ

مانند «ادب* داخد» ک با جاتجو نتیج «ادب آداب داخد» ظاهر میشود .اگر

با کلم ای باشد ،اشکال دیگر کلم مانند «جمع ،مفرد ،اسم ،فس و »..خا توشش میدهد (مانند جاتجوی کلم
 educationبا* و بازیابی کلماتی دیگر چو )educator,educational, educat

09
01

؟
=< ،> ،

با عنوا «تاخیخ ایرا » جاتجو میشود.

با قراخ دا آ بین دو واحد اندازهگیری یا مالی میتوا معادل آ خا ب دسس آوخد.
بازیابی یک حرف ب جای عالمس ؟ مانند جاتجوی ? Studentو بازیابی منابع با Students

استفاده دخ عباخا

عددی مانند جاتجوی مقال های منتشرشده دخ سال خاص ،یا سالهای قبل یا بعد آ

 .6-3انواع پایگاههای اطالعاتی دانلود «مقاله ،کتاب و پایاننامه»
بانک اطالعاتی اغلب مترادف تایگاه اطالعاتی ب کاخ میخود اما دخ برخی مواخد از ا طالح بانک اطالعاتی ب منظوخ
مشخص کرد مجموع های «غیر کتابشناختی» و «دادههای عددی» هم استفاده میشود .تایگاه اطالعاتی مجموع ای
از خکوخدهای ذخیرهشده دخ خایان با یک خوش ا ولی مثل یک برنام خایان ای اسس ک میتواند ب سؤاال
تاسخ دهد .بنابراین تایگاه اطالعاتی ب جاتجوگر کمک میکند تا اطالعا
زیاد ب دسس آوخد .تایگاه اطالعا

کاخبر

موخدنیاز خود خا دخ اسرع وقس و با دقس

میتواند شامل محتواهای «متنی ،عددی ،وتی ،تصویری یا ترکیبی از آ ها» باشد.

تایگاههای اطالعاتی خا میتوا برحاب داده ب دودست «مرجع» و «منبع» تقایم کرد« .مرجع» فرد خا برای کاب
اطالعا بیشتر ب منبع دیگر اخجاع میدهد و شامل ج ئیا ا لی کتابشناختی مانند «کتاب ،مقال و دیگر مواخد مشاب »
اسس .اما «منبع» شامل تمامی اطالعا

موخدنیاز از یک مدخک اسس و برخالف مرجع نیاز ب اخجاع نداخد (فراهانی،

خاسخ و اسالمی.)0931 ،
تایگاه اطالعا

یکی از منابع ا لی جاتجوی مقال اسس .تایگاههای اطالعاتی متعددی ب شرح جدول 05-1

وجود داخد ک میتوا ب کمک آ ها ب دانلود انواع مقال و ازجمل مقال های خایگا ترداخس.

مبانی جستجو برای پژوهش

جدول  .96-3انواع پایگاههای اطالعاتی برای دانلود رایگان مقاله
ردیف

انواع

0

ترتال جامع علوم اناانی
مرک اطالعا

3

توضیح
ب نشانی  www.ensani.irبا امکا جاتجوی مقاال

جهاد دانشگاهی یا  SIDو ب نشانی  www.SID.irبا امکا جاتجو و دسترسی ب مقاال

9

علم نس

1

مایکروسافس آکادمیک

9

ترسما دانشجویی

ب نشانی  porsemani.irبا امکا سؤال و جواب و دسترسی ب اطالعا

5

حوزه نس

ب نشانی  hawzah.netاز حوزه علمی و با امکا دسترسی ب اطالعا

1

گوگل اسکوالخ

8

تایگاه دوآج

ب نشانی  www.doaj.orgبا امکا جاتجوی تیشرفت از موضوعا

3

اس اس آخ ا

ب نشانی  www.ssrn.comبا امکا جاتجوی تیشرفت از منابع علمی

09

جی استوخ

00

سایس سییر ایکس

03

تایگاه اسکریپ

09

او ای الیب

01

آخاکایو

ب نشانی  www.araxiv.orgبا امکا جاتجوی واژهای و موضوعی

09

اخیک

ب نشانی  eric.ed.govبا امکا جاتجو دخ خصوص انواع موضوعا

دانشگاهی

ب نشانی  elmnet.irو جاتجوگری فاخسی با خویکردی شبی گوگل اسکوالخ
ب نشانی  academic.microsoft.comبا امکا جاتجوی منابع فاخسی و التین
تولیدشده
موجود تولیدشده

ب نشانی  scholar.google.comبا امکا جاتجوی تیشرفت اسناد علمی
دانشگاهی

ب نشانی  www.JSTOR.orgبا امکا جاتجوی دخ میلیو ها کتاب و مقال علمی
ب نشانی  citeseerx.ist.psu.eduبا امکا جاتجو دخ مقاال
ب نشانی  www.scrip.orgبا امکا جاتجوی مقاال

موجود

و نمایش ضریب تأثیر آ ها

ب نشانی  www.oailib.comبا امکا جاتجوی ساده و تیشرفت
حوزه آموزش

05

تابمد

ب نشانی  www.ncbi.ac.ukبا امکا جاتجو دخ موضوعا

تیرامو ت شکی

01

تایگاه کوخ

ب نشانی  www.core.ac.ukبا امکا جاتجو دخ موضوعا

علمی

08

تایگاه داده ال ویر

ب نشانی  /https://www.elsevier.comبا امکا جاتجو دخ موضوعا

علمی

 .9-6-3گوگل اسکوالر
از ترکاخبردترین تایگاه دادهها ک از طریق نشانی « »scholar.google.comواخد آ دخ محیطی ب شکل  0-1خواهند
شد.

شکل  .9-3محیط شروع به کار گوگل اسکوالر

دخ قامس سمس چپ و ب االی این محیط ،نشان س خط ،فهرسس منوی این محیط خا نشا میدهد ک با کلیک
بر خوی آ محیطی ب شکل  3-1نمایا خواهد شد.
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شکل  .2-3بازکردن منوی گوگل اسکوالر

هر یک از مواخد داخای ویژگیهایی ب شرح جدول  01-1هاتند.
جدول  .91-3انواع کارکردهای گزینههای گوگل اسکوالر
توضیح

ردیف

انواع

0

My profile

حااب کاخبری شما با امکا دخ اختیاخگذاشتن خزوم خود برای دیگرا

3

My library

ب مثاب کتابخان دیجیتال شما برای ذخیره مقال ها و کتابهای موخدنظرتا و مطالع آ ها

9

Alerts

اخائ موضوعا

1

Metrics

اخائ اطالعا

9

Advanced search

موخدعالق و دخخواسس اطالعخسانی از آخرین تولیدا
مربوط ب انواع دست بندی و ختب بندی نشریا

ب جیمیل شما

علمی دخ سطح جها

امکا انجام جاتجوی تیشرفت و تیداکرد نیازها با دقس بیشتر

دخ زیر هر یک از منابع تدیداخ شده حا ل از جاتجو ،میتوا گ ین های قابل انتخابی ب شرح جدول 08-1
دید.
جدول  .98-3انواع گزینههای قابل انتخاب در مقالههای شناساییشده در گوگل اسکوالر
ردیف

توضیح

انواع

0

با کلیک خوی ستاخه و ترخنگ شد آ  ،مقال یا کتاب واخد کتابخان دیجیتال شما دخ گوگل میشود.

3

با انتخاب آ میتوا مقال موخدنظر خا ب سبکهای مختلفی مانند ونکووخ و با انتخاب یکی از
نرماف اخها دخ خدیف زیر آ مانند اندنو  ،دخ متن و محیط وخود ب

9
1

وخ خودکاخ استناددهی کرد.

نمایشگر تعداد موخد استناد قراخ گرفتن مقال
امکا معرفی مقاال

مرتبط با آ

 .2-6-3الزویر
دخ لوگوی «ال ویر» تیرمردی دخ حال چید انگوخ از یک تاک تیچیده ب دوخ یک دخخس ناخو اسس .دخ بخش دیگر
تصویر نوشت ای بر «تنها ن » اشاخه داخد .این تصویر نشانگر خابط ناشر و تژوهشگر اسس ک دخ آ «دخخس ناخو »
نماد ناشر ب عنوا ستونی ماتحکم برای «تاک» ب عنوا نماد تژوهشگر اسس تا بتواند «میوه یا علم» تولید کند (شکل
.)9-1
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شکل  .9-3لوگوی الزویر

برای جاتجو دخ ال ویر اگر کاخبر عضو باشد با نام کاخبری و خم عبوخ خود واخد میشود؛ دخ غیر این وخ
باید با انتخاب لینک ثبسنام و تکمیل فرم عضویس ،موضوعا

موخدعالق خود خا هم مشخص کند .دخ ادام از طریق

لینک  Remove Favorite Journals and Book Seriesمیتوا ب فهرسس نشریا

با امکا حذف و اضاف کرد آ ها

دسترسی تیدا کرد .دخخوش جاتجوی سریع میتوا «کلم یا عباخ » خا دخ کادخ جاتجو واخد کرد تا بازیابی دخ تمام

فیلدهای «عنوا  ،چکیده ،کلیدواژهها و نویاندگا » وخ گیرد .دخ جاتجوی مقدماتی تژوهشگر میتواند با انتخاب-
های خود دخ محیط اولی آ ب شکل  1-1جاتجوی خود خا انجام دهد .او میتواند منابع جاتجوی خود خا ب مجال ،
کتابها و تایگاههای چکیده یا دوخه زمانی خاص محدود کند .برای نمون میتوا با محدوده سال  3999تا امروز
خوی کلم  Searchکلیک کرد .خوشهای دستیابی ب متن مقال ها ب شکلهای «چکیده مقال »« ،چکیده مقال همراه با
منابع»« ،خال

ای از چکیده ،خئوس مطالب ،تصاویر ،جداول و منابع» یا متن کامل باشد.

شکل  .3-3محیط جستجوی مقدماتی در الزویر
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با انتخاب بخش  Advancedدخ سمس خاسس کادخ ،امکا دسترسی ب

فح جاتجوی تیشرفت ب شکل 9-1

فراهم میشود .دخ این محیط میتوا با استفاده از عملگرها جاتجوی دقیقتری انجام داد.

شکل  .5-3صفحه جستجوی پیشرفته

 .1-3روشهای دسترسی به منابع علمی رایگان به زبان انگلیسی
دخ وخ

فقدا امکا ترداخس تول حق عضویس یا خرید برای «مقال  ،کتاب یا تایا نام » شناساییشده دخ این مکا ،

میتوا با استفاده از لینک یا شناس دیجیتال ( 0)DOIمنبع موخدنظر و کپی و جاتجوی آ دخ یکی از تایگاهها ب شرح
جدول  03-1با احتمال بیشتری ب آ دسترسی آزاد تیدا کرد .دخ این تایگاهها با قراخ داد نشانی لینک یا  DOIمقاال
و دیگر منابع و دستوخ جاتجو زمین اتصال ب انواع تایگاهها و شناسایی محلهای دسترسی خایگا ب آ مقاال

فراهم

میشود (قربانی ،حانزاده.)0931 ،
جدول  .91-3انواع پایگاه داده برای دسترسی رایگان به مقاالت شناساییشده
توضیح

ردیف

انواع

0

سای هاب

3

فری تیپر

ب نشانی freepaper.me

9

ایرا تیپر

ب نشانی iranpaper.ir

1

تیپردانلودخ

ب نشانی paperdownloader.com

9

تیپرهاب

با نشانی  Sci-hub.twو دخ وخ

هک شد با نشانیهای «،»www.sci-hub.la« ،»Sci-hub.hk

«»sci-hub.tv

ب نشانی Paperhub.ir

 .0شناساگر مواخد دیجیتالی یا  DOIسرنام عباخ

 Digital Object Identifierاسس ک شامل مجموع ای از اعداد و گاهی حروف و عالمسهایی

اسس ک ب هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص مییابد .این شاخص از دو بخش «کد ناشر» دخ ابتدا و «کدسند» دخ قامس بعدی آ اسس ک با عالمس ()/
از هم جدا میشوند.
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دخ زبا فاخسی تایگاهی برای دانلود خایگا تایا نام وجود نداخد .البت برخی از وبسایسهای فاخسی دخ برخی
خشت های دانشگاهی ،تایا نام هایی خا با خویکردی اغلب تجاخی ،برای دانلود دخ سایس خود قراخ میدهند.
تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا
مختلفی خا دخ این عر

ایرا با نام اختصاخی «ایرانداک» و ب نشانی « »https://irandoc.ac.irخدما

و دخ سامان هایی ب شرح جدول  39-1اخائ میدهد.
جدول  .20-3انواع سامانههای ابرانداک برای ارائه خدمت جستجو به پژوهشگران

ردیف
0

انواع
تایگاه اطالعا

توضیح
گنج

دسترسی بدو محدودیس و خایگا ب اطالعا

کتابشناختی و  09تا  39فح نخاس تایا نام ها

و خسال ها دخ نشانی و امکا جاسوجو آگاهی از تیشین تژوهش خود
3

سامان تیشین
تژوهش

9

سامان همانندجو

1

سامان ترسشنام ساز

امکا سفاخش برخسی تخصصی تیشین تژوهش توسط کاخشناسا متخصص ایرانداک و اخائ تاسخ
نتیج دخ یک نام خسمی ب نشانی الکترونیکی دخ قبال ترداخس ه ین
امکا سفاخش تعیین می ا همانندی یا مشابهس محتوای تروتوزال ،تایا نام و خسال ب

وخ

تخصصی و اخائ آ دخ قبال ترداخس ه ین
امکا دسترسی ب انواع ترسشنام ها ،ساخس و توزیع ترسشنام

(ترسا)
9

ا الحنام های

امکا جاتجو دخ گنجین ای از واژهها با نظم الفبایی دخ هر یک از حوزههای تخصصی مانند جامع -

علمی و فنی

شناسی

5

تژوهشکاخ

منبعی برای یادگیری تژوهش و دستیابی ب منابع و نمون های مرتبط با کاخشا

1

فهرسسهای ماتند

امکا جاتجوی ماتندا

نامها دخ حوزههای موضوعی مشاهیر و تدیدآوخا  ،نام جغرافیایی ،نام

نامهای ایرانداک

کتابها ،نام نمایشنام ها ،و ...

8

واژهنام

امکا جاتجوی کلم یا عباخ

3

شیوهنام ایرا

09

خاهنمای نگاخش

انگلیای دخ انواع واژهنام های تخصصی مانند فرهنگاتا ادب

فاخسی ،کتابداخی و امثال آ
خاهنمای استناد ب منابع فاخسی و انگلیای
اخائ الگو و خاهنمای نگاخش بخشهای مختلف دخ تایا نام و خسال

تایا نام و خسال
00

تایگاه زدنی

03

سامان مصوخسازی

09

 Zedneeتایگاه تمام متن  099میلیو مدخک علمی خایگا
امکا جاتجو و نمایش فراوانی انجام تژوهش دخ استا  ،شهرستا یا شهر خاص دخ یک نقش

تژوهش (مپ)

جغرافیایی

دخوازه اطالعا

دخوازههای اطالعا

علمی ،تژوهشی و

فهرسسنویای و خدهبندی» میشوند .امکا جاتجوی بایاخ گاتردهتر از فهرستی از تیوندهای اینترنتی

فناوخان ایرا (دخ)
01

نما

09

دانش ایرا (دا)

و خدما

جایی هاتند ک دخ آ ها منابع اینترنتی بر تای کیفیس و محتوا «گ ینش،

اطالعخسانی از تیوندهای اینترنتی ب تایگاههای وب و اطالعا

با کیفیس

جاتجوی جایگاه علم ،فناوخی و نوآوخی دخ ایرا ازجمل تژوهشگرا  ،نشری های علمی ،مؤسا ها
و کشوخ ...
مشاخکس ایرانیا دخ دانش جها

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /
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05

سامان شاخص

01

کتابهای دیجیتال

سامان منابع اطالعا

شاخصهای تایش و اخزیابی علم ،فناوخی و نوآوخی (شاخص) با امکا

جاتجوی منابع اطالعا

داخلی شاخصها مانند کتاب ،مقال  ،تایا نام  ،خسال  ،گ اخش دولتی ،سند

ملی ،و طرحهای تژوهشی
دسترسی ب انواع کتابهای دیجیتال

ایرانداک
08

خویدادهای علمی

امکا اطالع از انواع خویدادهای علمی ایرانداک

سامان تیشین تژوهش برای برخسی یکتایی موضوع تایا نام  /خسال و تیش از نگاخش تیشنهاده (تروتوزال) آ ها
انجام می شود .ولی سامان همانندجو تس از نگاخش تیشنهاده یا تایا نام  /خسال برای برخسی همانندی آ ها با
تیشنهادهها و تایا نام ها /خسال های دیگر ب کاخ میخود .همانندجو تس از دخیافس یک نوشت  ،با جاسوجوی خودکاخ
دخ تماممتن مداخک ایرانداک ،بخشهای همانند آ نوشت خا دخ تایا نام ها و خسال ها و منابع دیگر نشا میدهد و با
کلیک خوی هر بخش ،کاخبر خا ب نشانی منابع همانند هدایس میکند .بخشهای همانند یک نوشت با هر مدخک ،با یک
خنگ جداگان نشا داده می شوند .منابع همانند نی با هما خنگ دخ خاسس فح دیده و اندازه همانندی با آ ها هم
دخ هما جا و با هما خنگ نشا داده میشود .خنگهای گوناگو تنها نشا دهنده منابع گوناگو هاتند و اندازه
همانندی خا نشا نمیدهند .بایاخی از دانشگاههای داخای همکاخی با ایرانداک ،امکا دسترسی ب متن تایا نام ها خا
برای دانشجویا خود فراهم می کنند .بنابراین عالوه بر امکانا

دسترسی شخصی افراد با عضویس و ثبسنام دخ

سامان های مختلف ،اغلب دانشجویا دانشگاههای مشترک این مرک دخ محیط دانشگاه ب منابع آ دسترسی خواهند
داشس.
 .8-3دسترسی به کتابهای الکترونیک موردنیاز
برای دسترسی ب کتابهای موخدنیاز ،عالوه بر کتابخان دانشگاه ،میتوا از ظرفیس «نهاد کتابخان های عمومی
کشوخ» با بیش از سیوشش میلیو منبع اطالعاتی ازجمل کتاب ،استفاده کرد .دانشجویا میتوانند با عضویس دخ یک
کتابخان ب

وخ سراسری ،از دخیافس امانی کتاب دخ تمامی کتابخان های عمومی کشوخ بهرهمند شوند .برای اینمنظوخ

میتوا با مراجع ب سایس این نهاد ب نشانی  www.samanpl.irو دخ قامس «جاتجوی کتاب» ،استا  ،شهر و نام
کتابخان موخدنظر خا انتخاب و سپس «کلیدواژه یا کتاب موخدنظر خا» جاتجو کرد .دخ میا نتایج جاتجو ،باید کتابهای
موخدنظر خا انتخاب و «شماخه خده کتاب» خا نوشت و با مراجع ب کتابخان و اخائ آ  ،کتاب خا دخیافس کرد .همچنین
سایس «لیب» ب نشانی  lib.irیا سایس «کتابخان ملی جمهوخی اسالمی ایرا » ب نشانی www.nla.ir

از دیگر فر سهایی هاتند ک دانشجویا با مراجع ب آ ها میتوانند برای شناسایی کتاب موخدنیاز و احتما ًال
کتابخان های داخنده از آ ها استفاده کنند (قربانی و حانزاده .)0931 ،دخ کناخ مواخد اخائ شده برخی سایسها ب شرح
جدول  30-1امکا دسترسی ب کتابهای خایگا خا فراهم میکنند .البت برخی از آ ها ب هر دو وخ
ترداخس حق اشتراک خدما

دسترسی ب انواع کتاب الکترونیک خا برای فراهم میکنند.

خایگا و با

مبانی جستجو برای پژوهش

جدول  .29-3انواع سایتها برای دسترسی رایگان به کتاب
توضیح

ردیف

انواع

0

کتابخان الکترونیکی

ب نشانی  www.irebooks.comبا دسترسی ب کتابهای گویا و الکترونیکی

امید ایرا
3

تاخس تک

ب نشانی www.parstech.org

9

دانلودبوک

ب نشانی www.downloadbook.org

1

بوک اس سی

9

نپ

5

گوگل بوکس

1

گوتنبرگ

ب نشانی www.gutenberg.org

8

جنایس

ب نشانی gen.lib.rus.ec

3

دیجی الیبراخی

09

بوک خیکس

ب نشانی  www.booksc.orgبا بیش از  99میلیو کتاب و مقال و امکا دانلود تنها  9کتاب دخ خوز
ک دخ وخ

مادود بود  ،میتوا با ایمیل  support@bookmail.orgآدخس جدید خا خواسس.

ب نشانی  www.nap.eduک قبل از استفاده باید دخ آ عضو شد.
ب نشانی books.google.com

ب نشانی digilibraries.com
ب نشانی www.bookrix.com

جاتجوگر گوگل بوکس با وخود از نشانی  books.google.comدخ محیطی ب شکل  5-1فعال میشود.

شکل  .6-3محیط جستجوی گوگل بوکس (موتور جستجوی کتاب در گوگل)

دخ این موتوخ جاتجو میتوا عنوا موخدبرخسی خود خا نوشس و کتابهای مرتبط با آ خا جاتجو کرد .همچنین
میتوا «عنوا کتاب یا نویانده خا ی» خا جاتجو کرد .کتابهای با امکا دانلود خایگا حا ل از این جاتجوها
خا میتوا با گ ین  my libraryب کتابخان دیجیتال معرفی شده دخ گوگل اسکوالخ ،منتقل کرد.
 .1-3جستجو و شناسایی نشریات معتبر و نامعتبر
سطح اعتباخ علمی نشریا

کاخکردهای مختلفی دخ تأمین اهداف کاخبرانی چو «دانشجویا  ،اعضای هیئسعلمی و

تژوهشگرا » ب شرح جدول  33-1داخد.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /
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جدول  .22-3مالحظات انتخاب نشریات معتبر و متناسب با اهداف
ردیف

موارد

توضیح

0

دانشجوی دکتری

تأکید بر انتخاب نشری با اعتباخ الزم برای مجوز دفاع از خسال و فاخغالتحصیلی با توج ب

3

دانشجوی کاخشناسی

مالحظا

تأکید بر انتخاب نشری با اعتباخ الزم برای «کاب نمرا

اخشد
9

آئیننام های آموزش دکتری و ضوابط خاص دخو دانشگاهی
تکمیلی تایا نام » یا «کاب امتیاز برای

مرحل مصاحب دکتری» با توج ب آئینها و ضوابط خاص دخو دانشگاهی
تأکید بر انتخاب نشری با اعتباخ الزم برای «کاب امتیاز علمی» با توج ب آئیننام اختقاء اعضای

اعضای علمی

هیئسعلمی و ضوابط خاص دخو دانشگاهی

معتبر علمی خا میتوا ب دو گروه «نشریا

نشریا

داخلی داخای مجوز وزاختین» 0و «نشریا

داخای نمای های

استنادی بینالمللی» 3ب شرح جدول  39-1تقایم کرد.
جدول  .29-3انواع نشریات معتبر داخلی و بینالمللی
ردیف
0

موارد
نشریا

توضیح
الف) نشریا

داخلی داخای

ب) نشریا

مجوز وزاختین
نشریا

3

داخای نمای های
بینالمللی

علمی معتبر داخای مجوز وزاخ
علمی معتبر داخای مجوز وزاخ

علوم ،تحقیقا

و فناوخی

بهداشس ،دخما و آموزش ت شکی

الف) وب آو ساینس یا  Web of Scienceبا نام اختصاخی  WoSک دخ زیرمجموع آ مجالتی
ک

احب ضریب تأثیر میشود ب فهرسس «جی سی آخ» یا « »Journal Citeation Reportبا

نام اختصاخی  JCRواخد میشوند (مجال )ISI
ب) اسکوتوس یا Scopus

دخ کناخ مواخد اشاخه با برخی نشریا

دیگر با محدوده اعتباخی خاص ب شرح جدول  31-1وجود داخند.

جدول  .23-3سایر نشریات علمی با سطح اعتباری محدود
توضیح

ردیف

موارد

0

تایگاه استنادی علوم
جها اسالم یا ISC

نمای اختصا ی نشریا
وزاختین» یا «نشریا

کشوخهای اسالمی ک تنها مواخد برخوخداخ از «فهرسس نشریا

معتبر

داخای نمای های بینالمللی» داخای اعتباخی مانند مجوز دفاع از خسال دکتری

داخند.
3

نمای های تخصصی
بینالمللی

9

همسطح نمای های استنادی بینالمللی نیاتند و دخ وخ

برخوخداخی همزما از «نمای استنادی

بینالمللی» از اعتباخ بهرهمندی از مواخدی چو مجوز دفاع خسال دکتری برخوخداخ میشوند.

ب هر می ا ک نشری منتشرکننده مقال نویانده داخای اعتباخ علمی باالتری باشد ،ب هما می ا اعتباخ مقال و
نویانده آ باال می خود و مقال تعداد خواننده و استنادا

بیشتری تیدا خواهد کرد .برای شناخس مجال

و اخزیابی کیفیس آ ها خاههای مختلفی وجود داخد .یکی از خاههای اخزیابی مجال

معتبر علمی

علمی بینالمللی «نمای شد »

توسط تایگاههای نمای سازی معتبری چو «اسکوتوس ISI ،و امثال آ اسس.

 .0منظوخ نشریا

معتبر داخای دو وزاختخان «علوم ،تحقیقا

و فناوخی» و «بهداشس ،دخما و آموزش ت شکی» اسس.

2. International Citation Indexes
3. International Special Indexes
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 .9-1-3نشریات علمی معتبر وزارتین
این نشریا

خا ب خاحتی میتوا دخ تاخنمای خسمی دو دستگاه موخداشاخه دخیافس کرد.

 .9-9-1-3فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف :دخ تاخنمای دفتر برنام خی ی و سیاسسگذاخی تژوهشی
وزاخ علوم ،تحقیقا

و فناوخی ب نشانی « »https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208قابل دسترسی اسس.

دخ آخرین فهرسس این نشریا مربوط ب سال  0938ب دو نوع نشری «علمی-تژوهشی» و «علمی-ترویجی» با دخجا
اعتباخی اشاخه میشود .مجوز «دفاع از خسال دکتری» بر اساس آییننام آموزشی دوخه دکتری ،تنها با چاپ مقال دخ
نشریا
مقاال

با اعتباخ «علمی-تژوهشی» اسس .همچنین دخ آئیننام اختقا و فرم مخصوص آ دخ ماده « »0-9مربوط ب
چاپ یا تذیرششده دخ نشریا

با اعتباخ «علمی-تژوهشی» با سقف امتیازا

گرفت شده اسس .این دخ حالی اسس ک مقاال

دخ نشریا

با اعتباخ «علمی-ترویجی» دخ ماده « »9-9با امتیازی بایاخ

کمتر و سقف امتیازی مشخص ،قابلمحاسب اسس .از سال  0938بنابر ابالغ وزاخ
نشریا

باال و بدو محدودیس دخ نظر

با عنوا کلی «علمی» و تس از اخزیابی کمیایو نشریا

علوم ،تحقیقا

و فناوخی ،هم

بر اساس امتیاز کابشده از اخزیابیها موخدتوج

قراخ خواهند گرفس .ب اینترتیب تس از اعالم نتایج اخزیابی و ختب بندی نشریا  ،فر س کاب امتیاز ب گون دیگری
خواهد بود ک بنا بر ا الح آییننام های موخداشاخه ،موخد استناد قراخ خواهند گرفس .نتایج این اخزیابیها و ا الح
آییننام های مربوط تا تایا ویراسس هفدهم کتاب دخ تیرماه  0933وخ

نگرفت اسس.

 . 2-9-1-3فهرست نشریات علمی معتبر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :دخ تاخنمای بانک اطالعا
نشریا

علوم ت شکی کشوخ ب نشانی « »https://journals.research.ac.irقابلدسترسی اسس.

 .2-1-3نشریات دارای نمایههای بینالمللی
 .9-2-1-3مجالت نمایه شده در وب آو ساینس یا «( »WoSمجالت  :)ISIب دلیل تغییرا متعددی ک دخ سالهای
اخیر دخ احبا این مؤسا ایجادشده چالش های دخ اسامی و معرفی اینگون مجال

وجود داخد ک باعث شده تا

اغلب آ خا با هما نام «آی اس آی» بشناسند .این نام برگرفت از عنوا اولی مؤسا یعنی «مجموع مؤسا اطالعا
علمی 0یا ب اختصاخ  »ISIاسس .مؤسا اطالعا

علمی یا  ISIبا تمرک خوی علمسنجی و نمای سازی ماتندا

علمی

دخ سال  0359توسط «یوجین گاخفیلد» 3تأسیس شد .دخ سال  0333این مؤسا توسط مؤسا علمی «تاماو خویترز»

9

خریداخی و ب عنوا «تاماو آی اس آی» 1شناخت شد و دخ ادام خود خا «تامپاو علمی» 9معرفی کرد« .تاماو
خویترز» دخ سال  3905امتیاز این مؤسا خا ب چند شرکس سهامداخ خصو ی فروخس .از سال  3905این مؤسا

)1. Institute for Scientific Information (ISI
2. Eugene Garfield
3. Thomson Reuters
4. Thomson ISI
5. Thomson Scientific
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بانام «کالخیتیو آنالیتیک» 0کاخ خود خا دنبال کرد و دخ سال  3903با ادغام ب یک مؤسا سرمای گذاخی و عنوا
«کالخیتیو» محصوال

و خدماتی ب شرح جدول  39-1خا اخائ میدهد.
جدول  .25-3انواع محصوالت و خدمات شرکت کالریتیو

ردیف

انواع

توضیح

0

Web of
Science Group

اخائ دهنده محصول و خدما حرف ای ب تژوهشگرا  ،دانشگاهها ،مؤساا تژوهشی دولس و خصو ی

3

Cortellis

9

Derwent

1

CompuMark

خدما

9

MarkMonitor

نرماف اخ و خدما

5

Techstreet

و ناشرا ازجمل «تلتفرم وب آو ساینس»« ،اندنو »« ،جیسیآخ»« ،تابلو » و امثال آ اشاخه کرد.
مجموع ای از اطالعا
محصوال

و خدما

مربوط ب علوم زندگی برای تصمیمگیری دخ چرخ تولید داخو و دستگاهها
بانک اطالعاتی موخداستفاده برای جاتجو و تج ی وتحلیل اختراعا

اطالعاتی اخائ شده برای اخزیابی ماخک یا عالئم تجاخی جدید و نظاخ

ثبسشده

بر عالئم تجاخی موجود

اختصا ی برای ثبس و مدیریس اوخاق بهاداخ نام دامن و محافظس از نام تجاخی

آنالین
استانداخدهای نعس مهندسی ،کدها و اب اخهای مدیریتی برای سازگاخی با خاهحلهای الکترونیکی و
چاتی

وب آو ساینس یا « »WoSوبسایتی اسس ک دسترسی مبتنی بر اشتراک ب چندین تایگاه داده و اطالعا
ب استناددهی ب مقاال  ،نشریا

مربوط

و تژوهشگرا خا ب شکلی جامع فراهم میکند .این تایگاه مبتنی بر استناد دخ علم

ب عنوا اختباط بین اقالم تژوهشی مشاب مانند مقاال
جدول دیده میشود یکی از خدما

مجال  ،همایشها ،چکیدهها ،و غیره اسس .هما طوخ ک دخ

«گروه وب آو ساینس» ،اخائ گ اخش ساالن از مجال

موخد استناد واقعشده و

ساالن  ،فهرسس نشریا

داخای اعتباخ نمای شده

ضریب تأثیر ب دسسآمده از آ اسس« .جیسیآخ یا  »JCRب

وخ

و می ا ضریب تأثیر آ ها خا اعالم میکند .این تایگاه ب دلیل سخسگیریهای بیشتری ک دخ نمای کرد مجال

داخد،

ازنظر کیفی دخ سطح باالتری از سایر نمای ها قراخ میگیرد .ب همین دلیل برخی دانشگاهها دخ خابط با نشریا
بینالمللی ،تنها مجال

موجود دخ فهرسس «جیسیآخ» خا برای دوخ مجوز دفاع از خسال ب خسمیس میشناسند.

 .2-2-1-3فهرست نشریات نمایه شده در اسکوپوس :تایگاه اسکوتوس ب نشانی « »www.scopus.comب

وخ

ساالن مجال علمی خا موخد اخزیابی قراخ میدهد و لیاس مجال خود خا ب خوز میکند .اسکوتوس یک نمای استنادی
مربوط ب «ال ویر» 3و دخ علوم مختلف مانند «علوم زیاتی ،علوم اجتماعی ،فی یک و شیمی» اسس .اسکوتوس شامل
س بخش کلی «مجال  ،نشریا

دانشگاهی و کتابها» میشود .اغلب نشریا

معتبر علمی دخ هر دو تایگاه

«اسکوتوس» و «جیسیآخ» نمای میشوند .این تایگاه از خقبای جدی مؤسا «کالخیتو» اسس .برای اطمینا از وجود
عنوا یک نشری دخ فهرسس مجال

اسکوتوس ،میتوا از برخی سایسها مانند سایس ژوخنال هاب استفاده کرد و

با واخدکرد شماخه  ISSNمجل مدنظر دخ کادخ مشاهدهشده ،واخد فح اطالعا

مجل شد.

1. Clarivate Analytics
2. Elsevier

مبانی جستجو برای پژوهش

 .9-1-3پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا ISC

این تایگاه از سال  3998و با تأکید بر همکاخی دانشگاه ها و مؤساا
علوم ،تحقیقا

سال  0981شوخای گاترش آموزش عالی دخ وزاخ

تحقیقاتی کشوخهای اسالمی تأسیس شد .از
و فناوخی این تایگاه خا عنوا یک مؤسا

تژوهشی ماتقل ب خسمیس شناخس .هماکنو کلی کشوخهای اسالمی امکا بهرهبرداخی از انواع خدما

 ISCب شرح

جدول  31-1خا خواهند داشس.
جدول  .21-3انواع خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا  ISCبه کشورهای اسالمی
ردیف
0

انواع خدمات
معتبر» کلی کشوخهای اسالمی دخ تمام حوزههای موضوعی و ب زبا های مختلف برای ایجاد یک شبک

«نمای سازی نشریا

علمی دخ جها اسالم
با هدف اختقاء شبک علمی کشوخهای اسالمی

3

اخزیابی ماتمر نشریا

9

تایش ماتمر جایگاه علمی کشوخهای مختلف دنیا و ب خصوص کشوخهای اسالمی ب منظوخ اطالع از شکافها و نقاط قو
و ضعف کشوخهای اسالمی دخ حوزههای مختلف علمی

1

ختب بندی و اخزیابی دانشگاههای دنیا ،کشوخهای اسالمی و نی کشوخ بر اساس شاخصهای مصوب

9

تهی گ اخشهای مختلف دخ حوزه علم و فناوخی کشوخها و نی دانشگاههای کشوخهای اسالمی و برگ اخی کاخگاههای اختقاء
اثربخشی تژوهش دخ دانشگاهها و مؤساا

تژوهشی

 .3-1-3شناسایی نشریات نامعتبر و تقلبی
مقال تولید علمی تژوهشگر اسس ک دخ وخ

چاپ دخ یک نشری داخای اعتباخ علمی میتواند باعث هویس و اعتباخ

تژوهشگر و سازما او باشد .چاپ مقال دخ نشریا
واخد می کند .با توج ب تأکید بر چاپ مقال دخ نشریا

نامعتبر ب اعتباخ اساتید و خود دانشجو ،لطما

جبرا ناتذیری

تژوهشی برای کاب مجوز دفاع دانشجوی دکتری و اختقاء

اساتید دانشگاهی ،متأسفان برخی سودجویا ب خوشهای مختلفی اقدام همچو مواخدی ب شرح جدول  38-1اشاخه
کرد .این چالش بیشتر برای نشریا

نمای شده بینالمللی دیده میشود.
جدول  .28-3انواع مجالت نامعتبر

ردیف

انواع

0

مجال

3

مجال

فهرسس
سیاه

0

مجال

نشریاتی ک از دیدگاه دستگاههای خسمی مانند «وزاخ

علوم ،تحقیقا

و فناوخی»« ،وزاخ

بهداشس،

دخما و آموزش ت شکی» و «دانشگاههای کشوخ» خسماً نامعتبر اعالم میشوند.

جعلی یا

هایجک
9

توضیح

مجال

با وبسایسهای کپی یا جعلی از خوی مجال

معتبر ک از عنوا  ISSN ،و سایر اطالعا

3

شناسنام ای مجال

یا

بدو فرایند داوخی علمی و دقیق و فقط با دخیافس ه ین مقال خا تذیرش و چاپ میکنند .این امر باعث

ناشرین یغماگر

9

معتبر و با هدف دخیافس و چاپ مقاال

ب

وخ

آنالین و دخ قبال دخیافس ه ین

کاهش کیفیس دخ ازای کاب منافع مالی میشود.
1. Black list Journal
2. Fake & hijacked Journals
3. Predatory Journals/Publishers
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برای شناسایی اعتباخ مجال

داخلی و بینالمللی و چگونگی نمای شد آ دخ تایگاههای مختلف و ضریب تأثیر

تعیینشده برای آ میتوا ب سامان اعتباخسنجی مجال علمی با نشانی الکترونیکی  http://impactfactor.irمراجع
و شماخه  ISSNنشری خا دخج کرد (شکل .)1-1

شکل  .1 -3صفحه ورود سامانه اعتبار سنجی مجالت علمی impactfactor.ir

تس از وخود کدمعرفی شده دخ کادخ جاتجو میتوا وضعیس نمای و اعتباخ مجل خا دید .برای نمون با شماخه
 ISSNیک نشری اطالعاتی ب شرح شکل  8-1نمایش داده میشود.

شکل  .8-3نتایج بررسی وضعیت اعتبار و نمایههای یک نشریه در گزارش سامانه اعتبارسنجی مجالت علمی

مبانی جستجو برای پژوهش

۹۲۹

دخ جدول  33-1انواع مواخد نمایش دادهشده دخ شکل  8-1ب ترتیب از باال ب تایین توضیح داده میشود .دخ هریک
از خدیفها دخ وخ وجود «یافس شد» دخ انتهای جمل گ اخشهای تکمیلی نمایش داده میشود و دخ وخ
«یافس نشد» ب فهرسس نشریا

وجود

موخداشاخه نبود تأکید داخد.

جدول  .21-3انواع اطالعات درباره نشریات قابلنمایش در سامانه اعتبارسنجی مجالت
ردیف

انواع

0

تأیید وزاختین

نشا دهنده موخد تأیید بود وزاختین و نوع نشری و احبامتیاز آ

3

فهرسس سیاه

نبود نشری دخ این فهرسس مربوط ب وزاختین و دانشگاهها مثبس اسس.

9

فهرسس هایجک

نبود نشری دخ این فهرسس مربوط ب وزاختین و دانشگاهها مثبس اسس.

1

نمای JCR

9

Master
Journal List
Scopus

1

DOAJ1

5

توضیح

دخ این فهرسس بود حکایس از دخج اعتباخ باالی نشری داخد.
فهرسس نشریا

متقاضی و دخ نوبس قراخگرفت برای نمای شد دخ مؤسا تاماو خویترز

از ب خگترین تایگاههای استنادی با محوخیس ال ویر و خقیب ISI

خاهنمای مجال

با دسترسی آزاد ب نشانی « »http://doaj.orgبا تعداد زیادی از مجال

حوزههای مختلف علوم و اغلب ب زبا انگلیای و امکا جاتجو و مروخ دخ مجال
8

PubMed

3

ISC

مهمترین تایگاه دادههای آزاد با دیتابیس مدالین و حاوی اطالعا

خایگا دخ

و مقاال

بیبلیوگرافی تژوهشی برای تمام خشت -

های علوم ت شکی و زیاسشناسی با امکا دسترسی خایگا
نمای شده دخ تایگاه استنادی کشوخهای اسالمی

برای تشخیص نمای بود یک نشری نمای شده دخ  ISIمیتوا از خاهبردهایی ب شرح جدول  99-1استفاده کرد.
جدول  .90-3راهبردهایی برای تشخیص آیاسآی بودن یک نشریه
ردیف
0

توضیح
واخدکرد نام نشری دخ گوگل ب این شکل“Journal Name” site: thomsonreuters.com :
برای مثال“ JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site: thomsonreuters.com :

3

واخدکرد  ISSNمجل دخ گوگل ب این شکل“ISSN: 0378-4266” site:.thomsonreuters.com :

9

استفاده از لینک مقابل برای جاتجوی الفباییhttp://scientific.thomsonreuters.com :

بعد از اطمینا از وضعیس نمای مجال

ب ویژه دخ خصوص مجال

بینالمللی باید دخ هنگام وخود و باخگذاخی

خوی تاخنمای اختصا ی نشری از جعلی و تقلبی نبود با اقداماتی ب شرح جدول  90-1مطمئن شد.
جدول  .99-3انواع اقدامات برای شناسایی نشریات جعلی و تقلبی
توضیح

ردیف

اقدام

0

جاتجو

جاتجوی عنوا مجل دخ گوگل یا ب

3

ثبس دامن

زما ثبس دامن اغلب این وبسایسها جدید و حداکثر یک تا دوسال (دخ سایس )http://whois.com

9

واکنش نشری

عدم داوخی و مطالب سریع ه ین چاپ (مجال

1

ظاهر تمپلیس

اغلب داخای تمپلیسهای آماده خریداخی و داخای چند گ ین ساده مانند آخشیو و تماس با ما

9

برخسی آخشیو

وخ

ساده اسم نشری با + hijacked

معتبر اغلب بدو کامنس داوخی تذیرش نمیدهند).

مجل  ISIداخای ضریب تأثیر اغلب داخای سابق و آخشیوی از مقاال

گذشت

1. Directory of Open Access Journal
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5

محتوای آخشیو

1

کنترل ادیتوخ

جاتجو با نام ادیتوخ و مطابقس ایمیل ادیتوخ با ایمیل معرفیشده دخ دانشگاهش (اغلب ایمیل غیردانشگاهی)

8

کنترل نشانی

کنترل حرفب حرف نشانی سایس برای عدمتغییر و مشاب سازی و کنترل با لینک دخ سایسهای معتبر دیگر

3

داد ایمیل

استفاده از ایمیل ب جای باخگذاخی مقال خوی سایس

مشوخ

09

اغلب این مجال

جاتجوی عناوین مقاال

مشوخ

آخشیوی و اطمینا از چاپ نشد مقاال

با اساتید داخای سابق چاپ مقال دخ مجال

دخ مجال

معتبر و مشاب

بعد از مدتی با شکایس احبا ا لی مجل  ،بات خواهد شد و ه ین های دانشجو و تژوهشگر

از بین خواهد خفس و از آ بدتر ،اعتباخ او و سازمانش خدش داخ میشود .عالوه بر نشریا
مراقب نشریا

دیگر

تقلبی ،تژوهشگرا باید

یغماگر هم باشند زیرا آ ها هم ب اعتباخ تژوهشگر و سازمانش لطم میزنند .برخی از ویژگیهای

مشترک خا میتوا دخ قالب یک فهرسس کنترل ب شرح جدول  93-1مروخ کرد.
جدول  .92 -3چکلیست تشخیص مجالت یغماگر
ردیف
0

چهچیزی را چک کنیم؟
آیا وبسایس ژوخنال تمام اطالعا

بهدنبال چه باشیم؟

خا اخائ کرده و داخای آدخس معتبر

اطالعا

تماس

اسس؟
3

آیا حوزه فعالیس ژوخنال چند خشت ای و داخای فیلدهای متعدد و نامرتبط

دامن کاخ ژوخنال ()Scope

اسس؟
9

آیا هیئس تحریری شامل متخصصین شناخت با آدخس اختباطی الزم اسس؟

هیئس تحریری و اختباط با یکی از آ ها

1

آیا ژوخنال از نویانده ه ین میگیرد؟

خوی ترداخس ه ین و مبلغ آ
برخسی کیفیس مقاال

منتشرشده دخ نشری چگون اسس؟

آ و مشوخ

با

9

کیفیس مقاال

5

آیا فرایند داوخی توسط وبسایس ژوخنال توضیح دادهشده اسس؟

فرایند داوخی همترازی ()Peer Review

1

آیا ژوخنال توسط نمای های معتبر توشش دادهشده اسس؟

برخسی دخ سایس impacfactor.ir

8

آیا ضرایب اعتباخسنجی دخ وبسایس معتبر هاتند؟

برخسی دخ سایس impacfactor.ir

اساتید

0

3

آیا شاخص مبهمی نظیر « »ICVاخائ شده اسس؟

برخسی نمای های توششدهنده

09

آیا ژوخنال ب طوخ شفاف سیاسس سلب اعتباخ نشری  3خا بیا کرده اسس؟

برخوخداخی از سیاسس سلب اعتباخ مقال

00

آیا مد زما داوخی و چاپ مقال اعالمشده اسس؟

کوتاه نبود غیرمعمول زما داوخی و چاپ

03

آیا ایمیل ژوخنال ،سردبیر و اعضا ،متعلق ب ژوخنال یا مؤسا دانشگاهی

کنترل ایمیلها و ترجیحاً دعو نام ایمیلی

اسس؟
09
01

آیا ویژگی معمول داشتن  ISSNیا داد  Doiب هر مقال خا برجات میکند؟
آیا داوخا آ تازهکاخ ،ناشناخت و با تعداد مقاال

کم منتشرشده هاتند؟.

 .0نمای « »Index Copernicus Value= ICVیکی از شاخصهای تر ابهام اخزیابی مجال

کنترل موضوعا

برجات شده دخ سایس

برخسی داوخا معرفی شده

اسس ک اغلب توسط ژوخنالهای یغماگر موخداستفاده

قراخ میگیرد.
 .3سیاسس سلب اعتباخ نشری یا « »retraction policyدخ مجال
عنوا منبع دانش نامعتبر شناخت شده و دخ نشریا

بر این امر تأکید داخد ک دخ وخ

آنالین از دسترسی حذف میشود.

مشخص شد چاپ مقال دخ نشری دیگر ب

مبانی جستجو برای پژوهش

 .90-3پایگاههای اطالعاتی دانشنامهها
دانشنام ها یا دائرهالمعاخفها ب دو شکل عمومی و تخصصی منتشر میشوند .شکل عمومی داخای تنوع موضوعی
بیشتر و نوع تخصصی با تمرک دخ یک موضوع تخصصی اسس .هر فرد باید دانشنام های معتبر حوزه تخصصی خود
خا شناسایی و از آ ها استفاده کند .دخ جدول  99-1برخی از دانشنام های ترطرفداخ عمومی معرفی شده اسس.
جدول  .99-3برخی دانشنامههای پرطرفدار عمومی
توضیح

ردیف

انواع

0

ویکیتدیا

3

دانشنام ایرا زمین

با بیش از  399مقال فاخسی دخ  99حوزه موضوعی ب نشانی portal.nlai.ir

9

دانشنام آزاد تاخسی

ب نشانی awiki.ir

1

دائرهالمعاخف ب خگ اسالمی

9

بریتانیکا

ب نشانی www.britannica.com

5

ایرانیکا

با تأکید بر محتوای ایرا شناسی ب زبا انگلیای ب نشانی www.iranicaonline.org

توسط عموم جامع با سطوح سواد متفاو

دخ زبا های مختلف برای عموم جامع و ب نشانی

www.wikipedia.org

ب نشانی www.cgie.org.ir

1

اینفوتلی

با تأکید بر اطالعا

عمومی ب نشانی www.infoplease.com

8

ایناایکلوتدیا

با تأکید بر اطالعا

عمومی دخ حوزههای مختلف ب نشانی www.encylopedia.com

 .99-3الگوهای مؤثر مطالعه منابع جستجو شده
مهاخ

خواند یکی از مل وما

کلیدی برای هر اناا و ب ویژه فرد تژوهشگر اسس .تژوهشگر باید بتواند ب شکلی

بهرهوخان  ،منابع جاتجو شده خا مطالع و نیازهای اطالعاتی خود خا دخ دخو آ ها تشخیص داده و استخراج کند.
خواند

حیح ،نیاز ب تفکر و دخک تیام نویانده داخد .واژهها ،اب اخ خواند هاتند اما مهمتر آ اسس ک وقتی فرد

متنی خا می خواند بر معنای فراتر از واژه تمرک کند تا بتواند منظوخ نویانده خا بفهمد .توانایی و مهاخ

دخ خواند

امکا مطالع مفید و مؤثر خا اف ایش می دهد .دخ خواند خوش حیح مطالع اهمیس داخد و متأسفان دخ نظامهای
آموزشی ،خوشهای حیح مطالع ب خوبی آموزش داده نمیشوند .بامطالع مؤثر و مهاخ

مناسب دخ خواند میتوا

بر ضعف ذاتی حافظ غلب کرد .مهاخ خواند موجب خوانی دخ خواند  ،کاهش زما مطالع  ،اف ایش می ا یادگیری،
نگهداخی بیشتر مطالب دخ حافظ و آسا سازی یادآوخی میشود .مهاخ خواند بر خم گشایی و دخک مطالب نوشتاخی
دخ سریعترین زما ممکن تأکید داخد .انواع سرعس خواند با توج ب هدف دخ جدول  91-1معرفیشده اسس.
جدول  .93-3انواع سرعت خواندن متناسب با هدف
توضیح

ردیف

انواع خواندن

0

سطحی

3

تندخوانی

9

عادی

برای یافتن تاسخ ب سؤاال  ،توج ب ج ئیا

1

با دقس

برای دخک دقیق محتوا و یادگیری ب ترتیب ج ئیا

برای یافتن مراجع و ب دسس آوخد نکا

مهم یک مقال یا کتاب مناسب

برای دوباخه خوانی مطالب آشنا و ب منظوخ جمعآوخی اطالعا

با مصاخف فوخی

و مرتبط ساختن آ ها با مفاهیم ا لی
و تکمیل مفاهیم از تیش آمادهشده
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جاتجو با مطالع مؤثر ب دخک و انتخاب بیشترین مطلب موخدنیاز با کمترین عالئم کمک میکند« .دخک» تای و
اساس خواند اسس ک با عمیق شد و شناخس مفاهیم تای دخ حوزه موخدمطالع  ،زمین بیشتری برای آ فراهم
میشود.
 .92-3مدیریت اطالعات حاصل از جستجو
یکی از مهمترین اقداما
دخ وختیک اطالعا

تس از جمع آوخی اطالعا

حا ل از جاتجو ،ساماندهی و مدیریس مناسب آ اسس.

ب طوخ نامناسبی جمعآوخی و انباشت شود ،نمیتوا ب شکل مناسب از آ ها و دخ جای مناسب

استفاده کرد .ب همین منظوخ تژوهشگرا الگوهای متفاوتی برای ثبس و ساماندهی اطالعا

جمعآوخی حا ل از

جاتجوها خواهند داشس ک برخی از مهمترین آ ها دخ جدول  99-1اخائ شده اسس.
جدول  .95-3انواع روشهای ساماندهی اطالعات حاصل از جستجو
توضیح

ردیف

انواع

0

فیشنویای

یادداشسبرداخی با قلم و کاغذ و طبق بندی موضوعی آ ها

3

کپیبرداخی

کپیبرداخی و ساماندهی دخ قالب فایلهای جداگان یا دخ یک فایل و فصلهای جداگان

9

نرماف اخهای تخصصی

استفاده از نرماف اخهای تخصصی مدیریس اطالعا

مانند  EndNoteو نرماف اخ فیشبرداخی ابوخیحا

هرچند هر یک از خوشها ویژگیهای مثبس و منفی خود خا داخد و تا حد زیادی باتگی ب می ا تالط تژوهشگر
ب آ ها داخد ،اما ب نظر میخسد آشنایی و تالط بر نرماف اخهای کاخبردی و تخصصی دخ این خابط  ،بهرهوخی کاخ خا
تا حد زیادی اف ایش میدهد.
 .9-92-3استفاده از نرمافزار WORD

نرماف اخ وخد از زیرمجموع های بات نرماف اخی خایج مایکروسافس آفیس و از بهترین اب اخها برای تایپ متن و مدیریس
اطالعا

اسس .قابلیسهای گاترده این نرم اف اخ تا حدی اسس ک برای شناخس کامل آ ب یک منبع جداگان نیاز

اسس اما دخ اینجا مهمترین کاخبردهای قابل استفاده برای تژوهشگر دخ جاتجو موخدتوج قراخ میگیرد .برخی از
مهمترین نکا

برای کاخ با نرماف اخ وخد دخ جدول  95-1اخائ شده اسس.
جدول  .96-3نکات مهم برای کار با نرمافزار ورد در مدیریت اطالعات حاصل از جستجو

ردیف

نکته

0

یکدستی

3

ذخیره کرد

9

تمای تغییرا

1

توش بندی

9

فونس مناسب

توضیح
ترجیحاً با یک ناخ تمام مطالب خا ساماندهی کنید تا دچاخ چالش ب همخیختگی نوشت ها نشوید.
هر باخ متن تایپشده خا دخ کامپیوتر ،فالش ب ویژه ایمیل خود ذخیره کنید.
تس از هر باخ تغییرا

دخ فایل ،آ خا با عنوا یا شماخه یا تاخیخ جدید مشخص کنید.

تهی توش ها ،فایلها و حتی فصلبندیهای منظم برای جمعآوخی و ساماندهی اطالعا
از فونسهای مناسب و خایج مانند بی لوتوس و بینازنین استفاده شود.

بدو سردخگمی

مبانی جستجو برای پژوهش

5

شکل اعداد

1

شماخه فح

8

کپی و

برای نوشتن فاخسی و انگلیای اعداد از منوی  Fileو گ ین  Optionو بعد  Advancedاستفاده کنید .دخ
قامس  show document contentس کادخ اول  Field shadingخا دخ وضعیس  When selectedدوم
 Numeralخا دخ وضعیس  Contextو سوم  Month namesخا دخ وضعیس  Arabicقراخ دهید.
اگر قصد فاخسی کرد شماخه فح خا داخید ،شماخه یک فح خا انتخاب و ضمن نگ داشتن همزما دو
کلید  Shiftو  Ctrlبا دسس دیگر ،کلید دیگر  Shiftدخ فح کلید خا فشاخ دهید.

چاباند

برای چاباند هر نوع متن از محیط دیگر دخ محیط جدید وخد میتوا با خاسس کلیک و انواع گ ین های
تیشنهادی یا ب شکل فونس مقصد یا فونس انتخابشده دخ فح موجود ،عمل چاباند خا انجام داد.

محیط وخد فح ای ب شکل  1-1اسس ک دخ قامس نواخاب اخ آ اب اخهای متنوع و متعددی وجود داخد.

شکل  .1-3محیط کلی یک صفحه ورد

هما طوخ ک دخ بخش نواخاب اخ این نرماف اخ مشاهده میشود ،اب اخهای متعددی وجود داخد ک کاخکرد برخی از
مهمترین آ ها برای تژوهشگر دخ جدول  91-1معرفی شده اسس.
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جدول  .91-3برخی از مهمترین ابزارهای نرمافزار ورد
ردیف

نوار منو

ابزارها

0

Home

( Clipboardامکا برش و کپی و چاباند )( Font ،امکا انتخاب نوع ،سای  ،ضخیم شد  ،ایتالیک،

3

Insert

9

Design

1

Layout

9

References

5

Index

1

Review

8

View

3

ACROBAT

زیرخطداخ ،خنگ و هایالیس کرد فونس)( Paragraph ،امکا تنظیم چپچین ،خاسسچین ،وسطچین،
شماخهگذاخی ،فا ل خطها و امثال آ برای تاخاگرافها)( Styles ،امکا انتخاب انواع سبک نوشتاخی) و
( Editingامکا جاتجو ،جایگ ینی کلما
( Pagesامکا

ایجاد جلد،

و انواع انتخاب متن)
فحا )( Tables ،امکا

فح خالی و جداسازی

خسم جدول)،

( Illustrationsامکا انتقال یا ترسیم تصویر ،شکل ،نموداخ)( Links ،ایجاد انواع لینک دخ داخل متن)،
( Commentsایجاد یادداشس یا نظر داد )( Header& Footer ،نگاخش و شماخهگذاخی دخ سر فح و
زیر فح )( Text ،امکا انتخاب الگوهای نوشتاخی و دسترسی سریع ب نوشت )(Symbols ،امکا انتخاب
انواع نمادها و معادال ).
( Document Formattingانتخاب انواع الگوهای فح آخایی دخ نوشتاخ)( Page Background،امکا
انتخاب واترماخک ،خنگ و حاشی دخ تسزمین

فح ) ،دخ وخ

فعالیس داخل جدول دو منو با عناوین

 Designو  Layoutویژهکاخ خوی جدول و با عنوا کلی  Table Toolsاخائ میشود.
( Page Setupایجاد حاشی برای فح  ،انتخاب جهس عمودی یا افقی فح  ،انتخاب سای
چاپ ،تعداد ستو نگاخش و تعداد خط دخ فح )( Paragraph ،امکا تنظیما

فح برای

تاخاگراف)Arrange ،

(امکا دوخچین کرد متن تیرامو عکس ،برد تصاویر ب تسزمین یا جلو زمین و دیگر مواخد)
( Table of Cintentsایجاد جدول ،انواع تغییرا  ،داد عنوا و ب خوزخسانی محتوای آ ها)Footnotes ،

(داد زیرنویس ،داخل کرد با اندنو )( Citation & Biblography ،استناددهی ب خوشهای مختلف)،
( Captionsساختن عنوا برای جدول و معادل و شکل)،
برای ساخس نمای موضوعی و نمای نویاندگا دخ انتهای کتابها
( Proofingامکا ویرایش امالی انگلیای ،شماخش کلما
تیشنهاد خوی کلم با عباخا

متن)( Comments ،امکا ثبس یادداشس یا

خاص)( Compare ،امکا مقایا متن ویرایش شده با ا لی و نمایش آ با

خنگ قرم )
امکا تنظیم مشاهده فح ب شکلهای مختلف
امکا تبدیل وخد ب تیدیاف

یکی از بخشهای مهم این نرماف اخ برای تژوهشگرا بخش  Referencesو اب اخهای استناددهی دخ قامس
 Citatation & Biblographyب شرح شکل  8-1اسس.

شکل  .8-3قسمت استناددهی در نرمافزار ورد

مبانی جستجو برای پژوهش

دخ قامس  Styleمیتوا یکی از سبکهای استناددهی مانند « ،APAشیکاگو ،هاخواخد و امثال آ » خا انتخاب کرد.
با کلیک خوی گ ین  Insert Citationو سپس انتخاب … Add New Sourceتصویر شکل  3-1نمایا میشود.

شکل  .1-3کادر محاوره برای ایجاد منبع جدید بهمنظور استناددهی

دخ قامس  Type of Sourceنوع منبع (کتاب یا مقال ) ،و دخ ادام نام نویانده و دخ وخ
با گ ین  Editو سپس سایر اطالعا

بیش از یک نویانده

مشخص و با کلم  Okنهایی میشود .تس از وخود اطالعا

کتابشناختی ،باید

ب تناسب دخ حین نگاخش و استفاده از مطالب مختلف دخ حین جاتجو استناد یا اخجاع داد .برای این منظوخ دخ هر
نقط موخدنظر خوی گ ین  Insert Citationکلیک میشود تا منابع واخدشده مشخص و با انتخاب آ عمل اخجاع
وخ

گیرد .با کلیک خوی گ ین  Biblographyو انتخاب  Insert Biblographyمیتوا فهرسس مآخذ خا دخ خفرنس

وخد نمایش داد.
 .2-92-3استفاده از نرمافزار EndNote

 Thomson Reuters EndNoteیکی از بهترین و جامعترین نرماف اخهای مدیریس اطالعا

و استناد دخ خوند تژوهش

اسس ک شرکس  Thomson Scientificجهس سهولس کاخ تژوهشگرا  ،ب کاخبرا خود عرض کرده اسسEndnote .

کمک بایاخ مؤثری دخ زمین مدیریس ماتندا  ،نوشتن مقاال

علمی و نشر مقال بر اساس استانداخدهای مختلف

ناشرین بین المللی اسس .این برنام ب برنام کتابخان شخصی نی معروف اسس .تژوهشگر ب طوخ تیوست میتواند دخ
تایگاههای کتابشناختی دخ « گوگل اسکالر ،ساینس دایرکس ،ال ویر ،تاب مد ،تروکوسس ،جی استوخ ،اباکو و امثال آ »
جاتجو و منابع موخدنظر خا انتخاب و اطالعا

کتابشناختی آ ها خا همراه با فایلهای تیدیاف (دخ وخ

موجود

بود ) با یک کلیک ساده واخد کتابخان شخصی کند .چنانچ فایل تیدیاف مقال داخای  DOIباشد تنها با واخدکرد
آ فایل ،تمامی اطالعا
میتواند اطالعا

کتابشناختی اثر ب طوخ خودکاخ دخ فیلدهای مخصوص آ واخد میشود .ب عالوه تژوهشگر

کتابشناختی منابعی خا ک دخ من ل داخد ب

وخ

دستی واخد این کتابخان کند .یکی از ویژگیهای

ممتاز این نرماف اخ امکا جاتجوی منبع بر اساس کلیدواژههای مختلفی نظیر «نام اثر ،نام مؤلف ،سال تألیف اثر ،نام
انتشاخا

و امثال آ » اسس .این نرماف اخ داخای فرمس کتابشناختی مجال

مختلف و امکا تنظیم منابع مقال مطابق با

فرمس مجل دلخواه خا داخد.
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یکی از ویژگیهای جالبتوج این نرماف اخ قابلیس اخجاعدهی آ دخ دخو فایل وخد اسس .ب این معنا ک تس از
نصب نرماف اخ بروی خایان شخصی ،آیکو این نرماف اخ ب

وخ

خودکاخ بروی نرماف اخ وخد فعال میشود .دخ هنگام

تایپ مقال یا تایا نام خود با کلیک بروی آیکو موخدنظر واخد کتابخان شخصی خود میشوید .تس از جاتجو و
انتخاب منبع موخدنظر خود دخ کتابخان با انتخاب گ ین «اخجاع دخ هنگام نگاخش» ب

وخ

خودکاخ دخ دخو فایل

وخد دخ حال تایپ و دخ مکا استقراخ نشانگر با فرمس انتخابشده تیشفرض ب اخجاع دهی دخ دخو متن میتردازد.
برای نمون دخ انتهای تاخاگراف موخدنظر نوشت میشود ) (Chamsky, 1965:22ک دخ هما زما دخ انتهای فایل وخد
اطالعا

کتابشناختی این اثر ب طوخ کامل و ب این شکل نوشت میشود:
Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax.MIT Press.

با ادام داد خوند اخجاعا



دخو متنی ب ترتیب فهرسس منابع تایانی مقال یا کتاب یا خسال نی شکل میگیرد.

برخی ناخ های این نرماف اخ از اینترنس قابل دانلود اسس .ناخ تحس وب این برنام با عنوا  EndNote Webاز
طریق تایگاه اطالعاتی  ISIب

خایگا دخ دسترس کاخبرا قراخگرفت اسس .مهمترین قابلیس این ناخ امکا

وخ

اتصال ب اینترنس و استفاده از منابع همراه با اضاف کرد منابع جدید اسس .با این نرماف اخ ب خاحتی میتوا دادههای
کتابخان ها خا ب اشتراک گذاشس و منابع خا ب همدیگر منتقل کرد .ناخ موبایلی این نرماف اخ هم وجود داخد ک کاخ
ک نمایی ساده تر داشت و برخی از امکانا

با آ مشاب قبلی اسس ،با این تفاو

تیشرفت اندنو

دخ آ وجود نداخد

اما ب عنوا کتابخان همراه ،هم منابع شما خا حمل میکند.
امروزه برای اخسال مقال ب بایاخی از مجال
از این نرم اف اخ برای نگاخش مقاال
سبب تفاو
نگاخش مقاال

معتبر دنیا باید فایل اندنو

منابع مقال خا با آ اخسال کرد .استفاده

ب زبا انگلیای بایاخ مناسب اسس .اما متأسفان برای نگاخش مقاال

فاخسی ب

فونسهای فاخسی با انگلیای مشکالتی وجود داخد .ب همین دلیل آشنایی با نرماف اخ «تژوهیاخ» برای
فاخسی ضروخی ب نظر میخسد.

این نرماف اخ میتواند با نرماف اخ وخد یا  MS-WORDیکپاخچ شود .ازجمل امکانا

قابلتوج این نرماف اخ برای

تژوهشگرا میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  98-1اشاخه کرد.
جدول  .98-3مهمترین امکانات نرمافزار  EndNoteبرای پژوهشگران
موارد

ردیف
0

واخدکرد فایلهای  PDFب برنام و جاتجو دخ آ ها

3

امکا تبادل تا  090999خفرنس بین سیاتم خود و اینترنس و اشتراکگذاخی منابع

9

امکا استانداخدسازی منابع دخ تژوهش شما

1

داخا بود فرمسهای مختلف منبعنویای و اخجاعدهی مطابق با استانداخدهای مهم دنیا

9

امکا برقراخی اختباط بین منابع متن و منابع انتهایی تژوهش ب منظوخ اعمال تغییرا

5

یکپاخچ شد با نرماف اخ Microsoft Office Word

1

گروهسازی ،ترکیب و مقایا منابع

هماهنگ دخ آ ها

ب محض نصب نرماف اخ اندنو  ،دخ منوی نرماف اخ وخد شما گ ین  EndNoteبا انواع اب اخهای معرفی شده دخ آ
ب

وخ

شکل  09-1نمایا میشود.

مبانی جستجو برای پژوهش

شکل  .90-3نمایان شدن گزینه  EndNoteدر نرمافزار ورد پس از نصب آن

دخ شروع کاخ با این نرماف اخ از شما خواست میشود تا نامی ب کتابخان اندنو
کنید .انواع فیلدهای اطالعا

داده و محل ذخیره آ خا مشخص

برای انواع منابع چو «مقال  ،کتاب ،تایا نام  ،مقاال

وجود داخد .برای وخود منابع و استنادا

ب اندنو

همایشها ،لغتنام و دیکشنری»

میتوا ب چهاخ شکل ب شرح جدول  93-1اقدام کرد.

جدول  .91-3انواع راههای واردکردن استنادات به نرمافزار EndNote
ردیف

موارد

0

ب

3

از گوگل اسکوالخ

9

از تایگاههای اطالعاتی مانند ساینس دایرکس

1

وخ

توضیح

وخ

ب

وخود اطالعا

دستی

مربوط ب منبع ب شکل دستی

تنظیم گوگلاسکوالخ از ستینگ و انتخاب گ ین نمایش اندنو

آنالین از تایگاهها دخ خود اندنو

برای نوشتن منابع و استنادا

ب

وخ

از بخش اکاپوخ

و قامس فرمس ،گ ین اندنو

از تایگاههایی ک دخ خود اندنو

تیک میخوخد.

تعبی شده

دستی ،ابتدا باید با گ ین  Go to EndNoteواخد فح اندنو

ب شکل

 00-1شوید.

شکل  .99-3ورود به صفحه اندنوت برای ورد دستی منبع جدید

دخ این فح و برای اضاف کرد یک منبع یا استناد جدید دخ کتابخان شخصی شما باید خوی گ ین مربوط ب
شکل  03-1کلیک کنید.

شکل  .92-3گزینه ایجادکننده فرصت اضافه کردن منبع جدید بر روی نوارابزار صفحه اختصاصی اندنوت

تس از کلیک خوی این گ ین  ،فح ای ب شکل  09-1نمایا خواهد شد.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۲۱

مرجع پژوهش

۹۹۱

شکل  .99-3صفحه ایجادکننده منبع جدید در فهرست منابع کتابخانه شخصی در اندنوت

دخ گام نخاس باید از داخل کادخ  Reference Typeنوع منبع از بابس «مقال  ،کتاب و یا دیگر مواخد» خا مشخص
و سپس فیلدهای خالی الزم خا تکمیل کرد .دخ ادام با کلیک همزما کلیدهای  ctrl+sیا «کنترل و اس» اطالعا
ذخیره میشود .برای تر کرد فیلدها میتوا از خاهنمایی ب شرح جدول  19-1استفاده کرد .الزم ب توضیح اسس ک
دخ معرفی فیلدهای انواع منابع ،مواخد معرفی شده دخ مرحل قبل آ مانند «نام ،سال و عنوا » تکراخ نشده اسس.
جدول  .30-3راهنمای پر کردن انواع فیلدهای ارائهشده برای منبع جدید در نرمافزار EndNote

توضیح

ردیف

نام فیلد

معادل فارسی

0

Author

نام نویانده

3

Year

سال

سال انتشاخ اثر مانند0938 :

9

Title

عنوا

نوشتن عنوا مقال

1

Journal

نام مجل

9

Volume

سال انتشاخ

نوشتن چندمین سال انتشاخ نشری

5

Issue

شماخه

نوشتن چندین شماخه انتشاخ مجل

1

Pages

فحا

8

Keywords

3

Abstract

چکیده

09

Notes

یادداشس

00

URL

آدخس اینترنتی

نوشتن آدخس دقیق اینترنتی مقال ب نحویک با کلیک خوی آ مقال برود.

03

File Attachments

ضمیم کرد

ضمیم کرد انواع فایلهای وتی ،تصویری ،تیدیاف و امثال آ

برای مقاله )(Journal Article

ابتدا نام و بعد نامخانوادگی و اگر بیشتر از یک نفر بود با یک اینتر جدا شوند.
مانند:
حمید قاسمی
خضا فنازاد

کلما

کلیدی

نوشتن نام مجل

نوشتن فحا
نوشتن کلما

مقال دخ مجل موخدنظر مانند 19-90
کلیدی مقال

واخدکرد چکیده مقال ب این بخش
نوشتن هر نوع یادداشس دخ وخ

برای کتاب )(Book

ل وم

مبانی جستجو برای پژوهش

0

Place Published

محل انتشاخ

برای کتاب نوشتن محل انتشاخ الزم اسس.

3

Volume

شماخه جلد

نوشتن شماخه جلد کتاب استناد شده (دخ وخ

9

Number of
Volume
Editor

تعداد جلدها

1

نوشتن تعداد جلدهای کتاب (دخ وخ

تکجلدی بود نیاز نیاس)

تکجلدی بود نیاز نیاس)

ویراستاخ

نوشتن ب ترتیب نام و نام خانوادگی ویراستاخ کتاب مانند :حمید قاسمی

9

Translator

مترجم

نوشتن ب ترتیب نام و نام خانوادگی مترجم کتاب مانند :حمید قاسمی

0

Acess Date

تاخیخ دسترسی

0

Academic
Department

نام دانشکده

3

University

نام دانشگاه

9

Degree

دخج دانشگاهی

1

Thesis Type

فرمس

0

Coference Name

نام همایش

3

Conference
Location
Type

محل همایش

برای وبسایت )(Web Page
نوشتن تاخیخ دخیافس مطلب از وبسایس با ماه و سال مانند اسفند 0931
برای پایاننامه )(Thesis
نوشتن نام دانشکده مرتبط با گروه تخصصی تایا نام مانند دانشکده علوم
اناانی
نوشتن نام دانشگاه مانند دانشگاه تیام نوخ
مانند مقطع دکتری
نوشتن فرمس انتشاخ تایا نام مانند چاتی یا الکترونیکی
برای مقاالت ارائهشده در همایشها

9

نوشتن عنوا همایش برگ اخشده
نوشتن شهر محل برگ اخی همایش
نوشتن فرمس مقال منتشرشده ب

فرمس

وخ

چاتی یا الکترونیکی

برای لغتنامه
0

Title

عنوا

نوشتن عنوا فرهنگنام

3

Dictionary Title

عنوا لغس

نوشتن لغس موخد استناد

9

Reprint Edition

ویرایش مجدد

نوشتن شماخه ویرایش مجدد

دخ وختیک نویانده مطلب موخد استناد از وبسایتی مشخص نبود ،ب جای نام نویانده ،نام اثر نوشت میشود
و ب جای عنوا اثر ،نام وبسایس آوخده خواهد شد.
 .9-92-3نرمافزار پژوهیار
برای مدیریس منابع تژوهشی و استناددهی تژوهشگرا فاخسیزبا  ،مرک تحقیقا کامپیوتری علوم اسالمی (نوخ) اقدام
ب تولید نرماف اخ فاخسی مدیریس اطالعا

و استناددهی «تژوهیاخ» کرد .تژوهیاخ اولین نرماف اخ فاخسیزبانی اسس ک

بر تای نرماف اخ استناددهی « »Zeteroطراحیشده اسس و ب خاحتی میتواند تژوهشگرا خا دخ امر مدیریس منابع تژوهشی
و همچنین استناددهی یاخی کند .با کمک این نرماف اخ میتوا منابع اطالعاتی موخدنیاز خود ازجمل «کتاب ،مقال ،
تایا نام و امثال آ » خا ب طوخ خودکاخ از تایگاههای اطالعاتی مختلف فاخسی و غیرفاخسی ب محیط نرماف اخ واخد کرد.
دخ ادام و بعد از سازما دهی منابع میتوا با استفاده از شیوهنام های استنادی موجود دخ نرماف اخ ب منابع موخدنظر
اخجاعدهی کرد« .تژوهیاخ» داخای قابلیسهای متعددی ب شرح جدول  10-1اسس.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۹۹

مرجع پژوهش

۹۹۲

جدول  .39-3برخی قابلیتهای نرمافزار فارسی «پژوهیار» برای ارجاعدهی
قابلیتها

ردیف
0

امکا استناددهی همزما ب س زبا فاخسی ،انگلیای و عربی (برتری ویژه نابس ب اندنو

3

تبدیل خودکاخ استناد دخو متن انگلیای ب فاخسی

9

تشتیبانی از تایگاههای اطالعاتی فاخسی و انگلیای و امکا دخو برد ( )Importخودکاخ آ ها ب نرماف اخ

1

امکا تیوسس خودکاخ فایلهای  PDFیک منبع اطالعاتی دخ زما دخو برد ( )Importآ ب نرماف اخ

9

امکا تفکیک منابع موجود دخ کتابنام بر اساس نوع مدخک (کتاب ،مقال  ،تایا نام و)....

5

قابلیس تفکیک منابع کتابنام بر اساس زبا مدخک (قراخگیری منابع انگلیای دخ ابتدا و سپس منابع فاخسی و عربی یا بالعکس)

1

تشتیبانی از شیوههای استناددهی ای.تی.ای ،ونکووخ ،شیکاگو و هاخواخد

8

استناددهی ب انواع منابع مانند «تایا نام  ،کتاب ،مقال  ،فحا

و سایر نرماف اخهای مشاب )

وب ،شبک های اجتماعی ،فایل تاوختوینس ،نقش و متن

مصاحب »
3

تشتیبانی از سبکهای خروجی اندنو  ،مندلی و زوترو

09

امکا سازما دهی (نظم و ترتیب داد ) حجم زیادی از منابع اطالعاتی اعم از مقال  ،کتاب ،تایا نام و سایر منابع اطالعاتی
وب و یادداشسنگاخی خوی آ ها

00

قابلیس ذخیره فحا

03

یادداشسبرداخی از مقاال

09

ایجاد و ویرایش کتابنام دخ انتهای تژوهش ب

ذخیرهشده دخ محیط نرماف اخ و امکا انتقال خاحس آ ها ب واژهترداز وخد
وخ

خودکاخ

بنابراین «تژوهیاخ» نرم اف اخی مناسب برای تژوهشگرانی با منابع تژوهشی متنوع و زیاد اسس .ب کمک این نرماف اخ
میتوا فایلهای اطالعاتی یا منابع قابل اخجاع خا سازما دهی کرد و ب انواع «کتاب ،مقال و تایا نام » ب زبا های
«انگلیای ،فاخسی و عربی» اخجاع داد .همچنین میتوا دخ «وبگردیها» مطالب متعددی خا ب کمک آ ذخیره کرد.
دخنهایس میتوا ب شکل خودکاخ ب استناددهی و تنظیم کتابنام ترداخس .برای اطالعا

بیشتر دخ خصوص این

نرماف اخ ب سایس مقابل مراجع کنید http://pajoohyar.ir/ .همچنین دخ لینک زیر نی میتوا با چگونگی کاخ با آ
آشنا شد.
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/15941/

 .99-3جستجو و شناسایی پژوهشگران مرتبط
تس از انتخاب موضوع یکی از اقداما

اساسی برای دانشجو یا تژوهشگر ،شناسایی تژوهشگرا برجات و داخای

تجرب باال دخ موضوع مرتبط و برقراخی اختباط با آنا اسس .دخ بایاخی از مواخد دانشجو یا تژوهشگر خود نی باید با
شناس ها و هویسهای تژوهشی مناسب ب استقبال آنا برود تا زمین مناسبتری برای برقراخی اختباط فراهم شود.
برای این منظوخ تایگاههای اختصا ی دخ فضای مجازی وجود داخد ک امکاناتی چو «ایجاد شناس هویتی»« ،شناسایی
سایر تژوهشگرا با تخصص مربوط »« ،گفتما و ترسوجوهای فنی و تخصصی» و «دانلود خایگا انواع مقال » خا
فراهم میکنند .ازجمل این تایگاهها میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  13-1اشاخه کرد.

مبانی جستجو برای پژوهش

جدول  .32-3انواع محیطهای ایجاد هویت شناسایی و جستجو برای شناسایی پژوهشگران
توضیح

ردیف

انواع

0

ORCID

3

Google Scholar

9

Researchgate

1

Linkedin

شناس تژوهشگرا و فعاال تژوهشی آزاد
امکا ایجاد تروفایل گوگل اسکوالخ برای تژوهشگرا و جاتجوی تژوهشگرا با موضوع
تخصصی
یک شبک اجتماعی برای تعامل و مباحث ها و اشتراکگذاخی دخ حوزه تژوهش
یک شبک اجتماعی برای تعامل و مباحث ها و اشتراکگذاخی دخ حوزه تخصصها

 .9-99-3شناسه پژوهشگران و فعاالن پژوهشی آزاد یا اُرکید
شناس تژوهشگرا و محققا آزاد 0معروف ب اُخکید) ،(ORCIDشناس  05خقمی و انحصاخی برای هر نویانده اسس.
هدف از این خم  05خقمی یا شناس  ،شناسایی نویانده یا تژوهشگر ب
داخای دسترسی آزاد برای هم افراد ب

وخ

وخ

شخصی یا سازمانی اسس .این شناس

اختصا ی اسس .شناس اخکید برای زمانی ک دو نویانده یا بیشتر با

اسامی مشاب دخ یک منطق یا مناطق مختلف دنیا با انواع کاخهای تژوهشی و احتمال بروز تشابهاتی وجود داخند ،کاخبرد
زیادی داخد .همچنین باعث خفع انواع مشکال
ب محاسب تعداد مقاال
اسس با این تفاو

مربوط ب نگاخش نام نویاندگا دخ خسمالخطهای مختلف و کمک

نویانده یا  Citentionهای آ فرد و یا اثر بایاخ تأثیرگذاخ اسس .این شناس همانند DOI

ک شناس « DOIبرای اثر تژوهشگر» اما « ORCIDبرای خود تژوهشگر» میباشد .اُخکید وابات ب

هیچ مؤسا یا تایگاه اطالعاتی نیاس و عضویس دخ آ برای همگا آزاد و خایگا اسس و از سال  3903شروع ب
کاخ کرده اسس .تژوهشگرا میتوانند با استفاده از شناس اخکید ،تروفایل مربوط ب مقاال

چاپشده ،ثبس اختراعا ،

تژوهشها ،گرانسهای گرفت شده و امثال آ خا شناسایی و خزوم علمی خود خا ب دیگر تژوهشگرا اخائ کنند.
همچنین با آ میتوا ب سادگی دادههای خود خا از تایگاه دادههای دیگر مانند  Scopusو  ID Researcherواخد
تروفایل خود کرد .ب جای اخسال خزوم هر تژوهشگر میتواند شناس اخکید خود خا اخسال کند تا داوخا و تژوهشگرا
دیگر با استفاده از این شنا س یا کد واخد فح نویانده شده و خزوم او خا مشاهده کنند .همچنین امکا تبادل
اطالعا بین این شناس با  ID Researcherنی وجود داخد .سیاتم اُخکید طوخی طراحیشده اسس ک با اغلب مجال
هماهنگ اسس .بایاخی از سازما های تژوهشی و انتشاخا  ،سیاتم خود خا با اخکید یکپاخچ کردهاند .شناس اُخکید،
دخ حال خشد سریعی اسس و از حامیا مشهوخ آ میتوا ب  Wiley ،Springer ،Elsevier ،Science ،Natureو امثال
آ اشاخه کرد .دخ برخی نشریا

داخلی داشتن شناس اخکید برای نویاندگا اخسالکننده مقال تو ی شده اسس اما

تیشبینی میشود ک دخ آینده ج و مواخد الزم دخ اخسال مقال خواهد شد .بنابراین از تمام تژوهشگرا و دانشجویا
دعو

میشود تا برای نظم دهی ب دستاوخدهای علمی خود و اثربخشی بیشتر دخ جاتجوها ب اخذ این شناس اقدام

کنند .برای این منظوخ باید مراحلی ب شرح جدول  19-1دنبال شود.

)1. Open Researcher and Contributor ID (ORCID
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جدول  .39-3مراحل دریافت شناسه ارکید )(ORCID
ردیف
0

مراحل
وخود ب سایس  http://orcid.orgو کلیک خوی دکم ثبسنام
فح ثبسنام

3

وخود اطالعا

شخصی ب

9

انتخاب مقاال

از تایگاههای مختلف و وخود آ ها ب اخکید

1

انتخاب نام تروفایل

9

وخود ایمیل و کلیک خوی دکم id Author Send

ب سایس  http://orcid.orgواخدشده و دخ قامس شماخه  0مربوط ب ثبسنام یا  REGISTERخوی قامس
! Register nowب شرح شکل  01-1کلیک میکنیم.

شکل  .93-3ورود به سایت و کلیک روی گزینه «همین حاال ثبتنام کن»

با کلیک خوی گ ین «همین حاال ثبسنام کن» فح ای ب شکل  09-1برای تر کرد مشخصا
میشود.

شما مقابلتا باز

مبانی جستجو برای پژوهش

شکل  .95-3فرم ثبتنام

دخ قامس انتهایی با کادخ با عنوا

 Confirm ORCID passwordامکا انتخاب یکی از س حالس «عمومی،

محدودشده یا خصو ی» ب شرح شکل  05-1وجود داخد.

شکل  .96-3انواع حالتهای قابل انتخاب بهصورت «عمومی ،محدودشده یا خصوصی»

تس از کلیک کرد خوی دکم  Registerفح ای ب شکل  01-1باز میشود ک میتوا مقاال
بر خوی لینک  Worksاز تایگاه داده موخدنظر انتخاب کرد .برای نمون اگر میخواهید مقاال
 Scopusواخد کنید و بر خوی  ORCID to Scopusکلیک نمایید.
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شکل  .91-3ورود مقاالت از پایگاههای مختلف

دخ مرحل بعد دخ فح  Scopusتروفایل مربوط ب خود خا انتخاب و بر خوی  Nextکلیک کنید (شکل .)08-1

شکل  .98-3انتخاب پروفایل در اسکوپوس

با زد دکم  Nextواخد فح ای میشوید ک دخ آ باید نامی خا برای تروفایل انتخاب کنید (شکل .)03-1

مبانی جستجو برای پژوهش

شکل  .91-3انتخاب نام برای پروفایل

با انتخاب گ ین  Nextفح ای شامل انواع مقاال

با نام شما دخ  Scopusب شرح شکل  39-1نمایش داده

میشود ک شما باید مقاالتی ک ب شما تعلق نداخد خا حذف کنید.

شکل  .20-3حذف مقاالت غیرمرتبط با شما در مقاالت ارائهشده از اسکوپوس

دخ مرحل بعد نشانی ایمیل یا تاس الکترونیک خود خا واخد و خوی  send id authorکلیک کنید تا مقاال
 ORCIDاخسال شود (شکل .)30-1
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۹۹۶

شکل  .29-3ارسال مقاالت به ارکید

ب همین شکل میتوا مقاال

خود خا از  ID Researchک متعلق ب تایگاه  ISIاسس و همینطوخ  PubMedب

تروفایل شخصی خود اضاف کنید .دخ انتها برای خروج از فح شخصی از گ ین  Sign Outاستفاده کنید.
 .2-99-3نحوه ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر برای پژوهشگران
تژوهشگرا با ایجاد تروفایل گوگل اسکوالخ ،میتوانند تمامی تژوهشهای خود خا یکجا جمع نموده و همچنین از
امتیازا

گوگل اسکوالخ همچو «استفاده از محاسب  hایندکس»« ،تعداد اخجاعا

سایر تژوهشگرا ب مقاال

تژوهشگر» و دیگر مواخد برخوخداخ شد .برای ایجاد تروفایل گوگل اسکوالخ باید از قبل یک نشانی الکترونیکی جیمیل
یا اکانس جیمیل ( )gmailداشس .تس ازآ

با واخد ب

محیط جاتجوی گوگل اسکوالخ از نشانی:

( )/https://scholar.google.comفح ای ب شکل  33-1باز میشود.

مبانی جستجو برای پژوهش

شکل  .22-3ورود به محیط جستجوی گوگل اسکوالر

دخ گام بعد باید خوی گ ین  My profileک با فلش قرم دخ شکل  33-1نشا دادهشده کلیک کرد تا فضایی ب
شکل  39-1نمایا شود.

شکل  .29-3محیط  My Profileدر گوگل اسکوالر

دخ کادخهای خالی مواخد معرفی شده خا ب شرح جدول  11-1تکمیل کنید.
جدول  .33-3انواع کادرهای موجود در بخش  My Profileو نحوه تکمیل کردن آن
ردیف

بخش

0

Name

3

Affiliation

9

Email for
verification

1

Areas of
Interest
Homepage

توضیح
واخدکرد نام و نام خانوادگی
واخدکرد آدخس دانشگاهی دانشجو یا عضو هیئسعلمی دانشگاه مانند:
Payame Noor University, Department of Managemnt, Iran, Tehran

9

باید ایمیل دانشگاه مانند H_ghasemi@Pnu.ac.ir :واخد شود .اگر ایمیل دانشگاهی نداشتید میتوانید آ
خا خالی بگذاخید یا یک اکانس جی میل دیگر اخائ دهید.
باید حوزه موخدعالق دخ مطالع خا مشخص کرد مانند حوزه مطالعاتی مدیریس خسان یا اختباطا
دخ وختیک نشانی وبسایس داخید ،دخ اینجا واخد کنید.

تس از تر شد کادخها ،با گ ین  Nextواخد محیطی ب شکل  31-1خواهید شد.
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شکل  .23-3ورود به محیط انتخاب مقاالت قابلشناسایی در گوگل و ورود آنها به ذیل مقاالت معرفی شده شما

دخ نمون فوق نام فردی بنام  Hamid Ghasemiواخدشده اسس .هما طوخ ک میبینید گوگل اسکوالخ مقاالتی ک
دخ آ ها نامی از  Hamid Ghasemiوجود داخد خا دخ زیر کادخ آوخده اسس .نقش شما دخ اینجا آ اسس ک مقاالتی ک
واقعاً ب شما تعلق داخند با تیک زد داخل مربع کناخی انتخاب کنید تا شماخه آ دخ باال نمایا شود .با هر مقال یک
شماخه ب تعداد مقاال
کنید تا تمامی مقاال

منتخب شما اضاف خواهد شد .دخنهایس خوی عالمس تیک آبیخنگ دخ باالی فح کلیک
دخ یک فح نشا داده شود .دخ مرحل بعد مربع کوچکی اول هر مقال وجود داخد ،مقاال

خا

خوب برخسی کنید و دخ وختیک واقعاً مقال برای شماسس آ خا تیک کنید.
دخ این فضا هر تژوهشگر با زمین تخصصی خود معرفی شده اسس و حتی با وخود ب هر یک از زمین های تخصصی
میتوا واخد فهرستی از متخصصانی شده ک خود خا با آ زمین معرفی کردهاند و از تعداد مقاال  ،اخجاعا
و اطالعا

دیگر مشاب آ بهرهمند شد.

ب آ ها

بخش دوم
مبانی اجرای پژوهش

مبانی انتخاب روش پژوهش

هدف کلی :آشنایی با انواع دستهبندی از روششناسی پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با تفاوت میان روششناسی و روش در پژوهش
 آشنایی با الگوهای دستهبندی در روششناسی پژوهش
 آشنایی با انواع روشهای پژوهش
 آشنایی با منطق استفاده از انواع روش پژوهش

5

مرجع پژوهش

۹۴۴

مقدمه
خوششناسیها و خوشها دخ تژوهش از ابعاد مختلفی دست بندی و موخداستفاده قراخ میگیرند .یکی از چالشهای میا
تژوهشگرا و اساتید این حوزه برداشسهای خاص دخ برخی از مواخد دخ انواع این دست بندیها و مفاهیم مربوط ب
هر یک از آنا اسس .دخ این فصل تالش شده اسس تا انواع خوشها برگرفت از منابع معتبر و دیدگاه اساتید ب شکلی
مشخص ساماندهی شود.
 .9-5تفاوت میان روششناسی و روش در پژوهش
بین مفاهیم «خوششناسی یا  »Methodologyبا «خوش یا  »Methodتفاو هایی ب شرح جدول  0-9وجود داخد (فرام،0
.)3909
جدول  .9-5تفاوت «روششناسی» با «روش» در پژوهش
توضیح

ردیف

موارد

0

خوششناسی

3

خوش

خوشی برای تفکر و مطالع واقعیس اجتماعی یا تدیده موخدمطالع با خویکردی کلیتر
نشا دهنده مایر اجرای تژوهش با مجموع ای از خوی ها و فنو جمعآوخی و تحلیل دادهها

هما طوخ ک مشاهده میشود« ،خوش تژوهش» ب عنوا نشانگر «مایر اجرای تژوهش» داخای دو ج ء کلیدی
«خوی یا  »Procedureو «فن یا  »Techniqueب شرح جدول  3-9اسس.
جدول  .2-5اجزای کلیدی «روش» در پژوهش
توضیح

ردیف

اجزا

0

خوی

یک سری اقداما

3

فن

یا تکنیک با جنب های عملی دخ یک خوش یا زمین معین و اغلب با ال اماتی خسمی

قابل انجام با ترتیب یا خوشی خاص

هرچند این مفاهیم دخ مواخدی ب جای هم ب کاخ میخوند اما دخ زبا تژوهش باید ب تفاو

آ ها توج داشس .دخ

این فصل تالش میشود تا انواع دست بندیهای موجود از «خوششناسی» و «خوش» دخ تژوهش معرفی شوند و دخ
بخش سوم تالش خواهد شد تا انواع «خوش تژوهش» شناخت شده دخ قالب مایر اجرای تژوهش و با ج ئیا

خوی ها

و فنو موجود دخ آ ها معرفی شوند.
 .2-5انواع الگوهای دستهبندی از روششناسی پژوهش
خوششناسی تژوهش ،خویکرد کلی از تفکر و مطالع دخباخه واقعیس اجتماعی یا تدیده موخدمطالع خا مشخص
میکند و الگوهای دست بندی متعددی با خویکردهایی ب شرح جدول  9-9برای آ وجود داخد .مهمترین وج تمای
برای تشخیص قراخداشتن مواخد دخ دست بندیهای «خوششناسی» و جدا کرد آ از «خوش» می ا ترداختن آ ب
ج ئیا

و توشش «خوی ها و ج ئیا » برای انجام تژوهش بود .اغلب تژوهشگر برای معرفی جامع از خوششناسی

خود ب بیا چند خویکرد از «خوششناسی» میتردازد.
1. Fram
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جدول  .9-5انواع الگوهای دستهبندی روششناسی پژوهش
ردیف

محور تقسیمبندی

انواع

0

هدف و ماهیت

بنیادی

نظری

کاخبردی

3

طول مدت اجرا

مقطعی

سری زمانی

طولی

9

محل اجرا

میدانی

اسنادی

آزمایشگاهی

1

زمان موردبررسی

گذشت نگر

حال نگر

آیندهنگر

9

میزان ژرفا

تهنانگر

ژخفانگر

5

منطق اجرا

اکتشافی

تو یفی

توجیهی یا تبیینی

1

موردمطالعه

کل جامع

نمون از جامع

موخدی

8

نوع داده مورد جستجو

کمی

کیفی

ترکیبی

3

راهبردی یا استراتژی

آزمایشی

تو یفی

کیفی

09

فلسفی (پارادایم)

اثبا گرا

ساختاخگرا

تراگماتیام

00

مطابقت

تطبیقی

غیرتطبیقی

03

رویکرد مطالعه

معمولی

فرامطالع

09

منبع داده

ا لی

مروخی

01

واکنشپذیری

واکنشتذیر

غیرواکنشی

09

مشارکت پژوهشگر

فردی

گروهی

05

رویکرد مواجهه با واقعیت

تجربی

عقلی

01

ارزشیابی

اخزیابی کمی

اخزیابی کیفی

08

رویکرد اجتماعی

اجتماعی

غیراجتماعی

سایر

تیشگویان

ترکیبی

جمعسپاخی

دخ اغلب تروتوزالها یا تیشنهادههای تژوهش دانشگاهی بر معرفی خویکردهای «هدف و ماهیس»« ،نوع داده موخد
جاتجو» و «خاهبردی» تأکید میشود .هر یک از خوشها دخ ادام با ج ئیا

بیشتر توضیح داده خواهد شد.

 .9-5انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت
انواع تژوهش بر اساس هدف 9و ماهیس بر هدف نهایی تژوهش و ماهیس یا چیاتی موضوع تژوهش تأکید داخد .اینک
هدف یا ماهیس تژوهش کدامیک از مواخد «ایجاد یک نظری  ،کشف مجهوال  ،خفع نیازمندی زندگی اناانی و یا حل
مشکال

دخو سازمانی» باشد ،ب یکی از مواخد این دست بندی اشاخه میشود .دخ اغلب تروتوزالها تقایمبندی ب

شرح جدول  1-9وجود داخد.

1. Purpose
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جدول  .3-5انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت
ردیف

انواع پژوهش

توضیح

0

بنیادی یا محض

ب کشف ماهیس اشیاء ،تدیدهها و خوابط بین متغیرها ،ا ول ،قوانین و ساخس یا آزمایش تئوخیها و

3

نظری

9

کاخبردی

1

سایر

نظری ها میتردازد و ب توسع مرزهای دانش دخ خشت علمی توج داخد.
از خوشهای استدالل و تحلیل عقالنی استفاده میکند و بر تای مطالعا

کتابخان ای انجام میشود.

با استفاده از نتایج تژوهشهای بنیادی ب منظوخ بهبود و ب کمال خساند خفتاخها ،خوشها ،اب اخها،
وسایل ،تولیدا  ،ساختاخها و الگوهای موخداستفاده جوامع اناانی انجام میشود.
مواخدی چو  :اخزشیابی ،توسع ای ( )R&Dو تحقیق برای اقدام

اغلب تژوهشگرا ب س موخد نخاس اشاخه داخند اما دخ برخی مواخد و حاب تأکید تژوهشگر ب سایر مواخدی
ب شرح جدول  9-9اشاخه میشود.
جدول  .5-5انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت با رویکرد خاص
توضیح

ردیف

انواع پژوهش

9

اخزشیابی

هدف مقایا اطالعا

1

توسع ای

هدف یافتن اب اخ و وسایل مناسب دخ یک زمین یا خشت خاص

9

اقدامتژوهی

هدف حل یک مشکل ویژه مثل مدیریس دخ زما و مکا معین

با معیاخها

 .3-5انواع پژوهش ازنظر طول مدت اجرا
گاهی تژ وهش دخ یک مقطع زمانی و گاهی دخ چندین مقطع و دوخههای زمانی طوالنی ب شرح جدول  5-9انجام
میشود.
جدول  .6-5انواع پژوهش بر اساس طول مدت اجرا
ردیف

انواع پژوهش

0

مقطعی

3

سری زمانی

9

طوالنی یا طولی

توضیح
آزمو یا مشاهده دخ یک مقطع مثل انجام یک نظرسنجی
اندازهگیری متغیر وابات طی یک دوخه گاترده ،قبل و بعد از اثر متغیر ماتقل
آزمو یا مشاهده دخ طوالنیمد

مثل برخسی خفتاخ یک خئیسجمهوخ دخ دو دوخه  1سال

بیشتر تژوهشها از نوع مقطعی هاتند و ب همین دلیل کمتر دخ خوششناسیها ب نوع مقطعی بود تژوهش اشاخه
میشود .دخ مواخد استفاده تژوهشگر یا دانشجو از خوشهای تژوهش دخ دوخههای زمانی تیوست  ،ب تژوهش طولی
اشاخه خواهد شد  .دخ تژوهش سری زمانی ،یک متغیر وابات  ،بعد از اخائ چندباخه متغیر ماتقل برخسی میشود .دخ
تژوهش طولی تژوهشگر از موخدمطالع دخ طول زما یا دخ چند مقطع زمانی داده جمعآوخی میکند .این خویکرد
ب ویژه زمانی کاخبرد داخد ک تغییرا

ناشی از گذخ زما مهم باشد .برای نمون میتوا تحوال

دخ طول  09سال موخدبرخسی قراخ داد .مطالعا

طولی یا طوالنیمد

محتوای مطبوعا

خا

ب چهاخ شکل ب شرح جدول  1-9انجام

میشود.
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جدول  .1-5انواع روششناسی پژوهش طولی یا طوالنیمدت
توضیح

ردیف

انواع طولی

0

تانل

3

خوندتژوهی

9

دست ای

مطالع یک دست خاص بر اساس ویژگیهای مشترک خاص

1

تیگیری

مطالع گروه آزمودنی با توج ب گذشت و آینده آ ها

مطالع تغییرا یک دست آزمودنی ثابس منتخب ب

وخ تیوست یا فا ل ای (دخ نوع تیوست  ،مطالع با فا ل

زمانی منظم اما دخ نوع فا ل ای ،ب طوخ تراکنده و فقط دخ زما نیاز)
مطالع نمون های متعدد غیرثابس با ویژگیهای ا لی مشاب

 .5-5انواع پژوهش ازنظر محل اجرا
انواع تژوهش بر اساس محل جمعآوخی دادهها دخ جدول  8-9اخائ شده اسس.
جدول  .8-5انواع پژوهش بر اساس محیط اجرا یا محل جمعآوری دادهها
توضیح

ردیف

انواع پژوهش

0

میدانی

مطالع آزمودنی دخ موقعیسهای طبیعی و اخائ دادهها توسط خود آزمودنی

3

اسنادی

استفاده از منابع بیرونی و دادههای دسسدوم

9

آزمایشگاهی

مطالع آزمودنی دخ آزمایشگاه یا محیط کنترلشده

دخ تژوهش میدانی ،مطالع دخ موقعیتی طبیعی با جمعآوخی دادهها از طریق مواخدی چو «ترسشنام و مصاحب »
و اغلب «کاخبردی و با تعمیمتذیری باال» اسس .دخ تژوهش اسنادی از دادههای دسسدوم مانند «نوشت  ،سند تاخیخی،
فیلم و امثال آ » استفاده میشود .تحلیل اسناد دخ مطالع اسنادی هم میتواند کمی (مثل تحلیل محتوا) و هم کیفی
(مثل تحلیل گفتما ) باشد .دخ تژوهش آزمایشگاهی ،تژوهشگر امکا کنترل زیادی بر متغیرها و فرآیند تژوهش داخد.
دخ برخی زمین ها مثل محیطهای کاخی مدیرا  ،انجام تحقیق آزمایشی مشکل اسس.
 .6-5انواع پژوهش ازنظر زمان رویداد موردبررسی
زما میتواند موجب تقایمبندی دیگری دخ تژوهش شود .دخ تقایمبندی قبل بر مد زما اجرای تژوهش تأکید شده
بود ،ولی دخ تقایمبندی حاضر زما خویداد موخد برخسی مالک عمل اسس .بر این اساس خویکرد مطالع میتواند
مربوط ب زما های «گذشت  ،حال یا آینده» ب شرح جدول  3-9باشد.
جدول  .1-5انواع پژوهش بر اساس زمان رویداد موردبررسی
ردیف

انواع

0

گذشت نگر

3

حال نگرو برخسی وضعیس موجود یک موضوع ،حالس ،کیفیس یا خویدادی خاص

9

آیندهنگر

توضیح
جمعآوخی دادههای مربوط ب وقایع گذشت مانند تحقیقا

تاخیخی و علی تس از وقوع

برخسی و شناسایی و تیشبینی تدیدههای نوظهوخ یا برنام هایی برای آینده

آیندهتژوهی ب عنوا خوشی آیندهنگر ،بازتابدهنده چگونگی تیدایش «واقعیس فردا» از دل تغییر یا ثبا های موخد
اسس .انواع خوشهای آیندهتژوهی خا میتوا دخ جدول  09-9مروخ کرد.
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جدول  .90-5انواع روشهای پژوهش آیندهپژوهی
انواع

ردیف

انواع

ردیف

انواع

ردیف

0

دیدهبانی آینده

9

سناخیو تردازی

3

مدلسازی

3

دلفی

5

چشمانداز سازی

09

شبی سازی و بازیسازی

9

تحلیل خوند یا واکاوی خوندها

1

نقش خاه

00

ترکیبی از خوشهای این جدول

1

واکاوی تیشرا ها

8

تسنگری

 .1-5انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا
انواع خوش تژوهش بر اساس منطق اجرا ب انواعی ب شرح جدول  00-9تقایم میشود.
جدول  .99-5انواع روش پژوهش به لحاظ منطق اجرا
ردیف

انواع

توضیح

0

اکتشافی

تهی الگو و نظری و مفهومسازی دخباخه یک موضوع (مانند :فضای مجازی چ آثاخی خوی سازما ها داخد؟)

3

تو یفی

تو یف تدیدهای خاص با تمرک خوی مائل دخ حال وقوع (مانند :آیا مردا از زنا بیشتر تلوی یو میبینند؟)

9

توجیهی یا

تشریح علس وقوع چی ها و تشخیص خوابط علی بین متغیرها (مانند :چرا مردا بیشتر از زنا اخباخ میبینند؟)

تبیینی
1

تیشگویان

تیشبینی تدیدههای آینده بر اساس نتایج تژوهش (مانند :وضعیس مخاطب تلوی یو دخ آینده چگون اسس؟)

 .8-5انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه
دست بندی دیگری خا میتوا بر اساس موخدمطالع انجام داد .گاهی کل جامع  ،گاهی نمون ای از یک جامع و گاهی
موخدی خاص ب شرح جدول  03-9موخدبرخسی قراخ میگیرد.
جدول  .92-5انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه
توضیح

ردیف

انواع

0

کل جامع

3

نمون از جامع

انتخاب بخشی از جامع ب شکلهای مختلف نمون گیری باقدخ

9

مطالع موخدی

مطالع گاترده و کامل خوی یک موخد خاص مانند یک تیم ،یک مدخس  ،یک شبک  ،یک شخص یا یک

انتخاب کل جامع برای تژوهش (کل شماخ یا سرشماخی)
تعمیمهای متفاو

سازما

 .1-5انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی دادهها
انواع تژوهش بر اساس نوع جاتجو و جمعآوخی دادهها شامل مواخدی ب شرح جدول  09-9اسس.
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جدول  .99-5انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی دادهها
توضیح

ردیف

انواع پژوهش

0

کمی (آزمایشی و تو یفی)

3

کیفی

جمعآوخی دادههای کالمی و تفایر آ ها

9

ترکیبی

ترکیب دو خوش کمی و کیفی

استفاده از اندازهگیریهای عددی

دخ گذشت های دوخ اغلب تژوهشها با خوش کیفی و برگرفت از دادههای مبتنی بر «تجاخب شخصی ،مشاهده ،شهود،
مصاحب  ،تحلیل فردی و امثال آ » بود .بعد از خناانس تژوهشهای کمی با تأکید بر «فرضی  ،تجرب  ،قابلیس مشاهده
و تکراختذیری»« ،استفاده از دخج احتمال دخ کاب نتیج و اف ایش دقس» و استفاده از «خیاضی ،محاسب  ،مقایا ،
همباتگی و دیگر نمادهای آماخی» موخدتوج قراخ گرفس .امروز بازهم توج ب خوشهای کیفی و ب ویژه ترکیبی با
توج ب خألهای موجود دخ خوش کمی ،خو ب اف ایش اسس .برخی از مهمترین تفاو های تژوهش کمی و کیفی خا
میتوا دخ جدول  01-9مروخ کرد.
جدول  .93-5مقایسه پژوهشهای کمی و کیفی
ردیف

محور تفاوت

کیفی

کمی

0

خویکرد تژوهش

استقرایی

قیاسی

3

هدف

فهم ،تو یف ،کشف معنا ،تولید فرضی  ،فهم و

تو یف ،اثبا  ،آزمو فرضی  ،کشف قواعد

دخک الگوی خفتاخها و کنشها بر اساس باترهای

موجود و جها شمول جهس تیشبینی و کنترل

خاص

محیط

9

بازنمایی دادهها

متنی

عددی

1

تحلیل

مضمو ها

تحلیلهای آماخی

9

بازنمایی یافت ها

خوایتی

جداول و نموداخهای آماخی

اولشخص ،لحن فعاالن

سوم شخص ،لحن منفعالن

دای

5

تژوهشگر
تعداد مشاهده کم با تعداد جنب موخدمطالع زیاد

تعداد مشاهده زیاد و تعداد معدودی از متغیرها

1

چرا؟ چگون ؟

چ وقس؟ چ مقداخ؟ چ تعداد؟

3

بعد مطالع

ذهنی

عینی

09

نمون

غیرتصادفی ،کوچک و هدفمند

تصادفی ،ب خگ و نمایندگی

00

سطح اطمینا

نابی

قطعی

8

خوند تژوهش
سؤاال

تژوهش

 .90-5انواع پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا
دخ این نوع طبق بندی ،هر خوش تحقیق برای تاسخ ب گون ای از سؤال طراحیشده اسس .این نوع دست بندی بایاخ مهم
اسس و از دانشجو انتظاخ می خود دخ تروتوزال خود ،حتماً ب نوع استفاده از خوش تژوهش خود دخ این دست بندیها
اشاخه کند .دخ بایاخی از مواخد دانشجو تنها ب خوش تژوهش ازنظر مایر اجرا یا فقط ازنظر خاهبرد اشاخه میکند ک
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بهتر آ اسس ک هر دو دخ امتداد یکدیگر مطرح شوند .زیرا هر نوع خوش تحقیق بر اساس مایر اجرا تس از تعیین
خوش تژوهش بر اساس خاهبرد قابلدخکتر خواهد بود.
ا والً خوشهای تژوهش دخ دو سطح خاهبردی و عملیاتی قابلاجراسس .خاهبرد تژوهش خا میتوا ازلحاظ نوع
ترسش تژوهش ،قابلیس کنترل خفتاخ و زما و برخسی خویداد موخدتوج قراخ داد .تژوهش عملی خوشی علمی دخ
تعریف و تو یف نظاممند مشکال
جدول

دنیای واقعی بوده و دخ طراحی خاهحلهای مناسب کمک قابلتوجهی میکند .دخ

 09-9خوش های تژوهش بر اساس خاهبرد و مایر اجرا یا شکل عملیاتی آ معرفیشدهاند.
جدول  .95-5انواع پژوهش بر اساس راهبرد و روش (مسیر اجرا)

ردیف

انواع پژوهش بر اساس راهبرد

الف

تجربی یا آزمایشی

انواع روش پژوهش (مسیر اجرا)
.0آزمایشی کامل یا حقیقی .3 ،نیم آزمایشی .9 ،تیش آزمایشی یا شب آزمایشی

(خاهبرد دسسکاخی متغیر ماتقل
و جمعآوخی عددی دادهها)
غیرآزمایشی یا تو یفی

ب

(خاهبرد :بدو دسسکاخی متغیر
ماتقل و جمعآوخی عددی
دادهها)

.0تسخویدادی یا علیمقایا ای .3 ،تیمایشی .9 ،همباتگی.1 ،مطالع موخدی.9 ،تحلیل
محتوا.5 ،تاخیخی .1 ،فرا تحلیل.8 ،خوش دلفی.3 ،فرایند تحلیل سلال مراتبی (،)AHP
.09برآوخدی یا اخزیابی.00 ،تحلیل استنادی.03 ،تحلیل خوند یا واکاوی خوند.09 ،
مطالعا

استراتژیک.01 ،مطالعا

تطبیقی.09 ،خوش تصمیمگیری با معیاخهای چندگان

(.05 ،)AHP & ANPتحلیل توششی دادهها .01 ،فراتحلیل.08 ،اقدامتژوهی.03 ،تحقیق
دخ عملیا .39 ،دادهکاوی.30 ،کیو.33 ،مدلسازی کیفی.39 ،چند خوش تژوهشی
(استفاده بیش از یک خوش تو یفی)

کیفی

پ

.0گراندد تئوخی.3 ،گروه متمرک .9 ،گروه اسمی.1 ،تحلیل گفتما .9 ،تاخیخی،

(خاهبرد :بدو دسسکاخی متغیر

.5تکنگاخی (مونوگرافی).1 ،مصاحب های عمیق.8 ،تحقیق مشاهدهای.3 ،مطالعا

ماتقل و جمعآوخی کالمی و غیر

استراتژیک .09 ،قومنگاخی.00 ،تدیداخشناختی.03 ،نشان شناسی.09 ،جامع سنجی یا

عددی دادهها)

گروه سنجی.01 ،دلفی.09 ،تحلیل تماتیک.05 ،خوایی یا خوایتی.05 ،دیالکتیک،
.01تباخشناسی.08 ،مطالع موخدی.03 ،واسازی.39 ،فمنیام.30 ،مطالع موخدی.33 ،نقد
کتاب.39 ،تژوهش حقوقی.31 ،سناخیوسازی.39 ،چشمانداز سازی .35 ،اترا،
.31ژانرشناسی38 ،فراترکیب.33 ،چند خوش تژوهشی (استفاده بیش از یک خوش کیفی)

ترکیبی

.0تبیینی متوالی (اول کمی بعد کیفی).3 ،اکتشافی متوالی (اول کیفی بعد کمی)،

(خاهبرد :ترکیب خوشهای کمی و

.9هماوسازی همزما (هر دو باهم).1 ،الن ای همزما (یکی ب عنوا بخشی از دیگری

کیفی)

ب طوخ همزما )

دخواقع چهاخ نوع تژوهش «آزمایشی ،تو یفی و کیفی و ترکیبی» ازنظر خاهبرد اجرایی وجود داخد ک با دسسکاخی
متغیر ماتقل ،فقدا دسسکاخی و مطالع کیفی یا ترکیب بیش از یک موخد ،خاهبرد اجرایی آ مشخص میشود.
مطالعا

کیفی اغلب سعی دخ تو یف یک مشکل ،مائل  ،تدیده یا یک وضعیس داخند ،بدو اینک بخواهند آ

خا کمیسازی کنند .دخ این نوع تژوهش اغلب از خوشهایی نظیر مصاحب با سؤاال

باز ،مشاهده ،تحلیل اسناد (کتبی،

وتی و تصویری) ،استنتاج از مطالب ،الگوها یا تفاسیر استفاده میشود .برای نمون تژوهش کیفی میتواند برای:
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« اخائ می ا تنوع نظر افراد مختلف دخباخه یک موضوع خاص ،تو یف غیر کمی یک وضعیس منحصرب فرد ،توسع
تحلیل تاخیخی یک خویداد» موخداستفاده قراخ گیرد.
اگر تژوهشگر ب

وخ

نظر بگیرد ،دخ این وخ

عمدی مقادیر (ا ندازه) تغییرا

دخ یک موضوع ،مائل  ،تدیده یا یک وضعیس خاص خا دخ

دادههای جمعآوخیشده ب

کمی (آزمایشی و تو یفی) خواهد بود .دخ مطالعا

وخ

کمی (آزمایشی و تو یفی) اغلب از اب اخهایی نظیر خوی های از تیش تعیینشده ،سؤاال

مبتنی بر اب اخ (سؤاال

بات

یا گ ین های قابل انتخاب برای هر گوی ) ،دادههای مبتنی بر عملکرد ،نگرش ،مشاهده یا اطالعا مربوط ب سرشماخی،
تحلیل آماخی و تفایر ،استفاده میشود.
وقتی از هر دو خویکرد کمی و کیفی استفاده شود ،ب آ «خوش تژوهش ترکیبی» گفت میشود .این نوع مطالع
اغلب شامل خوشهای از تیش تعیینشده با خوشهای کیفی ،سؤاال

باز و بات  ،اشکال مختلف دادهها ،تحلیل

محتوایی و آماخی و نتیج گیری نهایی بر اساس یافت های ب دسسآمده از هر دو خویکرد کمی و کیفی اسس.
تس از تعیین خاهبرد اجرایی و انتخاب خوش تژوهش مربوط باید خوش تژوهش مناسبی بر اساس مایر اجرا
(اجرای عملیاتی) انتخاب شود .دخ تقایم بندی ازنظر خوش یا مایر اجرا ،هر تژوهشی با دادههای قابل کمی شد یا
تبدیل از مقیاس ختب ای ب کمی داشتن ،دخ گروه غیرآزمایشی و تو یفی طبق بندی میشود .برخی از این خوشها
تعیینکننده مایر اجرا دخ هر دو خاهبرد تو یفی و کیفی بر اساس نوع و مقیاس دادههای تژوهش خواهند بود ،لذا دخ
برخی از منابع برای خفع ابهام از عنوا تو یفی –تحلیلی استفاده میشود.

 .99-5انواع پژوهش بر اساس رویکرد پارادایمی
تاخادایم داخای تعاخیف متعددی اسس اما مفهوم منتخب آ برای دست بندی خوشهای تژوهش اشاخه ب «شیوه خال

-

سازی باوخهای تژوهشگر دخباخه تالشهای او برای خلق دانش» اسس .ب عباخ دیگر ،تاخادایم ب عنوا «چاخچوب
نظامبخش نظری و تژوهش» ،ب توشش اموخی چو «فرضهای بنیادی ،ماائل کلیدی ،خوی هایی برای کیفیس تژوهش
و خوشهای دستیابی ب تاسخها» میتردازد .دخمجموع تاخادایم برای تژوهشگر مشخص میکند ک «دنبال چیاس و دخ
دخو و برو محدوده موخدبرخسی دخ آ تاخادایم چ چی ی خخ میدهد؟» (محمدتوخ.)0933 ،
تژوهشگر باید دلیل انتخاب خوششناسیهای «کمی ،کیفی و ترکیبی» دخ تژوهش خود خا با توج ب بنیا های
فلافی و تاخادایمی بیا کند .دخ سادهترین دست بندی تاخادایمها با خویکرد خوششناسی ،میتوا آ ها خا ب س دست
«اثبا گرا با خویکرد کمی»« ،ساختاخگرا با خویکرد کیفی» و «تراگماتیام با خویکرد ترکیبی» تقایم کرد .دخ فلاف
تژوهش س خکن بنیادی «هاتیشناسی ،معرفسشناسی و خوششناسی» ب شرح جدول  05-9وجود داخد ک با برخسی
عمیق آ ها میتوا تاخادایمهای متنوعتری خا هم شناسایی کرد.
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جدول .96-5ارکان فلسفه پژوهش
توضیح

ردیف

ارکان

0

هاتیشناسی

تأکید بر شناخس شکل و ماهیس واقعیس دخ جها واقعی

3

معرفسشناسی

تأکید بر شناخس شکل و ماهیس خوابط بین واقعیسهای شناخت شده دخ هاتیشناسی

9

خوششناسی

تأکید بر خوشهای شناخس شکل و ماهیس واقعیس و خوابط آ ها دخ جها واقعی

امروزه تاخادایمهای متنوعتری بر مبنای س خکن فلاف تژوهش معرفی شده اسس .دخ جدول  01-9ب معرفی تنج
تاخادایم بر اساس اخکا فلاف تژوهش ترداخت شده اسس .اخکا فلاف تژوهش مواضع یا خویکردهای هر تاخادایم و
تمای آ با دیگر تاخادایمها خا مشخص میکند؛ بنابراین تژوهشگر ضمن معرفی تاخادایم خود دخ تژوهش باید ب
محوخهای موخداشاخه دخ اخکا فلافی آ نی بپردازد.
جدول  .91-5مواضع بنیادی هر پارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش
پارادایم

ردیف

فرا اثباتگرا یا

ساختارگرا یا

اثباتگرا

پسااثباتگرا

تفسیری

برای قوانین و

برای حقیقس واحد

برای واقعیس

حقایق جها شمول

و توضیح علی

چندگان

رکن
0

هستیشناسی

تدیده

انتقادی
برای جها

تیچیده با قدخ -
های تیدا و تنها

پراگماتیسم
واقعیسهای
چندگان با وحد
هاتیشناختی

ساما یافت
3

معرفتشناسی

عینی

عینی

ذهنی

بین عینی و ذهنی

ذهنی و عینی

9

روششناسی

کمی و قیاسی

کیفی و استقرایی

کیفی و قیاسی

کیفی

ترکیبی

تاخادایم اثبا گرا یا واقعگرا یا عمل گرا ،بر این فرض استواخ اسس ک دخ هر موخد فقط «یک حقیقس» دخ جها
وجود داخد ک باید کشف شود« .تاااثبا گراها» نی ب دنبال «یک حقیقس» با توضیحا

علی تدیده الگوداخ دخباخه

خویدادها هاتند .بنا بر خویکرد «تاخادایم تفایری یا ساختاخگرا یا برداشسگرا» ،واقعیس یا ادخاک فرد قابلشناسایی و
توضیح اسس؛ یعنی مانند یک متن «خوانده ،تحلیل و تفایر» میشود .دخ «تاخادایم انتقادی» تفکر با تأکید بر خوابط
قدخ

و دخ اختباط با «عقاید ،اسطوخهها و باوخها» دخ فرد و گروه موخدتوج قراخ میگیرد .دخ خویکرد «تراگماتیام»

بر ترکیبی از مواخد موخداشاخه و شناختی مبتنی بر خویکردهای «ذهنی و عینی» تأکید میشود.
دخ بایاخی از منابع ب دو تاخادایم دیگر بنامهای «تاسمدخ » و «فمنیام» هم اشاخه میشود .تاخادایم «تاسمدخ
یا تااساختاخگرا» هما خویکرد انتقادی اسس با این تفاو
بود دانش و قدخ

ک از منظر هاتیشناسی بر «تراکنده ،ناتایداخ و جمعی

با فضای تصمیمگیری آزاد همراه با تردید دخباخه کلیس حقایق و قطعیسها» تأکید داخد .از منظر

معرفسشناسی دخ این تاخادایم ،ب دلیل تراکنده و متکثر بود واقعیسها ،دیگر نظری ها و جمعآوخی دادهها بر اساس
آ ها نمی تواند ب شناخس و توضیح یک تدیده یا حقیقس چندوجهی کمک کند .ب همین دلیل و از منظر خوششناسی
ب خوش های ساختاخشکن و برخسی وجوه مختلف برای خسید ب تاسخ نیاز اسس .تاخادایم «فمنیام» نی از منظر
هاتیشناسی بر «نابیگرایی جنایتی و واقعیس جنایتی شده» تأکید داخد .از منظر معرفسشناسی دخ این تاخادایم
«ثنویسگرایی و فراعینیگرایی» و ب زبا ساده «وجود تفاو

بین دنیای زنان و مردان » موخدتوج قراخ میگیرد .از
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منظر خوششناسی نی تأکید آ بر «گفتگو ،جدل و تأویل» اسس« .تاخادایم تراگماتیام» زیربنای نظری و فلافی خوش
تژوهش ترکیبی اسس ک ب عنوا جنبش خوششناختی سوم شناخت میشود .از این منظر ،تقابل متعاخف و قدیمی بین
خوشهای کمی و کیفی ن تنها مردود تلقی میشود ،بلک ب ایجاد معرفس یکسوی  ،ناقص و مخدوش میانجامد.
تراگماتیام بر تلفیق تاخادایمها ،لحگرایی خوششناختی و ادغام فنو آ ها دخ قلمرو تژوهش تأکید داخد (محمدتوخ،
.)0933
 .5-92پژوهش تطبیقی
تطبیق خویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف اسس ک مقایا یکی از اج ا و محوخ کلیدی آ اسس .تفکر بدو مقایا
قابلت صوخ نیاس و دخ غیاب مقایا  ،هیچ اندیش و تژوهش علمی نی امکا تذیر نیاس .خوش تطبیقی بر اساس
مقایا ب منظوخ فهم مشابهسها و تفاو ها شکل می گیرد .تحلیل خوش تطبیقی عالوه بر تو یف و تبیین مشابهسها
و تفاو ها شرایط و تیامدهای واحدهای اجتماعی کال و ب خگمقیاس همچو ملسها ،جوامع و کشوخها خا
موخدمطالع قراخ میدهد (مک کی و ماخش .)0981 ،این نوع تژوهش میتواند کیفی ،کمی یا ترکیبی باشد .انواع
مایرهای اجرا دخ تژوهش تطبیقی دخ بخش سوم معرفی میشود.
 .5-99پژوهش کیفی
تژوهش کیفی یک نگرش ،شیوهای ذهنی و نظاممند برای تو یف عمیق تجربیا

زندگی و دخک و تفایر معنای آ ها

با استفاده از خوشهای متنوع اسس .تژوهش کیفی با دادههایی سروکاخ داخد ک واقعیس موخدمطالع خا ب

وخ

کالمی،

تصویری یا امثال آ نمایا و تحلیل میکند .این نوع تژوهش بر معنایی تأکید داخد ک افراد شرکسکننده دخ فرایند
از مجموع فعالیسهایی چو «مشاهده،

اجرای تژوهش از تدیده موخدمطالع دخ ذهن داخند .تژوهش کیفی عباخ

مصاحب و امثال آ » اسس ک هرکدام ب نحوی تژوهشگر خا دخ کاب اطالعا

دسساول ،دخباخه موضوع تژوهش

یاخی میدهند .دخ این خوش از دادههای جمعآوخیشده برای «تو یفهای تحلیلی ،ادخاکی و طبق بندیشده» استفاده
میشود .دخواقع هر نوع یافت ای ک با شیوههایی غیر از خوشهای آماخی یا هرگون کمّی کرد باشد دخ زمره تژوهش
کیفی قراخ میگیرد .دخ تژوهش کیفی س بخش عمده ب شرح جدول  08-9وجود داخد.
جدول  .98-5اجزای کلیدی پژوهش کیفی
ردیف

اجزا

0

دادهها

3

تج ی وتحلیل دادهها

9

گ اخش نتایج

توضیح
جمعآوخی دادهها از خاههایی چو «مصاحب  ،مشاهده و مشاخکس و امثال آ »
با خوشهای تحلیلی ،تعبیری و تفایری برای خسید ب یافت ها یا نظری ها ک شامل شیوههای
«مفهومتردازی از دادهها یا کدگذاخی» اسس .شیوههای دیگری مانند نمون گیری غیرآماخی،
یادداشسبرداخی و نمایش خوابط مفهومی ب

وخ

دیاگرام نی بخشی از مرحل تحلیلی هاتند.

گ اخشهای نوشت شده و شفاهی و اخائ آ ها دخ مجال
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نتایج تژوهش کیفی برگرفت از یک نگاه عمیق ب موضوع موخد برخسی اسس .دخ تژوهش کیفی ،تژوهشگر خود
خا غرق و غوط وخ دخ محتواها میکند .اغلب خوشهای کیفی دخ «جمعآوخی و تحلیل دادهها» شباهسهای ن دیکی
داخند .از دیگر ویژگیهای خاص خوش کیفی «بازاندیشی» و تفکر از «آغاز تا تایا » و از «تایا ب آغاز» با تأمل و تفکر
انتقادی تژوهشگر اسس .بااین حال دخ این کتاب تالش شده اسس تا با خویکردی جامعنگران ب معرفی هر یک از
خوشهای کیفی و ویژگیهای خاص و متمای کننده آ ها نابس ب بقی خوشها ترداخت شود.
دست بندی از خوشهای تژوهش کیفی دخ منابع مختلف تفاو های قابلتأملی خا نشا میدهد .دخ برخی منابع
انواع خوشهای تژوهش کیفی دخ یک دست و با عناوینی چو «تاخیخی ،گرانددتئوخی ،قومنگاخی ،تدیداخشناسی،
اقدام تژوهی ،مطالع موخدی ،مونوگرافی ،دلفی ،کیو ،اترا ،گروه اسمی و امثال آ » قراخ میگیرند و سایر مفاهیم یا
خوشهای تحلیل گون مانند تحلیل « گفتما  ،خوایتی ،محتوا ،هرمنوتیک ،ژانر ،مضمو  ،نشان شناسی و امثال آ خا»
ب عنوا «شیوه تحلیل» میدانند .دخ اینخاستا خنیفر و مالمی ( )0939برگرفت از نتایج یک تژوهش ،دست بندی از
خوشهای کیفی ب شرح جدول  03-9خا اخائ کردهاند.
جدول  .91-5انواع روش پژوهش کیفی با توجه به هدف
ردیف

روش

خروجی و نتایج

هدف

0

تحلیل مضمو

خوششناختی و تلخیص متو

3

تحلیل محتوا

9

تحلیل نشان شناختی

برخسی دالها (دلیلها) دخ متن برای دخک معانی

1

تحلیل گفتما

تج ی وتحلیل زبا دخ کاخبرد نهفت

9

تحلیل خوایس

تو یف از دل تجاخب زیات

5

تدیداخشناسی

جوهرهیابی (سفر بیناالذهانی)

1

گراندد تئوخی

مفهومسازی و تولید نظری

آسیبشناسی و حقیقسجویی

8

تاخیخی

تولید دادهها و یافت ها از دل آثاخ و شواهد

(سفر ب فراسوی تاخیخ و متن)

3

مردمنگاخی

09

تباخشناسی

خوش تاخیخی مبتنی بر عدم تیوستگی خویدادها

00

مطالع موخدی

برخسی جنب های بیشماخ یک موخد

03

اقدامتژوهی

09

تطبیقی

کشف نقاط افتراق و انطباق تدیدهها

01

واسازی

برخسی ج ءنگر مفاهیم برای نشا داد تناقضا

09

فمنیام

تجرب کاوی زنا و خلق نظری جدید

05

آمیخت

انقالب تلفیق خوش کمی و کیفی

01

کیو

خاهی ب سوی جها افراد

08

فراتحلیل

03

مدلسازی

عصاخهسازی اطالعا

و حرکس ب

سمس ژخفای متو

ج ئینگری برای تفایر و تطبیق

نهضس قیام بر قواعد خوشی
حرکس دخ مرزهای کمی و کیفی

غربالگری تیامها و متو (سفر ب خوح جمال

تو یف دقیق ج ئیا

مطالع یک عر

و جها )

یک قوم یا ملس

برای ایجاد تغییر و تعدیل فوخی

شکاخ یافت ها از مطالعا

مفهومی

متعدد و تراکنده

نمایش جها وسیع متن دخ مینیاتوخ شبک ای
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دخ ادام و معرفی هر خوش دخ فصول آتی شاهد آ خواهید بود ک برخی خوشهای کیفی میتوانند با استفاده از
اب اخهای جمعآوخی دادههای کمی ،دخ زمره خوشهای کمی هم قراخ بگیرند .از مهمترین ویژگیهای کلیدی فرایند
تژوهش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  39-9اشاخه کرد.
جدول  .20-5مهمترین ویژگیهای پژوهش کیفی
توضیح

ردیف

ویژگی

0

تک چینی

قراخداد تک های مختلف دیدگاهها و چشماندازها دخ کناخ یکدیگر

3

تشبی قیف

شروع با یک سؤال تژوهشی گاترده مانند «چ میگذخد؟» و دخ ادام محدودسازی تدخیجی دادههای

9

دوخانی بود

1

مفاهیم حااس

9

گشتالس

گاترده
تکراخ فعالیسهای «جاتجو ،اخزیابی ،آماده کرد اسناد و ثبس» دخ مراحل «تعریف ،تولید و تاالیش» مواخد
تأکید بر نظری ها یا اب اخهای تفایری ب عنوا دیدگاه آغازین تژوهش کیفی
توج کلنگران و هم جانب نگر ب زمین و عر

ها یا توج ب کل ب جای اج ا

برای طراحی یک تژوهش کیفی باید تیکربندی آ خا مشخص کرد .یعنی اینک «چ اطالعاتی؟ از کجا؟ و ب چ
می ا ؟» برای خسید ب «تاسخ مناسب سؤال تژوهش» الزم اسس .دخ جدول  30-9مروخی جامع بر انواع خوشهای
تژوهش کیفی و مؤلف های متمای کننده آ ها وخ

گرفت اسس.

جدول  .29-5مروری جامع بر انواع روشهای پژوهش کیفی و ویژگیهای متمایزکننده آنها
ردیف

روش پژوهش

هدف

نمونهگیری

کاربرد

ابزار

0

تحلیل مضمو

شناخس ،تحلیل و گ اخش

مواخد خاص

متن شکافی

مصاحب و اسناد

3

تحلیل محتوای کیفی

اکتشاف دخ متو

 0تا  99واحد

تحلیل متن

مصاحب و اسناد

9

تحلیل نشان شناسی

مطالع نشان و مواخد معناداخ

خم ها و نمادها

تفایر نشان ها

مصاحب و اسناد

1

تحلیل گفتما

مطالع محتوای متأثر از

هدفمند

تفایر عوامل بیرو از متن

ثبس مکالما

فرهنگ
9

تحلیل خوایس

برخسی خوایسهای متن

 0تا3

تفایر تجاخب دخ خوایس

مصاحب و اسناد

5

تدیداخشناسی

کشف تجرب زنده افراد

 9تا  39نفر

شناخس تدیده با دخک

مصاحب و

افراد

مشاهده

1

گراندد تئوخی

دستیابی ب نظری از یک تدیده

 09تا 59

ساخس نظری از دادهها

مصاحب و

8

تاخیخی

کشف و تفایر خویداد گذشت

تا اشباع

بازتولید تاخیخ

اسناد و مصاحب

3

قومنگاخی

کشف مواخد دخ میدا طبیعی

 99تا 99

اکتشاف فرهنگی

مشاهده و

09

تباخشناسی

کندوکاو دخ سخنها

 0تا چند واژه

فهم عمیق واژهها

اسناد و مشاهده

00

مطالع موخدی

برخسی نظاممند موخد خاص

برحاب موخد

فهم عمیق از یک موخد

انواع مواخد

03

واسازی

تحلیل انتقادی دخ خوانش متن

 3تا 09

تحلیل انتقادی متن ادبی

اسناد و مصاحب

09

فمنیام

مطالع دخباخه یا ازنظر زنا

هدفمند

خلق نظری دخباخه زنا

انواع مواخد

01

طبیعسگرایان

مطالع گروههای اجتماعی

هدفمند

تو یف و تفایر خفتاخها

انواع مواخد

مشاهده

مصاحب

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۳۳

مرجع پژوهش

۹۳۸

تژوهش طبیعسگرایان خویکردی برای دخک جها اجتماعی اسس ک تژوهشگر دخ آ  ،تجربیا

و اقداما

افراد

و گروههای خاص خا دخ باتر اجتماعی و فرهنگی «مشاهده ،تو یف و تفایر» میکند .این خوش تژوهش سنتی ک
ابتدا از «اناا شناسی و جامع شناسی» توسع یافس ،بر مجموع ای از خوشهای تژوهش کیفی ازجمل «قومنگاخی،
مطالعا

موخدی ،گراندد تئوخی و امثال آ » اسس .تژوهشگرا طبیعسگرا با جاتجو دخ محلهای زندگی و کاخ افراد،

«مشاهدا  ،مصاحب ها و سایر منابع دادههای تو یفی و همچنین تجربیا ذهنی خود» خا برای خسید ب «تو یفهای

غنی» و دخ ادام «تفایر تدیدههای اجتماعی» موخداستفاده قراخ میدهند .طرحهای تژوهش طبیعسگرایان برای تژوهش-
های اکتشافی و ب ویژه دخ شرایط «دخ دسترس نبود چاخچوبهای نظری» یا «وجود اطالعا

کم دخباخه موضوع»

بایاخ مفید هاتند (سالکیند.)3909 ،0
 .5-93رویکردهای مطالعه
خویکردهای مطالع خا میتو ا ب دو دست خویکرد معمول و خویکرد فرامطالع تقایم کرد .خویکرد معمول ب استفاده

از خوشهای خاص و معمول اشاخه داخد اما خویکرد فرامطالع اغلب برای «برخسی ،ترکیب و آسیبشناسی» تژوهش-
های گذشت ب کاخ میخود .فرامطالع انواع خوشهایی ب شرح جدول  33-9خا دخ بر میگیرد.
جدول  .22-5انواع روشهای فرامطالعه
ردیف

انواع

توضیح

0

فرانظری

تحلیل نظری های تژوهشهای گذشت ازجمل فرضی ها ،نظری ها ،تاخادایمها ،سیر تکمیلی نظری ها و کیفیس آ -

3

فراخوش

تحلیل خوششناسی تژوهشهای گذشت ازجمل

9

فراترکیب

تحلیل یافت های تژوهشهای گذشت با خویکرد کیفی ازجمل تفایر دادههای ا لی از تژوهشهای منتخب

1

فراتحلیل

تحلیل یافت های تژوهشهای گذشت با خویکرد کمی

ها
حس و تناسب خوش تژوهش ،نمون گیری و تحلیل دادهها

 .5-95منبع داده
بر اساس منبع داده ک یا دسساول یا دسسدوم خواهد بود ،میتوا تژوهشها خا ب دو دست «ا لی و مروخی» تقایم
کرد .دخ خویکرد «تژوهش ا لی» خود تژوهشگر دادهها خا با اب اخهای مشخصی جمعآوخی و آ خا تحلیل میکند .اما
دخ خوش مروخی ،تژوهشگر ب مروخ دادهها یا اطالعا

حا ل از دیگر تژوهشها و مطالعا

ترداخت و آ ها خا تحلیل

میکند .بر این اساس خوشهای مروخی خا میتوا ب شرح جدول  39-9شناسایی کرد.

1. Salkind
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جدول  .29-5انواع روشهای مطالعات مروری
توضیح

ردیف

انواع

0

مروخ خوایی

یا مروخ ادبیا

3

مروخ نظاممند

با هدف برخسی تاسخ ب سؤالها با «تج ی وتحلیل مطالعا

9

مروخ محدودهای

1

فراتحلیل

9

مروخ واقعبینان

5

فراترکیب

تیشین و با هدف خال

سازی مواخد کلیدی از دانش فعلی دخ یک موضوع خاص
با معیاخهای مشخص» یا «مطالع مطالعا »

مروخی سریع برای مشخص کرد محدوده مطالع
خوشی با خویکردی آماخی برای ترکیب نتایج تژوهشهای مختلف (اغلب دخ ادام مروخ نظاممند)
برخسی واقعگرایان سازوکاخهای چگونگی و چرایی مداخال
تج ی وتحلیل دادهها و اطالعا

برگرفت از مطالعا

تیچیده محیطی دخ بهبود یا ناکامی نتایج

کیفی (مانند فراتحلیل اما برای مطالعا

کیفی)

 .5-96واکنشپذیری
خوش غیرواکنشی یا غیرم احم برخالف خوشهای واکنشتذیر ،شامل هرگون مطالع خفتاخ اناانی اسس ک مبتنی بر
گفتگوی ماتقیم با افراد (مانند مصاحب ) یا مشاهده مشاخکتی آ ها نباشد .این خوش میتواند دخبرگیرنده «آثاخ فی یکی
و ب جامانده از اناا ها مانند آثاخ باستانی و زبال ها» یا «اسناد و مداخک متنی ،وتی یا تصویری» و یا «اینترنس» باشد.
ازاینخو برخی تژوهشگرا خوشهای غیرواکنشی خا برای اشاخه ب دادههای ثانوی ب کاخ میبرند .سنج های غیرواکنشی
یا غیرم احم ،ب تژوهشگرا اجازه می دهند تا ابعاد گوناگو یک تدیده خا بدو مراجع یا تغییر دخ آ موخدمطالع
قراخ دهند .دخ این خوش ،افراد موخدمطالع بدو آگاهی از مشاهده یا مطالع شد  ،هیچ واکنشی ب فعالیسهای تژوهشی
نداخند؛ زیرا تژوهشگر دخ باتر موقعیس اجتماعی تنها شده و زمین ای برای اختالل دخ فعالیس تژوهش وجود نداخد.

اهمیس این خوش دخ زما هایی اسس ک آگاهی از موخدمطالع قراخ گرفتن باعث خودساناوخی تاسخدهنده یا مشاخکس-
کننده میشود .ب همین دلیل برخی کاخشناسا مشاهده تنها یا برخسی مصنوعا

و بقایای افراد موخدمطالع خا دخ

بایاخی از مواخد بر تماس ماتقیم با آ ها ترجیح میدهند .آ ها تأکید داخند ک خطای این خوشها از خوشهای
واکنشی بایاخ کمتر اسس .انواع سنج های غیرواکنشی خا میتوا ب شرح جدول  31-9دست بندی کرد (محمدتوخ،
.)0933
جدول  .23-5انواع سنجههای غیرواکنشی
ردیف

انواع

0

مصنوعا

3

مشاهده تنها

شامل
ناشی از فعالیسهای اناانی مانند ثبس با دادههای آخشیوی و شواهد آثاخ مادی
برخسی یک تدیده اجتماعی بدو اطالع افراد تحس مشاهده و با نقشی غیرتعاملی و غیرم احم با تأکید بر
«حفظ فا ل »« ،ترهی از دخگیریهای عاطفی و خفتاخی»« ،مشاهده باز و آزاد» و «دوخی از گفتگوی
ماتقیم»

دادههای آخشیوی مصنوعاتی ه اتند ک معانی نمادین با خود داخند و انواع متفاوتی از مواد مکتوب یا نوشتاخی
مانند نام ها و خوزنام ها یا اطالعا

ذخیرهشده دخ اشکال گوناگو دیگر مانند تصویرها خا دخ بر میگیرند .این دادهها

هم ب عنوا تنها منبع مطالع و یک تدیده یا موضوع و هم ب عنوا منبع دادههای مکمل دخ اختباط با موضوع استفاده
شوند .دادههای آخشیوی داخای انواع متفاوتی ب شرح جدول  39-9هاتند.
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جدول  .25-5انواع ثبتها یا دادههای آرشیوی
ردیف

انواع

0

ثبسهای همگانی مکتوب

انواع آخشیو دولتی و غیردولتی برای مصرف عمومی مانند انواع آماخها و گ اخشها

3

ثبسهای خصو ی مکتوب

انواع خودنگاخیها ،یادداشسهای شخصی ،نام ها و وبالگهای شخصی

9

تایگاههای دادههای آخشیوی

قبلی و توششدهنده ابعاد گوناگو یک تژوهش

اطالعا

1

شامل

ذخیرهشده غیرنوشتاخی

از مطالعا

و تصویر

مانند آخشیو فیلم ،و

قائل میشوند.

اکثر تژوهشگرانی ک ب تحلیل اسناد میتردازند ،بین دو دست منابع دسساول و دسسدوم تفاو

منابع دسساول یا ا لی بر «نام  ،سفرنام یا گ اخش شاهدا عینی از یک واقع یا موقعیس» تأکید داخند .دخ مقابل منابع
دسسدوم یک گام دوختر از منابع دسساول و بر منابعی مانند «تحلیل تاخیخنگاخا و جامع شناسا و گ اخش شاهدا
غیرعینی» اشاخه میکنند .امروزه اسناد و مداخک «مجازی و الکترونیک» با خوی های تژوهشی خاص مانند «تحلیل
دادههای مجازی»« ،مردمنگاخی مجازی»« ،نشان شناختی مجازی»« ،مشاهده مشاخکتی مجازی» موخدتوج قراخ گرفت
اسس .از نقاط قو «اسناد خسان ای» میتوا ب «دسترسی آسا  ،اخزا  ،عمومی بود و ماندگاخی بیشتر و امکا برخسی
تغییرا

دخ طول زما » اشاخه کرد .شواهد آثاخ مادی یا مصنوعا

مادی خا نی میتوا ب دو دست سنج های «اف ایشی

و فرسایشی» ب شرح جدول  9-35تقایم کرد.
جدول  .26-5انواع آثار مادی یا مصنوعات
ردیف

انواع

شامل

0

اف ایشی

باقیماندههای مواد و ماتل م انباشت شد الی ها خوی یکدیگر مانند «برآوخد مصرف نوشاب ها دخ یک شهر بر

3

فرسایشی

اساس بطریهای خالی دخ زبال دا های خانگی» یا «یادداشسها ،شعاخها و نقاشیهای خوی دیواخها ب عنوا
معرف یک گروه یا افراد خاص» یا «اطالعا

جامانده از حن جرم مانند توک »

مواد گ ینشی و فرسوده مانند «گوش های کثیف فحا

کتاب ب عنوا نشان ای از عام تاندی» یا «نقاط

توسیده قالیچ دخ موزه ب عنوا شاخص عام تاندی»

این سنج ها امکا مطالع «چگونگی فرسودهشد محیط توسط اقداما
مصنوعا

خوزمره اناانی» خا فراهم میکند .تحلیل

مادی از تحلیل متو مکتوب تیچیدهتر اسس؛ زیرا ازنظر زبا  ،چاخچوب یا منطق کمتری نابس ب زبا

گفتاخ و نوشتاخ داخد .محصوال

مادی اغلب داخای معانی ضمنی هاتند ،لذا باید زمین اجتماعی «تولید ،مصرف،

دوخانداختن و بازمصرف» آ ها ب دقس شناخت شود .تفایر مصنوعا

مادی عالوه بر اینک ب «تژوهشگر و خود

فرهنگ مادی» وابات اسس ،احتمال داخد همچو زمین تولید شد آ دخ طول زما دچاخ تغییرا

شود (محمدتوخ،

.)0933
 .5-91انواع روش پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر
تژوهشها خا میتوا دخ س دست بر اساس مشاخکس تژوهشگر ب شرح جدول  31-9دست بندی کرد.
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جدول  .21-5انواع پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر
توضیح

ردیف

انواع

0

فردی

یک فرد ب تنهایی هم نقشها خا دخ تژوهش ایفا میکند.

3

گروهی

نقشها دخ یک تیم یا گروه بین تژوهشگرا تقایم میشود.

9

جمعسپاخی

مشاخکس جمعی و داوطلبان تژوهشگرا از طریق سایسهایی تخصصی با خویکرد خسید ب خرد جمعی

جمعسپاخی یا انبوهسپاخی معادل  Crowdsourcingترکیبی از دو کلم «جمعیس» و «برو سپاخی» و ب معنای
برو سپاخی ب انبوه مردم اسس« .جمعسپاخی» دخ دنیای تژوهش نوعی برو سپاخی ب گروه فراوانی از تژوهشگرا
حائ شرایط ناشناخت و داوطلب اسس .ناشناخت ب این معنا ک بانی تژوهش نمیتواند تژوهشگرا خود خا تأمین کند.
این کاخ معمو ًال از طریق فراخوا عمومی دخ اینترنس و اغلب دخ وبسایسهای تخصصی و مربوط ب این کاخ انجام
میشود .برای اینمنظوخ سایسهای مخصوص تژوهش جمعسپاخی با قراخ داد «یک تروژه تژوهشی دخ وبسایس» با
جلب و همکاخی متخصصا مربوط داوطلب ب اجرای آ میتردازند .این خویکرد «خرد جمعی» بر «باالتر بود هوش
جمعی از هوش فردی» تأکید داخد .منظوخ از «خرد جمعی» ،میانگین گرفتن از خاهحلها نیاس بلک «تجمیع» آ ها
اسس .یعنی میانگین سرعس یک د دونده از سریعترین دونده باالتر نیاس اما «تجمیع و جمعبندی» نظرا

یک د

نفر دخباخه خاهحل یک مشکل ،خطای کمتری از تصمیم یک نفر داخد .دخ جمعسپاخیها ب ویژگیهایی چو «تنوع آخا،
عدم واباتگی جمعیس و هماف ایی دخ تبدیل قضاو شخصی ب تصمیما گروهی» توج داشس (سوخویکی.)3991 ،0
جمع سپاخی تژوهشی از خوندهای خو ب خشد تژوهشی دخ حوزه علوم خفتاخی و همراه با جذب تژوهشگرا متنوع و
متعدد از دخ سطح جغرافیایی وسیع اسس .از وبسایسهای تخصصی برای این منظوخ میتوا ب مواخدی چو «آمازو
مکانیکال ترک ،تروفیلیک آکادمیک ،کوالتریکس تنل ،استادیخسپانس ،سوخوی مانکی آودینس و ویلماخ » 3اشاخه
کرد .این خشد فراوانی مقاال جمعسپاخی خا دخ نشریا اف ایش داده اسس (هاخمس و دیسیموخ .)3909 ،9جمعسپاخی
اجازه میدهد تا تژوهشگرا یا شرکسکنندگا زیادی (گاهی تا دها نفر) با ه ین نابتاً کم دخ یک دوخه زمانی کوتاه
و گاهی دخ یک خوز دخ تروژه مشاخکس کنند .نکت مهم آ اسس ک باید اطمینا حا ل کرد ک نمون ها برای تاسخ ب
سؤال تژوهش ،مناسبترین باشند .نتایج نشا میدهد ک دخ این خوش نمون های دانشگاهی و کاخشناسی نتایج بهتری
داخند (هنریش ،هاین و نوخن یا  .)3909 ،1ب همین دلیل دخ تروژههای جهانی ،سایس مربوط محدودیسهایی خا برای
حضوخ تژوهشگرا از کشوخهای خاص ایجاد میکنند (فیتوسا ،جوزف و نیومن .)3909 ،9برای استفاده از این خوش
باید سیاتم عامل های محبوب کشوخهای منتخب خا برای باالبرد شانس انتخاب نمون مناسب شناخس .برای نمون
 MTurkدخ هم کشوخها ب اندازه ایاال متحده محبوب نیاس (تالمر و استریکلند .)3905 ،5خوشهای جمعسپاخی
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

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۳۱

مرجع پژوهش

۹۸۱

تژوهشی با خوشهای خالقان ای دخ چگونگی استفاده از عنا ر ا لی آ یعنی «فناوخی ،ذینفعا و اختباط» خوند
تکاملی خا طی میکند .فناوخی شامل «وبسایس اجراکننده» و «زیرساخس شبک اجتماعی» آ اسس ک بدو شناسایی
مناسب ذینفعا یا گروه و افراد اثرگذاخ یا اثرتذیر از اهداف تروژه نمیتوا از ظرفیس آ ب طوخ مؤثر استفاده کرد.
تأمینکنندگا وبسایس نقش مهمی دخ جمعسپاخی تژوهشی با تأمین زیرساخس فناوخان داخد ک ب بانیا امکا
قراخداد تروژه دخ معرض دید تعداد زیادی از تژوهشگرا بالقوه خا فراهم میکند .همچنین باید امکا برقراخی اختباط
بین بانیا و تژوهشگرا از طریق ویژگیهایی مانند «دخیافس نظر ،ب خوزخسانی تروژه و تبادل ایمیل» ب شکلی کاخآمد
فراهم شود .بانی تژوهش میتواند فرد ،تیم یا یک سازما خاص باشد.
فرایند اجرای این الگو مبتنی بر جمعیتی ب خگ و قابلتقایم ب گروههای فرعی برای انجام فعالیس موازی خوی
اهداف مشترک اسس .دخ این مایر اغلب تژوهشگر ا لی ،سؤال ا لی تژوهش خا با سامان مطرح و ضمن جلب نظر
و مشاخکس تژوهشگرا تاسخها و خاهحلها خا از طریق سامان جمعآوخی و با توزیع آ ها دخ میا مشاخکسکنندگا

از آ ها خواست میشود تا ب اخزیابی و دخج بندی خاهحلها یا تاسخها بپردازند .این خویکرد زمین دستیابی ب خاهحل-
های متنوع و دخج بندی آ ها توسط خود مشاخکسکنندگا میشود .تژوهشگر ا لی میتواند یک استاد دانشگاه یا
تژوهشگر یا هر فرد دیگری با توانایی الزم دخ امر تژوهشگری باشد .او باید وظایف جمع مشاخکسکنندگا ازجمل
چگونگی خا مشخص کند .تمامی این مواخد دخ ساختاخ سامان اینترنتی و توسط عملگر مربوط انجام میشود.
 .5-98دستهبندی بر مبنای رویکرد مواجهه با واقعیت
بر اساس این دست بندی مبتنی بر خوششناسی یا نحوه تفکر و مطالع دخ تژوهش ،تژوهشها دخ دو دست کلی «تژوهش
تجربی یا  »empirical researchو «عقلی یا  »Rationalismب شرح جدول  38-9قراخ میگیرند.
جدول  .28-5انواع پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر
توضیح

ردیف

انواع

0

تجربی

مبتنی بر مشاهده خفتاخ بدو دستکاخی دخ متغیرها دخ برخسی اموخ

3

عقلی

تکی بر ا ول عقلی و منطقی مانند نظری های معتبر دخ برخسی اموخ

 .9-98-5پژوهش تجربی :گاهی دخ ترجم های فاخسی این مفهوم با «تژوهش آزمایشی یا »experimental research
اشتباه گرفت میشود؛ زیرا دخ بایاخی از منابع ،تژوهشهای آزمایشی ب عنوا تجربی ترجم شدهاند .مهمترین تفاو
این دو خوش دخ آ اسس ک دخ تژوهشهای آزمایشی ،متغیر ماتقلی دستکاخی میشود و آثاخ آ بر متغیر وابات ای
برخسی می شود؛ اما دخ تژوهش تجربی ،مشاهده خفتاخ و بدو دستکاخی متغیری انجام میشود .تژوهش تجربی ،مبتنی
بر شوا هد تجربی یا ماتندا

تجربی اسس .شواهد تجربی اطالعاتی اسس ک از طریق حواس ب خصوص با مشاهده

و ماتندسازی الگوها و خفتاخ از طریق آزمایش حا ل میشود .دخ منطق تجرب گرایی کای میتواند ادعای داشتن
دانش داشت باشد ک باوخهای او دالیل منطقی و تجربی داشت باشد .همچنین خاه جمعآوخی داده و کاب دانش دخ آ
میتواند از مشاهده یا تجرب ماتقیم و غیرماتقیم باشد .شواهد تجربی مانند ثبس مشاهدا
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یا تجربیا

ماتقیم

مبانی روش شناسی پژوهش

تژوهشگر ،می تواند با خویکردهای کمی یا کیفی موخد تحلیل قراخ گیرد .اغلب تژوهش تجربی ب مثاب یک چرخ
ب ترتیب «مشاهده ،استقرا ،قیاس ،آزمو و اخزشیابی» ب شرح جدول  33-9انجام میشود.
جدول  .21-5چرخه پژوهش تجربی
ردیف

انواع

0

مشاهده

3

استقرا

تنظیم فرضی ها یا توضیحا

9

قیاس

تدوین خوشهایی برای آزمو فرضی ها

1

آزمو

آزمو فرضی ها و خسید ب نتیج تأیید یا خد فرضی

9

توضیح
مشاهده تدیده و جاتجو دخباخه علل آ
کلی برای تدیده

اخزشیابی تفایر دادهها و تدوین نظری بر اساس استدالل حا ل از نتایج آزمایش ب عنوا معقولترین توضیح برای تدیده

 .2-98-5پژوهش عقلی :این نوع تژوهش اغلب با یک نظری آغاز میشود و از اب اخهای خسمی برای جمعآوخی داده
استفاده میشود .یافت های آ اغلب قابلتعمیم هاتند .دخ این خوش اغلب مائل ها ب

وخ

متغیرهایی چو ماتقل

و وابات بر اساس خوابط عقالنی بین آ ها معرفی میشوند.
 .91-5انواع پژوهش ارزشیابی
تژوهش اخزشیابی بر اخزیابی منظم «اخزش ،شایاتگی ،زما  ،تول ،تالش و منابع رفشده» برای خسید ب یک هدف
مشخص اشاخه داخد .تژوهش اخزشیابی نوعی از تژوهش کاخبردی با هدف تأثیرگذاخی دخ دنیای واقعی اسس .خوشهای
بایاخی مانند تیمایش و آزمایش می تواند برای انجام تژوهش اخزشیابی استفاده شود .فرایند تژوهش تحقیق اخزشیابی
شامل جمعآوخی دادهها دخ موخد سازما ها ،فرآیندها ،تروژهها ،محصول ،خدما

و یا منابع اسس .تژوهش اخزشیابی

دانش و تصمیمگیری خا تقویس میکند و ب کاخبردهای عملی منتهی میشود .این نوع تژوهش خا میتوا دخ دو شکل
«اخزیابی کمی» و «اخزیابی کیفی» با انواع خوشهای معرفی شده دخ این دو نوع خوش انجام داد.
 .20-5انواع پژوهش با رویکرد اجتماعی
دخ برخی منابع ب نوعی از خوش تژوهش بنام «تژوهش اجتماعی» اشاخه میشود .تژوهش اجتماعی خوشی اسس ک دخ
آ تژوهشگرا علوم اجتماعی برای کاب اطالعا

دخباخه مردم و جوامع ب کاخ میگیرند .بدیهی اسس ک وقتی

خویکردی تژوهش ب غیراز مطالع مردم و جوامع باشد ،دخ زمره تژوهشهای غیراجتماعی قراخ میگیرد .از انواع
خوشهای کمی و کیفی میتوا دخ این دو نوع تژوهش استفاده کرد.
 .29-5کدام دستهبندی و کدام روش پژوهش مناسبتر است؟
متأسفان بیدقتی دخ انتخاب موضوع و خوش تژوش دخ مواخد متعددی باعث میشود تا تالشهای دانشجویا و
تژوهشگرا ب مواخد مهمی چو اخائ «نظری  ،ایده ،علم محض یا تیشرفس دانش» و حتی «خفع یک مائل یا مشکل
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۹۸۲

یا تاسخی ریح ب یک سؤال کلیدی» کمکی نکند و تنها نوعی نشخواخگی سطحی از ظواهر علم وخ
این منظوخ باید دخ انتخاب موضوع و خوش تژوهش ،نهایس دقس و تأمل قبل از شروع تژوهش وخ

گیرد .برای
گیرد.

خوش تژوهش خا می توا از چندین بعد معرفی کرد؛ اما دخ تروتوزال (تیشنهاد تژوهش) و فصل سوم تایا نام یا
تژوهش باید ب خوش تژوهش ازنظر خاهبرد و مایر اجرا یا طرح تژوهش ترداخت شود .دخمجموع مهمترین دالیل دخ
انتخاب یک خوش تژوهش و معرفی آ دخ جدول  99-9معرفیشده اسس.
جدول  .90-5انواع استدالل پژوهشگران برای برتری یک روش پژوهش نسبت به بقیه
استداللها

ردیف
0

فلاف خاص تژوهشگر

3

چاخچوب خاص نظری تژوهش

9

مائل تژوهش یا ترسش کلی تژوهش

1

موقعیسهای خاص تژوهش و انواع محدودیسها یا فر سهای ممکن

برای دخک بیشتر هر یک از خوشهای تژوهش بر مبنای مایر اجرای آ ها ک اغلب از آ ب عنوا طرح تژوهش
یاد میشود؛ بخش سوم این کتاب ب معرفی هریک با ج ئیا

فرایند اجرای آ ها خواهد ترداخس.
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مبانی انتخاب جامعه
و نمونه پژوهش

هدف کلی :آشنایی با مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با قلمرو پژوهش
 آشنایی با انواع متغیر
 آشنایی با انواع جامعه پژوهش
 آشنایی با انواع نمونهگیری تصادفی
 آشنایی با انواع نمونهگیری غیرتصادفی

6

مرجع پژوهش

۹۸۴

مقدمه
یکی از گام های اساسی دخ فرایند اجرای تژوهش انتخاب قلمرو ،جامع و نمون تژوهش اسس .دخ این فصل فرایندهای
محدودسازی و اجرای تژوهش بر اساس قلمرو ،جامع و نمون معرفی خواهد شد.
 .9-6تعیین قلمرو پژوهش
یکی از خویکردهای ا لی دخ تژوهش ،محدود کرد قلمروهای آ برای باال برد قابلیس اجرا و دقس عمل دخ آ
اسس .برخی از قلمرو تژوهش با عنوا «محدوده» یا «محدودیسهای دخ کنترل تژوهشگر» یاد میکنند ک دخ این کتاب
با توج ب غنی بود واژه «قلمرو» ازنظر م فهومی ،با این واژه موخداشاخه قراخ خواهد گرفس .دخ اغلب مواخد تژوهشگر
دخ س حیط ب تعیین محدوده قلمرو تژوهش میتردازد ک این محدوده دخ انتخاب جامع و نمون نقش مهمی خواهد
داشس .س حیط ا لی برای تعیین قلمرو تژوهش دخ جدول  0-5معرفی شده اسس.
جدول  .9-6مهمترین حیطههای تعیین قلمرو پژوهش
توضیح

ردیف

حیطه

0

موضوع

تعیین محدوده موضوع و متغیرهای موخدبرخسی با تأکید بر انتخاب تعاخیف عملیاتی برای آ ها

3

زمانی

تعیین دوخه زمانی موخدبرخسی از شکل کلی «گذشت  ،حال و آینده» و حتی محدوده دقیقتر آ

9

مکانی

تعیین محدوده جغرافیایی و مکانی موخدبرخسی

 .2-6تعیین محدوده موضوع و متغیرها
برای تعیین محدوده موضوع باید متغیرهای موخدبرخسی خا خوب شناخس و بر اساس انواع دست بندی از متغیرها نوع
و محدوده آ خا شناسایی کرد .معنی متغیر هما طوخ ک از نام آ بر میآید ،شامل هر چی تغییرتذیری اسس ک
تژوهشگر دخ تژوهش ب دنبال شناخس و اندازه گیری آ اسس تا بداند ک دخ موضوع موخدبرخسی چ وضعیتی داخد یا
تحس تأثیر و دخ اختباط با چ عواملی دچاخ تغییر میشود یا دخ مقایا با دیگر متغیرها چ تفاو

یا اولویتی خواهد

داشس .برای اینک بتوا خوش یک موضوع تژوهشی خا با خوشی مشخص انجام داد ،باید محدوده یا نحوه اندازهگیری
متغیرهای آ موضوع خا مشخص کرد .برای این منظوخ باید وضعیس متغیرها خا از ابعادی ب شرح جدول  3-5مشخص
کرد.
جدول  .2-6انواع رویکردهای تعیین وضعیت متغیرها
ردیف
0

توضیح

انواع

معرفی نوع متغیر ازنظر «ماتقل یا وابات »« ،مالک یا تیشبین»« ،نحوه اندازهگیری»« ،آشکاخ یا تنها » ،دخو یا برو زایی»،
«کوواخیس» و «مقول »

3

تعریف نظری

9

تعریف عملیاتی

انتخاب تعریف نظری موخدنظر از میا انواع تعاخیف اخائ شده برای متغیر
معرفی خوش اندازهگیری یا جمعآوخی داده دخباخه متغیر بر اساس تعریف نظری منتخب برای آ
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 .9-2-6معرفی نوع متغیر
متغیرها خا میتوا دخ انواع تژوهشها با خویکردهای خا ی دست بندی و نامگذاخی نمود .با معرفی هر متغیر بر اساس
دست بندیهای انتخاب شده ،جایگاه آ متغیر دخ تژوهش و دخ اختباط با سایر متغیرها مشخص خواهد شد .دخ ادام
این مایر شرایط بهتری برای انتخاب تعریف نظری و عملیاتی مناسب متغیر فراهم خواهد شد .انواع دست بندی از
متغیرها خا میتوا دخ جدول  9-5مروخ کرد.
جدول  .9-6انواع دستهبندی از متغیرها
توضیح

ردیف

نقش

انواع

0

مستقل یا

ماتقل

عوامل کنترلشده یا دسسکاخی شده اثرگذاخ بر دیگر متغیرها دخ مطالع

وابسته

وابات

متغیر موخدبرخسی و اندازهگیری برای تشخیص تأثیر متغیر ماتقل بر آ
تعدیلکننده :متغیر ماتقل با نقش ثانوی برای برخسی نقش آ دخ کناخ متغیر ماتقل

واسط (نوعی
ماتقل)

کنترل :متغیر ماتقل دیگری ک اثرش بر متغیر وابات خنثی یا کنترل شود.
مداخل گر (م احم) :متغیر ماتقل دیگری ک اثرش بر متغیر وابات قابلکنترل نیاس.

مالک یا

تیشبین (ماتقل)

پیشبین

مالک (وابات )

نحوه

گاات یا طبق ای

اندازهگیری

تیوست

قابل گ اخش ب

آشکار یا

آشکاخ

قابلاندازهگیری ماتقیم

پنهان

مکنو یا تنها

درون یا

برو زا

ب عنوا متغیر ماتقل دخ مدلها بر دیگر متغیرها اثر میگذاخند.

برونزایی

دخو زا

ب عنوا متغیری دخ مدل ک همزما ماتقل (اثرگذاخ بر متغیر دیگر) و وابات (اثرتذیر

5

کوواریت

یک نوع متغیر

1

مقوله

3
9
1
9

هما متغیر ماتقل دخ تژوهش خابط ای البت بدو دسسکاخی
هما متغیر وابات ک با برخسی تغییراتش برای تعیین می ا خابط آ با متغیر تیشبین
متغیری معین بااخزشهای محدود مانند خوزهای هفت یا جنایس
وخ

نامحدود مانند یک دم یا یک د ه اخم

غیرقابلاندازهگیری ماتقیم مانند هوش و امکا سنجش با شاخص یا عملکرد خاص

از متغیر دیگر) اسس.
بدو دسسکاخی محقق بر متغیر وابات اثر داخد ک دخ وخ
احتمال استنباط نادخسس از قدخ

ماتقل

عدم کنترل آماخی،

تیشبینی متغیر ماتقل بر وابات ایجاد میکند.

دخ تژوهش کیفی اغلب از مقول یا موضوع و متغیر موخدبرخسی یاد میشود.

متغیر ماتقل بر خوی متغیر وابات اثر می گذاخد یا با تغییرا

خود موجب تغییرا

متغیر وابات میشود .اغلب با

نماد ( Xب خصوص دخ معادل خگرسیونی) یا متغیر علس معرفی میشود .این متغیر دخ تژوهش آزمایشی تحس کنترل
تژوهشگر اسس؛ یعنی می تواند آ خا واخد فرایند آزمایش کند ،از فرایند آزمایش خاخج کند و یا مقداخ آ خا تغییر دهد.
تژوهشگر از قبل با متغیر ماتقل و تغییرا

آ آشنایی داخد .اما متغیر وابات ب عنوا یک متغیر معلول با تغییراتی

وابات ب متغیر ماتقل اسس ک اغلب با نماد آماخی  Yنمایش داده میشود .اغلب دخ هر تژوهش یک متغیر وابات و
حداقل یک متغیر ماتقل وجود داخد .احتمال اینک ما چند متغیر ماتقل داشت باشیم زیاد اسس اما اغلب متغیر وابات
(نهایی) یکی اسس .اگر تژوهشی چند متغیر وابات داشت باشد ،تژوهشگر دخ عمل با چند تژوهش دخ یک تژوهش
مواج اسس .دخ تژوهش آزمایشی تغییرا

متغیر وابات دخ کنترل تژوهشگر نیاس بلک دخگرو تغییرا
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اسس .بنابراین تژوهشگر نمیتواند ب طوخ ماتقیم متغیر وابات خا تغییر دهد ،حذف کند ،دستکاخی کند و یا جهس آ
خا تغ ییر دهد .تژوهشگر از آغاز با تغییرا

متغیر وابات آشنا نیاس ،بلک با انجام تژوهش میخواهد ک آ خا تیدا

کند .ب همین جهس دخ تژوهشهای تیشبینی ،متغیر وابات نقش تیشبینی شونده خا داخد (حبیبتوخ و فری.)0988 ،
متغیر تعدیلکننده نوعی متغیر ماتقل اسس ک نقش ثانوی داخد و تژوهشگر مایل اسس اثر آ خا دخ فرایند آزمو

فرضی  ،دخ کناخ متغیر ماتقل مطالع کند (دالوخ .)0918 ،این متغیر عاملی اسس ک توسط تژوهشگر «انتخاب ،اندازه-

گیری یا دستکاخی» می شود تا خوشن شود ک آیا تغییر آ موجب تغییر خابط بین متغیر ماتقل و تدیده مشاهدهشده
میشود .اغلب دخ تژوهشها متغیر تعدیلکننده یا متغیر ماتقل ثانوی با  Zنمایش داده میشود .برای نمون دخ برخسی
همباتگی بین هوش و معدل دانشگاهی دانشجویا تار و دختر ،متغیر هوش ب عنوا متغیر ماتقل ،معدل دانشگاهی
متغیر وابات و جنایس (دختر یا تار بود ) متغیر تعدیلکننده اسس (دالوخ.)0911 ،
متغیر کنترل مربوط ب زمانی اسس ک تژوهشگر نیاز داخد تا تأثیر برخی متغیرها خا بر متغیر وابات ب

وخ

ثابس

نگ داخد و یا اثر آ ها خا حذف کند .برخی از متغیرهای تعدیلکننده مانند جنایس ،هوش یا وضعیس اقتصادی دخ
تژوهشهای مختلف ب عنوا متغیر کنترل موخداستفاده قراخ میگیرند.
متغیر مداخل گر یا م احم برخالف متغیرهای واسط قبلی قابل «مشاهده ،اندازهگیری و دستکاخی» نیاتند .بنابراین
اثر آ ها بر خویدادهای قابلمشاهده باید از طریق تأثیر متغیرهای ماتقل و تعدیلکننده مشخص شود (دالوخ.)0911 ،
بنابراین گاهی متغیر م احم خا میتوا ب عنوا متغیر واسط تلقی کرد ک با قراخگرفتن بین متغیرهای ماتقل و وابات ،
خط اختباط بین آ ها خا کامل میکند .برخی کاخشناسا متغیر مداخل گر خا هما متغیر نهفت میدانند زیرا ب

وخ

یک ویژگی مشاهده نشدهای اسس ک تای و اساس متغیرهای مشاهدهشده فرض میشود .این ا طالح ب منظوخ توجی
و تبیین فرایندهای ذهنی و دخونی اسس ک ب طوخ ماتقیم قابلمشاهده نیاتند اما خفتاخ خا ب موقع خود تبیین میکنند.
دخمجموع متغیرهای مداخل گر ،متغیرهای غیر عینی و از دیدگاهی غیرواقعی هاتند؛ بنابراین غیرقابلکنترل و غیرقابل
مطالع هاتند .بااینوجود شناخس آ ها ن تنها دخ منطقی ساختن فرایند آزمایش ،بلک دخ فرایند تحلیل اهمیس داخد
(دالوخ .)13 :0918 ،از دیدگاه تاکمن ( )0318متغیرهای ماتقل ،تعدیلکننده و کنترل ،تیشفرض ،دخو داد یا علس
هاتند .دو متغیر اول (یعنی ماتقل و تعدیلکننده) موخدتژوهش قراخ میگیرند ،ولی تأثیر متغیر سوم (یعنی متغیر کنترل)
حذف یا خنثی میشود .خابط بین متغیرها بر اساس شکل  0-5خواهد بود (حبیبتوخ و فری.)93-98 :0988 ،
متغیرهای ماتقل (اثرگذاخ)
متغیر وابات (اثرتذیر)

متغیر مداخل گر/م احم
شکل  .9-6رابطه بین متغیرها

متغیرهای تعدیلکننده
متغیرهای کنترل

یک مثال برای تشخیص متغیرها« :تأثیر شیوههای آموزش بر می ا استفاده کاخبرا از کتابخان » انواع متغیرها ب شرح
جدول  1-5قابلتشخیص هاتند.
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جدول  .3-6انواع متغیرها در مثال موردبررسی
توضیح

ردیف

انواع متغیر

0

ماتقل

می ا استفاده

3

وابات

شیوههای آموزش

9

تعدیلکننده

1

کنترل

9

مداخل گر

خشت استفادهکنندگا (متغیر ماتقل دوم)
مقطع تحصیلی و جنایس
یادگیری ب عنوا متغیری اثرگذاخ دخ متغیر ماتقل و وابات

 .2-2-6تعریف نظری متغیر
اغلب متغیرهای موخدبرخسی داخای چندین تعریف مفهومی هاتند .برای نمون متغیرهایی مانند «مدیریس» یا «اختباطا »
چندین تعریف حیح نظری داخند ک هرکدام ب تشریح مفاهیم مربوط از زوایای مختلفی میتردازند .تژوهشگر باید
دخ میا این تعریف چندگان یکی از آ ها خا با توج ب زاوی انتخاب شده برای تژوهش انتخاب و آ خا معرفی کند.
این کاخ یکی از گام های مهم دخ تعیین محدوده موضوع و گامی اثربخش برای انتخاب تعریف عملیاتی دخ مرحل بعد
خواهد بود.
مفاهیم اب اخهایی با کاخکرد مختصر و سودمند و خال

انت اعی از مجموع «خفتاخها ،نگرشها و خصیص ها» با

وجوه مشترک هاتند .با توج ب اینک برخی مفاهیم تعاخیف متعددی داخند ،دخ تعریف نظری متغیر باید مشخص کرد
ک دخ تژوهش حاضر ،چ تعریفی از مفهوم موخدنظر اسس و بر اساس هما تعریف تژوهش خا دنبال کرد .برای این
منظوخ میتوا از مراحلی ب شرح جدول  9-5استفاده کرد.
جدول  .5-6مراحل رسیدن به یک تعریف از یک مفهوم
ردیف

مراحل

0

انواع تعریف

3

انتخاب تعریف

9

تشریح ابعاد

توضیح
تهی مجموع ای از تعاخیف مفهوم موخدنظر و دخ وخ

ل وم طبق بندی و اولویسبندی آ ها از ابعادی

چو «فراگیربود  ،کاخکرد ،اختصا ی بود  ،قلمرو ،تیوندهای مشترک»
تصمیمگیری برای انتخاب یکی از تعاخیف موجود یا اخائ تعریفی جدید از مجموع حاضر با دلیل موج
مشخص کرد مؤلف ها ،ابعاد تعریف

نابس داد تعریف ب یک مفهوم ،تعریف اسمی آ اسس .یعنی تعریفی ک برای مقا د عملی دخ تژوهش
موخداستفاده قراخ میگیرد .این نوع تعریف محوخی برای تژوهش و شناسایی نوع اطالعا

موخدنیاز اسس .بایاخی از

مفاهیم داخای مؤلف ها و ابعاد مختلفی هاتند ک اگر دخ تعریف ب آ ها اشاخه شود ب تژوهش کمک میکند .از ابعاد
یک مفهوم دخ تعریف میتوا دخ استدالل و تحلیلها بهره گرفس .برای نمون محرومیس مصداق یک مفهوم چندبعدی
ازجمل «جهانی ،خوانی ،سیاسی ،اقتصادی یا اجتماعی» اسس .تمای این ابعاد و انتخاب بعد موخدنظر دخ تژوهش ب
جمعآوخی مبانی نظری مناسب برای آ کمک میکند (دِواس0931 ،؛ ای انلو .)0939 ،فرایند خسید از مفهوم و
سازههای انت اعی ب خویکردی عینی خا «تایین آمد از نردبا انت اع» گویند .دخ این مرحل اسس ک واخد تعریف
عملیاتی متغیر یا خسید از مفاهیم انت اعی ب نقط ای اسس ک بتوا «گوی ها یا ترسشهای» ترسشنام خا از تعریف
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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
نردبا انت اع خا میتوا دخ شکل  3-5و با یک مثال مروخ کرد (دِواس.)0931 ،0

شکل  .2-6پایین آمدن از نردبان انتزاع

 .9-2-6تعریف عملیاتی متغیر
گام بعدی دخ انتخاب تعریف نظری و مشخص کرد ابعاد و مؤلف ها آ  ،تعریف شاخصها یا معرفهایی اسس ک ب
کمک آ ها بتوا  ،ابعاد مفهوم خا اندازه گیری کرد .دخ بیشتر مواخد دخ علوم اجتماعی ،مفاهیم و ابعادشا با نشان های
قابل مشاهده ماتقیم تعریف نمی شوند .اما باید آگاه بود ک تعریف مفهوم باید ما خا ب شناختن امر واقعی هدایس کند.
برای این منظوخ شاخصها یا معرفها این نقش کلیدی خا ایفا میکنند ..شاخصها یا معرفها نشان های عینی

1. David De Vaus
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قابلشناسایی و قابلاندازهگیری ابعاد مفهوم هاتند .شاخصهای برخی مفاهیم مانند سالمس برای عینی شد مانند
برخی آزمایشها ت شکی و وخزشی سادهتر از برخی مواخد مانند محرومیس هاتند.
دخواقع دخ این مرحل تژوهشگر تس از انتخاب تعریف نظری منتخب خود ،مشخص میکند ک چگون و با چ
اب اخی آ خا اندازهگیری یا دادههای مربوط ب آ خا جمعآوخی خواهد کرد .فصل هفتم ب طوخ کامل ب معرفی انواع
اب اخهای جمعآوخی دادهها دخباخه متغیرها خواهد ترداخس .این اقدام گام مؤثر بعدی دخ تعیین محدوده موضوع ازنظر
جمعآوخی دادهها دخباخه متغیر خواهد بود .برای نمون دخ خابط با متغیری مانند «مهاخ های اختباطی» چندین ترسشنام
برای جمعآوخی دادههای این متغیر وجود داخد ک تژوهشگر باید از میا آ ها با توج ب تعریف نظری انتخابشده،
دقس اب اخ و منابع موجود ،بهترین آ خا انتخاب و محدوده کاخ خود خا دخ این زمین مشخص کند.
 .9-6تعیین محدوده زمانی پژوهش
یکی از نکا

بایاخ مهم دخ اغلب تژوهشها برای اجرایی شد آ  ،مشخص کرد محدوده زمانی موخدبرخسی اسس.

دخ ابتدا تژوهشگر ممکن اسس خویکردهای زمانی «گذشت نگر ،حال نگر یا آیندهنگران » ب موضوع تژوهش خود داشت
باشد .این خویکردها ،هرچند ب شناسایی کلی محدوده زمانی کمک میکنند اما کافی نیاتند .از دیگر خویکردها برای
تعیین دقیق محدوده زمانی تژوهش ،خویکرد طول مد

اجرای تژوهش اسس ک میتواند «مقطعی یا طولی» باشد .ب

این م عنا ک دخ خوش مقطعی ،یک دوخه زمانی خاص و محدود مانند یک سال خاص برای تژوهش و جمعآوخی
دادهها دخ یک مقطع انتخاب می شود اما دخ خوش تژوهش طولی ،یک دوخه زمانی طوالنی مانند دوخههای تنجسال یا
بیشتر برای جمعآوخی دادهها دخ مقاطع مختلف مانند هرسال یکباخ انتخاب میشود .تس از مشخص شد این مواخد
الزم اسس ک ب زما مشخص برای جمعآوخی دادهها مانند «سال  »0938یا «از سال  0939تا  »0199اشاخه شود.
 .3-6تعیین محدوده مکانی پژوهش
برای محدود شد تژوهش خوی متغیرهای موخدبرخسی الزم اسس تا محدوده جغرافیایی آ بر اساس منابع موجود
تعیین شود .برای نمون گاهی هدف مطالع موخدی و تژوهش خوی یک فرد ،گروه یا سازما و گاهی مطالع خوی
جوامع خاص محلی ،منطق ای ،ملی و بینالمللی اسس .تژوهشگر باید محدوده مکانی موخدمطالع خود خا ب طوخ دقیق
مشخص کند تا بتواند دخ گ اخش خود ب نتایج و تحلیل دخباخه هما مواخد موخدبرخسی اشاخه کند و یا ب شرط خعایس
تیشنیازها با توج ب اهداف تژوهش ،نتایج خا ب موقعیسهای فراتر از آ تعمیم دهد.
 .5-6جامعه پژوهش
تس از مشخص شد قلمروهای ترژوهش ،عمرالً جامعر ترژوهش مشرخص مریشرود .حرال اگرر ایرن جامعر بر
نحرروی باشررد ک ر تژوهشررگر بتوانررد خوی هم ر تکتررک مررواخد آ برخسرری و مطالع ر خررود خا انجررام دهررد ،کرراخ
تررژوهش بررا خویکررردی تمررام شررماخ یررا برخسرری هم ر جامعر آغرراز مرریشررود .امررا دخ اغلررب مررواخد و ب ر ویژه دخ
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شرایط باال بود تعرداد جامعر موخدبرخسری ،تژوهشرگر بایرد برا انتخراب نمونر ای از جامعر کراخ خرود خا دنبرال

کند .منطق نمون گیری انتخراب نمونر از یرک جامعر موخدبرخسری بر نحروی اسرس کر نترایج حا رل از جمرع-
آوخی داده از آ نمون  ،قابلتعمیم ب کل جامع باشد (شکل .)9-5

شکل  .9-6نتایج نمونه آماری باقابلیت تعمیم به کل جامعه

از دالیل ضروخ

انتخاب نمون از جامع تژوهش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  5-5اشاخه کرد.
جدول  .6-6انواع دالیل انتخاب نمونه از جامعه برای پژوهش

ردیف

توضیح

انواع

از تعداد مشخصی از حجم نمون ها ب بعد ،اف ایش تعداد نمون  ،کاهش دخ د خطای زیادی نخواهد

0

رف عامل خطا

3

کنترل منابع

فراتر از منابع موجود بود کاخ برخسی تکتک جامع

9

دسترسی

مشکل دسترسی ب تمامی افراد جامع برای برخسی

1

دقس

داشس.

باال خفتن دقس دخ جمعآوخی دادهها

 .6-6نمونهگیری از جامعه پژوهش
اگر قراخ ب گرفتن نمون از جامع تژوهش باشد ،باید ب خوش گرفتن نمون و کافی بود نمون توج داشس .خوش
گرفتن نمون بر انتخاب نمون با داد فر س احتماال

و انتخاب ب شکل تصادفی تأکید داخد .خوشهای نمون گیری

دخ س دست ا لی «احتمالی ،غیر احتمالی و ترکیبی» تقایم میشوند ک هر دست داخای چندین نوع از خوشهای
نمون گیری اسس .هر خوش داخای ظرفیسهای مشخصی از خطا و قدخ

تعمیمتذیری ب جامع ا لی خواهد بود ک

تژوهشگر بر اساس منابع دخ دسترس و محدوده زمانی الزم برای اجرای تژوهش یکی از انواع آ خا انتخاب میکند.
تس از انتخاب خوش نمون گیری باید از کفایس تعداد نمون برای کاهش خطا و قدخ

تعمیمتذیری اطمینا حا ل

کرد .تژوهشگر باید دخ گ اخش تژوهشی منطق انتخاب خوش نمون گیری و تعداد نمون انتخابی خود خا توضیح دهد.
از مهمترین خطاهایی ک باید از ظهوخ آ ها مراقبس کرد ،میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  1-5اشاخه کرد.
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جدول  .1-6انواع خطاها در نمونهگیریهای پیمایشی
توضیح

ردیف

انواع

0

انتخاب نمون

3

تاسخ نداد ها

اف ایش تعداد تاسخ نداد نمون ها یعنی اف ایش احتمال خطای نمون گیری

9

توشش جامع

عدم اخائ فر س برای انتخاب نمون ب برخی از افراد جامع

1

اندازهگیری

ناهمگونی دخ افراد منتخب از جامع و دوخ شد میانگین نمون انتخابی از میانگین جامع ب ویژه دخ
شرایط کاهش تعداد نمون

عدم دقس دخ تاسخهای ضبطشده دخ اب اخ برخسی

البت باید دقس کرد ک این خطاها دخ نمون گیری با خوش تژوهش تیمایشی اسس و دخ ادام و مطالع هر یک از
خوشهای تژوهش ازنظر مایر اجرا  ،مالحظ خواهید کرد ک هر خوش از مالحظا

خاص خود برای کنترل خطای

نمون گیری برخوخداخ اسس.
 .9-6-6انواع روش نمونهگیری
هر یک از انواع نمون گیری «احتمالی ،غیر احتمالی یا ترکیبی» ک با عنوا «تصادفی ،غیرتصادفی و ترکیبی» هم معرفی
میشوند ،داخای انواع متنوعی از خوشها ب شرح جدول  8-5اسس .تژوهشگر با توج ب نوع خوش تژوهش ازنظر
جمعآوخی دادهها ،منابع ،شرایط ،ل وم تعمیمتذیری و هدف تژوهش ،یک یا چند خوش نمون گیری خا انتخاب خواهد
کرد.
جدول  .8-6انواع روشهای نمونهگیری
انواع

ر

انواع روش

زیرشاخه

توضیح

نمونهگیری
تصادفی

0

تصادفی ساده

فر س برابر برای انتخاب شد

با جایگ ین-بدو جایگ ین

یا احتمالی

3

سیاتماتیک یا منظم

انتخاب تصادفی ب شیوه منظم

فهرسسهای منظم-خایان

9

طبق ای

تبدیل جامع ب گروههای متجانس و انتخاب

متناسب با تعداد گروهها -نامتناسب با

تصادفی از میا هر یک از گروهها

تعداد گروهها

1

خوش ای

خوش کرد تصادفی تا یک خوش

جغرافیایی-متناسب با حجم

9

ترکیبی

ترکیب خوشهای قبلی با هم

مانند ترکیب خوش ای و تصادفی ساده

0

آسا یاب

انتخاب افراد دخ دسترس

داوطلبان  ،حبای ،مراک خرید ،اتفاقی

3

سهمی ای

انتخاب ب تناسب با ویژگیهای خاص از گروه-

غیر تصادفی
یا غیر
احتمالی

ها یا طبقا

مختلف

انتخاب بر اساس خصو یا

و اهداف ویژه

9

هدفمند یا قضاوتی

1

متوالی یا متواتر

9

ترکیبی

استفاده از بیش از یک خوش غیر تصادفی

0

ترکیبی

ترکیب خوشهای احتمالی و غیر احتمالی

حجم نمون تا خسید ب اطالعا

کافی اف ایش

مییابد.
ترکیبی
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دخ نمون گیری تصادفی طبق ای ،واحدهای جامع موخدمطالع  ،دخ طبق هایی گروهبندی میشوند ک ازنظر فس
متغیر همگن تر باشند .دخ ادام از هر یک از این طبقا تعدادی انتخاب خواهند شد .اگر فهرسس کامل افراد دخ دسترس
نباشد ،از خوش خوش بندی استفاده میشود .دخ نمون گیریهای غیراحتمالی ،دو نوع «آسا یاب و هدفمند» ب ویژه دخ
تژوهشهای کیفی خواج بیشتری داخند ک خود این خوشها نی از انواعی ب شرح جداول  3-5و  09-5تشکیلشدهاند.
جدول  .1-6انواع روشهای نمونهگیری غیراحتمالی آسانیاب
ردیف

انواع

0

داوطلبان

3

حبای

9

مراک خرید

1

اتفاقی یا شانای

توضیح
انتخاب افراد داوطلب با خویکردهای مادی یا معنوی
انتخاب افراد تجمع یافت دخ یک مکا و قابلکنترل مانند یک کالس دخس
انتخاب عابرا یا گذخیها دخ مراک خرید
هرکدام از افراد جامع ک شد

نمون گیری هدفمند شامل س نوع «خسید ب معرف ،مواخد خاص و متوالی» ب شرح جدول  09-5اسس .نمون -
گیری برای خسید ب معرف بود یا قابلیس مقایا ب منظوخ خسید ب نمون معرف یک گروه وسیعتر از نمون ها و
تا حد امکا ن دیک ب آ اسس .دخ نمون گیری مواخد خاص ،خود فرد مهمتر از موضوع موخدبرخسی میباشد؛ دخ
نمون گیری متوالی یا متواتر ب جای انتخاب یک نمون ثابس ،انتخاب نمون تا جای خسید ب احااس کفایس اطالعا
ادام مییابد.
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جدول  90-6انواع نمونهگیری هدفمند
انواع

ردیف

شامل نمونهگیریهای

توضیح

خسید ب

0

مواخد نوعی یا باخز

انتخاب نوعی از مواخد مانند فرد ،گروه یا مجموع ک خفتاخش معرف کل باشد
مانند انتخاب خفتاخ یک گروه برای مطالع واکنش ب تماشای فوتبال دخ مراک خرید

معرف
3

مواخد مرزی یا انتهایی

انتخاب مواخد افراطی یا مواخدی ک از الگوی معمول تیروی نمیکنند مانند مطالع
یک دانشجوی ضعیف یا قوی دخ عملکرد تحصیلی

9

انتخاب مواخدی ک تدیده خا ب می ا زیاد نشا میدهند اما دخ حدود میان توزیع

با باالترین قدخ

هاتند .مانند انتخاب خانوادههایی با خفتاخ خایج دخ زمین خاص
1

با حداکثر اختالف یا
ناهمگو

9

همگو

5

شاخت شدهها با

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

یک حوزه یا گروه همااال ن دیک برای یک موضوع
انتخاب متخصص یا مطلع کلیدی دخ حوزههای خاص و مرتبط با موضوع

معروف
مواخد خاص

دسترسی ب یک موخد واحد ک معرف یک تدیده اسس مانند دسترسی ب اولینها

0

اکتشافی یا مکاشف ای

3

مواخد ویژه

9

مهم ازنظر سیاسی

1

کل مجموع

0

نظری

خوش غالب دخ گراندد تئوخی و ادام انتخاب نمون تا خسید ب اشباع نظری

3

گلول برفی یا اف ایشی

فرد منتخب افراد دیگر ناشناخت دخ خفتاخی خاص مانند اعتیاد خا معرفی میکند

9

فر سطلبان

1

مواخد تأیید و خد کننده

دخ یک تدیده خاص مانند نخاتین مهاجرین یک منطق معروف
افراد یا محلهایی ک بیشترین اطالعا
یک گروه تایینتر ک دخ وخ

متوالی

خا فراهم میآوخند مانند برخسی می ا دخک

تأیید ب من ل تأیید دخک گروه باالتر هم هاس.

مواخد مهم ازنظر سیاسی با توج ب شرایط موخدبرخسی
یا مالک محوخ ک دخ آ تمام افراد یک مجموع با مالکی مشخص انتخاب میشوند.

استفاده تژوهشگر از فر س تیشآمده برای کاب اطالعا
برای اعتباخ الگو نمون های خد و تأییدکننده آ انتخاب میشوند.

دخ خصوص اندازه نمون باید گفس ک اندازه نمون برای تعمیم ب خوش آماخی مهم اسس ،ولی برای تژوهش
کیفی ،مقول کیفیس مهم تر از کمیس بوده و از اولویس تژوهش ،تعمیم نیاس .بنابراین دخ مطالعا

کیفی معیاخ دقیقی

برای نوع و حجم نمون وجود نداخد و دخ حین کاخ مشخص میشود .کفایس نمون ها امری نابی و قضاوتی اسس و
بر اساس کیفیس اطالعا

ب دسسآمده از هر واحد نمون  ،خواهد بود.
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 .2-6-6کفایت تعداد نمونه منتخب از جامعه پژوهش
کفایس تعداد نمون یا مکفی بود تعداد نمون با توج ب اهداف تژوهش بایاخ مهم اسس .تعداد مناسب نمون ب
مؤلف های مختلفی وابات اسس ک از مهمترین آ ها «نوع تژوهش ،مایر اجرا و هدف تژوهش» انتخابشده اسس.
برای نمون دخ اغلب مواخد دخ تژوهشهای کمی از انتخاب تصادفی با تعداد نمون بیشتر و دخ تژوهشهای کیفی از
انتخاب غیرتصادفی با تعداد نمون کمتری استفاده میشود .حتی دخ مایرهای اجرای تژوهش کمی مانند خوش تیمایشی
مالحظا

تعداد نمون مکفی با خوش تحلیل محتوای کمی متفاو

اسس .دخ بیشتر منابع برای تژوهشهای کمی و

خوش های خایج تژوهشی تعداد نمون کافی برای تعمیم ب کل جامع الگوهایی ب شرح جدول  00-5معرفی شده
اسس.
جدول  .99-6انواع روشهای تعیین کفایت نمونه
توضیح

ردیف

انواع

0

انتخاب حداقلی

حداقل نمون برای تعمیم با خطای قابلتذیرش مانند  099نمون

3

انتخاب جدولی

انتخاب تعداد نمون مکفی بر اساس تعداد جامع از خوی جداول محاسب شده با ضرایب خطای

9

انتخاب محاسباتی

1

اشباع نظری

9

مطالع موخدی

مشخص
انتخاب بر اساس فرمولهای دقیق و تعیینکننده
انتخاب تا جائیک چی جدیدی ب نظرا

قبلی اضاف نشود.

انتخاب یک موخد خاص بدو نیاز ب تعمیم بیش از آ

یکی از چالشهای دانشجویا دخخوش نمون گیری طبق ای استفاده متناسب یا نامتناسب با تعداد گروهها اسس.
خوش نمون گیری طبق ای متناسب یعنی تعداد نمون دخ هر طبق ب اندازه نابس آ طبق دخ کل جامع آماخی اسس.
برای نمون ب منظوخ مقایا دانشجویا گروههای قومی مختلف کرد ،لر ،آذخی و گیلکی ب عنوا مقایا چندطبق
دخخوش متناسب از هر قومیس نمون ب تناسب تعداد آ ها انتخاب میشود .برای نمون اگر یک قومیس  0999نفر و
قومیس دیگر  999نفر بود باید از هرکدام ب نابس تعدادشا دخ جمعیس نمون گیری شود .یعنی 09دخ د از 0999
نفر ک میشود  099نفر و  09دخ د از  999نفر ک  99نفر میشود .اما دخ نمون گیری طبق ای نامتناسب تعداد متناسب
با جمعیس انتخاب نمیشود؛ برای مثال دخ موخد قبلی از هر گروه  99یا  099نفر انتخاب میشود .این خوش اغلب دخ
وخ

وجود طبقا

بایاخ کوچک دخ کناخ طبقا

ب خگ یا قراخ گرفتن نمون بیشتر دخ دخو طبق ای خاص با

تغییرتذیری بیشتر موخدتوج قراخ می گیرد .برای استفاده از این خوش تژوهشگر باید بینش و دانش بیشتری دخ موخد
جامع هدف داشت باشد .باید توج داشس ک دخ تژوهشهای کیفی ،نمون معرف مفاهیم و دخ تژوهشهای کمی،
نمون نماینده جامع تحس برخسی اسس.
همچنین دخ تژوهشهای کیفی نمون گیری بر اساس نوع تژوهش مشخص میشود و حتی خاهبرد جدید دخ
تژوهشهای کیفی استفاده از انعطافتذیری حداکثری دخ نمون گیری اسس .ب همین علس انواع خوشهای مناسب
نمون گیری و تعداد کافی نمون برای آ دخ بخش دوم و داخل هر یک از خوشها یا مایرهای اجرای تژوهش معرفی
خواهند شد.
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 .1-6نمونهگیری اینترنتی (برخط)
امروزه با توج ب توسع کاخبرهای موخداستفاده از فضای مجازی ،الگوهای متعددی از نمون گیریهای اینترنتی ب
شکل تصادفی و غیرتصادفی معرفی شده اسس .بر این مبنا استفاده از شکل وباایسها و ایمیلها برای انتخاب نمون
و جمعآوخی دادهها خواج تیداکرده اسس .بر این اساس دخ هر یک از خوشهای تژوهش ازنظر مایر اجرا ،مالحظاتی
وجود داخد ک دخ بخش و فصل مربوط ب آ اشاخه میشود.
 .8-6خطای نمونهگیری
یکی از خطاهای خایج مربوط ب نمون گیری تصادفی اسس .تژوهشگرا اغلب ب اشتباه فرض میکنند ک نتایج حا ل
از نمون گیری تصادفی قابلتعمیم ب کل جامع اسس .دخ وختیک تژوهشگر باید ب عباخ

«ممکن اسس دخ آماخ

استنباطی دخسس باشد» توج داشت باشند .تأکید این خویکرد از بین برد تعصب نظاممند با داد شانس برابر برای
انتخاب شد ب هم افراد اسس .دخ حقیقس چیدما تصادفی ضروخیتر از نمون گیری تصادفی اسس .نمون گیریهای
تصادفی اغلب بایاخ دشواخ هاتند .چیدما تصادفی بر نمون گیری ب تناسب از گروههای مختلف موخدبرخسی برای
اعتباخ دخونی الزم اسس .با چیدما تصادفی میتوا یک اندازهگیری مطمئن داشس .آماخ استنباطی برای استنباط چی ی
دخ موخد خصو یا

جامع «تاخامترها» از آ چی ی اسس ک دخباخه خصو یا

نمون یا «آماخه» میدانیم .ب خاحتی

میتوا دخک کرد ک همیش احتمال خطای نمون گیری تصادفی وجود داخد .باید دقس کرد ک گرفتن نمون از بخشی
از جامع و تع میم آ ب کل جامع نادخسس اسس .اما دخ بعضی شرایط اشکالی نداخد و تنها خاه انجام تژوهش آماخی
موخدنظر اسس .ب عنوا مثال گرفتن نمون از هواداخا چند تیم سرشناس دخ خصوص بیا وفاداخی هواداخا تمامی
تیمها کاخ دخستی نیاس .دخ نمون دیگر ،گرفتن نمون از کاخکنا یک اداخه کل از یک وزاختخان  ،برای برآوخد خضایس
شغلی کاخکنا اداخه کلهای کشوخ کاخ دخستی نیاس و نمیتوا نتایج آ خا ب کل کشوخ تعمیم داد .اما گرفتن نمون
از دانشآموزا دوخه ابتدایی کال شهر مشهد و برخسی نقش تیشرفس تحصیلی دخ سرمای اجتماعی آنا خا میتوا ب
دانشآموزا دوخه ابتدایی سایر کال شهرها دخ سالهای آینده نی تعمیم داد.
هرچ حجم نمون تا حد مطلوب ب خگتر شود ،دخنتیج ب کل جمعیس ن دیکتر میشود ،انحرافا

احتمالی یک

نمون از جمعیس واقعی کاهش مییابد .نمون های کوچک ممکن اسس بر توا آماخی ،توانایی ترکیب خوشهای
تیشرفت آماخی دخ طراحی مطالع تأثیر منفی بگذاخد و اف ایش دخ اندازه فوا ل اطمینا دخ تاخامترها تخمین زده
می شود .عالوه بر این با اف ایش مناسب اندازه نمون  ،احتمال بروز خطای سیاتماتیک دخ مطالع کاهش مییابد .هرچ
خطای نمون گیری کاهش یابد ،احتمال بیانگر بود نمون از ویژگیهای جمعیس اف ایش مییابد .اما باید توج داشس
ک استفاده از حجم نمون بایاخ زیاد هم مشکالتی خا ب همراه داخد .این تصوخ نادخسس وجود داخد ک با اف ایش بایاخ
زیاد حجم نمون  ،نتایج بهتری حا ل میشود .اما باید دخنظر داشس ک دخ نمون هایی با حجم بایاخ زیاد ،تضمینی
برای اتخاذ تصمیم منطبق بر واقعیس وجود نداخد .اخائ یک خاهحل ساده برای تعیین اندازه کافی نمون یکی از
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چالش برانگی ترین کاخها دخ آماخ اسس ،زیرا ب عوامل مختلفی شامل اندازه جمعیس ،فوا ل اطمینا  ،حاشی خطا،
ه ین و زما باتگی داخد.
اما فهرسس زیر دستوخالعملهای عملی توسط لنس ( )3990خا اخائ میدهد ک تژوهشگرا ب طوخکلی میتوانند
از آ ها استفاده کنند و مفید هاتند:
 از حجم نمون مطالعا

مشاب استفاده کنید.

 از جداول اندازه نمون ک موجود و دخ دسترس هاتند استفاده کنید (مثالً جدول موخگا )
 از یک فرمول استفاده کنید (مثالً فرمول اندازه نمون کوکرا )


از یک نرماف اخ برای تعیین حجم نمون استفاده کنید .برای نمون میتوا ب نرماف اخهای آماخی ،R

 NCC & PASSو یا  G-Powerاشاخه کرد.
هرچ نمون همگنتر باشد ،دخ وخ

فرض اینک واحدهای جامع همگن هاتند ،گرفتن نمون ای ک نماینده

کل جامع باشد آسا تر خواهد بود .دخ شرایط همگن نبود جامع باید آ خا ب چندین بخش همگن یا طبق تقایم
کرد .با مشخص شد طبق ها و انتخاب تصادفی از آ ها ،احتمال «نمایش حیح از جامع » اف ایش و احتمال «خطای
نمون گیری» کاهش تیدا میکند.
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هدف کلی :آشنایی با انواع روشهای جمعآوری داده و اطالعات در پژوهش
اهداف یادگیری
 انواع ابزارهای اندازهگیری متغیرها را بشناسد.
 انواع سؤاالت و مقیاسهای نمرهگذاری برای آنها را درک کند.
 چگونگی تعیین اعتبار ،پایایی و عینیت ابزارها را تشخیص دهد.

7

مرجع پژوهش

۹۷۶

مقدمه
برای جمعآوخی دادهها نیاز ب جمعآوخی اطالعا
متغیرها و تدوین اهداف و فرضی ها یا سؤاال

برای شناخس حوزه دانش مربوط اسس .ب اینترتیب امکا تعریف
تژوهش امکا تذیر میشود .ب کمک اب اخهای موجود یا ساخس اب اخ

مناسب میتوا دادهها خا جمعآوخی کرد .دخ این فصل ب انواع خوشهای جمعآوخی دادهها و اطالعا

دخباخه انواع

متغیرهای موخدبرخسی ترداخت خواهد شد.
 .9-1داده ،اطالعات و دانش
بایاخی از دانشجویا بدو توج ب تمای میا «داده ،اطالعا

و دانش» ب جمعآوخی داده اقدام میکنند .باید توج

داشس ک این س مفهوم کلیدی از یکدیگر متمای و دخ هر مرحل نوع خا ی از این مفاهیم برای تژوهش جمعآوخی
میشود .تفاو

س مفهوم تژوهشی «داده ،اطالعا

و دانش» دخ جدول  0-1معرفیشده اسس.

جدول  .9-1سه مفهوم کلیدی «داده ،اطالعات و دانش» در پژوهش
ردیف

مفهوم

0

داده

3

توضیح
واقعیا

عینی دخباخه خویدادها مانند دادههای جمعآوخیشده از یک عمل خرید ساده دخ یک فروشگاه (مواخدی

چو زما خرید ،کاال و تعداد آ و مقداخ تول ترداخسشده)

اطالعات دخ اثر اضاف کرد زمین و تفایر ب دادهها و ایجاد اختباط بین آ ها شرایط ایجاد دخک جدید فراهم میکند .مانند
اینک دخ میا اقالم خریداخیشده دخ مثال قبل ،کدام موخد اقبال بیشتری داشت اسس.

9

دانش

وسیعتر ،عمیقتر و غنیتر از دادهها و اطالعا
اسس .دانش کاخآمد باعث حذف اطالعا

و چاخچوبی برای اخزشیابی و بهرهمندی از تجربیا

و دادههای ناخواست میشود (مانند نقش کیفیس دخ خرید بیشتر).

تژوهشگر دخ مراحل مختلف تژوهش ب جمعآوخی «داده ،اطالعا
از بیا مائل  ،اهمیس و ضروخ

و اطالعا

و دانش» میتردازد .برای نمون دخ تشتیبانی

تژوهش و شکلگیری چاخچوب مفهومی و نظری تژوهش« ،اطالعا

و دانش»

جمعآوخی میشود و دخ هنگام اجرای تژوهش ،با جمعآوخی دادهها از متغیر شرایط برای تحلیل و تولید اطالعا

و

دانش توسط خود تژوهشگر فراهم خواهد شد.
 .2-1جمعآوری اطالعات و دانش در مرحله مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه
مبانی نظری شامل دامن گاتردهای از «مفاهیم ،فرضی ها ،نظری ها ،مکاتب ،قضی ها ،ا ول ،قوانین ،تاخادایمها ،الگوها،
مدلها ،استعاخهها ،نماها یا مدها ،الگوخیتمها و نقش های ذهنی» موجود دخباخه متغیرهای موخدبرخسی اسس .جمعآوخی
کامل و جامعی از مبانی نظری مرتبط با متغیرهای موخدمطالع ب موفقیس تژوهش کمک میکند .جمعآوخی اطالعا
و دانش کافی با کمک جاتجو انجام میشود .فرایند جاتجو برای مبانی نظری و ادبیا
چهاخم معرفی شده اسس .این اطالعا

تیشین ب طوخ مفصل دخ فصل

و دانش ب مواخدی چو «شناسایی مفاهیم مرتبط بامطالع »« ،تعریف مفاهیم

مرتبط»« ،عملیاتی کرد و اخائ تعریف عملیاتی تس از تعریف مفهومی»« ،مشخص کرد هویس متغیرها و نوع خوابط
آ ها» کمک میکند .با جمعآوخی انواع مبانی نظری و خبط منطقی آ ها ب مائل و متغیر موخدبرخسی چاخچوب
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مفهومی و نظری شکل میگیرد و ب انتخاب بهترین شیوه و اب اخ جمعآوخی داده دخباخه مائل و متغیر موخدبرخسی
تیشین » ماتقل از «مبانی نظری» و بر جمعآوخی نتایج مطالعا

کمک میکند .دخ مواخدی «ادبیا

مشاب یا ن دیک ب تژوهش موخدنظر تأکید داخد .دخ این نوع جمعآوخی ب دنبال نتایج مطالعا
خابط با چالش یا سؤاال
جمعآوخی اطالعا

و تژوهشهای قبلی
دیگر تژوهشگرا دخ

تژوهش خود هاتیم .هما طوخ ک دخ فصل دوم این کتاب اشاخه شد ،مطالب حا ل از

و دانش خا میتوا با الگوهایی ب شرح جدول  3-1نوشس.

جدول  .2-1انواع الگوهای نگارش اطالعات و دانش حاصل از جمعآوری اطالعات و دانش
ردیف

انواع

0

نقلقول ماتقیم

3

نقلقول غیرماتقیم

9

توضیح

خال

1

نقد و نظر

9

ترکیب

و جمال

بیا عین عباخا

متن ا لی و مناسب عباخا

بیا عباخا

و جمال

بیا خال

اندیش ا لی با حداقل عباخا

بیا نظرا

از متن ا لی ب همراه نظرا

تلفیق اطالعا

غیرقابل تغییر مانند آیا

قرآ

با زبا تژوهشگر با حفظ ا ل تیام متن
و جمال
تژوهشگر با تأکید بر خوشن کرد برخی زوایا یا نقد آ

گوناگو از یک متن

دقس دخ نحوه ماتندسازی بایاخ مهم اسس .تس از جمعآوخی ادبیا

تژوهش ،الزم اسس مواخد باهم ترکیب و

ب شکل مناسبی ساماندهی شوند .برای این منظوخ میتوا ب الگوهایی ب شرح جدول  9-1توج داشس.
جدول  .9-1راهبردهای ساماندهی مستندات مبانی نظری و ادبیات پیشینه
ردیف

توضیح

روش ساماندهی

0

بر اساس فرضی ها یا سؤاال

3

بر اساس ساختاخ مبانی نظری و ادبیا

9

تژوهش
تیشین

ترکیب دو خویکرد قبلی

تاخیخچ  ،مبانی نظری و ادبیا

تیشین بر اساس هر فرضی یا سؤال

ساختاخ متداول :تاخیخچ  ،مبانی نظری ،ادبیا

تیشین داخلی و خاخجی

با توج ب ظرفیسهای هر متغیر یا فرضی یا سؤال

برای شکلگیری چاخچوبی ک بتوا ب خوبی از آ ها دخ فصل دوم تایا نام یا خسال نی استفاده کرد ،اغلب مباحث
مربوط ب مبانی نظری ،یعنی نظری ها و فرضی ها و مکاتب موجود دخ خابط با ترسش ا لی تژوهش آوخده میشود.
سپس ،مطالعا

انجام شده دخ خابط با موضوع با توج ب یافت های موخداستفاده برای توضیح مائل و معرفی زما ،

مکا و مجری آ اخائ میشود .دخ وختیک از متغیرهای متعددی بهره میگیرید و مبانی نظری و ادبیا

تیشین خوبی

جمعآوخی کردهاید ،بهتر اسس از خوش اول استفاده کنید.
مهمترین نکت ایجاد اختباط بین نوشت ها اسس .چراک خواننده بر اساس دخک اختباط منطقی بین مطالب و اختباط
آ با موضوع موخدبرخسی ،قضاو

خواهد کرد .دخ نگاخش و تیادهسازی مطالب جمعآوخیشده باید اختباط منطقی

بین آ ها خا مدنظر قراخ داد .مهمترین مشکال
نداد مطالب جمعآوخیشده مبانی نظری و ادبیا

برداشس از منابع ک دخ تایا نام ها یا خسال ها دیده میشود ،اختباط
تیشین و بیا کلی مطالب اسس.
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 .9-1جمعآوری دادهها بر اساس متغیرها
متغیرها عوامل قابلاندازهگیری دخ تژوهش هاتند ک اغلب اندازهگیری آ با جمعآوخی دادهها ب کمک اب اخهای
مناسب وخ

میگیرد .انواع خوشهای جمعآوخی و ثبس دادهها بر اساس سؤاال

یا فرضی های تژوهش از دو بعد

«محل و نوع اب اخ» برای جمعآوخی موخدتوج قراخ میگیرد .جمعآوخی دادهها ازنظر محل جمعآوخی میتواند میدانی
(محیط طبیعی) ،کتابخان ای (اسنادی) و آزمایشگاهی (کنترلشده) باشد .دادهها خا با اب اخهایی ب شرح جدول 1-1
میتوا جمعآوخی و ثبس کرد.
جدول  .3-1انواع ابزارهای جمعآوری و ثبت دادهها بر اساس متغیرها
ردیف

ابزار اندازهگیری

0

ترسشنام

اندازهگیری نظر و نگرش نابس ب موضوع یا تدیده خاص

3

چکلیاس یا فهرسس کنترل

اندازهگیری تعداد و کمیسهای موجود دخ زمین موخدبرخسی

9

برگ کدگذاخی

1

آزمو

اندازهگیری توانایی افراد دخ زمین خاص

9

مصاحب

اندازهگیری نظر و نگرش نابس ب موضوع یا تدیده خاص از طریق ترسش و تاسخ شفاهی

5

مشاهده

اندازهگیری خفتاخ ،واکنش و اقدام دخ خابط با موضوع یا تدیده خاص از طریق مشاهده

1

برگ های یادداشس

8

اندازهگیری آزمایشگاهی

09

گروه متمرک

00

ضبط کننده و

03

توضیح

اندازهگیری فراوانی کیفیس خاص دخ اسناد و خسان ها

اندازهگیری خویدادها ،اسناد و سوابق دخ خابط با موضوع و تدیده خاص
اندازهگیری خویدادها ،اسناد ،سوابق و خفتاخها دخ محیط کنترلشده
اندازهگیری نظر و نگرش با مصاحب همزما با چند نفر

و تصویر

تکمیل داستا

دستگاههای ضبط دا یا دا و تصویر
شرکسکنندگا نظرا

خود خا دخ موخد یک موضوع با تکمیل داستانی ک معموالً توسط

تژوهشگر آغازشده بیا میکنند.

این اب اخها ب گردآوخی دادهها ب

وخ کمی (عددی) یا کیفی (کالمی) و یا ترکیبی از هر دو میتردازند .سؤاال

اب اخها برای جمعآوخی دادهها ،اغلب ب س شکل «باز ،نیم ساختاخیافت و ساختاخیافت » ب شرح جدول  9-1اسس.
جدول  .5-1انواع سؤاالت ابزارها برای اندازهگیری و جمعآوری داده کمی یا کیفی
ردیف

انواع سؤاالت

0

باز یا تشریحی

3

بات (ساختاخیافت )

9

نیم ساختاخیافت

از سؤاال
دخ وخ

توضیح
امکا تاسخ مشروح و آزادان تاسخدهنده
محدودکننده تاسخدهنده ب انتخاب یک گ ین از میا چند گ ین اخائ شده
ترکیب سؤاال

باز و بات ب معنای یک انتخاب محدود با اخائ توضیح دخباخه آ

باز برای جمعآوخی دادههای کیفی و از سؤاال

تأکید بر «اطالعا

و تحلیل سریع» از س ؤاال

بات برای جمعآوخی داده کمی استفاده میشود .اغلب

کمی یا عددی ،نیاز ب اجرای تژوهش دخ زما کوتاه ،نیاز ب تاسخهای ساده و قابلفهم
بات و دخ غیر این وخ

از سؤاال

باز یا نیم ساختاخیافت استفاده میشود .سؤاال

بات یا ساختاخیافت داخای مقیاسهای تاسخگویی ب شرح جدول  5-1هاتند.
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جدول  .6-1انواع مقیاسهای پاسخگویی در سؤاالت بسته
ردیف

ویژگیها

نام مقیاس

0

ترستو

0

برای تعیین نگرش مثبس یا منفی نابس ب یک موضوع و نمرهگذاخی دو اخزشی بلی و خیر

3

لیکر

3

نمرهگذاخی چند اخزشی بین س تا هفس اخزش از منفیترین تا مثبسترین حالس (مثل از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم) ک تاسخدهنده یکی خا انتخاب میکند.

9

گاتمن 9یا تراکمی

1

افتراق معنایی یا ازگود

9

فا ل اجتماعی

برای سنجش تدیدههای ساده اجتماعی و کودکا با سؤاال

یکبعدی و مرتبشده بر اساس

اخزش وزنی و امکا تأیید یکی از آ ها
اندازهگیری معنای مفاهیم با امکا انتخاب دخ یک مقیاس دوقطبی (دو

فس متضاد)

هفسدخج ای مثل «تاندیده  1-5-9-1-9-3-0ناتاند»
بوگاخدوس

1

ب

وخ موقعیسهای فرضی معرف فا ل اجتماعی و برای برخسی نگرش نابس ب گروههای

قومی ،نژادی ،مذهبی و...
انتخاب یک موخد از میا مواخد مختلف مثلاینک دخ اوقا

5

چند جوابی

1

تعیین اولویس یا ختب بندی

امکا داد ختب یا دخج اهمیس ب مجموع ای از گ ین ها مانند ختب بندی عالیق فهرسس شده

8

ترسش واباتگی یا مشروط

ترسشی ک تاسخ ب آ مشروط ب تاسخ ب ترسش قبلی اسس.

3

فهرستی یا مهندسی

میدهید؟ وخزش

مطالع

گردش

فراغس خود بیشتر چ کاخی انجام

سایر مواخد

امکا انتخاب چند جواب ب یک سؤال ،مانند از کدامیک از خسان های زیر دخ طول خوز استفاده
میکنید :الف) کتاب ،ب) خادیو ،ج) تلوی یو  ،د) مطبوعا  ،ه) سینما و) اینترنس...

 .9-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با پرسشنامه
ترسشنام از اب اخهای خایج دخ تژوهش اسس ک با مجموع ای از سؤاال  ،امکا جمعآوخی دادهها دخباخه عالیق،
نگرشها ،دانش ،تجاخب و عقاید فرد تاسخدهنده دخ موضوعی خاص خا فراهم میکند .ترسشنام میتواند داخای
چندین سؤال از انواع «ساختاخیافت  ،نیم ساختاخیافت یا باز» باشد .ترسشنام اغلب داخای «نام همراه ،دستوخالعمل و
سؤاال » اسس .نام همراه اغلب شامل یک مقدم انگی اننده و هدایسکننده برای تاسخگویی اسس ک ب مواخدی چو
ضروخ

تژوهش و دخخواسس برای تاسخگویی دخزمانی مشخص اشاخه داخد .دستوخالعمل نی عباخاتی کوتاه برای

خاهنمایی تاسخدهنده ب منظوخ تاسخگویی اسس .ترسشنام ازنظر ماهیس ب س شکل ب شرح جدول  1-1قابل معرفی
اسس.

1. Thurstone
2. Likert
3. Gutman
4. Bogardos
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جدول  .1-1انواع شکلهای پرسشنامه برای استفاده
ردیف

انواع

توضیح

0

استانداخد

با خوششناسی مشخص ،اعتباخ وخی ،محتوایی و سازه آ ب شکل کامل ب تأیید خسیده و موخد اقبال

3

محقق ساخت

تژوهشگرا اسس.

9

توسط یک تژوهشگر برای جامع ای محدود و اغلب با اعتباخ وخی و محتوایی و تایایی (اغلب با آلفای
نیاز داخد.

غیراستانداخد

کرونباخ) تأییدشده اسس .کاخبرد این ترسشنام ب برخسی مجدد خوایی و تایایی با مالحظا

نیاز ب ساخس

دخ شرایط نبود ترسشنام استانداخد یا جامع و تالش تژوهشگر برای ساخس یک ترسشنام جدید

دخ وختیک تژوهشگر تصمیم ب استفاده از ترسشنام برای جمعآوخی داده بگیرد ،باید مطمئن شود ک آیا
ترسشنام مناسبی وجود داخد .با انجام یک مطالع کامل از موضوع و متغیرهای انتخابشده ،تژوهشگر میتواند
ترسشنام های موجود احتمالی خا برای اخزیابی متغیرهای موخدبرخسی شناسایی کند .ترسشنام موجود این م یس خا
داخد ک تیشتر ازنظر خوایی و تایایی اخزیابیشده و بیشتر می توا ب آ اطمینا کرد .از سوی دیگر تژوهشگر زما
الزم برای طراحی ترسشنام ای تایا و خوا خا ذخیره میکند .دخ وختیک ترسشنام ای برای سنجش متغیرهای
موخدبرخسی موجود نباشد ،تژوهشگر باید ب طراحی گوی هایی منطبق با اهداف ،فرضی ها یا سؤاال
برای ساخس ترسشنام جدید ،ابتدا باید سؤاال

تژوهش بپردازد.

آ خا طراحی کرد.

ترسشنام اغلب برای جمعآوخی دادههای ساده و کمی از یک گروه بایاخ ب خگ مناسب اسس .دادههایی ک بتوا
آ ها خا دخ قالب جدول و نموداخ خال

و تج ی وتحلیل کرد .اگر اطالعا

تیچیدهتری موخدنیاز باشد ،باید خوی

خوشهای دیگر فکر کرد .دخمجموع ترسشنام داخای م ایایی چو «دسترسی ب جمعیس زیاد ،کاهش اعمالنظر
شخصی ،گمنام ماند تاسخدهنده و دادههای ساختاخیافت » اسس.
 .2-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با چکلیست (فهرست کنترل)
یکی از چکلیاسهای خایج ک اغلب از آ ب عنوا ترسشنام یاد میشود ،چکلیاس یا فهرسس کنترل ویژگیهای
عمومی تاسخدهندگا اسس .مشخصا

ا لی مانند جنایس  ،سن ،تحصیال  ،وضعیس تأهل و ...ب تژوهشگر کمک

میکند تا تاسخ دهندگا خا با دقس شناسایی کند و حتی دخ وخ نیاز اختباط برخی از این متغیرها خا با دیگر متغیرهای
موخدبرخسی اندازهگیری و موخد تحلیل قراخ دهد.
چکلیاس یا فهرسس کنترل ،اب اخی اسس ک بر اساس مشاهدا

مشاهدهگر ،مقداخهای مشاهدهشده دخ آ ثبس

میشود .برای نمون برخی چکلیاسها برای کنترل وضعیس اماکن و تجهی ا
مشاهدا

ب کاخ میخود و دخ آ مشاهدهگر،

خود خا دخباخه وضعیس «اماکن و تجهی ا » ثبس میکند .ب کمک این اب اخ معموالً میتوا وضعیسهای

مختلف خا مشخص یا کنترل کرد.
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 .9-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با برگه کدگذاری
دخ تحلیل محتوا با استفاده از خوشهای نظاممند ب تو یف محتوای یک متن ترداخت میشود .این متن میتواند
مکتوب ،وتی یا تصویری باشد ک ب کمک برگ کدگذاخی دادههای مربوط ب آ ها جمعآوخی میشود .دخ این خابط
میتوا متو نشریا  ،عکسها ،برنام های خادیو و تلوی یو  ،بیوگرافیها و نام ها خا تحلیل محتوا کرد.
 .3-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با مصاحبه
دخ مصاحب توسط مصاحب گر ترسشهایی مطرح میشود و تاسخدهنده ب
میدهد .مهاخ

وخ

خودخخو ،تلفنی یا اینترنتی تاسخ

مصاحب کننده دخ انجام مصاحب مهم اسس .برای ضبط و ثبس اطالعا

ضبط و  ،دوخبین و یادداشسبرداخی استفاده می شود .دخ جریا مصاحب حاال
دخ برابر برخی سؤاال

دخ مصاحب از وسایلی نظیر

و واکنش آزمودنی و مقاومس او

قابلشناسایی اسس .مصاحب خا میتوا یک ترسشنام شفاهی داناس .مصاحب

میمان

میتواند منجر ب دادههایی شود ک دخ دیگر شرایط کاب آ ها دشواخ اسس .مصاحب ب زما بیشتری نابس ب
ترسشنام نیاز داخد و تج ی وتحلیل اطالعا ب دسس آمده از آ دشواختر اسس .مصاحب اغلب برای جمعآوخی دادههای
کیفی و مناسب مواخدی چو «تأکید بر چرایی یا چگونگی موضوع ،نیاز ب اطالعا

غنیتر با برخسی عمیق گروه

کوچک و تأکید بر اکتشاف» اسس .انواع مصاحب خا میتوا ب شرح جدول  8-1دست بندی کرد.
جدول  .8-1انواع مصاحبه ازنظر ساختار
ردیف

انواع

0

بات یا ساخس داخ

3

نیم باز یا نیم ساخسداخ

9

0

باز یا بیساخس یا عمیق

توضیح
هما سؤاال

بات دخ ترسشنام ک دخ مصاحب ترسیده میشود.

یک سری سؤاال

بات و باز (خوش انعطافتذیر)

با یک موضوع کلی سؤال و مایر مصاحب برای دخیافس تاسخ عمیق هدایس میشود.

طراحی مصاحب از خوندهای مشاب طراحی ترسشنام تیروی می کند و ابتدا الزم اسس ک مشخص شود ک ب
چ دادههایی برای جمعآوخی نیاز اسس و چگون با مصاحب میتوا آ ها خا جمعآوخی کرد .برای طراحی انجام
مصاحب ب مواخدی ب شرح جدول  3-1نیاز اسس.

1. In-depth interviewing
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جدول  .1-1مراحل طراحی اجرای مصاحبه
مراحل

ر

مراحل فرعی

تیش از

0

تعیین هدف مصاحب

مصاحب

3

ساماندهی موضوعی سؤاال

9

سؤال از ساده ب سخس

1

انتخاب مکا مناسب

9
حین

5

مصاحب

1

توج ب مهاخ

توضیح
تهی یک خاهنمای اولی مشاب نام مقدم برای ترسشنام

اطمینا سازی

شروع با سؤاال

ساده برای احااس خاحتی و همراهی مصاحب شونده

توانایی برقراخی اختباط ،طرح سؤال و جمعآوخی اطالعا
جلب اطمینا مخاطب با خفتاخ مناسب

منفی و مبهم

8

کنترل عکسالعملهای خود

3

کنترل دخ مایر هدف

09

تعهد ب تکمیل مصاحب

00

جمعآوخی داده

حس و اعتباخ مصاحب از نکا

تنظیم سؤاال

انتخاب محلی برای اف ایش احتمال تاسخگویی ریح مصاحب شونده

مصاحب کننده

ترهی از سؤاال

مربوط ب هر موضوع دخ یک گروه برای هدایس مصاحب

توج ب فهم زبا  ،فرهنگ و آگاهی تاسخدهندگا دخ بیا سؤاال
ترهی از عکسالعملهای با اثرگذاخی منفی دخ تاسخ حیح
دوخ نشد سؤاال

و تاسخها از هدف تژوهش

نیم تمام نماند مصاحب و نیم تمام خها نشد
ثبس مصاحب از خاههای یادداشسبرداخی ،ضبط دا ،ثبس تصاویر و امثال آ

بایاخ مهم برای جمعآوخی داده ب این خوش اسس .ازجمل مواخد مهم دخ حس

و اعتباخ مصاحب میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  09-1اشاخه کرد.
جدول  .90-1عوامل اثرگذار در صحت و اعتبار مصاحبه
ردیف

عوامل
استفاده از سؤاال

0

توضیح
بات و

اعتباخ بیشتر سؤاال

بات و استانداخد

استانداخد
3

تایایی محیط مصاحب

حفظ شرایط مناسب و استواخی دخ محیط مصاحب

9

ضبط مصاحب

ضبط دا و حتی تصویر با اجازه مصاحب شونده

1

تیادهسازی دخ کوتاهترین زما

برای ترهی از تأثیر منفی زما و احتمال فراموشی برخی نکا

9

اطمینا از دخک حیح سؤال

اطمینا از فهم دخسس و بدو ابهام مصاحب شونده از سؤال

5

خم گشایی حیح تاسخها

اطمینا از دخک حیح مصاحب کننده از منظوخ تاسخدهنده و خم گشایی حیح آ ها

1

کنترل عوامل اثرگذاخ منفی

ممانعس از عوامل تأثیرگذاخ منفی دخ تاسخهای واقعی و کنترل آ ها

دخ وخ

فقدا امکا مصاحب خودخخو میتوا از مصاحب تلفنی استفاده کرد .با این شکل هم ه ین ها کاهش

مییابد و هم خیلی از تاسخدهندگا ترجیح میدهند تا ب این شکل ب سؤاال

شما تاسخ دهند.

نکت مهم بعدی توج ب اندازه نمون دخ مصاحب ها اسس .برخالف تج ی وتحلیلهای کمی ک اغلب ب نمون های
ب خگ نیاز داخد ،تژوهش کیفی نیاز ب نمون کمتری داخد .هدف تژوهش کیفی ب دسس آوخد اطالعا
از یک گروه نمون کوچک اسس .دخمجموع میتوا جمعآوخی اطالعا
دخ مواخدی مانند مطالعا

غنی و کامل

خا تا مرحل اشباع و تکراخ یافت ها تیش برد.

موخدی شما ممکن اسس تنها یک موخد مصاحب داشت باشید .مصاحب ها دخ مواخدی خویکرد

«مردمنگاخان » و وختی «محاوخهای ،غیرخسمی ،آزاد و اغلب دخ میدا » داخد .دخ مواخدی خویکرد مصاحب «خوانی یا
خوایتی» و ب

وخ

«باز و بدو ساختاخ و ایجاد امکانی برای شرکسکننده ب منظوخ بیا داستا از موضوعا
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موخدبحث» اسس؛ داستا ها میتواند دخباخه خود مشاخکسکنندگا یا تجاخب آ ها یا خویدادهای ناظر بر آ باشد .دخ
مواخدی خویکرد مصاحب «زندگینام ای» اسس ک از مصاحب شونده خواست میشود دخ موخد «زندگی ،خاطرا

و هر

چی الزم ب داناتن دیگرا » سخن بگویند .دخ مواخدی مصاحب خویکردی گروهی داخد و دخ آ همزما با چند نفر
مصاحب انجام میشود.
تیادهسازی مصاحب های شفاهی ب

وخ

متن کاخی ضروخی و گاهی وقسگیر برای تژوهشگر اسس .امروزه با

نرماف اخهای تبدیل گفتاخ شفاهی ب متن این کاخ سریع انجام میشود .یکی از این نرماف اخهای محبوب ،نرماف اخ خایگا
 Google Keep Notesباقابلیس نصب خوی موبایل و خطای بایاخ کم دخ تبدیل گفتاخ شفاهی ب متن اسس.
 .5-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با مشاهده
دخ مشاهده بر جمعآوخی دادههایی دخباخه خفتاخهای غیرکالمی تأکید میشود .با این خوش هم دادهها ب

وخ

کیفی

و هم کمی جمعآوخی میشود .برای نمون خفتاخهای غیرکالمی خا میتوا تس از طبق بندی و تعریف ،فراوانی
خخدادشا خا شماخش کرد .دخ مشاهده تژوهشگر میتواند دادههای مربوط ب خفتاخها خا ب عنوا یک فرد بیرونی یا دخ
دخو خویداد جمعآوخی کند .دخ این خوش فرد از دخو یا بیرو محیط ،انواع خفتاخهای وتی و تصویری خا با توج
ذهنی خود خ د میکند .جمعآوخی داده با مشاهده با طرحهای مختلفی ب شرح جدول  00-1قابلاجرا

ب سؤاال
خواهد بود.

جدول  .99-1انواع طرحهای جمعآوری داده با مشاهده
توضیح

ردیف

طرحها

0

مشاهده کنترل نشده

مشاهده دخ محیط طبیعی و بدو کنترل سایر متغیرها

3

مشاهده کنترلشده

مشاهده دخ محیط آزمایشگاهی و با کنترل متغیرها

9

مشاهده غیر مشاخکتی

1

مشاهده مشاخکتی

9

مشاهده فردی

مشاهده یکنفره

5

مشاهده گروهی

مشاهده توسط بیش از یک نفر

1

مشاهده غیرعلنی

مشاهده بدو اطالع مشاهده شوندگا

8

مشاهده علنی

مشاهده ب عنوا عضوی ماتقل از گروه مشاهده شونده
مشاهده ب عنوا عضوی از گروه مشاهده شونده

مشاهده بااطالع مشاهده شوندگا .

خوش جمعآوخیداده ب می ا ساختاخ و شرایط مشاهده ب شرح جدول  03-1باتگی داخد.
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جدول  .92-1میزان ساختار و شرایط مشاهده برای جمعآوری داده
روش مشاهده

ردیف

ساختار و شرایط مشاهده

0

بیساختاخ و شرایط طبیعی

برخسی میدانی بیساختاخ مانند انواع خفتاخ افراد موخد مشاهده دخ میدا

3

باساختاخ و شرایط طبیعی

برخسی میدانی با ساختاخ معین

9

بیساختاخ و شرایط آزمایشگاهی

برخسی آزمایشگاهی بدو ساختاخ

1

باساختاخ و شرایط آزمایشگاهی

برخسی آزمایشگاهی با ساختاخ معین مانند ثبس خفتاخ بینندگا یک برنام تلوی یونی دخ
اتاق

دخ مشاهده باساختاخ ،بر مبنای طرحی تعریفشده ،خفتاخها طبق بندی و ثبس میشود اما دخ مشاهده بیساختاخ،
خفتاخها بدو چاخچوب قبلی ثبس خواهد شد .دخ مشاهده بیساختاخ یا آزاد مشاهدهگر ،مشاهدا
خود جمعآوخی و ثبس میکند .دخ مشاهده باساختاخ از سؤاال

خا با برداشس آزاد

مشخص ،بات و قابل کمی شد استفاده میشود.

برای نمون دخ جدول  09-1با مقیاس دخج بندیشده میتوا دادههای خفتاخ موخد مشاهده جمعآوخیشده خا جمعآوخی
کرد اما دخ جدول  01-1نمون یک چکلیاس قابل عالمسگذاخی برای جمعآوخی دادهها معرفیشده اسس.
جدول  .99-1نمونه انتخاب عدد در یک پیوستار برای جمعآوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال
ردیف

دامنه

رفتارها

0

می ا مشاخکس دخ کاخ تیمی

مشاخکس زیاد  9-1-9-3-0مشاخکس کم

3

ترخاشگری تس از متوقف شد با توپ

مقداخ زیاد  9-1-9-3-0مقداخ کم

9

خفتاخ جوانمردان تس از برخوخد با حریف

مقداخ زیاد  9-1-9-3-0مقداخ کم

جدول  .93-1نمونه عالمتگذاری برای جمعآوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال
در هر بازی برای فعالیت مورد نمونه عالمت بزنید
بازی

ردیف
0

دخیبل کرد و سپس شو

3

دخیبل کرد سپس تاس داد
ناگهانی

کرد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

9

شو

1

تاس ناگهانی

*

9

از دسس داد اختیاخ توپ

*

*

*

تژوهشگر میتواند دخ محیطهای مختلف مشاهده و داده جمعآوخی کند اما باید مطمئن شد ک مکا موخدمطالع ،
قابلدسترسی ،مقرو ب

رف  ،بیخطر و بی اثر بر خفتاخ طبیعی موخد مشاهده باشد .بر این اساس مشاهده خا میتوا از

دخو جمع و دخ محیط یا بیرو از جمع انجام داد .دخ مشاهده از دخو جمع ،فرد دخ کناخ سایر افراد مانند شرکس دخ
تظاهرا

دانشجویی و ثبس خفتاخهای اعتراضی دخ کناخ آنا اسس .دخ مشاهده از بیرو جمع ،فرد خفتاخها خا از بیرو

جمع مانند مشاهده از دوخ یا با فیلم و عکس ،جمعآوخی و ثبس میکند .امروزه نوع مشاهده دخ فضای مجازی با اسامی
«نتنوگرافی یا وبنوگرافی» نی مطرح میشود ک دخ آ مشاهده «تاس الکترونیکی ،چس خوم ،وبالگ و نشری های

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

مبانی جمعآوری داده و اطالعات در پژوهش

آنالین» موخدتوج قراخ میگیرد .باید دقس کرد ک حضوخ مشاهده گر ،بر محیط و خفتاخ افراد تأثیری نداشت و باعث
سوگیری دخ خفتاخها و نتایج تژوهش نشود.
برای جمعآوخی و ثبس مناسب دادههای حا ل از مشاهده باید توانایی مناسبی دخ «مشاهده ،گوش داد  ،تعامل
و مصاحب » وجود داشت باشد .ازجمل م ایای جمعآوخی داده با مشاهده میتوا ب «انعطافتذیری ،برخسی دخ محیط
طبیعی و باال خفتن دقس» اشاخه کرد و از معایب آ هم «طوالنی بود جمعآوخی دادهها ،مشکل بود ماتندسازی دادهها
و واباتگی ب ذهن مشاهدهگر» اسس .مراحل جمعآوخی و ثبس داده با مشاهده ب شرح جدول  09-1خواهد بود.
جدول  .95-1مراحل جمعآوری و ثبت داده با مشاهده
ردیف

موارد

0

تعریف متغیر

شناسایی متغیرهای تحس مشاهده بر اساس اهداف تژوهش و اطالعا

3

انتخاب نمون

انتخاب نمون با تأکید بر زما و محل مناسب جمعآوخی داده

9

ثبس دادهها

تصویربرداخی ،یادداشس یا هردو یا تکمیل چکلیاس مشاهده

1

شناسایی عوامل اثرگذاخ

دخ وخ

توضیح

شناسایی هرگون عامل احتمالی اثرگذاخ دخ نتایج مشاهدا

موخدنیاز

و ثبس آ ها

وجود بیش از یک تژوهشگر دخ تروژه تژوهشی باید آ ها خا آموزش داد .انجام یک مطالع آزمایشی

برای اطمینا از خوی  ،خوایی و حس تژوهش مفید اسس .تس از اطمینا از حس مشاهده ،دادهها جمعآوخی و
خوایی کیفی آ ها برخسی می شود .مراحل نهایی ،کدگذاخی ،تحلیل داده و نوشتن گ اخش نهایی اسس.
ب طوخ کل استفاده از خوش مشاهده دخ مواخدی چو «امکا مشاهده ماتقیم موضوع ،امکا مشاهده الگوهای
خفتاخی ،امکا دخیافس تاسخی ناممکن از سایر خوشها و امکا برخسی خفتاخ دخ شرایط طبیعی» موخدتوج قراخ
می گیرد .باید دقس کرد ک این خوش بیشتر ب دنبال تو یف اموخ موخد مشاهده تا دالیل آ اسس .این خوش بیشتر دخ
تژوهشهای کیفی و تو یفی ب کاخ میخود و کاخبرد عمده آ برای برخسی تدیدههای دخ حال وقوع اسس.
ا طالح «تاخادوکس مشاهدهگر» 0دخ تژوهش نخاتین باخ توسط «ویلیام لباف» 3دخ حوزه مطالعا

زبانشناسی

اجتماعی 9استفاده شد و سپس دخ سایر علوم اجتماعی نی موخدتوج قراخ گرفس .این ا طالح ب موقعیتی اشاخه داخد
ک دخ آ تژوهشگر ب طوخ میدانی موضوع موخدمطالع خا خ د و مشاهده میکند ،دخ حالیک حضوخ وی ب عنوا
مشاهدهگر و تژوهشگر از سوی گروه موخد مشاهده قابلتشخیص نیاس .برای نمون زبا شناس اجتماعی واخد گروه،
قوم و یا جامع هدف می شود و بدو اینک بقی متوج کاخ او شوند دخ کناخشا حضوخ داخد و زندگی میکند تا
تژوهش خا انجام دهد .البت ب تبعیس از ا ول اخالقی ،تژوهشگر باید بعد از اتمام تژوهش و قبل از بازنشر یا استفاده
از نتایج حا ل از داده ها ،افراد جامع هدف خا از چرایی و چگونگی این حضوخ مطلع سازد .هدف از توسل ب این
شیوه مشاهده ای بخصوص دخ حوزه زبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی و مطالعا

اجتماعی این اسس ک تژوهشگر

بتواند گفتاخ واقعی افراد خا مشاهده کند .این دخ حالی اسس ک گفتاخ واقعی افراد دخ تژوهش نظاممند قابل مشاهده
نیاس .دخواقع مشاهدهگر با این شیوه ب دادههای دسساول و واقعی دسترسی ماتقیم تیدا میکند (لباف.)0313 ،
1. Observer's paradox
2. William Labov
3. Sociolinguistics
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«تأثیر هاوتوخ » 0نی ب موقعیتی اطالق میشود ک اشخاص موخدمطالع جنب ای از خفتاخ خود خا ب خاطر مشاهده
شد توسط تژوهشگر آگاهان تغییر میدهند .این تأثیر میتواند خابط بین متغیرهای ا لی خا تحس تأثیر قراخ دهد.
تأثیر هاوتوخ متغیری دخ تژوهش اسس ک نام خود خا از کاخخان تولیدا

محصوال

الکتریکی هاوتوخ گرفت اسس.

مهندسا این کاخخان دخ ده بیاس و سی برای اف ایش کاخایی و بهرهوخی ب دنبال برخسی نقش متغیرهای اختقای
شرایط کاخ مانند خوشنایی بهتر برای دخ متغیر می ا تولید و کاخ کاخگرا بودند .مهندسا متوج شدند زمانی ک
شرایط بهتری خا برای کاخ دخ خط تولید مه یا کردند کاخایی اف ایش یافس .اما زمانی ک شرایط خط تولید خا ب حالس
سابق بازگرداندند بازهم شرایط کاخ اختقا یافس .مهندسا دخیافتند ک «متغیر مشاهده کاخگرا کاخخان » عامل ا لی
اف ایش کاخایی و بازدهی بود و این امر ب تغییر شرایط دخ خط تولید اختباطی نداشس .ا طالح تأثیر هاوتوخ خا «هانری
الندزبرگر» 3دخ سال  0399مطرح کرد .بایاخی از تژوهشگرا بر این باوخند ک دخ موخد این تأثیر تا حدی اغراقشده
اسس .بااینحال برخالف انتقادا

واخد ب «تأثیر هاوتوخ » ،این تدیده همچنا مدنظر برخی از تژوهشگرا دخ هنگام

طراحی تژوهش و تحلیل آ ها قراخ می گیرد .برخی کاخشناسا اعتقادداخند ک اگرچ همیش شواهد کافی برای این
تأثیر وجود نداخد اما این تأثیر خا باید جدی گرفس و دخ تژوهش ب آ توج داشس (لباف.)0313 ،
 .6-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با برگه یادداشت (فیشبرداری)
یادداشسبرداخی یا ثبس مشاهدا  ،هم خوشی ماتقل و هم اب اخ ا لی جمعآوخی داده دخ مشاهده معرفی میشود.

تژوهشگرا از یادداشسهای میدانی برای ثبس مشاهدا دخباخه افراد ،اسناد ،محیط و خفتاخها استفاده میکنند .یادداشس-
های میدانی دخ اولین فر س ساماندهی میشوند تا دچاخ مشکال مروخ زما و فراموشی نشوند .یادداشسهای میدانی
داخای انواع مختلفی ب شرح جدول  05-1هاتند.
جدول  .96-1انواع یادداشتهای میدانی
ردیف

انواع

0

چرکنویس

3

تو یفا

توضیح
دقیق

9

تحلیلی

1

دفتر خوزان

یادداشس دستی با عباخا

مختصر و کلما

یادداشس کامل مشاهدا  ،گفتگوها و اطالعا

کلیدی دخباخه خفتاخ یا هر چی مرتبط با اهداف تژوهش
با ج ییا

یادداشس تیشنهادها و ایدههای خود دخباخه مشاهدا
ثبس مشاهدا

ازجمل دیدگاهها و اعتقادا

شخصی ب همراه مشاهدا

و ه ین های تژوهش

 .1-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با آزمون
دخ آزمو  ،آزمودنی اقداما

خا ی خا انجام میدهد تا وضعیس یا مهاخ

یا توانایی او موخد آزمایش قراخ گیرد .برای

نمون ممکن اسس با دید  ،شنید یا لمس یک محرک خاص ،دکم مشخصی خا فشاخ دهد .یا با مجموع فعالیسهای
خا ی مهاخ

خود خا دخ زمین مشخصی ،نشا دهد و بر اساس آزمو امتیاز مشخصی خا کاب نماید .برخی از
1. Hawthorne effect
2. Henry A. Landsberger
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آزمو ها مانند آزمو هوشی وکالر ،مجموع اقداما

مختلفی اسس ک جمع امتیازا

۹۶۱

آ ها وضعیس ضریب هوشی

شخص خا معین میکند.
 .8-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با ضبطصوت و دوربین
از اب اخهای جمعآوخی دادهها ضبط و

و یا دستگاههای مختلف دیجیتال برای ضبط جریا مصاحب هاسس ک ب

تژوهشگر کمک می کند تا اینک بدو نگرانی دخ خصوص ثبس محتوای مصاحب  ،با آخامش خاطر و اطمینا از اینک
جریا مصاحب توسط دستگاه ضبط می شود ،کنترل جلا مصاحب خا دخ اختیاخ داشت و بتواند بر موضوعا

تمرک

داشت باشد .از دوخبین میتواند حتی برای ثبس خفتاخ و توضیح بیشتر استفاده کرد.
 .1-9-1جمعآوری و ثبت دادهها با گروه سنجی
یکی دیگر از خوشهای جمعآوخی دادهها گروه سنجی با یک مقیاس اختصا ی اسس .گروه سنجی خوشی کمی برای
اندازهگیری یا تو یف خوابط اجتماعی میا افراد و یا تذیرش یا طرد افراد از سوی سایر اعضای گروه اسس .هدف
گروه سنجی این اسس ک اخزش اجتماعی یا شخصیتی هر فرد ازنظر سایر اعضای گروه سنجیده شود .وقتی از اعضای
گروه خواست میشود سایر افراد دخو گروه خا بر اساس مالکهای خا ی انتخاب نمایند ،هرکای دخ گروه میتواند
انتخاب و دلیل آ انتخاب خا بیا کند .از این گ ینشها ،تو یفی خاجع ب شبک های موجود دخو گروه موخدنظر ب
دسس میآید .ترسیم نموداخ این شبک ها خا گروه نما مینامند .دادههای این گروه نما خا میتوا ب

وخ

یک جدول

ماتریای از گ ینشهای هر فرد نمایش داد .یک چنین جدول یا ماتریس خا ماتریس گروه مینامند.

شکل  .9-1از یک گروه نما (سوسیوگرام) در یک تیم فوتبال

دخ گروه نما فردی ک هم تمایل داخند با او دخ اختباط باشند« ،ستاخه گروه» نامیده میشود و افرادی ک کای
تمایل ب برقراخی اختباط با آ ها نداخند« ،من وی یا ای ول » نامیده میشوند .گروه سنجی ب خوشهای گوناگو اجرا و
نمرهگذاخی می شود .برای نمون ممکن اسس از گروه خواست شود ،اسامی س نفر منتخب برای کاخ باهم خا ب ترتیب
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۹۱۱

اولویس بنویاند .یکی از خوش های متداول ،شمرد تعداد دفعا

انتخاب فرد توسط دیگرا بدو توج ب ترتیب

انتخاب اسس .خوش دیگر داد امتیاز  9ب انتخاب اول ،امتیاز  3ب انتخاب دوم و امتیاز  0ب انتخاب سوم اسس.
 .3-1ارزشیابی انواع ابزارهای جمعآوری داده
دخ وخ

استفاده از اب اخهای غیراستانداخد و ساخس اب اخ جدید ،تژوهشگر الزم اسس تا ب تناسب از اعتباخ و تایایی

آ مطمئن شود .منظوخ از اعتباخ ،می ا

حس اب اخ برای سنجش آ چی ی ک قراخ اسس موخدسنجش قراخ گیرد.

تایایی اب اخ بر این ویژگی تأکید داخد ک دخ شرایط یکاا تا چ اندازه نتایج یکاانی اخائ میکند .عینیس نوعی از
تایایی اسس ک با می ا توافق اخزیابها یا کدگذاخها دخ ثبس مطالب توسط یک اب اخ مشخص تعیین میشود.
 .9-3-1اعتبار یا روایی ابزارهای جمعآوری داده
برای تعیین اعتباخ اب اخهای جمعآوخی دادهها با توج ب نوع اب اخ میتوا از یک یا چندین خاه ب شرح جدول 01-1
استفاده کرد.
جدول  .91-1انواع روش تعیین اعتبار ابزارهای جمعآوری دادهها
ردیف
0

انواع اعتبار
وخی یا ظاهری

ویژگیها

برخسی کیفی اب اخ از دیدگاه احبنظرا دخ خصوص تناسب ویژگی ظاهری آ برای سنجش و جمع-
آوخی داده از متغیر موخدبرخسی (برای اکثر اب اخها)

3

محتوا

9

مالک یا معیاخ

1

سازه یا ساخس

برخسی می ا توافق احبنظرا دخباخه اختباط مناسب اب اخ با متغیر موخد هدف ک هم ب
«مانند استفاده از خوش الوش

0

وخ

کمی

برای می ا توافق اخزیابا دخباخه مناسب بود گوی ها» و هم کیفی

قابلمحاسب اسس.
برخسی تناسب اب اخ با متغیر موخد هدف بر اساس مقایا با یک معیاخ یا مالک معتبر و داخای دو نوع
همزما و تیشبین اسس .دخ تیشبین می ا نمرا

تاسخدهنده با نتایج قبلی معتبر از اب اخ استانداخد و دخ

همزما با اجرای همزما اب اخ موخدبرخسی و اب اخ معتبر خوی یک جامع مقایا میشود.
می ا اختباط نمرههای حا ل از اجرای اب اخ با مفاهیم و ساختاخ متغیر از دو خویکرد افتراقی و همگرا
اسس .دخ خوایی افتراقی بر تمای سازههای غیرهمنام از یکدیگر از طریق برخسی همباتگی بین سازههای
نامشاب و دخ خوایی همگرا از طریق هم سویی اندازههای مختلف سازه اب اخ محاسب میشود.

خوایی وخی یکی از انواع خوایی محتوایی اسس ک ب برخسی سطحی سؤاال میتردازد .خوایی محتوایی ب
کیفی و کمی اسس .دخ برخسی کیفی اخزیابی بر اساس نظرا
وخ

میگیرد .خوایی محتوایی ب

وخ

وخ

اساتید «خاهنما و مشاوخ» و گاهی دخ قالب جدول 30-9

کمی (الوش ) از نظرا

متخصصا ب دو شکل قابلاجراسس و از دو

ضریب نابی خوایی محتوا ) (CVRو شاخص خوایی محتوا ) (CVIاستفاده میشود .دخ خوش  ،CVIتجمیع امتیازا
موافق برای هر آیتم ک امتیاز «مرتبط اما نیاز ب بازبینی» و «کامالً مرتبط» خا کاب کردهاند بر تعداد کل متخصصا

1.C.H. Lawshe
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تقایم خواهد شد .سایر گ ین ها دخ این نوع برخسی شامل «غیر مرتبط» و «نیاز ب بازبینی» هاتند .برای تعیین CVR

از متخصصا دخخواسس میشود تا هر آیتم خا براساس طیف س قامتی «ضروخی اسس»« ،مفید اسس ولی ضروختی
نداخد» و «ضروختی نداخد» برخسی کنند .سپس تعداد متخصصانی ک گ ین «ضروخی» خا انتخاب کردهاند بر کل
متخصصا تقایم خواهند شد.
برای نمون تس از طراحی ترسشنام  ،میتوا با سؤاال
وخ

خا ب

جدول  08-1از تعدادی از احبنظرا خوایی محتوایی

کیفی برخسی کرد.
جدول  .98-1انواع پرسشها برای تعیین روایی صوری یک پرسشنامه
پرسشها

ردیف
0

آیا ترتیب سؤاال

3

آیا ترسشنام با سؤاال

9

آیا از تکراخی نبود ظاهر و محتوای گوی ها اطمینا حا لشده اسس؟

1

آیا گوی ها یا سؤاال

خعایس شده اسس؟
نابتاً ساده و جالب و اغلب بات شروع و سپس ب سراغ سؤاال
با اهداف تژوهش تناسب داخند؟

9

آیا جمال

5

آیا دستوخالعمل ب خاحتی قابل تیروی اسس؟

1
8

و ا طالحا

آیا تعداد گوی ها یا سؤاال
آیا اطالعا

تیچیدهتر میخود؟

ب خاحتی قابلفهم اسس؟
ب اندازهای اسس ک افراد ب آ تاسخ دهند؟

مهمی وجود داخد ک نادیده گرفت شده باشد؟

برای برخسی خوایی محتوایی ترسشنام باید اطالعا

بیشتری خا برای احبنظرا اخسال کرد و از آ ها خواسس

تا دخ محوخهای موخدنظر خود ب آ ها امتیاز بدهند .برای این منظوخ باید «هدف کلی ،اهداف ویژه ،جامع تژوهش یا
تاسخدهندگا و اختصاص هر یک از گوی ها باهدف خاص» مشخص شود .تعداد متخصص یا احبنظر الزم برای
اخزیابی محتوایی ترسشنام بین  09تا  09نفر و حتی دخ مواخدی کمتر هم کافی اسس .ولی این افراد حتماً باید ب
موضوع موخدنظر شما تالط کامل داشت باشند .تس از مشخص شد این مواخد میتوا ب کمک ترسشنام ای ب شکل
جدول  03-1دادههای الزم برای اخزیابی خوایی محتوایی خا جمعآوخی کرد.
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جدول  .91-1الگوی تعیین نمره هر داور به سؤاالت بهمنظور تعیین روایی محتوا
اهداف ویژه
هدف ویژه 0

متغیرها
........... -0
........... -3
........... -9

هدف ویژه 3

........... -1
........... -9
........... -5

سؤاالت
..........-0

91930

..........-3

91930

..........-0

91930

..........-3

91930

..........-0

91930

..........-3

91930

..........-0

91930

..........-3

91930

..........-0

91930

..........-3

91930

..........-0

91930

..........-3

91930

تس از جمعآوخی دادههای حا ل از نظرا
 39 -1ثبس کنید و سؤاال

میزان مناسب بودن هر سؤال

اخزیابا دخ موخد هر سؤال ،آ ها خا دخ جدولی مشاب جدول

با نمره میانگین کمتر خا بازنگری یا حذف کنید.

جدول  .20-1تعیین میانگین نمره داوران برای هر سؤال در تعیین روایی محتوا
نمره هر سؤال
اسم داوخا

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

()0

()3

()9

()1

( )9

()5

()1

...

... -0
... -3
... -9
... -1
... -9
... -5
... -1
...
میانگین نمرا

داوخا ب سؤال

 .2-3-1پایایی ابزارهای اندازهگیری
منظوخ از تایایی این اسس ک ترسشنام دخ شرایط یکاا تا چ اندازه نتایج یکاانی داخد .عینیس نی ب تایایی اخزیابها
دخ می ا موافقس آ ها دخ موخد خوش یا اب اخ جمعآوخی داده یا گوی های اب اخ و مشاهده داللس داخد .جدول 30-1
خاههای تعیین تایایی یک ترسشنام خا نشا میدهد.
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جدول  .29-1راههای تعیین پایایی پرسشنامه
ردیف

روش تعیین پایایی

توضیحات

0

اجرای دوباخه (بازآزمایی) یا

تاسخگویی دوباخه یک گروه ب یک ترسشنام دخ فا ل یک هفت یا بیشتر و تعیین همباتگی

خوش آزمو  -آزمو مجدد
3

دونیم کرد ترسشنام یا
هماانی دخونی

دو تاسخ اسس ک همباتگی حدود  9/1دخ تحقیقا

مدیریس قابلقبول اسس.

تاسخگویی یکباخه ترسشنام توسط یک گروه و تقایم سؤاال
سؤاال

ترسشنام ب دونیم شامل

زوج ب عنوا یک بخش و فرد هم یک بخش (دقس شود ک آزمو خا نباید از وسط

نصف کرد) ،سپس همباتگی دو دست نمره تعیین میشود تا نشا دهد ک نمرا

آزمو دخ

دخو خود چ قدخ هماانی داخند.
9

کودخ-خیچاخدسو

1

دو فرم موازی (همتا) یا

تاسخگویی یکباخه و برخسی می ا هماانی دخونی یا تجانس سؤاال
از تعیین همباتگی از طریق فرمولی ک تعداد سؤاال

دو اخزشی با استفاده

آزمو خا با نابس تاسخدهندههای

حیح و غلط و واخیانس کل آزمو محاسب میکند.
جایگ ین یا تایایی هم اخزی

تاسخگویی ب محتوای مشاب اما با شکل ظاهری متفاو

اسس .اگر از یک آزمو دو فرم

موازی باشد میتوا هردو خا تشس سر هم یا بافا ل زمانی چندخوزه اجرا و ضریب
همباتگی دو دست نمره خا محاسب کرد.
تاسخگویی یکباخه و برخسی همباتگی بین تکتک گوی ها با کل نمره آزمو اسس.

9

آلفای کرونباخ

5

تایایی مرکب ()CR

1

میانگین واخیانس

خوایی همگرا دومین معیاخ برای برازش مدلهای اندازهگیری دخ  PLSاسس .معیاخ AVE

استخراجشده ()AVE

نشانگر می ا همباتگی یک سازه با شاخصهای خود اسس و هر چ این همباتگی بیشتر

قابلمحاسب دخ  PLSو یک معیاخ اخزیابی برازش دخونی مدل و براساس می ا سازگاخی
سؤاال

مربوط ب سنجش هر عامل قابلمحاسب (شبی خوایی همگرا و استفاده از تاخامترهای

خوایی همگرا)

باشد ،برازش نی بیشتر اسس .معیاخ  AVEبرای سنجش خوایی همگرا معرفی شده و مقداخ
بحرانی آ عدد  9٫9اسس .بدین معنی ک مقداخ  AVEباالی  9٫9خوایی همگرایی قابلقبول
خا نشا میدهند.

دخمجموع تایایی و اعتباخ ب هم اخت باط داخند و الزم و مل وم یکدیگرند .برای دخک این مائل تیراندازی خا دخ نظر
بگیرید ک تمام تیرهای خود خا دخ یک نقط خاخج از هدف میزند .چو تیرها همگی دخ یک نقط هاتند میتوا
گفس تایایی وجود داخد اما این تیراندازیها اعتباخ نداخد چو ب هدف ا ابس نکردهاند!
 .9-3-1عینیت ابزارهای اندازهگیری
عینیس یا تایایی نمره گذاخ ،اخزیاب یا آزمو گیرنده ،ویژگی مهم آزمو یا اب اخ اندازهگیری ب شماخ میخود .عینیس خا
میتوا توافق ن دیک بین دو یا چند داوخ دخ داد نمره یا کدی خاص ب هر آزمودنی مانند اخزیابی فیلم تعریف کرد.
این شاخص برای تعیین هماانی نمرا

ب دسس آمده توسط بیش از یک آزمونگر اسس .برای مثال اگر دو تژوهشگر

خفتاخ مدیرا دخ سازمانی خا دخج بندی میکنند ،نشا داد این موضوع اهمیس داخد ک آ ها اندازهگیریهایی خا ب
دسس آوخدهاند ک توافق خیلی ن دیکی با یکدیگر داخند .برای محاسب تایایی اخزیابها میتوا از تقایم تعداد توافقها
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بر تعداد کل اخزیابیها استفاده کرد .مثالً اگر دخ  01اخزیابی توسط  01اخزیاب 03 ،موخدتوافق باشد ،تایایی اخزیابها
از تقایم  03موخدتوافق بر  01موخد اخزیابی و برابر  9/891محاسب میشود.
 .5-1مالحظات جمعآوری دادههای کیفی
با توج اینک دخ تژوهش کیفی هر «داده» ب عنوا یک محصول اناانی قابلتحلیل و برخسی اسس ،بنابراین باید دخ
شناسایی و جمعآوخی با دقس آ تالش مضاعفی خا رف کرد .دخ یک تقایمبندی کلی ،دادههای کیفی خا میتوا ب
انواعی ب شرح جدول  33-1تقایم کرد (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .22-1انواع دادههای کیفی
موارد

ردیف

نوع داده

دادههای خاص

0

متنی

متنی تولیدشده (متنی-شنیداخی)

حا ل از مصاحب  ،خوایس زنده و تاخیخ شفاهی

متو مکتوب (متنی-دیداخی)

حا ل از تاخیخچ زندگی ،خاطره ،نشریا  ،داستا  ،خوایس منقول ،اسناد

3

مشاهدهای

و...
مشاهده متن شده

حا ل از یادداشس میدانی تراکنده ،مشاهده ماتقیم و استنباط تژوهشگر

مشاهده ناب

حا ل از تصویر ،فیلم ،نقش و امثال آ

دخ فرایند جمعآوخی دادههای کیفی ،باید ب تحلیل داها ،بوها و دیگر نشان های قابلتحلیل نی توج داشس.
دادههای کیفی ماهیس تجرب ای داشت و ب حضوخ فی یکی تژوهشگر دخ میدا مطالع یا دخگیری دخ تدیده موخدمطالع
وابات اند .این دخگیری شامل «ماتند کرد وقایع ملموس»« ،ثبس گفت های مردم دخ قالب کلم ها ،اشاخا

و ا وا »،

«مشاهده خفتاخهای خاص»« ،مطالع مداخک مکتوب» و «برخسی اشکال دیداخی خویدادها» اسس .از مهمترین
خویکردهای «مشاهده مشاخکتی» میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  39-1اشاخه داشس (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .29-1مهمترین رویکردهای مشاهده مشارکتی
توضیح

ردیف

رویکرد

0

می ا اقامس

3

سطح مشاخکس

از مشاهدهگر منفعل تا مشاهدهگر فعال

9

می ا بومی شد

دخک نظام معنایی و فرهنگی سوژههای موخدمطالع و دید جها اجتماعی از منظر آ ها

1

می ا غوط وخی

دخگیری عمیق عاطفی و خفتاخی دخ فرهنگ موخدبرخسی

9

بازفرهنگتذیری

با تأکید بر هماهنگی و ادغام با فرهنگ موجود ازهرجهس

5

دخگیری عاطفی

کنش همدالن و دخو نگری با سوژههای تژوهش با محوخیس اخزشگرایی و اناا گرایی

1

چرخ امیک-اتیک

8

طبیعسگرایی

مد

اقامس تژوهشگر دخ میدا مطالع با توج ب اهداف مطالع

حفظ فا ل با سوژهها ،همزما با غوط وخی برای ترهی از خطای کلنگری یا ج ءنگری رف
ثبسوضبط کنشها ،خویدادها و خوابط دخ باتر زندگی طبیعی و دستکاخی نشده
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هدف کلی :آشنایی با انواع روشهای تجزیهوتحلیل یافتهها یا دادههای جمعآوریشده
اهداف یادگیری
 آشنایی با انواع روشهای تجزیهوتحلیل یافتههای کمی


آشنایی با نحوه تحلیل جداول آماری

 آشنایی با انواع روشهای تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی

8

مرجع پژوهش

۹۱۸

مقدمه
تس از جمعآوخی دادهها باید آ ها خا دخ خاستای سؤاال

یا فرضی های تژوهش تج ی وتحلیل کرد .دادههای جمع-

آوخیشده هما یافت ها هاتند ک برای تحلیل آ ها باید ب نوع کمی یا کیفی آ توج داشس .دخ این فصل تالش
میشود تا انواع خاههای تحلیل دادههای جمعآوخیشده یا یافت ها معرفی شود.
 .9-8تحلیل دادهها یا یافتهها
دادههای جمعآوخیشده هما «یافت ها» هاتند؛ ب همین دلیل دخ بایاخی از منابع از عنوا «تج ی وتحلیل یافت ها»
استفاده میشود .خروجی حا ل از تج ی وتحلیل یافت ها نی ب عنوا «نتایج» معرفی میشوند .دادهها دخ تژوهشها
میتواند کمی یا عددی یا کیفی و کالمی باشد .دادهها ممکن اسس آماخ ثبسشده مربوط ب خفتاخ کالمی یک استاد
(کیفی) یا زما های ثبس شده دخ عملیا

یک کاخمند سازما (کمی) باشد .یکی از تفاو های عمده بین تژوهشهای

کیفی و کمی دخ این اسس ک تژوهشهای کیفی ب طوخ عمده ب تدوین یا ساخس فرضی منتج میشوند اما تژوهشهای
کمی ب آزمو فرضی میتردازد .بنابراین برای آزمو فرضی ها باید دادهای کمی جمعآوخی شود و یا دادههای کیفی
ب کمی تبدیل شود .ب طوخکلی اغلب تژوهشهای کتابخان ای و نظری با دادههای جمعآوخیشده ب وسیل اب اخهایی
چو «فیش ،جدول ،کاخ

و امثال آ » از نوع کیفی هاتند .دخمجموع  1مقیاس برای جمعآوخی دادهها ب شرح جدول

 0-8وجود داخد.
جدول  .9-8انواع مقیاسهای جمعآوری دادهها
ویژگی

ردیف

نوع مقیاس

0

اسمی

شماخه یا نمادهایی برای طبق بندی اشخاص ،اشیاء یا خصو یتی مثل شماخه خوی تیراهن بازیکنا

3

ختب ای

ختب بندی متغیرها برحاب یکی از ابعاد ب گون معناداخ از کوچک ب ب خگتر مانند ختب دانشجویا

9

فا ل ای

عالوه بر ویژگی مقیاس ختب ای ،فا ل ها داخای اخزش برابر هاتند مثل دماسنج ( فر مطلق نداخد)

1

نابی

عالوه بر ویژگی مقیاس فا ل ای ،داخای فر مطلق یا حقیقی هاتند مثل زما و ماافس

دو سطح اول (اسمی و ختب ای) خا آماخ ناتا خامتری و سطوح سوم و چهاخم خا آماخ تاخامتریک مینامند .مقیاسها دخ
جدول فوق ب

وخ

زنجیره یا سلال مراتبی هاتند .مقیاس اسمی از نوع کیفی اسس و ب تعیین طبقا

البت اگر برای تعیین چنین طبقاتی عدد ب کاخبرده شود ب آ معنا نیاس ک این طبقا
رفاً برای سهولس نامگذاخی اطالعا

میتردازد.

مفهوم عددی داخند ،بلک آ ها

هاتند .بنابراین ،طبق بندی باید ب گون ای باشد ک افراد نابس ب داخا بود یا

نبود یک فس ،برخسی شوند .این نوع متغیرها ب دو وخ

دو اخزشی (مثل ز و مرد) و چند اخزشی (مثل خشت

دانشگاهی) هاتند .برای نمون می توا مدیرا اخشد خا با شماخه یک ،مدیرا میانی با شماخه  3و مدیرا عملیاتی با
شماخه  9بدو معنای کمی و امکا جمع ،تفریق ،ضرب یا تقایم آ ها ،طبق بندی یا نامگذاخی کرد .هدف مقیاس
اسمی ،طبق بندی و تشخیص طبقا

از یکدیگر اسس و این مقیاس فاقد ویژگیهای کمیس ،واحدهای مااوی و فر

مطلق خواهد بود.
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دخ مقیاس ختب ای ،عالوه بر طبق بندی و نامگذاخی ب ترتیب طبقا نی ترداخت میشود .یعنی دخ این مقیاس اعداد
ب منظوخ ختب بندی ب کاخبرده میشوند .دخ این مقیاس اعداد رفاً ب منظوخ ختب بندی و مرتب کرد افراد یا اشیا از باال
ب تایین بر اساس ویژگیهای موخداندازهگیری ب کاخ میخود .این مقیاس هم کیفی اسس زیرا اگرچ ب کمیس اشاخه
داخد اما اعمال خیاضی مانند جمع و تفریق یا ضرب و تقایم خا نمیتوا دخ موخد آ ها اعمال کرد .دخ طبق بندیهایی
نظیر طبق اجتماعی ،تیشرفس تحصیلی ،خضایس شغلی و نظایر اینها با مقیاس و طیف ترتیبی داخای باخ فتی کمتر
یا بیشتر استفاده میشود .مقیاسهای لیکر

و بوگاخدوس ،نمون هایی از آ هاتند.

دخ مقیاس فا ل ای ،عالوه بر طبق بندی و ترتیب ،فا ل های موجود نی ب طوخ دقیق مشخص میشود و اعداد آ
خا میتوا اعمال خیاضی مانند جمع یا تفریق خوی آ انجام داد .مقیاس فا ل ای داخای ویژگیهای کمیس با واحدهای
مااوی اسس؛ ولی فاقد فر مطلق اسس .بایاخی از مفاهیم نظری ب همین منوال و فاقد فر مطلق هاتند .مقیاسهایی
نظیر دماسنج ،هوش و نمره تایا ترم دانشجو ،ازاین دسس هاتند .مقیاس نابی با هما ویژگی مقیاس فا ل ای و
داشتن فر مطلق مانند وز  ،طول و تول اسس.

تفاو

چهاخ مقیاس موخداشاخه دخ دو دست کمی (فا ل ای و نابی) و کیفی (اسمی و ختب ای) قراخ داخند .مقیاسهای
کمی تیوست هاتند یعنی بین هر دو واحد عدد میتوا واحدهای ج ئیتر مانند اعشاخ داشس اما متغیرهای کیفی مانند
جنایس (ز و مرد) گاات هاتند و نمیتوا گفس برای نمون  0/9ز یا  0/3مرد وجود داخد.
 .2-8تجزیهوتحلیل دادههای کمی
هما طوخ ک گفت شد دخ شرایط معمول از خوشهای آماخی برای مقیاسهای کمی استفاده میشود اما دخ
مواخد متعددی میتوا دادههای کیفی خا کمی کرد و از محاسبا

آماخی و خوشهای آماخی برای تج ی وتحلیل

آ ها استفاده کرد .برای نمون دخ خوش تحلیل محتوا دادههای کیفی کدگذاخی میشود و با محاسب فراوانی کدها
میتوا از خوشهای آماخی برای تج ی وتحلیل آ ها استفاده کرد .ب همین دلیل با توج ب نوع دادههای
جمعآوخیشده (کمی یا کیفی) از دو نوع خوشهای آماخی «تاخامتریک یا ناتاخامتریک» ب شرح جدول  3-8میتوا
استفاده کرد.
جدول  .2-8روشهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک
توضیح

ردیف

انواع

0

تاخامتریک

برای مقیاسهای کمی فا ل ای و نابی و متغیر تیوست با شروط نمون گیری تصادفی و توزیع بهنجاخ

3

ناتاخامتریک

موخداستفاده برای مقیاسهای کیفی اسمی و ختب ای و متغیر گاات و فراهم نشد شروط تاخامتریک

برای تاسخ ب سؤاال

و آزمو فرضی ها زمانی میتوا از خوشهای تاخامتریک استفاده کرد ک شروط جدول

 9-8برقراخ باشد .اگر حتی دادهها از نوع کمی بود و دیگر شروط برقراخ نبود باید از خوشهای ناتاخامتریک استفاده
کرد.
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جدول  .9-8پیششرطهای الزم برای استفاده از آزمون پارامتریک
ردیف

پیششرط

0

متغیرهای تیوست

3

نمون گیری تصادفی

9

توزیع بهنجاخ

توضیح
یعنی از نوع مقیاس فا ل ای یا نابی
انتخاب تصادفی نمون ها (دخ وخ

نمون گیری برای انتخاب کل جامع نیاز نیاس).

اطمینا از تراکندگی نرمال دادهها با استفاده از آزمو هایی مانند کولموگروف – اسمیرنف

ازآنجاییک آزمو های تاخامتریک دقس محاسباتی باالتری نابس ب آزمو های ناتاخامتریک داخند؛ دخ شرایط
مناسب و با توج ب برخی تیشفرضها میتوا از آزمو های تاخامتریک استفاده کرد .برای نمون دخ برخی مواخد
ب شرط اطمینا از بهنجاخ بود نمون های منتخب غیرتصادفی ،از آزمو های تاخامتریک استفاده میشود .حتی دخ
مواخدی دادههای با مقیاس ختب ای ب

وخ

«شب فا ل ای» دخ نظر گرفت میشود تا از خوشهای آماخی تاخامتریک

استفاده شود .برای نمون وقتی دخ یک ترسشنام سؤال میشود ک تا چ اندازه ب برنام های مدیر سازما خود اعتماد
داخید و تاسخدهنده باید یکی از تنج گ ین «خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم» خا انتخاب کند؛ میتوا ب باالترین
ختب  ،عدد  9و ب تایینترین ختب  ،عدد یک اختصاص یابد تا هویتی شب فا ل ای ایجاد شود .وقتی قراخ اسس دادههای
یک ترسشنام خا تج ی وتحلیل آماخی کرد ،هرگوی یا سؤال خا میتوا ب

وخ

مج ا تحلیل کرد یا دخ مواخدی

تاسخهای گوی ها خا جمع و نمرهای گروهی خا تحلیل نمود.
تج ی وتحلیل دادههای کمی با انواع خوشهای آماخی تو یفی و استنباطی وخ

میگیرد .علم آماخ مجموع ای

از فنو و خوشهای خیاضی برای جمعآوخی ،تنظیم ،تحلیل و تفایر دادهها دخ جهس هدفی معین اسس .آماخ تو یفی
اطالعا

خا سازما دهی و آماخ استنباطی امکا تشخیص خابط یا اختالف بین دو یا چند متغیر خا مشخص میکند .دخ

متن «تایا نام یا خسال » اغلب تج ی وتحلیل یافت ها دخ فصل چهاخم و دخ خاستای سؤاال

یا فرضی های تژوهش اخائ

می شود .دخ این بخش ابتدا جداول تو یفی و سپس استنباطی ب تشریح تحلیل یافت ها میتردازند .خوشهای آماخی
بر اساس استفاده از نوع خوش تژوهش و نحوه جمعآوخی و نوع دادهها ب شرح جدول  1-8انتخاب میشوند.
جدول  .3-8انواع روشهای آماری
توضیح

ردیف

انواع

0

تو یفی

برای سازما دهی ،تلخیص و تو یف اندازه نمون

3

استنباطی

برای تیشبینی یا برآوخد تاخامترهای جامع از اندازههای نمون با توج ب احتماال

امروزه اغلب فعالیسهای آماخی و اجرای انواع خوشهای آماخ تو یفی و استنباطی با نرماف اخهای کامپیوتری
متعددی مانند  AMOS ،LISREL ، PLS ،SPSSو امثال آ ها انجام میشود.
 .9-2-8روشهای آمار توصیفی
آماخ تو یفی «جمعآوخی ،تنظیم ،دست بندی و خال

سازی» دادههای جمعآوخیشده و شامل انواعی ب شرح

جدول  9-8اسس.
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جدول  .5-8انواع روشهای آمار توصیفی
انواع عملیات و شاخصها

ردیف

روش آماری

0

جدول توزیع فراوانیها

3

شاخصهای گرایش مرک ی

9

شاخصهای تراکندگی (تغییرتذیری)

1

تعیین موقعیس نابی یا مقیاس مقایا ای

تلخیص اطالعا

خام ،تعیین توزیع فراوانیها

میانگین ،میان و نما (مد)
ضریب تغییرا  ،واخیانس و انحراف استانداخد
نقط ها و مرتب های دخ دی ،نمرههای استانداخد ( ،T,Zمنحنی طبیعی)

جدول توزیع فراوانی کاخبرد زیادی دخ تژوهشها داخد و ب تلخیص اطالعا
فراوانیها دخ هر یک از متغیرها ب

وخ

خام و امکا مقایا بین انواع

عددی و دخ دی کمک میکند .دخ مواخد نیاز شاخصهای گرایش مرک ی

امکا تو یف کلی مجموع ای از دادهها خا با یک اخزش عددی واحد ب شرح جدول  5-8فراهم میکند.
جدول  .6-8انواع شاخصهای گرایش مرکزی برای توصیف دادهها
ردیف

شاخص

0

میانگین

3

میان

9

نما

توضیح
معدل مجموع نمرا

با خوش حا ل جمع نمرا

تقایمبر تعداد آ ها و مناسب مقیاس فا ل ای اسس.

نقط ای ک  99دخ د از نمرهها دخ باالی آ و  99دخ د دخ زیر آ و مناسب متغیرهای ختب ای اسس.
سادهترین شاخص و شامل نمره یا نمرا

با بیشترین فراوانی دخ توزیع و مناسب متغیرهای اسمی اسس.

شاخصهای تراکندگی می ا تراکندگی دادهها حول میانگین و شامل مواخدی ب شرح جدول  1-8اسس.
جدول  .1-8انواع شاخصهای پراکندگی برای توصیف دادهها
ردیف

شاخص

0

دامن تغییرا

3

انحراف

توضیح
سادهترین شاخص برای برآوخد کلی و شامل تفاو

بین باالترین و تایینترین نمره دخ توزیع دادهها اسس.

معتبرترین شاخص و متوسط فا ل نمرهها از میانگین اسس .نمره باال تراکندگی باالی دادهها نابس ب

استانداخد) (SDمیانگین و نمره تایین برعکس خا نشا میدهد (مناسب متغیرهای فا ل ای).
9

واخیانس

شاخص دیگری از فا ل نمرهها از میانگین و دخواقع هما مجذوخ انحراف معیاخ اسس ک برای تشخیص
دامن تفاو

باالترین و تایینترین دخ توزیع امتیازا

ب کاخ میخود.

شاخصهای موقعیس نابی یا مقیاسهای مقایا ای ،نشانگر موقعیس نابی هر یک از نمرهها دخ توزیع دادهها
اسس و شامل مواخدی ب شرح جدول  8-8اسس.
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جدول  .8-8انواع شاخصهای موقعیت نسبی برای توصیف دادهها
ردیف

شاخص

توضیح

0

نرخ

مقایا جمعیسهای مختلف با تقایم تعداد خخدادهای واقعی ب تعداد خخدادهای ممکن مانند نرخ بیماخی 9/99

3

نابس

9

ختب

دخ جامع دهمیلیو نفری یعنی تانصد ه اخ نفر و از هر  099نفر 9 ،نفر بیماخ اسس.
برای شناخس نابس گروهها دخ یک فعالیس مانند جمعیس تانصده اخنفری وخزشکاخ با  999ه اخ مرد و 099
ه اخ ز داخای نابس  1ب  9مردا ب زنا اسس.

1

مقایا یک زیرگروه با تمام گروه بر اساس مقیاس  099دخ دی مانند  19دخ د جمعیس زیردیپلم و  99دخ د

دخ دی

جمعیس باالی دیپلم برای جمعیس تانصده اخنفری با  999ه اخ زیر دیپلم و  099ه اخ باالی دیپلم اسس.

نمرههای

نمرههای دسسکاخی شده ک نشانگر فا ل یک نمره از میانگین بر مبنای انحراف استانداخد اسس .خایجترین آ ها

استانداخد

نمرههای  zو  tهاتند ک فا ل از میانگین خا بر مبنای انحراف استانداخد نشا میدهند.

 .2-2-8روشهای آمار استنباطی
آماخ استنباطی دخ تج ی وتحلیل یافت ها یا دادههای جمعآوخیشده ،برای «تعمیم نتایج ب دسسآمده از نمون ب
جامع » موخدمطالع اسس .دخ بایاخی از مواخد داده از نمون کافی ،جمعآوخی و با کمک از آماخ استنباطی یا
استنباطهای منطقی ب کل جامع تعمیم داده میشود .دخ آماخ استنباطی مفاهیم کلیدی ب شرح جدول  3-8برای
استنباط وجود داخد.
جدول  .1-8مفاهیم کلیدی آمار استنباطی برای استنباط دادهها
توضیح

ردیف

مفاهیم

0

سطح معنیداخی

سطح اطمینا یا احتمال حس داشتن و از خوی شانس نبود یافت

3

خطای نوع اول

فرض فر حیح ب اشتباه خد شود.

9

خطای نوع دوم

فرض فر غلط ب اشتباه تأیید شود.

1

توا آماخی

توانایی آزمو برای تشخیص تفاو

9

اندازه اثر

5

یک یا دو دامن بود

یا خابط واقعی

سنجش ب خگی اثر مشاهدهشده
تفاو

متغیر دخ بین دو گروه= دو دامن ؛ برتری یا کمتری یک گروه نابس ب گروه دیگر= یک دامن

سطح معنیداخی ب احتمال شانای یا تصادفی بود تفاو ها یا خابط ها اشاخه داخد و باید دخ استنباطها ب آ
اشاخه شود .ب این شکل ک با آ ب سطح اطمینا برای خد یا تأیید فرضی اشاخه خواهد شد .سطح معنیداخی
بااخزش تی یا  p valueو اغلب دخ سطح  9/99دخ نظر گرفت میشود) .(p<.05هرچند مواخد بعدی اغلب دخ
تژوهشها گ اخش نمیشود اما مهم هاتند .کاهش خطای نوع اول موجب اف ایش خطای نوع دوم و بالعکس
خواهد شد و تژوهشگر باید تواز مناسبی بین این دو ایجاد کند .توا آماخی یعنی آزمو  ،فرضی

فر خا زمانی

خد کند ک واقعاً غلط اسس و عواملی چو « کاهش خطای نوع اول ،استفاده از فرضی یک دامن  ،سنجش تفاو
میانگینها و اف ایش نمون » ب باال خفتن توا آماخی کمک میکند .مقیاس توا بین فر و یک اسس و اغلب
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حداقل توا  9/8تو ی میشود .اندازه اثر ) (ESیا مجذوخ اتای نابی 0اغلب با ضریب همباتگی کوهن و تیرسو
محاسب می شود .اندازه اثر هم مانند توا مقیاسی بین فر و یک برای تعیین ب خگی یا کوچکی آ داخد.
انواع آزمو های آماخ استنباطی دخ دو بخش تاخامتریک و ناتاخامتریک خا میتوا دخ جدول  09-8مروخ کرد.
دخ این جدول انتخاب هر آزمو با توج ب تعداد گروه و متغیرهای موخدبرخسی و همچنین نوع مقیاس ،انواع
آزمو ها معرفیشده اسس .ستو های با مقیاس اسمی و ختب ای ب معرفی انواع آزمو های ناتاخامتری و ستو با
مقیاس فا ل ای و نابی ب معرفی انواع آزمو تاخامتری میتردازد.
جدول  .90-8روشهای آمار استنباطی برای توصیف دادهها بر اساس مقیاسها
ردیف

طرح تحقیق

0

یک گروهی

اسمی

شامل :الف) با یک متغیر و یکباخاندازه-
گیری ،ب) با دو متغیر و یکباخ اندازه-

آزمودنی یکاا  ،د) قبل /بعد (سریهای
زمانی)
دوگروهی

3

شامل :الف) مقایا دو گروه با یک
متغیر

رتبهای

 Q .0کوکرا  .3 ،مک

 .0همباتگی ختب ای

 .0همباتگی تیرسو ،

نیماخ .9 ،خیدو برای

اسپیرمن.3 ،

t.3استودنس مقایا میانگینهای

یک گروه .1 ،آزمو

ویلکاکاو  .9 ،عالئم،

همبات  .9 ،تحلیلواخیانس

کلموگروف-

گیری ،ج) با اندازهگیری مکرخ از

اسمیرنوف برای یک

 .1تحلیل واخیانس دو-

یکطرف میانگینهای همبات

طرف فریدمن

گروه
 .0کلموگروف –

 .0جفسهای همتراز

 t .0استودنس میانگینهای

اسمیرنف برای دو

ویلکاکاو  .3 ،یوما

همبات  t .3 ،امیانگینهای

گروه .3 ،خی دو

ویتنی

ماتقل واخیانس مشترکt .9 ،
میانگینهای ماتقل واخیانس

ب) اندازهگیری تیش و تس از اجرای

جدا

متغیر ماتقل
9

فاصلهای و نسبی

چند گروهی
شامل الف) بیش از دو گروه با یک
متغیر ،ب) تأثیر دو متغیر ماتقل با یکباخ
اندازهگیری ،ج) تأثیر دو متغیر ماتقل با

 ..0تحلیل واخیانس

 .0تحلیل واخیانس یکطرف

یکطرف کروسکال-

(اندازهگیریهای مکرخ برای

والیس .3 ،تحلیل

گروههای جداگان ) .3 ،تحلیل

واخیانس دوطرف

واخیانس دوطرف

اندازهگیریهای مکرخ برای یک عامل ،د)
تأثیر دو متغیر ماتقل با اندازهگیریهای
مکرخ برای هر دو عامل

(اندازهگیریهای مکرخ برای یک
عامل) .9 ،تحلیل واخیانس
دوطرف (اندازهگیریهای مکرخ
برای هردو عامل)

دخ خوشهای تاخامتریک میتوا بر اساس س خویکرد «تحلیل ساختاخ سازه ،خوابط و تفاو » از انواع آزمو -
های آماخ استنباطی ب شرح جدول  00-8استفاده کرد.

1. Partial ᶯ2
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مرجع پژوهش

۲۱۲

جدول  .99-8انواع آزمونهای آماری پارامتریک بر اساس رویکرد پژوهش
انواع آزمون آماری

ردیف

رویکرد

0

تحلیل ساختاخ

3

خوابط و تیشبینی

تحلیل ساختاخ سازه با تحلیل عاملی اکتشافی) (EFAو تأییدی)(CFA
همباتگی دومتغیره ،خگرسیو خطی ساده ،خگرسیو چندگان  ،تحلیل تشخیصی ،خگرسیو لجاتیک،
تحلیل خوش ای ،تحلیل مایر و مدلسازی معادل ساختاخی

9

آزمو  ،tتحلیل واخیانس یکطرف ) ،(ANOVAتحلیل کوواخیانس یکطرف ) ،(MANCOVAتحلیل

تفاو

واخیانس عاملی ،تحلیل کوواخیانس عاملی ،تحلیل کوواخیانس چندمتغیره یکطرف  ،تحلیل کوواخیانس
چندمتغیره یکطرف  ،تحلیل واخیانس چند متغیره عاملی ،تحلیل کوواخیانس چندمتغیره عاملی

دخ خویکرد خوابط با توج ب تعداد متغیر ماتقل و وابات میتوا از آزمو های جدول  03-8استفاده کرد.
جدول  .92-8انواع آزمون آماری با رویکرد روابط بین متغیرها
ردیف

آزمونها

تعداد متغیر مستقل

تعداد متغیر وابسته

0

همبستگی دومتغیره (پیرسون و اسپیرمن)

یک

یک

3

رگرسیون خطی ساده

یک

یک

9

رگرسیون چندگانه

بیش از دو

یک

1

تحلیل مسیر و مدلسازی معادله ساختاری

بیش از دو

بیش از یک

9

تحلیل تشخیصی

بیش از  3تیوست

یک (بیش از دوطبق )

5

رگرسیون لجستیک

بیش از  3تیوست یا طبق ای

یک (دوطبق ای)

1

تحلیل خوشهای (تحلیل وابستگی متقابل)

وجود نداخد

وجود نداخد

دخ خویکرد تفاو

با توج ب تعداد متغیر ماتقل و وابات میتوا از آزمو های جدول  09-8استفاده کرد.
جدول  .99-8انواع آزمون آماری برای تعیین تفاوت بین گروهها

ردیف

آزمونها

تعداد متغیر مستقل

تعداد متغیر وابسته

0

آزمون ( tتک نمونه همبسته ،دو نمونه مستقل)

یک متغیر دوسطحی

یک

3

تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

یک

9

تحلیل کوواریانس یکطرفه ANCOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

یک

1

تحلیل واریانس عاملی ANOVA

دومتغیر بیش از دو سطح

یک

9

تحلیل کوواریانس عاملی ANCOVA

دومتغیر بیش از دو سطح

یک

5

تحلیل واریانس چندمتغیره یکطرفهMANOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

1

تحلیل کواریانس چندمتغیره یکطرفه MANCOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

8

تحلیل واریانس چندمتغیره عاملی MANOVA

دومتغیر یا بیشتر با بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

3

تحلیل کواریانس چندمتغیره عاملی MANCOVA

دومتغیر یا بیشتر با بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

دخ برخسی تفاو های چند گروه (س گروه و بیشتر) برای اینک مشخص شود ،بین کدام گروهها تفاو

ا لی

وجود داخد از آزمو های تعقیبی با امکا مقایا های چندگان مانند «شف برای گروههای با حجم نابرابر» و «توکی
برای گروههای با حجم برابر» استفاده میشود.
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مبانی تجزیهوتحلیل یافتهها

دخ خویکرد تحلیل ساختاخ سازه و تعیین خوایی سازه اب اخی مانند ترسشنام از خوشهای تحلیل عامل اکتشافی یا
تأییدی ب شرح جدول  01-8استفاده میشود.
جدول  .93-8انواع آزمون آماری برای تحلیل ساختار و تعیین روایی سازه پرسشنامه
ردیف

انواع تحلیل عاملی

0

اکتشافی

3

تأییدی

توضیح
با دست بندی سؤاال

بر مبنای خابط بین آ ها ،ب گروه یا عامل با نامی خاص بر مبنای محتوای سؤاال

تبدیل میشوند .با توج ب شرایط بین  9تا  09نمون برای هر گوی یا سؤال نیاز اسس.

تأیید برازش دادهها بر اساس مدلی از تیش تعیینشده اسس .همچنین برای ترسشنام ای ک بر اساس ترسشنام -
های موجود ،بازنگری ادبیا

تژوهش و اطالع محقق از اختباط هر گوی با خرده مقیاسش باشد.

 .9-8استفاده از جدول ،نمودار و نقشههای آماری
تج ی وتحلیل دادههای آماخی با نمایش انواع جدول ،نموداخ و نقش

وخ

میگیرد؛ بنابراین تژوهشگر باید با هر

یک از این مواخد و کاخکرد آ ها دخ شرایط مختلف آشنا باشد.
 .9-9-8جدول
معموالً هنگامیک داده ها و اطالعا

آماخی زیاد اسس برای مقایا و بیا آماخ و اخقام از جدول استفاده میشود.

جدول باید ساده و مختصر باشد .دخ زیر جدول مربوط ب تج ی وتحلیل آماخی باید توضیح کوتاهی از اخقام مهم و
نتایج قابل توج جدول برای مخاطب اخائ شود .عنوا و شماخه جدول دخ باالی آ نوشت میشود و ب جای اشاخه ب
جدول باال و تایین باید ب شماخه آ اخجاع شود.
 .2-9-8نمودار
نموداخ ،اطالعا

آماخی خا ب

وخ

تجامی بیا میکند .نموداخ نباید مانند جدول با توضیحا

دخک شوند بلک با

تصویر خود باید دخک ساده و قابلفهمی خا برای بیننده فراهم کند .ب همین خاطر ب هیچ توضیحی ب ج شماخه و
شرح دخ زیر آ نیاز نیاس .نموداخ انواع مختلفی ب شرح جدول  09-8داخد.
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مرجع پژوهش

۲۱۴

جدول  .95-8انواع نمودار در پژوهش
ردیف

انواع

توضیح

0

میل ای

برای دادههای گاات با مقیاس اسمی (مانند تعیین جنایس ز یا مرد) مفید اسس .چو مقیاسهای کیفی

3

هیاتوگرام یا

از نوع گاات و منفصل هاتند ،بین میل ها هیچگون اختباط خیاضی وجود نداخد و هر میل عمودی یا افقی
ب طوخ ماتقل ،نمایشگر یکی از انواع طبقا
ستونی
9

چندضلعی

1

دایرهای یا تای

اسس .طول میل نشا دهنده مقداخ یا تعداد تاسخها اسس.

برخالف قبلی ستو ها ب هم چابیده و برای متغیرهای تیوست با مقیاس فا ل ای اسس .ستو ها نشانگر
هر متغیر هاتند .نموداخ ستونی توزیع و می ا تخش نرمال دادهها خا نشا میدهد.

توزیع نابی امتیازا

هما نموداخ ستونی ک نقاط میانگین و وسط ستو ها ب هم و ل میشود تا دخک توزیع نمرهها سادهتر
شود.

سیب
9

برای متغیرهای گاات و تعیین سطوح با فراوانیهای مختلف و نمایش اندازه دادهها نابس ب هم دخ یک
محیط دایرهای با خطوط شعاع و برحاب دخ د اسس.

نقط ای یا

اختباط بین دو متغیر با نمایش نقط تالقی دو محوخ و تعدد این نقاط دخ یک منطق حاکی از تراکم اسس.

تراکندگی

بیشتر دخ مباحث خگرسیو و همباتگی کاخبرد داخد.

5

خطی

1

تیکتوگراف

8

نموداخسازمانی

مناسب نمایش تغییرا و خوندها دخ طول زما اسس .داخای دو محوخ ک هر یک مقادیر آماخی خود خا داخد.
ممکن اسس بر خوی یک منحنی از چند خط خنگی یا نقط چین استفاده تا امکا مقایا بیش از یک متغیر
دخ یکزما فراهم شود.
نموداخی ک ب وسیل تصویر ،اخقام و آماخ خا نشا میدهد .برای هر نموداخ میتوا تصویری کشید.
نمایشگر اختباطا

سازما و تشکیال

با خطوط سیاه ممتد برای خوابط ماتقیم و خطوط نقط چین یا مقطع

برای اختباط غیرماتقیم اسس.

 .9-9-8نقشه
برای نشا داد اطالعا

جغرافیایی و مشخص کرد اطالعاتی دخ محلهای مختلف مثل تراکندگی بیماخستا ها دخ

سطح کشوخ و یا مشخص کرد بیماخستا های دولتی دخ سطح یک منطق از نقش استفاده میکنند .معموالً برای
مشخص کرد این محلها دخ خوی نقش میتوا از عالئمی مثل «دایره ،نقط و یا عالئم دیگر» استفاده کرد.
 .3-9-8عکس
دخ گ اخشها برای توضیحا

گاهی اوقا

بیشتر و دخک مطلب و اخائ کاخهای انجامشده ،یا معرفی یک مکا یا

شخص از عکس استفاده میشود .یک عکس واضح از یک منطق تفریحی -گردشگری میتواند ب دخک مطلب و
توضیحا

تژوهشگر کمک کند .دخ هنگام استفاده از عکس و تصاویر دخ خسال باید شرح مختصری از تصویر ،دخ زیر

آ اخائ شود .دخ وخ

ل وم ب توضیحا

بیشتر میتوا دخ متن با اشاخه ب شماخه تصویر ،توضیحا

تکمیلی خا

بیا کرد .دخ بایاخی از مواخد ،قامسهایی از عکسها با فلش یا عالئم دیگری مشخص میگردند .دخ این وخ
باید توضیحا

کامل و شرح ج ییا

عالئم ب خوشنی دخ متن بیا شود.
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 .3-8انواع روشهای آماری بررسی همزمان متغیرهای «آشکار و پنهان» و «درونزا و برونزا»
از خوشهای آماخی ک میتواند ب طوخ همزما مجموع ای از متغیرهای آشکاخ و تنها  ،دخو زا یا برو زا خا دخ یک
اختباط یکسوی یا دوسوی برخسی کند میتوا ب «مدلهای خگرسیونی ،تحلیل مایر ،مدلهای عاملی و مدلهای
معادل ساختاخی» ب شرح جدول  05-8اشاخه کرد.
جدول  .96-8انواع روشهای آماری بررسی همزمان متغیرهای «آشکار و پنهان» و «درونزا و برونزا»
ردیف

انواع

توضیح

0

خگرسیو ساده  /دومتغیره

تیشبینی مقداخ یک متغیر وابات بر اساس مقداخ یک متغیر ماتقل از طریق محاسب خابط ماتقیم

3

خگرسیو چند متغیره

تیشبینی مقداخ یک متغیر وابات بر اساس دو یا چند متغیر ماتقل از طریق محاسب خوابط

9

خگرسیو لجاتیک

1

تحلیل مایر

ماتقیم
تیشبینی مقداخ یک متغیر وابات دخ سطح سنجش اسمی بر اساس دو یا چند متغیر ماتقل از
طریق محاسب خوابط ماتقیم
تیشبینی مقداخ یک متغیر وابات بر اساس دو یا چند متغیر ماتقل از طریق محاسب خوابط
ماتقیم و غیرماتقیم (وجود متغیرهای میانجی)

خوش تحلیل مناسب برای اندازهگیری اثر یک یا چند متغیر ماتقل بر خوی یک متغیر وابات با سطوح سنجش
مختلف خا میتوا با مالحظاتی ب شرح جدول  01-8انتخاب کرد.
جدول  .91-8روش تحلیل مناسب برای اندازهگیری اثر یک متغیر مستقل روی یک متغیر وابسته
ردیف

متغیر وابسته

متغیر مستقل

روش تحلیل

0

کمی

کیفی

خگرسیو ساده

3

کمی

کمی و کیفی

خگرسیو چند متغیره

9

کیفی (اسمی)

کمی یا کیفی

خگرسیو لجاتیک

1

کیفی (ترتیبی)

کمی یا کیفی

خگرسیو ترتیبی

 .5-8تحلیل و تفسیر جداول آماری
اگر نتیج یک آزمو استنباطی دخ سطح معنیداخی  9/99برای وجود خابط یا اختالف باشد؛ میتوا استنباط کرد
ک اختالف یا خابط دخ نمون قابلتعمیم ب جامع با  39دخ د اطمینا و کمتر از تنج دخ د احتمال تصادفی
بود اسس .ب همین نحو اگر سطح معناداخی برای وجود تفاو یا خابط  9/90باشد ،یعنی تفاو یا خابط موجود
دخ نمون خا با  33دخ د اطمینا و یک دخ د احتمال شانای بود میتوا ب جامع تعمیم داد .دخ وخ
خابط یا اختالف دخ این سطوح گفت میشود ک خابط یا اختالف معناداخ اسس و فرضی
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تأیید
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 .9-5-8تفسیر جدول خروجی یا نتایج پایایی در SPSS

مقادیر مثبس دخ جداول نشا میدهد آیتمها با ویژگی بنیادی یکاانی اندازهگیری میشوند و وجود مقادیر منفی نشا
از اشتباه دخ نمرهگذاخی معکوس برخی آیتمها داخد .مقداخ  Cronbachʼs Alphaدخ جدول  Reliability Statisticsدخ
وخ

باالتر از  9/1بود قابلقبول هاتند.

مقادیر Corrected-Item Total Correlationدخ جدول  Item-TotalStatisticsنشا دهنده می ا همباتگی هر
آیتم با نمره کل اسس .مقادیر تایین (کمتر از  )9/9نشا میدهد ک این آیتم چی ی غیر از اندازهگیری دخ کل مقیاس
اسس .اگر ضریب آلفای کل برای مقیاس شما خیلی تایین اسس (کمتر از  )9/1و از نبود نمرههای نادخسس برای
آیتمها مطمئن شدهاید ،باید آیتم های داخای همباتگی تایین با کل آزمو خا حذف کرد .دخ ستو

Alpha if Item

 ،Deletedتأثیر حذف هر آیتم از مقیاس اخائ شده اسس .این مقادیر خا با مقداخ آلفای نهایی ب دسسآمده مقایا کنید.
اگر یکی از مقادیر دخ این ستو باالتر از مقداخ آلفای نهایی اسس ،میتوانید این آیتم خا از مقیاس حذف کنید .برای
مقیاسهای معتبر ،معموالً این کاخ خا فقط دخ وختی انجام میدهند ک مقداخ آلفا تایین (کمتر از  )9/1باشد .حذف
آیتمها از یک مقیاس موجود ،بدا معناسس ک نمیتوا این نتایج خا با نتایج مطالعا

دیگر با همین مقیاس مقایا

کرد .برای مقیاسهایی ک آیتمهای کمی (کمتر از  ) 09داخند گاهی ب دسس آوخد یک مقداخ آلفای کرونباخ مناسب
دشواخ اسس و ممکن اسس بخواهید مقداخ میانگین همباتگی بین آیتمی خا گ اخش دهید ک دخ جدول
 Summary Item Statisticsدیده میشود.
اخائ نتایج تایایی با گ اخش هماانی دخونی مقیاسهای موخداستفاده دخ تژوهش و قامس خوش تژوهش و زیر
عنوا اب اخ اندازهگیری گ اخش میشود .تس از تو یف مقیاس (تعداد آیتمها ،مقیاس تاسخ ب کاخخفت  ،تاخیخچ
کاخبرد) باید خال

ای از اطالعا

تایایی گ اخششده توسط سازنده مقیاس و سپس جمل نشا دهنده نتایج آ برای

نمون شما ذکر شود .برای مثال نتایج مقیاس مهاخ

کاخ با فناوخی اطالعا

و اختباطا

از هماانی دخونی خوبی با

ضریب آلفای کرونباخ  9/89برخوخداخ اسس.
 .2-5-8تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی درspss

برای نتایج تیرسو و اسپیرمن spss ،جدولی اخائ میکند ک ضرایب همباتگی بین هر جفس متغیرهای فهرسس شده،
سطح معناداخی و تعداد موخدها خا نشا میدهد .نتایج همباتگی تیرسو دخ قامتی با عنوا  correlationsدیده
میشوند .اگر  rhoاسپیرمن خا دخخواسس کرده باشید ،این نتایج دخ قامتی با عنوا nonparametric correlations

دیده میشوند .نحوه تفایر خروجی خوشهای تاخامتریک و غیرتاخامتریک یکاا و ب شرح جدول  08-8اسس.
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جدول  .98-8تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی درSPSS

ردیف

مراحل

0

برخسی تعداد نمون یا n

3

تعیین جهس خابط

9

می ا نیرومندی خابط

1

محاسب ضریب تعیین

9

تعیین سطح معناداخی

توضیح
آیا تعداد حیح اسس؟ اگر تعداد زیادی داده ازدسسخفت وجود داخد ،باید علس خا تیدا کرد.
عالمس منفی یعنی همباتگی منفی بین دو متغیر یا نمرههای باال دخ یک متغیر با نمرههای تایین
دخ دیگری همبات هاتند .تفایر این همباتگی وابات ب نحوه نمرهگذاخی متغیرها اسس .برای
نمون ضریب همباتگی تیرسو ( -59دخ د) نشا دهنده همباتگی منفی بین دو متغیر
موخدبرخسی مانند احااس کنترل و استرس اسس .ک دخ تفایر آ میتوا گفس هر چ افراد
احااس کنترل بیشتری داشت باشند ،استرس کمتری تجرب خواهند کرد.
یا اندازه مقداخ ضریب همباتگی ک بین منفی تا مثبس یک اسس .مقداخ همباتگی فر یعنی هیچ
خابط ای وجود نداخد و همباتگی مثبس یک نشا دهنده همباتگی مثبس کامل و مقداخ منفی یک
ب معنی همباتگی منفی کامل اسس .ب یاد داشت باشید ک عالمس منفی فقط ب جهس خابط اشاخه
داخد ،ن ب نیرومندی آ  .همباتگیهای باالتر از تنجاهدخ د خابط قوی خا نشا میدهد.
برای آگاهی از مقداخ واخیانس مشترک دو متغیر و مجذوخ (دخ خود ضرب کرد ) مقداخ  rاسس.
برای تبدیل این مقداخ ب دخ د واخیانس ،کافی اسس آ خا دخ  099ضرب کرد .برای نمون
همباتگی یا مقداخ  rتنجاهدخ د ب معنای بیاسوتنج دخ د واخیانس مشترک اسس (ضربدخ
خودش و ضربدخ  .)099یعنی ب می ا  39دخ د واخیانس نمرههای تاسخدهندگا مقیاس
موخدبرخسی خا تبیین میکنند.
با عنوا  sig. 2tailedو نشانگر اینک تا چ حد میتوا ب نتایج ب دسسآمده اعتماد کرد.
معناداخی rیا  rhoب شد

تحس تأثیر اندازه نمون اسس .دخ یک نمون کوچک سینفره با می ا

همباتگی متوسط احتمال داخد دخ سطح معمول تنج دخ د ب لحاظ آماخی معناداخ نشوند اما دخ
نمون ب خگتر دنفری حتی همباتگیهای کوچکتر از آ هم ب احتمال بیشتری ازنظر آماخی
معناداخ میشوند.
 .9-5-8تفسیر خروجی یا نتایج رگرسیون چند متغیری در نرمافزار SPSS

این تفایر خا با یک نمون مروخ میکنیم .دخ این نمون تفایر خوی خروجی نرماف اخ  SPSSاز تحلیل خگرسیو
چندمتغیری مربوط ب تژوهشی با عنوا «تیشبینی بلوغ شغلی از طریق ابعاد سرمای خوا شناختی شامل خودکاخآمدی،
امیدواخی ،تابآوخی و خوشبینی» وخ
«متغیرهای واخد/حذفشده ،خال
تفایر نتایج دو جدول «خال

میگیرد .خروجی ا لی نرماف اخ دخ اینگون مواخد شامل چهاخ جدول

مدل ،تحلیل واخیانس تک متغیره و ضرایب» 0خواهد بود .مهمترین جداول برای

مدل» یا  Model Summaryو «ضرایب» یا  Coefficientsهاتند .برای تفایر این نتایج

دخ «تایا نام یا خسال » فاخسی باید جدول خا مانند جدول  03-8فاخسی کرد تا برای تفایر آماده شود.

1. Variables Entered/Removed, Model Summary, ANOVA and Coefficients
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جدول  .91-8نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیشبینی بلوغ شغلی از طریق ابعاد سرمایه روانشناختی

برای تفایر ابتدا ب می ا  ADJ.R2توج میشود ک نشا دهنده می ا تیشبینی مدل از واخیانس بلوغ شغلی اسس .با
محاسب دخ دی این عدد ب منظوخ تفایر میتوا گفس ک چهاخ زیرمقیاس «خودکاخامدی ،امیدواخی ،تابآوخی و
خوشبینی» حدود  09دخ د از واخیانس بلوغ شغلی خا تیشبینی میکند .شاخص بعدی می ا بتا ) (Betaدخ هر متغیر
اسس .هما گون ک از مقادیر  P-Valueهریک از متغیرها دیده میشود س زیرمقیاس «امیدواخی و تابآوخی و
خوشبینی» ب

وخ معناداخی بلوغ شغلی خا تیشبینی میکنند .نتایج نشا میدهد ک با اف ایش یک انحراف استانداخد

دخ نمره امیدواخی ،نمره بلوغ شغلی  ./99انحراف استانداخد اف ایش خواهد یافس .همچنین با اف ایش یک انحراف
استانداخد دخ نمره تابآوخی ،نمره بلوغ شغلی  9/38انحراف استانداخد باالتر خواهد خفس و دخ وخ اف ایش انحراف
استانداخد دخ نمره خوشبینی ،نمره بلوغ شغلی  9/39انحراف استانداخد باالتر خواهد خفس .میتوا این شکل تفاسیر
خا برای دیگر نتایج هم ب کاخ برد (تاخنمای اوج دانش ،بیتا).
 .3-5-8نحوه تفسیر نتایج حاصل از جداول و نمودارهای معادله ساختاری
مدلسازی معرادل سراختاخی و خوشهای زیرمجموع آ ازجمل «تحلیرل عامرل تأییدی و تحلیل مایر» از
فرآیندهرای قروی آماخی برای آزمو خوابرط تیچیرده بیرن متغیرهای انارانی هاتند .ایرن خوشها اغلب بررای
مقا رد متعرددی ازجمل آزمو فرضی ها دخ مروخد خوابط بین متغیرهرا دخ قالب مدلهای تجربی و نی سراخس و
خوا سنجی اب اخهای سرنجش موخداستفاده قراخ میگیرند .تژوهشرگرا گامهرای متعرددی خا دخ انجرام این دسرت از
مطالعرا

دنبال میکنند؛ بنابراین گر اخش آ بایرد دخبرگیرنده تمرام اطالعرا

تکرراخ مطالعر باشد .مالحظا

مهرم تژوهش با امرکا اخزشریابی و

تفایر نتایج تحلیلهای  SEMیا مدلسازی معادل ساختاخی دخ جدول  39-8معرفی

شده اسس.
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جدول  .20-8مالحظات تفسیر نتایج تحلیلهای مدلسازی معادله ساختاری
مراحل

ردیف
0

قالببندی مطالع

3

کنترل برقراخی مفروضا

9

برخسی برازش و ا الح مدل (برخسی مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاخی و برازش مدل کلی)

1

تفایر نتایج

اجرای مدل معادل سرراختاخی

دخ این تژوهش برخی بر آزمو مدلهای ساده و برخی بر آزمو مدلهای تیچیدهتری مانند تحلیل «چند خصیص -
ای -چند خوشی» تمرک داخند .تژوهشررگر دخ ابتدا دخ تاسررخ ب سؤال ا لی مطالع  ،بر تای نظری ها یا یافت های
تجربی قبلی ،فرضیاتی دخ خابط با خوابط بین متغیرها یا سازهها اخائ میدهد و سررپس ب آزمو این خوابط دخ قالررب
مدل میتردازد .او دخ این ضمن مشررخص میکند ک این خوابط ماتقیم و یا غیرماتقیم ،یکطرف یا دوطرف هاتند.
دخ واقع سؤال ا لی مطالع این خواهد بود ک آیا مدلی ک بر اساس فرضی هایی از خوابط بین متغیرها طراحی و
تیشنهادشده ،بر داده های حا ل از جامع موخدمطالع منطبق اسررس؟ ب سخن دیگر آیا مدل دخ آ جامع ازنظر آماخی
حمایس میشود؟ مدل مفروض یا موخد آزمررو دخ بخش جمعبندی مبانی نظری و ادبیا

تیشین (فصل دوم تایا نام

یا خسال ) و مدل نهایی یا آزمو شررده دخ بخش نتایج (فصل چهاخم تایا نام یا خسال ) گ اخش میشود .دخ مقال ها
نی مدل مفروض دخ مقدم و مدل آزمو شده یا نهایی دخ بخش نتایج اخائ میشود .این مدل دخ قالب نموداخهای
مایر ب خوانندگا دخ دخک گ اخش کمک میکند .دخ «تحلیلهای چند نمون ای» الزم اسررس اطالعاتی دخباخه تعداد
گروههای موخدمطالع فراهم شود و دخ وختیک فرضی تژوهشگر دخ اختباط با تفاو یا هماانی گروهها اسس ،دالیلی
جهس حمایس از طرح چنین فرضی هایی آوخده شود .ب عنوا مثال کرروکاک 0و همررکاخا دخ مطالعرر خررود تحررس
عنوا «یررک مرردل معادل سرراختاخی» برررای اسررتفاده از فناوخیهای اطالعررا

و اختباطررا  3دخ آموزش عالی

کشرروخ ترکی  ،دخ ابتدای مقال ب معرفی تیشین تژوهش و تو یف مفهوم اسررتفاده از  ICTترداختند .آنا نظری
انتشرراخ نوآوخی خاجرز خا توضیح داده و آ خا زیربنای کاخ خود معرفی نمودند .تس از معرفی ابعاد مفهوم استفاده از
 ICTشامل آموزشی و مدیریتی ،اهمیس و اختباط آ خا با عوامل مختلف تاهیال

( ICTشامل تاهیال

دخ کالس،

آزمایشگاه و اداخه) و دخک از ویژگیها (شامل م ایای نابی ،سازگاخ بود  ،سهولس استفاده ،قابلمشاهده بود و
قابل اجرا بود ) با استفاده از ادبیا

موجود و نتایج سایر مطالعا

تبیین نمودند .آنا برای مشخص نمود جایگاه

متغیرهای موخدبرخسی و نی معرفی نقاط کوخ دانش موجود ،مدل تیشنهادی خود خا ب شکل  0-8ترسیم و دقیق ًا
فرضی های خود خا مشخص کردند.

1. Koçak
)2. Information and Communication Technologies (ICT
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شکل  .9-8نمودار مسیر مدل استفاده از  ICTپیشنهادشده توسط کوکاک و همکاران ()2008

از این بود ک تاهیال

فرضی اول آ ها ک خوی مدل با  H1مشخصشده عباخ

 ICTاثر مثبتی خوی استفاده از

 ICTداخد .ب همین ترتیب فرضی های دوم و سوم ک با  H2و  H3مشخصشدهاند عباخ
ویژگیها اثر مثبتی خوی اسررتفاده از  ICTداخد و تاهیال

از این بودند ک دخک از

 ICTاثر مثبتی خوی دخک از ویژگیها داخد .دخ مطالع

دیگری ک باهدف آزمو سرراختاخ عاملی ترسشررنام سالمس بیماخ ( )PHQ -3دخ مراقبسهای تاکینی با استفاده از
تحلیل عامل تأییدی انجام شد ،تژوهشگرا مقدم مطالع خود خا با تو یف اهمیس افاررردگی و عواقب ناگواخ آ
دخ بیماخا تحس مراقبسهای تاکینی آغاز نمودند و ب ضروخ
ترداختند .سررپس آنا مطابق با ادبیا

غربالگری مواخد افاردگی ب کمک این ترسشررنام

موجود ب معرفی ساختاخ عاملی این ترسشنام متشکل از یک عامل ب عنوا

زیربنای ن آیتم ترداختند و مطابقس این سرراختاخ خا با یک زیربنای نظری مشخص نمودند .آنا دخ ادام با استفاده از
سایر مطالعا  ،چالش موجود شامل عدم انطباق احتمالی سرراختاخ تک عاملی دخ برخسی عالئم افاردگی دخ بیماخا
جامی خا تشررریح نموده و ساختاخ دوعاملی خا ب عنوا جایگ ینی مناسب برای غربالگری دخ بیماخا جامی ازجمل
بیماخا مبتالب آسیب نخاعی معرفی نمودند و با استدالل ضروخ

و نی عدم وجود تیشین آزمو سرراختاخ دوعاملی

ترسشررنام دخ مراقبس های تاکینی ،ب سررمس معرفی هدف مطالع و فرضی خود تیش خفتند .فرضی آ ها عباخ
از این بود ک «ساختاخ دوعاملی ترسشنام شامل عاملهای شناختی-عاطفی و جامی دخ مراقبسهای تاکینی برازش
بهتری داخد.
دخ مطالعا  SEMتسازاین ک دادهها ب طوخ کافی برای تحلیل آماده شرردند ،تژوهشگر الزم اسس دو تصمیم
مهم «انتخاب نوع ماتریس وخودی» و «خوش برررآوخد خا دخ خابط با تحلیل دادهها» اتخاذ کند .تحلیل مدل غالباً مرروخد
تیشفرض نرماف اخ ،یعنی «ماتریررس واخیانس-کوواخیانس» ب عنوا وخودی تحلیل وخ
از «دادههای خام واخدشده» تولید میشود .دخ اغلب مطالعا

میگیرد ک توسط نرماف اخ

از ماتریس همباررتگی استفاده میشود .خوش برآوخد از
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مالحظا

۲۹۹

مهم تصمیمگیری دخ تحلیل  SEMاسررس .خوشهای مختلفی برای برآوخد وجود داخد ک تژوهشررگر

میتواند از بین آ ها با توج ب مالحظاتی مانند ویژگیهای متغیر (سررطح یا مقیاس سررنجش) ،توزیع متغیرها دخ
نمون ها دخ مقایارر با جامع (شامل حجم نمون ) و ماتریس موخد تحلیل ،خوش مناسب خا انتخاب نمایند .معمو ًال
خوش تیشفرض نرماف اخها خوش بیشررین دخستنمایی اسررس؛ بااینوجود ممکن اسس دخ شرایطی همچو فقدا
بهنجاخی چند متغیره ،جایگ ینهای دیگری غیرازاین خوش برای برآوخد مناسرربتر باشررند .حتی دخ رروخ

دنبال

کرد انتخابهای تیشفرض نرماف اخ ،الزم اسس تژوهشگر استفاده از آ ها خا دخ گرر اخش یا مقال خود بیا کنرد.
الزم اسس استراتژی تژوهشگر برای آزمو مدل ب طوخ مشخص گ اخش شود؛ ب عنوا مثال فردی ممکن اسررس کل
مدل خا یکجا برآوخد نماید و یررا اینک دخ ابتدا بخشهای سنجشرری (بخشهای نشانگر اختباط بین متغیرهای مکنو
و مشاهده شده) خا برآوخد نموده و تس از اعمال تعدیلهایی ،بخشهای ساختاخی (بخشهای نشانگر اختباط بین
متغیرهای مکنو ) خا برآوخد کند .همچنین ابعاد دیگر فرآیند مدل سازی باید برای خوانندگا آشکاخ شوند؛ ازجمل
اینک چ نرماف اخی و چ ویرایشرری از نرم اف اخ موخداستفاده قراخگرفت اسس؛ چراک نتایج برآوخد ،ممکن اسس از
ویرایشی ب ویرایش دیگررر از نرماف اخ و یا دخ نرماف اخهای مختلف متفاو

باشررد .نتایج نشا میدهد ک AMOS

و لی خل از ترکاخبردترین نرماف اخها دخ این حوزه هاتند.
تژوهشگر نمیتواند هم دادههررا و بروندادهای تحلیل خا دخ گ اخش «تایا نام و خسال یا مقال » بیاوخد و تنها
الزم اسس مواخد مهم معطوف ب هدف مطالع گ اخش شوند .دخ این بخش تژوهشررگر جداول و نموداخهای حاوی
اطالعا

دقیق همچو همباتگیها ،میانگینها و انحرافهای استانداخد ،شاخصهای تعدیل و غیره خا برای خواننده

فراهررم میآوخد .مهمترین دادههایی ک دخ بخش نتایج گ اخش میشوند شامل «اطالعا تو یفی»« ،برآوخد تاخامترهای
مدل» و «اخزشیابی و تعدیل مدل» هاتند.
تو یفی ج ئیا

الزم دخ موخد نمون های مطالع فراهم میشود .همانند سایر مطالعا  ،فراهم

دخ قامس اطالعا

نمود دادههای دموگرافیک و مشخصا

نمون ها دخ قالب متن یا جدول ب خواننده دخ دخک مطالع کمک میکند و

گاه دخ تفایر بهتر از نتایج مطالع و نی تی برد ب خوایی نتایج اهمیس داخد .بخش دیگری از آماخههای تو یفی مفید،
نمایش ماتریس همباتگی متغیرهای واخدشده ب تحلیل اسس .این دادهها برای خوانندگا عام مفید اسس؛ ولی برای
خوانندگانی ک قصررد تکراخ تحلیل مدل اولی خا داخند حیاتی اسس.
برای «برآوخدهای تاخامترهای مدل» گ اخش تمام نتایج برآوخد شررده ن الزم و ن امکا تذیر اسس .همچنین هم
آ ها نی برای خوانندگا جذابیس نداخد .باررت ب مدل تحس مطالع و سررؤاال تژوهش ابعاد خا ی از نتایج برآوخد
شده نیاز ب گ اخشدهی داخد .اگر هرگون بی نظمی دخ برآوخد مدل وجود داشررت باشررد ،خواننده بایررد دخ موخد آ
بداند .مثال این موخد «مشررکال

مربوط ب همگرایی» و دستیابی ب نتایج غیرمنتظره اسس .اغلب ،گ اخش نتایجی از

برآوخدها شامل برآوخدهای مربوط ب برازش مدل ،برآوخدهای تاخامترهای مدل و خطاهای معیاخ آ ها مطلوب اسس.
برای «اخزشیابی و تعدیل مدل» با دخ اختیاخ داشررتن نتایج برآوخد مدل ،تژوهشررگر میتواند برازش مدل خا موخد
اخزشیابی قراخ دهد .او از طریق مالحظ مقادیر شرراخص های برازش دخ موخد برازش آماخی مدل قضاو

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

میکند.

۲۹۲

مرجع پژوهش

شاخص مجذوخکای از مهمترین و خایجترین شاخصهایی اسس ک تژوهشگر برای تعیین موقعیس برازش کلی مدل
گ اخش میکند .عالوه بر این شرراخصهای متعددی برای برخسی برازش کلی مدل وجود داخد ک «آزمو نیکویی
برازش»« ،خیش میانگین تاماند یا  RMR ،RMSو « ،»RMSRشاخص برازندگی یا  »GFIو «شاخص تعدیلیافت
برازندگی یا « ،AGFIشاخص نرم شده برازندگی یا « ،»NFIشرراخص نرم نشده برازندگی « ،»NNFIشرراخص تاکر
لوی یا « ،»TLIشاخص برازندگی بنتلر یا « ،»BFIشاخص برازندگی تطبیقی یا  »CFIو «خیش دوم برآوخد واخیانس
خطای تقریب یا  »RMSEAازجمل مهمترین و ترکاخبردترین آ ها هاتند .تفارریر مناسب از شرراخصهای برازندگی
ماتل م تصمیم تژوهشگر دخ خابط با نقاط بحرانی یا نقاط برش مقادیر این شاخصها برای استناد دخ گ اخش یا مقال
اسس .ب عنوا مثال مقداخ مجذوخ کای دخ اختباط با دخج آزادی ) (dfو ب

وخ

محاسب نابس مجذوخ کای ب دخج

آزادی تعیین میشود و مدلهایی برازش خوب خا نشررا میدهند ک دخ آ ها مقداخ این نابس ن دیک ب یک باشد.
اغلب تژوهشررگرا فرضی برازش مدلهایی ک داخای نارربس مجذوخ کای ب خگتر از  3باشررند خا خد میکنند؛
دخ وختیک برخی مقداخ کمتر از  9خا ب عنوا مطلوب تیشررنهاد میکنند .تژوهشگرا اغلب بیش از یک شاخص خا
گ اخش میکنند ک بات ب تناسب آ ها با مقتضیا

تحلیل (ازجمل حجم نمون  ،نوع و مقیاس دادهها) و نی شرایط

گ اخش هر شاخص اسس .اما ب طوخکلی اگر تعداد بیشتری از شاخصها برازش خوبی خا نمایش دادند ،تژوهشگر
میتواند اطمینا بیشتری خا ب خوانندگا دخ موخد مناسب بود مدل بدهد .برای مثال دخ مطالع شیلکا  0و همکاخا
با هدف آزمو ساختاخ عاملی یک ترسشنام با استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد .تژوهشررگرا دو مدل تک
عاملی) (Aو دوعاملی) (Bخا تحلیل کردند .برخسی شاخصها نشا داد ک مدل دوعاملی )(Bبرازش بهتری نشررا
داد .آنا دخ یک جدول مانند جدول  30-8شاخصهای موخدنظر خا گ اخش داده و دخ متن ب تشریح تفاو

دخ برازش

مدلها ترداختند.
جدول  .29-8آزمون ساختار عاملی پرسشنامه  PHQ-1در مراقبتهای تسکینی (مطالعه شیلکات)

مشررخص مرحل برازش مدل ،فراهررم آوخد بازخوخد برای مفروض نظری مبنای ساخس مدل اسس .یعنی
اخزشیابی نتایج باید دخ «چاخچوب نظری زیربنای مدل» و مبتنی بر مهاخ

الزم دخ این خصوص باشد .دخ وخ

برازش مدل ،باید مشخص کرد ک تا چ حد تاخام ترهای برآوخد شررده (ب لحاظ اندازه و عالمس) با نظری مبنایی
مطابقس داخند .دخ وخ

وجود تطابق دخ هر محوخ ،تژوهشگر میتواند با حذف برخی از خوابط سرراختاخی ،مدل خا

سررادهتر کند .دخ وختیک برازش خوب نبود ،میتوا توسررع مدل خا با اضاف کرد خوابط مبتنی بر مفروض های
نظری انجام داد .دخ هرگون توسع یا سادهسازی مدل ،تژوهشگر باید اسررتدالل مبتنی بر نظری خا اخائ دهد .همچنین

1. Chilcot
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خروجیهای نرماف اخ ممکن اسس تعدیلهایی خا دخ قالب شاخصهای تعدیل 0تیشنهاد دهند ک باید نوع آزمو تعدیل
(مانند chi -square ، Lagrangeیررا  ) Waldو دلیررل انتخاب آ خا گ اخش کرد .تس از هرگون تعدیل مدل برای
خسید ب مدل نهایی ،باید گ اخش اقداما

انجامشده دخ خابط با خوایی مدل جدید ،ب ویژه دخ مقایا با مدلهای

اولی قبل از تعدیل اخائ شود .تیشنهاد میشود شاخصهای برازش و مقادیر مجذوخکای برای کلی مدلها تا خسید ب
مدل نهایی گ اخش شوند (علوی.)0939 ،
 .6-8اشتباهات رایج استفاده از روشهای آماری در پژوهشها
دخ تژوهشهای مختلفی ب وجود اشتباها
ا لی دخ خد مقاال

یا ایرادا

آماخی دخ تژوهشها اشاخهشده اسس .از سوی دیگر یکی از محوخهای

مربوط ب خسال ها و تایا ها ب مشکال

منظوخ مهمترین مواخد مشترک دخ اشتباها

گ اخشهای آماخی مربوط میشود .ب همین

خایج دخ جدول  33-8معرفی میشود.

جدول  .22-8مهمترین اشتباهات رایج آماری در پژوهشها
انواع

ردیف
0

عدم خعایس تیشفرضهای آماخی

3

خطا دخ نمون گیری تصادفی

9

خابط علّی

1

اب اخ جمعآوخی اطالعا

9

تعصب دخ انتشاخ

5

اطمینا از دخستی نتیج یک آزمو مبتنی بر سطح معنیداخی ()P value

تژوهشگرا باید با استفاده از مشاوخه متخصصا  ،مراقب اینگون خطاها باشند تا زحما

آ ها ب هدخ نرود.

طبیعیبود توزیع دادهها تیشفرض اساسی بایاخی از آزمو های آماخی اسس .اغلب حتی برای آزمو های بیش از
دو متغیر از آزمو «کولموگروف اسمیرنوف 3»zاستفاده میشود و این دخحالی اسس ک این آزمو دخ هنگام وجود دو

نمون و ل وم مقایا اندازه بین آ دو نمون و اخزیابی همقواخگی متغیرهای ختب ای دخ دو نمون ماتقل اسس .طبیعی-

بود توزیع دادهها همچنین تیشفرض مدلیابی معادل ساختاخی و آزمو حداقل مربعا
تخمین حداکثر احتمال 9تیش فرض طبیعی بود چند متغیره اسس ک دخ برخی مقاال

تعمیمیافت اسس .فرض

نقض میشود .بنابراین الزم

اسس تیشفرضها برخسی و نتایج آ گ اخش شود« .طبیعی بود توزیع دادهها»« ،برابری واخیانسها» و «خطی بود
دادهها» تیشفرضهایی هاتند ک میتوانند همزما از طریق برخسی تراکندگی باقیماندهها از طریق اجرای غربالگری
اولی با استفاده از خگرسیو اخزیابی شوند .اگر هم فرضیا
ماتطیل نخواهد داشس (شبی ماتطیل خواهد شد) و نمرا

تائید شوند شکل نموداخ سنگخی ه 1فا ل زیادی از
دخ مرک آ متمرک شدهاند .طبیعی بود توزیع متغیرهای
1. Modification indexes
2. Kolmogorov-Smirnov Z
3. Maximum likelihood
4. Scatterplot
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مشاهدهشده نی می توانند از طریق برخسی هیاتوگرام و خال

آماخ تو یفی نی اخزیابی شوند .خوشهایی برای

اخزیابی طبیعی بود توزیع چند متغیره وجود داخد .طبیعی بود توزیع چند متغیره خا میتوا با استفاده از چولگی 0و
کشیدگی 3چندمتغیره ماخدیا ( )0389برخسی کرد .تیترز ( )3901شش دستوخالعمل برای استفاده از مدلسازی معادل
ساختاخی اخائ داد.
 جهسدهی (قدخ

شواهد حا ل از تحقیقا

 قابلیس اطمینا (ثبا

مبتنی بر اقداما

 نامنظمی (تأثیر متغیرهای بدو نظاخ

قبلی ،نظری و استدالل)

مکرخ)
بر گروهها)

 مشخص (تمای تجربی و نظری)
 قدخ

(قدخ

آماخی برای شناسایی اثرا

فرضی)

 میانجیگری
باید نابس ب این واقعیس آگاه بود ک خوی های آماخی فقط اطالعا

خا دخ موخد تشتیبانی دادهها خا ب ما اخائ

میدهند ک همیش عدم اطمینا دخ آماخ استنباطی وجود داخد.
 .1-8تجزیهوتحلیل دادههای کیفی
دادهها دخ تحلیل کیفی دخ انواع «تو یفی ،تبیینی و تفایری» ب شرح جدول  39-8تحلیل میشوند (ساعی.)0981 ،
جدول  .29-8انواع تحلیل دادههای کیفی
ردیف

انواع

0

تو یفی

3

تبیینی

9

تفایری

توضیح
تشریح فا

هر یک از متغیرها با تحلیل نظام معانی متن یا واقع ای جدا از زمین های اجتماعی

یا علی و تحلیل با علسکاوی زمین های اجتماعی و تاخیخی تأثیرگذاخ بر متن یا واقع بر مبنای نظری
با تیشفرض معناداخ بود تدیدهها و کنشهای اجتماعی ب بازگویی و نمایش معنای نهفت متن یا واقع دخ
دخو زمین میتردازد.

منظوخ از متن ،تژوهشهایی اسس ک داده های آ از نوع نوشتاخی یا گفتاخی اسس و منظوخ از واقع یا خویداد،
خفتاخهای افراد و تدیدههای اجتماعی چو خسوما یا نابرابریهای اجتماعی اسس .منظوخ از زمین  ،شرایط یا چاخچوبی
اسس ک متن یا واقع دخو آ خوی داده و فهمیده میشود .زمین میتواند «معرفتی یا اجتماعی» باشد .زمین معرفتی،
متن کلیتر و ب خگتری اسس ک متن خا ی از آ دخ نظر گرفت میشود و بر اساس آ میتوا با خویکرد تفایری،
معانی نهفت دخ آ خا دخ دخو متن کلی تر تفایر کرد .این مفهوم ب معنای فهم یک کلم دخ دخو ساختاخ یک جمل
اسس.
دخ تژوهشهای کیفی تژوهشگر میتواند از طریق «استدالل قیاسی و استقرائی»« ،تمثیل و تشبی »« ،نشان یابی»،
«تجرید»« ،تشخیص تفاو

و تمای »« ،مقایا » و امثال آ ب کمک «تفکر ،تعقل و منطق» ،دادههای جمعآوخیشده خا
1. Skewness
2. Kurtosis
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تحلیل و دخ ادام با ذهن اکتشافی خود تفایر کند .تحلیل کیفی دادهها ب س اقدام اساسی ب شرح جدول  31-8اشاخه
داخد.
جدول  .23-8اقدامات الزم برای تحلیل کیفی دادهها
ردیف

اقدامات

0

کاهش دادهها

3

نمایش دادهها

9

نتیج گیری

توضیح
مدیریس دادهها ،خوانش و شرحواخه نویای با کدگذاخی ،سازما دهی و حذف دادههای نامربوط
تشریح و طبق بندی ب

وخ

جدول ،نموداخ ،شبک و دیگر وخ های ترسیمی

تحلیل و تفایر دادهها و اطمینا از آ با توج ب دادههای جدید ،تأیید افراد احبنظر و امثال آ

دخ اغلب خوشهای کیفی برای دو گام ا لی کاهش دادهها ،دخ گام مدیریس دادهها ،یک توش خالی و اختصا ی
ساخت و دادهها دخ آ سازما دهی میشود .سپس برای خوانش و شرحواخه نویای ،تژوهشگر متن خا میخواند و دخ
کناخ آ یادداشسهای حاشی ای مینویاید و دخ عمل ،کدهای اولی خا شکل میدهد.
اغلب فرایند تحلیل دادههای کیفی با نمایش یافت ها دخ دو گام «تشریح و طبق بندی» و دخ ادام «تفایر و بازنمایی»
با خویکردهای خاص دخ انواع خوشهای تژوهش کیفی انجام میشود .برای نمون «تشریح» دخ خوش «بیوگرافی» خوی
مجموع معینی از «تجرب های عینی با خویکرد خوند زندگی فرد» و دخ خوش «تدیداخشناسی» خوی «تجرب تژوهشگر»
و دخ «مطالع موخدی» خوی «موخد و باتر آ » تأکید داخد .یا برای «طبق بندی» دخ خوش «بیوگرافی» بر «داستا ها ،مکا
و باتر آ » ،دخ خوش «تدیداخشناسی» بر «عباخ ها یا واحدهای معنایی» و دخ خوش «گراندد تئوخی» بر «کدبندی
محوخی و تعیین شرایط علی ،زمین ای ،مداخل گر و خاهبردها» تأکید میشود .برای «تفایر» نتایج دخ «بیوگرافی» بر
«نظری تردازی برای توسع الگوها و معانی» ،دخ خوش «تدیداخشناسی» بر «تو یف متنی ساختاخی» و دخ «مردمنگاخی»
بر «تفایر و معنا کرد یافت ها» تأکید خواهد شد .همچنین دخ مرحل «بازنمایی» اخائ دخ خوش «بیوگرافی» بر «یک
خوایس متمرک بر فرایندها و مشخص های خاص و عام از زندگی» و دخ خوش «گراندد تئوخی» بر «یک مدل تصویری
یا یک سری قضایا» و دخ «مردمنگاخی» بر «گ اخشی با جدول و نموداخ» استواخ خواهد بود (محمدتوخ.)0933 ،
 .9-1-8روشهای سازماندهی دادهها
دخ اغلب تژوهشهای کیفی ،تج ی وتحلیل دادهها ب موازا

جمعآوخی دادهها و طراحی تژوهش انجام میشود .آماده-

سازی دادهها شامل آمادهسازی تمام مواد اولی ازجمل «یادداشسهای میدانی ،خونوشسهای مصاحب  ،اسناد کلیدی و
انواع توش های الکترونیکی» اسس .مراحل اولی تحلیل دادهها مشاب فرایند سازما دهی و یک اقدام تفایری اسس.
وقتی دادهها ب شیوهای خاص سازما دهی میشوند ،ب طوخ ضمنی تژوهشگر خا تشویق میکنند تا ب برخی مقایا ها
توج نموده و بقی خا نادیده بگیرد .سازما دهی دادهها ،تفایر موضوعا

برجات خا تحس تأثیر قراخ میدهند .باید

توج داشس ک خوش سازما دهی بر تحلیل دادهها اثر خواهد گذاشس .بنابراین دادهها باید طوخی سازما دهی شوند
ک بیشترین معنی خا داشت باشند .البت هیچ خاه مطلقی برای سازما دهی دادهها وجود نداخد ولی میتوا ب جهس
تاهیل دخ سازما دهی دادهها از خوشهایی ب شرح جدول  39-8استفاده کرد.
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جدول  .25-8انواع روشهای سازماندهی دادههای کیفی
ردیف

انواع

توضیح

0

خوند تاخیخی

بر اساس تاخیخ جمعآوخی یا ایجاد دادهها یا سازما دهی ب ترتیب زمانی با خط سیر تحلیل داده و

3

نوع داده و معیاخ

مانند قراخداد یادداشسهای میدانی دخ یک توش  ،خونوشسهای مصاحب دخ توش دیگر و امثال آ

9

منبع

براساس منبع جمعآوخی داده و مناسب برای زما دسترسی ب دادههای هر یک از شرکسکنندگا

1

ویژگی جمعیسشناسی

نشانگر نحوه جمعآوخی دادهها و تفایر آ ها دخ طول زما یا اختباط علی

بر اساس ویژگی شرکسکنندگا و مناسب برای زما قابلتشخیص بود ویژگی جمعیسشناختی
مشاخکسکنندگا

تژوهشگرا باید با «مطالع و مروخ دادهها»« ،گوش داد » و «تفکر دخ موخد دادهها» ،حدود س چهاخم از زما
جمعآوخی دادهها ب غوط وخ ساختن خود دخ کل دادهها اختصاص دهند .تژوهشگرا دخ طول این مرحل باید دخ
موخد دادههای خود و یافت های ایجادش ده با دیگرا

حبس کنند .این کاخ ب تژوهشگر دخ توج ب انواع تفایرها و

معنادهی ب یافت ها کمک میکند .هدف از غوط وخ شد تژوهشگر دخ دادهها« ،تمرک خوی دادهها»« ،ثبس بازتابها»
و «ترهی از قضاو

احتمالی» اسس.

 .2-1-8تجزیهوتحلیل دادههای سازماندهی شده
شیوه تحلیل دادهها دخ تژوهشهای کیفی باتگی ب هدف و موضوع تژوهش داخد .باید توج داشس ک بهترین خوش
تحلیل برای یک شخص ل وماً بهترین خوش برای شخص دیگر نخواهد بود .چو بر اساس «نوع جمعآوخی دادهها»
یا «همزما بود مشاهده و مصاحب برای جمعآوخی دادهها» ب تحلیلهای متفاوتی نیاز اسس؛ بنابراین خوشهای
تحلیل برای شرایط مختلف قابلتغییر اسس .ب همین منظوخ دخ بخش سوم کتاب و معرفی انواع خوشهای کیفی میتوا
با مالحظا

تحلیل داده دخ هر خوش کیفی آشنا شد .مهمترین اقدام برای تحلیل دادههای جمعآوخیشده دخ خوش

کیفی ،ثبس «دقیق ،مناسب و متقاعدکننده» دادههای جمعآوخیشده یا یافت ها برای تحلیل اسس .دخ جدول 35-8
شیوههایی برای ثبس و نگاخش دادههای جمعآوخی تیشنهاد میشود.
جدول  .26-8انواع شیوههای ثبت دادههای جمعآوریشده در روش کیفی
ردیف
0

انواع
تمها یا موضوعا

3

ترتیب زمانی /داستانی

9

خوایس دخهمتنیده

1

توضیح معما

9

متن جداشده

5

الی بندی کرد

توضیح
سازما دهی بر اساس برجات ترین تمها یا موضوعا

ا لی یا طبق بندی با یک نظری اثبا شده

خوایس توسع یک فرایند خاص و تغییر فرهنگی یا داستا شخص یا گروهی خاص دخ طول زما
دو یا چند داستا مختلف با همپوشانی یا دخ طول هم برای ترسیم یک داستا ب خگتر
شروع با یک تناقض ،ابهام یا معما و تالش برای تاسخ با تأکید بر عاملی آشکاخ یا اموخ معمول
جداسازی تحلیل و اطالعا

نظری از داستا ب دالیل زیباییشناسی ،مهیج بود و امثال آ

الگوی غیرخطی دخهموبرهم و الی بندی از موضوعا

یا دوخههای زمانی مختلف دخ کناخ هم

دخ ادام برخی از خوشهای خایج دخ جمعآوخی و تحلیل دادهها دخ خوش کیفی معرفی خواهد شد.
 .9-2-1-8تحلیل دادهها به روش کدگذاری :کدگذاخی دادههای کیفی ب معنی تنظیم دادههای خام دخ یک چاخچوب
مفهومی بر اساس یک مجموع داده با مفاهیم مشترک دخ قالب یک کد اسس .کد باید حیح ،جامع ،مانع و بدو
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ابهام باشد .کدگذاخی دادهها ،شامل گروه بندی و تخصیص کدهای عددی ب تاسخ سؤاال
اسس .برای سؤاال

خاص مربوط ب متغیرها

بات (بیشتر کمی) ،کدها ب گ ین های محدودشده اختصاص مییابد اما برای سؤاال

کیفی) کدها ب موضوعا

۲۹۷

باز (تحقیق

شناساییشده دخ حین جمعآوخی یا تحلیل داده ب شرح جدول  31-8اختصاص خواهد

یافس.
جدول  .21-8فرآیند کدگذاری برای سؤاالت باز (دادههای کیفی)
ردیف
0

توضیح

مراحل

محوخبندی موضوع فهرسس بندی و یکپاخچ سازی تاسخهای یکاا یا ن دیک ازنظر معنی بر اساس هدف تژوهش
طبق بندی با عدد

اختصاص یک کد یا عدد ب هر فهرسس

3

کدگذاخی محوخی

مروخ کدهای اولی دادههای کیفی و دخ وخ

9

اخزیابی کدگذاخی

ازنظر توشش سؤاال

1

کدگذاخی انتخابی

مطالع دادههای خام ب منظوخ تحلیل مفهوم کلی ب کمک تأییدها یا مخالفسهای احتمالی

9

اخزیابی اعتباخ و

با «اخزیابی یافت ها توسط یک احبنظر»« ،مقایا با کدگذاخیهای مشاب دیگر تژوهشها»« ،استفاده

حس دادهها

از فرمول( :تعداد مخالفسها +تعداد موافقسها)  /تعداد موافقسها = قابلیس اطمینا (باالتر از 59

نیاز اف ایش کدها

تژوهش و سازما دهی بر اساس زما  ،اولویس یا تشخیص خابط  ،تفاو یا علس

دخ د)»
5

تج ی وتحلیل
نهایی دادهها

شناسایی خخدادهای منظم ،جمعبندی دخباخه «نوع خفتاخ حاکم ،ساختاخ خفتاخ ،تعداد تکراخ و علس»،
«جمعبندی بر اساس اظهاخا

و جمال

دخ دست های مشترک»

خوشهای مختلفی خا میتوا برای ح گذاخی و باال برد

حس و اعتباخ دادهها موخداستفاده قراخ داد .ازجمل

اینک از افراد موخدبرخسی خواسس تا خودشا دخباخه تحلیل و تفایر شما قضاو کنند .اغلب از آ ها خواست میشود
تا نظر موافق یا مخالف خود خا دخباخه یافت ها بدهند .هرچند مخالفسها داخای دالیل گوناگو و نیازمند برخسی بیشتر
اسس اما موافقسها عامل مؤثر دخ اف ایش حس و اعتباخ تحلیل دادهها میباشد (جون و گراتو .)0930 ،
 .2-2-1-8تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه :از چالشهای یافت های کیفی دخ تحلیل ،فرآیند فهم و شناخس
خونوشس دادههای حا ل از مصاحب اسس .دخ تبدیل دادههای مصاحب ب متن باید موضوعا

مرتبط با سؤاال

دخ

چاخچوب نظری خا دخ نظر داشس .تژوهشگر دخ فرایند تحلیل باید آماده مقایا «داده با داده»« ،داده با گروه» و «گروه
و اخزیابی» دادهها ب شرح جدول  38 -8انجام

با گروه» باشد .این کاخ با «یادداشس ،کدگذاخی ،تعیین موضوعا
میشود.

جدول  .28-8مراحل تحلیل دادههای مصاحبه
ردیف

محورها

0

یادداشس

3

کدگذاخی دادهها

اختصاص کد یا عدد برای مفاهیم مشترک

9

تعیین موضوعا

کاهش محتوای کدها ب اج ای قابلکنترلتر

1

اخزیابی و تأیید
دادهها

توضیحات
ثبس کالمی و نمادی دادههای حا ل از مصاحب

گ اخش خوایی و تایایی دادهها با خوشهایی مانند «برخسی اعضا یا تأیید متن مصاحب » و «مثلثبندی یا
استفاده از چند اب اخ برای جمعآوخی داده از یک تدیده»
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 .9-2-1-8تحلیل دادههای حاصل از مشاهده و یادداشتبرداری :دخ آ تژوهشگر ب عنوا عامل ا لی بر اساس
دادههای جمعآوخی شده و اهداف مطالع  ،هدایس و خاهنمایی میشود .تحلیل شامل هما کدگذاخی و سازما دهی
دادهها اسس .این فرآیند میتواند با استقراخ یادداشسها بر خوی می ب منظوخ مشاهده و دخک محتوای کلی و امکا
شناخس کلی از دادههای موجود برای اخائ تحلیل دادهها باشد .این تحلیلها طی فرآیندی ب شرح  33-8انجام میشود.
جدول  .21-8فرآیند تحلیل دادههای حاصل از مشاهده و یادداشتبرداری
توضیح

ردیف

مراحل

0

تعیین موضوع

3

ثبس مشاهدا

9

گروهبندی

خواند مطالب و گروهبندی آ ها خا بر اساس موضوعا

1

کدگذاخی

اختصاص کد یا عدد بر اساس مفاهیم مشترک

9

چینش خوی می

5

تحلیل داده

بر اساس اهداف تژوهش ،ماائل و موضوعا
ثبس کالمی و نمادی مشاهدا

موخدبرخسی از مشاهدا

(اسکن دیداخی و بایگانی فی یکی)

استقراخ یادداشسها خوی می ب منظوخ مشاهده و دخک کلی از موجودی
تحلیل کلی از یافت های تازل مانند برای شناسایی خوند معناداخ ،الگوها ،گروهها و احااسا

موجود

 .9-1-8تفسیر یافتهها در روش کیفی
دخ این گام تفایر یافت های تژوهش دخ قالب «نتایج» اخائ میشوند .دخ تفایر یافت ها و برای خسید ب نتایج مشخص
باید ب «محوخهای مهم یافت ها و چگونگی تیوند آ ها با مبانی نظری» توج داشس« .یافت ها» نمایش ادعاها و «نتایج»
«چگونگی اختباط یافت ها با نظری یا ایجاد آ » برای «حل یک مشکل»« ،نقد یک مکتب فکری»« ،تقویس یک نظری
نوتا»« ،ایجاد یک نظری جدید» یا «اخائ یک کاخبرد عملی» اسس .اشاخه ب محدودیسها دخ «تفایر یافت ها» ب ایجاد
ایدههایی برای تژوهش دخ آینده کمک کند« .نتایج» حا ل از تژوهش کیفی میتوانند ب شکلهای «طبق بندی دادهها،
شناسایی تمها ،تولید نظری و اخائ مدل» ب شرح جدول  99-8باشند.
جدول  .90-8انواع شکلهای حاصل از نتیجهگیری مبتنی بر یافتههای پژوهش کیفی
ردیف

نتایج

0

طبق بندی

3

تم

9

نظری

1

مدل

9

کاربرد

تعریف
با توج ب مجموع ای از حوزهها و مفاهیم مشترک

برای شفافیس تعریف و مقایا تدیدههای تیچیده

مفاهیم مناجم شده دخباخه موضوع تژوهش

شناسایی تجاخب مشاخکسکنندگا از کل دادهها

مجموع ای از گ اخهها برای تشریح ،تیشبینی و تفایر تعیین دست های ممکن ب جای خروجیهای خاص
خخدادها ،تدیدهها یا مواخد
ترکیبی شماتیک و اخائ مینیاتوخی از واقعیس

نمایش شمای ا لی از دل دادهها و سادهسازی موضوع

گ اخش

تحلیل عام و تاسخگو ب گ اخهها جهس جمعبندی

اخائ تفایری متفاو

تو یفی

غائی محتوا و زمین موخدبرخسی

و گاهی سفر ب فراسوی متن
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 .3-1-8مالحظات تحلیل و تفسیر دادههای کیفی
تحلیل دادههای کیفی دخ برگیرنده س فعالیس زنجیرهای و متناوب «تقلیل دادهها»« ،نمایش دادهها» و «ترسیم و تصدیق
نتایج» اسس .این فرایند از شروع تژوهش تا اتمام آ ادام داخد .مدیریس ذخیره دادهها با خویکردهای موخداشاخه ،بر
تنج کاخکرد ب شرح جدول  90-8تأکید داخد (دن ین و لینکلن.0)0331 ،
جدول  .99-8انواع کارکردهای حاصل از مدیریت ذخیره دادهها در پژوهش کیفی
ردیف
0

انواع
وخ بندی

توضیح
امکا اطالع چگونگی و ترتیب دخیافس مداخک ذخیرهشده دخ هر مرحل از تژوهش
امکا برقراخی اختباط میا اسناد و مداخک مختلف

3

اخجاع

9

نمای برداخی

1

مفهومسازی

امکا خال

9

شماخهگذاخی

امکا اختصاص شماخه ب مداخک

امکا طبق بندی دادهها و اختصاص کد ب هر مدخک با اخائ فهرستی از این کدها
سازی تمامی مداخک ازنظر مفهومی

مرحل تحلیل دادهها دخ تژوهش کیفی ،همزما با طبق بندی و ذخیره آ ها از ابتدای تژوهش آغاز و طی مراحلی
مشخص ب شرح جدول  93-8انجام میشود.
جدول  .92-8مراحل انجام تحلیل داده در پژوهش کیفی
ردیف

مراحل

توضیح

0

تحلیل با طرح تژوهش

تصمیمگیری اولی دخ خصوص سؤاال  ،چاخچوبها و خاهنماهای نظری بر اساس طرح تژوهش

3

تحلیل موقس دادهها

دخ طول تژوهش و اخائ دهنده مفروضا

9

تحلیل مجدد دادهها

انجام آ دخ هر مرحل از تژوهش

1

تحلیل نهایی

اولی برای ادام مشاهدا

ب تژوهشگر (تحلیل متغیر)

جمعبندی نهایی از تحلیلها

برای انجام این مراحل از خوشهای تحلیلی مختلفی چو «ثبس الگوها»« ،برخسی خوابط»« ،خوش بندی مفهومی»،
«ساختن استعاخه و تمثیل»« ،شماخش و بازنگری دادهها»« ،مقایا »« ،تفکیک متغیرها»« ،تسوتیش کرد دادهها و
مقول های کلی»« ،عاملیابی»« ،شناسایی متغیرهای مداخل گر»« ،ساختن زنجیرهی شواهد» و «ایجاد تیوستگی مفهومی»
استفاده میشود.
تحلیل برخی تژوهشهای کیفی با چاخچوب نظری از تیش تعیینشده نیاس؛ دخ این مواخد تژوهشگر از
جایگ ینهایی برای چاخچوب نظری همچو «استفاده از مدلهای نظری زمین ای»« ،ترسیم نقش خاه از دادها»،
«تدوین الگوی تیشبینیکنندهای از خویدادها»« ،مدلسازی» یا «تدوین زنجیرهای از خوابط غیرسلال مراتبی» استفاده
میکند (دن ین و لینکلن.)0331 ،

1. Denzin & Lincoln
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 .5-1-8ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش کیفی
اشتباها دخ فرایند تحلیل تژوهشگر اغلب ناشی از «خاتگی ،تفایر اشتباه و تعصب شخصی» اسس؛ بنابراین تژوهشگر
باید کیفیس فرایند تحلیل خا از طریق تأیید حس و اعتباخ دخ کل فرایند تژوهش حفظ کند .برای تعیین «خوایی ،تایایی
و عینیس» دخ تژوهش کیفی معیاخهای مشخصی وجود داخد و برخی کاخشناسا دخ مواخدی از مفهوم «قابلیس اعتماد»
ب جای «خوایی و تایایی» دخ این خوش استفاده میکنند .دخ این خویکرد «قابلیس اعتماد» یا کیفیس تژوهش خا میتوا
دخ چهاخمحوخ ب شرح جدول  99-8شناسایی کرد.
جدول  .99-8انواع روشهای ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی
توضیح

ردیف

انواع

0

قابلیس اعتباخ

3

قابلیس اعتماد

تأکید بر ثبا

9

قابلیس انتقال

می ا قابل کاخبرد بود نتایج برای گروههای دیگر با تشریح دقیق و مشابهسهای موجود

1

قابلیس تأیید

جاتجوی معنا از طریق توج ب عوامل عدم قطعیس و عوامل تدیداخ شونده برای ایجاد طرحی از
تغییرا
و تایداخی و می ا تعمیم یافت های یک تژوهش ب محیطی دیگر

می ا احراز شاخص عینیس دخ تژوهش با تأکید بر قدخ

تحلیل و دقس دادهها و می ا تأیید آ ها

دخ تژوهش کیفی ،واقعیس قطعی وجود نداخد و تژوهشگرا بیشتر ب شناخس عمیق و موضوعی خاص و نشا
داد ابعاد مختلف ب جای تعمیم داد میتردازند .از آنجاییک دخ اغلب تژوهشهای کیفی دادهها از متن خا ی تدیداخ
میشوند؛ اغلب غیرقابلتعمیم هاتند .همچنین دخ خوش کیفی ب انواع تایاییهایی ب شرح جدول  91-8اشاخه میشود.
جدول  .93-8انواع پایایی در پژوهش کیفی
توضیح

ردیف

انواع پایایی

0

دخ برآوخد

انتخاب شیوه مشاهدهای با خهآوخد مشاب و قابل تکراخ

3

دخ مشاهده

ماهیس تغییرناتذیر یک مشاهده دخ گذخ زما

9

همزما

مقایا تذیری یا هماف ایی مشاهدا

خخدادها ب طوخ همزما

باید توج داشس ک هیچ تاسخی ب این ترسش وجود نداخد ک چ معیاخی یک تژوهش کیفی خا مناسب می-
سازد .اما میتوا هشس معیاخ خا ب شرح جدول  99-8مروخ کرد.
جدول  .95-8انواع معیارهای ارزیابی یک پژوهش کیفی
ردیف

انواع

0

اخزشمندی

توضیح
مرتبط ،ب جا ،ب موقع ،مهم و جالب بود

موضوع
استفاده از ساختاخهای نظری با توج ب «داده و زما » دخ میدا  ،نمون ها ،زمین ها ،جمعآوخی دادهها و

3

دقس

9

خلوص

بازتابدهنده اخزشهای ذهنی ،دوخی از تعصبا

1

همنوایی

برخوخداخی از چاخچوبی مشخص ازلحاظ نظری ،عملی ،اکتشافی و خوششناختی

9

اعتباخ

فرایندهای تج ی وتحلیل
تژوهشگر و شفافیس خوشها و چالشها

قابلیس اعتماد تژوهش با ویژگیهایی مانند تو یف هم جانب  ،ج ئیا
نشا داد ب جای گفتن مانند «مثلثیسازی و متبلوخسازی»
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واقعی ،توضیح دانش ضمنی و

مبانی تجزیهوتحلیل یافتهها

5

همکاخی معنیداخ

1

اخالق

8

اناجام معناداخ

3

شفافیس

تژوهش باید از طریق زیباییشناسی ،نمایش خاطرهانگی  ،تعمیمتذیریهای طبیعی و یافت های قابلانتقال،
انواع مخاطبین خاص خا تحس تأثیر قراخ دهد.
تژوهشگر باید اخالق خوی ای ،اخالق خاص موقعیتی -فرهنگی و اخالق خابط ای
مطالع ب آنچ مدعی آ اسس ،دسس یابد ،خوی هایش با اهداف اعالمشده آ تناسب داشت باشد و
اختباطا

داخلی معناداخی بین ادبیا  ،سؤاال

تژوهشی ،یافت ها و تفاسیر وجود داشت باشد.

ایجاد اطمینا از حس نتایج و قابل تکراخ بود تژوهش و امکا خدگیری هرگون خطای احتمالی

مهمترین اب اخ اخزیابی تژوهشهای کیفی ،شفافیس خوششناختی آ اسس ک برای خسید ب آ میتوا از خاههایی
چو «ثبس دقیق تمام دادههای برداشسشده دخ میدا »« ،ماتندسازی دقیق مراحل مختلف تژوهش»« ،بیا کامل خوش
انجام تژوهش» و «ممی ی و بازبینی ماتمر دادهها» استفاده کرد (دن ین و لینکلن.)0331 ،
 .8-8تحلیل دادهها به روش مقایسه دائمی

0

خوش مقایا مداوم فرایندی اسس ک دخ آ هر داده تازه جمعآوخیشده کیفی با دادههای قبلی جمعآوخیشده دخ یک
یا چند مطالع قبلی مقایا می شود .اگرچ این خوش تحلیل داده با خوش تژوهش گراندد تئوخی ظهوخ کرد ،اما دخ
تژوهشهای کیفی دیگر هم موخداستفاده قراخ میگیرد .این خوش تحلیل ،فعالیتی تیوست و مبتنی بر کدگذاخی دادهها
و مقایا دادهها دخ طول مطالع برای دسسیابی ب یک الگو یا نظری حقیقی اسس .دادههای کدگذاخی از انواع
محتواهای «مصاحب  ،و

یا تصویر» باید دخ تژوهش ب شکلی با برخوخداخی از ثبا

الزم کدگذاخی شوند .دخ طول

کاخ با دادهها باید مضمو ها و مقول ها خا با اف ایش تعداد کدها شناسایی کرد .اگر مضمو با دادهها و کدهای تعیینشده
بر اساس آ ها تناسب نداشس ،باید یک کد جدید ایجاد کرد تا آ مضمو دخ تحلیل دادهها قراخ گیرد .دخ کدگذاخی
ب خوش کیفی س خوش ا لی ب شرح جدول  95-8وجود داخد (فرام.)3909 ،
جدول  .96-8سه روش اصلی کدگذاری در پژوهش کیفی
توضیح

ردیف

روش

0

باز

3

محوخی

خابط داد و ب هم تیوستن مقول های ایجادشده

9

انتخابی

توسع یک نظری مشخص دخ بیا اختباط مقول های ایجادشده و دخمجموع ایجاد گ اخههای نظری

سازماندهی اولی دادهها ب منظوخ تالش برای دخک برخی از آ ها

مبانی مهم موخد تأکید دخ این فرایند ،توج ب چند مفهوم کلیدی ب شرح جدول  91-8اسس (فرام.)3909 ،

1. Constant Comparative Method
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جدول  .91-8مفاهیم پایه در کدگذاری محتوا با روش مقایسه دائمی
توضیح

ردیف مفاهیم
0

مفهوم

تأکید بر «تشخیص تمای یک خویداد یا احااس از دیگر مواخد» و «برقراخی اختباط با گذشت  ،حال یا آینده چی ی»

3

سازه

اغلب مفاهیم ،با ایجاد خوش یک واحد مرتب باالتر یا سازه خا تشکیل میدهند .برای نمون بهره هوشی یک سازه

9

گ اخه

بیانگر خوابط بین چند سازه

1

نظری

خابط بین چند گ اخه

اسس ک شامل مفاهیم سن و هوش میشود.

دخ مجموع خوش مقایا دائمی یک فرایند کدگذاخی دادهها ب خوش استقرا یا از ج ء ب کل خسید اسس ک برای
طبق بندی و مقایا دادههای کیفی استفاده میشود .فرایند اجرای این خوش خا میتوا دخ چهاخگام ب شرح جدول
 98-8دنبال کرد.
جدول  .98-8فرایند اجرای روش مقایسه دائمی
مراحل

ردیف
0

مقایا معیاخهای قابل استفاده برای هر مقول

3

ادغام مقول ها و گ اخههای آ ها

9

محدود کرد مواخد ب یک نظری

1

نوشتن یک نظری

هرچند دخ این خوش تولید نظری یک فرآیند و مراحل مشخصی وجود داخد ک با انجام هر مرحل  ،مرحل بعد
شروع میشود؛ اما مراحل اولی همچنا باقی میمانند و تا خسید ب نظری نهایی موخداستفاده قراخ میگیرند .دخ این
مقایا های دائمی ،معیاخها زمین ایجاد گ اخههای نظری برای هر مقول خا فراهم میکند .تژوهشگر شروع ب فکر دخباخه
ا طالحا

موجود دخ دامن ای از انواع مقول ها ،ابعاد و امکا خال

سازی یا خبط آ ها با دیگر طبقا

و گ اخهها

میکند .همچنا ک مقول ها و گ اخههای نظری آ ها مشخص میشوند ،تژوهشگر باید ب گ اخههای ایجادشده و شرایط
حاکم بر شکلگیری آ ها نی توج داشت باشد.
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مبانی بحث و نتیجه گیری

هدف کلی :آشنایی با مبانی بحث و نتیجهگیری روی یافتههای پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم بحث و نتیجهگیری
 آشنایی با روشهای بحث روی نتایج
 آشنایی با چگونگی بیان محدودیتها
 آشنایی با چگونگی ارائه پیشنهادها
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مقدمه
تس از تج ی وتحلیل دادهها و خسید ب نتایج یا تاسخ سؤاال
انجام دهد .دخ این فصل ب مهمترین مالحظا

تژوهش ،تژوهشگر خوی آ ها «بحثونتیج گیری»

برای بحث ،نتیج گیری و اخائ تیشنهادها ترداخت خواهد شد.

 .9-1مفهوم بحثونتیجهگیری
دخ یافت ها ب

کلی ب محتویا

وخ

و نتایج حا ل از «تج ی وتحلیل دادههای کمی یا کیفی» اشاخه میشود و هیچ

بحثواستداللی از یافت ها وجود نداخد؛ اما دخ قامس بحث خوی نتایج یافت ها تفایر و مقایا با یافت های قبلی وخ
میگیرد .دخواقع دخ قامس یافت ها ب اخائ

رف نتایج ترداخت خواهد شد اما دخ قامس «بحثونتیج گیری» باید

«معنا ،مفهوم و اهمیس نتایج» بیا شود .بنابراین باید با تمرک خوی نتایج یافت ها نشا داد ک آ ها چگون با «ادبیا
تیشین » و «سؤاال

تژوهش» و «مبانی نظری» مرتبط خواهند شد .دخ ادام باید ب کمک مبانی نظری ،یک «نتیج گیری

کلی» از بحثهای انجامشده خوی «نتایج تژوهش» داشس.
دخ ادام «بحثونتیج گیری» باید بر اساس نتایج مشخص« ،تیشنهادهای کاخبردی» اخائ کرد .همچنین باید با معرفی
«محدودیسهای تژوهش» ،بر اساس آ ها «تیشنهادهای تژوهشی» ب دیگر تژوهشگرا اخائ داد .این مواخد مهمترین
قامسهای هر تژوهش هاتند ک بایاخی از افراد ،تنها همین قامسها خا از مجموع کل گ اخش مطالع میکنند.
دخ اغلب «تایا نام ها و خسال ها» عنوا «بحثونتیج گیری» دخ فصل تایانی یا تنجم اخائ میشود .بایاخی از افراد
خوی این فصل تأکید داخند زیرا دخ این فصل کلیاتی خال
میشود .برای این منظوخ ابتدا «خال
منتخب» ،سپس «خال

واخ از دیگر فصلها و سپس «بحثونتیج گیری» اخائ

تژوهش» شامل «مائل  ،اهداف ،شکاف تژوهشی ،مبانی نظری و خوششناسی

یافت ها» و دخ ادام «بحثونتیج گیری» نوشت میشود .این جامعیس دخ نگاخش باعث میشود

تا خواننده با مروخ این فصل دخ جریا سریع ج ئیا

تژوهش و بخش مهم آ یعنی «بحثونتیج گیری» قراخ گیرند.

برای این منظوخ نباید مواخد فصول قبل «تایا نام یا خسال » خا عیناً تکراخ کرد بلک باید ب مروخ کوتاهی از «کلیا ،
مبانی نظری ،خوششناسی و یافت ها» ترداخس .این خال
ا لی تژوهش باشد .جدول  0-3ب معرفی عباخا

سازی باید با اخائ بیانی های کلی و خوشن دخ مایر سؤال

آغازگر برای بیا کلی و خال

سازی مفاهیم میتردازد (شونا،

.0)3903
جدول  .9-1عبارات آغازین برای بیان کلی و خالصهسازی مفاهیم پایه ،مسئله و بیان یافتهها
عبارت

ردیف
0

نتایج نشا میدهد ک ...

3

مطالع نشا میدهد ک خابط بین ...

9

تج ی وتحلیل تأیید میکند ک ...

1

اطالعا

نشا میدهد ک ...

1. Shona
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برای بایاخی از تژوهشگرا جوا و ب ویژه دانشجویا  ،نگاخش بخش «بحثونتیج گیری» دشواختر از دیگر
قامسها اسس.
 .2-1چگونگی بحث کردن
برای بحث کرد و نظر داد دخباخه موضوعا

مختلف ،میتوا از الگوهای متفاوتی استفاده کرد .شکل  0-3ب یک

نمون ساده اشاخه داخد.
استدالل

نتیجهگیری
مباحثه

برهان

تبیین

اخائ شواهد برای معرفی یک ادعا یا نتیج

بیا علس برای معرفی یک واقعیس یا نتیج

شکل  .9-1الگوی انجام بحث روی یافتههای یک پژوهش

دخ الگوی موخداشاخه ،دو نوع مباحث «تبیین» 0و «برها آوخی» 3با توج ب نوع یافت ها برای نتیج گیری موخد تأکید
قراخ میگیرد .دخ مباحث تبیینی ،دلیل ظهوخ برخی واقعیسهای نمایا شده از یافت ها ب عنوا نتیج گیری مطرح میشود.

دخ این نوع مباحث تالش بر آ اسس تا دخکی از «چگونگی و چرایی» واقعیس موخدنظر ایجاد شود .دخ مباحث برها -
آوخی ،شواهد و ماتنداتی برای طرح نظر و ادعای ایجادشده بر اساس یافت ها ب عنوا نتیج گیری مطرح میشود.
هدف این نوع مباحث ایجاد گفتمانی برای باوختذیری حس ادعای مطرحشده اسس .دخ مباحث تبیینی با اخائ «علس

یا عامل واقعیس» و دخ نوع دوم تأکید بر اخائ «شواهد مبنی بر ادعا یا نظر» اسس (مایس ،9بیتا) .این الگوهای بحث ب
تژوهشگر کمک میکنند تا با اخائ شواهد برای دیدگاههای خود یا کشف ساختاخ علّی واقعیا

مرز دانش و ایجاد

تفاهم خا گاترش دهد .گاهی میتوا هر یک از الگوها خا دخباخه یک یافت ب کاخ برد و گاهی میتوا هر دو خا ب طوخ
هم زما استفاده کرد .برای دخک بیشتر این مفاهیم مواخد با یک مثال ساده توضیح داده میشود .فردی بنام علی دخ
انتظاخ فرد دیگری بنام عرفا برای یک قراخ مالقا

قبلی اسس و عرفا تس از یک ساعس هنوز دخ محل قراخ حاضر

نشده اسس .حال بحث و نتیج گیری علی از تأخیر عرفا میتواند یا ب

وخ

«برها آوخی» یا «تبیینی» ب شکل

جدول  3-3باشد.

1. Explanation
2. Argument
3. Mayes
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جدول  .2-1نمونهای از بحث در شکل برهانآوری یا تبیینی
بحث

ردیف

انواع

0

برها آوخی

3

تبیینی

عرفا احتماالً قراخ مالقا
عرفا برای قراخ مالقا

خا فراموش کرده اسس؛ زیرا یک ساعس تأخیر داخد.
یک ساعس تأخیر داخد زیرا قراخ خا فراموش کرده اسس.

دخ بحث ب خوش برها آوخی ،علی ادعا می کند ک عرفا قراخ مالقا

خا فراموش کرده اسس و مدخک او برای

این نتیج گیری ،تأخیر یک ساعت عرفا اسس .دخ بحث ب خوش تبیینی علی این واقعیس خا خاطرنشا میکند ک عرفا
برای قراخ مالقا

یک ساعس دیر کرده اسس و علس خا ی یعنی «فراموش کرد عرفا » خا برای این واقعیس تیشنهاد

میکند .باید توج داشس ک دو خوش بحث «تبیینی» و «برها آوخی» با هم خابط متقابل داخند؛ برای نمون دود گواهی
بر آتشسوزی اسس زیرا آتشسوزی باعث ایجاد دود میشود .اگرچ این خابط همیش آشکاخ نیاس اما وجود داخد.
دخ مثال قبلی بحث علی با خویکرد برها آوخی بر «تأخیر عرفا ب عنوا شاهدی برای فراموشی قراخ مالقا » تأکید
شد اما دخ بحث تبیینی علی بر «فراموشی عرفا از قراخ مالقا

ب عنوا علس تأخیر او» تأکید شد (مایس ،بیتا) .دخ

مجموع محوخ ا لی بحث و نتیج گیری خا میتوا ب این شرح دنبال کرد:
 برخسی تشاب و تفاو

یافت های خود با نتایج تژوهش مشاب

 هرچقدخ تژوهشگر دخ فصل دوم و «برخسی ادبیا
این فصل اطالعا


تیشین » ،تژوهشهای بیشتری خا جمعآوخی کند دخ

بیشتری برای مقایا خواهد داشس.

توضیح یافت های تژوهش و اخائ دالیل و تشریح چرایی دستیابی ب این یافت ها

 اگر بر اساس یافت ها ،فرضی ای تائید یا خد شود ،تژوهشگر باید با دلیل قانعکننده آ خا توضیح و از
یافت های خود دفاع کند.
نکت کلیدی دخ تژوهشها این اسس ک تژوهشگر دخباخه یافت های خود باید بحث کند و کاخبرد این الگوها دخ
بیا علس یا شواهد تأییدکننده یک ادعا باید مبتنی بر مبانی نظری مناسب باشد.
 .9-1مالحظات نگارش بحث و نتیجهگیری
الگوهای مختلفی برای نگاخش «بحث و نتیج گیری» وجود داخد ک دخ شکل  9-3میتوا ب دو نوع ا لی آ اشاخه
کرد.
جدول  .9-1الگوهای اصلی در نگارش بحث و نتیجهگیری
ردیف

انواع

0

اخائ جداگان

3

اخائ همزما

توضیح
نوشتن بحث و نتیج گیری ب

وخ جدا از هم ،ب این وخ

ک ابتدا خوی یافت ها بحث شده و دخ انتهای

آ نتیج گیری کلی اخائ میشود.
نوشتن بحث و نتیج گیری با هم ،ب این وخ

ک تس از هر بحث نتیج گیری آ هم اخائ میشود.

 .9-9-1نگارش بحث :برای انجام بحث باید «تج ی وتحلیل مناسبی از نتایج تژوهش» داشس .یعنی اخزش نتایج
تژوهش ب خوبی دخک شود تا بتوا آ خا با «نتایج دیگر تژوهشها» یا «مبانی نظری» مقایا کرد .دخواقع تس از
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تج ی وتحلیل یافت ها و مشخص شد نتایج تژوهش ،تژوهشگر باید دخباخه این نتایج «قضاو » و آ ها خا با نتایج
«دیگر تژوهشگرا » یا «مبانی نظری» مقایا یا تفایر کند .برای نوشتن بحث میتوا از سؤاالتی ب شرح جدول 1-3
استفاده کرد.
جدول  .3-1مهمترین سؤاالت برای نگارش بحث
سؤاالت

ردیف
0

یافت های تژوهش چ معنایی داخند؟

3

یافت های تژوهش چ اخزش و اهمیتی داخند؟

9

یافت های تژوهش چ شباهس یا تفاوتی با یافت های دیگر تژوهشها داخند؟

1
9

دالیل احتمالی تژوهشگر برای هماویی یا تفاو
دخ وخ

یافت های این تژوهش با یافت های دیگر تژوهشها چیاس؟

تشتیبانی با مبانی نظری یا تضاد با آ ها ،دلیل احتمالی چیاس؟

معنای نتایج خا باید برای مخاطب ب طوخ دقیق و خوشن مشخص کرد؛ ب نحویک نشا دهد یافت ها یا نتایج چگون
ب سؤاال

تژوهش تاسخ میدهند .دخ ادام باید نتایج غیرمنتظره و اهمیس آ ها خا مشخص کرد .اگر یافت های تژوهش

با نتایج دیگر یافت ها هماو اسس ،باید مشخص کرد ک چ چی ی ب آ ها اضاف میکند .اگر یافت های تژوهش با
یافت های دیگر تژوهش ها تفاو
دخ وخ

داخد باید مشخص کرد ک دلیل احتمالی آ چیاس .همچنین باید مشخص کرد ک

تأیید یا تضاد با مبانی نظری خاص ،دلیل احتمالی چیاس .باید دقس کرد ک بحث فقط خوی یافت های

تژوهش اخائ شده دخ فصل مربوط باشد و هرگون تفایر ،حدس و گما با تشتیانی یافت های تژوهش وخ
میتوا بحث خا «دخباخه موضوعا

کلیدی»« ،فرضی ها یا سؤاال

گیرد.

تژوهش» یا «ساختاخ مشاب بخش یافت ها»

سازما دهی کرد .همچنین میتوا با برجات کرد نتایج مهم یا غیرمنتظره شروع کرد .برای این منظوخ میتوا با
جمالتی ب شرح جدول  9-3آغاز کرد.
جدول  .5-1عبارتهای تأکیدی برای بحث روی نتایج یافتهها
عبارت

ردیف
0

این نتایج بر اساس شواهد موجود ...

3

نتایج دخ تعاخض با نظری ...

9

این آزمایش بینش جدیدی خاجع ب خابط بین ...

1

این نتایج خا باید موخدتوج قراخ داد وقتیک ...

9

این یافت ها ب دخک خوشنی از ....کمک میکند.

5

دخحالیک تژوهشهای قبلی خوی  ...متمرک شده اسس ،این نتایج نشا میدهد ک ...

 .2-9-1نگارش نتیجهگیری :دخ نتیج گیری باید ب تیامدهای احتمالی نتایج با توج ب بحث انجامشده اشاخه کرد.
یعنی عالوه بر تفایرهای شخصی باید ب دستاوخد یا سهم کاخ تژوهشی دخ تیشرفس علمی اشاخه کرد .بنابراین باید با
اخائ شفاف فواید و م یس ها ،ماهیس دستاوخدهای تژوهش خا مشخص کرد .یعنی ب نتایجی اشاخه کرد ک دستاوخدی
مثبس داشت یا ب ن وعی دخ تیشرفس علمی آ حوزه نقش داشت اسس .باید معانی و مفاهیم دستاوخدهای تژوهش خا
کامالً خوشن بیا کرد .تژوهشگر باید با اخائ شواهد و استدالل مناسب یافت های خود خا تبیین کند .تکی بر شواهد
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معتبر و استدالل مناسب ب نتیج گیری مؤثرتر کمک میکند .دخ این قامس اندیش های تژوهشگر و جهسگیریهای
علمی او بیشتر از سایر قامسهای گ اخش تژوهش وجود داخد .چنانچ مدلی اخائ شده اسس ،دخ این قامس باید با
مباحث ماتدل ،ویژگیهای اساسی مدل توضیح داده شود .دخ وختی ک یک نظری علمی نقد یا تنقیح شده باشد ،دخ
قامس نتیج گیری نویانده باید ب

وخ

ریح و ماتدل نظر نهایی خود خا اعالم کند (قربانی و حانزاده.)0931 ،

همچنین تیشنهاد میشود ،بهترین تیشنهاد تژوهشگر حداکثر دخ یک تاخاگراف و ب عنوا جا کالم و مهمترین خروجی
تژوهش ب خواننده اخائ شود .البت تیشنهادهای کاخبردی دخ بخش جداگان و ماتقلی ،تس از محدودیسهای تژوهش
و بر اساس هر یک از یافت ها یا مهمترین آ ها اخائ میشوند.
 .3-1بیان محدودیتهای پژوهش
محدودیسها بر این امر تأکید داخند ک این یافت ها و نتایج چ چی ی خا نمیتوانند بیا کنند .باید محدودیسهای
تژوهش خا تذیرفس و آ ها خا معرفی کرد .حتی بهترین تژوهشها نی محدودیسهای خاص خود خا داخند .هر تژوهش
ممکن اسس محدودیس های خاص خود خا داشت باشد؛ بنابراین تژوهشگر باید دخ گ اخش کاخ علمی خود ب این
محدودیسها اشاخه کند تا اگر کای قصد بهرهبرداخی از این گ اخش و یافت های آ خا داخد بداند تژوهشگر تحس چ
شرایطی ب این یافت ها خسیده اسس .این محدودیسها میتواند شامل گاتردگی جامع آماخی ،نبود اب اخ مناسب
اندازه گیری ،کمبود منابع و تیشین تژوهشی ،سوگیری دخ انتخاب گروه نمون  ،ناتوانی تژوهشگر دخ کنترل متغیرهای
ناخواست و محدودیسهایی نظ یر امکانا

کم مالی ،محدودیس زمانی ،عدم همکاخی مائولین و تاسخدهندگا و هر

محدودیس دیگری ک می تواند دخ نتایج نهایی یک تژوهش اثرگذاخ باشد .باید توج داشس ک تژوهشگر باید از اخائ
محدودیس ها نا حیح ترهی کند .برای نمون برخی دانشجویا بد جاتجوی الزم ب کمبود منابع علمی دخ کاخشا
اشاخه میکنند.
محدودیس میتواند ناشی از «طرح کلی تژوهش»« ،گ ین های خوششناختی خاص» یا «موانع تیشبینینشده و
شناساییشده دخ طول فرایند تژوهش» باشد .فقط باید محدودیسهایی خا بیا کرد ک ب طوخ ماتقیم ب اهداف تژوهشی
مرتبط باشند یا دخ دستیابی ب اهداف تژوهش اثرگذاخ باشند .برای نمون اگر هنگام جمعآوخی یا تج ی وتحلیل دادهها
مشکلی ایجاد شد ،باید آ خا و اثرش خا بر نتایج توضیح داد .برخی از نمون های خایج دخ این خصوص خا میتوا دخ
جدول  5-3مروخ کرد.
جدول  .6-1برخی محدودیتها در پژوهش
موارد

ردیف
0

محدودیس دخ تعمیمتذیری نتایج ب دلیل ...

3

متأثر شد تایایی یا قابلیس اطمینا داده از ....

9

تأیید نشد نتایج دخ سطح موخد انتظاخ با توج ب کمبود دادههای موجود ...

1

قراخ گرفتن خوش تژوهش انتخابشده تحس تأثیر ....

9

فراتر بود هدف از محدوده موخدمطالع ب دلیل ...
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البت نباید با «طرح محدودیس اضافی و غیرضروخ» اعتباخ تژوهش خا ب چالش کشید« .محدودیسهای موجود دخ
تژوهش» ا لیترین بخش برای اخائ «انواع تیشنهادهای تژوهشی» ب دیگر تژوهشگرا ب منظوخ تکمیل تژوهش
انجامشده اسس.
 .5-1ارائه پیشنهادها
دخ انتهای این بخش باید مشخص کرد ک «چ اقداما

عملی بر اساس نتایج» یا «مطالعا

تکمیلی بر اساس

محدودیسها» میتوا انجام داد .این مواخد دخ قالب تیشنهادهای «کاخبردی» و «تژوهشی» ب شرح جدول  1-3اخائ
میشوند.
جدول  .1-1انواع پیشنهادها
توضیح

ردیف

انواع

0

کاخبردی

تیشنهادهای اجرایی بر اساس نتایج و ب منظوخ «حل مشکل ،خفع مائل  ،بهبود اوضاع موجود و امثال آ »

3

تژوهشی

تیشنهادهایی برای دیگر تژوهشگرا بر اساس محدودیسهای تژوهشگر ب منظوخ انجام کاخهای نشده یا تکمیلی

 .6-1پیشنهادهای کاربردی
تیشنهادهای کاخبردی دخ گ اخشهای تژوهش با عنوا «تیشنهادهای برخاست از تژوهش» هم معرفی میشوند .برای
نوشتن آ تژوهشگر باید بر اساس هر یافت و بحثی ک خوی آ انجام داده اسس یک یا چند تیشنهاد کاخبردی خا برای
«خفع مائل یا چالش»« ،حل مشکل»« ،تاسخ سؤال» یا «بهبود وضع موجود» اخائ دهد .ب این منظوخ ابتدا باید ب یافت
مشخص اشاخه و سپس تیشنهاد کاخبردی برای آ اخائ کرد .این نوع تیشنهادها باید قابلاجرا و اقدام عملی باشد .از
اشتباها

خایج دخ این بخش آ اسس ک دانشجو بدو توج ب یافت ها نابس ب اخائ تیشنهاد اقدام میکند .تو ی بر

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
میتوا این سؤال خا مطرح کرد ک «آیا بدو انجام تژوهش نمیشد ،چنین تیشنهادی خا اخائ داد؟» .اگر تاسخ «خیر»
و همراه با اخائ یک دلیل منطقی باشد ،آ تیشنهاد داخای اخزش الزم خواهد بود.
تیشنهاد باید از «بر اساس یافت های تژوهش»« ،مرتبط با موضوع» و «با اساس علمی» باشد .تیشنهادی ک محصول
تخیل یا قضاو

شخصی اسس ،تای و اساسی نداخد .این نوع تیشنهادها میتواند ایدهای برای یک کاخ تژوهشی دیگر

باشد.
 .1-1پیشنهادهای پژوهشی
این نوع تیشنهادها نی دخ گ اخشهای تژوهش اغلب با عنوا «تیشنهادهایی برای تژوهشهای آتی» یا «تیشنهادهایی
برای سایر تژوهشگرا » نی مطرح میشود .برای آ تژوهشگر باید بر اساس محدودیسها یا کاخهای انجامنشده دخ
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تژوهش ،ب دیگر تژوهشگرا تیشنهادهایی خا برای تژوهش تکمیلی اخائ دهد .تیشنهادهای تژوهشی باید ب اندازه کافی
برای دیگر تژوهشگرا جذاب و قابلتوج باشند تا آ ها خا برای ادام این تژوهش و انجام مطالعا
کند .از اشتباها

مشاب ترغیب

خایج دخ اخائ این نوع تیشنهادها آ اسس ک دانشجو بدو توج ب محدودیسهای تژوهش خود،

اقدام ب اخائ تیشنهاد تژوهشی میکند .برای خفع این چالش ،تیشنهاد میشود ک تژوهشگر با اشاخه ب محدودیس یا
چالش تژوهشی خود ،هر تیشنهاد جدید تژوهشی خا اخائ کند.
 .8-1ارزیابی بخش بحثونتیجهگیری گزارش پژوهش
برای اخزیابی کیفیس بخش بحثونتیج گیری گ اخشهای تژوهشی مانند تایا نام و خسال میتوا از فهرسس کنترلی
ب شرح جدول  8-3استفاده کرد.
جدول  .8-1فهرست کنترل ارزیابی کیفیت بخش بحثونتیجهگیری یک گزارش پژوهش
گویههای کنترل

ردیف

تژوهش یا مائل  ،مبانی نظری کلیدی و خوششناسی اخائ شده اسس؟

0

آیا خال

3

آیا مهمترین یافت ها ب طوخ خال

9

آیا نتایج دخ خابط با اهداف تژوهش موخدبحث و تفایر قراخ گرفت اسس؟

1

آیا دخ بحث از استدالل مناسب استفادهشده اسس؟

اخائ شده اسس؟

تیشین و مبانی نظری ب شکل مناسبی تفایر شده اسس؟

9

آیا یافت ها با ادبیا

5

آیا دالیل احتمالی هماوییها یا ناهماوییهای یافت ها با دیگر نتایج اخائ شده اسس؟

1

آیا نتیج گیری کلی از بحث با تأکید بر مهمترین یافت و بهترین تیشنهاد اخائ شده اسس؟

8

آیا محدودیسهای تژوهش با منطق مناسب اخائ شده اسس؟

3

آیا تیشنهادهای کاخبردی مناسب اخائ شده اسس؟

09

آیا تیشنهادهای تژوهشی بر اساس محدودیسهای تژوهش اخائ شده اسس؟
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مقدمه
دخ تژوهش آزمایشی یک متغیر دسسکاخی و آثاخ آ بر متغیر یا متغیرهای دیگری برخسی میشود .طرحهای تژوهشی
دقیق می تواند خوابط علی یا سببی خا نشا دهد .دخ این فصل ب معرفی کامل خوش تژوهش آزمایشی ترداخت خواهد
شد.
 .9-90مفهوم روش پژوهش آزمایشی
تژوهش آزمایشی ک ب آ خوش تژوهش تجربی هم گفت میشود ،خوشی خایج دخ علوم مختلفی چو «فی یک ،شیمی،
زیاسشناسی ،ت شکی ،خوا شناسی و برخی خشت های علوم اناانی» اسس .مهمترین خاهبرد متمای کننده تژوهش
آزمایشی از دیگر انواع تژوهشها ،امکا دسس کاخی متغیر ماتقل و برخسی نتیج تغییرا

آ بر متغیر وابات اسس.

خوش تژوهش تجربی ب منظوخ برقراخی خابط «علس و معلولی» میا دو یا چند متغیر موخداستفاده قراخ میگیرد .دخ
این خویکرد تفاو ها دخ آزمودنیها یا بین آزمودنیها با استفاده از انواع طرحهای تژوهش تجربی موخدتوج قراخ
میگیرد .ب عباخ دیگر دخ تژوهش آزمایشی یا تجربی ،آثاخ متغیر ماتقل بر متغیر وابات موخدبرخسی قراخ خواهد
گرفس .گاهی تژوهشگر تا حدی قادخ ب کنترل یک متغیر میشود ک میتواند تأثیر آ خا بر خوی متغیر دیگر برآوخد
کند .خوش تژوهش آزمایشی بر اساس شرایط تژوهشگر از س مایر اجرا ب شرح جدول  0-09قابلاجرا خواهد بود.
جدول  .9-90انواع مسیر اجرای پژوهش آزمایشی
ردیف

انواع

توضیح

0

آزمایشی کامل

ب شرط تحقق س تیششرط ،دسسکاخی متغیر ماتقل ،انتخاب تصادفی نمون و استفاده از دو گروه شاهد و

یا حقیقی

0

3

نیم آزمایشی

9

تیش
آزمایشی

کنترل
3

ب شرط تحقق دو تیششرط دسسکاخی متغیر ماتقل و یکی از دو تیششرط دیگر تجربی کامل
ب شرط تحقق تنها تیششرط دسسکاخی متغیر ماتقل

9

 .2-90فرایند اجرای پژوهش آزمایشی
برای اجرای تژوهش آزمایشی باید مراحلی ب شرح جدول  3-09خا دنبال کرد.

1. True experimental
2. Quasi experimental
3. Pre experimental
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جدول  .2-90فرایند اجرای پژوهش آزمایشی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و انتخاب طرح مناسب آزمایش

نمون گیری بر اساس طرح تژوهش منتخب
جمعآوخی دادهها همراه با دستکاخی متغیر ماتقل و ثبس تغییرا

متغیر وابات

استفاده از انواع خوش تحلیل یافت بر اساس طرح تژوهش آزمایشی منتخب
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

هما طوخ ک دخ فرایند اجرا مشاهده میشود ،انتخاب نوع خوش «کامل یا نیم یا شب » آزمایشی و طرح آزمایشی
متناسب بایاخ مهم اسس.
 .9-90روش پژوهش آزمایشی کامل
دخ خوش آزمایش حقیقی یا کامل ،آزمودنیها ب

وخ

تصادفی ب دو گروه آزمایشی و کنترل دست بندی میشوند .دخ

گروه آزمایشی یا تجربی ،متغیر ماتقل دسسکاخی میشود .دخباخه این طرح میتوا ب نمون هایی مانند :طرح
تیشآزمو  -تسآزمو گروه کنترل ،طرح استفاده از تس آزمو یا آزمو نهایی با گروه تجربی و طرح چهاخ گروهی
سالومو اشاخه کرد .دخ طرح تیشآزمو  -تس آزمو گروه کنترل ،هر دو گروه تجربی و کنترل دخ تیشآزمو شرکس
میکنند .اما تنها دخ گروه تجربی متغیر موخد دسسکاخی قراخ میگیرد و گروه کنترل از تأثیر آ دوخ نگاه داشت میشود.
دخ تایا دوخه دسسکاخی از هر دو گروه تجربی و کنترل تسآزمو ب عمل میآید و هرگون اختالف بین گروههای
تجربی و کنترل ب دسسکاخی اعمالشده نابس داده میشود.
برای نمون با استفاده از دو گروه از دانش آموزا با انتخاب تصادفی ،تأثیر محتوای یک فیلم آموزش خیاضی بر
مهاخ

حل مائل خیاضی موخد آزمو قراخ می گیرد .برای این منظوخ ابتدا می ا مهاخ

حل مائل خیاضی دو گروه

ب عنوا تیشآزمو اندازهگیری میشود .سپس یک گروه فیلم آموزش خیاضی خا میبیند و گروه دیگر نمیبیند .سپس
باخ دیگر می ا مهاخ

حل مائل خیاضی دو گروه اندازهگیری میشود و نتایج اندازهگیری دو گروه با هم مقایا

می شود .اگر گروهی ک متغیر فیلم آموزشی بر آ واخدشده ،از گروه دیگر باالتر باشد و دخ مقایا با تیشآزمو ها نی
این تغییرا

معنیداخ باشد ،تس میتوا با اطمینا نابتاً باالیی ب اثر فیلم آموزشی اشاخه کرد.

تژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی خا میتوا دخ طرحهای مختلفی ب شرح جدول  9-09اجرا کرد.
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جدول  .9-90انواع طرحهای اجرای پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی
مدل طرح

ردیف

انواع

0

تیشآزمو -تسآزمو با گروه کنترل

3

تسآزمو با گروه کنترل

9

چهاخ گروهی سالمو

1

طرحهای فاکتوخیل

R
T1 X T2
……………………….
R
T2
T2
R
E
X T1
……………………….
R
C
T2
R
T1
X T2
………………………..
R
T3
T4
………………………..
R
X T5
…………………………
R
T6

ماتل م تحلیل دو یا چند متغیر ماتقل ب عنوا عامل هاتند ک میتوانند دو یا
چند سطح داشت باشند

 منظوخ از R0انتخاب تصادفی نمون ها یا گروهی از نمون ها اسس.


منظوخ از T3آزمو  ،مشاهده یا اندازهگیری اسس ک خوی نمون ها انجام میشود .شماخههایی ک بعد از هر T

میآید نشا دهنده ترتیب انجام آزمو یا اندازهگیری اسس .گاهی ب جای  Tاز  O9یا مشاهده استفاده میشود.
 منظوخ از  Xدسسکاخی متغیر ماتقل یا مداخل آزمایشی اسس ک بر نمون ها واخد یا اعمال میشود.
 .3-90روش پژوهش نیمه آزمایشی
دخ خوش تژوهش نیم آزمایشی یا نیم تجربی آزمودنیها ب دو گروه کنترل و تجربی تقایم میشوند اما این انتخاب
مانند خوش قبل ،تصادفی وخ

نمیگیرد .این خوش از تژوهش آزمایشی کامل ضعیفتر اسس؛ اما زمانی ک ب دلیل

محدودیس آزمودنیها یا شرکسکنندگا امکا انتخاب تصادفی وجود نداخد ،ب عنوا گ ین ا لح مطرح میشود .دخ
این نوع خوش تژوهش هدف ن دیک شد ب تژ وهش آزمایشی کامل اسس اما چو هم شرایط تژوهش فراهم نیاس
تنها یکی از تیشفرض های انتخاب تصادفی یا دو گروه آزمایش و کنترل خعایس میشود .بیشتر تژوهشهایی ک هدف
آ ها یافتن عوامل علّی دخ زندگی واقعی و شرایط حقیقی اسس و دخ حین اجرا تنها کنترل تعدادی از متغیرها مقدوخ
اسس ،دخ این دست قراخ میگیرند.
تژوهش نیم آزمایشی خا میتوا دخ طرحهای مختلفی ب شرح جدول  1-09اجرا کرد.

1.Random
2.Test
3.Observation
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جدول  .3-90انواع طرحهای اجرای پژوهش نیمه آزمایشی
ردیف

مدل طرح

انواع

0

گروه کنترل نابرابر

3

تیش آزمو -تس آزمو با نمون های مج ا

9

تسآزمو با دو گروه

T1
X T2
…………………………
T1
T2
R
T1 X
…………………………
R
X
T2
E
X
T1
……………………………
C
T2

 .5-90روش پژوهش پیش آزمایشی
دخ خوش تژوهش آزمایشی اساس کاخ بر کنترل و نظاخ شدید از متغیرهای ناخواست دخ مطالع اسس .اما دخ طرحهای
آزمایشی مقدماتی یا تیش آزمایشی ا والً کنترل و بازبینی این عوامل وجود نداخد .یا اگر وجود داشت باشد ،بایاخ
ناچی اسس .طرح های تیش آزمایشی فاقد دو عنصر اساسی الزم جهس دفع عوامل تهدیدکننده خوایی دخونی هاتند.
این دو عنصر شامل «عدم حضوخ گروه کنترل مناسب» و «عدم استفاده از خوش آخایش تصادفی» اسس .دخ آ
آزمودنیها ب

وخ

تصادفی انتخاب نمیشوند یا ب گروههای مختلف دست بندی نمیشوند.

تژوهش تیش آزمایشی خا میتوا دخ طرحهای مختلفی ب شرح جدول  9-09اجرا کرد.
جدول  .5-90انواع طرحهای اجرای پژوهش پیش آزمایشی
ردیف

مدل طرح

انواع

0

تسآزمو

T2

3

تیشآزمو -تسآزمو یک گروهی

T2

9

سریهای زمانی یک گروه با یک یا چند متغیر

X
X

T1

T1 T2 T3 T4 X T5 T6 T7 T8

ماتقل (اندازهگیری مکرخ)
1

سریهای زمانی دو یا چند گروهی

T1 T2 T3
X T4 T5 T6
………………………………
T1 T2 T3
- T4 T5 T6

 .6-90تشریح طرحهای آزمایشی با نمونه
تژوهشگری قصد داخد ب برخسی اثر آموزش مهاخ های اختباطی بر کاخایی مهاخ

اختباطی کاخکنا یک سازما

بپردازد .طبق طرح ،شما از افراد نمون تژوهش میخواهید تا ب ترسشنام سنجش مهاخ های اختباطی تاسخ دهند
) .(X 1حاال کاخگاه یکخوزه آموزش مهاخ های اختباطی خا توسط مدخس ذیخبط برگ اخ کرده و از افراد نمون
میخواهید ک دوباخه و بعد از برگ اخی کاخگاه ،ب ترسشنام تاسخ دهند) .(X 2اثر کاخگاه آموزشی مهاخ های اختباطی
بر خوی کاخکنا  ،از خوی اختالف میانگین نمره بعد از کاخگاه و قبل از کاخگاه ب دسس میآید) .(X 2- X 1برای نمون :
 میانگین نمره مهاخ های اختباطی کاخکنا  ،قبل از برگ اخی کاخگاه آموزشی برابر 19/9
 میانگین نمره مهاخ های اختباطی کاخکنا  ،بعد از برگ اخی کاخگاه آموزشی برابر 50
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 اثر کاخگاه آموزش مهاخ های اختباطی بر خوی کاخکنا خا میتوا با کم کرد دو عدد حااب کرد:
50-09/9 =9/19
این احتمال وجود داخد ک شما متوج مواخدی شوید ک دخ آ احااس کنید ک بهبود مهاخ های اختباطی ،رف ًا
ب دلیل برگ اخی کاخگاه آموزشی نیاس .این احتمال وجود داخد ک بهبود دخ اثر آشنایی با ترسشنام باشد یا با
نقلوانتقال تبعا

احتمالی تاسخها ب یکدیگر ،تاسخها تغییر کرده باشند .یکی از خاههای خفع این مشکل و شناسایی

هرگون متغیر اثرگذاخ غیر از متغیر ا لی :استفاده از گروه کنترل اسس.
دخ طرح جدید و برای کنترل متغیرهای مداخل گر ،از دو گروه با انتخاب تصادفی و مقایا آ ها با هم استفاده
میشود .یک گروه دخ معرض متغیر ماتقل قراخ میگیرد (برای آ ها کاخگاه آموزشی مهاخ های اختباطی برگ اخ
می شود) و گروه دیگر (گروه کنترل) دخ معرض متغیر ماتقل قراخ نمیگیرد .لذا دخ این شرایط اثر سایر متغیرهای
مداخل گر مانند آشنایی با ترسشنام یا نقلوانتقال تبعا

احتمالی تاسخها ب یکدیگر ،حذف میشوند .دخ این طرح

اندازهگیری متغیر وابات (مهاخ های اختباطی کاخکنا ) دخ هر گروه ،قبل از برگ اخی کاخگاه آموزشی(متغیر ماتقل)
وخ

میگیرد(تیشآزمو ) .دخ مرحل بعد ،برای یک گروه کاخگاه آموزشی برگ اخ میشود و برای گروه دیگر برگ اخ

نمی شود .دخ مرحل سوم ،دوباخه از طریق ترسشنام  ،مهاخ های اختباطی کاخکنا دخ هر دو گروه سنجش و دادهها
جمعآوخی میشود (تسآزمو ) .حاال میتوا با اطمینا بیشتر و کنترل متغیرهای مداخل گر ،اثر کاخگاه آموزشی بر

بهبود مهاخ های اختباطی کاخکنا خا تشخیص داد .دخ این طرح ،گروه اول خا اغلب ب عنوا گروه آزمایش یا آزمون
مینامیم ،چراک متغیر ماتقل خا دخ آ و بعد از تیشآزمو واخد کرده و بعد تسآزمو میگیریم و دخنتیج آ از
اختالف میانگین تیشآزمو و تسآزمو  ،اثر کاخگاه آموزشی مهاخ های اختباطی ،بدو توج ب متغیرهای مداخل گر
ب دسس میآید ).(X 1- X 2
گروه دوم ب عنوا گروه کنترل اسس ک دخ آ تیشآزمو  ،همزما با گروه گواه یا آزمایش برگ اخ میشود و بدو
برگ اخی کاخگاه آموزش مهاخ های اختباطی (متغیر ماتقل) ،همزما تسآزمو خا هم انجام میدهیم .اختالف میانگین
تسآزمو و تیش آزمو  ،سهم متغیرهای مداخل کننده ،غیر از متغیر ماتقل دخ تژوهش خا مشخص میکند).(X 3- X 4
بنابراین با این طرح ما میتوانیم با دقس بیشتری نابس ب طرح قبل ،اثر کاخگاه آموزشی خا دخ بهبود مهاخ های اختباطی
تعیین میکند .برای نمون :
=19/9گروه آزمو = میانگین نمره مهاخ های اختباطی کاخکنا  ،قبل از برگ اخی کاخگاه آموزشی
=50گروه آزمو = میانگین نمره مهاخ های اختباطی کاخکنا  ،بعد از برگ اخی کاخگاه آموزشی
 =13گروه کنترل = میانگین نمره مهاخ های اختباطی کاخکنا (باخ اول)
 =13گروه کنترل= میانگین نمره مهاخ های اختباطی کاخکنا (باخ دوم)
( = 8/9 =)50-19/9( -)13-13اثر واقعی کاخگاه آموزش مهاخ های اختباطی بر خوی کاخکنا
سپس شما میتوانید ،نتایج دو گروه خا برای هرگون اختالف معنیداخ آزمو کنید (قاسمی و همکاخا .)0935 ،
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 .1-90شرایط استفاده از پژوهش آزمایشی
تژوهشهای آزمایشی اغلب دخ مواخد زیر دخ اولویس قراخ میگیرد:
 زمانی ک تژوهشگر ب دنبال خوابط علی باشد.
 مشاهده یک عامل ک همیش ب آثاخ مشاب منجر میشود.
 مشخص شد یک خابط ب خگ و معنیداخ بین متغیر ماتقل و وابات
خوش تژوهش آزمایشی امکا تیشبینی تدیدهها و تشریح انواع علسها خا فراهم میکند.
 .8-90معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی
معیاخهای الزم برای اثبا

خابط علس و معلولی دخ تژوهش آزمایشی یا شرایط الزم برای اثبا

خابط علی دخ جدول

 5-09اخائ شده اسس.
جدول  .6-90معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی
ردیف

توضیح

معیارها

0

کوواخیانس

با تغییر متغیر ماتقل ،متغیر وابات نی تغییر کند.

3

ترتیب زمانی

متغیر ماتقل ،قبل از تغییر متغیر وابات اتفاق افتاده باشد.

9

جعلی نبود

تغییرا

ب دلیل متغیرهای دیگری ،غیر از متغیر ماتقل نباشد.

برای مهاخ متغیر ناخواست میتوا از شیوه تحلیل کوواخیانس استفاده کرد .دخ این شیوه دادههای مربوط ب متغیر
ناخواست و ب دسسآمده دخ مرحل قبل از اجرای آزمایش ،دخ تحلیل نتایج موخداستفاده قراخ میگیرد .برای نمون توانایی

تیشین کاخبرا خا میتوا با نمرههای «تیشآزمو » موخدسنجش قراخ داد و سرانجام نمرههای ب دسسآمده از «تس-
آزمو » خا اندازه گیری و با کنترل متغیرهای ناخواست دخ تحلیل نهایی دخالس داد (قربانی و حانزاده.)0931 ،
برخسی تفاو ها دخ این خویکرد تژوهشی و استفاده از انواع طرحهای تژوهشی با توج ب محوخهایی ب شرح
میگیرد.

جدول  5-09وخ

جدول  .6-90محورهای اصلی در پژوهش آزمایشی و ایجاد انواع طرحهای پژوهشی
توضیح

ردیف

انواع

0

انتااب تصادفی

3

همتاکرد تصادفی

تأکید بر همگن کرد انتخابهای تصادفی دخ دو گروه آزمودنی و گواه

9

تحلیل کوواخیانس

برای مهاخ متغیر ناخواست

1

دو گروه کنترل و گواه

با تأکید بر داد شانس مااوی دخ انتخاب هر یک از آزمودنیها

انتخاب یک گروه آزمودنی برای اجرای آزمایش و یک گروه برای کنترل

 .1-90محل اجرای پژوهش آزمایشی
انواع طرحهای تژوهشهای آزمایشی میتوانند دخ شرایط کنترل شده (آزمایشگاه) یا دخ محیط طبیعی (میدانی) انجام
شوند .یکی از چالشهای ا لی طرحهای آزمایشگاهی این اسس ک احتمال داخد ،شرکسکنندگا با آگاهی از
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موخدبرخسی بود خفتاخ متفاوتی داشت باشند .این مائل خا میتوا با جمعآوخی اطالعا

از محیط طبیعی برطرف

کرد .هرچند دخ این وخ  ،کنترل متغیرها سخستر خواهد بود (جون و گراتو .)0930 ،
 .90-90مالحظات نمونهگیری در روش پژوهش آزمایشی
نمون گیری از گروهها ب ویژه دخ زما استفاده از دو گروه «آزمایش و کنترل» بایاخ مهم اسس .دخ این خابط تصمیمگیری
برای نمون گیری از گروهها ب شکلهای مختلفی قابل انجام اسس .نمون گیری از جامع موخدبرخسی میتواند از انواع
نمون گیریهای تصادفی و غیرتصادفی باشد .کاهش خطاهای نمون گیری برای خسید ب نتایج معتبر از آزمایش بایاخ
حیاتی اسس .بر این اساس تالش میشود تا با توج ب شرایط تژوهشگر ،از انواع نمون گیریهای معرفیشده با خطای
کمتر و قدخ

تعمیم بیشتر استفاده شود .انتخاب خوش نمون گیری و تعداد نمون مکفی دخ طراحی منتخب برای

اجرای خوش تژوهش آزمایشی بایاخ مهم هاتند.
تعداد نمون های مکفی برای تعمیم ب جامع وسیعتر از قواعد معمول تبعیس میکند اما دخ تژوهش آزمایشی با
توج ب دشواخی کنترل متغیرها اغلب از تعداد نمون کمتری نابس ب مطالعا

تیمایشی استفاده میشود .دخ مواخدی

ب دلیل دشواخی کاخ ب حداقل نمون الزم برای استنباط و تعمیم ب جامع بانده میشود .معموالً حداقل حجم نمون
دخ تحقیقا

آزمایشی  09نفر اسس.
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هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش پیمایشی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم پژوهش پیمایشی و انواع آن


آشنایی با مالحظات نمونهگیری در پژوهش پیمایشی

 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در پژوهش پیمایشی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در پژوهش پیمایشی
 آشنایی با مالحظات مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش پیمایشی

11

مرجع پژوهش

۲۴۲

مقدمه
مایر اجرای تژوهش تیمایشی از باالترین فراوانی استفاده دخ علوم اناانی برخوخداخ اسس .دخ این مایر اجرا با استفاده
از انواع اب اخها ،ب ویژه ترسشنام نابس ب جمعآوخی دادهها ب

وخ

میدانی اقدام میشود .دخ این فصل ب ج ئیا

خوش تژوهش تیمایشی ترداخت خواهد شد.
 .9-99مفهوم پژوهش پیمایشی
خوش تژوهش تیمایش اغلب بیشترین فراوانی خا دخ تژوهشهای علوم اناانی داخد .این مایر اجرا هم دخ تژوهشهای
کمی و هم دخ تژوهشهای کیفی مطرح میشود .تأکید مفهوم اولی آ بر جمعآوخی داده با اب اخهای مختلف ب

وخ

میدانی اسس .باوجود اینک دخ این خوش «ترسشنام » بیشترین کاخبرد خا برای جمعآوخی دادهها داخد اما از فنو
دیگری مانند مصاحب هم میتوا برای آ استفاده کرد .حتی دخ برخی منابع ب جمعآوخی اطالعا

از اسناد هم نوعی

تیمایش اسنادی معرفی شده اسس .بنابراین خوش تیمایش خا میتوا با جمعآوخی دادههای کمی ،کیفی و ترکیبی ب
شرح جدول  0-00انجام داد.
جدول  .9-99انواع دادهها در پژوهش پیمایشی
توضیح

ردیف

انواع

0

کمی

استفاده از ترسشنام های بات

3

کیفی

استفاده از ترسشنام های باز

9

ترکیبی

استفاده از ترسشنام های نیم ساختاخیافت یا توالی انجام ابتدا تیمایش کیفی و سپس کمی یا برعکس

این دادها اغلب مربوط ب «دیدگاهها ،باوخها ،نظرا  ،خفتاخها یا مشخصا

گروهی» جامع یا نمون موخدبرخسی

اسس .تیمایش ب عنوا فرایندی تژوهشی اغلب ب دنبال جمعآوخی دادهها دخباخه جامع موخدبرخسی دخ زمین موضوعاتی
چو «چ میدانند؟ ب چ فکر میکنند؟ چ کاخی انجام میدهند؟ و امثال آ » اسس .تژوهشهای تیمایشی میتوانند با
خویکردهای «تو یف ،تبیین و کشف» ب شرح جدول  3-00باشند.
جدول  .2-99انواع رویکردها پژوهش پیمایشی
ردیف

انواع

توضیح

0

تو یف

تأکید بر چگونگی یا تو یف یک تدیده یا خفتاخ دخ جامع خاص و ب کمک ترسشهایی مانند «چگون  ،چ

3

تبیین

9

کشف

کای ،چ چی ی ،کجا ،چ مقداخ ،چ تعداد و امثال آ »
تأکید بر بیا علل ،دالیل یا چرایی تدیدهها یا خفتاخها ب کمک ترسشهایی مانند «چرا؟ ب چ دلیل؟ برای چ ؟
و امثال آ »
دستیابی ب شناخس تدیده یا خفتاخ و اف ایش آگاهی و دانش تیرامو آ

با توج ب اینک اغلب مایرهای اجرای «تژوهش کیفی» با اسامی خاص خود مطرح میشوند ،دخ این کتاب و
برای گ اخش خوش تژوهش دخ «تایا نام و خسال » دخ شرایط «استفاده از ترسشنام و برای دستیابی ب دادههایی از
یک یا چند متغیر از جامع یا نمون های ب خگ» موخد تأکید قراخ میگیرد .با این خویکرد اغلب خوش تیمایش ب عنوا
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یکی از مایرهای اجرای تژوهش تو یفی مطرح میشود .خاهبرد تژوهشهای تو یفی «جمعآوخی کمی دادهها ،بدو
دستکاخی متغیر ماتقل» اسس .با این خویکرد مایر اجرای تیمایش کمی دخ قالب الگوهای مشخصی ساما دهی میشود.
 .2-99الگوهای اجرایی پیمایش کمی
تیمایش کمی خا میتوا با الگوهای اجرایی متعددی دخ اجرای تژوهش ب شرح جدول  9-00ساما دهی کرد.
جدول  .9-99انواع الگوهای ساماندهی پیمایش کمی
توضیح

ردیف

انواع

0

علی-مقایا ای

3

مقایا

9

نظرسنجی و

یا تس خویدادی برای شناخس علل یا چرایی یک تدیده یا خفتاخ دخگذشت بدو دسسکاخی متغیر
انجام مقایا بین دو تدیده یا خفتاخ و شناسایی تفاو ها یا شباهسهای میا آ ها
برای شناخس و تو یف افکاخ عمومی یا سنجش خوحی کاخکنا و نوع نگرش مخاطبا و مشتریا

افکاخ سنجی
1

همباتگی

9

اخزشیابی

شامل الف) همباتگی ساده «یا نشا دهنده وجود خابط دال بر چگونگی اف ایش یا کاهش یک متغیر با
توج ب اف ایش یا کاهش متغیر دیگر» ،ب) خگرسیو «یا تیشبینی یک متغیر از خوی یک متغیر دیگر بر
مبنای خابط » ،ج) تحلیل مایر «یا برخسی خوابط علی بین متغیرها مانند مدلیابی معادل ساختاخی»
اخزشیابی افراد ،سازما  ،کاال یا خدما

دخ خوش علی -مقایا ای تژوهشگر سعی داخد تا با برخسی اتفاقا  ،اثر متغیری خا ک قبالً تغییر کرده ،شناسایی
کند .دخواقع تژوهشگر بدو دستکاخی متغیر ماتقل ،اثر آ خا بر متغیر وابات برخسی میکند .ب عباخ دیگر تژوهش

علی – مقایا ای گذشت نگر اسس و سعی داخد تا از معلول ،علس احتمالی خا شناسایی کند .برای نمون ب منظوخ
شناسایی علل احتمالی شکاس تیم فوتبال یک باشگاه میتوا از این خوش استفاده کرد .ب آ تسخویدادی هم
می گویند زیرا علس و معلول (متغیر ماتقل و وابات ) تس از وقوع موخدبرخسی قراخ میگیرد .این خوش دخ مواخد قابل
دستکاخی نبود متغیر ماتقل توسط تژوهشگر ،مانند «جنایس» یا «طبق اجتماعی گروههای موخدبرخسی» مفید اسس.
هما طوخ ک مالحظ میشود با الگوهای متعددی میتوا مایر اجرای تیمایش کمی خا اجرا کرد .بنابراین بهتر
اسس هنگام معرفی خوش تیمایش دخ گ اخش تژوهش ب الگوی ساما دهی موخدنظر نی اشاخه شود .یعنی بعد از معرفی
خوش تیمایش ب الگوی ساما دهی آ و یکی از مواخد «علی-مقایا ای»« ،مقایا »« ،نظرسنجی و افکاخسنجی»،
«همباتگی» یا «اخزشیابی» اشاخه شود.
مهمترین تفاو

خوش تژوهش تیمایشی با خوش تژوهش «مطالع موخدی» دخ آ اسس ک دخ مطالع موخدی تنها

یک واحد تحلیل وجود داخد و تمام دادهها برای هما «یک موخد» جمعآوخی میشود و چو موخد دیگری وجود
نداخد ،برای فهم خفتاخ و گرایشهای آ موخد ،از مقایا نمیتوا بهره گرفس.
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۲۴۴

 .9-99فرایند اجرای پژوهش پیمایشی
مراحل اجرای تژوهش تیمایشی ب شرح جدول  1-00اسس.
جدول  .3-99فرایند اجرای پژوهش پیمایشی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

نمون گیری با توج ب انتخاب الگوی ساما دهی
جمعآوخی دادههای تژوهشی از نمون ها
تحلیل دادههای جمعآوخیشده
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .3-99مالحظات نمونهگیری در پژوهش پیمایشی
تیمایش اغلب با هدف شناخس یک تدیده یا خفتاخ دخ جامع آماخی خا ی اسس .دخ تیمایش جامع آماخی شامل کلی
افرادی اسس ک دخ یک مقیاس جغرافیایی مشخص داخای یک یا چند فس مشترک باشند .تژوهشگر با استفاده از
انواع نمون گیری احتمالی و غیراحتمالی بات ب شرایط و هدف تژوهش ،کاخ تیمایش خا انجام میدهد .برای انتخاب
افراد نمون از جامع ب

وخ

احتمالی یا تصادفی از یکی از س خوش «قرع کشی ،جدول اعداد تصادفی یا خوش

منظم» استفاده میشود .برای خوشهای برآوخد حجم نمون یا کفایس نمون موخد تیمایش از چهاخ خوش ا لی ب شرح
جدول  9-00استفاده میشود.
جدول  .5-99انواع روشهای برآورد حجم نمونه
ردیف

انواع

0

تمام شماخ یا سرشماخی

3

جداول ویژه

9

الگوبرداخی از مطالعا

توضیح
انتخاب تمام جامع
جداول ویژه تعیین اندازه مناسب نمون مانند جدول موخگا
ب ویژه مطالعا

با خطای نمون گیری کنترلشده

مشاب
1

فرمولهای مخصوص

9

تخمین تژوهشگر

استفاده از انواع فرمول برای تعیین اندازه نمون مناسب
بر اساس حجم و اندازه جامع  ،می ا تجانس جامع یا تراکندگی فس یا فا
امکانا  ،مقدوخا

جامع ،

و زما

دخ جدول  5-00یک نمون از جداول تعیین حجم نمون دخ سطوح اطمینا مختلف خا مالحظ میکنید (اندخو و
همکاخا .)3900 ،
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جدول  .6-99حجم نمونه برای سه سطح دقت
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

دخ استفاده از جداول باید دقس شود ک کاخبرد آ ها بیشتر دخ نمون گیریهای ساده و نظاممند اسس ک دخ آ ها
همگنی حداقل و توزیع بهنجاخ وجود داشت باشد .دخ سایر مواخد ب تناسب حجم نمون باید اف ایش یابد .یکی دیگر
از جداول معروف دخ این حوزه جدول موخگا اسس ک تعداد نمون مکفی برای تعمیم ب جامع خا بر اساس تعداد
جامع و دخ سطح  9/99ب شرح جدول  1-00معرفی میکند .نابس تغییرتذیری  9/99نشا دهنده حداکثر تغییرتذیری
دخ جامع اسس .بنابراین از این می ا تغییرتذیری ب
برای نمون دخ وخ

وخ

محافظ کاخان ای برای تعیین حجم نمون استفاده میشود.

وجود «جامع  999تایی»  ،تژوهشگر بر اساس جدول و با دخ نظر گرفتن سطح دقس  9دخ د

با سطح اطمینا  39دخ د و  9/99دخج تغییرتذیری ،ب اندازه نمون حداقل  053موخد برای کافی بود  ،نیاز داخد.
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جدول  .1-99جدول مورگان برای برآورد اندازه مناسب نمونه از جامعه
جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

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

این مواخد تیشنهادی برای کفایس حجم نمون  ،حداقل نمون موخدنیاز دخ محدوده خطای تذیرفت شده هاتند.
بنابراین باید نمون تا حدی افرایش یابد تا حداقل سطح دقس تنج دخ د یا سطح اطمینا  39دخ د برای تعمیم نتایج
ب جامع وجود داشت باشد .حداقل حجم نمون برای انواع تژوهشهای تیمایشی کمی دخ جدول  8-00اخائ شده
اسس.
جدول  .8-99حداقل حجم نمونه برای انواع روشهای برآورد حجم نمونه
ردیف

انواع

تعداد

0

علی-مقایا ای

 99نفر

3

همباتگی

 99نفر

9

نظرسنجی و افکاخ سنجی

 099نفر

1

خگرسیو خطی چندگان

 99نفر ب اضاف  09نفر برای هر متغیر ماتقل

9

دخ نمون گیری طبق ای

بین  39تا  99نفر برای هر طبق
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 .5-99جمعآوری دادهها در پژوهش پیمایشی
دخ تیمایش «دادهها» میتواند ب

وخ

«نوشتن یا تاسخ شفاهی» دخ شرایط متعدد حضوخی ،تلفنی یا فضای مجازی

جمعآوخی شود (جدول  .)3-00جمعآوخی اطالعا
سؤاال

تاسخ میدهد و گاهی محقق سؤاال

اسس ک خود فرد ب

گاهی ب این وخ

وخ

نوشتاخی ب

خا میترسد و تاسخها خا ثبس میکند (مصاحب با جمعآوخی کمی

دادهها).
جدول  .1-99انواع روشهای جمعآوری دادهها در پژوهش پیمایشی
توضیح

ردیف

انواع

0

حضوخی

3

تلفنی

ترسش سؤاال

9

فضای مجازی

ترسشنام ها ب

حضوخ فی یکی تاسخدهنده با امکا تاسخ ب ترسشنام ب

وخ

نوشتاخی (ترسشنام کاغذی) یا شفاهی

ترسشنام و ثبس تاسخها توسط مصاحب کننده
وخ

الکترونیک دخ اینترنس ،شبک های اجتماعی و امثال آ دخ اختیاخ تاسخدهنده قراخ

میگیرد.

گاهی تیمایش تلفنی ب ویژه دخ مصاحب های کوتاه کمتر از  09دقیق ای مفید اسس زیرا احتمال تاسخگویی خا کاهش
میدهد .تیمایشهای کاغذی یا شکل خواندنی و تاسخدادنی توسط تاسخدهنده ،برای زمانی مؤثر اسس ک تاسخدهنده
از سطح سواد و می ا دخک مناسب سؤاال

برخوخداخ باشد .باید ب این نکت توج داشس ک ترسشنام ها باید تا حد

ممکن خوشن و واضح باشند .تیمایش از طریق فضای مجازی برای جامع یا نمون ای مناسب اسس ک ب اینترنس و
فضای مجازی دسترسی داشت باشند.
 .6-99تهیه پرسشهای پیمایش
دخ فرایند تیمایش تهی ترسشها از گامهای کلیدی اسس .کیفیس ترسشها برای جمعآوخی دادههای موخدنظر ،اهمیتی
فراتر از سایر بخشهای فرایند تیمایش داخد .ترسشهای تیمایش دخ الگوهای مختلفی چو «باز ،بات  ،نیم
ساختاخیافت » تهی میشود ک بیشتر تژوهشها با ترسشهای بات از تاسخگویا میخواهند ک از مجموع ای مشخص
از تاسخها ،یکی خا انتخاب کنند .انواع ترسشهای بات میتواند ب شکلهای «چند انتخابی ،بلی – خیر و با انواع
مقیاس دخج بندی عددی» باشد .دخ ترسشهای باز از تاسخدهنده میخواهند ک ب زبا خود و هرچقدخ ک میخواهد
تاسخ بدهد .انواع این ترسشها «تُرکردنی ،تاسخهای کوتاه ،مقال  ،توضیح و تشریح» هاتند.
استفاده از ترسشهای بات دخ تیمایشهای سازمانی بایاخ مطلوب و جذاب هاتند .تاسخدهندگا ب سرعس و
ب خاحتی میتوانند ب ترسشهای بات تاسخ دهند و دخ زما

رف جویی کنند و از طرفی دامن تاسخهای مربوط ب

اهداف تیمایش خا محدود کرده و الگوی واحدی خا دخ اختیاخ هم قراخ میدهند .ترسشهای بات ب تاسخگویا این
امکا خا میدهد تا ب خوبی ترسشها خا تفایر کنند و ب آ ها تاسخ دهند.
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 .1-99مالحظات اجرای پژوهش پیمایشی با رویکرد مدلسازی معادله ساختاری
مراحل ساما دهی تژوهش تیمایشی بر اساس «مدلسازی معادل ساختاخی» خا میتوا دخ جدول  09-00مروخ کرد.
جدول  .90-99مراحل ساماندهی پژوهش پیمایشی با مدلسازی معادله ساختاری
توضیح

ردیف

مراحل

0

توسع مدل

3

ترسیم نموداخ

9

اخزیابی مدل اندازهگیری

تشخیص اینک آیا دادهها مفهومسازی انجامشده خا تأیید میکنند؟

1

اخزیابی مدل ساختاخی

آزمو مدل نهایی و تأیید آ یا اخائ مدل جایگ ین

خسم چهاخچوب مفهومی یا مدل نظری با نمایش خوابط بین متغیرها
خسم گرافیکی اختباطا

مناجم میا متغیر و شاخصهای اندازهگیری بر اساس فرضی ها

برای انجام نخاتین گام و توسع مدل باید بر اساس مطالعا

عمیق تیشین و مبانی نظری ب خسم چهاخچوب

مفهومی یا مدل نظری ترداخس ک دخ آ خوابط بین متغیرها و شاخصهای آ قابلمشاهده باشد .این خوابط مبتنی بر
فرضی هایی اسس ک با توج ب مطالعا

نظری یا شواهد تجربی شکلگرفت باشند .مرحل نخاس این نوع مطالع

بایاخ مهم و تعیینکننده اسس زیرا تج ی وتحلیلهای بعدی تا حد زیادی ب مفهومسازی حیح این مرحل متکی
اسس.
برای اجرای این نوع تژوهش حداقل ب دو متغیر یا سازه با ابعاد مشخص نیاز اسس ک همباتگی آ ها از طریق
مطالعا

نظری یا شواهد تجربی ب عنوا یک فرضی یا حدس منطقی قابلطرح باشد .یکی از مبناهای استفاده از این

خویکرد وجود «متغیرهای مکنو » یا «متغیرهای بدو امکا سنجش ماتقیم» اسس .دخ شرایط وجود «متغیر مکنو »
دخ تژوهش ،دیگر امکا استفاده از خوشهای کالسیک تج ی وتحلیل آماخی مانند خگرسیو وجود نداخد .برای این
منظوخ ابعاد قابلسنجش ماتقیم سازهها یا متغیرهای مکنو  ،موخداندازهگیری قراخ میگیرند .شکل  0-00نمون ای با
دو متغیر مکنو یا دو سازه خا با ابعاد قابلسنجش آ ها نشا میدهد .برای سنجش و اندازهگیری متغیر مکنو «تمایل
ب خابط » از برخی شاخصهای قابلاندازهگیری یا «متغیرهای آشکاخ» مانند «فراوانی خابط و مد

تماس» استفادهشده

اسس.
طول مد

فراوانی خابط
تمایل ب خابط
مد

اهمیس خابط

تماس

شکل  .0-00نمون الگوی مفهومی باوجود متغیر مکنو

خابط

تعدد خاه اختباطی
ه ین های خابط

دخ این شرایط بهتر اسس تیمایش با «مدلسازی معادل ساختاخی یا  »SEMب عنوا یک خوش آماخی ساما دهی
شود .دخ این خوش ترکیبی از «تحلیل عامل از منظر تأییدی» و «مدلسازی اقتصادسنجی» وجود داخد .این خوش ب
کمک نرماف اخهای آماخی مانند لی خل ب

وخ

هم زما ب برآوخد تعدادی از متغیرهای مکنو و آشکاخ با معادل ای

ب همتیوست میتردازد .ب اینترتیب اگر متغیرهای ماتقل و وابات دخ مدل وجود داشت باشد ،همزما اثرگذاخیهای
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ماتقیم ،غیرماتقیم و کلی محاسب میشود .دخ مدلسازی معادل ساختاخی ،مدل آماخی از طریق تحلیل همزما تمامی
متغیرها ب منظوخ تعیین «نیکویی برازش» یا تناسب بین مدل با دادهها آزمو میشود (ویرا.)0939 ،
دخ مرحل دوم ترسیم نموداخ دخ تیشفرضهای نرماف اخ وخ

میگیرد .بر اساس مدل مفهومی ک دخ مرحل اول

شکل گرفس و بر اساس فرضی های تعیینشده دخ آ میتوا نموداخی مانند شکل  3-00دخ نرماف اخ ایجاد کرد (ویرا،
.)0939

شکل  .2-99یک نمونه نمودار ترسیمشده برگرفته از یک مدل مفهومی و فرضیهها

دخ شکل  3-00هر یک از فلشهای برقراخکننده اختباط بین متغیرها نشا دهنده یک فرضی هاتند ک برخی از این
فرضی ها دخ جدول  00-00معرفی شدهاند.
جدول  .99-99انواع فرضیههای نمونه مدل مفهومی برای ترسیم نمودار گرافیکی مورداشاره
ردیف

شماره فرضیه

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

…

فرضیه

…

مدل اخائ شده داخای س متغیر برو زا (اختباطا  ،مشتری مداخی و منافع ا لی خابط ) و س متغیر دخو زا (تعهد،
اهداف دوجانب و کیفیس خابط ) اسس .متغیرهای برو زا ،ب عنوا متغیر ماتقل بر دیگر متغیرها اثر میگذاخند و متغیر
دخو زا دخ مواخدی ب طوخ همزما ب عنوا متغیر وابات و متغیر ماتقل عمل میکنند و ضمن اثرتذیری از برخی
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متغیرها ،همزما بر متغیرها ی دیگر اثر خواهند داشس .دخ مثال موخداشاخه متغیرهای مکنو دخو زای «تعهد و اهداف
دوجانب » ب طوخ همزما «نقش متغیر ماتقل و وابات » داخند .همچنین متغیر مکنو و دخو زای «کیفیس خابط » ب عنوا
«سازه یا متغیر مرک ی» شناخت میشود زیرا دخ اختباط با متغیرهای مکنو «اختباطا  ،تعهد و مشتریمداخی» ب عنوا
«دترمینا
0های ماتقیم و غیرماتقیم» و برای متغیر «منافع ا لی خابط » ب عنوا «دترمینا غیرماتقیم» و برای متغیر «اهداف
دوجانب » ب عنوا دترمینا ماتقیم» عمل میکند .دخ این مدل متغیرهای مکنو «تعهد و اهداف دوجانب » ب عنوا «متغیر
میانجی یا تعدیلکننده اثرا دیگر متغیرها» هاتند .متغیرهای «اختباطا  ،مشتری مداخی و منافع ا لی خابط » بر کیفیس
خابط ب عنوا واسط های اولی اثر داخند اما واسط های بعدی تأثیر متغیرهای «مشتریمداخی ،منافع ا لی خابط و
تعهد» خا بر کیفیس خابط تعدیل میکنند (ویرا.)0939 ،
تیش از وخود ب گام سوم یا مرحل جمعآوخی دادهها و اخزیابی مدل اندازهگیری باید مالحظاتی مانند نرمال بود
دادهها خا موخدتوج قراخ داد .تس از اخزیابی و تحلیل مدل اندازهگیری ،ساختاخ مدل برای انجام آزمو نهایی میشود.
دخ این گام یا اخزیابی مدل مشخص میشود ک آیا دادهها ،مفهومسازی انجامشده بر مبنای مدل خا تأیید میکنند .برای
این امر باید ب مواخدی ب چو «اخزیابی عالئم تاخامترهای مربوط » و «معنیداخ بود خابط های مفروض» حا ل از
خروجی نرماف اخ توج داشس .برای نمون دخ مثال قبل ،ساختاخ مدل تیشنهادی کیفیس خابط ب شکل  9-00نهایی
میشود.

شکل  .9-99نمونه تغییرات در رسم گرافیکی مدل پس از ارزیابی مدل

 .0دترمینا  ،دخ جبر خطی ب تابعی گفت میشود ک هر ماتریس مربعی خا ب یک عدد نابس میدهد .دترمینا بیشتر برای تعیین معکوس ماتریسها
استفاده میشود ،ب طوخیک اگر دترمینا ماتریای مخالف فر باشد ،آنگاه آ ماتریس معکوستذیر اسس .ازاینخو از طریق دترمینا میتوا مقادیر ویژه
یک ماتریس یا ب عباخ

بهتر یک نگاشس خطی خا تعیین کرد.
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دخ مرحل چهاخم و گام نهایی مدل ساختاخی تیشنهادی اخزیابی میشود و یا این مدل تأیید خواهد شد یا نرم-
اف اخهای آماخی مدل جایگ ینی خا تیشنهاد خواهند داد.
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گر ا ندد تئوری یا داده بنیاد

هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری و انواع آن
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در گراندد تئوری
 آشنایی با مالحظات جمعآوری دادهها در گراندد تئوری
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در گراندد تئوری
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۲۳۴

مقدمه
گراندد تئوخی یک خوش کیفی و مبتنی بر جمعآوخی دادهها با اب اخهای مختلفی اسس ک امروز توج زیادی خا از
سوی تژوهشگرا ب سوی خود جلب کرده اسس .دخ این فصل فرایند اجرا تژوهش ب خوش گراندد تئوخی موخدبحث
قراخ میگیرد.
 .9-92مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری

9

دخ منابع فاخسی واژه گراندد تئوخی ب شکلهای مختلفی چو «نظری بنیادی ،نظری زمین ای ،نظری مبنایی ،نظری داده
محوخ ،نظری تردازی داده بنیاد ،نظری مفهومسازی بنیادی ،خویش نظری و نظری برخاست از داده» ترجم شده اسس.
ب دلیل فقدا توافقی جامع میا مترجما و برای جلوگیری از هرگون ابهام دخ این کتاب از عنوا «گراندد تئوخی»
استفاده میشود.
خوش گراندد تئوخی برخالف دیگر تژوهشها بر نظری های موجود اتکا نداخد بلک متکی بر تدوین «نظری و
گ اخه» توسط تژوهشگر و با ذهنی باز اسس (شرفی و عباسپوخ .)0931 ،واژه  Groundedبر آ تأکید داخد ک هر نظری
و گ اخه تدوینشده با این خوش ،بر اساس «زمین ای ماتند از دادههای واقعی» بنیا نهاده شده اسس .خوش گراندد
تئوخی برای مواخد «نبود تژوهش جامع دخ زمین ای خاص و ضعف دانش دخ آ زمین » مناسب اسس (داناییفرد و
امامی .)0985 ،با این خوش «نظری » ب کمک استدالل استقرایی از «تجاخب زندگی خوزمره ،مراودا  ،ماتندا  ،ادبیا
و مشاهدا » استخراج میشود (مایا  .)3990 ،3این خوش میتواند منبعی اخزشمند برای جمعآوخی اطالعاتی عمیق
دخ مرحل کیفی و جهسدهی تژوهش دخ مرحل کمی باشد (استراوس و کوخبین .)0339 ،9این خوش کیفی مانند
عکسبرداخی ب وسیل دوخبینی با عدسیهای متعدد اسس .ابتدا با عدسی واید یا توششدهنده وسیع ،تصویری ب خگ
و کلی از میدا و سپس با تعویض مداوم عدسی ،حن هایی ن دیکتر و دقیقتر ثبس میشود .دخ این خوش «چشمی
تی بین»« ،ذهنی باز»« ،گوشی کاخآزموده» و «دستی منضبط» نیاز اسس.
از زما ظهوخ گراندد تئوخی تاکنو الگوهای ساماندهی متعددی برای این مایر اجرای تژوهش معرفی شده اسس.
الگوی اولی توسط بنیانگ اخا آ یعنی «گلی خ و استراوس» ایجاد شد« .استراوس» با همکاخی فردی بنام «کوخبین» و
جدایی از گلی خ ،الگوی دیگر و متفاو

با قبلی خا معرفی کرد .دخ ادام هر یک از تژوهشگرا مایر خاص خود خا

تیش گرفتند و تس از شکل گیری دو خویکرد اولی دخ این خوش ،خویکردهای دیگری هم توسط دیگر کاخشناسا
معرفی شد .شکل  0-03نشا دهنده فرآیند تاخیخی و منشأ تقایما

ایجادشده دخ خوش گراندد تئوخی مربوط ب 9

تغییر محوخی دخ این خوش اسس ک دخ خدیفهای ابتدایی جدول  0-03ب آ ها اشاخهشده اسس.
1. Grounded theory
2. Mayan
3. Strauss and Corbin
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شکل  .9-92سیر تاریخی تغییرات محوری گراندد تئوری

تس از جدایی مایر «گلی خ و استراوس»« ،استراوس ب همراه کوخبین» دخ سال  0339خویکرد «نظاممند یا
سیاتماتیک» دخ گراندد تئوخی خا معرفی کردند .گلی خ هم دخ سال  0339خویکرد «ظاهر شونده» خا برای گراندد تئوخی
اخائ داد .این دو خویکرد بایاخ ترطرفداخ هاتند .دخ سال  3999چاخم خویکرد «ساختاخگرایان » ،شات من و
همکاخانش( )0330خویکرد «ابعادی» و کالخک ( )3999خویکرد «تحلیل موقعیس» خا معرفی کردند .این الگوها ب مروخ
از نوع بیشتری ب شرح جدول  0-03برخوخداخ شدند.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۲۳۳

مرجع پژوهش

۲۳۸

جدول  .9-92انواع الگوهای اجرایی روش گراندد تئوری
معرف

توضیح

استعاره

ردیف

رویکرد

مؤسس

0

گلی خ

ظاهر شونده

GT

شناسایی یک مفهوم اساسی و تای بدو شناخس دقیق

قابل

3

استراوس و

تاخادایمی و

SCGT

کوخبین

سیاتمی

9

چاخم

ساخسگرا

1

ادل کالخک

9

لئوناخد شات من

5

خوی باسکر و

0

تحلیل موقعیس

دخ زما مواجه با زنجیرهای از خویدادها و تیامدها

خیخت -
گر

CGT
SAGT

دخ شرایط تفایر از معنای موجود

مفار

اخائ نقش و تحلیل از موقعیس برای موضوع

افشاگر

موخدمطالع مانند نقش موقعیس ،نقش دنیا و عر
اجتماعی
3

برای دانش انباشت شده با مدخلهای قابل خبط برای

تحلیل ابعاد

خقصنده

ایجاد معنا مانند حرکس انگشس ،ساعد ،دسس و ایجاد
خقص
الیوخ

خئالیام انتقادی

CGT

9

ایجاد چاخچوب فلافی برای انتخاب خوش تژوهش و

-

تو یف واقعیس با اثر زبا  ،معناسازی و زمین
اجتماعی

1

الوسو و
اسکالبرگ

انعکاسی

RGT

تأکید بر انعکاس اخزشها ،معانی ،انگی هها ،ماائل،

نوع خفتاخ تژوهشگرا دخ طبق بندی مفاهیم و مقول -

1

-

بندی آ ها
گراندد تئوخی

8

گلی خ

3

گولدکوهل و

کمی
کرانهولم

چندگان

Quaniative
GT
MGT

9

09

نوخنبرگ

00

ووسس

5

03

توماس کونکی

استفاده از داده کمی برای تحلیل کیفی و خسید ب

-

نظری
ترکیب با جنب های مشخصی از خوش استقرایی و

-

قیاسی
گراندد تئوخی

IGT

مطلع

تأکید بر آگاهی از ادبیا

تژوهش برای توسع دیدگاه

تژوهشگر

فمینیاتی

FGT

دیداخی

VGT

یک خوش تحقیق نیاس ،بلک چشماندازی برای اضاف

-

شد خوشهای مختلف گراندد تئوخی
1

خسید ب نظری از تحلیل تصاویر

-

دخ خوش ظاهر شونده یا نوخاست گلی خ با دادهها ،نظری ای دخ یک فرایند تکوین مییابد .دخ خوش تاخادایمی یا
سیاتمی استراوس و کوخبین برای تدوین نظری دخ خابط با یک تدیده ،دخ خوشی استقرایی مجموع نظاممندی از

1. Clark
2. Schatzman
3. Roy Bhaskar & Oliver
4. Alvesson & Skoldberg
5. Goldkuhl & Cronholm
6. Wuest
7. Konecki
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خوی ها و با مراحل س گان تحلیل دادهها شامل «کدگذاخی باز ،محوخی و گ ینشی» استفاده میشود .دخ خوش ساخس-
گرایان چاخم دادهها از محیط خود تژوهشگر جمعآوخی و از معنای موجود تفایر و «نظری » ساخت میشود.
 .2-92فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری
مراحل اجرای تژوهش گراندد تئوخی ب شرح جدول  3-03اسس.
جدول  .2-92فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و مشخص کرد خویکرد تژوهشی دخ اجرای گراندد تئوخی

نمون گیری با تأکید بر نمون گیریهای غیرتصادفی هدفمند و نظری
جمعآوخی دادههای کیفی با تأکید بر خوش مصاحب
با توج ب خویکرد انتخابشده دخ خوش گراندد تئوخی و با تأکید بر خوشهای کدگذاخی دادههای
کیفی
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

مراحل اجرای خوش گراندد تئوخی تا حد زیادی وابات ب انتخاب الگو یا خویکرد آ اسس .همزمانی مراحل
«جمعآوخی دادهها»« ،تج ی وتحلیل و مقایا مداوم دادهها» از مهمترین ویژگیهای گراندد تئوخی اسس (استراس و
کوخبین0339 ،؛ میل  ،بونر و فرانایس .)3995 ،0نموداخ  3-03با خویکردی عملیاتیتر ب فرآیند اجرای تژوهش گراندد
تئ وخی اشاخه داخد .دخ سطح اول این نموداخ ب منابع موخداستفاده تژوهشگر برای جمعآوخی دادهها اشاخه میشود .دخ
این سطح مهمترین منبع جمعآوخی دادهها استفاده از «مصاحب » اسس .برای مصاحب تژوهشگر نیاز ب انتخاب نمون
دخ تژوهش کیفی داخد ک ب آ «شرکسکننده» گفت میشود .با توج ب هدف دستیابی ب یک نظری دخ موخد موضوع
تژوهش باید نابس ب جمعآوخی دادههای مرتبط اقدام کرد (اخلندسو 0339 ،3؛ نیوما  3995 ،9ب نقل از نا ری و
همکاخا .)0935

1. Mills, Bonner & Francis
2. Erlendson
3. Neumann
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شکل  .2-92مراحل انجام پژوهش گراندد تئوری (ناصری و پیری)2091 ،

دخ سطح بعدی نموداخ ،تحلیل دادهها قراخ داخد .بعد از جمعآوخی دادهها کاخ تحلیل دادهها آغاز میشود .این امر
دخ شرایطی اتفاق میافتد ک نمون گیری همچنا ادام داخد و ممکن اسس بعد از تحلیل دادهها ،تژوهشگر باخ دیگر ب
سراغ نمون گیری و جمعآوخی داده برود و این عمل خا تا زما خسید ب اشباع نظری ادام دهد .مهمترین کاخ دخ این
قامس مقایا دادهها با یکدیگر و انجام مراحل کدگذاخی اسس .یادداشسها و حرفهای گفت شده ک از طریق خوش
تحلیل محتوا با استفاده از جداول و گرافها ب دسس میآید ،همگی سازوکاخهایی برای کدگذاخی هاتند ک ب

وخ

فردی انجام میگیرند (استراس و کوخبین .)0339 ،سطوح بعدی نموداخ نشا دهنده مراحل کدگذاخی برای تشکیل
معانی و مفاهیم اسس .آنچ دخ این نموداخ نشا دادهشده ،چاخچوب کلی کدگذاخی دادهها دخ تژوهش مبتنی بر گراندد

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد

تئوخی اسس .گراندد تئوخی از چهاخعنصر اساسی «مفاهیم ،مقول ها ،ابعاد و قضی ها» ب شرح جدول  9-03تشکیلشده
اسس« .مفاهیم» مفهوم گاتردهای اسس ک با حرکس ب سمس مقول و قضی  ،محدودتر و کانونیتر میشود.
جدول  .9-92عناصر گراندد تئوری
توضیح

ردیف

عناصر

0

مفاهیم

واحدهای بنیادی تحلیل و شکلگیری تئوخی از مفهومسازی دادهها

3

مقول ها

یا طبق و حا ل ترکیب و کناخ هم قراخ گرفتن چند مفهوم

9

ابعاد

1

قضی ها

ا طالحی برای ترکیب چند مقول و نوعی تمهید برای حرکس از مقول ها ب سمس مفاهیم
بیانگر خوابط تعمیمیافت بین یک مقول و مفاهیم آ با دیگر مقول های معین

برای مفهومسازی نخاس سؤال تژوهش مطرح میشود و دخ ادام دادهها برای تاسخ ب آ  ،جمعآوخی و تحلیل
خواهند شد .این دادهها دخ قالب یک مجموع جدول ،مایر تکاملی خود خا دنبال میکنند .ب این نحو ک با شناسایی
نکا

کلیدی دادهها ،ب هر نکت یک کد معینی اختصاص داده میشود .سپس با مروخ کدها و شناسایی کدهای مشترک

برای یک تدیده ،یک عنوا مفهومی ب آ اختصاص مییابد .دخ مجموع نظری بنیادی از کدها آغاز و سپس ب مفاهیم،
مقول ها ،ابعاد و سرانجام ب نظری ختم می شود .این نوع نظری نیاز ب تأیید و آزمو مج ا نداخد ،زیرا نظری از دل
دادههای زنده حا لشده اسس.
 .9-92مقایسه دو رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) و نظاممند (استراوس و کوربین)
«گلی خ» با نقد خویکرد «استراوس و کوخبین» ،تأکید کرد ک با کاخبرد خویکرد نظاممند آ ها احتمال تحمیل مقول هایی
ب دادهها وجود داخد  .او باوخ داشس ک خویکرد استراوسی تو یفی مفهومی اسس ک شرایط ظهوخ یک نظری نو خا
فراهم نمیکند .مقایا این دو خویکرد نشا میدهد ک خویکرد ظاهر شونده دخ مقایا با خویکرد نظاممند ب منطق
خوش گرانددتئوخی ن دیکتر اسس .خویکرد ظاهر شونده ب جای تحمیل نظری ب دادهها ،نظری خا از بطن دادهها
جاتجو میکند .دخ خویکرد نظاممند دخ مرحل کدگذاخی انتخابی ،تژوهشگر دادههای خود خا دخ یک قالب مشخص با
عنوا «تاخادایم کدگذاخی» قراخ میدهد و دخ قالب نموداخی از تیش تعیینشده بین مقول ها تیوند برقراخ میکند .این
دخ حالی اسس ک دخ گرانددتئوخی اعتقاد بر این اسس ک بنیاد نظری باید دخ دادهها باشد و ن اینک دادهها بر یک
مبنای نظری قراخ گیرند (خوبرچس .)0339 ،0دخ جدول  1-03مقایا هایی بین این دو خویکرد از ابعاد «کدگذاخی،
مروخ ادبیا

تژوهش ،اعتباخ یابی و نمون گیری» انجامشده اسس.

1. Robrecht
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جدول  .3-92مقایسه دو رویکرد گلیزری (ظاهر شونده) و استراوسی (نظاممند)
خدیف

محوخ مقایا

نوع خویکرد

0

کدگذاخی

ظاهر شونده
نظاممند

3

مروخ ادبیا

تژوهش

ظاهر شونده
نظاممند

9

توضیح
الف) واقعی (باز و انتخابی) ،ب) نظری
الف) باز ،ب) محوخی ،ج) انتخابی
مروخ بعد از تحلیل و همراه با تیدایش نظری
مروخ قبل از شروع جمعآوخی داده برای اف ایش حااسیس نظری تژوهشگر

خوی های

ظاهر شونده

اعتباخبخشی ب نظری

نظاممند

1

نمون گیری نظری

ظاهر شونده

انتخابهای آگاهان یا با خوش نمون گیری هدفمند

نظاممند

انتخابهای آگاهان یا با خوش نمون گیری هدفمند

9

تشاب با دیگر خوش

5

نوع نگاه ب حقیقس

1

خوند تژوهش

8

گردآوخی دادهها

3

کدگذاخی و تحلیل

ظاهر شونده
نظاممند
ظاهر شونده
نظاممند
ظاهر شونده
نظاممند

با چهاخ معیاخ «تناسب ،مرتبط بود  ،عملی بود و قابلیس ا الح»
با فنو متعددی مانند اعتباخ ،تایایی ،خوایی ،کفایس فرایند تژوهش ،معقول بود

هرمنوتیک
تحلیل محتوا
خویکردی واقعگرایان با تأکید بر چیاتی و چگونگی
خویکردی غیرواقعگرایان با تأکید بر تأثیرتذیری نظری از اقتضائا

قالب انعطافتذیر ،بدو مداخل و همراه با دخ نظر گرفتن ا ول تژوهش کیفی
خویکرد ساختاخمند و قانو مند برای جمعآوخی و تحلیل دادهها

ظاهر شونده

ب

وخ

آزاد

نظاممند

ب

وخ

هدفمند و ناظر بر گ اخههای تژوهش

ظاهر شونده

دادهها

زمانی و مکانی

دخ کدگذاخی باز ،تژوهشگر از سؤاال

قبلی ماتقیم ذهنش استفاده نمیکند و دخ

کدگذاخی محوخی ،دادههای کدگذاخی باز طبق بندی و دخ کدگذاخی نظری ،مفاهیم
مرحل قبل توسع نظری خواهد یافس.
نظاممند

دخ کدگذاخی باز از سؤاال
محوخی برای تاسخ ب سؤاال

ماتقیم مانند چ کای و چ موقع و از کدگذاخی
چ موقع و کجا و باالبرد قدخ

توضیحی طبقا

و دخ کدگذاخی انتخابی برای تعریف مجدد و تفایر مفاهیم نظری استفاده میشود.

اگرچ دخ فرایند کدگذاخی شباهسهایی وجود داخد ،اما تفاو
کدگذاخی با ج ییا

عمده آ ها این اسس ک دخ خویکرد نظاممند،

بیشتر و با فنو دقیقتری بیا شده اسس ،اما دخ خویکرد ظاهر شونده (گلی خی) ج ییا

کمتری دخ کدگذاخی وجود داخد (جون و آلونی .)3900 ،0دخ خویکرد ظاهر شونده ،چند مصاحب اول ب

و قواعد
وخ

باز

کدگذاخی میشوند ،سپس با شناسایی مقول محوخی مصاحب های بعدی دخ قالب کدگذاخی انتخابی ادام مییابند.
دخ وختیک دخ خویکرد نظاممند ،کلی مصاحب ها ب

وخ

باز کدگذاخی میشوند« .گلی خ» دخ خویکرد ظاهر شونده،

برای کدگذاخی بازدادهها ،مجموع ای از سؤالهای خنثی خا برای تاهیل فرایند تفایر دادهها تیشنهاد میکند ،اما
«استراوس و کوخبین» دخ خویکرد نظاممند با قراخ داد دادهها دخ تحلیل بایاخ خی مخالف هاتند .دخ کدگذاخی انتخابی
ظاهر شونده تأکید بر تلفیق میا مقول ها از طریق یک الگوی اختباطی با خانوادههای کدگذاخی اسس اما دخ خویکرد
1. Jones & Alony
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نظاممند ،تلفیق مقول ها از طریق تاخادایم کدگذاخی انجام میشود (الک .)3990 ،0دخ تاخادایم کدگذاخی نظاممند تو یف
دقیقی از خانواده های کدگذاخی بر اساس تاخادایم کدگذاخی محوخی وجود داخد اما دخ خویکرد گلی خی ،خانوادههای
کدگذاخی ،حا ل کدگذاخی نظری هاتند.
هر دو خویکرد ،نقش مروخ ادبیا
استفاده از ادبیا

خا دخ ایجاد یک نظری جدید تصدیق میکنند؛ اما اختالفنظر آ ها دخ نحوه

اسس« .گلی خ» با استفاده از ادبیا

دخ شروع تژوهش مخالف اسس تا از فشاخ ب دادهها از ناحی

تفایرهای از تیش تعیینشده تژوهشگر جلوگیری شود .بر این اساس اگر ادبیا تیشین قبل از ظهوخ یک مقول محوخی
ب طوخ گاترده مطالع شود؛ فرض اساسی گراندد تئوخی نقض خواهد شد .دخواقع زمانی از ادبیا

استفاده میشود ک

مقول محوخی حضوخ یافت اسس و توسع مفهومی تای ای ب خوبی دخ جریا اسس .بدین ترتیب ،مروخ ادبیا و مطالع
آ از قبل نوعی هدخ داد زما اسس .این دخ حالی اسس ک دخ خویکرد نظاممند ،استفاده از ادبیا

تژوهش وجود

داخد .دخ خویکرد نظاممند اعتباخ نظری از دقس خوش حا ل میشود اما دخ خویکرد ظاهر شونده ،اعتباخ نظری از مبنایی
بود دادهها و داشتن مبنایی دخ دادهها حا ل میشود (جون وآلونی .)3900 ،خویکرد ظاهر شونده تأکید داخد دخ هنگام
شروع تژوهش باید افراد ،گروهها و مجموع ها طوخی انتخاب شوند ک اطالعا

مفیدی خا دخ حوزه موضوع منتخب

فراهم کنند (دوداس ،سیلینگو و اسماعیل.)3900 ،3
 .9-9-92رویکرد استراوس و کوربین (نظاممند)
خویکرد نظاممند «استراوس و کوخبین» بر مراحل تحلیل دادهها از طریق کدگذاخیهای «باز ،محوخی و انتخابی» تأکید
داخد .محبوبیس این خوش ب دلیل دستوخالعملهای خوشن آ اسس .کدگذاخی باز فرآیندی تحلیلی اسس ک ب وسیل
آ مفهومها شناسایی و ویژگیها و ابعاد آ ها دخ دادهها کشف میشوند .کدگذاخی محوخی فرآیند مرتبط کرد
مقول های فرعی اسس .دخ کدگذا خی انتخابی نی یکپاخچ کرد و تاالیش نظری

وخ

میگیرد .هدف از جمعآوخی

دادههای کیفی دخ این مطالع کشف سازهها و مقول ها دخ موخد موضوع موخدبرخسی دخ قالب مدل تاخادایمی مانند
شکل  9-03اسس.

شکل  .9-92مدل پارادایمی استراوس و کوربین
1. Locke
2. Devadas, Silong & Ismail
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هر یک از مقول های موجود دخ مدل تاخادایمی استراوس و کوخبین دخ جدول  8-03معرفیشده اسس.
جدول  .8-92انواع مفاهیم موجود در مدل پارادایمی استراوس و کوربین
توضیح

ردیف

انواع

0

تدیده محوخی

3

شرایط علّی

9

شرایط زمین ای

تیرامو تدیده ،محل وقوع حوادث مرتبط با تدیده یا محل کنش متقابل برای کنترل یا تاسخ ب تدیده

1

شرایط میانجی

زمین ساختاخی وقوع تدیده یا مقول و مؤثر بر چگونگی واکنش ب آ یا ب تیامدهای آ

9

خاهبردها

مبتنی بر کنشها و واکنشهایی برای کنترل ،اداخه و برخوخد با تدیده موخدنظر با هدف و دلیلی مشخص

5

تیامدها

نتایج حا ل از اتخاذ خاهبردها

ایده ،حادث یا خخداد ا لی ایجادکننده مفاهیم و مقول ها
عوامل و شرایط تیدایش تدیده موخدمطالع

این خویکرد از الگوی «اگر ،تس ،آنگاه» استفاده میکند .بدین معنا ک اگر کنشهای مناسبی متناسب با شرایط و
زمین ها وجود داشت باشد تس موجبا

علی شرایطی فراهم میشود و آنگاه شاهد تیامدها و نتایجی خواهیم بود

(اسدی ،خضوی و فراستخواه .)0939 ،دخ این خوش ،تمامی محتوا یا دادههای مرتبط با موضوع موخدمطالع  ،منبعی
برای کاب اطالعا

محاوب میشوند (عرب نرمی و همکاخا  .)0939 ،معمو ًال تژوهشگرا هنگامی ب این خوش

تژوهش خوی میآوخند ک موضوع تحس مطالع آ ها دخ مطالعا

قبلی موخد غفلس قراخگرفت یا ب

وخ

سطحی ب

آ توج شده باشد .یعنی این خوش دخ شرایطی استفاده میشود ک هدف مطالع تدوین ،تعدیل یا ا الح یک نظری
باشد (بازخگا .)0981 ،
 .2-9-92رویکرد گلیزری (ظاهر شونده)
دخ خویکرد ظاهر شونده یا گلی خی مدلسازی و کشف نظری دخ فضایی گاترده ،بدو تیشفرض و بر اساس وسعس
دید تژوهشگر دخ تحلیل دادهها وخ

میگیرد .دخ این خویکرد دو گام ا لی کدگذاخی شامل شکاتن دادهها و خفتن

از سطح تجربی ب سمس گروهبندی کدها و خسید ب نظری اسس .گام نخاس یا «کدگذاخی واقعی» ب دو مرحل «باز
و انتخابی» و گام دوم یا «کدگذاخی نظری» خا میتوا دخ جدول  9-03مروخ کرد.
جدول  .5-92انواع کدگذاری در روش ظاهر شونده (گلیزری)
توضیح

ردیف

انواع

0

باز

3

انتخابی

تس از ظهوخ مقول محوخی ،مصاحب ها ،دخ جهس آ کدگذاخی میشوند (کدگذاخی برای متغیر محوخی)

9

نظری

تلفیق میا مفاهیم ،توسط یک الگوی اختباطی

کدگذاخی آزاد دادهها تا زما ظهوخ مقول محوخی

دخ کدگذاخی باز ،دادهها آزادان کدگذاخی تا مقول محوخی مشخص شود و دخ مرحل کدگذاخی انتخابی بتوا
کدگذاخی بر اساس مقول محوخی خا هدایس کرد .مقول محوخی ،توضیح میدهد چگون مشاخکسکنندگا  ،دغدغ
ا لی خود خا دخ خابط با ماائل مطرحشده از سوی تژوهشگر حل میکنند .از ابتدای اقدام ب کدگذاخی باز ،باید
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ب

وخ

۲۸۹

آگاهان دخ جاتجوی متغیر محوخی بود .کدهای نظری ،مدلهای انت اعی حا ل از تلفیق مقول ها و ویژگی-
وخ

های آ ها دخ جهس یک نظری هاتند .کدهای نظری ،چگونگی اختباط ممکن میا کدهای واقعی برای تلفیق ب

یک نظری مفروض خا مفهومسازی میکنند .آ ها مانند کدهای واقعی حا ل از فرآیند کدگذاخی باز و انتخابی ،ظهوخ
یابنده و خودجوش هاتند و داستا های تک تک شده خا مجدداً ب همبافت و متصل میکنند .بنابراین کدهای واقعی
بدو کدهای نظری ،انت اعاتی تهی خواهند بود .کدهای نظری ،قلمرو جامع ،تصاویر وسیع و یک دیدگاه جدید خا
اخائ میدهند .این کدها ب تژوهشگر اجازه میدهد تا دخ مکتوب کرد مفاهیم و اختباط میا آ ها ،سطح مفهومی خا
حفظ کند.
دخ خوش نظاممند تیشگفت این کدگذاخی دخ مرحل کدگذاخی محوخی ،وخ
ک استراواس ،تلفیق مقوال

میگیرد .نکت قابل توجّ آ اسس

خا تنها با استفاده از یک تاخادایم کدگذاخی انجام میدهد؛ اما گلی خ برای تلفیق مقول ها،

اشاخه ب «خانوادههای کدگذاخی» و امکا تذیری بیشتر برای تلفیق مقول ها و مدلسازی داخد .گلی خ برای تلفیق کدهای
واقعی ،دخ ابتدا  08خانواده از کدهای نظری خا ب عنوا الگوهایی برای تلفیق معرفی کرد .این  08خانواده همپوشانیهای
زیادی با هم داخند .یک خانواده میتواند خانواده دیگر خا تقویس یا ایجاد نماید .گلی خ دخ اشاخه ب هریک از خانوادههای
کدگذاخی ،بدو تعیین نحوه تیوند واژهها ،تژوهشگر برای تلفیق کدها و مدلسازی آزاد میگذاخد .دخ جدول 5-03
چهاخ نمون از خانوادههای کدگذاخی معرفیشده اسس.
جدول  .6-92برخی خانوادههای کدگذاری از دیدگاه گلیزر
ردیف

خانواده

0

 5سیها

3

نوع

9

فرایند

1

فرهنگی

تأکید بر واژههایی در متن با پوشش
برگرفت از حروف  Cدخ ابتدای  5کلم «علل ،نتایج ،اقتضائا  ،متن ،شرایط و تغییرا
مربوط نوع خانواده مانند «شکلها ،سبکها و طبقا »

همگام»

0

3

مربوط ب فرایندها مانند «مراحل ،فازها ،زنجیرهها ،توالیها»

9

مربوط ب تدیدههای فرهنگی مانند «هنجاخهای اجتماعی ،اخزشهای اجتماعی و اعتقادا

اجتماعی»

1

البت گلی خ دخ مطالعا بعدی خود ،ب نمون های دیگری هم اشاخه داخد ک هر یک دخیچ جدیدی دخ ذهن تژوهشگر
برای دیدگاه وسیعتری از مقوال

و تلفیق آ ها دخ جهس ایجاد یک نظری فراهم میکند.

 .3-92سایر رویکردهای گراندد تئوری
هرچند دو خویکرد ظاهر شونده و نظاممند ،فراوانی بیشتری دخ تژوهشهای ب زبا فاخسی داخد اما خویکردهای دیگری
هم وجود داخد ک می توانند موخداستفاده تژوهشگرا قراخ گیرند .دخ ادام ب معرفی این خویدادها ترداخت میشود.

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
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 .9-3-92رویکرد گراندد تئوری ساختگرا (چارمز)
این خوش با مراحل تیش گفت آ اسس ک تژوهشگر باید اجازه دهد تا مائل تژوهش ،خوش موخدنظرش خا

تفاو

شکل دهد .برای اطمینا از «غنی و کافی» 0بود دادهها باید سؤاالتی ب شرح جدول  1-03از خود ترسید.
جدول  .1-92سؤاالتی برای اطمینان از غنی و کافی بودن نتایج پژوهش گراندد تئوری در روش سازندهگرا
ردیف

سؤاالت

0

آیا دادهها دخباخه زمین های افراد ،فرایندها و محیط ب اندازه کافی برای یادآوخی فوخی ،دخک و ب تصویر آوخی کامل بافس
موخدمطالع جمعآوخیشده اسس؟

3

آیا دادههای کافی دخباخه تو یف دقیق مجموع ای از دیدگاهها و عملکردهای شرکسکنندگا دخ تژوهش جمعآوخیشده
اسس؟

9
1

آیا دادهها آنچ خا ک دخ الی های زیرین سطح بافس موخدتژوهش قراخ داخد آشکاخ میسازد؟
آیا مقداخ دادههای گردآوخیشده آ قدخ هاس ک تغییرا

خا دخ گذخ زما آشکاخ سازد؟

دخباخه عملکردهای گوناگو شرکسکنندگا دخ تژوهش گردآوخیشده اسس؟

9

آیا دیدگاههای متفاو

5

آیا دادهها امکا ایجاد دست های تحلیلی داخد؟

1

چ نوع مقایا هایی خا میتوا بین دادههای گردآوخیشده انجام داد؟ چگون این مقایا ها میتوانند ایده تولید و اخائ کنند؟

یکی از ماائل مهم دخ جمعآوخی داده ،احترام ب نظر شرکسکنندگا و دخک دیدگاههای آنا اسس .البت این ب
مفهوم آ نیاس ک تژوهشگر دیدگاههای هم شرکسکنندگا خا میتذیرد؛ بلک او دیدگاهها خا ثبس و ضبط میکند،
با آنا با احترام خفتاخ میکند و دخ طی جمعآوخی و تحلیل دادهها دیدگاههای خود خا تحمیل نمیکند اما تفایر خود
خا سرانجام بر دادهها اعمال میکند .تمرک این خوش بر معانی اسناد شده توسط مشاخکسکنندگا اسس .چاخم ()3999
این نکت خا مطرح میکند ک هر چی ی مانند «واژگا و زبا تیچیده ،نموداخها یا نقش های مفهومی» ک بر تجربیا
اثر بگذاخد و آ ها خا مبهم کند ،از اخزش و اعتباخ نظری تردازی مبتنی بر داده میکاهد .دخ این خوش ب جای کدگذاخی
نظاممند ،تژوهشگر مانند «تیکرتراش بیرو کشنده تندیس از دل سنگها»« ،نظری خا از دخو دادهها» بیرو میکشد.
این خوش خا می توا تا حد زیادی تدیداخشناسان تلقی کرد .تژوهشگر تس از انجام مصاحب های متعدد با اتکا ب
خالقیسهای فردی مانند «قدخ
اخجاع ب جمال

تخیل ،قدخ

نویاندگی و ترداخس» ب تولید نظری میتردازد .دخ حقیقس نظری با

مفید برآمده از دل مصاحب ها خلق میشود .اخجاعا

مکرخ ب نقلقولها ،خواننده خا با این واقعیس

مواج می کند ک نظری تولیدشده ،حا ل فرایندهای میا ذهنی اسس .دخ این خویکرد دادهها خواها معنی هاتند و
خواها کشف شد نیاتند .ب تعبیری دادهها ب تژوهشگر میگویند «ما ب کناخی افتادهایم ،بیا و ما خا معنی کن» (خنیفر
و مالمی.)0939 ،

1. Rich and sufficient
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 .2-3-92رویکرد تجمیع تئوریهای نوظهور
خوش گراندد تئوخی از معدود خوشهای کیفی با تحوال

بایاخ از بدو تیدایش تاکنو اسس و احتمال تحوال

بیشتر آ دخ آینده و معرفی خویکردهای جدیدتر هم وجود داخد .خویکرد تجمیع تئوخیهای نوظهوخ دخ سال 0939
توسط حاین خنیفر مطرحشده اسس و میتوا آ خا معادل کال نظری برخاست از خرده نظری ها دخ نظر گرفس.
مطابق این خویکرد فرایند برای هرکدام از مصاحب شوندگا ب طوخ کامل طی میشود و سپس از مجموع خرده تیش
نظری ها یا نظریا

حا ل از تحلیل هر مصاحب یک نظری جامع ترکیبی و کال با خویکرد گلی خی مطرح میشود.

دخ این خویکرد استقالل اندیش هر مصاحب شونده ب عنوا خبره موخدعنایس خاص قراخ میگیرد و از امت اج نظرا
متفاو

مصاحب شوندگا  ،تیش از تولید نظری نهایی ،تیشگیری و ضمن حفظ تمامیس اندیش خبرگا  ،دسس ب

ترکیب نهایی خواهیم زد؛ ب شکلی ک مواخد تبیین شده هرکدام از احبنظرا  ،دخ ساختما نظری کال نهایی ب -

خوبی قابل خ د اسس.
 .9-3-92رویکرد ادل کالرک – گراندد تئوری موقعیتی
خوش ادل کالخک ( )3999تحس عنوا «گراندد تئوخی موقعیتی» با توسع خوش گراندد تئوخی مبتنی بر خویکرد
استراوس-کوخبین ،بر موضوع «موقعیس» تأکید داخد .دخ این خوش تأکید میشود ک دخ انجام تروژه تژوهشی ،تژوهشگر
هنگام جمعآوخی داده از مصاحب یا دیگر خوشها باید دائماً ب «موقعیس سوژه موخدمطالع » و «عنا ر اناانی یا
غیراناانی اطراف سوژه با امکا اثرگذاخی بر آ » توج داشت باشد .ب عباختیدیگر او بر نکاتی ب این شرح تأکید
میکند:
 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؟
 .3-3-92رویکرد الیور یا گراندد تئوری انتقادی
خئالیاس انتقادی بر اخائ فلاف دخ انتخاب خوش تژوهش تأکید داشس (یونگ )90 :0331 ،1و این دیدگاه دخ تیوند با

خویکرد «استراوس و کوخبین» ظرفیس جدیدی خا با عنوا خویکرد انتقادی ایجاد کرد .گراندد خویکرد انتقادی واقعیس-
های اجتماعی خا از طریق تحلیل و برخسی ابعاد س گان واقعیس اجتماعی ،یعنی «واقعیس» ب عنوا حوزه ساختاخ و
مکانی م« ،واقع » ب عنوا حوزه خخدادها و «تجرب » ب عنوا حوزه ادخاکا

و تجربیا  ،تحلیل میکند (الیوخ.)3900 ،

1. Yeung
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 .5-3-92رویکرد الوسون و اسکالبرگ یا گراندد تئوری انعکاسی
این خویکرد توسط الوسو و اسکالبرگ ( )3999اخائ شد و عالوه بر تژوهشهای کیفی دخ تژوهشهای کمی نی
اهمیس داخد .تأکید آ بر آ اسس ک دخ جریا تژوهش «جمعآوخی دادهها ،تحلیل ،تفایر و نتیج گیری» میتواند
تحس تأثیر نگرش و تمایل تژوهشگر باشد .بنابراین اساس چهاخ سطح «انعکاس نگرشهای تژوهشگر دخ تژوهش» ب
شرح جدول  8-03دخ این خویکرد معرفی میشود (الوسو و اسکالبرگ.)3993 ،
جدول  8-92سطوح انعکاس در تحقیقات
تمرکز

ردیف

جنبه  /سطح

0

تداخل با مواخد تجربی

3

تفایر

9

تفایر انتقادی

1

انعکاس دخ متو تولیدی و زبا موخداستفاده

محاسب عددی دخ مصاحب ها ،مشاهده واقعیسها و سایر مواخد کمی و
تجربی
معانی و مفاهیم تای
ایدئولوژی ،قدخ  ،بازتولید اجتماعی
تصاحب متن ،ادعای قدخ  ،انتخاب سلیق ای تیامهای اخائ شده دخ متن

این چهاخ سطح میتواند ب این شکل تعبیر شود ک تژوهشگر میتواند دخ انتخاب خوش تژوهش طوخی عمل کند
ک ب نتایج موخدنظر خود برسد .او میتواند جامع خا طوخی انتخاب کند ک نگرشهایش دخ مصاحب با افراد جامع
انعکاس یابد .او همچنین میتواند دخ مقول بندیها ،کدگذاخیها و انتخاب معانی و مفاهیم مطابق با نگرش خود عمل
کند و دخنهایس ب نتیج ای برسد ک حا ل انعکاس اندیش های او دخ تژوهش اسس .تمام این فرآیند میتواند
ب

وخ

ناخودآگاه اتفاق بیافتد یعنی بدو اینک تژوهشگر بخواهد ،ب عمد خوی دادهها یا نتایج آ اثر بگذاخد.

 .1-3-92رویکرد گولدکوهل و کرانهولم یا گراندد تئوری چندگانه
خویکرد گراندد تئوخی چندگان  ،دخ سال  3999توسط گولدکوهل و کرانهولم معرفی شد .اسراس خویکرد آ اسرس
ک دخ مراحل مشرخصی از فرایند توسرع نظری  ،اسرتفاده از نظری های موجود میتواند الهامبخش و منجرر بر خفرع
تریشرانی دادههرا باشد و امکانی برای مقایار و مقابلر یافت های تجربری و انت اعرا

برا سرایر نظری هرا خا فراهرم

کند (گولدکوهل و کرانهولم3909 ،؛ تویرا و طباطبائری.)0939 ،
 .8-3-92رویکرد ووست یا گراندد تئوری فمینیستی
گراندد تئوخی فمینیاتی دخ سال  0339توسط جودیس ووسس برای مطالع خشت ترستاخی و ب منظوخ انعکاس نگرش
زنا و شنید

دای زنا تحس تبعیض جنایتی و خفتاخهای ناعادالن معرفی شد .وسس معتقد بود ک خوششناسی

گراندد تئوخی برای اخائ توضیحا

مختلف دخ خصوص واقعیسهای اجتماعی بر معرفسشناسی فمنیام تاسمدخ

استواخ اسس .ب نظر او گراندد تئوخی فمینیاتی یک خوش تژوهش نیاس ،بلک خویکردی قابل اضاف شد بر دیگر
خویکردهای معرفی شده اسس (ووسس0339 ،؛ محیالدین 1و همکاخا .)3905 ،
1. Muhaiyuddin
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 .1-3-92رویکرد کونکی یا گراندد تئوری بصری
کونکی ( )3900با اف ود دادههای بصری ب خویکرد جدیدی برای تحلیل دادهها دخ گراندد تئوخی اخائ کرد .او برای
دادههای بصری و مدل تحلیل این دادهها از عباخ

تصویربرداخی چندتایی 1ب شرح جدول  3-03استفاده کرد.

جدول  .1-92عبارتهای تصویربرداری چندتایی در گراندد تئوری بصری
عبارتها

ردیف
0

تالش برای خلق عکسها و تصاویر (تحلیل زمین خالقیس)

3

شرکس دخ نشا داد و یا ایجاد اختباط با تصاویر بصری

9

محصول بصری ،محتوای آ و ساختاخ سبک آ

1

تذیرش یک تصویر و ابعاد بصری نمایش و یا بازنمایی چی ی دخ آ

9

خوش تج ی وتحلیل اطالعا

بصری برای دست بندی دادهها دخ فرآیندهای بصری (خونویای ،کدگذاخی باز و نوشتن

یادداشس)

 .90-3-92رویکرد تورنبرگ یا گراندد تئوری مطلع
این خویکرد توسط خابر

توخنبرگ ( )3903و با عنوا «گراندد تئوخی مطلع» مطرح شد .خویکرد گراندد تئوخی مطلع

ب تول ید نظری دخ جریا تژوهشی تأکید داخد ک تژوهشگر از ادبیا تژوهش موجود و چاخچوبهای نظری آ آگاهی
داخد (توخنبرگ3903 ،؛ دی . )0339 ،2گراندد تئوخی مطلع مانند گراندد تئوخی ساختاخی ،ب م ایای استفاده از یافت های
تژوهشها و نظری های تیشین دخ زمین ای حقیقی و ب شکلی حااس و منعطف توج داخد و ب هیچوج استفاده از
تژوهشهای تیشین خا مانع یا تهدید نمیداند.
 .99-3-92رویکرد شاتزمن یا گراندد تئوری تحلیل ابعاد
شات من ( ) 0330تحلیل ابعادی خا دخ تاسخ ب کمبودهای احااس شده دخ خوش گراندد تئوخی اخائ کرد .تحلیل ابعادی
مانند ناخ کالسیک گراندد تئوخی بر دستیابی ب نظری با استفاده ماتقیم از دادهها تأکید داخد .شات من برای فرآیند
مقایا دائمی داده ها دخ گراندد تئوخی ،احترام و اخزش زیادی قائل بود ،اما آ خا برای دستیابی ب «دخک عمیق» کافی
نمیداناس .او معتقد بود ک تحلیل یا چشمانداز نیاز ب برخسی دادهها ب شکلی گاترده و تیچیدهتر داخد .او بر وجود
یک چشمانداز دخ زما تحلیل دادهها برای تژوهشگر تأکید داخد (برترو.)3903 ،3

1. Multislice Imagining
2. Dey
3. Berterö
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 .92-3-92رویکرد گراندد تئوری کمی
این نوع خویکرد جدید نیاس و گلی خ ( )0333دخ کناخ طرح استفاده از خوش استقرایی دخ تولید نظری  ،اشاخه میکند
ک دخ خوش گراندد تئوخی میتوا از داده های کمی نی استفاده کرد .او معتقد اسس ک دخ نظری زمین ای نی مانند
سایر خاهبردها میتوا از دادههای کمی و یا ترکیب خوشهای تحلیل کیفی و کمی استفاده کرد.
 .5-92مالحظات نمونهگیری در گراندد تئوری
دخ این خوش اغلب حجم نمون دخ حین کاخ مشخص میشود و دخ نمون گیری نظری عالوه بر افراد میتوا از «اتفاقا ،
فضاها و موقعیسها» نی نمون گیری کرد (فلیک3998 ،؛ استراس و کوخبین .)0338 ،خوش نمون گیری خایج دخ ابتدای
کاخ اغلب خویکردهای گراندد تئوخی «نمون گیری هدفمند» اسس و این انتخابهای هدفمند تا زما «اشباع نظری»
ادام مییابد .یعنی مواخد تا جایی اف وده میشوند ک دیگر بینش و بصیر یا نکت تازهای حا ل نشود (فلیک.)0981 ،
دخ اغلب مواخد کفایس نمون با جمعآوخی و تحلیل دادهها ب خوش زیگ اگی ب شرح شکل  1-03انجام میشود.
تحلیل دادهها

جمعآوری داده-
ها
نزدیک به اشباع

مقولههای بهبودیافتهتر
به

نظری

مصاحبه سوم

سمت

مقولههای بهبودیافته

کفایت

مصاحبه دوم

مقولههای ابتدایی
مصاحبه اول
شکل  . 3 - 92حرکت زیگزاگ جمع آوری و تحلیل داده ها برای دستیابی به کفایت مقوله ها

 .6-92مالحظات روش جمعآوری دادهها
جمعآوخی دادهها دخ گراندد تئوخی میتواند ب

وخ های مختلفی چو «مشاهده ،مصاحب  ،برخسی اسناد و مداخک،

خاطرا تاسخدهندگا  ،مشاخکس و تأمال شخصی خود تژوهشگر» باشد (کرسول .)3903 ،مصاحب با اختباط ماتقیم
با مصاحب شونده ،شرایط اخزیابی عمیقتر «ادخاک ،نگرش ،عالق و آخزوی تاسخدهندگا » و «علل آ ها» خا فراهم
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میکند .مصاحب ها دخ گراندد تئوخی بیشتر ب
مصاحب گر دخباخه تعدادی از موضوعا
مصاحب  ،سؤاال

وخ

«باز یا نیم ساختاخیافت » هاتند .دخ مصاحب باز یا بدو ساختاخ،

از تیش تعیینشده ،ذهن تاسخدهنده خا ب طوخ عمیق کاوش میکند .دخ این

استانداخدشده و تاسخ از قبل تعیینشدهای وجود نداخد .دخ عوض ،مصاحب گر جنب های متعددی از

نظرا مصاحب شوندگا خا آ گون ک دخ گفسوگو تیش میآید ،برخسی میکند .دخ مصاحب نیم ساختاخیافت  ،سؤاال
با انعطافتذیری از تیش تنظیم میشود (سرمد و همکاخا  .)0939 ،مصاحب اغلب طی شش مرحل «تعیین هدف،
طراحی ،انجام مصاحب  ،نگاخش ،تج ی وتحلیل و تهی گ اخش» انجام میشود .از مهاخ های الزم و مهم برای تژوهشگر
خوش گراندد تئوخی میتوا ب مهاخ های «سخن گفتن ،نوشتن ،گوش داد  ،تحلیل نقادان وضعیس ،دید و تفکر
انت اعی» اشاخه کرد.
جمعآوخی دادهها با تو یف موقعیس آغاز میشود .این کاخ چنا انجام میگیرد ک گویی اساساً سؤالی دخ کاخ
نیاس و فقط شناخس وضعیس تیش خو اهمیس داخد .دخ مرحل «تو یف غنی» باید دادههای مناسب خا دخباخه «آدمها،
مکا ها ،کنشها و خخدادها» جمعآوخی کرد و دخ این مرحل نباید ب دنبال الگو یا انجام قضاو بود .باید این تو یفها
خا با «مصاحب ها ،فیلمها ،عکسها ،اسناد ،آماخ و اخقام مرتبط» کامل کرد (استراوس و کوخبین .)0989 ،از دادههای کمی
هم میتوا برای تو یف با «خویکردی کیفی» بهره گرفس .با وخود ب میدا تژوهش و جمعآوخی دادههای کیفی و
کمی ،گردآوخی دادهها و تحلیل آ ها ب طوخ همزما

وخ

میگیرد.

 .1-92مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها
هما طوخ ک تیشتر اشاخه شد ،تحلیل دادهها ب خویکرد انتخابشده دخ گراندد تئوخی باتگی داخد .دخ اغلب خویکردها
از خوش کدگذاخی استفاده میشود اما تفاو

دخ این کدگذاخیها ب این نحو اسس ک دخ خویکرد «نظاممند استراوس

و کوخبین» از کدگذاخی س مرحل ای «باز ،محوخی و انتخابی» و دخ خویکرد «ظاهر شونده گلی خ» از کدگذاخی
دومرحل ای «باز و انتخابی» برای تحلیل دادهها استفاده میشود .تأکیدگذاخی نظاممند بر قراخ داد مقول ها دخ محوخهای
مشخص از تیش تعیینشدهای دخ قالب یک مدل تاخادایمی اسس اما دخ ظاهر شونده ،این چاخچوب برای خسید ب
نظری وجود نداخد .بنابراین دخ ادام تج ی وتحلیل دادهها ب خویکرد «نظاممند استراوس و کوخبین» تشریح میشود با
این تفاو

ک دخ خویکرد «ظاهر شونده گلی خ» مرحل کدگذاخی محوخی وجود نداخد .فرایند تحلیل دادهها تا خسید

ب نظری خا میتوا ب شرح شکل  9-03دنبال کرد.
تمرکز بر داده های اولیه
کدگذاری باز= گروه بندی کدها و ایجاد مفاهیم
کدگذاری محوری= فرم دهی به مفاهیم و ایجاد مقوله ها
کدگذاری انتخابی=ارتباط بین مقوله ها و ایجاد ابعاد
نتیجه گیری= ایجاد تئوری با قدرت خالقیت پژوهشگر
شکل  .5-92مراحل تحلیل دادهها تا رسیدن به نظریه در گراندد تئوری
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از نرماف اخهای کامپیوتری برای تحلیل دادهها دخ گراندد تئوخی میتوا ب نرماف اخ مکس کیو دی ای ()MAXQDA

اشاخه کرد.
 .9-1-92کدگذاری باز :با «خرد کرد  ،مفهومتردازی ،دست بندی ،نامگذاخی و مقول بندی» دادههای جمعآوخیشده
انجام میشود (استراوس و کوخبین .)0939 ،هدف کدگذاخی باز تبدیل «دادهها» ب «مفاهیم» یا عنا ر سازنده «نظری
زمین ای» اسس (فلیک .)0981 ،بنابراین دخ آ نظرا

مصاحب شوندگا «خطب خط» تحلیل و کدگذاخی میشوند تا با

این کدها «مفاهیم» شکل بگیرند .دخ گام بعد با قراخ داد «مفاهیم» دخ قالب طبق های مشاب « ،مقول » تهی میشود .اقدام
مفهومتردازی یا نامگذاخی بر «خرد کرد » و اختصاص نامی ب هر یک از «حوادث ،خخدادها و ایدههای موجود دخ
دادهها» تأکید داخد .برای این کاخ تژوهشگر با سؤاالتی ب شناسایی مشترکا
 .)0939این سؤاال

دخ دادهها میتردازد (استراوس و کوخبین،

و انجام مقایا ها دخ ادام آ ب جریا کدگذاخی اثربخش کمک میکند .ازجمل سؤالهای خایج

دخ مواج با متن برای کدگذاخی میتوا ب نمون های جدول  09-03اشاخه کرد (فلیک.)0981 ،
جدول  .90-92سؤاالتی در مواجهه با متن برای مقایسه و پاالیش
سؤال

ردیف

محور

0

چ چی ی

دخ اینجا ،مائل چیاس؟ چ تدیدهای قابلبرخسی اسس؟

3

چ کای

چ افراد یا کنشگرانی دخگیرند؟ چ نقشهایی بازی میکنند؟ چ اختباطی با هم داخند؟

9

چگون

1

چ وقس

9

چقدخ

5

چرا

1

با چ وسیل ای

چ جنب هایی از تدیده برخسیشدهاند(و یا نشدهاند)؟
چ مد ؟ کجا؟ چ مقداخ؟ ب چ شد ؟
جنب های مختلف شد ؟
چ دالیلی مفروض هاتند و یا ممکن اسس برداشس شوند؟
چ وسایل ،خوشها ،تاکتیک و استراتژیهایی برای دستیابی ب این هدف استفادهشدهاند؟

تس از نامگذاخی مفاهیم ،گروهبندی آ ها برای «مقول بندی» دخ سطحی انت اعیتر و دستیابی ب «مقوال » آغاز
میشود .ممکن اسس تژوهشگر باید دهها یا دها برچاب مفهومی حا ل از نامگذاخی خا گروهبندی یا مقول بندی
کند .مقول بندی هم بر اساس دو خاهبرد «ترسش» و «مقایا » اسس و دخ آ هر مفهوم با مفاهیم «قبل ،بعد یا کلی»
ب طوخ منظم مقایا و مقول های مرکب و جامع ایجاد میشود (استراوس و کوخبین 0939 ،و ایمانی جاجرمی.)0981 ،
مقول  ،مفهومی انت اعیتر با قدخ

مفهومی باال ب دلیل جمعکرد انواع «مفاهیم» دخ دخو خود هاتند .نام مقول  ،باید

بیشترین اختباط خا با دادههای نمایانگر آ داشت باشد .دخمجموع «مفاهیم» برچابهای مفهومی از حوادث یا تدیدهها،
و «مقول » مجموع ای از مفاهیم تعریف میشوند (کرسول .)3903 ،دخ «کدگذاخی جمال و تاخگرافها» هنگام مطالع
اسناد یا متن مصاحب  ،تژوهشگر باید ب دنبال ایده ا لی نهفت دخ آ باشد تا تس از نامگذاخی بتواند ب تحلیل آ
بپردازد .برای تکمیل مدلهای تاخادایمی مانند خویکرد نظاممند نیازی ب تحلیل «خطب خط» نیاس و باید ب دنبال
مقوال

فرعی مرتبط با مقول های ا لی و کاملکننده مدل بود (استراوس و کوخبین 0939 ،و ایمانی جاجرمی.)0981 ،
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 .2-1-92کدگذاری محوری :هما طوخ ک گفت شد این مرحل کدگذاخی خاص خویکرد نظاممند اسس ک دخ آ
خابط بین مقول های تولیدشده دخ مرحل قبل با کدگذاخی حول محوخ یا مقول های الگوی تاخادایمی اسس .این محوخها
شامل «شرایط علّی ،تدیده ،زمین  ،شرایط مداخل گر ،خاهبردها و تیامدها» ب شرح شکل  5-03اسس (استراوس و
کوخبین .) 0939 ،با انتخاب و تمرک خوی یک مقول ا لی یا محوخ ،سایر مقوال

با خاهبردهای «ترسش» و «مقایا »

دخ نظمی منطقی ب آ مرتبط میشوند (فلیک .)0981 ،کدگذاخی محوخی با «تشخیص یک مقول اساسی برحاب
شرایط ایجاد شدنش»« ،زمین احاط کننده مقول »« ،خاهبردهای اتخاذشده دخ برابر مقول » و «تیامدهای این خاهبردها»
انجام میشود .قراخ گرفتن مقول ها دخ قالب یک مدل ،ب تژوهشگر کمک میکند تا دخباخه دادهها ب طوخ نظاممند فکر
و آ ها خا ب شیوهای مناسب ب هم مرتبط کند (استراوس و کوخبین.)0939 ،
مقوله

شرایط زمینهای

مقوله
مقوله

شرایط

پدیده

علّی

محوری

راهبردها

پیامدها

مقوله
شرایط مداخلهگر

مقوله

شکل  . 6 - 92تبدیل کدگذاری باز به کدگذاری محوری (کرسول) 2092 ،

 .9-2-1-92پدیده محوری :ب معنای ایده ،حادث  ،فکر محوخی ،خویداد و واقع ا لی با یک سلال کنش برای
کنترل آ اسس .تدیده محوخی هما محوخ یا چی ی اسس ک دادهها بر آ داللس داخند .این مقول هما «عنوا  ،نام
یا برچاب مفهومی چاخچوب یا طرح» و مرتبط با مقوال ا لی اسس (استراوس و کوخبین .)0939 ،استراوس ()0351
برای انتخاب یک مقول محوخی ب ویژگیهایی ب شرح جدول  00-03اشاخه داشس (داناییفرد و امامی.)0985 ،
جدول  .99-92ویژگیهایی برای انتخاب مقوله محوری
9

ویژگیها

ردیف
3

0

محوخ بود یا امکا خبط دیگر مقول ها ب آ

9

3

فراوانی ظهوخ آ یا نشان هایش دخ دادهها

1

9

وجود توضیح منطقی و محکم برای خبط دهی مقول ها

9

1

ب قدخ کافی انت اعی بود برای استفاده دخ عر

5

9

قابلتلفیق با مفاهیم دیگر و امکا خشد داد نظری ازلحاظ عمق و قو

های خرد و واقعی و تولید یک نظری عمومی
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 2-2-1-92شرایط علّی :اشاخه ب حوادث ،خویدادها و اتفاقاتی ک منجر ب وقوع یا توسع تدیده موخدنظر میشوند.
شرایط علّی عامل ا لی بروز تدیده موخدمطالع اسس ک میتواند هر واقع «خفتاخی ،گفتاخی یا خویدادی» باشد .شرایط
علّی دخ دادهها اغلب با واژگانی نظیر «وقتی ،دخحالیک ازآنجاک  ،چو  ،ب سبب و ب علس» بیا میشود .حتی زمانی
ک چنین نشان هایی وجود نداخد تژوهشگر میتواند با توج ب «خود تدیده ،نگاه منظم ب دادهها ،بازبینی خویدادهای
مقدم بر تدیده ازنظر زمانی» ،شرایط علّی خا بیابد.
 9-2-1-92شرایط زمینهای :بیانگر مجموع خاص شرایط وقوع خاهبردهای «کنش/واکنش» و نشانگر خصو یا
ویژه اثرگذاخ بر تدیده اسس .ب عباختی ،محل حوادث یا وقایع مرتبط با تدیدهای دخ طول یک بعد اسس ک دخ آ کنش
متقابل برای کنترل ،اداخه و تاسخ ب تدیده وخ

میگیرد.

 3-2-1-92شرایط مداخلهگر :اشاخه ب شرایط ساختاخی خاهبردهای «کنش متقابل» تدیده داخد و میتواند تاهیل یا
محدودکننده خاهبردهای دخو یک زمین خاص باشد .این شرایط مواخدی چو «فضا ،زما  ،فرهنگ ،وضعیس اقتصادی،
وضعیس فن شناختی ،حرف  ،تاخیخ و بیوگرافی فردی» خا دخ بر میگیرد .هم شرایط ال اماً دخباخه هم مواخد دق
نمیکند و این ب خود تژوهشگر باتگی داخد ک تشخیص دهد از کدامیک دخ تحلیلهای خود باید استفاده کند .این
کاخ با نشا داد چگونگی نقش آ ها دخ آسا یا مشکلسازی «کنش و واکنش» وخ

میتذیرد.

 5-2-1-92راهبردها :خاهبردها ب «مدیریس ،اداخه ،انتقال یا تاسخ» ب تدیده موخدنظر از سوی کنشگرا گفت میشود.
خاهبردهای موخدنظر ب اخائ خاهحل هایی برای مواجه با تدیده موخدمطالع اشاخه داخد ک هدف آ اداخه تدیده
موخدمطالع  ،برخوخد با آ و حااسیس نشا داد دخ برابر آ اسس .خاهبردها هدفمند و با دلیل مشخص خواهد بود.
گاهی ممکن اسس برای اهدافی غیر مربوط ب تدیده باشد اما ب هرحال تیامدهایی خا برای تدیده دخ بر خواهد داشس.
 6-2-1-92پیامدها :تیامدها نتایج و حا ل «کنشها و واکنشها» دخ خاستای تاسخ یا اداخه یک تدیده هاتند .آ ها
همیش قابل تیشبینی یا برای منظوخ خا ی نیاتند و میتوانند بالقوه یا بالفعل باشند ک دخ زما حاضر یا دخ آینده
اتفاق بیفتند .ازاین خو آنچ تیامدهای کنش/کنش متقابل دخ یک بره زمانی اسس ممکن اسس بخشی از شرایط دخزمانی
دیگر باشد (استراوس و کوخبین.)0939 ،
 .9-1-92کدگذاری انتخابی :دخ خویکرد نظاممند این مرحل دخ ادام کدگذاخی محوخی و دخ خویکرد ظاهر شونده
بعد از کدگذاخی باز اسس ک دخ سطحی باالتر و انت اعیتر ب تیوند دست بندی و مقول ها دخ مایر خسید ب نظری
میتردازد (فلیک .)0981 ،دخ کدگذاخی باز ،مشخص میشود ک «مقول ها» دخ طول ابعاد تعیینشده چگون تغییر
میکنند .دخ کدگذاخی محوخی ،مقول ها ب طوخ نظاممند بهبودیافت و با زیر مقول ها تیوند داده میشوند اما هنوز یک
آخایش نظری برای تیدایش نظری نداخند .کدگذاخی انتخابی با یکپاخچ سازی و بهبود مقول ها این کاخ خا انجام میدهد
(داناییفرد و امامی .)0985 ،دخ این مرحل تژوهشگر بیشتر دخ نقش نویانده بر اساس «مقوال  ،نوشت های کدگذاخی،
یادداشسهای نظری ،شبک ها و دیاگرامها» ،یافت های مراحل قبلی خا با انتخاب «مقول محوخی» و خبط نظاممند سایر
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مقوال

ب آ دنبال میکند .این کاخ با اثبا

خوابط و تکمیل مقول های نیازمند بهبود و توسع بیشتر انجام میشود .دخ

این حالس توج ب خوابط میا مقول ها بر مبنای مشخص ها و ابعادشا اسس (استراوس و کوخبین.)0939 ،
 .8-92اعتباربخشی
ب منظوخ اعتباخبخشی ب نتایج تژوهش میتوا از معیاخهای اخزشیابی لینکلن و گابا )0389( 0شامل «اعتباخ ،انتقال،
قابلیس اعتماد و تأیید تذیری» 3استفاده کرد (لیت و زایاس.)3909 ،
 .9-8-92اعتبار :اعتباخ یا باوختذیری ب واقعی بود تو یفها و یافت های تژوهش اشاخه داخد و دخج اعتماد ب
واقعی بود یافت ها برای شرکسکنندگا تژوهش و زمین تژوهش انجامشده دخ آ اسس .ب این معنا ک یافت ها و نتایج
تژوهشگر ،همانی باشد ک دخ نظر و ذهن تاسخگو بوده اسس .برای دسسیابی ب این معیاخ میتوا از خوشهایی ب
شرح جدول  03-03استفاده کرد.
جدول  .92-92روشهای برای تعیین اعتبار نتایج پژوهش گراندد تئوری
ردیف

روش

توضیح

0

اخزیابی چندجانب یا مثلث

استفاده از منابع مختلف دخ جمعآوخی دادهها و انتخاب نمون تژوهش جهس مصاحب و طراحی

سازی
3

سؤاال

اخزیابی توسط

مصاحب

اخائ متن مصاحب و کدهای استخراجشده برای مشاخکسکنندگا دخ مصاحب و دخیافس نظر

شرکسکنندگا دخ تژوهش

آ ها

 .2-8-92انتقالپذیری :اشاخه ب اینک یافت های مطالع تا چ حد دخ دیگر گروهها یا جاها قابلانتقال یا استفاده اسس.
دیدگاهها و تجاخب گوناگو مشاخکسکنندگا مختلف دخ موخد یک تدیده یا هما ا ل حداکثری تنوع باعث اف ایش
قابلیس انتقالیافت ها میشود .تژوهشگر برای تاهیل انتقالتذیری ،باید تو یف خوشنی از «باتر ،نحوه انتخاب و
ویژگیهای مشاخکسکنندگا  ،جمعآوخی داده و فرایند تحلیل» اخائ کند تا خواننده دخباخه قابلیس کاخبرد یافت ها دخ
موقعیسهای دیگر قضاو

نماید .برای این منظوخ میتوا از خوشهایی ب شرح جدول  09-03استفاده کرد.

جدول  .99-92روشهای برای تعیین قابلیت انتقالپذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری
ردیف

روش

0

ماتندسازی

3

گ اخش شرایط زمین ای

توضیح
ماتندسازی مکتوب کلی مراحل تژوهش جهس استفاده احتمالی توسط محققین دیگر
اخائ تفصیلی شرایط دموگرافیکی مصاحب شوندگا و محیط تژوهش دخ گ اخش نهایی تژوهش

1. Guba & lincoln
2. Credibility, Transferability, Dependability and Confirmability
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۲۷۴

 .9-8-92قابلیت اعتماد :معیاخ قابلیس اعتماد یا ثبا

ب تایداخی دادهها دخ طول زما و شرایط متفاو

گفت میشود.

اخائ فرایندهای تصمیمگیری تژوهشگر ب این نوع اخزیابی کمک میکند .برای این منظوخ میتوا از دخ د توافق دو
کدگذاخ با انتخاب تصادفی یک یا چند مصاحب و اخائ آموزش کدگذاخی استفاده کرد .دخ هریک از مصاحب ها کدهایی
ک ازنظر تژوهشگر و کدگذاخ منتخب مشاب بودند با عنوا توافق و کدهای غیرمشاب با عنوا عدم توافق مشخص
میشوند .دخ د توافق بین دو کدگذاخ با استفاده از فرمول زیر محاسب خواهد شد (خواستاخ.)0988 ،
∗ 100

تعداد توافقا

∗2

تعداد کل کدها

= دخ د تایایی

نتایج حا ل از این برخسی خا میتوا دخ جدولی ب شکل جدول  01-03سازما داد.
جدول  .93-92جدول نمونه برای نمایش قابلیت اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش گراندد تئوری
عنوا مصاحب

تعداد کل کدها

تعداد توافقا

دخ د تایایی

تعداد عدم توافقا

شماخه 9

99

09

3

%11

...

...

...

...

...

کل

098

11

39

%80

تایایی کل بین دو کدگذاخ ک باالتر از  59دخ د باشد ،قابلیس اعتماد کدگذاخیها خا تائید میکند.
 .3-8-92تأیید پذیری :نشا دهنده اختباط دادهها با منابع و ظهوخ نتایج و تفاسیر از منابع اسس .قابلیس تائید خا میتوا
از طریق اخائ خوند تژوهش از خاهی قابلتیگیری تضمین کرد .دخواقع این معیاخ کنترل میکند ک نتایج تژوهش ،متأثر
از فرضها و تیش دانات های تژوهشگر نباشد .برای برخسی تأییدتذیری نتایج حا ل از تژوهش گراندد تئوخی میتوا
از خوشهایی ب شرح جدول  09-03استفاده کرد.
جدول .95-92روشهایی برای تعیین تأیید پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری
ردیف

روش

توضیح

0

اخزیابی توسط متخصصین

نتایج این تژوهش دخ اختیاخ چند تن از اساتید دانشگاهی خاخج از فرایند تژوهش قراخگرفت تا

خاخج از فرآیند تژوهش

مطالع و بازبینی شود.

3

تشریح فرایند تژوهش

مراحل تژوهش اعم از جمعآوخی دادهها ،تحلیل و شکلگیری دخو مای ها ب منظوخ فراهم نمود
امکا ممی ی تژوهش توسط مخاطبین و خوانندگا ب
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وخ

کامل تشریح میشود.

روش پژوهش
تحلیل محتوا

هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تحلیل محتوا و انواع آن


آشنایی با مالحظات نمونهگیری در تحلیل محتوا

 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در تحلیل محتوا
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در تحلیل محتوا

13

مرجع پژوهش

۲۷۸

مقدمه
تحلیل محتوا ب مطالع انواع تیامها میتردازد .تحلیل محتوا خوش تژوهشی اسس ک امروزه دخ اغلب زمین های علوم
اناانی و ب ویژه خوا شناسی ،جامع شناسی ،سیاسس ،تبلیغا  ،اختباطا و مدیریس کاخبرد داخد .دخ این فصل ب معرفی
کلی و مبانی اجرایی خوش تحلیل محتوا ترداخت میشود.
 .9-99مفهوم تحلیل محتوا
برای برخسی محتوای آشکاخ ،دوتهلو ،مبهم ،تنها و حتی تیچیده دخ یک متن میتوا از خوش تحلیل محتوا استفاده
کرد .دخ واقع از این خوش برای کشف دنیای کلما

و جمال

و هدف نویانده یا گوینده ب کاخ میخود .این خوش

برای برخسی دادههای موجود دخ انواع محتوای خسان ای قابل استفاده اسس .کریپندخوف ( )3903تحلیل محتوا خا
«برخسی نظاممند ،دقیق ،مشروح و تفایر ساختاخ مواد جهس شناخس الگوها ،گرایشها ،معانی و موضوعا » تعریف
میکند .تحلیل محتوا خوشی تژوهشی و شامل شیوههای تخصصی دخ تردازش دادههای تژوهشی اسس .این خوش دخ
جاسوجوی دخیافس جنب های ادخاکی و احااسی تیامها و یا دخک مواخد تنهانی و قابلاستخراج از بیانا

و

محتواهاسس (آذخ .)9 :0989 ،اهداف استفاده از تحلیل محتوا میتواند یک یا چند موخد از مواخد معرفی شده دخ جدول
 0-09باشد.
جدول  .9-99انواع اهداف استفاده از روش تحلیل محتوا
ردیف

انواع

0

شرح کیفی محتوای تیام

3

تو یف کمّی محتوای تیام

9

تو یف الگوها یا خوندها دخ خسان

1

استنباط از سازنده محتوا

9

استنباط از مخاطب محتوا

توضیح
شرح مفهومی از محتوا مانند مطالع قهرمانا داستا و برخسی تغییرا
تو یف ویژگیهای ساختاخی محتوای تیام ب

وخ

خفتاخ آ ها

مقطعی یا طولی

طبق بندی محتوای خسان مانند خشونس و چگونگی نمایش آ
برخسی سیاسسهای خسان  ،دست بندی و کمّی کرد جنب های غالب تولید محتوا بر
اساس دستوخ کاخ خسان  ،شناسایی اهداف تنها تولیدکنندگا محتوا
اخزشیابی می ا توشش گروههای خاص از جامع یا تأکید برشماخش می ا توشش آ ها
مانند برخسی فراوانی توشش خسان از مرد و ز  ،گروه سنی ،گروه اقلیس و...

5

تیشبینی اثرا

محتوا دخ مخاطبا

تیشبینی واکنش گیرنده تیام و آثاخ خسان ها با تأکید بر نظری کاشس ،مانند آثاخ تبلیغا
و همباتگی بین نتایج تحلیل محتوا و خفتاخ مخاطبین مانند خأیدهی و ترخاشگری

1

استنتاج از سوابق اختباطا

8

استنتاج ویژگیهای اختباطا

3

خوا سنجی

برخسی خوند تغییرا

محتوای یک خسان دخ طول زما

می ا همخوانی محتوا با ماهیس خسان مانند خعایس هویس محلی بود خسان دخ محتوا
تفایر و ترجم متو مصاحب با بیماخا و یا اظهاخا

آنا

برای دخک تحلیل محتوا باید مفاهیم تای و کلیدی آ خا ب شرح جدول  3-09شناخس.
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جدول  .2-99مفاهیم پایه در تحلیل محتوا
توضیح

ردیف

مفهوم

0

محتوا

3

واحد محتوا

9

واحد

هر نوع تیام داخای اخزش تحلیل مانند محتوای یک نشری  ،کتاب یا فیلم
هما مقول یا متغیر و با دو نوع:
الف) فی یکی :نظیر فضا و زما اختصاص دادهشده ب محتوا
ب) نمادین :شامل واحد مبتنی بر دستوخ زبا (یک جمل یا عباخ ) ،واحد اخجاعی (اشاخه ب موخد
خاص) ،واحد مضمونی (مطرحشد یک مضمو خاص دخ تیام)

تژوهش

بات ب موضوع و سؤال تژوهش و از میا انواع واحدهای محتوایی و شامل
الف) واحد ثبس یا واحد تحلیل :برای شماخش و طبق بندی با کدگذاخی و سنجش واحد محتوا مانند
جنایس مرد با کد  0و ز با کد 3
ب) واحد متن یا زمین  :واحدهای متن ب خگتر از واحدهای ثبس
ج) واحد نمون گیری :واحد انتخاب از میا کل نمون

نخاتین گام ا لی دخ تحلیل محتوا ،انتخاب مقول یا متغیرهای موخدبرخسی اسس .دخ ادام تژوهشگر باید با مطالع
عمیق و مبتنی بر استداللهای قوی ،زمین تبدیل مقو ل یا متغیر موخدبرخسی ب واحدهای تحلیل یا ثبس خا فراهم کند.
دخ بایاخی از مواخد ،مقول های ا لی باید ب زیرمقول ها یا هما ابعاد و شاخصهای قابلاندازهگیری و شماخش تبدیل
شوند .دخ این مایر اجرا اغلب تژوهشگر باید مقول ا لی خا با شناسایی مقول های میانی (مشاب ابعاد) و مقول های
ج ئی (مشاب شاخصها) ب عملیاتی کرد یا قابل جمعآوخی بود دادهها ن دیک کند.
اختالف بر سر کمّی یا کیفی بود  ،یکی از مهمترین بحثها دخ تحلیل محتواسس و اکثریس باکاانی اسس ک بر
کمّی بود تحلیل محتوا تأکید میکنند .منابع متعددی ب نوع کیفی آ هم اشاخه داخند .بر اساس قابلیس استفاده از هر
س خویکرد کمّی ،کیفی و ترکیبی ،تحلیل محتوا ب س دست ب شرح جدول  9-09تقایمبندی میشود.
جدول  .9-99انواع روش تحلیل محتوا بر اساس شیوه جمعآوری دادهها
توضیح

ردیف

انواع

0

کیفی

جمعآوخی کالمی دادهها همراه با کشف معانی بنیادی و تنها دخ تیام اسس.

3

کمّی

جمعآوخی کمّی دادهها همراه با تحلیل آماخی اسس .منظوخ از کمّی شکل عددی با مفهوم خیاضی اسس.

9

ترکیبی

دادهها هم ب

وخ

کالمی(معنایی) و هم ب

وخ

عددی جمعآوخی و آماده تحلیل میشوند.

 .2-99فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا
مراحل اجرای تژوهش تحلیل محتوا ب شرح جدول  1-09اسس.
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جدول  .3-99فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و مشخص کرد نوع کمی ،کیفی یا ترکیبی

نمون گیری با توج ب نوع کمی ،کیفی یا ترکیبی و مالحظا

خاص نمون گیری دخ خوش تحلیل

محتوا
جمعآوخی دادههای کیفی با توج ب نوع کمی ،کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگ و دستوخالعمل
کدگذاخی
با توج ب نوع دادههای جمعآوخیشده کمی ،کیفی یا ترکیبی
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .9-99تحلیل محتوای کمّی
خوش تژوهشی نظاممند و تکراختذیر برای نمادهای اختباطی ک بااخزشهای عددی مبتنی بر قوانین معتبر اندازهگیری
و دخنهایس تو یف و استنتاج میشود .محوخهای تعریف دخ جدول  9-09اخائ شده اسس.
جدول  .5-99محورهای مهم تعریف تحلیل محتوای کمّی
ردیف

محورها

0

نظاممندی

3

تکراختذیری

9

نمادهای اختباطی

1

اندازهگیری با عدد

توضیح
داخای گامهای نظاممندی چو طرح مائل  ،بیا و آزمو فرضی یا سؤال
«قابلیس اعتماد ،عینیس ،عملیاتی کرد متغیرها 0و مشخص بود خوی های تژوهش»

تأکید بر موضوعا

معنی یک نماد میتواند از شخصی ب شخص دیگر و از فرهنگی ب فرهنگ دیگر تغییر کند .نمادهای
اختباط خا میتوا دخ محتوای مصاحب  ،نام  ،نشری  ،کتاب ،فیلم ،توستر ،نقاشی و امثال آ برخسی کرد.

و قوانین معتبر
9

تخصیص یک عدد با مفاهیم اسمی ،ختب ای یا فا ل ای ب یک ویژگی ،برای تبدیل محتوا ب واحدهای
قابلشماخش (با هدف تقلیل مجموع ب خگی از دادهها ب شکلی قابلکنترل برای تردازش آماخی)

تو یف و استنتاج تو یف اختباطا

و گرفتن نتیج دخباخه معنی آ یا هما استنتاج اسس.

تحلیل محتوای کمّی با تأکید برشماخش واحدهای تحلیل ب دنبال تو یف و انعکاس فراوانی مؤلف های مربوط ب
تژوهش اسس .استفاده از خوش های آماخی نشا از کمّی بود خوش تحلیل محتواسس ک دخ آ از دو نوع آماخ
«تاخامتری و ناتاخامتری» میتوا استفاده کرد.
 .9-9-99مالحظات نمونهگیری در تحلیل محتوای کمی
برای نمون گیری دخ تحلیل محتوای کمی دو دست واحد «محتوا و تژوهش» موخدتوج قراخ میگیرد .واحدهای محتوا
عنا ری ماتقل از تژوهش و اغلب تعریفشده ب وسیل تولیدکننده محتوا و داخای دو نوع «فی یکی و نمادین» هاتند.

 .0عملیاتی کرد متغیرها :فرایندی ک دخ آ مفاهیم متغیرها ب شکل قابلاندازهگیری تعریف میشوند .برای نمون انضباط شاگرد مفهوم انت اعی اسس
ک ممکن اسس بر اساس غیبس از کالس و انجام نداد تکالیف ،تعریف عملیاتی شود .مفاهیم عملیاتی ،عینی و قابل تکراخ برای دیگرا هاتند.
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واحدهای فی یکی شامل «زما  ،فضا و تعداد مواخد» و واحدهای نمادین شامل «معنای دخو متن» اسس .واحدهای
تژوهش ،اج ایی از محتوا با تعریف و انتخاب تژوهشگر و قابلتقایم دخ چهاخ دست ب شرح جدول  5-09هاتند.
جدول  .6-99انواع واحدهای پژوهش
توضیح

ردیف

انواع

0

واحد نمون گیری

3

واحد ثبس

9

واحد متن یا زمین

1

واحد تحلیل

انتخاب از میا کل محتوا با حجم مشخص
عنا ری از محتوا برای طبق بندی یا قراخگیری دخ طبق خاص دخ فرایند کدگذاخی

دخ شرایط وجود تفاو

دخ شرایط ضروخ

وجود واحد متن یا زمین برای کدگذاخی واحد ثبس

واحدهایی مانند «کلم  ،موضوع و ماده» برای تاسخ ب سؤاال

با تحلیل آماخی

دخ محتوا با توج ب «خسان و دوخه تخش یا انتشاخ» ،استفاده از نمون گیری طبق ای بهتر

اسس .برای نمون محتوای اخباخ وخزشی دخ خوزهای شنب ب علس برگ اخی ماابقا

خوزهای تنجشنب و جمع

متفاو تر از سایر خوزهاسس .باید با شناخس این تفاو ها دخ محتوای خسان ها ،نابس ب انتخاب نمون مناسب با
خوشهای خایج نمون گیری دخ تحلیل محتوا ب شرح جدول  1-09اقدام کرد (خایف و همکاخا 3999 ،؛ قاسمی و
همکاخا .)0935 ،
جدول  .1-99مالحظات نمونهگیری در انواع رسانههای جمعی
ردیف

نوع محتوا

روش نمونهگیری

0

خوزنام ها

دو هفت آماخی از یک سال (انتخاب تصادفی دو تا دوشنب  ،دو تا س شنب  ،دو تا چهاخشنب

3

هفت نام ها

9

اخباخ شبانگاهی تلوی یو

و)...

1

مجال

خبری

9

مجل ها (دوخه تنجسال )

5

خوزنام ها (دوخه تنجسال )

انتخاب تصادفی یک ناخ از هرماه دخ یک سال ( 03شماخه)
انتخاب تصادفی دو خوز از هرماه دخ یک سال ( 31برنام )
انتخاب تصادفی یک ناخ از هرماه دخ یک سال ( 03شماخه)
ایجاد یک سال (انتخاب تصادفی یک ناخ از هرماه)
ایجاد  3هفت آماخی (انتخاب تصادفی  3تا دوشنب  3 ،تا س شنب و)...

برای باال برد اعتباخ و قابلیس اطمینا تژوهش ،تژوهشگر نیازمند این اسس ک نمون ب
از جامع آماخی انتخاب شود .دخ خسان ها امکا تعیین اندازه نمون ب

وخ

وخ

مناسب و خوشمند

استانداخد وجود نداخد .ویمر و دومینیک

( )3999ب حداقل نمون بین  09تا  39دخ د کل محتوای موخدمطالع دخ تحلیل محتوا تأکید داخند .دخ شرایط خاص
مانند نمون گیری بر اساس تعداد فحا

و ب ویژه دخ نمون گیریهای طبق ای مانند انتخاب چند کتاب دخ یک حوزه

و نمون گیری طبق ای از آ ها میتوا از جداول ویژه نمون گیری استفاده کرد .این جداول بیشتر دخ خوشهای تیمایشی
و انتخاب نمون مکفی از جامع برای تعمیم ب آ استفاده میشوند .از دیدگاه نیوبلود 0و همکاخانش ( )3993نمون گیری
برای تحلیل محتوای خسان ب س بعد «نوع خسان  ،تاخیخ و محتوا» نیاز داخد .انتخاب نوع خسان مانند «خوزنام  ،مجل ،
خادیو ،تلوی یو و فیلم یا سبک برنام » ،انتخاب تاخیخ مانند «دوخههای زمانی» و انتخاب محتوا ب «محتوای منتخب»

1. Newbold
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اشاخه میکنند .دخ این خویکرد تژوهشگر ابتدا باید «نوع خسان » ،سپس «بازه زمانی موخدبرخسی» و دخ ادام «نحوه
انتخاب نمون از محتوای خسان » خا برای نمون گیری مشخص کند.
 .2-9-99مالحظات جمعآوری دادهها در تحلیل محتوای کمی
تس از نمون گیری مناسب دخ تحلیل محتوا باید طی فرایندی سازما دهی شده ب طراحی و ساخس برگ کدگذاخی و
دستوخالعمل کدگذاخی برای جمعآوخی دادهها اقدام کرد .تیش از ساخس اب اخ باید واحدهای تحلیل از دخو مقول های
ا لی موجود دخ محتوا شناسایی شود.
 .9-2-9-99مقولهبندی برای تحلیل محتوا :مقول بندی یا تعیین مقول ها هما شناسایی «متغیرهای تژوهش» از دل
محتوا و مفاهیم آ اسس .دخ «مقول بندی» یا تعیین «مقول ها» از محتوای موخدبرخسی باید محتوا خا ب بخشهای مج ایی
بر اساس ویژگیهای معرفی شده دخ جدول  8-09تقایم کرد.
جدول  .8-99مبانی مهم در ساخت مقولهها
توضیح

ردیف

اصول

0

جامعیس

3

انحصاخی شد

9

برداشس یکاا

1

تایایی

وجود عینیس یا امکا اتفاقنظر کدگذاخا گوناگو دخباخه واحدهای تحلیل

9

منظم بود

مطابقس با قوانین عمومی و معین ساخس مقول و برخوخداخ از معیاخ انتخاب

5

تشتوان نظری

توششدهنده محتوای موخدبرخسی
قراخنگرفتن یک عنصر دخ بیش از یک مقول
نبود امکا برداشسهای متفاو

از آ

برگرفت از مبانی نظری (ترجیحاً نظری ها) و مبتنی بر اهداف تژوهش بود

اغلب تالش تژوهشگرا برای ساخس مقول های استانداخد ب دالیل «نو بود موضوع ،اکراه تحلیلگر دخ تذیرش
مقول های قبلی ،توافق ناکافی بین داوخا » توفیقآمی نیاس .دخ ساخس مقول گاهی مقول ب دو یا چند قامس مانند
جنایس (ز و مرد) ،نوع اخباخ (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی) و امثال آ قابلتقایم اسس .گاهی مقول
ب

وخ

خدهبندی (ترتیبی) مانند تحصیل (بیسواد ،ابتدایی ،متوسط و )...دست بندی میشود .دخمجموع مقول ها

عناوین یا سرفصلهای اساس کاخ تحلیل محتوا هاتند .برای هریک از زیر مقول یا واحدهای تحلیل میتوا «کد»
تعریف کرد.
 .2-2-9-99تهیه واحد محتوا :تس از تعیین مقول ها باید «واحد محتوا» یا «بخشها و اج اء محتوا» مشخص شود.
این واحد ب دو نوع «ثبس و زمین » ب شرح جدول  3-09تقایم میشود.
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جدول  .1-99انواع واحدهای محتوا
ردیف

انواع

0

واحد ثبس

3

واحد زمین

توضیح
میتواند از ج ئی کوچک مثل یک کلم یا عکس تا واحدی ب خگ مثل کتاب یا فیلم باشد .برای نمون .0 :
کلم  .3نماد .9 ،مضمو یا تم .1 ،شخصیس .9 ،تاخاگراف .5 ،سکانس .1 ،موخد یا آیتم یا عنوا  .8 ،زما .3 ،
فضا
زمین ای برای قراخگیری واحد ثبس (مانند واحد زمین جمل برای واحد ثبس کلم )

دخ عمل «واحد زمین » برای قراخگیری «واحد ثبس» دخو آ اسس و انواع واحدهای ثبس دخ تحلیل محتوا خا میتوا
ب شرح جدول  09-09مروخ کرد.
جدول  .90-99انواع واحدهای ثبت در تحلیل محتوا
توضیح

ردیف

انواع

0

کلم

کوچکترین واحد ثبس با امکا تحلیل «فراوانی تکراخ» یا «معنا» دخ واحد زمین جمل

3

نماد

مواخدی مانند عکس ،یک واحد موسیقیایی ،خنگ یا لوگو

9

مضمو

یا تم دخ دو شکل نوشتاخی یا تصویری دخ قالب جمل یا سکانس با ثبس معانی ن دیک ب تم یا جمل موخدنظر

1

شخص

تأکید بر اشخاص محوخی دخ محتوا از ابعاد شخصیتی ،تایگاه طبقاتی و امثال آ دخ متن یا تصویر

9

تاخاگراف

5

آیتم

یک مجموع تیام مانند مقال  ،کتاب یا فیلم (مناسب تغییرا

1

زما

واحدهای ثانی  ،دقیق و ساعس دخ برنام های خادیویی و تلوی یونی

8

فضا

واحدهای طول مانند میلیمتر ،سانتیمتر و متر یا مترمربع برای محاسب می ا فضای محیطی محتوای خسان

یا بند و واحدی مربوط ب متن با موضوعا

و مضامین متعدد (کاخبرد کمتری داخد)
کم داخل محتوا مانند دست بندی کتاب با ژانر)

 .9-2-9-99کدگذاری در تحلیل محتوای کمی :تس از انتخاب مقول های ا لی و فرعی ب منظوخ شماخش و ثبس
مقول ها ،کدگذاخی دخ برگ کدگذاخی انجام میشود .برای نمون دخ مقول جنایس میتوا ب زیر مقول مرد «کد  »0و
ب زیر مقول ز «کد  »3داد و دخ برگ کدگذاخی واخد کرد .دخ وخ

وجود مقول های فرعیتر باید انتخاب کدها بر

اساس خابط مقول های فرعی با ا لی باشد .برای نمون دخ مقول مهاخ های شناختی ،یکی از مقول های فرعی «حل
مائل » اسس و برای آ میتوا یک حرف خا ب نمایندگی از مقول باالتر ب کد اضاف کرد .مانند «کد ب »3-ک دخ آ
«ب» نماینده مقول ا لی مهاخ

شناختی و «کد  »3معرف زیر مقول «حل مائل » اسس .این اقداما

برای «سادگی و

جلوگیری از اشتباه دخ کدگذاخی» و وابات ب نظر تژوهشگر اسس .برای واگذاخی کدگذاخی ب دیگرا  ،باید آ ها خا
آموزش داد .وجود یک دستوخالعمل خوشن کدگذاخی ب این مائل کمک میکند .برای کدگذاخی باید از قواعد
شماخشی ب شرح جدول  00-09استفاده کرد.
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جدول  .99-99قواعد شمارش برای کدگذاری
ردیف

انواع

0

بر اساس فراوانی

3

حضوخ یا عدم

توضیح
شماخش بر اساس فراوانی تکراخ یک موخد دخجاهای مختلف نمون
اختصاص کد فقط بابس بود و حضوخ داشتن و ن فراوانی آ

حضوخ
9
1

وز دهی
تعیین شد

ضریب داد مانند داد ضریب باالتر ب وجود موخد دخ تیتر فح اول نابس ب تیتر فح داخلی
باخ اخزشی مثبس یا منفی با طیفهای اسمی مانند «کامالً ،تا حدودی و ا الً» .شامل:
 .0خویکرد ذخهای :جهس باخ اخزشی خا با عالما

مثبس ( )+و منفی (–)

 .3دخج بندی کیو :دخج بندی واحدهای محتوا برای تمای دقیق مثل دخج بندی شد
 .9مقایا زوجی :تعیین شد

دخ موخد مقول های ذهنیتری مانند «شد

بین  0تا 3

اثرگذاخی هر مقول نابس ب مقول دیگر

خابط » ،میتوا زیر مقول «خابط ضعیف» خا با «کد »0برای واحدهایی

چو «احتمال آ ضعیف اسس»« ،ممکن اسس این باشد» و امثال آ مشخص کرد .و ب همین نحو برای زیرمقول
«خابط قوی» از «کد »3برای واحدهایی چو «خابط زیادی وجود داخد»« ،باهم دیده میشوند» و امثال آ استفاده کرد.
دخ اینگون مواخد میتوا طبق بندی خا دخ مقول بندی بر اساس تفاو ها یا معیاخ مشخصی انجام داد .هر طبق معرف
یک متغیر یا مقول با زیر مقول ها و واحدهای تحلیل متعدد اسس.
برای خاهنمایی کدگذاخ دخ مواج با «عباخا  ،معنا یا معیاخهای خاص» و اختصاص کدی مشخص ب آ ها باید از
دستوخالعمل کد گذاخی استفاده کرد .دستوخالعمل کدگذاخی شامل تعاخیف عملی متغیرها اسس .دخمجموع با تهی یک
برگ کدگذاخی و دستوخالعمل مناسب آ تژوهشگر یا کدگذاخ میتواند کدهای مناسب خا ثبس کند.
 .3-2-9-99تهیه برگه و دستورالعمل کدگذاری :برای کدگذاخی و ضبط دادههای حا ل از انواع محتوای برگرفت
از انیمیشن ،کاختو  ،یادداشسهای شخصی ،متو  ،تئاتر ،نمایش تلوی یو  ،آگهیها ،فیلم ،سخنرانیها ،اسناد ،مصاحب
و امثال آ از برگ کدگذاخی استفاده میشود .برگ دادهها یا برگ کدگذاخی اغلب یک برگ ساده برای وخود کدها بر
اساس واحدهای تحلیل مشخص شده دخ خدیف یا ستو آ اسس .اما چگونگی تعیین یا اختصاص هر کد ب یک واحد
تحلیل از طریق دستوخالعمل یا تروتکل کدگذاخی وخ

میگیرد .لذا هر چ قدخ دستوخالعمل کدگذاخی خوایی،

تایایی و عینیس بیشتری داشت باشد ،نتایج معتبرتری خا فراهم میکند .البت باید توج داشس ک تعریف با ج ئیا
بیشازحد دخ دستوخالعمل ،کاخ کدگذاخی خا مشکل میکند .گاهی دخ مقول بندیها و تعیین واحدهای تحلیل شرایطی
ب وجود میآید ک برای کدگذاخ قابلتشخیص نیاس و لذا باید از مقول یا واحدی مشاب مواخد «سایر ،نمیدانم،
اظهاخنشده یا نامشخص» استفاده کرد.
کدها با یکی از مقیاسهای «نابی ،فا ل ای ،ختب ای یا اسمی» خواهند بود و اغلب دخ برگ کدگذاخی از هم
انواع مقیاسها وجود داخد .برای تحلیل جداگان هر یک از واحدهای با «مقیاس یکاا » مشکلی وجود نداخد ،اما اگر
قراخ اسس از کل واحدها ب یک برداشس کلی خسید ،باید واحدها خا همگو کرد .برگ دادهها یا برگ کدگذاخی بهتر
اسس ساده باشد .هرچند برخی برگ های کدگذاخی محبوبیس بیشتری یافت اند اما میتوا شکل ابتکاخی داشس .بنابراین

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش تحلیل محتوا

با توج ب تنوع برگ های کدگذاخی دخ شرایط مختلف اخائ یک الگوی استانداخد امکا تذیر نیاس .البت میتوا
تو ی های کلی خا مطرح کرد؛ برای نمون بهتر اسس ک هم واحدهای ضبط با مقیاس همنوع بر خوی برگ دادهها یا
کدگذاخی یکاا ثبس شوند .برگ های کدگذاخی معموالً تک موخدی یا چند موخدی هاتند .دخ برگ های کدگذاخی
تک موخدی برای هر موخد یا هر واحد ثبس یک برگ جداگان دخ نظر گرفت میشود .مثالً دخ تحلیل کتابهای وخزشی
برای تی برد ب مضمو آ ها ممکن اسس ،از یک برگ برای هر یادداشس استفاده شود و هم طبقا

محتوا خوی

هما برگ واخد شود .دخ برگ کدگذاخی تک موخدی نمایش هر متغیر با یک حرف یا عدد بر مبنای تعاخیف موجود
اسس .برگ های تک موخدی زما و سردخگمی خا کاهش میدهند .جدول  03-09نمون یک برگ کدگذاخی تک موخدی
خا نشا میدهد.
جدول  .92-99نمونه برگه کدگذاری تک موردی برای تحلیل محتوای کتاب
خدیف
0

مقول ا لی
حیط

وخی

3

حیط ساختاخی

9

حیط محتوایی

مقول فرعی

کد

عطف

داخد=0؛ نداخد=3

عکس

داخد=0؛ نداخد=3

نموداخ

داخد 0؛ نداخد=3

تیشگفتاخ

داخد 0؛ نداخد=3

اهداف فصل

داخد=0؛ نداخد=3

سؤاال

اخزشیابی

داخد=0؛ نداخد=3

خوایی خواند

داخد=0؛ نداخد=3

مطالب جدید و ب خوز

داخد =0؛ نداخد=3

مثالهای مناسب برای یادگیری

داخد=0؛ نداخد=3

برگ های کدگذاخی چند موخدی امکا ثبس بیش از یک موخد یا نمون خا دخ یک فح فراهم میکند .این حالس
زمانی مفید اسس ک تعداد واحدهای موخد آزمو زیاد و تعداد متغیرها کم باشد و از طرفی بخواهیم دخ ه ین کپی
برگ های کدگذاخی رف جویی کنیم .این نوع برگ های کدگذاخی شبی شبک شطرنجی و اغلب مواخد نمون ها برای
ثبس دخ سطرها و مواخد متغیرها یا واحدهای تحلیل برای ثبس دخ خدیفها بر اساس آ ها اسس .برای مطالعا

برخسی

ثانی ها دخ برنام های خادیو و تلوی یونی یا مقداخ فضای اختصاصیافت دخ نشریا  ،برگ های چند موخدی بهترند .دخ
زیر هر ستو می توا عدد حا ل از سنجش محتوا خا نوشس .هر سطر ،مربوط ب یک نمون یا واحد زمین اسس.
جدول  09-09یک نمون برگ کدگذاخی چند موخدی خا نشا میدهد.
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جدول  .99-99نمونه برگه کدگذاری چند موردی برای تحلیل محتوای کتاب

عطف

عکس

نمودار

پیشگفتار

اهداف فصل

ارزشیابی

روایی خواندن

کتابها (نمون ها)

بهروز بودن

مقول ها

ساختاری

مثال خوب

صوری

محتوایی

کتاب 0
کتاب 3
کتاب 9
کتاب 1
...

برای تهی تروتکل یا دستوخالعمل کدگذاخی باید مشخص شود ک تژوهشگر دخ یک مفهوم ب دنبال چ چی ی
اسس .تروتکل باید از سازما دهی و اناجام برخوخداخ باشد .تروتکل باید چنا خوشن و قابلدخک باشد ک تژوهشگرا
دیگر بدو هیچ مشکلی آ خا تکراخ کنند .برای تهی یک تروتکل مناسب میتوا اقداما
أ.

زیر خا انجام داد.

شناسایی هدف کدگذاخی دادهها

ب .تعریف مقول ها و واحدهای تحلیل برای کدگذاخی
 .برآوخد خوایی ،تایایی و عینیس دستوخالعمل (از طریق تیمایش نظرا

کاخشناسا و آزمو کدگذاخی)

ث .معرفی شیوههای مؤثر دخ کدگذاخی
ج .نهایی کرد برگ کدگذاخی و دستوخالعمل آ
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
دخباخه طرح و تعریف متغیرها و چگونگی انتخاب محتوا و دخ کل «قواعد و چهاخچوب کدگذاخی» اسس .ب عنوا
نمون مقول «مؤلف های وخزش دخ جامع » خا میتوا بر اساس مبانی نظری مدیریس وخزشی ب زیر مقول های «تربیتی،
همگانی-تفریحی ،قهرمانی و حرف ای» تقایم کرد و با یک دستوخالعمل برای هر زیرمقول «تعریف یا معیاخ مشخص»
و دخ ادام «کدی اختصا ی» خا دخ نظر گرفس تا بتوا بر اساس آ «کدگذاخی» خا انجام داد .دخ جدول  01-09نمون
تروتکل یا دستوخالعمل کدگذاخی برای این مقول خاص نمایش دادهشده اسس.
جدول  .93-99یک نمونه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری از یک مقوله
مقولههای فرعی (واحد تحلیل)

مقوله اصلی

الف) وخزش تربیتی :منظوخ وخزش مداخس و دانشگاهها
مؤلف های
وخزش

ب) وخزش همگانی-تفریحی :وخزش و تفریحا

عمومی و همایشهای وخزشی با حضوخ عموم و باهدف سالمتی یا

کد
0
3

تفریح
پ) وخزش قهرمانی :منظوخ وخزش مدالآوخ و مقامآوخ ک توسط فدخاسیو ها ،هیئسها یا کمیت ملی المپیک انجام میشود.
) وخزش حرف ای :منظوخ وخزش خونقزا و دخآمدزا ک توسط باشگاهها انجام میشود.
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با این دستوخالعمل کدگذاخ میتواند دخ یک محتوا مانند «خوزنام وخزشی» واحدهای تحلیل خا شناسایی و دخ هر
مرحل آ خا دخ برگ کدگذاخی و ذیل ستو مربوط (دخ اینجا مؤلف های وخزش) کد مربوط خا ثبس کند.
دخ مواخدی میتوا «کدها» خا با مقیاسهای فا ل ای مانند «حجم مطالب با سانتیمترمربع» یا «زما محتوا با ثانی »
خا دخ برگ کدگذاخی واخد کرد و دخ محاسبا

آماخی از خوشهای آماخ تاخامتریک بهره گرفس.

 .5-2-9-99روایی ،پایایی و عینیت در تحلیل محتوای کمی :تایایی دخ تحلیل محتوا ب معنای وجود عینیس یا
توافق مناسب بین کدگذاخا دخ اختصاص کد ب یک نمون ثابس اسس .خوایی نی ب معنی اختصاص حیح اعداد ب
شکلی اسس ک ب طوخ دقیق معرف مفاهیم باشد.
الف) روایی یا اعتبار :خوایی یعنی خسید ب هما چی موخدبرخسی یا استنتاج دخسس بر اساس خویکرد تحلیلی
دادهها از منابع چندگان اطالعا اسس .خوایی بر توانایی اب اخ دخ اندازهگیری موضوع موخدبرخسی تأکید داخد .دخمجموع
انواع مواخد مطرحشده دخ خصوص چگونگی جمعآوخی دادههای کمّی و کیفی و ابعاد آشکاخ و تنها تیامها ب نوعی
ب خوایی تژوهش مرتبط اسس .دخمجموع س خوش ا لی خوایی خا میتوا دخ جدول  09-09مروخ کرد.
جدول  .95-99انواع روشهای تعیین روایی یا اعتبار
توضیح

ردیف

انواع روایی

0

محتوا

تعیین متغیرها برای اندازهگیری و تعریف آ ها و دخ ادام مقول بندی باقابلیس اندازهگیری متغیر تعریفشده

3

مالک

همباتگی نمرههای آزمو با یک مالک خاخجی مرتبط با متغیر موخدسنجش

9

سازه

تعیین ظرفیس آزمو دخ می ا اندازهگیری سازه نظری یا فس موخدنظر

خوایی سازه خا با س اقدام میتوا مشخص کرد:
 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)
دخ خویکرد دیگری ب ضروخ

وجود «اعتباخ علمی» برای «تعمیم یا تفایر یافت ها» تأکید میشود .این نوع اعتباخ

شامل دو نوع «دخونی و بیرونی» اسس .اعتباخ دخونی بر «تژوهشهای تجربی و خوابط علس و معلولی» و امکا «ترکیب
یا ن دیک کرد تحلیل محتوا با سایر خوشها مثل تیمایشی» تأکید داخد .اعتباخ بیرونی نی «توا تعمیم نتایج تژوهش»
اسس ک خوش تحلیل محتوا شرایط خوبی دخ این نوع اعتباخ داخد .اعتباخ دخونی خا میتوا از طریق «نظم زمانی ،کنترل
و همباتگی دخ اب اخ اندازهگیری» و اعتباخ بیرونی خا از طریق «ماهیس طبق بندی ،ماهیس محتوا و اعتباخ علمی» تأمین
کرد .دخ جدول  05-09نکاتی مهم برای باال برد اعتباخ برگ کدگذاخی و دستوخالعمل آ معرفیشده اسس.
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جدول  .96-99نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن
ردیف

مورد

0

تعریف کدگذاخی

3

آموزش کدگذاخ
آزمایشی

9

مطالعا

1

زبا داده مناسب

9

نظام استنباط

توضیح
دستوخالعمل کدگذاخی مناسب برای کدگذاخا
آموزش دخباخه ج ئیا

ثبس دادهها

آزمایش برگ کدگذاخی و دستوخالعمل آ با چند کدگذاخ دخ یک یا چند مرحل
برای تحلیل مناسب دادهها
استفاده مناسب از خویکردهای استنباطی مانند نظری سیاتمی ،استانداخدها ،شاخصها ،نشان ها و امثال
آ

ب) پایایی و عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن :تایایی و عینیس ب معنای نتایج یکاا دخ برخسیها یا
کدگذاخی واحدی ثابس دخ دفعا

اسس .میتوا تایایی کدگذاخ خا نابس ب خودش و دخ دو زما متفاو

(کدگذاخی

اول و دوم) یا دخ سطحی باالتر و مطمئنتر ب ا می ا توافق بین چند کدگذاخ محاسب کرد .اغلب از دو یا س کدگذاخ
خواست میشود تا محتوای ثابتی خا ب طوخ ماتقل کدگذاخی کنند تا می ا توافق آ ها دخ کدگذاخی مشخص شود.
برای تعیین می ا توافق میتوا از آزمو های «اسکا  ،دخ د توافق ،ضریب کاتا ،ضریب همباتگی اسپیرمن و
تیرسو  ،آلفا کریپندخوف و ضریب توافق همباتگی تطابق لین» ب شرح جدول  01-09استفاده کرد .خوشهای «تی
اسکا »« ،کاتا» و «هولاتی» فروانی کاخبرد بیشتری داخند (قاسمی و همکاخا .)0935 ،
جدول  .91-99انواع روشهای تعیین پایایی
توضیح

ردیف

انواع

0

توافق دخ یک کدگذاخ

3

دخ د توافق دو کدگذاخ

9

ضریب تایایی مرکب

پایایی مرکب =](میانگین توافق بین داوخا ) (( ÷[ 0+ )n-1میانگین توافق داوخا )n

1

فن تصمیمهای دوگان

تعیین توافق داوخا برای اتخاذ تصمیم دخباخه مقول بندی ب این نحو ک دخ آ کدگذاخ باید بین

9

فرمول هولاتی

محاسب توافق دو نوبس کدگذاخی یک محقق با نابس قضاو های موافق ب کل قضاو ها
دخ د توافق میا دو کدگذاخ از طریق نابس قضاو های موافق ب کل قضاو ها

دو مقول دخ کدگذاخی یکی خا انتخاب کند.
5

تی اسکا

(] ×099تعداد کدگذاخی کدگذاخ اول+تعداد کدگذاخی دوم)÷ (تعداد توافق دو کدگذاخ × [)3
تی اسکا = (دخ د توافق موخد انتظاخ ÷ )0-دخ د توافق موخد انتظاخ -دخ د توافق
ب دسسآمده
ضریب کاتا= (دخ د توافق موخد انتظاخ ÷ )0-دخ د توافق موخد انتظاخ -دخ د توافق

1

کاتا

8

آلفا

3

توافق داوخا دخ هر مقول

محاسب توافق برای هر مقول دخ هر طبق دخ میا داوخا

09

ضریب همباتگی تیرسو

محاسب دخج اختالف دو کدگذاخ دخ هنگام استفاده از واحدهای فا ل ای و نابی

ب دسسآمده
ضریب آلفا= (عدم توافق موخد انتظاخ ÷ عدم توافق مشاهدهشده) 0 -
وخ

آزمو هولاتی بر اساس دخ د توافق دو کدگذاخ و بر اساس فرمول  0-09اسس.
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فرمول  .9-99آزمون هولستی برای محاسبه درصد توافق دو کدگذار

دخ این فرمول  Mتعداد توافق بین کدگذاخ اول و دوم اسس ک دخ عدد  3ب معنی دو کدگذاخ ضرب میشود .نماد
 N1ب معنای تعداد کدگذاخی کدگذاخ اول و  N2ب معنای تعداد کدگذاخی کدگذاخ دوم اسس .برای نمون اگر تعداد
واحدهای کدگذاخی شده  599موخد و توافق کدگذاخا  919موخد باشد ،نتیج چنین میشود.
)3 × 919( ÷ )599 +599( ×099 = 93

آزمو تی اسکا  :ترکاخبردترین آزمو تعیین تایایی و عینیس دخ خوش تحلیل محتواسس .دخ محاسب توافق
کدگذاخا هم فراوانی مقول های توافقی و هم اخزش طبقا
ضریب اسکا

توافق موخد انتظاخ خا بر تای نابس دفعا

خا دخ نظر میگیرد و توافقهای شانای خا محاسب میکند.
موخداستفاده از اخزشهای خاص دخ یک طبق محاسب

میکند تا توافق موخد انتظاخ بر تای نظری احتمال ب دسس آید (فرمول .)3-09
Pi = %OA - %EA / 1-%EA
فرمول  .2-99محاسبه پی اسکات

دخ این فرمول  OAب معنی توافق مشاهدهشده و  EAب معنی توافق موخد انتظاخ اسس .برای محاسب توافق

مشاهدهشده از فرمول هولاتی استفاده میشود .برای محاسب «توافق موخد انتظاخ» نابس توافقها ب تعداد کل تصمیم-
های مربوط ب کدگذاخی محاسب و دخ مرحل بعد با جمع مجذوخ آ ها «توافق موخد انتظاخ» ب دسس میآید.
استملر 0دخ مقال خود تحس عنوا «مروخی بر تحلیل محتوا :اخزیابی علمی ،تژوهشی و اخزشیابی» مالک اخائ شده
دخ جدول  08-09خا برای قضاو

تیرامو ضریب تایایی آوخده اسس (خسولی و امیرآتشانی.)0939 ،
جدول  .98-99قضاوت پیرامون ضریب پایایی
ضریب پایایی

میزان توافق داوران

کمتر از صفر

هیچ

0 – 0/2

ضعیف

0/29 – 0/03

متوسط

0/39 – 0/6

مناسب

69-0/8

قابلقبول

0/89 -9

تقریباً کامل

اگر نتایج یا می ا توافق متوسط ب تائین باشد ،میتواند ب معنای وجود خطایی «دخمیا کدگذاخا »« ،دخ دستوخالعمل-
های کدگذاخی»« ،دخ تعریف مقول ها و زیر مقول ها یا واحد تحلیل» یا «دخ تلفیقی از این عوامل» باشد .برای اغلب
آزمو های تایایی باید ب «انتخاب محتوا از باب معرف بود » و «حجم نمون از باب تعمیمتذیری» توج داشس.

1. Stambler
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 .9-9-99مالحظات تجزیهوتحلیل دادهها در تحلیل محتوای کمی
بعد از جمعآوخی دادهها میتوا با خوشهای آماخی و ب کمک نرماف اخهایی مانند  SPSSتحلیل کرد .استفاده از آماخ
تو یفی و استنباطی ب مقیاس جمعآوخی دادهها (اسمی ،ختب ای ،فا ل ای و نابی) باتگی داخد .اگر دخ جمعآوخی
دادهها تیشفرضهای «انتخاب تصادفی»« ،توزیع بهنجاخ» و «استفاده از مقیاس فا ل ای و نابی» خعایس شده باشد از
از آماخ ناتاخامتریک برای استنباطها استفاده میشود .البت استفاده از آماخ استنباطی

آماخ تاخامتریک و دخ غیر این وخ

دخ شرایط نمون گیری از جامع و برای محاسب خطا دخ تعمیمتذیری نتایج ب جامع

وخ

میگیرد .انواع خوشهای

تحلیل آماخی دادههای جمعآوخیشده دخ جدول  03-09معرفی شده اسس.
جدول  .91-99انواع تحلیل داده با روشهای آماری
توضیح

ردیف

انواع

0

فروانی و شماخش

3

میانگین

معدل حاابی تعدادی نمره با سطح فا ل ای یا نابی با امکا تحلیل وضعیس سایر اعداد نابس ب آ

9

نابس

خابط یک طبق خاص با کل محتوا مثل  50موخد سوگیری گ اخشگر از  099گ اخش یعنی  50دخ د

1

تفاو ها

9

خابط غیرعلّی

5

خابط علّی

سادهترین شیوه خال

کرد دادهها و نمایش تعداد دفعا

اتفاق افتاده از مقول موخدنظر

سوگیری
برخسی تفاو

بین مقول ها مثل تفاو

دو خوزنام دخ می ا ترداختن ب موضوعا

علمی

برخسی خابط بین مقول ها مثل وجود خابط بین یک برنام ترداختن ب موضوعی خاص
برخسی خابط علس و معلولی بین متغیرها مثلاینک آیا ظهوخ یک مقول میتواند ب دلیل مقول خا ی
باشد؟

انواع آزمو های آماخی برای برخسی «خوابط غیرعلّی دخ دادههای جمعآوخیشده» ب شرح جدول 39-09
معرفیشدهاسس.
جدول  .20-99انواع آزمونهای بررسی روابط غیرعلّی دادههای حاصل از جمعآوری در تحلیل محتوا
توضیح

ردیف

انواع آزمون

0

خیدو

3

وی کرامر

برخسی شدّ

9

اسپیرمن

برخسی معنیداخی خابط بین دو مقول دخ سطح ختب ای

1

تیرسو

برخسی معنیداخی خابط بین دو مقول دخ سطح فا ل ای و نابی

برخسی معنیداخی خابط بین دو مقول دخ سطح اسمی
خابط بین دو مقول دخ سطح اسمی

بیشترین فراوانی تحلیل دادههای کمی تحلیل محتوا با خوش آماخی «خیدو» اسس .دخ وخ
شماخ» دادهها آزمو «وی کرامر» کفایس میکند ،اما دخ وخ
وی کرامر انجام شود .یعنی دخ وخ

جمعآوخی «کل

نمون گیری تصادفی بهتر اسس هر دو آزمو خیدو و

معنیداخ بود خابط با «خیدو» ،میتوا از «وی کرامر» برای تعیین می ا شد

آ خابط استفاده کرد .آزمو «خیدو یا مجذوخ کای» ب برخسی معنیداخی اختالف بین فراوانیهای مشاهدهشده با
فراوانیهای فرضی یا موخد انتظاخ تأکید داخد .اگر نتیج آزمو خیدو محاسب شده دخ سطح خایج  9/99از خیدو
«جدول معیاخ» ب خگتر باشد ،خابط «معنیداخ ،واقعی و قابلتعمیم ب کل جامع » اسس .البت باید توج داشس
دخ وختیک فراوانیها یا نمون تژوهش کمتر از  99باشد آزمو خیدو ب اعتباخ الزم برای تعمیم نمیخسد.
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در همباتگی ختب ای اسپیرمن میتوا بر اساس تعیین خابط  ،ختب مقول ها خا هم مشخص کرد .برای نمون میتوا
نحوه تأکید دو خوزنام خوی عناوین مختلف خا با ختب بیا کرد .یعنی کدام خوزنام تأکید یا فراوانی بیشتر عناوین خوی
موضوع خاص داخند .دخ مواخدی تبدیل دادهها ب دخ د ،امکا ختب بندی و قابلیس مقایا خا بیشتر میکند .بعد از
اینک دخ دها محاسب شد ،میتوا مطالب خا برحاب دخ د مرتب کرد و ب وسیل فرمول همباتگی ختب ای ،قابلیس
مقایا دو خوزنام خا نشا داد.
 .3-9-99ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا
یکی از خوشهای اخزیابی کیفیس تژوهش تحلیل محتوا برخسی «انواع خطاهای احتمالی» ب شرح جدول 30-09
اسس.
جدول  .29-99انواع خطاهای احتمالی در تحلیل محتوا
ردیف

انواع

0

خطای هال ای

3

سوگیری یا خطای سیاتماتیک

تحلیل اعداد ب طوخ یکنواخس ب یک سمس و دخ جهتی خاص

9

کمبود یا عدم دسترسی ب محتوا

دخ دسترس نبود متن و محتوای موخدنظر

1

توضیح
استنباطهای شخصی و تیشداوخیهای خاص دخباخه محتوای تژوهش

خطای ابهام دخ قضاو

9

وجود کدهای با تعریف ناقص و برخوخداخ از فرهنگ و نوع تفکر اثرگذاخ خوی تحلیل
خطاهای مربوط ب کدگذاخ

خطای کدگذاخ

خاه دیگر اخزیابی کیفیس تژوهش انجامشده دخ تحلیل محتوا استفاده از خوش «آنتروتی شانو » اسس .خوش آنتروتی
شانو برگرفت از نظری اطالعا
عدم اطمینا ب

وخ

و برای اندازهگیری عدم اطمینا حا ل از نتایج تیام با بیا توزیع احتمال اسس .این

فرمول  9-09نوشت میشود.

]E≈S{P₁, P₂ … Pn}=- k∑ͫᵢ[PᵢLnPᵢ
فرمول  .9-99اندازهگیری عدم اطمینان با توزیع احتمالی

دخ این فرمول  iیعنی فا ل های برابر یک ،و  Kیک ثابس مثبس m ،تعداد کدگذاخ (تاسخگو) و  nمقول اسس .دخ
این خابط «تیام» ازنقط نظر « mتاسخگو» دخ « nمقول » طبق بندی میشود .برای اجرای فرمول ابتدا باید مقول ها
ب تناسب تاسخ هر کدگذاخ ب

وخ

جدول توزیع فراوانی اخائ شود .بر اساس دادههای این جدول آنتروتی شانو دخ

چهاخ مرحل «شماخش تعداد برای هر متغیر»« ،هنجاخ سازی فراوانیها»« ،محاسب می ا عدم اطمینا هر متغیر» و «تعیین
ضریب اهمیس هر متغیر» انجام میشود.
دخ مرحل نخاس آ «جمعآوخی دادهها» و دخ مرحل دوم «بهنجاخسازی دادها» و دخ مرحل سوم «محاسب باخ
اطالعاتی هر مقول یا  »Eوخ

میگیرد .هر مقول با باخ اطالعاتی بیشتر ،از دخج اهمیس یا وز ) (wبیشتری

برخوخداخ اسس .دخ مرحل تایانی و برای محاسب ضریب اهمیس هر مقول از تقایم باخ اطالعاتی هر مقول بر مجموع
مقول ها استفاده میشود .دخواقع ضریب وزنی هر مقول ) (wشاخصی اسس ک ضریب اهمیس هر مقول خا دخ یک تیام
با توج ب کل تاسخگوها مشخص میکند .با نتایج حا ل میتوا مقول ها خا ختب بندی کرد .امروزه نرماف اخهای
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کامپیوتری وجود داخد ک شما داده های خود خا ب آ واخد کرده و آ خود این محاسب خا انجام میدهد .دخ ادام یک
نشانی اینترنتی ب این منظوخ معرفی میشود:
http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft

 .3-99تحلیل محتوای کیفی
دخ فرایند تحلیل محتوای کیفی ،تس از گردآوخی دادهها ،گام بعدی تحلیل دادههاسس .تحلیل محتوای کیفی نی شامل
مراحلی نظاممند و خوشن برای تحلیل دادههاسس و بعضی از این مراحل با تحلیل محتوای کمّی همپوشانی داخند .بر
اساس اهداف مطالع  ،تحلیل محتوای کیفی خا میتوا ب مراحل «تیادهسازی متن ،تعریف واحد تحلیل ،دستوخالعمل
کدگذاخی ،کدگذاخی آزمایشی ،کدگذاخی ا لی ،اخزیابی اناجام کدگذاخی ،استخراج نتایج از دادهها و تحلیل داده و
گ اخش فرایند داده تقایم» کرد.
تحلیل محتوای کیفی ب دنبال شناخس تیامهای تنها و آشکاخ بر اساس تفایر ذهنی اسس« .مضمو ها یا تمها یا
ایدههای ا لی متن» ب عنوا «محتوای اولی » و «اطالعا

زمین ای» ب مثاب محتوای تنها اسس .کیفیگرایا با دو نقد

اساسی «سطحی شد تحلیل» و «غفلس از محتوای تنها متو » دخ خوش تحلیلمحتوای کمی ،بر خویکرد کیفی آ
تأکید داخند .دخ تحلیل محتوای کیفی تژوهشگر میتواند عالوه بر «نحوه ادای کلما

یا لحن بیا دخ ادای واژگا » ب

شرایط خوانی فرد نی توج کند .خوش کیفی اغلب با فرایندهای «طبق بندی نظاممند ،کدبندی ،تمسازی و مدلسازی»
وخ

میگیرد (ایما و نوشادی .)0939 ،تحلیل محتوای کیفی با استفاده از خویکرد «استقرایی و از ج ء ب کل

خسید » برای فهم عمق موضوع یا ابعاد دخونی آ و کاهش آثاخ تیشداوخی بهرهمند میشود .دخ مواخدی هم از خویکرد
«قیاسی یا از کل ب ج ء خسید » برای تحلیل بر اساس دانش قبلی و هدف مقایا یا آزمایش یک نظری استفاده
میشود (قاسمی ،کشکر ،خاسخ و کرمی .)0935 ،دخ انواع تحلیل محتوای کیفی نی مفاهیم کلیدی ب شرح جدول -09
 33وجود داخد ک باید آ ها خا ب خوبی شناخس و دخک کرد.
جدول  .22-99انواع مفاهیم پایه و کلیدی در تحلیل محتوای کیفی
ردیف

انواع

0

واحد تحلیل

3

واحد معنا

9

منطق محتوایی

1

مقول

9

تم

توضیح
فضای اختصاصیافت ب یک موضوع یا عمل موخدمطالع
مجموع ای از واژگا یا جمل ها دخ قالب یک طبق با ویژگیهای مشاب و مبنای ساخس خم و
کدگذاخی
اشاخه ب بخشهایی از متن دخ اختباط با موضوعی خاص مبتنی بر مشاهده عینی یا فرض نظری
گروهی از مضامین با اشتراک دخ یک وج
شیوهای برای اختباط مضامین و معانی اساسی دخ مقول ها

کاخبردهای تحلیل محتوای کیفی دخ س حوزه «فرستنده تیام»« ،ویژگی اختباط» و «آثاخ اختباط» ب شرح جدول
 39-09موخد توج قراخ میگیرد.
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روش پژوهش تحلیل محتوا

جدول  .29-99انواع کاربرد تحلیل محتوای کیفی
ردیف

انواع

0

فرستنده تیام

3

ویژگی اختباط

9

آثاخ اختباط

عناصر

پرسشها
چ کای؟

منبع
فرایند کدگذاخی

چرا؟

کاربرد
تاسخ ب ترسشهای موخدبحث مؤلف (تحلیل مؤلف)
تحلیل ویژگیهای افراد ،استنباط ابعاد و تغییرا

فرهنگی و...

کانال

چگون ؟

تحلیل خوشهای متقاعدسازی و تحلیل سبکهای اختباطی

تیام

چ چی ی؟

تو یف خوندها دخ محتوای اختباطی و مقایا با استانداخدها

گیرنده

ب چ کای؟

اختباط داد ویژگیهای مشهوخ مخاطبا ب تیامهای تولیدشده

فرایند کدگذاخی

با کدام تأثیر؟

سنجش اثر تیام خوی مخاطب

اگر نمون موخدمطالع ب حدی باشد ک بتوا با شماخش طبقا

و محاسب عدد با مفهوم خیاضی واخد کاخ

آماخی شد؛ ش ما از مرز تژوهش کیفی عبوخ و واخد تژوهش کمّی میشوید .این هما مرز موخداشاخه دخ خوش تحلیل
محتواسس و شما با نوع اقدام خود و شناخس این مرز نوع تژوهش کمّی یا کیفی خود خا مشخص میکنید .با «منطق،
هدف تژوهش و جامع موخدبرخسی» میتوا اولویس استفاده از هرکدام خا مشخص کرد .دخ برخسیهای تاخیخی دخباخه
تحلیل محتوای کیفی بر تنج خوش گوناگو ب شرح جدول  31-09تأکید میشود (بیابانگرد0930 ،؛ قاسمی ،کشکر،
خاسخ و کرمی.)0935 ،
جدول  .23-99انواع روشهای تحلیل محتوای کیفی
ردیف

انواع

توضیح

0

تحلیل مقول ای

خوش قدیمی و ترکاخبرد با برش متن دخ واحدهای مشخص و طبق بندی دخ مقول ها بر اساس مشابهس-

3

تحلیل سنجش

9

تحلیل بیا

1

تحلیل نحوه بیا

9

تحلیل گفتما

ها
سنجش با زبا فرد و تحلیل بر تای «شناسایی ترکیبهای بیانی»« ،شناسایی و جداسازی موضوعا »،
«تنظیم و خم گذاخی جمال

بیانی»« ،مشخص کرد جهس منفی یا مثبس و شد

آ دخ طیف 1

اخزشی»
تحلیل خوی عنا ر و ساختاخهای وخی بیا ازجمل دستوخ زبا  ،اشکال کالمی و امثال آ
تحلیل بر اساس شاخصهای وخی و شکل محتوا ب طوخ ماتقیم
شناخس و دخک عمیق از معناهای نهفت دخ متو اختباطی (دخ یک فصل ماتقل معرفی شده)

 .9-9-99مالحظات نمونهگیری در تحلیل محتوای کیفی
دخ تژوهش کیفی ،اندازه نمون باید بر اساس نیازهای اطالعاتی مشخص شود تا ب سؤال تژوهش با اعتماد کافی تاسخ
داده شود .معیاخی برای اندازه نمون یا واحد تحلیل وجود نداخد اما معمول اسس ک تعداد نمون ها یا واحدهای تحلیل
بین  0تا  99دخ نظر گرفت شود.
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 .2-9-99مالحظات جمعآوری و تحلیل دادهها در تحلیل محتوای کیفی
دخ تحلیل محتوای کیفی برخالف خوش کمّی ،جمعآوخی و تحلیل دادهها با هم انجام میشود .دخ خوش کمّی ابتدا
دادهها جمعآوخی و سپس با خوشهای آماخی تحلیل و دخ ادام تفایر میشوند .دخ خوش تژوهش کیفی همراه با
جمعآوخی دادهها از خوشهای قیاسی و استقرایی برای تحلیل دادهها استفاده میشود .برای نمون دخ متنی براساس
مقول ا لی «الگوهای یادگیری» و زیرمقول های «یادگیری شرطی»« ،یادگیری کنشگر» و «یادگیری اجتماعی» مطالع
وخ

میگیرد .دخ این شرایط اگر بر اساس «زیر مقول یا واحد تحلیل» مطالبی نشانگر مفهوم «یادگیری اجتماعی»

بود ،تحلیل با توج ب «شناسایی آ جمل دخ متن»« ،محل قراخگیری آ » و «می ا تأکید مؤلف بر آ » انجام میشود.
اگر با توج ب «نظری یادگیری اجتماعی» دخ هر یک از محوخها و آثاخ این نوع تیامخسانی دخ ذهن خواننده تحلیل داده
شود؛ از «استدالل قیاسی» و مقایا با یک نظری و تحلی ل براساس آ اقدام شده اسس .اما اگر با جاتجوی متن و
می ا جمال

تأکید کننده ب تحلیل «تأکید بر نظری یادگیری اجتماعی» دخ محتوای موخدبرخسی و برجات سازی آ

توسط مؤلف اشاخه شود؛ تژوهشگر از استدالل استقرائی و برخسی ج ئیاتی برای خسید ب مفهوم کلی «نظری غالب»
استفاده کرده اسس (قاسمی و همکاخا .)0935 ،
هات ا لی تحلیل محتوای کیفی «ایجاد مقوال

و طبقا » با دو خوش «استقرائی و قیاسی یا ترکیبی از هر دو»

ب شرح جدول  39-09اسس .تژوهشگر دخ انتخاب مقول ها ،باید ب «همگرایی یا شباهس معناداخ عنا ر داخلی هر
آشکاخ میا دو مقول » توج داشت باشد.

مقول » و «واگرایی یا تفاو

جدول  .26-99انواع رویکردهای تحلیل داده در تحلیل محتوای کیفی
توضیح

ردیف

انواع

0

استقرایی

3

قیاسی

9

ترکیبی

استخراج کدها یا طبقا

از دادههای متنی ب

وخ

ج ء ب کل (مناسب شرایط کمبود اطالعا

دخباخه

موضوع)
قیاس و تحلیل با نظری های موجود یا نتایج تژوهشهای قبلی (مناسب شرایط مبانی نظری مکفی دخباخه
موضوع)
«شماخش و فراوانی» و انجام مقایا واژهها یا محتوا و تفایر مفاهیم نهفت دخ متن (تلفیق خویکردهای قبلی)

این فرایند تج ی وتحلیل ب

وخ

خفسوبرگشس و دخ دو بعد «تنها و آشکاخ» دخ مراحلی ب شرح جدول -09

 31انجام میشود.
جدول  .21-99فرایند تجزیهوتحلیل دادهها در تحلیل محتوای کیفی
مراحل

تجزیهوتحلیل عمیق و پنهان یا

تجزیهوتحلیل آشکار ساختار یا

ردیف

با رویکردی رفت و برگشتی

چه چیزی خواسته بگوید؟

چه چیزی گفتهشده است؟

0

نظام کدگذاری

استقرایی یا قیاسی

استقرایی یا قیاسی

3

شناسایی واحدهای متنی

مقایا با دادههای ا لی

مقایا با دادههای ا لی

9

بررسی دوباره متن و حذف موارد

متراکم کرد واحدهای معنی

1

گروهبندی

یافتن معنای اساسی متن

9

تبیین یافتهها

تفایر و استنتاج باز
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روش پژوهش تحلیل محتوا

تحلیل آشکاخ ب شرح آ چی ی میتردازد ک مشاخکسکنندگا واقعاً میگویند .این خویکرد بر وفاداخی ب «معنا و
متو ا لی» تأکید داخد .دخ تحلیل تنها  ،تژوهشگر برای آشکاخسازی معانی تنها متن ،غرق دخ دادهها میشود و
واحدهای معنیداخ مناسب دخ متن جاخی خا ب عنوا نقلقول انتخاب میکند .شناسایی واحدهای معنیداخ ،ب آشنایی
با دادهها و دخک مفهوم کلی آ ها قبل از تقایم ب واحدهای کوچکتر نیاز داخد .یک واحد معنیداخ ،کوچکترین
واحد و حامی بینشهای موخدنیاز تژوهشگر اسس .هر واحد معین داخای یک کد اسس ک باید دخ خابط با متن شناخت
شود .این خوش فرایند کدگذاخی باز نامیده میشود .دخ فرایند تحلیل کدها ،تعیین مفاهیم برای طبق بندی و گروهبندی
اطالعا

تاهیل میشوند .کدها بر اساس «استقرایی یا استنتاج» تهی میشوند .تفایر واحدهای معنیداخ میتواند دخ

طول فرایند مبهم شود ،بنابراین برای اف ایش ثبا و اطمینا ب تداوم فرایند کدگذاخی نیاز اسس .بعد از تعیین واحدهای
معناداخ ،تژوهشگر باید دخباخه توشش هم ابعاد محتوا دخ اختباط با هدف برخسی کند.استفاده از خنگ برای متمای
ساختن هر واحد معناداخ دخ ناخ ا لی مفید اسس و قامسهای خنگ نخوخده میتواند موخدبرخسی مجدد واقع شود
تا قابلتمای نبود آ ها بر اساس هدف تژوهش اطمینا حا ل شود.
دخ ادام و برای «تراکم و خال

سازی» واحدهای معناداخ گاترده ،تعدادی از کلما

بدو از دسس خفتن محتوای

واحد ،کم میشوند .برای استخراج مفهوم دادهها ،محتوای کدگذاخی شده میتواند ب بخشهایی بر اساس سؤاال
ب کاخخفت موقع جمعآوخی دادهها یا بر اساس فرضی های نظری از آثاخ تقایم شوند .گروههای معین باید ب لحاظ
دخونی ،یکاا و ب لحاظ بیرونی ،متفاو

باشند .این بدین معنی اسس ک هیچ اطالعاتی نباید دخ دو گروه قراخ بگیرد.

جلو و عقب کرد واحدهای معناداخ بین گروهها ،توسع تیشخونده نتیج گروه خا فراهم میکند .تعداد گروههای
تولیدشده دخ ابتدا بیشتر اسس اما ب تدخیج کاهش مییابد .این ک چ تعداد گروه کافی اسس ب هدف تژوهش باتگی
داخد و گروهبندی با خسید ب توزیع منطقی تایا مییابد.
وقتی گروهها ایجاد شدند فرایند تحلیل آغاز میشود و تژوهشگر باید تالش کند تا ماهیس تدیده تحس برخسی خا
بشناسد .تژوهشگر باید حتی با تو یف ب دانش عمیقتری دسس یابد .عمق تحلیل اغلب ب چگونگی جمعآوخی
دادههای آشکاخ یا نها باتگی داخد .دخ جدول  38-09برخی خویکردهای تفایری دخ تحلیل دادهها معرفیشده اسس.
جدول  .28-99برخی رویکردهای تفسیری در تحلیل دادههای کیفی تحلیل محتوا
ردیف

انواع

0

نظری سیاتمی

3

استانداخدها

9

شاخصها و نشان ها

1

نمودهای زبانی

توضیح
تو یف خوابط و قوانین تعامل و تفاو

دخو دادهها ،ازجمل تحلیل خوند تغییرا

محتوا دخ طول

زما ؛ قابلیس تیشبینی تذیری الگو و امثال آ همراه با مقایا دخ انواع خسان ها

9

اختباطا

وجود استانداخدی برای مقایا و تشخیص نوع و مقداخ تفاو ها و قضاو

شناسایی تیوند علّی متغیرها و نشان بود یک متغیر مانند «دود ب عنوا نشان آتش»
برخسی دادههای زبانی دخ متو معتبر برای شناسایی واقعیسهای آ
برخسی تیامهای طرفین برای تبیین تویایی خفتاخ ،تیامدهای فردی یا جمعی تبادل اطالعا
تعامل

5

فرایندهای نهادی

دخباخه دادهها

برخسی کاخکردهای تیام دخ سازما ها و اختباطا

سازمانی
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 .9-9-99ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی
اشتباها دخ فرایند تحلیل تژوهشگر اغلب ناشی از «خاتگی ،تفایر اشتباه و تعصب شخصی» اسس؛ بنابراین تژوهشگر
باید کیفیس فرایند تحلیل خا از طریق تأیید حس و اعتباخ دخ کل فرایند تژوهش حفظ کند .برای اخزیابی کیفیس
تژوهش تحلیل محتوای کیفی میتوا از مفاهیم « قابلیس اعتباخ ،قابلیس اعتماد ،قابلیس انتقال و قابلیس تأیید» استفاده
کرد .کاخشناسانی مانند کریپندوخف ( ،)0389معیاخهای تایایی شامل «بازنمایی ،تایداخی و دقس» و اعتباخ شامل اعتباخ
معطوف ب «داده ،نتیج و فرآیند» خا برای اخزیابی کیفیس تژوهش تحلیل محتوای کیفی مطرح میکنند .جدول 33-09
انواع اعتباخ دخ تحلیل محتوای کیفی خا نشا میدهد
جدول  .21-99انواع اعتبار در تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه کریپندورف
ردیف

انواع

0

معطوف ب دادهها

3

معطوف ب نتیج

9

معطوف ب فرایند

توضیح
با تأکید بر اعتباخ «معنایی و نمون گیری» دخ معرف بود اطالعا

(اعتباخ معنایی با متناظر بود معنای

دادهها با متن و اعتباخ نمون گیری با معرف بود نمون )
اخزیابی مناسب بود خوش و وجود همباتگی بین نتایج (با دو خوش همباتگی یافت ها با یافت هایی
دیگر و تیشبین یا می ا همخوانی تیشبینی با واقعیسها)
اخزیابی می ا مدلسازی یا شبی سازی یا اخائ کاخکردی خوابط دخو متن دادهها از سوی عمل تحلیل
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هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تاریخی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم پژوهش تاریخی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در پژوهش تاریخی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در پژوهش تاریخی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در پژوهش تاریخی
 آشنایی با مالحظات بحث و نتیجهگیری
 آشنایی با مالحظات روشهای تاریخی «تطبیقی ،باستانشناسی و شفاهی»

14

مرجع پژوهش

۲۱۸

مقدمه
تژوهش تاخیخی بر جمعآوخی دادههای مربوط ب گذشت از منابع معتبر و تحلیل آ ها تأکید داخد .دخ این فصل ب
چگونگی اجرای تژوهش تاخیخی ترداخت میشود.
 .9-93مبانی پژوهش تاریخی
مایر اجرای تژوهش تاخیخی با جمعآوخی دادههای کمی یا کیفی مربوط ب گذشت از منابع معتبر و تحلیل آ ها انجام
میشود .دادهها دخباخه «مردم ،معانی ،وقایع یا ایدهها» دخ اختباط با گذشت هاتند (بِرگ و لو )999 :3903 ،
 .0گذشت میتواند هر زمانی از سال گذشت تا چند قر تیش باشد (خوینژاد .)310 :0989 ،هرچند اهداف تژوهش
تاخیخی متنوع و متعدد اسس اما برخی از مهمترین اهداف تژوهشهای تاخیخی خا میتوا دخ جدول  0-01مروخ کرد
(دالوخ.)0919 ،
جدول  .9-93انواع اهداف پژوهش تاریخی
ردیف

انواع

توضیح

0

شناخس تدیدههای موجود

هر تدیده داخای تاخیخ اسس و با شناخس آ تاخیخ ،دخک آ تدیده بهتر خواهد بود .برای نمون

3

شناخس حقایق گذشت

میتوا ب شناخس «تاخیخچ آموزشوتروخش» اشاخه کرد.
شناخس واقعیسهای گذشت و تیوند آ با زما حال و آینده

دخ مواخدی مثل معرفی ب عنوا «اولین» دخ تاخیخ توسط چند بخش یا فرد یا اخائ نقلقولها یا دخ اموخ دینی
حدیثهایی ک نیاز ب خیش یابی و برخسی عمیق داخند ،از تژوهش تاخیخی استفاده میشود .برخی تژوهشگرا بین
«تاخیخنگاخی» و «تژوهش تاخیخی» تفاو

قائل هاتند و حتی آغازگرانی چو هرودو

یونانی خا ب جای «تژوهشگر

تاخیخی» یک «تاخیخنگاخ» میدانند .تژوهش تاخیخی کنکاش منظمی دخ «اسناد ،مداخک و دیگر منابع» اسس ک داخای
حقایقی مرتبط با سؤال تژوهشگر دخباخه گذشت باشند .این نوع تژوهش «گذشت نگر» با وقایعی سروکاخ داخد ک قبل
از تصمیم تژوهشگر ب مطالع دخباخه آ ها اتفاق افتادهاند (فتوحی0989 ،؛ دالوخ .)0911 ،تژوهش تاخیخی با نگاه
تحلیلی ب تاخیخ« ،یک تدیده مربوط ب زما گذشت » خا تبیین و اسراخ زیادی خا آشکاخ میکند .ماهیس تدیدههای
تاخیخی خا میتوا دخ جدول  3-01مروخ کرد.
جدول  .2-93ماهیت پدیدههای تاریخی
توضیح

ردیف

انواع

0

مطالع باواسط

3

تکراخناتذیر

ل وم توج ب معیاخهای خاص تاخیخی و تذیرش برخی انحرافها از آ

9

فرا اسنادی

کامل نبود دخ یک سند و نیازمند استنتاجهای تکمیلی تژوهشگر

1

مج ا نبود

معنا نداشتن وقایع تاخیخی ب طوخ مج ا و دخ تجرید معنا

9

زما محوخی

نیاز ب واسط برای مطالع خویدادهای تاخیخی دوخ

ل وم ترک اخزشهای زما خویش و جای گرفتن دخ زمان خاص برای دخک دخسس آ
1. Berg & Lune, 2012
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تژوهشگر دخ تژوهش تاخیخی ب یافتن دادههای موجود میتردازد و این دخ حالی اسس ک دخ سایر خوشهای
تژوهش ،تژوهشگر اغلب ب تولید دادههای موخدنیاز میتردازد (سرمد ،بازخگا و حجازی .)0915 ،تژوهشگر برای
اجرای تژوهش تاخیخی ب تواناییهایی چو «نوشتن ،یادداشسبرداخی ،اخائ اطالعا

و تفایر تاخیخی» دخ زمین

موضوع موخدبرخسی نیاز داخد .عینیس و کنترل سوگیری تژوهشگر دخ تژوهش تاخیخی بایاخ مهم اسس .تژوهشگر باید
ب شکل بیطرفان تمام گ ین های احتمالی خا دخ «انتخاب ،تحلیل و تفایر مواد منبع» موخدتوج قراخ دهد و تاخیخی
حیح ،متعادل و تا حد امکا کامل خا تهی کند .تژوهشگر الزم اسس ک خویداد یا شخصیسهای موجود دخ تژوهش
تاخیخی خا دخک کند .باید منابع بر اساس دیدگاههای افراد مرتبط با موضوع ،برخسیشده و ب دقس شایاتگی مواد منبع
برحاب کیفیس و اطمینا موخد اخزیابی قراخ گیرد (اندخو و همکاخا .)3900 ،
 .2-93فرایند اجرای پژوهش تاریخی
تژوهش تاخیخی شامل «مطالع  ،دخک و شرح» خویدادهای گذشت اسس .هدف آ خسید ب نتایجی مربوط ب «علل،
تأثیرا

یا خوندهای گذشت » اسس ک تا حد ممکن ب خوشن کرد خویدادهای کنونی و تیشبینی وقایع آینده کمک

کنند .میتوا گفس تژوهش تاخیخی برای شناخس گذشت ب کاخ میخود و با استفاده از آ میتوا زما «حال و آینده»
خا دخ ترتوی خخدادها و تحوال

گذشت شناخت و تیشبینی کرد .همچنین تژوهش تاخیخی میتواند ب معنای

جمعآوخی داده از موقعیسهای خخ داده از گذشت تا ب اکنو باشد ک خوی آ ها تحلیلهای آماخی یا کیفی انجام
میشود (میرزایی.)39 :0988 ،
اگرچ این خوش دخ میا متخصصا حوزه تاخیخ خایج اسس اما دخ دیگر خشت ها میتوا از ظرفیس این خوش
بیشتر استفاده کرد .برای نمون دخ حوزه مدیریس دخخصوص موضوعا

خا ی چو «خطمشیهای استخدامی» ب

شکل تژوهش تاخیخی و مروخ تجرب گذشت خا بهتر میتوا فهمید (خاکی .)0981 ،همچنین میتوا مانع از تکراخ
خطاهای مشابهی شد ک دخ گذشت
نمرا

وخ

گرفت اسس .برای نمون میتوا انواع الگوهای آموزشی دخ گذشت و

و یادگیری دانش آموزا یا تاخیخچ توسع مراک دانشگاهی دخ ایرا خا مطالع کرد و از نتایج آ برای کاهش

خطای تصمیمگیری دخ شرایط حال یا برنام خی ی برای آینده استفاده کرد .مراحل اجرای یک تژوهش تاخیخی اغلب
از فرایند کلی ب شرح جدول  9-01داخد.
جدول  .9-93مراحل اجرای پژوهش تاریخی
ردیف

مراحل

0

انتخاب عنوا و طرح

توضیح
تمرک خوی یک مائل و قلمروی آ دخ حوزه تاخیخ و نوشتن طرح تژوهش برای آ

تژوهش
نمون گیری از مواخد بر اساس طرح تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

استفاده از انواع خوشها ب ویژه خوشهای اسنادی برای جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

غربالگری نهایی اسناد و دادههای جمعآوخیشده و تو یف و تبیین آ ها

9

بحث و نتیج گیری

اخائ نظری و تحلیل نهایی همراه با نتیج گیری کلی و تیشنهادهای احتمالی برای آ
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عالوه بر خویکرد عمومی تژوهش تاخیخی دخ مواخدی تژوهشهایی با عنوا «تژوهش تاخیخ تطبیقی»« ،تژوهش
تاخیخی باستا شناسی» و «تژوهش تاخیخ شفاهی» با برخی مالحظا

هم مطرح میشوند ک دخ ادام ب آ ها اشاخه

خواهد شد .تژوهش تاخیخی با خویکرد عمومی اغلب با همین عنوا دخ تژوهشها گ اخش میشود .دخ وختیک
تژوهشگر از خویکردهای اختصا یتر مانند «تطبیقی ،باستا شناسی یا شفاهی» استفاده کند ،ب آ ها اشاخه خواهد
داشس.
 .3-93مالحظات انتخاب عنوان و طراحی پژوهش تاریخی
موضوع تژوهش تاخیخی میتواند مبتنی بر «فرد ،عقیده ،جنبش ،نهاد یا خخداد و دیگر مواخد» باشد (میرزایی:0988 ،
 .) 39برای استفاده از خوش تژوهش تاخیخی دخ علوم اناانی ،میتوا موضوعاتی ب شرح جدول  1-01خا موخدتوج
قراخ داد.
جدول  .3-93انواع موضوعات قابلبررسی در پژوهش تاریخی
ردیف

موضوع

0

عملکردهای اجتماعی

3

شرححال افراد خاص

9

تفایر ایدهها

1
9

ترکیب اطالعا

توضیح
مانند برنام خی ی برای تغییرا
دخ خابط با موضوعا

تفایر وقایع گذشت

مهم و خویدادهای مهم تاخیخی

کشف خوابطی دخ موضوعا

قدیم ترکیب اطالعا

بنیادی یک نهاد همچو وزاخ

وخزشوجوانا

مختلف تاخیخی دخ خابط با مواخد کمتر دیدهشده

قدیم با هم یا قدیم با جدید

مطالع برخسی دیگر موخخا دخ چاخچوبی جدید برای تفایر و ا الح

دخ تژوهش تاخیخی بیا مائل با تفصیل بیشتری وخ

میگیرد؛ زیرا تصویر ویژگیها و ابعاد مائل تژوهش

میتواند تشخیص دادههای موخدنیاز خا تاهیل و دشواخی جمعآوخی دادههای الزم خا مجام سازد .اغلب تژوهشگرانی
ک یک موضوع بالقوه برای اجرای تژوهش تاخیخی انتخاب میکنند ،دخ موقع بیا مائل ب دشواخی جمعآوخی دادهها
تی میبرند .دخ این مایر شناسایی و معرفی دقیق « محل خویداد ،افراد دخگیر دخ خویداد ،زما خویداد و فعالیسهای
مرتبط با خویداد» میتواند گاتره مائل موخدمطالع خا وسیع تر یا محدودتر کند (سرمد ،بازخگا و حجازی.)0915 ،
تژوهشگر بر اساس مطالعا

مقدماتی مائل خود خا با دقس طرح میکند .یکی از انتقادهای واخد ب تژوهشهای

تاخیخی ،گاتردگی بیشازاندازه مائل اسس ک اجرا ،جمعآوخی و تحلیل دادهها خا دشواخ میکند .دخ تژوهش تاخیخی
مائل طراحی شده باید تا حد ممکن محدود و عملی باشد .بنابراین باید دخ طرح مائل و انتخاب عنوا باید ابعاد و
ویژگیهای موخدنظر مشخص شود (میرزایی.)31 :0988 ،
دخ تژوهش تاخیخی ،تژوهشگر خود شاهد خخدادی نبوده و دادهها خا بر اساس مشاهده ماتقیم جمعآوخی نمیکند؛
اما میتواند دادههای خود خا یا از طریق اسناد و مداخک و نوشتگا ثبسشده دیگرا ب دسس آوخد و یا از طریق گواهی
شاهدا ماتقیم خویداد یا تجرب کننده آ کاب و آ ها خا تج ی وتحلیل کند.
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 .5-93مالحظات نمونهگیری در پژوهش تاریخی
یکی از تفاو های خوش تژوهش تاخیخی با سایر خوشها این اسس ک تژوهشگر ب جمعآوخی «آثاخ ،خدتا و ماتندا »
مربوط ب وقایع میتردازد (سرمد ،بازخگا و حجازی .)031 :0915 ،با توج ب اینک دخ این خوش جامع و نمون
موخدبرخسی اغلب اسناد و منابع موجود هاتند ،بنابراین دخ انتخاب جامع و نمون تأکید بر چگونگی انتخاب جامع
و نمون موخدبرخسی دخ میا انواع منابع موجود ب شرح جدول  9-01اسس (باس.)0389 ،0
جدول  .5-93انواع منابع در پژوهش تاریخی
ردیف

انواع

0

اسناد و

توضیح
انواع گ اخشهای مکتوب ،وتی ،تصویری و فیلم

مداخک
3

آثاخ و ابنی

9

گواهی شفاهی

سنگواخهها ،استخوا ها ،اب اخها ،سالحها ،غذا ،ظروف ،لباس ،ساختما  ،اثاث خان  ،نقاشی ،سک و امثال آ
گ اخش لفظی یک شاهد یا شرکسکننده دخ یک واقع

دخ مواخدی برخی منابع دخ دو گروه اسناد و آثاخ قراخ میگیرند .ب عنوا مثال یک کتیب سنگی ازنظر محتوای
نوشتاخی یک سند و ازنظر سازه و مواد ب کاخخفت دخ زمره «آثاخ» قراخ میگیرد .از خایجترین اسناد موخداستفاده دخ
تژوهشهای تاخیخی میتوا ب «نام ها ،یادداشسهای خسمی،

وختجلا ها ،گ اخش کمیایو ها ،اسناد قانونی،

خاطرهها ،زندگینام ها ،کتابها ،سالنام های آماخی و دیگر مواخد مشاب » اشاخه کرد.
برای جمعآوخی دادهها باید نوع منبع ازنظر «منابع اولی یا دسساول» یا «منابع ثانوی یا دسسدوم» مشخص شود.
«منابع اولی یا دسساول» حا ل افراد دخگیر دخ خویداد یا واقع تاخیخی اسس اما «منابع ثانوی یا دسسدوم» اطالعاتی
از خویداد یا واقع تاخیخی اسس ک حداقل با یک واسط یا کاانی ایجادشده اسس ک خود شاهد خویداد یا تجرب
ماتقیم نبودهاند .برخی منابع ممکن اسس برای یک هدف تژوهشی «منابع دسسدوم» و برای یک هدف تژوهشی دیگر
«منابع دسساول» باشند (باس .)0389 ،برای نمون «کتاب دخسی تاخیخ ایرا » ب عنوا یک منبع دانشگاهی ،اغلب یک
«منبع دسسدوم» اسس اما برای برخسی می ا تأکید بر ملیگرایی دخ کتابهای دخسی تاخیخ دخ دانشگاههای ایرا ،
میتواند یک «منبع دسساول» باشد.
هنگام تژوهش دخباخه تاخیخ معا ر ممکن اسس با افراد «حاضر یا مشاخکسکننده» دخ برخی خویدادها مصاحب
کرد .برای نمون دخ تژوهش دخباخه «اقداما

وزاخ

آموزش وتروخش دخ زمین تغییر نظام آموزشی دخ ایرا دخ ده

 0999خوخشیدی و دالیل و هدفهای تغییر نظام» ب عنوا نوعی تژوهش تاخیخی میتوا با افرادی مصاحب کرد ک
دخ آ زما حضوخداشت اند و آ تغییرا

خا تجرب کرده یا دخ آ شرکس داشت اند (خوینژاد .)311 :0989 ،انواع منابع

اولی و ثانوی دخ جدول  5-01معرفی شده اسس.

1. Best
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جدول  .6-93انواع منابع در پژوهش تاریخی
ردیف

انواع

0

اولی

3

ثانوی

توضیح
الف) گ اخش شاهدا عینی از وقایع ب

وخ

شفاهی یا کتبی

ب) مواخد ثبسشده از ا ل خویداد دخ «سوابق عمومی ،اسناد قانونی ،وختجلاا  ،سوابق شرکس ،فایلهای
وتی ،نام ها ،خاطرا  ،نشریا

یا نقش ها» توسط افراد ذیخبط دخواقع یا خویداد تاخیخی

ج) مواخد موجود دخ «بایگانی دانشگاهها ،کتابخان ها یا مجموع های خصو ی مانند انجمنهای تاخیخی محلی»
تهی شده توسط ناظرا عینی خویداد یا واقع تاخیخی
د) آثاخ و اشیاء باقیمانده از گذشت (تصاویر ،نقاشی ،شعر ،لوازم موخداستفاده مانند انواع سفالها و )...

برای نمون

الف) ماتندا

کتبی یا شفاهی تهی شده توسط فردی ب نقل از منابع اولی

ب) ماتندا

تهی شده توسط برخی تژوهشگرا از منابع اولی

ج) ماتندا

تهی شده توسط برخی خوزنام نگاخا  ،فیلمسازا و ماتندسازا از منابع اولی

وختجلا دادگاهی از یک محاکم  ،مثالی از منبع اولی دخباخه برخسی شیوه محاکما دخ گذشت اسس

اما سرمقال خوزنام ای دخ موخد مائل مذکوخ ،منبع ثانوی محاوب میشود .دخ نمون دیگر تژوهشگری دخ تژوهشی
ب «خوابط بین معلما و خانواده دانشآموزا » دخ قر نوزدهم ترداخس .او دخ این تژوهش از گ اخشهای معلما دخ
موخد خوابط آ ها با خانواده دانشآموزا استفاده کرد .این گ اخشها منابع اولی و تحلیل تژوهشگر ،منابع ثانوی
محاوب میشوند .یا نوشت های یک دانشمند دخباخه یک موضوع و بیا عقایدش یک منبع اولی و تفایر دیگرا از
آ عقاید ،منابع ثانوی هاتند (خوینژاد.)319 :0989 ،
اگرچ دسترسی ب منابع اولی مشکلتر اسس اما اغلب دقس آ بیشتر اسس و باید این نوع منابع دخ اولویس انتخاب
برای جامع یا نمون موخدبرخسی قراخ گیرند .بااینوجود دخ بیشتر تژوهشهای تاخیخی از منابع ثانوی یا دسسدوم
استفاده میشود (خاکی .)0981 ،برخی از این منابع ب دالیل مختلفی ازجمل امنیتی یا خصو ی بود  ،منتشرنشده اسس
ک کاخ تژوهشگر تالش برای دسترسی ب این منابع ب منظوخ شفافیس تاخیخی اسس.
با توج ب نوع و منابع دادهها ،تژوهشگر مکا یا ماتندا
و یا دادهها ب

وخ

و شاهدا خود خا تعیین میکند .اگر اسناد و مداخک

مکتوب باشند ،تژوهشگر باید «محل نگهداخی و نحوه دسترسی ب آ ها» خا مشخص کند .اگر

قراخ اسس ک دادهها از طریق شاهدا یا مشاهدهگرا کاب شود ،تژوهشگر باید «آ ها و نحوه برقراخی اختباط با آ ها»
خا مشخ ص و برای همکاخی میمان و دقیق دخ فرایند جمعآوخی دادهها آماده کند (میرزایی.)39 :0988 ،
دخ انتخاب موضوع و مائل برای تژوهش تاخیخی باید ب دخ دسترس بود منابع یا جامع موخدبرخسی توج
داشس .با توج ب تس خویدادی بود آ  ،نمون گیری دخ گام نخاس تابع «می ا دسترسی ب منابع» اسس .هرچقدخ
اسناد و آثاخ بیشتری دخ دسترس باشد ،امکا انتخاب دقیقتری برای نمون فراهم میشود .دخ گام دوم تابع زما  ،توا
و امکانا

تژوهشگر اسس .برخی تژوهشگرا دادههای تاخیخی خود خا تا جایی جمعآوخی میکنند ک ب نظر آید

هم م نابع ب تایا خسیده اسس اما برخی ب دلیل وجود حجم زیاد دادهها و اطالعا

از خوش غیر تصادفی هدفمند

استفاده میکنند .دخ مواخدی هم تژوهشگر ناگ یر ب استفاده از نمون گیری دخ دسترس اسس .تس از شناسایی «منابع
داده ا لی و ثانوی برای موضوع موخدبرخسی» باید ا الس و دقس منابع اخزیابی شوند (بِرگ و لو .)900 :3903 ،
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 .6-93مالحظات جمعآوری دادهها در پژوهش تاریخی
برای جمعآوخی دادهها میتوا از اب اخهای چو «مصاحب  ،یادداشس یا فیشبرداخی ،ترسشنام یا دیگر مواخد» استفاده
کرد .تژوهشگر با توج ب سؤاال

یا فرضی های تژوهش نابس ب انتخاب اب اخ مناسب برای جمعآوخی دادهها اقدام

میکند .تس از مشخص شد منابع موخدبرخسی دخ بخش نمون گیری ،تژوهشگر باید دادهها خا ب شکل کمی یا کیفی
از منابع جمعآوخی کند .برای جمعآوخی مناسب دادهها تژوهشگر باید دخ زمین مائل موخدتژوهش اطالعا

الزم و

کافی داشت باشد .دخ فرایند جمعآوخی داده ها ،منابع جاتجو و آثاخ و مواخد مرتبط با مائل موخدبرخسی دخ آ ها
شناسایی میشود .شواهد تاخیخی یا دادههای حیح و قابلاستفاده تاخیخی ،مجموع ای از اطالعا

و حقایق ماتند

اسس ک ب عنوا تای تحلیل تذیرفت میشوند .دخ این مایر تژوهشگر باید اخزیابیهای دقیقتری خا خوی منابع و
ب منظوخ جمعآوخی دادهها داشت باشد .دخ منابع دسساول از گ اخش شاهدا عینی و دخ منابع دسسدوم از گ اخش
واسط های مرتبط با شاهدا عینی استفاده میشود .بنابراین تژوهشگر باید هنگام جمعآوخی دادهها مراقبس بیشتری خا
دخ استفاده از هر دو نوع منابع و ب ویژه منابع دسسدوم یا ثانوی ب خرج دهد .جمعآوخی دادهها دخ تژوهش تاخیخی
با س اقدام «نقد بیرونی ،نقد دخونی و ترکیب» انجام میشود.
تژوهشگر دخ گام اول و با نقدهای بیرونی و دخونی باید «خوایی و قابلیس اعتماد» ب سند یا مدخک خا برخسی کند.
برای این منظوخ دادهها یا اطالعاتی ک جمعآوخی میشوند باید موخدنقد «دخونی و بیرونی» یا «داخلی و خاخجی» ب
شرح جدول  1-01قراخ گیرند.
جدول  .1-93نقد درونی و بیرونی منابع در هنگام جمعآوری دادهها
ردیف

نوع نقد

اقدامات

0

بیرونی یا خاخجی

اخزیابی خوایی سند با تأکید بر حقیقی و ا لی بود سند ب کمک شناسایی و اخزیابی «محل ،زما و فرد

3

دخونی یا داخلی

تهی کننده سند»
اخزیابی می ا قابلیس اعتماد ب معنا ،حس و محتوای سند یا اخزیابی تیامهای برآمده از سند

دخ نقد ب یرونی یا اخزیابی خوایی سند برای اطمینا از دخستی اطالعا

باید مواخدی چو «ماهیس عمومی یا

شخصی بود سند»« ،ا ل بود سند»« ،زما بین ثبس سند و ا ل خویداد»« ،فرد تنظیمکننده سند» موخدتوج قراخ
گیرند .مقام و موقعیس تنظیم یا تهی کننده سند داخای اهمیس ویژهای اسس و باید مالحظاتی چو «حائ شرایط بود
فرد»« ،مشاهدهگر ماتقیم یا بیواسط بود » و «هماهنگی زما و مکا با اطالعا

موجود» موخدتوج قراخ گیرد.

ازآنجاییک استفاده از نوشت های نویاندگا ناشناس امری متداول اسس ،شاید سندی ک نتیج مشاهده ماتقیم
مشاهدهگر ب نظر برسد ،دخواقع منبعی ثانوی باشد .نویاندگا ناشناس ممکن اسس ب طوخ غیرعمد یا عمدی خوایی
اسناد خا تهدید کنند .از دیگر احتمال خطاهای غیرعمد میتوا ب اشتباه دخ ترجم یا نوشتن اشاخه کرد .دخ برخی اسناد
خطی و مربوط ب دوخا تیش از نعس چاپ ،اشتباها

ناشی از بازنویای و تکثیر منابع باید موخدتوج قراخ گیرند.

اختراع چاپ ،امکا بروز چنین اشتباههایی خا منتفی نکرده ،ولی احتمال آ ها خا کاهش داده اسس (خوینژاد.)0989 ،
دخ مواخدی برخسی ادعاهای مشاب ضروخ

مییابد .برای نمون کلم «اولین» دخ تژوهش تاخیخی دخ مواخد متعددی

چالش ایجاد میکند .ازجمل این موخد میتوا ب «اولین آزمایشگاه خوا شناسی دخ آمریکا» اشاخه کرد ک هم ب «کتل»
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و هم ب «ویلیام جیم » نابس داده میشود .دخ این شرایط قضاو
حیوانا

نهایی ب این باتگی داخد ک آیا میتوا نگاهداخی

آزمایشگاهی دخ زیرزمین خان خا آزمایشگاه خوا شناسی داناس (دالوخ .)0919 ،اگر چند منبع ب طوخ یکاا

ب مجموع ای از «واقعیسها» اشاخه کنند باعث ایجاد «تأیید» و نتیج آ اف ایش اعتماد ب دادهها خواهد بود (ببی،
 .) 0931نقد بیرونی یا خاخجی بر نقد دخونی اولویس داخد زیرا اگر ا الس سندی موخدتردید باشد ،توج ب محتوای
آ اخزشی نداخد (خوینژاد.)0989 ،
تس از اطمینا از ا الس و دخسس بود سند و معتبر بود نویانده آ دخ مرحل بعد باید ب نقد دخونی یا محتوای
سند ترداخس .دخ نقد دخونی ب اخزیابی اخزش دادهها یا اطالعا
اطالعا » « ،الحیس ،تمایال

با اخزیابی مواخدی چو «می ا دقس و اعتباخ

و محدودیسهای فرد تهی کننده سند» ،و «الگوهای خم گشایی از تیامهای سند» توج

میشود .برای نمون باید برخسی کرد ک آیا نویانده سند ب دلیل موقعیس یا عوامل دیگر دچاخ سوگیری نشده باشد.
شرححالها و زندگینام های شخصی میتوانند تأکیدشا از خویداد خا ب شخص معطوف کنند .ممکن اسس نویانده

ب دلیل برخی عوامل شخصی ازجمل «موافقس ،مخالفس ،غروخ یا ترس» مطالبی جعلی ب گ اخش اف وده باشد .نویانده-
ای ک مخالف یک موضوع یا ایده اسس ممکن اسس دخ بیا خویداد ،مواخدی خا ننویاد یا طوخ دیگری بنویاد .بنابراین
ب دلیل این نوع موقعیس ها ،مقام یا وضعیس نویانده دخ اطالق معنی ب محتوای گ اخش بایاخ حائ اهمیس اسس.
همچنین دخ نقد دخونی تحلیل سبک و توانایی نویانده داخای اهمیس اسس .اینک نویانده «تا چ حد ب زیباسازی
جمال

شیوا و زیبا گرایش داخد» یا اینک «تا چ حد از کنای و تمثیل استفاده میکند» باید موخدتوج قراخ

با عباخا

گیرد .اینک نویانده آنچ خا دیده ثبس کرده یا تفایر و تحلیل خود خا نوشت نی بایاخ مهم اسس (خوی نژاد.)0989 ،
دخ نقد دخونی ،تژوهشگر باید با معیاخهای برخسی سند و تشخیص انحرافهایی چو ب خگنمایی غیرواقع آشنا باشد.
ازجمل منابع جمعآوخی داده های تاخیخی ازنظر شکلی ک هر یک الگوی تهی تیام و خم گذاخی خاص خود خا داخد،
میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  8-01اشاخه کرد .دخ مجموع تژوهشگر باید مراقب هرگون «کوچکنمایی،
ب خگنمایی ،حذف یا تحریف» باشد.
جدول  .8-93انواع منابع جمعآوری دادههای تاریخی با الگوهای خاص در ساماندهی پیام
توضیح

ردیف

انواع

0

مکتوب

مانند کتاب ،نام  ،بیوگرافی ،ترونده ،شجرهنام  ،سفرنام  ،نمایشنام و امثال آ

3

شفاهی

مانند ضربالمثل ،خاطره ،نقلقولها بر اساس شنیدهها از حادث یا تدیده

9

تصویری

مانند فیلم ،عکس ،نقاشی و امثال آ

1

ساختمانی

مانند ابنی تاخیخی ،مقبرهها ،محل سکونس گذشتگا

9

مادی و اب اخی

مانند سفالها ،سک ها ،ظروف ،آال  ،اب اخ و کتیب ها

5

الکترونیکی

مانند فیلم ،نواخ وتی و انواع اسناد دخ فضای مجازی

تژوهشگر تاخیخی باید با الگوهای بیانی و زبا فنی هریک از این منابع و معیاخهای الزم دخ تشخیص هرگون

انحراف از واقعیس دخ آ ها آشنا باشد .این مرحل و توانمندی تژوهشگر تاخیخی ،مهمترین وج تمای او از «تاخیخ-
نگاخی» اسس .تژوهشگر تاخیخی باید با انجام دقیق نقد «دخونی و بیرونی» منابع ب جمعآوخی دادهها بپردازد.
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نقد دخونی و بیرونی اموخی تیوست دخ جمعآوخی دادهها هاتند .دخ موخد دقس نویانده یک سند و

۹۱۹

حس

گفت هایش دو سؤال کلیدی دخ هنگام جمعآوخی دادهها مطرح میشود .نخاس اینک آیا نویانده الحیس اخائ
گ اخش دقیق از خویداد موخدبرخسی خا داشت اسس؟ و سؤال دوم اینک اگر چنین اسس آیا او ب انجام چنین کاخی
تمایل داشت اسس؟ یک نویانده معتبر هم ممکن اسس ب دالیلی گ اخش تحریفشدهای خا از وقایع اخائ دهد .تس دخ
برخسی کاخهای چند نویانده ممکن اسس برخی ناهماانیها حتی دخ موخد عواملی نظیر تاخیخ خویداد خاص مالحظ
شود .دخ چنین مواخدی تژوهشگر باید شواهد خا اخزیابی کند و تصمیم بگیرد ک کدام گ اخش دقس بیشتری داخد
(خوینژاد.)0989 ،
ب ندخ ممکن اسس سند واحد و حتی منبع اولی ب تنهایی کافی باشد .نقد دخونی باید برخسیهای مفصل مقایا ای
اسناد متعدد خا دخ بر گیرد .اگر مواخد معینی از یک گ اخش حذف شده باشد ،نباید چنین تفایر کرد ک نویانده از آ
آگاهی نداشت یا اینک ا والً چنین اتفاقی نیافتاده اسس .هر سندی باید با توج ب وضعیس زمانی خود یعنی با دخ نظر
گرفتن اسنادی ک تیش از آ وجود داشت و ن بر اساس اسناد تسازآ دوخه اخزیابی شود .اگرچند منبع داخای اشتباها
یکاا باشد ،شاید هم آ ها از یک منبع ناشی شده باشد .دخ وخ

مواجه با دو منبع متضاد با یکدیگر ،یا یکی از

آ ها یا هر دو اشتباه هاتند .ب این معنا ک تردید دخباخه یک سند نباید ب من ل اعتماد ب سند متضاد آ باشد .دادههای
حیح و قابل استفاده دخ تژوهش تاخیخی ب عنوا «شواهد تاخیخی» نامیده میشوند (باس .)0389 ،مواخدی نی وجود
داخد ک تژوهشگر توانایی تأیید یا خد اعتباخ سندی خا نداخد و دخعینحال نمیتواند از آ

رفنظر کند .دخ چنین

مواخدی تیشنهاد میشود ک او مطالب خود خا با جمالتی نظیر «بنابر گفت  »...شروع کند .بدین ترتیب تژوهشگر داقس
خود خا حفظ میکند (دالوخ .)0919 ،تس از نقد «بیرونی و دخونی» شواهد تاخیخی شناساییشده و آماده ترکیب
میشوند.
گام سوم دخ جمعآوخی دادههای تاخیخی ،ترکیب دادهها یا شواهد تاخیخی اسس .دخ این گام باید اخزش نابی
شواهد تاخیخی موخدتوج قراخ گیرد .برای نمون ممکن اسس منبع اولی از منبع ثانوی مهمتر تلقی شود .اگر گ اخشها
ضدونقیض باشد باید ناهماانی آ ها خفع شود .این امر ماتل م گاترش یک زمین برخسی برای خد یکی ازنظرها اسس.
اندیش ها یا مفاهیم ا لی باید هماو و «تداوم و اختباط» بین آ ها بیا شود .اگر دخ تژوهش دوخه طوالنی از زما ،
برای مثال چندین سال ،موخدنظر اسس ،میتوا اندیش ها و مواخد خا ب
زمانی اغلب ماتل م اجتن اب از سردخگمی بین دالیل احتمالی و تأثیرا

وخ

زمانی سازما داد .دخواقع نظمدهی

وقایع دخ یکدیگر اسس .میتوا گ اخشهای

متعددی از یک خویداد خا گردآوخی کرد .اگر گ اخشها هماانی داشت باشند ،ازنظر تاخیخی تأییدشده هاتند و
تژوهشگر میتواند اطالعا

این گ اخشها خا با توج ب مواخد مطرحشده دخ آ خال

کند .ب نابتی ک تژوهشگر

مواد تژوهشی خا برخسی و دادهها خا ترکیب میکند ،ممکن اسس طی آ امکا طرح «سؤاال
برای تژوهش فراهم شود یا دخ مواخدی نیاز ب حذف یا ا الح «فرضی ها یا سؤاال
(خوی نژاد.)0989 ،
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 .1-93مالحظات تحلیل دادههای پژوهش تاریخی
این مرحل بر تاالیش مفاهیم برای یک مدل تبیین گر کلی و استفاده از وقایع عینی و واقعی برای معنا داد ب مفاهیم
تأکید داخد .تژوهشگر دخ تژوهش تاخیخی میتوا از طریق تحلیل مفصل و دقیق دادههای تاخیخی ب خابط و حتی
خوابط علس و معلولی خسید (میرزایی .)39 :0988 ،تژوهش تاخیخی عمیقاً متکی بر تحلیلهای منطقی مبتنی بر دادههای
تژوهش اسس .دخ این مرحل تژوهشگر ب «تو یف و سپس تبیین دادهها» ب عنوا دوگام ا لی دخ تحلیل دادههای
تاخیخی میتردازد (حبیبتوخ و فری .)0988 ،تو یف تاخیخی ب دنبال تاسخ سؤاالتی چو « :کی؟ ،کجا؟ ،دخ چ
شرایطی؟ ،چگون ؟ ،توسط چ کس یا کاانی؟» از طریق اسناد و مداخک مرتبط با تدیده تاخیخی موخدمطالع اسس.
هرچقدخ تو یف دقیقتر باشد ،مراحل بعدی کاملتر میشود .آغاز مطالع تاخیخی ،تو یف دقیق و فراگیر هم ابعاد
و مبتنی بر اطالعا

قابل وثوق از نحوه ظهوخ حادث اسس .تژوهشگر اغلب ب تو یف محوخهای «ظهوخ ،تطوخ و

وضعیس نهایی» حوادث تاخیخی میتردازد .برای تحلیل دادهها و برقراخی خابط علی بین آ ها بر اساس س شرط ب
شرح جدول  3-01اقدام میشود (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .1-93شرایط تحلیل دادهها در پژوهش تاریخی
ردیف

شرایط

0

ترتیب زمانی

3

تیوستگی

9

شناخس علس

توضیح
مقدم بود علس بر معلول
خبط منطقی بین خویدادها و مبتنی بر الگو
شناخس علس واقعی برای هر معلول

تس از جمعآوخی دادههرا باید آ ها خا دخ قالب جدولهای مادخ قابلکنترل و برای تحلیل آماده کرد .اگر دادههای
موخدنظر کمی مانند «دادههای جمعیتی» باشررند؛ دخ جدولهای مادخ خیخت شررده و با آماخههای تو رریفی و اسررتنباطی
مناسررب ،تحلیل میشرروند .اما اگر دادهها کیفی باشررند ،باید الگوها شررناسررایی و جدولهای موخدنظر مشررخص و با
تحلیلهایی نظیر کدگذاخی محتوا ب آ ها ترداخس (میرزایی.)35 :0988 ،
دخ ادام  ،تبیین تاخیخی یا بیا علس وقوع حادث یا تطوخ آ دخ ترتو ا ول کلی مطرح میشود .دخ تبیین نی مانند
تو یف س محوخ «ظهوخ ،تطوخ و وضعیس نهایی» حوادث تاخیخی موخدتوج قراخ میگیرد.
وجود تفاسریر متفاو

از یک خویداد نشا دهنده وجود دادههای متفاو

حا ل از برخسی خویداد یا شخصیسها

از زوایای مختلف اسرس .تژوهشگر باید «توافق ،اختباط و شرح اختالف» بین منابع مختلف خا بیابد و تفایر متعادل و
کراملی خا اخائر دهد (اندخو و همکاخا  .)3900 ،برای تحلیل دادهها باید ب ا رررولی ب شررررح جدول  09-01توج
داشس.
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جدول  .90-93اصول برای تحلیل دادهها در پژوهش تاریخی
توضیح

ردیف

اصول

0

بیطرفی

3

تأمل و شک مثبس

9

استقراء

غوخ کرد دخ اسناد و شناسایی ج ءج ء حوادث برای دستیابی ب شناخس جامع

1

جامعیس

بازساخس کلی یا معنایابی هر حادث دخ دخو مجموع یا شبک ای از علسها

تفایر فرازمانی و فرامکانی و خهایی از اخزشها برای بیطرفی
تأمل بر اساس عقل سلیم برای تذیرش دادهها

تژوهشگر زمانی میتواند ب تج ی وتحلیل یک واقع بپردازد ک امکا برقراخی اختباط بین اسناد و مداخک و
ساختن تصویری از وضعیس و خصو یا

زما حادث وجود داشت باشد .این کاخ ماتل م کامل بود مداخک اسس و

گاه تژوهشگر نمیتواند مداخک موخدنیاز خا جمع آوخی کند .دخ این وخ  ،یا قادخ ب نتیج گیری و شناخس تدیده
نیاس یا ناچاخ اسس بعضی گااتگیهای بین مداخک ب دسسآمده خا با تفایری مبتنی بر حدس و گما خردمندان
تصویرسازی کند .بدیهی اسس ک دخ چنین شرایطی ضریب خطای کاخ تژوهشی ب ناچاخ اف ایش تیدا میکند.
نموداخها و تصاویر دخ گ اخشهای تژوهشهای تاخیخی ب تو یف دادهها کمک میکند .با ایجاد شبک ای از معانی
و مفاهیم یا تو یف مفصل از شواهد و قرائن تژوهشی ،زمین نتیج گیری و تفایر نهایی فراهم میشود .دخ مواخدی
تژوهشگر تاخیخی از دادههای داخای ترتیب زمانی استفاده میکنند تا تغییر شرایط خا دخ طول زما تحلیل کنند .ازجمل
این نوع دادهها میتوا ب دادههای «جمعیتی ،جرائم ،بیکاخی ،می ا مرگومیر نوزادا و امثال آ » دخ طول زما
گذشت اشاخه کرد .این نوع تژوهشهای تاخیخی از نوع طولی هاتند (ببی.)118 :0931 ،
 .8-93مالحظات بحث و نتیجهگیری در پژوهش تاریخی
با خویکردی «تفایری و انتقادی» ب بحث و نتیج گیری از یافت های تژوهش میتردازد .فلاف تژوهشگر نقش مهمی
دخ تفایرهای او خوی یافت ها یا نتایج خواهد داشس .برخی از فلاف های مهم تاخیخ خا میتوا دخ جدول  00-01مروخ
کرد (دالوخ.)051 :0919 ،
جدول  .99-93برخی انواع فلسفههای تاریخ
توضیح

ردیف

انواع

0

خالقگرایی

خدا یا طبیعس ب عنوا نگاخنده نقش یا هدفی برای هدایس اناا ب سوی سرنوشتی خاص

3

تمد گرایی

تمد ب مثاب موجودی زنده و متأثر از دو بعد «تکامل و فعالیس جبری» و «چرخ عمر»

9

اناا گرایی

مائول داناتن اناا دخ سرنوشس خود و جها

دخ مجموع تژوهشگر تاخیخی داخای دیدگاه نظری اسس و تالش میکند ک تدیدههای تاخیخی خا با عنایس ب مبانی
فلافی موخداشاخه ،دیگر دیدگاههای علمی و دیدگاه خود تفایر کند و ب واقعیسهای تاخیخی معنا بخشد .حوادث
تاخیخی اغلب ب دلیل نادخ بود  ،قابلتج ی نیاتند و بیشتر از طریق مقایا منطقی اثبا

میشوند .تژوهشگر اغلب با

مطالبی سروکاخ داخد ک باید کشف و دخ برخی مواخد ترجم شوند .دخ این مرحل تژوهشگر باید ب محدود بود
اطالعا

خودآگاه باشد و ب علس کامل نبود منابع و دشواخی برخسی اعتباخ اطالعا
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داشتن خالقیس برای تفایر یافت های خ ود اسس .مفهوم علیس دخ علوم ،اغلب با مشکل همراه اسس و این دشواخی
دخ تژوهش تاخیخی چند برابر اسس؛ زیرا دخ این نوع تژوهش ،علسها ماهیتاً دخو مقدم ها یا عوامل از تیش اتفاق

افتاده قراخ داخند .دخ این خاستا برای تحلیل خفتاخهای گذشت اناانی میتوا از مبانی نظری «خوا شناسی و جامع -
شناسی» استفاده کرد .تژوهشگر دخ استفاده از خوش قیاسی برای تفایر یافت ها باید جانب احتیاط خا خعایس کند .دخ
اغلب مواخد امکا مقایا یک حادث با حوادث مشاب آ امکا تذیر اسس .برای نمون میتوا بین مدیریس دخ زما
حال و هر نوع مدیریس دخ زم ا گذشت  ،از جها
اطالعا

مختلف مقایا داشس .دخ تفایر منابع تاخیخی ،تژوهشگر نباید

مربوط ب فرهنگها و زما های مختلف خا با مالکهای شخصی تفایر کند .برای نمون دخک قااو های

قرو وسطی ب طوخ حیح و کامل بایاخ دشواخ اسس (دالوخ.)011 :0919 ،
هدف تژوهشگر تاخیخی رفاً بیا حقایق نیاس .او باید خوند استخراج نتایج ،تعمیم و تفایر یافت ها خا نی با
عنایس ب نوع منابع ،تعیین کند .بنابراین کاخ او تألیف ،تفایر و تعمیم اسس .البت باید دخ نظر داشس ک تژوهشگرا
تاخیخی و موخخا  ،واقعیس یکاانی خا ب

وخ های مختلفی تفایر میکنند (دالوخ.)011 :0919 ،

 .1-93محدودیتهای پژوهش تاریخی
تژوهشهای تاخیخی با هم آثاخ مثبس و ویژگیهایی ک داخد ،داخای محدودیسهایی ب شرح جدول  03-01داخد ک
ل وم اشاخه داشس (میرزایی.)31 :0988 ،

دخ اجرای تژوهش و دخنهایس تحلیل باید ب آ ها توج و دخ وخ

جدول  .92-93محدودیتهای پژوهش تاریخی
ردیف

محدودیت

توضیح

0

تیشبینی آینده

همیش نمیتوا اموخ خا بر اساس گذشت تیشبینی کرد ،زیرا اموخ گذشت با توج ب موقعیس و شرایط

3

حس و عینیس

خاص خود برای تیشبینی آینده مناسب نیاتند.
منابع
9

حس و عینیس
حدسها

1

کنترل تغییرا

اغلب تژوهشگر دخ زما موخدبرخسی حضوخ نداشت و باید بر مشاهده و تجرب دیگرانی اتکا کند ک
تضمینی برای حس و عینیس آ ها وجود نداخد.
ممکن اسس بخش یا بخشهایی از خخداد موخدمطالع ثبسنشده باشد و تژوهشگر مجبوخ باشد قامس-
های ناقص خا بر اساس استنباط یا برداشس خود کامل کند ک تضمینی برای حس آ وجود نداخد.
تژوهشگر تاخیخی نمیتواند «شرایط مشاهده» خا کنترل یا «متغیرهای موخدنظر خا دستکاخی» کند؛ بنابراین
تضمینی برای اثر تغییرا

مشاهدهشده دخ متغیر وابات دخنتیج تغییرا

متغیر ماتقل وجود نداخد.

 .90-93مالحظات روش پژوهش تاریخی-تطبیقی
تژوهش تاخیخی – تطبیقی برخسی جوامع یا دیگر واحدهای اجتماعی دخ طول زما و مقایا آ ها با یکدیگر اسس
(ببی .)151 :0931 ،این خوش برای تاسخ ب ترسش های ب خگ دخباخه تغییرا

اجتماعی با دامن گاترده یا فهم

فرایندهای اجتماعی دخ طول زما یا دخ میا چند جامع موخداستفاده قراخ میگیرد .با این خوش میتوا چند ملس،
یک ملس و بخشهایی از ملسها خا دخ زمانی دخ گذشت  ،دخ طول سالهای گذشت و از گذشت تا حال با انواع دادههای
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کمی یا کیفی موخدبرخسی قراخ داد .برای تحلیل تطبیقی باید ب شاخصهای هماانی مانند مواخد اخائ شده دخ جدول
 09-01توج داشس (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .99-93انواع شاخصهای همسان در پژوهش تاریخی-تطبیقی
توضیح

ردیف

انواع

0

هماانی واژگانی

ترجم دخسس واژهها و عباخ ها یا تیدا کرد واژهای دخ فرهنگهای مختلف با معنای مشاب

3

هماانی زمین ای

کاخبرد دخسس ا طالحها یا مفاهیم دخ باترهای اجتماعی یا تاخیخی هماا

9

هماانی مفهومی

استفاده از یک مفهوم دخ فرهنگها یا دوخههای تاخیخی مختلف

1

هماانی سنجش

اندازهگیری یک مفهوم دخ محیطهای مختلف

 .99-93مالحظات روش پژوهش تاریخی باستانشناسی
دخ نقد بیرونی آثاخ باستانی ب آزمایشهای تیچیدهای نیاز اسس .برای نمون برای «تعیین سن»« ،تعیین سازندگا آثاخ یا
نویاندگا اسناد» « ،حس امضا ،دسس خط ،متن سند ،زبا »« ،نوع جوهر ،خنگ ،کاغذ ،توسس ،تاخچ  ،سنگ ،فل یا
چوب» از آزمایشهای دقیق فی یکی و شیمیایی استفاده میشود .همچنین برای اطمینا از تقلبی نبود آثاخ باستانی
مطرحشده با خوشهای مختلفی تالش میشود تا از هماهنگی آ ها با حقایق شناخت شده مربوط ب دوخه باستانی و
آثاخ آ دوخه اطمینا حا ل شود .ماجرای «غول کاخدیف» 0از نمون های قابلتأمل دخ این زمین اسس .دخ این ماجرا
دخ سال  0853دخ عمق س تایی یک م خع دخ کاخدیف نیویوخک ،تیکره یک اناا ب طول تقریبی س متر کشف شد.
این تیکره توسط دو استاد دانشگاهی برخسی و ب عنوا جاد سنگواخه شده یک اناا معرفی گشس .باستا شناسانی
آ خا یک مجما قدیمی و عهد عتیق معرفی کردند .کشیشهایی هم آ خا یک اناا سنگواخه شده از عهد عتیق
داناتند .اما خیلی زود و توسط یک خبرنگاخ مشخص شد ک «این مجام ساختگی» دخ جای دیگری ساخت شده و
با اسیدسولفوخیک ب خنگ کهن دخآمده و با خویکرد اقتصادی دخ آ محل دفن شده بود! (باس .)0389 ،اینگون
مواخد باعث شده اسس تا تژوهشگرا تاخیخی باستا شناسی برای نقد بیرونی آثاخ باستانی ب تالش مضاعف و گاهی
تره ین ای نیاز داخند.
 .92-93روش پژوهش تاریخ شفاهی
«تاخیخ شفاهی» خوایسها و گ اخشهای خسمی گذشت از «شاهدا و خاویا موخد وثوق» اسس .دخ این خوش از
گفسوگو و ضبط آ با «افراد خاص ،اعضای خانواده ،هماایگا  ،همکاخا و امثال آ » دخباخه «ایام ،خویداد یا قص های
گذشت » استفاده میشود .دخ تاخیخ شفاهی هر نوع مصاحب دخباخه «سرگذشتی مهم» ضبط خواهد شد .افراد زیادی
اطالعا دسساول دیگرا از وقایع خا ثبس و ب آیندگا منتقل کردهاند .این کاخ اغلب دخ زما خروج بازیگرا تاخیخی
و خاطراتشا از حن تاخیخ انجام شده اسس .برای نمون کمی بعد از مرگ آبراهام لینکلن دخ سال  ،0859منشی و
1. Cardiff Giant

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۱۷

مرجع پژوهش

۹۱۶

وکیلش شروع ب جمعآوخی خاطرا

و نظرا

تژوهشگرا دخ طول تاخیخ با این شیوه اطالعا

او از خاههای مختلف ازجمل مصاحب با افراد همراه با لینکلن کردند.
مهمی دخباخه شرایط زندگی و شغلی اناا ها از خاه مصاحب با افراد
های مختلف بود ک ب مروخ

مجرب ب دسس آوخدهاند .نخاتین تژوهشها دخباخه نخبگا یا افراد شاخص دخ عر

سطح آ ب «زندگی خوزمره و ذهنیس قشری مردم عادی»« ،نقش افراد مهم دخ جامع یا حوزهای خاص» و دیگر مواخد
مشاب توسع یافس (شوتس ،بیتا).
دخ تاخیخ شفاهی ،جنب جمعآوخی دادهها از منابع اولی یا ثانوی ب

وخ

شفاهی موخدتوج قراخ داخد .برای این

منظوخ میتوا از انواع اسناد و ازجمل «شواهد وتی و تصویری مانند مصاحب و دای فرد زنده یا مرده» بهره
گرفس .البت دخ این خویکرد از مصاحب برای تکمیل دیگر ماتندا

یا از ماتندا

برای تکمیل یا تأیید مصاحب ها

استفاده میشود .دخ این تژوهش مصاحب «گفسوگوی قاعدهمند و آگاهان بین دو نفر دخباخه ابعادی از وقایع گذشت »
اسس و مصاحب گر با «سؤاال

مرتبط با موضوع تاخیخی» زمین تاسخ «خاوی یا تاسخدهنده» خا فراهم میکند .مصاحب

با سیاستمداخا  ،خهبرا و سرآمدا عر

های مختلف منجر ب آشکاخ شد ظرایف تصمیمگیری و انگی ههایی میشود

ک اغلب دخ اسناد عمومی دیده نمیشوند .برخی مصاحب ها دخباخه «خاطرا

مردم از سیل ،جنگ یا دوخا حرف ای

یک شخصیس مشهوخ» اسس ک میتواند ب باال برد دانش دخ آ حوزه و خوشن شد خوابط فرد با آ وقایع یا دیگر
افراد کمک کند .برخسی قابلیس اطمینا خاوی و اثبا

تذیری گ اخش او نخاتین گام دخ سنجش یک مصاحب دخ طول

جمعآوخی داده اسس .برای این امر باید محوخهای مهمی ب شرح جدول  01-01خا دخ طول مصاحب موخدتوج قراخ
داد (شوتس ،بیتا).
جدول  .93-93محورهای بررسی قابلیت اطمینان به راوی و اثبات پذیری گزارش او و محتوای حاصل از مصاحبه تاریخ شفاهی
ردیف

محورها

0

خاوی

3

مصاحب گر

9

محتوا

1

هدف

نقش هدف مصاحب دخ شکلگیری محتوا ،منظر و لحن مصاحب

9

شرایط

«اثر مکا مصاحب بر مصاحب »« ،اثر سایر افراد حاضر دخ جلا بر مصاحب »« ،اثر زما بر مصاحب »

«آمادگی»« ،منافع یا زیا بیا واقعیس برای خوای»« ،اثر هویس ،جایگاه اجتماعی خاوی و شرایط محیطی بر
بیا واقعیس»« ،می ا اغراق خاوی دخ بیا واقعیس»« ،نابس و سهم خاوی با وقایع»« ،سالمس جامی و خوانی
خاوی دخ هنگام خوایس یا مصاحب » و «اناجام دخونی گ اخش خاوی»« ،اثر ویژگیهای جنایتی ،قومی،
شهر  ،جایگاه شغلی و تغییر نگرش دخ طول زما بر بیا واقعیس»
«اثر تیشین و عالیق مصاحب گر بر مصاحب »« ،اثر سؤاال

مصاحب گر دخ خوایس ماجرا»« ،اثر آمادگی

مصاحب گر دخ مصاحب »« ،اثر هویس و جایگاه اجتماعی مصاحب گر بر مصاحب شونده دخ خوند مصاحب »،
«نداشتن محافظ کاخی مصاحب شونده یا نداشتن دخالس اختباط قبلی دخ مصاحب »
«خوایس و شکلدهی داستا خاوی»« ،قابلدخک بود محتوا»« ،محوخهای موخد تأکید یا طفره خفتنی خاوی»،
«وجود اناجام دخونی دخ خوایس»« ،انطباق خوایس خاوی با دیگر منابع و مصاحب ها»

تژوهشگر تاخیخی باید دخ طول مصاحب نگاه نقادان خود خا حفظ کند و نباید ب

رف بیا شیوا و قانعکننده،

محتوای حبس خاوی خا کامل بپذیرد .رف حضوخ خاوی دخ حن وقوع خخداد ،نمیتوا اطمینا یافس ک «ا ل
واقع » خا دخک کرده اسس .تژوهشگر باید گفت های خاوی خا تا حد امکا با دیگر خاویا یا ماتندا معتبر مقایا کند.
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روش پژوهش تاریخی

حس دادهها خا تذیرفس .دخ

دخ وخ

همخوانی دادههای مصاحب با سایر مداخک و اطمینا از اعتباخ آ میتوا

وخ

وجود تناقض یا ناهمخوانی با مداخک و شواهد دیگر ،باید علس خا با طرح سؤاال

نمون ای ب شرح جدول

 01-09جاتجو کرد (شوتس ،بیتا).
جدول  .95-93سؤاالتی برای علتیابی ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک موجود
سؤاالت

ردیف
0

آیا مصاحب شوندگا مختلف دخ هنگام وقوع خویداد موخدبحث دخ موقعیسهای مختلفی قراخ داشت اند؟

3

آیا علل خا ی وجود داخد ک باعث شده اسس آ ها خوایسهای متفاوتی از یک واقع نقل کنند؟

9

آیا احتمال داخد ک منابع مکتوب با غرضوخزی نوشت شده یا ب نحوی با محدودیس مواج بوده باشند؟

1

آیا ممکن اسس وقایع میانجی مانند تغییرا
فرهنگی مردمی از وقایع موخدبحث بر خاطرا

ایدئولوژیکی دخ فا ل زمانیِ وقوع خویدادها تا زما مصاحب یا گ اخشهای
مصاحب شوندگا تأثیر گذاشت باشند؟

فناوخی های الکترونیکی زمین و امکاناتی خا فراهم ساخت اسس تا بتوا از انواع و

و تصویرهای موجود از

مصاحب های واقعی یا متن تیاده شده آ ها دخ اینترنس استفاده کرد .رفنظر از برخی چالشها انتشاخ مصاحب ها از
طریق اینترنس م یسهای متعددی داخد .موتوخهای جاسوجوی الکترونیکی ب کاخبرا امکا میدهد تا ب سهولس و
ب سرعس و بدو نیاز ب گوش داد ب ساعس ها نواخ یا وخق زد

دها یا ه اخا

فح متن تیاده شده مصاحب ها

مطالب منطبق با عالیق خود خا شناسایی و تیدا کنند .این منابع از مصاحب ها ب تژوهشگر امکا میدهد تا یک نظری
یا نقلقول خا دخ متن کاملش بخواند یا بشنود و با خوشهای مختلفی ب اخزیابی حس و ا الس آ بپردازد(شوتس،
بیتا).
تاخیخ شفاهی دخ وهل اول یک تدیده شفاهی اسس بدین معنا ک «لحن و بلندی و کوتاهی دا و ضرباهنگ کالم
مردم» حاوی معانی تلویحی و اشاخاتی اسس ک دخ نوشتاخ قابلتفهیم نیاتند .ممکن اسس دخ عباخا

خاوی ،بات ب

آهنگ کالمش ،معانی ضدونقیضی برداشس شود ک امکا تفهیم آ ب شکل عینی دخ متن وجود نداخد ،اما تیاده کننده
نواخ مصاحب تا حدودی شاید با کلما

خودش آ ها خا خوشن ساخت باشد .مثالً کنای ها با لحن دا بیشتر از نوشتاخ

قابلتشخیص هاتند .ب همین علس شنید گ اخشهای خاوی ب جای خواند متن مکتوب خوایسها باعث تأثیر
«عمیقتر ،اناانیتر و س بعدیتر» از سخنا میشود .بر این اساس انتشاخ اینترنتی مصاحب های تاخیخ شفاهی
ب احتمالزیاد مفیدتر از انتشاخ مکتوب آ هاسس (شوتس ،بیتا) .امروزه سایسهای متعددی با توج ب خویکرد و
موضوع خود ب اخائ تاخیخ شفاهی میتردازند ک با جاتجو دخ فضای مجازی قابلشناسایی خواهند بود.
 .99-93الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی
برای نوشتن مقال دخباخه یک واقع تاخیخی یا سیاسی و تحلیل دخباخه «علس و معلولها»« ،اسباب» و «تیامدهای» آ
میتوا از الگویی ب شرح  05-01بهره گرفس (فتوحی.)008 :0989 ،
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مرجع پژوهش

۹۹۱

جدول  .96-93الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی
توضیح

ردیف

محورها

0

مقدم

3

بدن

9

نتیج گیری

الف) معرفی حادث تاخیخی ،ب) اطالعا

دخباخه زمین های منجر ب حادث  ،ج) نقلقول و بیا آخاء کاخشناسا

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 ،
ج) خعایس زنجیره تاخیخی حوادث یا چگونگی ترتیب وقوع حوادث ،د) نقلقولهای معتبر دخباخه واقع
تاخیخی
الف) تیامدهای حادث دخ خوند تاخیخ ،ب) تأکید دوباخه بر دیدگاه خود و آثاخ احتمالی حادث دخ تغییر خوند
تاخیخ ،ج) تبدیل حوادث ،وقایع و ج ئیا

یک تژوهش ب یک کلیس قابلقبول و جامع

توج ب ا ولی ب شرح جدول  01-01دخ قامس بدن یا متن مقال ب بهبود کیفیس آ کمک میکند.
جدول  .91-93اصول مهم در نگارش مقاله تاریخی
توضیح

ردیف

انواع

0

توالی

نظم و توالی دخ تنظیم و تو یف مجموع حوادث ب

3

مقایا

بیا تفاو ها و شباهسها

9

واباتگی

شناسایی واقع  ،کنش یا شرایط وابات ب عوامل دیگر

1

منشأ و نتیج

9

حااسیس دخ ناهمگونی معانی

5

تعمیمدهی محدود

1

همباتگی

8

بخشبندی و کلیس

وخ

یک جریا منظم

تیگیری مبدأ حادث یا خویداد دخ طول زما و مطالع نتایج و ماحصل آ دخ یک توالی زمانی
توج ب تغییر مفاهیم دخ طول زما
محدودیس دخ تعمیمدهی نتایج
بازشناسی و تدوین عوامل مرتبط ب هم دخ شرایط زمانی و مکانی خاص
اختباط بین بخشهای مختلف یک فرایند ،سازما یا واقع با کلیس ا لی و متن ب خگتر
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روش
مطالعات استراتژیک

هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش در مطالعات استراتژیک
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم مطالعات استراتژیک
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در مطالعات استراتژیک
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در مطالعات استراتژیک
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در مطالعات استراتژیک

15

مرجع پژوهش

۹۹۲

مقدمه
یکی از انواع خوشهای تژوهش ب ویژه دخ خشت های مدیریس ،از نوع برنام خی ی استراتژیک اسس .دخ این نوع مطالعا
با س خویکرد «طراحی ،اجرا و اخزیابی» برای برنام های استراتژیک اقدام میشود .دخ این فصل ب معرفی خوش تژوهش
با تأکید بر مطالعا

استراتژیک ترداخت میشود.

 .9-95مبانی مفهوم برنامهریزی استراتژیک
برای یک برنام باید با شناخس وضع موجود ،خاه خسید ب وضع مطلوب خا ترسیم کرد .برنام خی ی یک سلال
عملیا

منظم ،ساما مند و مرتبط با یکدیگر اسس ک ب منظوخ دستیابی ب یکاری اهداف معین و مشخص دخ زمانی

معین انجام میشود .برنام خی ی ب دو بعد خاهبردی و عملیاتی تقایم میشود« .برنام استراتژیک یا خاهبردی» برای
دستیابی ب اهداف جامع سازما طراحی می شود و از طریق آ  ،مأموخیس سازما ب اجرا دخمیآید« .برنام عملیاتی»
(اجرایی ر تاکتیکی) بر ج ئیا چگونگی اجرای برنام های استراتژیک تأکیدداخند .مطالعا استراتژیک دخ بعد «تدوین،
اجرا و اخزیابی» وخ میگیرد .برای اجرای مطالعا استراتژیک دخ این س بعد از الگوهای مطالعاتی مختلفی استفاده
میشود.
با توج ب شرایط سازما و اینک برنام برای نخاتین باخ نوشت میشود یا برای ا الح برنام های قبلی و کمک
ب تیادهسازی خاهبردها و یا اخزیابی برنام موجود از الگوهای مطالعاتی مختلفی بهره گرفت میشود .برای تدوین
برنام های خاهبردی دخ شکل کلی خروجی مطالعا

شامل مواخدی ب شرح جدول  0-09خواهد بود.

جدول  .9-95انواع خروجی مطالعات تدوین برنامه استراتژیک یا راهبردی
توضیح

ردیف

انواع

0

مأموخیس

3

تحلیل وضعیس

9

اهداف

1

تیشبینی منابع

9

استراتژیها

مجموع ای از قواعد تصمیمگیری برای جهس داد ب خفتاخ سازمانی

5

خطمشیها

تعیین خطمشی ،خوشها و مالکهای عملیا

1

اخزشها

تنظیم بیانی مأموخیس یا مأموخیس ا لی سازما
0

با تحلیل محیط دخو و بیرو سازما از طریق تحلیل اِس دبلیو اُ تی )(SWOT
مقایا وضع موجود با مطلوب و دخ ادام تعیین اهداف و اولویس آ ها
برخسی و تیشبینی منابع برای تحقق اهداف

تعیین مالکهایی اخزشی برای اجرای خاهبردها

استراتژی برآمده از دو ا ل «محیط خقابتی» و «محدودیس منابع» و تعهدی برای انجام یک مجموع اقدام مشخص
اسس .واژه استراتژی ب گون های مختلف ب کاخ میخود و دخ خویکردی جامع و با عنوا تنج تی شامل «برنام  ،ترفند،
الگو ،موضع و چشمانداز» 3ب شرح جدول  3-09معرفی میشود (نظامیوند چگینی.)0938 ،

)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT
2. Plan, Ploy, Pattern, Position and Prespective
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روش مطالعات استراتژیک

جدول  .2-95ابعاد پنجگانه مفهوم استراتژی
توضیح

ردیف

انواع

0

برنام

استراتژی ب معنای هما برنام و مجموع اقداماتی برای خسید ب هدفی خاص ب شکل آگاهان

3

ترفند

مانوخی برای مقابل یا مواجه با خقبا

9

الگو

1

موضع

9

چشمانداز

الگویی برای تیگیری اقداما

دخ خالل آ یا ایجاد خفتاخ هماهنگ دخ طول زما

تعیین موقعیس سازما دخ محیط یا بازاخ خاص برای محصول خاص با تأکید بر عوامل خاخجی
تأکید بر عوامل داخلی سازما و ب عنوا چراغ خاهنمایی برای تصمیمگیریهای اساسی

تدوین استراتژیها اغلب شامل مواخدی چو «تعیین مأموخیس و چشمانداز»« ،شناسایی فر سها و تهدیدها دخ
محیط خاخجی»« ،شناسایی نقاط قو

و ضعف دخ محیط داخلی»« ،تعیین اهداف بلندمد »« ،تعیین استراتژیها»،

«تعیین نوع فعالیسهای قابلاجرا یا حذف از اجرا»« ،شیوه تخصیص منابع» و امثال آ میشود .اجرای استراتژیها
مرحل عملی اسس ک دخ آ کاخکنا و مدیرا برای اجرای استراتژیهای تدوینشده بایج میشوند .این مرحل بایاخ
مشکل و ب هدایس مدیر و اختباط کاخکنا و انگی ش آنا باتگی داخد« .اخزیابی استراتژیها» ب آخرین مرحل دخ
موخد استراتژیها تأکید داخد ک دخ آ با جمعآوخی دادهها و شناسایی دائم عوامل داخلی و خاخجی ،محاسب و سنجش
عملکردها و تیشنهادهایی برای اقداما

ا الحی اخائ میشود.

استراتژیهای دخ قالبهای مختلفی گروهبندی میشوند ک س موخد از خایجترین آ ها بر اساس «سطح سازمانی،
مفروضا

اساسی و نحوه شکلگیری» ب شرح جدول  9-09هاتند (نظامیوند چگینی .)0938
جدول  .9-95انواع گروهبندی استراتژیها
انواع

ردیف

بر اساس

0

سطح

الف) کل سازما  :هدایس کل مجموع و تخصیص بهین منابع (جهسگیری کل سازما )

سازما

ب) بخش یا کابوکاخ :دخ خاستای اهداف و استراتژیهای سازما برای هر بخش
ج) وظیف ای :بر اساس اهداف و استراتژیهای باالتر برای هر واحد سازمانی یا مدیریس مالی

3

مفروضا
اساسی

الف) توسع ای :شرایط مناسب «سازما و محیطش» ک ب آ «تهاجمی یا آیندهنگر» و « »SOهم میگویند.
ب) حمایس دخونی :شرایط نامناسب سازمانی و مناسب محیطی ک ب آ «خهبری ه ین »« ،انفعالی یا واکنشی»،
«محافظ کاخان » و « »WOهم میگویند.
ج) حمایس بیرونی :شرایط مناسب سازمانی و نامناسب محیطی ک ب آ «تمای محوخ»« ،خقابتی» و « »STهم
میگویند.
د) دفاعی :شرایط نامناسب «سازما و محیطش» ک ب آ «کاهشی»« ،ه ین محوخ»« ،تدافعی» و « »WTهم
میگویند.

9

نحوه

شکل-
گیری

الف) تحلیلگرا :همراه با تیشبینی و خویکردی عامدان و مناسب برای وضعیس ثبا

بازاخ و محیط

ب) تجرب گرا :یا خودظهوخ یا اقتضایی و اغلب دخ زما های کوتاه و دخ تاسخ ب تغییرا
ج) مشاخکسگرا :دخ شرایط وجود زما کافی و وجود ثبا

شدید محیط

دخ محیط و وجود ظرفیس تیشبینی

د) نهادگرا :توسط هم واحدهای سازمانی و بدو هماهنگی دستوخی و برای تاسخگویی ب محیط
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استراتژیها با توج ب سطوح سازمانی میتواند انواع متفاوتی ب شرح جدول  1-09داشت باشد.
جدول  .3-95انواع استراتژیها با توجه به سطوح سازمانی
ردیف

انواع

0

سطح کل
سازما

انواع
الف) هدایتی :خشد (تمرک  ،تنوع و وخود ب بازاخهای بینالمللی) ،ثبا

(توقف ،عدمتغییر یا سود) ،کاهش

(تغییر جهس ،اساخ  ،واگذاخی ،وخشکاتگی و انحالل)
ب) توختفوی« :عالمس سؤال»« ،ستاخه»« ،گاو شیرده» و «سگ»
ج) سرترستی« :نفوذ خودمداخان »« ،نفوذ اختباطی»« ،نفوذ وظیف ای و خدماتی» و «نفوذ توسع ای»

3

کابوکاخ

9

وظیف ای

الف) خقابتی« :تمای »« ،تمای محوخی»« ،خهبری ه ین »« ،ه ین محوخی»
ب) تهاجمی« :حمل از جلو»« ،مانوخ ایذائی»« ،شبیخو »« ،محا ره» و «جنگ چریکی»
ج) تدافعی« :ایجاد موانع ساختاخی»« ،اف ایش احتمال مقابل ب مثل خقیب»« ،کاهش انگی ه حمل »
د) مشاخکتی :ائتالفهای استراتژیک
الف) حوزههای غیرکاخکردی :ساختاخ سازمانی (اخگانیکی ،مکانیکی) ،منابع اناانی (تیمانکاخان  ،متعهدان ،
ثانوی  ،تدخان ) ،فناوخی (توسع  ،بهبود انتخابی ،فروش ،چشمتوشی) ،فرهنگسازمانی (انعطافتذیر ،مشاخکتی،
مأموخیتی و بوخوکراتیک)
ب) حوزههای کاخکردی :بازاخیابی (بازاخ دخ حال خشد ،بلوغ ،افول و تولد) ،مالی (خیاکتذیر ،متعادل و
خیاکتذیر) ،خوابطعمومی (تحلیلگر ،تبیینگر ،تکنیکگرا و سنتی)

چگونگی خلق یک استراتژی متأثر از انواع الگوها و شرایط خاص هر سازما اسس.
 .2-95رویکردهای خلق استراتژی
خلق استراتژی ب عنوا یک مایر اجرای تژوهشی ب دخک دقیق و کاملی از انواع خویکردهای خلق استراتژی ب شرح
شکل  0-09نیاز داخد.
مبنای فلسفی خلق استراتژی

رویکردهای تحلیل-
گرایی یا عقل گرایی

رویکردهای تجربهگرایی
یا واقعگرایی

رویکرد خلق استراتژی
خویکردهای مبتنی بر مفروضا

محدود

خویکردهای مبتنی بر مفروضا

گاترده

خویکردهای مبتنی بر عامل خهبر

خویکردهای مبتنی بر عامل سازما

عامل خلق استراتژی

رویکردهای مبتنی بر
فرهنگ فردگرایی

رویکردهای مبتنی بر
فرهنگ جمعگرایی

شکل  .9-95گروهبندی رویکردهای خلق استراتژی (نظامیوند چگینی)9918 ،
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این خویکردها خا میتوا دخ دو محوخ «مبنای فلافی خلق استراتژی» و «عامل خلق استراتژی» دخ ماتریای ب

خویکرد مبتنی بر مفروضا

خویکرد مبتنی بر خهبرمحوخی

محدود

خویکرد تلفیقی

خویکرد مبتنی بر مفروضا

کاخآفرینان  /چشماندازسازی

خویکرد مبتنی بر سازما محوخی

گاترده

تیم استراتژیک

برنام خی ی استراتژیک /خسمی

جمعگرایی

تحلیلگرایی

عامل خلق استراتژی

مبنای خلق استراتژی

تجرب گرایی

فردگرایی

شرح شکل  3-09نمایش داد.

شکل  .2-95انواع رویکردهای خلق استراتژی

 .9-2-95رویکردهای تحلیلگرا در خلق استراتژی
خویکردهای تحلیل گرا یا هما خویکردهای خسمی ،مبتنی بر مفروضا
اساس دو دست مفروضا

«محدود یا گاترده» باشد .مفروضا

می تواند عوامل داخل یا خاخج از سازما باشد .مفروضا

اثبا

و تحلیلشده هاتند .این خویکرد بر

هما دالیل اثبا شده برای خلق استراتژی هاتند ک

محدود ب معنی دخ نظر گرفتن یک یا دو متغیر از سازما

و محیط اسس .برای نمون دخ برخی از خویکردها دو بعد «سهم نابی بازاخ» و «نرخ خشد بازاخ» ب عنوا متغیر محیطی
دخ نظر گرفت میشود تا موقعیس هر یک از محصوال سازما خا دخ ناحی ای خاص مشخص کند .ب این نوع خویکردها
«موقعیسیابی» گفت میشود ک برخی از مهمترین آ ها دخ جدول  9-09معرفیشده اسس.
جدول  .5-95انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات محدود و تأکید بر «موقعیتیابی»
ردیف

انواع

توضیح

0

گروه مشاوخهای بوستو

بر اساس ماتریای با دو متغیر «خشد بازاخ» و «سهم بازاخ» و ایجاد چهاخ موقعیس «عالمس سؤال»،

3

استراتژیهای خقابتی

«ستاخهها»« ،گاوهای شیرده» و «سگهای هاخ»
توختر

بر اساس ماتریای با دو متغیر «م یس خقابتی» و «قلمرو خقابس یا محدوده بازاخ» و ایجاد چهاخ
موقعیس «تمای »« ،خهبری ه ین ها»« ،تمای محوخی» و «ه ین محوخی»
خشد بازاخ» و «شرایط خقابس» و ایجاد چهاخ موقعیس

9

ماتریس استراتژی ا لی

بر اساس ماتریای با دو متغیر «تغییرا

1

اخزیابی موقعیس و اقدام

بر اساس ماتریای با محوخهای دو بعد داخلی شامل «توا مالی» و «م یس خقابتی» و دو بعد

استراتژیک )(SPACE

خاخجی شامل «ثبا محیط» و «قدخ

نعتی» و ایجادکننده چهاخ موقعیس «تهاجمی»« ،محافظ -

کاخان »« ،خقابتی» و «تدافعی»
9

فضای استراتژی مایل و
اسنو

بر اساس ماتریای با محوخهای مبتنی بر دو متغیر «بهرهوخی» و «جاتجوگری» و ایجادکننده چهاخ
موقعیس «تحلیلگر»« ،مدافع»« ،جاتجوگر» و «واکنشگر»

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

مرجع پژوهش

۹۹۸

دخ خویکرد تحلیل گرای مبتنی بر مفروضا گاترده ،برخالف خویکرد با مفروضا محدود ،تمام متغیرهای داخلی
و خاخجی سازما و با خویکردی جامع دخ خلق استراتژی استفاده میشوند .نخاتین و شناخت شدهترین خوش دخ این
خویکرد هما ماتریس SWOTبرای خلق استراتژی اسس .خوشها و مدلهای این خویکرد مبتنی بر تحلیل هم
متغیرهای داخلی و خاخجی اسس و برخی از مهمترین مدلهای برنام خی ی با این خویکرد دخ جدول  5-09معرفیشده
اسس.
جدول  .6-95انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات گسترده
توضیح

ردیف

انواع

0

ماتریس SWOT

3

ماتریس عوامل داخلی و

شناسایی موقعیس سازما بر اساس اختباط دو محوخ عوامل داخلی و خاخجی و ایجاد چهاخ

خاخجی )(IE

موقعیس «تهاجمی»« ،محافظ کاخان »« ،خقابتی» و «تدافعی» بهرهمندی از استراتژیهای ماتریس

با «نقاط قو

و ضعف» دخ محوخ افقی و «فر سها و تهدیدها» دخ محوخ عمودی برای مقایا

و ایجاد چهاخ نوع استراتژی حا ل از مقایا آ ها شامل « »ST« ،»WO« ،»SOو «»WT

 SWOTبرای انتخاب استراتژی مناسب و اجرای آ
می ا تقاضا نابس ب محصول دخ طول زما با تأکید بر ل وم شناسایی آ دخ چهاخ موقعیس ا لی

9

منحنی چرخ عمر

1

جذابیس نعس و

ماتریای با دو محوخ «جذابیس محیطی یا نعس» و «می ا قابلیس خقابتی» ک دخ یک تیوستاخ

قابلیس خقابس )(GE

اخزشی «کم ،متوسط و زیاد» دخ هر محوخ ،تعداد ن موقعیس برای انتخاب استراتژی ایجاد میکند.

«تولد»« ،خشد»« ،بلوغ» و «افول» ب منظوخ انتخاب استراتژی مناسب

بیشتر نقدهای مربوط ب خویکردهای تحلیلگرایی با هر دو نوع مفروضا

«محدود و گاترده» بر توانایی تیشبینی

آ ها اسس .منتقدا بر این باوخند ک تیشبینی متغیرهای محیطی و حتی دخو سازمانی اغلب دخسس از آب دخ نمیآید
و تیشبینیهای دخسس خود ماتل م رف ه ین و زما زیاد اسس .آ ها معتقدند سرعس برنام خی ی دخ این خوشها
کند اسس .اینگون نقدها باعث شد تا دو خوش برنام خی ی «منبع محوخی و سناخیونویای» موخدتوج قراخ گیرد.
دیدگاه منبع محوخی 0دخ برنام خی ی خوی تفاو

بنگاهها و چگونگی دستیابی آ ها ب م یس خقابتی تأکید داخد .این

دیدگاه ب انواع خا ی از «منابع سازما » مانند «خهبری استراتژیک و دانش ضمنی» توج میکند و برای این امر از
نظری های «خهبری و تصمیم استراتژیک» و «دانشمحوخی» 3بهره میگیرد .خویکرد دیگر یا سناخیونویای بر داستا های
«محتمل ،چالشبرانگی و ساخسیافت » برای تاسخگویی بر کلیدیترین سؤاال

تصمیمگیرا دخ فرایند کاخ تأکید داخد.

باید ب این نکت توج داشس ک سناخیو «تیشبینی آینده» یا «ترسیم آینده مطلوب» نیاس .سناخیو یک جواب کاخبردی
و خوب ب سؤال «چ اتفاقی ممکن اسس بیافتد؟» یا «چ اتفاقی خواهد افتاد اگر...؟» اسس .این کاخ برای باالبرد
توانایی مدیریس خطرتذیری خواهد بود .برنام خی ی مبتنی بر سناخیو یک اب اخ برنام خی ی استراتژیک برای برنام خی ی
میا مد

تا بلندمد

تحس شرایط عدم اطمینا اسس .دخ برنام خی ی سنتی ،گذشت با ج ئینگری زمین طراحی آینده

اسس اما دخ خویکرد سناخیونویای با کلینگری ،آینده زمین ساز حال موخدنظر اسس.

)1. Resource Based View (RBV
)2. Knowledge Based View (RBV
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 .2-2-95رویکردهای تجربهگرا در خلق استراتژی
این خویکردها ال اماً از یک مدل یا خوش علمی تیروی نمیکند و نمیتوا ویژگیهای عینی و کنترلتذیری برای آ ها
دخ نظر گرفس .شکلگیری استراتژی مبتنی بر خوشی آگاهان و تحلیلی نیاس و گاه دخیافسهای ذهنی و تجاخب مدیر
منتج ب شناسایی استراتژیها میشود .شکلگیری استراتژیها ذهنی اسس و نمیتوا این نوع دخیافسها خا تکراخ یا
کنترل کرد .شناخس استراتژی ب طوخ چشمگیری مبتنی بر تجاخب و قابلیسهای استراتژیاس اسس .او دخ هرزمانی قادخ
ب اخائ استراتژی خواهد بود و دخ مواخدی این نوع استراتژی برای سایر سازما ها نی جواب میدهد .دخ این خویکردها
مراحل «خلق ،اجرا و اخزیابی» استراتژی از هم جدا نیاس و دخ بایاخی از مواقع منظوخ از استراتژی هما اقدام برآمده
از اندیش مدیر اسس ک با اجرای آ وجودش اثبا

میشود .بدیهی اسس ک سرعس اتخاذ استراتژی دخ این خویکرد

ب مراتب باالتر از خویکردهای خسمی و تحلیلی خواهد بود .برای این نوع خویکرد نمیتوا مراحلی خا مشخص کرد؛
بااینحال دو خویکرد ا لی «خهبر محوخی» و «سازما محوخی» ب شرح جدول  1-09برای آ معرفیشده اسس.
جدول  .1-95انواع رویکردهای تجربهگرایانه در خلق استراتژی
ردیف

انواع

0

خهبر محوخ

3

سازما محوخ

توضیح
متکی بر یک فرد یا خهبر و ناشی از «تجرب  ،توانایی ،الهاما

و قدخ » (ل وم توج ب نادخ بود این افراد)

متکی بر سازما هوشمند و ناشی از یادگیری و سازما دهی دخسس برای مدیریس تهدید بدو دخالس خهبر

دخ خویکرد سازما محوخ یکی از خویکردهای موخدتوج ب «خویکرد تیم استراتژیک» معروف اسس .عامل تیم
ب عنوا یکنهاد ساختاخی دخ سازما ها برای اجرای برخی از مأموخیسها موخدتوج ویژه قراخ داخد .اعضای تیم داخای
تنوعی از مهاخ ها هاتند ک ضعفهای گروه خا دخ برخوخد با ماائل برطرف میکنند« .تیم استراتژیک» خویکردی از
خلق استراتژیک اسس ک دخ آ خهبرا برجات سازمانی داخای تیمهایی مؤثر و کاخآمد برای خلق استراتژی و کمک
ب اداخه سازما هاتند .دخ این الگو اغلب مدیر ب همراه تعدادی از مدیرا میانی خود با سالها تجرب دخ زمین
موخدنظر ب خلق استراتژی میتردازند .استراتژی از همفکری مدیر و اعضای تیم مناجم شناسایی میشود و نقش مدیر
دخ زمین سازی و همراه کرد بقی سازما دخ اجرای استراتژیها بایاخ مهم اسس .دخ این خویکرد احتمال اجرای
استراتژی بایاخ بیشتر اسس.
 .9-95فرایند اجرای پژوهش در برنامهریزی استراتژیک
هما طوخ ک اشاخه شد ،تژوهشها میتوا دخ س زمین «طراحی ،اجرا و اخزیابی» برنام استراتژیک باشد .دخ هر س
زمین و دخ گام نخاس باید فرایند اجرای خوش تژوهش ب شرح جدول  8-09خا موخدتوج قراخ داد.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۹۷

مرجع پژوهش

۹۹۶

جدول  .8-95مراحل اجرای پژوهش در مطالعه استراتژیک
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و مشخص کرد الگوی مطالع استراتژیک

نمون گیری با توج ب الگوی منتخب برای مطالع استراتژیک
جمعآوخی دادههای کمی ،کیفی یا ترکیبی بر اساس الگوی مطالع استراتژیک
با توج ب نوع دادههای جمعآوخیشده کمی ،کیفی یا ترکیبی
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

تیشبینی موفقیس یک سازما ب کمک یک برنام خی ی جامع ،کاخ دشواخی اسس و انتخاب استراتژی یا خلق
استراتژی تیچیدگیهای خا ی داخد .این امر متأثر از تغییرا
دخ فوا ل کوتاه اسس ک ضروخ

محیطی و ظهوخ تدیدههای جدید اثرگذاخ دخ سازما ها

وجود انعطافتذیری دخ برنام ها و تغییرا

مناسب دخ زما مناسب خا برجات

میکند (نظامیوند چگینی .)0938 ،حتی برای شروع مطالع  ،تنوع زیادی از سازما های موخدمطالع ازجمل مواخدی
ب شرح جدول  3-09وجود داخد .بدیهی اسس ک هر یک از این شرایط ب طراحی تژوهش خاص خود نیاز داخد.
جدول  .1-95انواع شرایط سازمانها برای تدوین برنامه استراتژیک
توضیح

ردیف

انواع

0

داخای مأموخیس

وضعیس مأموخیس سازما مشخص اسس اما اهداف و برنام خاهبردی نداخد.

3

داخای مأموخیس و هدف

وضعیس مأموخیس و اهداف سازما مشخص اسس اما برنام خاهبردی نداخد.

9

داخای برنام خاهبردی

1

بدو سابق

9

واباتگی منابع

داخای برنام خاهبردی اسس اما برنام اجرا نمیشود.
هیچ برنام و مأموخیس و اهداف مشخصی نداخد.
دولتی ،خصو ی و عمومی

بنابراین تژوهشگر باید قبل از هر اقدامی وضعیس و شرایط سازما از ابعاد موخداشاخه خا مشخص و سپس الگوی
تیشنهادی و منطق استفاده از آ خا معرفی کند .دخ اغلب الگوها تأکید بر آ اسس ک تژوهشگر با «تحلیل محیط داخلی
و خاخجی سازما » نابس ب شناسایی اهداف اقدام کند و بر اساس آ «استراتژیهای مناسب برای خسید ب اهداف»
خا تعیین نماید .یکی از الگوهای خایج برنام خی ی استراتژیک دخ ایرا « ،الگوی دیوید» اسس ک با استفاده از انواع
خویکردهای خلق استراتژی ب عنوا یک مایر اجرای تژوهشی تحلیلگرایان موخداستفاده قراخ میگیرد .دخ ادام فرایند
کامل یک برنام خی ی استراتژیک با این الگو معرفی میشود .نکت مهم ،تالش تژوهشگرا دخ استفاده از اب اخهای
مناسب جمعآوخی داده دخ هر یک از این الگوها اسس ک ب نظر میخسد دخ خسال های دکتری تالش جدی برای خوایی
و تایاییهای اب اخهای جمعآوخی داده و الگوهای تج ی وتحلیل دادهها دخ این نوع مطالعا

وخ

میگیرد .برخی

الگوها بر محوخ جمعآوخی دادههای کمی ،برخی بر محوخ جمعآوخی دادههای کیفی و اغلب آ ها بر محوخ ترکیبی یا
«دادههای کمی و کیفی» اجرا میشوند .دخ برخی منابع یک از انتقادهای واخد بر الگوهای مطالعاتی استراتژیک ،و ضعف
استراتژیهای برآمده از تژوهشها ،تأکید بیشازحد بر خویکردهای کمی معرفیشده اسس (نظامیوند چگینی:0938 ،
.)31

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش مطالعات استراتژیک

 .3-95فرایند الگوی جامع برنامهریزی استراتژیک بهعنوان یک پژوهش
برنام خی ی اسررتراتژیک یا خاهبردی کوشررشرری سررازما یافت و منظم برای تصررمیما

مبنایی و اجرای اقداما

زیربنایی اسررس ک ماهیس فعالیس یک سررازما خا دخ موقعیس محیطی و دخ اختباط با دیگر سررازما ها دخ چاخچوب
قانو نشرا میدهد (جوادین  .)0983دخ شرکل  9-09یک نمون الگوی جامع برنام خی ی استراتژیک و اج ای آ خا
دخ س مرحل «تدوین ،اجرا و اخزیابی» نشا میدهد.
بازخوخ

برخسی عوامل خاخجی

اهداف بلندمد

تعیین مأموخیس

استراتژیها

اهداف ساالن و
سیاسسها

تخصیص منابع

اخزیابی عملکرد

برخسی عوامل داخلی

 ----تدوین استراتژی  ----------/------------------------------اجرای استراتژی /-----------اخزیابیاستراتژیها
شکل  .9-95الگوی جامع برنامهریزی استراتژیک دیوید

دخ این الگو دخ تمام طول فرایند «یک نظام بازخوخ» وجود داخد ک میتواند بر خروجی هر مرحل اثرگذاخ باشد.
دخ مطالعا

وخ

گرفت دیده می شود ک تژوهشگر برای شروع مطالع با تشکیل گروه خبرگا ب تعیین مأموخیس

یا اخزیابی مأموخیس و برخسی «نقاط قو

و ضعف» و «فر سها و تهدیدها» دخ اختباط با سازما میتردازد .دخ این

گام اهداف نی تعیین میشود و دخ طول فرایند مطالع موخدبازنگری قراخ میگیرد .تس از شناسایی دقیق و خوشمند
خاهبردها ،دخ ادام و بر اساس یافت ها حا ل از این بخش ضمن بازنگری خاهبردها توسط خبرگا ب بازنگری خوی
اهداف و دخ ادام تدوین خطمشیها و اخزشهای محوخی برای اجرای مؤثر خاهبردها ترداخت میشود.
 .9-3-95مالحظات روششناسی پژوهشی
دخ اغلب مطالعا

تدوین خاهبردها از دو نوع دادههای کیفی و کمی (خویکرد ترکیبی) جمعآوخی میشود .دخ اغلب

مواخد خویکرد ترکیبی از نوع «آمیخت اکتشافی متوالی» اسس ،یعنی ابتدا دادههای کیفی و سپس دادههای کمی بر اساس
آ و دخ یک خوند طولی جمعآوخی میشوند .برای جمعآوخی دادههای کیفی اغلب از خوشهای مصاحب فردی و
گروهی (گروه متمرک ) و برای دادههای کمی اغلب از خوش تیمایش استفاده میشود .دخ شکل  1-09فرایند اجرای
مطالعا

استراتژیک برای تدوین برنام استراتژیک ب شکلی کلی ترسیمشده اسس.
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۹۹۱

۹۲۱

مرجع پژوهش

مرور مبانی نظری ،مطالعات و اسناد فرادستی
مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع

توزیع پرسشنامههای نیمهباز در بین نمونه آماری

تهیه لیست اولیه مأموریت،
چشمانداز و تحلیلSWOT
برگزاری جلسه شورای راهبردی برای تدوین مأموریت ،چشمانداز و تحلیل SWOT

تهیه ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی

تعیین موقعیت راهبردی

تدوین ماتریس تحلیل  SWOTو استخراج راهبردها
شکل  .3-95فرآیند اجرای پژوهش

دخ این مدل تس از تدوین چشمانداز ،مأموخیس و بیانی مأموخیس ،اخزشهای محوخی با تج ی وتحلیل وضعیس
موجود با توج ب ماتریس قو ها ،ضعفها ،فر سها و تهدیدها ) (SWOTخاهبردهای مربوط استخراج ،سپس
خاهبردهای همخاستا تجمیع و با استفاده از ماتریس اخزیابی موقعیس داخلی و خاخجی سازما تج ی وتحلیل میشود.
دخ ادام استفاده از ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام خاهبردی ) (SPACEموقعیس خاهبردهای سازما مربوط ترسیم
میشود .تسازآ با توج ب ماتریس برنام خی ی خاهبردی کمی ) (QSPMک خوشی تحلیلی برای تشخیص خاهبرد با
مطلوبیس باالتر اسس ،خاهبردهای استخراجشده ب منظوخ حرکس ب سمس وضعیس مطلوب اولویسبندی میشوند.
 .2-3-95مالحظات نمونهگیری
برای جمعآوخی دادههای کیفی اغلب از خوشهای نمون گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده میشود .هدفمندی
انتخاب بر اساس می ا خبرگی و آشنایی افراد با سازما و ابعاد مختلف آ اسس .دخ شرایط مصاحب فردی دخ وختیک
امکا تشخیص خبرگی افراد دخ حوزه موخدمطالع دشواخ بود ،از خوش گلول برفی استفاده خواهد شد .دخ مصاحب
فردی کفایس نمون اغلب تا سطح اشباع نظری و خسید ب نقط ای دال بر نبود نظری تازه ادام مییابد .دخ شرایط
مصاحب گروهی یا خوش گروه متمرک بین  5تا  03نفر از افراد حائ شرایط دخ یک محیط جمع شده و توسط دبیر
شوخا یا خود تژوهشگر ،سؤاال

کلیدی دخ جلا مطرح و تاسخها دخ تعامل با نظرا
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احبنظرا جمعآوخی

روش مطالعات استراتژیک

میشود .دخ برخی تژوهشها هم از خوش دلفی استفادهشده اسس ک طی آ نظرا

۹۲۹

با چندین مرحل خفسوبرگشس

ن د متخصصین ب جمعبندی نهایی میخسد .دخ خوش دلفی تعداد نمون ها میتواند بیشتر و دخ وختیک نظرا

با

خویکرد دادههای کمی جمعآوخی شوند ،ب حداقل  99نمون خبره نیاز اسس.
برای جمعآوخی دادههای کمی نی بر اساس یافت های حا ل از مرحل کیفی ،ترسشنام ای ساخت میشود .این

ترسشنام با خوشهای تیشگفت موخد اعتباخیابی و تایایییابی قراخ میگیرد و دخ وخ تأیید نهایی ،دخ سطح گاترده-
ای از جامع مخاطب سازمانی با خویکرد تیمایشی موخدبرخسی قراخ میگیرد .مالحظا
هما مالحظا

نمون گیری این بخش بر اساس

نمون گیری دخ خوش تیمایشی اسس.

 .9-3-95روندهای تدوین بخشهای غیر از استراتژی
خوندهای تدوین بخشهای کلیدی همچو «بیانی مأموخیس ،چشمانداز ،اهداف ،خطمشیها ،اخزشهای محوخی و
حوزههای کلیدی عملکرد» این بخش ها اغلب با خوش کیفی و از طریق مصاحب گروهی با جمع خبرگا منتخب
وخ

می گیرد .باید توج داشس ک بهترین حالس تعیین اهداف و تدوین سایر مواخد برای خسید ب آ اهداف ب

بهترین شکل ممکن اسس.
 .9-9-3-95فرآیند تعیین مأموریت سازمان :تیش از تدوین و اجرای استراتژیهای گوناگو باید مأموخیس سازما
خوشن باشد .برخی از خوشهای تعیین بیانی مأموخیس سازما دخ جدول  09-09معرفیشده اسس.
جدول  .90-95برخی روشهای تعیین بیانیه مأموریت
روش

ردیف
0

انتخاب چندین موضوع مرتبط و اخائ ب مدیرا برای نگاخش بیانی مأموخیس

3

ایجاد کمیت ای از مدیرا اخشد برای برخسی نوشت ها و تهی سند نهایی موخد تأیید هم و برخوخداخ از حمایس مدیرا سازما

9

استفاده از مشاوخه سازما های تخصصی و تیمانکاخا مجرب دخ این زمین

1

تشکیل یک کاخگروه با ویژگیهای خاص و مرتبط دخ دخو سازما

مأموخیسهای سازما ها ،ازنظر حجم ،محتوا ،شکل و ترداختن ب ج ییا
بیانی مأموخیس ،تاسخ ب سؤاالتی ب شرح جدول  00-09ب

وخ

با هم متفاو

هاتند .برای نگاخش

«کوتاه ،خوا  ،واضح و قابلفهم» مفید اسس .تس

از آماده شد تاسخ ها و نگاخش متن اولی بیانی مأموخیس ،باید چند باخ آ خا بازبینی و سپس نهایی کرد (اعرابی،
.)01-03 :0989
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مرجع پژوهش

۹۲۲

جدول  .99-95سؤاالتی برای تهیه بیانیه مأموریت
سؤاال

خدیف
0

این سازما چ کاالها یا خدماتی خا اخائ میدهد یا اخائ خواهد کرد؟

3

اخبابخجوعهای سازما چ کاانی هاتند یا خواهند بود؟

9

این سازما دخ چ حوزهها یا بازاخهای داخلی و خاخجی و دخ چ محدوده جغرافیایی فعالیس میکند؟

1

این سازما برای انجام فعالیسهای خود از چ نوع فناوخی و با چ سطح تیشرفتگی بهره میگیرد یا خواهد گرفس؟

9

چ باوخها ،اخزشها ،آخما ها ،آخزوها و اولویسهای اخالقی بنیادی بر این سازما حاکم اسس؟

5

این سازما از چ م یس خقابتی یا ویژگی ممتازی نابس ب سایر سازما های خقیب برخوخداخ اسس؟

1

این سازما چ قدخ ب کاخکنا و ماائل آ ها اهمیس داده و توج میکند؟

8

این سازما تا چ حد نابس ب ماائل اجتماعی مانند اموخ خیری  ،حفظ محیطزیاس و ...حااس بوده و ب تصویر ذهنی
جامع از عملکرد خود اهمیس میدهد؟

3

دخ این سازما تا چ اندازه ب بقا ،خشد و سودآوخی توج میشود؟

 .2-9-3-95تدوین چشمانداز :چشم انداز نمایانگر آخزو و آخما سازما و تصویری از آینده اسس ک دخ وخ
تحقق اهداف و مقا د سازمانی قابل و ول خواهد بود .دخ تدوین چشمانداز دو موضوع محتوایی یعنی اطالعا
داخل و خاخج سازما  ،و اخزشهای فعلی اثرگذاخ بر عملکرد سازما بایاخ مهم هاتند .یک چشمانداز مؤثر باید
داخای ویژگیهایی ب شرح جدول  03-09باشد.
جدول  .92-95ویژگیهای یک چشمانداز مناسب
ویژگیها

ردیف
0

آخمانی بود

3

خوشن ،چالشی و تیشرو بود

9

قابلفهم و داخای انعطاف برای اعضای سازما و جامع

1

ترغیبکننده و داخای خوح هدایس برای اعضای سازما

 .9-9-3-95اهداف سازمان :اگر اهداف دخسس تدوین شوند باعث ایجاد چاخچوب کاخی ،جهسدهی خفتاخ کاخکنا ،
تصمیمگیریهای هدفمند و امکا اخزیابی موفق خواهند بود .برای اهداف طبق بندیهایی مانند «کال و خرد» یا «کلی
و عملیاتی» یا «بلندمد  ،میا مد

و کوتاهمد » وجود داخد .اهداف بلندمد

نتایج خا ی اسس ک سازما برای

تحقق مأموخیس و چشمانداز ب دنبال دستیابی ب آ اسس .این اهداف باید داخای ویژگیهایی چو «اختصا ی،
قابلاندازهگیری ،قابلدستیابی ،مرتبط بود با چشمانداز و داخای محدوده زمانی» باشد .باید اهداف سازما ب نحوی
تدوین شود ک برای نمون دخ دوخه زمانی چندسال (کلی) و ساالن (عملیاتی) مشخص باشند .اهداف عملیاتی باید دخ
مایر دستیابی اهداف کلی و دستیابی ب اهداف کلی باید دخ مایر حصول چشمانداز باشد .دخ تدوین اهداف باید ب
این اختباط از اهداف عملیاتی تا اهداف کلی و چشمانداز دخ چاخچوب بیانی مأموخیس توج داشس.
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روش مطالعات استراتژیک

 .3-9-3-95ارزشهای محوری :اخزشهای محوخی سازما شامل اعتقادا

بنیادی یا حقایقی اسس ک سازما آ ها

خا گرامی میشماخد یا نابس ب آ ها حااس اسس .اخزشها ،بهترین نشانگرهای فلاف وجودی سازما و
مشخصکننده ویژگیهای مهم برای سازما اسس .بیانی اخزشهای محوخی یا «ا ول خاهنمای سازما » اغلب داخای
ویژگیهایی ب شرح جدول  09-09اسس.
جدول  .99-95ویژگیهای ارزشهای محوری مناسب
ردیف
0
3
9

ویژگیها
تأکید بر نحوه خفتاخ مناسب با مردم و جمعیس تحس توشش سازما
تأکید بر نحوه اداخه سازما  ،چگونگی تصمیمگیریها و خدما
تأکید بر انتظاخا

مربوط ب مائولیس سازما دخ اخائ خدما

اخائ شده
و کیفیس خدما

اخائ شده

 .5-9-3-95شاخصهای کلیدی عملکرد (نتیجه) :شاخصهای کلیدی عملکرد یا  KPIبر معیاخهایی برای بازخوخدها
دخ موخد عملکرد تأکید داخد .این شاخصها با استراتژیها اختباط داخند و مؤلف های کیفیس ،کمیس و زما خا دخ بر
میگیرند .اندازه گیری و اخزیابی عملکرد برای هر اولویس استراتژیک بر اساس اهداف بلندمد

و با حوزههای کلیدی

عملکرد (نتیج ) اسس .این شاخصها باید از ویژگیهایی مانند «اختصا ی ،مربوط ،مناسب ،عینی ،معرف ،شفاف و
ساده بود » برخوخداخ باشند .هر سازما از هر نوع و اندازه باید استراتژیها خا اخزیابی کند .کادخ مدیریس دخ هنگام
اخزیابی استراتژی باید دخ موخد مفروضا

و انتظاخا

ترسشهایی خا مطرح کند .دخ این اقدام باید اخزشها و اهداف

موخدبرخسی و اخزیابی قراخ گیرند .مدیریس سازما برای اخزیابی استراتژی باید خالقیس و ابتکاخ عمل ب خرج دهد و
برای «اخائ شاخصها یا معیاخها» خاهها و خوشهای تازهای تیشنهاد کند .این اقدام برای گ اخشدهی خوشن از نتایج
حا ل از اخزیابی کمی حوزههای مختلف سازما کمک میکند .با این شاخصها باید بتوا می ا حصول ب نتیج دخ
اهداف عملیاتی خا مشخص کرد.
 .3-3-95روند تدوین استراتژی

دخ شکلی کلی برای تدوین استراتژی گامهایی ب شرح شکل  9-09برداشت میشود.
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شکل  .5-95گامهای تدوین استراتژی

استراتژیک ب

اینگامها دخ زبا مطالعا

وخ

مراحلی ب شرح جدول  01-09تیادهسازی میشود.

جدول  .93-95مراحل پیادهسازی گامهای تدوین استراتژیها
مرحله

ردیف

مرحل اول :وخودی

0

ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی  EFEیا ماتریس برخسی خقابس CPM

3

ماتریس اخزیابی عوامل داخلی IFE

0

ماتریس تهدیدها ،فر سها ،نقاط ضعف و نقاط قو  TOWS 0یا SWOT

3

ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیکSPACE 3

9

ماتریس گروه مشاوخا باتنBCG 9

1

ماتریس اخزیابی همزما عوامل داخلی و خاخجی )(IE

9

ماتریس استراتژی ا لی(GSM) 9

0

ماتریس برنام خی ی استراتژیک کمی QSPM

مرحل دوم :مقایا
(با یک یا چند موخد از
خویکردهای خلق
استراتژی)

مرحل سوم :تصمیمگیری

دخ مرحل اول یا وخودی اطالعا

اقدامات

1

ا لی موخدنیاز برای تدوین استراتژیها مشخص و دخ مرحل دوم یا مقایا ،5

انواع استراتژی های ممکن شناسایی و بین عوامل ا لی داخلی و خاخجی تواز و تعادل برقراخ میشود .دخ مرحل

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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روش مطالعات استراتژیک

سوم یا تصمیمگیری 0تنها از یک خوش منحصرب فرد ،یعنی ماتریس برنام خی ی استراتژیک کمی (QSPM) 3استفاده
میشود .دخ ماتریس م بوخ از اطالعا

اخائ شده دخ مرحل اول استفاده میشود تا بتوا انواع استراتژیهای قابلاجرای

شناساییشده دخ مرحل دوم خا ب گون ای عینی و بدو اعمالنظر شخصی موخد اخزیابی قراخ داد (دیوید.)995 :0333 ،
 .5-3-95مرحله ورودی 9برای تدوین استراتژی
 .9-5-3-95ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) :(IFEبرخسری عوامل داخلی بر نقاط قو
قو

و ضعف تأکید داخد .نقاط

شرامل «منبع ،مهاخ  ،توانایی یا م یتی خاص» و نقاط ضعف شامل «کمبود منابع یا مهاخ

و توانایی الزم برای

عملکرد اثربخش» دخ دخو سازما اسس .برای برخسی این مواخد دخ دخو سازما میتوا نقاط قو

و ضعف خا دخ

مواخدی چو «سرراختاخ ،خاهبرد ،سرریاررتم ،کاخکنا  ،مهاخ ها ،سرربک ،اخزشهای مشررترک» 1ب شرررح جدول 09-09
جاتجو کرد.
جدول  .95-95عوامل قابلاستفاده برای بررسی عوامل داخلی
توضیح

ردیف

عوامل

0

ساختاخ

با تأکید بر ابعاد تمرک  ،تیچیدگی و خسمیس

3

خاهبرد

ایجادکننده تعهداتی برای سازما ب منظوخ تحقق اهداف کال سازما با توج ب تیشبینی تحوال

9

سیاتم

فرایندهای تبدیلکننده وخودیهای مختلف سازما ب خروجیهای خاص

1

کاخکنا

انواع نیروهای سازما دخ سطوح و تخصصهای مختلف

9

مهاخ ها

ویژگیها و توانمندیهای برجات سازما و افراد آ دخ مقایا با خقبا

5

سبکها

الگوهای خفتاخی و سبکهای مدیریتی

1

اخزشهای مشترک

ا ول و مفاهیم اخزشی القاکننده سازما ب افراد سازمانی

این عوامل خا میتوا دخ محوخهایی ب شرح جدول  05-09دخ دخو سازما دخ قالب مطالع اسناد و ترسش از
افراد مطلع موخدبرخسی و تحلیل قراخ داد.
جدول  .96-95محورهای قابلبررسی در زمینه عوامل مورداشاره
ویژگیها

ردیف
0

مقایا با عملکرد گذشت سازما

3

اخزیابی خدما

سازما و نظرا

9

مقایا با حریفا و خقبا

1

مقایا با عوامل کلیدی موفقیس دخ انجام مأموخیس و دستیابی ب مطلوبیسهای استراتژیک

دخیافسکنندگا خدما

1. Decision stage
)2. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM
3. Input stage
)4. Structure, Strategy, System, Staff, Skill, Style, Shared values (7S
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ترسشنام جدول  01-09شامل فهرستی ب منظوخ تعیین «نقاط قو
تاسخ «خیر» ب هر سؤال بیانگر ضعف و تاسخ «بل » بیانگر نقط قو

و ضعف» واحدهای وظیف ای سازمانی اسس.
بالقوه اسس (دیوید.)991-999 :0333 ،

جدول  .91-95پرسشنامه تعیین وضعیت عوامل داخلی(قوت و ضعف) سازمان
گویهها

ردیف

مدیریت
0

آیا سازما از مفاهیم یا ا ول مدیریس استراتژیک استفاده میکند؟
سازما قابلاندازهگیری و خوشن هاتند؟

3

آیا اهداف کوتاه و بلندمد

9

آیا مدیرا سطوح مختلف سازمانی برنام خی ی اثربخشی داخند؟

1

آیا مدیرا تفویض اختیاخ مناسبی داخند؟

9

آیا سازما ساختاخ مناسبی داخد؟

5

آیا شرح وظایف و شرایط الزم برای احراز مشاغل مشخص و خوشن اسس؟

1

آیا کاخکنا از خوحی خوبی برخوخداخ هاتند؟

8

آیا سطح جاب جاییها و غیبسهای کاخکنا منطقی اسس؟

3

آیا شیوه ترداخس تاداش و حقوق سازما موفق اسس؟
بازاریابی

0

آیا بخشبندی بازاخ ب شیوهای اثربخش انجامشده اسس؟

3

آیا سازما دخ میا خقبا جایگاه مناسبی داخد؟

9

آیا سهم سازما از بازاخ خو ب خشد اسس؟

1

آیا کانالهای توزیع محصول سازما مناسب هاتند؟

9

آیا بخش فروش سازما دهی اثربخشی داخد؟

5

آیا سازما از تژوهشهای بازاخیابی استفاده میکند؟

1

آیا محصول سازما برای مشتریا از کیفیس خوبی برخوخداخ اسس؟

8

آیا محصول سازما قیمس مناسبی داخد؟

3

آیا سازما دخ زمین «تبلیغ ،ترویج و شناساند محصول» استراتژی اثربخشی داخد؟

09

آیا سازما برنام خی ی بازاخیابی و بودج بندی اثربخشی داخد؟

00

آیا مدیرا بازاخیابی سازما داخای تجرب و آموزش کافی هاتند؟
امور مالی

0

آیا تج ی وتحلیل نابسهای مالی مناسبی برای سازما وجود داخد؟

3

آیا سازما ازنظر مالی قوی اسس؟

9

آیا سازما میتواند برای دوخههای کوتاهمد

1

آیا سرمای دخ گردش سازما کافی اسس؟

9

آیا سازما برای بودج بندی سرمای ای از خوی های اثربخش استفاده میکند؟

5

آیا سازما میتواند از طریق انتشاخ اوخاق قرض یا سهام ،برای دوخههای بلندمد  ،سرمای موخدنیاز خا تأمین

سرمای موخدنیاز خا تأمین کند؟

کند؟
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1

آیا سیاسس تقایم سود سازما معقول اسس؟

8

آیا سازما با سرمای گذاخا و سهامداخا خوابط حان داخد؟

3

آیا مدیرا سازما داخای تجرب و آموزش الزم هاتند؟
تولید

0

آیا عرض کنندگا مواد اولی  ،قطعا

و سایر وسایل الزم ،قابلاعتماد هاتند؟

3

آیا تشکیال  ،تجهی ا  ،ماشینآال

و دفاتر دخ وضع و شرایط مناسبی هاتند؟

9

آیا سازما برای کنترل موجودیها از خوی ها و سیاسسهای اثربخشی استفاده میکند؟

1

آیا سازما برای کنترل کیفیس از خوی ها و سیاسسهای اثربخشی استفاده میکند؟

9

آیا ماشینآال  ،کاخخان ها ،منابع و بازاخ (ازنظر استراتژیک) دخ مکا های مناسبی قراخ داخند؟

5

آیا سازما ازنظر فناوخی شایاتگی الزم خا داخد؟
تحقیق و توسعه
مناسبی برخوخداخ اسس؟

0

آیا سازما برای تحقیق و توسع از تشکیال

3

آیا قراخدادهای سازما برای تحقیق و توسع با سازما های دیگر بر مبنای ه ین و منفعس بات میشوند؟

9

آیا کاخکنا بخش تحقیق و توسع واجد شرایط هاتند؟

1

آیا منابع واحد تحقیق و توسع ب شیوهای اثربخش تخصیص مییابند؟
مدیریس مناسب اسس؟

9

آیا سیاتم خایان و اطالعا

5

آیا بین واحد تحقیق و توسع و سایر واحدهای سازما  ،اختباطی اثربخش وجود داخد؟

1

آیا فناوخی محصوال  ،ازنظر خقابتی مناسب اسس؟
سیستم اطالعات رایانه

0

آیا دخ سازما برای تصمیمگیری ،هم مدیرا از سیاتم اطالعاتی استفاده میکنند؟

3

آیا سیاتم اطالعاتی داخای یک مدیر یا مقام اخشد اطالعاتی دخ سازما اسس؟
ب

وخ

منظم ،ب خوز میشوند؟

9

آیا دادههای موجود دخ سیاتم اطالعا

1

آیا مدیرا و مائوال واحدهای مختلف سازما دخ عرض دادهها ب سیاتم اطالعاتی همکاخی مینمایند؟
سازما  ،کلم های خم مناسب وجود داخد؟

9

آیا برای وخود ب سیاتم اطالعا

5

آیا استراتژیاسهای سازما با سیاتمهای اطالعاتی سازما های خقیب آشنا هاتند؟

1

آیا کاانی ک از سیاتم اطالعا

8

آیا هم استفادهکنندگا از سیاتم اطالعا  ،میتوانند م ایای خقابتی ناشی از اطالعا

3

آیا سازما برای استفادهکنندگا از سیاتم اطالعاتی کاخگاههای آموزش خایان دایر کرده اسس؟

09

سازما استفاده میکنند ،میمی هاتند؟

آیا محتوای دادههای سیاتم اطالعاتی ب

اخائ شده خا دخک کنند؟

وختی دائم دخ حال بهبود هاتند؟

برای تهی ماتریس اخزیابی عوامل داخلی ،(IFE) 0تنج مرحل ب شرح جدول  08-09وخ

میگیرد.

1. Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix
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جدول  .98-95مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

ردیف

توضیح

انواع

0

تهی فهرسس .0

3

وز دهی

.0

9

ختب بندی

.0

1

ضرب وز دخ ختب

و ضعف خا فهرسس کنید (ابتدا قو

تس از شناسایی عوامل داخلی  09تا  39قو

و سپس ضعف).

تعیین ضریب اهمیس عوامل از فر(بیاهمیس) تا (0بایاخ مهم) ب نحویک مجموع ضریبها یک
شود.

9

تعیین نمره نهایی .0

تس از شناسایی نقاط قو

بر اساس اثرگذاخی دخ سازما  ،فر سها با ختب  9یا  1و تهدیدها با ختب  0و  3تعیین میشوند.
حا لضرب ستو های دوم یا وز ها دخ سوم یا ختب ها
جمع ستو چهاخم یا حا لضرب وز ها دخ ختب ها ک عددی بین  0تا  1خواهد شد.

و ضعف ،جدول ماتریس اخزیابی عوامل دخونی تهی میشود .این ماتریس یک جدول

چند ستونی اسس ک دخ ستو اول آ «قو ها و ضعفهای سازما » فهرسس میشود .ستو دوم مربوط برای تعیین
ضریب اهمیس با وز دهی اسس و دخ آ هر یک از عوامل قو

و ضعف با توج ب نقط نظرا

اعضای شوخای

خاهبردی وز دهی خواهند شد .مجموع ضریب اهمیس (وز ) کلی قو ها و ضعفها باید برابر یک باشد (.)∑=0
دخ ستو سوم ماتریس با توج ب می ا شد

عامل (ختب ) ب هر یک از ضعفها نمرا

 0یا  3و ب هر یک از قو ها

نمرا  9یا  1تعلق خواهد گرفس .دخ ستو چهاخم ماتریس ،ضریب ستو های  3و  9هریک از عوامل دخ یکدیگر ضرب
میشوند تا امتیاز هر یک از عاملها جداگان محاسب شود .سپس امتیاز محاسب شده کلی عاملها با یکدیگر جمع میشوند
تا امتیاز نهایی عوامل دخونی تعیین شود .این نمره نهایی بین  0تا  1خواهد بود .اگر نمره ب ( 1باالتر از میانگین )3/9
ن دیک شود ،یعنی سازما دخ عوامل داخلی (قو ها و ضعفها) شرایط مناسبی داخد .اگر این عدد ب ( 0کمتر از میانگین
 )3/9ن دیک شود ب معنای نامناسب بود وضعیس سازما ازنظر عوامل داخلی اسس .جدول  03-09نمون جدول
ماتریس اخزیابی عوامل داخلی خا نشا میدهد.
جدول  .91-95ماتریس ارزیابی عوامل درونی
ردیف

فهرست نقاط قوت سازمان

ضریب اهمیت

شدت عامل (رتبه)

(وزن)

 9یا 3

امتیاز یا نمره

.9
....
ردیف

فهرست نقاط ضعف سازمان

ضریب اهمیت

شدت عامل (رتبه)

(وزن)

 9یا 2

.9
....
جمع کل ضریب و امتیازات عوامل درونی

∑=9
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 .2-5-3-95ماتریس ارزیابی عوامل خارجی :(EFE) 0برخسی عوامل خاخجی بر فر سها و تهدیدها تأکید داخد.
فر س شامل «موقعیس ،زما  ،زمین یا شانای مطلوب» دخ محیط بیرونی سازما برای انجام کاخی یا تحقق چی ی
اسس .سازما با فر سها میتواند ب نتایج یا عواید قابلتوجهی دسس یابد .تهدید «موقعیس ،زما یا زمین ای نامطلوب»
دخ تیرامو سازما اسس ک برخالف خواست و خاخج از کنترل سازما عمل میکنند .بر این اساس ،هر عنصر یا
وضعیس خطرزا برای موجودیس منافع یا اخزشهای حیاتی سازما «تهدید» اسس .ب اخزیابی عوامل خاخجی «تحلیل
نعس یا عوامل محیطی» 3هم گفت میشود .محیط تیرامو یا بیرو از سازما خا میتوا دخ دو سطح «عمومی یا
کال » و «تخصصی یا خرد» ب شرح جدول  39-09برخسی کرد (اعرابی.)09 :0989 ،
جدول  .20-95انواع نیروهای خارجی

توضیح

خدیف

انواع محیط

0

عمومی یا کال

با اثر غیرماتقیم بر فعالیسهای سازما مانند نیروهای اقتصادی ،فرهنگی ،فناوخی ،سیاسی و امثال آ

3

تخصصی یا خرد

با اثر ماتقیم بر سازما مانند نیروهای دولس ،خقبا ،مشتریا  ،اتحادی های کاخگری ،تجاخی و امثال آ

برای برخسی عوامل خاخجی باید اطالعا

الزم دخباخه نیروهای سطح کال و خرد خاخجی ب خوبی جمعآوخی

شود .برای این منظوخ میتوا از انواع تژوهشهای تیمایشی دخباخه «مشتریا و بازاخ» ،نشریا
گرفس .تس از گردآوخی اطالعا

معتبر و امثال آ بهره

باید برای شناسایی فر سها و تهدیدها ،جلا هایی با افراد مطلع و خبره یا مدیرا

سازما برگ اخ شود .برای استفاده مؤثر از آ ها باید عوامل خاخجی خا باید بر خوی یک فح کاغذ یا تابلو نوشس و
از حاضرا خواسس ک این عوامل خا ب ترتیب اولویس و برحاب اهمیس ازنظر اثرگذاخی دخ موفقیس بنویاند .عوامل
مهم اثرگذاخ دخ موفقیس سازما دخ نایع مختلف و با گذشس زما تغییر میکنند (دیوید .)308-305 :0333 ،برای
آشنایی هر چ بیشتر عوامل خاخجی سطح کال و خرد ،فهرستی از آ ها دخ جدول  30-09اخائ شده اسس.

1. External Factor Evaluation Matrix
2. Industry Analysis or Environment Scanning
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جدول  .29-95فهرستی از عوامل خارجی سطح کالن و خرد
ردیف
0

شامل

عوامل کالن
تحول دخ خایان  ،اختباطا

فناوخی اطالعا

3

اقتصادی

9

فرهنگی -اجتماعی

1

سیاسی ،دولتی/قانونی

خاه دوخ ،گردآوخی دادهها ،انواع نرماف اخها و امثال آ

نقدینگی ،تولید ناخالص ملی ،الگوی مصرف ،توخم ،مالیا

و امثال آ

ازدواج ،طالق ،اخالق ،نگرش ب کاخ ،سبک زندگی و امثال آ
قوانین و مقرخا

دولتی ،محیطزیاس ،امنیس و امثال آ

انواع مواخد اثرگذاخ دخ چرخ حیا

محصوال

9

اختراعا

5

جهانی

1

زیاسمحیطی

ردیف

عوامل خرد

0

خقبا

شناسایی سازما های خقیب

3

عرض کنندگا

عرض کنندگا کاالها و خدما

9

مشتریا

خریداخا محصول

1

اتحادی ها

انواع اتحادی های نفی ،تجاخی و کاخگری

9

واسط های مالی

مالی

تولیدی ،نوآوخی دخ عر

کاالها و خدما

نهادهای بینالمللی ،قوانین جهانی تشکلهای منطق ای ،فرهنگها ،زبا ها ،نژادها ،مذاهب و...
عوامل زیاسمحیطی دخبرگیرنده عنا ر محیط طبیعی مثل آب ،هوا ،جنگل ،نفس و امثال آ
شامل

بانکها و مؤساا

برای برخسی عوامل محیطی سازما هایی مثل سازما های تجاخی ک نقش خقبا بایاخ مهم اسس میتوا محوخهایی
ب شرح جدول  33-09خا موخدبرخسی قراخ داد.
جدول  .22-95محورهای بررسی رقبا برای تحلیل وضعیت خارجی
ردیف
0

محورها
شناسایی نقاط قو  ،ضعف ،اهداف و خاهبردها
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امثال آ

3

شناسایی خاهبردهای مواجه آ ها با تحوال

9

می ا آسیبتذیری آ ها سازما ما دخ برابر خاهبردهای آ ها و بالعکس

1

وضعیس جایگاه محصوال

آ ها دخ جامع

9

می ا منابع و سرمای های توسع ای

برای تهی ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی یا  EFEگامهایی ب شرح جدول  39-09برداشت میشود.
جدول  .29-95مراحل تهیه ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی EFE
ردیف

توضیح

انواع

0

تهی فهرسس .3

3

وز دهی

.3

9

ختب بندی

.3

1

ضرب وز دخ ختب

تس از شناسایی عوامل خاخجی  09تا  39فر س و تهدید خا فهرسس کنید (ابتدا فر س و سپس
تهدید).
تعیین ضریب اهمیس عوامل از فر(بیاهمیس) تا (0بایاخ مهم) ب نحویک مجموع ضریبها یک
شود.

9

تعیین نمره نهایی .3

بر اساس اثرگذاخی دخ سازما  ،فر سها با ختب  9یا  1و تهدیدها با ختب  0و  3تعیین میشوند.
حا لضرب ستو های دوم یا وز ها دخ سوم یا ختب ها
جمع ستو چهاخم یا حا لضرب وز ها دخ ختب ها ک عددی بین  0تا  1خواهد شد.

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش مطالعات استراتژیک

دخ ستو اول ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی عناوین فر سها و تهدیدهای سازما فهرسس میشود .ستو دوم
آ مربوط ب ضریب اهمیس (وز ) هر یک از عوامل فر س و تهدید اسس .ضریب اهمیس با توج ب نقط نظرا
اعضای شوخای خاهبردی دخج میشود .مجموع ضریب اهمیس (وز ) کلی فر سها و تهدیدها باید برابر یک باشد

( .)∑=0دخ ستو سوم ماتریس با توج ب می ا شد

عامل یا می ا اثرگذاخی آ بر سازما ب هر تهدید ختب  0یا  3و

ب هر فر س ختب  9یا  1داده خواهد شد .دخ ستو چهاخم ماتریس ،ستو های  3و  9دخ هم ضرب میشوند تا نمره هر
عامل خاخجی ب طوخ جداگان محاسب شود .سپس با جمع تمام نمرا عوامل خاخجی یا هما ستو چهاخم ،امتیاز کلی و
نهایی حا ل از اخزیابی مجموع عوامل خاخجی ب دسس خواهد آمد .اگر این عدد ب  1ن دیک شود (باالتر از نمره میانگین
 )3/9یعنی سازما دخ برابر عوامل خاخجی واکنش مناسبی داخد و این ب معنای استفاده خوب از فر سها و کنترل مناسب
بر آثاخ تهدیدها اسس .اگر این عدد ب ( 0کمتر از میانگین  )3/9ن دیک شود ،یعنی سازما نتوانات از فر سها استفاده یا
خوی تهدیدها کنترل اعمال کند .جدول  31-09نمون جدول ماتریس اخزیابی عوامل بیرونی خا نشا میدهد.
جدول  .23-95ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
فهرست فرصتهای سازمان

ردیف

شدت عامل (رتبه)  9یا

ضریب اهمیت (وزن)

امتیاز یا نمره

3
9
....
ردیف

ضریب اهمیت (وزن)

فهرست تهدیدهای سازمان

شدت عامل (رتبه) 9یا 2

امتیاز یا نمره

9
....
جمع کل ضریب و امتیازات عوامل بیرونی

∑=9

-

نکته :برای سهولس دخ خوش نمره داد  ،میتوا حا ل ضریب اهمیس (وز ) خا برابر  099دخ نظر گرفس و
دخ محاسبا

نهائی بر عدد  099تقایم کرد.

با توج ب اهمیس خقبا دخ برخی سازما های تجاخی دخ مواخدی از «ماتریس برخسی خقابس» یا  CPMبرای شناسایی
وضعیس خقبا هم استفاده میشود .دخ این ماتریس نی هما مراحل قبل دنبال میشود با این تفاو

ک ب جای فهرسس

کرد فر س ها و تهدیدها ،عوامل موفقیس خقبا فهرسس خواهد شد .سپس خقبای مهم ب ترتیب ضرایب ،ختب و نمره
هر عمل دخباخه هر یک خا برخسی میکنیم و دخنهایس نمره کلی وضعیس خقیب ب عنوا عاملی خاخجی برای ما مشخص
خواهد شد .البت دخ تفایر این اعداد باید دقس کرد ک سازما با نمره نهایی  9/39حتم ًا بهتر از سازما با نمره 3/8
نیاس .این اعداد تنها بیانگر توا نابی سازما هاتند .بنابراین هدف این نیاس ک ب عددی منحصرب فرد خسید ،بلک
هدف دست بندی و اخزیابی اطالعا

ب گون ای قابلاستفاده دخ تصمیمگیری اسس (دیوید.)353-351 :0333 ،
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 .6-3-95مرحله مقایسه برای تدوین استراتژی
مرحل مقایا خا میتوا با یکچند خوش مانند «ماتریس اخزیابی همزما عوامل داخلی و خاخجی ،ماتریس تحلیل
 ،SWOTماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیک  ،SPACEماتریس گروه مشاوخا باتن  BCGیا ماتریس
استراتژی ا لی» انجام داد .دخ ابتدای این مرحل استراتژیهایی با تأکید بر طی مراحل تدخیجی سازما برای گذخ از
وضعیس موجود ب سوی وضعیس مطلوب بر اساس «مأموخیس ،اهداف بلندمد  ،اخزیابی عوامل داخلی -خاخجی و یا
بر اساس استراتژیهای موفق گذشت » نوشت میشوند .دخ نشاس خبرگا یا شوخای خاهبردی باید دخباخه استراتژیهای
گوناگو بحث و آ ها خا بر اساس اهمیس و اولویس ب شرح جدول  39-09فهرسس کرد.
جدول  .25-95محورهای فهرست و اولویتبندی استراتژیها
نوع رویکرد به استراتژی

اولویت
اول

باید اجرا شود.

دوم

اجرای آ خوب اسس.

سوم

میتواند اجرا شود.

چهاخم

نباید اجرا شود.

حال با هر یک از الگوهای خوشهای مقایا ای میتوا از این استراتژیها انتخاب کرد.
 .9-6-3-95ماتریس تحلیل TOWSیا  : SWOTیکی از خایجترین الگوها با مقایا های زوجی اسس .دخ این مرحل
خاهبردهای سازما با توج ب موقعیس خاهبردی دخ یکی از چهاخخان های «ماتریس اخزیابی همزما عوامل داخلی و
خاخجی» انتخاب میشود .برای این منظوخ الگویی ب شرح جدول  35-09ترسیم میشود و دخ بخش باالی جدول
عوامل داخلی یعنی دخ یک بخش نقاط قو

و دخ بخش دیگر آ نقاط ضعف فهرسس میشوند .دخ سمس خاسس

جدول عوامل خاخجی و دخ کادخ باال عوامل فر س و دخ کادخ تائین آ عوامل تهدید فهرسس خواهند شد.
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جدول  .26-95ماتریس تحلیل SWOT

عوامل
داخلی

نقاط قوت )(S
نقاط قو

عوامل خارجی

نقاط ضعف )(W
نقاط ضعف خا فهرسس کنید.

خا فهرسس کنید.

.0

.0

.3

.3

....9

....9

فرصتها )(O

استراتژیهای WO

استراتژیهای SO

فر سها خا فهرسس کنید.

با نقاط قو  ،از فر سها استفاده کنید.

.0

.0

.0

.3

..3

.3

....9

.....9

... 9

تهدیدها )(T

با فر سها ،نقاط ضعف خا خفع کنید.

استراتژیهایST

تهدیدها خا فهرسس کنید.

برای دوخی از تهدیدها ،از نقاط قو

.0

.0

استراتژیهای WT
استفاده کنید.

نقاط ضعف خا کاهش دهید و از تهدیدها ترهی کنید.
.0

.3

.3

.3

....9

.....9

.....9

برای تکمیل ماتریس تحلیل  SWOTاقداماتی ب شرح جدول  31-09خا باید انجام داد.
جدول  .21-95اقدامات الزم برای تکمیل ماتریس تحلیل SWOT

اقدام

ردیف

با فر سها مقایا و خاهبردهای منتخب آ دخ خان  SOنوشت میشود.

0

نقاط قو

3

نقاط ضعف با فر سها مقایا و خاهبردهای منتخب آ دخ خان  WOنوشت میشود.
با تهدیدها مقایا و خاهبردهای منتخب آ دخ خان  STنوشت میشود.

9

نقاط قو

1

نقاط ضعف با تهدیدها مقایا و خاهبردهای منتخب آ دخ خان  WTنوشت میشود.

دخ هر مرحل دو عامل با هم مقایا تا هم استراتژیهای قابلاجرا مشخص شوند .دخ این مرحل هدف انتخاب
بهترین استراتژیها نیاس ،لذا هم استراتژیهایی حا ل از این ماتریس ،انتخاب و اجرا نخواهد شد .میتوا از
خاهبردهای خان های مجاوخ هم کمک گرفس .دخ این شرایط تیشنهاد میشود ک ب یکخان محدود نشد و ب طوخ
همزما از چندین نوع خاهبرد استفاده کرد.
هنگام استفاده از این نوع ماتریس باید برای اخائ هر استراتژی مبتنی بر نقاط قو

یا ضعف با اولویسهای فهرسس

شده یا شماخه آ ها مانند  S1, O2اشاخه داشس تا دلیل منطقی اخائ استراتژی بیشتر آشکاخ شود .برای نمون ب یک
ماتریس تکمیلشده دخ جدول  38-09توج کنید.
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جدول  .28-95یک نمونه ماتریس تحلیل  SWOTتکمیلشده
نقاط قوت )(S

عوامل داخلی

نقاط ضعف )(W

 .0دخ مراک بایاخ ترجمعیس قراخ داخد.

 .0خوابط ضعیف کاخگری

 .3س سال تیاتی از گردش نقدی مثبتی برخوخداخ

 .3نابس جاخی برابر با .9/39

بوده

 .9ب هنگام کاهش دخآمد ،ه ین عملیاتی ثابس اسس.

 .9نرخ فروش دو برابر نعس

عوامل خارجی

 .1اقداما

 .1ه ین های عمومی س برابر ه ین خقیب اسس.
 .9سازما های وامدهنده شرایط سختی داخند.

مؤثر برای کاهش ه ین ها

 .9سودآوخی خوب

فرصتها )(O

استراتژیهای SO

 .0سازما های ب خگی تیشنهاد ادغام دادهاند.

.0

 .3تعداد مشتریا دخ شهر ایکس خو ب اف ایش اسس.

دایر کرد فروشگاه دخ شهر ایکس

.0
.3

فروش محصول فصلی اسس.

.9

خقابس بایاخ شدید اسس.

.0

دخ دیگر فروشگاهها ادغام شوند.

)(o1, o2,w3, w4, w5

)(s1, o2, o5

تهدیدها )(T
بیش از  %89انگی ه خرید نداخند.

استراتژیهای WO

استراتژیهایST
.0

خاهاندازی  39فروشگاه عرض محصول

استراتژیهای WT
.0

)(S1, T3

کاهش ه ین های سرباخ

)(W3, W4, T3, T2

 .2-6-3-95ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ) :(SPACEاین ماتریس دخ محوخ عمودی ب دو بعد
داخلی «توا مالی و م یس خقابتی» و دخ محوخ افقی ب دو بعد خاخجی «ثبا

محیط و قدخ

نعتی» اشاخه میشود.

این محوخها باعث ایجاد چهاخخان «تهاجمی ،محافظ کاخان  ،خقابتی و تدافعی» ب شرح شکل  1-09میشود.

شکل  .1-95ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک )(SPACE

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش مطالعات استراتژیک

با توج ب نوع سازما متغیرهای متفاوتی برای چهاخ محوخ ماتریس انتخاب میشود .سپس این متغیرها توسط
مدیرا سازما اخزیابی میشود .برای دو بازوی «توا مالی» و «توا

نعس» اعدادی بین « »0ب معنای بدترین وضعیس

و « »5ب معنای بهترین وضعیس مشخص شده اسس .برای دو بازوی «م یس خقابتی» و «ثبا

محیط» اعدای بین «»-0

ب معنای بهترین وضعیس و « »-5ب معنای بدترین وضعیس نمره داده میشود .سپس مقادیر بر خو هر یک از بازوها با
هم جمع شده و بر تعداد متغیرهای هر بازو تقایم میشود تا میانگین برای هر بازو مشخص شود .ماتریس چهاخخان ای
موقعیس و اقدام از خوشهای بایاخ ترکاخبرد اسس ک حا ل تقاطع خطی اسس ک از دو نمره تحلیل عوامل داخلی و
خاخجی ب دسس میآید .خطوط دخ امتداد دونقط دخ نقط ای دخیکی از خان های این ماتریس قراخ میگیرد (شکل
.)8-09

شکل  .8-95ماتریس ارزیابی چهارخانهای موقعیت و اقدام برای انتخاب استراتژی

با توج ب استقراخ نقط حا ل از تقاطع دو نمره ماتریسهای اخزیابی عوامل داخلی و خاخجی دخ یکی از چهاخخان
ماتریس ،موقعیس خاهبردی سازما ب شرح جدول  31-09مشخص خواهد شد.
جدول  .23-95انواع موقعیت راهبردی سازمان بر اساس ماتریس ارزیابی همزمان عوامل داخلی و خارجی
نوع راهبرد

ردیف

موقعیت

0

منطق SO

خاهبرد تهاجمی یا خشد و توسع

3

منطق ST

خاهبردهای خقابتی شامل نگهداخی و حمایس دخونی

9

منطق WO

خاهبردهای محافظ کاخان شامل نگهداخی و حمایس دخونی

1

منطق WT

خاهبردهای تدافعی شامل برداشس ،واگذاخی ،کاهش و انحالل

موقعیس خان تها جمی ،یعنی سازما دخ بهترین وضع ممکن قراخ داخد و میتواند استراتژیهایی خا انتخاب کند
ک با استفاده از قو ها از فر سها بهره برداخی ،نقاط ضعف خا برطرف و تهدیدها خا کنترل کند .دخ موقعیس محافظ کاخ
یعنی باید استراتژیهایی مبتنی بر حفظ شایاتگیهای ا ولی و ترهی از خطرهای ب خگ انتخاب شود .دخ موقعیس
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تدافعی سازما باید استراتژی هایی مبنی بر ا الح نقاط ضعف و ترهی از تهدیدها اتخاذ کند .موقعیس خقابتی نی بر
انتخاب استراتژیهای خقابتی تأکید داخد.
 .9-6-3-95ماتریس گروه مشاوران بوستون) : (BCGاین ماتریس از طریق برخسی سهم نابی بازاخ و نرخ خشد
نعس ،مجموع داخاییهای سازما  0خا کنترل میکند .مقصود از سهم نابی بازاخ یک بخش دخ یک نعس خاص،
نعس داخد .دخ این ماتریس بر خوی محوخ افقی

نابس ب سهم بازاخی اسس ک ب خگ ترین سازما خقیب دخ هما

«وضعیس سهم نابی بازاخ» دخ تیوستاخی از فر تا یک و با میانگین  9/9نشا داده میشود .نقط وسط یا مانی گن
نمایانگر برخوخداخی از نیمی از سهم بازاخ دخ نعس موخدنظر اسس .دخ محوخ عمودی «نرخ خشد نعس» بر مبنای
فروش و برحاب دخ د اسس .دخ د نرخ خشد میتواند بین  -39تا  +39با عدد فر دخ وسط یا میانگین اسس
(شکل .)3-09
وضع سهم نسبی بازار
میانگین

9/9

عالمت پرسش(؟)

نرخ رشد فروش صنعت(درصد)

کم

زیاد

9/99

ستاره

0
 +39زیاد

9

2

سگ

گاوشیرده

 9میانگین

3

9

 -39کم

شکل  .1-95ماتریس گروه مشاوران بوستون

دخ ماتریس گروه مشاوخا بوستو هر یک از خان ها نامی ب شرح جدول  39-09داخند.
جدول  .25-95انواع مفاهیم در خانههای گروه مشاوران بوستون
ردیف

خانهها

نوع راهبرد

0

عالمس ترسش

سهم نابی بازاخ اندک ولی نرخ خشد باال دخ نعس موخدنظر با تأکید بر استراتژیهای تمرک مانند خسوخ

3

ستاخه

9

گاو شیرده

1

سگ

دخ بازاخ ،توسع بازاخ یا توسع محصول
سهم نابی باالی بازاخ و نرخ خشد نعس باال با تأکید بر استراتژیهایی مانند یکپاخچگی عمودی ب باال،
یکپاخچگی عمودی ب تایین ،یکپاخچگی افقی ،خسوخ دخ بازاخ ،توسع بازاخ ،توسع محصول و مشاخکس
سهم نابی باالی بازاخ و نرخ تایین خشد نعس با تأکید بر استراتژیهایی چو توسع محصول یا
استراتژیهای همگو
سهم نابی تایین بازاخ و نرخ تایین خشد نعس با تأکید بر استراتژی کاهش فعالیس

موقعیس «عالمس ترسش» ب محصوال

جدیدی اشاخه داخد ک بازاخ بالقوه خوبی داخند اما برای تولید آ ها منابع

مالی زیادی موخدنیاز اسس .اگر شرکتی بخواهد با بهرهگیری از این دست از محصوال  ،آ قدخ سهم بازاخ ب دسس آوخد
1. Business portfolio
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ک بتواند تیشگام بازاخ و دخنتیج یک ستاخه شود؛ باید از سرمای گذاخی خوی محصوال
رفنظر کند و خوی این دست از محصوال
دخواقع دخ اوج چرخ حیا

سرمای گذاخی کند .ستاخهها محصوال

ب مرحل بلوغ خسیده

برتر و ترطرفداخ بازاخ هاتند و

خود قراخ داخند .شرکتی ک چنین محصوالتی خا دخ اختیاخ داخد ،ب اندازه کافی تول و

سرمای داخد ک بتواند سهم بازاخ باالی خود خا حفظ کند .با کاهش نرخ بازاخ ،این دست از محصوال

ب محصوالتی

دیگر بنام گاوهای شیرده تبدیل میشوند .گاوهای شیرده دخآمد حا ل از فروش این دست از محصوال  ،بایاخ بیشتر
از تولی اسس ک برای حفظ سهم بازاخ آ ها موخدنیاز باشد .با وخود این دست از محصوال
حیا

ب مرحل کاهش چرخ

خود ،شرکس آ ها خا «میدوشد» تا تول ب دسس بیاوخد .یعنی دخآمد حا ل از فروش آ ها دخ سرمای گذاخی
عالمسهای سؤال جدید استفاده میکند .اما آ دست از عالمس سؤالهایی ک نمیتوانند سهم بازاخ

خوی محصوال

برتر برای شرکس تولید کنند و ب ستاخه تبدیل بشوند .دخ زمانی ک نرخ خشد نعس نی ب ناگ یر کند میشود ،ب
محصوال دیگری بنام سگهای هاخ تبدیل میشوند .سگهای هاخ آ دست از محصوالتی هاتند ک سهم بازاخ محدود
و کوچکی داخند و نمی توانند دخآمدزا باشند؛ زیرا دخ نعتی غیر جذاب قراخ داخند .بر اساس این الگو یا باید این
محصوال

خا فروخس یا باید آ ها خا با دقس کنترل کرد (نظامیوند چگینی.)0938 ،

 .3-6-3-95ماتریس داخلی و خارجی ) :(IEاین ماتریس بخشهای مختلف سازما خا دخ  3خان ب شرح نموداخ
 09-09قراخ میدهد .برخی استراتژیاسها ب هنگام تدوین استراتژی ،هر دو ماتریس خا تهی میکنند.
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
میانگین

 0تا 0/33

 3تا 3/33

0

 9تا 1

3

1

9

9

2

9

6

5

3

1

8

1

شکل  .90-95ماتریس داخلی و خارجی

1
باال ( 9تا )1
9
متوسط( 3تا )3/33
3
تایین ( 0تا )0/33
0

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ضعیف

قوی

با «ماتریس اخزیابی عوامل داخلی و خاخجی» میتوا موقعیس خاهبردی سازما خا نشا داد .برای تشکیل این
ماتریس ،نمره ماتریس اخزیابی عوامل داخلی یا دخو سازمانی دخ خدیف افقی و نمره ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی
دخ خدیف عمودی قراخ میگیرند .برای تهی ماتریس داخلی و خاخجی باید از جمع نمرههای نهایی حا ل از بخشها
استفاده کرد .دخ ماتریس داخلی و خاخجی باید از جمع نمرههای نهایی حا ل از عوامل داخلی و خاخجی استفاده کرد.
دخ ماتریس داخلی و خاخجی جمع نمرههای نهایی عوامل داخلی از  0تا  0/33نشا دهنده ضعف داخلی سازما اسس؛
نمرههای  3تا  3/33نشا دهنده این اسس ک سازما دخ وضع متوسط قراخ داخد و نمرههای  9تا  1بیانگر قو

سازما

اسس .ب همین شیوه جمع نمرههای نهایی ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی از  0تا  0/33بیانگر ضعف سازما  ،نمرههای

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۹۷

مرجع پژوهش

۹۹۶

 3تا  3/33بیانگر این اسس ک سازما دخ وضع متوسط قراخ داخد و نمرههای  9تا  1بیانگر این اسس ک سازما دخ
وضعی عالی قراخ داخد .میتوا ماتریس داخلی و خاخجی خا ب س ناحی ب شرح جدول  35-09تقایم کرد.
جدول  .26-95انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی
ردیف

نواحی

نوع راهبرد

0

 3 ،0یا 1

استراتژیهای منجر ب خشد و ساخس مانند تمرک شامل خسوخ دخ بازاخ ،توسع بازاخ ،توسع محصول یا

3

 9 ،9یا 1

استراتژیهایی با هدف حفظ و نگهداخی وضع موجود مانند استراتژی خسوخ دخ بازاخ و توسع محصول

9

 8 ،5یا 3

استراتژیهای برداشس محصول یا خها کرد

استراتژیهای مبتنی بر یکپاخچگی عمودی ب باال ،یکپاخچگی عمودی ب تایین و یکپاخچگی افقی

 .3-6-3-95ماتریس استراتژی اصلی :هر سازما دخ هر وضعی ک باشد دخیکی از خان های متعلق ب این ماتریس
قراخ میگیرد .ماتریس استراتژی ا لی بر تای دو بعد ب شرح جدول  31-09اسس.
جدول  .21-95ماتریس استراتژی اصلی
رشد سریع بازار
خانه شماره 2

خانه شماره 9
 .9استراتژیهای :توسع

خسوخ

توسع

دخ

بازاخ،

موقعیت رقابت قوی

محصول ،یکپاخچگی عمودی ب

محصول ،یکپاخچگی

باال و تایین ،یکپاخچگی افقی و

واگذاخی و انحالل

توسع
افقی،

تنوع همگو
خانه شماره 9

خانه شماره 3
 .9استراتژیهای :تنوع همگو ،
تنوع افقی ،تنوع ناهمگو

 .9استراتژیهای :کاهش ،تنوع

و

موقعیت رقابت ضعیف

خسوخ

دخ

بازاخ،

بازاخ،

 .9استراتژیهای :توسع

بازاخ،

همگو  ،تنوع افقی ،تنوع
ناهمگو  ،واگذاخی و انحالل

مشاخکس
رشد کند بازار

سازما های دخ خان شماخه یک ،داخای خشد سریع بازاخ و موقعیس خقابس قوی و ازنظر استراتژیک دخ وضع عالی
هاتند .سازما های دخ خان شماخه دو ،دخ نعس خو ب خشد هاتند اما قدخ

خقابس الزم خا نداخند .باید علس این

ناکاخآمدی خا شناسایی و مشخص کرد ک سازما برای بهبود موقعیس خقابتی ب چ تغییراتی نیاز داخد .سازما هایی
دخ خان شماخه س  ،دخ نایع با خشد کند با موضعی ضعیف خقابس میکنند .این سازما ها باید با تغییرا

سریع و

زیربنایی از انحالل و نابودی خود جلوگیری کنند .سازما های دخ خان شماخه چهاخ ،ازنظر خقابتی داخای موضعی قوی
اما دخ نعتی با آهنگ خشد کند هاتند (دیوید.)981 -983 :0333 ،
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 .5-6-3-95ماتریس استراتژی مایلز و اسنو :دخ محوخ عمودی این ماتریس متغیر بهرهبرداخی و دخ محوخ افقی آ
متغیر جاتجوگری وجود داخد .دخ این ماتریس چهاخ موقعیس استراتژی بنامهای «جاتجوگر ،مدافع ،تحلیلگر و
واکنشگرا» ب شرح شکل  00-09معرفی میشود.

شکل  .99-95ماتریس استراتژیهای مایلز و اسنو

ویژگیهای هر یک از موقعیسهای استراتژیک دخ جدول  38-09معرفی شده اسس.
جدول  .28-95انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی
ردیف

موقعیت

0

جاتجوگر

3

مدافع

9

تحلیلگر

1

انفعالی

توضیح
نوآوخی دخ محصول و ب دنبال توسع بازاخ و فر س بازاخ جدید
ب دنبال ایجاد یک محیط و فضای باثبا

و حفظ سهم بازاخ با تأکید بر کاخایی فناوخی و کاهش ه ین ها

فعالیس دخ محیطی متغیر و دخ انتظاخ نتایج معرفی محصول جدید دخ بازاخ جدید
اقدام کننده دخ مواجه با تغییرا

محیطی

 .6-6-3-95منحنی چرخه عمر :توج ب متغیرهای مختلف دخ هر یک از مراحل «تولد ،خشد ،بلوغ و افول» و انتخاب
استراتژیهای مناسب بر اساس آ ب شرح جدول  33-09اسس (نظامیوند چگینی.)0938 ،
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جدول  .21-95مشخصات مرحله چرخه عمر محصول
مراحل چرخه عمر محصول

متغیرهای تعیین چرخه
عمر محصول

معرفی/تولد

رشد

نرخ خشد بازاخ

متوسط

باال

بلوغ
باال و خوب ثبا

پیری /افول
منفی

می ا فروش

اندک

دخ حال اف ایش سریع

حداکثر

دخ حال کاهش

تعداد خقبا

اندک

دخ حال اف ایش

دخ حال کاهش

کاهش سریع

تغییر فنی محصول

زیاد

متوسط

محدود

محدود

می ا سودآوخی

منفی

خو ب اف ایش

باال برای خهبرا بازاخ

خو ب کاهش (کم)

ه ین جذب و حفظ

زیاد

متوسط

کم

کم

مشتری

 .1-6-3-95کارت امتیازی متوازن :بر مبنای منظرهای چهاخگان «مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و خشد با یادگیری»
ب شرح جدول  99-09سنج هایی تعیین خواهد شد تا با استفاده از خویکرد کاخ

امتیاز متواز ) (BSCمراحل بهبود

ماتمر و خاهکاخهای آ دخ کاهش خطاها ،اف ایش خضایس مشتری و کاهش زما فعالیس تحلیل و تو یف شود.
جدول  .90-95وجوه کارت امتیازی متوازن
ردیف

وجوه

0

مالی

3

مشتری

9

فرایندهایداخلی

1

دانش ،خشد و یادگیری

خوش کاخ

توضیح
برای شناخس نیازمندیها و عملکردمالی سازما
برای آگاهی از سطح خضایس مشتریا با سنجشهای کمی و کیفی دخ موخد کاال یا خدما اخائ شده
اخزیابیفرایندهای موخدنیاز دخ سازما برای اخائ محصول
نحوه آموزش کاخکنا  ،کاب دانش و چگونگی استفاده از آ  ،برای حضوخ و بقاء دخ بازاخ خقابتی

امتیازی متواز ب «ایجاد اختباط میا استراتژی سازما و اقدامهای اجرایی دخ زنجیرهای از خوابط

علس و معلولی» کمک میکند .کاخ

امتیازی متواز اب اخی برای وخ بندی استراتژیها و شناسایی سنج های

اندازهگیری تحقق اهداف و اقدامهای عملی خا خوشن میسازد و ب اینترتیب استراتژی سازما خا ب اقدام و عباخ های
عملیاتی ترجم میکند .دخ این خوش استراتژی سازما از چهاخ جنب کلیدی «مالی»« ،مشتریا »« ،فرایندهای داخلی»
و «خشد و یادگیری» با یک منطق فازی و برگرفت از قضاو
کلی کاخکنا

شهودی ک توسط ترسشنام های استانداخد از مدیرا و

وخ بندی میشوند .این امر دخ شش گام ب شرح جدول  90-09انجام میگیرد .دخ ادام این ششقدم

معرفی و برخسی میشوند.
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جدول  .99-95مراحل اجرای کارت امتیازی متوازن
ردیف

مراحل

توضیح

0

اخزیابی

فر سهای بازاخ ،خقبا ،موقعیس مالی ،اهداف بلند و کوتاهمد  ،عوامل خضایس مشتری بر اساس مأموخیس

3

استراتژی

9

هدفگ ینی

1

نقش
استراتژیکی

9
5

تدوین انواع استراتژیهای یکپاخچگی (خوب جلو ،خو ب عقب ،افقی) ،تمرک  ،خشد ،ثبا

و کاهش

تعیین اهداف ج ئی بر اساس استراتژی یا تج ی استراتژی ب اهداف
با استفاده از اطالعا

گام قبل و چاخچوب کاخ

امتیازی متواز و قراخ گرفتن هریک از اهداف دخیکی از

بخشهای چهاخگان مدل

ایجاد شاخص قراخداد اهداف دخ چاخچوب شاخصها و مقادیر هدف
طرحها

تعیین طرحها و برنام ها برای دستیابی ب اهداف موخدنظر

 .8-6-3-95شش سیگما :خوشی برای شناسایی مشکال

دخ هر فرایند و محصول از ساخس تا فروش اسس .هم

افراد سازما بدو توج ب موقعیسسازمانی باید دخ تیادهسازی شش سیگما مشاخکس کنند .این خوش شامل مجموع ای
از فنو و اب اخهای بهبود ماتمر برای تمرک بر فرایندها ،تحلیل و مقایا آ ها و تخصیص منابع ب فرایندهایی اسس
ک نیازمند توج بیشتر هاتند .شش سیگما با تعریف معیاخهایی ک نشا دهنده می ا خرابی دخ فرایند هاتند ،امکا
مقایا وضعیس عملکردی فرایندهای مختلف خا فراهم میآوخد و ب سازما برای تصمیمگیری دخ موخد محل تمرک
منابع جهس عملکرد بهتر کمک می کند .برای خسید ب اثربخشی و کاخآمدی باالتر با استفاده از خوش شش سیگما از
س مؤلف ا لی ب شرح جدول  93-09استفاده میشود.
جدول  .92-95سه مؤلفه اصلی در شش سیگما
توضیح

ردیف

مؤلفه

0

خاهبرد

تأکید بر مائولیس مدیر اجرایی

3

تدبیر

چگونگی عملکرد گروههای تروژه دخ بهبود یک فرایند نیم کاخه

9

فرهنگی

استفاده از ماائل فرهنگی دخ سازما برای اجرایی کرد شش سیگما

هدف بنیادی خوش شش سیگما اجرای خاهبردی مبتنی بر اندازهگیری عملکرد اسس و از طریق اجرای تروژههای
بهبوددهنده ،سعی دخ کاهش نوسانا

فرایند و بهبود آ داخد .این کاخ ب کمک خوشهایی ب شرح جدول 99-09

انجام میشود.
جدول  .99-95روشهای تکمیلی در شش سیگما برای اندازهگیری عملکرد
توضیح

ردیف

روش

0

DMAIC

یک سامان بهبوددهنده فرایندهای خاخج از مشخصا

3

DMADV

یک سامان بهبوددهنده برای ایجاد فرایند یا محصوالتی جدید با سطح کیفیس شش سیگما

9

QFD

عملکردی دخخواسس از سوی مشتری یا مدیریس

خوش گاترش عملکرد کیفیس و ماشین مترجم «نیازمندی مشتریا » ب «مشخصا

فنی و مهندسی» یا مبدل

تقاضای مشتریا ب ویژگیهای کیفیس و آمادهسازی یک طرح کیفیس برای محصول نهایی (اب اخ طراحی
 TQMو یک فرایند سیاتماتیک برای ایجاد تمرک بر مشتریا )
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 .1-3-95مرحله تصمیمگیری برای تدوین استراتژی
دخ این مرحل اغلب از «ماتریس برنام خی ی خاهبردی کمی» یا  QSPMاستفاده میشود .دخ این خوش جذابیس نابی
وخ

خاهبردها برای اولویسبندی مشخص و بهترین خاهبرد ب

عینی و کمی انتخاب خواهد شد .این ماتریس الگویی

ب شرح جدول  91-09داخد.
جدول  .93-95ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی

عوامل

عوامل خارجی و داخلی

انواع استراتژیهای قابلاجرا

ضریب

استراتژی دوم

استراتژی سوم

استراتژی اول
نمره

جمع

نمره

جمع

نمره

جمع

جذابیت

نمره

جذابیت

نمره

جذابیت

نمره

اقتصادی

عوامل اصلی خارجی

سیاسی/قانونی /دولتی
اجتماعی -فرهنگی
فنآوخی
خقابتی

جمع عوامل خارجی

0

مدیریس

عوامل اصلی داخلی

بازاخیابی
اموخ مالی /حاابداخی
تولید /عملیا
تحقیق و توسع
سیاتم اطالعا

خایان

جمع عوامل داخلی
جمع کل امتیاز استراتژی

0
3

8-9

8-9

8-9

ستو سمس خاسس ماتریس شامل عوامل داخلی و خاخجی شناساییشده دخ مرحل اول یا وخودی اسس .دخ
ستو ضریب نتایج ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی و داخلی نوشت میشود .دخ ستو سمس چپ انواع استراتژیهای
قابلاجرای حا ل از مرحل دوم یا مقایا نوشت میشود .باید برای گ ینش استراتژیها و وخود آ ها ب ماتریس
برنام خی ی استراتژیک کمی از قضاو

شهودی مناسب برخوخداخ بود.
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دخ ستو عوامل بایاخ مهم داخلی (قو ها و ضعفها) و عوامل بایاخ مهم خاخجی (فر سها و تهدیدها) ،دخ
نظر گرفت میشود .دخ موخد انتخاب هر یک از این عوامل باید این سؤال تاسخ داد ک «آیا این عامل دخ تعیین یا گ ینش
خاهبردها نقش عمده داخد؟» اگر تاسخ منفی بود یعنی آ عامل نقش مهمی دخ تعیین و انتخاب خاهبرد نداخد و ل ومی
ب دخج آ دخ ماتریس نیاس .دخ ادام ب هریک از این عوامل داخلی و خاخجی وز یا ضریب داده شود .ضریبها
مانند ماتریس اخزیابی عوامل داخلی و خاخجی هاتند .تسازآ باید نمره جذابیس هر یک از خاهبردها خا دخ خابط با
عوامل داخلی و خاخجی مشخص کرد .نمره جذابیس نشا دهنده توا و قابلیس خاهبرد دخ برخوخد مناسب با عوامل
داخلی و خاخجی اسس .نمره جذابیس خا میتوا دخ مقیاسی چهاخ اخزشی از «بدو جذابیس ،تا حدی جذاب ،جذابیس
معقول و بایاخ جذاب» با اختصاص نمراتی از  0تا  1برای آ ها تعیین کرد .مجموع نمرههای جذابیس نشا دهنده جذابیس
نابی هر یک از خاهبردها اسس .سپس نمره نهائی جذابیس از حا لضرب اهمیس هر یک از عوامل (قو  ،ضعف،
فر س و تهدید) دخ نمره جذابیس مربوط ب هر خاهبرد دخستو های مختلف ماتریس برنام خی ی خاهبرد کمی ب دسس
خواهد آمد .هر خاهبرد داخای نمره بیشتر ،بیانگر مطلوبیس آ خاهبرد نابس ب سایر خاهبردها اسس.
یکی از نقاط قو

ماتریس برنام خی ی استراتژیک کمی این اسس ک میتوا ب ترتیب یا ب

وخ

همزما

مجموع ای از استراتژی ها خا موخدبرخسی قراخ داد .با این ماتریس ،تعداد نامحدودی از استراتژیها خا میتوا برخسی
کرد .از دیگر نقاط قو

آ این اسس ک استراتژیاسها ،هم عوامل داخلی و خاخجی خا ب

وخ

یکپاخچ دخ فرآیند

تصمیمگیری میگنجانند .از نقاط ضعف آ هم این اسس ک همیش ب قضاو های شهودی و مفروضا
داخد.
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تحلیل گفتمان

هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تحلیل گفتمان و انواع رویکردهای آن
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در تحلیل گفتمان
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در تحلیل گفتمان
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در تحلیل گفتمان
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مقدمه
تحلیل گفتما  ،تج ی وتحلیل انواع زبا دخ کاخبرد اسس و میکوشد تا نظام و آخایش فراجمل ای عنا ر زبانی خا
موخدمطالع قراخ دهد .دخ این فصل ب معرفی این خوش ترداخت خواهد شد.
 .9-96مفهوم تحلیل گفتمان
تحلیل گفتما
تبادال

0

تالشی برای برخسی نظام و آخایش عنا ر زبانی دخ فراجمل یا متن اسس؛ ک از واحدهای زبانی دخ

اناانی و زمین های اجتماعی استفاده میکند .میتوا گفتما یا متن خا از ابعادی چو «شناسایی چگونگی

ساخس متن»« ،شناخس خازهای دخو متن» و دخ ادام «شناسایی خازهای دخو اناا و بافسهای اجتماعی» با
خویکردهایی شرح جدول  0-05مطالع کرد.
جدول  .9-96انواع رویکردهای مطالعاتی در تحلیل گفتمان
ردیف

توضیح

انواع

یا ساختاخگرا تحلیل و تو یف زبا دخ سطح جمل یا تو یف و تبیین وخ گرایان دقیق برای ساخسهای

0

وخ

3

کاخکرد یا نقشگرا

9

انتقادی

1

شناختی

زبانی
تحلیل و تو یف زبا با خویکرد دستوخ زبا با تأکید بر تولید متن ب عنوا اب اخ اختباطی
تحلیل و تو یف نقش عواملی چو زمین تاخیخی و انواع نهادهای داخای قدخ

تحلیل و تو یف نقش زبا دخ تعامال

دخ القاء معانی

بین فردی ،بین فرهنگی و شناخس

تحلیل گفتما خویکردی میا خشت ای با تأکید بر مبانی نظری خشت های «زبا شناسی ،مردمشناسی ،جامع شناسی،
خوا شناسی ،اختباطا

و علوم شناختی» برای آشکاخسازی «خوابط و احااسا

کاخبردی متن» اسس (خوضاتیا و امیرتوخ .)0931 ،این مطالع از سطح «اطالعا
آ » تا «شناخس خابط جمل ها» و «اطالعا

نهفت دخ کلما

و متن» یا «معنای

زبانی شامل تو یف زبا و کاخبرد

غیرزبانی شامل خابط بین زبا با فرهنگ و محیط» خا دخ بر میگیرد .از

مهمترین اهداف تحلیل گفتما میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  3-05اشاخه کرد (بهرام توخ.)0918 ،
جدول  .2-96مهمترین اهداف تحلیل گفتمان
اهداف

ردیف
0

نشا داد خابط بین نویانده ،متن و خواننده

3

شناسایی ساختاخ عمیق و تیچیده تولید متن ب معنای «جریا تولید گفتما »

9

شناسایی شرایط یا اثر بافس یا زمین دخ متن یا گفتما

1

شناسایی شرایط تغییرتذیری انواع معناها

9

چگونگی اثر زبا بر باوخها و تعامال

یا برعکس

خیش تحلیل گفتما خا میتوا دخ «ختوخیک» دخ عهد باستا دنبال کرد .البت ختوخیک معنای وسیعی داخد و اغلب
ب «فن مطالع گفتما اقناعی خطاب دخ حضوخ جمع» گفت میشود .یعنی از اج ای ا لی ختوخیک کالسیک تأکید بر
1. Discourse Analysis
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اب اخهای ویژه برای «ب یادماندنیتر و دخنتیج قانعکنندهترکرد » گفتما بود .با وجود شباهسهای تحلیل گفتما با
تحلیل محتوای کیفی ،کاخشناسا آ ها خا متفاو
اجتماعی ب معنا و اطالعا

میدانند .هرچند ا طالح «محتوا» دخ زبا خوزمره و دخ علوم

موجود دخ گفتما اشاخه داخد اما آ ها «خوش تحلیل محتوا» خا برای «ابعاد قابلمشاهده»

میدانند ولی دخ «خوش تحلیل گفتما » بر معنای مواخد موخد مشاهده تأکید میشود (و دایک.)0983 ،0
 .2-96فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان
دخ اجرای تژوهش تحلیل گفتما فرایندی ب شرح جدول  9-05خا میتوا دنبال کرد.
جدول  .9-96فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال
نمون گیری با مالحظا

تژوهش و مشخص کرد خویکرد تژوهشی تحلیل گفتما

خاص نمون گیری دخ انواع تحلیل گفتما

جمعآوخی دادههای کیفی دخ تحلیل گفتما
با توج ب نوع دادههای جمعآوخیشده و مبتنی بر خویکرد کیفی تحلیل گفتما
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

انتخاب یکی از خویکردهای نظری « وخ گرایان  ،نقشگرایان  ،انتقادی و شناختی» یا ترکیبی از آ ها برای شروع
و دخ مرحل طراحی تژوهش بایاخ مهم اسس .این انتخاب دخ هدایس فرایند تژوهش دخ مراحل «نمون گیری ،جمعآوخی
دادهها ،تحلیل دادهها و دخ ادام بحث و نتیج گیری» نقش کلیدی داخد.
 .9-96مالحظات نمونهگیری در تحلیل گفتمان
منابع قابلبرخسی دخ تحلیل گفتما میتواند تیامهای موجود دخ انواع اسناد شفاهی و مکتوب مانند «مصاحب  ،یادداشس،
مقال  ،سخنرانی ،نقاشی ،قوانین ،کتاب ،فیلم ،وخ جلا  ،نام  ،تبلیغا  ،شعر ،اخباخ خوزنام ها و امثال آ » باشد.
دخواقع دخ این خوش اسناد از تیش ثبس یا ضبطشده موخداستفاده قراخ میگیرند (عقیلی و لطفی حقیقس0983 ،؛ بهرام
توخ .)0918 ،دخ بیشتر مواقع می توا یک گفتما معین خا تشخیص داد و حدومرزهای آ خا مشخص کرد .برای نمون
می توا تشخیص داد ک یک تعامل یا خخداد اختباطی دخ کجا آغاز و دخ کجا تایا یافت اسس؛ یا اینک یک گفتما یا
چند گفتما برای انتخاب وجود داخد .اما موقعیسهایی هم وجود داخد ک این امر تا این حدی واضح نیاس .هرچند
میتوا ب خاحتی یک مکالم خا تشخیص داد اما بازشناسی و تشخیص یک بحث طوالنی تاخلمانی دخباخه یک مائل
مهم دخ خوزهای متوالی و با قطع و و ل شد مکرخ ب سادگی امکا تذیر نیاس .یعنی آ خا یک گفتما یا چندگفتما
زنجیره ای یا ماتقل باید دخ نظر گرفس .دخ این شرایط ب مفاهیم نظری برای تعیین «آغاز و تایا یک گفتگو یامتن،
وحد

یا اناجام آ ها ،خوابط بینامتنی میا گفتما های مختلف ،نیسهای سخنگویا یا نویاندگا  ،فضای اختباط،

زما  ،مکا و سایر جنب های زمین ای اختباط» نیاز اسس (و دایک.)0983 ،
1. Teun Adrianus Van Dijk
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دخ خویکردی دیگر برای ایجاد محدوده مشخص ب منظوخ تعیین جامع و نمون دخ تحلیل گفتما باید «محدوده
خا با توج ب متن ،بافس و محتوای دخ برداخنده متن» مشخص کرد« .متن یا  »Textمواخدی چو «زبا تصویری،
حروف ،نماد یا جمال

مختلف» هاتند اما «بافس یا  » Textureشناخس یا احااس برآمده از یک متن از ابعاد مختلف

«عاطفی ،جهسگیری ،زیباییشناسان و امثال آ » از یک متن اسس« .محتوای دخبرگیرنده یا  »Contextنی ب هم آ
عنا ر «زبانی ،مکانی ،زمانی ،احااسی و امثال آ » اشاخه داخد ک متن خا دخ بر داخند و میتوانند بر معنای آ اثر
بگذاخند .هر سطح گفتما  ،مفاهیم خاص خود خا داخد .برای نمون دخ معناشناسی «گ اخه» اشاخه ب «یک بند یا جمل »
داخد و «دستوخ زبا گفتما » بر «ساختاخ وخی جمل ها» تأکید داخد .معناشناسی گفتما اغلب ب برخسی ساختاخ
گ اخهها و ب خصوص خابط بین گ اخهها دخ گفتما با تأکید بر «معنای ایجادشده» میترازد .دخ اغلب سطوح گفتمانی
«ا ل نابیس گفتمانی» یا تأکید بر اثرتذیری هر گ اخه یک متن یا گفتگو از گ اخههای تیشین وجود داخد (و دایک،
 .)0983بنابراین دخ نمون گیری توج ب هر یک از عوامل اثرگذاخ دخ معنای گفتما نقش مهمی داخد.
شیوه نمون گیری دخ تحلیل گفتما میتواند دخ سطوح و ابعاد مختلف «کلما  ،عباخا  ،تاخاگرافها ،فصول،
کتابها و مانند آ » باشد« .سازه» اج اء دستوخی تشکیلدهنده جمل اسس .برای نمون جمل «تار جوا ب دانشگاه
خفس» ،از س سازه شامل «گروه اسمی یعنی تارجوا »« ،گروه حرفاضاف یعنی ب دانشگاه» و «گروه فعلی یعنی خفس»
تشکیل می-شود .عنصر واژگانی نی ب عنوا یک واحد مج ای معنایی موخدتوج قراخ میگیرد ک اغلب یک کلم یا
بیشتر از آ اسس .جمل نی یک واحد دستوخی اسس ک اغلب از یک گروه اسمی و یک گروه فعلی تشکیل میشود.
تاخاگراف از چند جمل و عباخ

از یک جمل تا چند تاخاگراف اسس.

فرازبا نی شیوههای غیرزبا شناختی مؤثر دخ نشا داد معنی اسس ک با معنای کالمی همراه میشود ک ازجمل
آ ها میتوا ب حرکا

دسس یا لحن کالم یا اندازهها و تغییر شکلها یا سای های فونس دخ متن نوشتاخی اشاخه کرد.

موقعیس نی بر شرایط حقیقی مکانی و زمانی تأکید داخد ک زبا دخ آ ب کاخ گرفت میشود .دخمجموع برای
انتخاب جامع یا نمون باید محدوده «متن» و «بافس» آ خا مشخص کند.
برای این منظوخ میتوا ب تناسب از انواع خوشهای نمون گیری «تصادفی و غیرتصادفی» استفاده کرد .نکت مهم
دخ نمون گیری های مربوط ب متو موخد تحلیل ،احتمال قضاو

و سوگیری تژوهشگر اسس .این امر ب ویژه دخ میا

متو و دسسنوشت های تراکنده افراد داخای مشکل خوانی و برخوخداخ از تالطما
تحلیل گفتما متو مربوط ب فرد دچاخ افاردگی با شد

شدید دیده میشود .برای نمون دخ

و ضعف دخ مقاطع مختلف زمانی ،احتمال وجود تکثر

محتوایی یا مطالب ضدونقیض دخ نوشت های او اف ایش مییابد .بنابراین ب منظوخ جلوگیری از اف ایش سهم یک مقطع
زمانی خاص مانند دوخا شد

بیماخی یا کاهش آ  ،نمون بیشتری از دوخا مختلف و بر اساس اطالع از مقاطع

زمانی مربوط باید استخراج کرد (عقیلی و حقیقس.)089 :0983 ،
نمون گیری دخ تحلیل گفتما اغلب هدفمند اسس و حجم آ میتواند نمون ای حاوی چند متن (کمتر از ده
مصاحب ) باشد .ب این دلیل ک موضوع موخدتوج  ،فرد نیاس بلک «کاخبرد زبا و معنا» اسس .گاه مصاحب های بیشتر
باعث زحمس بیشتر و بدو ایجاد زمین برای غنای تحلیلی میشوند .دخمجموع حجم نمون ب ترسشهای تژوهش
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باتگی داخد .دخ تحلیل یک متن و اهمیس آ دخ یک قلمروی اجتماعی خاص ،نمون محدود و تکلیف آ مشخص
اسس .اما دخ تحلیل انواع متنوع از «گفتما » ب نمون های بیشتری نیاز خواهد بود .بنابراین محدودیتی برای حجم نمون
وجود نداخد اما تژوهشگر باید ب وضوح نحوه انتخاب نمون خا شرح دهد و بر اساس ترسش و خوششناسیاش دلیل
این انتخاب خا توجی کند (خنیفر و مالمی.)0939 ،
 .3-96مالحظات جمعآوری دادهها در تحلیل گفتمان
تحلیل گفتما ب دنبال جمعآوخی جوابهای دقیق نیاس بلک دخ تالش برای «شناسایی افق دید دیگرا »« ،شناسایی
مواخد تشس ترده» و «گاترش افق دید موجود» اسس .بنابراین سؤاال

تژوهش بر «تحلیل و تولید معنایی فراتر از

بافس متن یا شکل و ساختاخ» و «معنا با توج ب موقعیس متن یا شرایط و ابعاد ایدئولوژیک» هاتند .دخ اغلب مواخد
تحلیل خوی دادههای طبیعی با دادههای جمعآوخیشده از شرکسکنندگا دخ مراحلی ب شرح جدول  1-05انجام
میشود.
جدول  .3-96فرایند جمعآوری داده در تحلیل گفتمان
توضیح

ردیف

مراحل

0

جمعآوخی نمون

ساماندهی نمون انتخابشده برای جمعآوخی داده

3

تیادهسازی متن

تیادهسازی متن «گفتگوهای خوزمره ،متو علمی ،متن خسان ها ،مکالما

9

کدگذاخی

یا مصاحب ها» با دقس

خواند متنهای تیاده شده و شناسایی مضامین

باید نظامی برای تیاده سازی متن انتخاب شود ک امکا تحلیل مصاحب (هم ترسش و هم تاسخ) خا ب مثاب تعامل
اجتماعی فراهم کند .بنابراین جمعآوخی دادهها باید بر تای ا ولی چو «آمادهسازی ،تج ی گفتاخ ،جاتجوی خوابط
دخ جمل و بین عباخا  ،تبدیل جمل ها ب واحدهای کوتاه ،طبق بندی و خم گذاخی خوابط دوگان جمال

و دخنهایس

تحلیل واباتگیها» استواخ باشد .توانایی تژوهشگر دخ «انتخاب جمال »« ،دقس دخ تدوین» و «سرعس تحلیلهای
اولی » با «یادداشسهای دقیق» دخ طول جمعآوخی دادهها بایاخ مهم اسس.
دخ مرحل کدگذاخی با تقایم اولی متن ب چند بخش و مقول  ،مضامین جدید دخ حین مطالع متن جاتجو
میشود .با توسع شناخس از مضامین میتوا با بازگشس ب دادهها ،ب دنبال نمون های بیشتری خفس .دخ این فرایند
برخی از مضامین کناخگذاشت شده و مضامین جدیدی ایجاد میشوند .یک خوش این اسس ک ب دنبال نقاط بحرا و
نشان ها یا دالهای مبتنی بر وجود مشکل گشس .دخ مواخدی مجموع وسیعی از دادهها متنی ب

وخ

الکترونیکی

جمعآوخی میشوند ک ب آ «تیکره» گفت میشود ک میتوا آ ها خا با نرماف اخهای کامپیوتری تحلیل کرد.

 .5-96مالحظات تحلیل یافتهها در روش تحلیل گفتمان
برای تحلیل یافت ها دخ تحلیل گفتما اغلب از خوشهای «تو یفی یا تفایری» و «انتقادی یا تبیینی» و یا «ترکیب هر
دو» ب شرح جدول  9-05استفاده میشود.
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جدول  .5-96روشهای تحلیل یافتهها در تحلیل گفتمان
ردیف

روشها

توضیح

0

تو یفی یا تفایری

الف) تو یف و تفایر کالم دخ بافس مشخص گفتما برای دخک معنا و مفهوم کالم دخ حد ممکن

3

تبیینی

9

ترکیب تو یف و تبیین

ب) تو یف ساختاخ و کاخکرد گفتما بدو توج ب جریا تولید گفتما و اثر محیط یا اجتماع

الف) توج ب بافس گاتردهتر از گفتما ازجمل تاخیخ زندگی فردی و جمعی ،امیال افراد ،جها -
بینی طرفهای گفتگو ،واباتگی ب نهادها و شرایط موجود جامع
ب) توج ب نقش ایدئولوژیهایی مانند «قدخ  ،زوخ و نابرابری» دخ گفتما
ترکیبی از مواخد قبل

دخ خوش تحلیل «تو یفی یا تفایری یا سنتی» تژوهشگر تالش میکند تا بر اساس مطالع «متو  ،خسان ها و
فرهنگها» خابط بین «مؤلف ،متن و خواننده» خا نشا دهد و مشخص کند چ زمین ها و عوامل اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی دخ تولید گفتما اثر داخند .دخ خوش تحلیل «انتقادی یا تبیینی» کاخ از سطح تو یف ب تبیین متن اختقا تیدا
می کند و محدوده تژوهش از سطح بافس موقعیس فرد ب سطح کال جامع  ،تاخیخ و ایدئولوژی وسعس مییابد .یکی
از اب اخهای ا لی تحلیل ،برش یا انجام «تفایر مقطعی ژخف» برای یکالی یا مشخص دخ میا سایر الی ها یا
مشخص ها اسس .این امر ب ایجاد اختباط بین مؤلف های مختلف دخ سطوح متفاو
دخ دو بعد «همزما » و «دخ زما » ب شرح جدول  5-05وخ

کمک میکند .دخ این خاستا تحلیل

میگیرد (خنیفر و مالمی.)0939 ،

جدول  .6-96تحلیل دادههای گفتمان در دو بعد «همزمان و در زمان»
توضیح

ردیف

ابعاد

0

دخ زما

برخسی یک مشخص متنی ب طوخ مجرد و جدا از سایر مشخص ها

3

همزما

برخسی دو یا چند مشخص ب طوخ تیوست و دخ اختباط با یکدیگر (سهم بیشتری داخد)

باوجود الگوهای متنوع دخ تحلیل یافت های تحلیل گفتما  ،خوشهای «تقطیع جمال »« ،تحلیل همراه با شیوه
تاخاگراف نقل و مایر» و «خوش تحلیل جامع و کلی» خواج بیشتری داخند .دخ نگاخش یافت ها ،تج ی وتحلیل و برشهای
افقی و عمودی ،اب اخهایی برای تحلیل «دخ زما » و «همزما » هاتند .دخ «برش افقی» بر تفکیک الی های متنی از
یکدیگر و دخ «برش عمودی» بر یک مشخص متمای کننده از یکالی و خبط چند مشخص با یکدیگر تأکید میشود.
تژوهشگر دخ ادام میتواند یافت های تحلیل گفتما خا با کاانی ک خاخج از میدا تژوهش مانند «اجتماع علمی ،افراد
مرتبط ب تژوهش ،اخباب خسان های جمعی» دخ میا بگذاخد .تژوهشگر دخ این فرایند اعمال «تو یف ،تفایر و تبیین»

خا انجام میدهد .برای نمون طرفداخا نظری «توانش اختباطی» میتوانند با هر دو خویکرد « وخ گرایی» و «نقش-

گرایی» و هم ب شکل تو یفی و هم تبیینی ب تحلیل محتوای یک گفتما بپردازند .دخ بعد « وخ گرایی» بر
خالقیسهای کاخبرد زبانی ترداخت میشود .اما معناشناسا زایشی دخ بحثهای معناشناسی ب کاخبرد مناسب قواعد
زبا و یا ب اقتضای کالم توج نداشتند .آ ها با توج ب توانش اختباطی ب تحلیل «ماهیس مقا د گوینده و شنونده،
اهداف ،انگی هها و باوخهای گویشوخا اطالعاتی» میتردازند (آقاگلزاده .)0989 ،دخ تحلیلها توج ب بافس و اثری
ک دخ معنای هر جمل یا عباخ

داخد ،دخ تحلیل گفتما موخدتوج قراخ داخد.
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 .9-5-96تحلیل توصیفی :تحلیل یافت ها با خویکرد تو یفی بر مجموع ویژگیهای وخی یک متن بر اساس
انتخابهای خاص مانند گ ین های مربوط ب «واژگا و دستوخ» تأکید داخد .دخ تحلیل متو  ،کانو توج تیوست بین
«آنچ دخ متن وجود داخد» و «نوع گفتما یا انواع گفتما های موخداستفاده دخ متن» دخ نوسا اسس .این تغییر و
جاب جایی دخ محوخهایی ب شرح جدول  5-05اسس.
جدول  .6-96محورهای تغییر و جابهجایی کانون توجه در توصیف متن (ایزدی)9911 ،
توضیح

ردیف

محورها

0

واژگا

کلما

3

دستوخ

دستوخ واجد کدام اخزشهای «تجربی ،خابط ای و بیانی» هاتند؟

واجد کدام اخزشهای «تجربی ،خابط ای ،بیانی و استعاخهای» هاتند؟

دخ مواخد تحلیلی واژگا میتوا ب «طبق بندی ،عباخ بندی افراطی ،خوابط معنایی و امثال آ » توج داشس .دخ
تحلیل خوابط واژگا میتوا ب «نوع خابط  ،وجود عباخا دال بر حان تعبیر و وجود کالم آشکاخا خسمی یا محاوخهای»
اشاخه کرد .دخ تحلیل دستوخی میتوا ب «نوع فرآیندها و مشاخکس مالط ،کنشگری نامشخص ،تشخیص فرآیندها،
فرآیند اسمسازی ،جمال

معلوم یا مجهول ،جمال

مثبس یا منفی» توج داشس .دخ تحلیل خوابط دستوخی میتوا

وجوه «خبری ،ترسشی یا امری بود » یا «کاخبرد انواع ضمیر ما و شما و نحوه استفاده از آ ها» یا «نوع ،ویژگیهای
مهم وج بیانی ،چگونگی خبط جمال  ،کاخبرد منطقی کلما

خبطی و می ا همتایگی یا واباتگی جمال

مرکب» خا

موخدتوج قراخ داد (بهرامپوخ و شعبانعلی .)0918 ،دخمجموع دخ هر گفتما میتوا از س محوخ کلیدی ب شرح جدول
 1-05برای تو یف یا تفایر متن استفاده کرد.
جدول  .1-96سه محور کلیدی برای تفسیر یا توصیف متن
ردیف

محورها

0

بافس یا زمین

تفایر شرکسکنندگا دخ گفتما از بافس موقعیتی و بینامتنی

3

انواع گفتما

نوع گفتما موخداستفاده ،قواعد ،دستوخ ،اناجام جمل ای ،واژگا  ،نظامهای معنایی یا کاخبردی و سناخیوها

9

تفاو

و تغییر

توضیح

تفاو

یا تغییر دخ خالل تعامل

مرحل تفایر ب خودیخود بیانگر خوابط قدخ
گفتمانی ب

و سلط و ایدئولوژیهای نهفت دخ تیشفرضها و تبدیل کنشهای

حن مباخزه اجتماعی نیاس بلک برای آ ب تبیین نیاز اسس (بهرامپوخ و شعبانعلی .)0918 ،یکی از مواخد

توج تو یف بر مبنای قواعد کلی یا ماکایمها دخ متن اسس .این قواعد شامل چهاخ قاعده ا لی هاتند ک «ا ل
همکاخی» دخ گفتما خا شکل میدهند .نخاس «قاعده کمیس یا اطالعخسانی بدو اضاف یاکمگویی» ،دوم «قاعده کیفیس
یا منطبق بود با حقیقس» ،سوم «قاعده اختباط یا توانایی اختباطی» و چهاخم «قاعده خفتاخ یا چگونگی بیا خویداد» اسس
(ویدوسن.)0939 ،
دخ تو یف نظری میتوا هنگامیک تأکید بر « وخ

شکلی زبا » یا «جنب های زبانی» اسس ،تفکیکی استعاخی

خا میا سطوح گوناگو یا سازهها انجام داد .برای نمون میتوا از «بیا » یا سطح ظاهری یا قابلمشاهده شروع و ب
«شکل ،معنا و کنش» برای سطوح عمیقتر و زیربناییتر خفس .باوقوف بیشتر نابس ب گفتما ب مثاب کاخکرد زبا
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میتوا جنب های اختباطی و تعاملی آ خا شناخس .با این نظم تحلیلی تیشنهادی میتوا کاخ خا از ابعاد اختباطی و
تعاملی آغاز کرد (و دایک.)0983 ،
 .2-5-96تحلیل تبیینی :تحلیل تبیینی بر اخائ خوابط علی ماتدل و مبتنی بر مبانی نظری متقن دخ موخد تدیدههای
موخدبرخسی اشاخه داخد .برخی محوخهای قابل تو یف و تبیین دخ تحلیل یافت ها دخ جدول  8-05اخائ شده اسس.
جدول  .8-96برخی محورها برای تحلیل یافتهها در تحلیل گفتمان
ردیف

محورها

0

زاوی دید

3

اناجام

9

کانو توج

1

جفس همجواخ

9

باهمآیی

توضیح
«خوش نویانده برای خوایس داستا از یک زاوی دید خاص» و نقش آ دخ ایجاد متن
چگونگی چفس شد معانی جمل ها یا گ اخهها دخ یک گفتما ب یکدیگر دخ دو سطح خرد (مطالع جمال
تیدختی) و کال (معنای کل گفتما )

5

چگونگی تأکید بر معنا و اطالعا

یا چگونگی قراخگرفتن یا نگرفتن دخ کانو توج

هر جفس تاخهگفتاخ دخ مکالم ک قامس دوم آ تاسخ قراخدادی ب قامس اول باشد (مانند ترسش و تاسخ).
همراهی متداول دو یا چند واژه با هم دخ شکلگیری معنایی مشخص ک وابات ب هر زبا خاص اسس.

توانش اختباطی شامل دانش تولیدکننده متن دخباخه سازههای موخداستفاده دخ اختباط کالمی و توانایی او دخ تشخیص «امکا
و تردازش مناسب با بافس» برای اثرگذاخی متن بر مخاطب هدف

1

بافس

شامل کل عنا ر زبانی یا غیرزبانی احاط کننده فی یکی یا غیرفی یکی یک متن و اثرگذاخ بر معنای آ

8

کاخبردشناسی

مطالع «اختباط بین نشان ها و کاخبرا »« ،زبا ازنظر کاخبرا » و «ا ول حاکم بر کاخبرد اختباطی زبا »

3

اخجاع

09

تطابق

نشا داد همبافسهای مختلف هر واژه دخ متن ک اغلب نتیج تحلیل خایان ای یک تیکره واژگانی اسس.

00

معنادهنده

یا  Co-textک کاخش ایجاد معنای خاص برای هر کلم مانند کلید اسس« .کلید دخ»« ،کلید مائل »« ،کلید

03

ژانر

09

چندبعدی

ترکیب اثرمتقابل متن کالمی با امکانا

01

فراکالمی

عوامل همراه با کالم و متن مانند زبا بد  ،لحن یا شکل و فونس نوشتاخی

09

تیشفرض

مفروضا

05

طرحواخه

ساختاخهای ذهنی تصوخا

01

ا ل همکاخی

08

مبتدا

03

معرفسشناسی

تحلیل بر مبنای انواع ضمیر «تیش یا تسمرجع» دخ متن و معنای آ اسس« .تیشمرجع» عنا رزبانی اخجاعی
با موضوعا

تیشتر مانند «خئیسجمهوخ خسید .او »...اسس .دخ این مثال ضمیر او اخجاع ب مرجع «خئیس-

جمهوخ» اسس .اما «تسمرجع» ضمیری اخجاعی ب مرجعهای تس از خود اسس.

فح کلیدکامپیوتر» با معنادهندههایی چو «دخ ،مائل و فح کلید کامپیوتر» معنای خاص خود خا داخد.
نوعی کاخبرد زبانی ک از طرحواخهها و قراخدادهای متنی موخدقبول یک جامع گفتمانی تیروی میکند.
دیداخی و شنیداخی متفاو

برای معنی بخشید ب اختباط کالمی

گوینده یا نویانده دخباخه شخص دخیافسکننده تیام و تأکید بر اطالعا

مشترک دخ یک موضوع

دخباخه واقعیسها یا نوعی تیشفرض برای هدایس افکاخ و قضاو ها دخ دخک

متو
تحلیل بر مبنای تالش طرفین مکالم برای خسید ب هدف اختباطی با تیروی از قواعد کلی قراخدادی دخ
اختباط
تحلیل بر مبنای دانش مشترک تولیدکننده و دخیافسکننده محتوا با تأکید بر موضوع ا لی محتوا
شناخس مبتنی بر نظری دانش حا ل از «دانش فلافی یا مبتنی بر استدالل عقلی»« ،دانش علمی مبتنی بر
تجرب علمی» و «دانش عرفانی مبتنی بر شهود و فطر

دخونی»
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39

معنای تلویحی

30

اناجام

33

دانش نظاممند

39

همگرایی

معنای داللسکننده بر اساس مواجه یا واژه مانند تداعی شجاعس با دید کلم شیر یا فریبکاخی با دید
خوباه
با «اناجام دخونی یا خوابط دخو متنی» و «اناجام بیرونی یا اختباط متنهای مختلف»
تحلیل بر مبنای دانش تولیدکننده محتوا دخباخه نظام هر زبا و نحوه خم گذاخی ب وسیل آ
بر مبنای می ا همگرایی اختباط بین فرستنده و گیرنده بر اساس دانش دو طرف و تبادل معنی آ ها

اختباطی
تحلیل بر مبنای اینک بیشتر یا کمتر از حد الزم یا موخدنیاز اطالعا

31

ا ل کمیس

39

ا ل کیفیس

35

ا ل اختباط

31

شیوه بیا

38

نگرش

تحلیل بر مبنای خویکرد مثبس یا منفی داشتن نابس ب یک موضوع

33

آشکاخ بود

تحلیل بر مبنای «آشکاخ یا تنها بود شخصیس» یا استفاده از «اشاخا

99

کنش بیانی

ب اجرا دخ آوخد یک عمل شناخت شده اختباطی از طریق ب کاخگیری زبا  ،برای مثال قول داد یا هشداخ

90

جایگاه

93

معنی کاخبردی

کاخبردشناختی با تأکید بر معنای زبا دخ کاخبرد آ دخ تولید متن با توج ب تفایر گیرنده آ

99

مؤلف معنایی

عنا ر معنایی خم گذاخی برای هر واژه مانند خم گذاخی مؤلف های «مؤنث ،اناا و فرد» برای واژه «ز »

91

عروض

تحلیل بر مبنای وجود داقس و نگفتن اشتباها
تحلیل بر مبنای طرح موضوعا

نداد دخ طرفین گفتما

و اغراق نکرد

دخ خاستای هدف خابط یا موضوع اختباط کالمی

تحلیل بر مبنای واضح بود تیام و ترهی از ابهام و کژتابی
ضمنی»

داد
گرایش و دیدگاه تولیدکننده محتوا و گیرنده هنگام دخیافس محتوا

معنای گاترشیافت دخ اثر باهمآیی از یک کلم ب کلم دیگر و ایجادکننده معنای تحساللفظی منفی یا مثبس

معنایی
ختوخیکی

99

تحلیلی با تأکید بر تمهیدا

اقناعی و انواع ساختاخهای خاص جلبتوج کننده دخ هم سطوح گفتما

 .6-96تحلیل گفتمان صورتگرا
این خویکرد بر شکل ،وخ

و ساختاخ متن توج داخد و دخ آ «گفتما » واحدی از زبا اسس ک ب خگتر ازجمل

بوده و دخ تحلیل گفتما این واحدها موخدبرخسی قراخ میگیرند .دیدگاه « وخ گرایا » دخ وجود هر اناانی ک ب
زبا خا ی سخن می گوید ،دستگاه خا ی از دانش تکوین یافت اسس ک ب نحوی دخ ذهن و مغ او ب شکلی فی یکی
نمایا می شود .چگونگی استفاده از این دانش دخ گفتاخ و نوشتاخ ،متأثر از دو عامل ا لی «ادخاک و تولید» ب شرح
جدول  3-05اسس.
جدول  .1-96عوامل مؤثر در استفاده از دانش در گفتار و نوشتار
توضیح

ردیف

عوامل

0

ادخاک

چگونگی تعبیر و تفایر محتوای «شنیدهشده» یا «خواندهشده»

3

تولید

آنچ گفت یا نوشت شده و علس آ

وخ گرایا زایشی ازجمل نوام چاماکی بر «جنب خالق کاخبرد زبا » تأکید داخند .با این خویکرد استفاده عادی
از زبا ب طوخ تیوست «بدیع»« ،نامحدود»« ،نابتاً آزاد از سلط محرکهای خاخجی یا حاال
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«مناسب موقعیسها» اسس .کاخبرد زبا «افکاخی» خا دخ مخاطب آ بر میانگی د ک او احتماالً آ ها خا دخ هما
موقعیسها ب گون های مشابهی بیا کرده اسس (آقاگلزاده .)0989 ،این نوع تحلیل میتواند مبتنی بر معرفی کلما
خاص استفاده شده با باخ معنایی مثبس یا منفی باشد .دخ تحلیل گفتاخ عادی ،میتوا کاخبرد وخ های جدید زبانی
خا دخ تحلیل مدنظر قراخ داد .همچنین با برداشس کلی از منظوخ تولیدکننده محتوا اینک تا چ حد دخ انتقال مفهوم
موخدنظر موفق بوده یا با کاخبرد چ محتوایی میتواناس بهتر ب این توفیق دسس یابد نی میتواند محوخی بر تحلیل
وخی یا شکلی باشد.
گفتما کاوی با تأکید بر نحوه کاخبرد زبا هنگام «سخنگفتن ،نوشتن ،شنید یا خواند » اسس .دخ این خابط
می توا ساختاخهای مجرد آواها دخ گفتما شفاهی خا دخ نظر گرفس .دخ این شرایط «چگونگی تلفظ ،تأکید آهنگ
جمل  ،بلندی دا و سایر مشخص های آوایی دخ ایجاد ساختاخهای گفتما » موخدتوج قراخ میگیرند .آواها میتوانند
«جمال

خا ب یکدیگر خبط داده ،تعیینکننده کنشهای کالمی مانند ترسش یا تغییر سخنگو» باشند .دخ این خویکرد

تحلیلی میتوا ابعاد بصری گفتما خا هم با توج ب «نشان شناسی ب عنوا خواهر زبا شناسی» موخدتوج قراخ داد.
این امر دخ دوخا اختباطا

چندخسان ای تج ی وتحلیل بین خسان ای یا چندوجهی ضروخ

بیشتری تیدا کرده اسس.

دخ گفتما شفاهی ،آواها ب تنهایی عمل نمیکنند و انواع گوناگونی از کنشهای غیرکالمی مانند «ایماواشاخه ،حرکا
وخ  ،طرز قراخگرفتن بد  ،فا ل سخنگویا  ،تشویق ،خنده و امثال آ » دخ معنای سخن تأثیر داخند و باید ب مثاب
بخشی از کل خخداد اختباطی موخد تحلیل قراخ گیرند .خشم تنها دخ انتخاب لغا
ا وا

نمود تیدا نمیکند ،بلک دخ حرکا

یا بلندی دا ،آهنگ و زیروبمی

خشمآلود یا دخ چهرهای عصبانی نی ظاهر میشود (و دایک.)0983 ،

 .1-96تحلیل گفتمان نقشگرا
دخ این خویکرد تحلیل گفتما تأکید بر مطالع چگونگی استفاده از زبا بر اساس کاخکردهای آ داخد .یعنی از سطح
وخ گرایی و نظام نشان ای زبا ب سطح توج ب زبا ب عنوا اب اخ اختباطی برای «تبادل اندیش و اختباط بین فردی»
میخود (آقاگل زاده .)0989 ،تحلیل گفتما با دستوخ زبا دخ اشکالی مانند «ترتیب واژهها ،جمل ها ،بندها یا سایر
خصو یسهای جمل » با خویکرد کاخبرد و ایجاد معنا وخ

میگیرد .دخ سطحی باالتر چگونگی تأثیرتذیری شکل

جمل های متن یا گفتگو ازجمل های تیرامونی موخدتوج قراخ خواهد گرفس .دخ خویکرد گفتمانی ب دستوخ زبا ،
«خوشساخسبود و دستوخی بود جمل ها» امری نابی اسس .برای نمون جمل مج ایی ک فقط از یک فعل تشکیل
میشود ،ن تنها غیردستوخی اسس ،بلک تا حدی غیرقابل فهم نی هاس .اما اگر این جمل بخشی از زنجیره گفتمانی
جمل ها باشد ،ناکامل بود آ میتواند کامالً طبیعی باشد .ترتیب لغا
نیاس .هر جمل نابس ب سایر جمال

یا عباخا

دخ یک جمل اختیاخی یا دلبخواهی

دخ گفتما میتواند کاخکردها یا نقشهای گوناگونی داشت باشد .دخ بایاخی

زبا ها نخاتین گروه اسمی هر جمل  ،اغلب اطالعاتی خا داخد ک برای گیرنده ب عنوا «اطالعا
اسس .اما بخش های بعدی جمل اغلب باید اطالعا

نو یا جدید داشت باشند .ترتیب کلما

کهن » شناخت شده
میتواند با توج ب

کاخکردهای دیگری چو «تقابل ،تأکید یا انتخابی از میا گ ین های مختلف» موخدتوج قراخ گیرد (و دایک.)0983 ،
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دخ تحلیل تأکید بر «سطح معنا» یعنی معناهای انت اعی و مفهومی کلما  ،جمل ها یا زنجیرههایی از جمال

۹۳۳

و کل

گفتما اسس .زبا شناسا اغلب این معانی انت اعی گفتما خا «بازنمایی معنایی» مینامند .زبا شناسا و خوا شناسا
شناختی با «خویکردی تجربی نابس ب معنا» اعتقاد داخند ک گفتما دخ خود واجد معنا نیاس بلک معنا ب وسیل
کاخبرا زبا ب گفتما نابس داده میشود .فرایند نابس داد معنا هما «فهم ،دخک مطلب یا تفایر» اسس .یعنی
«معنا» اغلب ب ذهن کاخبرا زبا مربوط میشود .برخی جامع شناسا اعتقاد داخند ک این معناها ،مشترک و اجتماعی
هاتند و نباید آ ها خا تا این حد ب ذهن مربوط کرد؛ بلک باید ب تعامل یا گروههای اجتماعی دخ ساختاخهای اجتماعی
مربوط شوند.
دخ تحلیل ژانرها عالوه بر الگوهای موخداشاخه باوجود نقشهای مختلف ،الگوی تک نقش مانند سخنرانیهای
یکطرف خا هم میتوا موخدتوج قراخ داد .از نمون خویدادهای کالمی با ژانر تک نقشی میتوا ب سخنرانیهای
مذهبی یا انگی شی اشاخه کرد ک با توج ب هدف سخنرانی قابلتحلیل اسس .دخ تحلیلها یک «گفتما مناجم» ب
می ا واباتگی آ ب واقعیسهای بافتی ،طرحواخههای ذهنی و بینافردی باتگی داخد ک مخاطبا با آ دخ جها
اجتماعی-فرهنگی آشنا هاتند (ویدوسن.)0939 ،0
نخاتین تالش مؤثر زبا شناسا نقشگرای مکتب تراگ دخ زمین واجشناسی یا شناخس نقش عنصر زبانی بود.
ازجمل مواخد موخدمطالع دخ این خویکرد میتوا ب «تقابل نقش»« ،مشخص های متمای کننده»« ،تضاد و تقابل میا
داها»« ،باخنقش دخ اختباط با تقابل واجی»« ،نشانداخ بود دخ مقابل بینشانی یک واج»« ،مفاهیم وخ

زیربنایی»،

«نقش مرزنمایی یا عاطفی»« ،مشخص های تکی  ،نواخس ،کشید و دیگر عوامل اثرگذاخ دخ یکپاخچگی آوایی» اشاخه
کرد .منظوخ از نقش عاطفی تأکید بر شاخصهای داللسکننده «احااس یا حالس خا ی» و اغلب با «تکی  ،کشید
دا یا زیروبمی دخ دا» اسس .دخ چنین موقعیس بافتی ،واژهها داخای معنی ا لی یا واژگانیشا نیاتند؛ بلک بیشتر
بیانگر احااس یا حالس گوینده نابس ب شخص یا چی خا ی هاتند .با توج ب وجود تنوع استفاده افراد مختلف
دخ استفاده از انواع ظرفیسهای آوایی دخ بافسهای مختلف ،باید دخ تو یف ساخسهای زبا ب نقش عاطفی دخ کناخ
نقش تو یفی توج داشس .از دیگر مواخد موخد تأکید زبا شناسی نقشگرای مکتب تراگ میتوا ب «چگونگی
شکلگیری مفاهیم دخ دخو ساخس جمل های زبا و همچنین می ا باخ معنایی نهاد و گ اخه بخشهای سازنده آ ها
از دید نقشگرایان و خوا شناختی» اشاخه کرد .آ ها تأکید کردند ک هر واژه دخ هر بافس خاص معنای خا ی خواهد
داشس .این خویکرد همچنین بر این باوخ اسس ک « وخ

بینشا جمل » تحس تأثیر عواملی چو «اطالعا

نو و

کهن »« ،برجات سازی»« ،ساخس اسنادی»« ،ساخس شب اسنادی»« ،مجهولسازی» قابلتغییر خواهد بود .یعنی عنصری
ک دخ یک جمل تازه یا جدید اسس دخ جمل دیگری میتواند کهن باشد .دخمجموع نقشگراها بر حالس چندنقشی
بود زبا یعنی عالوه بر نقش تو یفی ،بر نقش بیا «احااسی یا عاطفی»« ،اجتماعی» و «ترغیبی» هم تأکید داخند
(آقاگلزاده.)0989 ،

1. H. G. Widdowson
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خویکرد دیگر نقش گرایی بر قیاس متن و برخالف خوی قبل از ج ء ب کل خسید اسس .ب این معنا ک زبا
طبق ای کلی و نظامی دخ هم بافت اسس .بنابراین متنهای زبانی واقعیسهایی انت اعی هاتند ک از طریق ب کاخگیری
قضایا و نظرا

منطقی سودمند و آزمو تذیر بر تودهای از گفتاخهای مربوط ب زبانی خاص استنتاج میشوند .بر این

اساس ،نظام خوابط ساختی زبا از تج ی طبق ای متنهای زبانی از خاه تحلیل یا تج ی نقشی ب دسس میآید .بدین
منوال ک هر باخ متن ب بخشهای کوچکتر تج ی می شود و این کاخ تا تج ی کامل و مشخص شد عنا ر بنیادین
و تج ی ناتذیر زبا ادام مییابد .برخی از تژوهشگرا ب علس تیچیدگی و انت اعی و خیاضی گون بود آ  ،استفاده از
آ خا برای تحلیل زبا های طبیعی بایاخ دشواخ میدانند (آقاگلزاده.)0989 ،
دخ یکی دیگر از خویکردهای نقشگرایی ،تأکید بر تعیین نقشهای زبا دخ زمین فرهنگی موخداستفاده اسس .دخ
این خویکرد اغلب زبا دخ س نقش «کاخبردشناختی»« ،هدایس محیط» و «ادبی» تحلیل وخ

میگیرد .دخواقع معنای

عباخ دخ تکتک کلما نیاس بلک دخ نقش آ کلما دخ عباخ دخ موقعیس خاص اسس« .تحلیل بافتی» بر برخسی
زبا بر تای بافس موقعیس با متن زبانی موخدنظر تأکید داخد.
 .8-96تحلیل گفتمان انتقادی
تحلیل گفتما انتقادی یا تحلیل انتقادی گفتما یک خویکرد «اجتماعی-سیاسی» ب مطالع کاخبرد زبا و معناها دخ

زبا اسس ک ب طوخکلی ب دنبال کشف «مفاهیم ایدئولوژیکی و عقیدتی دخو متن» با استفاده از «مؤلف های زبا -
شناختی» اسس .دخ این دیدگاه «گفتما » گون ای از کرداخ اجتماعی یا مجموع ای از قراخدادهای اجتماعی – فرهنگی
برای دخک حقیقس ب شیوهای خاص و تالط بر آ اسس (ویدوسن .)0939 ،دخ این خویکرد از زبا شناسی ،عواملی
چو «زمین تاخیخی»« ،خوابط قدخ

و سلط »« ،نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژیکی» دخ متنها اثر داخند یا متن

و معانی جدیدی خا ایجاد میکنند .دخ این خویکرد زبا آیین ای شفاف برای دید حقایق نیاس ،بلک شیش ماتی اسس
ک حقایق خا توسط قدخ های آشکاخ و تنها اجتماعی تحریف میکند .دخ این فرایند ،نهادهای داخای قدخ

«فرهنگ،

اجتماعی و سیاسی» گفتما ها خا میسازند .این گفتما ها اغلب با کمک نهادهای اجتماعی و ضمن برخوخداخی از
«ایدئولوژی و اهداف خاص» زمین «تذیرش عمومی بدو مقاومس» و ب عنوا امری طبیعی خا فراهم میکنند.
ب عباخ دیگر افراد هدف احااس میکنند ک آزادان و ب اختیاخ خود «میاندیشند ،قضاو میکنند یا تصمیم میگیرند»
اما دخ عمل این گفتما ها «شکلدهنده و القاء کننده فرهنگ و ایدئولوژی خاص دخ میا گروه یا جامع ای خاص»
هاتند .دخ این خاستا دیکتاتوخها دخ بعد داخلی و استعماخگرا نوین دخ بعد خاخجی کشوخها برای سلط بر جامع و
جغرافیای موخدنظر و اعمال سلط از اب اخ زبا برای هماو کرد و متقاعد کرد افکاخ عمومی استفاده میکنند .نقش
تژوهشگر انتقادی دخ این شرایط برداشتن ترده از وخ ظاهر متنهایی اسس ک این نقش خا ایفا میکنند .این تحلیلها
میتواند با توج ب محوخهای تحلیلی ب شرح جدول  09-05وخ

گیرد (حاینزاده.)0988 ،

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش تحلیل گفتمان

جدول  .90-96محورهای تحلیل یافتهها در تحلیل گفتمان انتقادی
ردیف

محورها

0

مفصلبندی

برقراخکرد خابط بین عنا ر تراکنده گفتما و ایجاد هویتی متعادل

3

دال مرک ی

استفاده از نشان جذبکننده دیگر نشان های داخل گفتما و اخائ معنا و هویس ب آ

9

عنا ر

دالهای شناوخ ،سرگردا و بدو هویس و معنا دخ حوزه گفتمانی

1

لحظ ها

عنا ر بیرو آمده از حوزه گفتمانی و قراخگرفت دخ چاخچوب یک گفتما

9

حوزه گفتمانی

5

تضاد

1

اناداد و توقف

8

تمای سازی

3

استیال

09

تفاو

هماهنگ

توضیح

تعیین محدوده معانی بالقوه دخ بیرو منظوم گفتمانی
حوادث حا ل از خشد خصومس ،ضدیس و تکثر دخ جامع بدو قابلیس نمادتردازی دخ نظم گفتمانی
هویس بخشی ب نشان ها و تثبیس موقس معنای یک نشان دخ گفتما
تمای یک تدیده از تدیدههای دیگر و عامل هویس بخشی آ
هویس دادهشده ب کاخگ اخا اجتماعی دخ یک گفتما مانند هژمونی سلط دخ گفتما سیاسی آمریکا
هماهنگی بین دالها با تفاو ها و تکثرها مانند گفتما سیاهتوستا با سفیدتوسس و غیر سفیدتوسس

دخ این خویکرد دخ مواخدی گفتما ب عنوا ج ئی از خوند مباخزه اجتماعی دخ ظرف مناسبا

قدخ

موخد تحلیل

قراخ میگیرد .تحلیل دادهها خا میتوا با نقد بر اساس مقول هایی چو «سلط  ،زوخ ،قدخ  ،مهاجر  ،نژادترستی،
تبعیض جنایتی ،نابرابری قومی و غیره» انجام داد .این تحلیلهای انتقادی با خویکردهای نظری ب شرح جدول -05
 00قابل انجام اسس.
جدول  .99-96انواع نظریهها در تحلیل انتقادی متون
توضیح

ردیف

نظریهپرداز

0

میشل فوکو

3

نوخمن فرکالف

9

فیاک

1

الکال و موف

9

تئو ئی و دایک

خویکرد اجتماعی ر شناختی

5

خوث وداک

خویکرد جامع ر زبا شناسی

1

گانتر کرس و و

خویکرد نشان شناسی اجتماعی

خویکرد تااساختاخگرایان با تأکید بر تبیین نحوه استفاده غیر مشروع از «قدخ

جمعی ،سلط و

عدم مااوا » دخ نوشتاخ و گفتاخ موجود دخ بافس اجتماعی و سیاسی
خویکرد گفتما ب مثاب کرداخ اجتماعی
خویکرد تحلیل گفتما نقادان دخ س سطح «واقعیس ،بازنمایی و ایدئولوژی»
خویکرد خوا شناسی گفتمانی با تأکید بر تبیین قابلفهم بود «فعالیسها و تدیدهها» با مجموع ای
از عوامل مؤثر دخ دخک معنای اجتماعی «کلما  ،گفتاخها ،اعمال و نهادها» دخ بافس کلی آ

لیوو

دخ تحلیل یافت ها با خویکرد «الکال و موف» ،مفصلبندی بر شیوههای اتصال بخشها برای تشکیل یک واحد تأکید
داخد .با مفصلبندی میتوا مطالعا

فرهنگی خا از یک الگوی اختباطی (تولید /متن /مصرف /خم گذاخی/خم گشایی)

ب یک مطالع «زمین محوخ» تغییر داد .مواضع داخای تفاو

تا زما «مفصلبندی» ب «وقف یا دال تیرامونی» معروف

اسس .دخ حوزه گفتمانی نشان های بیاختباط با گفتما حاضر نی جای داخند (کوثری و تفرشی .)0939 ،شکل 0-05
مدلی انت اعی از گفتما ها و نظمهای گفتمانی خا نشا میدهد.
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شکل  .9-96مدلی انتزاعی از گفتمانها و نظمهای گفتمانی(کوثری و تفرشی)9915 ،

از منظر تحلیل گفتما انتقادی ،مفهوم «ایدئولوژی» برای دخک علمی گفتما  ،مفهومی کلیدی اسس؛ زیرا ایدئولوژی
«متضمن بازنمود جها از دید منافعی خاص» و اب اخ ایجاد و حفظ خوابط نابرابر قدخ

دخ جامع اسس (فرکالف،

 .) 99 ،0913تحلیل گفتما انتقادی ،قصد آشکاخسازی نقش کرداخهای گفتمانی دخ حفظ و بقای جها اجتماعی دخ آ
دست از خوابط اجتماعی توأم با مناسبا

قدخ

نابرابر خا داخد .هر یک از خویکردها از نقاط قو

و ضعف خاص خود

برخوخداخ اسس (محانی.)0930 ،
 .9-8-96رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف
چاخچوب فرکالف برای تحلیل یک فرایند اختباطی خا میتوا ب شرح جدول  03-05دنبال کرد.
جدول  .92-96چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف
ردیف

محورها

توضیح

0

متن

تحلیل زبا شناختی دخ قالب «لغا  ،گرامر ،نحو ،سیاتم آوایی و اناجام و یکپاخچگی سازما » فراتر از

3

کنش گفتمانی

سطوح مختلف «جمل » با تأکید بر «ویژگیهای معنایی و گرامری -لغوی» (با تأثیر دوجانب آ ها بر هم)
از طرفی فا ل میا جامع و فرهنگ و از طرف دیگر فا ل میا گفتما  ،زبا و متن

دخ شکل  3-05مدل تحلیل گفتما انتقادی فرکالف نمایش دادهشده اسس.
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شکل  .2-96مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف

گفتما ب مثاب «متن ،کنش متقابل و زمین اجتماعی» حاوی نکاتی ب شرح جدول  09-05اسس.
جدول  .99-96گفتمان بهمثابه «متن ،کنش متقابل و زمینه اجتماعی»
ردیف

محورها

0

متن

3

کنش متقابل

9

زمین اجتماعی

توضیح
متن داخای یک کلیس ساخت شده از مجموع ای از عنا ر مرتبط ب هم و ایجادکننده گفتما
واباتگی متن یا گفتما ب مجموع ای از عوامل بیرونی مؤثر دخ فرایند تولید و تفایر آ
تأثیرتذیری متن از شرایط اجتماعی تولید و تفایر آ (تأکید بر اثرگذاخی بیشتر بافس اجتماعی و فرهنگی)

ازنظر فرکالف ،توضیح گفتما ب عنوا بخشی از خوند فعالیس اجتماعی و بیانگر چگونگی شکلگیری گفتما از
طریق ساختاخهای اجتماعی و بیا اثرا

آ دخ بازتولید ساختاخها اسس.

 .2-8-96رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فیسک
دخ تحلیل یافت های تحلیل گفتما بر اساس نظری گفتما فیاک ،س سطح ب شرح جدول  01-05موخدتوج قراخ
میگیرد.
جدول  .93-96سه سطح تحلیل بر اساس نظریه گفتمان فیسک (کیانی)9911 ،
توضیح

ردیف

محورها

0

واقعیس

خم های اجتماعی مانند «ظاهر ،محیط ،خفتاخ ،گفتاخ ،حرکا

3

بازنمایی

خم های فنی مانند «خوایس ،کشمکش ،شخصیس ،گفتگو ،زما  ،مکا و امثال آ »

9

سطح ایدئولوژیک

سرو وخ  ،دا و امثال آ »

قراخ داد عنا ر سطوح اول و دوم دخ مقول های اناجام و مقبولیس اجتماعی

ازنظر فیاک معنا زمانی ایجاد می شود ک واقعیس و انواع بازنمایی و ایدئولوژی دخ یکدیگر ادغام شوند و ب
نحوی مناجم و ظاهر ًا طبیعی ب وحد

برسند .فیاک خم ها خا داخای ساختاخهای سلال مراتبی با امکا تحلیل دخ

س سطح بر اساس خم های «فنی ،اجتماعی و ایدئولوژیکی» میداند .سطح اول تو یفی و سطح دوم تفایری (هما
معنای اجتماعی خم ها) و سطح سوم یا خم های ایدئولوژیک داخای خویکرد تبیینی اسس.
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 .9-8-96رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی الکال و موف
خوا شناسی گفتمانی باوجود همپوشانی زیاد با خوا شناسی اجتماعی ،ب ماائل کمتر ترداخت شده دخ «خوا شناسی
اجتماعی زبا » می تردازد .این ماائل دخ قلمرو ساختاخها و خاهبردهای ویژه گفتما  ،از منظر تحلیل گفتما قابلمطالع
اسس .خوا شناسیگفتمانی حول محوخ زبا و با توج ب ماهیس اجتماعی با علم هرمنوتیک دخ چاخچوب مطالع زبانی
و از خاههای مختلف دخ فهم تدیدههای خوا شناختی مانند «شناخس ،عاطف  ،باوخها ،هویس ،ادخاکا

و انگی هها» ب

فهم گفتما کمک میکند .دخ این خویکرد چاخچوبهای خوا شناختی دخ هدایس و تیشبرد فرضی سازی و اجرای
موضوعا

تژوهش تحلیل گفتما نقش داخند .خوا شناسی گفتمانی چاخچوبی برای فهم تدیدههای خوا شناختی دخ

باتر فرهنگی و اجتماعی اسس (اسکندخی .)0933 ،دخ این مایر بامطالع نظام فرا جمل ای عنا ر زبانی و واحدهای
زبانی نظیر تبادال

مکالم ای یا متو نوشتاخی ،کاخبرد زبا دخ زمین های اجتماعی موخدبرخسی قراخ میگیرد .دخ یک

گام با برخسی و تحلیل ،واحدهای ب خگتر ازجمل تعریف میشود و دخ گام دوم تمرک ی خاص بر چرایی و چگونگی
استفاده از زبا

وخ

می گیرد .دخ گام اول ب ساختاخ یا شکل و وخ

متن و دخ گام دوم ب کاخکرد متن توج

میشود .دخ اولی ،واحد مشخصی از زبا و ب خگتر ازجمل تحلیل و برخسی میشود اما دخ دومی جنب های مختلف
چگونگی استفاده از زبا با تمرک خوی کاخکردهای واحدهای زبانی ازجمل خفتاخ و مقا د مردم دخ کاخبرد زبا با
توج ب معانی «اجتماعی ،فرهنگی و موقعیتی» موخدتوج قراخ میگیرد (بهرام توخ.)0913 ،
 .3-8-96رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک
و دایک چهاخ محوخ متمای خا دخ تحلیل یافت ها ب شرح جدول  09-05مطرح میکند.
جدول  .95-96محورهای تحلیل یافتهها با رویکرد وندایک
توضیح

ردیف

محورها

0

استقالل تیام

برخسی یک تیام خسان ای ب عنوا گفتما تمامعیاخ ماتقل

3

تشریح دادههای کیفی

البت معیاخهای کمی خا هم میتوا دخ کناخ آ استفاده کرد.

9

ساختاخهای معناشناختی

1

تحلیل تلفیقی

تأکید بر معناشناسی کاخبردی ب جای شماخش و مقادیر آماخی
تلفیق ساختاخهای زبانی با بحثهای زبا شناسی و دیگر علل زمین ای

 .1-96ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل گفتمان
گفتما یا تحلیل انتقادی یک مائل تفایری اسس .دخ این خوش با دادههای جمعآوخیشده دخ طول تحلیل گفتما
مشکلی وجود نداخد .خوایی و تایایی این نوع تژوهش ب تحلیل منطقی یافت ها باتگی داخد .حتی بهترین تحلیلهای
ساخسیافت  ،سوژهای برای ساختاخشکنی مطالب هاتند .اعتباخ تحلیل گفتما ب کیفیس قدخ

نطق و بیا وابات

اسس .یکی از خاههای اخزیابی اعتباخ تحلیل گفتما توج ب اناجام آ اسس .وجود بخشهایی ناهماهنگ از تحلیل،
احتمال تذیرش تحلیل از سوی خوانندگا خا کاهش میدهد .شاخص دیگر تعیین می ا سودمندی آ تحلیل اسس ک
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دخ آ بر اخائ تبیینهای جدید و کاخآمد تأکید میشود (یوخگنان و فیلیپس .)0939 ،برای باالخفتن اعتباخ تحلیل یافت ها
دخ تحلیل گفتما میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  05-05توج داشس.
جدول  .96-96محورهای اثرگذار در اعتبار نتایج تحلیل گفتمان
ردیف

محورها
نگاه

توضیح

0

تفاو

3

خواند

9

کلنگری متن

ل وم نگاه کلنگران ب معنای متن (معنایی فراتر از طاهر متن)

1

باخ ایدئولوژی

خنثی یا بیطرف نبود متنها

9

تهدید حقیقس

دخ هر گفتمانی حقیقس نهفت اسس اما هیچ گفتمانی داخای تمامی حقیقس نیاس.

5

اثرگذاخی نحو

اثر نحو یا دستوخ زبا دخ معنای متن یا گفتما ب دلیل معنای اجتماعی و ایدئولوژیک

1

اثرگذاخی زمین

اثرتذیری معنای گفتما از بافس یا زمین اجتماعی و فرهنگی

8

اثرتذیری از خالق

3

خبط ب منبع قدخ

09

سطوح گفتما

حیح

نگاه و برداشس متفاو

انواع اناا ها ب «متن یا گفتاخ واحد»

وجود احتمال خطا دخ خواند یا برداشس و تفایر از متن

نقش خالق متن و موقعیس آ دخ زمین و موقعیس خاص
اختباط هر متن ب یک منبع قدخ

یا اقتداخ

برخوخداخی هر گفتما از سطوح و انواع خاص
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روش پژوهش ترکیبی

هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای انواع پژوهش ترکیبی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش ترکیبی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در پژوهش ترکیبی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در پژوهش ترکیبی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در پژوهش ترکیبی
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۹۸۴

مقدمه
تژوهش ترکیبی از مایرهای اجرای متفاوتی تشکیل شده اسس .دخ این فصل ب معرفی انواع مایرهای اجرا دخ خوش
تژوهش ترکیبی ترداخت خواهد شد.
 .9-91مفهوم روش پژوهش ترکیبی
خوش ترکیبی بر ترکیب خوشهای جمعآوخی دادههای کمی و کیفی دخ یک مطالع تأکید داخد .دخ این حالس جمعآوخی
دادهها میتواند ب دو شکل ا لی «همزما یا متوالی» باشد .دخ طرح ترکیبی همزما  ،جمعآوخی دادههای «کمی و
کیفی» ب طوخ همزما طراحی و اجرا میشوند؛ ب این معنا ک از هر دو خوش کمی و کیفی ب طوخ همزما استفاده
میشود .دخ طرح ترکیبی متوالی ،ابتدا جمعآوخی داده کمی و سپس کیفی یا برعکس آ طراحی و اجرا خواهد شد.
دخ دست بندی دیگری طرحهای ترکیبی همزما و متوالی بر اساس منطق استدالل ب دو دست «قیاسی و استقرایی»
تقایم میشوند .طرحهای قیاسی ب اتخاذ خویکرد قیاسی -فرضی ای با تعیین چهاخچوب نظری از تیش تعیینشده
میتردازند و هدف آ ها نظری آزمایی با تأکید بر خوشهای کمی اسس .دخ طرحهای استقرایی ،خویکرد داده محوخ و
هدف نظری سازی با تأکید بر خوشهای کیفی اسس .از مهمترین اهداف خوش ترکیبی «تو یف و فهم کامل ابعاد
چندگان و تیچیده موضوع» اسس .بنابراین دخ خوش تژوهش ترکیبی ،تژوهشگرا عنا ر خویکردهای کمی و کیفی خا
ب منظوخ دخک عمیق تدیده با هم ترکیب میکنند .این ترکیب میتواند دخ کلی مراحل تژوهش ازجمل «جها بینیها،
جمعآوخی دادها و تحلیل و تفایر نتایج» وخ

گیرد .این خوش با عناوین مختلفی دیگری هم چو «آمیخت ،

دخهمتنیده ،کمی و کیفی ،هماوسازی و امثال آ » دخ منابع مختلف دیده میشود.
 .2-91فرایند اجرای پژوهش ترکیبی
برای اجرای تژوهش ترکیبی فرایندی ب شرح جدول  0-01وجود داخد.
جدول  .9-91فرایند اجرای پژوهش ترکیبی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

با توج ب نوع تژوهش ترکیبی انتخابشده

9

بحث و نتیج گیری

جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و مشخص کرد نوع تژوهش ترکیبی

نمون گیری بر اساس نوع تژوهش ترکیبی منتخب
جمعآوخی دادهها با توج ب اولویس یا همزمانی مشخصشده دخ خوش تژوهش ترکیبی

انتخاب هر یک از مراحل اجرای تژوهش ترکیبی ب طوخ کامل ب نوع تژوهش ترکیبی انتخابشده باتگی داخد.
بنابراین تژوهشگر دخ وخ

استفاده از خوش تژوهش ترکیبی باید انواع آ خا ب خوبی بشناسد و شرایط الزم برای

استفاده از هر یک از آ ها خا ب خوبی دخک کند.
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 .9-91انواع طرحها یا مسیر اجرا در روش پژوهش ترکیبی
مهمترین شاخصهای ترکیب و اولویسبندی دخ تژوهش ترکیبی دخ جدول  3-01معرفی شده اسس (کرسول.)3999 ،0
جدول  .2-91مهمترین شاخصهای ترکیب و اولویتبندی در پژوهش ترکیبی
توضیح

ردیف شاخصها
.0

انجام همزما

0

زما بندی

.3

انجام ترتیبی شامل :الف) شروع با کیفی ،ب) شروع با کمی

.0

وز برابر

3

تأکید

.3

وز نابرابر شامل :الف) تأکید بر کیفی ،ب) تأکید بر کمی
ادغام دادهها شامل :الف) ادغام دادهها دخ تحلیل ،ب) ادغام دادهها دخ تفایر

9

نحوه

.0

ترکیب

.3

اتصال دادهها شامل :الف) کیفی بر اساس کمی ،ب) هدایس کمی ب سمس کیفی

.9

جاسازی دادهها شامل الف) جاسازی داده کمی دخ یک طرح کیفی ،ب) جاسازی داده کیفی دخ یک طرح
کمی

انتخاب و اولویس هر یک از این دست بندیها ب می ا اولویس یا اهمیس خوش کمی و کیفی و توالی استفاده از
آ ها باتگی داخد .تژوهشگر ازنظر زمانی میتواند دادههای کمی و کیفی خا ب طوخ همزما جمعآوخی کند یا اینک
ب توالی ،یکی خا ابتدا گردآوخی کند و سپس ب جمعآوخی دیگری بپردازد .این انتخاب باتگی ب هدف تژوهش داخد.
اگر تژوهشگر ب دنبال تبیین تدیدهای باشد ،ابتدا دادههای کمی و سپس دادههای کیفی جمعآوخی میشوند تا ابعاد
مختلف تدیده با تفصیل بیشتری آشکاخ شود .دخ وختیک هدف مشاهده متغیرهای کمی باشد ،ابتدا اب اخ اندازهگیری
با جمعآوخی دادههای کیفی ساخت میشود .سپس با استفاده از اب اخ ساخت شده ،دادههای کمی جمعآوخی خواهد شد.
اگر تژوهشگر بخواهد ب نحو بهتری ب موقعیس نامعین تی ببرد ،دادههای کمی و کیفی خا همزما جمعآوخی خواهد
کرد .انواع خوشهای نحوه ترکیب دادهها خا میتوا ب س دست ا لی ب شرح جدول  9-01تقایم کرد.
جدول  .9-91انواع روشهای ترکیب دادهها
توضیح

ردیف

انواع

0

ادغام

انجام تژوهش کیفی و کمی و سپس نتیج گیری از دادههای دو تژوهش

3

اتصال

ابتدا کمی ،سپس کیفی و دخنهایس نتیج گیری

9

الن ای یا جاسازی

دادههای کمی ب عنوا بخشی از تژوهش کیفی یا برعکس و دخنهایس نتیج گیری

برای دخک بیشتر انواع خوشهای ترکیبی میتوا از شکل  0-01استفاده کرد.

1. Creswell
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ادغام

کمی

نتایج

کیفی

اتصال

کمی

کیفی

نتایج

النهای

کمی

کیفی

نتایج

شکل  .9-91انواع روشهای ترکیب دادهها

برمبنای انواع خوشهای ممکن ترکیب دادهها چهاخ نوع طرح «تبیینی متوالی ،اکتشافی متوالی ،هماوسازی
همزما و جاسازی همزما » 0دخ خوش ترکیبی ب شرح جدول  1-01قابلاجرا خواهد بود.
جدول  .3-91انواع طرحهای پژوهش ترکیبی
توضیح

ردیف

انواع

0

تبیینی متوالی

دومرحل ای با ابتدا جمعآوخی و تحلیل دادههای کمی و سپس جمعآوخی و تحلیل دادههای کیفی

3

اکتشافی متوالی

دومرحل ای با ابتدا جمعآوخی و تحلیل دادههای کیفی و سپس گردآوخی و تحلیل دادههای کمی

9

هماوسازی همزما

1

جاسازی همزما

یک مرحل ای با جمعآوخی و تحلیل همزما دادههای کمی و کیفی
یک مرحل ای با جمعآوخی و تحلیل همزما دادههای کمی و کیفی (یک خوش دخ دخو دیگری)

 .3-91طرح تبیینی متوالی
این طرح از خایجترین طرحهای ترکیبی اسس ک طی دو مرحل انجام میشود .دخ مرحل نخاس جمعآوخی و تحلیل
دادههای کمی و دخ مرحل دوم جمعآوخی و تحلیل دادههای کیفی وخ

میگیرد .اغلب برای تشریح و تفایر نتایج

کمی از جمعآوخی و تحلیل کیفی استفاده میشود .دخ شکل  3-01فرایند طرح تبیینی متوالی نشا دادهشده اسس.
تحلیل

جمع آوری

تحلیل

جمع آوری

داده های کیفی

داده های کیفی

داده های کمی

داده های کمی

شکل  .2-91فرایند طرح تبیینی متوالی

1. Sequential explanatory, Sequential exploratory, Concurrent triangulation and Concurrent embedded
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 .5-91طرح اکتشافی متوالی
طرحی دومرحل ای اسس ک دخ مرحل اول ،جمعآوخی و تحلیل دادههای کیفی و دخ مرحل دوم ،جمعآوخی و تحلیل
دادههای کمی وخ

میگیرد .برای تعمیمیافت های با نمون های متفاو

و تولید اب اخ مناسب اسس .شکل  9-01طرح

اکتشافی متوالی خا نشا میدهد.
تحلیل

جمع آوری

تحلیل

جمع آوری

داده های کمی

داده های کمی

داده های کیفی

داده های کیفی

شکل  .9-91طرح اکتشافی متوالی

 .6-91طرح همسوسازی همزمان (موازی)
طرحی یک مرحل ای و شامل جمعآوخی همزما دادههای کمی و کیفی اسس ک با مقایا نتایج دادهها ،تحلیل دادهها
وخ

میگیرد .مطالع خوشهای کیفی و کمی دخ کناخ هم انجام میشود و ادغام از مرحل تحلیل یا تفایر نهایی خخ

میدهد .شکل  1-01طرح هماوسازی همزما خا نشا میدهد.
کیفی

کمی
تفسیر بر اساس = کیفی  +کمی
شکل  .3-91طرح همسوسازی همزمان

 .1-91طرح النهای یا جاسازی همزمان
طرحی یک مرحل ای و شامل جمعآوخی همزما دادههای کمی و کیفی اسس .دخ آ یکی از خوشها غالب و دیگری
دخ دل آ الن یا جای گرفت اسس برای جنب هایی از مطالع کمی غیرقابلاندازهگیری و برای مطالع گروههای مختلف
و سطوح متفاو

و برای برخسی سؤاال

فرعی و متفاو

مناسب اسس .برای نمون دخ یک ترسشنام یا جلا

مصاحب از نوع دیگر دادهها هم استفاده میشود .شکل  9-01طرح الن ای همزما خا نشا میدهد.
تفسیر بر اساس کمی (کیفی)

کیفی

کمی

تفسیر بر اساس کیفی (کمی)

کمی

کیفی

شکل  .5-91طرح جاسازی یا النهای همزمان
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 .8-91ویژگیهای پژوهش ترکیبی
خوشهای تژوهش ترکیبی شامل جمعآوخی ،تحلیل و تفایر دادههای کمی و کیفی دخ یک مطالع منفرد یا مجموع ای
از مطالعا

ب دنبال برخسی تدیدهای بنیانی اسس .از مواخد کاخبرد تژوهش ترکیبی دخ جدول  9-01معرفیشده اسس.
جدول  .5-91موارد کاربرد روش پژوهشی
موارد

ردیف
0

موضوعی جدید ک نیاز ب تژوهشهای اکتشافی برای توسع خوشهای جمعآوخی دادهها داخد.

3

تدیدهای تیچیده ک نیاز ب مطالع عمیق چندالی و چندبخشی برای گاترش نظری و یا ب حداکثر خساند تفایر و دخک داخد.

9

خوشی ابتکاخی برای برخسی مائل ای قدیمی

1

خوشی برای اف ایش کاخبرد مطالع  ،مشاخکس و نمون برداخی

9

خوشی برای اخزیابی حس سؤاال  ،دستوخالعملهای مطالع یا خاهحلها و مداخال

5

خوشی ابتکاخی برای حلوفصل یافت های متناقض

1

تیوند اهداف ب محتوی مطالع (تژوهش)

منطق مطالع باید دخ اهداف و طرح مطالع انعکاس تیدا کند .دخ جدول  5-01بخشی از شرایط جاخی موخداستفاده
برای تو یف اهداف خوش تژوهش ترکیبی ب محتوی بنیادی مطالع تیوند دادهشده اسس.
جدول  .6-91انواع اهداف برای استفاده از پژوهش ترکیبی
ردیف
0

توضیح

انواع
چند زاوی نگری خوشهای متفاو

3

توسع

9

تکمیلی

1

آغاز

9

گاترش

برای اندازهگیری تدیدهای مشاب ب منظوخ اختقا ،تفایر و دخک

نتایج حا ل از یک خوش برای کمک ب توسع اب اخهای دیگر ،دستوخالعملها ،مداخال یا کاخبرد نمون ها
خوشهای مختلفی برای برخسی ابعاد متفاو

با هدف ب دسس آوخد شواهد همگرا

خوشهای مختلف برای برخسی جنب های متفاو
برخسی تدیدههای متفاو

با هدف ب دسس آوخد اطالعا

برای گاترش حوزه مطالع

 .1-91مالحظات نمونهگیری در روش پژوهش ترکیبی
انواع خاهبردهای نمون گیری دخ تژوهشهای ترکیبی خا میتوا دخ جدول  1-01مروخ کرد.
جدول  .1-91انواع مالحظات نمونهگیری در پژوهش ترکیبی
ردیف

انواع

0

نمون مشاب

3

توضیح
شرکسکنندگا مشاب دخ مراحل کیفی و کمی

نمون موازی (همزما ) نمون های متفاو

9

نمون الن ای

1

نمون چند سطحی

برای مراحل مطالع کیفی و کمی با شرکسکنندگا مشاب

زیرمجموع ای از کل نمون مشاخکس دخ مطالع اضافی
دو یا چند نمون از سطوح مختلف
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متفاو

روشهای پژوهش ترکیبی

 .90-91مالحظات تحلیل یافتهها در پژوهش ترکیبی
چگونگی ادغام تحلیلها دخ خوش ترکیبی مهم اسس .برخی از الگوهای تحلیلی دخ خوش ترکیبی ب شرح جدول -01
 8معرفیشده اسس.
جدول  .8-91انواع الگوهای تحلیل در پژوهش ترکیبی
توضیح

ردیف

انواع

0

کاهش دادهها

تج ی وتحلیل موضوعی از تاسخهای باز و عوامل تحلیل دادههای کمی

3

انتقال دادهها

تبدیل دادههای کمی ب کدهای خوایتی یا تبدیل دادههای کیفی ب کدهای عددی

9

اختباط دادهها

اختباط دادههای کمی با دادههای اندازهگیری کیفی

1

تثبیس دادهها

ترکیب دادههای کمی و کیفی برای ایجاد متغیرهای جدید

9

مقایا دادهها

تج ی وتحلیل جداگان اما مقایا یافت ها

دخ تژوهش ترکیبی ،تژوهشگر از ترکیبی از خوشها ،دادهها یا مفاهیم کمی یا کیفی دخ یک مطالع تژوهشی منفرد
یا دخ مجموع ای از مطالعا

مرتبط استفاده میکند .بخشهای کمی و کیفی تژوهش میتواند همزما یا تیدختی برای

تاسخ ب سؤال تژوهش یا مجموع ای از سؤاال

مرتبط هدایس شود.

 .99-91مالحظات انتخاب روش ترکیبی
تژوهشگرانی ک میخواهند از خوش تژوهش ترکیبی استفاده کنند ،باید دقس کنند ک تنها میتوانند یکی از این
طرحهای تژوهشی خا ب کاخگیرند .این امر موجب میشود ک تروژه آ ها دخ یک چاخچوب منطقی ،کنترلتذیر و سادهتر
اجرا شود .هر تژوهشگر زمانی ک میخواهد یکی از طرحهای آمیخت خا برگ یند ،باید اخزیابی «موضوع تژوهش،
تخصص فردی و منابع دخ دسترس» خا موخدتوج قراخ دهد .دخ جدول  3-01سؤاال
طرح تژوهش ترکیبی معرفیشده اسس.
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کلیدی برای انتخاب بهترین

۹۸۱

مرجع پژوهش

۹۷۱

جدول  .1-91سؤاالت کلیدی برای تصمیمگیری بهمنظور انتخاب بهترین طرح پژوهش ترکیبی
ردیف

سؤال برای تصمیمگیری

0

انتخاب زما جمعآوخی دادهها؟

3

انتخاب اولویس و وز دادهها؟

9

انتخاب نحوه ترکیب دادهها؟

پاسخ مقدماتی
.0

همزما

.3

ترتیبی

.0

وز یکاا

.3

وز متفاو

.0

اختباط دادهها

.3

جاسازی دادهها

.9

ادغام دادهها

پاسخ جزئیتر
.0

کیفی دخ ابتدا

.3

کمی دخ ابتدا

.0

تأکید بر خوشهای کیفی

.3

تأکید بر خوشهای کمی

.0

ساخس بر اساس داده کمی

.3

هدایس دادههای کمی ب سمس دادههای
کیفی

.0

جاسازی دادههای کمی دخ یک طرح
کیفی

.3

جاسازی دادههای کیفی دخ یک طرح
کمی

.0

جاسازی نتایج دخ طی فرآیند تحلیل

.3

ادغام نتایج دخ طی فرایند تو یفی

انتقال دادههای کمی ب دخو دادههای تو یفی ک میتوانند ب طوخ کیفی تحلیل شوند و یا انتقال دادههای کیفی
ب دخو دادههای کمی ک ب

وخ

آماخی اخائ می شوند .تژوهشگر باید دخ ابتدای تژوهش ،دلیل خود خا مبنی بر

استفاده از خوش تژوهش ترکیبی خوشن کند و مشخص نماید ک از طرح خوش ترکیبی موخدنظر ب دنبال چ چی ی
اسس.
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روش مطالعات تطبیقی

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش در مطالعات تطبیقی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش تطبیقی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در پژوهش تطبیقی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در پژوهش تطبیقی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در پژوهش تطبیقی

18

مرجع پژوهش

۹۷۲

مقدمه
تطبیق خویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف اسس ک مقایا یکی از اج ا و محوخ کلیدی آ اسس .دخ این فصل ب
معرفی تژوهش تطبیقی و انواع مایرهای اجرای تژوهشی دخ این نوع مطالعا

ترداخت خواهد شد.

 .9-98مفهوم پژوهش تطبیقی
تژوهشگرا متعددی با استفاده از واژه «تطبیق» دخ عنوا تژوهشی خود ،دخ تالش برای ایجاد «جلوه و اعتباخ مقایا »
دخ کاخ خود هاتند .البت آ ها باید توج داشت باشند ک «خوش تطبیق» با مقایا تفاو هایی داخد .دخ مطالعا تطبیقی،
هدف فقط «مقایا کرد » نیاس بلک از کشف مواخد تشاب و اختالف باید ب مالک تشاب یا اختالف خسید و بر اساس
آ مائل ای حل شود .دخ مطالعا

تطبیقی ،باید ابتدا مقایا تذیری تدیدههای موخدبرخسی اثبا

شود.

مقایا ج ئی کلیدی از این خوش مطالعاتی اسس ک طی آ «دو یا چند تدیده»« ،دامن ای مشخص» و «با هدف
شناسایی اشتراک یا اختالف تدیدهها» موخد مقایا قراخ میگیرند .باید توج داشس ک ا طالح «خویکرد تطبیق» با
ا الح «خوش تطبیقی» تفاو داخد .خویکرد تطبیقی مبتنی بر مقایا برای فهم «مشابهسها و تفاو ها» و از قدیمیترین
شیوه های تفکر دخ اندیش اجتماعی اسس .برای مثال هرودو

ب مقایا جها یونانی و غیریونانی ترداخس .دخ

سالهای اخیر تژوهشهای تطبیقی دخ حوزههایی چو «علوم تربیتی ،علوم سیاسی ،حقوق ،مدیریس ،فلاف و امثال
آ » خو ب خشد بوده اسس .از مهمترین دالیل این گرایش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  0-08اشاخه کرد (معد داخ
آخانی.)0931 ،
جدول  .9-98دالیل گرایش پژوهشگران به روش تطبیقی
ردیف

دالیل

0

استفاده از تجاخب

3

گاترش فناوخیهای

توضیح
شناخس محوخهای موفق و خو ب خشد دخ ابعاد تطبیق و استفاده از تجاخب برای جبرا عقب-
ماندگیها
ب ویژه اینترنس و دسترسی ب انواع بانکهای اطالعاتی قابل تطبیق

اطالعاتی

برخی کاخشناسا مبنای «تفکر»« ،اندیش » و «تژوهش» خا «مقایا » میدانند .حتی «تو یفها» بر اساس مقایا
اسس ،برای نمون وقتی ویژگیهای ظاهری فردی از ابعاد «زیبا یا زشس ،بلند یا کوتاه و آخام یا ترخاشگر» بر اساس
مقایا با افراد یا شاخصهای شناساییشده وخ میگیرد« .خوش تطبیقی» بر اساس مقایا ب منظوخ فهم مشابهسها
و تفاو ها شکل میگیرد .تحلیل خوش تطبیقی عالوه بر تو یف و تبیین مشابهسها و تفاو ها شرایط و تیامدهای
واحدهای کوچک و ب خگ اجتماعی از خانواده تا ملسها ،جوامع و کشوخها خا دخ برمیگیرد (مککی و ماخش.)0981 ،
مهمترین ویژگیهای ک باعث میشود تا یک تژوهش ب عنوا «تژوهش تطبیقی» موخدتوج قراخ گیرد ،ب شرح جدول
 3-08هاتند.
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۹۷۹

جدول  .2-98مهمترین ویژگیهای یک پژوهش تطبیقی
ردیف

ویژگی

0

حداقل دو جامع

استفاده از دادههای قابلمقایا حداقل دو جامع مج ا مانند دو سازما  ،شهر ،کشوخ و امثال آ

3

خویکرد تفایری و

استفاده از تفایرهای تاخیخی ،اجتماعی ،فرهنگی یا اقتصادی برای توضیح علل شباهس یا تفاو

تبیینی
9

توضیح
میا

دو جامع

خویکرد متناسب

برخسی شباهسها و تفاو ها نباید فقط دخ سطح کال (مانند مقایا نظام آموزشی دو کشوخ ایرا و

ج ئینگر

ترکی ) باشد؛ بلک باید تاخهای از ویژگیهای هر نظام (مانند آموزش حقوق شهروندی دخ نظام آموزشی)
نی موخدتوج قراخ گیرد.

1

تعیین سطوح تطبیق

9

موخد محوخی

دخ ابتدا باید سطوح تطبیق یا مشاهده با ذکر دالیل انتخاب مشخص باشند .از خایجترین واحدهای
تطبیق میتوا ب مکانی و زمانی اشاخه کرد.
ب جای متغیرمحوخی از موخد محوخی و سطوح تطبیق دخ دو محدوده متفاو

بهره میگیرد (مانند

برخسی جوسازمانی مداخس متوسط و خابط آ با خضایس شغلی دبیرا دخ دو استا سمنا ایرا و
ماهراشترای هند).

با توج ب ویژگیهای موخداشاخه ،تژوهشهای تطبیقی با سطوح تطبیق مکانی دخ حد «فرد ،کالس ،ناحی یا استا »
دخ اغلب مواخد با خوشهای تو یفی یا آزمایشی قابلاجرا هاتند .یکی از ویژگیهای تژوهشهای تطبیقی ،قابلیس و
توانایی گاترده آ برای بهرهگیری از هر س خوش «کمی ،کیفی و ترکیبی» اسس .بااینوجود ب سبب ماهیس مفهوم
«تطبیق» نگرش غالب دخ تژوهشهای تطبیقی اغلب معطوف ب خوشهای کیفی اسس .دلیل این امر خا باید دخ توج
ب نقش محوخی دو مفهوم «موخد و متغیر» جاتجو کرد .اگرچ تژوهشهای تطبیقی خا میتوا ب هر دو گروه «موخد
محوخ» و «متغیرمحوخ» تقایم کرد؛ ولی تژوهشهای موخد-محوخ بیشتر داخای ماهیتی کیفی و تژوهشهای متغیر-محوخ
بیشتر کمی هاتند .همچنین دخ تژوهشهای متغیر-محوخ ،تژوهشگر میتواند ب آسانی متغیرهای متفاو

خا نادیده

بگیرد و فقط خابط میا دو یا چند متغیر معین خا با هم برخسی کند .این دخ حالی اسس ک دخ تژوهشهای موخد محوخ،
تژوهشگر با مجموع ای از موخدها سروکاخ داخد ک هر یک میتواند دخبرداخنده متغیرهای فراوانی باشد .تژوهشهای
متغیرمحوخ ،اخائ تعمیم دخباخه خوابط میا متغیرها خا مدنظر قراخ میدهند ،دخحالیک تژوهشهای موخد-محوخ،
تژوهشگر با مجموع ای از موخدها سروکاخ داخد ک هر یک میتواند دخبرداخنده متغیرهای فراوانی باشد .تژوهشهای
متغیر-محوخ ،اخائ تعمیم دخباخه خوابط میا متغیرها خا مدنظر قراخ میدهند؛ دخحالیک تژوهشهای موخد-محوخ دخ
تی فهم و تفایر خخدادهای مشخص دخ تعداد اندکی از مواخد هاتند (خاگین و زاخ  .0)0389 ،برای نمون اغلب
مطالعا

تطبیقی «آموزشوتروخش» تژوهشهایی «موخد-محوخ» و «تحلیلی» هاتند ک هدفشا تعمیمهای محدود

دخباخه علل گروهی از تدیدههای آموزشی بر مبنایی تاخیخی (زما های تطبیق) ،نظری (نظری های آموزشوتروش
تطبیقی) یا اجتماعی (عوامل مؤثر بر نظام آموزشی) اسس.

1. Ragin and Zaret

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

مرجع پژوهش

۹۷۴

 .2-98مراحل اجرای پژوهش تطبیقی
مطالعا

تطبیقی ،شناخس یک تدیده دخ ترتو مقایا اسس ک با تو یف و تبیین نقاط «اشتراک و اختالف» انجام

میتذیرد .دخ اغلب مطالعا

تطبیقی مراحلی ب شرح جدول  9-08وجود داخد.
جدول  .9-98فرایند اجرای پژوهش تطبیقی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و مشخص کرد الگوی مطالع تطبیقی

نمون گیری بر اساس الگو و دامن منتخب تطبیق
جمعآوخی دادهها با تأکید بر فهرسسکرد «مشابهسها و تفاو ها دخ محوخهای مرتبط با هدف
تژوهش» و ب کمک چهاخ خوش «اسنادی ،مصاحب و مشاهده»
«برخسی علس وجودی مشابهسها و تفاو ها» و «حل مائل تژوهش با دسسیابی ب علس آ ها»
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

برای انجام تژوهشهای تطبیقی الگوهای متفاوتی وجود داخد ک برخی از مهمترین آ ها دخ جدول  1-08معرفی
شده اسس.
جدول  .3-98انواع الگوهای پژوهش تطبیقی
ردیف

انواع

توضیح

0

توافق

هرگاه دو یا چند نمون از یک تدیده تحس برخسی تنها دخ یک عامل علی (از میا چندین عامل علی ممکن)

3

تفاو

9

جبربولی

1

بردی

مشترک باشند ،آنگاه آ عامل علی مشترک دخ هم نمون ها «علس تدیده تحس برخسی» اسس.
هرگاه دو یا چند نمون از یک تدیده موخدبرخسی تنها دخ یک عامل از مجموع عوامل با هم متفاو

باشند،

آنگاه آ عامل «علس ا لی« اختالف بین آ ها دخ زمین تدیده موخدبرخسی اسس.
بهرهگیری از قواعد حاکم بر جبر بولی
مبتنی بر چهاخ گام «تو یف»« ،تفایر»« ،همجواخی» و «مقایا »

دو خوش «توافق و تفاو » 0از سادهترین خوشهای تطبیقی هاتند ک برای نخاتین باخ فیلاوف انگلیای «جا
استواخ

میل» 3از آ ها استفاده کرد .این دو خوش رفاً دخ سطح تو یف اسس و «خابط علسومعلولی» خا نشا

نمی دهد .تژوهشگرا باید دخ ابتدا الگوی موخداستفاده خود خا معرفی کنند .برخی تژوهشگرا همزما از دو خوش
«توافق و تفاو » استفاده میکنند؛ دخحالیک با توج ب موضوع تژوهش باید تأکید ا لی تژوهشگر ،فقط بر وجوه
تشاب یا ابعاد تفاو

باشد و تلفیق هر دو حالس بعضاً از بنیانی منطقی و عملی تیروی نمیکند .محدودیسهایی این

دو خوش توأم با اف ایش تیچیدگیهای حاکم بر تدیدهها و خخدادهای اجتماعی ،باعث شد تا تژوهشگرا تطبیقی ب
خوشهایی همچو جبر بولی خویآوخند.

1. Method of Agreement and Method of Difference
2. John Stewart Mill

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش مطالعات تطبیقی

 .9-98الگوی پژوهش تطبیقی توافق
دخ این خوش ساده ،تژوهشگر ب دنبال شناسایی علس یا علل مشترک دخ مواخد اسس .سازوکاخ آ مبتنی بر حذف خواهد
بود .برای نمون تژوهشگری میخواهد «علس افس تحصیلی دخ دخس خیاضی خا دخ س کشوخ ایرا  ،هند و مال ی»
برخسی کند .این علل میتواند مواخدی چو «سختی موضوع دخس»« ،حجم زیاد کتاب»« ،خوش تدخیس سنتی»،
«بهرههوشی کم دانشآموزا » یا «انگی ه تائین برای یادگیری خیاضی» باشد .دخ این شرایط باید بین  9عامل مطرحشده،
«علس ا لی» شناسایی شود .برای این منظوخ از ماتریای مانند جدول  9-08برای برخسی استفاده میشود.
جدول  .5-98نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل مشترک در سه کشور برای افت تحصیلی درس ریاضی
ایران

هند

مالزی

عامل

ردیف
0

سختی موضوع دخس

*

-

-

3

حجم زیاد کتاب

*

*

-

_

9

بهره هوشی کم دانشآموزا

_

*

1

انگی ه خوانی ضعیف برای یادگیری

*

-

*

9

خوش تدخیس سنتی

*

*

*

بر اساس نتایج جدول از میا  9عامل مؤثر بر افستحصیلی دخ این س کشوخ ،فقط عامل تنجم بین نظام آموزشی
هر س کشوخ مشترک بود .دخواقع عامل تنجم ،مهمترین متغیر علی و تبیینکننده افس تحصیلی دخ خیاضیا

برای هر

س جامع اسس .گاهی بیش از یک عامل مشترک شناسایی میشود ک دخ این حالس تژوهشگر ب هم آ دالیل
ب عنوا علل ا لی بروز یک تدیده خاص دخ جوامع موخدبرخسی اشاخه میکند (معد داخ آخانی.)0931 ،
ب همین شکل میتوا نظرا

س نظری ترداز مشهوخ دخ حوزه خا ی خا ب

وخ

تطبیقی برخسی کرد .برای این

منظوخ میتوا جدول تحلیلی تطبیقی میا س نظری ترداز دخ محوخهایی ب شرح جدول  5-08با تأکید بر کشف نقاط
خاهبردی علوم و معاخف اسالم ،بیتا).

مشترک طراحی کرد (مؤسا مطالعا

جدول  .6-98نمونه جدول تطبیقی برای مطالعه نظریات چند نظریهپرداز
نظریهپرداز اول

ردیف

شاخص

0

عنوان نظریه

3

متن فرضیه نظریه

9

موضوع فرضیه ،با تعریف و قیود آن

1

محمول فرضیه ،با تعریف و قیود آن

9

مسئله نظریه به حل چه مسئلهای میاندیشد؟

5

پارادایم فرضیه

تیشین تاخیخی

(بستر معرفتی،

مبنای هاتیشناسان

پیشفرضها و مبانی)

مبنای اناا شناسان
مبنای معرفسشناسان
مبنای اخزششناسان
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 .3-98الگوی پژوهش تطبیقی تفاوت
دخ این خوش تژوهشگر ب دنبال علس یا علل بروز تفاو ها خواهد بود .برای نمون فرض کنید تژوهشگری میخواهد
علس عملکرد بهتر دانشآموزا هلندی خا نابس ب دانشآموزا فراناوی دخ آزمو های بینالمللی دخس خیاضیا
برخسی کند .این علل ممکن اسس مواخدی همچو «آسا بود محتوای کتاب»« ،حجم کم کتاب»« ،خوش تدخیس
مدخ »« ،بهرههوشی زیاد دانشآموزا یا انگی ه خوانی قوی برای یادگیری خیاضی» باشد .دخ این حالس نی ماتریای خا
مانند جدول  1-08برای مقایا طراحی میشود.
جدول  .1-98نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل عملکرد بهتر در درس ریاضی در دو کشور هلند و فرانسه
هلند

فرانسه

عامل

ردیف
0

آسا بود محتوای کتاب

*

*

3

حجم کم کتاب

*

*

9

بهره هوشی باالی دانشآموزا

*

1

انگی ه خوانی قوی برای یادگیری

*

*

9

خوش تدخیس مدخ

*

*

بنابر نتایج فرضی ب دسسآمده ،فقط عامل  9یا بهره هوشی باالی دانشآموزا عامل تفاو
اسس .دخواقع عامل  ،9مهمترین متغیر علی و تبیینکننده عملکرد تحصیلی دخ خیاضیا
تعداد این دالیل بیشتر بود ،باید ب هم آ ها اشاخه میکرد .مهمترین تفاو

-

میا دو نظام آموزشی

برای هر دو جامع اسس .اگر

این خوش با خوش توافق دخ این اسس ک

این خوش از مواخد منفی برای تحکیم نتایج بهره گرفت میشود .دخواقع تژوهشگر «ابتدا شباهسها خا مشخص» و سپس
«عامل موخد تفاو

خا مشخص» میکند.

 .5-98پژوهش تطبیقی بر اساس روش جبر بولی
دو خوش توافق و تفاو

داخای معایبی هاتند ک استفاده از نتایج آ ها خا برای تژوهشگر دشواخ میکند .از مهمترین

این محدودیسها میتوا از دشواخی تعیین علل بالقوه برای بروز یک مشکل یا خخداد آموزشی ،مشکل تعمیم و مشکل
عدم تعیین خابط علی یاد کرد .برای خفع این محدودیسها ،نخاتینباخ جامع شناسی بنام چاخل خاگین از قواعد حاکم
بر جبر بولی برای تژوهشهای تطبیقی دخ حوزه مطالعا

علوم اجتماعی بهره برد« .جوخج بول» دخ اواسط قر نوزدهم

«جبر بولی» 0شامل «جبرمنطق یا جبر مجموع ها» خا تدوین کرد .برای کاخباس جبر بولی دخ تژوهشهای تطبیقی،
اغلب شناخس کل جبر بولی ضروخ

نداخد .دخمجموع خوش تژوهش تطبیقی با الگوی «جبر بولی» نظاممندسازی یک

تژوهش تطبیقی بر بنیا های عینی و شامل مواخدی ب شرح جدول  8-08اسس.

1. Boolean Algebra
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جدول  .8-98مهمترین گامها در پژوهش تطبیقی آموزشی با الگوی جبر بولی
گامها

ردیف
0

تعیین موضوع تژوهش

3

انتخاب یک نظری خاهنما با توج ب موضوع و ماهیس تژوهش

9

تعیین علل یا خخداد موخدبرخسی بر اساس نظری خاهنما

1

برخسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضوخ یا غیبس علل

9

تشکیل جدول اخزش بر اساس حضوخ و غیبس دخ مواخد مختلف جامع تحقیق
اولی

5

نوشتن معادال

1

تقلیل معادال

8

تعیین علل الزم کافی دخ معادال

3

تفایر نتایج با توج ب علل الزم و کافی و نظری خاهنما

اولی برای دسسیافتن ب استنباطهای اولی و نوشتن معادل اولی یا نهایی
نهایی

دخ مرحل نخاس تژوهشگر باید موضوع موخدتژوهش خا تعیین کند .آشکاخ اسس ک موضوع تژوهش باید
قابلیس های الزم بری یک تژوهش تطبیقی خا داخا باشد .یعنی بتوا دو جامع خا دخ سطوح مختلف تحلیلی برای مقایا
شباهسها یا تفاو ها دخ نظر گرفس .ب اینترتیب یکی از مهمترین تفاو های تژوهش تطبیقی با دیگر تژوهشها یعنی
«وجود جوامع متنوع با موخد یا متغیر موخدبرخسی» مطرح میشود .دخ مرحل دوم تژوهشگر باید ب انتخاب یک نظری
خاهنما با توج ب موضوع و ماهیس تژوهش بپردازد .دخ این مرحل تژوهشگر باید ب طوخ کامل با نظری های بنیادین
حاکم بر موضوع موخدبرخسی آگاه باشد .دخ مرحل سوم تژوهشگر ب تعیین علل مشکل یا خخداد موخدبرخسی بر اساس
بر اساس نظری خاهنما میتردازد .دخ مرحل چهاخم برخسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضوخ یا غیبس علل موخدتوج
قراخ میگیرد .تحقق این چهاخ مرحل ماتل م بینش عمیق تژوهشگر اسس تا بتواند حسوسقم هر نظری خا موخدبرخسی
و سنجش قراخ دهد .س گام بعدی رفاً ماتل م آشنایی با ا ول حاکم بر خوش تژوهش تطبیقی با الگوی بولی اسس.
این ا ول دخ جدول  3-08معرفی شده اسس (معد داخ آخانی.)0931 ،

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۹۷۷

مرجع پژوهش

۹۷۶

جدول  .1-98ده شاخص روش جبر بولی در اجرای پژوهش تطبیقی
ردیف

شاخص

0

داده دو اخزشی

3

جدول نمایش دادهها

توضیح
جمعآوخی دادهها با مقیاس دو اخزشی مانند داخد/نداخد یا کدهای فر /یک
ماتریای برای مقایا دادههای کیفی

9

جمعمتغیرها

معنای متفاو

عالمس جمع دخ معادل ها با تأکید بر شرط بود برای ظهوخ تدیده

1

ضرب متغیرها

معنای متفاو

عالمس ضرب دخ معادل ها با تأکید بر ظهوخ معلول حا ل حضوخ یا عدم حضوخ

9

منطق ترکیب

5

کاهش ترکیبها

1

ال ام ا لی

8

قانو دموخگا

3

علل الزم و کافی

09

فاکتوخگیری دخ

موخد
ترکیب علل تیشگفت با خویکردی کلنگران
بازشناسی عامل الزم و کافی از علل الزم و ناکافی برای تقلیل ترکیبها
شناسایی ال ام یک عباخ

بولی برای ظهوخ دیگری

خاه میا بری برای خسید ب ال ام ا لی با نگاخش معادل ب شکل منفی یا تغییر منطقی عالما
تفایر نتایج تحلیل بولی با ا طالحا

شرط الزم و کافی و نمایش انواع مایرعلی منجر ب ظهوخ

معلول
فاکتوخ گرفتن از عوامل مشترک برای نشا داد شرایط الزم و شرایط علی معادل

معادال

 .9-5-98استفاده از دادههای دوارزشی :دخ جبر بولی ،هر متغیر ب

وخ

دو اخزشی «وجود یا عدم وجود یک

فس» اسس .برای مثال« ،متغیر افس تحصیلی» با توج ب وجود یا عدم وجود یک یا چند فس مطرح میشود .این
هما مفهوم «مجموع » اسس؛ یعنی تدیدهها یا عضو یک مجموع هاتند یا نیاتند .وجود «متغیر عضویس یک تدیده
دخ یک مجموع  ،عدد فر» و «عدم وجود آ  ،عدد یک» دخ سطح مقیاس اسمی میگیرد .بنابراین هم متغیرها
ب

وخ

فر و یک معرفی میشوند .برای یک مرحل جلوتر خفتن و استفاده از «متغیرهای فا ل ای» باید هر متغیر

خا ب یک متغیر اسمی چند مقول ای تبدیل و سپس ب هر مقول  ،فر یا یک داد.
 .2-5-98استفاده از جدول ارزش برای نمایش دادهها :برای استفاده از جدول بول باید اطالعا

متغیرها خا دخ

جدولی مانند جدول  09-08ساما دهی کرد .دخ این جدول نمون چهاخ متغیر و  05سطر وجود داخد .دخ این مطالع
نمون « ،افس تحصیلی دخ دخس خیاضی» متغیر وابات و علل بروز آ متغیر وابات دخ نظر گرفت شده اسس.
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جدول  .90-98جدول فرضی ارزش برای افت تحصیلی در درس ریاضی
پیامد /متغیر وابسته

تعداد

شرایط /علل (متغیرهای مستقل)
بهرههوشی پائین دانش-

روش تدریس سنتی

سختی محتوای

(افت تحصیلی در ریاضی)

موارد

آموزان

B

کتاب

F

C

A

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

 .9-5-98جمع متغیرها :تس از تهی جدول حاال میتوا «معادال

جبر بول» خا نوشس .معادل دخ حالس کلی برای

متغیرهای مؤثر دخ «افس تحصیلی دخس خیاضی» ب این شکل میشودA+B+C=F :

دخ معادل بول «عالمس جمع متغیرها» با «جمع دخ معنای خیاضی» تفاو

داخد؛ یعنی «حاابی» نیاس و عالمتی

منطقی ب معنی «یا» اسس .بر این اساس معنای معادل نوشت شده این اسس ک  Aیا  Bیا  Cیا هر دو یا س متغیر میتوانند
 Fخا ایجاد کنند .از دیدگاه «خاگین» دخ جها واقعی ترکیبا
نحوه نوشتن حروف دخ معادل ب این وخ

علی گوناگو میتوانند معلول واحدی خا ایجاد کنند.

اسس ک «اگر متغیری دخ ایجاد تیامد/معلول حاضر باشد آ خا با حروف

ب خگ» و «اگر غایب باشد با حروف کوچک» نوشت میشود .از سوی دیگر جمع متغیرها بدین مفهوم اسس ک اگر
حتی یک علس وجود داشت باشد ،برای ایجاد معلول کفایس میکند .برای مثال ،افس تحصیلی میتواند هم ناشی از
دشواخی کتاب دخسی باشد و هم بهرههوشی کم فراگیر ،ولی وجود یکی از این دو عامل برای تحقق یافتن آ کفایس
میکند.
 .3-5-98ضرب متغیرها« :ضرب بولی» نی یک عمل خیاضی نیاس و ب ترکیب خا ی از شروط علی اشاخه داخد.
یعنی علل فقط خوی معلول اثر نمیگذاخند ،بلک خوی یکدیگر نی تأثیر داخند .این اثر متقابل ب
نشا داده میشود .دخ مثال باال ،با فرض س متغیر 1 ،ترکیب علی ضرب متغیرها ب

وخ

وخ

ضرب متغیرها

زیر نشا داده میشود.

F= Abc + aBc + abC + ABc + AbC + aBC + ABC

هر یک از هفس عباخ

یک ترکیب خاص از شرایط علی خا ک حداقل دخ یکی از مواخد مشاهدهشده اسس ،نشا

میدهد .بنابراین دخ معادل باال ،عالمس  +ب معنای «یا» و عالمس ضرب ب معنای «و» اسس .دخباخه مثال میتوا گفس
افس تحصیلی خیاضی دخ معادل با «عالمس جمع» زمانی خخ میدهد ک یکی از علل س گان وجود داشت باشد و
عالمس ضرب ،زمانی خخ میدهد ک این عامل و آ عامل وجود داشت باشد.
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 .5-5-98منطق ترکیب :منطق حاکم بر خوش بولی« ،ترکیبی» اسس؛ یعنی «علل دخ ترکیب با هم» ب
عمل میکنند .تس معنای عباخ

وخ

یک کل

 Abcاین نیاس ک فقط  Aمنجر ب  Fمیشود؛ بلک ب این معنی اسس ک  Aدخ

شرایطی ک  bو  cنیاتند ،منجر ب  Fیا افس تحصیلی خیاضی میشود .بنابراین دخ این مقایا کیفی ،علل دخو یک
زمین متأثر از «حضوخوغیاب سایر شرایط» موخدتوج قراخ میگیرند .بنابراین تژوهشگر تطبیقی باید با عنایس ب نظری
موخداستفاده و شواهد اجتماعی – فرهنگی ،حضوخ یا فقدا یک مشکل دخ جوامع موخدمطالع برخسی خا انجام دهد.
 .6-5-98تقلیل ترکیبها :برای کاهش تیچیدگی میتوا ترکیب متغیرها خا کاهش داد .دخ مثال باوجود  9متغیر1 ،
ترکیب ب دسس آمد و برخی از ترکیبا
شد .با  9متغیر تعداد ترکیبا
ترکیبا

فر هاتند .حال اگر تعداد متغیرها اف ایش یابد ،تعداد ترکیبا

بیشتر خواهد

ممکن  93و کاخ تطبیق دشواختر خواهد شد .اما دخ جبر بولی خاه برای ب حداقل خساند

معناداخ از طریق ادغام آ ها وجود داخد .برای مثال ادغام دو عباخ

عنصر مشترک اسس .لذا اگر  1عباخ

 Abcو  ABcمیتوا نتیج گرفس ک Ac

باال خا دخ هم ادغام کنیم ،ترکیبی مختصرتر از علل ب دسس میآید 1 .ترکیب خا

میتوا ب شیوه زیر ب  9ترکیب معناداخ کاهش داد:
ترکیب  ABcبا  Abcمیدهد Ac
ترکیب  Abcبا  AbCمیدهد Ab
ترکیب  aBcبا  aBCمیدهد aB
ترکیب  abCبا  AbCمیدهد bc
ترکیب  abcبا  aBCمیدهد aC

دخ عمل تقلیل ،هدف آ اسس ک عامل (علل الزم و کافی) خا از عامل خنثی (علل الزم ولی ن کافی) بازشناخس.
برای مثال دخ ترکیب  ABCبا  ABcک میدهد  C ،ABشرط الزم اسس ن کافی ،زیرا دخ افس تحصیلی برخی موخدها
حضوخ داشت اسس ( )ABCو دخ افس تحصیلی بعضی دیگر از موخدها بیتأثیر بوده اسس ( .)ABcتس  Cشرط الزم
اسس ن کافی 9 .ترکیب باال خا میتوا دوباخه ب

وخ

زیر کاهش داد:

F=AB+AC+BC

 .1-5-98استنتاج و استنتاج اولیه :هنگامی یک عباخ
دخ عباخ

اول ،زیرمجموع عضویس دخ عباخ

منطقی از عباخ

منطقی دیگر استنتاج میشود ک عضویس

دومی باشد .برای مثال  Abeاز  Aاستنتاج میشود ،زیرا  Aدخبرگیرنده

هم اعضای  Abcاسس .ب بیا دیگر  Abcزیرمجموع  Aاسس .دخ مثال اگر  Aدخبرداخنده نظامهای آموزشی داخای
دانشآموزا با بهرههوشی تائین باشد ،اما با «خوش تدخیس مدخ » و «دشواخ نبود محتوای کتاب» میتوا گفس Abc

از  Aاستنتاج میشود .مفهوم استنتاج اگرچ آشکاخ اسس ،اما اب اخی مهم برای خال

کرد عباخاتی اسس ک ب

وخ

جمع حا لضربها هاتند .لذا برای دسسیافتن ب استنتاج اولی میتوا فرمول  F=AB+AC+BCخا ب استنتاجهای
اولی اش تقلیل داد.
ترکیب  ABبا  ACمیدهد A
ترکیب  ABبا  BCمیدهد B
ترکیب  ACبا  BCمیدهد C
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بنابراین استنتاجهای اولی ما هما  Aو  Bو  Cهاتند و لذا معادل ب این وخ

دخ میآیدF=A+B+C :

معنای این معادل این اسس ک اگر هرکدام از عاملها «ب تنهایی یا همراه با دیگر عوامل» وجود داشت باشد ،افس
تحصیلی دخ خیاضیا

نی وجود خواهد داشس .با مروخ جدول مشاهده میشود ک دخ کشوخهایی ک فقط یک عامل

حضوخ داخد ،افس تحصیلی خخ میدهد .مفهوم سخن این اسس ک دخ تژوهشهای تطبیقی هر یک از س عامل میتوانند
ب عنوا شرط الزم و کافی سبب ایجاد تغییر دخ وضع نظام آموزشی شوند و ثانی ًا ترکیب عوامل با هم نی هما اثر خا
خواهد گذاشس.
 .8-5-98کاربست قانون دو مورگان :برای خسید ب استنتاجهای اولی و کاهش ترکیبا علی ب خوش باال نی میتوا
از قانو دوموخگا استفاده کرد .این قانو از نام خیاضیدا انگلیای «اگوستوس دوموخگا » ب عنوا مبدع آ گرفت
شد .قانو وی با دو قاعده اجرا میشود .نخاس معادل خا ب

وخ

منفی «مانند عدم افس تحصیلی دخ خیاضی» نوشت

میشود و دخ آ «علل حاضر ،غایب» و «علل غایب ،حاضر» خواهند شد .یعنی  Aب  aو  bب  Bتبدیل میشوند .دوم
عالمس منطقی «و» خا ب «یا» یعنی عالمس ضرب ب جمع تبدیل میشود .برای مثال میتوا دو قاعده خا دخ خصوص
معادل  F=AC+Bcب کاخ برد و آ خا ب این وخ

نوشس:
)F= (a+c) (b+C
F= ab + aC + bc

با توج ب مثال «افس تحصیلی خیاضی» زمانی خخ نمیدهد ک  :الف) بهره هوشی دانشآموزا تائین نباشد «و»
خوش تدخیس سنتی نباشد« .یا» ب) بهره هوشی دانشآموزا تائیننباشد «و» محتوای دخسی دشواخ باشد« .یا» ج) خوش
تدخیس سنتی نباشد «و» محتوای کتاب دخسی سخس نباشد .طبیعی اسس ک ترکیب  aCفقط ب نظر متناقض میآید،
چراک وقتی دانشآموزا بهرههوشی باالیی داخند ،حتی اگر محتوای کتاب خیاضی دشواخ هم باشد ،افس تحصیلی خخ
نخواهد داد .بنابراین قانو دوموخگا میانبر قانعکنندهای برای خال

کرد مواخد منفی اسس.

 .1-5-98علتهای الزم و کافی :یکی دیگر از ابعادی ک باید دخ جبر بولی مدنظر تژوهشگرا تطبیقی قراخ گیرد،
مفاهیم «علل الزم» و «علل کافی» ب شرح جدول  00-08اسس.
جدول  .99-98انواع علتهای الزم و کافی
ردیف

علتها

توضیح

0

علس الزم و کافی

اگر تنها علس و ن دخ ترکیب با دیگر علل باعث بروز یک خخداد باشد (مانند بهره هوشی تایین

3

علس کافی و ن الزم

9

علس الزم ولی ناکافی

فراگیر).
اگر بتواند سبب بروز خخدادی شود ولی تنها علس با چنین قابلیتی نباشد (مانند محتوای دشواخ کتاب
خیاضی).
اگر بتواند دخ ترکیب با بقی علل سبب تیدایش خخدادی شود و دخ هم ترکیبهایی ک ب تیدایش
آ خخداد ختم میشود حضوخداشت باشد (دخ مثال افس تحصیلی ،هیچیک از س علس الزم ولی
ناکافی نبودند).
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۹۶۲

دخ معادال

آماخی برای مثال دخ خگرسیو چند متغیره ب سختی مشخص میشود ک کدام علس الزم و کدام علس

کافی اسس .اما تفایر این موضوع دخ جبر بولی و معادال

آ ساده اسس ،چراک تنج حالس دخ این معادال

محتمل

اسس.
الف) هیچ علتی ب تنهایی الزم یا کافی نیاسF=AC+Bc .
ب)  Cالزم اسس اما کافی نیاسF=AC+BC .
ج) هم  Aو هم  Cالزم هاتند اما کافی نیاتندF=AC .
د)  Aکافی اسس اما الزم نیاسF=A+Bc .
ه)  Bهم الزم اسس هم کافی F=B

اگرچ این مثالها بایاخ ساده هاتند اما ب خوشنی نشا میدهند ک خوش بولی ب شد

با نظام واژگا علیس «الزم و

کافی» سازگاخ اسس .دخواقع این ویژگی اخزش آ خا ب مثاب اب اخی برای تحلیل تطبیقی اف ایش میدهد .ب ویژه دخ
تژوهش هایی ک خخدادهای یکاا یا مشابهی دخ موخدهای آزمودنی خخ داده باشند (بروز افس تحصیلی دخ س کشوخ
یا چند جامع مختلف).
 .90-5-98فاکتورگرفتن از عبارات جبر بولی :دخ معادال

جبر بولی میتوا از عوامل مشترک فاکتوخ گرفس تا

معادالتی سادهتر ب دسس آید .منطق این فاکتوخگیری چندا با فاکتوخگیری دخ جبر معمولی تفاو

نداخد .برای مثال

این معادل خا دخ نظر بگیرید F=AB+AC+AD :این معادل خا با فاکتوخ گرفتن میتوا اینچنین نوشسF=A(B+C+D) :

دخ معادل باال  C ،Bو  Dازنظر علی معادل هاتند و دخ ترکیب با  Aیک نتیج یا معلول خا ب وجود میآوخند ).(F
فاکتوخگیری فقط برای نشا داد علس الزم نیاس ،بلک نشا میدهد ک کدام علسها ب لحاظ علی ،معادل یکدیگر
خواهند بود (معد داخ آخانی.)0931 ،
 .6-98پژوهش تطبیقی بر اساس الگوی بردی
یکی از الگوهای خایج برای مطالعا

تطبیقی الگوی جرج بردی 0با خویکرد کیفی اسس .دخ این الگو با توج ب ماهیس

و نوع مطالع برخسی تطبیقی دخ چهاخ مرحل «تو یف ،تفایر ،همجواخی و مقایا » ب شرح جدول  03-08وخ
میگیرد.
جدول  .92-98مراحل اجرای الگوی بردی در مطالعات تطبیقی
ردیف

مراحل

0

تو یف

3

تفایر

توضیح
آمادهسازی تدیدههای تژوهش بر اساس شواهد و اطالعا

یادداشسبرداخی شده همراه با تداخک یافت های

کافی
9

برخسی و تحلیل اطالعا

تو یفشده دخ مرحل اول

همجواخی طبق بندی و کناخ هم گذاشتن اطالعا

حا ل از مراحل قبل ب منظوخ ایجاد چاخچوب مقایا شباهسها و

تفاو ها
1

مقایا

برخسی مائل تژوهش با توج ب مقایا ج ئیا

شباهسها و تفاو ها و تاسخ ب سؤاال

تژوهش
1.Beredy
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دخ مطالعا

این بخش ابتدا دادههای موخدنیاز دخباخه موضوع یا جامع موخدی برخسی از منابع گردآوخی و تفایر

میشوند .دخ گام بعد دادهها طبق بندی شده و دخ آخرین مرحل با توج ب هدف ا لی این نوع مطالع  ،شباهسها و
تفاو ها موخدبرخسی و مقایا قراخ میگیرند.
بر اساس این خوش ،تژوهشگر فقط خوی برخسی اعمال و اقداما

دخ حوزه موخدبرخسی و دخ محدوده تعیینشده

متمرک میشود و هم چنینی دخ چندین فعالیس مرتبط با موضوع ،شخصاً حضوخ تیدا میکند تا بتواند با شناخس دقیق
ب یک ا ل کلی دخ زمین موخدی خاص مانند «نظام آموزشی موخدمطالع » برسد.
 .1-98مالحظات نمونهگیری در پژوهش تطبیقی
خوش تطبیقی با مقایا تدیدهها دخ واحدهای «کال و خرد» میتردازد .دخ واحد کال تدیدهای مانند تمد ها با
متغیرهای متعدد و زیادی برخسی میشوند و دخ واحد خرد تعداد تدیدهها اف ایش اما متغیرهای کمتری برخسی خواهد
شد .بنابراین دخ «مطالع تطبیقی کمی 0تعداد مواخد یا نمون موخدبرخسی زیاد» و دخ «مطالع تطبیقی کیفی 3تعداد نمون
محدود» اسس .دخ مطالع کمی تطبیقی تژوهشگر دخ قالب استراتژی قیاسی دخ تی آزمو نظری موخدنظر اسس و حرکس
از نظری ب سمس تحلیل دادههای مرتبط و دخ خدمس نظری دخ جریا اسس .این دخ حالی اسس ک دخ تحلیل تاخیخی-
موخدی ،ابتدا واقع ای مشاهده میشود ،آنگاه واقع مذکوخ دخ متن تاخیخی معین قراخ میگیرد و فرایند تاخیخی و سلال
حوادثی جاتجو میشوند ک ب تولید آ واقع منجر شدهاند.
دخ مطالع تطبیقی کیفی موخدی ،نظری تردازی و دسترسی ب الگوها و مدلهای نابتاً عام مطرح اسس ک نمون ای
از آ خا میتوا دخ کاخ «جا فوخا » دید .بر اساس دستگاه نظری فوخا ک مبتنی بر خهیافس چند علتی اسس ،برای
اینک یک انقالب اجتماعی موفق شکل بگیرد باید تنج عامل علی با هم ترکیب شوند .او این نظری خا با خوش تطبیقی
و مقایا بین کشوخهای منتخب آزمو کرد (غفاخی.)0988 ،
دخ مقایا سنتی وقتی تعداد مواخد اندکی اف ایش مییابد ،کاخ مقایا های متعدد برای یافتن شرایط الزم و کافی
بروز تدیدهها دشواختر میشود .برخی کاخشناسا اعتقاد داخند ک میتوا تا  39موخد خا با هم مقایا کرد .حجم
واحدها یا نمون های موخدبرخسی از نکا

اساسی این نوع تژوهش اسس ک دخ مطالع تطبیق کمی با نمون زیاد و دخ

شکل کیفی با تعداد محدود ،تفایر و تبیین وخ

میگیرد .دخ خوش تطبیقی موخدی ،چند موخد میتوانند دخ قالب

واحدهای کال  ،میانی و خرد با هم مقایا شوند .از این لحاظ ممکن اسس ب

وخ

گاترده ،متغیرهای مربوط ب

آ ها هویسهای متنوعی اختیاخ کنند .اغلب با ب خگ شد موخدها ،ک متشکل از واحدهای کال مانند تمد ها هاتند؛
از حجم و تعداد آ ها کاست میشود .این دخ حالی اسس ک ب تعداد متغیرهای مربوط دخ این واحدها اف وده میشود،
زیرا واحدهای ب خگ و کال ماتعد توشش داد متغیرهای متعددی هاتند و البت با محدود شد گاتره واحدها،
متغیرهای کمتری خا تحس توشش قراخ میدهند.

1. Quantitative Comprative
2. Qulitative Comprative
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 .8-98مالحظاتی برای جمعآوری دادهها
بایاخی از تژوهشگرا موخد انتخاب شده خا با کشوخ خود یا یک تیپ ایدئال نظری مقایا میکنند .برای جمعآوخی
دادهها ،مهمترین نکت تعیین حوزه موخدمطالع و سپس جمعآوخی دادهها از چهاخ خوش «اسنادی ،مصاحب  ،مشاهده و
مصاحب باخبرگا » اسس .اسناد و مداخک جمعآوخیشده از حداقل دو جامع  ،موخداستفاده قراخ میگیرند تا تو یف
و تبیینی از «مشابهسها ،تفاو ها و شرایط تیامدها و نکا

مبهم و تنها » خا نشا دهند .برای شناسایی تشابها

و

تمای های واقعی میتوا از سؤاالتی ب شرح جدول  09-08بهره گرفس.
جدول  .99-98سؤاالتی برای شناسایی تشابهات و تمایزهای واقعی
سؤاالت

ردیف
0

سؤال و مائل موخدبحث چیاس؟ با چ خلل یا خخن ای مواج بودهاند ک برای خفع آ اقدام ب تولید فکر شده اسس؟

3

تیشین معرفتی این مائل و این بحث چیاس؟

9

تاخادایم حاکم بر بحث چیاس؟

1

مبادی تصوخی و تصدیقی آ کدام اسس؟

9

خویکردهای ب کاخخفت کدماند؟

5

از چ ادل ای استفادهشده اسس؟

1

چ خوشی ب کاخخفت اسس؟

8

از چ اب اخی برای کشف حقیقس استفادهشده اسس؟

3

لوازم و آثاخ و نتایج نظری اخائ شده چیاس؟
مشاب و نظریا

خقیب چ مواخدی هاتند؟

09

نظریا

00

از چ ادبیاتی استفادهشده اسس؟

 .1-98مالحظاتی برای تجزیهوتحلیل یافتهها در پژوهش تطبیقی
این تژوهش از خویکردهای گوناگو کمی و کیفی بهره میبرد و داخای ماهیس «تو یفی ،تبیینی و تحلیلی» اسس و دخ
تالش برای جاتجوی تشابها

و افتراقها یا جهسگیری خوششناختی قیاسی و استقرایی اسس .خوش تطبیقی ب هما

اندازه خوششناختی ب «دانش نظری» نیاز داخد .تژوهشگر برای تحلیل تطبیقی نظری ها اغلب از س گام «تطبیق تو یفی
و گ اخشی»« ،تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین» و «تطبیق نقادان » بهره میگیرد.
 .9-1-98تطبیق توصیفی و گزارشی :مشخص کرد اشتراکا

و افتراقا

بر اساس حدود خاص اسس.

 .2-1-98تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین :تاسخ ب ترسش چرایی هماانیها و ناهماانیها
 .9-1-98تطبیق نقادانه :مرحل اخزیابی نظریا

با محوخیس داوخی «حقوباطل» یا « دقوکذب» با گامهایی ب شرح

جدول  01-08توج داشس.
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جدول  .93-98گامهای تطبیق نقادانه
توضیح

ردیف

گامها

0

نقد معنایی نظری

3

برخسی سازگاخی دخونی نظری

9

برخسی سازگاخی نظری با امر بیرونی

1

برخسی سازگاخی نظری با واقع

آیا ا طالحا

ب وضوح تعریف و مشخص شده اسس؟

برخسی گ اخههای متضاد یا تاخادوکس دخ خود مجموع
برخسی گ اخهها متضاد دخ بیرو مجموع
اگر نظری ای از مراحل تیشین سالم عبوخ نگند و داخای سازگاخی دخونی و بیرونی
نباشد ،نمیتواند با واقع منطبق باشد.

مطالع تاخیخی ر تطبیقی نیازمند فهم تاخیخی اسس .دخک شرایط زمانی و همزمانی و تقاخ خویدادها ب معنای
فهمی تاخیخی اسس ک ب دخک زنجیرههای تکوینی و اتصاال

بین خخدادها کمرک مریکنرد .تحلیل تطبیقی تاخیخی

نوع خاص و متمای ی از تژوهشهای اجتماعی اسس ک برا سر ویژگری اساسری «تحلیل علّی ،تأکید بر فرایندهای
زمانی و استفاده از مقایاة سیاتماتیک بافتمند» مشخص میشود (غفاخی.)0988 ،
از تحلیل تطبیقی ب دو شیوه تطبیرق «دخونری و بیرونی» استفاده میشود .دخ شیوه تطبیق دخونی تغییرا
واقعیس معین مانند نهاد ازدواج دخ طی زما و دخ قالب فرهنگ و فضای متفاو
نشا دهنده و برمالکنندة الگوهای تفاو
خواهد بود .دخ شیوه تطبیق بیرونی ،تغییرا

یک

شناسایی میشود .ایرن تغییررا

و تشاب برای نهاد ازدواج دخ طی زما و دخ بین فرهنگ و فضاهای متفاو
دو یا چند واقعیس متفاو

دخ طی یک یا چندین زما  ،دخ یک و /یا چند

جامع برخسری و شناسرایی میشوند .این تغییرا نشا دهنده الگوهای تفاو و تشاب دخ بین واقعیسهای موخدمطالع
خواهند بود.
برای اخزیابی کیفیس تژوهش ،بهترین مرجع و سنج  ،خبرگا و متخصصین حوزههای موخدبرخسی هاتند .همچنین
بازنگری مجدد منابع موخداستفاده و اطمینا از اتقا منابع موخد بهرهبرداخی اسس .این مهم دخ موضوعا

حااس

موخدمطالع تطبیقی دوچندا میشود .از آ جا ک تژوهش کیفی وامداخ دیدگاه ذهنیس تژوهشگر دخ تطبیق مواخد
مختلف اسس و اخائ تفایرهای نظری یافت های همگن و غیرهمگن میباشد؛ اخزیابی کیفیس این تژوهش از حااسیس
بیشتری برخوخداخ اسس .لذا دخ خوش تطبیقی برای اخزیابی از خوش خبرگا موازی و خبرگا غیر همنظر و حتی
مخالف و نقاد هم استفاده میشود .برای نمون یکی از خوشهای خایج اخزیابی تژوهشهای تطبیقی ،نقدهای داغ
اخزیابا موافق و مخالف دخ تنلهای تخصصی اسس ک موجب باخش مغ ی بایاخ زیاد نقادا اسس ک دخ حالس عادی
خود خا نمایا نمیسازد (خنیفر و مالمی.)0939 ،
دخ تحلیل تطبیق کیفی «دو مکتب یا دیدگاه» باید ب مقایا تفصیلی دو دیدگاه بر اساس موضوعا
دخ این مایر ضمن اخائ خال

محوخی ترداخس.

ای از ماائل مهم مطرحشده سپس دخباخه «برتری یک دیدگاه بر اساس شاخصهای

ماتدل» یا «عدم برتری دیدگاهی و برشمرد قابلیسها و اخزشهای هر دیدگاه از زاوی ای خاص» ترداخت میشود
(فتوحی.)0989 ،
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هدف کلی :آشنایی با روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم و انواع روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
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مقدمه
وقتی احتمال انتخاب با گ ین ها و معیاخهای متفاو

و گاهی متناقض وجود داشت باشد ،یکی از خوشهای مؤثر دخ

انتخاب تصمیم برتر استفاده از خوشهای «تصمیمگیری چندمعیاخه» اسس .دخ این فصل ب س خوش مهم دخ این عر
یعنی « »ANP« ،»AHPو « »DEAترداخت خواهد شد.
 .9-91روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
«تصمیمگیری» شامل «شناسایی خاهحلهای مختلف و ممکن»« ،اخزیابی امکا تذیری آنا »« ،اخزیابی عواقب و نتایج
ناشی از اجرای هر خاهحل» و «انتخاب و اجرای بهترین خاهحل» اسس .کیفیس دخ بایاخی مشاغل ازجمل «مدیریس»
تابع کیفیس تصمیمگیری اسس .اغلب تصمیمگیریها بر اساس چندین معیاخ کمی یا کیفی خواهد بود .هرچند خویکرد
ا لی تژوهش بر «کاهش خطای تصمیم» دخ اموخ خاص تأکید داخد اما برخی خوشهای تژوهش ب طوخ ماتقیم ب دنبال
انتخاب دقیقتر و مناسبتر یک تصمیم مناسب از میا تصمیمهای موجود اسس .وقتی برای انتخاب یک تصمیم از
میا تصمیم های مختلف ،چند معیاخ وجود داخد ک هرکدام داخای اخزش و اوزا خود هاتند ،الگوی تژوهشی
«تصمیمگیری چندمعیاخه یا  1»MCDMشکل میگیرد .الگوی تژوهشی تصمیمگیری چندمعیاخه داخای دو دست ا لی
ب شرح جدول  0-03هاتند.
جدول  .9-91انواع مدلهای روش پژوهش تصمیمگیری چندمعیاره MCDM

توضیح

ردیف

انواع

0

MODM

مدلهای تصمیمگیری چندهدف برای فضای تصمیمگیری تیوست با هدف طراحی

3

MADM

مدلهای تصمیمگیری چند شاخص برای فضای تصمیمگیری گاات با هدف انتخاب گ ین برتر

دخباخه «معیاخها» دخ این خوش بر س اقدام اساسی «تبدیل معیاخهای کیفی ب کمی»« ،بیمقیاس کرد معیاخها» و
«تعیین وز های نابی معیاخها» تأکید میشود .برای تحلیل یک «نظام چندمعیاخه دخ تصمیمگیری» باید عنا ر آ خا
ب دقس شناخس و تعریف کرد و سپس ب «مدلسازی و تحلیل» آ ترداخس .از عنا ر مهم دخ این خوش تژوهش
میتوا ب «هدف»« ،تصمیمگیرنده»« ،معیاخهای اخزیابی»« ،گ ین های تصمیم» و «نتایج حا ل از مقایا ها» اشاخه کرد.
عنصر مرک ی این ساختاخ ،یک «ماتریس تصمیم» اسس ک شامل مجموع ای از سطرها و ستو هاسس .این ماتریس
نتایج تصمیم خا برای مجموع ای از گ ین ها و معیاخهای اخزیابی بیا میکند .اولویسها میتوانند ب

وخ

وز های

اختصاص دادهشده برای معیاخهای اخزیابی موخداستفاده قراخ گیرند .با اولویسبندی نتایج تصمیم میتوا بهترین گ ین
خا انتخاب کرد .ازجمل مهمترین خوشهای تصمیمگیری چندمعیاخه میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  3-03اشاخه
کرد.

)1. Multiple Criteria Decision Making (MCDM
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جدول  .2-91انواع روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
ردیف

روش

توضیح

0

AHP

فرایند تحلیل سلال مراتبی با تأکید بر انتخاب بهترین گ ین بر اساس معیاخهای مختلف از طریق مقایا زوجی

3

FAHP

9

ANP

مانند  AHPبا این تفاو

1

Vikor

ویکوخ خوشی سازشی برای تصمیمگیری تیرامو گ ین ها براساس معیاخهای مختلف ک جواب سازشی یا داخای

و وز دهی ب معیاخها و گ ین ها
فرایند تحلیل مراتب فازی با تأکید بر فرایند بر فازیسازی اعداد دخ فرایند تحلیل سلال مراتبی
ک خابط بین معیاخها هم برخسی میشود.

توافق متقابل ن دیکترین جواب موج ب جواب ایدئال اسس.
9

 ELECTREختب بندی گ ین ها از بر اساس مفاهیم مالط و غیر مالط
دخ تاتایس باید با توج ب معیاخها ،گ ین ها ختب بندی شوند یا ب هر یک از آ ها یک نمره کاخایی داده شود.

5

TOPSIS

1

SAW

8

ISM

3

MABAC

تخمین مقایا سطوح مبتنی بر برداخ چندمعیاخه

09

CRITIC

اهمیس معیاخها مبتنی بر همباتگی دخونی معیاخها

00

BWM

03

DEA

ختب بندی گ ین ها ب کمک ماتریس تصمیم و سپس وز دهی و نرمالسازی آ ها
«مدلسازی ساختاخی تفایری» ک با استفاده از نظرا

خبرگا ب دنبال تج ی معیاخها دخ چند سطح مختلف

و تحلیل اختباط بین شاخصها میتردازد.

خوش «بهترین بدترین» بر تای ماتریس مقایاا

زوجی بنا شده و از این نظر شباهسهایی با خوش  AHPداخد.

باخ محاسباتی کمتری نابس ب سایر خوشها داخد و دخ ماائل تصمیمگیری با تعدادی زیاد معیاخ مفید اسس.
تحلیل توششی دادهها با تأکید بر دادههای وخودی و خروجی ب هر نهاد برای تصمیمگیری

دخ میا این مواخد ب س موخد خایج چو «فرایند تحلیل سلال مراتبی « ،0»AHPفرایند تحلیل شبک ای  3»ANPو
«تحلیل توششی دادهها  9»DEAاشاخه خواهد شد .دو خوش « »AHPو « »ANPباوجود مشابهس اما تفاو هایی ب
شرح جدول  9-03با هم داخند.
جدول  .9-91تفاوت روش تحلیل شبکهای  ANPبا تحلیل سلسلهمراتبی AHP

ردیف

روش

0

AHP

3

ANP

توضیح
برای معیاخهای ماتقل از هم و امکا مقایاا

زوجی بر اساس الگوی سلال مراتبی (داخای محدودیسهای

یکطرف و دخ نظر نگرفتن واباتگیهای متقابل بین عنا ر تصمیم)
برای معیاخهای داخای همباتگی نابس ب هم و بر اساس ساختاخ شبک ای (خویکردی چند طرف با امکا برخسی
واباتگیهای متقابل بین عنا ر تصمیم)

دخ شکل  0-03تفاو

خطی بود ( AHPتصویر ) aبا شبک ای بود ( ANPتصویر  )bنشا دادهشده اسس .هر

یک از بخشها با گره یا  Nodeو خوابط آ ها با هم با فلش مشخص میشوند .خوش  ANPهما خوش  AHPبا
تفاو

تأکید بر برخسی خوابط دخونی اسس اما هر دو خوش با مقایا زوجی ب دنبال انتخاب «تصمیم یا گ ین برتر»

هاتند .دخ مواخدی از مدل  ANPتنها برای شناخس معیاخ یا زیرمعیاخ برتر استفاده میشود.
)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
)2. Analytical Network Process (ANP
)3. Data Envelopment Analysis (DEA
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شکل  .9-91تفاوت مدلهای تحلیل سلسلهمراتبی ) (aو تحلیل شبکهای )(b
 .2-91مفهوم تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل سلال مراتبی یا  AHPب عنوا یک خوش تصمیمگیری چندمعیاخه با طراحی «دخخس تصمیم» اسس ک نخاتین
باخ توسط توماس ال ساعتی 0دخ سال  0389مطرح شد .دخ این خوش س سطح سلال مراتبی از باال ب تائین ب شرح
«هدف مائل »« ،معیاخهای اخزیابی» و «گ ین ها یا انتخابهای ممکن» مانند شکل  3-03وجود داخد.

شکل  .2-91نمونه یک طرح سلسلهمراتبی از باال شامل «هدف ،معیار ،زیرمعیار و گزینهها» برای خرید خودرو

دخ نمون شکل  0-03تعداد  5گ ین یا خودخو وجود داخد ک بر اساس معیاخهای «ه ین  ،ایمنی ،استایل و ظرفیس»
و دخ برخی معیاخها مانند «ه ین » با زیرمعیاخهایی مانند «ه ین خرید ،ه ین سوخس ،ه ین نگهداخی و اخزش برای
فروش» ب

وخ

مقایا جفتی موخدبرخسی قراخ میگیرند .دخ هر تژوهش «تحلیل سلال مراتبی» باید ب ترتیب س

سطح «هدف ،معیاخها و گ ین ها» ب شرح جدول  1-03مشخص شود.
جدول  .3-91تعیین سطوح سلسلهمراتب در روش AHP

ردیف

اصول

توضیح

0

هدف

یا  Goalو هما نیاز تصمیمگیری دخ زمین خاص یا هدفی ک تژوهش برای آ انجام میشود .برای نمون هدف

3

معیاخ

9

گ ین ها

میتواند تصمیمگیری مناسب برای خرید یک محصول از میا چند محصول باشد.
یا  Criterionهما چی ی ک انتخاب بر اساس آ

وخ

میگیرد .با معیاخها میتوا تمای یا برتری یک گ ین

نابس ب گ ین های دیگر خا تشخیص داد .برای نمون دخ انتخاب بین چند محصول ،معیاخ «ه ین » و با زیرمعیاخهایی
چو «ه ین خرید» و «ه ین نگهداخی» میتواند دخ انتخاب یک محصول مؤثر باشد.
معادل  Alternativeیا  Candidatesو هما مواخد قابل انتخاب ک باید باالترین اولویس خا تس از مقایا ها بر
اساس معیاخها شناسایی شود .گ ین ها میتواند شامل «محصول»« ،اناا »« ،ایده» یا «نظر» باشند .برای نمون
تژوهشگر ممکن اسس بخواهد بین چند محصول یا نام د مدیریس ،بهترین گ ین خا با معیاخهایی دقیق انتخاب کند.

فرایند اجرای تحلیل سلال مراتبی  AHPشامل مراحلی ب شرح جدول  9-03اسس.

1. Thomas L. Saaty
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جدول  .5-91مراحل اجرای روش AHP

توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

تدوین ماتریس مقایا دوب دوی معیاخها و تعیین وز آ ها و دخ ادام تعیین وز یا اولویس گ ین ها

9

بحث و نتیج -

جمعبندی از تحلیل یافت ها و انتخاب گ ین یا تصمیم برتر

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و تعیین دقیق تعداد معیاخها و گ ین ها

انتخاب جامع و نمون خبرگا برای جمعآوخی دیدگاهها دخباخه معیاخها و گ ین ها
طراحی ترسشنام خبره یا مقایا کننده دوب دوی معیاخها و سپس مقایا گ ین ها بر اساس وز
معیاخها

گیری

 .9-2-91طراحی پژوهش :دخ این مرحل باید مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و الگوی سلال مراتبی شامل «هدف،

معیاخ و گ ین » مشخص شود .بنابراین باید دخ یک الگو ،ابتدا «هدف» ،سپس «معیاخها» و دخ وخ ل وم «زیرمعیاخهایی
بر هر معیاخ» و دخ انتهای سلال مراتب گ ین ها خا مشخص کرد .هدف ا لی نشا دهنده نیاز ب انتخاب یک گ ین
یا تصمیم از میا گ ین ها یا تصمیمهای دیگر اسس .شکل  9-03یک نمون الگوی طراحی شده اسس ک دخ آ «هدف»
انتخاب یک گ ین از میا س گ ین نام د برای مدیریس یک سازما اسس .دخ سطح دوم معیاخهای انتخاب یک مدیر
مناسب یعنی «عالق  ،تجرب  ،تحصیال

و سن» بر اساس مروخ تیشین و مبانی نظری انتخابشدهاند .سطح سوم ب

معرفی گ ین های موجود میتردازد ک باید یکی از آ ها با باالترین اولویس انتخاب شوند.

شکل  .9-91نامزدهای مدیریت از راست به چپ با اسامی گزینههای «الف ،ب ،ج»

باید دقس داشس ک تعداد زیاد گ ین  ،مراحل بعد و ب ویژه تشکیل ماتریس مقایاا
دشواخ خواهد کرد .بنابراین ضروخ
زیرمعیاخهای» مناسب و دخ وخ

داخد تا با مروخ مبانی نظری و ادبیا

زوجی دخ مرحل تحلیل خا

تیشین ب شناسایی و انتخاب «معیاخها و

امکا محدود کرد گ ین ها ترداخس .برای مقایا های زوجی باید ب «همگنی»

یا «مقایا تذیری» جفس گ ین های موخدبرخسی توج داشس .یعنی نمیتوا «گ ین با برتریهای محرز» از گ ین های
دیگر خا واخد مدل کرد .منطق الگوی طراحی شده سلال مراتبی دخ این مرحل آ اسس ک بر اساس هدف مشخص
شده و ب کمک معیاخها بتوا با مقایا گ ین ها ،بهترین آ ها خا انتخاب کرد (طالقانی ،شاهرودی و انعی.)0933 ،
 .2-2-91مالحظات نمونهگیری :نمون گیری دخ خوش  AHPاز افراد خبره وخ
ترسشنام خبره از میا افراد احبنظر و خبره دخ حوزه موخداشاخه وخ
ب

وخ

میگیرد .یعنی دادهها از طریق

میگیرد .نمون گیری دخ این خوش اغلب

کلشماخ یا هدفمند اسس ،زیرا دخ اغلب مواخد تعداد افراد احبنظر یا خبره دخ زمین ای مشخص یا کم یا
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دسترسی ب آ ها دشواخ اسس .ب این منظوخ اغلب تعدادی بین  09تا  39نمون تو ی شده اسس (ایااب3905 ،0؛
بیبی .) 3909 ،3البت اگر دخ وخ

جامع خبره و امکا دسترسی ب آ ها ،میتوا تعداد خا

باالبود تعداد نفرا

اف ایش داد.
 .9-2-91مالحظات جمعآوری دادهها :دادهها دخ این خوش با ترسشنام ای بنام ترسشنام خبره جمعآوخی میشوند.
خبرگا « ،ابتدا دخباخه معیاخها» و سپس «دخباخه گ ین ها» با مقیاس «ن دخج

این «ترسشنام » امکا جمعآوخی نظرا

ساعتی» ب شرح جدول  5-03یا مقیاس «تنجدخج ای» خا فراهم میکند.
جدول  .6-91مقیاس «نه درجهای» برای مقایسه جفتی
توضیح

ارزش

وضعیت مقایسه

0

شرایط برابر

9

کمی برتر

9

برتر

1

برتری زیاد

برتری زیاد یک معیاخ یا گ ین با معیاخ یا گ ین موخد مقایا دیگر

3

برتری کامل

برتری کامل یک معیاخ یا گ ین با معیاخ یا گ ین موخد مقایا دیگر

8-5-1-3

بینابین

اهمیس برابر برای دو معیاخ یا گ ین موخد مقایا
کمی بهتر بود یک معیاخ یا گ ین با معیاخ یا گ ین موخد مقایا دیگر
برتری یک معیاخ یا گ ین با معیاخ یا گ ین موخد مقایا دیگر

اخزشهای بینابین مواخد فوق

«ترسشنام خبره» داخای شکلی دوبعدی و با امکا مقایا زوجی اسس ،یعنی دو معیاخ یا گ ین دخ دو سمس
تیوستاخ اعداد قراخ میگیرند .تاسخدهنده با مقایا دو معیاخ یا گ ین  ،عدد برتری هر گ ین با گرایش ب محدوده باالتر
از « »0و ب سمس آ گ ین انتخاب میکند .انتخاب نقط « »0دخ وسط ب معنای یکاا بود اولویس دو معیاخ یا گ ین
موخدبرخسی اسس .دخ جدول  1-03یک نمون از الگوی ترسشنام خبره برای مقایا دوب دوی چهاخ معیاخ دخ نمون
معرفی شده برای انتخاب مدیر برتر خا نشا میدهد.
جدول  .1-91نحوه مقایسه معیارهای اصلی
1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیار

معیار
معیاخ تجرب

1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیاخ سن

معیاخ تجرب

1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیاخ عالق

معیاخ تجرب

1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیاخ تحصیال

معیاخ سن

1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیاخ عالق

معیاخ سن

1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیاخ تحصیال

معیاخ عالق

1

1

5

9

9

9

5

1

1

معیاخ تحصیال

 .3-2-91تحلیل دادهها :بعد از جمعآوخی دادهها اقداماتی ب شرح جدول  8-03برای تحلیل دادهها وخ

میگیرد.

1. ISAHP
2. Baby, S
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جدول  .8-91اقدامات اجرایی برای تحلیل دادهها
اقدامات

ردیف
0

تعیین وز معیاخها

3

تعیین نرخ سازگاخی مقایا زوجی معیاخها

9

تعیین وز گ ین ها

1

تعیین نرخ سازگاخی مقایا زوجی گ ین ها

9

انتخاب گ ین یا تصمیم برتر

 .9-3-2-91تعیین وزن معیارها :دخ ادام و تس از دادههای جمعآوخیشده دخخصوص می ا اولویسهای معرفی
شده دخ هر معیاخ باید «اهمیس و وز هر معیاخ» خا مشخص کرد .یکی از خوشهای ترکاخبرد برای وز دهی ب معیاخها
شامل خوش « مجموع سطری ،مجموع ستونی ،میانگین معنایی ،میانگین حاابی ،میانگین هندسی و برداخ ویژه» اسس.
این خوش با یک سری عملیا

سطری -ستونی دخ یک ماتریس تا خسید ب «برداخ ویژه» 0یا «وز نهایی» انجام

میشود .یک نمون ماتریس موخداشاخه دخ جدول  3-03اخائ شده اسس.
جدول  .1-91جدول تعیین وزن معیارها
معیارها

تجربه

سن

عالقه

تحصیالت

میانگین

وز نرمال یا (بردار ویژه)

تجربه

0

1

9

1

9/19

9/13

سن

0/1

0

0/9

0/9

0/51

9/03

عالقه

0/9

9

0

9

3/99

9/35

تحصیالت

0/1

9

0/9

0

0/01

9/09

3/95

0

مجموع

دخ این ماتریس «اولویس  »1برای «تجرب نابس ب سن» یعنی تجرب «هفس مرتب » اولویس باالتری داخد؛ دخ حالس
«سن نابس ب تجرب » مقداخ « »0/1یعنی سن هفس برابر نابس ب تجرب از اولویس کمتری برخوخداخ اسس .دخ ادام
برای محاسب «میانگین» نتایج مقایا های زوجی هر سطر با هم جمع و بر تعداد آ تقایم میشود .دخ ماتریس نمون
اخائ شده برای تعیین اولویس معیاخ «تجرب » ،نمرا

 1خدیف معیاخها با هم جمع و بر تعداد معیاخها یعنی چهاخ تقایم

میشود .دخ این نمون جمع چهاخ خدیف برابر « »09و تقایم آ بر چهاخ ،مقداخ میانگین « »9/19اسس .دخ گام دوم
برای نرمال شد وز ها باید میانگین ب دسسآمده هر «سطر» خا بر مجموع نتایج «ستونی میانگینهای ب دسسآمده از
سطرها» تقایم کرد .منظوخ از «وز نرمال» آ اسس ک جمع اوزا برابر  0باشد .ستو جدید حاوی وز نرمال شده
هر معیاخ ،هما «برداخ ویژه» یا وز نهایی و نشا دهنده اولویس معیاخها ب شرح جدول  09-03اسس.

1. Egienvalue
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جدول  .90-91جدول رتبهبندی بر اساس اوزان نرمال
نام معیار

ارزش وزنی

رتبه

تجرب

9/13

0

عالق

9/35

3

سن

9/03

9

تحصیال

9/09

1

هر معیاخ ممکن اسس خود از یک مجموع زیرمعیاخها تشکیلشده باشد .برای نمون معیاخ «تجرب » میتواند شامل
«سابق کاخی دخ سازما حاضر»« ،تجرب کاخ دخ سازما های دیگر»« ،تجرب مدیریتی» و زیرمعیاخهای دیگر باشد .وقتی
زیر معیاخ وجود داشت باشد ،ب یک سطح دیگر دخ مدل  AHPاضاف میشود.
 .2-3-2-91تعیین نرخسازگاری مقایسات زوجی معیارها :برای کنترل هرگون خطا یا ناسازگاخی دخ هر جدول
مقایا های زوجی باید «نرخ ناسازگاخی» خا محاسب کرد .این محاسب امکا تشخیص می ا سازگاخی و اعتماد ب
اولویسهای حا ل از مقایا ها خا فراهم میکند .نرخ ناسازگاخی «کمتر از  »9/0ب من ل «قابلتذیرش بود » می ا
بیشتر بود از « »9/0باید دخ مقایا ها تجدیدنظر شود .مراحل محاسب نرخ

«سازگاخی مقایا ها» اسس و دخ وخ
ناسازگاخی ب شرح جدول  00-03اسس.

جدول  .99-91مراحل اجرای نرخ ناسازگاری
توضیح

ردیف

مراحل

0

محاسب برداخ مجموع

برداخ مجموع وزنی حا ل از ضرب ماتریس مقایاا

زوجی دخ برداخ ستونی «وز نابی»

وزنی
3

محاسب برداخ سازگاخی

9

محاسب Lmax

1

محاسب شاخص سازگاخی

9

محاسب نابس سازگاخی

تقایم عنا ر برداخ مجموع وزنی بر برداخ اولویس نابی
میانگین عنا ر برداخی سازگاخی Lmax
بر اساس فرمول (CI =)Lmax -n( /)n-0

دخ این فرمول  nعباخ

اسس از تعداد معیاخهای موجود دخ مائل

تقایم شاخص سازگاخی بر شاخص تصادفی ()CR=CI/RI

شاخص تصادفی از جدول مشخصی ب شرح جدول  03-03استخراج میشود.
جدول  .92-91جدول شاخص سازگاری تصادفی )(RI

09

01

09

03

00

09

3

8

1

5

9

1

9

3

N

0/93

0/91

0/95

0/18

0/90

0/13

0/19

0/10

0/93

0/31

0/03

9/3

9/98

9

RI

نرخ ناسازگاخی نمون اخائ شده برابر  9/980بود ک چو از می ا « »9/0کمتر بود ،می ا سازگاخی یا اعتماد ب
مقایا ها موخد تأیید بود.
 .9-3-2-91تعیین وزن گزینهها :دخ گام بعد باید گ ین ها ب

وخ

دوب دو بر اساس هر معیاخ مقایا شوند .بازهم

از موخد ترسشنام خبره برای مقایا زوجی گ ین ها توسط خبرگا استفاده میشود تا نمرا

برتری هر گ ین نابس

ب گ ین دیگر مشخص شود .دخ این ترسشنام بر اساس هر یک از معیاخها ب طوخ جداگان بین گ ین های موجود
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مقایا های جفتی وخ

میگیرد .برای نمون بر اساس معیاخ «تجرب » ،بعد از انجام مقایا ها ،ماتریس دادهها ب شرح

جدول  09-03حا ل شد.
جدول  .99-91ماتریس مقایسه زوجی گزینهها بر اساس معیار «تجربه»
تجربه

گزینه الف

گزینه ب

گزینه ج

گزینه الف

0

0/1

1

گزینه ب

1

0

3

گزینه ج

0

0/3

0

ب همین نحو برای هر یک از معیاخها ماتریس مقایا زوجی انجام میشود و دخ ادام مانند قبل «میانگینها» و
«وز های نرمالشده» هر گ ین محاسب خواهد شد .ب عباخ دیگر میانگین هر سطر محاسب و ب طوخ جداگان بر
مجموع ستونی میانگینهای سطرها تقایم تا مقداخ «وز نرمال شده» و «گ ین با باالترین اولویس» بر اساس هر معیاخ
مشخص شود (جدول  .)01-03ستو تعیینکننده اولویس هما ستو «برداخ ویژه» اسس.
جدول  .93-91ماتریس تعیین وزننرمالشده و تعیین اولویت بین گزینهها بر اساس معیار تجربه
تجربه

گزینه الف

گزینه ب

گزینه ج

اولویت

گزینه الف

0

0/1

1

9/301

گزینه ب

1

0

3

9/101

گزینه ج

0

0/3

0

9/955

همین مقایا های زوجی خا باید برای سایر معیاخها نی انجام داد تا اولویس گ ین ها ب تفکیک هر معیاخ مشخص
شود.
 .3-3-2-91تعیین نرخ سازگاری مقایسههای زوجی گزینهها :مانند خوش معرفی شده برای «تعیین نرخ سازگاخی
مقایا های زوجی معیاخها» ،دخ این مرحل نی نرخ سازگاخی مقایا های زوجی گ ین ها تعیین میشود.
 .5-3-2-91انتخاب گزینه یا تصمیم برتر :دخ ادام نمرا

وز یا اولویس هر گ ین دخ هر معیاخ خا دخ ماتریای ب

شکل  09-03تنظیم تا «وز کلی یا نهایی» هر گ ین محاسب شود.
جدول  .95-91نمونه ماتریس وزن گزینهها در هر معیار
تجربه

سن

عالقه

تحصیالت

گزینه الف

9/301

9/359

9/119

9/088

گزینه ب

9/101

9/513

9/031

9/980

گزینه ج

9/955

9/959

9/959

9/190

برای تعیین «وز کلی یا نهایی» هر گ ین باید « وز هر گ ین دخ هر معیاخ بر وز آ معیاخ ضرب» شود تا وز
هر گ ین بر اساس وز معیاخ تعیین گردد .تسازآ میتوا با جمع وز های محاسب شده هر گ ین بر اساس وز هر
معیاخ میتوا اعداد ب خگتر و اولویس انتخاب خا کرد .برای نمون وز نهایی گ ین «الف» ب این شکل محاسب میشود.
 =)9/301 × 9/13( + )9/088 × 9/09( + )9/199 × 9/35( + )9/359×9/03(=9/99امتیاز گ ین الف
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ب همین ترتیب گ ین «ب» داخای « »9/13امتیاز و گ ین «ج» داخای » »9/09امتیاز شدند .دخنتیج گ ین «ب» با
بیشترین امتیاز میتواند گ ین اول برای انتخاب ب عنوا مدیر باشد (حبیبی ،بیتا) .برای انجام محاسبا

موخداشاخه

میتوا از نرماف اخهای «اکال ،سوتر دسیژ و اکاپر چویس» 0استفاده کرد.
 .9-91فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) 3

با توج ب سازگاخی بیشتر اعداد فازی با عباخا

کالمی و گاه مبهم اناانی ،میتوا از آ ها برای تصمیمگیری دخ

دنیای واقعی استفاده کرد .این فرایند بر فازیسازی اعداد دخ فرایند تحلیل سلال مراتبی یا استفاده از اعداد فازی مثلثی
دخ ماتریس مقایا های زوجی و بر مبنای حداقل مجذوخا

لگاخیتمی اشاخه داخد .دخ خوش «چانگ» دخ فازیسازی ب

مفهوم «دخج امکا تذیری» یا می ا احتمال ب خگتربود یک عدد فازی از عدد فازی دیگر تأکید میشود .طیف فازی

معادل مقیاس ن دخج ساعتی «اهمیس برابر ،کمی بهتر ،خیلی بهتر ،ب مقداخ خیلی زیاد بهتر و کامالً بهتر» 9و محدوده-

های بینابینی ب شرح جدول  05-03اسس.
جدول  .96-91طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در روش AHP

ردیف

عبارت کالمی مقایسه  iنسبت به j

معادل فازی

معادل فازی معکوس

0

اهمیس برابر

)(1,1,1

)(1,1,1

3

بینابین

)(1,2,3

)(0/333, 0/5, 1

9

کمی بهتر

)(2,3,4

)(0/25, 0/333, 0/5

1

بینابین

)(3,4,5

)(0/2, 0/25, 0/333

9

خیلی بهتر

)(4,5,6

)(0/166, 0/2, 0/25

5

بینابین

)(5,6,7

)(0/142, 0/16, 0/2

1

ب مقداخ خیلی زیاد بهتر

)(6,7,8

)(0/125, 0/142, 0/166

8

بینابین

)(7,8,9

)(0/111, 0/125, 0/142

3

کامالً بهتر

)(9,9,9

)(0/111, 0/111, 0/111

دخ خوش  AHPفازی مراحلی ب شرح جدول  01-03تیشبینیشده اسس (سرافرازی ،ای دیاخ و حبیبی.)0939 ،

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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۹۱۷

جدول  .91-91الگوریتم بهبودیافته روش  AHPفازی
مراحل

ردیف
0

انتخاب طیف فازی موخدنظر و وخود دادههای گردآوخیشده دخ ماتریس زوجی

3

استفاده از میانگین هندسی برای تجمیع دیدگاه خبرگا و محاسب میانگین هر سطر

9

جمع فازی محاسب مجموع ترجیحا

یا اولویسها با جمع فازی

بر مجموع تمامی آ ها (استفاده از فرمول اختصا ی برای محاسب وز هر عنصر ب دلیل مقادیر فازی)

1

تقایم ترجیحا

5

تعیین وز نهایی مواخد (اوزا فازی ک برای محاسب وز قطعی از خوش فازی زدایی استفاده میشود).

1

نرمال کرد اوزا قطعی ب دسسآمده ب خوش نرمالسازی خطی

 .3-91فرایند تحلیل شبکه)(ANP

خوش «فرایند تحلیل شبک ای یا  »ANPتوسط «ساعتی و تاکیزاوا» دخ سال  0385اخائ شد .خوش  ANPخویکرد
توسع یافت از خوش  AHPاسس .دخ شرایط ماتقل بود معیاخها اولویس با هما خوش تحلیل سلال مراتبی یا
 AHPخواهد بود اما دخ وخ

وجود خوابط اثرگذاخ بین معیاخها و زیرمعیاخها بهتر اسس ک از خوش  ANPاستفاده

شود .خوش تحلیل شبک ای یا  ANPاز ساختاخی شبک ای ب شرح  1-03برخوخداخ اسس ک خوابط بین سطوح مختلف
تصمیم خا ب

شبک ای نشا میدهد .این الگو بر تعامال

وخ

و بازخوخدهای میا معیاخها و گ ین ها تأکید داخد.

شکل  .3-91نمونه الگوی فرایند تحلیل شبکهای

بر اساس شکل  1-03چهاخ معیاخ  C1تا  C4معیاخهای ا لی تصمیمگیری هاتند .برای تعیین خوابط بین معیاخها
میتوا از یکی از خاهها ب شرح جدول  08-03استفاده کرد.
جدول  .98-91انواع راههای تعیین روابط بین معیارها
ردیف
0

انواع
ادبیا

توضیح

تژوهش

3

نظر خبرگا

9

خوش دماتل

1

ISM

مانند عنا ر آمیخت بازاخیابی ب عنوا معیاخهای ا لی و ایجاد اختباط بین آ ها با توج ب ادبیا

تژوهش

ترسش از خبرگا
0

بیا شد

اختباطا

ب

وخ

امتیازدهی

یا «مدلسازی ساختاخی تفایری» برای اخزیابی عوامل تژوهش و دخنهایس کشف خوابط بین معیاخها

مراحل اجرای فرایند تحلیل شبک یا  ANPخا میتوا دخ جدول  03-03مروخ کرد.

)1. DEMATEL (Decision Making Trail And Evaluation
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۹۱۶

جدول  .91-91مراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا ANP

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
مانند  AHPو ب عالوه تعیین خوابط معیاخها با یکی از خوشهای «نظر خبرگا « ،ادبیا

تژوهش» یا

«دماتل»
انتخاب جامع و نمون خبرگا برای جمعآوخی دیدگاهها دخباخه معیاخها و گ ین ها
از طریق ترسشنام خبره و از خبرگا مشخصشده دخ نمون گیری
تدوین سوترماتریسهای «اولی »« ،ثانوی برای خابط معیاخها و گ ین ها با هم»« ،موزو » و «حد»
جمعبندی از تحلیل یافت ها و انتخاب گ ین یا تصمیم برتر

 .9-3-91طراحی پژوهش :با مشخص کرد معیاخها و گ ین ها باید ب تعریف ساختاخ شبک ترداخس .خوش ANP

نی با یک مدل فرضی نمایشگر «معیاخها و گ ین ها» آغاز میشود .دخ الگوی نمون اخائ شده دخ شکل  1-03از چهاخ
معیاخ و س گ ین تشکیل شده اسس و باید بر اساس این معیاخها و خوابط بین آ ها از بین س گ ین  ،بهترین گ ین
انتخاب شود.
نکت مهم دخ این الگو وجود خوابط بین معیاخها اسس ک میتوا آ ها خا از خوشهایی چو «ادبیا

تژوهش»« ،نظر

خبرگا »« ،دماتل» یا « »ISMشناسایی کرد.
 .2-3-91مالحظات نمونهگیری :خوش نمون گیری دخ اینجا نی مانند  AHPاسس و باید جمعی از خبرگا و ترجیح ًا
بین ده تا بیاس نفر برای جمعآوخی دیدگاههای تخصصی ب

وخ

کلشماخ یا نمون گیری غیرتصادفی هدفمند

انتخاب شوند.
 .9-3-91مالحظات جمعآوری دادهها :دخ اینجا نی مانند مرحل قبل از «ترسشنام خبره» دخ تیوستاخی  3یا  9اخزشی
برای هر یک از معیاخها یا گ ین ها استفاده میشود .سپس ب کمک ترسشنام دادهها جمعآوخی میشود.
 .3-3-91مالحظات تحلیل یافتهها :بیشترین تفاو

این خوش با خوش قبلی دخ مرحل تحلیل یافت ها اسس .دخ این

مرحل دادههای جمعآوخیشده ،ماتل م محاسباتی ب شرح جدول  39-03خواهد بود.
جدول  .20-91انواع محاسبات در روش تحلیل شبکه
محاسبات

ردیف
0

مقایا زوجی معیاخهای ا لی برای تعیین وز معیاخها

3

مقایا زوجی زیرمعیاخهای هر معیاخ برای تعیین وز آ ها
وخ

زوجی برای تعیین وز آ ها

9

مقایا مجموع زیرمعیاخها ب

1

مقایا زوجی گ ین ها بر اساس زیرمعیاخها برای تعیین وز آ ها

دخ ادام باید نرخ ناسازگاخی محاسب شود و اگر این نرخ از « »9/0کمتر باشد نشا از سازگاخی و امکا طراحی
سوتر ماتریس اولی داخد .با محاسبا

وز های حا ل از مقایا های زوجی« ،سوتر ماتریس اولی یا نامتقاخ » تهی

میشود .با نرمالسازی وز ها دخ سوترماتریس نامتقاخ « ،سوتر ماتریس موزو یا نرمال» شکل میگیرد .دخ «سوتر
ماتریس موزو » جمع عنا ر تمامی ستو ها برابر «یک» اسس .سوتر ماتریس موزو خا میتوا از نرماف اخ «سوتر
دسیژ » استخراج کرد .بخش تایانی این مرحل تدوین «سوتر ماتریس حد» اسس« .سوتر ماتریس حد» با ب توا
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خساند تمامی عنا ر «سوتر ماتریس موزو » ب دسس میآید .این عمل آ قدخ تکراخ میشود تا تمامی عنا ر سوتر
ماتریس شبی هم شود .دخ این حالس حا ل تمامی «دخای های سوترماتریس» 0برابر فر اسس .تنها دخای های مربوط
ب زیرمعیاخها عددی میشود ک دخ تمامی سطر مربوط ب آ دخای تکراخ میشود .سوتر ماتریس حد محاسب شده با
نرماف اخ سوتر دسیژ میتواند اولویس نهایی شاخصها و گ ین ها خا ب دسس دهد (حبیبی ،بیتا) .باید توج داشس
ک نرماف اخ «سوتر دسیژ » تس از واخدکرد دادههای جمعآوخیشده از ترسشنام خبره خا ب طوخ خودکاخ انجام
می دهد .بنابراین کاانی ک قصد استفاده از این خوش خا داخند ،باید حتماً با نرماف اخ سوتر دسیژ آشنا شوند .سوتر
دسیژ یک نرماف اخ خایگا و ترکاخبرد برای تصمیمگیریهای چندمعیاخه اسس ک دخ ادام اجرای یک نمون ب کمک
نرماف اخ سوتر دسیژ معرفی میشود.
 .5-3-91اجرای یک نمونه با روش  ANPدر نرمافزار سوپر دسیژن
این نمون برگرفت از سایس آموزشی « نایع بیاس» دخ سال  0933اسس .دخ تژوهشی « 9معیاخ ا لی و تعداد 01
زیرمعیاخ» وجود داخد و هدف «محاسب وز عوامل تژوهش با استفاده از خوش  » ANPاسس .ابتدا مدل تحلیل شبک ای
)(ANPتژوهش دخ نرماف اخ سوتر دسیژ خسم میشود (شکل .)9-03

شکل  .5-91رسم مدل تحلیل شبکهای بر اساس هدف و معیارها در نرمافزار سوپردسیژن

حلق ای ک دخ سطح معیاخها نشا داده شده اسس ،نشا از خوابط دخونی داخد .ابتدا با ترسشنام خبره از  99نفر از
خبرگا دادههای مقایا های زوجی جمعآوخی میشود .بعد از جمعآوخی دادهای مقایا های زوجی ،نرخ ناسازگاخی
آ ها محاسب شد ک همگی کمتر از  9/0و نشانگر سازگاخی ماتریس مقایا های زوجی بود .سپس دادهها با خوش
میانگین هندسی ادغامشده و برای وز دهی و ختب بندی واخد نرماف اخ سوتردسیژ شدند .با ایجاد مدل  ANPدخ نرماف اخ
سوتردسیژ و وخود مقایا های زوجی ادغامشده دخ نرماف اخ ،نتایجی ب

وخ

جدول  30-03تا  31-03حا ل شد.

 .0ب هر یک از عنا ر دخو ماتریس یا وز های مشخصشده «دَخآی یا دَخای » میگویند .برای مشخص کرد هر «دخای » باید عدد خدیف و ستو آ خا
ب

وخ

تاییننویس حرف کوچک نام ماتریس نوشس .برای نمون اگر نام ماتریای  Aباشد ،دخای ای ک دخ خدیف نخاس و ستو دوم قراخ داخد نوشت

میشود  a03و خوانده میشود «دخای یک دو» .دخای های یک ماتریس دخ حالس کلی میتوانند حقیقی یا مختلط باشند.
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جدول  .29-91مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف (نرخ ناسازگاری= )0/09

جدول  .22-91مقایسه زوجی زیرمعیارهای ( C1نرخ ناسازگاری= )0/02

جدول  .29-91مقایسه زوجی زیرمعیارهای ( C2نرخ ناسازگاری= )0/02

جدول  .23-91مقایسه زوجی زیرمعیارهای ( C3نرخ ناسازگاری= )0/09

جدول  .25-91مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل ( C1نرخ ناسازگاری= )0/00

جدول  .26-91مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل ( C2نرخ ناسازگاری= )0/00

جدول  .21-91مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل ( C3نرخ ناسازگاری= )0/00

با استفاده از اوزا ب دسس آمده ،حاال سوترماتریس اولی ب شرح جدول  38-03تشکیل میشود.

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش تصمیمگیری چند معیاره شامل« »ANP« ،»AHPو «»DEA

جدول  .28-91سوپرماتریس اولیه

با نرمالسازی «سوترماتریس اولی » ،دخ ادام «سوترماتریس موزو » ب شرح جدول  33-03شکل میگیرد.
جدول  .21-91سوپرماتریس موزون

سوتر ماتریس وز داخ ب توا بینهایس میخسد تا ماتریس همگرا شده و «سوتر ماتریس حدداخ» ب شرح جدول
 99-03شکل بگیرد.
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۴۱۲

جدول  .90-91سوپرماتریس حددار

دخ سوتر ماتریس حدی ،اوزا نهایی عوامل تژوهش آوخده شده اسس ک میتوا با نرمالسازی آ ها دخ هر بعد
اوزا نرمال شده خا نی محاسب کرد ( نایع بیاس ،بیتا).
 .5-91تحلیل پوششی دادهها
تحلیل توششی دادهها یا  DEAیک مدل برنام خی ی خیاضی برای اخزیابی کاخایی واحدهای تصمیمگیرنده داخای چندین
وخودی و خروجی اسس .این مدل از نوع مدلهای چندهدف دخ تصمیمگیریهای چندمعیاخه اسس و بنابراین نتایج آ
بیشتر اخائ یک طرح برای تصمیمگیریهای گاات خواهد بود .واحردهرای تصرمیمگیرنرده بر اساس «مررز کاخایی»
تصمیمبرتر خا انتخاب میکنند .دخج «عردم کراخایی» هرر واحرد تصمیمگیرنده ب می ا فا ل آ تا «مرز کاخایی»
باتگی داخد .مدلهای ا لی تحلیل توششی دادهها ب دو دست  CCRو  BCCب شرح جدول  90-03تقایم میشوند.
جدول  .99-91رویکردهای دو الگوی اصلی  CCRو BCC

توضیح

ردیف

انواع

0

بازدهی ثابس نابس ب مقیاس

تغییر ستاده ب نابس تغییر نهاده مانند دو برابر شد ستاده با دو برابر شد نهاده

3

CCR
بازدهی متغیر نابس ب مقیاس

تغییر نکرد ستاده متناسب با تغییر نهاده

BCC

«بازدهی ثابس نابس ب مقیاس» ،دخ شرایط بهین عملکرد بنگاهها قابلاستفاده اسس .برای نمون دخ تج ی وتحلیل
وخ های مالی خا میتوا با خوش تحلیل توششری داده هرا انجام داد .این خوش با دخ نظر گررفتن تعردادی از
ناربسهرا بر عنوا وخودی و تعدادی ب عنوا خروجی ،هم نابسها خا ب یک معیاخ بر نرام «کراخایی» ترجم میکند
تا دخنتیج بتوا مقایا و اخزیابی عملکرد واحدهای تجاخی خا بهتر انجام داد .خوش DEAبا استفاده از مقایا
شرکسها با معیاخهای شرکسهای «کاخا و ناکراخا» ،کراخایی نابی آ ها خا تعیین میکند .ب این وخ ک  DEAشرکس
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موخدنظر خا برا یرک گرروه از شرکسهای کاخا با عنوا «شرکسهای برتر» مقایار مریکنرد .چنانچ ویژگی مالی
شرکس موخدمطالع دخ قالرب گرروه شررکسهرای برترر قرراخ گیررد ،شرکس تحس عنوا «کاخا» و دخ غیر این وخ

ب عنوا «ناکاخا» طبق بندی میشود (خواجوی ،غیوخیمقدم و غفاخی .)0983 ،یکی از ابتداییترین و دخعینحال خایج-
ترین خوشهای اندازهگیری کاخایی ،استفاده از «نابسها» اسس .این نابسها دخ زمین های مختلف «مالی ،اقتصادی و
نعتی» ب کاخ گرفت میشود .دخ این حالس کاخایی ب عنوا «نابتی از خروجیها ب وخودیها» برای انواع شاخصها
محاسب میشود.
 .9-5-91مراحل اجرای تحلیل پوششی دادهها :اجرای خوش تحلیل توششی دادهها خا نی میتوا دخ قالب مراحل
جدول  93-03دخ نظر گرفس.
جدول  .92-91مراحل اجرای روش پژوهش تحلیل پوششی دادهها
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

مشخص کرد وخودیها و خروجیهای قابلبرخسی برای تصمیمگیری واحدهای تصمیم

9

جمعآوخی دادهها

جمعآوخی دادههای وخودی و خروجیهای منتخب برای تصمیمگیری واحدهای تصمیم

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و تعیین متغیرها

اخزیابی نابی واحدها بر اساس «ماهیس الگو و بازده ب مقیاس الگو» حا ل از تحلیل دادهها
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .2-5-91الزامات روش تحلیل پوششی دادهها :ال اما اساسی خوش تحلیل توششی دادهها یا  DEAب شرح جدول
 99-03خواهد بود.
جدول  .99-91الزامات اساسی روش تحلیل پوششی دادهها )(DEA

توضیح

ردیف

الزامات

0

وخودیها

تعداد وخودی بین  3تا  9و بیشتر مواقع  9موخد وخودی انتخاب میشود.

3

خروجیها

تعداد خروجیها بین  0تا  9موخد بوده و بیشتر مواقع یک موخد خروجی انتخاب میشود.

9

واحدهای تصمیم

1

دادهها

0

یا واحد « »DMUک تعداد آ ها باید  9برابر مجموع وخودی و خروجی باشد.
دقس کنید ک  DEAبا طیف لیکر

انجام نمیشود و ب دادههای واقعی نیاز اسس.

همچنین دو مشخص ا لی الگوی  DEAبرای اخزیابی نابی واحدها شامل «ماهیس الگو و بازده ب مقیاس الگو»
ب شرح جدول  91-03اسس.
جدول  .93-91دو مشخصه اصلی در روش تحلیل پوششی دادهها )(DEA

ردیف

مشخصه

توضیح

0

ماهیس وخودی

دخ وختیک دخ فرایند اخزیابی با ثابس نگ داشتن سطح خروجیها ،سعی دخ حداقل وخودیها داشت

3

ماهیس خروجی

باشیم ،ماهیس الگوی موخداستفاده وخودی اسس.
دخ وختیک دخ فرایند اخزیابی با ثابس نگ داشتن سطح وخودیها ،سعی دخ اف ایش سطح خروجی داشت
باشیم ،ماهیس الگوی موخداستفاده خروجی اسس.
1. Decision Making Unit
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۴۱۴
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دخ الگوی  DEAبا دیدگاه وخودی ب دنبال شناسایی ناکاخایی فنی ب عنوا نابتی هاتیم ک باید دخ وخودیها
کاهش داده شود تا خروجی بدو تغییر بماند و واحد دخ مرز کاخایی قراخ گیرد .دخ دیدگاه خروجی ب دنبال نابتی
هاتیم ک باید خروجیها اف ایش یابند ،بدو آنک تغییر دخ وخودیها ب وجود آید تا واحد موخدنظر ب مرز کاخایی
برسد .علس انتخاب یکی از دو دیدگاه دخ این اسس ک دخ مواخدی مدیریس واحد هیچ کنترلی بر می ا خروجی نداخد
و مقداخ آ از قبل مشخص و ثابس اسس .برعکس دخ برخی مواخد می ا وخودی ثابس و عملکرد واحدها ب نحوی
اسس ک دخ بعضی مواخد مدیریس واحد هیچ کنترلی بر می ا خروجی نداخد و مقداخ آ از قبل مشخص و ثابس اسس.
برعکس دخ برخی مواخد می ا وخودی ثابس و مشخص اسس و می ا تولید (خروجی) متغیر تصمیم اسس و دخ چنین
شرایطی ،دیدگاه خروجی مناسب اسس .دخنهایس انتخاب ماهیس وخودی و خروجی بر اساس می ا کنترل مدیر ،بر
هر یک از وخودیها و خروجیها تعیین میشود.
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روش پژوهش
مردم نگاری یا قوم نگاری

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش مردمنگاری یا قومنگاری
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش قومنگاری
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در قومنگاری
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در قومنگاری
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در قومنگاری
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۴۱۸

مقدمه
مردمنگاخی یا قومنگاخی اغلب با اناا شناسی همبات اسس .این خوش تو یفی عمیق و تحلیلی از موقعیس فرهنگی
و دخ معنای وسیع ،از فرهنگ اسس .دخ این خوش ،تژوهشگر ب تو یف علمی فرهنگهای مختلف و ب ویژه فرایندهای
ایجادشده دخ شرایط طبیعی میتردازد .دخ این فصل ب معرفی خوش تژوهش قومنگاخی ترداخت خواهد شد.
 .9-20مفهوم پژوهش قومنگاری
هدف ا لی مطالعا

قومنگاخی« ،دخک خفتاخ یا فرهنگ گروه موخدمطالع » از طریق مطالع خفتاخ اعضای آ گروه

اسس .تژوهشگر با خوشهایی چو «مشاخکس دخ زندگی خوزمره گروه یا قوم ب طوخ آشکاخ یا تنها »« ،مشاهده
خویدادها»« ،شنید مطالب» و «مصاحب » ب جمعآوخی داده میتردازد .دخ قومنگاخی اغلب از چندین خوش و با
خویکردی انعطافتذیر و مبتنی بر شرایط برای جمعآوخی دادهها استفاده میشود (گراتو و جون  .)0930 ،دخ این
تژوهش مشاهده موخدمطالع دخ شرایط طبیعی و تحلیل و اخزیابی یافت ها دخ زمین موخدبرخسی ،باعث دید جامع و
معتبری میشود؛ زیرا اساس آ مطالع عمیق و تو یف دقیق فرهنگ و موقعیسهای فرهنگی بر اساس بنیا نظری
اسس .دخ این خوش با سبکی خاص ب نگاخش شرححال گروه موخدمطالع دخ محوخهای «فرهنگ ،احااسا

و

اخزشها» و خبط تحلیلی آ ها ب «ماائل اجتماعی ب خگتر» ترداخت میشود .دخ این خوش «مشاهده ،ثبس و ضبط»
خوابط اجتماعی ،مکا ها و فرهنگها انجام و تو یفی کامل و هم جانب از مظاهر مادی و غیرمادی یا معنوی اخائ
می شود .این امر اغلب با مشاهده دخ محل و تو یف و تحلیل گروههای اناانی محدود دخ زمانی مشخص مبتنی بر
توا تژوهشگر وخ

میگیرد (مکنیل .)0915 ،از دالیل خونق این خوش آ اسس ک یک مقول خفتاخی ممکن اسس

دخ بافس های گوناگو  ،معانی متفاو

و حتی متناقض داشت باشد .بیشتر قومنگاخها با تمرک بر موضوعی خاص،

ب دنبال خسید ب چشماندازی کامل از آ هاتند .بنابراین خفتاخهای عادی برای آ ها مهمتر از خفتاخهای غیرمعمول یا
تیشبینینشده خواهد بود .قوم نگاخی با توج ب خویکردهای انجام مطالع ب چهاخ مکتب عمده ب شرح جدول -39
 0تقایم میشود (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .9-20انواع مکاتب قومنگاری
توضیح

ردیف

انواع

0

کالسیک

تو یف موقعیس دخ شرایط وقوع خفتاخ

3

نظاممند

تو یف ساختاخ فرهنگ با تأکید بر شیوه زندگی یک گروه

9

تفایری

کشف معانی آشکاخ و تنها یا تأویل 0و تفایر مفاهیم مربوط ب تعامال

1

انتقادی

تو یف فرهنگ دخ شرایط تغییرا

سیاسی ،اقتصادی ،انقالبها و امثال آ

خوش قومنگاخی یا مردمنگاخی داخای ویژگیهایی ب شرح جدول  3-39اسس.

 . 0تفایر یعنى معناى ظاهرى اما تأویل یعنى شناسایی معناى خالف ظاهر اسس.
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اجتماعی دخ فرهنگهای مختلف

روش پژوهش مردمنگاری یا قومنگاری

جدول  .2-20ویژگیهای روش قومنگاری
ردیف

ویژگی

0

کلگرا

تأکید مشاهدهگر بر کل بافس موخدمطالع

3

بافسگرا

تفایر خفتاخ هر فرد متأثر از بافس تیرامونی و غیرقابلتعمیم بود آ

9
1

توضیح

تدیداخشناسی شناسایی افکاخ و احااسا
مشاخکسگرا

فرد دخ یک خفتاخ و دخک کامل خفتاخها

مشاخکس فعال تژوهشگر دخ بافس موخدمطالع و جمعآوخی دادهها

قومنگاخ خوی طیف وسیعی از مؤلف های فرهنگی مانند «زبا  ،آدابوخسوم ،مراسم ،خوابط ،نایعدستی و امثال
آ » مطالع میکند و ب همین دلیل حضوخ آ ها دخ کناخ افراد و زندگی ن دیک با آ ها همراه با مشاهده مشاخکتی و
مصاحب میدانی از اهمیس باالیی برخوخداخ اسس .تژوهش قومنگاخی دخ انواع مختلفی ب شرح  9-39موخدتوج قراخ
میگیرد.
جدول  .9-20انواع پژوهش قومنگاری یا مردمنگاری
توصیف و تحلیل

ردیف

انواع

0

خود-مردمنگاخی

یک تدیده یا تجرب مرتبط با خود فرد از ابعاد تعامال  ،فرهنگ و هویس

3

مردمنگاخی نهادی

چگونگی نهادین شد خفتاخهای خوزمره دخ قالب قواعد و خوابط عام
حبس ،زبا گفتما و اختباط ب عنوا یک فعالیس فرهنگی متمای

9

مردمنگاخی اختباطا

1

مردمنگاخی تحلیلی

9

مردمنگاخی کال

گروهبندیهای فرهنگی ب خگ مانند کشوخها یا شهرها

5

مردمنگاخی خرد

گروهبندیهای فرهنگی محدود مانند یک سازما یا نهاد

1

مردمنگاخی برو گروه

دخک و تفایر خفتاخها و عنا ر فرهنگی یک گروه از دید گروه دیگر

8

مردمنگاخی دخو گروه

دخک و تفایر خفتاخها و عنا ر فرهنگی یک گروه از دید اعضای هما گروه

3

مردمنگاخی مقطعی

یک تدیده یا میدا دخ یک مقطع از زما

09

مردمنگاخی طولی

یک تدیده دخ مقاطع زمانی مختلف

00

مردمنگاخی قبل و بعد

یک تدیده دخ دو مقطع زمانی جدا بر اساس یک عامل خاخجی

03

مردمنگاخی چهلتک

مجموع ای از مردمنگاخیهای گوناگو دخباخه یک تدیده با طرحهای قبلی

09

مردمنگاخی تطبیقی

چند تدیده برای دستیابی ب یک مقایا واحد و مناجم

01

مردمنگاخی کالسیک

دادههای حا ل از مشاهده مشاخکتی ،مصاحب عمیق و برخسی اسناد

09

مردمنگاخی انتقادی

خوابط قدخ  ،سلط و نابرابری دخ فرایند تولید معنا و ساخس زندگی

05

مردمنگاخی آ الین

تدیدهها با استفاده از خوشهای مجازی مانند مشاهده مشاخکتی مجازی ،مصاحب و اسناد مجازی

01

مردمنگاخی تفایری

هم جانب معنای تدیده موخدمطالع دخ باتر خاص

08

مردمنگاخی تاخیخی

دادهها و اسناد تاخیخی برای برخسی خویدادهای تاخیخی

داستا خود یا دیگرا بر اساس برداشسگرایی یا امپرسیونیام

خود -مردمنگاخی ضمن گفتگو با دیگرا و توج ب نگرانیهای علمی و نظری ،منجر ب بیا داستا هایی دخباخه
خود میشود ک خاه های جایگ ینی خا برای زندگی و دید جها معرفی خواهد کرد .دخ قومنگاخی اختباطا

مطالع

دخ محوخهایی چو «خویداد گفتگو ،عمل گفتگو ،وضعیس گفتگو و جامع گفتگو» وخ میگیرد .هر گروه و فرهنگی
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۴۱۶

خاص خود خا دخ انواع اختباطا

ترجیحا

فردی تا جمعی داخد؛ بنابراین دخ این فرایند الگوهای اختباطی و معنای

الگوها دخباخه آ مردم مطالع میشود.
مردمنگاخی با خوشهایی چو مونوگرافی ،دادههایی خا برای مردمشناسی فراهم میکند تا مردمشناس با مقایا و
ترکیب آ ها ب نتایج کلی دسس یابد .مردمشناسی یا اناا شناسی متمای و گاتردهتر از مردمنگاخی اسس و شامل دو
خویکرد «اناا شناسی جامانی با تأکید بر ویژگیهای نژاد و خصو یا

جامانی و بدنی» و «اناا شناسی فرهنگی

با تأکید بر ویژگیهای فرهنگی» اسس.
الگوهای متفاوتی برای اجرای خوش قومنگاخی وجود داخد ک برخی از مهمترین آ ها دخ جدول  1-39معرفی
شده اسس.
جدول  .3-20انواع الگوهای متفاوت از فرایند اجرای قومنگاری
ردیف ارائهدهنده
0

مراحل

اسپرادلی

«مشاهده مشاخکتی»« ،یادداشسبرداخی مردمنگاخان »« ،برخسی ابعاد فضا ،کنشگرا فرهنگی ،فعالیسها ،ابژهها،

()0389

عمل ،خویداد ،زما  ،هدف ،احااس»« ،مشاهده تو یفی»« ،تحلیل قلمرو»« ،مشاهده متمرک »« ،تحلیل
تاکاونومیک 0یا عمیقتر از تحلیل قلمرو»« ،مشاهده گ ینشی»« ،تحلیل ج ئی»« ،کشف تمهای فرهنگی»« ،تهی
فهرسس فرهنگی» و «نگاخش گ اخش مردمنگاخی»

3

موضوع»« ،انتخاب میدا مطالع و وخود ب آ »« ،تثبیس خوابط با اعضا»،

نیومن

«آمادهسازی خود و مطالع ادبیا

()3995

«تذیرش یک نقش اجتماعی»« ،دید  ،شنید و جمعآوخی دادههای کیفی»« ،انجام مصاحب »« ،ترک محیط»« ،اخائ
تحلیل و نوشتن گ اخش»

9
1

موخس

«تعیین عنوا و مراحل مقدماتی»« ،مروخ ادبیا »« ،تو یف محیط و مشاخکسکنندهها»« ،جمعآوخی دادهها»،

()0333

«تحلیل دادهها» و دیگر مواخد ازجمل نگاخش گ اخش

فترمن

«مروخ»« ،مفاهیم بنیادی»« ،خوشها و فنو »« ،لوازم مردمنگاخان »« ،تحلیل» و «نگاخش»

()0338
9

آگاخ

«شروع کاخ میدانی»« ،محدود کرد دامن مطالع »« ،جمعآوخی دادهها»« ،تحلیل»« ،استنتاج و تدوین گ اخش نهایی»

()0335
5

بروخ
()3999

قوم نگاخها بر نکا

«مقدم »« ،طرح تژوهش»« ،جمعآوخی دادهها»« ،تحلیل دادهها»« ،تحلیل و بازاندیشی»« ،اخزیابی یافت ها» و «تدوین
گ اخش»

عمیق موجود دخ دیدگاه افراد تحس برخسی تأکید داخند و اغلب ب دنبال دخک عمیق

خردهفرهنگها دخ جوامع مختلف هاتند.

 .0تاکاونومی یا آخای شناسی ب دانش خدهبندی یا دست بندی گفت میشود .برای مثال ،ماشین یک زیرمجموع ای از وسایل نقلی اسس؛ بنابراین هر ماشینی
یک وسیل نقلی اسس ،اما هر وسیل نقلی ای ماشین نیاس .بنابراین ،یکچی برای اینک ابتدا یک ماشین و سپس یک وسیل نقلی باشد ب یک سری از
محدودیسها احتیاج داخد.
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روش پژوهش مردمنگاری یا قومنگاری

 .2-20مراحل اجرای پژوهش قومنگاری
دخ این کتاب بر اساس الگوهای معرفی شده و الگوی ساختاخ ا لی کتاب مراحل قومنگاخی ب شرح جدول 9-39
معرفی شده اسس.
جدول  .5-20فرایند اجرای قومنگاری
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

انتخاب گروه موخدمطالع بر اساس «هدف تژوهش»« ،محدوده تژوهش»« ،منابع موجود»« ،تاخیخچ »،
«شرایط محیطی از ابعاد فی یکی ،مصنوعا  ،افراد» و «خوابط بین افراد»
«انتخاب نحوه وخود ب گروه یا قوم ب شکلی مناسب برای امکا جمعآوخی داده»« ،همراهسازی گروه
یا جذب و هماهنگی گروه و خفع هرگون تردید و مخالفس با جمعآوخی داده»« ،جمعآوخی داده با
انواع خوشهای مشاهده ،مصاحب  ،برگ یادداشس ،ضبط و

و تصویر»

دخ جریا جمعآوخی دادهها ،تو یفها تیوست اخزیابی ،توسع و ا الح میشوند.
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

برخی سؤاال تژوهش ازجمل «چ اتفاقی ،چرا و چگون خوی میدهد؟» میتواند معرف یک تحلیل اولی و کمک
ب تژوهشگر دخ هدایس جریا تژوهش باشد .البت این سؤاال
دخواقع با این سؤاال

نباید مشاهده الزم برای انجام تژوهش خا محدود کند.

میتوا جمعآوخی داده خا آغاز کرد و دخ طول جمعآوخی دادهها سؤاال

تژوهش جدیدی

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
شود .حداقل زمانی ک تژوهشگر بتواند شاهد فعالیسهای ب همتیوست زندگی اجتماعی دخ هم فصول و تمامی خوزها
باشد ،یکاال اسس و اغلب همین مد

خا برای انجام تژوهش تو ی میکنند .بدیهی اسس ک با مشکال

اقتصادی،

اجتماعی ،اداخی و خانوادگی ،توقف یک سال تژوهشگر دخ جامع موخدتژوهش آسا نیاس و اغلب تژوهشها ب تناوب
و دخ فصول مختلف وخ

میگیرند (خنیفر و مالمی.)0939 ،

 .9-20مالحظات نمونهگیری در قومنگاری
عوامل اثرگذاخ دخ نمون گیری تژوهش قومنگاخی خا میتوا ب شرح جدول  5-39دست بندی کرد.
جدول  .6-20عوامل اثرگذار در نمونهگیری پژوهش قومنگاری
ردیف

عوامل

0

تاخیخچ

3

شرایط محیطی

اطالعا

9

محیط فی یکی

موقعیس و ظاهر محیط از ابعاد «بو ،دا و امثال آ »

1

مصنوعا

دخ محیط

توضیح
تاخیخچ گروه و برخسی مشابهسهای آ با دیگر گروهها
زمین ای مفید برای تشریح دادههای جمعآوخیشده

مواخدی چو «عکس ،توستر ،دکوخ و امثال آ » همراه با نحوه استقراخ آ ها دخ محیط

9

افراد دخ محیط

توج ب تعداد افراد دخ محیط و ویژگیهای آ ها

5

خوابط بین افراد

تأثیر افراد بر یکدیگر ،هنجاخها و اخزشهای مؤثر بر خفتاخ و دیگر مواخد مشاب
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هم تژوهشهای مردمنگاخی ،مطالع موخدی تلقی میشوند .موخد تدیدهای اسس ک دخ زما و مکا قراخ داخد
و دادهها دخباخه آ جمعآوخی و تحلیل میشوند .برای انتخاب یک یا چند موخد از جامع کل ،از نمون گیری غیرتصادفی
هدفمند استفاده میشود و دخ آ تژوهشگر ب
حاوی اطالعا

وخ

هدفمند ب انتخاب محیطها ،افراد یا وقایع خا ی میتردازد ک

مهمی اسس ک کاب آ از خاههای دیگر ممکن نیاس .نمون گیری بر اساس معیاخ و نمون گیری

گلول برفی دخ این خوش کاخبرد زیادی داخد .دخ خصوص کفایس تعداد نمون دخ جمعآوخی دادههای کیفی با خوش
نمون گیری شبک ای /زنجیرهای یا معیاخ محوخ برای افراد موخد مصاحب یا مشاهده خفتاخها و مصنوعا اغلب از «اشباع
نظری» استفاده میشود.
 .3-20مالحظات جمعآوری داده در قومنگاری
گاهی از چند تژوهشگر یا جمعآوخیکننده دادهها استفاده می شود .دخ این شرایط تعداد کمتر و تا حداکثر س نفر و
آ هم با تخصصهای مکمل یکدیگر بهتر اسس .تجرب نشا میدهد ک تژوهش انفرادی نتیج بهتری داخد .نکت مهم
بعدی مشخص کرد وضعیس «آشکاخ» یا «مخفی» بود نقش تژوهشگر دخ جمعآوخی دادهها اسس .جمعآوخی دادهها
دخ مردم نگاخی ،فراتر از تو یف عینی مردم و خفتاخ آنا اسس .یعنی تژوهشگر باید ب شکلی نظامداخ ب دنبال شناخس
تدیدهها ،آموخت ها و خفتاخهای مبتنی بر آ ها «بدو هرگون اعالم نظر شخصی» باشد .او میتواند برای جمعآوخی
دادهها ،ویژگیهای عینی گروه یا جامع ازجمل «نحوه سازما یافتگی جامع »« ،قوانین»« ،آداب»« ،خسوم»« ،باوخها»،
«شرایط محیطی»« ،افراد خاص»« ،فعالیسها»« ،اشیاء»« ،اب اخ»« ،وقایع»« ،عملکرد»« ،زما »« ،هدف» و «احااسا » خا
موخدتوج قراخ دهد .برای انتخاب خوش مناسب جمعآوخی دادهها باید خوش مناسب برای دستیابی ب دادههای حیح
و قابلقبول دخ حل مائل تژوهش خا از میا انواع خوشهای معرفی شده دخ جدول  1-39انتخاب کرد.
جدول  .1-20انواع روشهای جمعآوری داده قابلاستفاده در قومنگاری
ردیف

انواع

0

مشاهده

تژوهشگر ب عنوا مشاهدهکننده و جمعآوخیکننده داده از گروه دخ محیط طبیعی

3

مصاحب

با انواع مصاحب های ساختاخیافت و ساختاخنیافت

9

یادداشسبرداخی

1

ترکیبی

اطالعا

توضیح

از شرححالها ،اسناد ،مداخک ،محصوال

اجتماعی و حتی حین مصاحب

ترکیبی از مواخد قبل با خویکردهای کمی و کیفی

باید دخ ن دیکترین زما ممکن ثبس شوند .برای ثبس اطالعا

تژوهشگر میتواند از خوشهای دستی

یا اب اخهای خایان ای استفاده کند .دخ جمعآوخی دادهها ،تژوهشگر باید معنای موضوعا  ،خفتاخها و تدیدههای
آشکاخشده خا شناسایی و با تأکید بر مواخدی ب شرح جدول  3-39ثبس کند.
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جدول  .1-20محورهای مهم برای جمعآوری داده در روش قومنگاری
موارد

ردیف
0

مصاحب با مطلعین دخ محل

3

ثبس دیدهها ،شنیدهها ،م هها ،بوها و تجرب های لمای

9

سر زد ب هم جاهای مهم برای توسع دید و دخک محیطی از ابعاد مختلف

1

خط کشید زیر دادههای مهم و قابل مراجع مکرخ بعدی

 .5-20مالحظات تجزیهوتحلیل دادهها در قومنگاری
دخ مردمنگاخی ،تج ی وتحلیل دادهها ،همزما با جمعآوخی دادهها وخ

میگیرد .برای یک مردمنگاخ «نوشتن»،

مکمل خوش قومنگاخی اسس .مردمنگاخ دخ طول تژوهش ب نوشتن میتردازد و حتی یادداشسهای یادآوخ دخ کناخ
یادداشسها ثبس میکند .اغلب دخ تژوهش قومنگاخی دادههای زیادی ب

وخ

«یادداشس ،نواخ کاسس ،عکس ،تحلیل

تصاویر و مداخک» جمعآوخی میشود .نخاتین گام دخ تج ی وتحلیل دادههای قومنگاخی ،جهسدهی ب آ ها از طریق
فرایند کدگذاخی اسس .طی فرایند نظاممند کدگذاخی از دادهها مفاهیمی ادخاک میشود .مرحل بعد از کدگذاخی ،تنظیم
دادهها دخ مقول های موخدنظر و یافتن خابط بین آ ها اسس .دخ این مایر ذهن تژوهشگر باید ب شکل سیالی ب دنبال
خوابط بین «موقعیس ،فرد ،گروه و جامع » با یکدیگر باشد .کدگذاخی منظم حس و اعتباخ کاخ خا بیشتر میکند .برای
اخزیابی حس و اعتباخ دادههای قومنگاخی میتوا از خوشهایی ب شرح جدول  09-39استفاده کرد.
جدول  .90-20انواع روشهای ارزیابی صحت و اعتبار دادههای قومنگاری
توضیح

ردیف

انواع

0

احتمال حس

دخک ریح و حیح از فرهنگ برخسیشده

3

س ضلعی بود

استفاده از چند خوش برای برخسی حس مطالب

9

بازبینی توسط اعضا

بازبینی و تأیید گ اخش توسط اعضای خسیدگیکننده یا احبنظر

تس از جمعآوخی و تحلیل دادهها ،ترک میدا  ،گاهی ب اندازه وخود ب آ اهمیس تیدا میکند .هیچ تروژه تژوهشی
قومنگاخی ب طوخ قطعی کامل نیاس؛ زیرا همیش امکا فراگیری مطالب بیشتر ،وسعس داد ب گاترهای زمانی و
مکانی دخیافسها ،یا عمق بخشید ب ظرفیس آ دخیافسها وجود داخد.
 .6-20تکنگاری یا مونوگرافی
خویکرد وقایع زندگی یا تژوهش زندگینام ای ،0تو یفی ژخف و دقیق از یک شخص (بیوگرافی) یا یک واحد اجتماعی
مانند «خانواده ،طایف تیم ،باشگاه یا یک واحد اجتماعی مشاب دیگر» ک جنب های مختلف آ خا دخ بر میگیرد .دخ
تکنگاخی ،جوامع کوچک و محدود ب طوخ هم جانب موخدبرخسی قراخ میگیرند .این طرح اغلب دخ شرایطی بکاخ
میخود ک اطالعا

کافی دخ زمین آ موخد وجود نداشت باشد .ب عباخ دیگر ،مونوگرافی یعنی تحلیل مردم شناسان
1. Biographical

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۴۹۹

مرجع پژوهش

۴۹۲

جنب های مختلف گروههای اناانی مبتنی بر مطالع مردمنگاخی حوزه موخدبرخسی ک ب ویژگیهای اقلیمی ،اقتصادی،
معیشتی ،اجتماعی ،خانوادگی ،مذهبی ،سیاسی ،حکومتی ،آیین ها و مراسم ،اعتقادا
سایر شئو و ج ئیا

و باوخها ،هنر ،ادبیا

شفاهی و

و جنب های زندگی میتردازد.

تک نگاخی بر اساس مشاهده ماتقیم و عینی استواخ اسس .محقق با شرکس فعال دخ زندگی مردم جامع موخدبرخسی
و معاشر

با آ ها و با بکاخ برد فنو مصاحب و ترسشنام وقایع و اموخ اجتماعی خا از ن دیک مشاهده ،مطالع و

تو یف میکند .وقایع زندگی یا تژوهش زندگینام ای بر مطالع یک فرد متمرک میشود و از طریق خوایس زندگی او
ب

وخ

حکایسگون  ،خویدادهای زندگی فردی دخ چهاخچوبی وسیعتر نمایا میشود .سپس با اختباط داد این

خویدادها ،ب عنوا نقط های عطف و اطالعا

گردآوخیشده موخد تفایر قراخ میگیرند .از تژوهش زندگینام ای

ب عنوا تاخیخ شفاهی نی یاد میشود.
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روش پژوهش
پدیدار شناختی

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش پدیدارشناختی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در پدیدارشناختی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در پدیدارشناختی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در پدیدارشناختی
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مقدمه
خوش تژوهش تدیداخشناختی مطالع چگونگی تشریح اشیاء و تدیدهها توسط اناا ها و تجرب ماتقیم آ ها از طریق
حواس اسس .دخ این فصل ب معرفی مفهومی و چگونگی اجرای این خوش کیفی ترداخت خواهد شد.
 .9-29مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی
خوش تژوهش «تدیداخشناختی» ب شناخس ماتقیم «ویژگیهای تدیداخ شده از یک تدیده بر اساس تجرب اناانی»
اشاخه داخد .دخواقع تدیدهها بر اساس ماهیس تجرب اناا تو یف میشوند .مطالع و تو یف انواع تدیدهها با توج
ب «نحوه بروز» و «معناسازی حا ل از تجرب » با خویکردی «نظاممند» اسس .این نظام ب تو یف یک «تدیده تجرب شده»
از زاوی نگاه فرد تجرب کننده دخ ابعادی چو «زما و مکا » میتردازد« .تجرب ها» میتواند هم از نوع «عینی یا تجرب
ماتقیم دنیای مادی» و هم از نوع «ذهنی یا اموخ انت اعی» باشد .برایناساس انواع تجرب هایی چو «عاطفی ،شغلی،
ازدواج ،خفتاخهای سازمانی ،اندیش ها ،دخدها ،خاطرا  ،موسیقی ،خیاضیا

و امثال آ » قابلتوج خواهد بود .دخ اغلب

مواخد معنادهی ب این تجرب ها دخ هر اناا بر اساس محتوای ذهنی مانند «هنر ،دین ،فلاف  ،علم و امثال آ » خواهد
بود .تژوهشگر میتواند خویکرد هر فرد دخباخه هر تدیده خا بر اساس «تجرب برگرفت از محتوای ذهنی تجرب کننده»
شناسایی کند (امامی سیگاخودی ،دهقا نیری ،خهنوخد و نوخی سعید.)0930 ،
اغلب دخ شرایط مواجه با تدیدههای خاص و جدید یا دخ شرایطی ک معنای کامل ،مشترک و دقیقی از یک تدیده
وجود نداخد ،تژوهشگرا از خوش «تدیداخشناختی» برای خفع این مائل بهره میگیرند .شناخس خود و جها ب
«تمرک آگاهان خوی تجرب » نیاز داخد .یعنی اناا ها چگون ب تجرب های خود معنا میبخشند و دخ ادام با یکدیگر
معنای مشترکی از تجرب ها و آگاهی ایجاد میکنند .دخ این نوع تژوهش نی ب مشاخکس اناا برای ایجاد معنا دخباخه
تدیدههای اطرافش توج میشود؛ زیرا اناا جها خا «با» و «از» طریق دیگرا تجرب میکند .این خویکرد بر نقش
تجرب اناا نابس ب تدیدهها و معنای ایجادشده برای تدیدهها از طریق تجرب ها تأکید داخد .مبنای منطقی استفاده از
این خوش برای حل مائل خا میتوا دخ س محوخ کلیدی ب شرح جدول  0-30مروخ کرد.
جدول  .9-29محورهای منطق استفاده از روش پدیدارشناختی
توضیح

ردیف

محور

0

آگاهی

حا ل تجرب ها ،ادخاک و معناسازیها

3

ادخاک

حا ل تجرب حای تدیدههای تیرامونی

9

معناسازی

حا ل تشریح ،تکراخ و تفایر تجرب ها

1

واقعیس

وابات ب تجرب و معانی حا ل از آ دخ اناا

بر این اساس تژوهشگر دخ این خوش میخواهد بداند ک «اناا چگون با کناخ هم قراخداد تدیدههای تجرب شده
ب آ ها معنا میبخشد» .محوخ تژوهش تدیداخ شناختی «فرایند معناسازی برای تجرب ها» اسس .ب همین نحو سؤال
تژوهشی آ ب این شکل نیاس ک برای نمون «آیا دانشآموزا این مطلب خاص خا یاد میگیرند؟» بلک ب این شکل
اسس ک «ماهیس یا ذا

یادگیری چیاس؟» یعنی تژوهشگر میخواهد بفهمد ک «تجرب خاص یادگیری برای این
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دانشآموزا ب چ شکل اسس» .تاسخ ب این نوع سؤاال
وخ

بر تای مبانی اختصا ی این خوش ب شرح جدول 3-30

میگیرد (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .2-29برخی مفاهیم اختصاصی در روش پدیدارشناسی

ردیف

توضیح

مفهوم

0

ذا

مفاهیم ایجادکننده دخک مشترک از تدیده موخدبرخسی

3

شهود

تو یف حا ل از تجام بصری یا تفایر برای ایجاد دخکی مشترک از تدیده موخدبرخسی

9

تقلیل

دستیابی ب آگاهی خالص ،اولی و ناب دخباخه تدیده موخدبرخسی

برخی نظری های خوا شناسی مبتنی بر «محوخیس اخاده اناا » ب شرح جدول  9-30برآمده از خوش تدیداخشناختی
هاتند (خنیفر و مالمی.)0939 ،
جدول  .9-29انواع نظریههای روانشناسی مبتنی بر روش پدیدارشناختی
ردیف

دانشمند

0

فروید

اخاده معطوف ب لذ

3

یونگ

اخاده معطوف ب خودآگاهی و خود واقعی

9

آدلر

اخاده معطوف ب قدخ

1

ویکتوخ فرانکل

9

ترز

5

خاجرز

اخاده معطوف ب تذیرش بدو قید و شرط خود

1

اسکینر

اخاده معطوف ب کاب تاداش

8

آلبر

آلیس

اراده انسان معطوف به چیست؟

اخاده معطوف ب معنایابی
اخاده معطوف ب تجرب و زندگی دخ حال

اخاده معطوف ب تفکر عقالنی
اخاده معطوف ب انتخاب و کنترل دخونی

3

گلی خ

09

اخیک بر

00

کاخ هوخنای

اخاده معطوف ب کاب امنیس

03

مازلو

اخاده معطوف ب خودشکوفایی

اخاده معطوف ب من بالغان

خوش تدیداخ شناختی دخبرداخنده دو خویکرد اجرایی مبتنی بر «تو یف» یا «تفایر» تجرب ب شرح جدول 1-30
اسس.
جدول  .3-29انواع رویکردهای اجرایی روش پژوهش پدیدارشناختی
ردیف

انواع

0

تو یفی و تفایری

3

هرمنوتیک و

توضیح
الف) تو یفی :تأکید هوسرل ب «فهم تدیده با توج ب ساختاخ تجرب »
ب) تفایری :تأکید هایدگر بر «نحوه شکلگیری معنای تدیده دخ اناا »

تجربی (کرسول)

الف) تجربی :تأکید بر تو یف خوا شناختی تجرب ها
ب) هرمنوتیک :تأکید بر تفایر و تأویل (شناخس معنای باطن) تجرب ها دخ قالب متن
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 .2-29مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی
برای اجرای مراحل تژوهش تدیداخشناختی ،الگوهای متعددی ب شرح جدول  9-30وجود داخد (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .5-29انواع الگوها از مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی
ردیف

پیشنهاددهنده

مراحل

0

تاخس ()0339

«استخراج ذا »« ،ترکیب ذا ها»« ،فرمولبندی یک قضی از تو یف هر مشاخکسکننده»« ،استخراج

3

اسپیگلبرگ ()0319

«تو یف»« ،ذا »« ،نمود»« ،سازهای»« ،تقلیل» ،تأویل»

9

موستاکاس ()0331

«غوط وخی»« ،نهفتگی»« ،تهذیب»« ،تکراخ»« ،ترکیب خالق»

1

تاترسو و ژخاد

مفاهیم هات از قضایای فرمولبندی شده» و «ترکیب و ایجاد یک ساختاخ از تجرب زیات »

()0315
9

کوالی ی ()0318

5

گیوخکی ()0389

1

وا کام ()0381

8

وا مانن ()0339

3

()0330

«مقایا و مطالع نمون هایی از تدیده موخدبرخسی»« ،تغییر و جاب جایی ابعاد تدیده ب طوخ تخیلی»،
«تبیین با خوش حذف یا نفی جایگ ینها»« ،قیاس و استعاخه»« ،طبق بندی ذا

تدیده»

«برخسی تمام تو یفها از تدیده»« ،استخراج خوایسهای مهم از آ ها» ،فرمولبندی با توضیح معنای
هر یک از عباخ ها»« ،قراخداد معانی فرمولبندی شده دخ قالب خوش هایی از تمها»« ،اخجاع داد
خوش ها ب خوایسهای اولی برای معتبرسازی»« ،خد کرد دادهها یا تمهای نامرتبط»« ،ترکیب نتایج
باقیمانده»« ،تو یف کامل از تدیده موخدبرخسی با آ ها»« ،معتبرسازی یافت ها»

«برخسی تمام تو یفها از تدیده»« ،جداسازی و طبق بندی تو یفها بر اساس بینشهای خوا -

شناختی»« ،ترکیب آ ها»
«فهرسس و گروهبندی تو یفها از تدیده موخدبرخسی برای داوخی»« ،برخسی توافق داوخی دخباخه
آ ها»« ،کناخ گذاشتن عنا ر غیر ذاتی»« ،نگاخش یک دخک فرضی ای و تو یفی از تدیده»« ،بازنگری
و آزمو آ »« ،خسید ب گ ین نهایی»
استروبر

«تمرک خوی تدیده»« ،تجرب شخصی»« ،تحلیل موضوعی»« ،نگاخش تدیداخشناختی»
«اخائ تو یف شخصی از تدیده»« ،تعلیق تیشفرضهای تژوهشگر»« ،مصاحب با مشاخکسکنندگا »،
«برخسی نتایج مصاحب »« ،آشکاخسازی ذا ها»« ،دخک خوابط ماهوی و ذاتی»« ،توسع تو یفهای
فرمولبندی شده از تدیده»« ،معتبرسازی با مراجع مجدد ب مشاخکسکنندگا »« ،بازنگری ادبیا
مرتبط»« ،کاخبرد یافت ها دخ تروژه یا فرایند حل مائل »

هما طوخ ک دخ جدول فوق دیده میشود ،مراحل متفاو

اما نابتاً همگرایی دخ مراحل تیشنهادی وجود داخد؛

بااینحال برای ایجاد دخک مشترک خواننده کتاب از خوششناسی ،مراحل اجرای خوش تژوهش تدیداخشناختی دخ
الگویی ب شرح جدول  5-30معرفی خواهد شد.
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جدول  .6-29فرایند اجرای پژوهش پدیدارشناختی
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

اغلب نمون گیری غیرتصادفی هدفمند یا معیاخ محوخ
تبدیل تجرب های افراد موخدبرخسی ب قالب زبا شفاهی و تبدیل آنچ دیده یا شنیدهشده ب دخکی از
تجرب اولی با تأکید بر مشاهده ناب با تالش برای خنثی کرد تأثیر الگوهای عادتی اندیش و چگونگی
تشریح اشیاء توسط اناا ها و تجرب آ ها از طریق حواس
تبدیل آنچ دخ موخد آ تدیده دخک شده ب مقول های مفهومی دخبرگیرنده ذا های تجرب اولی و
تبدیل ذا های موخداشاخه ب دسسنوشت یا دخکی برای خوشن کرد هم گامهای قبلی
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .9-29مالحظات نمونهگیری در روش پدیدارشناختی
نمون گیری دخ خوش تدیداخشناختی ب مالحظا

متعددی ب شرح جدول  1-30باتگی داخد.

جدول  .1-29مالحظات نمونهگیری در روش پدیدارشناختی
ردیف
0

مالحظات
تعیین «مطالع تجرب خود» یا «مطالع تجرب دیگرا »
و مقایا آ ها با هم

3

مطالع تجرب های مشترک دخ افراد متفاو

9

انتخاب شرکسکنندگا داخای تجرب قابلمطالع دخ زندگی

1

آمادگی و تمایل شرکسکنندگا برای حبس دخباخه تجاخب خود
برای دستیابی ب خوایسهای غنی و منحصرب فرد دخباخه یک تجرب خاص

9

انتخاب شرکسکنندگانی متفاو

5

تعداد کافی نمون وابات ب ماهیس مطالع و دادهها از یک نفر تا خسید ب اشباع نظری

دخ مواخد وجود یک «ذا » برای تجرب های مشترکی مانند «تنهایی ،ترس ،عشق و امثال آ » از تجرب های افراد
متفاو

و مقایا آ ها برای دخک عمیق استفاده می شود .می ا کفایس نمون برای برخسی ابعاد متفاوتی داخد .برای

نمون تژوهشگرا ممکن اسس نمون گیری خا تا زما خسید ب حد اشباع و نقط ای ادام دهند ک دخ حبسها فهم
خوشن تر و ابعاد جدیدی نباشد (امامی سیگاخودی ،دهقا نیری ،خهنوخد و نوخی سعید .)0930 ،دخ خویکردی دیگر
میتوا از «نمون گیری هدفمند یا معیاخ محوخ» استفاده کرد .همچنین میتوا از «نمون گیری موخد منحرف» یا مواخد
دخ برجات ترین نقاط افراطی یا نمون های بر اساس ویژگی نامعمول یا خاص و تراطالعا

استفاده کرد .برای نمون

دخ مطالع تدیده خرید آنالین ،میتوا افراد باتجرب خرید «بایاخ باال» یا «بایاخ کم» خا موخدتوج قراخ داد .نوع دیگر
این حالس «نمون گیری بر اساس شد

یا مواخد تر اطالعا

دخباخه تدیده موخدبرخسی» اسس (قدس الهی ،خوحانی و

حاینقلیتوخ .) 0939 ،بهترین نوع ماائل برای استفاده از این نوع تژوهش ،مواخدی ماتل م «فهم مشترک یا تجرب
مشترک» عدهای دخ باب یک تدیده اسس .تعداد نمون های مکفی ازنظر کرسول ( )0338تا  09نفر خصو اً دخ
مصاحب های عمیق اسس .اگر تعداد نمون از  09بیشتر شود ،تژوهش تدیداخشناسی با نوعی مثلثسازی دخ نمون گیری
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انجام می شود تا موضوع موخدبرخسی از دیدگاه س گروه متفاو

با تجرب مشترک مطالع شود .دخ مواخدی ب تعداد

نمون برای مصاحب بین  9تا  39نفر با تجاخب موخدنظر اشاخه میشود .اساس اتمام مصاحب ها ،اشباع نظری اسس
(خنیفر و مالمی.)0939 ،
 .3-29مالحظات جمعآوری دادهها در پدیدارشناسی
از مالحظا

کلیدی دخ جمعآوخی دادهها ،ترک «عاد های تیشین تجرب » یا «ذهنیسهای عاد

تدیدهها اسس .ب این معنا ک «تیشداوخی مبتنی بر عادا

خوزمره» وجود نداشت باشد .ب این حالس «بازگشس ب

مشاهده ناب نخاتین» یا «نخاتین دید » هم گفت می شود ک بر دخک تدیده ب اتکای ذا
و قضاو

شده» برای دخک

آ و بدو هرگون اندیش

قبلی تأکید داخد .برای جمعآوخی دادهها اغلب از «مصاحب عمیق» همراه با «مشاهده مشاخکتی» افراد تجرب -

کننده ماتقیم تدیده موخدنظر استفاده میشود .برای جمعآوخی مناسب دادهها ،تژوهشگر باید ظرفیس مناسب برای
«مصاحب و مشاهده» یعنی «دانش ،دقس ،حااسیس و انعطافتذیری» الزم برای «دستیابی ب تجربیا
خاص» برخوخداخ باشد .اگر مصاحب عملی نبود میتوا تاسخ افراد ب سؤاال

یک فرد یا گروه

خا ب طوخ مکتوب دخیافس کرد (فتحی،

.)0981
 .9-3-29مصاحبه عمیق :هدف جمعآوخی دادهها« ،خوشنکرد ساختاخ و جوهره تدیدههای تجرب شده» و «چگونگی
تجرب تدیده» اسس .برای این منظوخ اغلب از دو سؤال کلیدی ب شرح جدول  8-30برای جمعآوخی دادهها از طریق
مصاحب عمیق استفاده میشود.
جدول  .8-29دو سؤال کلیدی در مصاحبه برای جمعآوری دادهها در پدیدارشناختی
سؤالهای کلیدی برای جمعآوری داده

ردیف
0

دخ موخد تدیده موخدنظر چ تجرب ای داخید؟

3

چ زمین یا وضعیتی بر تجرب شما از تدیده موخدنظر اثرگذاخ اسس؟

هرچند سؤاال

دیگری با تایا باز میتواند ترسیده شود؛ اما این دو سؤال کلیدی منجر ب جمعآوخی دادههایی

برای تو یف «متن و ساختاخ تجرب » میشود .از مالحظا اجرای مصاحب دخ خوش تدیداخ شناختی میتوا ب مواخدی
ب شرح جدول  3-30اشاخه کرد.
جدول  .1-29مالحظات اجرای مصاحبه در روش پدیدارشناختی
ردیف
0

مالحظات
توجی مصاحب شونده با معرفی هدف تژوهش ،اعالم ضبط دا و دخ وخ

نیاز محرمان ماند هویس او

کلی اولی

3

شروع مصاحب کننده با سؤاال

9

تأکید بر چرخشی یا خفسوبرگشتی بود مصاحب تیرامو تجرب تدیده موخدبرخسی
تجربیا

1

وظیف مصاحب کننده فراهم کرد زمین ای برای بیا آزادان و با ج ئیا

9

ایجاد احااس جایگاه و مقام برابر و یکاا با مصاحب کننده برای مصاحب شونده

5

تمرک ترسشها خوی «تجرب مصاحب شونده» و «موضوع یا تدیده»

1

تأکید بر «چگونگی» ب جای «چرایی» دخ ترسشها
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باید تا حد ممکن از طرح سؤاال

«چرایی» ترهی شود تا جهس گفتگو از «تو یف تجرب ب شکل واقعی» ب

«توجی تجرب » هدایس نشود .برای نمون وقتی تاسخگو میگوید «من موقع خرید قیمسها خا مقایا نمیکنم» ،اگر
بپرسیم «چرا؟» تاسخگو ب دنبال یک دلیل منطقی و توجیهی برای کاخ خود میخود .دخ این نوع ترسشها ،تاسخگو فقط
یک جنب از تجرب اش خا انتخاب میکند و آ خا ب عنوا دلیل منطقی کاخش اخائ میدهد .دخ این حالس بهتر اسس ک
ب این شکل ترسید« :میتوانید دخباخه خرید بدو مقایا خود توضیح بدهید؟» تاسخ ب این سؤال بهتر زمین دخک
تجربی و واقعی از «عدم قیاس قیمسها» خا فراهم میکند (قدس الهی ،خوحانی و حاینقلیتوخ.)0939 ،
 .2-3-29مشاهده مشارکتی :دخ خوش مشاهده میتوا با یادداشسبرداخی از انواع مشاهدا

ب شرح جدول 09-30

اقدام کرد .دادههای جمعآوخیشده از طریق مشاهده دخ اختباط با دادههای حا ل از مصاحب عمیق تحلیل میشود.
جدول  .90-29انواع یادداشتبرداری از حاصل از مشاهده برای جمعآوری دادهها
توضیح

ردیف

انواع یادداشت

0

مشاهدهای

3

نظری

یادداشس معانی و خیش های هر چی قابلمشاهده دخ حین مصاحب

9

تحلیلی

تحلیل تژوهشگر دخ آخر هر مصاحب با توج ب مشاهداتش و جمعبندی از نتایج

یادداشس هر چی قابلمشاهده دخ حین مصاحب مانند حرکا  ،اشاخا  ،احااسا

و محیط زندگی

 .5-29مالحظات تحلیل دادهها در پدیدارشناسی
یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل دادهها دخ خوش تدیداخشناسی ،مفهوم «اتوخ » اسس .دخ اتوخ  ،هر نوع
«برداشس ،قضاو  ،داناتنی و مفروضا » قبلی دخباخه تدیده کناخ گذاشت میشود تا تدیده از یک نظرگاه جدید ،باز
و بدو تیش داوخی موخد تحلیل قراخ گیرد .دخ اتوخ باید مشاهده خا تا جایی ادام داد ک شواهد کافی برای قضاو
دخباخه تشخیص «واقعی یا واقعیترین» فراهم شود .ب همین دلیل ،اتوخ یک فرایند تحلیل دائمی دخ طول تژوهش
اسس .دومین گام بعد از اتوخ  ،تقلیل تدیداخشناختی اسس .دخ این فرایند تحلیلی ،تژوهشگر جها و تیشفرضها خا
دخ «ترانت » میگذاخد تا دادهها خا دخ شکل ناب و آلوده نشده با مداخل ها و دستکاخیهای خاخجی شناسایی کند .دخ
این حالس ،تدیده از جهانی ک دخ آ خخ داده ،برداشت و جدا میشود؛ تا بتوا آ خا ب عنوا یک سند و متن از ابعاد
عنا ر و ساختاخهای ماهوی آ آشکاخ ،تعریف و تحلیل کرد .برای تحلیل دخ مراحل ترانت گذاخی ،گامهایی ب شرح
جدول  00-30تیشنهاد میشود (دن ین.)0383 ،
جدول  .99-29گامهای انجام تحلیل در مرحله پرانتز گذاری
ردیف
0

مراحل
شناسایی عباخ ها و جمال

کلیدی اشاخهکننده ب تدیده موخدبرخسی دخ دخو تجرب شخصی یا داستا

3

تفایر معنای عباخا

9

شناسایی تفایرهای سوژه از این عباخا

1

برخسی معانی ایجادشده نابس ب آشکاخسازی ویژگیهای ذاتی و تکراخی تدیده موخدبرخسی

9

اخائ یک عباخ

ب شکل یک خواننده آگاه

آزمونی یا تعریف از تدیده موخدبرخسی برحاب ویژگیهای ذاتی و تکراخی شناساییشده
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تحلیل دادههای تدیداخشناسان باید ب نحوی انجام شود ک کلیس و یکپاخچگی دادهها دچاخ اختالل نشده و
ب

وخ

یک کل و دخ اختباط با محیط تژوهش موخدبرخسی قراخ گیرد .دخ این خوش باید از تج ی دادهها یا تک تک

کرد مفاهیم ترهی کرد .دخ عوض باید دادههای ب دسسآمده باز و گاترشیافت و موخدبرخسی قراخ گیرد .خوشهای
مختلفی برای تحلیل دادهها وجود داخد ک تژوهشگر میتواند خوش مناسب خود خا انتخاب کند .دخ این بخش ب س
خوش «کراسول»« ،کالی ی» و «اسمیس» با تأکید بر وجوه مشاب اشاخه میشود.
تحلیل و بازنمایی دادهها دخ خوش تدیداخشناسی ازنظر کراسول ( )0338ب شرح جدول  03-30اسس.
جدول  .92-29تحلیل دادهها در روش پدیدارشناسی از دید کراسول
توضیح

ردیف

روش

0

مدیریس دادهها

3

خوانش و شرحواخه نویای

9

تشریح

1

طبق بندی

9

تفایر

5

تو یف جامع از تجرب

1

بازنمایی و ب تصویر کشید

ایجاد و سازما دهی یک توش خالی برای دادهها
خواند متن ،نوشتن یادداشسهای حاشی ای و شکل داد کدهای اولی
تشریح معنای تجرب
شناسایی و فهرسس عباخ های معنایی برای افراد و گروهبندی آ ها دخ واحدهای معنایی
یک تو یف متنی بر اساس «چ خخداده؟» و یک تو یف ساختاخی بر اساس «چگون تدیده
تجرب شده؟»
بیا ذا

تجرب

اخائ یک خوایس از ذا

تجرب با جداول و مشخص های عباخ ها و واحدهای معنایی

خوش «کالی ی» شامل هفسگام ب شرح جدول  09-30با ک تمرک ا لی آ برخسی تجرب آگاهان و تو یف
تجربیا

دخ زندگی واقعی اسس (امامی سیگاخودی ،دهقا نیری ،خهنوخد و نوخی سعید.)0930 ،
جدول  .99-29مراحل تجزیهوتحلیل «کالیزی»

ردیف
0

مراحل
مروخ مواخد حا ل از هر مصاحب و اقداما
بامعنی و بیانا

ضبط و یادداشسبرداخی میدانی
مرتبط با تدیده موخدبحث

3

خط کشید زیر اطالعا

9

استخراج مقول ها از عباخا

1

مطالع با دقس مقول های تدوینشده و دست بندی مفاهیم بر اساس تشابها

9

تیوند نتایج برای تو یف جامع از تدیده موخدبرخسی و ایجاد دست های کلیتر

5

اخائ تو یف جامع از تدیده موخدبرخسی ب شکلی واضح و بدو ابهام

1

اعتباخبخشی ب یافت ها با اخجاع و ترسید نظر نمون ها

مهم مشخصشده
مفهومی

دخ جدول  01-30خوش تحلیل اسمیس معرفی میشود.
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جدول  .93-29مراحل تجزیهوتحلیل «اسمیت»
توضیح

ردیف

مراحل

0

مواجه اولی

3

شناسایی مقول ها

9

شناسایی گ اخههای مقول ها

شناسایی و استفاده از گ اخههای معناداخ ،مهم و تمها برای نگاخش تو یفی از تجاخب

1

فرمول کرد معانی

توسع دست ها و خوش هایی از معانی از دخو گ اخههای مهم و با معنی ب شکل تم

9

لیاس کرد و خوش بندی

5

تو یف

خواند و مطالع چندباخه دادهها برای دخک دقیق آ ها
برجات نمود گ اخههای مهم ،جمال

و عباخا

فراهمکننده نحوه شکلگیری تجرب

شرکسکنندگا دخ خصوص تدیده (افقیسازی)

سازما دهی ب تمهای استخراجشده
ترکیب نتایج و اخائ تو یف جامع با اعمال نظم و ساختاخ ب خوش ها

تژوهش تدیداخشناختی با دادههای خوایی از تجرب شروع میشود ،داستا ها و و ف خا ب مطالب ضروخی محدود
میکند و ب تحلیل نظاممند کلما

و مفاهیم ب کاخخفت برای تو یف تدیده میتردازد .هدف نهایی تژوهشگر ،ایجاد

فهم بهتر از «تدیده خاص» توسط تأکید بر تفاسیر کاانی اسس ک واقع ًا آ خا تجرب کردهاند .خروجی نهایی تژوهش
تدیداخشناسی ،تو یف ماهیس یا ساختاخ عمومی مهم یک تجرب اسس .این گ اخش باید تا حد ممکن ب دقس و واضح،
واقعیس تو یفشده توسط شرکسکنندگا خا منعکس سازد .مراحل مهم دخ تحلیل دادههای تدیداخشناسی دخ ادام
بیشتر توضیح داده میشوند.
 .9-5-29ساماندهی اولیه دادهها :تژوهشگر دخ گام نخاس نابس ب تغییر شکل دادهها از شکل زبانی ب نوشتاخی
بر اساس س معیاخ نظری «خویکرد امیک ،استقالل متن و ترانت گذاخی» 0ب شرح جدول  09-30اقدام میکند.
جدول  .95-29معیارها برای تفسیر دادهها هنگام مکتوب کردن
توضیح

ردیف

معیارها

0

خویکرد امیک

دخک ،تفایر و بازنمایی تدیده موخدبرخسی از دیدگاه افراد تجرب کننده

3

استقالل متن

متن هر مصاحب ب عنوا یک مجموع داده ماتقل

9

ترانت گذاخی

کناخ گذاشتن تعصبا

و تجربیا

اثرگذاخ تژوهشگر دخ تحلیل دادهها (گذاشتن آ ها دخ ترانت )

دخ هنگام تیادهسازی محتوای وتی ب نوشتاخی میتوا یادداشسهای آزادی برای تیشنهاد کدگذاخی داشس.
 .2-5-29کدگذاری باز :بر اساس ادخاک حا ل از تجرب ها نابس ب تدیده و مروخ متن نوشتاخی ،عباخا و گ اخههای
مهم شناسایی و کدگذاخی میشود .این اقدام بر اساس تو یف تژوهشگر از تجرب ها وخ

میگیرد.

 .9-5-29کدگذاری محوری :دخ این مرحل ب محدودکرد گ اخههای داخای همپوشانی بر مبنای خوشنسازی مفاهیم
تنها جمال

مهم دخ «تمها یا مضمو های» مشخصی دست بندی میشوند .دخ ادام تمهای ایجادشده با تحلیل و

ساما دهی «فهرسس» و «خوابط آ ها باهم» برخسی و دخ زیرمجموع مقول های ا لی سازما دهی میشوند .دست های
ایجادشده باید دخ خابط با کل متن قابلدخک باشد .برای این منظوخ تژوهشگر باید بین «متن اولی » و «تمهای دخ حال
سازما دهی» ،حالس خفسوبرگشس داشت باشد .این مرحل تا جایی ادام تیدا میکند ک یک جدول «خال

سازی

1. Emic, Autonomy of the Text and Bracketing
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شده از تمهای ساماندهی شده» تهی شود .دخ این جدول ب نقلقولهای نشانگر هر یک از تمها و نی محل نقلقولها
اشاخه میشود .این جدول باید فقط شامل تمهای دخبرداخنده «تجرب شرکسکننده از تدیده تحس مطالع » باشد ،بنابراین
ممکن اسس برخی از تمها نی حذف شوند .دخ جدول  5-30نتایج تحلیل یافت ها دخ یک تژوهش نمون با عنوا
«تدیداخشناسی دخباخه ایجاد تعادل بین مطالع و کاخ دخ گروه »...معرفی شده اسس .دخ این تژوهش تعداد ده نفر نمون
از میا گروه مرتبط ب شکل هدفمند انتخاب و دادهها با مصاحب نیم ساختاخیافت و ضبط دا جمعآوخی و سپس
ب

وخ

متن تیاده سازی شدند .دخ ادام اظهاخا

و عباخا

مهم ،شناسایی و کدگذاخی شدند .دخمجموع  059کد دخ

تحلیل مشخص شد و دخ ادام این کدها دخ هشس تم گروه بندی شدند .دخ اقدام بعدی این هشس تم یا مضمو دخ
قالب چهاخ مقول عمده «مائولیس ،توانمندسازی ،هماهنگی و شناخس» ترکیب و ب

متنی تو یف شدند .برای

وخ

این منظوخ مقول «مائولیس» ب تمهای ا لی و فرعی ب شکل جدول  05-30تو یف شد.
جدول  .96-29نمونه خالصه توصیف مقوله مسئولیت با تمهای اصلی و فرعی
مقوله

تم اصلی

تم فرعی

مصداق

کد شرکتکننده

مائولیس

انواع

مائولیس هنگام کاخ

تعداد مراجعا و فوا ل موجود آ

م09-

استفاده از ساعا
مائولیس دخ آموزش
مائولیس دخ خان
دالیل

الحیس ناکافی

تیشبینیشده برای آموزش

م8-

حضوخ دخ من ل

م3-

استفاده از ساعا
...

...

...

...

خودادخاکی گروهی

...

...

خشنودی

...

...

توج ب نیازها

....

...

خفع خاتگی

....

...

ضعف اطالعا
تیامدها

استفاده از ساعا

استراحس دخ زما کاخ

م1-

 .3-5-29توصیف :اخائ تو یفی کلی از جدول برای اخائ بیانی خوشن و قابلدخک از معنای ایجادشده از تجرب
انجام میشود .دخ مرحل تو یف ،هر مقول بر اساس تمهای ا لی ،فرعی و گ اخههای شناساییشده دخ قالب کدهای
مشخص تو یف میشوند .این متن تو یفکننده باید قابلیس ایجاد ادخاکی خوشن از تمام مراحل قبلی خا داشت باشد.
برای این منظوخ با «ادغام و یکپاخچ سازی تو یفا متنی و ساختاخی قبلی» و «آشکاخسازی ماهیس تدیده موخدبرخسی»
متن تو یفی نوشت میشود .برای نمون دخ تژوهشی «تدیداخشناسان خوی خفتاخ مصرفکننده» برای دخک واقعی از
«تجربیا

مصرفکننده» ،با «تدیداخشناختی وجودگرا» ب مفهومسازی و مطالع تجربیا

مصرفکننده ترداخت شد .دخ

تدیداخشناختی وجودگرا فرض بر این اسس ک زندگی فرد یک کلیس اجتماعی اسس ک دخ آ تجاخب ب یکدیگر
واباتگی متقابل و معنیداخی داخند .دخ این نوع با توج ب گامهای تیشگفت میتوا ب شناسایی کدها ،تمها و مقول ها
اقدام کرد .نگاخش تو یفی از گامهای موخداشاخه ب شکل اخائ شده دخ ادام بود (قدس الهی ،خوحانی و حاینقلیتوخ،
.)0939
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زمانی ک خریداخا دخ موخد محصول موخدنظر آگاهیهایی داخند و از فرایند خرید آ لذ

میبرند ،فروشندگا خا ب عنوا عامل م احم

و مداخل جو میبینند و دوسس نداخند ک فروشندگا ب آ ها کمک کنند یا حتی ب سراغ آ ها بیایند .اما زمانی ک خریداخا با محصول
بیگان هاتند و از خرید آ هیچ لذتی نمیبرند ،فروشندگا ب عنوا عاملهای اطالعاتی دخ نظر گرفت میشوند ک اطالعا

الزم خا

برای خریداخا فراهم میکنند و زحمس خرید خا برای خریداخ کم میکنند .دخ این حالس خریداخا عالق داخند ک فروشندگا ب سرعس
ب سراغشا بیایند و آ ها خا معطل نگذاخند .دخ قامس اول فروشندگا ب عنوا عامل اجباخ مشتری ب خرید و مداخل کننده دخ فرایند
خرید دخ نظر گرفت میشوند اما دخ قامس دوم ،عامل مؤثر و آگاهیدهنده دخ فرایند خرید ب حااب میآیند ک میتوانند از طریق فراهم
کرد اطالعا

الزم برای مشتریا  ،ناخوشایندی و عدم لذ بخش بود خرید خا کاهش دهند.

 .6-29مالحظات بحث و نتیجهگیری
گام تایانی اخائ نتیج گیری از تو یف اخائ شده اسس .بدین نحو ک تژوهشگر با بحث ب جمعبندی و نتیج گیری
نهایی از «عباخا

معرف تدیده» بر اساس «تجرب » خواهد ترداخس و تیشنهادهای خود خا دخ ادام مطرح میکند.

 .1-29ارزیابی کیفیت پژوهش
تهدید این خوش گرایش ب «تو یف داستانی و شخصی» و «ضعف دخ بیا نتیج ناظر بر تجرب » اسس .برای اطمینا
از حس تحلیل دادهها و اعتباخبخشی ب آ ها میتوا دخ تایا کاخ «نظر مشاخکسکنندگا خا دخباخه تو یف انجامشده»
جویا شد .نظرا

ب تجدیدنظر خوی محتوا یا تعدیل احتمالی آ کمک میکند (فتحی .)0981 ،هرچند خوایی دخ

تژوهش تدیداخشناختی مهم اسس اما نمی توا انتظاخ داشس تا تمامی تفاسیر تدیداخشناسی ب شکل یکاا و با دقس
مشاب انجام شوند .از منظری دیگر با گ اخش نتایج تژوهش نی میتوا از قضاو
مناسب ،قابلاستفاده و معناداخ بود تم اخائ شده» استفاده کرد.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

افراد احبنظر دخباخه «عملی،

۴۲۹

۴۲۴

مرجع پژوهش

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش
نشانه شناسی

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش نشانهشناسی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش نشانهشناسی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در نشانهشناسی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در نشانهشناسی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در نشانهشناسی

22

مرجع پژوهش

۴۲۸

مقدمه
نشان شناسی بر «معنا» یا «خم گشایی از انواع تیام» دخ محتوای انواع نشان های تیرامونی ،زبا و انواع آثاخ هنری تأکید
داخد .دخ این فصل ب معرفی خوش تژوهش نشان شناسی ترداخت خواهد شد.
 .9-22مفهوم روش نشانهشناسی
جها تیرامو ما سرشاخ از نشان ها اسس و هر اناانی بتواند نشان های بیشتری خا دخ تیرامو زندگی خود خم گشایی
کند ،بیشتر با دنیای خود آشنا خواهد شد و احتماالً بهتر با آ اختباط برقراخ میکند .اناا ها از طریق نظام عالئم،
تیامهای خود خا تنظیم و با خود و دیگرا اختباط برقراخ میکنند .یکی از خایجترین این عالئم «زبا » و دخ کناخ آ انواع
عالئم «خیاضی ،موسیقی ،تصویر و نمادهای گرافیکی» اسس .نشان شناسی ب دنبال مطالع عالئم از ابعاد «نظام حاکم
بر عالئم»« ،معنای عالئم» و «اختباط عالئم» با یکدیگر اسس .اهمیس «عالئم» ازآ جهس اسس ک «تیامها» و «معناها» با
«خم گذاخی ب وسیل عالئم» شکل میگیرند .با توج ب نقش «فرایند خم گذاخی» دخ تولید «تیام» و معناهای حا ل از
آ باید «نحوه مبادل تیام»« ،نظام خم گذاخی تیام» و «خوش انتقال تیام» خا خوب شناخس« .نشان » مفهومی تحلیلی دخ
یک محتوا اسس ک میتوا آ خا دخ اختباط با سایر نشان ها و دخ یک «نظام نشان ای» تحلیل کرد (سجودی.)0989 ،
دخواقع «نشان شناسی» ،علم مطالع «نظامهای نشان ای» مانند «زبا  ،خیاضی ،موسیقی ،تصویر ،نمادهای گرافیکی و امثال
آ » برای «تأویل یا شناخس حقیقس تنها نشان ها» دخ تس «عالئم ،خم ها و نمادها» اسس .دخ تحلیل نشان شناسی خوی
ابعاد سازنده محتوا دخ «نظام نشان ای» تأکید میشود و ب همین دلیل ب آ «دانش نشان ها» هم میگویند .برای نمون
دخ تحلیل نشان شناسی «غذا» دخ یک برنام تلوی یونی فقط ب نوع شکلی آ یعنی «برنج ،خوخشس ،ساالد ،نوشاب و
امثال آ » توج نمیشود؛ بلک بر نظامی از نشان ها با معانی مربوط ب موضوعاتی چو «تایگاه ،سلیق  ،تیشرفس ،ملیس
و امثال آ » توج خواهد شد .از مهمترین محوخهای برخسی «نظام نشان ای» میتوا ب مواخدی ب شرح جدول 0-33
اشاخه کرد (تاجیک.)0983 ،
جدول  .9-22برخی محورهای مهم برای بررسی نظام نشانهای
ردیف

محورها

0

استفاده از خوشهای تحلیل محتوا برای شناسایی معناهای تنها و ضمنی

3

استفاده از خوشهای تحلیل گفتما برای شناسایی نظام قواعد حاکم بر گفتما و نقش بافس دخ ایجاد معنا

9

شناسایی چگونگی تولید معنا دخ انواع محتوا از طریق چینش و اختباط انواع عالئم و خم ها
اجتماعی

1

شناسایی چگونگی استفاده از عالئم و خم ها ب عنوا اب اخ اختباطا

9

شناسایی چگونگی ترکیب دال (داللسکننده) با مدلول (معنای حا ل از داللسکننده)

5

شناسایی چگونگی ایجاد معنا از یک تیام با داستا ها و خوایسها

نشان شناسی از ده 0399م ب عنوا خوش تژوهش دخ «اختباطا

و زبا شناسی» با خویکردی ساختاخگرایان

موخدتوج قراخ گرفس (عباستوخ .)0939 ،ازنظر فردیناند دو سوسوخ فراناوی نشان شناسی «دانش مطالع حیا
نشان ها دخ دخو چاخچوب زندگی اجتماعی» و ازنظر سندخس «مطالع علمی نظامهای نشان ای» و ازنظر کالین «دانش
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مطالع نشان ها و نمادها ب ویژه خابط بین نشان های نوشتاخی یا گفتاخی و اخجاعشا ب جها فی یکی یا جها ایده»
اسس .خویکرد این خوش مانند بایاخی از خوشهای کیفی «تفایری» اسس و ب جای «اندازهگیری» بر «تفایر» تأکید
داخد .تحلیل نشان شناسی یا «مطالع عالئم» ب یک خوش تژوهش فراگیر و حتی یک خشت تخصصی دانشگاهی بنام
«سیموتیک» دخ مطالعا

جای باز کرده اسس (محانیا خاد.)0989 ،

مربوط ب اختباطا

محتوای خسان ها سرشاخ از انواع نشان ها و فر تی مغتنم برای تحلیل «خوابط بین نشان ها و معنی» هاتند« .محتوای
خسان ای» ،ب انواع تیامهای خسان ای دخ باترهای مشخص مانند «تبلیغ دیواخی ،عکس خوی جلد مجل یا یک برنام
خادیویی و تلوی یونی» اشاخه داخد« .محتوای خسان ای» از انواع نظامهای نشان ای همچو «کلما  ،تصاویر ،و ،
ژسس و غیره» بهره میگیرد .دخ هر «فرایند اختباطی» ،نظامی از نشان ها ازجمل «عالئم و خموز» وجود داخد .این نشان ها
داخای عالئم و خم هایی» هاتند ک بر اساس «قواعد یا توافقاتی مشخص مانند زبا یا تصویر» دخ انتقال معنا
موخداستفاده قراخ میگیرند .بر این اساس نشان شناسا چگونگی ایجاد معانی و خابط نشان ها خا دخ یک محتوای
خسان ای «مکتوب ،شنیداخی یا دیداخی» ازجمل «نشری  ،فیلم ،برنام خادیویی یا تلوی یونی» خا برخسی میکنند .برای
این کاخ با جدا کرد «محتوا» از «قالب» ،بر نظام نشان ای سازنده محتوا تأکید میشود (دانشگاه داوسیما ،بیتا).
دخمجموع انواع جنب های کاخبردی نشان شناسی خا میتوا دخ س محوخ «معنای نهفت دخ تیام»« ،تحلیل متو چندنظام »
و «تحلیل نشان شناختی دخ سایر حوزهها» ب شرح جدول  3-33دنبال کرد.
جدول  .2-22انواع جنبههای کاربردی نشانهشناسی
توضیح

ردیف

انواع

0

معنای نهفت دخ تیام

شناسایی نظامهای نشان ای فراتر از قواعد دستوخی با معانی تیچیده و تنها وابات ب فرهنگ

3

تحلیل متو چندنظام

شناسایی مواخد با بیش از یک نظام نشان ای مانند وتی و تصویری و اغلب بدو دستوخ زبا

9

تحلیل تخصصی

دخ انواع حوزههایی چو «معماخی ،ت شکی ،وخزش ،جانوخشناسی ،گیاهشناسی و امثال آ

 .2-22مراحل اجرای تحلیل نشانهشناسی
برای اجرای تحلیل نشان شناسی میتوا مراحل جدول  9-33خا موخدتوج قراخ داد.
جدول  .9-22فرایند اجرای تحلیل نشانهشناسی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

با تأکید بر خوشهای بینامتنی ،همزمانی و دخ زمانی ،استعاخه و کنای  ،همنشینی و جانشینی

9

بحث و نتیج گیری

جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و انتخاب خویکرد نشان شناسی

اغلب نمون گیری هدفمند یا معیاخ محوخ
با تأکید بر مالحظا

نشان شناسی

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۴۲۷

مرجع پژوهش

۴۲۶

 .9-22انتخاب رویکرد نشانهشناسی در طراحی پژوهش
خم ها شکل بایاخ تیچیده از تداعی معانی و مبتنی بر جوامع و فرهنگهای خاص هاتند ک بر «شیوه تفایر عالئم»
اثر میگذاخند .هر خسان ای تابع خم هایی مشخص با معانی خاص خود اسس ک ضروخ
و ادبیا

خم شناسی خاص هر خسان

آ خا دخ تحلیل نشان شناسی برجات میکند (همدانی .)0939 ،بر این اساس خویکردهای مختلفی برای

نشان شناسی ب شرح جدول  1-33شکلگرفت اسس.
جدول  .3-22انواع رویکردهای نشانهشناسی
توضیح

ردیف

انواع

0

الک ،تیرس و موخیس

3

سایبرنتیک

مبتنی بر نظری اطالع و با تأکید بر مطالع نشان های فرازبانی و فرهنگی دخ ابعادی چو هنر و سینما

9

زبا شناسی

تأکید بر الگوهای زبا شناسی تیرس ،دوسوسوخ و باخ

1

ترکیبی

مواخدی چو اختباطا

غیرکالمی و اطواخ تژوهی یا شیوه تعامل مکانی (فا ل تژوهی)

ترکیبی از مواخد قبلی مانند آثاخ امبرتوآکو

 .9-9-22رویکرد زبانشناختی دوسوسور :نشان شناختی با خویکرد زبا شناختی از خایجترین خویکردها اسس.
دوسوسوخ بر این امر تأکید داخد ک «نشان ها از چ تشکیل شدهاند و چ قوانینی بر آ ها حاکم اسس» .سوسوخ این
خویکرد خا با الگوی دووجهی «دال و مدلول» ب شرح جدول  9-33توضیح میدهد.
جدول  .5-22محورهای رویکرد نشانهشناسانه دو سوسور
ردیف

محور

0

دال

3

مدلول

توضیح
تصویر آوایی یا تصویر دیداخی کلم نوشت یا گفت شده
معنای ایجادشده توسط کلم دخ ذهن ب لحاظ زبا شناختی

 .2-9-22رویکرد زبانشناختی پیرس :چاخل سندخس تیرس نی با خویکرد زبا شناختی گفتما تازهای خا مطرح
و بر دو موضوع مهم «خابط س وجهی داللتی» و دیگری «طبق بندی س گان انواع نشان ها» ب شرح جدول  5-33تأکید
کرد.
جدول  .6-22محورهای رویکرد نشانهشناسانه پیرس
محورها

ردیف

انواع

خابط س

0

بازنمود

نشان چی ی اسس ک ازنظر فرد ب جای چی دیگری مینشیند (هما دال سوسوخ).

3

موضوع

یا ابژه و مرجع و چی ی ک نشان ب آ اخجاع داده میشود.

9

تفایر

معنای حا ل از نشان (هما مدلول سوسوخ)

0

تمثال

یا شمایل بر اساس تشاب فی یکی با مرجع خود مانند «عکس ،تابلوی نقاشی ،نقش و نموداخ»

3

شاخص

یا نمای بر اساس ن دیکی مکانی ،زمانی و علی با مرجع مانند دای ترم و برخوخد ب نشان

9

نماد

وجهی
داللتی
انواع
نشان ها

توضیح

تصادف
بر اساس خابط قراخدادی یا اختیاخی با مرجع مانند س خاهی دخ فیلم ب عنوا نماد تردید و سرگردانی

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش نشانهشناسی

دال یا داللسگر هما «نشان های س گان تیرس» اسس اما مدلول خا میتوا «مرجع» نامید زیرا نشان ها ب مرجع
خود اشاخه داخند .برای مثال «کلم گل سرخ ب عنوا نشان » ب «گل سرخ واقعی» یا «مرجع» دخ جها خاخج اشاخه
داخد .دخواقع نشان ها برای این ابداعشدهاند تا هنگام اختباط ما خا ب مرجع موخدنظر فرستنده تیام اخجاع دهند.
بعضیاوقا

«دالها و مدلولها» با استعاخه و کنای مانند «دندا گرد» ب مثاب «خااسس» هاتند .دخ اینجا نشان ب جای

داللس ب یک مدلول شناخت شده ،ب یک مدلول دوخ از ذهن اشاخه میکند.
تیرس تعامل بین «عالمس»« ،معنا» و «تفایر» خا «کلیس فرایند نشان شناسی» میداند .بر اساس الگوی او «چراغقرم
دخ چهاخخاهها یک عالمس»« ،ل وم توقف خودخو ،معنای آ » و «توقف خاننده با مشاهده آ  ،تفایر خاننده از عالمس»
خا نشا میدهد .معنا از تفایر فرد تفایرکننده حا ل میشود و لذا «نقش تفایرکننده» بایاخ مهم اسس (محمدتوخ،
.)0939
 .9-9-22رویکرد زبانشناختی بارت :خویکرد باخ
آ ها هنگام آشکاخ شد دخ انواع محصوال

ب دنبال شناسایی و فهرسسکرد معناها یا «ساخسها» و تحلیل

چو «ادبیا  ،موسیقی ،توشاک ،عکاسی ،سینما ،نقاشی ،گرافیک و امثال

آ » اسس .دخ این خویکرد هدف شناخس انواع زبا ها و قواعد معناساز آ خواهد بود .برای تشخیص و ماتندسازی
ساخس خسان ای ،نشان شناس از طریق س سؤال ب شرح جدول  1-33هدایس میشود (دانشگاه داوسیما ،بیتا).
جدول  .1-22سه سؤال برای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانهای
سؤال

ردیف
0

یک تیام معین ازنظر «محتوا ،ژانر و امثال آ » چ معنایی داخد؟

3

یک تیام معین چگون معنای اخائ دهندهاش خا بازنمایی میکند؟

9

یک تیام معین چرا معنای مشخصی خا اخائ میدهد؟

دخ اینگون زبا های دخج دوم ،واحدهای آ تکهجا یا تکواژه نیاتند ،بلک بخش ب خگتری از گفتاخ خا دخ
اخجاع ب نشان ها شکل میدهند .باخ

با استفاده از قواعد زبا شناسی ب برخسی دیالکتیکهای موجود بین

«زبا /گفتاخ ،دال/مدلول ،نظام/هماازه و تطابق/تضامن» میتردازد.
 .3-9-22رویکرد ترکیبی امبرتو آکو :آکو با ترکیب خویکردهای مختلف تیشنهاد کرد ک ب جای تأکید بر تحلیل
«قراخدهای نشان ای» باید بر مطالع «کاخبردشناسی خوایس» و «فرایند تفایر و فلاف زبا » تأکید داشس .ازنظر او
واقعیتی بنام نشان وجود نداخد بلک هم چی «نقش نشان » اسس ک با اختباط «بیانی ب محتوایی» شکل میگیرد .دخواقع
نشان ها نتیج مشروط قواعد خم ها و همباتگی بین عنا ر هاتند و هر عنصر دخ اختباطی تازه ،نشان ای تازه خا ایجاد
میکند .یعنی نقش نشان ای حا ل نوعی ب همتیوستگی وخ

محتوایی و وخ

بیانی اسس (سجودی.)0989 ،

 .3-22مالحظات نمونهگیری در روش نشانهشناسی
نمون گیری دخ نشان شناسی اغلب هدفمند و با تأکید بر انواع خم های نشان ای دخ «فرهنگ ،ایدئولوژی ،زبا  ،تمثال،
شاخص و نماد» اسس .دخ این نمون گیری باید ب دو ا ول «نمایندگی و همگونی» ب شرح جدول  8-33توج داشس.
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جدول  .8-22اصول نمونهگیری در روش نشانهشناسی
توضیح

ردیف

اصول

0

نمایندگی

انتخاب تفکیکشده با مختصاتی چو «سن ،جنس ،طبق اقتصادی و امثال آ »

3

همگونی

الف) همگونی محتواهای انتخابی ازنظر معنا یا نوع خوایس موخد تحلیل
ب) همگونی محتواهای انتخابی ازنظر اب اخ موخداستفاده برای جمعآوخی دادهها
ج) همگونی محتواهای انتخابی ازنظر دوخه زمانی برای جمعآوخی دادهها

 .5-22مالحظات جمعآوری داده در روش تحلیل نشانهشناسی
خوش جمعآوخی دادهها ب «محدوده» موخدمطالع دخ تژوهش باتگی داخد و بر اساس آ میتوا از اب اخهای «مشاهده،
مصاحب  ،برگ کدگذاخی و برگ یاداشس» برای جمعآوخی داده از انواع محتواهای «نوشتاخی ،وتی ،دیداخی و تجامی»
استفاده کرد.
 .6-22مالحظات تحلیل یافتهها در نشانهشناسی

تس از جمعآوخی دادهها و آمادهسازی آ ها برای تحلیل ،فرایند تحلیل نشان شناسی خا میتوا دخ فرایندی خفس-
وبرگشتی ب شرح جدول  3-33دنبال کرد .قبل از اجرای تحلیل باید خویکرد نشان شناسی خا مشخص کرد .برای نمون
اگر اهداف و سؤاال

تژوهش با خویکرد سوسوخ باشد ،باید مطالع نشان ها دخ «زندگی اجتماعی» موخدتوج قراخ

گیرد .یا اگر با خویکرد تیرس باشد ،باید مطالع نشان ها بر اساس «خابط بین نشان های نوشتاخی یا گفتاخی با جها
فی یکی یا جها ایده» دخ نظر گرفت شود.
جدول  .1-22مراحل اجرای تحلیل نشانهشناسی
ردیف

مراحل

توضیح

0

تج ی نشان های مهم

شناسایی «دالهای مهم و مدلول یا معنای ایجادشده»« ،نظام نشان ای یا نظام حاکم دخ ایجاد

3

ساختاخ جانشینی دخ محتوا

شناسایی انواع تقابل یا خابط نشان ها بر اساس اهمیس خوا شناختی یا اجتماعی

9

ساختاخ همنشینی دخ محتوا

شناسایی خابط افقی نشان ها دخ کناخ هم برای ایجاد معنا

1

یکپاخچ سازی و طبق بندی

یکپاخچ کرد معنا بر اساس خوابط شناساییشده و خعایس ا ل همگونی

9

تحلیل و تفایر

معنا»« ،خم های نشان » و «موضوعا

فرهنگی و ایدئولوژیکی اثرگذاخ بر معنا»

اخائ معنای نهایی و آشکاخسازی هویس نشان

دخ اجرای این مراحل باید ب دو مفهوم کلیدی «نشان ها» و «خوابط» توج داشس .اهمیس «خوابط» از خود نشان ها
بیشتر اسس؛ زیرا خلق معنا با برقراخی خوابط بین نشان ها وخ میگیرد .ساخسگرایا اعتقاد داخند ک معنای نشان ها
با قراخ گرفتن دخ کناخ هم آشکاخ می شود .برای نمون دخ زبا  ،خوابط حروف و کلما

اسس ک باعث ایجاد معنا

خواهد شد .هیچ نشان ای ب تنهایی معنای خا ی نداخد و معنا و اخزش آ دخ خابط با دیگر نشان ها مشخص میشود.
برخی از مهمترین خاهبردها برای تحلیل «خوابط نشان ها» دخ جدول  09-33معرفی شده اسس.
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جدول  .90-22انواع راهبردهای تحلیل روابط نشانهها
توضیح

ردیف

انواع

0

بینامتنی

استفاده از نشان های شناخت شده قبلی دخ تحلیل خوابط نشان ها دخ محتوای جدید

3

همزمانی

تحلیل خوابط عنا ر محتوا دخ هر نشان

9

دخ زمانی

تحلیل تاخیخی خوابط نشان ها یا نحوه تکامل خوایس با اختباط نشان ها

1

استعاخه

تحلیل خابط دو نشان از خاه قیاس و ب ویژه شباهس

9

کنای

5

همنشینی

تحلیل ایجاد معنای نهایی از کناخ هم قراخگرفتن نشان ها

1

جانشینی

تحلیل دخباخه عوض شد معنا با جایگ ینی یک نشان با نشان دیگر

8

تقابلهای دوتایی

تحلیل خابط دو نشان بر اساس تداعی

تحلیل خوابط نشان ها با تقابل دوگان های همراه مانند «مرگ/زندگی ،مرد/ز و امثال آ »

برای شناسایی معانی تنها نشان ها از تحلیل «ساختاخی و تاخامتری» عنا ر محتوا ب شرح جدول  00-33استفاده
میشود (دانشگاه داوسیما ،بیتا).
جدول  .99-22تحلیل عناصر محتوای نشانه برای شناسایی معنای پنهان
توضیح

ردیف

عناصر

0

ساختاخی

شناسایی عملکرد نشان ها دخیک محتوای مشخص

3

تاخامتری

شناسایی عنا ر فرامتنی ،محیطی و فرایندهای اثرگذاخ بر معنی نشان  ،مانند «موقعیس اجتماعی و

9

خوابط ساختاخی با

فرهنگی ،هدف تولید محتوا یا الگوی مصرف محتوای خسان ای»
شناسایی خوابط «عنا ر ساختاخی» با «عنا ر تاخامتری فرامتنی» برای دخک معنای تنها نشان

تاخامتری

 .1-22ارزیابی کیفیت پژوهش
برای اخزیابی کیفیس و خوایی تژوهش نشان شناسی میتوا از دو الگو ب شرح جدول  03-33استفاده کرد.
جدول  .92-22انواع الگوهای ارزیابی کیفیت و روایی پژوهش نشانهشناسی
توضیح

ردیف

انواع

0

اخزیابی فراخونده

اخزیابی «فرایندها ،مفاهیم ،ایدهها و معانی» با خویکردی فراتر از شکل ظاهری محتوا

3

اخزیابی خبرگا

تأیید خبرگا ازنظر مناسب و مرتبط بود نتایج

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۴۹۹

۴۹۲

مرجع پژوهش

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش
گروه سنجی یا جامعه شناسی

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش گروهسنجی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گروهسنجی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در گروهسنجی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در گروهسنجی
 آشنایی با مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها در گروهسنجی
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مقدمه
گروهسنجی یا جامع سنجی ب عنوا خاهی برای مطالع و اندازهگیری خوابط ازنظر جذب و دفع «متقابل» یا «یکطرف »
دخ یک گروه طبیعی اسس .دخ این فصل ب معرفی خوش جامع سنجی ترداخت خواهد شد.
 .9-29آشنایی با مفهوم گروهسنجی یا جامعهسنجی
خوش «سوسیومتری یا جامع سنجی یا گروهسنجی» بر الگویی برای اندازهگیری و اخزیابی تیوندهای اختباطی مثبس و
منفی بین اشخاص دخو یک گروه اشاخه داخد .دخواقع این خوش نوعی تحلیل خوابط متقابل دخ یک گروه اسس .موخنو

0

( )0399ب عنوا تیشرو و مبدع این خوش ،گروهسنجی خا یک خوش تژوهش کمی برای اندازهگیری خوابط اجتماعی
میداند .او گروهسنجی خا «مطالع اخزیابان دخباخه گروههای سازمانی و تعیین موقعیس هر فرد دخو آ ها» تعریف
میکند .از مهمترین محوخهای این خوش میتوا ب مواخدی ب شرح  0-39اشاخه داشس (سیلان3993 ،3؛ موخنو،
.)0399
جدول  .9-29مهمترین محورهای روش پژوهش جامعهسنجی یا گروهسنجی
محورها

ردیف
0

امکا اخزیابی «هر عضو گروه» دخباخه دیگر اعضای گروه با یک یا چند معیاخ مشخص

3

امکا اخزیابی «دوخهای یا دخ مقاطع مختلف» یا «مقطعی دخ یک دوخه زمانی خاص» هم افراد اجتماع از یکدیگر

9

امکا مطالع خوابط دخ گروههای «کودکا  ،ب خگااال  ،همکالسا و همکاخا »

1

اخزیابی از دخو ساختاخ

9

امکا کشف و آشکاخسازی ساختاخهای اختباطی تنها دخو گروه

5

استفاده از گروهنما یا سوسیوگرام برای نمایش وضعیس اختباطی بین افراد ب شکل نقاط و خطوط تعیینکننده خوابط بین آ ها

1

اخزیابی موقعیس هر فرد یا عضو گروه اناانی ،نابس ب دیگرا بر اساس معیاخهایی معین
اخزیابی تویایی گروه با استفاده از تحلیل دگرگونی و حرکا

8

گروهی

از مهمترین مواخد قابلکشف و آشکاخسازی دخ ساختاخهای تنها دخو گروه از طریق جامع سنجی یا گروه سنجی
میتوا ب مواخدی ب شرح  3-39مروخ کرد.
جدول  .2-29مهمترین موارد قابلکشف و آشکارسازی در ساختارهای پنهان درون گروه با جامعهسنجی یا گروهسنجی
ردیف
0

موارد
واباتگیهای «دخو گروهی و زیرگروهها» و اثر آ ها دخ گرایشهای تنها نابس ب یکدیگر و باوخهای خاص
ایدئولوژیک دخو گروهی

3

چگونگی ساختاخ گروه بر اساس خوابط اعضا و توافقا

9

دخج تذیرش افراد دخ یک گروه و شناسایی ستاخههای محبوب دخو گروه
شخصیتی مهم دخ جذب یا دفع افراد گروه نابس ب یکدیگر

1

شناسایی فا

9

شناسایی خوابط عاطفی ازجمل «همدخدی ،همدلی ،جذب ،دفع ،مخالفس و بیتفاوتی» موجود بین افراد یک گروه
1. Moreno
2. Cillessen
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جامع سنجی یا گروهسنجی ب عنوا یک خوش مفید ،موخدتوج «جامع شناسا  ،خوا شناسا  ،متخصصا مدیریس
و تژوهشگرا علوم اجتماعی» قراخ داخد .این خوش دخ انواع سازما ها و گروههای «آموزشی ،وخزشی ،تجاخی ،دولتی،
نظامی و دخمانی» کاخبردهایی ب شرح جدول  9-39داخد (آذخی0955 ،؛ کوثیر و تجاک .)3991 ،استفاده از خوش
جامع سنجی و اجرای آ دخ سطوح آموزشوتروخش و میا دانشآموزا نی بایاخ خایج اسس.
جدول  .9-29مهمترین کاربردهای روش جامعهسنجی یا گروهسنجی در انواع سازمانها و گروهها
موارد

ردیف
0

انتخاب افراد مناسب برای اعطای مائولیس

3

شناخس وضعیس خوابط داخل گروه و اقداما

9

شناخس وضعیس اناجام و تویایی گروه و کمک ب بهبود آ

1

شناخس وضعیس اختباطی دانشآموزا یا دانشجویا دخ کالس برای بهبود یادگیری آنا

9

شناخس وضعیس اختباطی دانشآموزا یا دانشجویا دخ نقشتذیری و شرایط اجتماعی شد

5

شناسایی می ا موخدتذیرش واقعشد دانشآموزا یا دانشجویا از سوی سایر همکالسیها و تیشبینی چالشهای احتمالی

1

تحلیل شبک های اجتماعی دخ تلتفرمهای مختلف

ا الحی دخ وخ

نیاز

 .2-29فرایند اجرای پژوهش گروهسنجی
برای اجرای تژوهش گروهسنجی میتوا مراحل جدول  1-39خا موخدتوج قراخ داد.
جدول  .3-29فرایند اجرای گروهسنجی یا جامعهسنجی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

با تأکید بر خوشهای تحلیل خوابط دخ گروهسنجی

9

بحث و نتیج گیری

جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال
با مالحظا

تژوهش یا معیاخهای الزم برای گروهسنجی

خوش جامع سنجی و تأکید بر انتخاب گروهی کوچک یا ب خگ بر اساس هدف تژوهش

با تأکید بر آزمو های گروهسنجی با تأکید بر ترسشنام و مصاحب

قبل از اجرای گروهسنجی ،باید شرایط الزم برای انجام این آزمو ب شرح جدول  9-39وجود داشت باشد.
جدول  .5-29شرایط الزم برای اجرای آزمون گروهسنجی یا جامعهسنجی
شرایط

ردیف
0

اطمینا از وجود فر س کافی برای شناسایی و اظهاخنظر افراد گروه دخباخه یکدیگر

3

مشخص و قابلفهم بود مالک یا سؤال گروه سنجی برای انتخاب اعضا دخ زمین مشخص

9

استثنا قائل نشد برای انتخاب شد دخ گروه
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 .9-29طراحی پژوهش
هدف گروه سنجی آ اسس ک می ا تذیرش یا عدم تذیرش هر عضو گروه نابس ب سایر افراد گروه و خوابط هر
فرد با دیگر اعضای گروه و «شبک های عاطفی –اجتماعی» دخو گروهها شناسایی شود .بنابراین تعیین معیاخهای ا لی
ب منظوخ شناخس این خوابط دخ طراحی تژوهش مهم هاتند« .مالک گروه سنجی» ،هدف انتخاب خا دخ یک فعالیس
گروهی مشخص میکند .اهمیس تعیین معیاخها ازآ جهس اسس ک معیاخ «جذب» یا «دفع» دخ میا اعضای گروههای
مختلف می تواند متفاو

باشد .کمتر آزمونی اسس ک مانند این خوش با حداقل امکانا

جمعآوخی داده های زیادی خا فراهم کند .اما مالحظا

دخ زمانی کوتاه امکا

ضروخی وجود داخد ک دخ طراحی تژوهش باید ب آ توج

داشس .ازجمل اینک قبل از اجرای آزمو جامع سنجی ،تژوهشگر باید با گروه موخدبرخسی آشنا باشد و فعالیسهای
ا لی آ خا بشناسد .آشنایی با گروه و دادههای جمعآوخیشده ،نتایج آزمو خا ب واقعیس ن دیک میکند .برای تعیین
سازما و موقعیس گروهی ،طراحی تژوهش بر اساس امکا «شبک اختباطا

بین افراد گروه» و «تعداد و نحوه

انتخابهای اعضای گروه دخ موخد هر عضو» خواهد بود.
 .3-29مالحظات نمونهگیری
جامع سنجی خا گاهی کشفکننده شبک های دخو گروه معرفی میکنند .این خوش میتواند ب الگوهای خابط دخ سطح
جمعیسهای کوچک مانند فرد و گروه کوچک و جمعیسهای ب خگ مانند سازما ها و هماایگا بپردازد .الگوهای
نمون گیری این خوش اغلب کل شماخ و شامل تمامی اعضای گروه اسس ک باید نظر خود خا نابس ب سایر اعضای
گروه اعالم کنند .دخ شرایط خاص ک تعداد نمون زیاد اسس و امکا دسترسی ب هم وجود داخد ،میتوا از خوشهای
نمون گیری ب شرط اطمینا از معرف بود و توشش هدف تژوهش استفاده کرد.
 .5-29مالحظات جمعآوری دادهها
برای جمعآوخی دادهها دخ گروهسنجی میتوا از انواع خوشها ب شرح جدول  5-39استفاده کرد.
جدول  .6-29انواع روشهای جمعآوری داده در گروهسنجی یا جامعهسنجی
ردیف

انواع

توضیح

0

مشاهده

مطالع خفتاخ گروه از ن دیک و چگونگی تعامل افراد و خابط آ ها با گروه ب دو وخ  :الف) مشاهده

3

مصاحب

ترسش سؤاال

9

ترسشنام

اخائ مجموع ای سؤال ب اعضای گروه برای تاسخداد و بازگرداند آ

1

ترکیبی

مشاخکتی یا شرکس تژوهشگر دخ فعالیسهای گروه ،ب) مشاهده بدو مشاخکس یا مشاهده تنهانی
ب

وخ

خودخخو از اعضای گروه

ترکیبی از مواخد قبل

برای جمعآوخی دادهها دخ گروهسنجی اغلب از ترسشنام یا مصاحب با عنوا «آزمو جامع سنجی» استفاده میشود
(آذخی .) 0955 ،سؤاال

ترسشنام بر اساس معیاخهای کلیدی مشخص شده دخ تعیین خوابط طراحی میشوند .برای

نمون اغلب دخ تژوهشها از سؤاالتی ب شرح جدول  5-39برای ترسش از اعضای گروه با ترسشنام یا مصاحب
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استفاده میشود .اغلب از تاسخدهنده خواست میشود تا دخ خابط با هر سؤال س نفر از اعضا خا ب ترتیب اولویس
معرفی کنند.
جدول  .6-29معیارهای شناسایی شبکههای عاطفی و اجتماعی حاصل از روابط در گروهها
معیارها

ردیف
0

تمایل ب کاخ دخ کناخ کدامیک از اعضای گروه داخید؟ (س نفر خا ب ترتیب اولویس معرفی کنید).

3

تمایل ب کاخ دخ کناخ کدامیک از اعضای گروه نداخید؟ (س نفر خا ب ترتیب اولویس معرفی کنید).
کاخی خود از چ فردی دخ گروه مشوخ

9

برای خفع مشکال

1

ب نظر شما دخ گروه چ کای قدخ

9

ب نظر شما چ کاانی شما خا برای همکاخی انتخاب میکنند؟ (س نفر خا ب ترتیب اولویس معرفی کنید).

اینگون معیاخها و سؤاال

میگیرید؟ (س نفر خا ب ترتیب اولویس معرفی کنید).

خهبری بهتری داخد؟ (س نفر خا ب ترتیب اولویس معرفی کنید).

برای مطالع و اندازهگیری خوابط ازنظر «جذب و دفع» ب

وخ

متقابل یا یکطرف

دخ یک گروه اسس .دخ این خویکرد بر «می ا محبوبیس» دخ گروه تأکید میشود .باید توج داشس ک بین معیاخ محبوبیس
دخ گروههای مختلف میتواند تفاو

وجود داشت باشد .حتی برخی تژوهشها از تفاو

معیاخ محبوبیس بین اعضای

همکالسی دخ مقاطع تحصیلی مختلف حکایس داخد .بر این اساس انتخاب معیاخهای محبوبیس یا جامع سنجی برای
شناخس دقیق خوابط دخ گروه بایاخ مهم اسس (کوثیر و تجاک .)3991 ،دخ جمعآوخی داده باید فضایی خا فراهم کرد
ک اعضای گروه ،ادقان ب سؤاال

تاسخ دهند.

دخ «آزمو جامع سنجی» از اعضای یک گروه معین مانند «دانشآموزا یک کالس»« ،کاخگرا یک کاخخان »،
«بازیکنا یک تیم فوتبال» و امثال آ دخباخه می ا تمایل ب همکاخی با دیگر اعضا برای انجام کاخی مشخص ترسیده
می شود .دخ این آزمو همچنین ممکن اسس نظر خود خا دخباخه احتمال انتخاب شد توسط دیگرا نی مشخص کند.
دخ یک نمون از دانشآموزا  09تا  01سال سؤاالتی دخ دو بخش ب شرح جدول  1-39ترسیده شد .دخ بخش
اول گ ین های منتخب دانشآموزا ترسیده شد و دخ بخش دوم از دانشآموز خواست شد تا اسم کاانی خا ب ترتیب
بنویاند ک او خا برای این مواخد انتخاب خواهند کرد.
جدول  .1-29آزمون «جامعهسنجی» و «ادراک جامعه سنجی» برای دانشآموزان  90تا  93ساله
ردیف

همکالسیهای موردعالقه خود را بهترتیب «از نفر اول تا سوم»

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

برای کارهای زیر معرفی کنید.
0

برای بازی دخ زنگ تفریح

3

برای انجام یک کاخ گروهی

ردیف

کدام همکالسیها شمارا برای امور زیر انتخاب میکنند.

0

برای بازی دخ زنگ تفریح

3

برای انجام یک کاخ گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

دخ نمون ای دیگر از معلمین ده کالس «تای اول مقطع متوسط اول» ب تعداد  999دانشآموز خواست شد تا ب
سؤاال

جدول  8-39دخباخه دانشآموزا تاسخ دهند.
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جدول  .8-29آزمون جامعهسنجی دانشآموزان پایه اول متوسطه اول از دیدگاه معلمان
سه نفر از دانشآموزان را به ترتیب در محورهای زیر مشخص کنید.

ردیف
0

محبوبترین افراد کالس ک سایر دانشآموزا تمایل ب همکاخی با آ ها داخند.

3

مطرودترین افراد کالس ک سایر دانشآموزا تمایلی ب همکاخی با آ ها نداخند.

9

دوستا کامالً میمی ک تمایل داخند با یکدیگر باشند.

1

گروههای فرعی کامالً مناجم

نفر دوم

نفر اول

نفر سوم

ب دنبال آزمو باال ،دانشآموزا هم با آزمو های جامع سنجی موخد آزمایش قراخ گرفتند .ناظم مدخس دخ جمع
دانشآموزا ب آ ها تیشنهاد میدهد ک کالسهای سال بعد خا با نظر آ ها تنظیم کند .برای این کاخ اعالم میکند ک
یک فح کاغذ برداخید و بدو اینک ب تاسخهای یکدیگر نگاه کنید و با اطمینا از محرمان بود و ماند تاسخها
ب این سؤاال
سؤاال

تاسخ دهید .ابتدا «نام ،نام خانوادگی ،کالس و تاخیخ امروز» خا دخ باالی کاغذ بنویاید .حاال ب این

ک هرکدام خا دو باخ برایتا می خوانم تاسخ دهید .الزم نیاس ک شما سؤاال

بنویاید .فهرسس سؤاال

خا بنویاید ،فقط تاسخها خا

ناظم از دانشآموزا دخ جدول  3-39معرفیشده اسس (گنجی.)0958 ،

جدول  .1-29سؤاالت ناظم از دانشآموزان ده کالس مربوط به پایه اول متوسطه اول
سؤاالت

ردیف
0

دخ سال آینده تمایل داخید با کدام همکالسیها دخ یک کالس باشید؟ (ب ترتیب اولویس بنویاید)

3

دخ سال آینده تمایل نداخید با کدام همکالسیها دخ یک کالس باشید؟ (ب ترتیب اولویس بنویاید)

9

حدس می زنید چ کاانی تمایل داخند با شما دخ سال آینده دخ یک کالس باشند؟ ب ترتیب اولویس بنویاید ،اگر نمیتوانید
اسمی خا بنویاید یکی از این دو تاسخ خا بنویاید :الف) کای من خا انتخاب نمیکند ،ب) نمیدانم.

1

حدس میزنید چ کاانی تمایل نداخند با شما دخ سال آینده دخ یک کالس باشند؟ ب ترتیب اولویس بنویاید ،اگر نمیتوانید
اسمی خا بنویاید یکی از این دو تاسخ خا بنویاید :الف) کای من خا انتخاب نمیکند ،ب) نمیدانم.

 .3-29مالحظات تحلیل یافتهها
برای تحلیل یافت ها دخ گروهسنجی از دو الگوی «ماتریس گروه» و «گروهنگاخ یا سوسیوگرام» استفاده میشود .تس از
تهی «ماتریس گروه» ،برای نمایش گویاتر وضعیس هر فرد دخ گروه از «گروهنگاخ» استفاده میشود.
 .9-3-29الگوی ماتریس گروه :برای تهی «ماتریس گروه» یا سوسیوماتریس یا گروهنما میتوا از الگوی ماتریس
دوبعدی ب شرح جدول  09-39استفاده کرد .این جدول امکا ثبس اعداد یا مرتب های انتخابشده هر عضو گروه
نابس ب عضو دیگر گروه خا فراهم می کند .اسامی اعضای گروه بر اساس حروف الفبا کدگذاخی میشود و کدهای
دیگری برای انتخاب شد بر اساس اولویس اول تا سوم مشخص میشود .بدین ترتیب برای نمون عضو الف از خدیف
عمودی اگر عضو ب خا دخ هر یک از سؤاال

انتخاب کرده باشد ،دخ جدول ثبس میشود .دخ ادام با نگاه خان های

ستونی عضو ب میتوا فراوانی انتخاب شد او خا ب تفکیک هر سؤال و مجموع سؤاال

دخیافس .همچنین با نگاهی

ب خدیفهای افقی عضو ب میتوا تعداد انتخاب هایی خا ک انجام داده اسس ،محاسب کرد .ب البت این جدول خا
میتوا ب کمک نرماف اخهای کامپیوتری هم تهی کرد.
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جدول  .90-29نمونه ماتریس گروه یا سوسیوماتریس برای تحلیل یافتههای گروهسنجی
الف

تاسخ دهنده

ب

ج

د

ه

تعداد انتخاب
کرد ها

الف
ب
ج
د
ه
تعداد انتخابشد یک عضو برای هر سؤال
تعداد انتخابشد یک عضو برای هر س سؤال

بخشهای سیاه شده جدول ب تقاطع هر عضو با خودش اشاخه داخد .ازآنجاییک قراخ نیاس هر عضو دخ تاسخها
خودش خا انتخاب کند ،این قامسها سیاه شده اسس .تس از ترسیم و تکمیل «ماتریس گروه» دخ یک الگو و بر اساس
یافت های محاسب شده دخ س خدیف تایین جدول میتوا تحلیلهایی ب شرح جدول  00-39داشس (گنجی.)0958 ،
جدول  .99-29شاخصهایی برای تحلیل یافتههای حاصل از آزمون جامعهسنجی
توضیح

ردیف

شاخص

0

تذیرش اجتماعی

تعداد انتخابشد یک عضو برای هر سؤال (معرف می ا اعتماد)

3

گیرندگی اجتماعی

تعداد انتخابشد هر عضو برای س سؤال (معرف می ا محبوبیس یا طردشدگی فرد)

9

گاترش عاطفی

تعداد انتخابکرد عضو از میا اعضای دیگر (معرف می ا اجتماعی بود یا تمایل ب ان وا دخ فرد)

1

دوسس میمی

انتخاب بیش از دو باخ یا الاقل دو باخ یک نفر دخ س سؤال

9

دوستی متقابل

انتخاب متقابل دو نفر دخ هر س سؤال

5

دوستی یکجانب

انتخاب کرد یک نفر دخ س سؤال و انتخاب نشد از سوی آ فرد

 .2-3-29رسم گروهنگار یا سوسیوگرام :گروهنگاخ یا سوسیوگرام ،نموداخی برای نمایش سازما اجتماعی و موقعیس
گروهی بر اساس یافت ها اسس .با ترسیم گروه نما ،امکا نمایش تصویری خوابط گروه برای دید نتایج دخ حالس
ترکیبی و عینیتر خوابط افراد گروه فراهم میشود .دخ گروهنما یا سوسیوگرام وضعیس افراد ب عنوا «نقاط یا گرهها» با
ترسیم «خطوط تعیینکننده خوابط بین آ ها» ب شکلی گرافیکی مشخص میشود (موخنو .)0399 ،ب شکلهای متنوعی
میتوا گروهنماها خا ترسیم کرد .دو الگوی خایج ترسیم گروهنما ب شکلهای «دایرهای» یا «شبک ای» اسس.
 .9-2-3-29گروهنگار دایرهای :برای ترسیم گروهنگاخ دخ یک حالس کلی میتوا از دو شکل ب شرح جدول -39
 03استفاده کرد.
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جدول  .92-29انواع الگوهای نمایش گروهنگار
ردیف

انواع

توضیح

0

چهاخ دایره

تقایم افراد گروه بر اساس یافت ها ب چهاخ طبق بر اساس نمره تذیرش اجتماعی (تقایم باالترین نمره

متحدالمرک
فردی

3

ب چهاخ و شناسایی حدود فا ل طبقا

با دامن نمرههایی ک دخ آ قراخ گیرند).

برای نشا داد خابط یک آزمودنی با بقی افراد گروه

دخ شکل  0-39دو نمون یکی برای «گروهنگاخ چهاخ دایره متحدالمرک » و دیگری برای «گروهنگاخ فردی» اخاده
شده اسس.

شکل  .9-29سمت راست نمونه گروهنگار با دوایر متحدالمرکز و سمت چپ گروهنگار فردی

دخ این نمون برای خسم «گروهنگاخ با چهاخ دایره متحدالمرک » باالترین نمره تذیرش اجتماعی ب دسس آمده «»33
بود ک بر چهاخ تقایم شد تا حدود فا ل طبقا

مشخص شود .حدود فا ل گرد شده برای چهاخ طبق « 5نمره» بود

و بنابراین دخ حلق اول محدوده « 08تا  ،»39حلق دوم محدوده « ،»01-03حلق سوم محدوده « »00-5و حلق چهاخم
محدوده « »9-9دخ نظر گرفت شد .دخ این الگو افراد دخ حلق اول یا مرک ی ب عنوا «افراد محبوب» گروه شناخت
میشوند .دخ استقراخ افراد دخو دایرهها باید سعی شود تا دوستا

میمی تهلوی یکدیگر باشند تا گروههای فرعی و

احیاناً باندهای داخل گروه ا لی قابلشناسایی باشند .اگر انتخاب دوطرف باشد ،فلش نی دوسره خواهد بود .همچنین
میتوا بر اساس سؤالها یا معیاخها خنگ فلشها یا ضخامس آ ها خا تغییر داد .برای ترسیم گروهنمای فردی« ،فرد
موخدنظر» دخ داخل یک دایره و بقی دخ اطراف آ قراخ میگیرند و خوابط ب کمک فلش نشا داده خواهد شد .دخ
تحلیل نمون اخائ شده افرادی ک با حروف « D ،Cو  »Nمشخصشدهاند ،افراد محبوب گروه هاتند .دخ تحلیلهای
سازمانی میتوا ب گروههای «ا لی یا خسمی» و «فرعی یا غیرخسمی» اشاخه کرد و جهسگیری گروههای غیرخسمی
خا دخ برابر گروههای ا لی یا خسمی شناسایی نمود.
دخ گروهنگاخ فردی اخائ شده «دانشآموز  »Eس نفر خا انتخاب کرده و خود توسط هفس دانشآموز دیگر انتخابشده
اسس .بنابراین میتوا گفس ک «محبوبیس یا گیرندگی اجتماعی او» بیشتر از «اعتماد یا گاترش عاطفی» اوسس .خابط
او با دانشآموزا « D ،Cو  »Nمتقابل و با دانشآموزا « M ،J ،Bو  »Tیکجانب اسس (گنجی .)0958 ،بر اساس نتایج
ب دسس آمده برای «یک فرد» ب شرح جدول 09-39دخ گروه ،تحلیلهای خا ی میتوا اخائ داد.
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جدول  .99-29انواع موقعیتهای خاص برای فرد در گروهسنجی
توضیح

ردیف

انواع

0

ستاخه گروه

عضو داخای بیشترین انتخاب از دید دیگرا

3

منفرد گروه

عضو انتخابنشده از سوی اعضای گروه

9

فراموششده گروه

عضو با انتخاب کم از سوی اعضای گروه

1

طردشده گروه

عضو داخای خأی منفی از اعضای گروه (تعداد آخای عدم تمایل دیگرا برای همکاخی با عضو)

دخ تحلیلهای گروهی هم یکی از ویژگیهای قابلتحلیل «شکلگیری دست دخ گروه» اسس .دخ گروه سنجی ،این
حالس زمانی ب وجود می آید ک تعدادی از افراد همدیگر خا انتخاب کنند و گروه خاخج از دست خود خا کمتر انتخاب
کرده باشند .اگر این اعضا افراد خاخج از دست خا ا الً انتخاب نکرده باشند ب آ «شکاف یا جدایی گروهسنجی» گفت
میشود.
 .2-2-3-29گروهنگار شبکهای :گروهنگاخها با یک مجموع گره «ب شکلهای هندسی مانند دایره و ماتطیل ب عنوا
معرف اعضا» و یک مجموع «خطوط ب عنوا نشانگر خوابط بین اعضا» عمل میکنند ک اثربخشی آ ب «خوانایی و
طراحی زیباشناسان » آ باتگی داخد .برای این منظوخ تنج الگوی شبک ای ب شرح جدول  01-39معرفی شده اسس
(هوانگ ،هانگ و ایدس.0)3999 ،
جدول  .93-29انواع الگوهای طراحی گروهنگار شبکهای
توضیح

ردیف

انواع طراحی

0

شعاعی

3

سلال مراتبی

9

دایرهای

استقراخ هم گرهها خوی یک دایره

1

گروهی

استقراخ گرهها دخ قالب دست یا گروههای خاص

9

آزاد

استقراخ گرهها ب دوخ چند دایره با تأکید بر فا ل از مرک ب عنوا عامل سطح مرک ی بود آ ها
استقراخ گروهها دخ یک نظام عمودی سلال مراتبی

استقراخ گرهها بدو هیچ هدف خاص

این الگوها نی خود با توج ب می ا برخوخد یا تقاطع خطوط ب دو نوع «کم برخوخد و تربرخوخد» مانند جدول
 09-39تقایم میشوند (هوانگ ،هانگ و ایدس.)3999 ،

1. Huang, Hong and Eades
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جدول  .95-29انواع الگوهای طراحی گروهنگار شبکهای بر اساس حجم خطوط ارتباطی
ردیف

انواع طراحی

0

شعاعی

خطوط پربرخورد

خطوط کم برخورد

Radial Layout

3

سلال مراتبی
Hierarchical
layout

9

دایرهای
Circular layout

1

گروهی
Group layout

آزاد

9

Free layout

شکل  3-39یک نمون گروهنگاخ یا سوسیوگرام شبک ای خا با تفکیک جنایتی دخ نمایش گرهها (مردا دخ گره دایرهای
شکل و زنا دخ گره ماتطیل شکل) و خطوط نشا دهنده یکطرف (تیکا های یکجهت ) یا دوطرف (تیکا های
دوجهت ) اسس.

شکل  .2-29یک نمونه گروهنگار یا سوسیوگرام شبکهای
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۴۴۹

همچنین میتوا برای «هر یک از اعضای گروه» ،یک گروهنگاخ ماتقل ب منظوخ نمایش موقعیس او دخ گروه خسم
کرد.
 .5-29بحث و نتیجهگیری
تس از تحلیل یافت ها میتوا خوی یافت ها بحث و نتیج گیری انجام داده و تیشنهادهای کاخبردی اخائ کرد .برای نمون
دخ تژوهشی ک دخ بخش جمعآوخی دادهها ب آ اشاخه شد و آزمو گروه سنجی خوی معلما و دانشآموزا

وخ

گرفس ،نتایج نشا داد ک معلما  ،دخ تشخیص «شبک های اختباطی ،شبک های متحدکننده دانشآموزا یک کالس و
ویژگیهای دانشآموزا » چالش داخند .بر اساس نتایج دانشآموزا «محبوب ،مطرود و من وی» همیش افراد موخد
تشخیص معلما نبودند .قضاو های معلما ن تنها با نتایج آزمو های جامع سنجی دانشآموزا بلک با خودشا هم
متفاو

بود .فقدا تطابق قضاو های معلما با نتایج آزمو های جامع سنجی توسط تژوهشگر چنین استدالل شد

ک احتماالً «معلما بیشتر خوابط ظاهری خا میبینند اما آزمو های جامع سنجی خوابط عاطفی بایاخ عمیق خا آشکاخ
میکنند» .انحراف بین قضاو های معلما و نتایج آزمو های جامع سنجی ب موازا

سن متوسط گروههای کودکا

یا نوجوانا بیشتر بود .ب عباخ دیگر ،معلما دخ شناختن خوابط دانشآموزا دوخه ابتدایی دشواخی کمتری نابس ب
شناختن خوابط دانشآ موزا دوخه دبیرستا داشتند و این دشواخی با سن متوسط گروه موخدمطالع اختباط ماتقیم
داشس.
این نمون بخشی از بحث و نتیج گیری یک تژوهش بود ک نشا میدهند با اجرای یک تژوهش دقیق گروه
سنجی میتوا شناخس بیشتری ب ابعاد مهم و مؤثر دخ کاب اهداف سازمانی و تصمیمگیریهای مناسب دسس تیدا
کرد .بایاخی از معلما  ،اساتید و برنام خی ا آموزشی با استفاده از این خوش ب دنبال شناسایی دانشآموزا و
دانشجویا من وی و مطرود و کمک ب آ ها برای خفع مشکال

احتمالی هاتند .دخ سالهای اخیر «تحلیل شبک

اجتماعی» یا «ترسیم نقش اجتماعی» با مبنای جامع سنجی موخدتوج و تأکید قراخگرفت اسس .نرماف اخهای متعددی
همچو «گفی ،تاجک ،کیهاب یا اینفلو» برای انجام این نوع تژوهشها ب بازاخ معرفیشدهاند« .فیسبوک» یک سامان
خدما

شبک اجتماعی و تاخنمایی اسس ک دخ سطحی بایاخ ب خگ بر اساس جامع سنجی عمل میکند.

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۴۴۴

مرجع پژوهش

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش پژوهش دلفی

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش دلفی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش دلفی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش دلفی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در روش دلفی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در روش دلفی

24

روش پژوهش دلفی

مقدمه
خوش دلفی یکی از خوشهای کاب دانش گروهی برای کمک ب تصمیمگیری دخ طی چند دوخه تیمایش نظرا
احب نظرا و تا خسید ب مرحل بیشترین اجماع نظر دخ میا آنا اسس .این فصل ب معرفی و چگونگی استفاده از
خوش دلفی ترداخت خواهد شد.
 .9-23آشنایی با مفهوم روش دلفی
اغلب تیمایشها ب دنبال تاسخ ب سؤال «چ اسس؟» هاتند اما خوش دلفی ب دنبال تاسخ ب سؤال «چ میتواند باشد»
یا «چ باید باشد؟» اسس .خوش دلفی ،ازجمل خوش های تیمایش نظر اسس و برخی آ خا یک فن و برخی از آ با
اسامی «تیمایش دلفی ،مطالع دلفی ،خأیگیری دلفی ،دلفی مطالع اجماع ،خوش دلفی و مطالعا دلفی» معرفی میکنند.
این تنوع اسامی منجر ب تعاخیف متعددی ب شرح جدول  0-31شده اسس.
جدول  .9-23انواع تعریف از روش دلفی
انواع

ردیف
0

خویکرد یا خوشی نظاممند دخ تژوهش برای استخراج نظرا

3

خسید ب اجماع گروهی با مجموع خاندهای ترسشنام ای با حفظ گمنامی تاسخدهندگا  ،و بازخوخد نظرا

9

دخخواسس قضاو

از یک گروه متخصص دخباخه یک موضوع یا یک سؤال
ب اعضای تانل

حرف ای از متخصص همگن و ماتقل دخ موخد یک موضوع ویژه دخ سطح ب خگ جغرافیایی با استفاده از

ترسشنام ها و تکراخ تا زما دستیابی ب اجماع نظرا
1

خوش مطالع چندمرحل ای گردآوخی نظرا

دخ مواخد ذهنی بود موضوع و استفاده از تاسخهای نوشتاخی ب جای گرد هم

آوخد یک گروه متخصص

با توج ب اهمیس و کاخبردهای مختلف ،انواع گوناگونی از دلفی وجود داخد ک دخ تقایمبندی «وودنبرگ» ب س
دست ب شرح جدول  3-31تقایم میشود.
جدول  .2-23انواع روش دلفی از دیدگاه وودنبرگ
ردیف

انواع

توضیح

0

سنتی

هما خوش استفادهشده توسط ابداعکنندگا با دو کاخبرد «تیشبینی و برآوخد» شاخصهای ناشناخت اسس .برای

3

سیاسی

9

تصمیم-

تعیین توافق احبنظرا دخباخه تیشرفسهای آینده دخ زمین علم و فنآوخی نی استفاده میشود.
این نوع برای خسید ب توافق نیاس ،بلک دخ تی خسید ب مهمترین دیدگاههای مخالف دخ زمین یک موضوع
سیاسی خوز اسس .هدف ا لی آ دسسیابی ب طیف مواضع و دیدگاههای موجود دخ اجتماع اسس.
گیری

برای دسسیابی ب تصمیما

مشترک گروهی از افراد متفاو

دخ موخد مائل ای خاص اسس .اغلب موضوع

تصمیمگیری تیچیده و چندبعدی اسس و فرایند اختباط ساختاخی گروه متخصص دخ حل حیح آ مؤثر اسس.

استراوس و زیگلر ( )0319نی دلفی خا ب س شکل ب شرح جدول  9-31معرفی میکنند.
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جدول  .9-23انواع روش دلفی از دیدگاه استراوس و زیگلر
ردیف

انواع

توضیح

0

عددی

برآوخدهای عددی تاخیخها ،مقادیر یا اخزشها ازجمل جمعیس جها دخ سال  3099چقدخ و چگون اسس و
یا دخ چ سالی اناا میتواند ب مریخ سفر کند (شبی دلفی سنتی دخ دیدگاه وودنبرگ).

3
9

سیاسسگذاخی این خوش ب
تاخیخی

وخ کالمی انجام میگیرد و برآوخد عددی دخ آ مدنظر نیاس (شبی دلفی سیاسی وودنبرگ).

با هدف آزمو نظامداخ دیدگاههای ب خگا گذشت و ب ویژه فیلاوفا سیاسی با تأکید بر کاخبرد آ ها دخ
جوامع امروزی اسس .با تشکیل چندین تنل از افراد کاخشناس برای اظهاخنظر دخباخه دیدگاه فیلاوفی معتبر
دعو

میشود و ترسشهایی دخباخه دیدگاه فیلاوف موخدنظر طرح میشود.

هر یک از انواع دلفی کاخبردی خاص داخد .از خوش دلفی سنتی یا عددی ،بیشتر دخ زمین های علم و فناوخی و
تیشبینی تیشرفسهای آینده استفاده میشود .دلفی سیاسی اغلب دخ حوزهترمیم وضعیس آتی ح بها ،دولسها و
تعیین دیدگاههای سیاسی ب ویژه شناسایی گروههای فشاخ ب کاخ میخود .دلفی تصمیمگیری بیشتر دخ زمین ماائل خوز
و توسط خسان های جمعی برای تأثیرگذاخی کاخایی داخد و دخنهایس دلفی تاخیخی دخ زمین هایی مانند تاخیخ سیاسی،
فلاف آموزش وتروخش کاخبرد داخد .هرچند هدف ا لی دلفی ،تیشبینی آینده اسس اما دخ زمین های «تصمیمگیری و
اف ایش اثربخشی آ  ،قضاو  ،تاهیل حل مائل  ،نیازسنجی ،هدفگذاخی ،کمک ب برنام خی ی ،تعیین اولویس،
تیشبینی آینده ،خالقیس ،سازما دهی اختباطا گروهی ،جمعآوخی گروهی اطالعا  ،آموزش گروه تاسخدهنده ،تعیین
سیاسسها ،تخصیص منابع و اجماع یا توافق گروهی» نی ب کاخ میخود (احمدی ،نصیریانی ،و اباذخی0981 ،؛ ایرا
تژوها  ،بیتا؛ کندی3991 ،؛ موهاتاختا.)0381 ،
خاو و خایس ) 0333( 0خوش دلفی کالسیک خا با چهاخ ویژگی ا لی ب شرح جدول  1-31از سایر خوشها متمای
کرد .بیشترین فراوانی خوش دلفی موخداستفاده نی از این نوع هاتند.
جدول  .3-23مهمترین ویژگیهای روش دلفی کالسیک
ردیف

ویژگی

توضیح

0

ناشناس بود

ناشناس بود شرکسکنندگا دخ دلفی برای بیا آزادان نظرا  ،بدو فشاخهای اجتماعی ناخواست

3

تکراخ

9

بازخوخد کنترلشده

1

جمع آماخی

برای انطباق با دیگر شرکسکنندگا دخ گروه
انجام دوخهای متوالی و تکراخ برای ایجاد فر س ا الح نظرا

اعضا دخ هر دوخ و تیشرفس گروه

دخخسید ب اجماع بیشتر
امکا آگاهی شرکسکنندگا از دیدگاه سایر شرکسکنندگا و ایجاد فر س برای «تکمیل یا تغییر یا
ا الح» نظرا

خود

جمع آماخی تاسخ گروه برای امکا تحلیل و تفایر کمی دادهها

دخحالیک خاو و خایس تأکید داشتند ک تنها مطالعا

برخوخداخ از چهاخ ویژگی موخداشاخه دخ زمره مطالعا

دلفی

قراخ می گیرند اما برخی دیگر بر وجود انعطاف و انجام تغییراتی دخ شرایط خاص تأکید داشتند .همین خویکردها باعث
شد تا «دلفی کالسیک» با تأکید بر چهاخ ویژگی موخداشاخه از سایر انواع خوشهای دلفی متمای شود .دخ یک برخسی
تنوع تژوهشهای انجامشده ب خوش دلفی ب شرح جدول  9-31نشا داده شد .هما طوخ ک دیده میشود ،دامن
1. Rowe and Wright
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الگوهای موخداستفاده دلفی با خویکردهایی چو «شناسایی ،تیشبینی و تعیین اعتباخ» موخداستفاده قراخگرفت اسس.
دخحالیک یک دلفی ب طوخمعمول ب س دوخ نیاز داخد اما دخ مطالعا

مختلف از دوخهای متفاوتی استفادهشده اسس.

اندازه نمون نی از  1تا  010متخصص تنوع داخد .این نشا میدهد ک باید الگوی نهایی دخ دلفی خا با توج ب شرایط
خاص موخدتوج قراخ داد (اسکولموسکی ،هاختمن و کرا .0)3991 ،
جدول  .5-23انواع الگوهای مورداستفاده در روش دلفی
دورها

تعداد نمونه

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

035 ،001و  091دخ س دوخ

3

)Duncan (1995

3

30

09

)Brancheau et al. (1996

9

 81 ،18و  15دخ س دوخ

00

)Scott (2000

9

39

03

)Wynekoop & Walz (2000

9

3

09

)Keil, Tiwana, & Bush (2002

9

 09 ،09و 09

01

)Brungs & Jamieson (2005

9

00

 .2-23فرایند اجرای روش دلفی
مصاحب دلفی نوعی مصاحب قومنگاخان اسس .فرایند اجرای خوش دلفی خا میتوا دخ جدول  5-31موخدبرخسی قراخ
داد.
جدول  .6-23فرایند اجرای روش دلفی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

دخ چند مرحل و تا خسید ب اجماع شرکسکنندگا

9

بحث و نتیج گیری

جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش و تعیین خویکرد کمی ،کیفی یا ترکیبی

انتخاب نمون متخصص با توج ب خویکرد کمی ،کیفی یا ترکیبی
با توج ب خویکرد انتخابشده و با تأکید بر ترسشنام و بازخوخد کنترلشده

1. Skulmoski, Hartman, & Krahn
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اج ای ا لی دلفی شامل «تکراخ یا بازگویی ،ترسشنام  ،متخصصین ،بازخوخد کنترلشده ،تحلیل یافت ها ،اجماع و
زما » ب شرح جدول  1-31اسس.
جدول  .1-23اجزای اصلی روش دلفی
ردیف

اجزا

0

بازگویی یا
تکراخ

توضیح
یکاری خاندهای فرایندی ،نظاممند و نوشتاخی ب وسیل ترسشنام و با هدف خوشن تا اجماع نظرا

ک

دخ آ متخصصین حداقل دو باخ دخ موخد سؤال مشاب نظر دهند.

3

متخصصین

نمون ها یا تاسخدهندگا باید از متخصصین یا خبرگا باشند.

9

ترسشنام

دلفی یکاری از خاندهای تیمایشی یا ترسشنام ای اسس ک با ترسشنام اولی  ،ترسشنام خاندهای بعدی

1

بازخوخد

بازخوخد ،ب معنی فر س بازنگری نظرا

کنترلشده

اجماع اسس .البت این اقدام بدو اختباط ماتقیم متخصصا با هم و دخ شرایط گمنامی اسس.

نی شکل مییابد.
خود و اخزشیابی نظرا

سایرین توسط متخصصین دخ مایر

فرایند تحلیل دادههای جمعآوخیشده از طریق ترسشنام ها

9

تحلیل یافت ها

5

اجماع

خسید ب اتفاق نظر دخ موخد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاو ها

1

زما

اجرای دلفی زما بر و شامل زما هماهنگ کرد (سازما دهی ،دخخواسس و دخیافس اطالعا ) ،فکر
کرد  ،نوشتن و اخسال ب متخصصین اسس .استفاده از فناوخی الکترونیک فر تی اسس تا با امکا
«ذخیرهسازی ،تردازش و توانایی انتقال ترسرعس ،حفظ گمنامی تاسخدهندگا و تتانایل بازخوخد سریع»
از طریق خایان و اینترنس سریعتر و آسا تر اقدام کرد.

 .9-23طراحی پژوهش
برای طراحی تژوهش باید ب وجود «مشکلی تیچیده و ب خگ» یا «چالشهای ناشی از عدم توافق» یا ل وم «شناخس
عمیقتر» دخ زمین ای خاص اشاخه داشس .طراحی تژوهش از خویکردی کال نگر ب خویکردی محدود هدایس میشود.
بنابراین باید ب کمک «تجرب »« ،ادبیا

تیشین » و «مطالعا

نمون » نابس ب تدوین مائل و ترسش ا لی تژوهش

اقدام کرد .همچنین ضمن معرفی مائل ا لی برای انجام این تژوهش باید ب اهمیس و ضروخ

اجرای آ با تشتیبانی

مبانی نظری مناسب اشاخه داشس .طراحی تژوهش باید با توج ب این نکت باشد ک خوش دلفی با «قضاو

جمعی از

متخصصا » و «توافق آنا دخ نتایج» دنبال می شود .دخ طراحی تژوهش ب خوش دلفی از هر دو خوش کمی و کیفی
میتوا بهره گرفس .حتی خوش دلفی خا میتوا ب عنوا بخشی از یک تروژه تژوهشی طراحی کرد تا تسازآ با
استفاده از خروجیهای دلفی ،از یک تژوهش تیمایشی برای تأیید نتایج آ استفاده کرد.
 .3-23مالحظات نمونهگیری در روش دلفی
انتخاب مشاخکسکنندگا یا تاسخدهندگا  ،یکی از مؤلف های مهم تژوهش دلفی اسس؛ زیرا اساس این خوش مبتنی بر
نظرا

کاخشناسی مشاخکسکنندگا خواهد بود .با توج ب اینک دلفی خا هم میتوا ب شکل کمی و هم کیفی اجرا
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نمون گیری با توج ب انتخاب خوش جمعآوخی دادهها تعیین میشود .دخمجموع چهاخ ال ام کلیدی

ب شرح جدول  8-31برای انتخاب نمون دخ خوش دلفی وجود داخد (آدلر و زیگلیو.0)0335 ،
جدول  .8-23الزامات کلیدی در انتخاب نمونه یا مشارکتکنندگان در روش دلفی
ردیف

اجزا

0

تخصص

3

تمایل

9

زما کافی

1

مهاخ های اختباطی

توضیح
ل وم متخصص بود و برخوخداخی از دانش کافی تاسخدهنده دخ خابط با موضوع موخدبرخسی
امکا دسترسی ب متخصصا ذیخبط و آمادگی آ ها برای تاسخگویی ب سؤاال
داشتن زما کافی برای شرکس دخ دوخهای چندگان تاسخگویی
برخوخداخی از مهاخ های اختباطی مناسب

ازآنجاک نمون باید «متخصص» باشد ،بنابراین نمون گیری از نوع غیرتصادفی هدفمند خواهد بود .دخ مواخدی هم
ممکن اسس برای شناسایی گروه اولی متخصصا ب خوش نمون گیری «گلول برفی» نیاز باشد (اسکولموسکی ،هاختمن
و کرا .)3991 ،
هیچ قانو

ریحی دخ موخد تعداد مکفی نمون وجود نداخد و تعداد آ ها بات ب شرایط ب ویژه نوع جمعآوخی

داده «کمی یا کیفی» بود متغیر اسس .اغلب تعداد شرکسکنندگا کمتر از  99و بیشتر  09تا  39نفر بوده اسس .البت
دخ برخی مقاال

تعداد  09تا بیشتر از  3999نفر هم گ اخششده اسس .دخ گروههای همگو اغلب  09تا  09نفر کافی

اسس .دخ دلفی اغلب از نمون های همگن برای ب دسس آوخد طیف گاترده نظرا  ،تاسخهای باکیفیس و خاهحلهای
قابلتذیرش استفاده میشود .این نمون گیری موجب اف ایش حجم نمون  ،مشکال

جمعآوخی دادهها و دخنهایس،

تیچیدگی خسید ب اجماع ،اجرای تحلیل و بازبینی نتایج میشود .هرچند ک با حجم نمون ب خگتر تعداد قضاو ها
اف ایش و ترکیب آ ها اعتماد خا اف ایش میدهد اما بعضی تژوهشگرا بر کفایس  99نفر برای اخائ اطالعا
داخند و معتقدند با اف ایش بیشتر اغلب تاسخها تکراخی میشود و اطالعا

تأکید

جدیدی اضاف نمیشود.

دخ اغلب مواخد دخ خوش دلفی از خوش نمون گیری هدفمند استفاده میشود اما دخ وخ عدم شناسایی متخصصین
از نمون گیری گلول برفی استفاده میشود .اگر متخصصین شناخت شده و زیاد باشند ،از نمون گیری تصادفی هم استفاده
میشود .برخی تژوهشگرا با استفاده از خوشهای آماخی ،ب انتخاب تصادفی نمون میتردازند .جهس تعمیم نتایج ب
یک جمعیس ب خگتر ،اندازه نمون باید ب اندازه کافی ب خگ باشد .تعداد افراد دخ گروه دلفی ب قدخ

آماخی وابات

نیاس .بلک متناسب با تویایی گروه برای خسید ب اجماع اسس (احمدی ،نصیریانی ،و اباذخی0981 ،؛ ایرا تژوها ،
بیتا).
 .5-23مالحظات جمعآوری دادهها در روش دلفی
دخ جمعآوخی دادهها ب خوش دلفی ،دو نکت «اب اخ جمعآوخی دادهها» و «تعداد دوخها یا خاندها دخ جمعآوخی دادهها»
موخدتوج قراخ میگیرد .برای هر دوخ باید ابتدا طراحی و برنام خی ی داشس و سپس آ دوخ خا اجرا کرد .تفاو

این

خوش با بقی خوشها این اسس ک طراحی دوخهای بعدی بر اساس تحلیل یافت های دوخ قبل خواهد بود.

1. Adler & Ziglio
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 .9-5-23ابزار جمعآوری دادهها :طراحی ترسشنام دخ مرحل طراحی تژوهش وخ
ا لی تیوستاخی از سؤاال
موضوعی خاص باشد سؤاال

میگیرد و دخ موخد سؤال

بات یا باز استفاده میشود .دخ مواخدی ک هدف خاهنمایی شرکسکنندگا نابس ب
بات و ساختاخیافت بیشتر استفاده میشود .قبل از شروع خاندهای تژوهش بهتر اسس با

یک تیشآزمو از مناسب و واضح بود کلما

برای تاسخدهندگا اطمینا حا ل کرد.

و نداشتن ابهام دخ سؤاال

 .2-5-23تعداد دورهای جمعآوری دادهها :جمعآوخی دادهها دخ خوش دلفی اغلب تا مرحل اجماع تاسخدهندگا
ادام تیدا میکند .منظوخ از اجماع ،خسید ب اتفاق نظر دخ موخد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاو ها
اسس .اجماع ب معنی یافتن تاسخ حیح نیاس ،بلک

رف ًا توافق شرکسکنندگا دخ یک سطح خاص دخ موضوع

اسس .البت دستیابی ب توافق د دخ د امکا تذیر نیاس ،چراک زمین سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی افراد
اسس .همچنین این خوش جایگ ینی برای مروخ علمی گ اخشها یا مقاال

متفاو

منتشرشده نیاس .اکثریس مقاال ،

جنس و نوع معیاخ موخداستفاده دخ تعریف و تعیین اجماع خا بر اساس تفایر نمون ها میدانند و اساساً زمانی دخ موخد
اجماع تصمیم گیری شده ک دخ د مشخصی از آخا دخو سطح خا ی قراخ داشت باشند .هرچند برخی استفاده از
دخ د خا ناکافی دانات و کاخبرد شکلهای معتبرتری خا برای تعیین ثبا
استانداخدی ب رای اجماع وجود نداخد و بعضی مطالعا

تاسخها طی خاندها تو ی میکنند .سطح

دخ نشا داد اجماع ضعیف هاتند .دخ نتایج مطالعا

محدوده

متفاوتی از سطح اجماع  90تا  099دخ د گ اخش شده اسس (احمدی ،نصیریانی ،و اباذخی0981 ،؛ ایرا تژوها ،
بیتا).
بهتر اسس ک تاسخدهندگا یکدیگر خا نشناسند یا حداقل تاسخهایشا برای بقی گمنام باشد .گمنامی ب هر
تاسخدهنده فر س می دهد تا نظرا

خود خا بدو مالحظا

خاص بیا کند .دخ مواخدی ممکن اسس افراد همدیگر

خا شناخت اما دخهر وخ  ،ب تاسخهای یکدیگر ب طوخ مشخص دسترسی نداخند .ب نظر میخسد احتمال گمنامی
کامل نیاس ،چراک تژوهشگر افراد تاسخدهنده ا لی خا میشناسد .بنابراین ،گاه واژه شب گمنامی دخ دلفی استفاده
میشود .حفظ حقوق تاسخدهنده ب آ ها اجازه میدهد تا دخ آخرین فرم تژوهش نامشا خا ب عنوا همکاخ بنویاند.
جمعآوخی دادهها ب خوش دلفی دخبرگیرنده مجموع ای از دوخها یا خاندها اسس و دلفی کالسیک اغلب شامل
چهاخ خاند اسس ک ب طوخمعمول ب س خاند تعدیل میشود .فرایند جمعآوخی دادهها ب خوش دلفی خا میتوا ب شرح
جدول  3-31مروخ کرد.
جدول  .1-23فرایند جمعآوری دادهها به روش دلفی
توضیح

ردیف

مراحل

0

خاند اول

اخسال اولین ترسشنام اغلب ب

3

خاند دوم

اخسال دومین ترسشنام اغلب ب

9

خاند سوم

دخخواسس از شرکسکنندگا برای مروخ مجدد تاسخها و اخائ دالیل دخ مواخد عدم اجماع

1

تصمیم و تصویب

وخ
وخ

بدو ساختاخ یا بازتاسخ
ساختاخیافت و بات ب تاسخ مشاب دخ خاند اول

انتشاخ نتایج نهایی و گرفتن تأیید نهایی متخصصین

دخ خاند اول دلفی کالسیک ،ترسشنام اول با شکل «باز تاسخ» اخسال میشود تا ب عنوا خاهبردی برای زایش
ایده ها عمل کند .هر چمد امکا استفاده از سؤاال

بات و تحلیل نتایج ب خوشهای آماخی هم وجود داخد اما بهتر
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اسس ک از خوش کیفی برای ذهن انگی ی و بهرهمندی از ظرفیسهای بیشتر استفاده شود .ب این شکل میتوا کلی
موضوعا

مرتبط با عنوا تحس مطالع خا شناسایی کرد .بنابراین از هر متخصص دخخواسس میشود تا هر نوع ایده

و نظر خود خا آزادان طرح کند و فهرسس موضوعا

موخدنظر خود خا ب طوخ مختصر و بدو نام بازگرداند .نیازی ب

توسع کامل ایدهها نیاس و تالشی برای اخزیابی یا قضاو

نظرا

وخ

نمیگیرد .دخ این مرحل  ،تمام تاسخهای

مرتبط تا حد امکا جمعآوخی میشود تا بقی مراحل بر اساس مرحل اول شکل بگیرد .تس از جمعآوخی ترسشنام ها،
«تاسخها سازما دهی ،نظرا

مشاب ترکیب ،اجرای گروهبندی و حذف موضوعا

میگیرد .تحلیل تاسخهای خاند اول بر اساس تاخادایم تحقیق (کدهای کیفی و یا خال

تکراخی و حاشی ای» وخ
های آماخی) وخ

میگیرد.

نتیج نهایی ،مشخص شد تمها و شناسایی عناوینی اسس ک محقق آ خا تبدیل ب ترسشنام داخای ساختاخ یا بات ای
برای خاند دوم میکند .هرچند سؤاال

بازتاسخ خوشی قوی دخ جمعآوخی اطالعا

هاتند ،اما اگر اطالعا تای دخ

زمین موضوع وجود داشت باشد ،از ترسشنام «نیم ساختاخیافت یا داخای ساختاخ» بر اساس مطالعا

قبلی استفاده

میشود.
از خاند دوم ب بعد ،اغلب از ترسشنام ساختاخیافت یا بات استفاده میشود و از افراد مشاب دخ خاند اول خواست
ختب بندی و ب عباختی ،کمیس تذیر کنند .دخ اینجا مواخد «توافق و

میشود تا هر عنوا خا با استفاده از مقیاس لیکر

عدم توافق» مشخص میشود و فضایی برای شناسایی «ایدههای جدید ،تصحیح ،تفایر ،حذف و توضیح قدخ

و

ضعف آ ها» ب وجود میآید .دخ بعضی مواخد ،از شرکسکنندگا خواست میشود تا استدالل و دلیل اولویسبندی
آیتم ها خا بیا کنند .دخ این خاند ،انگی ه اعضای تانل برای شرکس بیشتر میشود چراک از تاسخهای خود بازخوخد
میگیرند و مشتاق ب تعیین کیفیس تاسخهای همکاخا خود هاتند .تس از جمعآوخی ترسشنام دوم ،آنالی و خال
آماخی (از قبیل چاخک و میان ) و یا تمها و ختب بندی تهی میشود .نتیج آ آغاز شکلگیری همگرایی نظرا

بین

شرکسکنندگا اسس.
دخ خاند سوم از شرکسکنندگا دخخواسس میشود تا تاسخها خا مجدد مروخ کنند و دخ وخ

نیاز دخ نظرا

و

قضاو های خود تجدیدنظر و دالیل خود خا دخ مواخد عدم اجماع اعالم کنند .از آ ها خواست میشود تا با دخ نظر
گرفتن میانگین و میان نمرا

هر عنوا  ،اهمیس آ خا دخج بندی کنند .دخ اینجا نی ختب بندی نظرا

تیشبینیهای جدیدی اخائ میکند و خال

انجامشده،

آماخی تاسخها تهی میشود .ب طوخمعمول ،از این خاند ب بعد ،اعضا

تاسخهای خود و سایرین خا دوباخه مالحظ می کنند و فرایند تا زما عدم دستیابی ب ایده جدید و شناسایی ضعفها
و قو های هم نظرا

تکراخ می شود .البت تعداد خاندهای بعدی با توج ب زما  ،ه ین و احتمال خاتگی

شرکسکنندگا دخ نظر گرفت میشود .دخ وخ
دخ سرتاسر فرایند دلفی وخ

ل وم ،نام های یادآوخی دخ هر خاند اخسال میشود و بازخسی مداوم

خواهد گرفس.

دخ مواخدی ک با خاند سوم نتوا ب جمعبندی خسید ،خاند چهاخم هم ب عنوا آخرین خاند انجام میشود .دخ این
خاند ،فهرسس آیتمهای باقیمانده ،ختب بندیها ،نظرا

اقلیس و مواخد اجماع بین تانلیاسها توزیع میشود تا آخرین

فر س برای شرکسکنندگا ب منظوخ تجدیدنظر دخ نظرا

خود فراهم شود (احمدی ،نصیریانی ،و اباذخی0981 ،؛

ایرا تژوها  ،بیتا).
نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

مرجع پژوهش

۴۳۴

دخ خوش دلفی متخصصین با دخیافس اطالعا

از دیدگاه سایر متخصصا از خاند دوم ب بعد امکا تجدیدنظر دخ

تاسخ های خود خا داخند .دخ این خوش از تأثیر منفی نفوذ شخصیس شرکسکنندگا دخ تاسخ بقی ممانعس میشود.
ازنظر تعداد خاندها ،مقاال

ب  3تا  09خاند اشاخه می کنند اما دلفی کالسیک چهاخ خاند داخد ک تژوهشگرا اغلب

برای دستیابی ب اهداف تژوهش ،آ خا ب دو تا س خاند کوتاه میکنند .دخهر وخ  ،تصمیمگیری دخ موخد تعداد
خاندها تا حد زیادی عملی یا تجربی و وابات ب «زما دخ دسترس و نوع سؤال آغازین» اسس .البت اغلب بعد از س
خاند ،احتمال اف ایش خاتگی و کاهش دخ ایجاد نتایج جدید و مفید وجود داخد .شیوه تکراخ دخ طی خاندها اغلب
نوشتاخی و «مداد و کاغذی» ،از طریق تاس معمولی و یا تاس الکترونیک و دوخنگاخ اسس(احمدی ،نصیریانی ،و
اباذخی0981 ،؛ ایرا تژوها  ،بیتا).
 .6-23مالحظات تحلیل یافتهها در روش دلفی
بدیهی اسس ک تس از هر دوخ ب یک تحلیل مربوط ب هما دوخ نیاز اسس .بر این اسس و دخ خوش کالسیک میتوا
ب مراحل تحلیل یافت ها تس از هر دوخ جمعآوخی دادهها ب شرح جدول  09-31اشاخه کرد.
جدول  .90-23تحلیل دادههای جمعآوریشده در هر دور یا راند روش دلفی کالسیک
توضیح

ردیف

مراحل

0

خاند اول

با توج ب دادههای کیفی جمعآوخیشده از خوش تحلیل محتوا و کدگذاخی دادههای کیفی

3

خاند دوم

با توج ب دادههای کمی جمعآوخیشده از انواع خوشهای آماخی اندازههای مرک ی (میانگین ،میان و نما) و

9

خاند سوم

شاخص تراکندگی (انحراف معیاخ و محدوده میا چاخکی)
با توج ب دادههای کمی جمعآوخیشده از انواع خوشهای آماخی و ب ویژه ختب بندی و انطباق نظرا

برای تحلیل دادههای کیفی جمعآوخیشده دخ خاند اول از تحلیل محتوا برای شناسایی تمهای ا لی حا ل از
نتایج ترسشنام بدو ساختاخ و باز استفاده میشود .نتایج ترسشنام باز ،زمین تهی ترسشنام های بات یا ساختاخیافت
و اساس خاندهای بعدی خا فراهم میکند.
دخ تحلیل دادههای کمی جمعآوخیشده از دوخ دوم ،استفاده از «میان و نما» مطلوبتر اسس هرچند میانگین هم
کاخبرد داخد .دخ بعضی مقاال

استفاده از میان برای ترسشنام های طراحیشده بر اساس مقیاس لیکر تو ی میشود.

استفاده از نما نی برای گ اخش دادههای دلفی مناسب اسس زیرا فرایند دلفی تمایل ب نمایش همگرایی یا تقاخب داخد.
بنابراین ،استفاده از نتایج اطراف یک نقط یا دونقط مناسب اسس و ا والً شاید استفاده از میانگین و میان گمراهکننده
باشد.
دخ خاند دوم استفاده از خوشهای کمی و ختب بندی و دخج بندی با میان و چاخکها شروع میشود .دخ خاند سوم
و خاندهای بعدی ،شاخصهای مرک ی و تراکندگی موخداستفاده قراخ خواهند گرفس.
دخ شرایطی ک «نمون گیری» از جمعی وخ
دخ نظر گرفس .دخ سؤالهایی ک ب قضاو

گرفت باشد ،باید میانگین تاسخهای نمون خا برای تعمیم ب جمعیس

متخصص نیازمندند میانگین تاسخ افراد نامرغوبتر از میانگین تولیدشده

ب وسیل فرایندهای تصمیم گروهی اسس و خوش دلفی این نامرغوبی خا تحمل میکند.
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قابلیس اعتماد با بازنگری تاسخ تژوهشگرا دخ تیش آزمایش و آزمایش مجدد موخد تأکید قراخ میگیرد .ب دلیل
انتظاخ تژوهشگرا از تاسخدهندگا  ،تاسخها مروخ میشوند دخ این وخ

قابلیس اعتماد آزمایش و آزمایش مجدد

مطرح نیاس .با استفاده از تژوهش و تیش آزمایش از اعتباخ ساخس اطمینا حا ل میشود.
کنترل خوایی و تایایی دلفی آسا نیاس و این خوش دلفی ب دلیل نداشتن شواهدی از تایایی موخدانتقاد اسس .ب
این مفهوم ک اگر اطالعا

یا سؤاال مشاب ب تانلیاسها داده شود ،دستیابی ب نتایج یکاا حتمی نیاس .دخمجموع

دلفی ب عنوا یک خوش یا اب اخ حمایسکننده و توسع دهنده مطالعا
شود .بهتر اسس از سؤاال

اسس و میتواند با سایر اب اخ و خوشها کاملتر

محدودتری استفاده شود تا متخصصین با توج ب محدودیس زمانی از شرکس دخ مطالع

امتناع نکنند و برای متخصصین زما کافی برای تفکر عمیق دخ نظر گرفت شود .برای کاهش خی ش تانل ،متخصصین
عالق مند انتخاب و ازنظر تئوخیکی توجی شوند ،نام های یادآوخی اخسال و محرک مالی و معنوی استفاده شود .تعیین
معیاخ خسید ب اجماع ،قبل از آغاز تروژه و اجماع بر اساس نظرا

تانلیاسها مهم اسس .زیرا تذیرش اکثریس آخا

جایگ ینی برای نمایش یافت های قابل اطمینا و بدو فشاخ برای اجماع اسس .برای تعیین اعتباخ یافت ها مصاحب با
چند تژوهشگر و متخصص احب نظر جدید مفید اسس .همچنین یک خاند تیگیر یا ثانوی ب اف ایش اعتباخ یافت ها
کمک میکند (احمدی ،نصیریانی ،و اباذخی0981 ،؛ ایرا تژوها  ،بیتا).
 .1-23روش دلفی فازی
خوش سنتی یا کالسیک دلفی ،اغلب با چالشهایی چو «همگرایی تایین نظرا
احتمال حذف نظرا

متخصصا  ،ه ین اجرای باال و

برخی از افراد» مواج بوده اسس .برای بهبود خوش دلفی سنتی ،مفهوم «یکپاخچ سازی خوش

دلفی سنتی با تئوخی فازی» مطرح شد .دخ این مایر مقادیر بیشین و کمین نظرا

متخصصا ب عنوا نقاط مرزی

اعداد مثلثی فازی دخ نظر گرفت شد و میانگین هندسی ب عنوا دخج عضویس اعداد مثلثی فازی برای حذف اثر نقاط
مرزی موخداستفاده قراخ گرفس .دخ فرایند خوش دلفی فازی جمعآوخی نظرا
این شرح وخ

میتذیرد ک ترسشنام طراحیشده با طیف لیکر

متخصصا با استفاده از ترسشنام ها ب

تنج نقط ای استفاده میشود .ترسشنام ب دو

بخش تقایم می شود .بخش اول ب تعیین عملکرد گ ین ایدئال دخ هر معیاخ و بخش دوم ب تعیین عملکرد هر گ ین
دخ هر معیاخ برای هر سناخیو میتردازد .دخ ادام خلق عدد فازی مثلثی  tAjبا محاسب انواع نابس تاسخ متخصصا
وخ

میگیرد .میانگین هندسی دخ عدد فازی مثلثی مربوط ب هر سیاتم برای اشاخه ب اجماع گروه متخصصا دخ

موخد عملکرد آ سیاتم دخ هر معیاخ ب کاخ میخود .تس از طراحی ترسشنام و اعتباخسنجی آ  ،موخدمطالع انتخابشده
و نمون تصادفی از آ انتخاب میشود .بخشی از تاسخدهندگا ترسشنام خا تر میکنند .سپس تاسخها تحلیل و
سؤالهای تژوهش برخسی می شوند .تس از طراحی ترسشنام و اعتباخسنجی آ  ،گروه مناسب از خبرگا انتخاب و
تحقیق انجام میشود .تاسخها تحلیلشده و تحقیق دیگری بر تای تاسخها ب تحقیق اولی طراحی میشود .این فرایند
تکراخی میشود تا تاسخدهندگا ب دخج ای از اجماع برسند (ایرا تژوها  ،بیتا).
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مقدمه
گروه متمرک یک خوش مصاحب گروهی اسس .دخ این فصل تالش میشود تا مفهوم خوش تژوهش گروه متمرک و
چگونگی اجرای آ معرفی شود.
 .9-25مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز
گروه متمرک با اسامی دیگری چو «گروه مرک  ،گروه کانونی ،مصاحب گروهی و فاکوس گروپ» هم مطرح میشود
ک دخ این کتاب برای هماهنگی دخ گفتاخ ،معادل «گروه متمرک » انتخاب و ب کاخخفت اسس .از این خوش هم میتوا
با خویکرد ماتقل ،هم مکمل و هم یک خوش دخ مطالع های چند خوشی استفاده کرد ..برخی منابع آ خوشی رف ًا
کیفی و برخی منابع آ خا با قابلیس جمعآوخی هر دو نوع داده کمی و کیفی معرفی کردهاند.
با خوش گروه متمرک میتوا اطالعا

غنی و عمیقی دخ اختباط با موضوعی خاص و از طریق «تویایی گروه»

کاب کرد .دخ این شیوه گروه خوی یک «بحث جمعی» متمرک میشود تا مائل خا ی خا موخدبرخسی قراخ دهد.
دخمجموع دخ طول این خوش مشاخکسکنندهها تشویق میشوند تا با یکدیگر حبس کرده ،ب تبادلنظر ترداخت و
تجرب های یکدیگر خا تفایر کرده و نقط نظرهای خود خا بیا کنند .هدف گروه متمرک  ،کاوش و برخسی دخ مالحظ ها،
آخزوها ،عقاید و تجرب های افراد دخگیر اسس (محمدتوخ.)0933 ،
گروه متمرک یک جلا مصاحب گروهی با هدایس یک دبیر جلا اسس ک با هدف گردآوخی داده دخ موخد عنوانی
خاص انجام میشود .دبیر هدایسکننده با اسامی «مصاحب گر ،هماهنگکننده و تاهیلکننده» نی معرفی میشود ک
می تواند خود تژوهشگر یا فرد دیگری باشد .نقش این فرد هماهنگی و تاهیل خوابط بین افراد گروه اسس .خوش گروه
متمرک دخ ا ل بحثها و مصاحب های گروهی تاهیل شدهای هاتند ک طی آ  ،مصاحب گر مجموع ای از سؤالها
خا از یک گروه معین میترسد؛ سپس اعضای گروه تاسخهایی ب سؤال داده و ب اینترتیب بحث گروهی دنبال میشود.
سؤاال

باز دخ گروه موجب کاب اطالعا

وسیع ،عمیق و غنی از شرکسکنندگا اسس ،ضمن اینک میتوا تاسخ-

های غیرکالمی مثل وضعیس بدنی شرکسکنندگا خا هم موخدتوج قراخ داد .برخی منابع تو ی میکنند ک دخ هر
جلا حداقل دو تژوهشگر باتجرب  ،یکی ب عنوا مصاحب گر و دیگری ب عنوا یادداشسبرداخ ،حضوخ یابند .انواع
اهداف تژوهشی خوش گروه متمرک خا میتوا ب شرح جدول  0-39دست بندی کرد (علی اده.)0931 ،
جدول  .9-25انواع رویکردها در روش گروه متمرکز یا کانونی
توضیح

ردیف

انواع

0

اکتشافی

برای تیدا کرد موضوع مهم از گروه هدف

3

تجربی

برای شناخس تجرب واقعی گروه از موضوعی خاص مانند تجرب مصرفکنندهها و می ا خضایس

9

بالینی

برای شناسایی و انگی ه گروه دخ اقدامی خاص

1

تو یفی

برای شناسایی دیدگاه مشاخکسکنندگا دخباخه موضوعی خاص
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دخ این خوش گروه کوچک و متمرک ی (اغلب بین  5تا  03نفر) دخ یک محیط مشخص دوخهم جمع شده و ضمن
مصاحب میتوانند ب هم عکسالعمل نشا دهند .دخ این خوش امکا کاب اطالعا

کاملتر و بیشتری نابس ب

ترسش جداگان از افراد وجود داخد (جون و گراتو .)0930 ،
تفاو

این خوش با مصاحب فردی دخ آ اسس ک دخ مصاحب با فرد نمیتوا دخک مشترک افراد خا نابس ب

موضوع فهمید ،اما دخ مصاحب گروهی میتوا ب این هدف خسید .مقایا دیدگاهها ،تژوهشگر خا قادخ میسازد تا
اطالعا

زیادی خا دخ مد زما کوتاه کاب کند.

 .2-25فرایند اجرای پژوهش گروه متمرکز
الگوهای متعددی ب شرح جدول  3-39از سوی کاخشناسا برای اجرای خوش گروه متمرک معرفی شده اسس.
جدول  .2-25انواع الگوهای اجرایی روش گروه متمرکز
توضیح

ردیف

انواع

0

سیمو ()0333

3

دیک ()0333

شامل تنج گام «برخسی و آمادهسازی ،معرفی ،اطالعا

9

کروگر و کاسی

شامل تنج گام «مقدما  ،برنام خی ی ،سؤال کرد  ،هماهنگ کرد و تحلیل»

از مشاخکسکنندهها ،تدوین

شامل ده گام «تعیین هدف ،تثبیس خطوط جدول زمانی ،شناسایی و دعو

سؤالها ،نگاخش دسسنویس ،گ ینش تاهیلگر ،انتخاب محل ،اجرا و اخائ نتایج ب سطح عملی»
زمین ای ،اطالعا

کلیدی و آزمو سؤالها»

()3999
1

و

شامل هشس گام «تعریف مائل و طرح سؤالهای تژوهش ،شناسایی چاخچوب نمون  ،شناسایی

استیواخ

شمداسانی

هماهنگکننده ،استخدام نمون  ،تولید و تیشآزمو خاهنمای مصاحب  ،اجرا ،تحلیل و تفایر دادهها ،تدوین

()0339

گ اخش»

با توج ب مشترکا انواع الگوهای تیشنهادی ،دخ این کتاب و بر اساس الگوی فرایند اجرای تژوهشها دخ گامهای
کلیدی ب شرح جدول  9-39موخدتوج قراخ گرفس و ب نوعی ظرفیسهای تیشنهادی و کاخبردی انواع الگوها دخ این
الگو موخداستفاده واقع شد.
جدول  .9-25فرایند اجرای گروه متمرکز
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

انتخاب شرکسکنندهها ب تعداد  5تا  03نفر ب

وخ

تصادفی یا غیرتصادفی بر اساس سؤال

تژوهش
جمعآوخی تاسخها و گفسوگوها ب

وخ

ضبط وتی یا تصویری و دخ ادام تیادهسازی آ ها

تحلیل دادههای جمعآوخیشده و تفایر آ ها
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

برای طراحی تژوهش باید ضمن مشخص کرد اهداف و سؤاال

تژوهش ،مکا و زما مناسب و امکانا

برای برگ اخی جلا خا مشخص کرد.
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 .9-25مالحظات نمونهگیری
شناسایی و انتخاب شرکسکنندگا مناسب برای اجرای خوش گروههای متمرک امری بایاخ مهم اسس .با توج ب
هدف تحقیق باید مشخص کرد ک ب چند نفر مشاخکسکننده نیاز اسس .برای این منظوخ باید بر اساس اهداف و
سؤاال

تژوهش ،ویژگی های الزم برای افراد موخدنظر خا فهرسس کرد .با توج ب شناسایی تعداد افراد حائ شرایط

برای دعو

ب جلا گروه متمرک  ،میتوا از خوشهای تصادفی (دخ وخ

زیاد بود ) یا غیرتصادفی استفاده کرد.

دخ این خوش اغلب از خوش غیرتصادفی هدفمند و با تأکید بر افراد داخای تجرب موخدنظر استفاده میشود .تژوهشگر
باید مطمئن باشد ک افراد دعو شده ب گروه داخای تجرب یا فتی مشترک دخ موخد موضوع موخدنظر هاتند .زما
و مکا انجام گروه متمرک و مد زما برگ اخی هر جلا نی باید متناسب با موضوع تژوهش و شرایط شرکسکنندگا
باشد (خاروی سعیدی .)0983 ،دخ این خوش گروه محدودی بین  5تا  03نفر از افراد مطلع دوخهم جمع میشوند و
از آ ها خواست می شود تا نظر و تحلیلشا خا دخ موخد موضوع موخدنظر آزادان ب بحث و تبادلنظر بگذاخند(موسوی
عوخی0939 ،؛ علی اده .)0931 ،دخ وخ
تژوهشگر امکانا مالقا

امکا بهتر اسس اعضای گروه از قبل یکدیگر خا مالقا

نکرده باشند .اگر

حضوخی و انتخاب نمون ها خا با جمعبندی از شرایط اثربخش حضوخ آ ها دخ جلا داشت

باشد ،دادهها بهتری خا میتوا جمعآوخی کرد .تژوهشگر باید از تجرب افراد دعو شده و اشتراک نفی آ ها دخ
موخد موضوع بحث اطمینا داشت باشد .دخ کل شباهس افراد ازنظر خصو یاتی همچو «جنس ،سن ،فرهنگ ،مذهب
و حتی سطح تحصیال

و سواد» تو ی میشود .با انتخاب شرکسکنندگا بر اساس شباهس سبک زندگی یا تجرب ها،

دیدگاهها و سایر خصو یا  ،میتوا بحث باز خا آسا تر کرد.
 .3-25مالحظات جمعآوری دادهها
برای برگ اخی مناسب و جمعآوخی مؤثر دادهها دخ جلا گروه متمرک نیاز ب برنام خی ی جلا اسس تا از انحراف
یا مواجه با حجم انبوه و تراکنده داده بدو امکا بهرهبرداخی مناسب ترهی شود .این برنام خی باید با تأکید بر زما ،
مکا و مدیریس جلا ب
تعداد سؤاال

وخ

کاخآمد باشد .زما جلا بهتر اسس حداکثر بین  0تا  3ساعس باشد ،تژوهشگر باید

قابل طرح دخ جلا خا با توج ب محدوده زمانی انتخاب کند .اغلب برای این محدوده زمانی بین  1تا

 9سؤال کافی اسس .با توج ب انواع سؤالهای قابل طرح دخ منابع مختلف ،تژوهشگر یا تاهیلگر جلا باید با انواع
سؤاال

ب شرح جدول  1-39آشنا باشد و ب موقع از آ ها استفاده کند.
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جدول .3-25انواع سؤالهای قابلطرح در جلسه گروه متمرکز برای جمعآوری دادهها
توضیح

ردیف

انواع سؤال

0

مقدماتی

3

جدی

9

باز

1

انتقالی

9

خاهنمایی

5

کلیدی یا ا لی

1

آزمونی

برای برخسی و آزمود محدودیسهای یک مفهوم یا مائل با کمک واژهها یا ایدههای اعضا

8

هدایتی

برای بازگرداند گروه ب سؤالهای ا لی مانند «داشتیم دخ موخد ...بحث میکردیم»

3

تایانی

هدایس بحث ب تایا جلا

با خویکردی میمان و گرم برای وخود ب بحث
سؤاال

ا لی تژوهش

با امکا تاسخگویی هم مشاخکسکنندگا
برای جریا بخشید بحث بین هم افراد با خویکردهای احااسی یا انگی اننده
برای حرکس داد بحث ب سمس ماائل عمیقتر و حااستر و جلوگیری از طفره خفتنها با «چرا»
دخ خاستای موضوع و هدف ا لی تژوهش

سؤالها باید دخ چاخچوب دانش مصاحب شوندگا باشد .با مشخص شد سؤاال  ،تژوهشگر یا تاهیلکننده جلا
دخ س گام جلا خا برگ اخی و دادههای الزم خا جمعآوخی میکند .دخ گام نخاس ،خوشامدگویی و شروع جلا  ،دخ
گام دوم طرح سؤالها و گام سوم تایا جلا و اخائ توضیح ب مشاخکسکنندگا دخباخه استفاده از دادهها و قدخدانی
از مشاخکس آ ها انجام خواهد شد .ب محض شروع جلا  ،تاهیلگر باید خیلی کوتاه ،خود ،نقش خود و اهداف جلا
خا توضیح دهد و سؤاال

مقدماتی خا مطرح کند .باید ب هر نفر نی فر س داد تا دخ حد  3تا  9جمل نظر شخصی

خود خا بیا کند .دخ ادام و با طرح سؤاال

کلیدی یا ا لی ،باید زمین تاسخگویی افراد فراهم شود .میتوا از

خوش های ذهن انگی ی یا طوفا مغ ی برای باال برد مشاخکس دخ بحث استفاده کرد .باید تا حد امکا از سؤاال
باز و انعطافتذیر استفاده کرد و از سؤالهای با تاسخ «بل یا خیر» ترهی کرد.
نقش دبیر جلا یا تاهیلگر جلا دخ اجرای جلا بایاخ مهم اسس .این فرد ک میتواند خود تژوهشگر یا فرد
دیگر با توانایی الزم دخ این عر

باشد ک از ظرفیس الزم دخ مدیریس جلا برخوخداخ اسس .او باید از تفکر گروهی

یا کنترل جلا توسط اعضای قوی تر گروه و اثرگذاخی بر سایر اعضا جلوگیری کند .همچنین باید فضای فراهم شود
تا هم افراد گروه دخ بحث شرکس کنند و بحث فقط بین  0یا  3نفر وخ

نگیرد .تاهیلگر نیاز ب مهاخ

زیادی

برای تاهیل فرایند گروه ،گوش داد و ژخفکاوی و تشویق شرکسکنندگا ب تعامل و تو یف دخکشا از عنوا
موخدنظر و حفظ تویایی گروه داخد .همچنین ،این فرد باید دخ گروه قابلتذیرش و موخداحترام باشد .برخی منابع
تیشنهاد میکنند ک فرد دیگری ک نقش یادداشسبرداخی خا دخ طول جلا ایفا نماید ب بهبود فرایند اجرای جلا
کمک می کند .این فرد با دخ نظر گرفتن اختباطا
می تواند ج ئیا

غیرکالمی مانند حالس وخ  ،لحن و تو

بیشتری خا از جلا ثبس کند .عباخ

دا و حرکا

دسسها

یا بیا هر فردی باید ب ترتیبی ک افراد حبس میکنند ،بر

اساس شماخه فرد ،شماخه ندلی یا نام فرد (نوشت شود) .دخ خویکردی دیگر از خوش شماخهگذاخی افراد ب جای
استفاده نام افراد شرکسکننده برای محرمان ماند اطالعا

استفاده میشود .الزم ب توضیح اسس ک این فرد باید یک

مشاهدهکننده غیر مشاخکتی باشد تا ب افراد اجازه دهد ب عمق آنچ دخ گروه ب دنبال آ هاتند ،دسس یابند .محل
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
از ابعاد خسمی یا غیرخسمی و سازمانی یا غیرسازمانی بود ب هدف ،سؤاال

و افراد انتخابشده باتگی داخد .از

ویژگیهای مهم دخ هر شرایط «خشک نبود  ،انگی اننده بود برای مشاخکس دخ بحث ،زمین ساز سوگیری نداشتن،
ظرفیس الزم برای تعداد شرکس کنندگا  ،فضای مناسب و خاحس برای استقراخ ،موقعیس می گردی و فا ل مناسب
برای شن ید

دای یکدیگر ،و امکا دسترسی ب آ برای مشاخکسکنندگا و امثال آ » اسس .یک بحث گروهی دخ

حدود  39تا  039دقیق طول میکشد .ب طوخمعمول مد زما جلا بر اساس تیچیدگی مائل موخدتژوهش یا تعداد
شرکسکنندگا تژوهش تعیین میشود .برای برگ اخی جلا ب امکانا

حداقلی چو «نوشساف اخ ،نقش یا کاغذ

س تای نقاشی ،ماژیک ،برچاب های نام و عنوا  ،مواد تذیرایی ،دستگاه ضبط دا یا تصویر و ساعس» نیاز خواهد
بود .ضبط دا و تیادهسازی کلم ب کلم گفتگوها ،ب همراه یادداشسبرداخی و نوشتن یادداشسهای عر

 ،خوشهای

معمول ثبس اطالعا دخ گروه متمرک اسس .دادهها اغلب با استفاده از دو خوش ویدئو و ضبط دا و سپس تیادهسازی
گفتگوها ثبس می شود .منافع این خوش از معایب آ بیشتر اسس .خوش ویدئویی خوش مناسبی برای اطالعا
و غیرکالمی اسس .البت هرچقدخ تعداد شرکسکنندگا بیشتر باشد ،تیادهسازی مکالما
چند نفر ب طوخ هم زما
اطالعا

دشواخ میشود و دخ وختیک

حبس کنند ،تداخل دا موجب دشواخی ثبس ،ضبط و تیاده کرد مکالما

بنابراین دخ هنگام ثبس و ضبط باید ب این نکا

کالمی

خواهد شد.

توج داشس (موسوی عوخی .)0939 ،مراقبس از اعتباخ و حس

جمعآوخیشده مهم اسس؛ یکی از خاهها این اسس ک کلی تاسخها خا جمعآوخی و ترجیح ًا برای تأیید جمع،

آ ها خا خوی تخت یا فح مقابل شرکسکنندگا نوشس.
 .5-25مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها
تسازآنک کلی نظرا
خواند و از آ ها خال

جمعآوخی شد ،نوبس ب ساماندهی و تحلیل آ ها میخسد .دخ این مرحل باید تاسخها خا مجدداً
ای تهی کرد .این کاخ بهتر اسس دخ زما کوتاهی بعد از جلا انجام شود .سپس تاسخهای

مربوط ب هر سؤال بازنویای شود تا بتوا گرایش مشترک و مشخصی ک دخ بین تاسخها وجود داخد خا شناسایی کرد.
دخنهایس باید ب نظرا

و ایدههای غیرمنتظره و اخزشمند توج داشس (موسوی عوخی0939 ،؛ علی اده.)0931 ،

از گامهای ا لی دخ تحلیل و تفایر دادههای حا ل از جلا گروه متمرک خوش کدگذاخی داده اسس .این اقدام
شامل «خال

کرد بحثهای جلا »« ،تحلیل خال

ها» و «نوشتن گ اخش نهایی» اسس .یافت ها باید دخ باتر بحث

جلا موخد تحلیل و تفایر قراخ گیرند .این یافت ها خا میتوا با یافت های دیگر منابع تژوهش ازجمل تیمایشهای
کمی ،مصاحب ها و امثال آ مقایا  ،مقابل یا ترکیب کرد.
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مقدمه
گروه اسمی اب اخ تشخیص سودمند برای دستیابی ب اتفاقنظر گروهی دخباخه موضوعی مشخص اسس .دخ این فصل
ب معرفی خوش تژوهش گروه اسمی و چگونگی اجرای آ ترداخت خواهد شد.
 .9-26روش پژوهش گروه اسمی
خوش گروه اسمی ک ب آ فن گروه اسمی یا « 0»NGTهم گفت میشود ،یک فرایند گروهی برای «انتخاب ایدهها» و
«اجماع قضاو ها برای ایدههای برتر» ب منظوخ اف ایش «عقالنیس و خالقیس» دخ مواجه با شرایط وجود یک مشکل
ساختاخنیافت اسس .این خوش تژوهش خویکردی تکاملیافت تر از فن ذهن انگی ی یا طوفا مغ ی داخد .مهمترین
آ با خوش دلفی دخ آ اسس ک دخ این خوش فرایند خسید ب اجماع عمومی دخ حضوخ افراد دخ کناخ یکدیگر

تفاو

میگیرد .ازجمل کاخبردهای خوش گروه اسمی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  0-35اشاخه کرد.

وخ

جدول  .9-26انواع کاربردهای روش پژوهش گروه اسمی
کاربردها

ردیف
0

شناسایی عنا ر مائل ب ویژه از ابعاد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

3

شناسایی و ختب بندی اهداف یا اولویسها

9

شناسایی کاخشناسا مجرب یا ماهر و اثربخش دخ انواع شرایط تصمیمگیری دخ زمین مربوط

1

مشاخکسداد کاخکنا هم سطوح دخ فرایند تصمیمگیری ب منظوخ اختقای قابلتذیرش بود تصمیم نهایی

مهمترین محوخهای مفهوم گروه اسمی خا میتوا ب شرح جدول  3-35مروخ کرد.
جدول  .2-26مهمترین محورهای تعریف گروه اسمی
محورها

ردیف
0

یک فرایند گروهی با فعالیس اعضا ب طوخ ماتقل و دخ کناخ یکدیگر

3

یک تعامل گروهی برای خسید ب یک تصمیم

9

ختب بندی دخ فرایندی از وز داد ب هر یک از تصمیمها یا ایدهها بر اساس اهمیس

خوش گروه اسمی یک فرآیند ساختاخیافت اسس ک ب تجرب ها ،مهاخ ها یا احااسا
خوش یک سؤال برای گروه مطرح میشود و هر عضو تا دخ حد توا ب

وخ

افراد توج میکند .دخ این

مکتوب ب آ تاسخ میدهد .خهبر

گروه یا دبیر جلا از هر عضو میخواهد تا ایدهای از خود بیا کند یا ایدهای خا از فهرسس اخائ شده دخ مقابل آ ها
خا انتخاب نمایند .دخ این مرحل هیچ بحثی تا فهرسس شد تمامی ایدهها مجاز نیاس .دخ ادام ب طوخ خال

دخباخه

هر موخد ب طوخ تعاملی دخ گروه بحث میشود .اعضای گروه ب ترتیب اولویسهای خود خا دخباخه ایدههای مطرحشده
مشخص میکنند .این فرایند اولویس بندی ممکن اسس با بحث و گفتگو دخباخه مواخد تکراخ شود (دلپ ،دیان ،موتیواال
و سیشاخدی.3)0311 ،

)1. Nominal Group Technique (NGT
2. Deip, P., Thesen, A., Motiwalla, J., & Seshardi, N.
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تیامد این فرایند جمع خیاضی حا ل از اولویسهای هر عضو برای مشخص شد اولویس نهایی مجموع گروه
دخ تاسخ ب سؤال مطرحشده خواهد بود .از فواید این خوش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  9-35اشاخه کرد.
جدول  .9-26مهمترین فواید روش گروه اسمی
فواید

ردیف
0

خسید ب شرایط همراهی و مشاخکس دخ اجرای تصمیم نهایی دخ دخو سازما ها

3

ایجاد هشیاخی و حااسیس دخ گروه نابس ب مائل

9

شناسایی وضعیس ضعف ایدهها و تصمیمها دخ حضوخ جمع

1

مواجه با گاتره وسیع از ایدهها

9

برطرف شد سوءتفاهمها دخباخه هر ایده و خوشن شد آ دخ جمع

5

زمین ظهوخ خالقیس دخ گروه برای مواجه مناسب با مائل

اما دخ هنگام توافق دخ موخد تصمیما

مهم و یا اولویسهای اساسی ،یک خاه اطمینا از اتخاذ تصمیم عادالن برای

گروه ،استفاده از خوش گروه اسمی اسس .دخ مواخدی چو نیاز ب تعیین اولویسها برای تخصیص منابع و سرمای ها
میتوا از این خوش استفاده کرد  .م یس این خوش دخ آ اسس ک افراد هم ماائل خا قبل از اخزیابی بین یکدیگر ب
اشتراک گذاشت و دخباخه آ بحث میکنند .همچنین هر یک از افراد سازما ب

وخ

مااوی دخ اخزیابی شرکس

میکنند (دلپ و همکاخا .)0311 ،
 .2-26مراحل اجرای روش پژوهش گروه اسمی
مراحل اجرای خوش تژوهش گروه اسمی خا میتوا دخ گامهایی ب شرح جدول  1-35دنبال کرد.
جدول  .3-26فرایند اجرای پژوهش گروه اسمی
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

تقایم افراد موجود خا ب گروههای کوچک  9تا  5نفری
جمعآوخی نظرا

و تعیین آخاء

تحلیل دادههای جمعآوخیشده و تفایر آ ها
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .9-26طراحی پژوهش
برای نمون با موضوع «برخسی موانع ا لی برای بهبود بهرهوخی دخ سازما » دخ یک گروه میتوا ب فهرستی از موانع
دسس یافس .برای تعیین برخی اقداما

اداخی الزم اسس تا هدف جلا و ایجاد ساختاخ سؤال تیشنهادی اعضای گروه

مشخص باشد .دخ این مرحل باید خهبر گروه یا دبیر جلا خا هم مشخص کرد .باید فردی انتخاب شود ک تعصب
نداشت باشد و نظر او ب گروه و اعضا ب طوخ خواست یا ناخواست تحمیل نشود.
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 .3-26مالحظات نمونهگیری
با توج ب اینک افراد حاضر دخ گروه باید دخ زمین موخدبرخسی احبنظر باشند ،بنابراین باید از خوش غیرتصادفی
هدفمند استفاده کرد .اگر شاخصهای مطلوب دخ انتخاب افراد ب نحوی باشد ک نتوا ب تعداد مناسب افرادی خا
شناسایی کرد ،می توا از خوش گلول برفی بهره گرفس .تعداد نمون یا اعضای گروه باید بین تنجتا ن نفر باشند .تعداد
کمتر از تنج نفر ممکن اسس شرایط الزم برای کیفیس و تنوع الزم برای ایدهها خا فراهم نکند .از طرف دیگر تعداد
باالتر از ن نفر و گروههای ب خگ نی اختالفا

بینفردی بیشتر و دخنتیج فرایند طوالنیتر و اغلب بدو بهبود کیفیس

نتایج الزم خا دخ بر خواهد داشس .اگر تعداد بیش از ده نفر برای جمعآوخی انتخاب شود ،بهتر اسس ک آ ها خا ب
گروههای کوچکتر تقایم و دخ دوخهای اولی ماتقلی خا برای آ ها برگ اخ و دخنهایس آ ها خا برای دوخ نهایی ب منظوخ
بحث و نتیج گیری ترکیب کرد .ترکیب گروه ها بهتر اسس ک ازنظر دانش ،تخصص و اموخ مشاب از هماهنگی و ازنظر
نوع ایدهها از تفاو
اختالفا

برخوخداخ باشد .وجود اختالفنظر دخ گروهها میتواند منجر ب بروز خالقیس شود .البت باید ب

دخو فردی و چالش های اختباطی بین اعضای منتخب برای گروه نی توج داشس (دلپ و همکاخا .)0311 ،

 .3-26مالحظات جمعآوری دادهها
دخ این خوش اعضاء گروه دوخ یک می جمع میشوند و موضوع تصمیمگیری ب

وخ

کتبی ب هریک از اعضا داده

میشود و آ ها چگونگی حل مائل خا مینویاند .هریک از اعضا یک عقیده ثبسشده خا ب

وخ

نوشتاخی ب گروه

اخائ میدهد .عقاید ثبسشده دخ گروه ب بحث گرذاشت میشود تا مفاهیم برای اخزیابی خوشنتر و کاملتر شود .هر
یک از اعضاء ب طوخ ماتقل و مخفیان عقاید خا دخج بندی می کنند .تصمیم گروه آ تصمیمی خواهد بود ک دخمجموع
بیشترین امتیاز خا ب دسس آوخده باشد .وقتی جلا ای تشکیل میشود ،اغلب تیش میآید ک حرف افرادی ک بلندتر
حرف میزنند و یا ختب باالتری دخ سازما داخند بیشتر شنیده میشود.
باید محدوده زمانی ب نحوی انتخاب شود ک موجبا

خاتگی اعضا خا ایجاد نکند ،ب نظر میخسد زما بین  3تا

حداکثر  1ساعس برای این منظوخ مناسب باشد .همچنین بهتر اسس ک از یک تابلو برگردا و ماژیک برای هر گروه
مشاب شکل  0-35استفاده کرد .تابلو برگردا  0داخای فحا

ب خگ و متصلب هم برای نوشتن اسس و این امکا ثبس

و حفظ نوشت ها دخ هر گروه و حتی امکا مراجع بعدی ب آ خا فراهم میکند.

شکل  .9-26تصاویری از تابلوبرگردان و کاربرد آن در روش گروه اسمی
1. Flipchart
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ترتیب ندلی نی باید ب هم اعضا اجازه دهد تا ب خاحتی خوی ایدههای اخائ شده دخ تابلوی برگردا تمرک کنند.
دخ این زمین میتوا از برخی اب اخهای نمایشی قویتر مانند تخت های آموزشی هوشمند یا وایسبوخد هوشمند نی
استفاده کرد .کاخ های فهرسس 0یا کاخ های کوچک مشاب شکل  3-35برای آخای هر یک از اعضای هرگروه ب
تاهیل خوند خأیگیری دخباخه گ ین ها و تصمیمها کمک میکند (دلپ و همکاخا .)0311 ،

شکل  .2-26کارتهای فهرست یا برچسبهای کوچک برای جمعآوری آرای اعضا

برای شروع جمعآوخی دادهها باید یک گروه  9تا  3نفری منتخب خا دوخ یک می نشاند و دخ ادام اقداماتی ب
شرح جدول  9-35خا دنبال کرد.
جدول  .5-26مراحل جمعآوری داده در روش گروه اسمی
ردیف
0

مراحل
طرح سؤال کلیدی مانند «چگون میتوا افراد سازما خا ب وخزش همگانی ترغیب کرد؟» با هدف جمعآوخی ایدههای اولی
(بدو بحث) و دخ ادام نوشتن ایدههای ممکن خوی کاخ

3

داد فر س مناسب چنددقیق ای ب اعضا همراه با سکو

9

جمعآوخی کاخ ها توسط دبیر جلا و خواند آ ها با دای بلند و دخ و

خودش

قابلفهم نبود  ،دخخواسس برای اخائ توضیح

خوی تابلوی برگردا و خأیگیری دخباخه آ ها

1

نوشتن نظرا

9

هر عضو خأی خود خا نابس ب ایدههای فهرسس شده خوی تابلو بر خوی کاخ

5

جمعآوخی آخا توسط دبیر جلا و قراخ داد هر خأی دخ مقابل ایده مربوط خوی آخا و اولویسبندی ایدهها

مینویاد.

1

دوخ دوم :دخ وخ

برنده نشد یک خأی مشخص ،باخ دیگر خأیگیری ،جمعآوخی و اولویسبندی تکراخ میشود.

8

دوخ سوم :دخ وخ

برنده نشد یک خأی مشخص ،باخ دیگر خأیگیری ،جمعآوخی و اولویسبندی تکراخ میشود .با این تفاو

خأیگیری بر خوی فقط ایدههای با اولویس باال انجام میشود (مثالً  09ایده برتر).
3

دخنهایس خأی یا تصمیم برتر از دیدگاه گروه مشخص میشود.

هما طوخ ک مالحظ میشود ،فرایند جمعآوخی دادهها میتواند دخ چند دوخ برگ اخ شود تا دخنهایس ب
قابلتذیرشترین تصمیم از دیدگاه جمع خبره دسسیافس .تفاو

این خوش دخ جمعآوخی دادهها با خوشهای قبلی

دخ این اسس ک ضمن اینک طرح دخ چند دوخ قابل انجام اسس ،شرایط بحثهای خودخخو برای توافق گروهی دخ
1. Index Cards
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اموخی چو برنام خی ی سازمانی وجود داخد« .سؤال» دخ خوش گروه اسمی مبنای تولید و اخائ ایده اسس؛ بنابراین
سؤال باید برای اعضای گروه کامالً خوشن و قابل دخک باشد .فرایند طرح سؤال کلیدی اولی و تولید ایده میتواند دخ
فرایندی ب شرح جدول  5-35وخ

تذیرد (دلپ و همکاخا .)0311 ،

جدول  .6-26فرایند طرح سؤال اولیه و تولید ایده در دور اول روش گروه اسمی
مراحل

ردیف
0

نوشتن سؤال برای اعضای گروه بر خوی تابلو برگردا

3

خواند سؤال با دای بلند برای اعضای گروه

9

تشریحی کوتاه از دیدگاههای موخد انتظاخ ب نحویک بر خوی تاسخهای احتمالی آثاخ منفی یا محدودکننده نداشت باشد.
اضافی

1

ترهی از توضیحا

9

انگی ش داد ب اعضای گروه برای نوشتن ایدهها دخ قالب عباخ ها یا بیان های کوتاه
و با خویکردی ماتقل و بدو اختباط با سایر اعضا

5

خواستن از گروه برای نوشتن با سکو

1

الگوبرداخی از خفتاخ گروه دخ حین تاسخ

8

داد فر س مناسب برای فکر کرد و بعد نوشتن

3

مراقبس از عدم ایجاد هرگون اختالل دخ فرایند فکر کرد و نوشتن اعضا

بعدازاین مرحل برای اجرای فرایندهای بحث و گفتگو دخباخه هر یک از ایدهها میتوا ب نکاتی ب شرح جدول
 1-35توج کرد.
جدول  .1-26فرایند بحث گروهی روی ایدههای مطرحشده در گروه اسمی
مراحل

ردیف
0

تشریح اهداف این مرحل توسط دبیر جلا ازجمل «خوشنشد مفهوم ایدهها» و «تشریح دالیل موافقس یا مخالفس با هر ایده»

3

بیا اینک انتخاب نهایی بر مبنای خأیگیری خواهد بود و ب ا راخ بیشازحد دخ مجادل ها نیازی نیاس.

9

ایجاد شرایط و زما کافی برای خوشن شد هم ایدهها

1

ترهی از ایجاد اجباخ یا فشاخ برای تغییر نظر دخ هر یک از اعضای گروه

9

دبیر جلا ممکن اسس دخ مواخد ن دیکی زیاد برخی ایدهها با هم ،آ ها خا ادغام کند.

برگ اخی فرایند خأیگیری مقدماتی دخباخه ایدهها نی میتواند با فرایندی ب شرح جدول  8-35باشد (دلپ و
همکاخا .)0311 ،
جدول  .8-26فرایند رأیگیری از ایدهها در گروه اسمی
ردیف
0

مراحل
دبیرجلا از گروه میخواهد تا از فهرسس ایدههای تشریح شده خوی تابلوی برگردا خا اولویسبندی کنند.

3

باید ب ترتیب اولویس ،تنج تا ن موخد خا برای هر اولویس ب طوخ جداگان بر خوی کاخ

9

مواخد انتخابشده توسط دبیر جلا جدا و مرتب میشود.

1

برای محرمان بود آخا میتوا کاخ ها خا با هم ترکیب کرد.

9

آخا خا دخ تابلوی برگردا و دخ مقابل گروه ثبس کنید.
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ب شکل  9-35نوشس.

روش پژوهش گروه اسمی

شکل  9-35نحوه نوشتن اولویسها یا ختب اختصاص دادهشده ب هر ایده توسط اعضا خا نشا میدهد .هما طوخ
ک مالحظ میشود دخ سمس چپ و باال «شماخه ایده منتخب» و دخ وسط «توضیح کوتاه یا عباخ

ایده» و دخ تائین

«ختب اختصاص دادهشده» ،نوشت میشود.

شکل  .1-26نمونه برگه رأی یا کارت مخصوص ثبت آرای اعضای گروه اسمی

اخزیابی بدین وخ

اسس ک ابتدا هر ایده مطرحشده دخ میا سایر ایدهها ب یک ختب اغلب بر اساس مقیاسی بین

 0تا  3دسس تیدا می کند .مجموع این نظرا

ختب ایده خا ازنظر جمع مشخص خواهد کرد .برای بحث گروهی بر خوی

آخای ب دسس آمده نی میتوا از فرایندی ب شرح جدول  3-35استفاده کرد (دلپ و همکاخا .)0311 ،
جدول  .1-26فرایند بحث گروهی روی نتایج آرای ایدهها در گروه اسمی
مراحل

ردیف
0

تشریح و خوشنسازی نقش این مرحل برای گروه توسط دبیر جلا

3

کوتاه نگ داشتن مباحثا

9

دخخواسس ب فکر کرد با دقس برای هرگون تغییر دخ خأی قبلی

برای خسید ب خأی نهایی این گام ها ممکن اسس دخ چند دوخ تکراخ شود .از مالحظا
جمعآوخی دادهها آ اسس ک دبیر جلا باید مانع چیره شد یک فرد دخ مباحثا
افراد غیرفعال شرکس فعاالن تری دخ جلاا

این خوش دخ هنگام

شود .این امر باعث میشود تا

داشت باشند.

 .5-26مالحظات تحلیل دادهها :سبک جمعآوخی دادهها دخ این خوش ب این نحو اسس ک برای خسید ب اولویسهای
برتر دخ هر دوخ تحلیلهای جمعی بر خوی گ ین ها یا تصمیمها وخ

میگیرد .دخواقع نتیج جمعآوخی دادهها دخ

این خوش ،اولویسبندی از خاهحلها و اخائ تیشنهادهای مبتنی بر آ اسس.
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مقدمه
یکی از تژوهشها ،برخسی نتایج تژوهش گذشت و جمعبندی از نتایج ب دسسآمده از تژوهشهای مختلف با خویکردی
کمی اسس .فراتحلیل امکا برخسی چندین مطالع و تژوهش مربوط ب موضوعا

خاص خا فراهم میکند .دخ این

فصل ب معرفی این خوش و چگونگی اجرای آ ترداخت خواهد شد.
 .9-21آشنایی با مفهوم فراتحلیل
فراتحلیل یا متاآنالی یا « »MAمجموع ای از شیوههای نظاممند برای حل تضادهای آشکاخ دخ یافت های تژوهشها
تیرامو موضوعی خاص اسس .دخ این خوش نتایج تژوهشهای مختلف با خویکردی کمی ب یک مقیاس کمی مشترک
تبدیل میشود تا با خوشهای آماخی بتوا ب کشف خوابط بین ویژگیها و یافت های آ ها ترداخس .فراتحلیل خوی
موضوعا

تژوهشی خاص ب «ادغام کمی یافت های تژوهشهای مختلف» میتردازد .هر یک از تژوهشهای حاضر

دخ این مطالع داخای «تحلیل اختصا ی» مربوط ب خود هاتند و یافت های بین این تژوهشها از طریق ایجاد یک
مقیاس کمی مشترک بنام «اندازه اثر» موخد مقایا قراخ میگیرند« .اندازه اثر» امکا مقایا های استانداخد کمی فراهم
میکند .دخ این خوش میانگین اختالف بین گروهها دخ قالب «نمره استانداخد» بر اساس «نابس تفاو

بین میانگین ب

انحراف استانداخد» تعیین میشود .منطق محاسب «اندازه اثر» این اسس ک تژوهشگر ن تنها باید ب اشتباه بود «فرضی -
فر» توج کند بلک می ا اشتباه بود آ هم توج داشت باشد .برای نمون وقتی خئیسجمهوخ از فرمانده جنگی

میخواهد تا تلفا

جنگ احتمالی خا تخمین ب ند ،او میتواند تاسخ آماخی « فر نبود تلفا » خا اخائ دهد .حال این

سؤال تیش می آید ک اگر تفاو

می ا تلفا

با مشخص کرد «اندازه اثر» ب حداقل تفاو
«هدخ نرفتن منابع برای اثرا
میانگین قابل جایگ ین ب قدخ

فر نیاس ،باید چ می ا تفاو

دخ تلفا

خا انتظاخ داشس؟ تژوهشگر

موخدتوج تژوهش اشاخه میکند .این امر ب «بهبود ظرفیس مطالع » و

بیاهمیس» کمک میکند« .اندازه اثر» ب خگتر یا هما تفاو

بیشتر بین میانگین فر و

آزمو بیشتر دخ تژوهش اشاخه داخد .ب اینترتیب شرایط استفاده از خوشهای آماخی

برای ترکیب دادهها و دستیابی ب برآوخدی کلی فراهم میشود (شاچاخ3998 ،0؛ نوخیس و اوختگا .)3995 ،با سرجمع
کرد و تحلیل حجم زیادی از دادهها ،امکا اعتماد ب نتایج ب طوخ قابلتوجهی بیشتر میشود .ب اینترتیب میتوا
گفس ک یافت های «فراتحلیل» اساسیتر از یافت های مطالعا

تژوهشی منفرد هاتند .فراتحلیل خا میتوا «تحلیل

تحلیلها» یا «تژوهش خوی مجموع تژوهشها» تعریف کرد.
دخ حوزه فراتحلیل خویکردهای متفاوتی از کاخبرد خوی ها ،محاسبا

و تفایر نتایج وجود داخد .بنابراین تژوهشگر

باید خویکرد مطالعاتی خود خا دخ خوش فراتحلیل خا مشخص کند .از آنجائیک مطالعا

فراتحلیلی با کتاب گالس

( )0315دخباخه خوا دخمانی آغاز شد ،خویکرد او ب عنوا خویکرد کالسیک شناخت میشود .عالوه بر خویکرد کالسیک
یا گالسی میتوا ب خویکردهای دیگری ب شرح جدول  0-31اشاخه کرد.

1. Shachar
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جدول  .9-21انواع رویکردها در روش فراتحلیل
توضیح

ردیف

انواع

0

کالسیک

گ ینش آزاد از تژوهشها بر اساس کیفیس و نتایج غیرمشاب از متغیرهای وابات مختلف

3

خأیشماخی

انتخاب تژوهشهای با نتایج مشاب از حیث اثرگذاخی متغیر ماتقل و نمون گیری حداکثری

9

اثر مطالع

انتخاب گ ینشی با تأکید بر مناسب بود خوششناسی تژوهش و تأکید بر تقلیل تژوهشها

1

آزمو هماانی

9

خوا سنجی

برای تعیین احتمال خطای نمون گیری دخ واخیانس بین اندازههای اثر و انتخاب تژوهشها بر اساس آ
ا الح حجم اثر بر اساس خطاهای نمون گیری ،اب اخهای اندازهگیری و محدودیس دامن بدو تأکید بر
کیفیس

با توج ب خواج بیشتر خویکرد خایج کالس یک یا گالسی ،فرایند اجرای خوش فراتحلیل با این خویکرد معرفی
میشود.
 .2-21فرایند اجرای فراتحلیل با رویکرد کالسیک
فرایند اجرای فراتحلیل خا میتوا ب شرح جدول  3-31مروخ کرد.
جدول  .2-21فرایند اجرای فراتحلیل
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

نمون گیری از بین تژوهشهای موجود هماهنگ با مالکهای موخدنظر (البت دخ شرایط امکا برخسی
جامع تمام جامع تژوهشها دخ اولویس اسس).
جمعآوخی دادههای تژوهش از طریق کدگذاخی ویژگیهای موخدبرخسی
محاسب اندازههای اثر برای ایجاد مقیاس مشترک و برخسی خوابط بین ویژگیها و نتایج موخدبرخسی با
استفاده از خوشهای آماخی
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

از ویژگیهای این خوش تأکید بر «تعیین معیاخهای مناسب تحلیل» و «استفاده از یافت های تژوهش ب عنوا واحد
تحلیل» اسس .هر موخد از یافت ها میتواند امکا گ اخش مقایا های متعدد بین گروهها و زیرگروهها خا دخ معیاخهای
مختلف فراهم کند« .اندازههای اثر» برای هر یک از این مقایا ها محاسب میشود .همچنین ممکن اسس میانگین اثرا
از «متغیرهای مختلف وابات » و حتی دخ شرایط استفاده از اب اخهای مختلف ،موخداستفاده قراخ گیرد .فراتحلیل کالسیک
یا گالسی دخ مطالعا

با معیاخهایی برای تحلیل مجدد اغلب نتایج قدختمندی خا دخ تی داشت اسس (شاچاخ.)3998 ،

 .9-21طراحی پژوهش
دخ این خوش مائل باید با تأکید بر وجود «شکاف ،دوتهلو بود  ،دقیقنبود یا تراکنده بود » نتایج تژوهشهای
مختلف خوی یک موضوع مشخص باشد .دخ ادام اهداف و سؤاال

تژوهش بر اساس اینگون ماائل ساما دهی

میشود.
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دخمجموع فراتحلیل ا طالحی برای تو یف خوشهای آماخی ب منظوخ تحلیل یافت های چندین مطالع انتشاخیافت
تیرامو یک ترسش تژوهشی خاص اسس (هوایس و کرامر ،0939 ،سهرابیفرد .)0989 ،بنا بر الگوی «گالس ،مک گرا
و اسمیس» 0دخ سال  0380س گام ا لی ب شرح جدول  9-31دخ مرحل طراحی تژوهش معرفی میشود (شاچاخ،
.)3998
جدول  .9-21گامهای کلیدی برای طراحی پژوهش در روش فراتحلیل
مراحل

ردیف
0

تعریف دامن تژوهش با تأکید بر متغیرهای ا لی موخدبرخسی

3

تعیین معیاخهای اختصا ی برای برخسی تژوهشها

9

تعیین نوع «اندازه اثر» موخداستفاده دخ تژوهش (ب دلیل وجود خوشهای متعدد برای محاسب اندازه اثر)

دخ مواخدی میتوا مطالعا

متعددی خا یافس ک داخای فرضی ها یا متغیرهای مشابهی هاتند .این مطالعا

اسس ازنظر محل جمعآوخی دادهها یا نمون های موخدبرخسی تفاو

ممکن

داشت باشند .از بعد دیگر میتوا مطالعاتی خا

یافس ک نتایج هماو یا غیرهماو نابس ب هم داشت باشند .از اهداف فراتحلیل «تعیین شد

همباتگیها» با توج

ب تأثیر ویژگیهای متفاو برای خسید ب یک تحلیل کلی دخباخه آ ها اسس .بنابراین فراتحلیل زمانی قابلاجرا خواهد
بود ک ب اندازه کافی مطالع یا تژوهش قبلی بر خوی موضوع یا متغیر موخدبرخسی وجود داشت باشد .برای این منظوخ
باید تعریف دقیقی از متغیرها و انواع تژوهشهای موخدنظر اخائ شود .آشنایی با بانکهای اطالعاتی و چگونگی
دسترسی ب آ ها ب تژوهشگر دخ این زمین کمک میکند .فراتحلیل میتواند با حداقل اطالعا

(حجم نمون و سطح

معنیداخی) انجام شود (هوایس و کرامر ،0939 ،سهرابیفرد.)0989 ،
با توج ب اینک خوشهای آماخی متفاوتی برای ترکیب دادهها وجود داخد ،باید یکی از آ ها خا انتخاب کرد .برخی
از خوشهای خایج دخ محاسب اندازه اثر دخ جدول  1-31معرفی شده اسس.
جدول  .3-21انواع روشهای رایج برای محاسبه «اندازه اثر»
توضیح

ردیف

انواع

0

g

3

d

بیانگر تفاو

r

بیانگر همباتگی بین دو متغیر ماتقل طبق بندی و نمرههای انفرادی دخ متغیر وابات (همباتگی گشتاوخی تیرسو )

«میانگین گروه آزمایشی» ،3منهای «میانگین گروه کنترل» ،9تقایمبر انحراف استانداخد دو گروه ادغامشده
استانداخدشده بین میانگینهای دو گروه ماتقل

«فرمول  gبرای تعیین اندازه اثر» توسط «هج و اولکین» 1دخ سال  0389توسع و ب شکل  0-31اخائ شد (شاچاخ،
.)3998

شکل  .9-21فرمول  gبرای محاسبه اندازه اثر

Glass, McGraw, and Smith
)Mean of Experimental group (Me
)Mean of control group (Mc
Hedges and Olkin
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1.
2.
3.
4.

روش پژوهش فراتحلیل

«فرمول  »dبرای برآوخد تفاو
شکل

استانداخدشده بین میانگینهای دو گروه ماتقل «بدو سوگیری» و ب شرح

 3-31انجام میشود (شاچاخ.)3998 ،

شکل  .2-21فرمول  dبرای محاسبه اندازه اثر بدون خطای سوگیری در نمونه

دیگر خوش برای محاسب «اندازه اثر» ،استفاده از «ضریب همباتگی تیرسو » بین دو متغیر اسس .دخ خوشهای
آماخی میتوا آزمو های آماخی مانند «تی استودنس و خیدو» خا ب ضریب همباتگی تیرسو تبدیل کرد.
 .3-21مالحظات نمونهگیری در روش فراتحلیل
برای نمون گیری مناسب باید ب مالحظاتی ب شرح جدول  9-31توج داشس.
جدول  .5-21مالحظات نمونهگیری در روش فراتحلیل
ردیف
0

توضیح

مراحل

ایجاد فهرسس کلی تهی فهرستی از تژوهشهای مختلف ،ماتقل و مرتبط با موضوع

3

نمون گیری

9

خوش نمون گیری

1

تعداد نمون

انتخاب هم مواخد یا نمون های مناسب از میا فهرسس با توج ب «هماهنگی دخ مالکها»« ،تناسب دخ
ترکیب دادهها» و «قابل تعمیمبود ب جامع »
دخ وخ

امکا و ترجیحاً از خوش کلشماخ و دخ وخ

نمون گیری تصادفی و دخ وخ

وجود نمون های مکفی زیاد از خوش

مطالع خاص بر خوی تراکندگی نتایج از خوش غیرتصادفی هدفمند

وابات ب حجم جامع و شرایط مطالع و قابل انجام با حداقل دو موخدتژوهش

برای تهی فهرستی از تژوهشهای مختلف مرتبط ،میتوا جاتجویی خا بر اساس کلما
«تایگاههای معتبر داده» انجام داد .برای این منظوخ از کلما

کلیدی و موضوعی دخ

کلیدی مناسب برای تیدا کرد تژوهشهای مشاب استفاده

میشود .دخ این مرحل باید تمامی مطالعا تژوهشی یا مداخل ای دخباخه موضوع تژوهش ازجمل «مقاال  ،گ اخشهای
تژوهشی ،تایا نام های تحصیلی و امثال آ » خا از کلی مجاخی اطالعاتی شناسایی و جمعآوخی کرد .دلیل آ این اسس
ک فراتحلیل ،برخسی جامع تمامی جامع و نمون های مطالعا

مربوط اسس.

برای انتخاب تژوهشها از میا تعداد زیادی تژوهش دخ حوزه مربوط باید هر یک از آ ها خا برای تعیین مرتبط
بود با موضوع و سؤاال

تژوهش موخدبرخسی قراخ داد .برای نمون دخ یک تژوهش مواخد با معیاخهای چو «دوخه

زمانی تژوهش انجامشده و خوش مطالع ازنظر استراتژی مانند تجربی یا شب تجربی» انتخاب شدند .مطالعا

با خوش

تجربی دخ محاسب اندازه اثربخشی مؤثرتر هاتند (الهی شیروا  ،قناولی و حاینی فاطمی.)0933 ،
 .5-21مالحظات جمعآوری دادهها در فراتحلیل
دخ این گام ب استخراج دادهها و کدگذاخی آ ها ترداخت میشود .برای جمعآوخی دادهها میتوا از نرماف اخهای
خایان ای استفاده کرد برای نمون «نرماف اخ فراتحلیل جامع یا  »CMAاز انعطافتذیری مناسبی دخ مدیریس دادههای
مختلف ب

وخ

همزما برخوخداخ اسس و میتوا خروجی آ خا سفاخشیسازی کرد.
نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۴۷۳

مرجع پژوهش

۴۷۸

از خایجترین اب اخهای این خوش استفاده از «برگ کدگذاخی و دستوخالعمل کدگذاخی» با خویکرد «فراتحلیلی» اسس.
دخ این برگ باید اطالعا

و نتایج تژوهشها خا ب نحوی ساما دهی کرد تا نتایج تژوهشهای مختلف دخ یک نظام

هماهنگ قابلتحلیل شوند .ازجمل مهمترین مؤلف ها یا شاخصهای الزم دخ تژوهشها برای جمعآوخی دادهها میتوا
ب مواخد اخائ شده دخ جدول  5-31کرد (قاضی طباطبایی و ودادهیر.)0983 ،
شکل  .6-21انواع مؤلفهها و شاخصهای نمونه قابل انتخاب در پژوهشها برای فراتحلیل
نمونه

ردیف

نمونه

ردیف

0

مقیاس اندازهگیری متغیرها

1

جهس اثر یا خابط

3

خویکرد یا مدل نظری حاکم

9

حجم نمون

9

سطح معناداخی

5

جامع موخدبرخسی

دخ جدول  1-31نمون ای از «برگ کدگذاخی یا کاخبرگ فراتحلیل» اخائ شده اسس (خنیفر و مالمی.)0939 ،
جدول  .1-21نمونه کاربرگ فراتحلیل
کد

کد

پژوهش

آزمودنی

ابزار

ویژگیهای

اطالعات مربوط به

متغیرهای کنترل،

نتایج

طرح پژوهش

متغیرهای مورد

تعدیلکننده و وابسته

آماری

اندازه اثر

آزمایش

دخ تژوهش فراتحلیل ،تژوهشهای باکیفیس تایین با مواخد باکیفیس باال ،تلخیص ،ترکیب و تفایر میشود؛ بنابراین
خوشهای اخزشیابی کیفیس نتایج تژوهش ب این مشکل کمک میکنند .دخ این مرحل تژوهشگر باید از اجرای حیح
مراحل تژوهش دخ هر نمون اطمینا حا ل کند .تسازآ باید مشخص شود ک از هر تژوهش چ می ا قابلاستفاده
دخ فراتحلیل اسس .دخ این مرحل و با بازنگری تژوهشها بر مبنای کیفیس آ ها باید ،برای آ ها وز یا ضریبی تعیین
شود .دخ این زمین «تایایی با مقایا یافت های تژوهشی» و «خوایی با نظر اجماعی احبنظرا » برای تژوهشها باید
موخدتوج قراخ گیرد .دخ جمعآوخی دادهها احتمال وجود «خطاها و توخشها» و «مشکال

و نواقص» دخ تژوهشها

برخسی میشود .این خطاها میتواند ناشی از «ثبس دادهها ،مشاهدا  ،تدوین و تهی وسایل اندازهگیری ،برخسی مناسبا
بین متغیرها ،تحلیلها ،ترکیب دادهها ،تفایر و مواخد مشاب آ » باشد .دخ وخ

وجود «توخش» 0میتوا از دیدگاه

چند کاخشناس خوششناسی برای اخزشیابی «کیفیس نتایج و شواهد تژوهشهای تحس بازنگری» استفاده کرد .ب این
منظوخ با مصاحب یا ترسشنام از چند داوخ یا اخزشیاب مطلع نظرخواهی میشود و بر اساس می ا اجماع یا توافق
آخای آ ها «کیفیس و خوایی» تژوهش محاسب میشود (قاضی طباطبایی و ودادهیر.)0983 ،

 .0توخش یا  Biasهر نوع خطای سیاتماتیک دخ «طراحی ،اجرا و تحلیل» اسس ک منجر ب تخمین نادخسس تیامد یا «انحراف از واقعیس» دخ مطالع
شود .این خطا جمعیس هدف خا از جامع نمون برداخی شده متفاو

میکند« .توخش» از عوامل تعیین کننده اعتباخ دخونی مطالع اسس.
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روش پژوهش فراتحلیل

 .6-21مالحظات تحلیل یافتهها در فراتحلیل
دخ این مرحل «اندازه اثر» برای هر یک مواخد و ب طوخکلی هم موضوعا دخباخه تژوهش موخدبرخسی محاسب میشود.
اندازه اثر موخدی با فرمول «» یا «» محاسب می شود تا یک قالب استانداخد خا برای مطالع دخ یک موخد خاص بین
تژوهشها فراهم کند .اندازه اثر کلی یا « »d+نی تس از محاسب هم اندازههای اثر موخدی قابلمحاسب خواهد بود.
این محاسب ها با استفاده از انواع نرماف اخهای کامپیوتری ازجمل «استاتس دایرکس» قابل انجام اسس (شاچاخ.)3998 ،
با این گام دادههای جمعآوخیشده ب وسیل «اندازه اثر» با مقیاس کمی مشترکی ساماندهی میشوند تا بتوا آ ها
خا مقایا یا ترکیب کرد .برای این منظوخ دو مدل آماخی ب شرح جدول  8-31موخدتوج قراخ داخد.
جدول  .8-21دو مدل آماری برای تعیین اندازه اثر و مقیاس مشترک دادهها
ردیف
0
3

انواع
اثرا
اثرا

ثابس
تصادفی

توضیح
دخ شرایط ثابس بود نتایج بین مطالعا

دخ هر موخد خاص

دخ شرایط تغییرتذیر بود نتایج بین مطالعا

دخواقع «شاخص اندازه اثر» باعث خال

دخ هر موخد خاص

و یکدسس شد «نتایج و یافت های آماخی نمون های موخدبرخسی»

می شوند .این امر برای تژوهشگر امکا مقایا و ترکیب نتایج آماخی تژوهشها خا فراهم میکند .دخ جدول 3-31
نمون یافت های مطالعا

مربوط ب «آموزش خاهبردهای یادگیری زبا انگلیای» دخ دو دست «زبا انگلیای ب عنوا

زبا دوم» و «زبا خاخجی» بر اساس محاسب «اندازه اثر» ب خوش « »gاسس .دخ این جدول «اندازه اثر» دو خاهبرد با
یکدیگر مقایا میشوند .هما طوخ ک دیده می شود ،بر اساس مدل اثر ثابس و مدل اثرا

تصادفی ،دخ مطالعا

آموزش خاهبردهای یادگیری ک دخ آ زبا انگلیای نقش زبا خاخجی داخد ،اندازه اثربخشی ب ترتیب  9/31و 0/08
اسس .از سوی دیگر ،اندازه اثربخشی مطالعا
داخد تحس مدلهای اثر ثابس و اثرا

آموزش خاهبردهای یادگیری ک دخ آ زبا انگلیای نقش زبا دوم خا

تصادفی ب ترتیب  9/91و  9/59خا نشا میدهد.

جدول  .1-21یک نمونه تنظیم یافتههای پژوهشها برای فراتحلیل

تس از شناسایی «اندازههای اثر» میتوا ب ترکیب یافت ها و برخسی خوابط دخ انواع خصو یا

با استفاده از انواع

خوشهای آماخی ترداخس .ازجمل این خوشهای آماخی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  09-31اشاخه کرد .هر یک
از این خوشها داخای م ایا و معایب خاص خود هاتند ک با توج ب شرایط تژوهش میتوا خوش مناسب خا برگ ید.
برای نمون خوش تجمیع مقداخ  Zاز انعطاف و کاخبرد بیشتری برخوخداخ اسس (قاضی طباطبائی.)0983 ،
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جدول  .90-21انواع روشهای آماری قابلاستفاده پس از تعیین اندازه اثر در فراتحلیل
ردیف

انواع آزمون

0

ترکیبی فیشر

3

توضیح
مناسب تعداد تژوهشهای کم ب دلیل ضعیفبود محاسبا
مناسب برای سطح معناداخی ) (pو تعداد تژوهشهای کم

جمع احتماال

یا جمع مقادیر  tو مناسب برای تژوهشهای با دخجا

9

واینر

1

جمعکرد مقادیرZ

9

جمعکرد مقادیر وزنی Z

5

میانگین p

با محاسب متوسط مقادیر سطح معناداخی و تعداد تژوهشها ب شکلی ساده

1

میانگین Z

بدو نیاز ب فرض برابری واخیانس و اف ایش توا آزمو با باالخفتن تعداد تژوهشها

8

خوش شماخش

3

خوش بلوکبندی

09

خوش بی ین

بیشترین کاخبرد با توج ب محاسبا

آزادی نابتاً باالتر

ساده

مناسب برای شرایط وز دهی دخ شرایط عادی

برای تعداد تژوهشهای زیاد و مبتنی بر ترکیب تعداد مواخد هماهنگ یا ناهماهنگ با یک فرضی
و با خوش آزمو های غیرتاخامتری «عالمس ،خیدو و »Z
محاسب میانگین مجذوخ مجموع انحراف از میانگین هر یک از تژوهشها و تعیین تأثیر هر یک
از عوامل و متغیر بلوکبندی شده با تحلیل واخیانس
استفاده از خوشهای ترکیبی برای شناسایی خوابط علسومعلولی (خوشی حااس ب تعداد نمون )

گام تایانی تفایر نتایج حا ل از تحلیل دادهها اسس .هرچند تفایر یافت های آماخی ب عهده تژوهشگر اسس اما
برخی کاخشناسا معیاخهایی خا برای تفایر «اندازه اثر» ب
این معیاخها تنها دخ وخ

وخ

مقادیر «کوچک ،متوسط و ب خگ» معرفی میکنند.

فقدا دانش کافی برای انجام قضاو

آگاهان باید موخداستفاده قراخ گیرند .دخ این خوش،

«اندازه اثر» استانداخد ب عنوا هدف دخ نظر گرفت میشود .بنابراین ،تفایر «اندازه اثر» مفهومی مقایا ای و نابی اسس
ک مبتنی بر زمین مطالع خواهد بود .ازجمل «استانداخدهای مقایا ای» برای تفایر «اندازههای اثر» میتوا ب مواخدی
ب شرح جدول  00-31اشاخه کرد.
جدول  .99-21انواع استانداردهای مقایسهای برای تفسیر اندازههای اثر در روش فراتحلیل
انواع

ردیف
0

شکاف بین گروههای مربوط ازجمل ز ومرد یا سیاهوسفید

3

شاخص خشد ازجمل خشد یکسال

9

مجموع ای از اندازههای اثر مرتبط

1

مقایا اندازه اثر ناحی تغییر طبیعی جمعیس ،مانند دامن میا چاخکی

زمین سازی برای تفایر «اندازه اثر» بدین معنا اسس ک تفایر «اندازه اثر» ب

وخ

ب خگ یا کوچک باتگی ب

زمین تژوهش داخد .برای نمون «اندازه اثر بایاخ کوچک» دخ موخد متغیری مانند مرگومیر ،بایاخ زیاد اسس؛ اما «اندازه
اثر بایاخ ب خگتر» دخباخه متغیری مانند اضطراب ،اهمیس موخد قبل خا نداخد .همچنین «ب خگی غیرمعمول اندازه اثر»
باعث ایجاد «تهنای بازه اطمینا » یا «عدم قطعیس» میشود ک این امر میتواند تفایر آ خا تحس تأثیر قراخ دهد .برای
دخک این موضوع ب مثال ابتدای فصل و سؤال یک خئیسجمهوخ از فرمانده جنگی دخباخه تخمین تعداد تلفا

جنگ

احتمالی و تاسخ آماخی فرمانده مبنی بر « فر نبود تلفا » فکر کنید .دخ این شرایط اندازه اثر باید دخ محدوده
مشخصی امکا تاسخ منجر ب تصمیم حیح خا فراهم کند .ب بیا دیگر« ،اندازه اثر بایاخ ب خگ» میتواند اخزش عملی
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تیدا کند .عالوه بر این ،تفایر «اندازه اثر» باید با توج ب ابهاما

نمون برداخی باشد .انحراف استانداخد «اندازه اثر» ب

تژوهشگر دخ دخک بهتر ماهیس و چگونگی عدم قطعیس کمک میکند .بااینحال« ،بازههای اطمینا » کاخبرد بیشتری
نابس ب «انحراف استانداخد» داخند؛ زیرا این بازهها دامن ای از مقادیر ضمنی داخند ک دستیابی ب اندازه اثر واقعی خا
بیشتر میکنند .ب همین نحو برای تفایر «اندازه اثر کلی» باید «اندازههای اثر موخدی» ب طوخکلی محاسب شوند و تحلیل
کلی باید با استفاده از مبانی نظری مناسب باشد (الهی شیروا  ،قناولی و حاینی فاطمی.)0933 ،
 .1-21مالحظات ارزیابی کیفیت پژوهش فراتحلیل
برای خوایی تژوهش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  03-31اشاخه کرد (قاضی طباطبایی و ودادهیر.)0983 ،
جدول  .92-21مواردی برای تعیین روایی پژوهش فراتحلیل
موارد

ردیف
0

اطمینا از ماتقل بود و عدم سوگیری تژوهشگر دخ تژوهش

3

اطمینا از جامعیس کافی تعداد تژوهشها با توج ب اهداف تژوهش فراتحلیل

9

کنترل خوایی فرایند کدگذاخی موضوعا

1

می ا تایداخی یا سازگاخی دخ محاسب و ثبس سطوح معنیداخی ( )pو برآوخدهای اندازههای اثر

9

موخدبرخسی دخ تژوهش

تعیین اعتباخهای «بیرونی ،سازهای» و مائل مقول بندی با تأکید بر کدگذاخی موضوعا
اثرا

میانجی و آزمو همگنی
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هدف کلی :آشنایی با روش فراترکیبی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش فراترکیبی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش فراترکیبی


آشنایی با مالحظات جمعآوری اطالعات در روش فراترکیبی

 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در روش فراترکیبی

28
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مقدمه
یکی از مایرهای اجرای تژوهش خوش فراترکیبی 0اسس ک مشاب فراتحلیل اما با این تفاو

ک برای تلفیق تژوهش-

های کیفی ب کاخ میخود .دخ این فصل ب معرفی مبانی خوش فراترکیبی و فرایند اجرای آ ترداخت خواهد شد.
 .9-28آشنایی با مبانی روش فراترکیبی
«خوش فراترکیب کیفی یا  3»QMSبر تلفیق نتایج تعدادی مطالعا

کیفی مختلف اما مرتبط ب هم تأکید داخد .این خوش

برخالف فراتحلیل ،خویکردی کیفی و تفایری خا دخ تجمیع نتایج یافت ها دنبال میکند (والش .)3999 ،9دخواقع با
خوش «فراترکیب» ضمن کناخ هم آوخد «دادههای کیفی» از تژوهشهای مختلف ،زمین ایجاد یک تفایر جدید از
تژوهش میدانی فراهم میشود .مهمترین ویژگیهای مطرحشده دخباخه خوش فراترکیبی خا میتوا دخ جدول 0-38
مروخ کرد (ژو.1)3998 ،
جدول  .9-28مهمترین ویژگیهای روش فراترکیب
کاربردها

ردیف

کیفی

0

یک خوش اخزشمند برای ترکیب یافت های انواع مطالعا

3

خویکردی برای ادغام تژوهشها ب شکلی نظاممند ،جامع و قابلفهم

9

خوشی برای تولید «نظری ها ،خوایسهای عالی ،تعمیمها و ترجم های تفایری» بر اساس ادغام یا مقایا یافت های کیفی
مطالعا

1
9

ایجاد تفاسیر گاتردهتر از هم مطالعا
مطالع مطالعا

موجود دخ یک حوزه مشخص با توج ب تفایر خاص موجود دخ هر مطالع

برای ترکیب یا ادغام یافت های مطالعا

کیفی ب منظوخ ایجاد نگاهی جدید و فراتر از یافت های هر مطالع

ازجمل مهمترین کاخبردهای این خوش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  3-38اشاخه کرد (اتکین  9و همکاخا ،
.)3998
جدول  .2-28مهمترین کاربردهای روش فراترکیب
کاربردها

ردیف
0

ساخس ،تردازش یا توسع نظری ب ویژه نظری های میانی و چاخچوب نظری

3

خوشنسازی نظری با تو یفهای نظری

9

اخائ تفاسیر نظری جدید تفایر مجدد معنا دخ طول مطالعا

1

تهی فرضی هایی برای آزمو دخ آینده یا مقایا با دیگر نتایج

کیفی

دخ خوش «فراترکیب» دادههای ا لی تژوهشهای منتخب« ،ترکیب و تفایر» میشود .دخ این خوش ،متن تژوهشهای
گذشت ب عنوا دادههایی برای تژوهش آتی موخداستفاده قراخ میگیرد .ب این نحو ک با «کناخ هم گذاشتن»« ،شکاتن»
و «برخسی یافت ها» ب کشف خصو یا

و اج ای اساسی یک تدیده و انتقال و تبدیل آ نتایج ب یک محصول جدید

اقدام میشود (ادیب حاجباقری ،تروی ی و لصالی.)0985 ،
1. Meta‐synthesis
)2. Qualitative Meta-Synthesis (QMS
3. Walsh
4. Xu
5. Atkins
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برخی خوش «فراترکیب کیفی» خا ب مثاب چتری توششدهنده برای انواع خوشهایی میدانند ک دخ آ زمین توسع
یک دانش جدید از طریق ترکیب یافت های تژوهشی کیفی حا ل میشود .س نوع خو فراترکیب ب شرح جدول
 9-38وجود داخد ک دو نوع آ دخ اختباط با نظری اسس (ژو.)3998 ،
جدول  .9-28انواع روش فراترکیب
ردیف

انواع

0

نظری ای

3

شناسایی شکاف دانش

9

علمی کرد تجرب

توضیح
ساخس ،اکتشاف و تو یف نظری
شناسایی شکاف دخ دانش موجود و ایجاد بینشی دخ سطح باالتر و فراتر از تژوهشهای منفرد
ایجاد مبنای علمی برای شواهد و تجاخب ثبسشده ب

وخ

ماتقل

هرچند «خوش فراترکیب» با خوشهای «مروخ نظاممند تیشین تژوهش» و «مروخ با ادغام تیشین تژوهشی» ازنظر
مروخ منظم تیشین تژوهش شباهسهایی داخد اما تفاو های مبنایی با آ ها داخد .برای نمون «خوش فراترکیب» ب
مطالعا

مقدماتی مبتنی بر «گفتگو» و «تعامل» با یکدیگر و تالش خالقان تژوهشگر نیاز داخد .همچنین خوش کیفی

فراترکیب بر یک خویکرد تفایری ب جای تو یف های ساده تأکید داخد .عالوه بر آ نتایج دخ این خوش برآمده از
مطالعا

منفردی اسس ک منجر ب سطح باالی دخک و بینش و یک خوایس ب خگتر خواهد شد (ژو .)3998 ،بااینحال

خوش ا لی دخ اجرای این خوش ب شرحی اسس ک دخ ادام معرفی خواهد شد.
 .2-28آشنایی با فرایند اجرای روش فراترکیبی
فرایند اجرای فراترکیب خا میتوا ب شرح جدول  1-38مروخ کرد (فرانس 0و همکاخا .)3909 ،
جدول  .3-28فرایند اجرای فراترکیب
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش

انتخاب جامع یا فهرستی از تژوهشهای مختلف و مرتبط دخ زمین ای خاص و مطالع کلشماخ یا
نمون گیری از آ
برخسی نظاممند مطالعا

و یادداشسبرداخی و کدگذاخی دادهها

شناسایی «مفاهیم» و «تمها یا مضمو های هر مطالع » و تعیین اختباط یا آثاخ متقابل آ ها با یکدیگر
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .9-28مالحظات طراحی پژوهش
دخ این خوش مائل باید با تأکید بر وجود «شکاف ،دوتهلو بود  ،دقیقنبود یا تراکنده بود » نتایج تژوهشهای
مختلف خوی یک موضوع مشخص باشد .دخ ادام اهداف و سؤاال

تژوهش بر اساس اینگون ماائل ساما دهی

میشود .باید موضوع منتخب داخای نتایج متعددی از تژوهشهای ماتقل و متفاو

باشد ک دخ آ امکا ا الح یا

ایجاد تفایر جدید وجود داشت باشد.
1. France
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دخ طراحی تژوهش باید ب وجود تعداد کافی از مطالعا حائ شرایط بر اساس معیاخهای منتخب وجود داشت باشد.
دخ این خابط تژوهشگر دخ طراحی تژوهش باید ب این سؤال تاسخ دهد ک آیا ادبیا

تیشین موجود دخباخه موضوع

موخدمطالع ب اندازه کافی وجود داخد؟ برای این منظوخ ب یک جاتجوی مؤثر دخ تیشین تژوهش نیاز اسس (ژو،
 .)3998از دیدگاه کوتر )0338( 0داشتن جاتجوی مؤثر دخ تیشین تژوهش از مهمترین ویژگیها برای اعتباخ انواع
تژوهشهای ادغام شونده اسس.
 .3-28مالحظات نمونهگیری
نمون موخدبرخسی تژوهش ب «قلمرو تژوهش» وابات اسس و «قلمرو تژوهش» نی بر اساس وجود تعداد مناسب از
تژوهشهای قابلبرخسی تعیین میشود .ازجمل معیاخهای تعیین «قلمرو تژوهش» میتوا ب مواخدی ب شرح جدول
 9-38اشاخه کرد (ژو.)3998 ،
جدول  .5-28انواع معیارهای تعیین قلمرو در پژوهش فراترکیب
ردیف

انواع

0

زمانی

3

مکانی

9

شرکسکنندگا دخ مطالع

1

زبا انتشاخ تژوهشها

9

دسترسی

توضیح
برای نمون محدوده زمانی برای تژوهشهای موخدبرخسی
برای نمون موقعیس و جغرافیای مطالعا

انجامشده

برای نمون ترستاخا آسیایی
برای نمون انگلیای یا دیگر زبا ها
دخ مواخدی دخ مطالعا

اولی ب عناوین تژوهشی اشاخه میشود ک دسترسی ب آ ممکن

نیاس.

معیاخهای موخداشاخه عالوه بر نمون دخ اهداف و سؤاال

تژوهش نی موخدتوج قراخ داخند .تژوهشگر باید با

توج ب «نتایج جاتجوی اولی » بر مبنای این معیاخها ،خاهبردهای جاتجوی خود خا مشخص کند .دخ وخ

وجود

تعداد زیاد تژوهشها دخباخه موضوع موخدبرخسی دخ قلمرو تژوهشی مشخص شده ،میتوا دامن زمانی موخدبرخسی
خا ب تژوهشهای جدیدتر محدود کرد .البت این اقدام باید بر اساس وز دهی ب اخزش و فایده این تصمیم باشد؛ زیرا
دخ مواخدی ممکن اسس ک برخی تژوهش های مهم از این محدوده زمانی خاخج شوند .ب همین شکل محدود کرد
مطالعا

ب محدوده جغرافیایی مشخص ب هدف مطالع و سؤاال

باتگی داخد .محدود کرد قلمرو بر اساس زبا

انتشاخ تژوهشها نی دخ چشمانداز و کیفیس مطالع اثر خواهد داشس .دخ برخی مطالعا

تالش برای توشش چند زبا

موفق نیاس ،چو اغلب تژوهشگرا نمیتوانند ب زبا های مختلف تالط الزم خا داشت باشند .بنابراین تصمیم برای
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

هیچ قانو مشخصی برای تعداد مطالعا

یا تژوهشهای کافی دخ خوش فراترکیب وجود نداخد (ژو .)3998 ،بااینحال

ساندلوسکی و همکاخا ( )0331و تاترسو و همکاخا ( )3990ب حداقل تعداد الزم « 09تا  »03تژوهش برای خوش
فراترکیب اشاخه میکنند.
1. Cooper
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باید توج داشس ک اگر دسترسی ب تعداد زیادی از مطالعا

شناساییشده ،ممکن نبود ،این امر میتواند نتایج

تژوهش خا با چالش مواج کند .این چالش ک دخ مبتدیا استفادهکننده از این خوش بیشتر دیده میشود ،میتواند باعث
افس فاحش دخ کیفیس نتایج تژوهش شود (ژو.)3998 ،
همچنین دخ انتخاب نمون باید ب نوع منبع نی توج داشس تا تژوهشگر دچاخ خطا نشود .برای نمون تژوهشگر
میتواند از انواع منابعی چو «تژوهشهای داوخی شده»« ،تایا نام ها و خسال ها»« ،مقال های چاپشده»« ،مقاال
اخائ شده دخ همایشها»« ،گ اخشهای حکومتی یا نهادها» و دیگر مواخد مشاب استفاده کند .تژوهشگر دخ انتخاب نمون
از این منابع باید مراقب باشد تا دچاخ سوگیری نشود .همچنین کیفیس تژوهشهای موخدبرخسی ب اندازه کمیس آ
داخ ای اهمیس اسس .وضعیس ایدئال وجود تعداد مناسبی تژوهش باکیفیس مناسب برای استفاده دخ خوش فراترکیب
اسس .اگر تعداد تژوهشها کافی باشد اما کیفیس این تژوهشها دخ حد موخد انتظاخ نباشد ،اجرای خوش فراترکیب با
مشکل مواج خواهد شد .از مهمترین مالحظا

برای انتخاب نمون مناسب دخ خوش فراترکیب میتوا ب مواخدی ب

شرح جدول  5-38اشاخه کرد (ژو.)3998 ،
جدول  .6-28مهمترین مالحظات برای انتخاب نمونه مناسب در روش فراترکیب
مالحظات

ردیف
دخ دسترس

0

اخزیابی کیفیس مطالعا

3

اولویس داد ب کیفیس مطالعا

9

خعایس وجود حداقل  09تا  03مطالع کیفی

1

توج ب انتخاب نمون دخ قلمروهای زمانی ،مکانی ،زبانی و موضوعی

دخ برخسی نظاممند مطالعا

نابس ب کمیس آ ها

یا تژوهشها باید ب

وخ

انتخاب غیرتصادفی هدفمند دخباخه آ تژوهشهایی

تصمیمگیری کرد ک ب سؤال تژوهش مرتبط باشند .این برخسی میتواند ب

وخ

مواخد محدود از هر تژوهش یا با

جامعیس هم مواخد دخ یک تژوهش باشد .انتخاب نمون یا مواخد موخدبرخسی ب ماهیس کاخ و هدف تژوهش باتگی
داخد.
 .5-28مالحظات جمعآوری دادهها
هرچند دخ تعریف خوش فراترکیب بر ادغام یا ترکیب یافت ه ای مطالعا

کیفی اشاخه شد اما دخ مواخدی ممکن اسس

تژوهشگر یافت هایی از بخش کمی دخ یک مطالع با خوش ترکیبی خا نی موخدمطالع قراخ دهد (ژو .)3998 ،برای
جمعآوخی دادهها دخ این خوش باید تژوهش های منتخب خا برای یک یا چند باخ خواند .دخ این مرحل همراه با مطالع

با دقس باید از طریق «یادداشسبرداخی دخ خصوص مفاهیم یا تمها» یا «کدگذاخی مفاهیم» دادههای تژوهش خا جمع-
آوخی کرد .ثبس «تمها یا مضمو ها» باید با توج ب ج ئیا

هر تژوهش دخباخه موضوع موخدبرخسی باشد.

دخ وختی دو مطالع کیفی با نمون های یکاا وجود داخد ،باید دو گ اخش و نتایج آ خا ب طوخ ماتقل جمعآوخی
کرد .منطق یافت های کیفی دو مطالع بر اساس الگوی غیرتصادفی و هدفمند اسس ک میتواند تحلیلهای متفاوتی خا
دخ تی داشت باشد (ژو.)3998 ،
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یکی از کاخهای تیچیده و چالشبرانگی خوش فراترکیب ،مشکال

دخ یافت های مبتنی بر یافت های تژوهشهای

کیفی اسس .بنابراین استخراج و جمعآوخی داده ها باید مبتنی بر اهداف مطالع و از طریق بازیابی مطالعا
مالحظا

باشد .از

موخدتوج دخ این خوش میتوا ب نکاتی ب شرح جدول  1-38توج کرد (ژو.)3998 ،
جدول  .1-28مهمترین مالحظات برای جمعآوری دادهها در روش فراترکیب

ردیف

مالحظات

0

اجرای جاتجوی مؤثر و مناسب خوی تیشین تژوهش با استفاده از تایگاههای داده مختلف و ترکیب الکترونیکی یا دستی دادهها

3

مشاوخه با یک کتابداخ حرف ای برای جاتجوی بهترین ا طالحا

9

ب خوز کرد تیشین تژوهش دخ وخ

1

استفاده از خوشهای مختلف برای دستیابی ب ناخ های مطالعا

برای جاتجو و خاهبردهای جاتجو

امکا و قبل از تحلیل یافت ها
انجامشده و توج ب ه ین ها و زما الزم برای بازیابی آ ها

 .6-28مالحظات تحلیل یافتهها
تس از جمعآوخی دادهها ،باید برای تحلیل آ ها ب تعیین خوابط بین دادههای جمعآوخیشده ترداخس .برای این منظوخ
میتوا از گامهایی ب شرح جدول  8-38بهره گرفس.
جدول  .8-28فرایند تحلیل یافتهها در روش فراترکیب
مراحل

ردیف
0

تهی فهرستی از «استعاخهها ،عباخ ها ،ایدهها و یا مفاهیم» کلیدی

3

برخسی اختباط بین آ ها

9

کناخ هم گذاشتن آ ها برای شکلگیری یک فرض اولی دخباخه چگونگی اختباط آ ها با یکدیگر (اخائ انواع ترکیبهای موجود)
ب یکدیگر با تأکید بر ا الحا

تا خسید ب معنای دقیق حا ل از ترکیب دادهها

1

ترجما نتایج مطالعا

9

شناسایی مفاهیم و تمها یا مضمو ها و اختباط یا آثاخ متقابل آ ها با توج ب مفاهیم و تمهای محوخی
مختلف

5

کنترل کیفیس یافت ها دخ مقایا با دیگر مواخد مشاب و اطمینا از توشش مفاهیم دخ مطالعا

1

با امکا ترکیب دخ سطح دوم همراه با تحلیل انواع آثاخ متقابل مفاهیم و تمها برای اخائ تفایرهای جدید یا دخک مفهومی

خوش «مثلثبندی» یا «استفاده از مراجع چندگان برای نتیج گیری دخباخه حس موضوع» از بهترین خاهبردها برای
اطمینا از اعتباخ یافت ها اسس .برای نمون  ،میتوا کدهای ماتقل خا توسط چند تژوهشگر حائ شرایط تحلیل کرد.
ن دیکی تحلیلها میتواند تأییدی بر اعتباخ یافت ها باشد .البت وجود اختالفنظر بین تژوهشگرا  ،اجتنابناتذیر اسس
اما برای ن دیک شد ب خوایی میتوا از طریق بحث گروهی شرایط خا ب اجماع ن دیک کرد .دخواقع ،تژوهشگر
ا لی تالش میکند تا شرایط تولید مجدد یافت هایی معتبر خا ب طوخ ماتقل توسط هر تژوهشگر واجد شرایط خا فراهم
کند .چنین کیفیتی از ویژگیهای اساسی و شاخص ای بر دقس دخ کاخ علمی اسس .برخی از مهمترین مالحظا
تحلیل یافت های فراترکیب دخ جدول  8-38اخائ شده اسس (ژو.)3998 ،
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روش پژوهش فراترکیبی

جدول  .8-28مهمترین مالحظات تحلیل یافتهها در روش فراترکیب
مالحظات

ردیف

مواجه با تژوهشهای ترکیبی از مؤلف های کیفی مرتبط با مطالع خود استفاده کنید.

0

دخ وخ

3

استفاده از هر مطالع با دادههای غیرتکراخی

9

استفاده از اندازهگیریهای چندگان مانند خوش مثلثبندی برای اف ایش اعتباخ یافت ها

 .1-28مالحظات بحث و نتیجهگیری
خوش فراترکیب داخای یک نوآوخی نابی دخ تژوهش اسس .دخ این مرحل جمعبندی نهایی از تحلیل یافت ها و اخائ
«نظری جدید یا تو یف نظری» همراه با تیشنهادهای کاخبردی برای آ اخائ خواهد شد .انتشاخ نتایج ترکیبها اغلب
با توج ب فرهنگ و زبا مخاطب ب نحوی خواهد بود ک قابلفهم و استفاده باشد.
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29

مرجع پژوهش

۴۱۱

مقدمه
اقدامتژوهی داخای انعطاف بیشتری نابس ب خوش های تژوهش معرفی شده با فرایندی خطی داخد .دخ این فصل ب
مفهوم اقدامتژوهی و مراحل اجرای آ ترداخت خواهد شد.
 .9-21مفهوم اقدامپژوهی
تژوهش ب عنوا جاسوجوی نظام مند برای کشف مجهول یا حل مائل  ،نیازمند طی مراحلی اغلب خطی و از تیش
تعیینشده چو «طراحی تژوهش ،نمون گیری ،جمعآوخی داده ،تحلیل یافت ها و بحثونتیج گیری» اسس .خوش
اقدام تژوهی ضمن تیروی از این مراحل داخای انعطافتذیری خا ی اسس .لوین )0311( 0با بیا دیدگاه ناقص بود
یک تژوهش «بدو برخوخداخی از فایده عملى» ،زمین ظهوخ خوش «اقدام تژوهى» خا فراهم کرد .ب نظر او ،هدف
ا لى تژوهش تنها دخک و تفایر خویدادها نیاس ،بلک تغییر و بهبود آ ها نی هاس .خونق اقدامتژوهی ب ویژه از ده
هفتاد و با توج خوشهای کیفی وخ

گرفس .این خوش با اسامی دیگری چو «تژوهش عملی ،تژوهش مشاخکتی،

تژوهش عملی مشاخکتی و تژوهش عملی مبتنی بر اجتماع» نی خوانده میشود ک دخ این کتاب از عنوا «اقدامتژوهی»
استفاده خواهد شد.
اقدامتژوهی ب معنی «تژوهش دخ عمل» و هر نوع فعالیس تژوهشی اسس ک منجر ب تبدیل وضع موجود ب وضع
مطلوب شود .محوخ ا لی دخ این نوع تژوهش «اقدام» اسس .شخص یا اشخاص ،اقدام خود خا دخ حین کاخ و فعالیس
موخدتژوهش قراخ میدهند .هدف ا ز این کاخ بهاازی اموخ و اثربخش کرد آ ها اسس .هدف این خوش مانند دیگر
تژوهشهای دانشگاهی ،رف ًا تی برد ب خوابط تدیدهها یا ب ا طالح متغیرها نیاس ،بلک ب برخسی موضوعهایی
میتردازد ک فرد یا افراد دخ محیط کاخ و شغل خود با آ دخگیر هاتند و میخواهند از خاه تژوهش آ خا حل کرده یا
کاهش دهند .بنابراین هدف عمده این خوش «تغییر دخ وضعیس موجود» اسس .این تژوهش خاهحلهای مناسب و
زودبازده خا برای مشکال جاتجو میکند و این تاسخی ب انتقادهای مبتنی بر کاخبردی نبود اکثر تژوهشهای مرسوم
اسس (خخشانی ،هاشم زهی ،کیخا و جها تیغ .)0930 ،تفاو اقدامتژوهی با سایر انواع تژوهشها خا میتوا ب
عمده دخ فرآیند عمل لحاظ کرد .ب این وخ
یا منطق تحس توشش خود ،ب اطالعا

وخ

ک دخ اقدامتژوهی ،محقق قدمب قدم ،ضمن ایجاد تحول دخ محیط کاخ

و یافت هایی دسس تیدا میکند .ب عباخ دیگر اقدامتژوهی دخ سرانجام کاخ

خود منجر ب ایجاد تغییر دخ وضع موجود میشود (انجمن علمی معلما ایرا .)0930 ،
اقدامتژوهی بر «تو یف ،تفایر و تبیین» وقایع ،همزما با ایجاد تغییر دخ وقایع ب منظوخ بهتر کرد آ ها تأکید
داخد .تژوهشگرا باید ب مشاخکسکنند گا دخ تژوهش کمک کنند تا معضال

یا ماائل محلی خا برخسی و حل یا

ترمیم کند .اقدامتژوهی مشاخکتی بر خوی عمل و دخ ادام شناخس و ترویج تغییر و تحول تأکید داخد .هدف اقدامتژوهی
مشاخکتی ترکیب دانش و تجرب نظری تژوهشگر با دانش عملی شرکسکنندگا با مبادل اطالعا

و ب چالش کشید

آ اسس .دخ اقدامتژوهی ،تژوهشگر دخ دد یافتن نتایج تعمیمتذیر نیاس ،بلک هدف او خسید ب شناخس عملی

1. Kurt Lewin
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دخباخه مائل ویژهای اسس ک خود با آ سروکاخ داخد .از مهمترین تفاو های خوش اقدامتژوهی با سایر خوشهای
تژوهش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  0-33اشاخه کرد (انجمن علمی معلما ایرا .)0930 ،
جدول  .9-21انواع تفاوت بین اقدامپژوهی با سایر روشهای پژوهش
اقدامپژوهی

ردیف

بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کاخ

0

تأکید بر نمون واقعی

3

تأکید بر نمون انتخابی

تژوهش توسط شخص شاغل و دخگیر دخ کاخ و مائل

9

تأکید بر تژوهشگرا ناظر بر مائل

کاخبرد یافت ها توسط فرد شاغل و دخگیر با مائل دخ عمل

1

اخائ یافت ها ب عوامل اجرایی

اخزیابی یافت ها توسط خود شاغل و دخگیر با مائل

9

اخزیابی یافت های تژوهشگر توسط دیگرا

مائل خود اقدام تژوه دخ محیط کاخ

5

مائل ضروختاً مائل خود تژوهشگر نیاس

تأکید بر عمل و کاخبرد فوخی

1

ضروختاً بر اجرا و کاخبرد فوخی آ تأکید نداخد.

سادگی دخ اجرا نابس ب سایر تژوهشها

8

برخوخداخی از تیچیدگی و مراحل تیشرفت تر

با رف بود ازلحاظ ه ین

3

اغلب داخای ه ین های بیشتر از اقدامتژوهی

09

اغلب داخای خویکرد تعمیمتذیری

خویکرد ج ئینگر

00

اغلب خویکرد کلینگر

گرفتن نتیج دخ کوتاهترین زما

03

نیاز ب زما بیشتری نابس ب اقدامتژوهی

ضروخ

نداشتن تعمیمتذیری

اقدامتژوهی دخ معنا قرابس ن دیکی با تحقیق دخ عملیا

سایر پژوهشها
تغییرا

بر اساس فرضی مبتنی بر حدس خردمندان

داخد ،دخ وختیک دخ ماهیس و اجرا نی تفاو

اساسی

با این خوش ب شرح جدول  3-33داخد.
جدول  .2-21مهمترین تفاوتهای دو روش اقدامپژوهی با تحقیق در عملیات
توضیح

ردیف

روش

0

اقدامتژوهی

3

تحقیق دخ عملیا

فرایندی بازتابی برای حل مائل توسط فرد یا گروه فعال دخ کاخ برای بهبود خاهبردها یا اقداما

دخ کاخ

استفاده از مدلهای خیاضی ،آماخ و الگوخیتمها برای دستیابی ب خاهحل مطلوب برایی یک مائل تیچیده

دخمجموع خوش اقدامتژوهی یک خوش تژوهش با م ایای متعددی ب شرح جدول  9-33اسس.
جدول  .9-21مهمترین مزایای استفاده از روش اقدامپژوهی
مزایا

ردیف
0

از خاههای مناسب برای حل مائل

3

تژوهش حین انجام کاخ

9

زمین سازی برای خاههای نو و خالقان

1

کمک ب ا الح وضع نامطلوب

9

کمک ب فرهنگ تژوهش عمومی

5

جایگ ینی خاهحلهای عملی و منطقی ب جای خاهحلهای تئوخی و آخمانی
و خضایتمندی تژوهشگر از نتیج کاخ و استفاده از آ

1

احااس لذ

8

باال برد ظرفیس اقدام تژوه دخ توج بیشتر ب محیط اطراف و تفکر و اندیش عمیق دخ کاخها همراه با انتقادتذیری

3

باال برد ظرفیس تعامل فکری با دوستا یا همکاخا و ایجاد محیط میمی و مشاخکتی برای تحقق اهداف
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 .2-21مراحل اجرای اقدامپژوهی
اقدامتژوهی ب طوخ ساده داخای س گام عمده «تشخیص ،تغییر و اخزیابی» اسس .ب این معنا ک با تشخیص مائل دخ
اقدام شروع میشود و با تالش برای تغییر وضع نامطلوب ادام مییابد و سپس این تغییر اخزیابی علمی خواهد شد.
اگر تاسخ مثبس بود کاخ خا ادام میدهد دخ غیر این وخ

ب خاههای دیگری میاندیشد .بنابراین مراحل اقدامتژوهی

مراحل کامالً خطی یا تلکانی نیاس ،بلک تژوهشگر دخ هر زما

الح بداند ب تغییر خاهحل و اجرای مجدد عملیا

میتردازد .برای اجرای خوش اقدامتژوهی مراحلی ب شرح جدول  1-33دنبال میشود ک دخ گام تشخیص «تنج مرحل
نخاس» ،دخ گام تغییر «مرحل ششم» و دخ گام اخزیابی «مراحل هفتم تا نهم» اجرا میشود (قاسمی تویا.)0980 ،
جدول  .3-21مراحل اجرای اقدامپژوهی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طرح تژوهش

3

جامع و نمون گیری

انتخاب جامع یا نمون موخدبرخسی از جامع

9

جمعآوخی داده اولی

گردآوخی شواهد اولی قبل از مداخل

1

تج ی وتحلیل دادهها

تشخیص خاهحلهای احتمالی برگرفت از شواهد اولی

9

انتخاب خاهحل

انتخاب خاهحل جدید موقس

5

اجرای خاهحل

اجرای خاهحل انتخابشده و نظاخ

1

جمعآوخی داده ثانوی

8

اخزشیابی

3

اخائ گ اخش نهایی

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش بر اساس اقدام خاص دخ کاخ یا آموزش

بر آ

گردآوخی شواهد ثانوی حا ل از اجرای خاهحل انتخابشده (بعد از مداخل )
اخزشیابی نتایج حا ل از جمعآوخی داده ثانوی ک دخ وخ

حل نشد مائل مجدد سیکل

شناسایی و اجرای خاهحلهای جدید شروع و تا حل مائل ادام مییابد.
تدوین گ اخش مراحل تیشین همراه با اخائ بحث ،نتیج گیری و تیشنهادها

دخ فرایند اجرا مشاهده و ثبس اطالعا

حا ل از شواهد بایاخ مهم اسس .دخنهایس اقدام تژوه تس از اجرای طرح

و یافتن خاهحل مناسب برای مائل  ،باید بحث و نتیج گیری و اخائ تیشنهادهای خود خا دخ گ اخش نهایی اخائ کند.
 .9-2-21مرحله اول :طرح پژوهش در اقدامپژوهی
نخاتین گام دخ هر اقدامتژوهی ،تعیین موضوع یا زمین تژوهش اسس .تژوهشگر باید «اختباط موضوع با مشکال
موجود دخ زندگی و محیط تیرامونش» و «قابلبرخسی بود آ خا» مشخص کند .موضوع باید ج ئینگران و قابلاجرا
باشد .برای این منظوخ می توا دخ هر مرحل از کاخ موضوع و محوخ ا لی تژوهش خا دخ مایر موخداشاخه تغییر داد.
موضوع شما نمیتواند برخسی وضعیس و یا برخسی اختباط و یا برخسی علل یک مشکل باشد .ب عنوا یک اقدام تژوه
موضوع شما باید ب دنبال بهبود و یا ا الح وضعیس باشد .دخ عنوا باید مائل ا لی تژوهش موخدتوج قراخ گیرد
برای نمون اگر موضوع ما دخباخه ناخضایتی فراگیرا یا مشتریا و امثال آ اسس باید دخ عنوا نی آوخده شود.
دخعین حال عنوا باید خوشن ،محدود ب محل کاخ و منطق تحس توشش و نشا دهنده تغییر دخ جهس بهبود باشد.

واژه هایی همچو  :تقویس ،اف ایش ،کاهش ،تغییر ،ا الح ،ایجاد ،حل ،خفع ،تبدیل ،بهبود ،توسع و … داللس بر تبدیل
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روش اقدام پژوهی
س

وضع موجود ب وضع مطلوب داخد و بهتر اسس عناوین اقدامتژوهی با اینگون کلما

و ا طالحا

آغاز شود .برای

نوشتن بیا مائل تژوهش دخ اقدامتژوهی میتوا ب محوخهایی ب شرح جدول  9-33استناد کرد.
جدول  .5-21محورهایی برای نگارش بیان مسئله در روش اقدامپژوهی
ردیف

محورها

0

تعریف موضوع

3

چگونگی تشخیص
مائل

9
1

توضیح
توضیحا

کلی و شرح ابعاد موضوع اقدامتژوهی و اختباط آ با کاخ اقدام تژوه

چگونگی تشخیص مائل ب عنوا هات ا لی کاخ اقدامتژوهی ب شکلهایی چو «برخوخد ناگهانی
با مائل »« ،تجرب طوالنیمد

تو یف وضع موجود
اهمیس و ضروخ

9

انگی ه تژوهشگر

5

هدف از تژوهش

مائل و فکر چاخه ناگهانی» و «گ اخش دیگرا مانند نتیج نظاخ ها»

معرفی وضعیس موخدنظر و اخائ تصویری واقعی و بدو ابهام با چالشهای موجود
اخائ آماخها و ماتنداتی برای دخک ضروخ

و اهمیس موضوع

معرفی از ابعادی چو «احااس تعهد شغلی ،تعهد الهی ،وطندوستی ،تعصب ،وجدا  ،ترحم ،قصد
خدمس ب فرد ،جامع و بشریس یا امثال آ »
کوتاهمد

و یا بلندمد

بود

بهتر اسس عناوین اقدامتژوهی با واژههایی همچو «تقویس ،اف ایش ،کاهش ،تغییر ،ا الح ،ایجاد ،حل ،خفع،
تبدیل ،بهبود ،توسع و امثال آ » با داللس بر تبدیل وضع موجود ب وضع مطلوب آغاز شود .دخ اقدامتژوهی ،نمون گیری
از نوع هدفمند و اغلب از نوع مواخد خاص اسس .دخ این خوش« ،موخد» یا «عر

» دخ حال مطالع میتواند «متن،

بخش ،فرد ،اب اخ ،برنام  ،اتفاق ،فرایند ،مائل  ،نظام آموزشی و امثال آ » باشد.
 .2-2-21جمعآوری داده پیرامون مسئله (داده اولیه)
منظوخ از داده ها و مداخک دخ این مرحل یا قبل از مداخل  ،مداخک یا شواهد نشا دهنده چگونگی وضع موجود یا
نامطلوب اسس .وقتی دادههای این مرحل یا داده اولی با داده ثانوی یا اطالعا

و مداخک بعد از مداخل و تس از اقدام

برای تغییر مقایا شود ،می ا موفقیس خاهحل نشا داده میشود .بنابراین هرچقدخ دادههای کاملتر و دقیقتری
جمعآوخی شود ،احتمال شناسایی خاهحل مناسبتر نی بیشتر میشود .نکت مهم دیگر واباتگی «اعتباخ یافت ها» و
«خاهحلها یا تغییرا

تیشنهادی» ب «دقس و حس نوع دادههای اولی جمعآوخیشده» اسس .برای جمعآوخی دادهها

میتوا ب نکاتی ب شرح جدول  5-33توج داشس.
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مرجع پژوهش
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جدول  .6-21نکات مهم برای جمعآوری داده اولیه در روش اقدامپژوهی
ردیف

نکات

توضیح

0

منابع و اب اخ

تعیین «نوع منابع اطالعاتی قابل مراجع مانند سند یا فرد» و «نوع اب اخ جمعآوخی داده مانند
یادداشسبرداخی ،مصاحب  ،مشاهده و ترسشنام » قبل از شروع ب جمعآوخی داده

معرف تغییرا

3

بود

توانایی دادههای جمعآوخیشده دخ نشا داد تغییر ایجادشده
برای «تیدا کرد سریع» و «مراجعا

آسا » ب کمک نرماف اخهای خایان ای

9

طبق بندی دادهها

1

اخزش داشتن

ترهی از جمعآوخی دادههای بیخبط ب کاخ یا اقدام

9

اخزیابی دادهها

نقد و برخسی دادههای جمعآوخیشده ب کمک همکاخا و آگاها دخ زمین موخدتژوهش

5

خعایس اخالق

مانند اجازه برای مصاحب و مشاهده و اطالعخسانی دخ خصوص هدف تژوهش

1

معیاخسازی

تهی شواهد منطقی و قابلقبول تدوین و ایجاد معیاخها یا شاخصهایی برای داوخی

اقدامتژوهی میتواند از هم انواع خوشهای جمعآوخی دادهها و حداقل از س خوش از میا «مشاهده ،مصاحب ،
ترسشنام و اسناد» برای جمعآوخی دادهها استفاده کند .دخ مشاهده حواس تنجگان با هم عمل میکنند .اینگون
مشاهدا

باید هدفمند باشد .میتوا با تهی عکس ،فیلم و یا یادداشسهای مناسب از اوضاع ،نابس ب ثبس مشاهدا

اقدام نمود .گاهی مشاهدهگر ،دخ تس ذهن خود ،از تلفیق مشاهدا
حدس می زند ک دخ ظاهر مشاهدا

ب «تقاخ طالیی تفایر» میخسد و اموخی خا

وجود خاخجی نداخند .دخ مصاحب نی گفتگو باید با تدبیر ،فکر ،تعمق و دقس

خا ی از ابتدا طراحی شود تا بتواند با کمترین زما و با کمترین جمال  ،بازدهی الزم و کافی داشت باشد .مصاحب ها
باید هدف داخ بوده و نتایج آ برای استفاده بعدی ثبس شود .ترسشنام شامل سؤاال
یافتن خاهحل مائل از آ استفاده می کند .ترسشنام شامل سؤاال

کتبی اسس ک تژوهشگر برای

کتبی اسس ک تژوهشگر برای یافتن خاهحل مائل

از آ استفاده میکند .ترسشنام دخ اقدامتژوهی میتواند «باز ،بات یا ترکیبی از هر دو» باشد .سؤاال

باید ب گون ای

طراحی شود ک با ترسید آ ها قبل و بعد از اقدام بتوا نتیج آ خا دخ تغییر وضعیس موجود و تبدیل آ ب وضع
مطلوب مشخص کرد .دخ موخد مداخک و اسناد نی میتوا ب اسنادی چو «تروندهها ،عکسهای قدیمی ،نواخهای
وتی-تصویری ،نموداخها ،یادداشسها ،شاخصها و امثال آ » اشاخه کرد (خنیفر و مالمی.)0939 ،
 .9-2-21تجزیهوتحلیل دادهها
تس از ایجاد تصویری خوشن و گویا از وضعیس موجود با دادهها ،باید دادهها خا برای شناسایی خاهحلها و اقدامهای
مناسب تحلیل کرد .تسازاین تج ی وتحلیل میتوا یکخاه حل یا طرح موقس برای ا الح عرض کرد .البت خیش
مشکالتی چو «اعتیاد ،افس تحصیلی ،ب هکاخی ،فااد اجتماعی ،فقر فرهنگی و امثال آ » ب عوامل متعدد و اغلب
خاخج از محیط کاخ باتگی داخد .مطالع و تفکر تیرامو حل مائل و تیدا کرد خاهحل ،مهمترین بخش اقدامتژوهی
دخ مرحل تج ی وتحلیل دادهها اسس .هم تالشها و زحما اقدام تژوه ،باتگی ب اعمال یک خاهحل مؤثر داخد .بدو
شناسایی خاهحلی مناسب برای مائل  ،اقدامتژوهی بینتیج خواهد بود .وج تمای اقدامتژوهی با سایر انواع تژوهشها،
دخ اجرای خاهحل ب منظوخ ایجاد تغییر دخ وضع موجود اسس .اگر دادهها ب

وخ

منطقی ،دقیق و متناسب با اهداف

تژوهش جمعآوخیشده باشد ،میتوا از آ خاهحلهایی برای مائل استخراج کرد .اگر جمعآوخی دادهها ب تیشبینی
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روش اقدام پژوهی

۴۱۳

س

خاهحل منجر نشود ،باید همچنا ادام یابد .خاهحلهای منتخب باید ب گون ای باشد ک تژوهشگر احتمال ن دیک ب یقین
از ظرفیس آ برای حل مائل داشت باشد .اگر چنین احتمالی خا ندهد ،باید همچنا ب جمعآوخی داده ادام دهد.
عموماً خاهحلهای ابتکاخی ،نتیج دقس نظر و ذکاو

تژوهشگر اسس .تژوهشگر تس از تج ی وتحلیل و تفایر دادهها،

فهرستی از خاهحلها خا تهی و دخ بخش تایانی گردآوخی دادهها ،گ اخش میکند.
 .3-2-21انتخاب راهحل
دخ مرحل انتخاب خاهحل ،تژوهشگر از بین خاهحلهای فهرسس شده دخ مرحل قبل ،مواخدی خا انتخاب میکند .دخ این
مرحل باید با دالیل و توجی کافی ،برخی خاهحل ها خا انتخاب و برخی خا کناخ گذاشس .برای نمون ممکن اسس
اقدام تژوه برای حل یک معضل کاخی ،تیشنهاد حیح ا الح قوانینی خا داشت باشد ،اما چو تغییر قوانین دخ حیط
عملکرد او نیاس ،آ خا کناخ میگذاخد .دخ گ اخش اقدامتژوهی باید دالیل اثربخشی یک خاهحل با استناد ب منابع
موخداستفاده دخ جمعآوخی دادهها و یا استداللهای تژوهشگر اخائ شود تا دیگر تژوهشگرا با مطالع این گ اخش ،با
دالیل انتخاب یا کناخ گذاخی یک خاهحل ب خوبی آشنا شوند .برای انتخاب خاهحل مناسب باید ب نکاتی ب شرح جدول
 1-33توج داشس.
جدول  .1-21نکات مهم برای انتخاب راهحل در روش اقدامپژوهی
توضیح

ردیف

نکات

0

کفایس دادهها

3

آمادگی جایگ ینی

دخ اقدامتژوهی شکاس مفهوم نداخد ،اگر خاهحل موفق نبود خاه دیگری جایگ ین میشود.

9

اخزیابی منطقی

احتمالی آ

1

مواخد تیشبینینشده

باید منتظر مواخد تیشبینی شونده بود و ب محض تجرب باید آ ها خا ثبس و گ اخش کرد.

9

طراحی برنام اجرا

اخائ تصویری از چگونگی اجرای خاهحل شامل «چ فعالیسهایی ،توسط چ کای ،چ زمانی با چ

5

اخزیابی چالشها

1

نظرگیری از

جمعآوخی و وجود دادههای کافی برای خاهحل منتخب
شدنی بود  ،تجرب دیگرا و مشکال

وسایلی و چگون » انجام شد
برخسی چالشهای احتمالی اجرای خاهحل ازجمل دخ محیط کاخ و اختباط با همکاخا
گرفتن نظر همکاخا دخباخه چگونگی اجرای خاهحل

همکاخا

 .5-2-21اجرای راهحل
تسازاین ک خاه حل نهایی انتخاب شد باید آ خا اجرا کرد .دخ این مرحل تالش بر آ اسس تا خاهحل بر اساس
ویژگیها و تیشبینیهای تدوینشده اجرا شود .دخ حین اجرا نی «مشاهده ،اندیش و عمل» س خکن اساسی خواهد
بود .یعنی از هما آغاز باید بر چگونگی تیشرفس کاخ ،ب طوخ لحظ ب لحظ «نظاخ
میشود ضمن مراعا

تیشبینیهای انجامشده دخ وخ

و دقس» داشس .این کاخ سبب

ل وم ،تغییراتی خا دخ عمل ب وجود آوخد .مهمترین نکا

اجرای خاهحل دخ خوش اقدامتژوهی دخ جدول  8-33اخائ شده اسس.
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مرجع پژوهش

۴۱۸

جدول  .8-21نکات مهم برای اجرای راهحل در روش اقدامپژوهی
ردیف
0
3

نکات
نظاخ

توضیح

و ثبس منظم
مشوخ

یادداشس تیشرفسها یا کاستیهای کاخ یا اخزیابی ب کمک چکلیاس
بیا چگونگی تیشرفس کاخ ب گروه تژوهش ،همکاخا و سایر افراد منتقد و اجرای نظرا
وخ

9

خفع سوءتفاهمها

آ ها دخ

ل وم (ترهی از تکمحوخی و داشتن آمادگی استقبال از خاههای ابرازشده توسط دیگرا )

دخ مایر اجرا مراقب هرگون سوءتفاهم یا مانع اجرای خاهحل بود و آ ها خا خفع کرد

 .6-2-21جمعآوری داده ثانویه
این مرحل ب مشاهده عمل و جمعآوخی داده تیرامو مائل  ،بعد از مداخل اختصاص داخد .برای داوخی دخباخه نتیج
اجرای خاهحل نیاز ب داده و شواهد اسس .این شواهد باید مبتنی بر دادههای منظم و منطقی باشد .دخ این مرحل نی
مانند مرحل جمعآوخی داده اولی  ،ب جمعآوخی داده نیاز اسس و باید خوشهای جمعآوخی داده و اب اخ آ خا مشخص
از آ باشد .باید مشخص کرد دخ این مرحل ب چ نوع

کرد .این خوشها و اب اخ میتواند مثل مرحل قبل یا متفاو

دادههایی نیاز اسس .این دادهها و شواهد باید شامل «معیاخها و شاخصهای» نشا دهنده «ا الح حا ل از اجرای
خاهحل» باشند .همچنین این شواهد باید موخد تائید افراد احبنظر و همکاخا منتقد باشد .بنابراین الزم اسس تا تس
از اجرای خاه حل یا طرح و حتی حین اجرای آ  ،اسناد و مداخکی برای اثبا
اسناد الزم نیاس همیش کمی و یا ب عدد و خقم باشد .اظهاخا

ادعای مؤثر بود آ جمعآوخی کرد .این

همکاخا  ،مراجعین ،مردم ،و یا یک نوشت  ،عکس و

فیلم تیش و تس از اقدام ،دیگرا خا قانع کند ک ا الح و تغییر مطلوب وخ

گرفت اسس .مهمترین نکا

دخ

جمعآوخی داده ثانوی دخ خوش اقدامتژوهی دخ جدول  3-33اخائ شده اسس .دخ این مرحل باید همزما ب معیاخها یا
شاخصهای الزم برای اخزشیابی خاهحل اجراشده توج داشس.
جدول  .1-21نکات مهم برای جمعآوری داده ثانویه در روش اقدامپژوهی
ردیف

نکات

0

جمعآوخی معیاخها

3

تناسب معیاخ

9

معیاخ بر اساس داده

1

اخزیابی معیاخ

توضیح
جمعآوخی دادههای مبتنی بر شاخصهای نشا دهنده تغییرا

دخ حین انجام کاخ

متناسب بود با اهداف و مائل ا لی تژوهش یا اقدام موخد نی برای ا الح یا تغییر
بیرو کشید شاخصهای اخزشیابی از دخو دادههای جمعآوخیشده
«نشا دهنده تغییرا

مطلوب ب شکلی منطقی» و «قابلتشخیص بود برای داوخا و ناظرا »

منظوخ از دادههای جمعآوخیشده قبل از مداخل  ،مداخک و شواهدی اسس ک نشا میدهد ،وضع موجود یا وضع
نامطلوب چگون اسس .وقتی با دادههای جمعآوخی شده بعد از مداخل یا تس از اقدام برای تغییر مقایا شود ،نشا
میدهد ک اقدام تا چ حد موفق بوده اسس .هرچقدخ اطالعا کاملتر و دقیقتری جمعآوخی شود ،خاهحل مناسبتری
برای آ میتوا شناسایی کرد .از هم مهمتر آ ک اعتباخ یافت ها و تغییرا
انتخابشده باتگی داخد .تس از تج ی وتحلیل این اطالعا

تیشنهادی ب دقس و حس نوع اطالعا

میتوا دخباخه یک خاهحل مناسب فکر کرد و یک طرح

موقس برای عرض اخائ کرد .دخ مرحل انتخاب خاهحل ،تژوهشگر از میا خاهحلهای فهرسس شده ،با دلیل و توجی ،
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بهترین خا انتخاب میکند و آ خا اجرا میکند .بعدازاین مداخل مجدد دادهها جمعآوخی میشود تا دید آیا اجرای
خاهحل منجر ب تغییر و بهبود شده اسس .دخ غیر این وخ

باید ب خاههای دیگر اندیشید.

 .1-2-21ارزشیابی
با دادههای جمعآوخیشده دخ مرحل تس از مداخل (ثانوی ) و معیاخهای شناساییشده دخ آ  ،دخ مرحل اخزشیابی باید
از خود ترسید ک آیا دادهها «خخداد یا تغییر یا تیشرفتی» خا نشا میدهند .اگر تاسخ ب این سؤال مثبس بود باید سؤال
بعدی واب ات ب آ خا طرح کرد ،یعنی محوخهای تغییر و دالیل احتمالی آنچ بوده اسس .با این ترسشها میتوا نتیج
اجرای خاه حل خا ب کمک شواهد منطقی اخزیابی کرد .اگر نتیج مثبس بود این اقدام ب عنوا یک تغییر یا خاه جدید
ادام خواهد یافس و دخ غیر این وخ

باید ب دنبال خاه دیگری بود .مهمترین نکا

دخ اخزشیابی داده ثانوی یا

دادههای حا ل از اجرای خاهحل دخ جدول  09-33اخائ شده اسس.
جدول  .90-21نکات مهم برای جمعآوری داده ثانویه در روش اقدامپژوهی
ردیف

نکات

0

خوداخزیابی

3

اخزیابی شرکسکنندگا

9

اخزیابی کاخشناسا

توضیح
اخزیابی می ا تغییرا

توسط خود اقدام تژوه

استفاده از یادداشسها و نظرا

تأییدکننده تغییرا

توسط شرکسکنندگا یا آزمودنیها

اخزیابی افراد داخای الحیس ،همکاخا و افراد منتقد دخباخه تغییرا

ب وجود آمده

 .8-2-21گزارش نهایی
انتشاخیافت ها آخرین مرحل اقدام تژوهی اسس .دخ این گ اخش باید مراحل اجرایی ،دستاوخدها و حتی نتایج اخزیابیهای
ب عملآمده خا ب اطالع دیگرا خساند .دخ این گ اخش باید مراحل «شروع ،ادام و تایا کاخ» خا نشا داد .دخ این نوشتاخ
باید «خخدادهای انجامشده ،نقش و نظر دیگرا  ،چگونگی استفاده از آ ها و سرانجام کاخ» ثبس شود .تژوهشگر باید
تجاخب و هرگون مشکال

دخ اجرای کاخ و چگونگی حل آ ها خا ب خواننده منتقل کند .شکل گ اخش خا میتوا بر

اساس مراحل تژوهش یا با نظمی قابل تیگیری و جذاب برای خواند تنظیم کرد (قاسمی تویا0980 ،؛ سیفالهی،
 ،0981امیرحاینی  .)0989از انواع خوشهای اعتباخیابی برای تژوهش اقدامتژوهی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول
 00-33اشاخه کرد.
جدول  .99-21انواع روشهای اعتباریابی در اقدامپژوهی
ردیف

انواع

0

خوداعتباخیابی

3

توسط همکاخا

9

توسط خدههای باال

1

آکادمیک

توضیح
خود تژوهشگر ب عنوا فرد دخیل دخ امر تژوهش
کاانی ک دخ محیط کاخ اطالعا

اخائ دادهاند و میتوانند دخباخه خاهحل نظر بدهند.

توسط مدیرا سازما ها ،خؤسای اداخا  ،متصدیا تاسهای باال و مائوال محیط کاخ
توسط افراد شاغل دخ مجامع علمی و دانشگاهی مانند استادا دانشگاه
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 .9-21زمینههای اقدامپژوهی در نظامهای آموزشی
یکی از بهترین فر سهای استفاده از خوش اقدامتژوهی ،کاخبرد آ دخ نظامها آموزشی ب منظوخ بهبود فرایندها و خفع
انواع مشکال

دخ حوزه آموزشوتروخش دخ سطوح مختلف اسس .برخی از مهمترین زمین های استفاده از این خوش

دخ نظامهای آموزشی خا میتوا ب شرح جدول  03-33معرفی کرد ( ادقی.)0931 ،
جدول  .92-21مهمترین زمینههای اقدامپژوهی در نظامهای آموزشی
زمینهها

ردیف
0

چگونگی تدخیس یک مفهوم علمی یا موضوع دخسی

3

کیفیس تولید و نحوه استفاده و ب کاخگیری وسیل های آموزشی جهس انتقال مفهوم یا موضوع خاص

9

ناهنجاخیهای خفتاخی

1

بهبود شرایط اداخی و فعالیسهای اجرایی

9

شیوههای اخزشیابی و امتحانا

5

خوشهای اداخه محیطهای آموزشی

 .3-21درسپژوهی و تفاوت آن با اقدامپژوهی
اغلب دخستژوهی ب عنوا زیرمجموع ای از اقدامتژوهی معرفی میشود زیرا دخ معرفی آ ب مانند اقدامتژوهی بر
اموخی چو «توسع و تروخش حرف ای ،مشاخکتی بود  ،کاخ جمعی و تیمی ،خویکرد چرخ ای یا گردشی ،نقش
محوخی معلم ،آغاز با سؤال و مائل ای واقعی ،نیازمند تفکر نقادان  ،اهمیس زما و نتیج  ،کاخبرد یافت دخ عمل و نقش
آ دخ ترویج و گاترش علم» تأکید داخند .بااینحال تفاو هایی ب شرح جدول  09-33بین این دو خوش مطرح
میشود.
جدول  .99-21تفاوتهای بین اقدامپژوهی و درسپژوهی
ردیف

اقدامپژوهی

درسپژوهی

0

نظری و عمل ب عنوا نقط حرکس

عمل ب عنوا نقط حرکس

3

هدف :شناسایی مائل  ،تژوهش دخ حین عمل و کاخبرد یافت دخ

هدف :تروخش حرف ای و یادگیری معلم

عمل
9

ماهیس ،تفایر دادهها و کاب نتیج بهتر

ماهیس ،بازاندیشی (تفکر)

1

قابلاجرا دخ هم جا و هر سازمانی

قابلاجرا فقط دخ کالس و مدخس

9

بیشتر سیاتماتیک

بیشتر اخگانیک تا سیاتماتیک

5

گاترده

خیلی ج ئی و محدود

1

هم فردی و همگروهی

گروهی یا تیمی بود

8

نداشتن خاهنمای عمل خاص

وجود طرح دخس و خاهنما برای عمل خاص

3

تأکید بر شناخس مائل و بهاازی عمل دخ هر سازمانی

تأکید بر غنیسازی فرآیند آموزش و یادگیری

09

رفاً مبتنی بر برنام دخسی نبود

مبتنی بر برنام دخسی
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دخ حال حاضر دخ نظام آموزشوتروخش اقدامتژوهی داخای اهمیس اسس زیرا میتواند نقش مؤثری دخ حفظ
اخزشهای اخالقی و بهبود دخسی دخ دانش آموزا داشت باشد .گ اخشهای ماتند شده معلما ک از آ تحس عنوا
گ اخش تخصصی یاد میشود ،از نمون های کامل و ماتند شده تجربیا

معلما اسس ک ب قصد کاب نمره کامل دخ

اخزشیابی اخائ میشود .گ اخش تخصصی معلما اغلب ب همراه تیشنهاد اخزشیابی اخائ میشود و اغلب شامل یک
مجموع کامل اسس .این مجموع شامل تجاخب معلما ب همراه تیشنهادها اسس.
سناخیو و تدخیس گروهی یا «دخستژوهی» نی کمک بایاخ ب خگی ب معلما دخ خاستای استفاده از تجربیا
یکدیگر اسس .وقتی معلم ب نوع و خوش تدخیس بهین و قابلقبول فکر میکند و سعی داخد دخ کالس خود ب بهترین
شکل ممکن ب تدخیس بپردازد این نکت مهم خا باید خعایس کند ک اجرای بهین سناخیو و الگوی تدخیس منوط ب
شرکس دخ دخس تژوهی و با همکاخی سایر همکاخا و فرهنگیا خواهد بود .شرکس دخ فعالیسهای دخستژوهی ن تنها
کمک ب خگی ب معلما همتای دخ استفاده از تجاخب یکدیگر اسس بلک ب آ ها میآموزد ک چگون همدیگر خا دخ
بوت نقد قراخ دهند و چگون ب شیوهای علمی و دقیق ب تدخیس بپردازند .دخ دخستژوهی نکت مهم ایجاد همکاخی
و تعاو بین همکاخا و استفاده مفید و مؤثر از آ هاسس .دخستژوهی شرایطی متفاو

با اقدامتژوهی و گ اخش

تخصصی داخد .دخواقع دخستژوهی ب معلما و دانش آموزا کمک میکند ک چگون دخس خا بهتر و دقیقتر بفهمند
و ب آ ها شیوههای تدخیس برتر خا می آموزد .دخ مقابل این موضوع ا الً دخ گ اخش تخصصی و اقدامتژوهی وجود
نداشت و مائل بایاخ کمرنگی اسس .دخستژوهی الگویی اسس ک ب معلما کمک میکند تا با استفاده از تجاخب
همدیگر بهترین شیوههای تدخیس خا بیاموزند .تایگاههای اطالعاتی مربوط ب تجاخب معلما دخ خصوص اقدامتژوهی
و دخستژوهی ،فر س مناسبی برای گرفتن ایدههای تژوهشی مناسب دخ این عر

اسس.

 .5-21فرایند اجرای درسپژوهی
دخستژوهی مدل ژاتنی تبدیل مداخس ب سازما های یادگیرنده اسس ک دخ ده گذشت موخدتوج تژوهشگرا آموزشی
جها قراخگرفت اسس .این الگوی تژوهشی دخ کالس دخس بر «چرخ یادگیری گروهی ،کیفی ،مشاخکتی و مداوم
کاخگ اخا آموزشی» تأکید داخد و بر شامل مراحل تنجگان «تبیین مائل  ،طراحی ،عمل ،بازاندیشی و یادگیری» اسس.
تژوهش مشاخکتی معلما دخ کالس دخس ،فر سهای یادگیری جمعی و تبادل تجرب آموزشی خا فراهم میکند .دخس
تژوهی از شیوه های تژوهش عملی دخ کالس دخس اسس .دخ این خویکرد معلما با مشاخکس هم و همکاخی مدیرا
و معاونا دخ چاخچوب کاخ گروهی و با بهرهگیری از خوشهای تژوهشی ب شناسایی ماائلی میتردازند ک برای آ ها
دخ کالس دخس تیش میآید .آ ها با هماندیشی ،همدلی و همکاخی ،خاههای بهتر و سودمندتری برای تدخیس و
مدیریس کالس و یادگیری بهتر و بیشتر دانشآموزا و تروخش توا اندیش وخزی آنا تیدا میکنند .دخ این خوش
معلما  ،یافت های تژوهشی گروه خا دخ کالس دخس ب آزمایش میگذاخند و اثربخشی آ ها خا با محک دانش و تجرب
میسنجند و عملکرد خود خا ب منظوخ باخوخ کرد اندیش و اف ایش یادگیری دانشآموزا  ،تایش ،بازنگری و بازسازی
میکنند .از اهداف خوش دخستژوهی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  01-33اشاخه کرد.
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جدول  .93-21اهداف روش درسپژوهی
اهداف

ردیف
0

ترباخ کرد فرایند آموزش و یادگیری با مشاخکس معلما  ،کاخکنا و دانش آموزا

3

همدلی ،همفکری و همکاخی معلما و کاخکنا دخ بهرهگیری از خوشهای علمی و نظری های یادگیری

9

دانشاف ایی و بهبود تیوست تواناییهای آموزشی و یادگیری معلما و تروخش اندیش وخزی دانشآموزا

1

تحول نقش معلما با گذخ از نقش آموزشگر ب یادگیرندگانی تویا

9

دگرگونی جایگاه مدخس از جایی برای آموزش ب موقعیتی برای تژوهش و یادگیری و فضایی ک دخ آ کاخکنا و دانش
آموزا از هم و با هم آموختن خا میآزمایند.

5

توانمندسازی و توسع دانش حرف ای معلما

دخ دخس تژوهی معلما مائولیس اختقای دانش و تواناییهای خود و همکاخا خا بر عهده میگیرند و با ب اشتراک
گذاشتن تجرب ها و دانش خود و همکاخی دخ مراحل اجرای مایر موفقیس و خشد حرف ای خا با هم طی میکنند .دخس
تژوهی شامل مراحلی ب شرح جدول  09-33اسس.
جدول  .95-21مراحل درسپژوهی
ردیف

مراحل

توضیح

0

زمین یابی دخس تژوهی

مدیر قبل از آغاز سال تحصیلی با تشکیل شوخای آموزگاخا گروه تژوهشی ب برخسی نتایج عملکرد
و اهداف سازمانی دوخه میتردازد.

یا اولویسبندی ماائل

دانشآموزا  ،نیازهای آموزشی معلما  ،انتظاخا

3

تشکیل گروه تژوهشی

بر اساس تحلیل دادهها و نتایج ب دسسآمده زیرگروههای تژوهشی دخ تای های مختلف ب ترتیب

9

تشخیص مائل و

اولویس تشکیل میشود.
تعیین هدف

فا ل میا وضع موجود و مطلوب یا موانع خسید ب هدف و انتخاب مائل ای ک ب سادگی قابلحل
نباشد و دالیل انتخاب آ قانعکننده ،خوشن و داخای اخزش تژوهش باشد.
یا تدوین طرح دخس تژوهشی تس از جمعآوخی اطالعا

با تأکید بر خوش تدخیس حل مائل ،

1

طراحی آموزشی

9

تدخیس و مشاهده

تس از تکمیل طرح دخس و تعیین تاخیخ اجرا و اجراکننده ،یکی از معلما طرح دخس تژوهشی خا

اجرای طرح دخس

دخ کالس خود با حضوخ دیگر اعضای گروه تدخیس میکند و اعضای دیگر ب مشاهده دقیق کالس

تژوهشی

دخس ،فرایند تدخیس و فعالیسهای دانشآموزا میتردازند و از چگونگی آ یادداشس بر میداخند

خوشهای تدخیس تژوهش محوخ ،خوشهای همیاخ و تهی تروژه

و یک نفر عکس و فیلم تهی میکند .یادگیری دانشآموزا دخ کانو توج اسس.
5

بازاندیشی فرایند

بالفا ل تس از تدخیس ،اعضای گروه تشکیل جلا میدهند تا فرایند کاخ خا برخسی کنند و آ خا

تدخیس اول و ا الح

بهبود دهند .نخاس معلم تدخیس کننده نظر انتقادی خود خا دخباخه طرح دخس تژوهشی و چگونگی

طرح دخس تژوهشی

اجرا بیا میکند و تس از او دیگر اعضا دخباخه طرح دخس و چگونگی تدخیس نظر میدهند .دخ
این برخسیها محوخ توج ب خفتاخ و عملکرد و واکنش و نظر دانشآموزا و می ا یادگیری آنا
اسس.

1

تجدیدنظر دخ طرح

تس از تایا برخسیها ،طرح دخس تژوهشی برای اجرای مرحل بعد بازبینی و بازسازی میشود و

دخس تژوهشی و

میگیرد تا

ا الح آ

برنام خی ی برای اجرای دوباخه طرح دخس دخ کالس دیگر و توسط معلم دیگر وخ
زمین مشاخکس معلما دیگر فراهم شود.
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س
8

اجرای طرح دخس

اجرا توسط یکی دیگر از معلما عضو گروه مانند اجرای قبل و با حضوخ و مشاهده همکاخا دیگر

تژوهشی ویرایش شده

همراه با یادداشسبرداخی و فیلمبرداخی .دخ این مرحل نی میتوا از حضوخ مهمانا و احبنظرا

دخ کالسی دیگر

استفاده کرد.

بازاندیشی فرآیند

باخ دیگر گروه ب همراهی میهمانا دخ تایا تدخیس دخ نشاتی ب برخسی فرایند تدخیس ماائل

آموزش و ا الح طرح

دانشآموزا و چگونگی مدیریس کالس میتردازد و طرح دخس خا دوباخه ویرایش و شرایط یادگیری

دخس تژوهشی

خا بازنگری میکند .دخ این مرحل نی معلم تدخیس کننده آغازگر گفتگوهای بازتابی و انتقادی اسس

3

و تس از او دیگر اعضا و میهمانا نقدهای خود خا بیا میکنند .دخ این مرحل نی نظر دانش آموزا
مطرح میشود تا دخ بازسازی طرح موخدتوج قراخ گیرد.
09

اخزیابی تروژه دخس

تس از اجرای مراحل ،کل فرایند دخس تژوهی ازآغازتاتایا اخزیابی میشود .این کاخ ب یادگیری

تژوهی و بازتاب نتایج

بیشتر گروه و آموختن از دانش و تجرب ها و ساختن فرضی ها و دانش حرف ای کمک شایانی خواهد
کرد.

00

تهی و انتشاخ گ اخش

از خاههای گوناگونی مانند گ اخش نوشتاخی با ساختاخ خوایی و بر تای زما خویداد یا قالب مقال و
چاپ دخ مجال

و سایسها

الزم اسس دخس تژوهی با برخسی نیازها و بر تای اطالعا

حا ل از عملکرد دانشآموزا و معلما باشد .دخ این

مایر تأکید بر شناخس حیح یا مبتنی بر تژوهش نتایج دانشآموزا و مشکال

یادگیری آ ها اسس .تغییر کتب

دخسی و تای نی میتواند دلیل مناسبی برای انتخاب تای و دخس باشد .دخ گروه دخستژوهی هم افراد از معلم باسابق
یکسال تا معلما مجرب نابس ب هم و تبادل دانش و تجرب متعهد هاتند.
خوش تعیین اعضای ا لی گروه بایاخ مهم اسس .تس از آ ک تای ها و دخسها انتخاب شدند ،گروه دخستژوهی
با حضوخ مدیر یا معاو آموزشی و س تا شش نفر از معلما همتای تشکیل میشود .تیشنهاد میشود دخ مداخسی ک
برای اولین باخ دخستژوهی خا اجرا میکنند ،گروه با حضوخ  9تا  1نفر از معلما همتای تشکیل شود .اینا اعضای
ا لی گروه محاوب میشوند .دخ وختیک تنها یک معلم دخ تای ای ک قراخ اسس دخستژوهی دخ آ
دخ مدخس حضوخداشت باشد ،می توا از معلم هما تای از مدخس دیگر دعو

گیرد

وخ

ب همکاخی کرد .مدیر مدخس برای

مدیریس اثربخش گروههای دخستژوهی و حمایس از فعالیسهای آنا و شرکس دخ جلا ها ناچاخ اسس زما زیادی
خا رف کند .ب همین دلیل تشکیل گروههای متعدد دخستژوهی ب طوخ همزما دخ مدخس تو ی نمیشود .مدیر
مدخس میتواند اداخه برخی گروهها خا ب معاو آموزشی خود واگذاخ کند اما نباید اختباط خود با گروهها خا قطع کند.
دخ آغاز کاخ ،گروهها ب حمایس مدیر نیاز بیشتری داخند ازاینخو شایات اسس مدیر مدخس برای شناخس موانع س ِر
خاه گروه و برطرف کرد آ ها و دلگرم ساختن همکاخا  ،دخ نشاسها حضوخی تویا داشت باشد .خوشن اسس ک
حضوخ مدیر دخ جلا ها و تشتیبانی از گروه ،آنا خا ب اهمیس کاخ آگاهتر و دلگرمتر میکند و بر انگی ه آنا میاف اید.
دخ دعو

افراد باید ب توانایی ها و دانش آنا توج داشس و بر اساس نیازهای گروه از کاانی دعو

کرد ک

حضوخشا توانایی های گروه خا اف ایش دهد .حضوخ افراد دخ گروه باید باعالق و بدو اجباخ باشد .بهتر اسس اجرای
دخس تژوهی با نظاخ

خاهنمای دخس تژوهی باشد یعنی فردی ک بر مفاهیم و فرایند دخستژوهی مالط باشد.
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هر گروه میتواند از احبنظرا دخ زمین های هدایس دخس تژوهی ب عنوا حامیا گروه دعو

کند .ازجمل

این افراد میتوا ب «دخس تژوها برگ یده کشوخی و استانی ،برگ یدگا استانی جشنواخه تدخیس و امثال آ » اشاخه
کرد.
مشاخکس دخ دخس تژوهی کاخی ت یینی و فرمایشی نیاس بلک ضروختی مبتنی بر تقایمکاخ میا اعضای گروه
اسس .اعضای گروه باید دخ موخد هنجاخها و قواعد کلی اداخه گروه توافق کنند .مهمترین نقشها و وظایف اعضای
گروه خا میتوا دخ جدول  05-33مروخ کرد.
جدول  .96-21مهمترین نقشها و وظایف اعضای گروه
ردیف

اعضا

وظایف و نقشها

0

مدیر گروه

وظیف خهبری گروه و مدیریس فرایند دخستژوهی با حضوخی همگام با دیگر اعضا دخ هم مراحل

3

دبیر گروه

9

معلما

1

میهمانا

9

اعضای

افراد برخوخداخ از نوعی مهاخ

احبنظر

خوشهای تدخیس یا فرآیند دخستژوهی

(اغلب مدیر مدخس یا معاو آموزشی)
وظیف برنام خی ی برگ اخی جلاا
تیگیری مصوبا

با هماهنگی مدیر ،حضوخوغیاب اعضا ،تهی مل وما

جلا ها و

و تهی و نگهداخی وخ جلا ها (اغلب معاو آموزشی یا یکی از اعضا)

وظیف تهی طرح دخس و تدخیس با همکاخی اعضای دیگر گروه با نظاخ بر کاخ دانشآموزا و تدخیس
معلما و نوشتن گ اخش تژوهشی با کمک دیگر اعضا
کاانی ک ب دالیل مختلف برای حضوخ دخ گروه دعو میشوند مانند اولیا ،معلما عالق مند و  ...برای
بهرهمندی گروه ازنظرهای آنا

5

ماتندساز گروه

یا دانش موخدنیاز گروه برای اجرای دخستژوهی مانند کاخشناسا

یک نفر از فعالیسهای گروه ،فیلم و عکس تهی میکند تا دخ برخسیها از آ ها استفاده شود و شاهدی
برای خشد گروه باشد (با شکلی ساده و ب کمک یک تلفن همراه)

هر گروه برای اجرای اثربخش وظایف خود ب توانمندیهای زیادی ازجمل «توانایی انجام کاخ گروهی»« ،آشنایی
با مهاخ های تژوهشی و دخستژوهی»« ،نوشتن طرح دخس بر تای خوشهای نوین تدخیس»« ،توانمندی دخ مشاهده
فعال و ثبس مشاهدا » و «مهاخ

اخزیابی از فعالیسها» نیاز داخد .دخستژوهی میتواند برای حل چهاخ گون مائل ب

شرح جدول  01-33برنام خی ی و اجرا شود.
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جدول  .91-21انواع مسائل موردتوجه در درسپژوهی
ردیف

مسئله

توضیح

0

یادگیری بیشتر و عمیقتر

اعضای گروه بر اساس دادههایی ک از نتایج عملکرد دانش آموزا ب دسس آوخدهاند و تج ی -

دانشآموزا

وتحلیل فصلهای کتاب دخسی ،مفاهیمی ک دخک آ ها برای دانش آموزا دشواخ اسس خا خوشن
و سپس مهمترین آ ها خا برای اجرای دخس تژوهی انتخاب میکنند.

3

خشد حرف ای اعضا

9

طراحی اجرای بهتر مفاهیم

نیاز برخی معلما عضو گروه ب دانش و مهاخ

دخباخه یک موضوع و مفهوم دخسی و چگونگی

تدخیس آ
چالش تغییرا

برنام ها و کتابهای دخسی و چگونگی خویاخویی با آ ها

و برنام های دخسی جدید
1

ابتکاخ و طرح نو برای اجرا مانند اجرای یک خوش تدخیس جدید یا اجرای شیوه جدیدی از

طرحهای ابتکاخی

مدیریس کالس یا خوشهای اخزیابی دانش آموزا و برای ویرایش و یقل آ ها

برای حل مائل ای ک گروه انتخاب کرده اسس طرح دخس تژوهشی تهی میشود .این طرح دخس مانند طرح
دخس های معمولی نیاس .دخ دخس تژوهی ،طرح دخس بایاتی تنج ویژگی مهم شامل «برآمده از مشاخکس و کاخ
گروهی»« ،دخ جهس یادگیری بیشتر و خفع نیازهای دانش آموزا »« ،بر تای تژوهش و تجرب های موفق معلما »« ،مبتنی
بر تقویس مهاخ های تفکر تیشرفت دانشآموزا »« ،متمرک بر مفاهیم محدود دخسی» و «با ج ئیا » باشد .وظیف
گروه آ اسس ک دادههای الزم برای تهی طرح دخس تژوهش ی خا فراهم آوخد .این طرح دخس باید دخ دستوخ کاخگروه
باشد و
تژوهشها و دانش عملی گروه دخ زمین مفاهیم مرتبط با مائل و چگونگی تدخیس آ ها خا ب خوبی نشا دهد.
هدف از گردآوخی اطالعا

طراحی آموزشی دخ چاخچوب یافت های علمی و تژوهشی برای ترهی از

آزمو وخطاهای بیموخد اسس .برای این منظوخ اطالعا

دخ زمین های «مائل و موضوع دخسی»« ،خوش تدخیس

متناسب با موضوع دخسی انتخابشده و مدیریس فرایند یادگیری دانش آموزا »« ،خوشهای اخزشیابی برای موضوع
انتخابشده»« ،اب اخها و فناوخیهای موخدنیاز»« ،مطالع تیرامو خوشهای تروخش مهاخ های دانشآموزا از طریق
تدخیس ،فعالیسهای کالسی و نوع تکالیف» و «ویژگیهای دانشآموزا » جمعآوخی میشود .گروه با توافق یکدیگر
کاخها خا میا خود تقایم میکنند ک ازجمل میتوا ب کاخهایی چو «تدخیس ،تهی مل وما  ،دعو از احبنظرا
و امثال آ » اشاخه کرد .مطالع کتابها ،منابع تژوهشها و کاب تجرب و اطالعا

از احبنظرا بر عهده تمامی

اعضای گروه اسس.
تس از جمعآوخی اطالعا

باید طرح دخس ب گون ای ساده ،اثربخش و خالقان طراحی شود .این طرح باید قابل

تکراخ برای باخهای بعد و کاانی باشد ک دخ جریا کاخ قراخ داخند .طرح دخسی بدو تشتوان تژوهشی اغلب ب هدف
نمیخسد .طرح دخس تژوهشی هنگامی بااخزش اسس ک موجب تقویس مهاخ های اندیش وخزی دانشآموزا شود.
طرح دخس تژوهشی نقش خاه گروه اسس ،بنابراین باید با دقس و ذکر ج ئیا

کامل تهی شود .طرح دخس تژوهشی

برا ی یک جلا دخسی تهی و زما تدخیس با توج ب موضوع دخس و محتوای آموزشی تنظیم شود .برای تدوین
طرح دخس بر اساس خویکردهای آموزش و یادگیری از الگوهای مختلفی استفاده میشود .اگرچ عنا ر مشترک دخ
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بیشتر طرح دخسها یکاا اسس اما تفاو هایی دخ سطح ج ییا
تژوهشی برنام خی ی وخ

وجود داخد .هما گون ک برای طرح دخس

میگیرد ،برای مشاهده فرایند تدخیس و فعالیسهای دانشآموزا نی باید برنام خی ی

شود .خوب اسس برگ ای برای ثبس مشاهدا
بنابراین کاخبرگهایی برای ثبس مشاهدا

طراحی شود تا اعضا بدانند چ چی ی خا بایاتی مشاهده و ثبس کنند.

از تدخیس معلم ،خفتاخها و عملکرد دانشآموزا تهی شود.

دخ اجرای طرح دخس تژوهشی باید شرایط کالس واقعی و تدخیس بدو دستکاخی و کموزیاد کرد دانش آموزا
باشد .قبل از اجرا باید ب تعداد اعضای گروه طرح دخس تژوهشی خا تهی کرد و دخ اختیاخ آ ها گذاشس تا کاخ نظاخ
بر تدخیس عینی تر شود .قبل از اجرای طرح دخس تژوهشی معلم باید هدف گروه و علس حضوخ اعضا خا با دانشآموزا
دخ میا بگذاخد .این موضوع سبب میشود ک دانش آموزا آمادگی حضوخ دیگرا خا داشت باشند .باید از قبل دخباخه
محل استقراخ اعضای گروه دخ کالس تصمیم گرفس .هنگام تدخیس هیچیک از اعضا نباید دخ فرایند تدخیس دخالس
کنند .وظیف اعضا مشاهده و ثبس خویدادها اسس .یادگیری دانشآموزا باید محوخ برنام خی یها و توج گروه باشد
ازاینخو اخزیابی از آموخت های دانشآموزا و آگاهی یافتن ازنظر و سلیق های آنا اهمیس بایاخ داخد .اخزیابی دخ
هنگام تدخیس و تسازآ  ،بیشتر از خاه گفتگوی ماتقیم با دانشآموزا

وخ

میتذیرد.

تس از اجرای طرح دخس تژوهشی جلا اخزیابی با حضوخ اعضا و اعالم نظر اولی معلم تدخیس کننده و دخ ادام
سایر اعضا برگ اخ میشود .بازخوخدها و نقدهای اعضای گروه بامتانس و اخائ بازخوخد ب طرح و معلم تدخیس کننده
اسس .هدف از نقد و داد بازخوخد کمک ب یادگیری و خشد حرف ای اسس .کاستیهای مطرحشده ب عنوا کشف
فر سهایی برای آموختن و خشد گروه خواهد بود .برخسیها باید بر تای یادداشسهای اعضا و کاخبرگهای مشاهده
کالس دخس یا فیلم تدخیس باشد .دخ بازسازی شرایط یادگیری و طرح دخس ،باید ب خواست های دانشآموزا و
نظرهای آنا توج کرد .بر اساس این نظرا

طرح دخس تژوهشی بازنگری و ا الح و توسط معلم دیگری از اعضا

اجرا میشود .هنگام برنام خی ی باید تالش شود ک تدخیس ب گون ای موفقیسآمی و بدو نیازی ب تدخیس سوم باشد.
برای تدخیس باخ دوم و دخ حضوخ میهمانا  ،گروه باید هم تالش خود خا ب کاخ گیرد تا تدخیای موفق اخائ دهد
حضوخ میهمانا ب گروه کمک میکند تا با دیدگاههای دیگرا آشنا شوند و کاخ خود خا بهبود دهند .اگر دخ مرتب دوم
ب نتیج نرسید میتوا فرایند خا ادام داد.
دخ اخزیابی کل فرایند و نهایی کاخ الزم اسس دخ نشاتی هرکدام از اعضای گروه ب چی هایی ک از مشاخکس با
دیگرا آموخت اند بپردازد و آ ها خا با دیگر اعضا دخ میا بگذاخد و احااسا

و عواطف و برداشسها و آموخت های

خود از کاخ با گروه و تروژه دخس تژوهی خا شرح دهد .مدیر گروه با فراهم آوخد فضایی میمی میتواند با ترسید
ترسشهایی دخباخه «ایدههای حا ل»« ،مواخد تأملبرانگی کاخ» و «تصمیم اجرایی کننده آموخت ها» از همکاخا بخواهد
تا نظرها و احااسا

خود خا برای گروه شرح دهند .دخ این نشاس محدودیسها و مشکال

اجرایی تیش خو

موخدبرخسی قراخ میگیرد .ماائلی مانند اینک دخ سال آینده برنام خا از چ زمانی باید آغاز کرد؟ چ تیشنیازها و
تجهی اتی برای اجرا دخ سال بعد نیاز اسس؟ و دخ ادام تیشنهادهایی برای برطرف کرد آ ها مطرح میشود .دخ این
نشاس گروه ب برخسی قو ها و ضعفهای تروژه دخستژوهی میتردازد و الزم اسس بیترده و با نهایس احترام
ماائل طرح شوند .تهی گ اخش ،عکس و فیلم از این جلا مانند بقی مراحل ضروخی اسس .دعو
نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

از حامیا ک

روش اقدام پژوهی
س

گروه خا تا تایا همراهی کردهاند مفید اسس .توج داشت باشید ک دخ این بازنگری ،تروژه دخستژوهی مانند یک کل
اخزیابی میشود و تمرک بر خوی اج ا وخ

نمیگیرد .دستاوخدهای این نشاس مقدم ای برای برنام خی ی دخس-

تژوهیهای آینده اسس.
دخ تایا کاخ نوشتن گ اخش تژوهش نی بایاخ مهم اسس و میتوا دخ انواع قالبها با توج ب نیاز آ ها خا نوشس
و منتشر کرد (مدیریس آموزشوتروخش ناحی  1شیراز ،بیتا).
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مقدمه
از «تژوهش دخ عملیا » ب عنوا تج ی وتحلیل خیاضی و علمی یک فرایند یا عملیا
میشود .دخ این فصل ب معرفی خوش تژوهش دخ عملیا

ب منظوخ تصمیمگیری یاد

و چگونگی اجرای آ ترداخت میشود.

 .9-90مفهوم پژوهش در عملیات
دخ سال  0310و دخ خالل جنگ جهانی دوم ،اختش انگلاتا از گروهی از دانشمندا خواسس تا دخباخه ماائل تاکتیکی،
استراتژیک و مؤثرترین خوش استفاده از منابع محدود نظامی تژوهش کنند .ازجمل ماائل موخدتژوهش ،مطالع کاخایی
بمبافکنهای جدید و خاداخهای اختراعشده بود .این گروه علمی ب عنوا اولین شکل خسمی از «تژوهش دخ عملیا »
معرفیشده اسس .نام «تژوهش دخ عملیا » نی ب مناسبس ترداختن این گروه ب تژوهش دخ موخد عملیا

نظامی بود.

اگر آغازگر این خوش انگلاتا بود ولی خیلی زود خهبری این خشت دخ حال خشد از آ ایاال متحده آمریکا شد و
نخاتین خوش خیاضی موخداستفاده و موخدتذیرش عموم دخ این خوش ،ب عنوا خوش سیمپلکس نام گرفس ک دخ
سال  0311توسط خیاضیدا آمریکایی جوخج دانت یک ب وجود آمد.
عباخ

«تژوهش دخ عملیا » ترجم ) Operations Research (ORاسس ک دخ منابع مختلف ب اسامی «تحقیق

عملیا »« ،تحقیق دخ عملیا » نی ترجم شده اسس .مفهوم دیگری هم بنام تژوهش عملیاتی معادل Operational

ممکن اسس ابهاماتی برای خواننده ایجاد کند .دخ جامع

 Researchوجود داخد .وجود چند عباخ

ب ظاهر متفاو

علمی و دانشگاهی ایرا بیشتر دو عباخ

«تحقیق دخ عملیا » و «تژوهش عملیاتی» استفاده میشود .طوخی ک دخ

خشت های «مهندسی نایع و خیاضی» ب عنوا دخس یا حتی گرایش «تحقیق دخ عملیا » و دخ خشت های مربوط ب
مدیریس اغلب با عنوا «تژوهش عملیاتی» دیده میشود .دو عباخ
مترادف ب کاخ میخوند .واژه عملیاتی دخ عباخ

تحقیق دخ عملیا

و تژوهش عملیاتی ب

وخ

«تژوهش عملیاتی» هما نقش فتی اسس ک واژههای «تاخیخی،

تیمایشی و تطبیقی» دخ تژوهشهای «تاخیخی ،تیمایشی و تطبیقی» بر عهدهداخند و آ خا ب عنوا یک نوع خوش تژوهش
معرفی میکند .البت دخ مواخدی «تحلیل سیاتم ،علوم مدیریس و تصمیمگیری» با تحقیق دخ عملیا

مقایا میشوند

و این باعث می شود برخی آ خا چی ی بیش از یک خوش تژوهش بدانند .برخی کاخشناسا اعتقادداخند ک عباخ
«تژوهش دخ عملیا » یا هما «تحقیق دخ عملیا » مناسبتر از عباخ

«تژوهش عملیاتی» اسس (امیدواخ.)0981 ،

از اواسط ده تنجاه ب بعد تعاخیف متعددی از «تژوهش دخ عملیا » توسط انجمنهای تخصصی «تژوهش دخ
عملیا » و «نویاندگا » اخائ شده اسس اما هنوز تعریف واحدی از آ وجود نداخد .اما شاید سادهترین و قابلفهمترین
تعریف مربوط ب دالنباخ و جرج ( )0318باشد ک آ خا «مجموع ای از فنها و اب اخهای خیاضی ب همراه نگرشی
سیاتمی برای حل ماائل تصمیم عملی دخ حوزههای مختلف» معرفی میکنند .دخمجموع این خوش میتواند ب عنوا
خویکردی علمی برای تصمیم گیری تعریف شود ک خویکرد آ تشتیبانی از حل ماائل واقعی دخ حوزههای کاخبردی
متنوع با استفاده از «مدلسازی خیاضی و کامپیوتری» اسس (امیدواخ0981 ،؛ الس و خوز وین .)0331 ،0هدف «تژوهش
1. Luss and Rossenwein
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س

دخ عملیا » خا میتوا دخ حل ماائل «عملیاتی»« ،عملیا
تول» و «تصمیمگیری» خال

سیاتمهای شامل اناا  ،ماشین ،مواد ،انرژی ،اطالعا

و

کرد« .عملیا » مجموع ای از چند عمل یا وظیف ماتقل دخ اختباط با اموخ مختلف

اسس ک دخ ساختاخی مناجم با هم ،عملی دخ خاستای اهداف ب خگتر انجام میدهند (ساعتی.)0388 ،0
 .2-90گستره پژوهش در عملیات )(OR

تحقیق دخ عملیا

) (ORدانشی برای استفاده از خوشهای تحلیلی توسع یافت برای کمک ب تصمیمگیری بهتر اسس.

تحقیق دخ عملیا با استفاده از خوشهایی نظیر «مدلسازی خیاضی» ب مدیرا دخ تحلیل شرایط تیچیده و اتخاذ تصمیم
بهتر کمک میکند .این خوش بر «مجموع دادههای تیچیده ،دخ نظر گرفتن محدودیسها و شرایط موجود ،تیشبینی
دقیق نتایج و اخزیابی خیاک و ب کاخگیری تیشرفت ترین خوشها و اب اخهای تصمیمگیری» تأکید داخد.
تحقیق دخ عملیا

شاخ ای میا خشت ای از خیاضیا

اسس ک برای یافتن نقط بهین دخ ماائل بهین سازی ،از

گرایشهایی مانند «برنام خی ی خیاضی ،آماخ و طراحی الگوخیتمها» استفاده میکند .یافتن نقط بهین بر اساس نوع
مائل مفاهیم مختلف داخد و دخ تصمیمسازیها استفاده میشود .ماائل تحقیق دخ عملیا

بر بیشین سازی (مانند سود

بیشتر ،سرعس خط تولید باالتر یا تهنای باند بیشتر) یا کمین سازی (مانند ه ین کمتر یا کاهش خیاک) با استفاده از
یک یا چند قید ،تمرک داخند .ایده ا لی تحقیق دخ عملیا

یافتن بهترین تاسخ برای ماائل تیچیدهای اسس ک با زبا

خیاضی مدلسازی شدهاند و باعث بهبود یا بهین سازی عملکرد یک سامان میشوند.
تحقیق دخ عملیا

معمو ًال دخ قالب عناوینی چو «علم مدیریس ،خوشهای مقداخی ،تحلیل مقداخی و علم

تصمیمگیری» خویکردی علمی برای حل ماائل مدیریتی و کمک ب مدیرا  ،جهس تصمیمگیری بهتر فراهم میکند.
این خوش بر مجموع ای از فنو خیاضی تأکید داخد ک یا دخ حوزه علم مدیریس توسع یافت اند یا از سایر خشت های
علوم همانند خیاضی ،تجربی ،آماخ و مهندسی اقتباسشدهاند .تحقیق دخ عملیا

از زیرشاخ های خیاضیا

اسس و جنب های کاخبردی آ دخ مهندسی نایع نی موخدتوج قراخ میگیرد .خیاضیا
میدهد تا جنب های نظری تحقیق دخ عملیا
دخ عملیا

کاخبردی

کاخبردی ب متخصصا امکا

خا برخسی کرده و آ خا گاترش دهند و توانایی ایجاد و توسع تحقیق

خا فراهم کنند .باید ب خاطر داشس ک تحقیق دخ عملیا

این علم نی همانند سایر علوم با ماائل و مشکال

چی ی بیش از مجموع ای از فنو خیاضی اسس.

ب طریق منطقی برخوخد میکند .نگاه این خوش ب ماائل مدیریتی

یک نگاه نظاممند و منطقی با استفاده از خوشهای تحلیلی توسع یافت  ،برای کمک ب تصمیمگیری بهتر دخ انواع
سازما ها اسس .تحقیق دخ عملیا

با خوشهایی مانند «مدلسازی خیاضی» ب تحلیل شرایط تیچیده و دستیابی مدیرا

اجرایی ب تصمیمهای مناسبتر و بهبود سیاتم کمک میکند (آذخ.)0933 ،
اب اخهای ا لی استفادهشده توسط تحقیق دخ عملیا
نظری بازیها ،نظری

شامل «مدلسازی خیاضی ،بهین سازی ،آماخ ،نظری گراف،

ف ،آنالی تصمیمگیری و شبی سازی» اسس .ب دلیل ماهیس محاسباتی با علوم کامپیوتر تیوند

داخد و تحلیلگر اغلب از نرماف اخها یا کدهای اختصا ی مربوط ب آ استفاده میکند .نرماف اخهای تجاخی تحقیق دخ
1. Saaty
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عملیا

اغلب با عنوا اب اخهای حل مائل شناخت میشوند و قابلیس استفاده دخ نرماف اخها و کدهای خود نوشت خا

داخا هاتند.
 .9-90مراحل اجرای «پژوهش در عملیات»
فرایند اجرای «تژوهش دخ عملیا » با مراحل مختلفی گ اخششده اسس ک یکی از خایجترین آ ها دخ شکل 0-99
معرفیشده اسس.

اجرا

ساختن مدل

حل مدل

تعریف مسئله

مشاهده

شکل  .9-90فرایند اجرای «پژوهش در عملیات»

مراحل معرفیشده خا میتوا با ج ئیا

دخ جدول  0-99مروخ کرد.

جدول  .9-90فرایند اجرای روش «پژوهش در عملیات»
ردیف

مراحل

توضیح

0

مشاهده

هر سیاتم ب طوخ مداوم دخ معرض ماائل و مشکالتی اسس ک مانع خسید آ ب اهداف خود میشوند.

3

بیا مائل

9

ساختن مدل

1

حل مدل

9

اجرا

مدیر باید با مشاهده عوامل موجود و خوابط بین آ ها آسیبشناسی کرده و ب تعریف مائل دسس یابد.
دخ وخ

ایجاد مائل دخ سازما  ،باید آ خا با دقس و تمرک بر هم جوانب تعریف کرد .تعریف نادخسس

مائل میتواند موجب سادهانگاخی و نرسید ب خاهحل مناسب آ باشد.
مدل دخ این خوش ،بیا خال

و خوشن از یک مائل دخ دنیای واقعی و سازمانی اسس .مدل میتواند دخ

قالب یکشکل یا نموداخ باشد .اما اغلب دخ  ORمدل شامل مجموع ای از خوابط خیاضی بیا کننده توابع
هدف و محدودیسهای موجود اسس.
مائل فرمول شده دخ قالب یک مدل  ORباید با استفاده از الگوخیتمها و فنو تژوهش دخ عملیا حل شود
و جواب بهین ب دسس آید .اغلب برای حل ماائل  ORاز نرماف اخ استفاده میشود.
جواب حا ل از حل مدل ،اطالعاتی خا برای کمک ب تصمیمگیری بهتر مدیر اخائ میکند .البت مدیر باید
نتایج حا ل از حل مدل خا با تفکر و تعمق مدیریتی و ترکیب آ با نظر مشاوخا موخداستفاده قراخ دهد.

 .3-90مدلسازی در «پژوهش در عملیات»
مدلهای «تژوهش دخ عملیا » دخ حالس کلی ب

وخ

اخائ شده دخ شکل  3-99هاتند.

) 𝑛𝑥 max 𝑧 = 𝑓 (𝑥1 , … ,
𝑚 𝑠. 𝑡. 𝑔𝑖 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ≤ 𝑏𝑖 ∀𝑖 = 1. .
𝑥𝑖 ≥ 0

شکل  .2-90حالت کلی برای ارائه مدلهای «پژوهش در عملیات»
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دخ این شکل )« f(xتابع هدف مائل » و مفهومی اسس ک میخواهیم بیشترین یا کمترین مقداخ آ خا ب دسس آوخیم.
دخ ماائل واقعی «حداکثرسازی سود ،حداقلسازی زیا  ،کوتاه کرد زما انجام کاخ ،کاهش ضایعا  ،اف ایش کیفیس
و امثال آ » از مفاهیمی هاتند ک دخ قالب توابع هدف دخ مدلهای «تژوهش دخ عملیا » نشا داده میشوند .معادل
 Gi(x)<=biنی بیانگر قیودی اسس ک مائل با آ مواج میباشد و تابع هدف باید ب گون ای حداکثرسازی شود ک
قیود هم برقراخ باشند .قیود ناشی از محدودیسهای منابعی چو «نیروی اناانی ،منابع مالی ،فی یکی و امثال آ » اسس.
برای دخک بهتر از ماائل «تژوهش دخ عملیا » و «فرایند مدلسازی» ب یک نمون توج کنید .برفرض اینک یک
تولیدکننده می و ندلی برای تولید محصوالتش از «نیروی اناانی ،چوب و چرم» استفاده میکند؛ سود هر می 999
واحد و سود هر ندلی  399واحد اسس .منابع موخداستفاده برای تولید هر می و ندلی و می ا کل منابع دخ دسترس
ب شرح جدول  3-99خواهد بود.
جدول  .2-90منابع نمونه برای مدلسازی «پژوهش در عملیات»
ردیف

منابع الزم

میز

صندلی

منابع در دسترس

0

نیروی اناانی

 9نفر ساعس

 9نفر ساعس

 399نفر ساعس

3

چوب

 3مترمربع

 0مترمربع

 999مترمربع

9

چرم

 0مترمربع

 909مترمربع

 999مترمربع

1

سود

999

099

این تولیدکننده با توج ب محدودیس منابع موجود با این مائل مواج اسس ک با تولید چند عدد می و چند عدد
ندلی میتواند حداکثرسازی سود خا انجام دهد .این مائل یک نمون ساده از برنام خی ی تولید اسس ک دخ تمام
کاخخان ها و کاخگاههای تولیدی مصداق داخد .تعیین ترکیب تولید بهین موضوعی نیازمند مدلسازی اسس و دخ ماائل
با ابعاد واقعی ب

وخ

ذهنی قابلحل نیاس .مدلسازی مائل موخداشاخه داخای گامهایی ب شرح جدول  9-99اسس.
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جدول  .9-90گامهای مدلسازی برای نمونه کارگاه تولید میز و صندلی
توضیح

ردیف

مراحل

0

تعریف متغیر تصمیم

3

تعریف تابع هدف

9

تعریف قیود

1

تعیین محدودیسهای

تعریف  X1برابر با تعداد می تولیدشده و  X2خا برابر با تعداد ندلی تولیدشده
ازآنجاک هدف مائل ماک یمم کرد

سود اسس لذا تابع سود دخ این مائل برابر با

 Z=500X1+100X2اسس ک باید حداکثرسازی شود.
اخائ تعریف ب ازای هر منبع با توج ب محدودیس منابع دخ دسترس اسس .برای منبع نیروی
اناانی قید  X1+3X2<=2009تعریف میشود ک نشا میدهد کل نیروی اناانی استفادهشده
برای تولید می و ندلی نباید بیشتر از  399باشد .ب طوخ مشاب قیود مربوط ب چوب و چرم نی
تعریف میشود.
عالمتی
9

یعنی متغیرهای تصمیم چ نوع اعدادی با چ عالمتی هاتند .متغیرهایی با اعداد حقیقی ،حیح
یا فر و یک دخ انواع کاخبردها تعریف میشوند.

اخائ مدل خیاضی

مدل خیاضی این مائل ب این شکل میشود:

max 𝑧 = 500𝑋1 + 100𝑋2
5𝑋1 + 3𝑋2 ≤ 200
2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 500
𝑋1 + 0.5𝑋2 ≤ 300
𝑋1 ≥ 0, 𝑋2 ≥ 0

مدل اخائ شده دخ جدول فوق ،یک نمون ساده از مدل برنام خی ی خطی  LPو قابلحل با الگوخیتم سیمپلکس
اسس .هرچند مائل موخداشاخه داخای  3متغیر و  9قید و ب خاحتی و ب

وخ

دستی با الگوخیتم سیمپلکس قابلحل

اسس؛ اما ماائل واقعی بایاخ ب خگ تر و گاهی داخای چند ه اخ قید و متغیر هاتند ک الزم میشود با نرماف اخهای
تخصصی ب حل مدلهای خیاضی آ ها ترداخت شود .برخی از مهمترین نرماف اخهای حل ماائل برنام خی ی خیاضی
دخ جدول  1-99معرفیشده اسس.
جدول  .3-90برخی از مهمترین نرمافزارهای حل مسائل برنامهریزی ریاضی
ردیف

نرمافزار

توضیح

0

WINQSB

نرماف اخی ساده و قابلاستفاده برای دانشجویا ک امکا اجرای انواع مدلهای «تژوهش دخ

3

 LINDOو LINGO

9

GAMS

1

AIMMS

عملیا » خا دخ کاخبردهای مختلف با خوش ساده و بدو نیاز ب برنام نویای فراهم میکند.
دو نرماف اخ داخای زبا کد نویای برای معرفی مدل خیاضی ک مدلهای خیاضی خا با  solverهای
حل برنام خی ی خیاضی حل میکنند .خابط کاخبری آ ها امکا نوشتن مدلهای برنام خی ی خیاضی
ب فرم بات با تشکیل ماتریس ضرایب تابع هدف و قیود توسط خود نرماف اخ خا فراهم میکند.
نرماف اخی قدختمند و داخای خابط کاخبری قوی برای تعریف مدل اسس ک امکا استفاده از انواع
 solverهای خیاضی خا فراهم میکند .این نرماف اخ داخای زبا کدنویای مخصو ی اسس ک
نوشتن مدلهای با ابعاد ب خگ خا ب فرم بات امکا تذیر میکند.
از قویترین نرماف اخهای مربوط ب «تژوهش دخ عملیا » ک امکا ایجاد فرمهای کاخبری برای
وخود اطالعا  ،اجرای مدلها و نمایش نتایج خا فراهم میکند.
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 .5-90انواع مسائل برنامهریزی ریاضی
با توج ب اینک مدلهای خیاضی شامل چ نوع متغیرهایی هاتند مدلهای با متغیرهای حقیقی ،حیح یا فر و یک
یا مدلهای مختلط قابلتعریف اسس .همچنین تابع هدف و قیود ممکن اسس خطی یا غیرخطی باشند ک انواع مدلهای
برنام خی ی خطی و برنام خی ی غیرخطی خا شکل میدهند.
 .6-90کاربردهای مدلسازی ریاضی
ازجمل کاخبردهای مدلسازی خیاضی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  9-99اشاخه کرد.
جدول  .5-90انواع کاربردهای مدلسازی ریاضی برای پژوهش در عملیات
ردیف

انواع

توضیح

0

برنام خی ی

مدلهای برنام خی ی تولید ب منظوخ تعیین ترکیب بهین تولید با توج ب محدودیس منابع دخ دسترس

تولید
3

تعریف میشوند ب گون ای ک سود حا ل از تولید محصوال

حداکثر شود.

برنام خی ی

بهین سازی حملونقل کاالها از مبادی عرض کننده مانند کاخخان ب محلهای تقاضا مانند فروشگاهها ب ویژه

حملونقل

زما محدود بود عرض و تقاضا اسس .بنابراین انتخاب نوع ناوگا حملونقل(کامیو  ،وانس و امثال آ )
با توج ب می ا تقاضای از مبدأ تا مقصد با خویکرد حداقل سازی ه ین حمل موخدتوج قراخ میگیرد.
بهین سازی زما بندی دخ اموخی مانند «حرکس قطاخها ،هواتیماها ،مترو» و «زما بندی امتحانا دخ دانشگاه»

9

زما بندی بهین

1

تخصیص بهین

بهین سازی تخصیص منابعی مانند «بودج  ،نیروی اناانی ،تجهی ا

منابع

شعب خود با حداکثرسازی اخزش کلی کابشده از آ ها اسس.

و «زما بندی نوبسهای کاخی بر اساس تراکم مراجعین دخ ساعا

مختلف» اسس .دخ این ماائل برنام

زمانی فعالیسها با تأکید بر انجام کاخها دخ کمترین زما ممکن بدو اتالف وقس و بدو تداخل خواهد
بود.

9

و امثال آ » از سازما ب واحدها یا

برنام خی ی

تعیین بهین مؤلف های «دانشجو ،کالس ،استاد و دخس» با یک دست از قیود ب منظوخ بهین سازی برنام های

کالسی

کالسی دخ نظامهای آموزشی اسس .برای نمون ممانعس از مواخدی ک یک استاد همزما دخ دو کالس یا
یک دانشجو همزما دخ دو کالس دخس نداشت باشد و یا دخ یک کالس همزما دو دخس تعریفنشده
باشد و ظرفیس کالس با تعداد دانشجویا دخس مطابقس داشت باشد .اینها قیود الزماالجرا و قیودی
مانند کاهش زما بین تشکیل کالسها و استفاده بهین از ظرفیس کالسها برای خالی نبود  ،قیود بهین ساز
هاتند.

5

برش بهین

1

سنجش کاخایی

دخ بایاخی از برشهای نعتی ،برای بهین سازی برش وخقهای فوالدی یا تاخچ دخ ابعاد مختلف ب دنبال
مدلی هاتیم ک نشا دهد تا وخقها یا تاخچ ها چگون چیده و برش داده شوند تا ضایعا

برش حداقل

باشد.
واحدهای ف

از مدلهای برنام خی ی خطی با عنوا مدلهای تحلیل توششی دادهها برای اخزیابی عملکرد و سنجش
کاخایی واحدهای

ف سازما ها مانند واحدهای استانی یا شعب استفاده میشود .کاخایی ب

وخ

خروجی ب وخودی تعریف میشود و واحد کاخاتر ،با وخودیهای کمتر ،خروجیهای بیشتری تولید میکند.
از این خوش برای سنجش کاخایی و ختب بندی واحدهای فی مانند شعب بانک ،بیم  ،واحد دانشگاهی و
مداخس استفاده میشود.
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بهین سازی

مدلسازی خیاضی میتواند برای حل بایاخی از ماائل داخای ساختاخ شبک ای ب کاخ خود .ماائلی مانند

ماائل با

«تعیین کوتاهترین مایر ،تعیین بیشترین جریا قابلعبوخ از شبک توزیع آب یا گاز ،بهین سازی ترافیک دخ

ساختاخ شبک ای
3
09

خیابا ها و امثال آ » ازایندسس بهین سازی ماائل شبک ای هاتند.

تعیین جیره

مدلسازی خیاضی برای تعیین جیره غذایی دام با حداقل نیاز خوزان دام ب «تروتئینها ،ویتامینها ،چربیها

غذایی بهین

و دیگر مواد مغذی » دخ دامداخیها و ترکیب جیره غذایی با کمترین ه ین

تعیین الگوی

اینک دخ چ استانی چ نوع محصولی و ب چ می ا کاشت شود تا بر اساس محدودیسهای منابع موجود

مناسب کشس

و شرایط آبوهوایی ،بیشترین محصول ممکن ب دسس آید.

مواخد موخداشاخه بخش کوچکی از کاخبردهای متنوع مدلسازی خیاضی اسس .دخواقع هر جا ک بخواهیم تصمیمی
بهین از بین گ ین های مختلف و دخ برخی مواقع بیشماخ اتخاذ کنیم ،میتوا از مدلسازی خیاضی کمک
گرفس(مهرگا .)0933 ،
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هدف کلی :آشنایی با روش کشف دانش و دادهکاوی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش دادهکاوی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش دادهکاوی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری دادهها در روش دادهکاوی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتههای دادهکاوی
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مقدمه
دادهکاوی ب کشف الگوها یا مدلهای مخفی موجود دخ بانکهای اطالعاتی یا تایگاه دادهها اشاخه داخد .دخ این فصل
ب معرفی خوش دادهکاوی و فرایند اجرای آ ترداخت خواهد شد.
 .9-99آشنایی با مفهوم دادهکاوی
فلاف دادهکاوی این اسس ک آینده بایاخ ب گذشت شبی اسس .دادهکاوی ب شناخس اموخ مختلف ازجمل خفتاخ
کابوکاخ خود دخگذشت و تیشبینی آینده با تقریب باال بر اساس آ کمک میکند .این خوش فضای حاکم بر اموخ
موخدبرخسی خا شفاف و زمین تصمیمگیری واقعبینان ای خا فراهم خواهد کرد« .دادهکاوی» ترجم عباخ
« »Data Miningو ب معنای «کاوید از معاد داده» یا استخراج اطالعا

گرا بها از حجم عظیم معاد داده اسس.

کلم  Miningدخ معنای ضمنی خود یعنی «استخراج از معد » ب کاخ میخود و دخواقع عباخ
میدهد ک حجم انبوه اطالعا

 Data Miningنشا

مانند یک معد عمل میکند و از ظاهر آ مشخص نیاس چ عنا ر گرا بهایی دخ

عمق این معد وجود داخد .تنها با کندوکاو و استخراج این معد اسس ک میتوا ب آ عنا ر گرا بها دسس تیدا
کرد .برخی از مهمترین ویژگیهای خوش دادهکاوی دخ جدول  0-90معرفی شده اسس (نشری دایک .)0931 ،
جدول  .9-99مهمترین ویژگیهای روش دادهکاوی
ویژگیها

ردیف
0

شاخ توسع یافت و تیچیده از علم آماخ و داخای سازوکاخهایی فراتر از علم آماخ

3

تأکید بر تحلیل و مدلسازی از حجم انبوه دادهها

9

تأکید بر دستیابی ب اطالعا

1

کشف خودکاخ الگوهای ناشناخت دخ دخو دادهها

9

حل مائل ب کمک دادههای موجود

5

فرایند گروهگروه کرد مجموع ای از افراد ،اشیاء یا موضوعا

1

تنها و اخزشمند موجود دخ دادهها ب کمک هوش مصنوعی و شیوههای خودکاخ

استفاده از حداکثری از بانکهای اطالعا

دخ طبق هایی با ویژگیهای مشاب

و تایگاه داده برای تولید دانش

کاخشناسا اعتقادداخند دخنتیج اف ایش دادهها و باالخفتن حجم آ ها دخ تایگاههای داده ،دادههای گردآوخیشده
دخ مخاز داده ب گوخهای داده مبدل شدهاند .این امر باعث اف ایش شکاف میا «داده و اطالعا » شده اسس و دخنتیج
ب توسع نظاممند اب اخهای دادهکاوی برای تبدیل «گوخهای داده» ب «شمشهای طالیی از دادهها» نیاز اسس.
با تیشرفس سریع «فناوخی اطالعا » و خشد انفجاخی تولید «داده» همراه با ظرفیسهای گردآوخی و ذخیرهسازی
آ ها ،تایگاه دادههای بایاخ ب خگی برای تراکنشهای تجاخی شکلگرفت اند .هم خوزه حجم عظیمی از دادههای علمی
دخ زمین های گوناگو تولید میشوند .دادهکاوی با خوشها و نرماف اخهایی ب خودکاخسازی تحلیلها و اکتشاف
مجموع دادههای ب خگ و تیچیده دخ خاستای حل ماائل میتردازد .تژوهشها دخ زمین دادهکاوی دخ گاتره وسیعی
از موضوعا

شامل « آماخ ،علوم کامپیوتر ،یادگیری ماشین ،مدیریس تایگاه داده و بصریسازی دادهها» نبال میشود.
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و دانش کمک می کند .بشر از اطالعا

دادهکاوی ب تبدیل دادهها ب اطالعا

و دانش برای گاتره وسیعی از

کاخبردها ،از تحلیل بازاخ گرفت تا تشخیص بیماخیها ،کشف کالهبرداخی و تیشبینی قیمس سهام استفاده میکند .این
کاخبردها خا میتوا دخ محوخهایی ب شرح جدول  3-90دست بندی کرد.
جدول  .2-99محورهای کاربردی دادهکاوی
محورها

ردیف
0

تیشبینی خودکاخ گرایشها و خفتاخهای اناانی با استفاده از دادههای ژنوم اناانی و دیگر خفتاخها

3

تحلیل تراکنشهای کابوکاخ برای اتخاذ تصمیمهای اثربخشتر دخ حال و آینده

9

تحلیل دادههای شخصی و ت شکی برای گروهبندی و طبق بندی بر اساس اهداف خاص

1

تحلیل دادههای علمی برای خسید ب نتایج و الگوهای جدید یا نوآوخان دخ اموخ خاص

9

تحلیل انواع تصاویر و ویدئوهای نظاختی برای اتخاذ تصمیمهای بهرهوخان دخ حوزه مربوط
بازی و بازیکنا برای کاب نتیج

5

تحلیل دادههای مربوط ب خقابسهای وخزشی مانند اطالعا

1

تحلیل دادههای برگرفت از گ اخشها و اسناد متنی برای کشف واقعیسهای تنها

8

تحلیل دادهها دخ فضای وب با هدف جذب مخاطب بیشتر و اف ایش اثرگذاخی بر آ ها

 .2-99فرایند اجرای دادهکاوی
فرایند اجرای دادهکاوی ب عنوا یک خوش تژوهش خا میتوا دخ قالب فرایندی ب شرح جدول  9-90مروخ کرد.
جدول  .9-99فرایند اجرای روش دادهکاوی
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل یافت ها

9

بحث و نتیج گیری

توضیح
بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش بر اساس بروز نقص یا مشکل دخ کاخ یا فرایندهای کاخی

انتخاب تایگاههای داده مرتبط با موضوع
جمعآوخی دادهها از تایگاههای دادههای منتخب
کاوش دخو دادههای جمعآوخیشده و خسید ب الگوهای منطقی و مناسب برای خفع مائل
جمعبندی از تحلیل یافت ها و اخائ تیشنهاد

 .2-99طراحی پژوهش
دخ فرایند اجرای داده کاوی ،گام نخاس مواجه با مشکل یا مائل اسس .وقتی دخ فرایند اجرای کاخ ،مائل ب خوبی
شناسایی شد؛ بر اساس آ اهداف و سؤاال

تنظیم میشوند .دخ ادام تژوهشگر باید مشخص کند ک با چ نوع

دادههای مرتبطی میتوا با مکانی مهای الگوسازی از دادهها ب خفع مائل یا بهبود فرایند کمک کرد .طراحی اثربخش
تژوهش ب تاهیل فرایند اجرا دخ گامهای بعدی کمک مؤثری خواهد کرد.
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 .9-99مالحظات نمونهگیری
مبنای کاخ دخ خوش دادهکاوی ،استفاده از دادههای حجیم یا انواع بانکهای اطالعاتی یا تایگاه داده اسس .بنابراین دخ
این گام باید ب شناسایی انواع تایگاه داده موجود و مرتبط با موضوع برخسی ترداخس .دخ این خوش و دخ گام نخاس،
شن اسایی و برخسی امکا دسترسی ب انواع تایگاه داده اثربخش دخ طراحی مدل برای خفع مائل ایجادشده دخ فرایند
کاخی موخدتوج قراخ خواهد گرفس.
 .3-99مالحظات جمعآوری داده
دخ این مرحل ب جمعآوخی دادهها از انواع بانکهای اطالعاتی یا تایگاه داده مشخص شده دخ مرحل نمون گیری
ترداخت خواهد شد .دخ این مرحل دادههای دخ یک قالب کلی ساماندهی خواهند شد.
 .5-99مالحظات تحلیل یافتهها
این مرحل مهم از خوش دادهکاوی هما گام «کشف دانش از داده» یا «استخراج اطالعا

و دانش» از دادههای

جمعآوخیشده اسس .فرایند تحلیل یافت ها خا میتوا دخ چند گام اساسی «تاکسازی دادههای خام ،یکپاخچ سازیداده،
انتخاب داده ،تبدیل داده ،کاوش داده ،اخزیابی مدل و اخائ دانش» 0ب شرح جدول  1-90مروخ کرد.
جدول  .3-99مراحل تحلیل یافتهها یا فرایند بازگشتی در روش دادهکاوی
توضیح

ردیف

مراحل

0

تاکسازی داده

حذف دادههای اضافی یا نامربوط (نوی یا نوف ) و داشتن تدبیری برای دادههای بااخزش ازدسسخفت

3

یکپاخچ سازی داده

یکپاخچ کرد دادههای منابع گوناگو دخ یک «انباخ داده» برای امکا انتخاب هدفمند از میا آ ها

9

انتخاب داده

انتخاب دادههای مرتبط از انباخ دادهها برای تحلیل

1

تبدیل داده

استانداخدسازی دادههای منتخب یا تبدیل دادههای منتخب ب شکلی قابلتحلیل

9

کاوش داده

استخراج مدلهای مهم و مبتنی بر خوابط منطقی از دخو دادههای استانداخدشده

5

اخزیابی مدل

از جنب های گوناگونی چو «دقس ،حس ،قابلیس تعمیم و دیگر مواخد»

1

اخائ دانش

اخائ دانش کشفشده ب شیوه قابلدخک ب کاخبر ازجمل بصریسازی با انواع نموداخها

3

1. Data Cleaning, Data Integration, Data Selection, Data Transformation, Data Mining, Pattern Evaluation and
Knowledge Representation
2. Missing Values
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شکل  .9-99فرایند تولید دانش از داده در فرایند دادهکاوی

دخ گام کاوش دادهها برای ساخس الگو یا مدل ،از «سیاتمهای تایگاه داده ،آماخ ،مصوخسازی ،الگوخیتم ،یادگیری
ماشین و امثال آ » استفاده میشود .با این اب اخها میتوا انواع خویکردهای ایجاد الگو یا مدل خا دخ دو شکل کلی
«تو یفی» و «تیشبینان » شناسایی کرد .چهاخ خوش خایج دخ ایجاد مدل یا الگو ب اسامی «طبق بندی ،خوش بندی،
خگرسیو و کاوش قواعد واباتگی» 0دخ ذیل دو دست ا لی «تو یفی و تیشبینان » دخ جدول  9-90معرفی شده اسس
(غضنفری ،علی اده و تیموختوخ.)0981 ،
جدول  .5-99انواع رویکردهای ساخت مدل یا الگو در روش دادهکاوی
ردیف

انواع

0

تو یفی

3

تیشبینان

روشها
الف) طبق بندی :خال

سازی و تأکید بر تو یف فشرده از دادهها دخ قالب انواع طبق ها با ویژگیهای مشترک

ب) خوش بندی :تقایم دادهها با خویکرد مقداخی و عددی دخ گروههای مشاب
الف) خگرسیو یا تیشبینی :امکا تیشبینی تغییرا

یک متغیر از خوی متغیر دیگر

ب) کاوش قواعد واباتگی :یا مدلسازی واباتگی و ایجاد مدلی برای تو یف واباتگیهای معنیداخ بین
متغیرها

بااینک نتیج دادهکاوی بایاخ دقیق اسس اما برای تج ی وتحلیل و تفایر نتایج ب تحلیل گرا حرف ای و متخصصا
ماهر نیاز اسس .دادهکاوی ب الگوهای مشخص و خوابط آ ها کمک میکند ،اما برای کاخبر اهمیس و اخزش این الگوها
خا بیا نمیکند .تصمیماتی از این قبیل بر عهده خود کاخبر اسس .همچنین دادهکاوی خابط اتفاقی بین خفتاخها یا متغیرها
خا تشخیص نمیدهد.
 .9-5-99ساخت مدل با رویکرد طبقهبندی
بخش اعظمی از دانش ب

وخ

طبق بندی قابل مدلسازی هاتند .برای نمون یک ت شک تس از معاین یک

مراجع کننده ،با مشاهده شرایط وی و انجام برخی اندازهگیریها ،او خا دخیکی از طبق های سالم یا بیماخ قراخ میدهد.

1. Classification, Clustering, Regression and Association Rule Mining
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شکل  .2-99نظام طبقهبندی برای مدلسازی

همین فرایند ،با استفاده از کامپیوتر و الگوخیتمهای محاسباتی قابل تیادهسازی و شبی سازی اسس .برای نمون وقتی
شما دخ فضای مجازی و دخ تلتفرمهای خا ی ب موضوعا

یا محتواهای خا ی گرایش نشا میدهید ،بایاخی از

شبک های اجتماعی شما خا دخ گروه خا ی طبق بندی کرده و تالش میکنند تا موضوعا

یا محتوای موخدعالق شما

خا دخ معرض انتخاب شما قراخ دهند .برای نمون با جاتجوی کتاب یا فیلمهای خا ی دخ فیابوک یا ایناتاگرام ،دخ
فح اولی گ ین های انتخابی تیشنهادی بر اساس عالئق شما و دیگر افراد مشاب دخ طبق شما تنظیمشده اسس .امروزه
اغلب سازما ها و نظامهای شبک ای تالش میکنند تا مشتریا خا طبق بندی و برای هر طبق  ،تیشنهادهای خاص و
مربوط ب آ طبق داشت باشند .یعنی اگر آمازو ب شما یک کتاب خما خا برای خرید تیشنهاد کند ،تس شما خا دخ
طبق افراد «خما خوا » یا عالق مند ب خما » ،طبق بندی کرده اسس.
 .2-5-99ساخت مدل با رویکرد خوشهبندی
خوش بندی اختباط ن دیکی با طبق بندی داخد .دخ خوش «خوش بندی ،دست بندی یا گروهبندی» نابس ب ایجاد دست ها
یا گروهها بر اساس مقداخ داده و ن دیکی آ با سایر دادهها دخ محدودهای مشخص اقدام میشود .با این شکل دادهها
دیگر ب

وخ

مقادیر تیوست نخواهند بود بلک ب شکل «گاات » و دخ قالب «گروههای عددی» نمایش داده خواهند

شد .ب اینترتیب میتوا با شناسایی «میانگین ،میان یا مرزهای عددی دخ هر گروه» ب شرح جدول  5-90با خویکرد
«همواخسازی محلی» ب ایجاد الگوی خاص ترداخس.
جدول  .6-99انواع روشهای تحلیل الگوهای خوشهبندی بر اساس هموارسازی محلی در دادهکاوی
ردیف

انواع

0

میانگین

3

ایجاد مرز

9

میان

توضیح
تأکید بر نمایش هر گروه با میانگین آ گروه
تعیین مقداخ حداقل و حداکثر هر گروه ب عنوا مرزهای آ گروه و نمایش گروه با مقادیر مرزی
تأکید بر نمایش هر گروه با میان آ گروه

وقتی دادهها دخ چند گروه یا خوش تقایمبندی میشوند ،دادههایی ک دخ هیچکدام از خوش ها نیاتند خا میتوا
دادههای تر

فرض کرد.

برای نمون با فرمول ساده «شاخص توده بدنی یا  »BMIو با تقایم «وز ب کیلوگرم» بر «قد ب توا دو بر اساس
واحد متر» میتوا افراد یک شهر خا دخ س گروه کلی «الغر با نمرا
«چاق با نمرا

کمتر از « ،»39متناسب با نمرا

 39تا  »39و

بیشتر از  »39خوش بندی کرد .برای این منظوخ میتوا الگوخیتم محاسب شاخص توده بدنی خا ب
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کامپیوتر داد و با استفاده از بانکهای اطالعاتی مشخصکننده قد و وز دخ جامع موخدبرخسی هر یک از افراد جامع
خا دخ یک خوش یا گروه مشخص قراخ داد .برای این منظوخ با «الگوخیتم خوش بندی» دخ کامپیوتر و استفاده از بانک
اطالعاتی داخای دادههای «وز و قد» افراد میتوا آ ها خا دخ س «خوش یا گروه چاق ،متناسب یا الغر» قراخ داد.
افرادی ک دخ یک خوش قراخ میگیرند ،بیشترین شباهس خا ب یکدیگر داخند و دخعینحال ،میا اعضای دو خوش ،
کمترین شباهس (بیشترین اختالف) ممکن وجود داخد .برای انجام این عملیا  ،ک نوعی از یادگیری غیر نظاخ شده
اسس ،الگوخیتمهای متعددی اخائ شدهاند ،ک تعدادی از آ ها ،مبتنی بر خوشهای الهام گرفت شده از طبیعس مانند
شبک های عصبی مصنوعی مانند شکل  1-90هاتند.

شکل  .9-99نظام خوشهبندی برای مدلسازی

 .9-5-99ساخت مدل با الگوی پیشبینی یا رگرسیون
داده خا میتوا با انطباق خگرسیونی دخ یک ویژگی خاص همواخ کرد .خگرسیو خطی بر «بهترین خط» قابل تطبیق
برای دو متغیر تأکید داخد؛ ب نحویک مقداخ یکی بتواند برای تیشبینی دیگری ب کاخ خود .خگرسیو چندمتغیره خطی
نی توسع یافت خگرسیو خطی و داخای بیش از دو متغیر با امکا تطبیق دادهها دخ یک سطح چندبعدی اسس.
دخ خگرسیو برخالف طبق بندی و خوش بندی ،هدف از حل مائل خسید ب یک خابط خیاضی ،برای تو یف
یک تدیده مانند « خابط میا ساعس مراجع ب یک سایس ،محل سکونس ،سن ،سرویس ایمیل موخداستفاده و مقداخ
سفاخش انجامشده توسط یک کاخبر» اسس.

شکل  .3-99الگوی پیشبینی یا رگرسیون برای مدلسازی
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 .3-5-99کاوش قواعد وابستگی برای مدلسازی
کاوش قواعد واباتگی نی نوع دیگری از ماائل مطرحشده دخ دادهکاوی هاتند ،ک کاخبردهای فراوانی خا دخ هوش
تجاخی و طراحی سیاتمهای تیشنهادگر داخند .برای نمون اگر یک فروشنده باتجرب  ،بگوید ک اگر فردی نا و تنیر
خا دخ سبد سفاخش خود داشت باشد ،حتماً شیر خا نی انتخاب خواهد کرد ،یک قاعده مهم خا بیا کرده اسس ک بر
مبنای آ  ،میتوا تصمیمهای زیادی گرفس .مثالً میتوا دخ چیدما فروشگاه ،تاحدامکا «نا  ،تنیر و شیر» دخ
مجاوخ

یکدیگر باشند (تیک ،1بیتا).

شکل  .5-99نظام کاوش قواعد وابستگی برای مدلسازی

 .6-99ابزارهای دادهکاوی
نرماف اخهای متعددی برای انجام تروژههای داده کاوی خوان بازاخ شده اسس ک برخی از آ ها خا میتوا دخ جدول
 1-90مروخ کرد.
جدول  .1-99انواع نرمافزارهای مورداستفاده برای پروژههای دادهکاوی
توضیح

ردیف

انواع

0

Carrot2

3

Chemicalize.org

9

ELKI

1

GATE

9

IBM SPSS Modeler

نرماف اخ دادهکاوی تولیدشده توسط IBM

5

Oracle Data Mining

نرماف اخ دادهکاوی تولیدشده توسط شرکس اوخاکل

1

Microsoft Analysis
Services

نرماف اخ دادهکاوی تولیدشده توسط مایکروسافس

تلتفرمی برای خوش بندی متن و نتایج جاتجو
یک کاوشگر ساختما شیمیایی و موتوخ جاتجوی وب
یک تروژه تحقیقاتی دانشگاهی با تحلیل خوش ای تیشرفت و خوشهای تشخیص دادههای
خاخج از محدوده ک ب زبا جاوا نوشت شده اسس.
یک تردازشگر زبا بومی و اب اخ مهندسی زبا

 .8-99یک نمونه اجرای فرایند دادهکاوی در کسبوکار
بر اساس این خویکرد ،فرایند حل مائل با کمک دادهکاوی دخ یک کابوکاخ خا میتوا طی شش مرحل ب شرح
جدول  8-90مروخ کرد.
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جدول  .8-99فرایند اجرای دادهکاوی در کسبوکار
ردیف

مراحل

0

دخک کابوکاخ

بروز مشکل یا نقص دخ کابوکاخ و طرح آ با متخصص دادهکاوی

3

برخسی و دخک

متخصص دادهکاوی ،ب برخسی دادههای ثبسشده دخ کابوکاخ کاخفرما میتردازد تا با توج ب حجم و

دادهها
9

آمادهسازی دادهها

1

مدلسازی

9

اخزیابی مدل

5

توسع مدل نهایی

توضیح

کیفیس دادهها برای مواجه با مائل اقدام کند.
با اقداماتی چو «یکی کرد انباخهای متفاو
تر

داده دخ کابوکاخ کاخفرما»« ،شناسایی و حذف دادههای

و اشتباه» و «تغییر فرمس دادهها متناسب با مائل »

مدلسازی دادههای آمادهسازی شده با توج ب متدهای متفاو

و انتخاب بهترین مدلها توسط

متخصص
اخزیابی مدل ازنظر کاخفرما و اطمینا از مؤثر بود مدل و اگر مدل کمکی ب حل مائل نکند کل فرایند
از مرحل یک تکراخ میشود.
دخ وخ

خضایسبخش بود اخزیابی ،خاهحلهایی برای توسع مدل نهایی برای حل مائل اخائ می-

شود.

اغلب برای سادگی تعامل کاخفرما با مدل نهایی ،یک نرماف اخ خایان ای نوشت میشود ک کاخ شبی سازی خفتاخ
کاب وکاخ کاخفرما خا بر عهده داخد .با این شکل کاخفرما میتواند با واخدکرد برخی تاخامترهای کنونی از کابوکاخ
خود ،خفتاخ کاخخان و یا سودآوخی کابوکاخ خود خا دخ آینده تیشبینی کند.
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تحلیل تماتیک (مضمونی)

هدف کلی :آشنایی با روش تحلیل تماتیک
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش تحلیل تماتیک
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در تحلیل تماتیک
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در تحلیل تماتیک
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در تحلیل تماتیک
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مقدمه
تحلیل مضمو یا تماتیک ،خوشی برای شناخس ،تحلیل و گ اخش الگوهای موجود دخ دادههای کیفی اسس ک کاخبرد
گاترده ای داخد .این مایر اجرای تژوهش کیفی فرایندی برای تحلیل دادههای متنی اسس و دادههای تراکنده و متنوع
خا ب دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند .دخ این فصل ب معرفی خوش تحلیل تماتیک و چگونگی اجرای آ ترداخت
خواهد شد.
 .9-92مفهوم تحلیل تماتیک
«تحلیل مضمو یا تحلیل تماتیک یا  ،0»TAخوشی برای «شناخس ،تحلیل و تعیین الگوها» دخ دادههای کیفی موجود
اسس .از مهمترین ویژگیهای این خوش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  0-93اشاخه کرد (محمدتوخ0933 ،؛ گاس
و مککویین3903 ،؛ کالخک و براو .)3995 ،3
جدول  .9-92مهمترین ویژگیهای روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک
ردیف
0

ویژگیها
خوشی خایج ،منعطف ،قابل یادگیری سریع و داخای فرایندی تای و قابلاستفاده دخ اکثر خوشهای کیفی
ظاهراً نامرتبط

3

خواند با دقس متنهای برآمده از دادهها و دخک مناسب از اطالعا

9

تحلیل اطالعا با مشاهده نظاممند انواع دادههای مرتبط یا توضیح مفصل جنب خا ی دخ دادهها یا تو یفی از مجموع دادهها

1

«برخسی ج ئیا » و «ثبس الگوها یا مضمو ها» از دخو دادههای جمعآوخیشده با تأکید بر معنای ظاهری و تنهانی تم

9

موخداستفاده برای بیا واقعیس ،بیا خابط علی (تبیین) و ایجاد معرفس از مفاهیم و معانی خوزمره

5

تأکید بر استخراج متن و الگوسازی معنایی بر اساس تاخادایم تفایری

1

تاسخگویی ب این سؤال اسس ک «دادهها چ میگویند؟» و «چ الگویی دخ دادهها با حمایس تمها وجود داخد؟»

8

کدگذاخی برای توسع تمها از دخو دادههای خام و با سازما دهی بخشهای مهم دادهها و خم گشایی خوابط اولی دخ میا
آ ها

3

مناسب برای برجات سازی شباهسها و تفاو ها دخ مجموع دادهها

09

تأکید بر غوط وخی و بازنگری دخ دادهها برای شکلدهی تمهای ا لی و فرعی و دخنهایس یک مدل نظری از مجموع تمها

اگر خوش تحلیل تماتیک ب دنبال ایجاد «مدلهای نظری» از تمها باشد ب خوش «گراندد تئوخی» و اگر با تأکید بر
جمعآوخی دادههای مبتنی بر تجاخب ذهنی تاسخ دهنده باشد ب تدیداخشناسی ن دیک میشود (چاخمَ 3995 ،9؛ گاس،1
3093؛ براو و کالخک3995 ،؛ گاس و مککویین .)3903 ،دخ اغلب مواخد تحلیل تماتیک از هر دو خویکرد استفاده
میکند.
«تم یا مضمو » 9ا لیترین مفهوم کلیدی دخ این خوش خا میتوا از ابعاد مختلفی ب شرح جدول  3-93معرفی کرد
(گاس.)3093 ،
1. Thematic Analysis
2. Victoria Clarke & Virginia Braun
3. Charmaz
4. Gust
5. Theme
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جدول  .2-92مفهوم تم یا مضمون
انواع تعاریف

ردیف
0

دیدگاه مبتنی بر استدالل منطقی تژوهشگر دخباخه موضوعی خاص

3

الگو یا معنای حا ل از دادههای جمعآوخیشده دخ یک تژوهش

9

«عباخا

یا جمالتی برای شناسایی معنای دادهها» یا «توضیحی برآمده از تحلیل کدگذاخیها»

خفسوبرگشتی دخ طول دادهها برای شناسایی

نظر ب اهمیس تحلیل یافت ها دخ تژوهش تحلیل تماتیک و اقداما

تمها ،دادههای جمعآوخیشده موخدبازنگری و کدگذاخی تا خسید ب تمهای ا لی وخ میگیرد .مهمترین خروجی
دخ مرحل تحلیل دادهها شناسایی «تمها یا مضمو های ا لی» اسس .یعنی «تمها» هاتند .هم دادههای جمعآوخیشده
ب شکل «متن» یکدسس شده و با اختصاص کدها برای مفاهیم مشترک ،زمین ایجاد «تم» فراهم میشود .برای نمون
«امنیس» میتواند یک کد و «احااس خطا از امنیس» میتواند یک «تم» حا ل از یک جنب از دادههای جمعآوخیشده
مربوط ب این کد باشد (سالدانا« .)3993 ،0تمها» خا میتوا از ابعاد مختلف ب شرح جدول  9-93دست بندی کرد
(خنیفر و مالمی.)99 :0939 ،
جدول  .9-92انواع تم یا مضمون
توضیح

ردیف

انواع تم

0

ماهیتی

3

زما شناخس

الف) اولی یا شناخس دخ مراحل اولی تژوهش ،ب) نهایی یا معرفیشده دخ گ اخش نهایی

9

تثبیس موقعیس

الف) تثبیسشده یا مشخص بود جایگاه و اختباط آ با سایر تمها ،ب) تثبیس نشده

1

نقش تحلیلی

الف) کلیدی یا بیا کننده نکت مهم ،ب) یکپاخچ کننده یا محوخ تجمیع سایر تمها ،ج) کال یا

9

منبع ایجاد

5

قابلیس مشاهده دخ متن

1

جایگاه تم دخ متن

8

سلال مراتب تمها

الف) خابط ای یا نشا دهنده خوابط ،ب) تفایری یا تفایرکننده ،ج) تو یفی یا تو یفکننده

دخبرگیرنده مجموع ای از تمها
الف) نظری محوخ یا برآمده از نظری های تژوهش ،ب) دادهمحوخ یا برآمده از دادههای تژوهش
الف) تنها یا قابلمشاهده ماتقیم نبود  ،ب) مشهود یا قابلیس مشاهده ماتقیم
الف) تای یا مبین نکت مهم دخ متن؛ ب) سازما دهنده یا واسط تمهای تای  ،ج) محوخی یا
قراخگرفتن دخ کانو مجموع تمها
الف) ا لی یا قراخداشتن دخ سطوح باالتر سلال مراتب؛ ب) فرعی یا دخ سطوح تایینتر بود

 .2-92انواع الگوهای اجرای روش تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون
تحلیلهای کیفی ب مجموع ای از قوانین ثابس و مشخص تایبند نیاتند و از مجموع ای از خطوط خاهنما استفاده
میکنند .این امر باعث انعطافتذیری بیشتر اینگون خوشهاسس .ب طوخکلی هیچخاه منحصرب فردی برای شروع مطالع
دخ تحلیل تماتیک وجود نداخد و هر تژوهشگری با توج ب ماهیس و سؤاال

تژوهش و تصمیما

و اب اخهایی ک

ب کاخ میبرد ،می تواند از خوش خاص خود دخ تحلیل مضمو استفاده کند .بعضی از مراحل تحلیل مضمو  ،مشاب
سایر خوش های کیفی اسس .همچنین این مراحل ل وماً منحصر ب خوش تحلیل مضمو نیاتند و دخ خوشهای دیگر
نی میتوا آ ها خا یافس .از انواع الگوهای خوش تحلیل تماتیک میتوا ب الگوهای «تاژ»« ،استربرگ»« ،میل و
1. Saldana
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هابرمن»« ،لوفلند و همکاخا »« ،کینگ و هاخوک »« ،گاس و مککویین» و «براو و کالخک» 0ب شرح جدول 1-93
اشاخه کرد (محمدتوخ.)0933 ،
جدول  .3-92انواع الگوهای اجرای تحلیل تماتیک یا مضمون
توضیح

ردیف

انواع تحلیل

0

تاژ

3

استربرگ

9

میل و هابرمن

1

لوفلند و همکاخا

از بایاخی جها

9

کینگ و هاخوک

فرایند س مرحل ای «کدگذاخی تو یفی ،کدگذاخی تفایری و یکپاخچ سازی» برای تمهای فراگیر

5

گاس و مک کوبین

1

براو و کالخک

ناخ طبیعسگرا با کاخبرد ویژه دخ مطالعا

میدانی

طرحی تنج مرحل ای ،شامل «مدیریس ،ساماندهی و ترسیم دادهها و سپس توسع تحلیل و سنخشناسی»
ن دیک ب زبا کمی با س مرحل «تقلیل ،نمایش و استنباط» دادهها
با مدل میل و هابرمن اشتراک داخد و شامل هفس مرحل

شامل ن مرحل «تعیین مائل  ،جمعآوخی داده ،متنیکرد دادهها ،کدیابی اولی  ،کدیابی ا لی ،ایجاد
تمها ،اخائ مدل ذهنی ،تحلیل جامع و تهی گ اخش نهایی»
فرایند شش مرحل ای «آشنایی ،کدگذاخی ،جاتجو برای تمها ،بازنگری تمها ،تعریف و نامگذاخی
تمها ،نوشتن گ اخش»

دخ الگوی کینگ و هاخوک مرحل نخاس «کدگذاخی تو یفی یا تحلیل متن با مطالع مکرخ دادهها» اسس .مرحل
دوم بر «کدگذاخی تو یفی یا تفایر متن با کدها» تأکید میشود .گام تایانی آ یا «یکپاخچ سازی» ب مرتب کرد کدها
دخ قالب تمها اشاخه داخد .دخ الگوی ن مرحل ای «گاس و مککویین» با ج ئیا

بیشتری ب مراحل اجرای تحلیل

تماتیک ترداخت میشود .دخ میا الگوهای موخداشاخه ،الگوی «براو و کالخک »3995 ،با معرفی شش مرحل «آشنایی،

کدگذاخی ،جاتجو برای تمها ،بازنگری تمها ،تعریف و نامگذاخی تمها ،نوشتن گ اخش» 3از خواج بیشتری دخ تژوهش-
ها برخوخداخ اسس .دخ ادام فرایند اجرای خوش تحلیل تماتیک با تأکید بر فرایندهای تشریح شده دخ این الگو تشریح

میشود.
 .9-92فرایند اجرای روش تحلیل تماتیک
الگوی کلی فرایند اجرای تژوهش تحلیل تماتیک خا میتوا دخ مراحلی ب شرح جدول  9-93مروخ کرد.
جدول  .5-92فرایند اجرای تحلیل تماتیک
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

توضیح
شناسایی مائل  ،بیا مائل از ابعاد مختلف و بیا هدف و سؤاال

تژوهش بر اساس مائل

تعیین قلمرو تژوهش ،جامع و ویژگیهای موخدمطالع  ،نمون گیری از افراد ،خفتاخها یا وقایع (ب تناسب)
تعیین نحوه مشاخکس تژوهشگر ،خوش و اب اخ جمعآوخی اطالعا

و جمعآوخی دادهها از منابع

آشناشد با دادهها ،ایجاد کدهای اولی  ،جاتجو و شناخس مضامین ،ترسیم شبک مضامین ،تحلیل
شبک مضامین ،ادغام و یکپاخچ کرد مجدد متن
نوشتن یافت ها و تج ی وتحلیل ،نتیج گیریها و مفاهیم

1. Braun & Clarke
2. “Familiarization”, “Coding”, “Searching for Themes”, “Reviewing Themes”, “Definition and Naming
”Themes” and “Writing the Report
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 .3-92طراحی پژوهش
مائل تژوهش برای استفاده از خوش تحلیل تماتیک میتواند بر مبنای مواخدی ب شرح جدول  5-93باشد.
جدول  .6-92ازجمله مهمترین مسئلهها برای پژوهش بهروش تحلیل تماتیک
موارد

ردیف
0

نامشخص و نامعلوم بود نظر افراد دخباخه موضوعی خاص

3

نیاز ب اخائ تفصیلی و ج ئیتر از مضمونی خاص یا گروهی از مضامین دخ دخو دادهها

9

برخسی سؤالی خاص و بدو تاسخ مشخص دخباخه موضوعی خاص

1

نامشخص بود یک موضوع دخ حوزه عالق تژوهشگر دخ دخو دادهها
تفاو

9

سؤاال
سؤاال

معنای مشهود و تنها دخ تمها

تژوهش میتوانند خیلی کال  ،اکتشافی یا محدود و تو یفی باشند .ب خغم اینک تروژههای تژوهشی با

تژوهش هدایس می شوند اما این سؤاال

ممکن اسس طی اجرای تروژه ا الح شوند (براو و کالخک،

.)3995
 .5-92مالحظات نمونهگیری در روش تحلیل تماتیک
دستوخا لعمل دقیق و مشخصی برای تعداد نمون کافی دخ خوش تحلیل تماتیک وجود نداخد اما میتوا مالحظاتی ب
شرح جدول  1-93خا موخدتوج قراخ داد (فوگاخد و تات 3909 ،0؛ بویات یس.)0338 ،
جدول  .1-92انواع مالحظات نمونهگیری در روش تحلیل تماتیک
مالحظات

ردیف
0

وجود دامن ای بین شش تا بیش از  199نمون دخ انواع تژوهشهای انجامشده

3

تأکید کمتر خوی تعداد نمون موخدنیاز دخ ابتدای کاخ و تأکید بیشتر دخ شناسایی تعداد مناسب دخ فرایند اجرای تژوهش

9

تأکید برخی منابع بر ادام استفاده از نمون ها تا خسید ب اشباع نظری
برقراخ بود حجم مشخص از نمون و امکا هدف مطالع استفاده از خوشهای تصادفی

1

دخ وخ

9

تأکید برخی منابع بر استفاده از تعداد استفادهشده دخ مطالعا

5

تاالیش و حذف نمون های ب ظاهر مرتبط ولی دوخ از هدف ا لی تژوهش

مشاب

دخمجموع یک الگوی تیشنهادی برای انتخاب نمون توسط براو و کالخک دخ سال  3909و ب شرح جدول -93
 8اخائ شده اسس (کالخک ،براو و هایفیلد.)3998 ،3

1. Fugard and Potts
2. Hayfield
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جدول  .8-92الگوی پیشنهادی براون و کالرک ( )2099برای انتخاب نمونه در پژوهش تحلیل تماتیک
پروژههای

پروژه متوسط

پروژه بزرگ

ردیف

نوع داده

کوچک

مانند پایاننامه

مانند رساله دکتری

 5تا  09نفر

 09تا  39نفر برای یکی از چند منبع جمعآوخی داده بود و

0

مصاحب

 9تا  09نفر

3

مصاحب گروهی

 0تا  9نفر

 9تا  5نفر

9

تیمایش کیفی

 39تا  99نفر

 99تا  099نفر

1

تکمیل داستا

 39تا  19نفر

 19تا  099نفر

9

منابع دسسدوم مانند

0تا  099نمون

 0تا  399نمون

بیشتر از  99نفر دخ وخ

تنها منبع بود

 9تا  5نفر برای یکی از چند منبع جمعآوخی داده بود
و بیشتر از  09نفر دخ وخ

تنها منبع بود

بیشتر از  99نفر برای یکی از چند منبع جمعآوخی داده بود
و بیشتر از  399نفر دخ وخ

تنها منبع بود

بیشتر از  099نفر برای یکی از چند منبع جمعآوخی داده
بود
و بیشتر از  199نفر دخ وخ

تنها منبع بود

از  9تا بیشتر از  199نمون

محتوای خسان

 .6-92مالحظات جمعآوری دادهها
از مهمترین مالحظا

جمعآوخی دادهها دخ خوش تحلیل مضمو یا تحلیل تماتیک میتوا ب مواخدی ب شرح جدول

 3-93اشاخه کرد.
جدول  .1-92انواع مالحظات جمعآوری دادهها در روش تحلیل تماتیک
ردیف

مالحظات

0

انواع اب اخ مانند «مصاحب فردی ،مصاحب گروهی ،ترسشنام کیفی ،تکمیل داستا  ،مشاهده ،برگ کدگذاخی» یا ترکیبی از آ ها

3

انواع محتوا برای جمعآوخی دادهها شامل «برنام تلوی یونی ،مصاحب  ،سخنرانی یا یک سند»

9

ل وم تیادهسازی و یکدسسسازی دادههای جمعآوخیشده از اب اخهای مختلف ب شکل نهایی متن نوشتاخی

1

تعیین چاخچوب ،تروتکل و معیاخی مشخص برای تبدیل انواع دادهها ب متن نوشتاخی

تکمیل داستا خوشی برای جمعآوخی دادههای کیفی اسس ک دخ آ شرکسکنندگا با تکمیل داستانی ک
ب طوخمعمول توسط تژوهشگر آغازشده اسس ،نظرا

خود خا دخباخه یک موضوع بیا میکنند (کالخک ،براو  ،فریث

و مولر .)3903 ،0ب یک نمون از الگوی جمعآوخی داده ب خوش تکمیل داستا دخ شکل  0-93توج کنید.

1. Hannah Frith and Naomi Moller
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س

شکل  .9-92نمونهای از برگه جمعآوری داده به روش تکمیل داستان

دخ تعیین چاخچوب ،تروتکل یا معیاخی مشخص دخ تبدیل دادهها ب متو نوشتاخی باید مالحظا

خا ی خا مدنظر

قراخ داد .برای نمون وقتی مصاحب های شفاهی تیادهسازی میشود میتوا ب نکاتی چو «دخ این قامس مصاحب شونده
دایش تایین آمد» اشاخه کرد .این توضیح میتواند بیانگر نشان ای از یک تغییر دخ سخن باشد .بنابراین دخ این مرحل
تبدیل خویدادهای غیرکالمی دخ سخنرانیها یا گفتگوها ب متن نوشتاخی قابلتشخیص ،برای دخک عمیقتر از معنای
دادهها بایاخ مهم اسس .برخی منابع ب زما حدود  09دقیق وقس برای نگاخش یک گفتگوی  9دقیق ای اشاخه داخند.
دخ این مرحل دادهها دخ سطح مناسبی از ج ئیا
ازجمل سؤاال

خونویای و حس آ ها برخسی میشود.

کلیدی برای جمعآوخی دادهها هنگام مروخ محتوا ،میتوا ب چند نمون ب شرح جدول 09-93

دخ یک تژوهش خاص اشاخه کرد .این نمون سؤاال

اغلب ب کدگذاخی و تحلیل دادهها کمک میکنند.

جدول  .90-92نمونه سؤاالتی برای جمعآوری دادهها در پژوهشی خاص
سؤاالت

ردیف
0

مردم چ کاخی انجام میدهند و ب دنبال انجام چ چی ی هاتند؟

3

با چ دقتی این کاخ خا انجام میدهند و از چ اب اخ خاص یا خاهبردهایی استفاده میکنند؟
حبس میکنند و چ برداشتی از خوند اجرا داخند؟

9

اعضا دخباخه این امر چگون

1

مردم چ تیشفرضهایی خا داخند؟

9

چ چی خاص و مرتبط با موضوع خا ب عنوا تژوهشگر میبینم؟

دامن وسیعی از دادهها وجود داخد؛ برای نمون متو مختلف میتوانند دامن ای از یک کلم تا مجموع چندین فح
تاسخ ب یک سؤال تژوهشگر باشد .می ا دادههای جمعآوخیشده دخ خاهبردهای تحلیل دادهها اثر داخد .دخ اغلب
تژوهشهای مشاب ب مصاحب عمیق دخ زما های دوساعت و جمعآوخی دخ حدود  19فح مطلب اشاخه میشود.
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 .1-92مالحظات تحلیل دادهها
الگوی شش مرحل ای براو و کالخک ( )3995ب شرح جدول  00-93بیشتر بر گامهای الزم تس از جمعآوخی
دادهها تأکید داخد.
جدول  .99-92فرایند تحلیل دادهها در روش تحلیل تماتیک با الگوی براون و کالرک
ردیف

مراحل

0

آشنایی با دادهها

3

کدگذاخی

9

جاتجو برای تمها

1

بازنگری تمها

9

تعریف و نامگذاخی تم

توضیح
غوط وخی دخ دادهها و بازخوانی مکرخ آ ها همراه با جاتجوی معانی ب منظوخ آشنایی کامل با
محتوا
فرایندی نظاممند برای شناسایی و برچابگذاخی بر خوی ویژگیهای مرتبط دخ دادهها
تمرک خوی تحلیل کدها دخ سطحی کال تر و مرتب کرد کدهای مختلف دخ قالب تمها
برخسی مناسببود تمهای تولیدشده از ابعاد مختلف و تاالیش تمها
اخائ تعاخیفی برای هر تم ب شکل کوتاه و اثربخش و دخ ادام انتخاب یک نام برای هر تم

ها
5

نوشتن گ اخش

ادغام خوایسهای تحلیلی و اخائ یک نتیج واضح و متقاعدکننده

 .9-1-92آشنایی با دادهها :تس از جمعآوخی دادهها برای آشنایی کامل با آ ها باید حداقل یکباخ قبل از کدگذاخی،
کل دادهها خا ب ا دقس مطالع کرد .دخ این مرحل بر «مروخ چندباخه دادهها» همراه با دانش عمیق دخ حوزه مربوط
تو ی شده اسس .این اقدام باید با غوط وخی دخ دادهها یعنی «خواند و بازخوانی متو »« ،گوشداد ب مصاحب ها»
و «یادداشس-برداخی از هرگون مشاهده قابلتحلیل» باشد تا شرایط برای اخائ تحلیلی فراتر از معناهای معمول موخد
مشاهده فراهم شود .دخ این مایر باید دخ وخ

شناسایی ابعاد جدید ،آ ها خا دخ قالب یادداشسهایی ثبس کرد .این

گام ب «شناسایی برخی ایدهها و الگوها» و «کدگذاخی» دخ مرحل بعد کمک میکند(کالخک ،براو و هایفیلد.)3998 ،
 .2-1-92کدگذاری :دخ این مرحل ب شکلی نظاممند نابس ب شناسایی و برچابگذاخی بر خوی ویژگیهای مرتبط
دخ دادهها و مبتنی بر سؤاال

تژوهش اقدام می شود .این مرحل نخاتین گام برای فرایند شناسایی الگوهای دخو

دادهها با ساماندهی دادهها دخ گروههای مشاب اسس (کالخک ،براو و هایفیلد .)3998 ،تژوهشگر دخ مرحل قبل ضمن
آشنایی با دادهها دخ این مرحل بهتر میتواند موضوعا

تکراخی دخ دادهها خا تشخیص دهد .ضمن اینک یادداشسهای

مرحل قبل ب این هدف کمک خواهد کرد (گاس و مککویین .)3903 ،کدگذاخی با تحلیل قیاسی یا مقایا های کلی
شروع و طی آ کدها دخ طول فرایند تژوهش شناسایی میشوند .این فرایند ب شکل چرخ ای یا اقدام خفسوبرگشتی
دخ داده ها و تا ایجاد حس اطمینا تژوهشگر از انتخاب مناسب کدها ادام خواهد داشس .دخ این مرحل از کدها برای
تقایم دادههای متنی ب قامسهای فهمیدنی و قابلاستفاده مانند «بند ،عباخ  ،کلم یا دیگر معیاخها برای تحلیل
خاص» استفاده میشود .دخ مرحل کدگذاخی ،چاخچوب و حدومرز کامالً مشخصی برای کدها تعیین میشود؛ تا جائیک
کدها غیر قابلتغییر و غیرتکراخی باشند .ب طوخ خال

تژوهشگر دخحین مروخ متن و شناسایی «ایدهها و الگوها»،

آ ها خا بر اساس محوخهای معرفی شده دخ جدول  03-93کدگذاخی میکند (ویات یس.)0338 ،
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س
جدول  .92-92انواع محورهای کدیابی برای ایدهها و الگوهای درون متن
توضیح

ردیف

انواع

0

نظری محوخ

کدگذاخی بر اساس نظری خاص ،عنا ر یا فرضی های آ

3

تژوهش قبلی

استفاده از دانش یا تژوهشهای قبلی برای کدگذاخی

9

استنتاجی

مبتنی بر تجرب تژوهشگر و استنتاج او از دادههای جمعآوخیشده

دخ خویکرد استنتاجی ،فرایند کدیابی اولی با کاهش ،شکاتن و ترکیب دادهها دخ ذیل عناوین مشخص برای ایجاد
«تم یا طبق ای مشخص» و استنتاج دخباخه معنی کدها انجام میشود .دخ خویکردهای «نظری محوخ» یا «تژوهشهای
قبلی» باید کدها مبتنی بر نظری های هدایسکننده اهداف و سؤاال باشند .کدگذاخی خا میتوا  ،دستی یا با نرماف اخهای
خایان ای انجام داد .همچنین ،میتوا با نوشتن یادداشس بر خوی متن یا حواشی آ و یا با استفاده از مدادهای خنگی و
ماژیک ،دادههای موخدنظر خا برجات کرد .همچنین ،میتوا از یادداشسهای فهرسسبندی شده و فیشهای تژوهشی
استفاده کرد.
 .9-1-92جستجو برای تمها :این مرحل با تحلیل کدها و با تأکید بر گروههای شکلگرفت از کدها ،تالش میشود
تا با ایجاد یک طرح قابلقبول معنایی «تمها» معرفی شوند .یعنی تژوهشگر باید ب معنایی فراتر از معنای سطحی دادهها
دسس یابد .طبق ها یا تمها از دادهها و بر اساس «تکراخ ایدهها ،ا طالحا مکنو  ،استعاخهها ،مقایا ها ،تغییر موضوع،
شباهسها و تفاو ها» دخ متن فراهم میشوند برای این منظوخ از «ج ئیا نگاشت شده دخ مراحل قبل دخباخه چگونگی
و چرایی ترکیب کدها و ساماندهی دخ مایر تاسخ ب سؤاال

و ایجاد تمها» استفاده میشود .هر چ قدخ این کاخ ناقص

یا ناکامل باشد ،امکا بازگشس از مراحل بعد ب این مرحل وجود خواهد داشس .بنابراین بهتر اسس برای اطمینا از
اعتباخ کاخ ،نابس ب امر کنترل توسط همکاخ و اطمینا از مناسب بود تمهای برآمده از دادهها و دالیل آ بهره برد
(براو و کالخک .)3995 ،برای کدگذاخی و حتی شناسایی تمها میتوا از خوشهای قیاسی و استقرایی ب شرح
جدول  09-93استفاده کرد (بویات یس0338 ،0؛ براو و کالخک.)3995 ،
جدول  .99-92تحلیل دادهها با روشهای قیاسی و استقرایی
ردیف

روشها

0

قیاسی

3

استقرایی

توضیح
الف) شناسایی تمها بر اساس نظری منتخب تژوهشگر دخ برخسی موضوع
ب) انتخاب کد بر اساس نظری ای مشخص و کدگذاخی با عالئم ،شاخصها و شواهد حمایسکننده از نظری
الف) شناسایی تمها بر اساس دادهها یا کدها و تیشفرضهای اختصاصیافت ب هر کد
ب) تحلیل دادههای متنی و تراکنده و تبدیل آ ب دادههایی غنی و تفصیلی

فراوانی استفاده از خوش استقرا برای شناسایی تمها بیشتر اسس .شناسایی تمها با خوشهای موخداشاخه ب مالحظا
متعددی ب شرح جدول  01-93نیاز داخد (بویات یس.)0338 ،

1. Boyatzis
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جدول  .93-92مالحظات شناسایی تمها در تحلیل یافتهها به روشهای قیاسی و استقرایی
مالحظات

ردیف
0

شناسایی تم بر اساس فراوانی تدیده یا با توج ب فضای دخو هر آیتم از دادهها یا دخ طول مجموع دادهها

3

فراوانی چندباخه تدیده دخ طول مجموع دادهها مهم اسس اما فراوانی باالتر ضروختاً ب معنای اهمیس بیشتر آ نیاس.

9

اهمیس نقش قضاو

تژوهشگر دخ دخک و شناسایی تمها

ایجاد دخک دقیق یا تصویری ب خگ توسط هر تم و با تأکید بر مفاهیم تمهای با معنای خوشن یا تنها

1

ضروخ

9

تأکید تم بامعنای خوشن ،اخائ معانی خوشن و سطحی دادهها با معرفی و تو یف بدو توج ب عمق و تیچیدگی آ ها

5

تأکید تم با معنای تنها  ،اخائ معانی موجود دخ زیر چتر «ایدهها ،الگوها و تیشفرضها»

1

نیاز تم با معنای تنها ب تفایر بیشتر دادهها و تمرک خوی سؤال یا حوزه موخدبرخسی دخ مجموع دادهها

«تمهای ایجادشده» باید ب اندازه کافی توسط «نظری ها» یا «ادبیا

تیشین » تشتیبانی شوند .این تشتیبانی با برخسی

چگونگی شکلگیری خوابط بین «کدها و تمها» و «انواع تمها» قابلشناسایی خواهد بود .دخ این مرحل جاتجو با
تحلیل و ترکیب کدها برای شناسایی تمهای ا لی با مالحظاتی ب شرح جدول  09-93وخ

میگیرد.

جدول  .95-92مالحظات شناسایی تمهای اصلی در فرایند جستجوی مضامین
ردیف
0

مالحظات
تأکید بر یکپاخچ سازی یا تحلیل و ترکیب کدها برای ایجاد تم و مرتب کرد کدها بر اساس هر تم
استفاده از «شکل ،نموداخ ،جدول ،نقش ذهنی» و «نوشتن نام هر کد با توضیحی خال

بر خوی کاغذ جداگان » و «قراخ داد

آ دخ ستو تم مربوط»
3

اگر برای برخی کدها «تم» شناسایی نشد برای آ ها از عناوین «تثبیس نشده یا موقس» استفاده میشود.

9

نهایس خسید ب «نقش کلی تمها»

با شکلگیری «نقش کلی مناسب مضمونی» می توا ب مرحل بعد خفس؛ دخ غیر این وخ

و فقدا همخوانی

دادهها ،تژوهشگر باید مرحل کدگذاخی خا تا خسید ب یک «نقش مضمو خضایسبخش» ادام دهد.
 .3-1-92بازنگری تمها :دخ این مرحل فرایند تولید تم متوقف و بر خوی تمهای ایجادشده از ابعادی ب شرح جدول
 05-93برخسی وخ

میگیرد.
جدول  .96-92محورهای بررسی و بازنگری تمهای ایجادشده
محورها

ردیف
0

تناسب کافی تم با دادههای کدگذاخی شده

3

تناسب کافی تم با مجموع کل دادهها

9

اطمینا از خوشن و واضح بود تمها

1

اطمینا از وجود ماهیتی متمای کننده دخ هر تم

9

اطمینا از وجود مفهوم محوخی سازما یافت برای هر تم

ممکن اسس این بازنگری و برخسی منجر ب «تغییر»« ،حذف» دخ برخی تمها شود و یا حتی الزم شود تا مرحل
قبل تکراخ شود (کالخک ،براو و هایفیلد .)3998 ،با برخسی اعتباخ هر یک از تمها و چگونگی اختباط آ ها با مجموع
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س

داده ها باید ب نقش تماتیک بالقوه با انعکاس دقیق و خوشن از معناهای موجود دخ دادهها و بازتاب تجاخب شرکس-
کنندگا خسید .برای این منظوخ خواند و بازخوانی مجدد دادهها امری مهم و حیاتی اسس .اگر نقش بالقوه نقش خود
خا ایفا کرد میتوا ب مرحل بعد خفس اما اگر این نقش نتیج الزم خا نداشس باید مراحل «بازنگری و بازتعریف» خا بر
خوی کدهای موجود تکراخ شو د .این مرحل تا جایی ادام داخد ک ب نقش تماتیک یا مضمونی خاضیکنندهای
دسسیافس .دخ تایا این مرحل  ،تژوهشگر داخای ایدهای حا ل از تمها و چگونگی قراخگیری آ ها دخ کناخ هم برای
بیا یک خوایس دخباخه مجموع ای از دادهها خواهد بود.
 .5-1-92تعریف و نامگذاری تمها :دخ این مرحل تعاخیفی برای هر تم ب شکلی خال

و اثربخش اخائ میشود و

دخ ادام «یک نام» برای هر تم با تأکید بر «اطمینا از خوشنبود مفهوم» و «نمایانگر مایری هدایسکننده بود »
انتخاب میشود (کالخک ،براو و هایفیلد .)3998 ،این امر ب شناخس و تشریح بهتر تمها کمک خواهد کرد .این اقدام
ب «ادغام و یکپاخچ سازی متن» نی معروف اسس و اجرای آ با اقداماتی ب شرح جدول  01-93موخد تأکید قراخ
میگیرد.
جدول  .91-92اقدامات کلیدی برای تعریف و نامگذاری تمها
فرایند

ردیف
0

بازبینی مجدد تعریف «تمها» و دادههای داخل آ و تحلیل با دیدی عمیقتر

3

خوشنکرد ماهیس تم و چگونگی توشش جنب خاص دادهها

9

تعریف خوشن و واضح مضامین شناخت شده

1

اختصاص نام مختصر و موج ب هر مضمو با ظرفیس القاء موضوعیس توششدهنده آ ب ذهن مخاطب

 .6-1-92نوشتن گزارش :این مرحل بر ادغام خوایسهای تحلیلی با اخائ یک نتیج واضح و متقاعدکننده تأکید
داخد .بنابراین باید با ایجاد یک چاخچوب سازما یافت از تمها ،زمین استخراج «نتایج» از دل آ ها فراهم شود .دخ
گ اخش نهایی باید شواهد مناسبی دخباخه تمها فراهم شود .نتیج گیریها و مفاهیم تژوهش باید با تأکید بر نظری های
مرتبط و استنتاجها با تبیین تمها اخائ شود .نوشتن گ اخش نهایی با توج ب تمها یا مضمو هایی ک منجر ب اخائ
تاسخهای معناداخ ب سؤاال

تژوهش شدهاند .باید دخباخه اختباط ایجادشده بین هر تم با دیگر تیمها و اخائ تاسخ

مشخ ص ب سؤال تژوهش بحث کرد .هدف ا لی نوشتن گ اخش نهایی تحلیل تماتیک ،خهنمو کرد خواننده ب
نتیج حا ل شده با استدالل و اسناد شاهد کافی و مناسب اسس (گاس و مککویین.)3903 ،
 .1-92ارزیابی کیفیت پژوهش
میتوا از انواع معیاخهای اخزیابی تژوهشهای کیفی برای آ استفاده کرد .چو این خوش منعطف اسس ،تژوهشگر
باید کاخ انجامشده خا ب شکلی شفاف و آشکاخ اخائ دهد .از مهمترین خوشهای اخزیابی تژوهش تحلیل مضمو میتوا
ب مواخدی ب شرح جدول  08-93اشاخه کرد .از مهمترین این محوخها میتوا ب «اعتباخ ،انتقال ،اطمینا و تأیید»

0

اشاخه کرد.
1. Credibility, Transferability, Dependability and Conformability
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جدول  .98-92انواع روش ارزیابی پژوهش تحلیل تماتیک
توضیح

ردیف

انواع

0

قابلیس اعتباخ

3

قابلیس انتقال

تطبیق یافت های ب دسسآمده با نظرا

9

قابلیس اطمینا

تأکید بر طراحی تژوهش با تمام ج ییا

1

قابلیس تأیید

همگونی جمعآوخی دادهها از منابع مختلف برای مطالع تدیده خاص
اندیشمندا و تیشین های معتبر تژوهشی
تیش از وخود ب میدا تژوهش

اخائ نتایج تحلیل ب تاسخدهندگا و دخخواسس اعالم نظر آ ها ازنظر می ا تأیید یا مثلثبندی و می ا تأیید
تعدادی تحلیلگرا خبره و ماتقل
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روش تحلیل
روایی یا روایتی

هدف کلی :آشنایی با روش تحلیل روایی یا روایتی
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مقدمه
خوش تژوهش تحلیل خوایی یا خوایتی یکی از خوش های تژوهش کیفی اسس .دخ این فصل ب مفهوم ،مراحل اجرا و
مالحظا

خوش تژوهش خوایی ترداخت خواهد شد.

 .9-99مفهوم پژوهش روایتی

9

«خوایسها» داستا های زندگی مردم اسس .مردمی ک تجربیا

متفاوتی از جها تیرامو خود داخند و براساس آ ب

داستا گویی دخ موخد زندگی خود میتردازند .تژوهش خوایی مطالع چگونگی تجربیا

متفاو

اناا ها از جها

تیرامونشا اسس .تژوهشگرا خوایی ب مردم اجازه میدهند تا داستا هایی از «زندگی خود» تعریف کنند .سپس این
داستا ها خا جمعآوخی میکنند و خوایسهای مربوط ب تجرب آ ها خا مینویاند« .خوایس» هم «تدیده» و هم «خوش
تژوهش» اسس .وج تدیده آ «داستا » و وج خوش تژوهش آ با عنوا «خوایس» مطرح میشود .دخمجموع زندگی
مردم ماهیتی داستانی داخد و خودشا هم دخ موخد آ داستا گویی میکنند .اما تژوهشگر خوایی ،ب دنبال تشریح
زندگیها با جمعآوخی داستا های مربوط ب آ ها و نگاخش خوایسهای مربوط ب تجرب های خاص هاتند (نوخیا ،
.)0935
ا طالح خوایی از فعل «خوایس کرد » یا «بیا کرد داستا با ج ئیا » میآید .تژوهش خوایتی یک خاهبرد
تژوهشی اسس ک تژوهشگر ب کمک آ «زندگی افراد» خا مطالع میکند و از یک یا چند نفر میخواهد ک داستا های
زندگی خود خا بیا کنند .سپس ،این اطالعا توسط تژوهشگر ب

وخ «خوایس زمانی» بازگویی یا بازسازی میشوند.

دخ تایا خوایس موخدنظر ،تژوهشگر دیدگاههای زندگی شرکسکننده خا با دیدگاههای خود دخ قالب خوایس جمعی
(مشترک) تلفیق میکند (مرادی .)0935 ،تژوهش خوایتی با برخسی جنب های خاص و برای فهم عمیق تجرب زندگی
خوایسشده اناا ها دخ بافس اجتماعی و فرهنگی وخ

میگیرد .تحلیل خوایس ،بر معنابخشی ب تجربیا

افراد از

طریق بیا داستا ها توسط خود آ ها تأکید داخد (آقابابایی و همتی.)0939 ،
واژه خوایسشناسی 3توسط تودخوف 9بلغاخی -فراناوی دخ سال  0353ابداع و ب تژوهش علمی تبدیل شد .خوایس
شناسی با ساختاخگرایی دخ زمین نقد ادبی آغاز شد؛ ب نحویک عنا ر ادبی با جایگاهشا دخ شبک خوابط موجود
توجی میشوند .دخ این خوش ب جای توج ب «چیاتی» ب «چگونگی بیا خوایس» ترداخت میشود .هر خوایس داخای
دو سطح «خوبنا و زیربنا» ب شرح جدول  0-99اسس (نوغانی و عباچی.)0935 ،
جدول  .9-99انواع سطوح در هر روایت
توضیح

ردیف

انواع

0

زیربنا

اطالعا

3

خوبنا

چید اطالعا

اولی و اساسی مربوط ب شخصیسها و خخدادهای ا لی داستا
اولی و خام دخ کناخ هم و ب شکلی هنرمندان و ساختن یک خوایس یا داستا

1. Narrative Research
2. Narratology
3. Todorov
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خوش خوایتی ،خوشی بینخشت ای و از خویکردهای تفایری دخ علوم اجتماعی برای برخسی کیفی و کاب دادههای
غنی از بین داستا ها اسس .دخمجموع یک خوایس« ،بازگویی یک داستا و مجموع ای از خویدادها» دخ یک «توالی
زمانی» اسس .اناا ها اغلب برای تشریح و بیا دانات ها یا آشکاخ کرد واقعیا  ،آ ها خا ب

وخ

یک داستا مطرح

میکنند .مهمترین تفاو های بین داستا و خوایس خا میتوا دخ جدول  3-99مروخ کرد (نوغانی و عباچی.)0935 ،
جدول  .2-99مهمترین تفاوتهای بین داستان و روایت
ردیف
0

تفاوتها
داستا ها ب عنوا محصول نهایی خوش خوایتی و برای شناخس
و هنر اما خوایس خویکردی تژوهشی

3

داستا موضوعی دخ ادبیا

9

خوایس ،بازگویی یک داستا با خویکردی نظاممند و معتبر

برخی از مهمترین ویژگیهای خوش تژوهش خوایتی خا میتوا دخ جدول  9-99مروخ کرد (نوغانی و عباچی،
0935؛ الولر.)3993 ،0
جدول  .9-99مهمترین ویژگیهای روش پژوهش روایتی
ویژگیها

ردیف
0

اناا ها جها خا دخ قالب خوایس میفهمند و آ خا دخ قالب خوایس بیا میکنند.

3

تأکید بر طبق بندی دخونی متو و برخسی ساختاخ با استخراج گرامر (ساختاخگرایی) و فرایند تفایری (تااساختاخگرایی)

9

تأکید ساختاخگرایا بر بازنمایی جها با کالم یا تصویر دخباخه شخصیسهایی دخ زما و مکا مشخص دخ قالب خوایس

1

تأکید تااساختاخگراها دخ نقش خوایسها بر نظم بخشید ب جها اناا

9

تأکید تاخادایم «برساختی/تفایری» بر ل وم واقعی و برآمده از زبا و تجرب های کنشگرا اجتماعی بود خوایس دخ قالبی علمی
وخ

حکایس

5

تأکید بر تجاخب فردی دخ فرایند زمانی «گذشت  ،حال و احتمال وقوع دخ آینده» ب

1

تأکید بر نقش خوایس دخ انتقال دانش تیچیده و تلویحی و کمک ب تیشبرد اخزشها و باوخهای معین دخ ساخس هویس فردی

8

تأکید بر مطالع خاههای تجرب اناا از جها یا داستا های اناا دخباخه زندگی خود و دیگرا

3

تأکید بر ویژگی ساختاخیافتگی ،استفاده از ساختاخهای تیشین و تکراخی ،داخای خط سیر ،داخای گوینده و ماتل م فا ل زمانی
و مکانی خخدادها از گوینده و مخاطب

09

تأکید بر همکاخی تژوهشگر با شرکسکنندگا و ابعاد زمانی ،همدلی ،آزادی ،اعتماد و شرایط تعامل اجتماعی دخ جمعآوخی
داده

00

خوشی میا خشت ای مرکب از حوزههای نظری سواد ،تاخیخ شفاهی ،خما  ،خوا شناسی ،فولکلوخ و فلاف

03

تأکید بر داستا زندگی افراد و نگاهی تاخیخی ب زندگی با فرض اینک مردم واقعیسهایشا خا بر اساس خوایسها میسازند.

«خوایس یک تجرب » اب اخ مناسبی برای سهیم کرد تجرب فرد با دیگرا ب عنوا یک نتیج و فرایند اسس؛
ب گون ای ک مخاطبا تجرب و خاوی ،بتوانند این تجاخب خا بازسازی کنند و ب فهم مشترکی برسند .اناا جها خا از
طریق خوایسها سازما دهی میکند .برای نمون میتوا ب یک استاد دانشگاه اشاخه کرد ک تجرب های موفق خود دخ
طول بیاس سال تدخیس خا خوایس و از آ یک الگوی مفهومی و عملی استخراج کند .دخ تژوهشهای خوایی ،افراد
تجاخبشا خا دخ داستا هایی بیا میکنند .این داستا ها تحس تأثیر «گذشت  ،موقعیس و اخزشهای فرد» قراخ داخد.
1. Lawler
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 .2-99مراحل اجرای پژوهش روایتی
ا لی آ با سایر خوشهای کیفی ،تمرک بر مصاحب عمیق یا داستا گویی آزاد اسس .این خوش ب دنبال کشف

تفاو

تمای ها دخ تفایر نتایج اسس و مهمترین سؤال آ این اسس ک «خوایس این داستا چیاس و چ فرقی با سایر خوایسها
داخد؟» .الگوهای مختلفی برای اجرای تژوهش خوایتی مطرحشده اسس ک دخ این کتاب الگویی ب شرح جدول 1-99
موخدتوج قراخگرفت اسس.
جدول  .3-99فرایند اجرای پژوهش روایتی
توضیح

ردیف

محورها

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

شناسایی مائل  ،بیا مائل از ابعاد مختلف و بیا هدف و سؤاال

تژوهش بر اساس مائل

تعیین فرد ،یا افراد و یا اسناد معتبر برای شناسایی یک تدیده یا تجرب
جمعآوخی متو میدانی ماتند از داستا اشخاص دخ کلما

خودشا مانند مصاحب  ،نام و

خاطره
تحلیل داستا شرکسکنندگا و بازگویی آ دخ چاخچوبی مشخص و معناسازی آ ها با شناسایی
تمها یا مقوال

از اطالعا

داستا (مانند زما  ،محل ،طرح و حن )

نوشتن یافت ها و تج ی وتحلیل ،نتیج گیریها و مفاهیم

 .9-99طراحی پژوهش
دخ این مرحل باید مشخص کرد ک «کدام تجرب های کابشده یک فرد یا تدیده» ب عنوا یک مائل نیاز اسس تا
بازنمایی و خوایس شود .بر این اساس مائل تژوهش بر اساس چالشهای موجود دخ خوند تجاخب و خویدادهای
اناانی شناسایی و معرفی می شود و دخ ادام اهداف و سؤاال

تژوهش بر اساس آ مائل تدوین خواهد شد.

تژوهشگر با هدف کشف معنای تجرب فرد از طریق بیا داستا  ،تژوهش خود خا طراحی میکند .برای ایجاد چاخچوب
اولی ب منظوخ طراحی خوش تژوهش میتوا از دیدگاههایی چو «برساخسگرایی یا تراگماتیاتی» ب شرح جدول
 9-99استفاده کرد.
جدول  .5-99انواع دیدگاههای اصلی در طراحی پژوهش روایتی
توضیح

ردیف

انواع

0

ساخسگرایی

3

تراگماتیاتی

نظری مبتنی بر ساخس دانش از طریق کنش متقابل با دیگرا و دخ اینجا شکلگیری تدیدهها از دل
خوایسها
مطالع تجرب دخ قالب داستا

از دیدگاه ساخسگرایی ،تژوهشگر طراحی تژوهش خا ب نحوی انجام میدهد ک بتواند از دل خوایسها ب کشف
تدیدههایی دخ زمین های خاص بپردازد .دخ خویکرد تراگماتیاتی ،تژوهشگر تجرب افراد مختلف خا برای مطالع ب
شکل داستا دخآوخده و آ خا تحلیل میکند .دخ طراحی تژوهش همچنین باید «نوع نگاه ب سوژه» دخ خوایس موخدتوج
قراخ گیرد (توخع

 ،شامی زنجانی و خئیایفر.)0931 ،
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 .3-99مالحظات نمونهگیری در تحلیل روایت
دخ این مرحل باید فرد یا افراد یا اسناد معتبر برای شناسایی تدیده یا تجرب انتخاب شوند .نمون ها خا میتوا از میا
فرد یا محتوای اسناد یا ترکیبی از مواخد مختلف انتخاب کرد .نمون های اسنادی میتواند شامل مواخدی چو «انواع
داستا  ،نمایش تلوی یونی ،موسیقی ،نقاشی ،تبلیغا  ،مقال  ،زندگینام  ،وخ حااب ،بازی کامپیوتری ،وباتی ود
اینترنتی ،0اخباخ ،اسناد تاخیخی ،آلبومهای خانوادگی ،عکسها ،تصاویر ،تفاهمنام ها ،قراخدادها ،نام ها ،تیامها و انواع
اسناد اطالعاتی» دخبرداخنده یک خوایس دخ خابط با موضوع باشد (نوغانی و عباچی.)0935 ،
تژوهشگر دخ تحلیل خوایس ب دنبال نفوذ دخ مغ خوایسها و شکاتن توست و الی های محافظ آ برای دسسیابی
ب مرک خوایس و جوهره آ اسس .او با مطالع خوایا

مختلف یک «فرد ،ایل ،نژاد ،جامع  ،تیم یا نال» و تمرک بر

خوی آ برای جمعآوخی داده اقدام میکند .ازآنجایی ک تحلیل خوایس ،خویکرد تعمیمی نداخد و مانند بایاخی از
خوشهای کیفی ب دنبال کاب دخک عمیق از تدیده موخدبرخسی اسس ،انتخاب نمون ب

وخ

غیرتصادفی و هدفمند

بر اساس شناخس ،تعمدی و قضاوتی اس س .حتی وقتی تژوهشگر دخ دد برخسی خوایس حا ل از تجرب یک فرد
اسس ،ب نمون گیری منحصر ب هما فرد و برخسی ابعاد مختلف او برای دخک تجرب ها و بازنمایی مجدد آ نیاز اسس.
بنابراین نمون گیری دخ این خوش ،ب تژوهشگر باتگی داخد و گاه از یک خوایس و گاهی از خوش ای خوایس ،برای
جمعآوخی داده شکل میگیرد (خنیفر و مالمی.)0939 ،
 .5-99مالحظات جمعآوری دادهها
دخ تژوهش خوایتی ،تژوهشگر دخ جاتجوی «داستا جامع تژوهش و ثبس» آ اسس .بنابراین دادهها دخ این خوش
هما «خوایسهای ثبسشده» خواهد بود ک با خوشهای مختلفی جمعآوخی میشود .اب اخ ا لی جمعآوخی داده دخ
این خوش «مصاحب عمیق و ساختاخنیافت » اسس ولی دخ مواخدی از کدگذاخی اسناد مختلف یا ترکیبی از هر دو نی
استفاده میشود .دادهها میتوانند از «یادداشسهای میدانی ،محتوای مجال  ،متو مصاحب  ،مشاهدا

فرد و مشاهدا

دیگرا  ،قص گوییها ،نام نوشتنها ،نوشتن زندگینام توسط خود فرد ،اسناد برنام ها ،خبرنام ها ،قوانین ،مقرخا ،
عکسها و فیلمها» استخراج شوند(موئن.)3995 ،3
مرحل تحلیل و نتیج گیری از دادهها وابات ب می ا دقس و حس دادههای جمعآوخیشده اسس .از تمای های این
خوش با دیگر خوشهای کیفی« ،توج ب نمون های خاص و بافسهای متنوع» برای جمعآوخی داده اسس.
خخدادهای داستا برای «خوایس شد » یا اتفاق افتاده و دخ اسنادی ثبسشده یا دخ ذهن و آماده بازگویی اسس .بنابراین
خابط زمانی «خوایس» با «خخدادهای داستا » خا میتوا دخ چهاخ وضعیس زمانی ب شرح جدول  5-99دنبال کرد.

 .0قامسهای ا لی یک مجموع تلوی یونی ک برای تخش و مشاهده آنالین آماده میشود.
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جدول  .6-99انواع وضعیت زمانی برای جمعآوری دادههای روایت
توضیح

ردیف

انواع

0

گذشت نگر

بازگو شد خوایس تس از اتفاق افتاد

3

تیشگیران

یا بازداخنده و دخ متو کتابهای تیامبرا عهد عتیق

9

همزما

همزما با خخدادهای داستا مانند گ اخش ماتقیم فوتبال

1

دخون ای

همراه با کنشهای تغییردهنده خوایس

منظوخ از گفتما خوایی« ،خوایس بیا شده» توسط «خاوی» یا «نقلقولهای خاوی از گفت های کنشگرا » اسس،
بنابراین خوایرس دخ «زنجیره و تناوب گفتما های خاوی و کنشگرا » شکل میگیرد .برای این منظوخ تژوهشگر باید
خویکردهای جمعآوخی دادههای خود خا از ابعادی ب شرح جدول  1-99مشخص کند.
جدول  .1-99انواع رویکردهای جمعآوری داده توسط پژوهشگر در پژوهش روایتی
توضیح

ردیف

انواع

0

مضمونی

شناسایی مضامین ا لی داستا

3

ساختاخی

شناسایی چگونگی بیا داستا و اسکلسبندی آ توسط خاوی

9

مکالم ای

شناسایی زمین های خاص داستا مانند شرایط فرهنگی ،تاخیخی یا اثر مصاحب

1

دیداخی

شناسایی و جمعآوخی دادههای دیداخی چو زبا بد  ،تصویر ،عکس ،نقاشی و دیگر مواخد منتقلکننده
داستا

 .9-5-99جمعآوری داده با مصاحبه :دخ این خوش تأکید بر «مصاحب عمیق و ساختاخنیافت » یا «مصاحب خوایتی»
اسس.
دخ مصاحب خوایتی از فرد مطلع خواست می شود ،سرگذشس موضوعی خا ک خود دخ آ شرکس داشت  ،فیالبداه
خوایس کند (هرما  .)0339 ،0مصاحب کننده فرد مطلع خا وا میداخد تا موضوع موخدنظر خا دخ قالب داستا ب همتیوست ای
از خویدادها از ابتدا تا ب انتها بازگو کند .اگر دخ مصاحب خوایتی از خوایتگر خواست شود داستا خود خا دخ محوخ یک
واقع سازما دهی کند ،ب آ مصاحب واقع مداخ یا اتی ودیک گفت میشود (حریری .)0989 ،دخ مصاحب باید ب انواع
خطاهای عمدی یا غیرعمدی مصاحب شونده ازجمل مواخدی ب شرح جدول  8-99توج داشس (خسولی ،بیتا).
جدول  .8-99انواع خطاهای عمدی یا غیرعمدی در مصاحبه روایتی
انواع

ردیف
0

جهسداخ ،نمایشی ،اغراقآمی بود یا ضعف اطالعا

3

زمین های خوانی مانند «دلیلتراشی ،اثر هال ای ،اضطراب ،ایدئالگرایی و امثال آ » دخ اخائ تاسخهای غیرواقعی

9

اثر جوابهای کلیش ای

1

احتمال ضعف و خطا دخ یادآوخی حوادث و خویدادها

بنابراین باید دخ فرایند مصاحب مراقب بود ک مصاحب شونده از موضوع ا لی دوخ نشود و دخ خاستای هدف
تژوهش و با توج ب فرایند زمانی ،تجرب های خود خا دخ گذشت  ،حال و با احتمال وقوع آ ها دخ آینده ،خوایس کند.
همچنین باید ب مصاحب شونده کمک کرد تا تجرب خود خا با توج ب «زمین »« ،موقعیسهای زمانی و مکانی» و «بافس
1. Hermanns
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اجتماعی» بیا نماید (خنیفر و مالمی .)0939 ،برای این منظوخ ،ایجاد یک فضای دوستان و میمی توأم با آزادی و
اعتماد بین تژوهشگر و تاسخدهنده برای جمعآوخی داده ضروخ

داخد.

 .2-5-99جمعآوری دادهها از اسناد :ازجمل این منابع دسسدوم ،محتوای انواع خسان ها دخ اختباط با موضوع هاتند.
برای نمون تژوهشگر ممکن اسس عالوه بر مصاحب از استناد و مداخک مرتبط باتجرب زندگی فردی و اجتماعی فرد
نی استفاده کند.
 .9-5-99یکدست کردن دادهها به شکل متنی :دخ وختیک تژوهشگر با چند نفر دخ خصوص تجرب های کابشده
دخ یک امر خاص مصاحب کند ،یا حتی دادههایی خا از منبع مختلف جمعآوخی میکند باید برای تحلیل آ ها خا ب یک
سند نوشتاخی یکدسس و دخ قالب یک داستا اولی تبدیل کند.
 .6-99روش تحلیل دادهها در پژوهش روایتی
دادههای جمعآوخیشده میتواند از جنب های مختلفی چو «زبا شناسی ،اناا شناسی ،خوا شناسی و امثال آ » تحلیل
شود .دخ فرایند تج ی وتحلیل دادههای خوایتی باید مراحلی خا ب

وخ

خفسوبرگشتی ب شرح جدول  3-99دنبال

کرد.
جدول  .1-99مراحل تجزیهوتحلیل دادههای روایتی
توضیح

ردیف

مراحل

0

مروخ متن

با دقس خواند متن حتی برای چندباخ ب منظوخ مالط شد بر آ

3

کدگذاخی

تقایمبندی متن با توج ب جنب زمانی تجرب ها و «قاعده حذف /انتخاب ،تعمیم ،ساختن و قاعده

9

نمایا کرد زمین

1

تحلیل دادهها

فر»
خفتن ب عمق داستا و شناسایی مشرب فکری ،اعتقادی و گرایشی خاوی از تس کلما
شناسایی مقول های بازنمایی شده و نمایا کرد اطالعا

و نوع خوایس

با تصویر نمود عنا ر موجود دخ تجرب ها

دخ این مرحل باید متن خا با دقس و برای چندباخ خواند و ب خوبی یا انواع عنا ر موجود دخ متن ب شرح جدول
 09-99آشنا شد.
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جدول  .90-99انواع عناصر روایت
توضیح

ردیف

عناصر

0

موضوع

چی ی از تیش موجود و اشاخهکننده متن خوایتی ب آ با انواع مفاهیم اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی ،عشقی و امثال آ

3

دخونمای

حا ل ذهن و جهسگیری نویانده متن دخباخه موضوع

9

شخصیس

شخص یا شیء برآمده از متن و ایجاد هویس برای آ از طریق خویدادها

1

حن

9

لحن

حالس بیا خوایتگر یا نویانده نابس ب موضوع مانند «جدی ،طن  ،خسمی ،میمی و تغییر سرعس بیا »

5

فضا

خوح حاکم بر داستا و برگرفت از دخونمای با ترکیب عنا ر داستانی مانند «سرد ،امیدبخش ،خشن و امثال آ »

1

زبا

خوش سخنگفتن خاوی بر اساس قواعد دستوخی و آخای های زبانی مانند «استعاخه ،تو یف ،محاوخه و امثال آ »

8

سبک

چگونگی کاخبرد زبا دخ خوایس توسط نویانده مانند تصویرسازی با ترکیب عنا ر

3

تکنیک

شکل خوایس ازجمل چگونگی شروع داستا  ،تغییر زاوی دید ،زما داستا و امثال آ

09

دیدگاه

نویانده ب عنوا خاوی یا داد این نقش ب شخصیسهای داستا یا با شرح مبادال

موقعیس مکانی و زمانی وقوع حوادث داستا

تس از غرق شد تژوهشگر دخ دادههای جمعآوخیشده و مروخ دقیق متن و ادام مراحل ،باید اقداماتی ب شرح
جدول  00-99خا ب منظوخ ساماندهی دادهها برای تحلیل انجام داد.
جدول  .99-99محورهای ساماندهی دادهها برای تحلیل
ردیف

محورها

0

قاعده حذف /انتخاب

3

تعمیم

استفاده از گ اخههای غیرمرتبط برای ساختن گ اخهای با مفهومی کلیتر

9

ساختن

دخ نظرگرفتن گ اخهها دخ توالی مشترک و با یکدیگر و ساختن گ اخههای داللسکننده بر حقیقس کل

1

قاعده فر

دخ تحلیل فراتر از خال

توضیح
حذف گ اخههای غیرمهم و غیرداللسگر دخ تحلیل دیگر گ اخههای متن و انتخاب گ اخههای مهم

غیرقابلحذف بود گ اخهها و تذیرش ماتقیم آ ها دخ سطح کال

یا بخشی از یک متن داستا  ،ب آشکاخسازی معنی و مقصود متن اشاخه میشود و دخ

آ معانی ضمنی متن برای دخک سایر متو و اثر مجموع های اجتماعی و فرهنگی بر زندگی مردم آشکاخ میشود .دخ
مواخدی تحلیل خوایتی بر خوابط داخلی موجود و شناسایی مضمو هایی دخ متن داستانی و دخ مواخدی بر محیط
اجتماعی و فرهنگی شکلدهنده وقایع داستا تأکید وخ میگیرد .دخ تاخادایم تفایری ،شناخس تجرب زنده کنشگرا
میتواند ب ایجاد یک چاخچوب نظری بینجامد .کاترین کولر خی من ،)3998( 0س سطح خا دخ تحلیل دادههای خوایتی
ب شرح جدول  03-99معرفی میکند.
جدول  .92-99سه سطح تحلیل دادهها در پژوهش روایتی
سطوح

ردیف
0

داستا های بیا شده توسط شرکسکنندگا

3

تفایرهای تژوهشگرا یا خوایتی از خوایس

9

بازساخسهای خوانندگا

1. Catherine Kohler Riessman
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دخ بخش نتیج گیری باید ب سازههای تحلیلی خوایسها با اخائ نتیج معقول و زنجیرواخ اشاخه کرد .اخزشگذاخی
عملی خوی ادعاهای مطرحشده بر اساس قضاو های استداللی خردوخزان یا منطقی اسس .هدف فرایند اخزشگذاخی
متقاعد کرد خوانندگا مبنی بر آ اسس ک این ادعاها مطالب تأییدشده و قابلاستفاده ب عنوا یک اساس برای

شناخس فعالیس دخ حوزه اناانی هاتند .کیفیس تژوهش و موخدتوج بود ادعاهای علمی ب شواهد معتبر و منطقی-
بود استدالل تژوهشگر باتگی داخد .برای اعتباخ نتیج میتوا ازنظر خبرگا دخ خصوص تژوهش استفاده کرد.
دخ گام تایانی بازنویای و نگاخش داستا دخ یک توالی زمانی (اول ،وسط ،آخر) یا ب

وخ

تالتی داخای یک

شخصیس ا لی با تجربیاتی از تضاد و مباخزه انجام میشود.
 .5-99روش پژوهش روایتی در بررسی مسیر شغلی
برخی کاخشناسا استفاده از خوایس خا برای برخسی مایر شغلی تیشنهاد میکنند .خوایس عنا ر مایر شغلی دخ قالب
یک خما  ،امکا فهم عمیقتر از تجرب شخصی فرد از مایر شغلیاش خا فراهم خواهد کرد .داستا مایر شغلی ب
فرد کمک میکند بفهمد کیاس و دخ زمین های متغیر شغلی چگون باید عمل کند .نگاه برساخسگرایان ب مایر شغلی،
سعی میکند تا با استفاده از خوایس ،ب تجرب ذهنی فرد از مایر شغلیاش ،دخ قالب یک داستا  ،دسس تیدا کند.
ترسشهای تژوهشی این نوع تژوهش اغلب شامل مواخدی ب شرح جدول  09-99هاتند.
جدول  .99-99پرسشهای رایج در استفاده از پژوهش روایتی در مطالعه مسیر شغلی
پرسشها

ردیف
0

ساختاخ داستا مایر شغلی افراد چگون اسس؟

3

افراد چگون ب مایر شغلی خویش ،دخ قالب داستا مایر شغلی ،معنی میبخشند؟

9

گون های داستا های مایر شغلی افراد کدماند؟

دخ مایر مطالعا

مایر شغلی میتوا از س تاخادایم ب شرح جدول  01-99سخن گفس.
جدول  .93-99انواع پارادایم برای مطالعه مسیر شغلی با استفاده از پژوهش روایتی

ردیف

انواع

0

خصیص های فردی

3

خشد

9

خوایس

توضیح
متناسبسازی ویژگیهای شخصیتی ثابس افراد با ال اما

شغلی

خشد دخ طول مایر شغلی بدو توج ب خصیص های ثابس
داستا های منحصرب فرد از مایر شغلی افراد دخ خصوص کاخها

بر اساس نگاه خوایتی و داستا ب مایر شغلی ،مایر شغلی تدیدهای فردی و اجتماعی اسس ک شامل یک زبا
مشترک اسس ک قراخ اسس آ ویژگی هرمنوتیکی غیرقابل تقلیل مایر شغلی خا آشکاخ کند و این زبا مشترک هما
خوایس یا داستا اسس .خوایس یکی از بهترین استعاخهها برای اخائ تو یفی از تدیده موخدبرخسی و تعیین مرزهای آ
اسس ک میتواند امکا اختباط بین تژوهشگرا آ حوزه خا فراهم کند (توخع
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روش دیال ک تیک

هدف کلی :آشنایی با روش دیالکتیک
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش تحلیل دیالکتیک
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش دیالکتیک
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در روش دیالکتیک
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در روش دیالکتیک

34
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۳۴۶

مقدمه
یکی از مایرهای اجرای تژوهش کیفی خوش دیالکتیک اسس ک دخ این فصل با مبانی و نحوه اجرای این خوش آشنا
خواهید شد.
 .9-93آشنایی با مفهوم روش پژوهش دیالکتیک

«دیالکتیک» بر معنای لغوی «مباحث و مناظره» تأکید داخد .این کلم دخ طول تاخیخ بر اساس خوش خا ی از «بحث-
ومناظره» و نخاتین باخ با اتخاذ خوشی خاص توسط «سقراط حکیم» برای گفتگو با طرف مقابل شکل گرفس .هدف
خوش سقراط «خفع اشتباه و خسید ب حقیقس» بود .الگوی اجرایی خوش سقراط ک امروزه بنام «خوش دیالکتیکی یا

سقراطی» مطرح میشود ،شامل چند گام کلیدی ب شرح جدول  0-91بود.
جدول  .9-93مراحل اجرای دیالکتیک به روش سقراطی
مراحل

ردیف
0

اخائ مقدما

3

طرح ترسش از طرف مقابل و گرفتن تأیید دخباخه مقدما

9

ادام سؤاال

ساده و شناخت شده
طرحشده

و قراخ داد طرف مقابل دخ دوخاهی «انکاخ مقدما

تذیرفت شده دخ شروع بحث» یا «دسس کشید از ادعاهای

خود و اعتراف ب دخسس بود ادعای طرف مقابل

دخ ادام افالطو  ،کلم «دیالکتیک» برای خوش اختصا ی خود و با هدف «دستیابی ب معرفس حقیقی» معرفی
کرد .ب عقیده او ،باید از خاه «عقل همراه با عشق» ،نفس اناانی خا ب دخک «کلیا

و یا مُثل» ب عنوا حقایق عالم،

خاهنمایی کرد .او این خوش خود خا «دیالکتیک» نامید و آثاخش خا با الگوی «بحثوگفتگو» یا دیالکتیکی نوشس .دخ
این خویکرد دیالکتیک ،خوشی برای کشف چی هایی اسس ک ما تیش از گرفتاخ شد ب بند تن ،نابس ب آ آگاهی
داشتیم ولی فراموش کرردیم .برر اسراس دیدگاه «سقراط و افالطو » ،هیچ معلوما

بیرونی ،فینفا وجود نداخد.

فیلاوف دیگری بنام «هراکلیتوس» معتقد بود ک عالم همواخه دخ حال تغییر و حرکس اسس و هیچچی تابرجا
نیاس .دانشمندی آلمانی بنام «هگل» با استفاده از دیدگاه «هراکلیتوس» نظری و خوش خا ی خا برای کشف حقایق با
عنوا «دیالکتیک» مطرح کرد .هگل «تضاد و تناقض» خا ب عنوا شرط تکامل فکر و طبیعس داناس و اظهاخ داشس ک
تیوست ضدی از ضد دیگری تولید میشود .خوش دیالکتیکی هگل با تلفیق انتقادی «عقلگرایی و تجرب گرایی» همراه
بود .تا تیشازاین دیدگاه ،دو جنب «عقلگرایی و تجرب گرایی» برای دخک جها با ا طالحا

دوقطبی «ذهنیس و

عینیس» یا «تفکر و واقعیس» بر تای قراخگیری دانش دخ یکی از دو قطب تو یف میشد .طرح هگل برای عبوخ از
یکطرف بود این فلاف ها و خسید ب دیدگاهی مبنی بر استفاده از هر دو قطب بدو حذف طرف دیگر بود.
باالخره دخ مکاتب «ماخکایام و لنینیام» ،واژه دیالکتیک با معنای «حرکس و تحول» دخ تمام جنب های مادی،
اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی و طبیعی موخداستفاده قراخ گرفس« .ماخکس و انگلس» نظرا

مادی خود خا براساس منطق

«هگل» تشریح و تبیین کردند و زمین شکلگیری «ماتریالیام دیالکتیک» خا فراهم کردند« .مادهباوخی دیالکتیکی یا
ماتریالیام دیالکتیکی» بر معرفسشناسی یا نظری شناخس یا دانش و فلاف تجرب گرایی تأکید داخد .یعنی شناخس با
واقعیسهای عینی و دخک ذا

با مفاهیم انت اعی وخ

تذیرد« .مادهگرایی دیالکتیکی» دخ برابر مفهوم شناخس نظری
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س

اسس .ماخکس دیالکتیک خا تنها با خویدادهای تاخیخ و جامع همااز میدید و انگلس دامن دیالکتیک خا ب حوزه طبیعس
گاترش داد.
با این مروخ تاخیخی میتوا نتیج گرفس ک «فلاف دیالکتیک» بر مطالع «طبیعس و جامع دخ حال دگرگونی»
تأکید داخد .ب اینترتیب «خوش دیالکتیک» هرم ب عنوا «خوش تژوهش» ،هم ب عنوا «خوش تردخیس» و هرم ب عنوا
«خوش زنردگی» و هم ب عنوا «خوش دخمانی» موخدبحث قراخ میگیرد (قائدی .)0931 ،برای نمون دخ خویکرد دخمانی
میتوا ب «خفتاخدخمانی دیالکتیکی» اشاخه کرد ک هدف آ  ،کاهش خنج افراد دخگیر دخ مشکال هیجانی نظیر افاردگی
و اضطراب اسس .این خویکرد« ،ا ل تغییر دخ دخما شناختی -خفتاخی» خا با «ا ل تذیرش دخ فنو فلاف
شرقی» ترکیب میکند و برتای چهاخ مؤلف «ذهن آگاهی و تحمل تریشانی ب عنوا مؤلف های تذیرش» و «تنظیم هیجانی
و کاخآمدی بین فردی ب عنوا مؤلف های تغییر» اقدام مینماید (طاهری داغیا  ،قاسمی مطلق و مهدیا .)0938 ،
بنابراین با این خوش میتوا برخی موضوعا

و ماائل اناانی خا برخسی و آشکاخ کرد .ب عالوه ،مریتروا ب عنوا

یک خویکرد ،آ خا دخ خوشهای مختلف موخداستفاده قراخ داد« .دیالکتیرک» ،ب عنوا یرک خویکرد ،دخ هم خوشهای
فلافی مانند «هرمنوتیک ،تدیداخشناسی ،مطالعرا

تطبیقی ،تحلیلها ،انتقادی و انواع قیاسها» قابلاستفاده اسس و

ب همین دلیل برخی آ خا ب عنوا «بنیراد» همر خوشهای تژوهش فلافی معرفی میکنند .ماهیس این خوش مبتنی بر
دو مفهوم «ترسرش» و «اسرتدالل» دخ گفتگو اسس .موضوع آ ب کاوشگری فلافی اناا و هم خخدادهای اناانی
برای اتصال فرد ب منبع عظیم آگاهی اختصاص داخد .از ویژگیهای این خوش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول -91
 3اشاخه کرد (قائدی.)0931 ،
جدول  .2-93انواع گستره معنایی مفهوم دیالتیک
انواع مفهوم

ردیف
0

تحلیل قوانین عمومی حاکم برر گاترش و تکامل طبیعس ،جامع و تفکر

3

تحلیل هگل با تأکید بر فرایندهای ایجادکننده تغییرا

بر اساس تضرادها

9

تحلیل حرکس یک کل یا مجموع تحس تأثیر تقابل عنا ر ازجمل ناهمخوانی ،تفاو  ،مخالفس ،ضدیس و تناقض
حقیقی از طریق دخو ذهنی فرد

1

تحلیل سقراطی یا خسید ب بصیر

9

تحلیل افالطونی با تأکید بر عقل همراه با عشق برای دخک «کلیا

5

تحلیل دیالکتیک ماخکایامی با تأکید بر «حرکس و تحول» دخ تمام جنب های مادی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی و طبیعی

و یا مُثل» ب عنوا حقایق عالم

برای تبیین نهادی شد و نهادزدایی ،تحلیل دیالکتیکی بایاخ مؤثر اسس .خویکرد دیالکتیک یک نگاه کلی ب زندگی
اجتماعی اسس ک تصوخ میشود خیش دخ تحلیل ماخکایاتی داخد و انشعابی از آ اسس .دخ خویکرد دیالکتیکی
«بنان» 0بر «فرایندی» تأکید میشود ک جها اجتماعی و حتی اموخ اجتماعی ب ظاهر ثابس و تایداخ دخ معرض تغییر
هاتند (بنان .)0311 ،دخ مدل دیالکتیکی «شکلگیری نهادها» ،نهادها ب طوخ ماتمر از طریق تعامال
و بازتولید میشوند (ساخس اجتماعی)؛ این مل وما

اجتماعی تولید

نهادی تولیدشونده ،مجموع ب همتیوست و مرتبطی خا تشکیل

میدهند (کلیس) ،ک عدم سازگاخی بین آ ها و دخو آ ها ،منبع ا لی و ماتمر تنش و تضاد اسس (تناقض)؛ تجرب
1. Benson
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ماتمر تناقض دخ زندگی اجتماعی موجب شکلگیری مجدد آگاهی نهادی میشود ک دخ بعضی مواقع ب تغییر ترتیبا
نهادی موجود میانجامد (عمل) .آگاهی نهادی شکل گرفت ناشی از تیامدهای ناخواست ترتیبا

نهادی موجود اسس

ک تناقضهای نهادی خا نمایا میکند (تالیمی ،میرزایی اهرنجانی ،محانی و قلیتوخ.)0983 ،
 .2-93فرایند اجرای روش پژوهش دیالکتیک
مراحل اجرای یک خوش تژوهش دیالکتیک خا میتوا دخ جدول  9-91مروخ کرد.
جدول  .9-93فرایند اجرای پژوهش دیالکتیک
ردیف

محورها

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

توضیح
شناسایی مائل  ،بیا مائل از ابعاد مختلف و بیا هدف و سؤاال
انتخاب نمون مناسب با توج ب مائل انتخابشده و سؤاال

تژوهش بر اساس مائل

آ

استفاده از خوشهای مصاحب  ،مشاهده و کدگذاخی
تحلیل دادهها بر اساس یک یا چند موخد از خویکردهای تحلیلی دیالکتیک
جمعبندی از یافت ها و اخائ تیشنهادها

 .9-93طراحی پژوهش
گام نخاس تژوهش یافتن موضوع برای دیالکتیک و شروع بحث اسس .موضوع میتواند دخ حوزه تعلیموتربیس مانند
فلاف تعلیموتربیس ،برنامر دخسی و امثال آ باشد .یا موضوع میتواند دخ حوزههای مدیریس ،اقتصاد ،فرهنگ و دیگر
مواخد اجتماعی قابلبحث باشد .موضوع باید بحث برانگی باشد ،موافق و مخالف زیراد داشرت باشرد .ایرن مرحل ،
هما مرحل ت اسس.
دخ این مرحل باید موضوع ب

وخ

موافق و مخالف ب عنوا مائل ا لی تژوهش سازما دهی شود.

نظرا

یعنی اگر موضوع خا ی دخ حوزه آموزشوتروخش وجرود داخد ،باید دیدگاههای موافقرا و مخالفا شناسایی و
فهرسسبندی شوند .دخ این حالس بیرا مائل

وخ

میگیرد و دخ ادام باید اهداف و سؤاال

تژوهش خا بر مبنای

آ تدوین کرد .از دیگر گامهای مهم دخ طراحی تژوهش دیالکتیکی ،انتخاب «نوع دیالکتیک» اسس .یعنی باید دخباخه
استفاده از شیوه دیالکتیکی تصمیم گرفس .برای استفاده از هر نوع شیوه دیالکتیکی باید با بنیاد فلافی آ آشنا بود.
یعنی مشخص شود ک تژوهشگر بر دنبال استفاده از کدامیک از شیوههای زیر خواهد بود.
 کشرف حقیرقس یا خویکرد سرقراط و افالطو
 آشکاخ کرد ضعفها یا خویکرد آدخنو
 خویکرد تروتر
 .3-93مالحظات نمونهگیری در روش دیالکتیک
مرحل مهم نمون گیری دخ این خوش ب «انتخاب طرف یا طرفین گفتگو» اختصاص داخد .دخ این مرحل باید افراد
مناسب برای شرکس دخ گفتگو ب

وختی غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شوند .برخی از انواع دیالکتیک با توج ب

نوع مخاطب معرفی میشوند .دخ جدول  1-91انواع خوش دیالکتیک با توج ب مخاطب معرفی شده اسس.
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جدول  .3-93انواع روش دیالکتیک با توجه به مخاطب
ردیف

انواع دیالکتیک

0

خودخخوی دونفره

3

گروهی

9

غیرحضوخی
با خود

1

0

توضیح
یا دیالکتیک ناب
گروههای  9تا  9نفره
مثالً از طریق نوشتاخ یا تلفن و..
واکاوی دخونی

برای انتخاب افراد مناسب برای شرکس دخ گفتگو ،باید ترسشهایی ب شرح جدول  9-91خا موخدتوج قراخ داد
(قاعدی.)0931 ،
جدول  .5-93انواع پرسشها برای انتخاب افراد مناسب در روش دیالکتیک
پرسشها

ردیف
0

چ کای یا کاانی خا انتخاب کنیم؟

3

آنا خا با چ شرایطی انتخاب کنیم؟

9

شرایط گفتگو چیاس؟

1

مراحل گفتگو چیاس؟
گفتگو چگون اسس؟

9

دفعا

5

محل گفتگو کجاسس؟

 .5-93مالحظات جمعآوری دادهها
دخ این خوش برای جمعآوخی دادهها ب چاخچوب خا ی نیاز اسس .دخواقع «بحث و گفتگو» ب قاعده خاص خود
نیاز داخد باید قواعدی موخدتوافق طرفین بحث وجود داشت باشد .قبل از شروع بحث و اقدام ب جمعآوخی دادهها باید
از آمادگی و عالق طرف مقابل ب شررکس دخ گفتگو همراه با تذیرش قواعد گفتگو اطمینا حا ل کرد .گفتگوی
دیالکتیکی ،بیا برخی عقاید یا ب کرسی نشاند حرفهای خود یا اخائ داناتنیها و مغلوب کرد فررد ب سبب
نداشتن معلومرا

نیارس .دو عنصرر اساسی دیالکتیک ،ترسش و تاسخ ب آ دخ قالب استدالل اسس .ترسش بعردی،

تردیرد ب آ استدالل و طرح ترسشی دیگر اسس و این فرایند ،همینطوخ ادام تیدا میکند تا ب کلهای شاملتر و
جامعتر خسید.
 .6-93مالحظات تحلیل دادهها
هدف ،مصاحب گرفتن نیاس .هدف اختقای گامب گام دخ هر محل از گفتگو با تاسخها و استداللهای مطرح شده اسس.
یعنی باید ب مفاهیم عمیقتری خسید .دخ این جلارا  ،برا ثبرس و ضربط گ اخش ،فرایند اختقاء می ا فکر دنبال
میشود .لذا باید ب کمک خوش تحلیل موضوعی و محتوایی با استدالل منطقی می ا تیشرفس خا سرنجید و مراحرل
اختقراء خا نشا داد.
1. Dialectic self
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روش تبارشناسی

هدف کلی :آشنایی با روش تبارشناسی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش تبارشناسی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در تبارشناسی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در تبارشناسی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در تبارشناسی
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۳۳۴

مقدمه
تباخشناسی یکی از خوشهایی اسس ک ب مائل فرهن گی زما حال با تأکید بر چرایی آ اشاخه داخد .دخ این فصل ب
معرفی خوش تژوهش تباخشناسی ترداخت خواهد شد.
 .9-95مفهوم روش پژوهش تبارشناسی
تباخشناسی معادل « »Genealogyدخ فاخسی با اسامی دیگری چو «نابشناسی»« ،شجرهنام شناسی»« ،نالشناسی» و
دخ مواخدی «دیرین شناسی» ترجم شده اسس .این مفهوم بر برخسی تغییر مفاهیم دخ طول تاخیخ تأکید داخد .نکت کلیدی
دخ خابط با خود مفهوم «تباخشناسی» نی میتوا این ا ل کلیدی دخ این خوش خا شناسایی کرد .بنابراین ابعاد مختلف
«خوش تژوهش تباخشناسی» 0از دو بعد «تباخشناسی با خویکرد تاخیخ خانوادگی» و «تباخشناسی با خویکرد فلافی و
جامع شناختی» موخدتوج قراخ خواهد کرد.
 .2-95تبارشناسی با رویکرد تاریخ خانوادگی
خویکرد اولی و تاخیخی «تباخشناسی» شناسایی «تاخیخ خانواده یا دودما ها» و تهی یک «شجرهنام » 3و ترسیم دخخس
خانوادگی بود .تباخشناسا برای خسید ب این نتیج از خوشهای «مصاحب شفاهی»« ،اسناد تاخیخی»« ،تحلیل ژنتیکی»،
«بیوگرافیها» و دیگر اسناد برای جمعآوخی داده دخباخه خانواده و خوابط خویشاوندی و شجرهنام های مرتبط استفاده
میکنند .دخ این خویکرد مطالع خوی اجداد و فرزندا فرد از ابعاد مختلفی موخدتوج قراخ میگیرد .نتیج این برخسی
اغلب منجر ب اخائ یک نموداخ مانند نمون های اخائ شده دخ شکل  0-99یا خوایسهای نوشتاخی میشود.

شکل  .9-95نمونههایی از درخت خانوادگی در تبارشناسی

1. Genealogy research method
2. Pedigree
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«تباخشناسا حرف ای» با سفاخش افراد یا سازما ها برای تهی «شجرهنام یا تباخنام ها» با خوشهای دقیق و فنی
اقدام میکنند .دخ ادام این خویکردهای تژوهشی ب تناسب و حاب نیازها با ابعادی چو «دوخه زندگی»« ،سبکزندگی»،
«بیوگرافیها» و «انگی هها» موخدتوج و تأکید قراخ گرفس .برخی از «تباخشناسا » با این خویکرد ،بر خوی «گروه خا ی
مانند قوم لر» یا «یک نام خانوادگی خاص»« ،یک مکا » یا «یک شخص خاص و مشهوخ» ب
میکنند .از سال « 3999استانداخد اثبا

وخ

تخصصی کاخ

تباخشناسان » توسط «هیئس دوخ گواهینام تباخشناسا » تهی شد تا از خعایس

استانداخدهای الزم توسط تباخشناسا ا طمینا حا ل شود .این استانداخدها بر اموخی چو توانایی تفایر ماتندا
ب ویژه قدخ

و

تشخیص دخ مواجه با اسناد متناقض تأکید داخد.

تژوهش تباخشناسی دخ این خویکرد میتواند از یک فرایند تیچیده شامل استفاده از سوابق تاخیخی تا تحلیل ژنتیکی
خا دخ بر میگیرد .مهمترین مراحل اجرای تژوهش با این خویکرد خا میتوا ب شرح جدول  0-99دنبال کرد.
جدول  .9-95مراحل اجرای روش تبارشناسی با رویکرد تاریخ خانوادگی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

انتخاب نمون اناانی مناسب و اسناد مناسب برای جمعآوخی داده با توج ب شرایط هر قوم یا فرد

9

جمعآوخی دادهها

استفاده از انواع خوشهای مصاحب  ،مشاهده و کدگذاخی و برخسی اعتباخ دادههای جمعآوخیشده و

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

شناسایی مائل ازجمل ل وم خیش شناسی خانوادگی یک فرد یا یک قوم و طرح اهداف و سؤاال

دخنهایس یکدسسسازی یا متنیسازی دادهها
ترکیب دادهها و تحلیل آ ها برای خسید ب یک سابق خانوادگی مناجم
جمعبندی یافت ها و اخائ نموداخ دخختی سابق خانوادگی یا شجرهنام

زمین های تاخیخی ،اجتماعی و خانوادگی برای دستیابی ب شناسایی حیح افراد و خوابط ضروخی اسس .اخجاعدهی
ب منبع نی بایاخ مهم اسس .نتیج گیریهای معتبر مبتنی بر «کیفیس منابع»« ،سوابق اولی ایدئال»« ،اطالعا
آ منابع»« ،اطالعا

موجود دخ

ایدئال دسساول» خواهد بود .دخ بایاخی از مواخد ،تباخشناس باید ماهران و غیرماتقیم شواهد خا

جمعآوخی کند تا تروندهای برای هویس و خویشاوندی موخدبرخسی ایجاد کند .تس از جمعآوخی شواهد ،داستا ها و

ماتندا تشتیبانیکننده باید اعتباخ آ ها خا اخزیابی کرد .دخ این خابط باید ماتندا خا از باب «اجداد و دیگر واباتگی-
ها»« ،خوابط خویشاوندی»« ،خویدادهای زندگی» و امثال آ موخدبرخسی قراخ گیرد .سپس باید دادهها خا ترکیب و تحلیل
کرد تا یک «سابق خانوادگی مناجم» مبتنی بر تباخشناسی ایجاد شود .امروزه نموداخ دخختی تاخیخ خانوادگی با
نرماف اخهای کامپیوتری ترسیم میشود .نرماف اخهای «تباخشناسی» برای جمعآوخی ،ذخیره ،تنظیم و نمایش دادههای
تباخشناسی خانوادگی موخداستفاده قراخ میگیرد .برخی از این نرماف اخها با ذخیره اطالعا
«تاخیخ تولد ،وضعیس تأهل ،سال مرگ ،شغل ،محل زندگی و دیگر اطالعا

اولی دخباخه افراد ازجمل

بیوگرافی» امکا برخسی خوابط و ترسیم

نموداخ خویشاندی و دیگر گ اخشهای نمون خا فراهم میکنند (اسمیس.)3905 ،0

1. Smith
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 .9-95تبارشناسی با رویکرد فلسفی و جامعهشناختی
«تباخشناسی دخ فلاف » خوشی تاخیخی اسس ک دخ آ «دخک خایج از باوخهای متفاو

فلافی و اجتماعی موجود» با

دخ نظر گرفتن هدف ،گاتره یا کلیس گفتما دخ یک بازه زمانی موخدبرخسی قراخ میگیرد .این خویکرد بر «خدیابیتباخ»
از منظر مفهومی و زمین شکل گیری و تغییرا

معنایی آ دخ باتر تاخیخ ،تأکید داخد .ب عباخ دیگر با خوش مطالع

نظاممند دخباخه ماائل فرهنگی یا گفتما های خوز و چرائی بروز آ ها دخ خوندی تاخیخی برخسی میشود .کفتما
تدیده ای چندوجهی و چندمعنایی اسس .کثر

وجوه و کثر

معانی این تدیده موجب تیچیدگی و ابهام دخ دخیافس

حیح معانی ،تعاخیف و کاخبردهای آ شده اسس .هم گفتما ها منشأ تاخیخی داخند (گنجی ،امیرمظاهری و لبیبی،
 .)0938بنابراین با مطالع تاخیخی از ابتدای شروع تا نقط حاضر میتوا بایاخی از مشکال

موخداشاخه خا خفع کرد.

دخ این خوش تژوهشگر ب دنبال «چرایی وضعیس موجود فرهنگی یا گفتما های موجود» دخ خوند تاخیخی اسس.
یعنی می خواهد بداند ک چرا از میا انواع حاال

ممکن ،شرایط فرهنگی یا گفتمانی ب وضعیس موجود خسیده اسس.

تباخشناسی ب لحاظ معرفسشناسی ،برخاست از فلاف خخداد و اندیش «نیچ » اسس .دخ این خویکرد «حقیقس» امری
اسس ک نمیتوا آ خا از تروس شکل گیری آ جدا فرض کرد و دخک آ ماتل م دخک خوابطی اسس ک منجر ب
تولد آ حقیقس شده اسس (گنجی ،امیرمظاهری و لبیبی .)0938 ،از دیدگاه فوکو بر مبنای تباخشناسی ،هر تدیده ازجمل
فرهنگ ،حا ل تغییراتی دخ طول تاخیخ اسس ،بنابراین شناخس هر تدیده ب برخسی این تغییرا

دخ طول تاخیخ نیاز

داخد .دخ «تباخشناسی» نقط موجود شناسایی و گذشت آ تا خسید ب این نقط برخسی میشود اما دخ «دیرین شناسی»
و «باستا شناسی» 3اتفاقا

0

و تدیدهها دخ گذشت برخسی میشوند .س مفهوم «تباخشناسی ،دیرین شناسی و باستا -

شناسی» دخ جدول  3-99اخائ شده اسس (ماعودی.)0985 ،
جدول  .2-95مفاهیم تبارشناسی ،دیرینهشناسی و باستانشناسی در ارتباط با هم
ردیف

انواع

0

تباخشناسی

3

دیرین شناسی

9

باستا شناسی

توضیح
«چرایی وضعیس موجود فرهنگ یا گفتما » دخ خوند تاخیخی
تأکید بر گذشت فرهنگ و گفتما با مطالع آثاخ گذشتگا ب سبک باستا شناسا و با حفاخی دخ تاخیخ
اندیش و استخراج «اقداما

و افکاخ گذشتگا » و دخ ادام «تحلیل قواعد مخفی و ناآگاهان شکلدهنده

آنا »
مطالع الی های مختلف زمین برای برخسی تغییرا

زندگی جانداخا دخ ادواخ گوناگو

دخواقع دیرین شناسی مقدم «تباخشناسی» اسس اما فقط ب دوخا گذشت محدود میشود اما «تباخشناسی» وقایع خا
دخ دوخههای مختلف تاخیخی تاخ خسید ب نقط موجود دنبال میکند.
الگوهای اجرای متفاوتی برای خوش تباخشناسی دخ فلاف و جامع شناسی وجود داخد ک یکی از مهمترین آ ها،
مراحل دهگان فوکو اسس .دخ این خوش مرحل اول ب «شناسایی مائل » ،مرحل دوم ب «برخسی سوابق موضوع»،
مرحل سوم ب «شناسایی دخج

فر» ،مرحل چهاخم ب «کشف گفتما ها» ،مرحل تنجم ب «تحلیل گااس» ،مرحل

ششم ب «تحلیل تباخ» ،مرحل هفتم ب «تحلیل تصادف» ،مرحل هشتم ب «تحلیل قدخ » ،مرحل نهم ب «تحلیل مقاومس»
1. Paleontology
2. Archeology
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و مرحل دهم ب «تحلیل نهایی یا نقد حال» اختصاص داخد(گنجی ،امیرمظاهری و لبیبی .)0938 ،این مراحل دخ ادام
و دخ فرایندهای اجرایی موخداشاخه تشریح خواهند شد.
مهمترین وج تمای تژوهش تباخشناسی با دیگر تژوهشهای کیفی ،خهایی آ از هرگون «ماهیس ثابس ،قوانین
متافی یکی و خوند مطالع » اسس .این دخ حالی اسس ک هر یک از دیگر خوشهای کیفی ب یک یا چند

بنیادی ،غایا

عنوا از مواخد موخداشاخه ،اختباط داخند .هدف تباخشناسی «ثبس و ضبط خصلس یکتا و بینظیر وقایع» خاخج از هرگون
غایس یکدسس و یکنواخس اسس.
 .3-95فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی
فرایند اجرای تژوهش تباخشناسی خا میتوا دخ مراحلی ب شرح جدول  9-99مروخ کرد.
جدول  .9-95فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی
توضیح

ردیف

انواع

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل با تأکید بر چالش فرهنگ یا خصیص گفتمانی و تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش

نمون گیری از انواع منابع اناانی یا اسنادی برای جمعآوخی داده
جمعآوخی دادهها با انواع اب اخهای «مصاحب  ،مشاهده ،اسناد و منابع دسساول»
تعیین محدوده تاخیخی ،مشخص کرد گفتما ها ،تعیین عنا ر گفتمانی ،تعیین عوامل عدم تعادل،
یافتن گفتما جدید و تحلیل و معرفی عوامل بیتعادلی دخ گفتما جدید
اخائ نتیج و جمعبندی کلی همراه با تیشنهاد

 .5-95مالحظات طراحی پژوهش
مائل و موضوع تباخشناس باید دخباخه «زما حال و با خصیص گفتمانی» باشد ک برای آ ب تاخیخ و تغییرا

آ

مراجع شود .دخواقع مائل باید طوخی انتخاب شود ک دخ آ فهم یک تدیده تاخیخی با تأکید بر «مبدأ» و اخائ تصویری
دقیق از آ باشد .یعنی باید با شرح تدیده دخ زما حال ،سپس ب گذشت و ابتدای آ خفس .دخ خویکردهای تباخشناسی
فوکو بر گ اخههایی ب شرح جدول  1-99تأکید میشود.
جدول  .3-95انواع گزارههای تبارشناسی فوکو
ردیف

انواع

0

عدم تعادل متن و حاشی

3

تولد گفتما جدید

9

همراهی قدخ

توضیح

و دانش

متأثر از خصلس ذاتی متن و فشاخ حاشی
تولد گفتما جدید ناشی از فشاخ حاشی ها بر متن و تنازع گفتمانی
برخسی خابط قدخ

با دانش دخ شرایط خاص با توج ب تغییر دائمی آ

دخ یک نمون با «خوشنفکری دینی» دخ ایرا ب عنوا یک چالش و مائل موخدتوج یک تژوهشگر قراخ میگیرد.
دخ برخسی اولی خوشن می شود ک این مفهوم از ده چهل ظهوخ یافت و تا امروز دچاخ تغییرا

متعددی دخ دوخههای

مختلف شده اسس .تباخشناسی هویس فرهنگی «خوشنفکری دینی» ب تاخیخ این تدیده میتردازد ،ن ازاینجهس ک
تاخیخ تحوال

آ خا مشخص می سازد ،بلک از این حیث ک این هویس فرهنگی ،دخ حال حاضر با اخائ تفایری
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خاص از نابس بین دین و دخ موخدی سنس ،سبک زندگی خا ی خا بر اساس خودفهمی موقعیتی ترویج میکند ک
گاهی دخ تعاخض با سبک زندگی دینداخان مبتنی بر مرجعیس اسس .تباخشناس دخ دد تبیین سیر تاخیخی خوشنفکری
دینی نیاس ،بلک دخ دد دسسیابی ب گ اخهها و احکامی برای سیاسسگذاخیهای فعلی مبتنی بر آ با مطالعا
تاخیخی اسس (خنیفر و مالمی.)0939 ،
 .6-95مالحظات نمونهگیری در پژوهش تبارشناسی
برای محدود کرد قلمرو موخدمطالع  ،موضوع انتخاب و دخ هما مایر بازگشس ب گذشت ابتدایی آ

وخ میگیرد.

دخ این مایر تأکید بر موضوع دخ یک عصر تاخیخی و کنشهای کالمی مهم دخ آ اسس .نمون گیری دخ این خوش
هدفمند خواهد بود و قالبهایی چو «گفتاخ ،نوشتاخ و قضایای گفتمانی» ازجمل «خطاب های شفاهی ،مکتوب و
آخشیوهای دوخهای» خا توشش میدهد .همچنین نمون گیری میتواند از میا شخصیسهای اناانی برای جمعآوخی
دادههای دسساول از طریق مصاحب باشد.
 .1-95مالحظات جمعآوری دادهها در پژوهش تبارشناسی
دخ این خوش برای جمعآوخی دادهها محوخ خود تژوهشگر اسس ک از ابتدا تا انتهای مایر باید دخ دادهها ،اطالعا
تحلیلها غوط وخ باشد .از مالحظا

جمعآوخی دخ این خوش میتوا ب مواخد جدول  9-99اشاخه کرد.

جدول  .5-95مالحظات جمعآوری دادهها در روش تبارشناسی
مالحظات

ردیف

فر یا آغازین تدیده و کنکاش آ تا خسید ب وضع موجود یا نقط فعلی

0

شناسایی نقط

3

متکی نبود ب یک اب اخ خاص و بهرهمندی از انواع اب اخها ازجمل «مصاحب  ،مشاهده ،اسناد و منابع دسساول» برای برخسی
دخ طول تاخیخ موضوع

9

بازسازی دائمی وقایع و گا هی تبدیل آ ب داستا  ،برای ترده برداشتن از چی های مغفول مانده یا دیده نشده دخ تحوال
موضوع

1

بازنگری تیوست اسناد و نمایش چگونگی تبدیل یک دانش عمیق ب دانشی عمیقتر

9

تبدیل هم انواع دادههای جمعآوخیشده ب یک متن یکدسس برای تحلیل

 .8-95مالحظات تحلیل دادهها در پژوهش تبارشناسی
مراحل تحلیل دادهها دخ خوش تباخشناسی خا میتوا ب شرح جدول  5-99مروخ کرد.
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جدول  .6-95مراحل تحلیل داده در پژوهش تبارشناسی
ردیف

انواع

توضیح

0

شناخس گفتما ها

شناسایی موضوعا  ،تباخها یا «گفتما های غالب یا غیرغالب» دخ متن خجوع چندباخه ب منابع

3

شناخس عنا ر گفتما

تعیین عنا ر گفتمانی مرتبط با موضوع با تحلیل چندباخه دادههای ب دسسآمده

9

شناسایی عوامل عدم تعادل

مراجع ب متن و شناسایی علل عدم تعادلهای گفتمانی و ب ویژه گفتما غالب

1

شناسایی گفتما جدید

9

تحلیل نهایی

و متو و تحلیل هم مباحث گفتمانی تیرامو موضوع

شناسایی گفتما تولدیافت یا مولود جدید یا هما گفتما تحس برخسی
تحلیل و معرفی عنا ر عامل بیتعادلی دخ گفتما جدید

الگوهای تحلیل دخ تباخشناسی خا میتوا ب دو دست ب شرح جدول  5-99تقایم کرد.
جدول  .6-95انواع الگوهای تحلیل در تبارشناسی
ردیف

انواع

0

تحلیل دخ سطح

3

فا ل گیری

توضیح
تحلیل وقایع دخ سطح و ب دنبال معنای عمیق و نهفت دخ وخای گفتما نبود
فا ل گرفتن از تدیده موخدمطالع و نگاهی کلی و از باال ب تدیده داشتن

برای شناخس گفتما و عنا ر آ میتوا بر اساس چهاخعنصر ساختاخ گفتمانی یعنی «ابژه ،مفاهیم ،وج بیانی و
استراتژی» اقدام کرد .دخ هر چهاخ موخد ،مائل تباخشناسان  ،شناخس شرایط ظهوخ و تیدایی عنا ر و قواعد ایجادکننده
ساختاخ اسس (گنجی ،امیرمظاهری و لبیبی.)0938 ،
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 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در مطالعه موردی
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مقدمه
یکی از خوش ها برای برخسی عمیق یک فرد ،گروه یا یک خویداد اسس .دخ این فصل ب معرفی خوش مطالع موخدی
ترداخت خواهد شد.
 .9-96مفهوم روش مطالعه موردی
«مطالع موخدی» 0با ترجم های دیگری چو «نمون تژوهی ،موخد تژوهی ،قضی تژوهی و تکنگاخی» هم دیده میشود
اما دخ این کتاب از ترجم خایج و تذیرفت شده «مطالع موخدی» استفاده میشود« .خوش مطالع موخدی» ب برخسی
عمیق یک « فرد ،خانواده ،گروه ،خویداد ،سازما و جامع خاص» با خویکردی تو یفی یا تبیینی تأکید داخد .بنابراین
خویکرد این خوش ب دخک عمیق «موخد» ازجمل « خفتاخ یک فرد ،یک حادث  ،یک تصمیم ،یک سازما و امثال آ » از
ابعاد مختلف توج می کند .برخی اعتقاد داخند ک خوش تژوهش مطالع موخدی مناسب زمانی اسس ک موخدمطالع خا
نتوا ب خاحتی از زمین اش تشخیص داد .این خوش نوعی مشاهده مفصل و گامب گام دخ ابعاد مختلف و دخ ادام تفایر
مشاهدا

با دیدگاه عمیق و کلگراسس .مطالع موخدی خا میتوا ب خوشهای «کیفی ،کمی یا ترکیبی» انجام داد.

اغلب تأکید بیشتر بر استفاده از الگوهای تژوهش کیفی و بعد ترکیبی با هدف جمعآوخی دادهها از ابعاد مختلف
ب منظوخ عمیقتر شد مطالع اسس .دخ این خوش یک «موخد» خاص انتخاب و از جنب های متعددی برخسی میشود.
وقتی یک نظام مانند «نظام آموزشی» ب عنوا «موخد» دخ نظر گرفت میشود باید این نظام ب عنوا یک واحد تحلیل با

«حدومرزی مشخص و متشکل از عنا ر و عوامل متعدد و مرتبط ب هم» معرفی شود .برای نمون دخ نظام آموزش-
وتروخش میتوا موخد خا با توج ب عنا ری چو «دانشآموز ،معلم ،مدیر ،برنام دخسی و امثال آ » برخسی کرد یا
هر یک از عنا ر موخد خا اشاخه خا ب عنوا یک «موخد» مطالع و مشخص های آ خا از جنب های متعدد و ب طوخ عمقی
موخدبرخسی قراخ داد .هدف کلی دخ هر مطالع موخدی مشاهده تفصیلی ابعاد موخدمطالع و تفایر مشاهدهها از دید
کلگرا اسس (بازخگا و مرادی .)0911 ،از مهمترین ویژگیهای خوش مطالع موخدی میتوا ب مواخدی ب شرح
جدول  0-95اشاخه کرد.
جدول  .9-96انواع ویژگیهای روش مطالعه موردی
توضیح

ردیف

انواع

0

تمرک

3

تو یف

اخائ تو یف مفصل از موضوع موخدمطالع

9

اکتشاف

کشف خوابط متقابل جدید ،چشماندازهای تازه ،معانی جدید و بینش نو

1

استقراء

اخائ ا ول و تعمیمها با برخسی دادهها بدو اخزشیابی فرضی های از تیش موجود

تمرک بر وضعیس ،خویداد ،برنام یا تدیده خاص

برخی اعتقاد داخند ک مطالع موخدی بیش از آنک یک خوش تژوهش باشد ،یک خاهبرد تژوهشی با امکا استفاده
از انواع خوشهای کیفی ،کمی یا ترکیبی اسس .یکی از خویکردهای این خوش «نظری سازی یا ایجاد فرضی » از طریق
برخسی باز و کاخبرد خوش استقرائی خواهد بود (داناییفرد و الوانی .)0989 ،بایاخی از کاخشناسا اعتقاد داخند ک
1. Case study
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روش مطالعه موردی
س

استفاده از این خوش برای دخک عمیق موضوعا

از اولویس باالتری نابس از بایاخی از دیگر خوشها داخد ک تنها

اطالعاتی سطحی خا تولید میکنند (استیک.)0318 ،0
 .2-96مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی
خوش مطالع موخدی شامل مراحلی ب شرح جدول  3-95اسس.
جدول  .2-96مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی داده

1

تحلیل داده

9

بحثونتیج گیری

توضیح
بیا مائل دخ خابط با یک موخد خاص و دخ ادام تعیین اهداف و سؤاال
تمرک خوی مواخد خاص ب

وخ

تژوهش

هدفمند از میا «فرد ،خانواده ،گروه ،خویداد ،سازما و جامع

خاص»
جمعآوخی انواع دادههای کیفی ،کمی یا ترکیبی مربوط ب موخد خاص
تمرک تژوهشگر بر یافت های مربوط ب موخد ،تحلیل دوایر اطراف محاط بر موخد و تأثیر آ ها
جمعبندی کلی از نتایج و اخائ تیشنهاد

 .9-96طراحی پژوهش
دخ بیا مائل  ،تژوهشگر از زمین و محیط «بروز مائل » آغاز میکند .دخ این مرحل باید مشخص شود ک تژوهش از
نوع «تکموخدی» یا «چندموخدی یا میا موخدی» اسس .دخ اغلب مواخد تژوهش از نوع «تکموخدی» دخ شرایط خاص
و منحصرب فرد دخباخه یک موخد خاص خواهد بود .طرح تژوهش تکموخدی خود ب دونوع «کلی و مباوط» ب شرح
جدول  9-95تقایم میشود.
جدول  .9-96انواع طرح پژوهش تک موردی
ردیف

انواع

0

کلی

3

مباوط

اگر قدخ

توضیح
بدو توج ب اج اء و مناسب شرایط بدو واحد فرعی معقول و مناسب
تأکید بر اج ا و واحدهای فرعی

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
اغلب نیازمند گروه تژو هشگرا اسس .البت باید توج داشس ک این خوش نوعی تکراخ تژوهش از زوایای مختلف
اسس.
دخ یک دست بندی بر اساس هدف ،انواع مطالع موخدی ب شرح جدول  1-95معرفی شده اسس ک تژوهشگر باید
خویکرد خود خا دخ هر یک از این س دست دخ مرحل طراحی تژوهش مشخص کند (یاخمحمدیا و همکاخا .)0983 ،

1. Skate

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۳۸۹

مرجع پژوهش

۳۸۴

جدول  .3-96انواع روش مطالعه موردی بر اساس هدف
توضیح

ردیف

انواع

0

نظری تردازی

3

آزمو و نقد نظری

9

حل مائل

مطالع موخد برای طراحی نظری با استفاده خوش محوخی گراندد تئوخی و تلفیقی از خوشهای کمی
آزمو نظری برای تعیین اعتباخ و تایایی با تلفیقی از خوشهای کیفی و کمی
مطالع با هدف حل یک مشکل یا مائل

 .3-96مالحظات نمونهگیری
دخ این خوش اغلب با مشخص شد «مائل  ،اهداف و سؤاال
این وخ

تژوهش» موخد انتخابی هم مشخص میشود .دخ غیر

باید «موخدی» خا انتخاب کرد ک دخ دسترس باشد و از آ چنا ویژگیهایی برخوخداخ باشد ک مطالع آ

ازنظر اطالعا تژوهشی آشکاخکننده باشد .بدیهی اسس ک اگر مطالع «چندموخدی یا میا موخدی» باشد کاخ نمون گیری
تیچیدگی بیشتری تیدا میکند (بازخگا و مرادی .) 0911 ،مطالع موخدی خویکردی اسس ک هر واحد اجتماعی خا
ب عنوا یک کل مینگرد و واحد مطالع ممکن اسس «فرد ،خانواده ،گروه ،خویداد ،سازما و جامع خاص» باشد .دخ
این حالس هدف مطالع موخدی ،تو یف و تبیین جامع هم اج ای منفرد خواهد بود (ازکیا و دخبا آستان .)0983 ،
تعریف «موخد یا واحد تحلیل» و انتخاب آ از م واخد بایاخ مهم دخ خوش مطالع موخدی اسس .موخدمطالع باید
تدیدهای از یک نوع و تعریفشده دخ چاخچوب و زمین ای محدود باشد .موخدمطالع دخواقع «واحد تحلیل مطالع »
اسس .دخ مطالع موخدی بالینی« ،موخد» میتواند «یک نشانگا بالینی نادخ»« ،یک واکنش داخویی» یا «یک خوش دخمانی
جدید» باشد .اما دخ حوزه تیرات شکی و غیربالینی ،موخد ممکن اسس «یک فرایند» یا «موضوع و برنام ای مشخص»
باشد ک ب

تجربی ،نظری یا هر دو وخ

وخ

اسس ک دخ آ تژوهشگر ب برخسی وقایع معا ر دخ زندگی واقعی

با استفاده از منابع چندگان ای از شواهد میتردازد (یاخمحمدیا  ،آقاخحیمی ،حیاتی آبباخیک و محمدیبخش.)0983 ،
وابات ب اینک از خوش «تکموخدی» یا «چندموخدی» استفاده شود و اینک از چند منبع «دسساول مانند منابع اناانی
برای مصاحب » یا «منابع دسسدوم مانند اسناد موجود» استفاده میشود ،میتوا مالحظا

مختلفی خا مدنظر قراخ داد.

با توج ب اینک خوش مطالع موخدی بر استفاده از چند خوش تژوهش مانند «تیمایش ،تحلیل محتوا ،تحلیل مضمو
و امثال آ » استفاده میکند باید مالحظا نمون گیری خا با توج ب هر خوش موخدتوج قراخ داد .اغلب انتخاب نمون ها
دخ این خوش ب

وخ غیرتصادفی هدفمند وخ میگیرد .برای کفایس تعداد نمون نی اغلب از خوش «اشباع نظری»

یا «اشباع ذهنی تژوهشگر» یا خسید ب «حدکفایس ماتندا » دخ ذهن تژوهشگر استفاده میشود.
 .5-96مالحظات جمعآوری دادهها
دادهها خا دخ مطالعا

موخدی میتوا با انواع خوشها ب شرح جدول  9-95جمعآوخی کرد.
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روش مطالعه موردی
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جدول  .5-96انواع روشهای جمعآوری دادهها در مطالعه موردی
توضیح

ردیف

انواع

0

مصاحب

استفاده از مصاحب های فردی و گروهی تیرامو موخدمطالع

3

کدگذاخی

اسناد شخصی ،نام ها ،یادداشسهای خوزان و یادداشسهای سازمانی

9

مشاهده

محیط موخدمطالع

9

ترسشنام

5

ترکیبی

تیمایش نظرا

با ترسشنام های کمی و کیفی

ترکیبی از مواخد قبلی

دخواقع خوش موخدی تمام جوانب یک تدیده خا میسنجد و لذا اغلب از خوش ترکیبی از اب اخها برای جمعآوخی
دادهها استفاده میشود .دخ کاخبرد خوش تیمایشی دخ مطالع موخدی ،از تاسخگویا دخخواسس میشود تا ترسشنام هایی
خا تر کنند .دخ مواخدی از مصاحب عمیق هم استفاده میشود .دخ مشاهده مشاخکتی تژوهشگر ب میا مشاهدهشوندگا
خفت و دخ «خفتاخ تحس مشاهده» مشاخکس میکند و همزما ب جمعآوخی دادهها دخ محل تژوهش میتردازد .دخ
مواخدی هم از مصنوعا

اناانی یا وسایل و اب اخها استفاده میشود .دخ فرایند «مشاهده موخد» ،تژوهشگر ب تدوین

یادداشسهای میدانی میتردازد .دخ انجام این امر با ثبس مشاهده ماتقیم ،استفاده از تایگاههای داده موجود ،یا انجام
مصاحب  ،دادهها جمعآوخی میشوند .دخ ادام و قبل از تحلیل ،دادهها باید یکدسس ،متنیسازی یا ب یک متن واحد
تبدیل شوند .برای این منظوخ میتوا از ساما دهی دادهها از طریق «جدول ،ماتریسها و نموداخ» هم اقدام کرد (خنیفر
و مالمی.)0939 ،
 .6-96مالحظات تحلیل دادهها در پژوهش مطالعه موردی
دخ این خوش نی تحلیل دادهها با دو خویکرد ا لی «تو یف و تبیین» دادههای جمعآوخیشده انجام میشود .هرچند
دستوخالعملهای یکاا برای تحلیل انواع دادههای جمعآوخی شده از زوایای مختلف برای این خوش وجود نداخد و
با توج ب خویکردهای منتخب مطالع بر اساس هدف ازجمل «نظری سازی»« ،آزمو و نقد نظری » یا «حل مائل »
میتوا خوش تحلیل داده خا ی خا انتخاب کرد .بااینحال فرایند تحلیل دادهها دخ یک الگوی کلی خا میتوا دخ
گامهایی ا لی ب شرح جدول  5-95دنبال کرد (بازگا و مرادی.)0911 ،
جدول  .6-96مراحل تحلیل دادهها در مطالعه موردی
ردیف

مراحل

توضیح

0

طبق بندی

طبق بندی دادهها بر اساس معیاخهایی مانند سیر زمانی جمعآوخی دادهها ،سیرزمانی تدوین مداخک ،تالال

3

تو یف

9

تحلیل نهایی

منطقی مطالب ،مکا مشاهده یا مالقا

افراد جهس مصاحب و امثال آ

تو یف و باط دادههای طبق بندیشده دخ مرحل قبل و تفایر دادهها بر اساس سؤاال

تژوهش

بر اساس خویکردهایی چو «تطبیق»« ،تبیین» و «مقایا »

از مهم جمل خاهبردهای تحلیل نهایی دخ مطالعا

موخدی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  1-95اشاخه کرد.
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جدول  .1-96راهبردهای تحلیل دادهها در مطالعه موردی
توضیح

ردیف

راهبردها

0

تطبیق

مقایا یک الگوی مبتنی بر تجرب با یک یا چند الگوی تیشبینیشده

3

تبیین

تبیین دخباخه «موخد» بر اساس دوخ تاخهای احکام دخباخه علس یا علل وقوع تدیده موخدبرخسی

9

مقایا

مقایا مجموع ای از دادهها دخ نقاط زمانی گوناگو از خوند تیشبینیشده با یک خوند جایگ ین دیگر

دخ جریا تحلیل دادهها تژوهشگر بر «موخد» متمرک شده و عوامل گوناگو اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اثرگذاخ
بر موخد نمایا میشود .ب عباخ دیگر «موخد» دخ هات ا لی یک دایره دخونی قراخ میگیرد و دوایر اطراف آ زمین های
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی احاط کننده موخد اسس.
 .1-96بحثونتیجهگیری
دخ این مرحل بیا نتایج ب دسس آمده و بحث دخباخه هماانی یا مغایر

دخ یافت ها دخ مقایا تیشین تحقیق وخ

میگیرد و دخ ادام تیشنهادهای کاخبردی اخائ خواهد شد.
 .8-96ارزیابی کیفیت پژوهش
اعتباخ دخونی یا می ا تطابق یافت ها با واقعیس ب دسس آمده خا میتوا از طریق «همگونی یافت های حا ل از منابع» یا
دیگر خوشها برخسی کرد (بازگا  ،مرادی.)0911 ،
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روش واسازی

هدف کلی :آشنایی با روش واسازی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش واسازی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در واسازی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در واسازی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در واسازی
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۳۸۶

مقدمه
واسازی یکی از خوش های کیفی فلافی با تأکید بر نظری و خهیافتی عملی دخ خصوص خوانش متن اسس .دخ این
فصل ب معرفی خوش واسازی ترداخت خواهد شد.
 .9-91مفهوم روش پژوهش واسازی

0

«دخیدا» 3ب عنوا معرف ا لی این خوش یک متفکر متنگرا اسس .از دید او هیچچی بیررو از متن نیاس .او اعتقاد
داخد ک ب آنچ ب واسط متو ب ما خسیده یا آنچ دخ حکم متن دخ تیرامرو مرا اسس باید توج نشا داد .او بریش
از طبیعرس ،بر فرهنرگ و تراخیخ عالق مند اسرس .ازنظر دخیردا ،نمریتروا بردو وساطس فرهنگ و تاخیخ ب طبیعس
نگریاس .بنرابراین ماائل فلافی نمریتواننرد مارتقل از مرتن فرهنرگ و تاخیخ باشند .شیوه نو دخیدا یا خوش واسازی،
دخ مواجه با متو  ،یا «خواند و تفایر متو » تدید آمد .این شیوه ،نحوه مواجه با جها و تفایر آ خا نیر تعیرین
میکند .ازنظر او جها یک متن اسس و ب این شکل تصوخی گارترده از متن ایجاد میکند .متن بافت ای از نشان ها یا
خدهاسس و هر چی ی دخ جها نشان یا خد اسس .فهم وتجرب متن نیاز ب دانش تفاریری داخد .ازنظر او تجرب هر
چی ی دخ جها باید از طریق فرایندی شبی خواند ب دسس آید .بنابراین ،دخ قلمرو تجرب چی ی همچو طبیعرس
محرض وجرود نرداخد .تجرب بشری طبیعس زمانی خخ میدهرد کر طبیعرس معنرایی داشت باشد و این معنا ن با دید
یا لمس کرد  ،بلک با خواند ب دسس مریآیرد .آنچر دخ تقلیرل تجربر بر مشاهده خوی میدهد ،تقلیل وج فرهنگی
اناا اسس« .دخیدا» متو کالسیک و مدخ خا با دقس و حو ل فراوا میخواند ،عنا ر و مفاهیم کلیدی و غیرکلیردی
آ ها خا برخسی میکند و بر جرای ایرنکر بر آنچ نویانده قصد داشت بگوید توج کند ،ب آنچ واقعراً میگوید
توج میکند .او بدینترتیب نشا می دهد ک این متو دخ بیا قصد نویانده چندا کامیاب نیارتند (مصلح و
تاخساخانقاه .)0939 ،همواخه و ب ویژه دخ دوخا مدخ  ،بر دقس گفتما فلافی و ترهی از زبانی مبهم و دوتهلو تأکید
شده اسس و با تکی بر معنای دقیق و تحساللفظی کلما  ،میا زبا فلافی و زبا ادبی و شاعران مرز مشخصی کشیده
شده اسس .دخ دوخه معا ر ،تس از شکلگیری فلاف های تحلیلی و ا راخ فراوا آ ها بر استفاده از زبانی منطقی و
تیراست از آخای های ادبی ،این مرز دخ جها انگلیایزبا مشخصتر از همیش شده اسس (فتحزاده .)0939 ،خوش
واسازی خویکردی نقادان و توسع یافت از خوش هرمنوتیک و با تأکید بر برخسی انواع متو تژوهشی اسس (براو و
هگ  .9)3999 ،جها علوم اناانی جها گفتما ها و متنها اسس و زبا و متن دخ این علوم اهمیس باالیی داخد .دخیدا
ضمن خد نظریا

دو سوسوخ زبا شناس ،عالوه بر اینک خابط ماتقیم میا دال و مدلول خا نفی میکند و معنا خا دخ

زنجیرهای از دالها و بدو موقعیتی مفید و ثابس دخ نظر میگیرد ،اساس واقعیس خا منحصر دخ زبا یا متن میداند و
اعتقاد داخد ک «حقیقس دخ زبا اسس و واقعیتی خاخج از متن وجود نداخد (دخیدا.)0331 ،

1. Deconstruction Research Method
2. Derrida
3. Brown and Heggs
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روش واسازی
س

هرچند ترجم های متفاوتی از این واژه همچو «ساختاخشکنی ،شالودهشکنی ،بنفکنی و واخون سازی» دیده می-
شود ،اما دخ این کتاب عنوا «واسازی» ب عنوا ترجم مناسب و خایج دخ اغلب متو مرجع انتخاب شد« .ژاک دخیدا»
اعتقاد داشس ک دخ تاخیخ «دوگانگیها یا دوقطبیهایی» مانند «علس و معلول»« ،ز و مرد»« ،آسما و زمین»« ،مکتوب
و شفاهی» و امثال آ اساس تفکر بشر خا دخ فلاف های مختلف شکل دادهاند .او این دوگان ها خا خوشی برای مشاهده
تمای ها قلمداد می کند و تأکید داخد ک این ساختاخ باید شکات شود و بشر ب مقامی دخ اندیش برسد ک از این
دوگانگیها آزاد شود .خوش او کشف تقابلها و شناسایی اولویس یا وز بیشتر یکی از دو قطب و کمتوجهی ب قطب
دیگر اسس .ب عباخ دیگر باید با واسازی این اولویسبندیها خا بر هم خیخس و ناتایداخی تقابلها خا آشکاخ کرد .دخ
نگاه دخیدا دخ دوگان های موجود دخ متن ،همواخه یکی از طرفین ب گون ای نامطلوب ،ماخشده یا منفی فرض شده
اسس .خوش واسازی داخای ویژگیهایی ب شرح جدول  0-91اسس (سرافراز و امین.)0938 ،
جدول  .9-91انواع ویژگیهای روش واسازی
ویژگیها

ردیف
0

خوشی برای «تحلیل انتقادی» و قابلاستفاده دخ متو «ادبی ،هنری و معماخی»

3

تأکید بر اینک فقدا معنای ثابس و تایداخ برای متو و ل وم کناخگذاشتن تمامی انگاخههای فلافی و امثال آ دخ مواجه با
متو
معنای نشان ها دخ موقعیسهای مختلف و تأکید بر تفاو ها و نشا داد شکافها و تناقضا

9

قابلیس تفاو

1

تحلیل معنیزدایی از متن و آشکاخسازی ظرفیس دخونی متن یا ایجاد معنا بر اساس متن زمین یا مکمل

9

تأکید بر شالودهشکنی ناشی از ترسش و جاتجوی نهادها و بنیادهای متو

5

تأکید بر نقد متافی یک و شکاتن ساختاخها و حجابها برای شناسایی خاستگاه و نقش مرک مقتدخ ،مالط و متعالی دخ ساختاخ

1

تأکید بر دید ظاهر متو و غوخ دخ آ برای دستیابی ب دنیای خنگاخنگ و متنوع از تدیدههای تنها

8

هم ب معنای از هم گشود و باز کررد و شکارتن و هم ب معنای بازسازی و انجرام دوبراخه

3

بیاثر شد مفروضا

09

شیوههایی از خوانش متن با فرض مراک اقتداخ و دخ تی مرک زدایی و افشای دگرگونی قدخ

مفهومی

همیشگی ،ا ول ثابس و معنای غالب دخ متن برای آشکاخ شد وجوه دیگر آ
و ایدئولوژی دخو متن

دخواقع «واسازی» نظری دخباخه «معنای متو » اسس و دخباخه هیچچی ی ک نشان ای دخ یک متن باشد ،نمیتوا
گفس ک «این اسس» یا «آ اسس» .معنای هر نشان  ،واژه یا عنصر ،فقط دخ یک متن یا ساختاخ معلوم میشود .تمای
ا لی خوش واسازی با سایر خوشها خا میتوا دخ س بعد ب شرح جدول  3-91نشا داد.
جدول  .2-91انواع ابعاد تفاوت روش واسازی با سایر روشها
انواع

ردیف
0

دخک عمیق از حوزه موخدمطالع ب جای تو یف یا برخسی کمی و حتی کیفی معمول

3

نفی حقیقس و تقدیس تردید دخ شرایط تیش خوی موخدتژوهش

9

جرئس و جااخ

نقادی (گاهی آ خا ب نقد لجامگایخت متهم میکنند).

واسازی خا نباید عمل تخریب ساختاخ معنی کرد ،بلک معنای آ تج ی وتحلیل ساختاخهای خسوبکرده مربوط ب
عنصر کالمی و سازنده اندیش دخ زبا  ،فرهنگ و هنر اسس (خنیفر و مالمی .)0939 ،با مطالع
ب حیا

رف و بدو توج

عملی نمیتوا واسازی خا آموخس .دخواقع واسازی خنثی نیاس و مداخل میکند .واسازی ب نظری تردازی
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رف اکتفا نمیکند و مداخل عملی دخواقعیس ب دیگرا واگذاخ نمیکند .واسازی از هما لحظ آغاز و دخ ذا

خود

عملی دخ نابس با واقعیس بیرونی اسس (مصلح و تاخساخانقاه.)0939 ،
 .2-91مراحل اجرای روش واسازی
برای اجرای خوش واسازی مراحلی ب شرح جدول  9-91دنبال میشود.
جدول  .9-91مراحل اجرای پژوهش واسازی
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

با تأکید بر نمون گیری غیرتصادفی هدفمند

9

جمعآوخی دادهها

با استفاده از خوشهای اسنادی و دخ وخ

1

تج ی وتحلیل دادهها

خویکرد عمیق ،برخسی ج ءب ج ء ،شناسایی تفاو ها و نمایش آ ها

9

بحث و نتیج گیری

جمعبندی کلی از تحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

بیا مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش
ل وم مصاحب

 .9-91طراحی پژوهش
مائل بر اساس وجود نقدها و چالشهایی دخباخه متو یا اندیش ها ایجاد میشود و بر اساس آ اهداف و سؤاال
تژوهش تدوین خواهد شد .دخ انتخاب موضوع باید متن یا عر
انتقادی برخوخداخ باشد .از مهمترین مالحظا

ای انتخاب شود ک از قابلیس برخسی ب شیوه تفکر

بیا مائل میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  1-91اشاخه کرد.

جدول  .3-91انواع مالحظات بیان مسئله در طراحی پژوهش واسازی
مالحظات

ردیف
0

تژوهشگر هنگام تفکر دخ خصوص موضوع ،خود خا دخ چاخچوبهای متداول استدالل دوقطبی ،محصوخ نکند.

3

تبیین نحوه مواجه با متن و تفایر آ

9

دخ نظر گرفتن بیا مائل ب عنوا «مانیفاس یا بیانی تژوهش» با تأکید بر مفاهیم کلیدی متو کالسیک و مدخ موضوع

1

تأکید بر «آنچ نویانده واقعاً میگوید» ب جای «قصد نویانده برای گفتن»

9

تأکید بر شکاخ «تس ذهنی» از «الب الی کلما » و «جها متن»

5

تأکید بر تجرب گرایی و خنثی کرد عقلمداخی یا حاکمیس عقل

اغلب متو دخ بیا قصد نویانده کامیابی کامل نداخند و نمیتوا با یک خوانش سنتی آ خا فهمید .بنابراین باید
دخ دد تبیین نحوه خوانش متن با خفتن ب تس ذهن نویانده بود .اهداف دخ واسازی ،کامالً کیفی و تحلیلی بیا
میشوند و سؤاال

نی بر اساس نوع متن و خویکرد تژوهش مثالً «تبیینی یا تفایری» نوشت میشوند .تدوین اهداف

ناظر بر این مائل اسس ک «معنا دخ ذا

متن نیاس» و «واژگا حامل معنا و یا باخوخ معنا نیاتند» بلک واژگا تنها

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
 سؤال :متن برخسیشده از لحاظ «شکاف میا آنچ میگوید و آنچ ناگفت میگذاخد» چ وضعیتی داخد؟
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 .3-91مالحظات نمونهگیری
این تژوهش خویکردی ژخفانگر و استراتژی نفوذ ب جها متن بر اساس انتخاب قلمرو خاص یا جامع ای مشخص
داخد .انتخاب قلمرو با توج ب فرهنگ و تاخیخ وخ

میگیرد .نظر ب اینک این خوش خویکردی انتقادی داخد و

نوعی فلاف اسس ،خوش نمون گیری آ غیرتصادفی هدفمند و از مواخد ویژه و شناخت شده خواهد بود.
 .5-91مالحظات جمعآوری داده
برای این خوش «تژوهشگر» ب مثاب یک ویرانگر ساختما و معماخ دوباخه آ اسس .مهمترین منبع اطالعا
«متن» خواهد بود .متن انتخابی یا آماده برای برخسی باید متناسب با «خوحیا  ،اطالعا  ،قدخ

شامل

تحلیلی ،تالط ،فهم

و عمق ادخاک» تژوهشگر باشد .این متن ماتقیم واخد تحلیل میشود و بر نتیج اثر میگذاخد .اب اخ ا لی جمعآوخی
دادهها می تواند تحلیل نوشتاخی از متن ،اسناد ،مداخک و متو کامپیوتری باشد .گاهی هم مصاحب  ،تهی متن و تفایر
واسازی خوی متو با شیوههای دستی و الکترونیکی انجام میشود .باید سعی کرد ک تا حد امکا منابع دسساول برای
تحلیل استفاده شود .دخ جمعآوخی دادهها تأکید بر شناسایی دوگانگیها و تقابلهای ا لی و کلیدی دخ متن اسس.
برای نمون دخ نقد و تحلیل کتابی با عنوا سواد خسان ای با خویکرد واسازی ،انواع دوگانگی و تقابلها ب شرح جدول
 9-91شناسایی شد (سرافراز و امین.)0938 ،
جدول  .5-91انواع دوگانگی و تقابل شناساییشده در نقد کتاب سواد رسانهای
انواع

ردیف
با/بدو خسان ها

0

امکا حیا

3

مصرف/تولید

9

تیام/تفایر

1

مخاطب ابرانی/جهانی
تاینی/دانش تیشینی

9

مهاخ

5

خسان های داخلی /خسان های خاخجی

1

مخاطب منفعل/فعال

دخ این شرایط دادههای موجود دخ متن کتاب بر اساس این محوخها جمعآوخی و ساماندهی میشوند.
 .6-91مالحظات تحلیل دادهها
دخ تحلیل دادهها ب برخسی ج ءب ج ء عنا ر مفهومی یا دوگانگیها و تقابلهای شناساییشده دخ متن و موضوعا
تیرامو آ ها ترداخت خواهد شد .دخ این تحلیل شکافها و تناقضا

مفهومی تفایر میشوند و اولویسها یا وز های

اخائ شده ب هر یک از طرفین تقابل ب چالش کشیده میشوند .یکی از دستاوخدهای این اقدام میتواند مت ل ل شد
باوخهای موهوم دخ باب آ موضوع باشد .دخ این مرحل تژوهشگر ضمن خویکرد عمیق ب یادداشسها و متو احصاء
شده با نگاه انتقادی ب برخسی ج ءب ج ء عنا ر مفهومی متن یا چاخچوب ایجادشده دخ آ میتردازد .برای نمون دخ
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تحلیل دادههای نمون موخداشاخه دخ جمعآوخی دادهها میتوا ب تحلیل اخائ شده از دوگان «مخاطب منفعل/فعال»
ترداخس .مهمترین محوخهای این تحلیل دخ جدول  95-1معرفی شده اسس (سرافراز ،امین.)0938 ،
جدول  .5-91محورهای مهم تحلیل دوگانه مخاطب فعال /منفعل در نقد کتاب سواد رسانهای
ردیف

محورها

0

فصل «مخاطبا » دخ کتاب با چاخچوب مفهومی مخاطبشناسی دخ تالش بر معرفی شیوههای «شناخس ،مصرف یا مقاومس»
دخ برابر محتوای خسان ای از دو منظر تولیدکننده محتوا و مخاطب

3

معرفی دو نوع مخاطب فعال و منفعل از منظر کتاب

9

تالش برای جاب جایی موقس مواضع مخاطب فعال و منفعل

1

بازتفایر متن بر اساس یافت های حا ل از جاب جایی مواضع مخاطب فعال و منفعل
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هدف کلی :آشنایی با روش فمنیسم
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش فمنیسم
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در فمنیسم
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در فمنیسم
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در فمنیسم
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مقدمه
خویکرد خوش تژوهش فمنیام بر مبنای نقد ب بیعدالتیهای جنایتی اسس .دخ این فصل ب معرفی خوش تژوهش
فمنیام از ابعاد مختلف ترداخت خواهد شد.
 .9-98مفهوم روش پژوهش فمنیسم
کلم فمنیام دخ زبا فاخسی ب اسامی «طرفداخی از حقوق ز »« ،جنبش آزادی ز »« ،ز باوخی»« ،ز آزادخواهی» و
امثال آ ترجم شده اسس ک دخ این کتاب با توج ب فقدا یک معادل کامل و بینقص با هما عنوا «فمنیام» مطرح
میشود.
تفاو

بین زنا و مردا خا میتوا ب الگوهای فرهنگی و از منظر جامع شناسی نابس داد .از دیدگاه گروهی از

زنا  ،تفاو های جنایتی زنا و مردا  ،برای حفظ سلط مردا بر دنیای زنا ساخت شده اسس .بر این اساس
فمینیاسها بر این باوخند ک سؤالها ،نظری ها ،مفاهیم بنیادین ،خوششناسیها و اموخ مشاب با بیعدالتی جنایتی بدو
توج ب طبیعس و زندگی اجتماعی زنا هاتند (محمدتوخ .)0933 ،دخ «نظری فمینیاتی» تأکید بر تحلیل جنایس
دخباخه حقوق زنا و برابری ز و مرد از جنب های «سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی» وجود داخد .برخی این
خویکرد خا افراطی دانات و آ خا موخدنقد قراخ می دهند .برخی بر این باوخند ک فمنیام ،نهضتی اجتماعی با هدف
کاب تایگاه مااوی مردا برای زنا اسس (ساخوجانی .)0919 ،دخ دیدگاه کلی ،فمنیام گفتمانی فلافی و سیاسی
اسس ک تشتیبانی از زنا  ،خسید ب حقوق برابر زنا و مردا و مباخزه با تبعیضهای جنایتی دخ تمام اشکال خا دخ
نظر داخد و با وخود دخ حوزههای مختلفی چو «حقوق ،سیاسس ،تاخیخ و فلاف » شاخ های گوناگونی یافت اسس
(خالقی و توخع

.)0931 ،

این نوع تژوهش هم توسط زنا و هم مردا و اغلب با یکی از خویکردهای «لیبرال ،ماخکایاس و خادیکال» ب شرح
جدول  0-98انجام میشود.
جدول  .9-98انواع رویکردهای پژوهش فمنیسم
ردیف

رویکرد

0

لیبرال فمینیاس

3

فمنیام ماخکایاس

9

خادیکال فمنیام

توضیح
تأکید بر ا ول آزادیخواهان برابر دخباخه زنا و مردا و برخوخداخی زنا از حقوق مشاب مردا
تأکید بر ظلم ب زنا و سرکوب آ ها متأثر از طبقا
تأکید بر ضروخ

از بین برد تمای ا

اجتماعی و نظام سرمای داخی

جنایتی و براندازی نظام مردساالخی

از مشخص های تژوهش فمینیاتی کاهش کنترل مصاحب و بحثهای آزاد دخباخه زنا  ،برای زنا و تا حد ممکن
با زنا اسس (استانلی و وای  .)0339 ،0ساندخا هاخدینگ )0330( 3برای این خوش ویژگیهایی ب شرح جدول 3-98
معرفی میکند.

1. Stanely & Wise
2. Sandra Harding
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روش فمنیسم
س
جدول  .2-98انواع ویژگیهای پژوهش فمنیسم
توضیح

ردیف

انواع

0

تأکید بر تجرب زنا

طرح مائل از دید زنا و طرح فرضی ها بر باتر تجرب زنا مانند تجرب مادخی

3

تأکید بر خواست زنا

فراتر از شناخس و ب دنبال بهبود وضعیس فعلی زنا

9

تناسب با زنا

هر خوش تژوهش مناسب برای زنا

فمنیاسها با مطالع تجرب زنا ب خوش کیفی و با تحلیل دادهها دخ تی نظری تردازی دخباخه ماائل زنا هاتند.
از تفاو های این خوش با سایر خوشها تأکید آ بر خوی مطالع با محوخیس جنایس زنان اسس.
 .2-98فرایند اجرای پژوهش فمنیسم
بحثهای مفصلی دخ خصوص اینک آیا خویکرد «فمنیام» یک «خوش» یا «خوششناسی» اسس از سوی کاخشناسا
مختلف مطرحشده اسس .بر اساس دیدگاه هاخدینگ (« )0383خوش و خوششناسی» از منظر فلافی تفاو هایی ب
شرح جدول  9-98داخند.
جدول  .9-98تفاوت روش و روششناسی
ردیف

مراحل

0

خوش

3

خوششناسی

توضیح
تأکید بر خوشهایی برای جمعآوخی شواهد
کاخبرد یک نظری و تحلیل مبتنی بر آ نظری از خاههای خاص دخ موضوع موخدبرخسی

او نتیج میگیرد ک نوآوخیهای برجات ای دخ نظری فمنیاتی وجود داخد ک ب جمعآوخی شواهد ب شیوههای
اختصا ی دخ این زمین شده اسس(هاخدینگ .)0383 ،0بنابراین میتوا خویکرد خوششناسان فمنیاتی خا ب عنوا یک
خوش تژوهش با مراحل اجرایی ب شرح جدول  1-98دنبال کرد.
جدول  .3-98مراحل اجرای پژوهش فمنیسم
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

با تأکید بر نمون گیری غیرتصادفی هدفمند

9

جمعآوخی دادهها

با استفاده از خوشهای اسنادی و دخ وخ

1

تحلیل دادهها

9

بحث و نتیج گیری

بیا مائل با تأکید بر مشکال

و چالشهای مربوط ب زنا  ،تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش

ل وم مصاحب

تمرک بر محتوا و محدوده اطالعاتی و دادههای موجود ،دخگیری ماتقیم تژوهشگر و استفاده از انواع
خوش تحلیل داده ،غوط وخی دخ اطالعا

و بازنگریهای مکرخ ،تحلیل نهایی و نظری تردازی

جمعبندی کلی از تحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

1. Harding

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۳۷۳

مرجع پژوهش

۳۷۸

 .9-98طراحی پژوهش
مائل دخ تژوهش فمینیاتی میتواند ماائل مربوط ب دنیای زنان مانند «عالیق ،مشکال  ،خوابط و نظایر آ » باشد.
همچنین مائل ممکن اسس یک موضوع عمومی و دخبرگیرنده مردا هم باشد ،اما خویکرد نظری و تحلیلی آ باید
زنان باشد (محمدتوخ .)0933 ،برای این منظوخ میتوا از انواع خوشهای کمی و کیفی یا ترکیبی استفاده کرد.
 .3-98مالحظات نمونهگیری
دخ تژوهش فمنیام اغلب از نمون گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده میشود .جامع آماخی نی اغلب شامل زنا دخگیر
دخ مائل یا مردا شاهد مائل هاتند .این بخش تابع س موضوع تای ب شرح جدول  9-98اسس ک البت گاهی با
یک موخد آ هم میتوا تژوهش فمینیاتی خا انجام داد.
جدول  .5-98موضوعات پایه در انتخاب نمونه
ردیف
0

موارد
حااسیس موضوع و نیاز ب وسعس اطالعا

3

دسترسی ب می ا الزم اطالعا

9

عوامل تیرامو یک موضوع فمنیاتی

ب خاطر حااسیس خوش فمنیاتی

از جامع موخدمطالع یا عر

مربوط ب زنا

 .5-98مالحظات جمعآوری دادهها
دو اب اخ ا لی برای جمعآوخی داده دخ خوش فمنیام عباخ

از «مصاحب » و «کدگذاخی اسناد» اسس .هرچند دخ این

خوش نی میتوا از اب اخهای دیگری چو «مشاهده ،ترسشنام و تکمیل داستا » هم استفاده کرد .تأکید زیادی دخ
منابع مختلف بر مراقبس از هرگون سوگیری احتمالی و ب ویژه دخ شرایط ایجاد احااس کمک ب زنا وجود داخد.
ب همین دلیل جمعآوخی داده از منابع مختلف و باال برد دقس اب اخهای جمعآوخی دادهها بایاخ مهم اسس .برخی
منابع بر اهمیس نقش زنا دخ جمعآوخی دادهها برای جلوگیری از سوگیری تأکید داخند و برخی این تأکید خا نمیتذیرند.
دخ انجام مصاحب  ،وجود یک خابط دوستان و میمی و ایجاد اعالم نظرها بدو محدودیتی خاص بایاخ مهم اسس.
تژوهشگر باید با اختباط مناسب با موضوع تژوهش ،دخ هنگام مصاحب ب «مصاحب شونده» آگاهی الزم خا از هدف
مصاحب بدهد و برای او فر س سؤال کرد فراهم کند .دخمجموع شرایط مصاحب باید برای مصاحب شونده امکا
بیا تجاخب دخ قالب یک محصول ت اخیخی و دخ شرایط خاص سیاسی ،اجتماعی و فکری خا فراهم کند .سؤاال
تژوهش باید ب طوخ تخصصی تجاخب خا ی دخ حوزه زنا خا دخبر داشت باشد .برای نمون میتوا دخباخه اهمیس
نقش زنا دخ «خانواده ،فرهنگ ،تیشرفس جامع  ،جریا های اجتماعی ،سیاسس ،هنر و امثال آ » ب تناسب اهداف و
سؤاال

تژوهش ترسیده شود (هاخدینگ.)0383 ،

دخ این خوش نی دخ وخ

جمعآوخی دادهها از منابع مختلف ،باید تیش از وخود ب مرحل تحلیل دادهها آ خا

یکدسس یا متنیسازی کرد تا آماده تحلیل شود .دخ تیادهسازی مصاحب ها ب

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

وخ

متن باید ب متن تایبند بود و

روش فمنیسم
س

تژوهشگر با خویکردی ماتقل این کاخ خا انجام دهد تا از هرگون خطر اعمال نظرا

شخصی ،نظرا

تند و آتشین یا

جنایتی دوخ باشد.
 .6-98مالحظات تحلیل دادهها
وج متمای کننده این خوش دخ تحلیل داده ها ،تأکید بر حااسیس جنای و نظری فمنیام اسس .تس از جمعآوخی
دادهها و تیادهسازی آ ها دخ قالب متن ،حال میتوا با خوش تحلیل دادههای متنی ،یعنی کدگذاخی و تحلیل کدها
بهره گرفس .دخ طول تحلیل دادهها میتوا از خویکردهایی ب شرح جدول  5-98استفاده کرد.
جدول  .6-98رویکردهایی برای تحلیل دادهها در روش فمینیستی
ردیف
0

رویکردها
توج ب تحلیلهای تیشین و نمون های گذشت داخای استناد و اعتباخ

3

تکراخ تحلیل و خهایی از عقاید شخصی و فاخغ شد از تعلقا

9

اخائ گامب گام تحلیلها ب خبرگا و حلق اندیشمندا برای نقد و برخسی

نگاخش گ اخش تژوهش باید با ادبیا

دخونی دخ تحلیل

و واژگا فمنیام وخ

گیرد و تا حد امکا  ،شکل خوایتی دخ گفتما

داشت باشد .سبک نگاخش تژوهش فمنیام باید از زبا اثبا گرایان علم دوخی گ یند .خوششناسی فمینیاتی بر
کاخبرد معیاخهای اعتباخ و خوایی دخ تژوهش کمی و معیاخهای قابلیس اعتماد ،اعتباخ تاسخگو (کنترل و تأیید یافت ها
توسط اعضای ز یا خبرگا مرتبط) و معیاخ حس دخ تژوهش کیفی تأکید داخد (محمدتوخ.)0933 ،
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مرجع پژوهش
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روش پژوهش کیو

هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش کیو
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش کیو
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش کیو
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در روش کیو
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در روش کیو

39

مرجع پژوهش

۳۶۱

مقدمه
خوش تژوهش کیو از نوع ترکیبی اسس ک دخ آ تژوهشگر دخ مرحل جمعآوخی نظرا

مشاخکسکنندگا از خوش

کیفی و دخ برای دستیابی ب ذهنیس آنا از خوش کمی استفاده میکند .دخ این فصل ب معرفی خوش تژوهش کیو
ترداخت خواهد شد.
 .9-91آشنایی با مفهوم روش پژوهش کیو
«خوش تژوهش کیو» از نوع ترکیبی اسس ک ابتدا نظرا

شرکسکنندگا با خوش کیفی جمعآوخی و سپس با خوش

کمی ذهنیس آنا برخسی میشود .ب دلیل شیوه جمعآوخی دادهها و مرتبسازی آ ها با خویکردهای کیفی و کمی
میتوا ب طوخ عمیقتری از ذهنیس مشاخکسکنندگا آگاه شد .ویلیام استفناو  )0399( 0این خوش خا با حرف «»Q
و تأکید بر شناسایی «ذهنیسهای منحصرب فرد» و «همباتگی افراد داخای ذهنیس مشترک» طرح کرد .او ب دنبال شناسایی
«ذهنیس» دخ موقعیسهای مختلف از منظر تجاخب افراد بود .از مهمترین ویژگیهای این خوش میتوا ب مواخدی ب
شرح جدول  0-93اشاخه کرد (داناییفرد و همکاخا 0933 ،؛ باخکر3998 ،3؛ تویا و لقمانی.)0933 ،
جدول  .9-91مهمترین ویژگیهای روش کیو
ویژگیها

ردیف
0

تأکید بر ذهنی بود دنیای اناا ها و ساخت شد «واقعیسها» بر اساس ذهن افراد

3

تأکید بر «ذهنیس فرد» ب عنوا تصوخ او از چگونگی کاخکرد دنیای واقع و مبنای «تحلیل ،موضعگیری و تصمیمگیری»

9

تأکید بر شناسایی دنیای ذهن افراد یا ذهنیس منحصرب فرد ساخت شده توسط آ ها

1

تأکید بر آمیختن «ذهنیس یا دنیای ذهنی افراد» با «عینیس و دست بندی افراد از حیث تنوع دخ دنیای ذهنی»

9

ذهنیسگرایی دخ مقابل عینیسگرایی برای قابلسنجش کرد جها تیرامو یا تدیدهای بیرونی ایجادشده از ذهنیا

5

تأکید بر ذهنیس ب عنوا نوعی خفتاخ یا فعالیس با امکا شناسایی و دخک آ از طریق اثرش بر محیط اطراف
فرد از تجاخب خود و معرفی عوامل شکلدهنده آ دخ قالب یک مدل

1

تأکید بر شناسایی ذهنیس با توضیحا

8

تأکید بر کنترل اثر مداخل گران تژوهشگر یا اب اخها دخ تاسخهای فرد

3

ایجاد فر تی برای اخزیابی تاسخها با خویکردهای مفهومسازی توسط تژوهشگر

09

مطالع «ذهنیس» و امکا شناسایی و طبق بندی «ادخاکا

00

تأکید بر شناسایی و دخک آسا اخزشها ،سلیق ها و دیدگاههای افراد

03

خوشی مؤثر برای ب دسس آوخد اطالعا

و عقاید فردی»

از نمون های کوچک

از کاخبردهای خاص آ میتوا ب استفاده از این خوش دخ سازما ها دخ اموخی چو «گ ینش نیرو»« ،آموزش
اثربخش کاخکنا »« ،تشکیل گروههای کاخی»« ،موضوعا

مدیریس و خهبری»« ،دیدگاه مخاطبین و مشتریا سازمانی»

و دیگر مواخد قابل تصمیمگیری بر اساس برخسی «ذهنیسها» اشاخه کرد (تویا و لقمانی .)0933 ،خوش کیو باوجود
چندین ده از حضوخش ،هنوز دخ اغلب منابع ب عنوا یک خوش تذیرفت نشده و کاخبرد آ نابس ب سایر خوشها از

1. William Stephenson
2. Barker
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روش پژوهش کیو
س

فراوانی کمتری برخوخداخ اسس .مراحل خوش کیو شکلهای مختلفی و البت با الگویی کلی ب شرح جدول 3-93
معرفی میشود (تویا و لقمانی.)0933 ،
جدول  .2-91الگوی اجرای روش پژوهش کیو در منابع مختلف
ردیف

توضیح

مراحل
0

زمین گفتمانی موخدنظر برای کشف

0

شناسایی زمین گفتما

3

انتخاب نمون

انتخاب نمون ای کوچک از جامع موخدبرخسی

9

تیش مصاحب

انجام مصاحب اولی برای استخراج گوی های موخداستفاده دخ مراحل بعد

1

ایجاد مجموع کیو

9

جمعآوخی داده

5

مصاحب

1

شناسایی الگوها

بر اساس نتایج مصاحب و برخسی ادبیا

تیشین مرتبط با موضوع یا رفاً از ادبیا

تیشین

ب کمک کاخ های مخصوص کیو
دخباخه نتایج حا ل از جمعآوخی دادهها از مرحل قبل و همینطوخ چند ترسش آزاد
بر اساس شباهسها و تفاو ها

دخ ادام این مراحل با ج ئیا

بیشتر دخ قالب مراحل تنجگان اجرای تژوهش دخ کتاب مرجع تژوهش معرفی

خواهد شد.
 .2-91فرایند اجرای روش پژوهش کیو
فرایند اجرای تژوهش کیو خا میتوا دخ مراحلی ب شرح جدول  3-93دنبال کرد.
جدول  .2-91مراحل اجرای روش پژوهش کیو
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تج ی وتحلیل دادهها

تحلیل دادههای کیفی و تحلیل دادههای کمی با خوش تحلیل عاملی

9

بحث و نتیج گیری

جمعبندی کلی از تحلیل دادهها و اخائ تیشنهاد

بیا مائل با تأکید بر شناسایی زمین گفتما و دخ ادام تدوین اهداف و سؤاال
با تأکید بر نمون ای کوچک از جامع موخدبرخسی و اغلب ب

وخ

تژوهش

غیرتصادفی هدفمند

با استفاده از خوشهای مصاحب و تیمایش نظرا

 .9-91طراحی پژوهش
دخ این خوش باید مالحظاتی دخ انتخاب موضوع و طرح مائل ب شرح جدول  9-93موخدتوج قراخ گیرد.

1. Concourse
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۳۶۹

مرجع پژوهش

۳۶۲

جدول .9-91مالحظات انتخاب موضوع و طرح مسئله در روش کیو
مالحظات

ردیف

افراد و مهم دخ امر تصمیمگیریهای فردی ،سازمانی و اجتماعی

0

انتخاب موضوعاتی با تأکید بر شناسایی ذهنیسهای متفاو

3

تأکید بر مائل های نیازمند ب شناسایی و مرتبسازی دادههای نشا دهنده ذهنیسها

9

تأکید بر اهمیس شناسایی ذهنیس مشاخکسکنندگا دخباخه تدیده موخدبرخسی
مشاخکسکنندگا نابس ب تدیده موخدبرخسی

1

تأکید بر اهمیس دامن ایدهها و نظرا

9

تأکید بر ویژگیهای اثرگذاخ دخ شباهس یا تفاو

5

انتخاب خویکرد «تکنفره و شناسایی دیدگاههای یک فرد» یا «چندنفره و شناسایی دیدگاههای مشترک افراد دخباخه یک

دیدگاهها دخ میا مشاخکسکنندگا

موضوع»

تس از انتخاب موضوع و بیا مائل باید نابس ب تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش بر اساس مائل اقدام کرد.

 .3-91مالحظات نمونهگیری
از مهمترین مالحظا

نمون گیری دخ خوش کیو میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  1-93اشاخه کرد (تویا و لقما ،

)0933
جدول .3-91مالحظات انتخاب نمونه در روش کیو
مالحظات

ردیف
0

تعیین قلمرو یا محوخهای موخدبرخسی برای شناسایی ذهنیس افراد

3

تعیین مشاخکسکنندگا دخ تژوهش بر اساس هدف تژوهش و معیاخهایی چو «تجرب  ،خابط  ،شرایط یا زما خاص»

9

انتخاب نمون هایی با ظرفیس نشانگر «ذهنیسهای مختلف» بود

1

انتخاب نمون آماخی کوچک متناسب با موضوع تژوهش برای جمعآوخی داده دو بخش کیفی و کمی

9

تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افراد برای مصاحب و اسناد برای تهی مجموع کیو

5

تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند نمون ای از دادههای کیفی ساماندهی شده «تو ی انتخاب بین  19تا  89عباخ »

1

تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افرا با طیفی گاترده از دیدگاهها برای دخج بندی کاخ ها دخ نموداخ کیو

 .5-91مالحظات جمعآوری داده
ابتدا با نمون کوچک منتخب مشاخکسکنندگا یا تاسخدهندگا  ،مصاحب اولی ای انجام میشود تا گوی های الزم برای
مرحل بعد شناسایی شود (باخی و تروت  .0)0333 ،عالوه بر گوی های حا ل از مصاحب از برخسی ادبیا

تیشین نی

برای شناسایی گوی های تکمیلی استفاده خواهد شد تا از هم گوی های استخراجشده ب مجموع ای بنام «مجموع
کیو» دسسیافس .این مجموع نماینده تنوع دیدگاهها دخباخه تدیده موخدبرخسی اسس .هما طوخ ک دخ مرحل مالحظا
نمون گیری گفت شد ،بهتر اسس با انتخاب بین  19تا  89گوی از دادههای جمعآوخیشده واخد مرحل بعد شد .دخ این
مرحل هرکدام از گوی ها خوی کاختی نوشت شده و شماخهای ب آ اختصاص مییابد .دخ مرحل بعد ،نمون ای هدفمند
1. Barry and Proops
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از افراد جامع با طیفی گاترده از دیدگاهها برای بخش ا لی تژوهش انتخاب میشود .دخ این مرحل از تژوهشگرا
خواست میشود تا گوی ها خا ازنظر شخصی و با توج ب اولویسها دخ جدول مرتبسازی تیشبینیشده جایگذاخی
کنند .دخ این مرحل اغلب از جدول انتخاب اجباخی مشاب شکل  0-93استفاده میشود .این جدول شبی توزیع نرمال
اسس و طوخی تنظیم میشود ک تعداد خان های آ برابر تعداد گوی ها دخ مجموع کیو باشد (تویا و لقما .)0933 ،

شکل  .9-91نمونهای از جدول انتخاب اجباری برای توزیع گویهها در روش کیو

برای جایگذاخی کاخ ها شرکسکنندگا از دستوخالعمل تهی شده توسط تژوهشگر استفاده میکنند .تفاو

جدول

«انتخاب اجباخی» با «توزیع اختیاخی» دخ آ اسس ک دخ این جدول هما طوخ ک مشخص اسس فرد مجبوخ اسس دخ
«طیف یا دخج بندی» مشخصی کاخ ها خا توزیع کند اما دخ جدول «توزیع اختیاخی» ،طیف یا دخج بندی محدودکننده
وجود نداخد.
با انجام فرایند ختب دهی ،افراد مفاهیم ذهنی خود خا دخباخه گوی ها بیا میکنند و با انجام این کاخ دیدگاههای ذهنی
خود خا بروز میدهند .مراحل اجرای این مرحل میتوا دخ گامهایی ب شرح جدول  9-93مروخ کرد.
جدول  .5-91مراحل جمعآوری داده در پژوهش کیو
ردیف

مراحل

0

تهی مجموع کیو

3

مرتبسازی کیو

توضیح
جمعآوخی انواع دادههای کیفی با مصاحب فردی یا گروهی یا اسناد دخباخه موضوع یا فضای
گفتما
استفاده از نموداخ کیو یا جدول ختب بندی و دستوخالعمل آ توسط مشاخکسکنندگا

برای تهی مجموع کیو ،دادههای فضای گفتما از منابع «دسساول»« ،دسسدوم» یا «ترکیبی» ب شرح جدول 5-93
جمعآوخی میشوند.
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جدول  .6-91انواع منابع جمعآوری دادهها از فضای گفتمان
توضیح

ردیف

انواع

0

دسساول

یا طبیعی و جمعآوخی دادهها ب شکل شفاهی یا کتبی از شرکسکنندگا

3

دسسدوم

یا تیشساخت و جمعآوخی دادهها از انواع اسناد و خسان ها مانند متو  ،عکس ،فایلهای وتی یا تصویری

9

ترکیبی

جمعآوخی دادهها از هر دو نوع منبع جمعآوخی دادهها

محتوای فضای گفتما شامل « گفتگوها ،تصاویر ،فیلم ،نقاشی ،متن ،قطعا

موسیقی» و ب طوخکلی هر چی ساده

یا تیچیدهای اسس ک ب گون ای با آ موضوع اختباط داخد .ب عباخ دیگر ،این فضا شامل مجموع ای از مطالب متنوع
و گوناگو مرتبط با موضوع تژوهش اسس ک دخ میا اهالی گفتما مطرحشدهاند .برای تهی «مجموع کیو» ،ابتدا باید
جمعآوخیشده از نمون ها خا بازبینی و دخ قالب یک متن یکدسس کرد ب نحویک «تصویری جامع از کل

عباخا

ذهنیسهای موجود دخ اختباط با موضوع» خا بدو هرگون سوگیری فراهم کرد .این ساما دهی خا میتوا با قالب
«ساختاخمند یا بیساختاخ» ب شرح جدول  1-93انجام داد (تویا و لقما .)0933 ،
جدول  .1-91انواع الگوی ساماندهی دادههای جمعآوریشده از فضای گفتمان
توضیح

ردیف

انواع

0

باساختاخ

طبق بندی عباخا

3

بیساختاخ

فقدا طبق بندی برای عباخا

دادههای ساماندهی شده کیفی ب

با یک نظری (خوش قیاسی) یا دست بندی مشاهدا

وخ

اولی با موضوعا

کوچکتر (استقرایی)

فضای گفتما یا بیاهمیس بود طبق بندی دخ ساماندهی دادههای کیفی

متن واخد مرحل مرتبسازی کیو میشود .برای مرحل مرتبسازی کیو

میتوا مراحلی ب شرح جدول  8-93خا دنبال کرد.
جدول ..8-91مالحظات جمعآوری دادهها در بخش مرتبسازی روش کیو
مالحظات

ردیف
انتخاب  19تا  89عباخ

یا گوی از دادههای ساماندهی شده دخ قالب عباخ های کوتاه ،ساده و قابلفهم برای تاسخدهندگا

کیو» برای جمعآوخی دادهها با ابعاد  5×9سانتیمتر

0

طراحی «کاخ

3

نوشتن هر عباخ

9

انتخاب تصادفی شماخه برای هر کاخ

1

معرفی مجموع کاخ های شماخهگذاخی شده ب عنوا «دست کیو»

9

تکثیر «دست کیو» ب تعداد مشاخکسکنندگا

5

ایجاد «نموداخ کیو» یا «جدول انتخاب یا ختب بندی کیو» برای انتخاب و قراخ داد کاخ ها یا شماخه کاخ ها خوی آ

1

تهی و اخائ دستوخالعمل «مرتبسازی کیو» برای انتخاب و قراخ داد کاخ ها یا شماخه کاخ ها خوی نموداخ

8

ایجاد شرایط دیدمناسب از کاخ ها برای انتخاب و چینش دخ نموداخ کیو (مانند چید کاخ ها خوی می دخ مقابل او)

3

استخراج نتایج ختب بندی حا ل از تاسخهای شرکسکنندگا

09

مصاحب تس از آزمو با شرکسکنندگا دخباخه گوی ها و اطمینا از وضوح آ ها و دخ وخ

یا گوی منتخب بر خوی یک کاخ

کیو ب عنوا تنها ویژگی متمای کننده هر کاخ

نابس ب کاخ

دیگر

و نوشتن آ دخ تشس کاخ

نیاز حذف مواخد اضافی

«نموداخ کیو» یا «جدول انتخاب اجباخی» داخای طیف مدخجی اسس ک مشاخکسکننده میتواند کاخ ها یا شماخه-
های آ خا بر اساس می ا موافقس یا مخالفس خود خوی آ قراخ دهد .این طیف دخج بندی دخ نقط وسط فر و دخ
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سمس خاسس با دخجا

مثبس و سمس چپ با دخجا

بر موافقس با محتوای کاخ

منفی معرفی میشود .مقادیر منفی بر مخالفس و مقادیر مثبس

داللس داخند و مقداخ فر بر حالس خنثی یا مردد اشاخه میکند.

«دستوخالعمل مرتبسازی کیو» شرایط مرتبسازی کاخ ها دخ نموداخ کیو خا برای مشاخکسکنندگا توضیح
میدهد .دخ این دستوخالعمل «دامن مرتبسازی»« ،مفهوم دخجا

مثبس ،منفی و فر» و «خاهنمای دست بندی» برای

مشاخکسکننده توضیح داده می شود .برای ایجاد فضای مناسب و با اشراف بیشتر برای مقایا و انتخاب کاخ ها
میتوا با چید آ ها خوی می از شرکسکننده خواسس تا کاخ ها خا دخ س گروه «موافق ،مخالف و بینظر» دست بندی
و دخ مرحل بعد با توج ب دخج بندیهای مشخصشده آ ها خا بر خوی نموداخ کیو مرتبسازی کند .برای این منظوخ
شرکسکننده یا تاسخدهنده شماخه کاخ ها خا با توج ب ذهنیس خود داخل «نموداخ کیو یا جدول انتخاب» مینویاد.
باید از شرکس کننده دخ دستوخالعمل خواسس ک هر خان جدول انتخابی فقط ب یک شماخه اختصاص یابد و شماخهای
تکراخی نوشت نشود .شکل  3-93یک نمون «نموداخ کیو یا جدول انتخاب اجباخی» تکمیلشده خا نشا میدهد (تویا
و لقمانی.)0933 ،

شکل  .2-91یک نمونه نمودار کیو یا جدول انتخاب اجباری تکمیلشده

جدولهای انتخاب اجباخی شبی نموداخ توزیع نرمال تهی میشوند .برای نمون دخ ستو امتیاز مربوط ب « »+9ک
نشا دهنده بیشترین موافقس دخ جدول تکمیلشده اسس ،دوخان داخد .دخ ستو « »+1س خان و ب همین شکل تا
ستو های « « ،»+0فر» و « »-0ک با بیشترین تعداد یعنی هفسخان داخند .این وضعیس از سمس چپ جدول و با
هما شکل و البت امتیازهای منفی متناظر ادام مییابد .ستو وسط با امتیاز فر ،نشا دهنده خنثی یا مردد بود اسس.
این شکل امکا توزیع نرمال دخ ختب بندی دادهها خا فراهم میکند .م یس این قالب دخ آ اسس ک امکا مرتبسازی
گوی ها با توج ب اهمیس تکی و اهمیس آ نابس ب سایر گوی ها فراهم شود.
تفاو

«جدول اجباخی» با «ترسشنام » دخ این اسس ک «ترسشنام » اغلب دست بندی خا ی خا ب تاسخدهنده

تحمیل میکند اما دخ «جدول اجباخی خوش کیو» دست بندی خا خود تاسخدهندگا دخ محدودهای وسیعتر انتخاب
میکنند (اسمیس.)3990 ،0

1. Smith
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 .6-91مالحظات تحلیل دادهها
دادهها دخ خوش کیو دخ دو مرحل «دادههای کیفی» و «دادههای کمی» تحلیل میشوند.
 .9-6-91تحلیل دادههای کیفی :تحلیل دادههای کیفی دخ مرحل نخاس بر خوی دادههای جمعآوخیشده کیفی دخ
قالب متن یکدسس شده اسس .دخ این مرحل با خوشهای کدگذاخی و شناسایی عباخ های منتخب و مرتبط با موضوع
ک مبتنی بر تحلیلهای کیفی اسس ،شرایط وخود ب مرحل کمی فراهم میشود .دخواقع دخ این مرحل تژوهشگر بر
اساس مبانی نظری و ترسشهای تحقیق ،نابس ب شناسایی عباخ ها و تنظیم آ ها دخ قالب عباخ هایی کوتاه ،ساده
و قابلفهم برای هم مشاخکسکنندگا اقدام میکند.
 .2-6-91تحلیل دادههای کمی :این مرحل بر اساس تحلیل یافت های حا ل از «نموداخهای کیو یا جداول انتخاب
اجباخی» انجام میشود .دخ این مرحل نابس ب شناسایی الگوها از شباهسها و تفاو ها (واگرایی) بین افراد تاسخدهنده
ب کمک خوشهای آماخی اقدام میشد .این کاخ ب منظوخ شناسایی تعداد کمی از عوامل یا گوی ها وخ

میگیرد ک

میتواند اشکال مشترک تفاهم میا شرکسکنندگا خا نشا دهد .برای این منظوخ هر جدول تکمیلشده توسط هر یک
از افراد نمون برخسی ب عنوا داده واخد نرماف اخهای آماخی خواهد شد .نمره واخدشده ب نرماف اخ آماخی برای هر گوی
مطابق ختب آ دخ جدول انتخاب اجباخی اسس .برای نمون گوی هایی ک دخ خان های حداکثر موافقس داخای نمره
« »+9اسس .نرماف اخ آماخی ،داده های هر جدول انتخاب اجباخی خا ب جدول دیگر مرتبط میکند تا تعداد گوی های
نشا دهنده تفاهم میا تاسخدهندگا خا نشا دهد .سرانجام ختب بندی نهایی تفایر و گ اخشی مشروح بر آ اساس
عرض میشود (تویا و لقمانی.)0933 ،
افرادی داخای ذهنیس مشاب « ،یک عامل» خا شکل میدهند .بنابراین خوش «تحلیل عاملی» ،ا لیترین خوش آماخی
برای تحلیل ماتریس دادههای حا ل از نموداخهای کیو اسس .مبنای این خوش همباتگی بین افراد اسس .خوش «تحلیل
عاملی» ،نظرا

فردی دخباخه موضوع خا ب کمترین عوامل تقلیل میدهد و دخ حقیقس ب نوعی نمایانگر ب اشتراک

گذاشتن تفکر بین افراد اسس .تس از تردازش آماخی با تحلیل عاملی و مشخص شد می ا شباهس یا همباتگی،
نموداخ کیوی یک شخص دخ یک عامل با نموداخ کیوی کل نشا داده میشود .دخ ادام میتوا «باخزترین عامل» خا بر
خوی ماتریس همباتگی محاسب و شناسایی کرد .دخ مرحل بعد باید تعیین شود ک هر عامل چ می ا از ذهنیسهای
گردآوخیشده خا توشش میدهد .دخ ادام باید معیاخی منطقی و قابلقبول خا برای تعیین تعداد عاملها مانند «معیاخ
کای خ –گاتمن»« ،معیاخ همفری» و «تحلیل موازی» خا موخداستفاده قراخ داد .تس از ب دسس آمد باخهای عاملی معنیداخ
و عاملهای مهم و چرخش آ ها ،نوبس ب تفایر دقیق عاملها یا تعیین معنی و تعریف دقیق آ ها میخسد .این مرحل
ب خالقیس تژوهشگر باتگی داخد و باید با توج ب گ اخههای از افراد دخ یک گروه با بیشترین موافقس یا مخالفس،
گرهها خا عنوا بندی کند .دخ این شیوه اگرچ تژوهشگر تفایر نهایی خا عرض میکند ،این تفایر دخ خاستای دیدگاههای
تاسخدهندگا اسس (تویا و لقمانی.)0933 ،
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مقدمه
اترا یک خوش نظاممند تصمیمگیری با خویکردی اکتشافی اسس ک دخ آ تالش میشود از طریق نوعی باخش مغ ی
نظاممند دخ خصوص یک مائل خاه حل اخائ شود .دخ این فصل ب معرفی این خوش و چگونگی کاخبرد آ ترداخت
خواهد شد.
 .9-30مفهوم روش پژوهش اپرا
«خوش تژوهش اترا یا  0»OPERAیا «تیم دوگان » ،نخاتین باخ توسط یک شرکس فنالندی و ده  0389ابداع شد.
مفهوم «اترا» خال

کلما

«افکاخ ،تیشنهادهای موازی ،تشریح ،ختب بندی و مرتبسازی» اسس .این خوش اب اخی

برای ایجاد «خالقیس ،ایده ،انرژی و تعهد» دخ کاخ بر اساس ایجاد باوخ عمیق ب «مشاخکس» برای ظهوخ «نیروهای نوآوخ
گروه» اسس .از خصو یا

این خوش تأکید بر «برنام خی یهای سازمونی و آموزش» با تمرک بر خوشها و شرایط

حا ل از کاخگروهی و خهبری مشاخکتی اسس .برخی منابع خوش «اترا» خا از نوع خوشهای «مطالع موخدی» با تأکید
بر یک موخد خاص مانند «یک سازما یا تدیده خاص سازمانی » وخ

میگیرد .از نتایج این خوش میتوا ب ایجاد

«برنام خی ی خالقان یا خاههای جدید» با کمک از تیشبینیهای افراد شرکسکننده اشاخه کرد .خویکرد این خوش بحث
گروهی و ذهنانگی ی شرکسکنندگا برای «حل مائل » موخدبرخسی اسس .این مشاخکس دخ مباحث های جمعی ،باعث
اف ایش تعهد ب اهداف بحث و تالش برای انجام تغییرا

الزم خواهد شد (اخکیلیا و کلمپوا .3)3995 ،این خوش

هرچند شباهس های با خوش گروه متمرک و گروه اسمی داخد اما تفاو های اساسی با آ ها موجب آ ب عنوا یک
خوش جداگان شده اسس.
 .2-30فرایند اجرای روش پژوهش اپرا
خوش تژوهش دخ فرایندی ب شرح جدول  0-19اجرا میشود.
جدول  .9-30مراحل اجرای روش پژوهش اپرا
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

توضیح
بیا مائل بر اساس مشکال

موجود دخ کاخ یا آموزش و تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش

انتخاب گروه هدف از تصمیمگیرندگا
اخزیابی نیازهای اولی با ترسشنام سؤاال

باز و دخ ادام مصاحب گروهی و جمعآوخی مجدد با

ترسشنام
تحلیل دادههای ترسشنام و مصاحب گروهی
بحث خوی یافت ها و اخائ تیشنهادها

1. Own thoughts, Paired suggestions, Explanation, Ranking and Alignment
2. Erkilia and Klempova
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س

 .9-30طراحی پژوهش
این خوش تژوهشی اغلب برای تصمیمگیری دخ سطح محلی یا سازمانی وخ

میگیرد و ب همین دلیل آ خا دخ

مواخدی ب عنوا یکی از خوشهای مطالع موخدی معرفی میکنند .مائل دخ این خوش میتواند بر اساس چالش یا
مشکلی دخ یک بخش از سازما یا مربوط ب کل یک سازما باشد .دخ ادام اهداف و سؤاال

تژوهش تدوین میشود.

طراحی تژوهش باید بر اساس الگوی تژوهش موخدتوج قراخ گیرد .دخ این الگو تس از جمعآوخی دادهها با ترسشنام
باز از گروه هدف یا تصمیمگیرندگا و تحلیل خوی آ ها ،جلاا
نتای ج کلی مرحل قبل شروع و سپس ب ایجاد تصمیما

مصاحب گروهی اترا آغاز میشود .جلاا

اترا با

موازی با مشاخکس کل گروه منتج میشود (اخکیلیا و کلمپوا،

.)3995
 .3-30مالحظات نمونهگیری
از مهمترین مالحظا

نمون گیری دخ خوش اترا خا میتوا دخ جدول  3-19مروخ کرد (اخکیلیا و کلمپوا.)3995 ،
جدول  .2-30مالحظات نمونهگیری در روش اپرا
مالحظات

ردیف
0

قابلاجرا با گرههای کوچک بین  5تا  03نفر یا گروههای ب خگ بین  19تا  59نفر

3

توج ب تعداد مناسب شرکسکنندگا دخ گروهها برای طرح بهرهوخان ایدهها و مجادل ها و دشواخی اداخه جلا دخ گروههای
بیشازحد ب خگ
استفاده از  59شرکسکننده ،دنبال کرد فرایند کاخ با گروههای دو ،چهاخ و دخنهایس هشسنفره

9

.دخ وخ

1

واباتگی نمون گیری ب سطح سازما و گروههای مرتبط برای تصمیمگیری

برای نمون سازما های تصمیمگیرنده شهری مانند شهرداخی وقتی با مشکل اجتماعی مرتبط بین گروههای مختلف
مواج میشوند ،می توانند از این خوش استفاده کنند .برای نمون وقتی یک شهر با یک معضل فرهنگی دخ خابط با
خفتاخ تولید زبال شهری از سوی شهروندا مواج میشود؛ واحد ذیخبط فرهنگی دخ شهرداخی مانند معاونس فرهنگی
میتواند با تشکیل یک کمیت متشکل از دیگر دستگاههای مرتبط دخ سیاسسگذاخی و اجرا مانند «آموزشوتروخش،
محیط زیاس ،بازیافس زبال  ،واحد خدما

اجتماعی و دیگر مواخد مشاب » برای اجرای تژوهش اترا اقدام کند .باید با

شناسایی افراد تصمیمگیرنده و سیاسسگذاخ دخ هر بخش ،یک کمیت مرتبط شکل گیرد .با شناسایی این نهادها و افراد
تصمیمگیرنده دخ آ ها ،تعداد جامع یا نمون موخدبرخسی مشخص میشود.
 .5-30مالحظات جمعآوری دادهها
دخ این خوش دخ س مرحل ب شرح جدول  9-19جمعآوخی دادهها وخ
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جدول  .9-30مراحل جمعآوری دادهها در روش پژوهش اپرا
توضیح

ردیف

مراحل

0

ترسشنام باز اول

توزیع ترسشنام بازبین نمون موخدبرخسی برای شناسایی انواع خاهحلهای تیشنهادی برای مائل

3

مصاحب گروهی

برگ اخی جلا های گروهی و بحث و برخسی تیرامو خاهحلهای تیشنهادی با هدایس دبیر جلا

9

ترسشنام دوم

تهی ترسشنام ای بر اساس جمعبندی جلا مصاحب گروهی و اخائ آ ب اعضا برای تکمیل دخ اسرع
وقس (دخ این مرحل تاسخها دقیقتر و کمنقصتر میشوند).

 .9-5-30جمعآوری داده با پرسشنامه اول :دخ این مرحل فر س جمعآوخی انواع نظرا  ،ایدهها و تیشنهادهای
اعضای گروه یا نمون ها بر اساس سؤاال
دخباخه بحث گروهی دخباخه نظرا

تژوهش فراهم میشود .با ساماندهی دادههای این مرحل ترسشهای کلیدی

و خاهحل تیشنهادی فراهم میشود.

 .2-5-30برگزاری جلسات مصاحبه گروهی :باوجود جمعآوخی دادههای مرحل اول اما با خویکرد تژوهش اترا این
دادهها کامل نیاس و ب گامهای بعدی برای جمعآوخی دادهها نیاز اسس .ب همین منظوخ جلا ای با حضوخ نمون
موخدبرخسی دخ قالب یک یا چند گروه موازی یا چند جلا تیاتی دخ مراحلی ب شرح جدول  1-19تشکیل میشود.
جدول  .3-30مراحل جمعآوری دادهها در جلسات مصاحبه گروهی اپرا
مالحظات

ردیف
0

طرح و نظرخواهی دخباخه خاهحلها و تیشنهادهای شناساییشده دخ مرحل اول از اعضای جلا

3

هدایس جریا بحث گروهی توسط دبیرجلا ای متخصص دخ چاخچوب موضوعی و زمانی

9

شروع جلا با معرفی موضوع یا خاهحل شناساییشده دخ مرحل قبل و تیگیری آ تا خسید ب جمعبندی نظرا
و جلاا

و تصمیما

1

یادداشس کرد جمعبندی نظرا

9

برگ اخی تا  1جلا گروهی بر اساس دستوخالعمل و زما بندی مشخص (اغلب تا  99دقیق )

دخباخه آ

منتخب توسط دبیر جلا

و ایدههای خود خا مینویاد و تیشنهادهایی خا برای موضوع مطرحشده آماده میکند.

5

دخ ابتدا هر شرکسکننده ،نظرا

1

دبیر جلا  ،تعیینکننده امکا تعداد اخائ تیشنهاد توسط هر شرکسکننده (اغلب بین  9تا حداکثر  09تیشنهاد).

8

دخ مرحل بعد شرکسکنندگا ب گروههای دونفرهای برای بحث دخباخه ایدهها تقایم میشوند و دخنهایس مباحث خود باید
تنج ایده برتر خا با دلیل متقن اخائ کنند.

3

دخ مرحل بعد تنج تیشنهاد برتر ازنظر گروههای دونفره همراه با دالیل انتخاب آ ها بدو انجام هیچ بحثی دخ کناخ هم قراخ
میگیرند.

09

دخ گام بعد تیشنهادهای مشاب ادغام و دخ معرض هم اعضا قراخ میگیرد تا دخباخه آ ها خأیگیری شود .هر گروه دونفره ب
تنج تیشنهاد برتر نصبشده خوی تابلو برگردا خأی میدهد تا تیشنهاد برتر ازنظر مجموع آخا مشخص شود.

00

بحث تایانی اعضای گروه خوی تیشنهادهای برتر انتخابشده و خسید ب جمعبندی نهایی

سؤال محوخی دخ این نوع جلاا

اغلب ب این شکل خواهد بود ک «ب چ نوع اطالعاتی برای تصمیمگیری

دخباخه موضوع مربوط نیاز داخید؟» این سؤال میتواند با دخخواسس هر یک از شرکسکنندگا دخ گروه ،تخصصیتر
شود تا افراد دخباخه موضوع عمیقتر فکر کنند و نظر بدهند .برای انجام مراحل جلا اترا باید برنام زما بندی مشخصی
مانند جدول  9-19و اغلب دخ زما حدود  99دقیق وجود داشت باشد.
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جدول  .5-30زمانبندی مراحل اجرای جلسه به روش اپرا
ردیف

زمان

اقدام

0

اخائ مقدم دخ شرح فرایند و طرح سؤال

 09دقیق

3

تفکر فردی و تیادهسازی یا نوشتن ایدههای ا لی شکلگرفت

 9دقیق

شکل داد گروههای دونفره و مبادل تفکرا

9

 09دقیق

و تیشنهادها برای انتخاب ایدههای برتر و نصب آ ها خوی

تابلو
1

اخائ دالیل گروههای دونفره برای تیشنهادهای اخائ شده آ ها

 09دقیق

9

خأی داد هر جفس یا گروه دونفره ب س تیشنهاد از مجموع هم تیشنهادهای اخائ شده

 09دقیق

تنظیم کرد ختب ایدهها بر طبق نتایج آخاء و بحثها و تیشنهادهای با حداکثر حمایس از سوی شرکس-

5

 09دقیق

کنندگا
1

ختم جلا و توضیح دخباخه نتیج نهایی برای مرحل بعد

برخی از مالحظا

 9دقیق

مهم دخ اجرای خوش اترا خا میتوا دخ جدول  5-19مروخ کرد (اخکیلیا و کلمپوا.)3995 ،
جدول  .6-30مالحظاتی در روند اجرای پژوهش به روش اپرا
مالحظات

ردیف
0

آزاد بود شرکسکنندگا برای فعالیس دخ فرایند تژوهش

3

ایجاد اهداف واقعبینان دخ دوخههای زمانی اختصاصیافت

9

ترهی از شروع کاخ بدو اطمینا از مدیریس زما

1

کاب اطالعاتی دخباخه شرکسکنندگا دخ وخ

9

اطمینا از توانایی مدیریس زما دبیر جلا یا تاهیلگر

5

برخوخداخی دبیر جلا از شخصیس مشوق و محرک بروز خالقیس افراد و منعطف دخ برابر ایدههای نو

1

کرد مباحث

توانایی دبیر جلا برای طبق بندی و خال

امکا

 .9-5-30پرسشنامه باز سوم :با توج ب نتیج نهایی برای هر کمیت تصمیمگیری و دبیرجلا  ،تیشنهادهای برتر
مشخص خواهد شد .برای مقابل با تأثیر منفی ناشی از محدودیس زمانی و کاخ با گروههای مختلف ،از اب اخ ترسشنام
با سؤاال باز برای سازما دهی دقیقتر دادهها استفاده میشود .ترسشنام دوم باید بعد از اخائ توضیحی دخباخه جلاا
مصاحب گروهی اترا توزیع شود.
 .6-30مالحظات تحلیل دادهها
دخ هر مرحل از جمعآوخی دادهها ،از تحلیل دادههای کیفی استفاده میشود .دخ مرحل نخاس و با جمعآوخی دادههای
اولی حا ل از سؤاال

باز ،تژوهشگر از مجموع تاسخها نابس ب شناسایی خاهحلها و تیشنهادهای انتخابی دخ قالب

عباخ ها اقدام میکند .دخ مرحل مصاحب گروهی و طی چند جلا دخنهایس تحلیل دادهها ب

وخ

گروهی و با

انتخاب خاهحلها یا تیشنهادهای برتر ب جمعبندی میخسد .دخ مرحل تایانی و استفاده از ترسشنام با سؤاال
محدودشده عمالً نتایج و دقس نهایی خاهحلها و تیشنهادهای منتخب موخد اخزیابی نهایی و دخ وخ
مباحثا

قراخ خواهد گرفس.
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 .1-30یک نمونه پژوهش اپرا
عالوه بر برنام خی ی از این خوش میتوا برای اخزیابی ب ویژه اخزیابیهای آموزشی هم استفاده کرد .برای نمون دخ
تژوهشی ،هدف تشویق دانشآموزا ب اخزیابی فرایند یادگیری خود بود .دخ نخاتین جلا  ،دانشآموزا با انتخاب
دخسها ،بیشترین و کمترین موضوعا

آموخت شده دخ آ ها خا شناسایی کردند .دخ جلا دوم ،بر خوی عوامل مؤثر و

مانع دخ یادگیری تمرک شد .دخ جلا سوم ،هر دو موخد «موضوع و عوامل تأثیرگذاخ بر خوند یادگیری» با هم
موخدبرخسی قراخ گرفس .هر جلا با واکنشهای فردی آغاز و سپس بحث دخ قالب گروههای دونفره برای توافق خوی
س موخد از مهمترین مواخد دخ هر خده ادام مییابد .نتایج گروههای دونفره خوی تابلوی کالس نصب تا هم
دانشآموزا ب س موخد مهم تر از دید خودشا خأی دهند تا تنج موخد برتر مشخص شود .دخ ادام دانشآموزا ،
گروهبندی جدیدی با مواخد خا انجام تا موضوعا

ب خگتری خا تشکیل دهند .برای منظوخ تعداد کل آخاء دخ قالب

جدول نمایش داده شد .دخ ادام مرحل تمسازی یا مضمو سازی با مباحث دخباخه موضوعا

انجام شد .برای این

منظوخ دانشآموزا خوی خوابط بین عوامل بحث کردند.آ ها ب نمون هایی از تجاخب مثبس یا منفی دخ تشتیبانی از
عوامل تقویسکننده یا مانع دخ یادگیری اشاخه داشتند .دخ همین خاستا دانشآموزا تیشنهادهایی خا برای بهبود اخائ
دادند .این تیشنهادها ب عنوا خاهنمایی برای نوشتن برنام آموزشی و بحث خوی آ موخداستفاده قراخ گرفس .هر یک
از مراحل حدود دخ زما  39دقیق و با حضوخ  09شرکسکننده انجام شد .دخ مرحل سوم از دانشآموزا خواست شد
تا یک مقال کوتاه برای تو یف خوند یادگیری شخصی خود از کل برنام بنویاند .خوش اترا برای اخزیابی فرایند
یادگیری فردی و جمعی با مباحث های جمعی مفید اسس .با این خوش و دخ گروههای کوچک دانشآموزی یا دانشجویی
زمین ای فراهم میشود تا آزادان تجاخب خود خا اخائ نمایند .تس از اخزیابیهای چندگان و بازخوخدهای چندگان از
سوی دیگر دانشآموزا یا دانشجویا  ،شناخس ،تفکر عمیقتر و ایدههای کاخبردیتری شکل میگیرد .خوش اترا باعث
مشاخکس فعاالن دانشآموزا و دانشجویا دخ برنام های دخسی و کمک ب بهبود ظرفیس یادگیری دخسها میشود.
دخ کناخ این م ایا آ ها فعالیس گروهی خا تمرین کرده و یاد میگیرند .اخزیابیها خا میتوا دخ گروههای کوچکتر 5
تا  8نفره هم انجام داد (اخکیلیا و کلمپوا .)3995 ،شکل  0-19یک نمون ترسشنام نهایی برای جمعآوخی دادههای
تکمیلی از گروههای موخدبرخسی خا نشا میدهد.
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 .8-30مزایا و معایب روش پژوهش اپرا
برخی از مهمترین م ایا و معایب خوش تژوهش اترا خا میتوا دخ جدول  1-19مروخ کرد(اخکیلیا و کلمپوا.)3995 ،
جدول  .1-30مزایا و معایب روش اپرا
ردیف

معایب

مزایا

0

داد فر س طبیعی ب هر فرد برای شرکس

کمبود افرادی ب عنوا دبیر ک با خوش اترا آشنا باشند.

3

ایجاد فر س مشاخکس برای اکثریس خاموش

از دسس داد برخی تیشنهادهای خوب

9

استفاده از حافظ گروهی

دشواخی کنترل مدیریس زما

1

اخزیابی هر تیشنهاد دخ یک مبنای برابر

احتمال انتخاب شد تیشنهادهای عمومی ب جای تخصصی

9

هدایس متمرک بحثها بر خوی نکا

5

ایجاد انگی ه برای کاخ گروهی اثربخش

1

بهرهوخی بیشتر زما موخداستفاده

8

تلفیق خالقیس با فرایند نظاممند

3

متعهد کرد کل گروه ب خاهحل منتخب

09

تمرینی برای بحث ،گفتگو و اخائ استدالل و ایده

00

ترویج ایدههای نو برند

03

دخبرگیرنده هر دو بعد شنیداخی و دیداخی افراد دخ مباحث

09

اف ایش دموکراسی دخو گروه

کلیدی
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هدف کلی :آشنایی با روش پژوهش ژانرشناسی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش ژانرشناسی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش ژانرشناسی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری دادهها در روش ژانرشناسی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در روش ژانرشناسی

41
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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.
 .9-39مفهوم روش ژانرشناسی
«خوش ژانرشناسی» با معادلهایی چو «مطالعا

ژانر و تحلیل ژانر» 0نی طرح میشود .از ده  89میالدی و ب دلیل

ضعفهای «خوشهای تحلیل متن» و «برخسیهای سطحی زبا » برای توج ب ماائل اختباطی ،زمین ظهوخ مدلهای
اختباطی فراهم شد .موضوع مطالع ژانر دخ زمین های «هنری ،زبا شناختی ،آموزشی و کنش اجتماعی» مطرح میشود.
دخ هر حوزه میتوا با تا خیخچ ماتقلی از ظهوخ و کاخبرد تحلیل ژانر با توج ب حوزه موخدبرخسی آشنا شد .برای
نمون «اسوال » 3از تیشروا و بنیا گذاخا خوش «تحلیل ژانر» دخ آموزش بود .او با این خوش برای آموزش مؤثرتر
زبا انگلیای بر اساس «نیاز یادگیرنده دخ شرایط خاص» تالش میکرد .دخواقع خویکرد آموزشی «تحلیل ژانر» بر
تو یف ویژگیهای زبانی موخدنیاز برای موقعیسهای اختباطی و تشریح آ ها دخ خابط با اهداف موخدنظر دخ هر
موقعیس خاص تأکید داخد .از مهمترین ویژگیهای خوش تحلیل ژانر دخ حوزههای مختلف میتوا ب مواخدی ب شرح
جدول  0-10اشاخه کرد.
جدول  .9-39برخی از مهمترین ویژگیهای روش ژانرشناسی
ویژگیها

ردیف
0

تأکید بر «چرایی اینگون بود کالم دخ شرایط خاص» ب عنوا وج تمای آ با شیوههای قبلی تحلیل کالم

3

تأکید بر توج ب «ذهن مخاطب ب عنوا گیرنده تیام» و کلیش های ذهنی برگرفت از «فرهنگ ،تیشین تحصیلی و عالیق»

9

«مخاطبمحوخی» و برخسی کلیش های ذهنی مخاطب ب عنوا وج تمای با خوشهای تحلیل گفتما و تحلیل محتوا
جامع دانشگاهی با بازاخی)

1

تأکید بر فرهنگ هر جامع موخدبرخسی و ل وم اخائ تحلیل خاص برای هما جامع (مانند تفاو

9

خوش کیفی با تأکید بر تحلیل سازههای محتوای گفتما ها با توج ب مخاطب ژانر دخ فرایندهای «تولید ،تفایر و استفاده»

5

دخ مواخدی مطالع گفتما های مبنای شکلگیری فرایندهای اجتماعی

1

تأکید بر تحلیل کالم شفاهی و نوشتاخی دخ «ابعاد اجتماعی زبا اختباطی» و «ویژگیهای ساختاخی مبتنی بر الگوهای متن یا
کالم با توج ب هدف اختباطی و فراتر از واژهها و گرامر دخ سطح جمل »

«مطالع ژانر» یک خویکرد علمی اسس ک با استفاده از «نظری ژانر» ب عنوا شاخ ای از «نظری انتقادی کلی» دخ
چندین حوزه مختلف ازجمل «ادبیا  ،هنر ،زبا شناسی و امثال آ » ب تحلیل میتردازد .مطالعا
ساختاخی برای مطالع ژانر و نظری ژانر دخ گون های مختلف اسس .مطالعا

ژانر یک خویکرد

ژانر ،خاهی برای سنجید خوشهای

مختلف داستا گویی و عنا ر آ اسس تا بتوا با تج ی وتحلیل ترکیبهای داستانی ب یک الگوی داستانی مشخص
خسید .دخ برخی مواخد انواع مطالعا

مروخ و نقد «کتاب ،فیلم ،بازیهای کامپیوتری ،ادبی و امثال آ » خا با خویکرد

1. Genre Studies or Genre Analysis
2. Swales
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تحلیل ژانر موخدبحث قراخ میدهند .دخمجموع تحلیل ژانر یک فرایند مطالعاتی برای برخسی نمون های مختلف از یک
ژانر خاص ب منظوخ تحلیل مشابهسها و تفاو ها بر مبنای «اهداف ،فراساختاخ و انتخاب زبانی» آ ها اسس.
«ژانر» براى اخجرراع ب گون و نوع ویژهاى از متن ب کاخ میخود و هدف آ دخ اموخی چو ادبیا و هنر ،نامگذاخی
و سنخشناسى اسس .ب این معنا ک خسالس آ  ،مبتنى بر تقایم جها ادبیا

و هنر ب انواع و گون ها و نامگذاخی آ ها

بوده اسس .از دیرباز آثاخ ادبی برحاب واباتگی ب گون هایی عام ،طبق بندی و تعریفشدهاند .دخ حوزه ادبیا
گاتردهترین تقایم میا شعر ،نثر و نمایشنام بوده اسس .البت بین اینها تقایما

فرعی دیگری چو «تراژدی و

کمدی» دخ زیرمجموع نمایشنام دیده میشود .دخ دوخه معا ر و با ظهوخ انواع محتوای خسان ای دخ شکلهای مختلف
این نامگذاخیها ملموستر شده اسس .برای نمون اغلب فیلمها خا دخ انواع ژانرهایی چو «کمدی ،جنایی ،وستر و
امثال آ » یا برنام های تلوی یونی خا دخ ژانرهایی مانند «ماابق تلوی یونی ،برنام کودک ،سریالهای خانوادگی و امثال
آ » معرفی میشوند .بایاخی از کاخشناسا اعتقاد داخند ک دخ اغلب این مواخد این نوع گون شناسیها از کفایس الزم
برخوخداخ نیاتند و اغلب مواخدی خا میتوا یافس ک دخ ذیل هیچیک از آ ها قراخ نمیگیرند یا ترکیبی از گون ها خا
توشش میدهند .تعاخیف قاعدهمند از گون ها مبتنی بر آ اسس ک «قواعد معنایی مانند دخو مای ها و فضاها» یا
« وخ ها و شکلهای ویژه از ابعاد ساختاخ و سبک» خا توشش دهند .تالش برای تعریف ژانری خاص برحاب
ویژگیهای کافی و الزم متنشناختی ،کاخی جذاب و دخعینحال مشکل اسس .زیرا ب سختی بتوا تمای های دقیقی
میا یک ژانر یا گون با ژانر یا گون ای دیگر ایجاد کرد .دخ مواخدی ژانرها دچاخ همپوشانی میشوند و این باعث
میشود تا دخ مواخدی ژانرهای ترکیبی مانند «کمدی جنایی» مطرح شوند .برخی کاخشناسا تأکید داخند ک هر نمون
از یک ژانر باید ب شکلی اساسی با سایر ژانرها متفاو

باشد .ناکامیهای متعدد دخ این عر

باعث شده اسس تا

برخی نظری تردازا معا ر ،بر «شباهسهای خانوادگی میا متو » برای تو یف ب جای «تعریف قطعی» تأکید کنند.
هر متن خاص وابات ب یک ژانر ،ب ندخ

میتواند داخای تمام ویژگیهای خاص آ گون باشد .خویکرد شباهسهای

خانوادگی ،تژوهشگر خا وا میداخد تا شباهسهای میا برخی متو وابات ب یک ژانر خا عیا کند .عالوه بر خویکردهای
«تعریفگرا» و «خویکرد مشابهسهای خانوادگی» نوع دیگر با عنوا «سرنمونگی» بر تو یف ژانر بر اساس مفهوم
خوا زبا شناختی سرنمونگی تأکید داخد .بر اساس خویکرد اخیر میتوا برخی نمون ها خا نابس ب نمون های دیگر
ب شکل باخزتری دخ یک ژانر خاص قراخ داد .مبنای این خویکرد ،ویژگیهای مشخص تعیینکننده جایگاه نمون ها دخ
ژانری خاص هاتند (چندلر0930 ،؛ قاسمی ،قره ،حاینی و شجیع.)0931 ،
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
مخاطب از یک متن میتردازد؛ باید بر چگونگی دخک مخاطب ب جای تمای های نظری تأکید داشت باشد .بر این اساس
سازوکاخ نام گذاخی جامع برای ژانرها ،منبع ا لی شناخس و دخک ژانرها قراخ میگیرد .با این خویکرد دخک ژانرشناسی
تا حد زیادی ضمنی اسس .دخ خصوص «ژانر فیلم» برخی کاخشناسا ژانر خا هما چی ی میدانند ک اکثریس جمعی
ب آ باوخ داخند .دخ همین خاستا این ادعا مطرح میشود ک مردم داخای «انباخ و مخ

انواع ژانرها» هاتند و این امر

زمین مهمی برای تژوهش دخ این حوزه اسس .بنابراین خویکرد نظری معا ر ژانر بر این امر تأکید داخد ک «ژانرها نظام
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نیاتند بلک فرایندهایی برای نظاممندسازی هاتند» .دخ قالب خویکرد نظری سنتی ،ژانرها و ب ویژه ژانرهای ادبی
ب عنوا الگوهایی ثابس دخ نظر گرفت میشد .دخ نظری معا ر تأکید بر آ اسس ک «شکل و کاخکرد ژانرها» امری تویا
اسس .دخ این خویکرد مرزهای میا ژانرها ،دگرگونی تذیر اسس .هما طوخ ک مجموع «ژانرشناسی» دخحالتوسع
اسس ،دخگذخ زما انواع ژانرها و خوابط بین آ ها دچاخ دگرگونی میشود .انواع ژانرها دخ ادبیا

دخ حال تغییر هاتند

و ژانرهای ا لی و فرعی جدیدی دخ حال ظهوخ و برخی دخ حال توقف دیده میشوند .طوخی ک برخی ژانرها خا
رفاً با عطف ب گذشت و سیر تاخیخی آ ها میتوا تعریف کرد .البت برخی ژانرها هم ماندگاخ ب نظر میخسند .برخی
کاخشناسا اعتقاد داخند ک هر ژانر جدید خود حا ل دگرگونی دخ ژانرهای قدیمیتر اسس .هر اثر جدید دخ یک ژانر،
توانایی تغییر آ ژانر خا داخ د یا شاید بتواند زیرژانر یا ژانر فرعی برای آ ایجاد کند .این چشمانداز باعث برجات کرد
نقش تژوهشگر دخ شناسایی اقداما

تولیدکنندگا محتواهای اختباطی و تجرب دگرگو سازی ژانرها و قواعد آ ها با
اسس(چندلر.)0930 ،

تأکید بر ماهیس اجتماعی ،اقتصادی ،فناوخی و دیگر عوامل مؤثر دخ این تحوال

کنش متقابل میا ژانرها و خسان ها ازجمل عوامل اثرگذاخ دخ دگرگونی ژانرها اسس .برخی ژانرها نابس ب ژانرهای
دیگر نیرومندتر هاتند و جایگاه استنادتذیری ب آ ها برای تولیدکنندگا محتوای اختباطی و مخاطبانشا ممتاز و
متفاو

اسس .برخی تحلیلگرا ماخکایاس ،ژانر خا ب عنوا اب اخ کنترل اجتماعی و با هدف ایجاد ایدئولوژی مالط

معرفی می کنند .دخ این خویکرد ژانرها ،مخاطب خا دخ وضعیتی قراخ میدهند تا ایدئولوژی نهفت دخ متن خا بپذیرد .ب
همین نحو خویکردهای «ساختاخگرایی و فمنیاتی» ژانر خا ب عنوا عاملی برای ایجاد جریا اخزش و ایدئولوژی خا ی
معرفی میکنند .تحلیلگرا «مخاطبمحوخ» تأکید داخند ک مردم توانایی «خواند دخ خالف جهس» خا هم داخند .این
دیدگاههای متنوع باعث شده اسس تا دخ تعریف جدید «ژانر» ب نحو گاتردهتری از خابط میا «تولیدکنندگا محتوا،
محتوا و مخاطبا آ ها» توج شود .این س گان و محیطی ک دخ آ اختباطا

خخ میدهد ،ل وم انجام تژوهشهای با

عمق و دقس الزم از ابعاد موخداشاخه خا برجات کرده اسس (چندلر .)0930 ،ژانرشناسی یا تحلیل ژانر دخ حوزههای
دیگری چو «زبا شناسی» با مالحظاتی ب شرح جدول  3-10مطرح میشود.
جدول  .2-39مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در زبانشناسی
مالحظات

ردیف
0

تأکید بر سازما دهی «زبا » دخ فرهنگ و مبتنی بر ایدئولوژیهای فرهنگی

3

تأکید بر نظام زبا ب عنوا یک کل و شرایط انتخاب از شبک معانی موجود بر اساس فرهنگ

9

تأکید بر «نشان اجتماعی» ب عنوا عامل تشکیلدهنده فرهنگ و تثبیسشده با نظام گفتما فرهنگ

1

تأکید بر شرایط تکراخی زمین های تولید متن و عاد

9

تأکید بر زمین های فرهنگی دخ شکلگیری انواع «شرایط تکراخی» و نقش زمین دخ شکلگیری متن
ریح بر سبک دخ ادبیا

افراد دخ یک فرهنگ خاص ب انواع شرایط تکراخی دخ آ فرهنگ

با این خویکرد و نقش آ دخ سوادآموزی

5

تأکید بر تمرک

1

تأکید بر ژانرشناسی برای شناخس زمین های اثرگذاخ بر متو ب منظوخ کمک ب دانشآموزا دخ آگاهی فرهنگی از متنهای

«ژانرشناسی» دخ انواع کنشهای اجتماعی نی با مالحظاتی ب شرح جدول  9-10موخداستفاده قراخ میگیرد.
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جدول  .9-39مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در کنشهای اجتماعی
مالحظات

ردیف
0

تأکید بر استفاده از ژانر برای مطالع ساختاخها و کنشهای اجتماعی تکراخی

3

تأکید بر «علس خاخجی گفتما » و اثر آ بر موقعیسها دخ ساختاخهای اجتماعی

9

تأکید بر «ژانر» ب عنوا تای دانش و تشریح انواع خفتاخ جوامع و فعالیسهای اجتماعی و عامل مهم دخ «شناخس اجتماعی»

1

تأکید بر مفهوم «دخک» از تو یف ژانرها دخ بافس اجتماعی

9

تأکید بر «زمین ژانرها» ب عنوا مجموع ای از ژانرهای موجود دخ یک فرهنگ و نیازمند مطالع دخ سطحی تیچیدهتر

5

تأکید بر «نظامهای ژانر» ب عنوا مجموع ژانرهای فعال دخ یک نظام فعالیتی مانند مواجه قاضی دادگاه با انواع ترونده با
ژانرهای مختلف و نیاز ب برخسی هر یک دخ زمین اختصا ی آ

1

تأکید بر قراخدادهای عمومی و اجتماعی و استفاده از شاخصهای معمولی مانند «عباخا  ،تمها ،نقلقولها یا توضیحا » موخد
انتظاخ مخاطب دخ قالب یک ژانر خاص

8

تأکید بر «کلیش های اجتماعی» ب عنوا «ژانر» مانند انتظاخ ایجادشده از یک داستا علمی تخیلی مربوط ب آینده ،برای
تیشرفسهای فناوخی و تغییر شرایط زندگی با خویکردی واقعگرایان

مفهوم «دخک» دخ تو یف ژانرها دخ بافس اجتماعی بایاخ مهم اسس .برای مثال دخ بازی تنیس افراد دخ حال
برقراخی اختباط با یک توپ هاتند .بازیکنا تنیس دخ این فرایند اختباطی هر باخ توپ خا عوض نمیکنند ،بلک آ خا
با اب اخ خاکس خود مبادل میکنند .این مبادل ها دخ چاخچوب قوانین بازی یا هما زمین

وخ

میگیرد .معنای هر

بازی ب عنوا یک مراسم میتواند معنای متفاوتی داشت باشد ،ب عنوا مثال یک بازی دوستان با یک بازی دخ یک
خویداد مهم مانند تن یس ویمبلدو هرکدام ژانری متفاو

داخند و نمیتوا  ،متن خا بدو دخک تشریفا

حاکم بر آ

دخک کرد.
الگوهای مختلفی برای «ژانرشناسی یا تحلیل ژانر» وجود داخد .برای نمون «اسوال » از تیشروا تحلیل ژانر دخ
آموزش ،مدلی با عنوا «کاخز یا  0»CARSیا معادل «ایجادکننده یک فضای تژوهشی» خا دخ سال  0339و ب شرح
جدول  1-10اخائ کرد .دخ هم نکا

مهم تمامی این الگوهای نمون دخ الگوی تنج مرحل ای کتاب مرجع تژوهش

معرفی خواهد شد.
جدول  .3-39اجرای تحلیل ژانر بر اساس مدل کارز بهعنوان نمونه
توضیح

ردیف

مراحل

0

ایجاد قلمرو

3

تعیین موقعیس

الف) تعیین شرایط موجود ،ب) تعیین شکاف یا چالش ،ج) مشخص شد سؤال ،د) تداوم خوند

9

کاخ خوی موقعیس

الف) برجات کرد اهداف ،ب) اعالم فرایند تژوهش ،ج) اعالم یافت های ا لی ،د) اخائ گ اخش

الف) مشخص کرد محوخ ،ب) انتخاب موضوع ،ج) مروخی بر آیتمهای تژوهشهای قبلی

تعیینشده

)1. Creating A Research Space (CARS
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 .2-39مراحل اجرای ژانرشناسی یا تحلیل ژانر
باوجود الگوهای مختلفی برای اجرای خوش «ژانرشناسی یا تحلیل ژانر» تالش میشود تا نکا

مهم هم آ ها دخ

الگوی تنج مرحل ای ب شرح جدول  9-10معرفی شود.
جدول  .5-39مراحل اجرای روش ژانرشناسی یا تحلیل ژانر
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

بیا مائل بر اساس مشکال

اختباطی ناشی از ژانر و تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش

(انتخاب ب شکل غیرتصادفی هدفمند)
با اب اخهای مختلف
تحلیل دادههای جمعآوخیشده
بحث خوی یافت ها و اخائ تیشنهادها

 .9-39طراحی پژوهش
این خوش مطالعاتی دامن توشش گاتردهای داخد ک بر اساس آ میتوا از چالشها دخ حوزههایی چو «مطالعا
زبا شناسی» تا «برخسی تویایی شیوههای گفتمانی» و «دخک شرایط فرهنگی-اجتماعی دخ انواع محتوا» خا ب عنوا مائل
انتخاب و آ خا تشریح کرد .دخ مرحل طراحی تژوهش باید خویکرد تژوهشی مطالع ژانر خا مشخص و بر اساس آ
مائل  ،اهداف و سؤاال

تژوهش خا طرح کرد .مهمترین خویکردهای تژوهشی «ژانرشناسی یا مطالع ژانر» میتوا ب

مواخدی ب شرح جدول  3-10اشاخه کرد.
جدول  .2-39انواع رویکردهای پژوهش ژانرشناسی یا مطالعه ژانر
ردیف

رویکرد

0

هنری

3

زبا شناختی

9

آموزشی

1

کنشاجتماعی

توضیح
برخسی ترکیب عنا ر ساختاخی داستا و ژانر ایجادشده دخ مجموع داستا و زمین اخائ آ بر اساس
نظری های ژانر ادبی ،فیلم و دیگر مواخد
با تأکید بر دو مکتب «سبک ادبی و زبانشناسی کاخبردی نظاممند» و «ساختاخ زبا ب عنوا بخش
جداییناتذیر از متن و زمین اجتماعی متن»
با تأکید بر آموزش زبا برای اهداف خاص و برخسی تیوندهای آموزشی ژانر برای کمک ب زبا آموزا
برخسی نقش ژانر دخ انواع کنشهای اجتماعی ،گفتگوها و سخنرانیها

دخ این مرحل باید ایجاد قلمرو تژوهش خا با مشخص کرد محوخ ،انتخاب موضوع و مروخی بر آیتمهای تژوهش-

های قبلی تعیین کرد .باید موقعیس تژوهش ب طوخی خوشن از ابعاد «تعیین شرایط موجود»« ،تعیین شکاف یا چالش»
و «سؤال تژوهش» و «شرایط تداوم خوند» مشخص شوند.
توشش دامن گاترده از ماائل ب دلیل موضوع «اختباط» اسس ک ب امری فراتر از چینش چند کلم با یک دستوخ
زبا مشخص یا تولید انواع محتواها اشاخه داخد .زیرا دخ اختباط ب اثرگذاخی مطلوب خوی مخاطب نی توج میشود
و با توج ب مخاطب ،دامن ای از «متن و زمین آ متن» 0موخدتوج و تحلیل قراخ میگیرد .متن اشاخه ب «کلما
1. Text and Context
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نوشت شده» داخد اما زمین متن بر «محیط اطراف متن» ازجمل محیط متن ایجادشده یا وضعیس زندگی نویانده آ
تأکید میکند« .گفتما ب عنوا متن» بر اج ای زبانی خاص با ابعادی چو

« و

یا واجشناسی ،گرامر ،نحو،

سازما بندی ،همباتگی بین جمل ای ،بین زمین ای و امثال آ » اشاخه داخد .اما «گفتما ب عنوا ژانر» دخبرگیرنده
تحلیل هایی فراتر از بروندادهای متنی با تأکید بر زمین متن و انواع تفایرهای محتمل دخباخه متن دخ زمین های مختلف
اسس.
 .1-39مالحظات نمونهگیری
خویکرد این خوش اغلب مطالع موخدی اسس و طبق خوش کاخز ب حداقل  99موخد از محتوا برای اهداف آماخی یا
تشخیص الگوها نیاز اسس .از زمین های خایج برای دخ تحلیل ژانر میتوا ب مواخدی چو «برگ های تبلیغاتی»،
«خسال های دکتری»« ،سخنرانیها»« ،کتابها»« ،نام ها»« ،گ اخشهای علمی»« ،فیلمها» و دیگر مواخد مشاب اشاخه کرد.
 .8-39مالحظات جمعآوری دادهها
یکی از مبانی اساسی برای «تحلیل ژانر» یا «ژانرشناسی»  ،آگاهی و دخک مناسب از دانش ژانر اسس .دخ مرحل جمعآوخی
دادهها ابتدا باید «سبک» یا خاهنمایی برای برخسی اسناد خا انتخاب کرد .دخ این گام برخسی تژوهش مشاب  ،دخ وخ
برخسی گ اخشهای علمی میتواند ایدههای خوبی دخ ادام مایر ایجاد کند .مهمترین اب اخ برای جمعآوخی دادهها،
مروخ محتوا با سؤال یا برخسی محتوا با سؤالی دخباخ ه اهداف و مقا د مخاطب و چگونگی فرایند تولید محتوا اسس.
دخ این مایر باید ب «الگومحوخی» یا برخسی متن بر اساس الگوهای موجود و می ا انحراف از آ ها دخ جمعآوخی
دادهها توج داشس .ازجمل سؤاال

هدایتگر دخ جمعآوخی دادهها از متو یا محتواها برای ژانر شناسی میتوا ب

مواخدی ب شرح جدول  9-10اشاخه کرد (چندلر.)0930 ،
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جدول  .9-39برخی سؤاالت هدایتگر برای جمعآوری دادهها از متن یا محتوای موردبررسی
سؤاالت هدایتگر

ردیف
0

چرا این متن یا محتوا خا برای تحلیل انتخاب کردهاید؟

3

دخ چ بافس یا زمین ای با این محتوا یا متن خوی خو شدهاید؟

9

ب نظر شما بافس یا زمین محتوا یا متن ،چ تأثیری بر تفایر شما از متن یا محتوا داخد؟

1

دخ بدو امر آ متن خا ب کدام ژانر منتاب میکنید؟

9

شناخس شما از این نوع ژانر چگون اسس؟

5

موضوع و دخو مای ا لی متن چیاس؟

1

اموخ نوعی و سنخنمای محتوای این ژانر چگون اند؟

8

چ قواعد ژانرشناسان ای دخ این محتوا یا متن قابلشناسایی هاتند؟

3

تا چ حد این محتوا یا متن میتوا قواعد ژانرشناسان اش خا گاترش دهد؟

09

از چ دخو مای ها یا تصاویر آشنایی استفادهشده اسس؟

00

کدامیک از ناعسهای شکلی یا سبکشناختی استفادهشده ج و خصو یس باخز آ ژانر خاص هاتند یا نیاتند؟

03

چ ال اما

09

متن یا محتوا ادعای چ نوع اختباطی خا با «واقعیس» داخد؟

01

آ ژانر چ نوع خوابطی خا نشا میدهد و دخ خدمس چ -نوع اهدافی اسس؟

09

چ ایدئولوژیها و اخزشهایی دخ محتوا یا متن وجود داخند؟

05

متن یا محتوا چ لذ هایی خا بر میانگی د؟

01

ازنظر شما متن یا محتوا از دید مردم چگون تحلیل میشود؟

08

متن یا محتوا معطوف ب چ نوع مخاطبی اسس؟

03

متن یا محتوا مخاطب خا چگون خطاب قراخ میدهد و فرض آ دخباخه شخصیس ،طبق  ،سن و قومیس مخاطب چیاس؟

39

متن یا محتوا بر تای چ نوع آگاهی و شناختی استواخ اسس؟

30

بنیادینی دخ شکل و قالب محتوا یا متن بازتاب یافت اسس؟

دخ متن یا محتوا چ نوع اخجاعا

بینامتنی یا بینامحتوایی وجود داخد و با کدام متنها و محتواها؟

 .1-39مالحظات تحلیل دادهها
دخ این گام «تحلیل کلی» بر «تحلیل چگونگی سازما یافتن هر بخش موخدبرخسی» تأکید داخد و دخ ادام ب ماهیس
شکلی زبا مانند «کنترل دا ،شد

و ا طالحا

ب کاخخفت با توج ب زمین » توج میشود .دخمجموع تحلیل دادهها

ب دگرگونی یا تثبیس دخ مفهوم ژانر متأثر از تحلیل ناشی از «محتوا ،تولیدکننده محتوا و مخاطب» میتردازد.
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هدف کلی :آشنایی با روشهای مدلسازی کیفی و نظریهپردازی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم مدلسازی
 آشنایی با روش اجرای مدلسازی کیفی
 آشنایی با مفهوم نظریهپردازی
 آشنایی با روش اجرای نظریهپردازی
 آشنایی با روش ارزیابی نظریهها
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مقدمه
امروزه دستیابی ب مدل و نظری دخ تژوهشها موخدتوج و تأکید قراخگرفت اسس .این امر تا جایی تیش خفت اسس ک
برگ اخی کرسیهای نظری تردازی موخد تأکید جدی دخ دانشگاهها قراخ داخد .هما طوخ ک دخ فصل اول اشاخه شد،
مدلها و نظری ها از مؤلف های مبانی نظری هاتند .دخ این فصل ب معرفی خوشها و مالحظا

الزم برای مدلسازی

و نظری تردازی ترداخت خواهد شد.
 .9-32آشنایی با روشهای مدلسازی
«مدل» دخ مفهومی ساده ساختاخی متشکل از چند عنصر یا نشان برای معرفی یک مفهوم خاص اسس .مدلها خا میتوا
هم ب شکل فی یکی و هم ب شکل نظری طراحی کرد .نکت مهم دخ اینجا آ اسس ک مدلها باید برآمده از یک فرایند
نظاممند تژوهشی باشند .از مایرهای مختلفی میتوا برای طراحی مدل اقدام کرد .برای نمون دخ محیطهای فنی و با
تأکید بر مدلهای فی یکی تالش میشود تا با محاسبا

خیاضی و فنی و دخ مقیاسهای متفاو  ،ب مدلی برای کمک

ب بهبود خفتاخ دخ دنیای واقعی بهره گرفس .دخ دنیای نظری نی مدلها نقش مهمی دخ دخک و فهم تدیدهها یا بایاخی
از خفتاخها ب ویژه دخ جامع اناانی هاتند.
مدل های نظری نقش مهمی دخ کمک ب فهم نظری با تو یف نحوه خفتاخ و خوابط دخ یک نظام و حتی تیشبینی
خفتاخهای آینده داخند .مدلهای نظری خا هم میتوا هم با دادههای کمی و هم با دادههای کیفی تهی کرد .اگر ماهیس
مائل کمی باشد ،مدلسازی خا میتوا بر تای استفاده از متغیرهای عددی و فرمولهای خیاضیمانند مدلیابی معادل
ساختاخی دنبال کرد« .مدلسازی کمی» برای حل ماائل سادهتر کاخبرد داخد .اما دخ «مدلسازی کیفی» از مفاهیم
غیرعددی و استدالل علی استفاده میشود .از مدل سازی کیفی برای حل ماائل تیچیده علوم اناانی استفاده میشود.
دخ مدلسازی نظری خویکردهای متفاوتی ب شرح جدول  0-13خا دنبال کرد.
جدول  .9-32انواع رویکردها در مدلسازی نظری
رویکردها

ردیف
0

استفاده از خوشهای کیفی برای ساخس یک مدل مانند خوش گراندد تئوخی با خویکرد گلی خ

3

استفاده از خوشهای کیفی برای ساما دهی یا تکمیل یک مدل مانند خوش گراندد تئوخی با خویکرد اشتراوس و کوخبین

9

استفاده از خوشهای کمی برای ساخس یک مدل مانند خوش خگرسیو

1

استفاده از خوشهای کمی برای برازش و تأیید یک مدل یا اخائ مدل جایگ ین برای آ مانند خوش مدلیابی معادل
ساختاخی

9

استفاده از خوشهای ترکیبی دخ ساخس مدل نظری مانند ساخس مدل با خوش کیفی گراندد تئوخی و آزمو برازش آ با
خوش مدلیابی معادل ساختاخی

5

استفاده از دادههای منابع دسساول و دوم برای طرح و ایجاد مدل نظری برای خویکردهای قبلی یا کاخبرد عملی دخ محیط

هرچند تا ب اینجا خوش های مختلفی برای ساخس ،تکمیل و برازش مدل معرفی شده اسس اما دخ این بخش از
خویکردی ماتقل دخ «مدلسازی نظری» بر اساس دادههای کیفی ب معرفی خوشی ترداخت میشود ک دخ آ تژوهشگر
نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

روش مدلسازی و نظریهپردازی
س

با توج ب چالش ایجادشده دخ کاخ یا اموخ مختلف ،دخ سریعترین زما ممکن ب جمعآوخی دادهها اقدام و بر اساس
آ یک مدل نظری خا طراحی کند .این مدل خا هم میتوا برای «خفع مشکلی دخ کاخ یا حل مائل » و هم دخ خویکردهای
موخداشاخه دخ انواع مدلسازیهای نظری موخداستفاده قراخ داد.
«مدل نظری» با استفاده از انواع «نشان ها» جنب هایی از دنیای واقعی دخ حوزهای خاص خا نشا میدهد .نشان ها
میتوانند شامل «حروف ،نمادها ،شکلها ،استعاخهها و امثال آ » باشند .هر مدل نظری داخای اخکا یا اج ای سازندهای
چو «مقول ها یا متغیرها» و «عنا ر نمایشگر خوابط میا آ ها» هاتند .برای ساخس «مدلنظری» ب طوخ ماتقیم
میتوا گامهایی ب شرح جدول  3-13خا دنبال کرد.
جدول  .2-32مراحل اجرا در ساخت یک مدل نظری
ردیف

مراحل

توضیح

0

طراحی تژوهش

تعریف مائل و مقول ها یا متغیرهای برخسی و معرفی استداللهای اولی دخباخه خوابط احتمالی بین آ ها

3

نمون گیری

9

جمعآوخی دادهها

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

با یکی از اهداف «تو یف ،تیشبینی ،کشف یا تبیین» ب کمک مدل
انتخاب منابع دسساول و سپس دسسدوم ب شکلی غیرتصادفی و هدفمند با تأکید بر بیشترین خبط
موضوعی
استفاده از انواع خوشهای مصاحب  ،برگ کدگذاخی و مشاهده و دخنهایس ل وم غربالگری و متنیسازی
تهی مدل بر اساس دادههای جمعآوخیشده
جمعبندی از یافت ها و معرفی مدل نهایی

دخ این خویکرد مدلسازی کیفی تأکید بر تعامل چند متغیر ،مقول یا عامل با هم اسس ب نحویک با حداکثر تشتیبانی
علمی و نظری بتوا آ خا تأیید کرد .دخ مرحل تحلیل بر خوی دادههای جمعآوخیشده ب منظوخ ساخس مدل گامهای
ماتقلی ب شرح جدول  9-13اجرا میشود (خنیفر و مالمی.)0939 ،
جدول  .9-32گامهای اجرایی در تحلیل دادهها برای مدلسازی
ردیف

مراحل

0

غوط وخی دخ دادهها

همراه با «مطالع مکرخ ،تفکر ،شهود و خالقیسهای ذهنی»

3

سازما دهی چاخچوب

مشخص کرد اج ای تشکیلدهنده ،وخودی و خروجیها برای یک مدل ،نمایش اولی از توالی

اولی
9

اخائ مدل

1

اخزیابی مدل

9

فهم مدل

توضیح

متغیرهای اثرگذاخ و اثرتذیر ،تعریف «شاخصها ،مؤلف ها ،ابعاد ،مفاهیم و فرضی ها»
ایجاد یک مدل از دادهها با کمک تخیل و هنر تژوهشگر
برخسی حس عملکرد مدل با آزمود و اعتباخ سنجی آ مانند گرفتن تأیید خبرگا
ایجاد سازوکاخهایی برای فهم و کاخباس مدل با خوشهایی چو توضیح شفاف یا ج ء کرد

اعتباخ مدل ب توانایی آ دخ «شبی سازی ،تو یف یا تیشبینی» خفتاخ موخدبرخسی باتگی داخد .یعنی هر چ قدخ
مدل ظرفیس استفاده دخ موقعیس های گوناگو و مشاب موخدبرخسی خا داشت باشد ،از اعتباخ بیشتری برخوخداخ اسس.
همچنین میتوا از می ا تأیید مدل توسط خبرگا برای برخسی اعتباخ آ استفاده کرد .دخمجموع مدل تا زمانی ک دخ
شرایط واقعی ،تجاخی و عملیاتی قراخ نگیرد و تا زمانی ک دخ معرض دید نقادا و احبنظرا واقع نشود ،قدخ
و ضعف خویش خا نمایا نمیسازد .ب همین دلیل باوجود ساخس مدلهای متعدد اما تعداد کمی از آ ها موخد اقبال
یا توج کاخبرا آ دخ سطح جامع قراخ میگیرند.
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 .2-32مفهوم نظریهپردازی با پژوهش
با شروع نهضسهای جدید علمی «نظری تردازی» موخدتوج و اهمیس ویژهای قراخ گرفس .خویکرد «نظری تردازی»

دامن گاتردهای از تولید محتوای علمی ازجمل انواع «مفهومسازی ،فرضی های علمی فراگیر ،نظری ها ،مکاتب ،تاخادایم-
ها ،قضی ها ،ا ول و مدلها» خا دخ بر میگیرد .اما خویکرد نظری تردازی دخ اغلب متو ب تولید «نظری ها» با ویژگیهایی
ب شرح جدول  1-13محدودشده اسس (شومیکر ،تانکاخد و السوخسا0981 ،؛ شوانینگر و گراسر3998 ،0؛ خنیفر،
مصطفیزاده و همایی لطیف0931 ،؛ امیری.)0983 ،
جدول  .3-32ویژگیهای نظریه از منظر نظریهپردازی
ویژگیها

ردیف
0

ایجاد محدودیس با طبق بندی مفاهیم برای کمک ب مشاهده و دخک تدیدههای خاص

3

وجود نظری های متعدد دخ حیط علوم اناانی و ل وم طبق بندی آ ها برای جلوگیری از سردخگمی

9

مجموع ای مرتبط از سازهها ،مفاهیم و متغیرها با خویکردی خردمندان و برای تبیین یا تیشبینی تدیدهها یا خفتاخها

1

داخای انواع نقش «کنترل ،کاخبرد ،شفافسازی ،خال

9

کمک ب شفافسازی دخک خوابط برای برخسی و تحلیل خوابط بین متغیرها و سازههای تدیدهها
و ماتندا

سازی دانش ،کمک ب دخک ،متمرک کننده ،خاهنما و امثال آ

برای مشاهده دقیقتر و ثبس اطالعا

واقعیتر

5

کمک ب دست بندی اطالعا

1

نقش خاهنما و اب اخی برای هدایس دخ جها واقعی

8

دخ تیوستاخی از عینی تا ذهنی بود مانند نظری های انت اعی دخ حوزه خیاضی یا نظری های عینی دخ حوزه فی یک مثل نوخ

3

کلم «نظری » برگرفت از واژه یونانی «  »Theoriaب معنای «نگاه انداختن» «مالحظ کرد » یا «برخسی و تژوهش»

09

از دید فالسف کالسیک یا اولی  ،نظری ب معنای نوعی ژخفاندیشی و تفکر عمیق

00

تأکید بر معنابخشی یا یک فعالیس ذهنی برای تبیین چرایی و چگونگی وقایع و تدیدهها
از دنیای واقعی

03

مفهومی برای دخک نتایج مطالعا

09

«تشریح ،تبیین و تیشبینی» خفتاخهای موجود

01

برخالف حقیقس دخ معرض تغییر ،خد شد یا تکمیل

09

دخ مواخدی خاص ،معرفی مدل ب عنوا نظری یا تأکید بر مدلسازی ب عنوا خوشی از نظری تردازی

ب محض آغاز اندیش دخباخه یک خویداد خاخج از کنترل ،اناا تالش میکند تا آ خا تبیین کند و این هما آغاز

اندیش و نظری تردازی اسس (امیری .)0983 ،تژوهش برای نظری تردازی بر تالش برای ایجاد فرایندهای جدید نظری -
تردازی و تر کرد فا ل بین «نظری تردازی تجوی ی» و «استفاده عملی» تأکید داخد .نظری ب مثاب جهسدهنده فرضیا
اسس .امکا اخذ فرضی از نظری یا تبدیل فرضیا

ب نظری وجود داخد .فرضی های برگرفت از نظری ب

وخ

گ اخهای علمی و خواها آزمو مطرح میشوند .دخ این حالس فرضی بر یک خابط ادعاشده و البت هنوز تأیید نشده
بین دو یا چند مفهوم اشاخه داخد .دخ وخ

تأیید یا اخائ نتایج قدختمند و قابلتعمیم ب سطح وسیع جامع بر اساس

از آزمو فرضی  ،میتوا آ خا دخ قالب «نظری » مطرح کرد .حتی دخ مواخدی خود نظری ها برای آزمو شد ب
«فرضی » تبدیل میشوند .هر نظری ای ک دخ مواخد گوناگو و موخد آزمو بیشتری قراخگرفت باشد ،از اطمینا بیشتری
1. Schwaninger & Grosser
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برخوخداخ میشود و کمتر جنب فرضی تیدا میکند .گاهی مجموع ای از فرضی های تأییدشده دخ جوامع متعدد ،زمین
ظهوخ «نظری » خا فراهم میکند .تس فرضی هم میتواند نظری باازد و هم از نظری ساخت شود (قاسمی ،کشکر،
حیدخینژاد ،شریفیا و ابونچی.)0939 ،
هر نظری تالش داخد تا از یک زاوی مناسب حقیقس خا ببیند و آ خا توضیح دهد .ب همین دلیل نظری های متعددی
دخ باب «یک حقیقس» وجود داخد .دخواقع نظری بیشتر ب واقعیس یا تجرب و دخک اناانی ن دیک میشود و میتوا
آ خا بیانی انت اعی از یک مفهوم واقعی داناس ک برای خسید ب حقیقس ب طوخ دائم دخ حال تغییر و تکامل اسس.
نظری تردازی و مدلسازی ،دو مرحل از تعیین چاخچوب مفهومی برای تژوهش ب شماخ میخوند .دیدگاههای
موجود دخباخه خوابط نظری تردازی و مدلسازی خا میتوا دخ جدول  9-13مروخ کرد (خنیفر0981 ،؛ خنیفر و بردباخ،
.)0939
جدول  .5-32دیدگاهها درباره رابطه نظریهپردازی با مدلسازی
دیدگاهها

ردیف
وخ

طولی و «ابتدا نظری تردازی و دخ ادام مدلسازی» و دخ مواخدی «مدلسازی و بعد نظری تردازی»

0

اغلب ب

3

تمثیل و مدلسازی یکی از منابع مفید برای نظری های علمی

9

برای تبدیل نظری ها ب مدل نیاز ب تعیین متغیرها و اج ای مدل و سپس مدلسازی خوابط

1

هدف از مدلسازی خوابط ،برقراخی اختباط منطقی بین اج اء و عوامل مربوط ب موضوع موخدمطالع

9

دخ مواخدی خاص معرفی مدل ب عنوا نظری یا دخبرگیرنده نظری ها اما ناممکن بود معرفی نظری ها ب عنوا مدل

برخی اعتقاد داخند ک مدلسازی هما نظری سازی اسس .این افراد بر تو یف انتقال فرایندهای فکر ذهنی ب یک
مدل بصری برای نظری سازی تأکید داخند .اگر مدلها با تعامل با نظری ها و قوانین عام ب دخج تکامل برسند؛ میتوا
آ ها خا نظری (نظری های نمایشدادنی با مدل) نامید .همچنین مدل میتواند با طراحی ساختاخی مناسب دخ جهس
تیدایش نظری حرکس کند .دخمجموع تژوهش نظری تردازی نی یکی از شیوههای تژوهش دخ محافل علمی اسس.
مشاب دیگر شکلهای تژوهش ،تژوهش نظری تردازی دخ تاخادایمهای مختلفی استواخ اسس و از شیوههای تژوهشی
مختلفی بهره میگیرد (خنیفر ،مصطفیزاده و همایی لطیف .)0931 ،انواع مختلفی از نظری ها دخ دست بندیهای متعددی
ب شرح جدول  5-13وجود داخد.
جدول  .6-32انواع نظریهها در دستهبندیهای مختلف
ردیف

دستهبندی

انواع

0

ماهیتی

تحلیلی

3

کاخبردی

هنجاخی
علمی
متافی یکی
تبیینی
تجوی ی

توضیح
مجموع ای از بیانی های بدیهی و دخ مواخدی بدو تشریح دنیای واقعی مانند نظری خیاضی
مجموع ای از اظهاخا

آخمانی مانند مباحث اخالقی و ایجادکننده ا ولی خاص

بیانی تجربی یا خابط علی بین دو یا چند واقع با خویکردی قابل تکراخ
غیرقابل آزمو و تابع اخزیابی عقالنی
توضیح و تبیین حقایق و واقعیسها با تأیید مکرخ ا ول و قوانین علمی
با تیشفرضهای ایدئولوژیک ،فرهنگی و علمی برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی
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 .9-32انواع رویکردهای نظریهپردازی
اغلب از دو خوش ا لی کمی و کیفی برای «نظری تردازی» استفاده میشود .دخ خوش «کمی» نظری تردازی از دادههای
جمعآوخیشده از خفتاخها با خوش استقرا و تجرب گرایی یا «مشاهده ج ء برای خسید ب کل» انجام میشود .دخ خوش
«کیفی» نظری تردازی با «عقلگرایی انتقادی» یا یک تحلیل نظام مند با قیاس و دخ ادام آزمو آ دخ جها واقع

وخ

میگیرد .دخ جدول  1-13انواع خویکردهای نظری تردازی با استفاده از دو خوش کمی و کیفی معرفی میشود.
جدول  .1-32انواع رویکردهای نظریهپردازی
توضیح

ردیف

انواع

0

اثبا گرایان

3

بیکنی

ایجاد نظری از مصادیق و اتفاقا

9

توتری

ایجاد نظری از تو یف ا ول و سپس تأیید با خوش استقرائی ابطالگرایان یا آزمو آ

1

کوهنی

ایجاد نظری از چاخچوب ذهنی و تاخادایمی یا قیاسی برای خسید ب تاسخ یا خاهحلی خاص دخ موقعیس

9

چندتاخادایمی

ایجاد نظری از مروخی جامع و کلی بر جها بینیهای مختلف دخ موخد تدیدهها

5

طبیعسگرا

ایجاد نظری با استفاده از خوشهای عملی مانند تدیداخشناسی و گراندد تئوخی

ایجاد نظری با خویکردی استانداخد و خسمی
بیرونی و سپس تأیید با خوش استقرائی (برای تعداد متغیر محدود)

خاص (خویکردی از زاوی خاص و برای موقعیس خاص).

با انتخاب هر خویکرد نظری تردازی باید مراحل اجرای آ ازجمل «شروع تژوهش ،فرایندها و شیوههای استخراج
نظری از انواع منابع یا دادهها» مشخص باشد.
 .3-32فرایند اجرای نظریهپردازی
تژوهشهای نظری تردازان اغلب با عناوینی چو «ساخس نظری  ،توسع نظری یا نظری تردازی» معرفی میشوند .فرایند
اجرای نظری تردازی خا میتوا دخ تنجگام ا لی ب شرح جدول  8-13مروخ کرد.
جدول  .8-32مراحل اجرای نظریهپردازی
ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی داده

1

تحلیل دادهها

9

بحثونتیج گیری

توضیح
مواجه با مائل  ،طرح مائل و تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش با خویکرد نظری تردازی

با تأکید بر نمون گیری غیرتصادفی هدفمند
با انواع اب اخهای مصاحب  ،مشاهده ،برگ کدگذاخی و ترسشنام
فرایند اخائ نظری از تحلیل دادههای جمعآوخیشده
جمعبندی دخباخه نظری و اخائ تیشنهادها

باید دقس کرد ک مراحل مختلف نظری تردازی جدا ی از هم نیاس و گاهی دخ ادام خوند احتمال وجود داخد ک
تغییراتی دخ ایده اولی یا اثرا

مشخصی دخ دیگر مراحل اجرای نظری تردازی وخ
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 .9-3-32طراحی پژوهش برای نظریهپردازی
نظری تردازی اغلب براساس «یک مائل نظری» آغاز میشود .مواجه با مائل میتواند ناشی از «نتایج تیشبینینشده»،
«بینظمی»« ،تضادها و اختالفها بین فرضها»« ،مشاهده چی ی غیرعادی»« ،ابهام دخ دلیل یک واقع » و امثال آ باشد.
مائل نظری میتواند دخ قالب «چالش دخ انجام یک کاخ»« ،دغدغ دخباخه تیامد یک اتفاق یا خفتاخ» و «تمایل ب فهم
بهتر یک فرایند» ظهوخ کند .یک نظری ترداز دخ تاسخ ب دغدغ های ذهنی خود و برای طرح مائل ب شکلی مناسب ب
«برخسی جنب های مختلف موضوع»« ،استفاده از دانش خود» و «بهرهمندی از دیدگاه احبنظرا مربوط » میتردازد.
تژوهشگر نظری ترداز باید ب خوبی دخگیر موضوع شود و تدیده موخدنظر خا از ابعاد مختلف بشناسد و دخک کند.
او باید فشاخ یا تنش ناشی از تضاد «دخ دیدگاههای شخصی خود» با «نظرا

موجود» یا «نتایج تژوهشهای موجود»

خا حس کند .این امر زمین ایجاد انگی ه برای یافتن تاسخ یا ایجاد نظری مناسب اسس .میتوا مائل ضروخ

ساخس

نظری خا با تأیید بر مبانی نظری ب شرح جدول  3-13موخدتوج قراخ داد.
جدول  .1-32انواع مبانی نظری بهعنوان ضرورت نظریهپردازی
ردیف

الگو

توضیح

0

یک مفهوم

کاخ خوی مفهوم موخدعالق نظری ترداز با تأکید بر فکر برای یافتن خاههای «عملیاتی کرد  ،اندازهگیری ،تعریف

3

فرضی

9

ضعف نظری

و کشف متغیرهای مرتبط» با مفهوم
با تأکید بر ابداع مفاهیم جدیدی دخ اختباط با طرق فهم یا تردازش اطالعا
حوزهای ک نظری وجود نداخد یا نظری موجود گنگ و مبهم باشد.

میتوا با اقدام ب مفهومسازی یا عملیاتی کرد متغیرها یا مرتبط کرد متغیرهای موجود دخ فرضی ها« ،نظری -
تردازی» خا شروع میشود .برخی اعتقاد داخند ک نظری تردازی بخشی از فرایند خوزمره انواع خوش تژوهش اسس
(شومیکر ،تانکاخد و السوخسا .)0981 ،داشتن یک چاخچوب نظری زمین خا برای انجام کاخهای بعدی فراهم میکند.
تژوهشگر نظری ترداز باید داخای ویژگیهای نابتاً خا ی دخ مقایا با دیگر خوشها باشد ک ازجمل آ ها میتوا
ب «تالط دخ حوزه نظری تردازی»« ،نظم فکری»« ،خالقیس»« ،یادگیری دائم»« ،تفکر عمیق»« ،اعتمادب نفس»« ،خوحی
جاتجو»« ،تصویرسازی»« ،اخائ جذاب» و دیگر مواخد مشاب اسس.
 .2-3-32مالحظات نمونهگیری از منابع برای نظریهپردازی
برای نظری تردازی از انواع منابع دسساول و دسسدوم استفاده میشود .نظری ترداز گاهی ب مصاحب با فرد یا افراد
خا ی میتردازد و گاهی ب انواع اسناد معتبر مراجع میکند تا بتواند اطالعا
منبع ممکن جمعآوخی کند .بنابراین تژوهشگر نظری ترداز اغلب ب

وخ

مؤثر و مفید مرتبط با موضوع خا از هر

غیرتصادفی و هدفمند ب انتخاب نمون های

موخدنیاز برای جمعآوخی دادهها میتردازد .برای این منظوخ تژوهشگر نظری ترداز دخ شرایط مواجه با دامن گاترده
از افراد و اسناد مرتبط با موضوع برخسی سعی میکند تا ب شکلی خوشمند ،بهترین آ ها خا انتخاب کند.
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 .9-3-32مالحظات جمعآوری دادهها برای نظریهپردازی
جمعآوخی دادهها از منابع مختلف و با استفاده از خوشهای متنوعی چو «مصاحب  ،مشاهده ،برگ کدگذاخی و
ترسشنام » وخ

میگیرد .دخ طول مراحل جمعآوخی دادهها با اب اخها و از منابع مختلف ،تژوهشگر نظری ترداز باید

مواخدی ب شرح جدول  09-13خا موخدتوج قراخ داشت باشد.
جدول  .90-32مالحظات حین جمعآوری دادهها در پژوهش برای نظریهپردازی
توضیح

ردیف

محور

0

اکتشاف گام بعدی

3

توج ب زما

زما خاص بروز خفتاخهای خاص

9

توج ب مکا

مکا خاص بروز خفتاخهای خاص

1

توج ب چگونگی

9

توج ب چرایی

5

تفکر انتقادی

1

توسع مفهومی

مانند یک نویانده و داستا ترداز ب طوخ دائم گامهای بعدی و اتفاقا

آینده خا دخ نظر گرفتن

چگونگی بروز خفتاخهای خاص
دالیل بروز خفتاخهای خاص
خویکردی انتقادی ب خفتاخهای خاص
تأکید بر مفاهیم کلیدی و شرح ابتدایی از خوابط متقابل آ ها دخ چاخچوب نظری

دخ این مرحل تفکر یا برخسیهای عمیق همراه مراجع مکرخ ب اندیش ها و نظرا

دیگرا تا خسید ب جرق های

ذهنی یا تاسخهای خالقان نقش بایاخ مهمی داخد .مرحل جمعآوخی دادهها با جاتجوی همراه با کشف و شناسایی
تقاخ های طالیی ب عنوا یک خاهحل دنبال میشود .دخ ادام نظری ترداز میتواند برای توسع دادهها ،ب عنوا گامی از
مرحل جاتجو و جمعآوخی دادهها ،با دیگرا واخد بحث و تعامل شود .ازآنجاک نظری تردازی یک فرایند خالق اسس،
وخود افراد دیگر ب این فرایند آثاخ مفیدی دخ بهرهمندی از ایدههای مختلف ،ترکیب آ ها و بهبود ظرفیسهای خالقان
خواهد داشس .تس از توسع مفهومی باید آ خا عملیاتی کرد و ب اج ا و بخشهای قابلتحلیل تبدیل کرد .دخ مواخدی
میتوا دادهها خا ب شکل کمی جمعآوخی کرد .دخ مرحل جمعآوخی دادهها باید تعریفی خوشن از «سازهها و متغیرها»
دخ خابط با موضوع ایجاد کرد .دخ این گام میتوا با خواند نوشت ها و ادبیا مربوط ب موضوعا مرتبط ،ب بازنگری
تحلیلهای انجام شده از ابعاد مختلف ترداخس .برای شناخس و تشریح هر چ بهتر مفاهیم میتوا مانند یک خوزنام نگاخ
ب تحلیل یک تدیده ترداخس و آ خا از تمام زوایا ب نقد کشید .ب گون ای ک نظر عموم خا ب آ جلب کرد .مفاهیم
ب عنوا اج ای سازنده نظری  ،هما مواخد با قابلیس «مطالع  ،مقایا  ،اختباط و تو یف واقعیس» هاتند ک اغلب با
یک نام کلی معرفی میشوند .عنوانی ک دخبرداخنده «سازه»« ،مفهوم» یا «متغیر» هایی با خوابط مشخص هاتند« .سازه»
مواخدی دخبرداخنده چند مفهوم با خویکردی انت اعی« ،مفهوم» داخای معنایی انت اعی از یک بعد خاص و «متغیر» هما
مفهوم با قابلیس اندازهگیری و عینی شده اسس .متغیر یک ناخ قابلاندازهگیری از مفهوم یا سازه اسس ک میتواند
دو یا چند مقداخ خا بپذیرد .گاهی نظری تردازا خود اقدام ب خلق متغیر میکنند .برای نمون فریدمن و خوزنمن

0

( )0311اقدام ب ایجاد متغیرهای شخصیتی تیپ  Aو  Bو گلمن )0339( 3اقدام ب ایجاد متغیر هوش هیجانی کردند.
خاهبردهای متفاوتی برای ایجاد و خلق متغیرها وجود داخد ک یکی از آ ها آوخد متغیرها از سطح فردی ب سطح
1. Friedman & Rosenman
2. Goleman
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زمین ای و بازتعریف آ اسس .همچنین میتوا معنای یک ا طالح خا ب

وخ قراخدادی تعیین کرد (خنیفر ،مصطفی-

زاده و همایی لطیف .)0931 ،دخنهایس این بخش دادههای جمعآوخیشده از منابع و اب اخهای مختلف ،قبل از وخود ب
مرحل تحلیل دادهها باید متنیسازی و یکدسس شود.
 .3-3-32مالحظات تحلیل دادهها برای نظریهپردازی
تس از وخود دادههای جمعآوخیشده ب شکل متنی ب مرحل تحلیل دادهها باید گامهای منظمی ب شرح جدول -13
 00برای آ برداشس.
جدول  .99-32مراحل تحلیل دادهها برای نظریهپردازی
ردیف

توضیح

مراحل

با تأکید بر مفاهیم کلیدی دخ تدیده موخدبرخسی همراه با شناسایی و نامگذاخی مواخد تعریفنشده

0

وخ بندی مفاهیم

3

مطالع با تفکر خالق

مشاهده دقیق و خالقان دخباخه علل مفاهیم کلیدی همراه با جرق های ذهنی ناشی از خالقیس

9

تعیین تعاخیف نظری

مشخص کرد تعاخیف نظری هم مفاهیم

1

تعیین تعاخیف عملیاتی

9

خبط مفاهیم

5

اخائ منطق نظری

1

اخزیابی دالیل منطقی

8

ساماندهی فرضی

3

بیا نظری جدید

مشخص کرد تعاخیف عملیاتی هم مفاهیم
خبط برخی مفاهیم و ساخس فرضی با متغیرهای مختلف
اخائ دالیل منطقی نظری برای فرضی ها و ل وم دخسس تلقی کرد آ ها
اطمینا از کامل و بینقص بود دالیل یا دخ وخ

ل وم ا الح و تقویس آ ها

دخ نظامی سازما یافت مانند نمایش منطق شکلگیری یا مدل زبانی (چ کای ،چ چی ی و ...می-
گوید)
اخائ نظری جدید با شکل جذاب ،قابلفهم و قابلاستفاده

خوشهای «استقرائی و قیاسی» ب تناسب دخ تحلیل دادهها برای شکلگیری نظری ها موخداستفاده قراخ میگیرند.
دخ خوش استقرایی از تعمیم مواخد تجربی ج ئی مانند مشاهده تکراخ دخ خفتاخها برای خسید ب مفاهیم کلی استفاده
می شود .همچنین از خوش قیاسی با تأکید بر استدالل دخ جهس مخالف استقراء مانند بیرو کشید گ اخههای قابل
تجرب از دل مفاهیم کلی استفاده خواهد شد .هرچند دو خوش «استقرائی و قیاسی» جنب های خا ی از کوشش علمی
خا نشا میدهند اما خسید ب نظری مطلوب ب «خالقیس علمی» نیاز داخد .دانشمندا متعددی بر نقش «تخیل خالق»
برای ظهوخ نظری های کاخآمد تأکید میکنند .برای نمون انیشتین اعتقاد داشس ک «تخیل مهمتر از دانش اسس» .این
مائل ب آ معناسس ک نظری ها «کشف» نمیشوند بلک «خلق» میشوند .کشف شد یعنی اینک چی ی وجود داخد
و ما باید آ خا تیدا کنیم اما «خلق» ب معنای ایجاد چی جدیدی اسس ک قبالً وجود نداشت اسس .نظری های جدید،
اغلب از ترکیب مبتکران تصوخا

با مفاهیم تروخشیافت قبلی و جداگان تدید میآید .برخی آ خا تنظیم مجدد عنا ر

کهن دخ یک هیئس نوین مطرح میکنند .حتی دخ مواخدی این خالقیس از دخک شباهس بین دو وضع یا موقعیس ظاهر ًا
غیرمرتبط ایجاد میشود .برای نمون «نیوتن با اختباط دو امر مأنوس افتاد سیب و گردش ماه» و «داخوین با شناسایی
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شباهس بین فشاخ جمعیس و بقای نوع جانوخا » نظری سازی کردند .دخواقع خالقیس بخش اساسی دخ فرایند نظری -
تردازی اسس ک خوشهای متعددی برای تقویس آ وجود داخد (خنیفر ،مصطفیزاده و همایی لطیف .)0931 ،از
مهمترین مشخص های الزم برای خسید ب مهاخ

خالقیس« ،تمرک  ،توانایی حل مائل و تالش دائمی» اسس.

نظری ترداز باید دخ ایجاد هرگون «خوابط بین متغیرها» محتاط باشد و بتواند بدو هیچ شک و تردیدی آ خا برای
دیگرا تو یف کند .دخ مواخدی برای شفافتر شد خوابط بین متغیرها ب آزمایشهای فکری و ذهنی دخ تمامی
مراحل جمعآوخی و همزما تحلیل دادهها نیاز اسس .دخمجموع نظری ترداز همراه با تعیین سازهها و خوابط بین آ ها
باید ب طوخ دائم ،آ ها خا تاالیش کند تا بتواند با دقس الزم ب نظری علمی ن دیک شود .تژوهشگر باید برای دفاع از
نظری خود و اثبا

آ دالیلی خا اخائ کند .با توج ب اینک او بعد از انجام مراحل مختلفی ب این نقط خسیده اسس،

باید ضمن جداسازی استداللهای مختلف ،با یک سیر منطقی از قویتر ب ضعیفتر آ ها خا اخائ دهد (خنیفر،
مصطفیزاده و همایی لطیف.)0931 ،
 .5-3-32مالحظات بحثونتیجهگیری در نظریهپردازی
آگاهی از قوانین استدالل و تبحر دخ ب کاخگیری الگوهای مناسب ،نظری ترداز خا دخ دفاع از نظری و تأیید آ یاخی
میدهد .اگر نظری ترداز از تفکر نقادان برخوخداخ باشد ،قطعاً میتواند اعتراضهای احتمالی مخالفا خود خا تیشبینی
کند و از قبل ،خود خا برای تاسخگویی ب آ ها آماده کند .آخرین مرحل از مراحل نظری تردازی خا مرحل اعال و
اخائ نظری تشکیل میدهد .نظری باید ب نحوی بیا شود ک بتواند ایده ایجادشده خا ب خوبی ب مخاطبانش منتقل کند
و آ ها خا برای تذیرش و استفاده از آ متقاعد نماید .بنابراین نظری باید با «کمترین ،سادهترین و جذابترین» واژهها
بیا شود .نظری ترداز با نتیج گیری از مراحل قبلی ،نشا میدهد ک چگون نظر او ب حل مائل مطرحشده کمک
میکند .برخی نظری تردازا

دخ گ اخش بیا نظری خود از «یک داستا جالب ،حکایس ،زندگی واقعی از تدیده

موخدبرخسی یا لطیف ای زیرکان بهره میگیرند .این نوع نوشت علمی هرچقدخ از ظرفیس تبلیغی مناسبتری برخوخداخ
باشد ،احتمال جذب مشتریا بیشتری خواهد داشس .نظری ها خا میتوا ب شکلهای مختلفی چو «شفاهی ،انت اعی،
تصویری ،جدولی ،فهرستی و آماخی» اخائ کرد .استفاده از چندین شکل برای اخائ یک نظری ب جلبتوج و امکا
اخزیابی بهتر آ کمک میکند.
وقتی نظری دخ عمل اجرا یا دخ محافل علمی تذیرفت شد و ب

وخ

نوعی نظری باوخ شده دخ میا اندیشمندا

دخآمد ،دخ گذخ زما ممکن اسس دچاخ نوعی نابهنجاخی شود .ب عباخ دیگر ممکن اسس دخ تدیده توضیح خفتاخ
خا ی مبتنی بر نظری موجود ،تغییراتی ایجاد شود ک نظری فعلی قادخ ب تبیین آ نباشد .دخ این حالس نظری دچاخ
نوعی کاستی دخ تبیین و تو یف میشود .برای نمون نظری «م یس نابی توختر» دخ سطح بینالملل با تغییر خفتاخ
تجاخ

بینالملل برخی کشوخها ،قدخ

تبیینی خود خا تا حد زیادی از دسس داد.
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 .5-33مالحظات ارزیابی کیفیت نظریهها
اغلب نظری ها ب زمانی برای تذیرش عمومی نیاز داخند ک این زما وابات ب آزمایش دیگر دانشمندا و باالخفتن
تأیید عمومی و دخ ادام تذیرش عمومی آ خواهد بود .هیچ نظری ای قطعیس نداخد؛ یک شیمیدا بنام «آخهنیوس»،0
ب دلیل «نظری تج ی الکترونیکی» جای ه نوبل گرفس و چندی بعد شیمیدا دیگری بنام «دبی» 3برای نشا داد
ناخسائیهای نظری آخهنیوس ،جای ه نوبل دخیافس کرد! نظری تردازی خوندی تیشخونده و بیتایا اسس .گاهی نظری
دخ خوند تکاملی خود ب سطحی از سودمندی و ظرفیس کاخبردی دخ حل ماائل میخسد ک ب عنوا یک نظری بالغ با
تذیرش عمومی بیشتری مواج می شود .این امر حکایس از آ داخد ک هر نظری جدید نابس ب یک تدیده ،نگاهی
متفاو

ب آ خا نشا میدهد .بنابراین نمیتوا یک نظری خا ب خاحتی خد یا تأیید کرد اما میتوا نظری های خوب خا

با توج ب هر شرایط انتخاب نمود .برای اخزیابی کیفیس نظری ها میتوا از شاخصهایی ب شرح جدول 03-13
استفاده کرد (داناییفرد0983 ،؛ خنیفر ،مصطفیزاده و همایی لطیف.)0931 ،
جدول  .92-32انواع شاخصهای ارزیابی یک نظریه
ردیف

شاخصها

0

کاخبرد

3

تعمیمتذیری

9

دقس

می ا دقس دخ هنگام استفاده و کاخبرد

1

اخزش

برخوخداخی از نکت جدید با تأکید بر می ا اخزشاف وده برای علم موجود

9

سازگاخی

تطابق بر اساس می ا مشاهدهتذیرکرد مفاهیم و خوابط مشخصشده آ ها

5

حل مائل

1

تو یف

8

تبیین

تو یف و تیشبینی مشاهداتی ک هنوز وخ

3

تیشگویی

برخوخداخی از ظرفیس توانایی تیشبینی وقایع

09

خابط

00

توا تحلیلی

قدخ

03

قابلیس تجام

ظرفیس ایجاد تجام آ دخ ذهن

09

اناجام

01

تراکم دانش

09

سادگی

ب ندخ

توضیح
قابلیس کاخبرد و تاسخگویی ب نیاز کاخبرا ب ویژه دخ علوم کاخبردی
می ا توشش جامع مخاطب دخ کاخبرد یا می ا کاخبرد دخ شرایط مختلف

قدخ

تاسخ خوشن ب ترسشها

توانایی طبق بندی دادههای قابلمشاهده
نگرفت ب شکل قابل آزمو

نمایش خابط بین مغیرها یا مفاهیم
استفاده تحلیلی دخ ماائل گوناگو

برخوخداخی از هماهنگی و یکپاخچگی و نداشتن تناقض
توششدهنده انواع نظری ها و فرضی های قبلی دخ هما حوزه
می ا سادگی دخ هنگام استفاده و کاخبرد

نظری ای از هم شاخصهای موخداشاخه برخوخداخ خواهد بود اما ب کمک این شاخصها میتوا کیفیس

یک نظری خا موخد اخزیابی قراخ داد .البت اخزش هم این شاخصها یکاا نیاس و اغلب کاخشناسا برای «تعمیم-
تذیری ،دقس و کاخبرد» آ اخزش بیشتری نابس ب سایر شاخصها قائل هاتند .برخی کاخشناسا «اعتباخ نظری » بر
اساس «اخزش ،سازگاخی و قابلیس تعمیم» تعیین میکنند.
1. Svante August Arrhenius
2. Peter Joseph Deby
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روش مطالعات انتقادی
(با تأکید بر نقد کتاب)

هدف کلی :آشنایی با پژوهش به روش مطالعات انتقادی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم مطالعات انتقادی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در مطالعات انتقادی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری اطالعات در مطالعات انتقادی
 آشنایی با مالحظات تحلیل یافتهها در مطالعات انتقادی
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۸۹۸

مقدمه
یکی از نشان های توسع علمی توج ب ابعاد س گان تفکر یعنی «منطقی ،نقادان و خالق» اسس .نقادی دخ حوزه علوم
ابعاد گاتردهای داخد ک دخ این فصل ب برخی از مهمترین آ ها اشاخه میشود.
 .9-39مفهوم مطالعات انتقادی
اشخاص علمی اغلب از س نوع تفکر «منطقی ،نقادان و خالق» بهره میگیرند .از یک منظر «نقد» تنها «یک فن» مانند
منتقدین سینما و از منظری دیگر «یک خوش تژوهش» اسس .هرچند هر دو نوع نقد دخ جامع دیده میشود اما دخ این
کتاب ،تأکید بر «نقد ب عنوا یک خوش تژوهش» اسس .دخ این خویکرد «مطالعا

انتقادی» خوش تژوهشی کیفی و از

نوع «تژوهش فلافی انتقادی» هاتند ک بر اساس «فلاف و منطق» و با «شیوههای استدالل مبتنی بر اخزشهای معیاخ
و خاهنما» یا «هنجاخهای حاکم بر اندیش ها و اعمال» انجام میشود (تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا

فرهنگی ،بیتا).

«نقد و نقادی» یکی از شاخصهای توسع علمی و اجتماعی اسس .دخ این خاستا «تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا
فرهنگی» با معرفی نقد ب عنوا خوشی تژوهشی ،نابس ب تذیرش مقاال

علمی دخ نشری ای تخصصی با عنوا

«تژوهشنام انتقادی متو و برنام های علوم اناانی» اقدام کرده اسس .با این خویکرد تژوهشی نابس ب نقد ،ادام
بحث با تأکید بر «نقد و برخسی متو و کتاب علوم اناانی دانشگاهها» خواهد بود .برای نقد آموزشی میتوا
خویکردهایی ب شرح جدول  0-19خا متوج قراخ داد.
جدول  .9-39انواع رویکردها در نقد متون آموزشی
نقادی و ارزشیابی بر اساس

ردیف

انواع

0

خوششناسی

تأکید بر نظری های مطالعاتی مانند ژانرشناسی ،فمنیام ،دیالکتیک یا واسازی برای نقد اثر

3

خوش ماتقل

تأکید بر خوش فلافی انتقادی دخ اخزیابی اثر از ابعادی چو ظاهری ،ساختاخی و محتوایی

9

ساختاخی

تأکید بر تناسب اج ای کلیدی دخ ساختاخ اثر مانند «مقدم  ،متن ،نتیج گیری ،اج ای متن و اخجاع»

1

محتوایی

تأکید بر تناسب مبانی نظری موخداستفاده از منظر علمی ،اخالقی ،تاخیخی و امثال آ

9

استنتاجی

تأکید بر تناسب هنجاخها و معیاخهای حاکم براثر

5

توسع ای

تأکید بر ظرفیس اثر دخ معرفی خاهکاخ یا تیشنهادهای مناسب

1

آزمایشگاهی

8

طبیعی

3

ظاهری

تأکید بر تناسب ویژگیهای ظاهری اثر دخ کمک ب دخک محتوا ،مانند جلد کتاب یا عکسهای آ

09

ترکیبی

تأکید بر ترکیبی از محوخهای موخد اشاخه و بهرهمندی از انواع خوشهای تژوهش چو «تحلیل محتوا،

تأکید بر کاخبردی بود اثر دخ محیطهای کنترلشده آزمایشگاهی یا کالسهای آموزشی کنترلشده
تأکید بر کاخبردی بود اثر دخ محیطهای کنترل نشده براساس تجربیا

زندگی مانند کالس دخس

واقعی

نشان شناسی ،آزمایشی ،تیمایشی ،تطبیقی ،دلفی ،گروه متمرک و مطالع موخدی»

باخ دیگر یادآوخی میشود ک «خوششناسی» بر ظرفیس استفاده از یک نظری دخ تحلیلها اشاخه داخد و «خوش
تژوهش» بر الگوهای خاص دخ فرایند «جمعآوخی و تحلیل دادهها» تأکید میکند .برای نقد متو آموزشی گاهی میتوا
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روش مطالعات انتقادی(با تأکید بر نقد کتاب)
س

از یک محوخ و با خویکردی عمیق استفاده کرد و گاهی می توا با خویکردی ترکیبی از محوخها بهره گرفس .انتخاب
این خویکردها ب تناسب شرایط و اهداف تژوهشگر باتگی داخد.
 .2-39فرایند اجرای نقد متون آموزشی
الگوهای اجرای نقد آموزشی ب شکلهای مختلفی مطرح میشود ک یکی از خایجترین و کاخبردیترین آ ها خویکرد
ویلی ( )0981و شامل س گام «تو یف ،تفایر و اخزیابی» اسس .مراحل این فرایند خا میتوا دخ جدول  3-19مروخ
کرد.
جدول  .2-39فرایند اجرای نقد متون آموزشی
توضیح

ردیف

مراحل

0

تو یف اثر

3

تحلیل و تفایر

معرفی ویژگیهای ظاهری ،ساختاخی و محتوایی
معرفی ساختاخ و معیاخهای نقادی و دخ ادام تحلیل و تفایر اثر با آ ها

اثر
9

اخزشیابی اثر

تعیین می ا شایاتگی و اخزش کلی یا اج ای اثر همراه با اخائ دلیل و تیشنهادهای ا الحی

 .9-2-39مرحله توصیف اثر
تو یف یعنی ب تصویر کشید کیفیسهای موجود دخ برنام دخسی ،حقایق اساسی و مهم آ و همچنین زمین وسیعتر
توششدهنده آموزش اسس .دخ این بخش کیفیس ویژگیهای ظاهری ،ساختاخی و محتوایی ب شرح جدول 9-19
موخدتوج و تأکید قراخ میگیرد .دخ برخی منابع ویژگیهای ظاهری و ساختاخی دخ قالب هما عنوا «ظاهری» مطرح
میشود.
جدول  .9-39انواع کیفیتهای مورد توصیف
ردیف

انواع

توضیح

0

ظاهری

تو یف شناس اثر ،طرح جلد ،فح آخایی ،حروفنگاخی ،خعایس قواعد نگاخشی ،بهرهگیری از نموداخ ،جدول،
آماخ ،مقایا  ،تصویر ،نقش

3

ساختاخی تو یف ساختاخ اثر مانند کتاب از ابعادی چو  :تیشگفتاخ ،فهرسس مطالب ،اهداف آموزشی فصل ،مقدم فصل،
عنوا بندی مناسب دخ فصل ،خال

9

محتوایی

فصل ،آزمو و انواع تمرین

تو یف محتوای اثر از ابعادی چو قابلفهم بود مطالب ،مرتبط بود سرفصلها ،وجود مبانی نظری مناسب،
داشتن ایده نو ،توج ب مفروضاتی چو سطح توانایی خواننده اثر و دیگر مواخد مشاب

 .2-2-39مرحله تحلیل و تفسیر اثر
تفایر ب معنای نابس داد معانی ب موقعیس اسس .این معانی بر اساس یک بافس تاخیخی ،نظری های مختلف علمی
و غیره تدوین شوند .دخ این مرحل س اقدام اساسی ب شرح جدول  1-19انجام میشود.
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جدول  .3-39اقدامات مرحله تحلیل و تفسیر اثر
ردیف

اقدام

0

تبیین ساختاخ نقد

3

تبیین معیاخها

توضیح
بیا خوششناسی نقد و خویکردهای سنتی ،اثبا گرایان  ،استعالیی ،تاسمدخ یا دیگر مواخد
بیا معیاخهای موخداستفاده برای نمون دخ نقادی آموزشی میتوا ب «نظم منطقی و اناجام کلی و
دخو فصلی»« ،اعتباخ علمی و خوزآمدی مطالب و منابع»« ،استناددهی و اخجاعا »« ،علمی بود و
امانسداخی»« ،برخسی ،تحلیل و نقادی علمی مائل »« ،کمیس ،کیفیس و بیطرفی علمی»« ،نوآوخان
بود »« ،سازواخی با مبانی و تیشفرضهای علمی و تژوهشی»« ،اخزشهای اسالمی و ا ول دینی
و فرهنگی»« ،جامعیس»« ،تناسب با اهداف دخسی و آخرین سرفصلهای مصوب»« ،معادلسازی و
کاخبرد ا طالحا

تخصصی»« ،تاسخگویی ب نیازهای علمی و کاخبردی کشوخ»« ،تناسب اثر با

تواناییها ،استعدادها ،نیازها ،خغبسها و عالیق یادگیرندگا » و دیگر مواخد مدنظر نقاد اشاخه داشس.
تحلیل و تفایر با
معیاخها

تحلیل و تفایر اثر موخدنظر بر اساس معیاخهای تعیین و معرفی شده دخ مرحل قبل همراه با معرفی
م ایا و معایب اثر ب

وخ

ماتند

 .9-2-39مرحله ارزشیابی و قضاوت درباره اثر
دخ این مرحل نقاد ب تعیین می ا شای اتگی و اخزش کلی اثر یا اج ای آ و همچنین دالیل این شایاتگی یا عدم
شایاتگی ترداخت و دخنهایس تو ی و تیشنهادهای ا الحی خود خا برای بهتر شد اثر اخائ میکند.
 .9-39مالحظات نمونهگیری ،جمعآوری دادهها و تحلیل یافتهها
ازآنجاییک خوش نقد اغلب با خویکرد کیفی وخ
نمون موخدی بر اساس مالحظا

میگیرد ،بیشتر از خوشهای نمون گیری غیرتصادفی و بیشتر

انتخاب یک کتاب یا متن دانشگاهی انجام میشود .جمعآوخی اطالعا

اغلب از

طریق سیاه یادداشسبرداخی انجام میشود .تحلیل یافت ها دخ دو گام تو یف و تفایر اثر اخائ میشود.
 .3-39ساختار نگارش مقاله انتقادی درباره متون و کتب دانشگاهی
از آنجائی ک برونداد و محصول نقادی متو و کتب دخسی« ،مقال علمی» و قابل نشر دخ نشریا
ساختاخهای مقال های علمی خا خعایس کند« .تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا

فرهنگی وزاخ

دخ خاهنمایی ب معرفی چگونگی ساختاخ یک مقال انتقادی ب شرح جدول  9-19ترداخت اسس.
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علمی اسس باید
عتف» دخ این خاستا

روش مطالعات انتقادی(با تأکید بر نقد کتاب)
س
جدول  .5-39ساختار نگارش مقاله انتقادی
توضیح

ردیف

محورها

0

عنوا

3

چکیده و واژگا کلیدی

9

مقدم و بیا مائل

1

خوششناسی

9

تحلیل یافت ها

5

جمعبندی و نتیج گیری

1

منابع

ب
خال

«نقدی بر کتاب »...

وخ

ای از هدف ،خوششناسی و مهمترین یافت ها و دخ ادام حداقل کلم مناسب برای شناسایی

شد دخ جاتجوهای سایر تژوهشگرا
همانند مقاال

علمی ،مائل نقادی اثر مدنظر آوخده میشود.

معرفی خوش تژوهش ،جامع و نمون  ،اب اخ و خوش تحلیل اطالعا

انجام میشود .اغلب خوش

«تژوهش فلافی انتقادی» با س گام «تو یف ،تفایر و اخزشیابی» با نمون گیری موخدی اسس.
نگاخش مطالب دو گام تو یف و تفایر شامل الف) تو یف :از دو بعد ظاهری ،ساختاخی و
محتوایی اثر ،ب) تفایر اثر بر اساس ساختاخ و معیاخهای منتخب
نگاخش «قضاو

یا اخزشیابی» و بیا م ایا و معایب اثر دخ هر یک از معیاخهای انتخابی نقاد و دخ

ادام جمعبندی بر اساس آ ها شامل اخزشیابی اثر و اخائ تو ی های الزم
اخائ منابع استفادهشده دخ مقال

دخ کادخ شکل  0-19نمون ای از نگاخش یک مقال انتقادی بر اساس الگوی نگاخش نشری تژوهشنام انتقادی
متعلق ب «تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا

فرهنگی وزاخ

عتف» اخائ شده اسس .برای گرفتن الگوهای بیشتر و

متنوعتر میتوا ب مقال های منتشرشده بر خوی وبگاه این نشری ب نشانی  /http://criticalstudy.ihcs.ac.irمراجع
کرد.
نقدی بر کتاب «مبانی بازاریابی ورزشی»
حمید قاسمی (دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران)
چکیده
هدف تژوهش حاضر ،نقدی بر ترجم کتاب «مبانی بازاخیابی وخزشی» اثر «برندا تیت و دیوید استاتلر» بود .این کتاب توسط «سیدمرتضی عظیمزاده،
فاطم حیدخی و ابوالقاسم ب مآخا» ترجم و دخ انتشاخا

دانشگاه فردوسی مشهد دخ سال  0935چاپشده اسس .برای نقد اثر از خوش کاوشگری

فلافی انتقادی استفاده شد و خویکرد کتاب تحلیل ترجم کتاب ا لی بود .اب اخ نقد اثر مذکوخ کاخبرگ نقد کتب دخسی و دانشگاهی شوخای برخسی
متو و کتب علوم اناانی بود .برای تحلیل اطالعا

نی از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .بر اساس یافت ها ،م ایا دخ نقد شکلی کتاب شامل «طرح

جلد ،حروفنگاخی ،کیفیس چاپ و حافی مناسب» بود .بر اساس کاخبرگ موخداشاخه م ایای محتوایی شامل برخوخداخی کتاب از «تناسب محتوای
کتاب با اهداف دخس موخدنظر و توشش بایاخی از سرفصلهای مصوب شوخای تحول برای دخس موخداشاخه»« ،همخوانی کتاب با سطح علمی
دانشجویا »« ،استفاده مناسب از اب اخهای علمی مختلف» و «تاسخگویی ب نیازهای علمی و کاخبردی جامع » بود .از کاستیها و معایب کتاب
موخدبرخسی میتوا ب «یکدسسنبود نوشتاخ برخی کلما »« ،هماا نبود ترجم برخی کلما » و «متناسب نبود تصویر خوی جلد با عنوا »
اشاخه کرد .همچنین برخی از مفاهیم ب خوبی تبیین نشده و توضیحا

تفصیلی و تشریحی از سوی مترجم اخائ نشده اسس .دخمجموع اثر موخدبرخسی

یکی از بهترین کتابهای ترجم شده دخ حوزه مبانی بازاخیابی وخزشی اسس.
واژگان کلیدی :نقد ،کتاب ،بازاخیابی وخزشی ،برندا تیت  ،دیوید استاتلر ،سید مرتضی عظیمزاده
.9

مقدمه

کتاب ب عنوا نخاتین خسان جمعی ،همواخه موخدتوج و تأکید فراوا اهالی علم و دانش اسس .اهمیس این خسان تا جایی اسس ک دخ مواخد متعددی
ک کتابی توسط یک فرد احبنظر تولید و نشر میشود ،موخدنقد و تحلیل سایر کاخشناسا قراخ میگیرد ... .بنابراین شناسایی م ایا و معایب این
منبع دخسی آموزشی خشت مدیریس وخزشی و گرا یش بازاخیابی وخزشی منتشرشده توسط دانشگاه فردوسی مشهد موضوعی اسس ک این مقال دخ دد
برخسی آ اسس.
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روششناسی

.2

برای برخسی موضوع از خوش «تژوهش فلافی انتقادی» استفاده شد ....دخ این مقال مراحل تژوهش فلافی انتقادی با مراحل نقادی آموزشی تلفیق و
قالب کلی نقادی شامل مراحل س گان الف) تو یف و تشریح کتاب ،ب) تفایر کتاب و ج) اخزیابی و تعیین کاخایی کتاب دخ قالب جدول  0دخ نظر
گرفت شد.
جدول  .9الگوی مورداستفاده در نقد کتاب
-9توصیف و تشریح
-

-2تفسیر
-

معرفی کتاب

-9ارزیابی و تعیین کارایی

تحلیل و تفایر کتاب بر اساس معیاخ

-

مشخصشده

-

تعیین نقاط قو
قضاو

و ضعف کتاب

دخباخه کتاب

موخدمطالع دخ این مقال ترجم کتاب «مبانی بازاخیابی» وخزشی بود ک از طریق کاخبرگ نقد کتب دخسی دانشگاهی شوخای برخسی متو و کتب
علوم اناانی دانشگاهها موخدبرخسی قراخ گرفس.....
.9

یافتهها

متناسب با مراحل کاوشگری فلافی انتقادی ،یافت های مربوط ب سؤاال

ب شرح ادام بود .بدیهی اسس ک کتاب حاضر ترجم ای از کتابی معتبر از

زبا انگلیای ب فاخسی اسس ک نقد حاضر بر اساس ترجم حاضر ب عنوا یک منبع دخسی انجامشده اسس.
 .9-9معرفی کتاب
0

کتاب مبانی بازاخیابی وخزشی اثر «برندا تیت و دیوید استاتلر» اسس ک چاپ چهاخم این کتاب دخ سال  3903توسط سید مرتضی عظیم زاده ،فاطم
حیدخی و ابوالقاسم ب مآخا ترجم  ،توسط محمد کشتی داخ ویراستاخی علمی و دخ سال  0935توسط انتشاخا

دانشگاه فردوسی مشهد منتشرشده

اسس .خانم دکتر برندا تیت عضو هیئسعلمی دانشگاه ایالتی جرجیای آمریکا و از چهرههای برجات مدیریس وخزشی و بازاخیابی وخزشی اسس ک ....
 .2-9تحلیل و تفسیر کتاب
دخ ساختاخ کتاب ا ول ا لی مبنایی ب خوبی خعایس شده اسس .دخ ادام فهرسس مطالب با ج ئیا

هر فصل اخائ میشود ک این امر امکا جاتجوی

موضوعی دخ زیر هر عنوا از فصلها خا فراهم میکند....
فصل اول کتاب با عنوا « نعس تجاخ

وخزش» اخائ شده اسس .یکی از خویکردهای مهم دخ نوشتن کتاب برای جذب مخاطب آ اسس ک

فصل اول ب شکلی جذاب و خوا تر از سایر فصول نوشت شود تا ....فصل دوم کتاب با عنوا «بازاخجهانی وخزش» ب شکلی خوا و اشکاالتی بایاخ
کمتر از فصل اول اسس .محتوای این فصل دخباخه بازاخیابی بینالمللی وخزشی از موضوعا

مهمی اسس ک ب نظر میخسد زودتر از موعد ب آ

ترداخت شده اسس .....فصل تان دهم و تایانی کتاب یا عنوا ...
 .9-9ارزیابی و تعیین کارایی اثر
نظم 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 ساختاخ
کلی کتاب اغلب بخشهای ضروخی لحاظ شده اسس و تنها موخد قابلتأمل ...
.3

جمعبندی و نتیجهگیری

کتاب دخسی ب عنوا مهمترین ماده آموزشی ،بخش زیادی از زما آموزش خا ب خود اختصاص میدهد و محوخ ا لی فعالیسهای یاددهی و یادگیری
دخ فرایند آموزشی اسس ...دخمجموع کتاب «مبانی بازاخیابی وخزشی» موخدبرخسی یکی از بهترین کتابهای ترجم شده ب زبا فاخسی دخ این حوزه
اسس....
منابع
.0

آخمند ،محمد و ملکی ،حان ( .)0930مقدم ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب دخسی دانشگاهی .تهرا  :سمس....

2. Mukundan, Jayakaran (2014). Evaluation of Malaysian primary English language textbooks.
Advances in Language and Literary Studies, 5(5), 5-9....

شکل  .9-39نمونه نگارش مقاله انتقادی درباره کتاب درسی

1. 1. Berenda G. Pitss and David Kent Stotler
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روش مطالعات انتقادی(با تأکید بر نقد کتاب)
س

 .5-39مقاله نقد برای انواع آثار ادبی و هنری
برای نوشتن مقال نقد برای انواع آثاخی چو «شعر ،داستا  ،نمایشنام  ،موسیقی ،فیلم و دیگر مواخد مشاب » میتوا از
الگویی ب شرح جدول  5-19استفاده کرد.
جدول  .6-39الگوی نگارش مقاله انتقادی برای انواع آثار ادبی و هنری
ردیف

محورها

0

مقدم

3

بدن

9

نتیج

توضیح
الف) معرفی اجمالی اثر ادبی یا هنری
ب) خال

اثر دخ یک تاخاگراف کوتاه

ج) اخائ اطالعا

تیشین دخ اختباط با ایده مقال

د) وقایع زندگینام ای احب اثر و مرتبط با تحلیل اثر
ه) نقلقول و بیا آخاء از مراجع معتبر
و) بیا دیدگاه ناقد دخباخه اثر دخ یک عباخ

کوتاه

تنظیم بخشهای تحلیل بر اساس عنا ر سازنده متن مانند «تصویر ،موضوع ،شخصیستردازی ،ساختاخ،
نمادگرایی ،خوایس ،زبا و امثال آ »
الف) تمرک بر نویانده اثر زیرا دخ بدن مقال ب طوخ مفصل دخباخه عنا ر تحلیل توضیح دادهشده
ب) نشا داد سهم ناقد دخ انطباق با ایده مقال

 .6-39مقاله موضعگیری
برای نوشتن مقال موضعگیری یا بیا دیدگاه خود دخ قبال مائل ای دخ «فلاف  ،مذهب ،علوم سیاسی و دیگر موضوعا
مشاب » میتوا از الگویی ب شرح جدول  1-19استفاده کرد (فتوحی.)0989 ،
جدول  .1-39الگوی نگارش مقاله موضعگیری در قبال مسئلهای خاص در فلسفه ،مذهب یا علوم سیاسی
ردیف محورها
0

مقدم

3

بدن

9

نتیج

توضیح
الف) خال

ای از مائل یا بیا مائل یا موضوع موخد جدل ب شکل کوتاه

ب) تعریف ا طالحا

کلیدی

ج) نقلقول و بیا آخاء احبنظرا برای جدلی کرد موضوع
د) اطالعا

تیشین دخباخه ماائل مربوط ب گذشت و حال موضوع

ه) اخائ یک نظر برای طرح عقیده شخصی
الف) اخائ استداللها دخ دفاع ازیکطرف بحث
ب) تحلیل دیدگاههای دو طرف موافق و مخالف
ج) اخائ اسناد و نقلقولها از منابع مناسب و مرتبط با موضوع
بازگویی ایده شخصی ب منظوخ تأکید بر موضع واحدی ک ب طوخ منطقی دخ خالل بحث و تحلیل شکلگرفت
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روش پژوهش
نظریه سیستم های خاکستری

هدف کلی :آشنایی با نظریه سیستمهای خاکستری
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفاهیم پایهای نظریه سیستمهای خاکستری
 آشنایی با اعداد و عملگرهای خاکستری

44

مرجع پژوهش

۸۲۴

مقدمه
دخ دنیای واقعی دادههای جمعآوخیشده اغلب شامل عدم قطعیس هاتند ،بنابراین ب کاخگیری خوشهای قطعی دخ
محیط نادقیق ب منظوخ تصمیم سازی بهین مناسب نخواهد بود .خویکردهای مختلفی دخ زمین مواجه با عدم قطعیس
معرفی شده اسس .زمانی ک نتوا تابع توزیع یا تابع عضویس خا ب دلیل کمبود دادهها یا اطالعا

ناقص مشخص یا

استخراج کرد ،برخسی و مطالع نظری توسع یافت ای همچو نظری سیاتمهای خاکاتری موخدتوج قراخ میگیرد .دخ
این فصل ب معرفی این خوش ترداخت میشود.
 .9-33نظریه سیستم خاکستری
دخ دنیای واقعی سیاتمهایی هاتند ک از نمون های کوچک استفاده میکنند و داخای اطالعا

کافی نیاتند .نظری

سیاتم های خاکاتری خویکرد جدیدی دخ محیط عدم قطعیس اسس ک تمرک آ بر خوی مائل هایی اسس ک از
نمون های کوچک و اطالعا ناقص استفاده میکنند .این مائل ها باعث شده اسس ک استفاده از سیاتمهای خاکاتری
دخ دنیای امروزی کاخبرد زیادی داشت باشند .دخ میا سیاتمهای غیرقطعی ،این خوشکاخایی مناسبی دخ استخراج و
استفاده از دادهها داخد و همین مائل موجب استفاده بیشتر از سیاتمهای خاکاتری دخ دنیای امروزی شده اسس.
دخ جها واقعی سیاتمهای غیرقطعی زیادی با اطالعا

تاحدی شناخت و ناشناخت وجود داخد ک منابع تحقیقاتی

گاتردهای برای توسع نظری سیاتمها محاوب میشود .نظری سیاتمهای خاکاتری یکی از خوشهای تیشرو دخ
تحلیل خیاضی سیاتمهایی با اطالعا

غیرقطعی اسس .هریک از سیاتمهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،کشاوخزی،

نعتی یا زیاتی خا براساس زمین های تژوهشی آ ها نامگذاخی میکنند .با توج ب می ا قطعیس موجود دخ مطالع
سیاتمها میتوا از خنگها برای نام گذاخی و نمایش سیاتم استفاده نمود .سیاتم خاکاتری خا بر اساس خنگ عنا ر
وابات ب آ نامگذاخی کردهاند .دخ نظری کنترل ا والً تیرگی خنگها اشاخه ب می ا شفافیس اطالعا
اساس میتوا شفافیس اطالعا

خا دخ س دست ب شرح جدول  0-11دست بندی کرد.
جدول  .9-33انواع شفافیت اطالعات بر اساس رنگها

ردیف

انواع

0

سیاتم سیاه

3

سیاتم سفید

9

سیاتم خاکاتری

توضیح
دادههای مربوط  ،خوابط دخونی میا آ ها و ساختاخ آ کامالً ناشناخت اسس.
شناخس افراد نابس ب آ و نی اطالعا

دخ موخد آ کامل اسس.

ن کامالً ناشناخت و ن کامالً شناخت شده هاتند (اطالعا

جدول  3-11ب مقایا جنب های مختلف این س نوع سیاتم اشاخه داخد.
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روش پژوهش نظریه سیستمهای خاکستری
س
جدول  .2-33مقایسه سیستمهای سفید ،خاکستری و سیاه
ردیف

محورها

0

میزان اطالعات

3

ظاهر

سیستم سفید

سیستم سیاه

سیستم خاکستری

کامالً مشخص شده

شناخس ناقص

کامالً ناشناخت

خوشن

خاکاتری

تیره

9

ویژگی

نظم

تیچیدگی

آشفتگی

1

فرآیند

قدیمی

جایگ ینی قدیمی با جدید

جدید

9

نتیجه

جواب منحصرب فرد/مشخص

جواب چندگان

بدو جواب

5

روششناسی

مثبس

انتقال

منفی

1

گرایش

تالال

تااهل

افراط

هدف نظری سیاتم های خاکاتری و کاخبردهای آ ایجاد تلی میا علوم اجتماعی و علوم طبیعی اسس ک دخ آ
خاکاتری ب مفهوم اطالعا

اندک ،ناقص و عدم اطمینا اسس .ازاینخو ،تیوند این نظری با خوشهای تصمیمگیری

میتواند تا حدود زیادی تاسخگوی چالش کمبود اطالعا

باشد.

دخ سال  ،0383اولین مقال محقق چینی ب نام «جوالنگ دنگ» دخ زمین سیاتمهای خاکاتری تحس عنوا برنام
کنترل سیاتم خاکاتری ک دخ مجل سیاتم و کنترل منت شر شد .این مقال نشا از تیدایش سیاتمهای خاکاتری
ب عنوا یک موضوع مطالعاتی جدید داخد ک با تالش های اخزشمند آغازگر این نظری و تژوهشگرا دیگر دخ طول
سالها حمایس شد.
دخ مد

کوتاهی قریب ب دو ده  ،نظری سیاتمهای خاکاتری ب سرعس خشد و گاترش یافس و ب طوخ گاتردهای

دخ اخزیابی سیاتمها ،مدلسازی ،تیشبینی ،تصمیمگیری ،کنترل و بهین سازی ب کاخ گرفت شد و نتایج قابلتوجهی نی
اخائ کرد .نظری خاکاتری ب دلیل مواجه با ماائل نیم تیچیده و غیرقطعی از جایگاه باالیی برخوخداخ اسس و ب منظوخ
حل ماائل تیچیده دخ شرایط عدم قطعیس میتوا از خیاضیا

غیرخطی بهره برد .دخ طول بیش از سی سال توسع

نظری سیاتمهای خاکاتری ،امروزه این نظری تبدیل ب شاخ علمی جدیدی شده اسس ک ساختاخ نظری آ از
اج ایی ب شرح جدول  9-11تشکیل یافت اسس.
جدول  .9-33اجزای روش نظریه خاکستری
توضیح

ردیف

اجزا

0

توسع نظری سیاتم

3

اخزیابی و تحلیل سیاتم

9

مدلسازی

مدلهای ترکیبی خاکاتری ب منظوخ دسسیابی ب نتایج کاخبردی ب طوخ نوآوخان

1

تیشبینی

تیشبینی سیاتم حول مفهوم)GM(1,1

9

تصمیمگیری

5

کنترل

1

بهین سازی

مبتنی بر «عملیا

جبری خاکاتری ،معادال

خاکاتری ،ماتریس خاکاتری»

بر تای فضاهای امکا خاکاتری و اخزیابیهای خوش بندی خاکاتری

ب

وخ

مدلهای تصمیمگیری چند شاخص خاکاتری

خوشی بر تای عملگرهای توالی خاکاتری
شامل برنام خی ی خاکاتری ،تحلیلهای وخودی-خروجی خاکاتری ،کنترل خاکاتری و نظری
بازیهای خاکاتری
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سیاتم خاکاتری ب عنوا اطالعا

نادقیق اخائ شده ب وسیل یک عدد خاکاتری و متغیرهای خاکاتری تعریف

میشود .مفهوم یک سیاتم خاکاتری دخ شکل  0-11نشا دادهشده اسس.
سیستم خاکستری

خروجی

اطالعات سفید

ورودی

اعداد خاکستری
متغیرهای خاکستری

اطالعات سیاه

متغیرهای خاکستری

شکل  .9-33مفهوم یک سیستم خاکستری

فرض کنیم Xمجموع مرجع باشد .آنگاه مجموع خاکاتری Gاز مجموع مرجع  Xبا دو نماد )  G ( xو )G (x

ب

وخ

زیر تعریف میشود:

]G ( x ) : x  [0,1
] G ( x ) : x  [0,1

ک دخ آ ) G (x)  G (xو

xX

و

XR

اسس G ( x ) .و ) G (xب ترتیب حد باال و حد تایین از تابع عضویس

 Gمیباشند .هنگامیک داشت باشیم ، G (x)  G (x) :آنگاه مجموع خاکاتری Gب مجموع فازی تبدیل میشود.

این قابلیس نشا دهنده شمول نظری سیاتم خاکاتری ب حالسهای فازی و انعطاف آ دخ مواج با ماائل فازی اسس
(دنگ0383 ،الف؛ دنگ 0383 ،ب؛ لی و لین3901 ،؛ لیو و لین3995 ،؛ لیو و لین3900 ،؛ لیو ،یانگ ،ژی و فوخسس،
3905؛ یانگ و جا 3903 ،؛ وو.0)3909 ،

 .2-33اعداد و عملگرهای خاکستری
عدد خاکاتری عددی اسس ک مقداخ دقیق آ معلوم نیاس اما محدودهای ک دخ آ قراخ میگیرد مشخص اسس .دخ
حقیقس ،عدد خاکاتری عددی غیرقطعی اسس ک مقداخ ممکن خود خا از یک بازه یا مجموع ای از اعداد اتخاذ میکند.
دخ ادام انواع مختلف اعداد خاکاتری معرفی میشوند.
 .9-2-33اعدداد خداکسددتری بدا کران پایین :اعداد خاکارررتری با کرا تایین اما بدو کرا باال ک ب

ررروخ

ؤخ  ¥ G [a,یا )  G (aؤ نشرا داده میشود ک  aنمایش کرا تایین عدد خاکاتری  Gؤ اسس ک مقداخ ثابتی
)
اسرس .برای مثال ،وز دخخس زنده عدد خاکاتری با کرا تایین اسس؛ زیرا وز دخخس باید ب خگتر از فر باشد.

هرچند ،مقداخ دقیق وز آ با وسررایل معمول قابلدسررتیابی نیاررس .اگر نماد  Gؤ خا برای نمایش وز دخخس بکاخ
بریم ،خواهیم داشس:ؤخ) . ¥ G [0,

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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 .2-2-33عدد خاکستری با کران باال :عدد خاکاتری با کرا باال ب
میشود ک

a

ؤخ-
)  G (aؤ یا ] , a

وخ

(  ¥ Gنوشت

بیانگر کرا باالی عدد خاکاتری  Gؤ و مقداخ ثابتی اسس .برای مثال ،برای بودج سرمای گذاخی،

اغلب یک کرا باال برای مقداخ ماک یمم ه ین ای قابلمصرف وجود داخد.
 .9-2-33اعداد خاکستری بازهای :عدد خاکاتری با دو کرا باال
وب

a

و تایین  aعدد خاکاتری بازهای نامیده میشود

وخ ] , aؤ G [aخ نشا میدهند .برای مثال ،وز یک بات تاتی بین  39تا  39کیلوگرم اسس.

ؤخ, ¥-
 .3-2-33اعداد سیاهوسفید :وقتی )

(  ¥ Gباشد ،بدین معنی ک حد باال و تایین وجود نداشت باشد ،آ خا

عدد سیاه مینامند ،وقتی ] , aؤ G [aخ و  a=aباشد عدد سفید نامیده میشود.
اگر دو عدد خاکاتری ] 1 ,a1ؤ[a

 = G 2با فرض  a1 <a1و  a2 < a2باشند ،میتوا مفاهیم مربوط

 = G1و ] 2 ,a2ؤ[a

ب خوابط بین اعداد خاکاتری خا برای اعداد خاکاتری بازهای ب
ؤ+ؤخa2 , a+
الف) مجموع دو عدد خاکاتری ] a2
1

[a1

زیر بیا کرد:

وخ
+ G1

G2

ب) قرین عدد خاکاتری ]  [- a2 , - a 2خ  G2ؤ -
ؤ-ؤ=ؤ-+ؤخ[a1 -
ج) تفاضل دو عدد خاکاتری ] a2 , a1 a2

د) حا لضرب دو عدد خاکاتری

(

) G2

G2

G1

- G1

])  G1  G 2  [min( a1 a 2 , a1 a 2 , a1 a 2 , a1 a 2 ), max(a1 a 2 , a1 a 2 , a1 a 2 , a1 a 2

1 1
ه) واخو عدد خاکاتری , ] , a ¹ 0, a ¹ 0, a .a > 0ؤ [
a a

 G- 1خ
1 1
, ] , a ¹ 0, a ¹ 0, a .a < 0ؤ [
a a

a a a1 a1
a a a1 a1
1 1
ؤ¸ؤخ´] ,
و) تقایم دو عدد خاکاتری ]) [min( 1 , 1 , , ), max( 1 , 1 , ,
a2 a2
a2 a2 a2 a2
a2 a2 a2 a2

[ ] G2 [a1 , a1

 G- 1خ

= G1

ز) حا لضرب عدد اسکالر حقیقی دخ عدد خاکاتری :اگر  kیک عدد حقیقی مثبس باشد ،ضرب عددی آ دخ
مجموع خاکاتری

G

ب

وخ

زیر خواهد بود G = [ka , k a, ], k < 0 k  G  [ka, ka ], k  0 :ؤ× k

ح) اگر kیک عدد حقیقی مثبس باشد ،توا  kام عدد

خاکاتری  G

ب

k
وخ   G k  [a , a k ], k  0خواهد بود.

ط) اگر  G1   a1 , a1 و  G2   a 2 , a2 دو عدد خاکاتری باشند ،فا ل اقلیدسی بین دو عدد خاکاتری G1
و  G2عباخ

1
2
2
اسس از  a1  a 2    a1  a2  

2

. d  G1 , G2  

ی) طول عدد خاکاتری   Gخا با نماد ) Gؤ( Lنشا داده و ب

وخ ؤ=a
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 .9-33ترتیب اعداد خاکستری
الزم تصمیمگیری میا دو عدد ،چ دخ حالس قطعی ،فازی و یا خاکاتری آ اسس ک بتوا مقایا نابی میا آ دو
انجام داد .دخ حالسهای قطعی ،مقایا کوچکتر یا ب خگ تر بود دو عدد از هم طبق قواعد و قراخدادهای خیاضی
موجود ،امری ساده و ب دوخ از تیچیدگیهای احتمالی اسس .خوشهای کالسیک متعددی نی ب این منظوخ شکلگرفت اند
ک اکثر آنا سعی دخ حل ماائل تصمیم گیری دخ شرایط چندهدف  ،چندمعیاخه و یا چندشاخص داخند .اما دخ دنیای
واقعی و باوجود معیاخها و شاخصهای کیفی ،دیگر استفاده از اعداد قطعی و کمی نمیتواناس حس مدل و نتایج
حا ل از آ خا تائید کند .شاید تصمیم ب خروج از حالسهای باینری و فر و یک و یا سیاهوسفید از ابتدا نی دخ
ذهن آدمی بوده اسس ،ک با ظهوخ منطق فازی دخ سال  0359ب واقعیس تیوسس .تسازآ و با تکمیل این خوش و
تحقیقا بایاخی ک ب

وخ

بنیادی و کاخبردی دخ زمین تصمیمگیری دخ شرایط عدم قطعیس فازی وخ

تذیرفس،

بیش ازتیش بر محبوبیس خوش فازی اف وده شد .اما مواخدی ک باعث شکلگیری خوش خاکاتری و ب دنبال آ
خوشهای تصمیمگیری مبتنی بر اعداد و خوابط خاکاتری گردید ،شمول آ بر مجموع های فازی و دیگری عدم نیاز
آ ب تشکیل ماتریس مقایاا
مقایاا

زوجی (باألخص دخ مواقعی ک تعداد شاخصها و یا معیاخها زیاد بوده و عمالً تعداد

بایاخ زیاد خواهد بود) میباشد .اما ترفاوخ دنگ یکی از دالیل مهم دخ شکلگیری این خوش تصمیمگیری

خا تالش دخ جهس خسید ب بهین ترین جواب ممکن عنوا کرده اسس .مقایا و قضاو
عباخ

دخ خصوص ترتیب یا ب

بهتر ب خگی و کوچکی اعداد خاکاتری ب سادگی و سهولس مقایا اعداد قطعی وخ

نمیتذیرد .ترتیب

اعداد خاکاتری دخ حل ماائل تصمیمگیری بایاخ مهم اسس.
 .3-33درجه امکان خاکستری

اگر دو عدد خاکاتری ] 1 , a1ؤ = G1 [aو ] 2 , a2ؤ[a

امکا خاکاتری اینک   G1  G 2خا میتوا ب

 = G2با فرض  a1 < a1و  a2 < a2مفروض باشند ،دخج ی
وخ

زیر تعریف نمود:
) max(0, L* - max(0, a1 - a 2
ؤ£ؤ } G2
*L

ک دخ خابط اخیر  Lب

وخ

P{= G1

)  G2ؤ( G1 ) + Lؤ( L* = Lمحاسب میشود .منظوخ از )  G1ؤ( Lطول عدد خاکاتری

ؤ= L(- G1 ) a1 aو 2ؤ=a2 a
 G1ؤ اسس ک ب وخ
1

)  L(- G2تعریف میشود.

با توج ب وضعیس اعداد خاکاتری   G1و   G 2نابس ب هم چهاخ حالس زیر خا خواهیم داشس:
الف) اگر  a1 = a 2و  a1 = a2باشد ،میتوا گفس   G1برابر با   G 2اسس ک آ خا ب
میدهیم .دخ این وخ

وخ   G1  G 2نشا

داخیمP{G1  G 2 }  0.5 :

ب) اگر  a 2  a1باشد ،آنگاه میتوا گفس   G 2ب خگتر از   G1اسس ک آ خا ب
میدهیم .دخ این وخ

داخیمP{G1  G 2 }  1 :

میدهیم .دخ این وخ

داخیمP{G1  G 2 }  0 :

ج) اگر  a 2  a1باشد ،آنگاه میتوا گفس   G 2کوچکتر از   G1اسس ک آ خا ب
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س

د) اگر   G1و   G 2غیرقابلتفکیک (داخای بخشهای مشترک) باشند آنگاه اگر  P{G1  G 2 }  0.5باشد،
میتوا گفس   G 2ب خگتر از   G1اسس و اگر  P{G1  G 2 }  0.5باشد میتوا گفس   G 2کوچکتر از
  G1اسس.
 .5-33ماتریس تصمیم خاکستری
دخ بایاخی از تکنیکهای تصمیمگیری از ماتریسها استفاده میشود ک اساس و تای این خوشها اسس .معموالً ماائل
تصمیمگیری چند شاخص ب طوخ خسمی دخ قالب ماتریس تحس عنوا ماتریس تصمیمگیری تعریف میشوند.
شاخص

Cn

K

C2

C1

r1n

K

r12

r11

A1

r2n

K

r22

r21

A2

M

M

M

rm 2

rm 1

Am

M
rmn

M
K

گ ین

شکل  .2-33ماتریس تصمیمگیری

دخ شکل باال }  A = {A1 , A1 ,..., A mمجموع متناهی اقداما و }  C = {C 1 ,C 1 ,...,C nمجموع معیاخهای مائل اسس.
عنصر  rijماتریس امتیاز یا عملکرد گ ین  iام نابس ب شاخص یا معیاخ  jام خا نشا میدهد .ا والً بیا نظرا
تصمیمگیرنده دخ قالب قضاو های ذهنی عدم قطعیس بایاخی خا ب همراه داخد ک بیا آ ب

وخ

اعداد قطعی و

معین خا بایاخ دشواخ میسازد .دخ این حالس میتوا قضاو های تصمیمگیرنده خا ب شکل اعداد خاکاتری عنوا
نمود .زمانی ک مقادیر اولویس هر گ ین نابس ب هر شاخص برحاب مجموع ای از اعداد خاکاتری بیا شوند ،با
یک مائل تصمیم گیری چند شاخص خاکاتری مواج خواهیم بود .دخ این حالس ماتریس تصمیمگیری ب
خواهد بود.
شاخص

Cn

K

C2

C1

] [r 1n , r1n

K

] [r 12 , r12

] [r 11 , r11

A1

] [r 2 n , r2 n

K

] [r 22 , r22

] [r 21 , r21

A2

M

M

M

] [r m 2 , rm 2

] [r m 1 , rm 1

Am

M
] [r mn , rmn

M
K

شکل  .9-33ماتریس تصمیمگیری خاکستری
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 .6-33کاربردهای نظریه سیستمهای خاکستری
 .9-6-33مدل پیشبینی خاکستری :مدل تیشبینیهای خاکاتری میتواند برای تیشبینی خفتاخ آینده متغیرهای سیاتم
با نمون های کوچک استفاده شود .بر اساس شرایط کاخبردی ،میتوا مدلهای مختلف تیشبینی خاکاتری
مانند) GM(0,N)،GM(1,1و ) GM(1,1نمایی خا استفاده کرد .اغلب مدلهای موخداستفاده دخ نظری سیاتمهای
خاکاتری برای تیشبینی دنبال ها ) GM(1,1اسس.
 .2-6-33مدل خوشهبندی خاکستری :مدل اخزیابی خوش بندی خاکاتری عمدت ًا برای برخسی اینک آیا موضوع
مشاهدا

ب طبقا

از تیش تعیینشده متعلق هاتند یا خیر ،استفاده میشود ب نحویک میتواند ب

وخ

متفاوتی

برخسی شوند .مدل خوش بندی خاکاتری با وز متغیر ،مدل خوش بندی با وز ثابس ،مدل خوش بندی خاکاتری بر
اساس توابع سفیدکننده مثلثی نقط انتهایی و مدل خوش بندی خاکاتری بر اساس توابع سفیدکننده مثلثی نقط مرک ی
و نقط انتهایی ،مدلهای اخزیابی خوش بندی خاکاتری معمول بر اساس توابع وزنی سفیدکننده میباشند.
 .9-6-33مدل تجزیهوتحلیل خاکستری :دخ مطالع یک سیاتم تیچیده ،بایاخی از عوامل دخگیر هاتند و این عوامل
متقابل اسس ک خفتاخ آ ها خا تعیین میکند .تحلیل وقوع خاکاتری خوش جدیدی خا برای تحلیل سیاتمها فراهم
میکند ک عوامل اولی تأثیرگذاخ بوده ،دخحالیک دیگر عوامل تأثیر کمتری بر توسع سیاتم خواهند داشس.
 .3-6-33نظریه بازی خاکستری :نظری بازی یکی از موضوعا

و

جذاب برای محققین جهس انجام تحقیقا

تژوهشهایی اسس ک از جنب کاخبردی داخای اهمیس زیادی اسس .یک فرض مهم دخ نظری بازی متعاخف این اسس
ک نتایج ب

وخ

قطعی فرض شدهاند؛ اما همواخه وجود اطالعا

ناکافی و نامحاوس و تیچیده دخ محیطهای بازی

مدل عدم قطعیس خا تعیین می کند .این مطالع ب ترکیبی از سیاتم خاکاتری با نظری بازیها میتردازد ک بر اساس
نتیج این کاخ نظری بازی کالسیک با استفاده از اطالعا

نامعلوم خاکاتری میتواند دخ محیطهای تیچیدهتر و

نامطمئنتر استفاده شود.
 .5-6-33برنامهریزی خاکستری :شکل کلی مائل برنام خی ی خطی ب

وخ

زیر اسس:

minimize )maximize( Z = c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn
(£ ) b1

a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn ³

Subject to

(£ ) b2

a21 x1 + a22 x2 + ... + a2n xn ³





(£ ) bm



am1 x1 + am2 x2 + ... + amn xn ³

x1 , x2 ,..., xn ³ 0

حال فرض کنید تاخامترهای مائل ب

وخ

عدد خاکاتری تعریف شوند.
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ؤ=ؤؤ [ x 1 , x 2 ,...,
x n ]T

Xؤ

ؤ=ؤؤ [ c1 , c 2 ,...,
c n ]T

Cؤ

ؤ=ؤؤ [ b1 , b2 ,...,
b m ]T

bؤ
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ù
ؤؤa
1n
ْ
ْ
ؤؤa
ْ 2n
ْْ M
ْ
ؤؤa
mn û

 a11ؤé
ê
 a21ؤê
ؤê
ê M
ê
 aؤê
ë m1

a12 L
a21 L
M M
am 2 L

=A

ب طوخیک
ؤخ³
; 1,..., n
ؤخ³
; 1,..., m
ؤخ1,..., m ; j =³
1,..., n .

0, j
0; i
0; i

[c j , c j ], c j

=cj

[b i , bi ],b i

= bi

[a ij , aij ], a ij

= aij

آنگاه خواهیم داشس:
 Xؤ  C .ؤ = max Z
ى
ؤؤ£
b
 A Xؤï
يs .t .ï
ؤ ïïî ³ X 0

ک مائل فوق یک مائل برنام خی ی با تاخامترهای خاکاتری نامیده میشود C .ؤ برداخ ه ین خاکاتری A ،ؤ

ماتریس مصرف خاکاتری  bؤ برداخ محدودیس منابع خاکاتری و  Xؤ برداخ تصمیم برنام خی ی خطی با تاخامترهای
خاکاتری اسس .دخ حقیقس  Xیک برداخ خاکاتری اسس(دنگ0383 ،الف؛ دنگ 0383 ،ب؛ لی و لین3901 ،؛ لیو و
لین3995 ،؛ لیو و لین3900 ،؛ لیو ،یانگ ،ژی و فوخسس3905 ،؛ یانگ و جا 3903 ،؛ وو.)3909 ،
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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.
 .9-35مفهوم نظریه مجموعههای فازی
ازجمل تغییرا

قر نوزدهم دخ علوم و خیاضیا

میتوا ب تغییرا

دخ اختباط با مفهوم عدم قطعیس اشاخه کرد .این

تغییر با یک گذخ تدخیجی از دیدگاه کالسیک ب دیدگاه جدید همراه بود .دیدگاه کالسیک «عدم قطعیس» دخ علوم خا
نامطلوب میداناس و برای جلوگیری از آ تالش میکرد .اما دیدگاه جدید ب این باوخ خسید ک علوم مختلف
نمیتوانند مانع از عدم قطعیس شوند .طبق دیدگاه کالسیک ،علوم باید برای قطعیس دخ تمام وخ ها و برای «دقیق،
اختصا ی و سازگاخ بود » تالش کنند .با این توضیح «عدم قطعیس» یا «نادقیق ،مبهم و ناسازگاخ بود » ،ب عنوا مبحث
غیرعلمی دخ نظرگرفت میشد .اما با دیدگاه جدید «عدم قطعیس» ب عنوا یکی از ضروخ ها دخ علوم موخدتوج قراخ
گرفس .با این خویکرد «عدم قطعیس» مشکلی اجتنابناتذیر نبود و ب عنوا یک م یس شناخت شد.
دخ ساخس یک مدل ،خسید ب «حداکثر سودمندی» دنبال میشود .این هدف با «اختباط بین ویژگیهای کلیدی هر
مدل» دخ سیاتمها و توج ب «تیچیدگی ،اعتباخ و عدم قطعیس» خبط تیدا میکند .متأسفان اختباط بین این س ویژگی
ب طوخ کامل مشخص نشده اسس« .عدم قطعیس» نقش محوخی دخ هر تالش برای «حداکثر کرد سودمندی مدل
سیاتمها» داخد .اگرچ هنگامیک «عدم قطعیس» ب تنهایی اغلب با نتیج ای نامطلوب همراه اسس اما با توج ب اختباط
آ با سایر ویژگیهای مدل سیاتمها بایاخ بااخزش میشود .چالش ا لی دخ «مدلسازی سیاتمها» ایجاد خوشهایی
برای خسید یا تخمین «سطح بهین ای از عدم قطعیس مجاز» برای هر مائل مدلسازی اسس« .عدم قطعیس» ب عنوا
موضوعی بایاخ مهم دخ کاخ مدلسازی ،میتواند برای موفقیس با دو ویژگی دیگر مدلها معاوض شود .با استفاده از
این معاوض میتوا دخ ساخس مدلها ب «حداکثر سودمندی» با توج ب هدف ساخس دسسیافس.
توج ب «عدم قطعیس» دخ مرحل دوم گذخ از دیدگاه کالسیک ب دیدگاه جدید ،منجر ب تیدایش «تعدادی نظری
جدید مبتنی بر عدم قطعیس» ازجمل نظری های «مجموع های فازی ،امکا و ترکیب شواهد» اشاخه کرد ک با «نظری
شناخت شده احتمال تا آ زما » تفاو

داشتند .با توج برخسی «عدم قطعیس» توسط هر یک از نظری های موخداشاخه

ب طوخ مج ا ،میتوا نتیج گرفس ک انواع ماتقلی از «عدم قطعیس» وجود داخد .یکی از نظری ها با مهمترین نقش دخ
سیر تکاملی مفهوم جدید عدم قطعیس «نظری مجموع های فازی» بود.
توسرررعر خسرررمی «نظریر مجموعر ها» دخ اواخر قر نوزدهم با کاخ جرج کانتوخ ب عنوا یکی از خالقترین
خیاضریدانا تاخیخ آغاز شرد« .مجموع های شرماخگر» از نوع قطعی و با تعیین این امر بود ک «هر عنصر» یا متعلق ب
یک مجموع هاررس و یا نیاررس .دخ اینجا بین عنا ررر عضررو یک مجموع و آ هایی ک عضررو نیاررتند یک خط
تفکیککننده ترسیم میشود .محدوده این مجموع ثابس بوده و ب خوبی و خوشنی تعریف میشود .این دخحالی اسس
ک اموخ واقعی بیشرتر از «ویژگی قطعی بود » ،فازی هاتند .طبق تعریف فرهنگهای لغس ازجمل «وباتر و هریتیج»
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و نی خایج دخ زبرا محراوخه ،کلمرا

«فازی ،مبهم ،مشرررکوک ،نامعین ،نادقیق و قیود آ ها» دخ معنا و مفهوم اختباط

ن دیکی ب هم داخند.
تناقض ب جامانده از یونا باسررتا منجر ب ایجاد چالشهای جدی بین منطقیو و خیاضرریدانا شررده اسررس .یک
توده از دان های شررن خا دخنظر بگیرید .یک دان شررن برداخید و توده همچنا باقی اسررس .دان دیگری برداخید و این
فرایند خا تکراخ نمایید .دخنهایس 09دان شرن باقی میماند ،سرپس ن  ،هشس و الیآخر .وقتیک یکدان باقی ماند ،چ
بر سرر توده میآید .آیا هنوز یک توده اسس؟ وقتیک آخرین دان برداشت میشود و چی ی باقی نمیماند ،آیا توده از
توده بود بازمیایاررتد؟ دخ موخد توده یک عدد طبیعی معین  nانتخاب میشررود .اگر تعداد دان های شررن ب خگتر یا
ماراوی  nباشرد ،دان های شن تشکیل یک توده میدهند .حال آیا n-0دان شن دیگر ،یک توده خا تشکیل نمیدهند؟
عالوه برآ چگون عدد  nانتخاب میشررود؟  0999 ،099یا  0999999یا بیشررتر؟ عقل سررلیم حکم میکند ک مفهوم
توده ،مبهم اسررس .بنابراین ب اب اخی نیاز اسررس ک بتواند با ابهام مواج شررود .مفهوم مجموع فازی ،ب عنوا تعمیم
«مجموع های کانتوخ» ،چنین اب اخی خا اخائ میکند.
مفهوم فازی نخاتین باختوسط «تروفاوخ لطفیزاده» استاد ایرانی دانشگاه برکلی دخسال  0359دخ مقال ای ب نام
«مجموع های فازی» مطرح شد .دخ این نظری «تروفاوخ لطفیزاده» مجموع های جدیدی ب نام «مجموع های فازی»
خا معرفی کرد و نشا داد ک «نظری احتمال» تنها نماینده «عدم قطعیس» نیاس .مجموع های فازی مرزهای دقیقی
نداخند و عضویس یک شیء دخ این مجموع ها برحاب دخج عضویس اسس .ب این وخ

ک هر یک از اشیاء

ممکن اسس با یک دخج مشخصی عضو یک مجموع فازی شوند .ب عنوا مثال عدد  09با دخج عضویس 9/9
میتواند عضو مجموع فازی شماخه  0و با دخج عضویس  9/ 9عضو مجموع فازی شماخه  3شود.
 .2-35کاربرد نظریه مجموعههای فازی
ناتوانی مجموع های کالسیک دخ بیا کمیسها و مفاهیم نادقیق همچو «کوچکی ،ب خگی ،اخزانی ،گرانی ،جوانی،
تیری و امثال آ » اسس ک دخ هر سیاتم داخای معنی خاص هاتند .این امر باعث شد تا «نظری مجموع های فازی»
موخدتوج جدی قراخ گیرد .این نظری یک قالب جدید خیاضی برای وخ بندی و تج ی وتحلیل این قبیل مفاهیم و
ویژگیها اسس .دخواقع «نظری مجموع های فازی» یک تعمیم و گاترش طبیعی برای «نظری مجموع های معمولی»
و منطبق با زبا و فهم طبیعی اناا ها اسس .دخ «نظری مجموع های معمولی» عضویس یک عنصر ب مجموع قطعی
اسس .فرض کنید  Xیک مجموع مرجع باشد .زیرمجموع  Aاز Xعباخ

اسس از عنا ری از  Xک دقیقاً مشخص

شده باشند .زیرمجموع  Aخا میتوا با استفاده از مفهوم تابع مشخص بیا کرد.
اگر  Aیک مجموع فازی و  xیک شیء مربوط ب آ باشد ،آنگاه گ اخه «شیء  xعضو  Aاسس» برخالف منطق
دو اخزشی اخسطویی ل وم ًا حیح و یا نا حیح نیاس؛ اما گ اخه فوق ممکن اسس تنها برای تعدادی از دخج های
«عضویتی ک  xواقعاً یک عضو Aاسس» ،حیح باشد .ب عنوا مثال میتوا گفس ک گ اخه «شیء  xبا دخج عضویس
 9/1عضو  Aاسس» حیح اسس .معموالً دخج عضویس اشیا دخ مجموع های فازی ب همراه دخج دخستی گ اخههای
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مربوط ب وسیل اعدادی دخ بازه « فر و یک» اخائ میشوند .کرا های بازه مذکوخ یعنی « 9و  »0ب ترتیب عدم عضویس
و یا عضویس کامل یک شی دخ یک مجموع فازی مشخص ب همراه نادخستی و یا دخستی گ اخههای مربوط خا نشا
میدهند .توانایی مجموع های فازی دخ اخائ یک گذخ تدخیجی از عضویس ب عدم عضویس و بالعکس داخای م یسهای
بایاخی اسس .این امر تنها ب وسیل یک اخائ قوی و مناسب از سنجش ابهاما

مهیا نمیشود بلک میتواند ب وسیل

یک اخائ مناسب از مفاهیم مبهم موجود دخ زبا های طبیعی نی باشد .برای نمون ب جای تو یف «آبوهوای امروز
برحاب دخ د دقیقی از توشش ابر» ،میتوا گفس «امروز هوا آفتابی اسس» .باوجود اینک عباخ
مبهم اسس ولی استفاده از آ اغلب مفیدتر اسس .دخواقع عباخا

«هوای آفتابی»

مبهم مانند «هوای آفتابی» خا نمیتوا دقیقاً برای
وخ

توشش « فر دخ د ابری» استفاده کرد .البت از طرفی هم نمیتوا آ خا ب

کامالً دلخواه انتخاب کرد.

ب عنوا مثال هنگامیک توشش ابری هشتاد دخ د باشد ،نمیتوا گفس هوا آفتابی اسس ولی میتوا توشش ابری ده
یا بیاس دخ د خا ب عنوا یکهوای آفتابی دخ نظر گرفس .دخ این حاال

نکت مهم چگونگی تعیین مرز بین عضویس

و عدم عضویس دخ این مجموع فازی مشخص اسس .برای نمون یک نظری میتواند «دخ نظر گرفتن توشش ابری
 %39و کمتر ب عنوا هوای آفتابی» باشد .با توج ب نظری موخداشاخه این سؤال مطرح میشود ک «آیا توشش ابری
 %35خا نمیتوا ب عنوا هوای آفتابی دخ نظر گرفس» .دخ تاسخ باید گفس ک توشش ابری  %35خا هم میتوا ب عنوا
هوای آفتابی دخ نظر گرفس ،زیرا  %0توشش ابری ب سختی میتواند بین هوای آفتابی و غیرآفتابی تمای ایجاد کند؛
بنابراین میتوا قیدی ب این وخ

اضاف کرد ک « هر مقداخ توشش ابری ک از توشش ابری دخ نظر گرفت شده

ب عنوا هوای آفتابی  %39و کمتر %0 ،بیشتر باشد ،ب عنوا هوای آفتابی دخ نظر گرفت خواهد شد» .با استفاده از
تعریف فوق میتوا هم توششهای ابری خا ب عنوا هوای آفتابی دخ نظر گرفس .برای حل این مشکل ،عباخ

هوای

آفتابی ب وسیل چندین گذخ تدخیجی از توششهای ابری ک ب عنوا هوای آفتابی دخ نظر گرفت شدهاند ب توششهای
ابری ک ب عنوا هوای غیر آفتابی دخ نظر گرفت نشدهاند ،یک ابهام ایجاد میکند .این دخواقع مفهوم ا لی مجموع های
فازی ب عنوا یک مفهوم ساده اسس ک دخ ا ل تعمیمی از مجموع های کالسیک و یا قطعی ایجاد میکند« .مجموع
قطعی» مجموع ای اسس ک اشیای مجموع مرجع خا ب دو گروه مج ا ب شرح جدول  0-19تقایم میکند.
جدول  .9-35دو گروه ایجادشده از مجموعه قطعی
توضیح

ردیف

گروه

0

اعضا

اشیایی ک حتماً متعلق ب مجموع هاتند.

3

غیر اعضا

اشیایی ک حتماً متعلق ب مجموع نیاتند.

یک تمای مشخص بین اشیای عضو و اشیای غیر عضو وجود داخد .بااینوجود بایاخی از مفاهیم دست بندی ک
دخ تو یف مجموع ها ب کاخگرفت میشوند داخای ویژگی موخداشاخه نیاتند .برای نمون میتوا ب مجموع «افراد
قدبلند ،ماشینهای گرا قیمس ،بیماخیهای بایاخ ماری ،اعدادی بایاخ ب خگتر از یک و یا خوزهای آفتابی» اشاخه
کرد .هما گون ک مشخص اسس این مجموع ها داخای مرزهای مبهمی هاتند ب گون ای ک گذخ تدخیجی از عضویس
ب عدم عضویس و بالعکس خا تاهیل میکنند .یک مجموع فازی میتواند ب

وخ

خیاضی تعریف شود .برای این

منظوخ ب هریک از اعضای مجموع مرجع یک مقداخ مشخصکننده از «دخج عضویس آ عضو دخ مجموع فازی»
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اختصاص داده می شود .این دخج عضویس با دخج شباهس و یا سازگاخی هر یک از اعضا با مفهوم بیا شده توسط
مجموع فازی متناسب اسس .بنابراین اعضای یک مجموع فازی میتوانند داخای دخج عضویس متفاوتی باشند.
هما گون ک قبالً گفت شد این دخج های عضویس دخ اغلب مواخد توسط یک عدد حقیقی از بازه « 9و  »0اخائ
میشوند .ازاینخو یک مجموع فازی ک مفهوم هوای آفتابی خا اخائ میکند ،ممکن اسس ب توشش ابری  %9دخج
عضویس  ،0ب توشش ابری  %39دخج عضویس  ،9/8ب توشش ابری  %99دخج عضویس  9/1و همچنین ب توشش
ابری  %19دخج عضویس فر خا اختصاص دهد .این دخج ها ب می انی اشاخه میکنند ک هر یک از توششهای ابری
میتوانند مفهوم کیفی هوای آفتابی خا تخمین ب نند و خود مجموع انعطافتذیری معنایی خا دخ قالب یک عباخ

زبانی

مدلسازی میکند .با توج ب اینک عضویس کامل و عدم عضویس کامل دخ مجموع های فازی ب ترتیب توسط
دخج های عضویس  0و  9نشا داده میشود بنابراین میتوا مفهوم یک مجموع قطعی خا ب عنوا نمون محدودشده
از مفهوم جامعتر یک مجموع فازی دخ نظر گرفس ک تنها این دو دخج عضویس مجاز هاتند.
 .9-35نمادها در نظریه مجموعههای فازی
از نماد Xبرای نشا داد مجموع مرجع استفاده میشود .مجموع بدو هرگون عضو «مجموع تهی» نامیده میشود
و با  نشا داده میشود .برای اینک نشا دهیم شیء  xعضو و یا عنصر مجموع  Aاسس از  x  Aاستفاده

میشود و اگر xعضوی از Aنباشد از  x  Aاستفاده خواهد شد.

یک مجموع ب وسریل یک تابع مشرخصر تعریف میشود .ب وسیل تابع مشخص میتوا عضو بود و یا نبود
هر یک از عنا ررر مجموع مرجع خا تعیین کرد .فرض کنید  Xیک مجموع مرجع دلخواه باشررد ،تابع مشررخصر هر
زیرمجموع معمولی  Aاز  A : X  { 0 , 1} ،Xب

وخ

زیر تعریف میشود:
: xA
: xA

1
 A ( x)  
0

با توج ب تعریف فوق ،برای هر  A (x) ، x  Xتنها یکی از مقادیر 9یا  0خا خواهد گرفس .دخواقع میتوا

گفس ک تابع مشخص نگاشتی از عنا ر مجموع مرجع  Xب عنا ر مجموع } {0, 1اسس .ب ازای هر x  X
 ، XA (x) =1آنگاه  xعضو Aاسس و اگر ، XA (x) =0آنگاه  xعضو Aنیاس.

اگر

اگر برد تابع   Aخا از مجموع دو عضرروی} {9 ,0ب بازه ] [9 ,0توسررع دهیم ،تابعی خواهیم داشررس ک ب هر

عضرو xاز ،Xعددی خا دخ بازة ] [9 ,0نابس میدهد .اکنو  Aدیگر یک مجموع معمولی نیاس بلک چی ی اسس
ک آ خا یک مجموع فازی مینامند .ب طوخ دقیقتر A ،زیرمجموع فازی از  Xاسرس .ب عباخ دیگر تابع مشرخص
یک مجموع قطعی ب هر یک از اعضرای مجموع مرجع مقداخ فر و یا یک اختصاص می دهد؛ بنابراین بین اشیای
عضو و غیرعضو یک مجموع قطعی تمای آشکاخی وجود داخد .این تابع خا میتوا ب گون ای تعمیم داد ک ب هریک
از عنا رر مجموع مرجع یک مقداخ دخ یک بازه مشخص اختصاص داد ک این مقداخ ،دخج عضویس هر یک از این
عنا رر دخ مجموع موخدنظر خا نشرا میدهد .این تابع تعمیم دادهشده خا تابع عضویس و مجموع ای ک ب وسیل آ
تعریف میشرود ،مجموع فازی نامیده میشرود .اغلب دخج عضرویس هر یک از اعضرا ب وسیل یک عدد حقیقی از
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بازه ] [0 , 1مشرخص میشرود .دخ این موخد هر تابع عضرویس نگاشتی از عنا ر مجموع مرجع  Xک همیش یک
مجموع قطعی اسس ب اعداد حقیقی بازه ] [0 , 1اسس.
برای نشرررا داد یرک زیرمجموعر فرازی خوشهای مختلفی خایج اسرررس .خوش متداول برای تو ررریف یک
~
زیرمجموع فازی ب ررروخ مجموع ای از زوجهای مرتب ب ررروخ } A  {(x , A~ (x)) ; x  Xمیباشرررد.
هنگامیک  Xیک مجموع متناهی یا نامتناهی ب

رروخ

برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

گارراررت





~
 x1 , ... , xnباشررد ،یک زیرمجموعة فازی A

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروخ

 ~ ( x ) 
) ~   ~ ( x )  ~ ( x
A   A 1 , A 2 , ... , A n 
x2
xn 
 x1


و یا ب شکل زیر نشا داده میشود.

)  ~ ( xn ) n  ~ ( xi
)~  A~ ( x1
 ...  A
 A
A
xi
xn
x1
i 1

دخ خابط فوق منظوخ از عالمس جمع ،اجتماع اسس ن جمع جبری .همچنین نماد

عالمس تقایم نبوده و

نشانگر آ اسس ک عدد باالیی ) ،  A~ ( xدخج عضویس عنصر تایینی  xاسس .هنگامیک  xیک مجموع تیوست باشد
از نماد

) ~ ( x
A

x

~

 A  استفاده میشود ک دخ آ منظوخ از عالمس  ، اجتماع اسس.
X

~

برای مرثررال فررض کرنریررد }  X  {1, 2, ..., 6یررک زیررمجموع ر فررازی  Aاز  Xخا میتوا ب ر
~ 0/ 5 1 0/ 5
~
 
) A  (3 , 0/ 5) , (4 , 1) , (5 , 0/ 5معرفی کرد.
 A و یا ب وخ
3 4 5





ررروخ

1

0/5
۹ ۲ ۹ ۴ ۳ ۸
~
شکل  .9-35نمودارتابع عضویت مجموعه فازی A

هر مجموع فازی ب

وخ

کامل و منحصرب فرد توسط یک تابع عضویس مشخص تعریف میشود .از

مجموع های فازی میتوا برای اخائ مفاهیم مبهم موجود دخ زبا های طبیعی استفاده کرد ک اخائ این مفاهیم ن تنها
ب مفهوم بلک ب زمین استفاده از آ ها نی وابات اسس .ب عنوا مثال اگر مفهوم دمای باال دخ زمین آبوهوا توسط
مجموع فازی الف اخائ شود ،دخ زمین خاکتوخ هات ای باید توسط یک مجموع فازی دیگری اخائ شود ک این
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مجموع با مجموع فازی الف بایاخ متفاو

اسس .همچنین مفاهیم یکاا حتی دخ زمین های یکاا نی ممکن اسس

توسط مجموع های فازی متفاوتی اخائ شوند .بااینوجود این مجموع های فازی چندین ویژگی مشترک داخند.
ب عنوا مثال میتوا ب  1مجموع فازی اشاخه کرد ک توابع عضویس آ ها دخ شکل  3-19نشا دادهشده اسس .هر
یک از این 1مجموع فازی مفهوم کلی اعداد حقیقی ن دیک ب عدد  3خا اخائ میکنند .باوجوداینک تفاو هایی بین

این 1مجموع فازی وجود داخد ولی میتوا شباهسهایی نی بین آ ها یافس ب گون ای ک هر )  Ai (i  N4داخای
ویژگیهایی ب شرح جدول  3-19اسس.
جدول  .2-35شباهتهای بین 3مجموعه فازی
ردیف
0

 Ai (2) = 1و ب ازای هر x  2
 A iبا توج ب  x = 2متقاخ اسس ب عباخ
میتوا

3
9

شباهتها

گفسAi (x) < 1

اسس.

گفس )=Ai (2 - x

دیگر ب ازای هر  x  Rمیتوا

) A i (xبا اف ایش مقداخ تفاضل |  | 2 - xب

وخ

یکنواخس از  0ب

). Ai (2 + x

فر کاهش تیدا میکند

س ویژگی فوق برای اخائ مناسب مفهوم مشخص شده ضروخی هاتند و هر مجموع فازی جدیدی ک بخواهد
مفهوم یکاانی خا اخائ کند باید ویژگیهای فوق خا داشت باشد .البت شباهسهای دیگری بین  1مجموع فازی فوق
وجود داخد .ب عنوا مثال اعداد خاخج از بازه ]  [1 , 3ب نوعی از عضویس دخ این  1مجموع فازی محروم هاتند زیرا
دخج عضویس این اعداد فر و یا مقداخ بایاخ ناچی ی اسس .این شباهس خود مفهوم خا منعکس نمیکند بلک
نشا دهنده نابی زمین استفادهشده از آ اسس.

شکل  .2-35نمونههایی از توابع عضویت مربوط به مجموعههای فازی «اعداد حقیقی نزدیک به عدد »2

فرض کنید ک یک تابع عضویس داخای چندین شکل مختلف اسس ،با توج ب کاخبردهای مختلف میتوا از هر
یک از این اشکال استفاده کرد .بااین وجود کاخبردهای بایاخی وجود داخند ک ب تفاو

دخ شکل نموداخها خیلی

حااس نیاتند .دخ اینگون مواخد برای خاحتی کاخ میتوا از سادهترین شکل استفاده کرد .ب عنوا مثال از بین 1
مجموع فازی فوق  A 1داخای سادهترین شکل اسس .هر یک از  1تابع موجود دخ شکل  3عضوی از مجموع توابع
تاخامتری هاتند .یک تابع تاخامتری تابعی اسس ک ب مجموع ای از تاخامترها وابات اسس .ضابط کلی مربوط ب 1
نوع از توابع عضویس دخ زیر نشا دادهشده اسس ک  rنشا دهنده عددی حقیقی اسس ک دخج عضویس آ باید یک
باشد.
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 1 / p1 , r اگ rرx  

رگا

p1(x - r)  1

A1  x    p1(r - x)  1
0


x   r , r  1 / p1 

وگ رن ه

1
1  p2 (x  r)2
| ) - | p 3 ( x- r

رگا x   r  1 / p 4 , r  1 / p4 
وگ رن ه

= )A2 (x

A 3 (x) = e

(1  cos(p4 π(x  r))) / 2
0

A4 (x)  

ب عنوا مثال مجموع های فازی خا میتوا با استفاده از مجموع مرجع متناهی ک شامل  1سطح آموزشی ب شرح
«عدم تحصیل ،تایا دوخه ابتدایی ،تایا دوخه دبیرستا  ،فوقدیپلم ،لیاانس ،فوقلیاانس و دکترا» تعریف کرد .با این
مجموع مرجع میتوا س مجموع فازی ایجاد کرد ک این مجموع ها سعی میکنند س مفهوم افراد با تحصیال
تایین ،افراد با تحصیال

باال ،افراد با تحصیال

خیلی باال خا اخائ کنند .توابع عضویس این س مجموع فازی دخ شکل

 9-11ب ترتیب با نمادهای ∘ □ ،• ،نشا دادهشده اسس .با توج ب شکل  9-19میتوا گفس فردی با مدخک لیاانس
عضو مجموع فازی افراد با تحصیال

تایین نیاس ولی دخ مجموع فازی افراد با تحصیال

و دخ مجموع فازی افراد با تحصیال

خیلی باال دخج عضویس  9/9داخد.

باال دخج عضویس 9/8

شکل  .9-35مجموعههای فازی افراد با تحصیالت پایین (∘) ،افراد با تحصیالت باال (•) و افراد با تحصیالت خیلی باال (□)

عالوه بر مجموع های فازی ،متغیرهای فازی خا نی میتوا تعریف کرد .هر متغیر فازی داخای حالسهایی از قبیل

بایاخ کم ،کم ،متوسط ،باال ،بایاخ باال اسس ک هر یک از این حالسها توسط یک مجموع فازی اخائ میشوند.
ب عنوا مثال دخ شکل  1دما دخ بازه ]  [ T1 , T2با یک متغیر فازی و دخ شکل  9-19با یک متغیر کالسیک (غیر فازی)
نشا دادهشده اسس .حالسهای موجود دخ این متغیر کالسیک ،مجموع های قطعی هاتند ک ب وسیل بازههای نیمباز
از خاسس تعریفشده اند .اهمیس متغیرهای فازی دخ این اسس ک گذخهای تدخیجی بین حالسها خا تاهیل میکنند؛
بنابراین این متغیرها داخای یک قابلیس طبیعی دخ مشاهده و سنجش عدم قطعیس هاتند .ب این معنی ک برای دماهایی
ک ب عنوا مثال بین حالسهای خیلی کم و کم مشترک هاتند نمیتوا تنها یک حالس منحصرب فرد برای این دماها
اخائ کرد .مثالً دمای  09دخج سانتیگراد با دخج عضویس  9/1عضو مجموع فازی بایاخکم و با دخج عضویس 9/1
عضو مجموع فازی کم اسس بنابراین نمیتوا تنها یک حالس منحصرب فرد برای دمای  09دخج سانتیگراد اخائ کرد.
بااینوجود متغیرهای کالسیک ک میتوا ب عنوا متغیرهای قطعی نی ب آ ها اشاخه کرد داخای این قابلیس نیاتند.
اگرچ دخ متغیرهای قطعی ،حالسها ازلحاظ خیاضی ب دخستی تعریفشدهاند ولی مواجه با خطاهای سنجش
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س

اجتنابناتذیر یک امر واهی و غیرواقعی اسس .دخ متغیرهای قطعی مرز بین حالسها ب

وخ

دقیق تعریفشده اسس

ب گون ای ک هر دمای مشخصی ب طوخ ریح تنها دخیکی از حالسها قراخ میگیرد.
عدم قطعیس دخ هر مرز ب حداکثر مقداخ خود می خسد اگر برای هر دمای مشخصی هر دو حالس موجود دخ اطراف آ
مرز خا بتوا دخ نظر گرفس.

شکل  .3-35دما در بازهی ]  [ T1 , T2بهعنوان متغیر فازی

شکل  .5-35دما در بازهی ]  [ T1 , T2که بهعنوان متغیر کالسیک (قطعی)

با توج ب اینک مجموع های فازی ا طالحا
خیاضیا

موجود دخ زبا ها خا اخائ میکنند بنابراین میتوا گفس ک

مبتنی بر مجموع های فازی نابس ب خیاضیا

مبتنی بر مجموع های قطعی داخای قدخ

بیانی بیشتری

هاتند ولی بااین وجود ایجاد تابع عضویس مناسب برای مفاهیم مختلف دخ زمین های مختلف نقش بایاخ کلیدی دخ
این م یس نی داخد .تاکنو فقط یک نوع از مجموع های فازی معرفی شد .اگر مجموع مرجع Xموجود باشد ،آنگاه

تابع عضویس مربوط ب هر مجموع فازی دلخواه از این نوع (مجموع  )Aب شکل ] A: X  [0 , 1تعریف میشود.

ب هر یک از اعضای مجموع مرجع باید یک عدد حقیقی ب عنوا دخج عضویس آ نابس داد .بااینوجود دخ
برخی از مفاهیم و زمین هایی ک از مجموع های فازی استفاده میشود ممکن اسس فقط بتوا یک تابع عضویس مناسب
خا ب

وخ

تقریبی مشخص کرد .ب عنوا مثال ،ممکن اسس فقط بتوا یک کرا باال و تایین مناسبی از دخج های

عضویس برای هر یک از اعضای مجموع مرجع مشخص کرد.
س مجموع فازی اخائ کننده مفاهیم «فرد جوا  ،میا سال و تیر» خا دخ نظر بگیرید .توابع عضویس این س مجموع ب
ترتیب با  A1و  A2و  A 3دخ شکل  5-11نشا دادهشده اسس .این توابع بر خوی بازه ] [0 , 80ب
تعریفشدهاند.
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x  20
20 < x  35
x  35
 x  60اي و x  20
20 < x  35
35  x  45
45  x  60
x  45
45 < x  60
x  60

 1

 (35 - x) / 15
 0

0
 (x - 20) / 15


1
 (60 - x) / 15
0

 (x - 45) / 15
1


= )A1(x

= )A2 (x

= )A3 (x

شکل  .6-35توابع عضویت مفاهیم فرد جوان ،میانسال و پیر

کمیسهای فازی تحس شررایط خا ری ،اعداد فازی نامیده میشو ند .کاخبرد اعداد فازی دخ عمل برای بیا کمی،
تقریب اسرس .اعداد فازی دخ مدلسرازی و تحلیل کنترل فازی ،تصمیمگیری فازی ،استدالل تقریبی ،بهین سازی ،آماخ
و احتمراال

تقریبی نقش باررریراخ مهمی داخند .تعاخیف متفاوتی برای اعداد فازی اخائ شرررده ک مهمترین دلیل آ ،

ویژگیها و خوا ری اسرس ک از آ ها دخ کاخبردهای مختلف نتیج میشرود .اگر یک کمیس فازی حداقل س شرط
نرمال بود  ،محدب بود و تکی کرا داخ داشتن خا داشت باشد ،یک عدد فازی اسس.
مرتب کرد اعداد فازی و مقایار آ ها یک خوند باریاخ مهم دخ زمین تصررمیمگیری اسرس .زیرا ماررئل انتخاب
همواخه دخ زمین های گوناگونی از قبیل «بهین سرازی ،برنام خی ی خیاضریا

فازی ،کنترل فازی و غیره» ظاهر میشود.

بنابراین گاهی الزم اسس موقعیسهای مختلفی خا دخ یک محیط مبهم و نادقیق ک ب نوعی با عدم قطعیس مواج اسس
با اعداد فازی اخزیابی شرود .دخ این وخ

مفهوم بهین یا بهترین انتخاب ب میا میآید ک کامالً بر مبنای مقایا بنا

شرده اسس .دخ این حالس تصمیمگیرنده موقعیسها خا با اعداد فازی بیا و تس از مرتب کرد آ ها تصمیم نهایی خا
اتخاذ میکند .ب بیا دیگر ،مقایار بین اعداد فازی ،مقایار بین موقعیسهای مربوط اسررس .دخ این خاسررتا خوشهای
متفاوتی برای مرتب کرد اعداد فازی اخائ شرررده اسرررس .با توج ب کاخبرد آ ها دخ عمل داخای معایب یا محاسرررنی
هارتند .تعدادی از این خوش ها از حاراسریس کافی دخ مقایار برخوخداخ نیاتند و یا ممکن اسس نتایج متفاوتی دخ
بعضری از دادههای آزمایش خخ دهد .مثالً انتظاخ داخیم هر دو عدد فازی دخ هر گردای دلخواهی ک مقایار میشوند،
ترتیب آ ها حفظ شررود .اما دیده میشررود ک دخ بعضرری از خوشها حذف یا اضرراف کرد تعدادی اعداد فازی باعث
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تغییر ترتیب اعضای مجموع میشود .ب عباختی فرض کنید  A1و  A 2دو عدد فازی باشند ک  A1 A2نتیج مقایا
یک خوش دلخواه باشرد .عالمس  یک تابع مقایار خا بین اعداد فازی دخ هر مائل مشخص میکند .حال اگر عدد
سومی ب این مجموع اضاف شود ممکن اسس نتیج قبلی برقراخ نباشد .نقص دیگر بعضی از خوشها دخ عمل نمایا
ال بعضی
میشود و تعدادی از خوشهای مقایا تنها زمانی قابلاستفاده هاتند ک نوع تابع عضویس مشخص باشد .مث ً
از خوشها تنها برای توابع عضررویس نرمال ،مثلثی یا ذوزنق ای قابل اجر اسررس .ب طوخکلی دو دیدگاه برای مقایارر
اعداد فازی وجود داخد.
الف) اخائ یک تابع مقایارر  ، F : F (R )  R ،ک دخ آ )  F (Rمجموع اعداد فازی اسررس و ازآنجاک این تابع ب
برای هر

هر عدد فازی یک مقداخ حقیقی نظیر میکند میتوا مقایا ر خا بین اعداد حقیقی انجام داد .دخ این رروخ
~ ~
دو عدد فازی  A iو  A jداخیم:
~
~
~ ~
) F(Ai )  F(A j
 Ai  A j
~
~
~ ~
 Ai  A j
) F(Ai )  F(A j
~
~
~ ~
 Ai  A j
) F(Ai )  F(A j
این دیدگاه توسط بعضی از محققین ازجمل  :یاگر ،چانگ ،آدامو و دیگرا دنبال شده اسس.
~
ب) برر دسررس آوخد یررک مجموعرر فررازی )) D  ( i , D(iاز موقعیررسهررای موجررود کرر دخ آ )D(i





دخجر ای اسررس کر  iامررین موقعیررس خا مرریترروا بر عنرروا بهترررین موقعیررس دخنظرگرفررس و مقایار بررر خوی آ
رروخ

مرریتررذیرد .ایررن دیرردگاه توسررط تعررداد دیگررری از تژوهشررگرا ازجمل ر «خوبن ر  ،چررن ،کرریم وترراخک،

هوانگ و دیگرا » دنبال شده اسس.
نظریر فرازی قررادخ اسرس بارریاخی از مفراهیم ،متغیرهررا و سیارتمهایی کر نررادقیق و مربهم هاررتند ،بر شررکل
خیاضرری دخآوخد و زمینرر خا برررای اسررتدالل ،اسررتنتاج ،کنترررل و تصررمیمگیری دخ شرررایط عرردم اطمینررا فررراهم
آوخد .این نظری کراخبرد وسریعی دخ دامنر مارائلی همچرو «فراینرد کنتررل ،ترردازش تصرویر ،الگرو تشرخیص و
دسررت بندی ،خیاضرریا

کرراخبردی ،تحقیررق دخ عملیررا  ،مرردیریس ،اقتصرراد و تصررمیمگیری» داخد .تیشقرردمی

ژاتنیهررا دخ ب ر کرراخگیری منطررق فررازی دخ سیاررتم کنترررل ازجمل ر دخ «تجهی ر ا

ررنعتی ،مترررو ،لوازمخررانگی و

غیره» نقش مهمی دخ جلبتوجر جهانیرا و بر ویرژه متخصصرا و مهندسرا غربری بر کراخایی و اثربخشری ایرن
نظری داشرس .آینرده نظریر مجموعر های فرازی از ایرن هرم خوشرنتر اسرس و کاخبردهرای آ دخ علروم مختلرف
اجتمرراعی ،ررنعتی ،مرردیریتی ،ت شررکی و غیررره ب شررد

موخدتوجرر اسررس (آذخ و فرجرری0981 ،؛ طرراهری،

0918؛ غضنفری 0989 ،و شوندی.)0989 ،
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مقدمه
خوش تژوهش مروخ نظاممند از نوع مطالعا

مروخی اسس ک بر مطالع نظاممند تژوهشهای انجامشده تأکید داخد.

دخ این فصل ب معرفی مفهوم و نحوه اجرای این خوش ترداخت خواهد شد.
 .9-36مفهوم روش پژوهش مرور نظاممند
این خوش با عناوین «مروخ سیاتماتیک» یا «مروخ نظاممند» مطرح میشود ک دخ این کتاب از عنوا «مروخ نظاممند»
استفاده میشود .از مهمترین ویژگیهای این خوش میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  0-15اشاخه کرد (خا  ،کان ،
کلیجن و آنت .0)3999 ،
جدول  .9-36مهمترین ویژگیهای روش مرور نظاممند
ردیف
0
3

ویژگیها
مناسب برای مواجه با دادههای کمری و کیفری زیاد دخ حوزههای مختلف
مناسب برای شرایط کمبود زما  ،انگی ه و مهاخ

کرافی بررای جمرعآوخی و تحلیل دادهها

تژوهشی و تصمیمگیری دخ شرایط حااس و نیازمند کاهش خطا و خطرتذیری

9

یرک گام مهم و کلیدی برین مطالعا

1

مبتنی بر سؤالی مشخص دخ جمعآوخی دادهها و مؤثر دخ شناسایی مطالعا

9

خویکردی ریح و منظم با برخسیهای نظاممند ب عنوا وج متمای آ با برخسی ادبیا

یک «مروخ نظاممند» خا میتوا با یک «مقال مروخی» و اطالعا

و اخزیابی کیفیس آ ها با خال

کرد شواهد

تیشین ب شکل سنتی

عمیق سبب شده نشا داد .مقاال

مروخی

نوشت شده توسط افراد شاخص ،اغلب زیربنای بخشهایی از متو کتابهای مرجع خا تشکیل میدهند .ب همین دلیل
مقاال

مروخی مناسب از جایگاه باالیی برخوخداخند و دخ سالهای اخیر ،موخدتوج و استقبال بیشتری قراخگرفت اند.

اغلب سردبیرا حرف ای از نگاخش مقالر مروخی توسط افراد شاخص استقبال میکنند .این نوع مقاال
خوانرده مریشروند و موخد اخجاع بیشتری هم قراخ می گیرند .دخ مقال مروخی ،آخرین اطالعا

اغلب بیشتر

علمی یک موضوع

خاص موخدنقد و برخسی قراخ میگیرد و دخ آ اهداف «اطالعخسانی ،اخزشیابی و تفایر» دنبال میشود .مروخ نظاممند
یک مطالع مشاهدهای بر خوی مطالعا

انجامشده موجود اسس (ملبوسباف و ع ی ی .)0983 ،دخ منابع مختلف

گامهای مختلفی خا برای اجرای آ معرفی میکنند ک دخ ادام تالش میشود تا انواع گامهای تیشنهادی دخ قالب تنج
گام ا لی کتاب مرجع تژوهش معرفی شوند .برای نمون خا و همکاخا ( )3999ب تنج گام «تهی سؤاالتی برای
مروخ»« ،شناسایی مطالعا

مرتبط»« ،اخزیابی کیفیس مطالعا »« ،خال

کرد شواهد» و «تفایر یافت ها» تقایم میکنند.

 .2-36فرایند اجرای پژوهش مرور نظاممند
این فرایند خا هم میتوا دخ تنج گام ا لی ب شرح جدول  0-15مروخ کرد.

1. Khan, Kunz, Kleijnen and Antes
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جدول  .9-36مراحل اجرای مرور نظاممند
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی تژوهش

3

نمون گیری

9

جمعآوخی داده

ساماندهی متو مروخ شده

1

تحلیل دادهها

تحلیل متو یا تفایر نتایج

9

بحثونتیج گیری

مواجه با مائل  ،بیا مائل  ،تدوین اهداف و سؤاال

تژوهش

با تأکید بر نمون گیری غیرتصادفی هدفمند

جمعبندی از تحلیل دادهها و اخائ تیشنهادها

 .9-36طراحی پژوهش
ماائل موخدنظر برای مطالع مروخی باید دخ قالب سؤاالتی «خوشن ،بدو ابهام و داخای ساختاخ» مشخص شود.
تژوهشگرا برای اجرای این نوع تژوهش باید عالوه بر تخصص و تالط کافی دخ زمین موخدبرخسی ،بر خوش تژوهش
مروخ نظاممند هم مالط باشند .برای اجرای حیح این خوش ب تروتکلهای دقیق و مشخص نیاز اسس .برای نمون
کوکرا  0معیاخهایی ب شرح جدول  3-15خا دخ تروتکل خود معرفی میکند.
جدول  .2-36معیارهای پروتکل کوکران برای اجرای روش مرور نظاممند
ردیف

معیارها

0

سؤال مروخی

3

معیاخ وخود

توضیح
تأکید بر انتخاب موضوع ب نحویک از ظرفیس بازخوخد مناسب ملی و بینالمللی برخوخداخ
باشد.
بر اساس موضوع و نوع مطالعا

موخدبرخسی و تعیین مواخدی چو حجم نمون و دوخه

مشاهده
تأکید بر مواخدی چو تایگاه دادههای معتبر برای جمعآوخی داده

9

تعیین محل مطالعا

1

انتخاب مطالعا

9

اخزیابی کیفیس مطالع

5

استخراج اطالعا

تهی فرمی برای استخراج دادهها از دخو مطالعا

1

تحلیل و اخائ نتایج

بر اساس تحلیلها آماخی و تفایر یافت های کابشده

با استفاده از کلما

کلیدی از قبل تعیینشده برای جاتجو و حذف مواخد غیر مرتبط

برخسی و کنترل هر مطالع ازنظر کیفیس انجام کاخ توسط دو داوخ ،مروخگر یا اخزیاب
تأییدشده

برای اینک تژوهشگر بتواند سؤال مروخی یا موضوع مناسبی خا انتخاب باید فردی «متخصص ،باتجرب و خالق»
باشد .یکی از خویکردهای خایج دخ این خوش «مروخ مطالعا

دخباخه نظرها یا تیمایشهای نظرسنجی» اسس.

 .3-36مالحظات نمونهگیری
تس از تنظیم سؤاال

مروی باید دستوخالعملی خا برای تعیین جامع  ،مداخال  ،نتایج یا طرحهای مطالعاتی تهی کرد

(خا و همکاخا  .)3999 ،تس از انتخاب موضوع باید با تعیین معیاخهای وخود ب موضوع و جمعآوخی داده ،ب محدود
کرد مطالع ترداخس .معیاخ وخود بر این امر تأکید داخد ک باید بر اساس «موضوع مشخص شده» ،نابس ب تعیین

1. Cochrane
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«نوع مطالعا »« ،فراوانی یا جامع موجود از آ » و «انتخاب نمون و دوخه مشاهده» اقدام کرد .دخ ادام و برای تعیین
محل مطالعا

یا استفاده از انواع تایگاه داده باید با توج ب خاهکاخهایی ب شرح جدول  9-15از حیح و کامل بود

«دادهیابی» اطمینا حا ل کرد.
جدول  .9-36راهکارهایی برای اطمینان از صحیح و کامل بودن دادهیابی
راهکارها

ردیف
0

ل وم تالط کامل ب موضوع تژوهش

3

کمک گرفتن از کاخشناسا کتابداخی باتجرب دخ زمین تژوهش
یافس شده دخ جاتجوی الکترونیکی

مرتبط تیشنهادی برای هر یک از مقاال

9

برخسی تمامی مقاال

1

برخسی تمامی منابع و مراجع مقاال

9

جاتجوی منابع و مراجع اخائ شده دخ تایا نام ها و کتابها ب زبا های دیگر

ب دسسآمده

و تایا نام ها و کتب فاخسی با توج ب موضوع تخصصی

5

جاتجوی منابع از طریق مجال

1

جاتجوی منابع و مراجع اخائ شده دخ همایشها و کتابهای موجود

8

کمک گرفتن از سایر مؤلفین بنام و باتجرب جهس دسسیابی ب تحقیقا

منتشرنشده یا دخ حال انتشاخ

دخباخه منابع اطالعاتی یا تایگاه دادهها باید توج شود ک جاتجو ابتدا باید از شناخت شدهترین و معتبرترین تایگاه
دادهها دخ زمین تخصصی موخدبرخسی آغاز شود .دخ بایاخی از تایگاه دادههای معتبر ،میتوا همپوشانیهایی دخ اخائ
مقاال

مشاهده کرد .دخ اغلب خشت های تخصصی ،تایگاه دادههای زبا فاخسی ب کاملی همتایا خود نیاتند اما

میتوا از میا آ ها ب « ،»Irandoc« ،»SIDو « »Magiranاشاخه کرد.
جاتجوی مطالعا
برآمده از سؤاال

باید گاترده و از منابع چندگان (مانند خایان ای و چاتی) باشد .معیاخهای انتخاب مطالع باید

مروخی مشخص شود (خا و همکاخا .)3999 ،

تس از جاتجو با کلما
حذف و متن کامل مقاال

کلیدی ب منظوخ انتخاب مطالعا  ،باید مقاال

مرتبط خا تهی کرد .بهتر اسس مطالعا

بایگانی شوند .دخ مرحل بعد و اخزیابی کیفیس مطالعا
ماتقل مطالع و دخ وخ

کامالً غیرمرتبط خا با مطالع چکیده،

حذفشده نی همراه با دلیل خد شد  ،نگهداخی و

انجام شده ،هر منبع باید حداقل توسط دو مروخگر ،ب طوخ

خد شد  ،دلیل آ اخائ شود .دخ وخ

وجود اختالفنظر بین دو مروخگر ،نفر سومی ب

اخزیابی کاخ خواهد ترداخس .می ا توافق بین دو مروخگر ،با استفاده از آزمو کاتا ( )kتعیین میشود .دخنهایس تمامی
مقاال

واخدشده ب مطالع  ،توسط یک متخصص و احبنظر دخ آ زمین کنترل و تأیید میشود .منابع ب

وختی دخ

اختیاخ «مروخگرها» قراخ میگیرند ک نام مؤلف ،مؤسا و مجل مربوط توشانده شده باشد.
 .5-36مالحظات جمعآوری دادهها
بعد از مشخص شد محدوده «موضوعی ،مکانی و زمانی» برای جمعآوخی مطالعا
انتخاب خواهند شد .برای این منظوخ میتوا با استفاده از کلما
مواخد غیر مرتبط اقدام کرد .دخ ادام مرحل انتخاب مطالعا

دخ این گام «مطالعا

موخدنظر»

کلیدی از قبل تعیینشده نابس ب جاتجو و حذف

و قبل از جمعآوخی دادهها از آ ها باید نابس ب اخزیابی

کیفیس آ ها اقدام میشود.
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اخزیابی کیفیس مطالع ب هر مرحل از برخسی مرتبط اسس .مطالعا

منتخب باید با استفاده از خاهنماهای اخزشیابی

عمومی و چکلیاسهای کنترل کیفیس باشند .این اخزیابی کیفیس ب کشف ناهمگونی و تصمیمگیری دخ تحلیل مناسب
دادهها کمک میکند (خا و همکاخا  .)3999 ،دخ این گام میتوا از نظرا
اطمینا از مناسب بود مطالعا

افراد احبنظر دخ این خابط و برای

برای جمعآوخی داده و تحلیل بهره گرفس .تس از اطمینا از مناسب بود مطالعا

و دادهها باید ب استخراج دادهها از مطالعا

جمعآوخیشده ترداخس .دخ مرحل جمعآوخی دادهها از مطالعا

انتخابشده یا مرحل استخراج داده ها باید فرم یا الگویی خا ب این منظوخ طراحی کرد تا مشخص شود ک چ نوع
دادههایی باید از دخو مقاال

استخراج شود .استخراج دادهها از مقاال

بدو «قابلشناسایی بود نام مؤلف ،مؤسا

و مجل » خواهد بود .اما دخ شرایطی ک نیاز باشد ،میتوا با مؤلف برای دخیافس اطالعا

بیشتر تماس برقراخ کرد.

 .6-36مالحظات تحلیل دادهها
این مرحل میتواند با «ترکیب دادهها» با استفاده از «جدولبندی خصو یا
استفاده از خوشهای آماخی برای برخسی تفاو

بین مطالعا

و ترکیب اثرا

مطالع  ،کیفیس و اثرا » یا «فراتحلیل» و
آ ها باشد (خا و همکاخا .)3999 ،

دخ مرحل تحلیل و تفایر یافت ها بهتر اسس با نموداخهای تیشبینی از اثر تکتک مطالعا

و تأثیر برآیند کل مطالعا

خا نشا داد .برخوخداخی از همگونی بین دادهها برای هرگون تحلیل یکی از شرطهای مهم اسس .ب همین دلیل باید
می ا ناهمگونی بین مطالعا

خا مشخص کرد؛ زیرا هرچقدخ مطالعا

موخدبرخسی با یکدیگر همگو تر باشند ،نتیج -

گیری نهایی دقیقتر و واقعیتر خواهد بود (هاخد  ،گاخسیا ،الیوخ ،خیس ،شفرد ،جینی و اکلی) .0ناهمگونی خا میتوا
با «آزمو  » I2برخسی کرد .همچنین میتوا با نموداخ قیفی توخش انتشاخ خا نشا داد .برای نمون دخ شرایطی ک محوخ
عمودی حجم نمون و محوخ افقی نابسهای شانس تک تک مطالعا

باشد ،دخ حالس حیح و بدو توخش انتشاخ،

شکل یک قیف معکوس و قرین خا ایجاد میکند .توخش انتشاخ ب معنای آ اسس ک مطالعا
بیشتر چاپ میشوند .اگر فقط اینگون مطالعا

با نتایج چشمگیرتر

واخد مروخ نظاممند شوند ،باعث ایجاد نتایج کاذب با مداخل مثبس

میشوند.
احتمال خطر سوگیری دخ نتایج باید شناسایی شود .از خوش «اکتشاف برای ناهمگنی» دخ تعیین می ا اعتماد ب
نتایج کلی استفاده میشود .اگر این امکا فراهم نبود میتوا از اثرا
ایجاد استنتاج استفاده شود .هر تو ی ای باید با استناد ب نقاط قو

مشاهدهشده دخ مطالعا

باکیفیس باال باید برای

و ضعف شواهد دخج بندی شود.

گ اخش حا ل از این نوع تژوهش ک اغلب دخ قالب مقال مروخی اخائ میشود ،مانند سایر مقاال شامل «چکیده،
مقدم  ،خوششناسی ،یافت ها ،بحث و فهرسس منابع» اسس .دخ قامس خوششناسی یا معرفی خوش برخسی باید،
قدمهای آماخی مقال دخ چاخچوب معیاخهای کوکرا آوخده و ب تفصیل توضیح داده شود .ب نحویک هر تژوهشگر
دیگر بتواند با تیگیری از این خوش ،مطالع خا تکراخ کند .دخ قامس یافت ها نی نتایج تحلیل یافت های مقاال
برگ یدهشده ب

وخ

ن موداخهای جنگلی و قیفی و دیگر جداول و نموداخهای مرتبط نشا داده میشود .دخ قامس
1. Harden, Garcia, Oliver, Rees, Shepherd, Ginny and Oakley

نسخه الکترونیکیAndisheara.ir /

۸۴۱

مرجع پژوهش

۸۳۱

بحث بر خوی یافت های تحلیل مروخی بحث میشود و آ خا با نتایج سایر مقاال

مروخی یا مطالعا

موخدتژوهش ،مقایا کرده و نتیج مهمی بر اساس آ اخائ خواهد شد .ب طوخ خال

ب خگ دخ زمین

میتوا گفس ک یک مقال

مروخی خوب ،ب خواننده کمک میکند تا دخ اخزیابی مواخد موافق و مخالف ،خاحستر تصمیمگیری کند و دخ وخ
نیاز برای کاب اطالعا

و یا اطمینا بیشتر بتواند ب منابع کلیدی اشاخهشده ،مراجع نماید (ملبوسباف و ع ی ی،

 .)0983دخمجموع با دادههای جمعآوخیشده ب تناسب کمی یا کیفی بود میتوا از تحلیلهای کمی یا کیفی استفاده
کرد.
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مقدمه
دخ برخی از خشت های دانشگاهی مالحظا خا ی وجود داخد ک ممکن اسس برخی کاخشناسا از آ ب عنوا اختالف
یاد کنند .تدیدآوخندگا مرجع تژوهش بر این باوخند ک آنچ دخ بعضی مواخد خاص دخ انتخاب مایر اجرای تژوهش
میا خشت های مختلف ،تفاو
مالحظا

ایجاد میکند ،مالحظا

خاص دخ هما خشت اسس ک حتی میتوا برخی از این

خا دخ دیگر خشت ها نی ب کاخ برد .دخ این فصل عالوه بر مبانی تژوهشی تیشگفت ب مالحظا

خاص هر

خشت ترداخت میشود.
 .9-31مالحظات پژوهشی رشته ادبیات فارسی
علم ادبیا

بر «تالش آگاهان » و مبتنی بر عقل و استدالل برای «مفهومسازی عقالنی» و «خاهیابی ب دنیای ناشناخت

آثاخ موجود ادبی» با استفاده از «نظری ها و خویکردهای مشخص»« ،علل»« ،عوامل» و «فضای خلق آ آثاخ» تأکید داخد.
همچنین این علم بر دنیای ذهنی خالق آثاخ هنری تأکید داخد .ازاینخو هرگون «شناخس ،تبیین ،تفایر و اخزشگذاخی»
این مواخد خا میتوا «علم ادبیا » نامید.
ج و دانشهای «مصرفکننده» قراخ داخد؛ زیرا برای تبیین خود نظری تردازی نمیکند ،بلک

از یک منظر ادبیا

مفاهیم نظری سایر دانشها ازجمل «فلاف  ،زبا شناسی ،خوا شناسی ،تاخیخ ،جامع شناسی و علوم سیاسی» خا دخ
تحلیل متن ب خدمس خود میگیرد« .علم بالغس» تنها نظری ادبی اسس ک از خود علم ادبیا

برآمده و ب ویژه از

خطاب ک دخ مبانی وامداخ علم زیباییشناسی ب عنوا بخشی از فلاف اسس.
بایاخی از مطالعا

ادبی دخ ذا

خود «بینا خشت ای» هاتند .ب این دلیل ساده ک «ادبیا » با تمام تلقیهایی ک از

آ وجود داخد و با تمام مصادیقش امری تیچیده اسس و اموخ تیچیده خا نمیتوا از منظری واحد شناخس .دانشهایی
مانند «علوم اجتماعی ،جامع شناسی ،خوا شناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،علوم اختباطا » و هنرهایی مانند «سینما،
تئاتر ،نقاشی و امثال آ » با ادبیا
نی

رفاً از طریق مطالعا

خالق و علم ادبیا

مرتبط شدهاند .از سوی دیگر بایاخی از ژانرهای ادبی نوظهوخ

ادبی قابلتحلیل نیاتند.

اثر ادبی میتواند مانند هر شی ء و چی دیگری ،موضوع مطالع و شناخس قراخ گیرد .این حوزه مانند هر دانش
بشری دیگر متکی بر خرد و عقالنیس و تابع ا ولی مشخص چو «قابلسنجش»« ،تا حدی تعمیمتذیر» و دخمجموع
«بیناالذهانی» 0اسس .با این خویکرد ،ادبیا

علم اسس و موضوع شناختش «متن ادبی» با کمک نظری های مشخص و

تعریف شده با معیاخهای معین اسس .آنچ تژوهشگری دخباخه یک اثر ادبی بر مبنای ا ول و معیاخهای مشخص گفت
باشد ،بخشی از آحاد جامع علمی (عالما علم ادبیا ) آ خا ب عنوا دانش ادبی از وی میتذیرند .دخواقع دخ حوزه
علم ادبیا  ،ب دیدگاهی علمی گفت میشود ک خود با دلیل و برها مطرحشده باشد و همزما بتواند دلیلی برای
تأیید نظرا

دیگرا باشد.

 . 0تذیرفتن فهمی مشترک دخ اذها مختلف بدو گفتگوی ماتقیم
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س

دخ ادبیا

ب عنوا علم با حوزههای س گان «فهم متن ،آموزش و اخزشیابی» دخ اختباط هاتیم .دخ علم ادبیا

هم

ب «عینیس» و هم ب «ذهنیس» آ باوخ داخیم .مانند تژوهشهایی ک با خویکرد «هیوم» ب علم یا دخ بخشی دیگر با
خویکرد «کانس» ب علم قابلتحلیل اسس .دخ خویکرد «هیوم» شناخس اسراخ موجود دخ متو ادبی با علم سبکشناسی
و بالغس کشف و تو یف میشوند .با خویکرد «کانس» بر اساس خوش «تفایری-تأویلی» بازخوانی دخ سای ذهنیس
تژوهشگر وخ

تژوهشگر اعمال میشود .دخ این تژوهشها اموخ

می گیرد و اموخی خاخج از متن برگرفت از ذهنیا

یا ادعاهایی دخ باب متنها «جعل یا ایجاد» میشود اما دخ تژوهش با خویکرد هیوم ،اموخ واقع یا نهفت دخ متو کشف
و بیا میشوند .دخ ادبیا

ازنظر خوششناسی ب چهاخ حوزه مهم ب شرح جدول  0-11ترداخت میشود.
جدول  .9-31چهار حوزه مهم روششناسی پژوهش در ادبیات
توضیح

ردیف

موارد

0

عوامل برو متنی اولی

فهم و اخزیابی عوامل تولیدکننده متن

3

جها ِ اندیشگانیِ متن

فهم و اخزیابی محتوای متن

9

جها ِ شکلی متن

1

تدیدههای برو متنی ثانوی

فهم و اخزیابی چگونگی تولید متن
فهم و اخزیابی اثرا

متن بر خواننده و جامع

هر دو مکتب علمی خایج یعنی «اثبا گرایی و عقلگرایی انتقادی» دخ تبیین اموخ طبیعی متکی بر ا ول «مشاهده،
آزمایش ،تعمیم و تیشبینیتذیری» هاتند .دلیل این امر وجود مواد طبیعی داخای ثبا
آماخ دخ ادبیا

و تایداخی زیاد اسس .کاخبرد

کم اسس و اغلب برای تج ی وتحلیل از جنب های «تاخیخی ،تو یفی ،تفایر ،تحلیل و تأویل» استفاده

میشود.
اغلب مطالعا

تاخیخی این حوزه خصلس نقلی داخند و «متن محوخ» هاتند .یعنی با تمرک بر «اسناد گذشت » مانند

«کتاب ،مقال  ،خسال  ،موزههای تاخیخی ،معاهدا  ،تیما نام ها ،منشوخا  ،قراخدادها ،قوانین و مصوبا » تژوهشهای
خود خا ساما میدهند .دخ تژوهشهای ادبی هم متو از یک ماه تا چند قر تیش قابلتحلیل ،تفایر و تأویل ب شرح
جدول  3-11هاتند.
جدول  .2-31تحلیل ،تأویل و تفسیر در ادبیات
توضیح

ردیف

موارد

0

تحلیل

تأکید بر تأمل و دقس کافی برای اشراف بر ابعاد نها متن ازجمل خوابط وخی و محتوایی آ

3

تفایر

تأکید بر کشف قصد تنها و تیدای مؤلف از دخو متن

9

تأویل

خواند متن بر مبنای «مشرب فکری» ویژه تژوهشگر

دخ این خویکردها باید متن خا دخ خابط با سخن و ب منظوخ دخیافس معنا و داللس آ موخدمطالع قراخ داد .ب این
معنا ک «تژوهشگر ادبیا » انتخاب هر خویکرد و نگرشی خا مبتنی بر افقهای دانش برآمده سنس دخ اختیاخش قراخ
میدهد .برای نمون دخ تأویل شعر عاخفان حافظ یا مولوی ،تژوهشگر از مجموع دانشها و دخیافسهایی بهره میبرد
ک تیش از وی سایر تژوهشگرا ادبی مطرح کردهاند .ب همین دلیل گفت میشود ک هر تأویل ب عنا ری از تیش
موجود و از تیش تعیینشده وابات اسس .تأویل ب این اعتباخ ب سنس ،تأویلهای گذشت و داوخیها و تیشداوخیهای
گذشت گره میخوخد.
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از خویکردی دیگر ادبیا

مبتنی بر خالقیس و هنر اسس و شاعرا ب الهام و تخیل نیاز داخند« .فرانایس بیکن»

اعتقاد داخد ک شعر از تخیل نشئس میگیرد و از بند قوانین ماده و احکام عقل آزاد اسس؛ بنابراین نمیتوا آ خا تحس
ضابط معینی قاعدهمند کرد .هنر ا یل ادبیا

بیشتر برآمده از ضمیر ناخودآگاه هنرمند و نتیج کشف و شهود ویژهای

اسس ک نمیتوا آ خا چنا ک هاس ب زبا علم توضیح داد .برای نمون اغلب شاعرا متبحر بر اساس علم و نظری
شعر نگفت اند .افالطو هم تأکید داخد ک مای کالم شاعرا  ،دانش نیاس بلک شوخ و ذوق و عواطف اسس .دخواقع
متن ادبی خالق با «دل» ب استعاخه از کشف و شهود هنری ،آفریده میشود ولی باید با «سر» ب استعاخه از خرد و
عقالنیس ،موخد اخزیابی قراخ گیرد .بر این اساس برخی کاخشناسا این حوزه اعتقادداخند ک خالقیس ادبی خاخج از
محدوده دانش اسس و قابل شناخس ،تیشبینی و تعمیمتذیری نیاس.
 .2-31مالحظات پژوهشی در رشته ریاضی
یک کشف ب خگ سبب حل شد یک مائل ب خگ میشود ،اما دخ حل هر مائل جنب ای از اکتشاف وجود داخد
(تولیا .)0391 ،0دخ خشت خیاضی یک تژوهش اغلب با «مائل ای ک باید حل شود»« ،ترسشی ک باید تاسخ داده شود»
یا «تصمیمی ک باید گرفت شود» شروع می شود .دخ این مایر تژوهشگر ب یک جریا تفکر منطقی ،منظم یا نظامداخ
ب قصد دستیابی ب
میشود .ب طوخ خال

حس و نادخستی اندیش  ،عمل یا فرضی و یا تاسخ ب یک سؤال دخ زمین های گوناگو واخد
 ،طرح مسئله میتواند دخ مواخدی ب شرح جدول  9-11باشد.
جدول  .9-31انواع رویکردهای طرح مسئله در رشته ریاضی
موارد

ردیف
0

یک ویژگی از فعالیسهای خالق یا توانایی خیاضی خاص

3

یکی از ویژگیهای آموزش ترسشگری

9

اب اخی برای بهبود توانایی حل مائل برای تژوهشگر

1

تنجرهای خو ب دخک خیاضی تژوهشگر

9

اب اخی برای اف ایش عالق مندی تژوهشگر ب خیاضی

اغلب طرح مائل ب دو شکل ب شرح جدول  1-11دخ فعالیس حل مائل ظاهر میشود.
جدول  .3-31انواع شکلهای طرح مسئله در فعالیت حل مسئله در ریاضی
ردیف

انواع

0

تغییر وخ مائل و ساخس یک مائل سادهتر ،برای ن دیک شد ب حل مائل ا لی

3

بعد از حل یک مائل  ،بازگشس ب عقب برای دخک دخسس از مائل و آنچ انجامشده اسس .تغییر برخی از شرایط مائل
موجود و ایجاد مائل جدید تا با برخسی آ ها ب دخک عمیقتری از مائل و خاهحلهای آ خسید.

آنچ باید توج شود این اسس ک طرح مائل یکی از مل وما

مهم حل مائل اسس و نباید تنها ب عنوا یک

هدف دیده شود بلک باید ب آ ب عنوا اب اخی برای آموزش نی نگریاس .طرح مائل هم ب تولید یک مائل جدید

1. Polya
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و هم ب

بندی جدید یک مائل مفروض داللس داخد و لذا میتواند «قبل ،دخ طول و بعد از حل مائل » ب شرح

وخ

جدول  9-11انجام شود.
جدول  .5-31انواع فرصتهای طرح مسئله
ردیف

انواع

توضیح

0

طی حل مائل

تژوهشگر سعی میکند با خلق مجدد مائل دادهشده ،آ خا طوخی وخ بندی کند ک امکا بیشتری

3

قبل از حل مائل

9

بعد از حل مائل

برای حل آ داشت باشد .ب قول جرج تولیا «ب یک مائل مناسب قابلدسترس فکر کن».
طرح مائل میتواند زمانی اتفاق بیافتد ک هدف ،حل مائل دادهشده نیاس بلک تولید یک مائل جدید
از یک موقعیس یا تجرب اسس .چنین طرح مائل ای میتواند قبل از هر «حل کردنی» اتفاق بیافتد.
زمانی ک فرد ممکن اسس برای خلق ماائل مرتبط ،ب برخسی شرایط مائل ا لی بپردازد .این نوع از
طرح مائل با مرحل «بازگشس ب عقب» تولیا مرتبط اسس.

مراحلی ک طی آ مائل حل میشود دخ جدول  5-11معرفیشده اسس.
جدول  .6-31مراحل حل مسئله در رشته ریاضی
ردیف

مراحل

توضیح

0

فهمید

مجهول چیاس؟ دادهها کدام اسس؟ شرط چیاس؟ آیا تحقق یافتن شرط مائل امکا تذیر اسس؟ آیا شرط مائل

مائل

برای تعیین مجهول کفایس داخد یا خیر؟ یا حشو و زائد اسس؟ یا متناقض اسس؟ شکلی خسم و عالمسهای
مناسب خا ب کاخ برید .قامسهای مختلف شرط خا جدا کنید .آیا میتوانید آ ها خا بر خوی کاغذ بیاوخید؟

2

طرح نقش

9

اجرای

دخ ضمن اجرای نقش حل مائل  ،هر گام خا ک برمیداخید چک و امتحا کنید ،آیا میتوانید آشکاخا ببینید ک

نقش

گام برداشت شده دخسس بوده اسس؟ آیا میتوانید دخسس بود آ خا ثابس کنید؟

اختباط میا دادهها و مجهول خا تیدا کنید .ممکن اسس مجبوخ شوید ک دخ وخ

یافس نشد اختباط ماتقیمی

میا دادهها و مجهول ،مائل های کمکی دخ نظر بگیرید .باید سرانجام یک نقش برای حل مائل طرح کنید.
مهمترین سؤاال  :آیا آ خا تیشتر دیده بودید؟ آیا همین مائل خا ب

وخ دیگر دیدهاید؟ آیا از مائل ای وابات

ب آ آگاهی داخید؟ آیا از قضی ای ک بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟ ب مجهول نگاه کنید! و بکوشید تا دخباخه
مائل ای بیندیشید ک همین مجهول یا شبی آ خا داشت باشد .دخ اینجا مائل ای وابات ب مائل شما وجود داخد
ک تیشتر حلشده اسس .آیا میتوانید آ خا ب کاخ برید؟ آیا میتوانید خوش آ خا ب کاخ برید؟ آیا باید یک عنصر
کمکی خا واخد کنید تا ب کاخ برد آ خا ممکن سازد؟ آیا میتوانید وخ مائل خا دوباخه بیا کنید؟ آیا میتوانید
آ خا ب

وختی دیگر بیا کنید؟ ب تعریفها خجوع کنید .اگر نمیتوانید مائل طرحشده خا حل کنید؛ نخاس ب

حل کرد مائل ای وابات ب آ بپردازید .آیا میتوانید مائل وابات ای خا ک بیشتر دخ دسترس باشد تخیل
کنید؟ یا یک مائل کلیتر؟ یا یک مائل خاصتر؟ یا یک مائل مشاب ؟ آیا میتوانید یک قامس از مائل خا
حل کنید؟ تنها یک ج ء از شرط خا نگ داخید و باقی آ خا کناخ بگذاخید؛ دخ این وخ

مجهول تا چ اندازه

معلوم میشود و چگون تغییر میکند؟ آیا میتوانید از دادهها چی سودمندی استخراج کنید؟ آیا دادههای دیگری
ب فکر شما خطوخ میکند ک بتواند برای ب دسس آوخد مجهول سودمند باشد؟ آیا میتوانید مجهول یا دادهها
یا دخ وخ

ل وم هر دو خا چنا تغییر ک مجهول تازه و دادههای تازه ب یکدیگر ن دیکتر باشند؟ آیا هم

دادهها خا ب کاخ بردید؟ آیا هم شرط خا ب کاخ بردید؟ آیا هم مفاهیم ا لی مندخج دخ مائل خا ب کاخ بردید؟

3

اخزیابی

ب عقب نگاه کرد یا امتحا کرد جوابی ک ب دسسآمده اسس .آیا میتوانید نتیج خا چک کنید؟ آیا میتوانید

جواب

نتیج خا از خاهی دیگر ب دسس آوخید؟ آیا میتوانید نتیج یا خوش خا دخ مائل ای دیگر ب کاخ برید؟
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مقدمه
تژوهشگر باید با اشراف ب موضوع مطا لع و برخوخداخی از مهاخ

فنی و دانش الزم تژوهش خا انجام دهد .او باید

بداند ک از کجا و چگون تژوهش خا آغاز کند و چگون آ خا ادام دهد و دخنهایس چطوخ فرایند تژوهش خا جمعبندی
کند و آ خا ب نتیج برساند .دخ فرآیند تژوهش شناخس مالحظا

حقوقی تژوهش بایاخ مهم اسس.

 .9-38مفهوم حقوق پژوهش
«حقوق» عباخ

اسس از «مجموع قواعد سازما دهی شده ک بر اعضای جامع تحمیل میشود و واجد ضمانس

اجرای جمعی اسس» .این قواعد بر باتر یک نظم اجتماعی شکل میگیرند .نظم حقوقی ،ساما دهنده «خوابط میا
افراد»« ،افراد با نهادهای عمومی» و «نهادهای عمومی با یکدیگر» اسس .دخواقع ،نظم حقوقی مجموع ای از هنجاخهاسس
ک دخ قانو اساسی و سایر قوانین موجود برای تنظیم خوابط و وضعیسهای حقوقی هر جامع اناانی شکل میگیرد.
ا ل حاکمیس قانو اقتضا میکند ک تمام اموخ جامع بر طبق قوانین عمومی باشد تا «زمین برخوخداخی هم مردم
از حقوق و تکالیف یکاا و ممانعس از خودسری» فراهم شود .یکی از خصایص باخز قانو  ،ال امآوخ بود آ اسس.
دخ حوزه تژوهش قوانین مشخصی وجود داخد ک اطالع از آ ها برای تژوهشگر ال امی اسس .فقدا شناخس الزم
از قوانین تژوهشی میتواند باعث خااخ های مادی و اعتباخی جدی ب تژوهشگر شود .دخ برخی مواخد ناآگاهی
باعث اتهام بایاخی از تژوهشگرا ب مواخدی چو سرقسهای ادبی شده اسس .بر این اساس هر تژوهشگر برای
فعالیس مؤثر و مناسب خود ب آگاهی از انواع قوانین «خسمی ،سازمانی و بینالمللی» دخ حوزه تژوهش ب شرح جدول
 0-18نیاز داخد.
جدول  .9-38انواع قوانین پژوهشی
توضیح

ردیف

انواع قوانین

0

خسمی کشوخی

3

سازمانی

اساسنام  ،آئیننام  ،مقرخا  ،نظامنام  ،دستوخالعمل ،منشوخ اخالق و شیوهنام های سازمانی

9

بینالمللی

بر اساس توافق بین دولسها و ملسها تنظیمشده

قانو اساسی ،مصوبا

مجلس شوخای اسالمی ،مصوبا

شوخای عالی انقالب فرهنگی ،مصوبا

شوخای

عالی فضای مجازی و دیگر اسناد حقوقی خسمی کشوخ

مباحث حقوقی تژوهش بیشتر مربوط ب مالکیس فکری اسس .مالکیس فکری ب آفرینشهای ذهنی ازجمل کتاب،
مقال  ،تران  ،موسیقی ،طرحهای نعتی ،اختراعا

و مانند اینها اشاخه داخد ،ک ب دو مقولة «مالکیس ادبی-هنری» و

«مالکیس نعتی» تقایم می شود .حقوق مالکیس فکری ،مانند سایر حقوق مالکیتی دیگر ،ب تدیدآوخنده و مؤلف
ب عنوا

احب اثر اجازه میدهد از اثر محافظس کند و با حق تألیفی ک دخ اختیاخ داخد دخ خاستای کاب سود و

منفعس از اثرش قدم برداخد؛ این هما حقّی اسس ک دخ ماده  31اعالمی جهانی حقوق بشر نی ب آ اشاخهشده اسس.
 .2-38انواع مصادیق سرقت علمی
سرقس علمی داخای مصادیق متعددی اسس ک برخی از مهمترین آ ها ب شرح جدول  3-18خواهد بود.
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جدول  .2-38انواع مصادیق سرقت علمی
توضیح

ردیف

انواع

0

استناد نداد

3

استناد نامتناسب

9

ترجم

استفاده از آثاخ و ایدههای دیگرا بدو استناددهی
شامل استنادهای ناقص ،گمراهکننده ،بیشازحد و نقلقول کوتاه ناقص
ترجم اثر خود ب زبا دیگر بدو استناددهی و ترجم اثر دیگری بدو استناددهی

آشکاخترین نوع سرقس علمی استفاده از آثاخ و ایدههای دیگرا بدو استناددهی و شامل مواخدی چو «نویاندة
تنها  ،خونویای ،مقالة معجو  ،استتاخ ج ئی ،تنبل کاخی و خود سرقتی» 0ب شرح جدول  9-18اسس.
جدول  .9-38انواع سرقت علمی از نوع استناد ندادن
توضیح

ردیف

انواع

0

نویانده تنها

انتشاخ «آثاخ بینام» بنام خود یا اشخاص دیگر

3

خونویای

کپیبرداخی قامتی از متن دیگرا بدو استناد

9

مقالة معجو

1

استتاخ ج ئی

9

تنبل کاخی

5

خود سرقتی

کپیبرداخی از چند مطلب و تلفیق دادهها بدو تغییر خاص و نداشتن استناد
و عباخا

تالش برای تغییر ظاهر و ن محتوا با تغییر کلما

دخحالیک ا ل ایده متعلق ب دیگری اسس.

رف زما زیاد برای سرهم کرد متنها و ایدههای دیگرا ب جای تالش برای خلق ایده و اثر
استفاده فرد از آثاخ قبلی خودش ک قبالً منتشرشده بدو داد استناد

دخ مواخدی هم سرقس علمی دخ عین استناددهی خخ میدهد .ازجمل این مواخد میتوا ب «استناد ناقص ،استناد
گمراهکننده ،نقلقول ناقص ،استناد بیشازحد و جنایس کامل» 3ب شرح جدول  1-18اشاخه کرد (عباسیا .)0931 ،
جدول  .3-38انواع سرقت علمی در شرایط استناد دادن
توضیح

ردیف

انواع

0

استناد ناقص

3

استناد گمراهکننده

9

نقلقول ناقص

استناد دخسس ب منبع اما بدو دخج عالمس نقلقول برای استفاده از عین عباخ

1

استناد بیشازحد

خعایس استناد و عالمس نقلقول اما بدو وجود هرگون حرف جدید دخ متن تژوهش (فقط تکراخ)

9

جنایس کامل

خعایس ا ول استناد دخ چند موخد اما آگاهان برخی ایدهها و مطالب دیگرا ب خود مناوب کرد

اشاخه ب نام نویانده اثر اما کوتاهی دخ ذکر سایر مشخصا
استناد کوخ یا نبود اطالعا

کتابشناختی برای یافتن منبع

دقیق برای یافتن منبع

تژوهشگر هنگام استفاده از کاخ دیگرا دخ اثر خود ،یکی از س حالس ب شرح جدول  9-18خا انجام میدهد ک
برای تیشگیری از سرقس علمی دخ هر س حالس نیاز ب استناد داخد.
جدول  .5-38انواع روشهای استفاده از کار دیگران در پژوهش
ردیف
0

انواع
خال

نویای

3

بازنویای

9

نقلقول ماتقیم

توضیح
تلخیص و گ ینش جمال

و کوتاهتر کرد متن با استفاده از جمال

متن ا لی

تاخافری ینگ یا نقلقول غیرماتقیم و نقل ب مضمو یا نوشتن یک ایده یا مطلب ب زبا تژوهشگر
نوشتن عین مطلب از مقصد

1. The Ghost Writer, The Photocopy, The Potluck Paper, The Poor Disguise, The Labor of Laziness, SelfPlagiarism
2. The Forgotten Footnote, The Misinformer, The Too-Perfect Paraphrase, The Resourceful Citer, The Perfect
Crime
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برای استفاده از کاخ دیگرا دخ یک تژوهش باید ب قواعد نگاخشی ب شرح جدول  5-18توج داشس.
جدول  .6-38قواعد نگارشی در استفاده از کار دیگران در پژوهش
ردیف
0

قواعد نگارشی

برای نقلقول ماتقیم دخ فاخسی از گیوم ب شکل « » و دخ انگلیای از کوتیشن ماخک ب شکل " " استفاده میشود.

3

تا حد ممکن ،ترهی از آوخد عالمس نقلقول انگلیای هنگام نگاخش ب زبا فاخسی

9

دخ مواخد بیش از یک جمل و دخ حد یک بند یا تاخاگراف بود  ،تأکید بر استفاده از «توخفتگی» 0برای نمایش عیناً از منبع دیگر
بود

1
9

تا حد ممکن ترهی از استناد نقلقول ماتیم ب بیش از یک بند (ج دخ مواخد استثناء)
استفاده از گیوم و توخفتگی دخ خال

نویای ب عنوا اقدامی ضروخی و حرف ای

فقدا توج الزم ب ا ول استناد داد برای استفاده از متو دیگرا  ،احتمال اختکاب سوء خفتاخ تژوهشی خا اف ایش
میدهد .اگر بازنویای ب خوبی انجام نشود ،حتی باوجود استناد آوخی ،احتمال چالش «محتواخبایی» یا «سرقس علمی»
وجود داخد .باید ب خوبی ب خواننده نشا داد ک کدام قامس از نوشت  ،ایدة دیگرا و کدام قامس حرفها و افکاخ
خود فرد اسس .ب «بازنویای ،تاخافری ینگ یا نقل ب مضمو » بر «نقلقول غیرماتقیم یا نقل معنایی» اشاخه داخد .دخ
این شکل مفهوم «بازنویای نادخسس و فریبکاخان » ب شرایط عدم خعایس «ا ول بازنویای» و استفادة لفظ ب لفظ
«خاخج از حد مجاز» از واژههای «متن مرجع» اشاخه داخد .گاهی خود عباخ

«تاخافری ینگ یا بازنویای» بات ب بافس

متن ،اشاخه ب «بازنویای نادخسس و متقلبان » داخد (خجبزاده عصاخها.)0935 ،
 .9-38قوانین حق مؤلف
ب «حق مؤلف»« ،حق تدیدآوخنده» یا «کپیخایس» هم گفت میشود .کای ک اثری خا تدید میآوخد ،قانو او خا
تدیدآوخنده (نویانده ،مؤلف ،مصنّف ،شاعر و امثال آ ) میشناسد و حقوقی خا برای او لحاظ میکند .دخ ایرا «قانو
حمایس از حقوق مؤلفا  ،مصنفا و هنرمندا » ب این مقول ترداخت اسس .حق معنوی کتاب ب اموخی چو «شناخت
شد اثر ب نام خود تدیدآوخنده و امکا تغییر آ » میتردازد .قوانین حق مؤلف ب دنبال مواخدی ب شرح جدول -18
 1هاتند (قاسمی و فنازاد.)0931 ،
جدول  .1-38امور مورد تأکید در قوانین حق مؤلف
موارد

ردیف
0

حفظ منافع قانونی و ب حق تدیدآوخندگا

3

مصونیس تدیدآوخندگا از آسیبهای استثماخ و سوءاستفاده

9

محافظس از هرگون تعدی ب خابط فرد با اثرش

1

تنظیم خابط تدیدآوخنده و اثرش با جامع و دخ چهاخچوب قانو

باید ب این نکت توج داشس ک کشوخها با توج ب «فرهنگها و خوشها» ،هرکدام چاخچوب خا ی برای اجرای
این اموخ داخند .کتابها دخ « فح حقوقی» خود ،عالوه بر نام افراد احب حق ،اغلب با نمادها و یادداشسها بر حق
1. Intention
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مؤلف تأکید میکنند .برای نمون دخ برخی کتابها جمالتی چو «حق چاپ محفوظ اسس»« ،حق طبع محفوظ اسس»،
«هم حقوق برای ناشر محفوظ اسس» یا «حقوق برای مؤلف محفوظ اسس» ب چشم میخوخد .عباخ ها ب این معنی
اسس ک هیچکس ج آنک ب حق او اشاخهشده اسس ،نمیتواند کتاب خا چاپ کند و اگر دسس ب این کاخ ب ند ،با

قانو خوب خوسس .کشوخهایی ک ب معاهدههای حق مؤلف تیوست اند از نماد © دخ فح حقوقی و وسط همین
فح استفاده میکنند .برای مثال:

©2000 by L. Seashore

ک معنای آ این اسس ک این کتاب برای نخاتین باخ دخ سال  3999چاپ شده و حق مؤلف از آ فردی ب نام «ال.
سیشوخ» اسس .این نماد ک اکنو دخ شماخ نمادهای بینالمللی اسس دخ سال  0393دخ «معاهده ژنو» برگ یده شد.
نماد  Pداخل دایره ب معنای این اسس ک حقوق برای ناشر محفوظ اسس (آذخنگ.)0989 ،
همچنین تبدیل قالب کتاب ب نرماف اخ یا انتشاخ یک کتاب یا مقال علمی ب

وخ

تحریفشده دخ یک خسان

همگانی بدو اجازه از احب اثر از مواخد نقض مالکیس فکری اسس .ماده  1قانو «حمایس از مؤلفا  ،مصنفا و
هنرمندا » اشاخه داخد ک «نقل از اثرهایی ک انتشاخیافت اسس و استناد ب آ ها ب مقا د ادبی ،علمی ،فنی ،آموزشی و
تربیتی و ب

وخ

انتقاد با ذکر مأخذ دخ حدود متعاخف مجاز اسس» .برای نقلقول از آثاخ دیگرا چهاخ شرط ب شرح

جدول  8-18نیاز اسس (قاسمی و فنازاد.)0931 ،
جدول  .8-38شرایط الزم برای نقلقول از آثار دیگران
شرایط

ردیف
0

امکا نقلقول از آثاخ منتشرشده

3

ل وم قید «مأخذ» ب استثنای «ج وا

9

نقل از اثر دیگر برای مقا د ادبی ،علمی ،فنی ،آموزشی و تربیتی ب

1

خعایس حدود متعاخف دخ نقل از اثر

دخسی»
وخ

0

انتقاد و تقریظ و ن برای مقا د تجاخی

چهاخ معیاخ مهم برای استفاده منصفان از آثاخ دیگرا ب شرح جدول  3-18وجود داخد؛ دخ غیر این وخ

استفاده

نوعی نقض کپیخایس اسس.
جدول  .1-38معیارهای استفاده منصفانه از آثار دیگران
شرایط

ردیف
0

برای مقا د آموزشی و غیرانتفاعی

3

توج ب ماهیس و طبیعس اثر

9

توج ب می ا و اهمیس ماهوی بخش موخداستفاده از کل اثر

1

تأثیر استفاده بر بازاخ احتمالی یا اخزش اثری ک حقوق ناشی از آ نقض شده

دخ حال حاضر ،بیشتر نظام های حقوقی ،قواعدی برای حمایس و حفاظس از آثاخ فکری وجود داخد« .حقوق
تدیدآوخ یا مؤلف» ب دو دست «مادی و معنوی» تقایم میشود .دخ «حقوق مادی» حق مؤلف ،قابلانتقال ب دیگرا و
محدود ب زما اسس؛ اما دخ «حقوق معنوی» حق مؤلف وضعیتی دائمی و غیرقابلانتقال ب دیگرا داخد .طبق ا ول
 .0مطلبی خا دخ تمجید کتاب یا نوشت ای نوشتن
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۸۸۴

مالم حقوقی ،تخطی از «حقوق مادی و معنوی مؤلف» ،ب مثاب نقض قانو حق مؤلف و داخای تیگرد قانونی اسس.
دخ اغلب مواخد« ،نقض حق مؤلف» ب

وخ غیرماتقیم و دخ فضای غیر قراخدادی یا بدو خابط قراخدادی ،با شکلهای

«خونویای ،سای نویای و سایر مواخد سرقس علمی» انجام میشود .دخ سالهای اخیر با گاترش باترهای اختباطی و
فضای مجازی« ،نقض حق مؤلف» بیشتر شده اسس.
«قواعد عام مائولیس قراخدادی» و «مائولیس مدنی» ،تکالیفی برای جبرا خااخ

زیا دیده داخند .دخ قوانین

«ایرا » و «کنوانایو های بینالمللی بر و تریپس» ضمانس اجراهایی برای احقاق حق ازدسسخفت تدیدآوخا  ،تحس
موقتی و احتیاطی» و «جبرا خااخ » ب شرح جدول  09-18وجود داخد.

دو عنوا «اقداما

جدول  .90-38انواع ضمانت اجرایی احقاق حق مؤلف
ردیف
0

انواع
اقداما

توضیح
اقداماتی با هدف جلوگیری از نقض قریبالوقوع ،انهدام و جمعآوخی ناخ های تقلبی برای جلوگیری از

موقتی و

احتیاطی
3

وخود خااخ

جبرا خااخ

بیشتر و یا استمراخ خااخ

موظف کرد شخص ناقض حقوق ب ترداخس خااخ

دخ ایرا از قوانین مربوط ب «اقداما

ناشی از نقض ب شخص مؤلف

موقتی و احتیاطی» آ اسس ک شخص تدیدآوخ با استناد ب مواد قانونی

جدول  00-18میتواند از انتشاخ ناخ های تقلبی اثرش جلوگیری کند.
جدول  .99-38برخی قوانین ایران برای اقدامات موقتی و احتیاطی
ردیف

قانون

0

ماده  33قانو حمایس از حقوق

3

توضیح
تأکید بر خسیدگی مراجع قضایی ب شکایس شاکی خصو ی و دخ وخ

تأیید دوخ

مؤلفا و مصنفا و هنرمندا

حکم ممانعس از نشر و تخش و عرض آثاخ موخد شکایس و ضبط آ

ماده  3قانو ترجم و تکثیر

تأکید بر خسیدگی مراجع قضایی ب شکایس شاکی خصو ی ،و دخ وخ تأیید جلوگیری

کتب و نشریا

و آثاخ وتی

از نشر و تخش و عرض کتب و نشریا

دخ ایرا از قوانین مربوط ب «جبرا خااخ
ازجمل خااخا

و آثاخ وتی موضوع شکایس و ضبط آ

ناشی از نقض حق مؤلف» میتوا ب انواع «خااخا

قابل مطالب »

مادی و معنوی مانند «ه ین های دادخسی و حقالوکال » اشاخه کرد .البت دخباخه «خااخ

عدمالنفع یا

منافع ازدسسخفت شخص مؤلف» ب دلیل نقض حق مؤلف ،وحد

خوی ای وجود نداخد و این مهم دخ قانو مبهم

باقیمانده اسس .دخ این شرایط شخص مؤلف میتواند با استناد ب مواد قانونی جدول  03-18علی شخص ناقض دخ
محاکم طرح دعوی کند و جبرا خااخ

خا خواستاخ شود (نعمتی.)0931 ،

جدول  .92-38برخی قوانین ایران برای جبران خسارت مؤلف در قانون ایران
قانون

ردیف
0

ماده  38قانو حمایس حقوق مؤلفا و مصنفا و هنرمندا

3

ماده  1قانو ترجم و تکثیر کتب و نشریا

و آثاخ وتی

9

ماده  8قانو ترجم و تکثیر کتب و نشریا

و آثاخ وتی
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 .3-38انواع سامانههای کنترل رفتار حقوقی در پژوهش
تیشرفس های فناوخان عالوه بر اف ایش زمین سرقس علمی ،شرایط تشخیص این اقداما

خا هم آسا کرده اسس.

«نرماف اخهای مشاب یاب» دخ زبا انگلیای و دخ سالهای اخیر دخ زبا فاخسی ب قابلیسهای باالیی دسسیافت اند .نحوة
عملکرد این نرماف اخها مشاب موتوخهای جاتجو و برخوخداخ از انواع «تایگاه داده ،نمای و امثال آ » هاتند تا بتوانند
مشابهس ها خا با منابع موجود تشخیص دهند .این اقدام با شناسایی مواخد کپی و چابانده شده وخ

میگیرد .دخ

شکلهای تیشرفت تالش شده تا مواخد «نقلقولهای غیرماتیم یا بازنویایها»« ،ترجم ها» و حتی «سرقس ایده» ب
کمک هوش مصنوعی قابل تشخیص شود ک البت این خوند دخ حال تکمیل اسس (عباسیا و خجبزاده عصاخها،
.)0931
دخ ایرا مرک خسمی برای انجام این کاخ «تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا
ایرانداک» ب عنوا یک تژوهشگاه دخ زیرمجموع «وزاخ

علوم ،تحقیقا

ایرا بانام اختصاخی مشهوخ

و فناوخی» با ایجاد انواع سامان ها ب شرح

جدول  09-18ب تژوهشگرا برای کنترل خفتاخهای حقوقی تژوهشی کمک میشود.
جدول  .99-38انواع سامانههای خدمترسانی به پژوهشگران در ایرانداک
توضیح

ردیف

انواع

0

سامان تیشین تژوهش

3

سامان همانندجو

9

سامان ملی ثبس تایا نام ،

برای مروخ عناوین سایر تیشین ها و گ اخش عناوین مشاب یا تکراخی
برای مروخ محتوای تایا نام ها ،خسال ها و وبسایسها و گ اخش میرا مواخد مشابهسها
امکا ثبس تیشنهاده ،تایا نام و خسال برای یانس از حقوق تدیدآوخندگا

خسال و تیشنهاده

 .9-3-38سامانه پیشینه پژوهش (تکراری نبودن عنوان)
بر اساس مصوب «وزاخ

و فناوخی» برای جلوگیری از «تکراخ موضوعا

علوم ،تحقیقا

تژوهشی» ثبس عنوا

تروتوزالها دخ «ایرانداک» توسط دانشجویا اجباخی اسس .دانشجویا باید برای اطمینا از تکراخی نبود «عنوا
تروتوزال»  ،گ اخشی خا از سامان تیشین تژوهش دخیافس کنند تا تروتوزال آ ها ب تأیید گروه یا مراجع ذیخبط
دانشگاهی برسد .دانشجویا با اخائ خسمی دخخواسس بر خوی سامان و ترداخس ه ین مشخص شده بر خوی آ از
طریق یک نام خسمی ،تاسخ خود خا نشانی الکترونیکی معرفی شده ،دخیافس خواهند کرد .مراحل اجرای گامب گام این
فرایند خا میتوا دخ جدول  01-18مروخ کرد (سامان تیشین تژوهش ،بیتا).
جدول  .93-38مراحل ثبت عنوان تصویبشده در ایرانداک
مراحل

ردیف
0

مراجع ب آدخس سایس ایرانداک ب نشانی/ https://irandoc.ac.ir:

3

کلیک بر خوی قامس دخخواسس تیشین تژوهش

9

واخد شد دخ قامس «کاخبر تازه هاتم»
و زد دکم نامنویای

1

واخدکرد مشخصا

9

مراجع ب ایمیل و تأیید لینک اختباطی اخسالشده از طرف ایرانداک و وخود ب

5

دخیافس تاسخ نهایی دخباخه موضوع دخ ایمیل
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دخ ادام هر یک از مراحل معرفیشده دخ جدول ،ب

وخ

تصویری اخائ میشود .دخ شکل  0-18فح ا لی

ایرانداک نمایش دادهشده اسس.

شکل  .9-38صفحه اصلی ایرانداک

سپس خوی قامس تیشین تژوهش کلیک کرده تا فح ای ب شکل  3-18باز شود.

شکل  .2-38ورود به صفحه پیشینه پژوهش

سپس خوی قامس «کاخبر تازه هاتم» کلیک کرده تا فح ای ب شکل  9-18برای تر کرد مشخصا و نامنویای
باز شود.
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شکل  .9-38ورود به صفحه نامنویسی

تس از تر کرد مشخصا

و با کلیک خوی گ ین نامنویای فح ای ب شکل  1-18مقابل شما باز میشود.

شکل  .3-38پیام ارسالی پس از نامنویسی در ایرانداک

با مشاهده تیام اخسالی تس از نام نویای باید ب ایمیل یا خایانام خود بروید و ایمیل اخسالشده از ایرانداک خا
بازکنید .دخ ایمیل بازشده فضایی ب شکل  9-18خا مشاهده خواهید کرد.
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شکل  .5-38ایمیل دریافتی از ایرانداک پس از نامنویسی

دخ این مرحل باید خوی لینک اخسالشده کلیک کنید تا نامنویای شما تأیید شود .تس از کلیک خوی لینک فح ای
ب شکل  5-18مقابل شما باز میشود.

شکل  .6-38ورود به سامانه ایرانداک و دریافت تأیید نامنویسی

دخ این مرحل باید خوی لینک وخود ب سامان کلیک کنید تا واخد سامان شوید .دخ این مرحل از شما آدخس ایمیل
و تاوخد انتخابی ک هنگام نام نویای مشخص کردید ،برای وخود ب سامان خواست میشود .با وخود آ ها شما واخد
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سامان خواهید شد .دخ این مرحل فضایی ب شکل  1-18ب نام «تیشین تژوهش» مقابل شما باز میشود.

شکل  .1-38ورود به بخش پیشینه پژوهش سامانه ایرانداک

دخ این مرحل باید خوی ثبس دخخواسس تیشین کلیک کنید تا فضایی ب شکل  8-18مقابل شما باز شود.

شکل  .8-38ورود به بخش ثبت درخواست پیشینه تازه
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دخ این مرحل باید فرم خا تکمیل و موضوع یا عنوا خسال خا ثبس کرد .سپس نابس ب ثبس و ترداخس آنالین
اقدام کنید تا نتایج کاخ و برخسی دخ خصوص تکراخی نبود موضوع خسال ب نشانی شما اخسال شود .دخ قامس
اف ود خایانام نشانی ایمیل اساتید خاهنما و مشاوخ خا بنویاید تا نتایج برای آ ها نی اخسال شود .تس از اتمام کاخ
ظرف  31تا  13ساعس ،تیامی مشاب شکل  3-18ب نشانی ایمیل شما اخسال میشود.

شکل  .1-38نمونه پیام دریافتی از ایرانداک برای تأیید تکراری نبودن موضوع

 .2-3-38سامانه همانندجو (بررسی میزان مشابهت در پروپوزال ،پایاننامه و رساله)
سامان «همانندجو» از تشتوان بانک «متو تایا نام ها ،خسال ها و دیگر مداخک علمی» برخوخداخ اسس ک این بانک
اطالعاتی ب طوخ تیوست دخ حال بروز شد میباشد .سامان همانندجو برای بهبود اخالق علمی و حمایس از مالکیس
فکری و معنوی و همچنین تیشگیری از بدخفتاخیهای علمی خاهاندازی شد« .همانندجو» با جاسوجوی خودکاخ دخ
«متن کامل تایا نام ها و خسال ها و دیگر مداخک علمی دخ ایرانداک» و همچنین دخ «وب» ،نوشت های همانند خا بازیابی
و «اندازه همانندی» و «منبع اطالعا

همانند» خا نمایش می دهد .بر اساس قوانین و مقرخا

معرفی شده دخ جدول

 09-18استفاده از «همانندجو» برای تمام «تیشنهادهها یا تروتوزالها»« ،تایا نام ها» و «خسال ها» دخ حوزههای علمی و
همچنین دانشگاهها ،تژوهشگاهها و مؤسا های آموزش عالی ،تژوهشی ،و فناوخی دولتی و غیردولتی کشوخ اجباخی
اسس (سامان همانندجو ،بیتا).
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جدول  .99-38قوانین و مقررات اجباری بودن استفاده از همانندجو برای تمامی پروپوزالها ،پایانها و رسالهها در ایران
ردیف
0
3

قانون
تبصره ن قانو «تیشگیری و مقابل با تقلب دخ تهی آثاخ علمی» مصوب  90مرداد  0935مجلس شوخای اسالمی
آییننام شماخه  /039333دخ تاخیخ 0939/3/5وزاخ

علوم ،تحقیقا

و فناوخی

برای کاخباس این سامان  ،تژوهشگرا و مؤسا ها و نشری ها و همایشها میتوانند ب عضویس این سامان دخآیند
و ازآ تس با وخود ب سامان  ،نوشت های خود خا باخگذاخی و نتیج همانندجویی خا دخ کوتاهترین زما دخیافس کنند.
نشانی وخود ب این سامان « »/https://tik.irandoc.ac.ir/User/SignUpاسس .با انتخاب این آدخس واخد فضایی ب
شرح شکل  18-09خواهید شد.

شکل  .90-38صفحه ورودی سامانه همانندجو

دخ این فرایند ابتدا ثبسنام توسط دانشگاه و با معرفی یک نماینده و عضویس آ انجام میشود .یک ایمیل برای
نماینده اخسال میشود و او مجوز عضو کرد اعضا دخ سامان خا تیدا میکند .بعد از فعال شد عضویس ،یک ایمیل
شامل گذخواژه و شناس برای استاد میخود .شناس شامل کد  9کاخاکتری اسس ک استاد باید ب دانشجو برای وخود
بدهد .نامنویای شخص حقیقی برای دانشجوها اسس ک از آ طریق باید ثبسنام خود خا انجام دهند.
برای کاخباس این سامان  ،تژوهشگرا و مؤسا ها و نشری ها و همایشها میتوانند ب عضویس این سامان دخآیند
و ازآ تس با وخود ب سامان  ،نوشت های خود خا باخگذاخی و نتیج همانندجویی خا دخ کوتاهترین زما دخیافس کنند.
مراحل استفاده دانشجو از سامان همانندجو ب شرح جدول  01-18خواهد بود.
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جدول  .93-38مراحل ثبت و استفاده از سامانه همانندجو در ایرانداک
ردیف
0

مراحل
انتخاب گ ین نامنویای از بخش «شخص حقیقی» مربوط ب دانشجویا
شخصی دخ س گام و با دقس

3

تکمیل اطالعا

9

دخ قامس خایانام  ،نشانی ایمیل خود خا واخد کنید و دخ قامس گذخواژه خم ی خا انتخاب نمایید.

1

تس از ثبسنام ،تیوند فعالسازی ب خایانام کاخبر فرستاده میشود و با کلیک خوی آ  ،فعالسازی حااب کاخبری وی انجام
میشود .اگر خایانام کاخبر نادخسس باشد یا دخسس واخد نشود ،خایانام فعالسازی برای کاخبر فرستاده نمیشود و نامنویای ب
تایا نمیخسد و کاخبر نخواهد تواناس همانندجو خا ب کاخ ببرد.

9

تس از فعالسازی حااب کاخبری ،کاخبر میتواند با خایانام (ایمیل) و گذخواژه خود واخد سایس همانندجو شده و مراحل
بعدی خو برای ثبس تروتوزال یا تایا نام انجام دهد.

5

وخود ب محیط همانندجو نمایا شد

فح داشبوخد با دو گ ین «دخخواسس تازه» و «دخخواسسهای گذشت » ک کاخبرد باید

خوی گ ین «دخخواسس تازه» کلیک کند.
1

دخ قامس دخخواسس تازه ،باید نوع دخخواسس خا مشخص کرد و عنوا خا نوشس .دخ ادام متن تروتوزال ،تایا نام یا خسال
از چکیده تا آخر نتیج گیری و ب استثنای فهرسس مطالب ،فهرسس منابع و مأخذ و ضمایم از فایل ا لی فقط با فرمس Word

با ( )A+Ctrlانتخاب و آ خا با( )C+Ctrlکپی و آ خا ( )V+Ctrlدخ کادخ متن ا لی برای همانندجوی  pasteکنید.
8

دخ گام بعد و تس از واخدکرد خایانام (ایمیل) استاد خاهنما و شناس استاد خاهنما (تنج کاخکتری) ک میتوانید از استاد خاهنما
بگیرید .تایپ حروف ب خگ و کوچک و عدد دخ شناس خیلی مهم هاس اگر دخسس تایپ نشود ایرانداک تأیید نمیکند.

3

کلیک خوی دکم تأیید و نمایش ه ین همانندجوی و با امکا ترداخس با استفاده از کاخ بانکی ک تس از ترداخس مرحل
کاخ تمام میشود.

09

تیگیری نتیج اغلب از  09دقیق بعد از ثبس ممکن اسس .برای این منظوخ باید ب گ ین «دخخواسسهای گذشت » خفس تا دخ د
همانندجویی خا دید .محدوده مجاز همانندی حداکثر تا  99دخ د اسس .اگر همانندی بیش از  99دخ د باشد ابتدا باید
اشکاال

00

برطرف و مجدد مراحل قبل تکراخ شود.

برای دید اشکاال

گرفت شده دخ قامس عالمس جاتجو ک نوشت شده دید خو ب نید میتوانید ببیند چ قامسهایی برای

شما ماخکداخ شده و ب عنوا ایراد باید برطرف شود.

این کاخ هم برای تروتوزال و هم برای تایا نام و خسال باید انجام شود .می ا دخ د قابل همپوشانی حداکثر تا
 99دخ د اسس .اگر همانندی از  99دخ د بیشتر بود باید بخشهایی مانند فهرسس مطالب ،فهرسس منابع و عناوین
تکراخی خا حذف کرد و تا حد امکا مبانی نظری و تیشین فصل دوم ک بیشترین همانندیها دخ آنجا گ اخش میشود،
توسط تژوهشگر بازنویای و با زبا و جمل بندی جدیدتری اخائ شوند .نتایج همانندجو با خنگهای مختلفی اخائ
میشود ک هر خنگ نماد استفاده از یک منبع خاص اسس.
 .9-3-38سامانه ثبت ملی پایاننامه ،رساله و پیشنهاده
آییننام ثبس و اشاع تیشنهادهها ،تایا نام ها ،و خسال های تحصیال

تکمیلی و یانس از حقوق تدیدآوخا دخ آ ها

(شماخه /039333و تاخیخ  )5/3/0939از هم دانشگاهها ،تژوهشگاهها ،و مراک آموزش عالی ،تژوهشی ،و فناوخی
دولتی و غیردولتی زیر نظر وزاخ

علوم ،تحقیقا  ،و فناوخی خواست اسس ک فایل تماممتن این مداخک خا دخ
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تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا

ایرا (ایرانداک) ثبس کنند .برای آسا سازی این فرایند ،ایرانداک «سامان ملی ثبس

تایا نام  ،خسال  ،و تیشنهاده» خا با نشانی « »https://sabt.irandoc.ac.ir/دخ اختیاخ دانشجویا قراخ داده اسس .فرایندهای
قابلاستفاده دخ این سامان ب شرح جدول  09-18میباشد.
جدول  .95-38کاربردهای سامانه ثبت ملی پایاننامه ،رساله و پیشنهاده
ردیف

موارد

0

تروتوزال یا تیشنهاده

3

تایا نام یا خسال

توضیح
مراجع دانشجویا ب سامان تس از تصویب تیشنهاده ،ثبس اطالعا

تیشنهاده و دخیافس شناس

خهگیری
الف) ثبس و باخگذاخی فایل تماممتن و دخیافس شناس خهگیری ب من ل ثبس تایا نام یا خسال دخ
سامان
ب) اعالم شناس خهگیری ب مؤسا محل تحصیل
ج) وخود دانشگاه ب سامان و برخسی و تأیید اطالعا

دانشجو برای ثبس تایانی

تسازاین گامها ،مداخک سازما دهی و دخ چاخچوب آییننام یادشده دخ تایگاه اطالعا

علمی ایرا (گنج) ب

نشانی  Ganj.irandoc.ac.irدخ اختیاخ عموم گذاشت میشود .فرایند ثبس دخ این سامان ب شرح شکل  00-18اسس.

شکل  .99-38فرایند ثبت در سامانه

ج ئیا

مراحل این فرایند خا میتوا ب

وخ

ساده و کاخبردی از خوی سامان دید (سامان ملی ثبس تایا نام ،

خسال و تیشنهاده ،بیتا).
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مقدمه
اخالق تژوهش از یکسو ب برخسی عملکرد تژوهشگر و از سوی دیگر داوخیهای اخزشی دیگرا از تژوهش خا
موخدتوج قراخ می دهد .دخ این فصل ابعاد مختلف اخالق تژوهش موخدبحث قراخ خواهد گرفس.
 .9-31مفهوم اخالق پژوهش
وجدا دخ ترجم واژه  Moralب قواعد و ا ول تعیینکننده خفتاخهای خوب و بد از منظر اخزش و داوخی اشاخه داخد؛
دخحالیک اخالق دخ ترجم واژه  Ethicsناظر بر قواعد اخالقی تایشگر خفتاخ حرف ای و کاخی برای ترسیم مجموع ای
از ضوابط توافقی اسس .برخی از محققا  ،واژه ا ول اخالقی خا از واژه اخالق تفکیک میکنند و «اخالق» خا ب طوخکلی
برای مشخص کرد معیاخهای «خفتاخ نیک» اما «ا ول اخالقی» خا برای معرفی یک خویکرد خردگرا و حتی علمی و
توجیهی دخ موخد قواعد خفتاخی ب کاخ میبرند .ازآنجاک ا ول اخالقی ب

وخ

مدو و دخ قالب تو ی های مندخج

دخ مادهها و بندهای خاص عرض میشوند ،ب حوزه حقوق ن دیک میشوند؛ اما تفاوتی ک با مقرخا
این اسس ک مقرخا

حقوقی داخند،

حقوقی عمومیس داخند و اجرای آ برای هم افراد الزم اسس ،دخحالیک ا ول اخالقی ،از

ویژگی های اقتداخآمی برخوخداخ نیاتند و تنها یک گروه اجتماعی یا حرف ای خاص مانند دانشجویا و اساتید خا
دخبرمی گیرند و جنب های ال امآوخ آ ها نی محدود اسس (ببرا  ،خانیکی و آطاهریا .)0931 ،
اخالق حرف ای ب عنوا مائولیسهای اخالقی یکنهاد یا بنگاه ازجمل افراد شاغل دخ آ اسس و شامل خهنمودهای
عملی و کاخبردی اسس .ضروخ

تدوین ا ول اخالق حرف ای تژوهش دخ سالهای اخیر موخدتوج جدی قراخگرفت

اسس .امروزه منشوخهای اخالقی متعددی مانند کوپ وجود داخند ک موخدتوافق بینالمللی قراخگرفت اند .اخالق حرف -

ای ب دنبال فهمی از اخالق معنوی یا وجدا اسس ک دخنهایس ب برداشس ما ب عنوا شخص مائول دخ برابر اخزشها
میانجامد .وقتی عنا ر نظام اخالق حرف ای دخ تعاخض با اخالق معنوی قراخ میگیرد ،فرد دچاخ چالش میشود.
اخالق شناسا دخ توجی منطقی خفتاخها و کرداخها ،فرد خا ب ترسیم ا ول عمومی و تایداخی همچو «احترام ب
کرامس اناانی ،بیا حقیقس ،شفافیس و الت ام ب اخزشهای جمعی و اجتماعی» ترغیب میکنند .این ا ول کانو ا لی
قوانین اخالق حرف ای خا تشکیل میدهند (خانیکی.)0988 ،
اخالق شناسی حرف ای دخ حدفا ل بین اخالق و حقوق قراخ داخد .قوانین دستوخالعملهای قطعی دخ هر کشوخ
یا سازما هاتند ک تخطی از آ ها قابل تیگردهای حقوقی اسس و اغلب برای شکات شد آ ها تنبیهی دخ نظر گرفت
میشود .نیروهای انتظامی دخ مقابل قانو شکنا واکنش نشا میدهند و آ ها خا متوقف یا دستگیر کرده و ب محاکم
قضایی تحویل میدهند .محاکم قضایی نی قانو شکنا خا بر اساس مواخد تعیینشده دخ قانو  ،موخد قضاو

و جریم

قراخ می دهند .اما اخالق بیشتر جنب دخونی داخد و با معیاخ اساسی وجدا کنترل میشود .دخواقع خوب و بدهایی ک
دخ سطح جامع و فرد ،موخدتذیرش عمومی قراخگرفت یا شاخصمند شده ،توسط فردی مانند تژوهشگر ،دخونی
میشود .دخ وخ

بیتوجهی ب این شاخصها ،دخ نخاتین گام ،وجدا فرد ب او هشداخ میدهد و دخ سطوح بعدی،
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قضاو

جامع اسس ک تژوهشگر خا اخالقمداخ یا بیاخالق تشخیص میدهد .بایاخی از اموخ تژوهش هم جنب

قانونی و هم جنب اخالقی داخند (قاسمی و فنازاد.)0931 ،
 .2-31کمیته بینالمللی اخالق نشر (کوپ)

9

کوپ ،انجمنی برای بحث و تبادلنظر بین سردبیرا  ،داوخا مجال

معتبر علمی و احبنظرا این حوزه اسس .این

کمیت فعالیس خود خا از سال  0331با گروه کوچکی از سردبیرا مجال

ت شکی دخ انگلیس آغاز کرد و اکنو حدود

 3999عضو از سراسر دنیا دخ تمام خشت ها داخد و عضویس برای سردبیرا مجال

و سایر افراد عالق مند امکا تذیر

اسس .بایاخی از ناشرا ب خگ دنیا عضو کوپ هاتند .کوپ ،دستوخالعملها و تیشنهادهایی خا برای سردبیرا و ناشرا
تهی کرده اسس ک هنگام برخوخد با انواع خفتاخهای غیراخالقی دخ تژوهش ،میتوانند از آ کمک

و داوخا مجال

بگیرند .این مواخد بر خعایس ا ل امانسداخی و انصاف و داوخی بدو تعصب و ب دوخاز غرض و امثال آ تأکید داخند
(عباسیا .)0931 ،
 .9-31آئیننامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور
ب منظوخ نظاخ

بر خعایس ا ول و اخزشهای واالی اخالقی دخ انجام تژوهشها دخ حیط علوم تای و علوم زیاتی

بر اناا یا حیوانا

و تکریم خعایس حقوق تمامی افراد یا حیوانا

مرتبط با تژوهش ،آییننام ای با اهدافی ب شرح

جدول  0-13شکل گرفس.
جدول  .9-31اهداف آئیننامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور
ردیف
0

اهداف
خعایس موازین شرعی ،حقوقی و اخالقی دخ تمامی تژوهشهای تجربی
دخ برابر خطرا

احتمالی ناشی از تژوهش

3

مراقبس از حیوانا

9

حفظ حقوق آزمودنی ،تژوهشگر و سازما مجری تژوهش و حفظ اخزشهای اسالمی دخ انتخاب موضوع و خوند انجام
تژوهش

1

تیشگیری از اجرای طرحهای تژوهشهای مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی توسط تژوهشگرا داخلی و خاخجی

9

ترویج فرهنگ استفاده از مشاوخین اخالقی و حقوقی دخ برنام های تژوهشی

برای اجرای این آئیننام کمیت ای متشکل از خئیس دانشگاه (ب عنوا خئیس کمیت ) ،معاو تژوهش و فناوخی ،یکی
از اعضای علمی خشت حقوق (حداقل استادیاخ) ،یکی از اعضای علمی گروه معاخف حداقل استادیاخ یا داخای مدخک
حوزوی  ،یک نفر متخصص اخالق ت شکی و یک نفر اعضای علمی گروه آماخ (حداقل استادیاخ) وجود داخد.
این کمیت ب برخسی طرح های تژوهشی با موضوعا
میتردازند .برخسی آ ها با تأکید بر خعایس مالحظا

اناانی یا حیوانی تأییدشده توسط شوخای تژوهشی استا

«شرعی ،حقوقی و اخالقی» اسس .از مالحظا

چو « خضایس آگاهان آزمودنی ،خعایس حقوق و آزادی آزمودنی ،حفظ آزمودنی از خطرا

اخالقی مواخدی

احتمالی تژوهش ،خعایس
1. COPE
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خازداخی ،مراعا

حقوق همکاخا  ،استفاده حیح از اطالعا  ،حفظ اخزشهای اسالمی دخ انتخاب موضوع و خوند

انجام تژوهش و امثال آ » اسس .بنابراین تمام تایا نام ها و خسال های دکتری دخ خشت زیاسشناسی و خوا شناسی با
موضوعا

اناانی و حیوانی ب مجوز کمیت اخالق زیاتی نیاز داخند؛ دخ سایر خشت ها نی با نظر شوخای تژوهشی ال ام

آ مشخص میشود.
اخالقی دخ کمیت مرک ی عالوه بر شرع مقدس و قوانین خسمی کشوخ ،کد مربوط ب حفاظس

مبنای قضاو

آزمودنی اناانی و حیوانی اسس .بر این اساس ،کمیت اخالق زیاتی باید فرمهای الزم برای اخزیابی اخالقی از قبیل
فرمهای «خضایسنام  ،اخزیابی ضرخ و زیا و امثال آ » خا ب همراه اطالعا

موخدنیاز دخ دسترس تژوهشگر قراخ دهد.

کدهای مربوط ب حفاظس آزمودنی اناانی ب شرح جدول  3-13اسس.
جدول  .2-31کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی
کدها

ردیف

کاب خضایس آگاهان و کتبی دخ کلی تژوهشها بر خوی آزمودنی اناانی ب ویژه تژوهشهای مداخل ای

0

ضروخ

3

اخجحیس منافع جامع یا تیشرفس علم نمیتواند توجی کننده قراخ داد آزمودنی دخ معرض ضرخ و زیا غیرمعقول یا ایجادکننده
محدودیس دخ اعمال اخاده و اختیاخ او باشد.

9

کاب خضایس آگاهان باید فاخغ از هرگون اجباخ ،تهدید ،تطمیع و اغوا باشد.

1

دخ مواخدی ک محقق ازنظر تشکیالتی دخ باالدسس آزمودنی باشد ،علس انتخاب آزمودنی باید ب تأیید کمیت اخالق زیاتی
برسد و توسط فردی ثالث ،خضایس آگاهان کاب شود.

9

دخ تژوهش بالینی دخمانی یا غیردخمانی ،تژوهشگر باید اطالعا
فواید و مد

مربوط ب «خوش اجرا ،هدف تژوهش ،زیا های احتمالی،

تژوهش» خا دخ حد مرتبط با آزمودنی ب او تفهیم و ب سؤاال

او تاسخ دهد .این مواخد باید دخ خضایسنام قید

شوند.
5

دخ تژوهشهای علوم ت شکی ،باید قبل از انجام تژوهش تمهیدا
و دخ وخ

بروز خااخ

الزم از قبیل امکانا

تیشگیری ،تشخیصی و دخمانی فراهم

غیرمتعاخف جبرا شود.

1

نحوه گ اخش یا اعالم نتیج تژوهش ،باید با خعایس حقوق مادی و معنوی عنا ر ذیخبط (آزمودنی ،تژوهش و سازما ) باشد.

8

انصراف،

تژوهشگر باید ب آزمودنی اعالم کند ک دخ هر زما میتواند از شرکس دخ تژوهش منصرف شود .دخ وخ
تژوهشگر باید تبعا

3

نامطلوب احتمالی ناشی از ترک تژوهش خا ب ایشا تفهیم و او خا حمایس کند.

اگر ب نظر تژوهشگر ،اخائ برخی اطالعا

ب آزمودنی ،منجر ب مخدوش شد نتایج تحقق شود ،عدم اخائ این اطالعا

با تأیید کمیت اخالق دخ تژوهش باشد و دخ ضمن برنام خی ی کاملی برای آگاهی ب موقع آزمودنی از آ اطالعا
09

مائولیس تفهیم اطالعا

ب آزمودنی ب عهده تژوهشگر اسس و دخ مواخدی ک فرد دیگری این اطالعا

باید

فراهم شود.

خا ب آزمودنی بدهد،

از محقق سلب مائولیس نخواهد شد.
00

شرکس داد آزمودنی دخ تژوهش ،بدو اخائ اطالعا
خود دخ کاب اطالعا

03

مربوط ب تژوهش ،ممنوع اسس .مگر اینک آزمودنی آگاهان از حق

رفنظر کرده باشد.

دخ تژوهشهای کاخآزمایی بالینی ک وجود دو گروه «شاهد و موخد» ضروخی اسس ،باید ب آزمودنیها اطالع داده شود ک دخ
تژوهش شرکس کردهاند ک ممکن اسس ب طوخ تصادفی دخ یکی از دو گروه «شاهد و موخد» قراخ گیرند.

09

دخ تژوهشهای دخمانی می ا ضرخ و زیا باید کمتر از منافع تژوهش باشد .مرجع تشخیص کمیت اخالق دخ تژوهش با اعالم
نظر تس از مشوخ

با متخصصا حرف ای خشت مربوط اسس.
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مالحظات اخالقی پژوهش
س
01

دخ تژوهشهای غیردخمانی می ا ضرخ قابلتذیرش نباید از می ا ضرخ خوزمره آزمودنی بیشتر باشد .البت دخ محاسب آ باید
ضرخ و زیا های ناشی از اقتضای موقعیس و شرایط شغلی ،سنی ،زمانی و مکانی خا استثنا کرد.

09

«عملی ،ساده ،سریع و اقتصادی» بود نمیتواند توجیهی برای مواج کرد آزمودنی با ضرخ و زیا اضافی دخ تژوهش باشد.

05

دخ تژوهشهای داخای زیا احتمالی با آزمودنیهای دچاخ فقر فرهنگی و اجتماعی یا مالی باید دخک حیح آزمودنیها از این
زیا ها ب تأیید کمیت اخالق دخ تژوهش برسد.

01

تژوهشگر موظف اسس ک اطالعا مربوط ب آزمودنی خا ب عنوا «خاز» تلقی و آ خا افشا نکند و دخ ضمن شرایط عدم افشای
آ خا نی فراهم کند .مگر آنک دخ این مایر محدودیتی داشت باشد ک دخ این وخ

08

باید از قبل آزمودنی خا مطلع کند.

دخ مواخدی ک آزمودنی ،از نوع داخو دخ تژوهش بیاطالع باشد ،تژوهشگر بایاتی ترتیبی اتخاذ کند ک دخ شرایط ضروخی
اطالعا

مربوط ب داخو خا دخ اختیاخ آزمودنی و یا ت شک معالج او قراخ دهد.

03

هرگون

دم جامی و زیا مالی ک دخ تی انجام تژوهش بر آزمودنی تحمیل شود ،باید مطابق قوانین موجود جبرا شود.

39

انجام خوشهای گوناگو تژوهش نباید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامع باشد.

30

دخ شرایط مااوی دخ خوند تژوهش –چ ازنظر نوع آزمودنی و چ ازنظر خوش تژوهش ،انتخاب آزمودنی از بین زندانیا و
گروههای خاص ( غاخ ،عقبماندگا ذهنی ،مبتالیا ب زوال عقل ،بیماخا خوا تریش و جنین) از طرفی و بقی جامع از
طرف دیگر ،انتخاب اولویس ب عهده کمیت اخالق زیاتی اسس.

33

شرکس زندانیا دخ تژوهشهایی ک نتایج آ منحصر ب زندانیا باشد ،با کاب خضایس آگاهان کتبی بالمانع اسس.

39

زندانیا خا ب علس شرایط خاص ازجمل دخ دسترس بود آنا  ،نباید ب عنوا آزمودنی ترجیحی دخ تژوهش شرکس داد و از
طرفی نی نمیتوا آ ها خا از منافع تژوهش محروم کرد.

31

شرکس گروههای غاخ ،عقبماندگا ذهنی ،مبتالیا ب زوال عقل و بیماخا خوا تریش دخ کلی تژوهشها ب شرط کاب
خضایس کتبی از ولی قانونی آ ها و اثبا

39

ضروخ

انجام چنین تژوهشی بالمانع اسس.

انجام تژوهش غیردخمانی بر خوی جنین مجاز نیاس و تنها زمانی مجاز اسس ک ب نفع جنین و مادخش باشد و ضرخی متوج
هیچیک از آنا نشود .بدیهی اسس کاب خضایس آگاهان کتبی از مادخ و ولی قانونی جنین ضروخی اسس.
و خعایس موازین قانونی بالمانع اسس.

35

انجام تژوهش بر خوی جنینهای سقط شده ب شرط ضروخ

31

انجام تژوهش بر سلولهای بنیادی نیاز ب کاب اجازه از فرد دهنده سلول و تصویب کمیت اخالق زیاتی داخد.

همچنین کدهای مربوط ب حفاظس آزمودنی حیوانی خا میتوا ب شرح جدول  9-13مروخ کرد.
جدول  .9-31کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی
کدها

ردیف
استفاده از حیوانا

0

ضروخ

3

سالمس حیوا باید هنگام تحویل تأیید و دخ وخ بیماخی قرنطین شود .حیوا جدیدالوخود نباید تا اطمینا یافتن از سالمس
عمومی ب محل حیوانا

آزمایشگاهی برای مطالع دخ شرایط نبود امکا تجرب اناانی یا جایگ ینی نرماف اخ کامپیوتری

دیگر منتقل شود .دخ وخ

وجود بیماخی باید حیوا تحس دخما قراخ گیرد.

9

حیوانا

1

شرایط الزم نگهداخی حیوا بر اساس گون حیوا و نیازهای تخصصی آ باید قبالً فراهمشده باشد.

9

قبل از وخود ب مطالع تژوهشی باید با افراد و محیط سازگاخ شوند.

فضای نگهداخی باید امکانا

الزم خا داشت باشد و غذا ،آب و حفاظس دخ برابر حیوانا

دیگر و همچنین نیازهای خفتاخی و

اجتماعی حیوا و کنترل عوامل محیطی نظیر دمای محیط و خطوبس باید دخ نظر گرفت شوند.
5

کاخکنا محل نگهداخی حیوانا

باید دخ خابط با بیماخیهای مشترک اناا و حیوانا

آ آموزش ببینند و از «لباس ،دستکش ،چکم  ،ماسک و سایر امکانا

موخدمطالع و خوشهای جلوگیری از

حفاظتی الزم» برای حفظ سالمس استفاده کنند.
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1

برخی وسایل خاص مانند دستکشهای مخصوص کاخ یا جوندگا نی باید فراهم باشد .نوع خطر هر حیوا (چنگ زد  ،گاز
گرفتن ،نیش زد و امثال آ ) باید برای کاخکنا آموزش داده شود تا دخ حفاظس خود موخداستفاده قراخ دهند.

8

کاخکنا بخش نگهداخی حیوانا

و آزمایشگاه تژوهش باید آگاهی نابس ب اهمیس موضوع تژوهش و اهمیس نقش آ ها دخ

حفظ سالمس حیوا و دخنتیج

حس مطالع داشت باشند.

3

انتخاب حیح گون حیوا برای مطالع خاص

09

استفاده از حداقل ممکن حیوا برای مطالع

00

اجتناب از ایجاد دخد یا ب حداقل خساند ناخاحتی ،تریشانی و دخد دخ حیوانا

03

استفاده از ماکن ،بیحس کنندهها و بیهوشی مناسب

09

آموزش تژوهشگر دخباخه ابعاد زندگی ،فی یولوژیکی ،تغذی  ،سالمس ،بیماخی ،دخد و تغییرا فی یولوژیک و تاتولوژیک حیوا

01

آموزش اختصا ی دخ موخد گون های خاص موخداستفاده
الزم دخ موخد تأثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش

09

اطالعا

05

عدم استفاده از حیوانا

01

اجتناب از تکراخ غیرضروخی آزمایش

08

مراقبس تس از آزمایش و مشاهده ،نظیر اخزیابی حیوا تس از دخما یا جراحی

بیماخ دخ آزمایش

تضمین کننده این ا ول همانا تقوا ،احااس مائولیس و تعهد اخالقی دخ تژوهشگرا اسس و دخ مواخد ابهام ،تفایر
مفاد آئیننام بر عهده شوخای تژوهشی دانشگاه اسس (آئیننام اخالق زیاتی دانشگاه تیام نوخ.)0935 ،
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نرم افزارهای
نگارشی ،ویرایشی و نمایشی

هدف کلی :آشنایی با انواع نرمافزارهای نگارشی ،ویرایشی و نمایشی
اهداف یادگیری
 آشنایی با نرمافزارهای نگارشی
 آشنایی با نرمافزارهای ویرایشی
 آشنایی با نرمافزارهای نمایشی

51

مرجع پژوهش

۸۶۴

مقدمه
یکی از ترکاخبردترین نرماف اخهای موخداستفاده تژوهشگرا  ،انواع نرماف اخهای نگاخشی ،ویرایشی و نمایشی اسس .دخ
این فصل ب معرفی انواع مهم این نرماف اخها و چگونگی استفاده از آ ها ترداخت خواهد شد.
 .9-50انواع نرمافزارهای «نگارشی ،ویرایشی و نمایشی»
بیشترین کاخبردهای خوزمره تژوهشگرا  ،مؤلفا و سخنرانا دخ دنیای امروز ،استفاده از نرماف اخهای «نگاخشی،
ویرایشی و نمایشی» اسس .جدول  0-99ب معرفی ویژگیهای این نوع برنام ها میتردازد .برخی برنام ها چندکاخ خا
با هم انجام میدهند اما دخ یکی از این س حوزه ب عنوا اب اخی تخصصی و شناخت شدهتر معرفی میشوند.
جدول  .9-50انواع نرمافزارهای رایج «نگارشی ،ویرایشی و نمایشی»
ردیف

نوع نرم-

توضیح و نمونه

افزار
0

نگاخشی

برای نوشتن متو دخ زمین یا چاخچوبی خاص مانند نرماف اخ معروف وخد آفیس

3

ویرایشی

برای ویرایش متنی و نشان گذاخیها با معرفی جایگ ین مناسب برای کلما

9

نمایشی

مانند «نرماف اخ ویراستیاخ» ب

فاخسی
برای تهی و اخائ اسالیدهای نمایشی همزما با سخنرانیها یا بدو سخنرانی مانند «تاوختوینس» و «ترزی»

 .2-50نرمافزارهای نگارشی یا واژهپرداز
واژهترداز نرماف اخی برای ایجاد متن یا اسنادی ب شکل «نام  ،گ اخش ،بروشوخ و امثال آ » اسس .با واژهتردازها میتوا
انواع اسناد متنی و حتی همراه با تصویر خا تهی کرد .ترطرفداخترین واژهترداز Microsoft Word ،ب عنوا بخشی از
مجموع  Microsoft Officeاسس .همچنین برنام های « NotePadو »WordPadب عنوا واژهتردازهایی ساده و خایگا
همراه با ویندوز دخ هم سیاتمها نصب میشوند .این نرماف اخها دخ منوی  Startو گ ین  All programsو سپس
گ ین  Accessoriesقابلدسترس هاتند .دخ میا واژهتردازها نرماف اخ  Microsoft Wordبایاخ فراگیر اسس و مالط
بود بر این نرماف اخ ب کاخ با سایر واژهتردازها هم کمک میکند .تقریباً دخ تمام واژهتردازها برای ایجاد سندی جدید
باید دخ منوی  Fileگ ین  Newخا کلیک کرد .دخ آ اب اخهای متعددی برای انتخاب و اجرا وجود داخد (شکل -99
.)0
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شکل  .9-50یک صفحه  Wordمربوط به نگارش کتاب مرجع پژوهش

دخ شرایط عادی و با انتخاب یک فایل وخد جدید ،فضای خالی اولی دخ اختیاخ شما قراخ میگیرد .اما شما میتوانید
از منوی  Fileو گ ین  Newانواع «الگو یا قالب» یا  Templateخا دخ مقابل خود داشت باشید و بر اساس آ سند یا
تروژه خود خا ب

وخ

خودکاخ دخ چاخچوب مشخصی قراخ دهید (شکل .)3-99

شکل  .2-50انواع قالبهای قابل انتخاب در محیط نرمافزار واژهپرداز Word

برای تدوین گ اخش «تایا نام ها و خسال ها» و با توج ب الگوهای خا ی ک دخ دانشگاههای کشوخ موخد تأکید
قراخ میگیرد ،تو ی میشود ک تژوهشگر ب

وخ

دستی و بر اساس ساختاخ دانشگاه مقصد خود اقدام کند .با

بازشد فضای وخد و امکا شروع کاخ بر خوی یک سند خالی ،یک نشانگر چشمکز دیده میشود ک نمایشگر نقط
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شروع نوشتن اسس .برای خفتن ب خط بعد کافی اسس کلید  Enterخا فشاخ دهید .این حرکس Paragraph breakنام
داخد .می توا تنظیما

خا طوخی انجام داد ک بین خط تایا هر تاخاگراف با خط اول تاخاگراف بعدی مقداخی فا ل

ایجاد شود .هرچند نرماف اخ هرچند دقیق محتوا خا ب طوخ خودکاخ ذخیره میکند اما یکی از عادا
ب

وخ

خوب این اسس ک

دوخهای و منظم ،سند دخ حال تایپ ذخیره شود .دخنهایس ب استفاده از منوی  Fileو گ ین  Saveیا عالمس

فالتی خوی نواخ باالی محیط وخد میتوا محتوای فایل خا دخ محل ایجادشده ذخیره کرد .با گ ین  Save Asمیتوا
کل فایل خا دخ محل مشخص و دیگری ،غیر از جایی ک ایجادشده ،ذخیره شود .دخ بایاخی از مواخد و برای انجام
سریعتر کاخها از کلیدهای میانبر اجرایی استفاده میشود .این دستوخهای میانبر با نگ داشتن موس خوی اب اخ مربوط
دیده خواهد شد.
یکی از دیگر نرماف اخهای جدید و موخدتوج نگاخشی ،نرماف اخهایی هاتند ک « داها و عکسهای متنی» خا ب
نوشتاخ تبدیل میکنند .یکی از این نرماف اخهای محبوب  Google Keep Notesاسس ک با ظرفیس بایاخ باالیی این
کاخها خا انجام میدهد .ب ویژه برای کاانی ک کاخ مصاحب خا انجام میدهند ،با فعال کرد این نرماف اخ ،فرایند مصاحب
از هما ابتدا ب نوشتاخ تبدیل شده و تژوهشگر تنها باید وقس خود خا بر خوی ویرایش آ

رف کند .وجود امکا

نرماف اخ موبایلی آ باعث شده اسس تا تحول عظیمی برای رف جویی دخ وقس تژوهشگرا دخ کاخ مصاحب ها انجام
شود.
 .9-50نرمافزارهای ویرایشی
یکی از بهترین و خایجترین نرماف اخهای ویرایش متو فاخسی «ویراستیاخ یا  »Virastyarبا نمادی ب شکل  9-99اسس.

شکل  .9-50نرمافزار ویرایش متون فارسی ویراستیار

با نصب نرماف اخ تخصصی ویراستیاخ ،گ ین آ ب منوی نرماف اخ  Wordاضاف میشود و دخ نواخ اولی مانند شکل
 1-99دیده میشود.

شکل  .3-50فعال شدن نرمافزار ویراستیار بر روی Word
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نرماف اخ «ویراستیاخ» قابلیس ویراستاخی متو فاخسی دخ مواخدی چو «ا الح خطاهای امالیی و انشا»« ،اشتباها
ویرایشی نقط و نشان گذاخی» و «استانداخدسازی متنهای فاخسی» خا داخد .این نرماف اخ توسط «دبیرخان شوخای عالی
اطالعخسانی ایرا » تهی شده اسس .این نرماف اخ ب خاحتی از طریق فضای مجازی قابل دانلود و استفاده اسس .دخ جدول
 3-99انواع قابلیسهای این نرماف اخ معرفیشده اسس.
جدول  .2-50انواع قابلیتهای نرمافزار ویراستیار برای متون فارسی
ردیف

قابلیتها

0

غلطیاب
امالیی

توضیح
ا الح «امالی واژه ،فا ل گذاخی ،چابید واژهها ،واژههای با تاوند ،کلما

تکراخی»« ،اف ود واژههای

جدید ب واژهنام »« ،ا الح یکباخه یک غلط خاص دخ کل متن» و «امکا نادیده گرفتن غلط خایج» و امثال
آ

3

ا الح نویا

9

ا الح

امکا استانداخدسازی نویا ها ازجمل ا الح انواع «حروف ،نشان  ،اخقام ،نیمفا ل و اعراب»
تشخیص و ا الح غلطهای نشان گذاخی مانند «نقط  ،ویرگول ،نقط ویرگول ،عالمس سؤال ،عالمس تعجب،

نشان گذاخی

نقلقول ،ترانت و گیوم »

1

تبدیل تاخیخ

تشخیص و تبدیل عباخ های تاخیخ دخ دست بندیهایی چو «گون های مختلف نوشتاخ تاخیخ ب

9

سفاخشیسازی

5

تینگلیش

1

تردازش امال

برای نمون ا الح فا ل گذاخی «ها» دخ انتهای واژهها یا «می» دخ ابتدای واژهها

8

تبدیل اعداد

تشخیص و تبدیل اعداد دخ مواخدی چو «عدد طبیعی یا اعشاخی با خقمهای انگلیای»« ،عدد حیح با

3

سایر

وخ

عددی و نوشتاخی با اخقام انگلیای و فاخسی»« ،گون های مختلف نوشتاخ تاخیخ ب زبا انگلیای» و امثال آ
امکا سفاخشیسازی ویژگیها با اعمال تغییر دخ تنجره تنظیما
تبدیل واژههای فاخسی ک با حروف انگلیای نوشت شدهاند یا هما فینگلیش ب معادل فاخسی

نوشتاخ فاخسی»« ،عدد اعشاخی با نوشتاخ فاخسی» و «عدد کاری با نوشتاخ فاخسی»
مواخدی چو «قابلیس تکمیل خودکاخ کلما »« ،قابلیس ب خوزخسانی لغسنام ها» و «وجود خاه مای داخل
برنام »

نظر ب ظرفیسهای اخزشمند این نرماف اخ ب تمامی تژوهشگرا تو ی میشود این نرماف اخ خا خوی خایان های خود
نصب کنند و قبل از نهایی کرد فایل گ اخش تژوهش یا خسال خود ،با این نرماف اخ ویرایش الزم خا انجام دهند.
 Endnote .9-50و پژوهیار (نرمافزارهای واژهپرداز و ویرایشی برای ارجاعدهی)
دخ جریا نگاخش مقال یا خسال دکتری یکی از چالشها چگونگی ساما دهی منابع متعددی اسس ک دخ جریا انجام
تژوهش ب آ مراجع میشوند .ازجمل این نوع نرماف اخ میتوا ب «،»Manager« ،»Reference« ،»Endnote
« »Zetero« ،»Citativeو برای منابع فاخسی «تژوهیاخ» اشاخه کرد ک از کاخبرتاندترین آ ها  Endnoteاسس .دخ فصل
چهاخم و بخش جاتجو برای تژوهش ب معرفی نرماف اخ «اندنو » و «تژوهیاخ» و نحوه کاخ با آ ها ترداخت شده اسس.
 .3-50نرمافزارهای نمایشی
این نرماف اخها برای اخائ سخنرانی یا دخ جلاا

دفاع برای اخائ نتایج تژوهش همزما با سخنرانی استفاده میشود.

دو نرماف اخ ترکاخبرد دخ این حوزه «تاوختوینس و ترزی» هاتند.
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 .9-3-50نرمافزار پاورپوینت
برنام خایان ای با قابلیس نمایش «متن ،عکس و فیلم» بر خوی ترده نمایش اسس ک ب آ تردهنگاخ هم میگویند.
مایکروسافس تاوختوینس یا  Microsoft PowerPointیک برنام نمایشی ترکاخبرد اسس .از م یسهای این نرماف اخ
ا الح خودکاخ غلطهای امالیی اسس.
برای سادهسازی اخائ دانشجویا دکتری مرک تحصیال

تکمیلی یک نمون الگو یا قالب شکلی با عناوین الزم

برای طراحی اسالیدهای تاوختوینس جلا دفاع بر خوی وبسایس این مرک قراخ دادهشده اسس .کاانی ک تمایل
داخند ،خود نابس ب طراحی اسالید اقدام کنند ب شکل ساده میتوانند گامهایی ب شرح جدول  9-90خا دنبال کنند.
برای فعال کرد تاوختوینس با کلیک خاسس دخ فضای باز  Desktopب گ ین  Newبروید و دخ وخ

نصب بود

این نرماف اخ بر خوی خایان شما یکی از گ ین های قابل انتخاب تاوختوینس ) (PowerPointخواهد بود (شکل .)9-99

شکل  .5-50راهاندازی یک فایل پاورپوینت جدید

تس از کلیک خوی گ ین تاوختوینس ،فح ای ب شکل  5-99باز میشود.

شکل  .6-50باز شدن صفحه اول فایل جدید پاورپوینت

با کلیک خوی فضای وسط ک شما خا برای شروع کاخ هدایس میکند ،فحا
میشود .اولین اسالید ب شکل  1-99دیده میشود.
نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

کاخی اسالید برای طراحی شروع

نرم افزارهای نگارشی ،ویرایشی و نمایشی
س

شکل  .1-50فعال شدن پاورپوینت برای شروع طراحی

برای استفاده از انواع قالبهای شکلی یا تملپیسها دخ این محیط میتوانید ب منوی فایل و گ ین  Newبروید تا
الگوهایی دخ موضوعا

مختلفی چو «آموزش ،کاب وکاخ ،سخنرانی ،ت شکی ،هنری ،آلبوم عکس و امثال آ » برای

انتخاب ظاهر شوند .برای نمون دخ شکل  8-99الگوی آموزشی انتخابشده اسس.

شکل  .8-50استفاده از منوی  Fileو گزینه  Newبرای انتخاب انواع قالبهای موضوعی و شکلی

تیشنهاد میشود دخ وختیک قالب موضوعی و شکلی نمون دخ دانشگاه خود نداخید ،خود نابس ب طراحی ساده
آ اقدام کنید .بر این اساس با کلید  openمجدداً ب فضای اولی بازگردید و این باخ از منوی  Designمطابق شکل -99
 3یک طرح خا برای تهی تاوختوینس خود انتخاب کنید.
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شکل  .1-50انتخاب یک طرح از منوی Design

اب اخهای این محیط ب ویژه دخ منوی  Homeشباهسهای زیادی با محیط  Wordداخد و دخ آ میتوانید اقداماتی
چو «انتخاب نوع فونس ،سای فونس ،بولدکرد  ،ایتالیک کرد  ،خطکشی زیرمتن ،ایجاد توا و امثال آ خا» ب شرح
شکل  09-99انجام داد.

جدول  .90-50منوی  Homeبرای انواع تغییرات در متن و انتخاب الگوهای صفحهآرایی در چینش متن

ب همین نحو هر یک از منوهای همخدیف  Homeب شرح شکل  00-99امکانا

و اب اخهایی خا برای تهی کننده

تاوختوینس فراهم میکنند.

شکل  .99-50انواع منوها در نرمافزار پاورپوینت

هر یک از منوها ،اب اخهای متنوعی خا برای انواع تغییرا

دلخواه دخ تاوختوینس فراهم میکند .جدول  9-99ب

اب اخهای مهم داخل هر یک از این منوها اشاخه داخد.
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جدول  .9-50انواع ابزارهای مهم در داخل هر یک از منوهای نرمافزار پاورپوینت
ردیف

منوها

ابزارها

0

File

( Openبازکرد مجدد فایل)( New ،امکا انتخاب انواع قالبهای شکلی و موضوعی)( Save ،امکا

3

Home

9

Insert

1

Design

9

Transitions

5

Animations

حرکس داد عنا ر داخل هر اسالید با توج ب زما

1

SlideShow

( Start Slide Showانتخاب الگوی تمام فح نمایش)( Set Up ،استفاده از الگوهای تیشرفت برای نمایش

8

Review

3

View

09

Foxid PDF

ذخیره کرد دخ آدخسی ک فعال اسس)( Save as ،امکا ذخیره کرد دخ آدخسی جدید)( Print ،ترینس
گرفتن) و...
( Clipboardکپی ،تیاس ،برش)( Slides ،اسالید جدید و انتخاب الگوی فح آخایی)( Font ،انتخاب
نوع ،سای متن)( Paragraph ،شماخهگذاخی تاخاگراف ،جهس چینش ،تعداد ستو  ،فا ل خط)Drawing ،

(وخود شکل آماده ،موقعیس شکل ،خنگ کرد شکلها ،افکس تصویری) و ( Editingتیدا کرد کلما

و

جایگ ینی)
( Slidesایجاد اسالید جدید با قالب منتخب)( Tables ،ایجاد جدول)( Images ،انتخاب تصویر از آخشیو
یا اینترنس)( Illustration ،داخل کرد شکل یا نموداخ)( Apps ،اضاف کرد نرماف اخ کمکی)Links ،

(اتصال متن یک اسالید ب سایر اسالیدها)( Comments ،داد تیشنهاد و نوشتن متن دخ کناخ اسالید و
ب طوخ ماتقل)( Text ،ایجاد یک جعب جدید برای نوشتن متن ،ایجاد سر فح و زیر فح یا هدخ و فوتر،
انتخاب الگوهای نگاخش هنری کلما  ،اضاف کرد تاخیخ و زما فعلی و شماخه ب

فح )Symbols ،

(اضاف کرد انواع معادل های خیاضی یا سمبلها یا حروف) و ( Mediaانتقال فایلهای وتی و تصویری
ب اسالید)
( Themesانتخاب تم یا قالب شکلی اسالید)( Variants ،انتخاب خنگ)( Customize ،سفاخشیسازی یا
اعمال تغییرا

اختصا ی بر خوی تمها یا قالبها)

( Transition to this Slideتیشنمایش انتخاب نوع انتقال مانند برش ،وخق خوخد  ،از حالس محو تدیداخ
شد ) و ( Timingانتخاب دای خاص با هر انتقال از اسالید انتخاب قبلی ب انتخاب جدید و انتخاب
زما موخدنظر برای انتقال و حتی امکا انتقال آ ب هم

فحا

یا با استفاده از اب اخهایی مانند موس)

اسالیدها) و ( Monitorsانتخاب مونیتوخ برای نمایش اسالیدها یا تقایم مانیتوخ دخ یک فح )
( Proofingبرخسی حس کلما  ،جاتجوی کلما

و منابع و فرهنگهای جامع)( Language ،انتخاب

زبا )( Comments ،گذاشتن تیشنهاد) و ( Compareمقایا و ترکیب با اسالیدهای دیگر)
( Presentation Viewsانتخاب الگوی نمایش برای ترینس)( Master View ،اعمال تغییرا
( Showفعالسازی خطکشهای طولی و عرضی اسالید ،فحا

خوی الگو)،

شطرنجی)( Direction ،انتخاب جهس

چینش فح )( Zoom ،انتخاب ب خگنمایی)( Color/Grayscale ،انتخاب نمایش خنگی یا سیاهوسفید)،
( Windowایجاد تنجرههای جدید با نمایش تهلوب تهلو) و ( Macrosدید ماکروسهای قابلاستفاده)
امکا تبدیل فایلهای تاوختوینس ب PDF

عالوه بر استفاده از اب اخهای موخداشاخه برای انتقال عکس ،متن ،نموداخ و امثال آ میتوا آ ها خا کپی و دخ اسالید
موخدنظر چابانید .با تکمیل اسالید ،میتوا از منوهای  Transitionیک افکس برای انتقال اسالید یا  Animationبرای
حرکس عنا ر اسالید استفاده کرد .انیمیشنهای خوی تصاویر یا متن ب  1دست ب شرح  1-99تقایم میشوند.
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جدول  .3-50انواع انیمیشنها در پاورپوینت
توضیح

ردیف

انواع

0

Entrance Effects

انیمیشنهای وخود با نمایش عنصر موخدنظر

3

Emphasis Effects

انیمیشنهای تأکید با ایجاد حرکس و تأکید خوی سوژه موخدنظر

9

Exit Effects

انیمیشنهای خروج با محو شد و از بین خفتن موضوعی خاص

1

Motion paths Effects

انیمیشنهای تویشگر با حرکس شی ب شیوههای مختلف مانند حرکس خوی شعاع یک دایره

برای اسالیدهای دخ سطح خسال دکتری بهتر اسس ک این افکسها سادهتر و کمتر باشند .برای نمایش از
 slideshowتاوختوینس یا دکم های Alt+Sمیتوا استفاده کرد .دخ انتها الزم اسس تا فایل تهی شده خا دخ محل موخدنظر
ذخیره کرد .برای محتوای اسالیدها از الگوی معرفیشده دخ فصل سوم استفاده کنید.
 .2-3-50نرمافزار نمایشی پرزی
نرم اف اخ ترزی مانند تاوختوینس ،برای اسالیدسازی و اخائ مطلب و سخنرانی استفاده میشود .این نرماف اخ مبتنی بر
فضای ابری و اخائ ب

وخ

آنالین اسس .ترزی دخ لغس شکل کوتاه شده ترزنتیشن یا اخائ ) (Presentationدخ زبا

مجاخستانی اسس و دخ سال  3998دخ این کشوخ معرفی شد .این نرماف اخ دخ ناخ های مختلفی اخائ شده ک ا لیترین
ناخ آ ناخ آنالین اسس ک شما ب خایگا میتوانید ب فایلهای اخائ خود دسترسی داشت باشید .اگر خواست باشید
بدو نیاز ب اینترنس اخائ خود خا باازید ،باید ناخ دسکتاپ آ خا تهی کنید .ناخ دسکتاپ و خایگا این نرماف اخ
ب

وخ

 01خوز قابلاستفاده اسس و بعدازآ شما باید آ خا خریداخی کنید.

شکل  .92-50نرمافزار پرزی از دیگر نرمافزارهای نمایشی

دخ نرماف اخ تاوختوینس فحا

مختلفی وجود داخد و این فحا

اسس ک عوض میشود اما دخ نرماف اخ ترزی

یک فح ب خگ وجود داخد ک دخ آ حرکس میکنیم و دخ بخشهای مختلف آ زوم میکنیم .ب عباخ دیگر دوخبین
دخ خوی فح ب خگ حرکس کرده و خوی نقاط مختلف زوم میکند .اینک کدام نرماف اخ بهتر اسس ب ماائل مختلفی
باتگی داخد .اگر زما اخائ شما طوالنی اسس و تاکنو با ترزی کاخنکردهاید ،تاوختوینس گ ین بهتری اسس .محتوای
اخائ نی دخ انتخاب نرماف اخ تأثیر داخد .برای نمون برای کاخهای گرافیکی زیاد ترزی گ ین مناسبی نیاس .خالقیس دخ
اخائ و سخنرانی ،یکپاخچگی و اناجام مطالب دخ ترزی بیشتر اسس .ضمن اینک ترزی ب نصب نرماف اخ نیازی نداخد
وب

وخ

آنالین و آفالین قابلاستفاده خواهد بود .یکی از ویژگیهای کلیدی و خوب ترزی ذخیرهسازی خودکاخ
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تروژه اسس .چو شما ب

آنالین کاخ می کنید امکا تاک شد اطالعا

وخ

شما وجود نداخد .کاخ کرد با ترزی

برخالف تصوخ ساده اسس .از ویژگیهای نرماف اخ ترزی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  9-99اشاخه کرد.
جدول  .5-50برخی قابلیتهای نرمافزار پرزی
قابلیتها

ردیف
وخ

0

امکا ساخس اخائ ب

3

امکا استفاده از قابلیسهای آنالین ب
وخ

آنالین و آفالین
وخ

کامالً خایگا

 exeدخ ناخ دسکتاپ

9

امکا تهی خروجی ب

1

قابلیس تویانمایی بایاخ قدختمند با استفاده از امکا زوم بدو افس کیفیس و بازگشس ساده

9

همگامسازی با اکانس آنالین سایس ترزی

5

محیط کاخبری ساده

1

سازگاخی با ناخ های مختلف ویندوز

مهمترین گامهای کاخ با نرماف اخ ترزی دخ جدول  5-99اخائ شده اسس.
جدول  .6-50مهمترین گامهای کار با نرمافزار پرزی «»Prezi
ردیف

گامها

توضیح

0

ساخس حااب کاخبری دخ

دخ نشانی  http://prezi.comخوی گ ین « »Get Startedکلیک و سپس از قامس Basic

وبسایس ترزی

بخش  Freeگ ین  Continueخا فعال کنید و حااب کاخبری باازید (شکل .)09-99
مرحل وخود ب محیط ترزی

3

وخود

9

انتخاب عکس تسزمین برای

انتخاب هرگون عکس یا تصویر برای وخود ب اسالید موخدنظر

اخائ
1

کاخ بر خوی  Frameها

9

نوشتن متن

5

اضاف کرد محتواها

1

اضاف کرد arrow،symbol

8

تعیین ترتیب نمایش  Frameها

انتخاب ترتیب اسالیدها برای نمایش

3

انیمیشنی کرد  Frameها

حرکس داد ب محتوای دخو اسالید

09

تعیین نام اخائ

00

ذخیرهسازی اخائ

برای استفاده از سایر امکانا
عالق مندا میتوانند با توضیحا

جاب جایی و تغییر اندازهها
واخدکرد متن موخدنظر دخ فریمها
هرگون متن ،عکس ،فیلم و و
هرگون خط و نمادها و اشکال هندسی

انتخاب نام برای تروژه
فرایند ذخیره کرد تغییرا

و طراحیهای انجامشده

و ب ویژه امکا استفاده آنالین از نرماف اخ قیمسهای مختلفی اخائ شده اسس ک
مقایا ای واحدهای قابل انتخاب بر اساس ه ین  ،دخ وخ

نیاز گ ین موخدنظر

خود خا انتخاب کنند .دخ اغلب مواخد تولی هم فر س فعالیس  01خوزه خایگا تیشنهاد دادهشده اسس.
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شکل  .99-50مرحله ورود به سایت پرزی ،انتخاب بخش  Basicو کلید  Continueبرای ساخت حساب کاربری

تس از تأیید حااب کاخبری ،شما میتوانید با وخود نشانی ایمیل و تاوخد واخد نرماف اخ شوید (شکل .)01-99

شکل  .93-50مرحله ورود به نرمافزار با حساب کاربری ایجادشده

با وخود ب فضای نرماف اخ محیطی ب مانند شکل  09-99دخ مقابل شما ایجاد میشود.

شکل  .93-50مرحله ورود به نرمافزار با حساب کاربری ایجادشده

محیطی ک تس از  log inشد یا وخود مالحظ میکنید شامل گ ین های «جاتجو»« ،فایلهای ساخت شده قبلی»،
«ایجاد فایل جدید»« ،ساخس یک اخائ جدید» و دیگر مواخد اسس ک دخ این مرحل باید برای ساخس یک اخائ جدید
نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

نرم افزارهای نگارشی ،ویرایشی و نمایشی
س

د خوی گ ین « »New Presentationدخ وسط فح کلیک کرد .دخ ادام و بالفا ل محیط جدیدی برای فرایند تولید
محتوای اخائ ب شکل  09-99ظاهر میشود .دخ این مرحل قالبهای شکلی متعددی برای انتخاب اخائ شده اسس.

شکل  .95-50ورود به مرحله اول ساخت یک ارائه جدید

دخ باالی فح با عباخ

 Choose templateخواست شده تا قالب شکلی منتخب خا انتخاب کنید .دخ سمس چپ

فح امکا نمایش و انتخاب از میا طبقا

وجود داخد .دخ زیر طبقا

با کلیک خوی انواع خنگهای دایرهای امکا

فیلتر شد قالب های شکلی بر اساس خنگ محوخی منتخب فراهم خواهد شد .تس از انتخاب قالب شکلی موخدنظر،
از شما عنوانی برای اخائ دخخواسس میشود .وقتی عنوا مشخص شد از شما ترسیده میشود ک قصد داخید این اخائ
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
دهید تا بتوانید گام ب مرحل بعد بگذاخید (شکل .)05-99
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شکل  .96-50انتخاب قالب شکلی و تعیین عنوان برای ارائه

دخ این مرحل ترده ا لی نمایش دخ مقابل شما باز میشود و شما بر اساس قابل شکلی ک انتخاب کردهاید می-
توانید اخائ خود خا ساماندهی و طراحی کنید (شکل .)01-99

شکل  .91-50صفحه یا پرده نمایش برای طراحی ارائه

دخ این ترده نمایش مهم ک محل انجام کاخ شماسس ،فضای بایاخ ساده و کاخبردی وجود داخد ک برای استفاده
مؤثر از آ ها باید ب اج ایی ب شرح جدول  1-99توج داشت باشید.
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نرم افزارهای نگارشی ،ویرایشی و نمایشی
س
جدول  .1-50اجزای کلیدی صفحهنمایش برای طراحی
ردیف

توضیح

بخشها
سریع

کادخ مربعی ک س خط دخ داخل آ کشیده شده و دخ سمس چپ باالی فح قراخ داخد .با کلیک

0

کادخ دستوخا

3

All your changes
are synced
Title

1

Style

9

Insert

امکا انتقال و وخود انواع «موضوع ،عکس ،متن ،فیلم ،موسیقی و»...

5

Share

امکا انتخاب تخش برای اخائ یا الگوهای دیگر

1

><

8

Present

3

Overview

09

دو فلش خمیده

00

Animation

امکا حرکس بخشی ب اسالیدها

03

Background

امکا انتخاب زمین تشسکاخ با خنگ یا تصویر موخدنظر از سیاتم یا اینترنس

09

Tpoic

01

Need Help

امکا استفاده از خاهنمایی نرماف اخ برای هر مرحل از اجرای کاخ

09

Revert to
original
Fit image to
Overview
Delete

بازگشس ب مبدأ ا لی

چپ بر خوی آ گ ین هایی ب شرح «،»save« ،»My presentation« ،»New presentation
« »Select all« ،»Paste« ،»Copy« ،»Cut« ،»Redo« ،»Undoو دیگر مواخد وجود داخد.
9

گ ین ایجاد هماهنگی دخ تغییرا

کادخ بعدی یا عنوا ک تیشتر انتخابشده با امکا تغییر
واقع دخ س کادخ کلیدی خدیف باال ک با کلیک خوی آ دو گ ین « »Backgroundو « »colorبرای
هرگون تغییرا

05
01

و ب شکل ابر مانند ک داخل آ تیک خوخده

دخ این زمین فعال میشوند.

امکا جلو و عقب برد اسالیدها
امکا انتخاب انواع الگوی اخائ
امکا مروخی بر اسالیدها دخ زیر آ
امکا فعالیس خفتن ب یک مرحل عقبتر یا جلوتر )(Undo & Redo

امکا اضاف کرد موضوعا

ب مجموع طراحی (دخ تایین سمس چپ)

متناسبسازی عکس برای دید
گ ین ای برای حذف عکسها

با خاسس کلیک خوی فح هم گ ین هایی چو « »Print« ،»Save as« ،»Reload« ،»Forward« ،»Backو امثال آ
فعال میشوند .برای کاانی ک امکا خرید نرماف اخ خا نداخند میتوانند ب

وخ

آنالین و موخدی ب طراحی با آ

بپردازند .باید توج داشس ک نرماف اخ ترزی از زبا فاخسی تشتیبانی نمیکند و برای این کاخ باید با تیدیاف طراحی
خا ب زبا فاخسی خا آماده و واخد آ کرد.
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نرم افزارهای
تحلیل داده های کمی

هدف کلی :آشنایی با انواع نرمافزارهای تحلیل دادههای کمی
اهداف یادگیری
 آشنایی با نرمافزار SPSS
 آشنایی با نرمافزار AMOS
 آشنایی با دیگر نرمافزارهای تحلیل آماری

51

مرجع پژوهش

۷۱۱

مقدمه
نرماف اخهای تحلیل دادههای کمی بایاخ متنوع و هرکدام داخای ظرفیس خاص خود هاتند .دخ این فصل ب معرفی
انواع نرماف اخهای آماخی و ویژگیهای هر یک برای استفاده ترداخت خواهد شد.
 .9-59انواع نرمافزارهای آماری
نرماف اخهای متعددی برای انجام تحلیل آماخی موخداستفاده قراخ میگیرند ک هر یک ویژگی و خصو یس خاص خود
خا داخند .تالط ب تمامی این نرماف اخها بایاخ دشواخ اسس ،بنابراین بهتر اسس دخ یک یا دو نرماف اخ جامع تالط تیدا
کرد و از بقی ب تناسب نیاز و ب کمک همکاخ و مشاوخ بهره گرفس .دخ جدول  0-90برخی از خایجترین این نرماف اخها
معرفیشده اسس.
جدول  .9-59برخی از مهمترین نرمافزارها برای تجزیهوتحلیل آماری
توضیح

ردیف

نام نرمافزار

0

Excel

نرماف اخی از بات آفیس با خوشهای آماخی محدود و اغلب با کاخبرد وخود داده و کاخهای آماخی ساده

3

SPSS

برای تج ی وتحلیل آماخی بخصوص تحلیل نتایج ترسشنام های میدانی

9

SAS

اجرای خوشهای خایج آماخی و امکا برنام نویای برای تحلیلهای تیشرفت بخصوص تحلیلهای ماتریای

1

Lisrel

برای مدلسازی معادل ساختاخی ،خوایی ترسشنام  ،آزمو های تحلیل مایر ،تحلیل عاملی و تحلیل خوش ای

9

Statistica

امکا اختباط بین عملیا

5

Minitab

ظرفیس خاص کاخبردی دخ نعس و اقتصاد ،خسم نموداخهای س بعدی از مشاهدا  ،تولید اعداد تصادفی از

1

NCSS

8

Eview

3

R

09

Expert
Choice
Microfit

03

Amos

09

PLS

با ویژوال بیایک و انعطافتذیری ،قابلیسهای گرافیکی و نموداخهای زیبا

توزیعهای آماخی خاص مانند توزیع نرمال ،کی دو و گاما ،خروجی دقیق و مناسب (دخ حد ه اخم اعشاخ)
خگرسیو خطی و غیرخطی ،سازگاخی با ناخ های مختلف ویندوز ،خسم انواع نموداخ و آماخ تو یفی با بیش
از  399اب اخ گرافیکی و آماخی

00

خوشهای اقتصادسنجی ،خوشهای ( VARنامحدود و ساختاخی) و مدلهای ARIMA

اتن سوخس ،اجرای خوشهای آماخی مدخ  ،خایگا  ،بدو منو و هم چی با دستوخا
اغلب برای انجام تحلیل سلال مراتبی یا  AHPو مقایاا

و کدنویای

زوجی

ویژه اقتصادسنجی و کاخبرد آماخ دخ اقتصاد باقابلیسهایی دخ انجام خوشهای خگرسیونی و آزمو های مکمل
با کاخبرد مدلسازی معادل ساختاخی ب عالوه برخوخداخی از ظرفیس انواع تحلیلهای آماخی معمول
برای مدلسازی معادل ساختاخی و استفاده از خوشهای تحلیلی چند متغیره نظیر خگرسیو  ،تحلیل عاملی،
همباتگی و تحلیل واخیانس

با توج ب تعدد انواع برنام های آماخی تنها ب فرایند کاخ با نرماف اخ آماخی ترطرفداخ و خایج  SPSSو AMOS

ترداخت خواهد شد.
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نرم افزارهای تحلیل دادههای کمی
س
 .2-59اکسل Excel

اکال ب عنوا یکی از نرماف اخهای بات آفیس ب

وخ

فح گاترده و برای انجام فعالیسهای آماخی طراحیشده

اسس .ب دلیل محدودیس دخ خوشهای آماخی کمتر دخ تژوهشها موخداستفاده قراخ میگیرد ولی ب دلیل فراگیر بود و
امکا وخود داده و حفظ آ دخ یک فایل فح گاترده مناسب و قابلانتقال ب سایر نرماف اخها از آ استفاده میشود.
ب همین منظوخ اکثر آماخیاسها از نرماف اخ  Excelبرای واخدکرد دادهها استفاده میکنند ک از کیفیس و دقس باالیی
دخ وخود اعداد و حروف برخوخداخ و خوی اکثر سیاتمها نی نصب اسس.
برخی کاخشناسا تیشنهاد ترکیب نرماف اخ  Winstatبا  Excelخا میدهند .با نصب نرماف اخ موخداشاخه ،ب طوخ
خودکاخ خوی  Excelنصب میشود و با بازکرد  Excelدخ قامس  Toolbarsخواهید دید ک گ ین

Winstat

اضاف شده اسس ک شامل  1منوی ا لی و  1منوی فرعی اسس .منوهای ا لی شامل الف) Statisticsبرای «مقایا دو
گروه ،مقایا  Nگروه ،انواع ضرایب همباتگی ،خگرسیو  ،تحلیل عاملی و امثال آ » ،ب)  Graphicsبرای انواع
نموداخ و جدول ،ج)  Dataو د)  Help Winstatخواهد بود .ازآنجاییک این نرماف اخ یک برنام ترکیبی اسس برای
شناخت شد آ توسط  Excelیکباخ باید خوی تمام آیکو های آ کلیک کنید .برای باخ دوم ک واخد شوید دیگر با
این مشکل خوبرو نخواهید بود .ضمناً با نصب این برنام  ،قامتی دخ منوی  all programویندوز تحس عنوا Winstat

 for Excelنی نصب میشود ک دخ آ یک خاهنما ب شکل  Winstat Manualبا فرمس  PDFوجود داخد.
SPSS .9-59

نرماف اخ  SPSSمخفف  Statistical Package for the Social Sciencesو ب معنای «بات آماخی برای علوم اجتماعی»
اسس .این نرماف اخ خایج امکا «آمادهسازی ،تحلیل و اخائ گ اخشهای تحلیلی ،گرافیکی و مدلها» خا برای دادههای
آماخی آ  ،از «دخ دگیری ساده» تا «تحلیل تیچیده واخیانس ،خگرسیو چندگان و

کمی فراهم میکند .دامن محاسبا

مدلهای عمومی خطی» اسس .دادهها دخ  SPSSدخ قالب یک جدول دوبعدی «خدیفها و ستو ها» مرتب میشوند.
دخ خدیفها مواخد یا نمون ها مانند افراد موخدبرخسی و دخ قامس ستو ها متغیرهای موخدبرخسی مانند «سن ،جنس یا
دخآمد» قراخ داخند .تژوهشگر دادههای جمعآوخی شده خا ماتقیم یا باواسط دیگر اب اخها مانند ترسشنام و برگ
کدگذاخی واخد نرماف اخ میکند و دخ ادام ب تحلیل آ ها ب کمک نرماف اخ میتردازد .فرایندهای کاخبرد نرماف اخ SPSS

شامل س گام ب شرح جدول  3-90خواهد بود.
جدول  .2-59سهگام اصلی در کاربرد نرمافزار SPSS

ردیف

گام

0

وخود دادهها

3

تحلیل دادهها

9

خروجی نرماف اخ

توضیح
تعریف متغیرها و مشخصا
استفاده از دستوخا

دخ نرماف اخ و وخود دادهها بر اساس آ

مختلف نرماف اخ مبنی بر خوشهای آماخی بر اساس سؤاال

تژوهش
گرفتن خروجی و ساماندهی جداول با الگوی زبا فاخسی

نرماف اخ  SPSSمیتواند دادههای موجود دخ فایلهای دیگر فحا

گاترده خا نی بخواند.
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 .9-9-59پنجرههای  :SPSSقبل از هر اقدامی دخ نرماف اخ  SPSSباید با تنجرهها یا فحاتی آشنا شد ک تس از باز
شد نرماف اخ دیده میشوند یا تس از تغییرا

و تحلیلها قابلمشاهده هاتند .دو تنجره کلیدی این نرماف اخ ب شرح

جدول  9-90هاتند ک هرکدام دو نوع فح ب شرح شکل  0-90داخند.
جدول  .9-59انواع پنجرهها در نرمافزار SPSS

ردیف

انواع

0

Data Editor

3

SPSS Viewer

توضیح
شامل دو نوع فح  Data Viewو Variable View
شامل دو نوع فح  Output Viewو Syntax View

شکل  .9-59انواع پنجرههای قابلمشاهده در نرمافزار SPSS

 .2-9-59پنجره  :Data Editorاین تنجره نمایشگر محتوای فایل داده اسس و دخ آ میتوا فایلهای جدید ایجاد
یا فایلهای موجود خا ا الح کرد .با باز کرد نرماف اخ  SPSSدخ خایان ابتدا فح  Data Viewباز میشود .این
فح هما

فح دادهها و ا لیترین فح  SPSSبرای وخود دادهها اسس .تا زمانی ک مقداخ یا عددی ب این

فح واخد نشود ،هیچ عملی انجام نخواهد شد .فحا

از نوع گاترده اسس ک موخدهای مطالع یا مواخد ثبسشده

دخ خدیفها و متغیرها دخ ستو ها نمایش داده میشوند .مقادیر کدها یا اخزشهای مربوط ب تاسخگویا یا مشاهدا
دخ خدیف و زیر هر یک از متغیرها یا سؤاال

مربوط ب آ نمایش داده میشوند .برای نمایش این فح باید دقس

کرد ک خوی کادخ تایین فح گ ین مربوط ب آ فعال باشد (شکل .)3-90
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۷۱۹

س

شکل  .2-59صفحه  Data Viewمربوط به پنجره Data Editor

فح  Variable Viewتعریف هر متغیر برای مجموع ای از دادهها خا نمایش میدهد .تفاو

 Data Viewبا

 Variable Viewدخ این اسس ک «تنجره دادهها یا  ،»Data Viewمقادیر دادههای جمعآوخیشده از «متغیر» و «تنجره
متغیرها یا  »Variable Viewب تعریف یا معرفی ویژگیهای هر متغیر اختصاص داخد .شکل  9-90یک نمون

فح

تنجره متغیرها اسس ک با گ ین مشخص شده دخ زیر فح باز میشود و ماهیس و کیفیس هر متغیر خا نشا میدهد.

شکل  .9-59صفحه  Variable Viewمربوط به پنجره Data Editor

 .9-9-59پنجره  :SPSS Viewerتمامی نتایج آماخی تس از اجرای یک دستوخ آماخی ب شکل «جدول» و «نموداخ»
دخ تنجره  output Viewظاهر میشوند .شکل  1-90یک نمون از این تنجره خا نشا میدهد ک دخ آ میتوا شاهد
نتایج انواع دستوخهای آماخی ازجمل «توزیع فراوانی ،جداول متقاطع ،آزمو های آماخی و نموداخها» بود.
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۷۱۴

شکل  .3-59صفحه  Output Viewاز پنجره SPSS Viewr

برای انواع فعالیس دخ فح  Output viewerمیتوا از گ ین های ب شرح جدول  1-90دخ منو استفاده کرد.
جدول  .3-59توضیح اجمالی از فهرست منوی نرمافزار SPSS

توضیح

ردیف

فهرست

0

Draft Viewer

3

Pivot Table Edotor

9

Chart Editor

1

Text Output Editor

9

Syntax Editor

قراخ داد دستوخهای انتخابی دخ آ و استفاده از آ ها برای دستوخهای بعدی

5

Script Editor

امکا سفاخشی کرد خودکاخ دستوخهای SPSS

ب جای جداول تعاملی و تقاطعی ب

وخ

یک متن ساده

امکا تغییر جدول ،خنگ و...
امکا ا الح نموداخها ،خزولوشن ،خنگ ،فونس ،اندازه قلم و...
امکا ا الح متن جدول و ویژگی فونس مانند نوع ،سبک ،خنگ و اندازه

فح  The Syntax Viewنی ب نمایش انواع دستوخهای ادخه و گ اخش خوشهای آماخی موخداستفاده یا
تشریح زبا محاسبا

یا دستوخی میتردازد .برای بازگشس از فحا

تنجره  SPSS Viewerب  Data Viewمیتوا

بر خوی شکلهای فح گاترده دخ منوی اب اخ استفاده کرد.
 .3-9-59ورود دادهها :برای وخود داده از فحا

 Data Editorاستفاده میشود .هما طوخ ک گفت شد با باز کرد

نرماف اخ  SPSSخوی کامپیوتر فح  Data Viewاز تنجره  Data Editorب شکل  9-90نمایا میشود.
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شکل  .5-59باز شدن نرمافزار  SPSSبا صفحه  Data Viewاز پنجره Data Editor

اما باید متوج بود ک قبل از وخود هرگون داده ب این فح باید آ خا برای وخود دادهها با تنظیما موخدنظر
آماده کنیم .این تنظیما شامل تعریف متغیرها و ویژگیهای آ اسس .برای این کاخ باید از کادخ تایین فح با انتخاب
فح  Variable Viewب

فح ای ب شکل  5-90برویم.

شکل  .6-59انتخاب صفحه  Variable Viewاز پنجره Data Editor

برای تنظیما

و آمادهسازی فح متغیرها باید دخ فح متغیرها ویژگیهای هر یک از متغیرها خا دخ 09

شاخص نمایش دادهشده دخ ستو ها ب شرح جدول  9-90تنظیم شوند.
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جدول  .5-59انواع ویژگیهای یک متغیر بر اساس  90متغیر در صفحه Variable View

ردیف

انواع

0

Name

برای نامگذاخی خودکاخ مانند  VAR00001یا دستی و تایپ کرد نام متغیر دخ حداکثر  8حرف

3

Type

نوع متغیر ازنظر عددی ،خشت ای و ( ...ترکاخبردترین هما عددی یا  Numericاسس).

9

Width

تعداد کاخاکتر دخ داخل خان های ( Data Viewبا تیشفرض  8کاخاکتر یا حرف)

1

توضیح

 Decimalsانتخاب تعداد خقم اعشاخ برای مقادیر (با تیشفرض دو خقم اعشاخ)

9

Label

برچاب عنوا هر متغیر قابلنمایش دخ قامس ( Data Viewبا امکا نوشتن کل سؤال یا گوی )

5

Values

تعیین اخزش یا کدهای هر متغیر اسمی یا ختب ای همراه با برچاب آ مانند کد  0برای مرد و  3برای ز

1

Missing

تعیین اخزش برای مقادیر گمشده یا واخد نشده مربوط ب دادههای جمعآوخیشده مانند سؤاال

8

Columns

تعیین مقداخ عرض ستو ها (با تیشفرض  8کاخاکتر یا حرف)

3

Align

09

Measure

بدو تاسخ

نحوه چینش مقادیر دخ داخل خان ها ازنظر خاسسچین ،چپچین یا وسطچین
تعیین مقیاس دخ س سطح سنجش فا ل ای و نابی) ،(Scaleختب ای ) (Ordinalو اسمی )(Nominal

تس از انجام تنظیما

ب

فح  Data Viewبازمیگردیم .حاال دخ باالی فح  Data Viewتمام متغیرهای

تعریف و تنظیمشده قابلمشاهده هاتند .دخ این مرحل وخود دادههای عددی یا کدهای مربوط ب هر متغیر یا مقول با
توج ب شماخه خدیف یا شماخه نمون انجام میشود .این عمل برای تمامی نمون ها وخ

میگیرد .ب اینترتیب

مهمترین گام دخ فرایند کاخ با نرماف اخ  SPSSیعنی وخود دادهها ب نرماف اخ انجام میشود .شکلهای  1-90و 8-90
نمون هایی از فحا

کامل شده خا نشا میدهند.

شکل  .1-59نمونهای از ورود داده به نرمافزار SPSS

شکل  .8-59نمونهای از ورود داده به نرمافزار SPSS
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دخ فح  Data Viewبخشهایی ب شرح جدول  5-90از باال ب تایین وجود داخد.
جدول  .6-59اجزای صفحه  Data Viewدر پنجره  Data Editorاز باال به پائین
توضیح

ردیف

اجزا

0

نواخ عنوا

3

منوی ا لی

9

نواخاب اخ

1

میل فرمول یا نواخ ویرایش

نشا دهنده محتویا

9

نواخ نمایش دادهها و متغیر

نواخهای افقی مربوط ب موخدها ک اعداد مربوط ب هر متغیر (محوخ عمودی) دخ خاسس و

5

کادخهای انتخاب فح

نخاتین نواخ ک دخ سمس چپ «عنوا » و دخ سمس خاسس س گ ین شامل «باتن ،کوچک-
سازی و ب خگ کرد تنجره» وجود داخد.
دخ خدیف دوم و شامل دستوخا

قابل اجرایی چو :

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
وخود دادهها ،نموداخ و...
سلول فعال

تائین فح ویرایشگر دادهها با قابلیس حرکس داد
داده یا فح متغیر
1

نواخ وضعیس

فح

دخ سمس چپ و تائین تنجره ویرایشگر دادهها با دو گ ین  Data Viewو Variable View

مشخص میشود .اولی نمایشگر اطالعا

و دومی نمایشگر متغیرهاسس.

آخرین خدیف اسس و با تیغام موجود دخ آ میتوا فهمید ک برنام برای وخود داده آماده
اسس.

شکل  3-90اج ای فح  Data Viewمعرفیشده دخ جدول فوق خا نشا میدهد.

شکل  .1-59اجزای صفحه Data View

نواخ منوی نرماف اخ از مواخدی تشکیل شده ک هرکدام داخای کاخکرد خا ی برای انجام تحلیلهای تژوهشگر خواهد
بود .شکل  09-90انواع فهرسس این منوها خا نشا میدهد.
شکل  .90-59فهرست منوی نرمافزار SPSS

جدول  1-90ب توضیح اجمالی از فهرسس منوی نرماف اخ  SPSSترداخت میشود.
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جدول  .1-59توضیح اجمالی از فهرست منوی نرمافزار SPSS

توضیح

ردیف

فهرست

0

File

برای کاخ با تروندهها و استفاده از انواع دستوخهای ایجاد فایل جدید ،باز کرد فایل موجود ،ذخیره و...

3

Edit

برای خفتن یک مرحل عقبتر یا جلوتر ،برش و چاباند  ،کپی و تاک کرد یک ستو یا سطر

9

View

1

Data

نمایش یا تنها سازی میل اب اخ ،خط وضعیس ،خطوط زمین

فح کاخبرگ ،تغییر قلم و نمایش برچاب

متغیر
9

تعریف ویژگیهای متغیر ،مرتبسازی متغیرها ،ادغام تروندهها ،وز گذاخی تاسخها ،انتخاب مواخد و...

 Transformترکیب چندستو و ساخس یک شاخص ،شماخش مقادیر خا ی از تاسخها ،جایگ ینی مقادیر گمشده و...
برای اجرای خوشهای آماخ تو یفی و استنباطی و تحلیل دادهها

5

Analayze

1

Graphs

8

Utilities

امکا استخراج شناسنام متغیرهای فایل از قبیل اطالعا

3

Add-ons

دخ وخژ های باالتر از  05و معرف سایسهایی برای کاب اطالعا

09

Windows

00

Help

برای خسم ،ا الح و بازسازی انواع نموداخها متناسب با مقیاس دادهها (ب خصوص دخ آماخ تو یفی)

برای شکاتن تنجره دادهها ب دو نیم برابر ،کوچک کرد
انواع خاهنمایی برای کاخ با  SPSSبرحاب عناوین ،مطالعا

متغیرها و فایلها و ...
فحا

بیشتر دخ خصوص منوها
دادهها و نتایج و...

موخدی و...

 .5-9-59تحلیل دادهها و گرفتن خروجی :مرحل بعد از وخود دادهها ،تردازش دادهها و گرفتن خروجی دخ فح
 Outputنرماف اخ  SPSSاسس .دخ ادام چگونگی انواع دستوخا

مربوط ب تحلیلهای آماخی و گرفتن خروجی معرفی

خواهد شد.
 .9-5-9-59جدول و نمودار توزیع فراوانیها (آمار توصیفی) :ب این نوع جدول یکبعدی هم گفت میشود و
شامل اطالعا

یک موضوع دخ یک جدول داخای شماخه و عنوا (تیتر) اسس و برای هر متغیر یا مقول یک جدول

جداگان ترسیم میشود .دخ این وضعیس ،موضوع ،متغیر یا مقول موخدنظر هما عنوا یا تیتر جدول خواهد بود و
سؤاال

یا زیرمقول های آ دخ ستو سمس خاسس جدول نوشت و مقابل آ فراوانی و دخ د زیرمقول ها آوخده

میشود .ب اینترتیب جداول یکبعدی تنها تو یفکننده وضعیس موجود اسس .مراحل تهی جداول یکبعدی دخ
جدول  8-90اخائ میشود.
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جدول  .8-59مراحل تهیه جدول یکبعدی (جدول و نمودار توزیع فراوانیها) در SPSS

مراحل

ردیف
0

کلیک خوی  Analyzeاز نواخ منو

3

دخ کادخ جدید خوی  Descriptive Statisticکلیک و با بازشد کادخ جدید انتخاب Frequencies

9

انتخاب مواخد یا گوی های متغیر دخ سمس چپ فح  Frequenciesو انتقال ب کادخ سمس خاسس با دبلکلیک

1

انتخاب گ ین  Chartsبرای «نموداخ و جدول» و باز شد

فح  Frequencies Chartsبا چهاخ فر س «الف)None

(بدو نموداخ) ،ب)( Bar Chartsنموداخ ستونی) ،ج) ( Pie Chartsنموداخ دایرهای) و د) ( histogramsنموداخ
هیاتوگرام)»
9

دخ انتها انتخاب یکی از دو گ ین ( Frequenciesفراوانی) یا ( Percentagesدخ د) و اغلب انتخاب دخ د ب دلیل
خوانش بهتر و سپس کلیک خوی continue

5

کلیک خوی عباخ

 OKبرای نمایش جدول تکبعدی و نموداخ آ

البت نباید چند جدول یا نموداخ خا یکجا استخراج کرد زیرا باعث سردخگمی میشود .دخ ادام جدول و نموداخ خا
ب نرماف اخ  Wordمنتقل کنید .برای این کاخ میتوا عمل  copyدخ  spssو عمل  pasteدخ  wordخا انجام داد .سعی
کنید جدول انگلیای چپ ب خاسس با اعداد انگلیای خا ب جدول فاخسی خاسس ب چپ با متن و کلما

انگلیای

مانند جدول  3-90تبدیل کرد.
جدول  .1-59توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب در یک روزنامه
فراوانی

درصد

سبک مطالب

ردیف
0

خبر

91

13

3

گ اخش

33

39

9

مصاحب

08

05

1

تفایر و تحلیل

03

00

9

سایر

9

1

000

099

جمع کل

دخ آماخ تو یفی دو نموداخ ستونی و دایرهای بیشترین کاخبرد خا داخد اما تژوهشگر میتواند از انواع نموداخها
استفاده کند .برای ترسیم نموداخ ستونی سطر افقی ب گوی ها یا سؤاال و خط عمودی ب دخ د فراوانی آ ها اختصاص
داده میشود .شکل  00-90یک نمون نموداخ ستونی وضعیس چند مقول یا متغیر خا دخ یک خوزنام نشا میدهد.
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شکل  .99-59نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنامه

برای ترسیم نموداخ دایرهای با استفاده از دخ د فراوانی الگویی مانند شکل  03-90ترسیم میشود.

شکل  .92-59نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنامه

 .2-5-9-59فرایند اجرای آزمون خیدو (کایدو) :کاخبرد آزمو خیدو مشخص میکند ک آیا خابط بین دو
متغیر اسمی ،تصادفی یا واقعی (قابل تعمیم ب جامع ) اسس .این آزمو مبتنی بر فراوانی موخد انتظاخ ،فراوانی
مشاهدهشده و تعداد نمون برای هر مقول اسس .ب عنوا نمون ب فرضی های زیر توج کنید.
فر :بین انواع خبرگ اخیها و سبک مطالب آ ها تفاو

وجود نداخد.

فرضی

فرضی مقابل :بین انواع خبرگ اخیها و سبک مطالب آ ها تفاو

وجود داخد.

برای اجرا دخ  SPSSابتدا از منوی  Analyzeگ ین  Descriptiveو سپس گ ین  Crosstabsخا انتخاب و کلیک کنید
(شکل .)09-90
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شکل  .99-59انتخاب  Crosstabاز گزینه  Descriptive Statisticاز منوی Analyze

با دستوخ  Crosstabفح ای ب شکل  01-90تدیداخ میشود.

شکل  .93-59نمایش صفحه Crosstab

متغیرهای موخدنظر خا ب کادخهای  Rowو ( Columnسطر و ستو ) منتقل کنید .خوی هر متغیر از کادخ سمس
چپ می توا کیک یا آ خا انتخاب و سپس با کلیک خوی فلش آ خا ب کادخ مقابل آ انتقال داد .دخ ادام خوی
گ ین دوم از گ ین های قابل انتخاب دخ مقابل کادخها یعنی گ ین  Statisticکلیک تا تنجره شکل  09-90باز شود.
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شکل  .95-59صفحه  Crasstab Statisticو انتخاب Chi- Square

گ ین  Chi-Squareخا تیک ب نید و دخ ادام گ ین  Continueو سپس  Okخا انتخاب و کلیک کنید .دخ ادام
خروجی آ دو جدول خواهد بود ک جدول اول رفاً تو یفی اسس و کاخبردی برای شما نداخد ،اما جدول دوم مانند
نمون جدول  09-90اسس ک ب تحلیل داده و آزمو فرضی کمک میکند.
جدول  .90-59نمونه یک جدول خروجی معنیداری آزمون خیدو

جهس برخسی نتیج آزمو فرضی ابتدا باید ب مقداخ  Asymp Sig.توج کرد .اگر مقداخ آ از  9/99کمتر باشد،
فرضی

فر خد میشود و اختالف معنیداخ وجود داخد .اگر مقداخ از  9/99بیشتر بود یعنی اختالفی وجود نداخد و

فرضی

فر

فر تأیید میشود .دخ مثال باال چو عدد  9/099ب خگتر از  9/99اسس ( .)0/00 >0/099تس فرضی

تأیید میشود یعنی «اختالف دخ سطح آماخی معنیداخ» نیاس .ب علس آنک آزمو خیدو یک آزمو ناتاخامتری اسس
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و نمیتواند جهس گیری یا وضعیس برتری یا بهتری خا مشخص کند ،رفاً متفاو
متغیر نشا خواهد داد .برای تعیین شد

بود وضعیس خا با توج ب نوع

خابط میتوا از آزمو «وی کرامر» استفاده کرد.

برای گ اخش نهایی خود ،جدول خیدو خا ب  wordمنتقل نکنید بلک س عباخ

«خیدو» از «سطر pearson Chi-

 »squareو «ستو  »Valueو همچنین دخج آزادی « dfاز هما سطر و ستو بعدی» و دخنهایس ضریب خطا « pاز
سطر  Likelihood Rationو از ستو  »Asymp.sigخا انتخاب و دخ یک جدول ساده مانند جدول  00-90واخد کنید.
جدول  .99-59نمونه جدول مستخرج از جدول خروجی خی دو در محیط ورد
خی دو محاسب شده )(x2

3/910

دخج آزادی)(df

0

سطح معنیداخی)(p

9/099

د) تفکیک اطالعات در  :SPSSدر مواقعی نیاز اسس ک فقط اطالعاتی خا ی موخد تج ی وتحلیل قراخ گیرد.
برای نمون دخ مواخدی چند خوزنام با هم تحلیل محتوا میشوند و دخ مواخدی از میا آ ها فقط اطالعا

یک خوزنام ،

ب طوخ مج ا آوخده میشود .برای این عمل مراحلی ب شرح جدول  03-90طی خواهد شد.
جدول  .92-59تفکیک اطالعات یک روزنامه از بین چند روزنامه تحلیل محتوا شده در SPSS

مراحل

ردیف
0

انتخاب گ ین  Select Casesاز دستوخ  Dataو باز شد Select Cases

3

دخ بخش  Selectکناخ گ ین  if condition is saticefidتکمیل و سپس گ ین  ifکلیک تا فح  Select Cases:ifباز
شود(دخ سمس چپ آ مقول های تحلیل محتوا قراخ داخند).

9

انتقال مقول موخدنظر مانند یک خوزنام دخ موخد فوتبال و انتقال ب قامس سمس خاسس

1

انتخاب فرمول بر اساس تعریف زیرمقول ها مانند انتخاب زیرمقول شماخه یک دخ جلوی موضوع موخدنظر و وخود عالمس
مااوی» و سپس «عدد یک» و دخ ادام زد گ ین «»Continue
خوزنام اول محاسب و «جدول ،نموداخ و آزمو آماخی» برای آ خوزنام محاسب میشود.

9

ب اینترتیب فقط اطالعا

5

تس از اتمام این قامس از عملیا

تحلیل باید ب حالس اول برگشس ک برای این منظوخ مجدد فح  Select Casesخا

باز و  Resetخا انتخاب و سپس  OKکنید تا تمامی حالسها ب شرایط اول بازگردد.

 .9-5-9-59فرایند اجرای آزمون همبستگی :برای اجرای این آزمو باید از نواخ منو ب گ ین  Analyzeسپس گ ین
 Correlateو بعد  Bivariateب شرح شکل  05-90خواهیم خفس.
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شکل  .96-59فرایند اجرای آزمون همبستگی در نرمافزار SPSS

یک ضریب همباتگی اخزشی از منفی یک تا مثبس یک داخد .هر چ قدخ عدد ب منفی یک یا مثبس یک ن دیکتر
باشد ،نشا از وجود خابط منفی یا مثبس بین متغیرها داخد .جدول  09-90یک نمون جدول خروجی مربوط ب
همباتگی خا نشا میدهد.
جدول  .99-59یک نمونه خروجی دستور آماری بررسی همبستگی بین دو متغیر
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دخ جدول خروجی نمون بر اساس اعداد مشخصشده با دایره ،ضریب همباتگی مثبس  9/1نشا از معناداخی
آماخی دخ سطح خطای  (p<.001) 9/990خابط خطی بین دو متغیر موخدبرخسی دیده میشود.
 .3-5-9-59فرایند اجرای آزمون تحلیل عاملی :برای اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید متغیرهای موخدنظر خا بر اساس
شکل  01-90انتخاب کرد.

شکل  .91-59مراحل انتخاب عامل یا متغیرها برای تحلیل عاملی

برای استخراج عوامل از مجموع دادهها شیوههای مختلفی وجود داخد ک خایجترین آ ها بنام تحلیل مؤلف های
ا لی ) (PCAدخ شکل  08-90نمایش دادهشده اسس.

شکل  .98-59مراحل استخراج عوامل از راه تحلیل مؤلفههای اصلی )(PCA
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خدما

چرخشی خروجیهای کاخ خا قابلفهمتر میکند و دخ اغلب مواخد این گام تفایر عوامل خا تاهیل میکند.

برای این منظوخ چرخش واخیماکس منجر ب نتایجی برای سادهتر شد هر متغیر با یک عامل منفرد خواهد بود .این
فرایند ک دخ شکل  03-90نمایش دادهشده از گ ین های خایج چرخش اسس.

شکل  .91-59مراحل استفاده از چرخش واریماکس برای عوامل

برای دستیابی ب خروجیهای خواندنیتر باید ب نکاتی توج داشس .نرماف اخ  SPSSب
خا بر اساس ترتیب وخود ب

وخ

تیشفرض متغیرها

فح تردازشگر دادهها فهرسس میکند .اگرچ این فرمس اغلب متقاعدکننده اسس اما دخ

زما تفایر عوامل دخ خروجیهای ب خگ فهرسس متغیرها بر اساس اندازه یا اخزشهای کمتر از اخزش ویژه مفیدتر
اسس .فرمس نمایش ضریب ب شما اجازه میدهد تا ابعاد دخو خروجی کنترل شود .میتوا ضرایب خا بر اساس سای
و ضرایب با اخزشهای واضح کمتر از اخزش های ویژه مرتب کرد .این اقدام باعث سادگی خروجی برای خواند
میشود ک با از بین برد دخهمخیختگی خوابط سطح تایین غیر معنیداخ وخ
 9/1یا کمتر اسس .برای این کاخ از شکل  39-90استفاده کنید.

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

میگیرد .یک اخزش خایج ب می ا

نرم افزارهای تحلیل دادههای کمی
س

شکل  .20-59استفاده از فرمت نمایش ضریب

خاهحل های ایجادشده دخ ماتریس مؤلف چرخش یافت برای فهمید ساده و خوشن هاتند .باخ سطح باال نشا از
این امر داخد ک متغیرها بیشترین همراهی خا با عامل شماخه یک داخند .نامگذاخی عاملها ب تفایر و توضیح خروجی
کمک میکند .دامن اخزش ها از منفی یک تا مثبس یک اسس .می ا ب خگی دخ سطح منفی یا مثبس کلیدی برای دخک
عوامل خواهد بود .باخهای زیر  9/1از تحلیل خاخج میشوند .برای نمون ب جدول  01-90توج کنید.
جدول  .93-59جدول خروجی نمونه از ماتریس مؤلفههای چرخش یافته

برای ذخیره کرد امتیازا
کرد .امتیازا

عامل و استفاده از آ ها برای تحلیل آتی میتوا از مایری ب شکل  30-90استفاده

عامل با عنوا متغیرها دخ فایل اطالعا

دخ طول هر ستو از اطالعا
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شکل  .29-59فرایند ذخیره امتیازات عامل

 .5-5-9-59فرایند اجرای آزمون تحلیل دادههای خوشهای ) :(K-Meansبرای تشخیص گروههای مشاب تاسخ-
دهنده یا خوش ها از نواخ منو ب گ ین  Analyzeسپس گ ین  Classifyو بعد گ ین  K-means clusterمیخویم .این
مایر دخ شکل  33-90نمایش دادهشده اسس .با تحلیل خوش ای  Kmeansمیتوا تعداد خوش ها یا بخشهای مناسب
خا تشخیص داد و تاسخدهندهها خا دخ دخو خوش یا بخش خا ی قراخ داد و آ خوش یا بخش خا تعریف کرد .دخ
شرایط وجود تعداد زیاد متغیر این خوش مناسب نیاس .اگر تعداد متغیر زیاد بود بهتر اسس از خوش تحلیل عاملی
برای کاهش ابعاد دادهها استفاده کرد.
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شکل  .22-59فرایند اجرای آزمون تحلیل خوشهای K-means
برای اجرای «تحلیل خوش ای» ابتدا «متغیرهای موخداستفاده برای گروه تاسخها» انتخاب میشود .نرماف اخ SPSS

از یک الگوخیتم برای گروهبندی تاسخدهندگا ب سؤاال

خاص استفاده میکند .میتوا عضویس خوش ها خا برای

تحلیل بعدی ذخیره کرد .عضویس خوش دوباخه و بعد از آخرین ستو دادههای شما اضاف خواهد شد (شکل -90
.)39

شکل  .29-59ذخیره تحلیل خوشهای Kmeans

خروجی تحلیل خوش ای ب ما خواهد گفس ک تاسخدهندگا مشاب دخ وخ

نیاز ما ب خوش های کمتر بر

اساس می ا فا ل آ ها از خوش مرک ی و تعداد تاسخدهندگا دخ هر گروه چگون خواهند بود .اجرای تحلیلهای
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متعدد با تعداد متفاو

خوش ها امکا انتخاب بهترین خاه خا فراهم میکند .برای نمون میتوا ب «مراک خوش ها»

مشخص شده با بیضی زخدخنگ دخ شکل  31-90توج کرد .برای شناسایی «تفاو » دخ بین گروهها دخ حداقل چند
سؤال باید تفاو های موجود بین گروهها خا تشخیص داد .با توج ب تعداد تاسخدهنده دخ هر خوش میتوا متوج
توزیع آ ها دخ هر گروه شد .اگر خوش ها چولگی زیاد ب سمس «یک یا دو گروه» داشس ،یعنی ب تعداد کافی گروه
وجود نداخد.

شکل  .23 -59نمونه خروجی یک تحلیل خوشهای K-means

وقتی خوش ها نهایی شدند میتوا از آماخ تو یفی برای تحلیل بهتر آ ها استفاده کرد .برای این منظوخ میتوا
از  Analyzeب آماخ گ ین  Descriptive Statisticsو تسازآ ب  Crosstabsخفس .ب یاد داشت باشید ک عضویس
خوش ای باید ذخیرهشده باشد .دخ ادام مانند شکل  39-90خوی بخش کلیک کنید و سپس خوش فلش بعدی برای
ستو ها کلیک کنید تا متغیرها واخد کادخ ستو ها بشود .دخ ادام گ اخهها خا ب کادخ خدیفها واخد کنید.
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شکل  .25-59استفاده از آمار توصیفی برای تحلیل خوشهای

می توا از دخ دها دخ جدول متقاطع برای دخک فراوانی توزیع ب منظوخ مقایا گروههای مختلف استفاده کرد.
بعد از انتخاب و وخود متغیرها ب خدیفها و ستو ها خوی دکم  Cellsکلیک میکنیم .از خروجی این بخش برای
کنترل کادخ ستو بر مبنای دخ د استفاده میشود با کلیک بر خوی گ ین  Continueجدولی ب مانند شکل 35-90
ایجاد میشود ک دخ دهای دخو هر بخش خا نمایش میدهد.

شکل  .26-59گرفتن خروجی با توجه به درصدها برای مقایسه تحلیلهای خوشهای

از دیگر اب اخهای مفید برای کمک ب دخک خاهحل بخشی و تحلیل خوشی مقایا میانگینها و همچنین استفاده
از انحراف استانداخد ،مجموع و دیگر مواخد آماخی اسس ک نمون آ خا میتوا دخ جدول  09-90مالحظ کرد.
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جدول  .95-59نمونه خروجی نتایج تحلیل خوشهای با انواع آمارها برای مقایسه تفاوت خوشهها

 .6-5-9-59فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی :ابتدا باید متغیرهای تیشبین خا شناسایی کرد .سپس
از نواخ منو با انتخاب  Analyzeسپس گ ین  Regressionو دخ مرحل بعد  Binary Logesticخا انتخاب کرد .حاال باید
بر اساس شکل  31-90متغیر ماتقل خا انتخاب و ب کادخ  Dependentمنتقل نمود .دخ کادخ متغیر وابات (کوواخیس)
چندین متغیر تیشبین دخ شکل واخدشده اسس .کادخ بانام  Methodامکا انتخاب یک خوش از تنج خوش موجود خا
فراهم میکند .گ ین  Enterخویکردی استانداخد دخ مدلهای خگرسیو اسس.

شکل  .21-59فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی
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دخنهایس میتوا با دستوخ  okخروجی ب شرح شکل  38-90گرفس .ستو ) Exp (Bک دخ شکل مشخصشده
اسس ،اهمیس هر متغیر خا نشا میدهد.

شکل  .28-59نمونه جدول خروجی رگرسیون لجستیک دوتایی
 .3-59نرمافزارهای مدلسازی معادله ساختاری با تأکید بر AMOS

نرماف اخهای متعددی برای مدلسازی معادل ساختاخی طراحیشده اسس ک از ترکاخبردترین آ ها میتوا ب «،»AMOS
« »LISRELو « »PLSاشاخه کرد .برای انتخاب نرماف اخ مناسب «مدلسازی معادل ساختاخی» تو ی میشود ب
مال حظا

استفاده از هر خوش توج شود .خوش معادل ساختاخی با خویکرد حداقل مربعا

ج ئی ) ( SEM-PLS

یکی از خویکردهای نال دوم معادل ساختاخی و «مؤلف محوخ» اسس ک ویژگیهای دخ مقایا با خوشهای نال اول
یا «کوواخیانس محوخ» با نرماف اخهایی چو )  ( LISREL, EQS, AMOSب شرح جدول  05-90داخد(داوخی و
خضازاده.)0933 ،
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۷۲۴

جدول  .96-59ویژگیهای استفاده از روش نسل دوم مدلیابی معادله ساختاری PLSدر مقایسه با نسل اولیها یا لیزرل و ایموس
ویژگی

ردیف
0

امکا کاخ با حجم نمون اندک برخالف خوشهای نال اول با نیاز ب تعداد نمون زیاد

3

خوش تعیین حداقل نمون الزم برای  PLSاز دیدگاه باخکالی و همکاخا ( = )0339ب خگترین مقداخ حا ل از دو قاعده:
الف) دو ضرب دخ تعداد شاخصهای الگوی اندازهگیری با بیشترین شاخص دخ میا الگوهای اندازهگیری تژوهش
ب) دو ضرب دخ بیشترین خوابط موجود دخ بخش ساختاخی الگوی ا لی تژوهش دخ اختباط با یک متغیر

9

امکا استفاده از الگوهای اندازهگیری با یک شاخص (سؤال) برخالف نیاز خوشهای نال اول ب منظوخ آزمود خوایی همگرا ب
حداقل س سؤال ب ازای هر سازه

1

امکا استفاده از  PLSبرای حتی دادههای با توزیع غیرنرمال برخالف تیششرط خوشهای نال اول بر نرمال بود توزیع دادهها

خوش  PLSاز دو مرحل ا لی «برخسی برازش الگوهای اندازهگیری ،الگوی ساختاخی و الگوی کلی» و «آزمود
خوابط میا سازهها» تشکیلشده اسس.
نرماف اخ  AMOSمخفف عباخا  Analysis of Moment Structuresو از نرماف اخهای طراحیشده توسط شرکس
مربوط ب  SPSSبرای مدلسازی معادل ساختاخی اسس .هرچند هدف از طراحی آ مدلسازی اسس اما قابلیس انجام
انواع تحلیل های آماخی معمول خا هم داخد .با توج ب توضیح مبانی و مقدماتی دخ فصل تژوهش تیمایشی دخ خصوص
مدلسازی معادل ساختاخی دخ این فصل تنها ب خوند انجام کاخ با نرماف اخ ترداخت میشود .مانند هر نرماف اخ دیگری
نخاتین گام باید نرماف اخ خا با کلیک خوی آیکو اجرا یا باز کرد تا فح ای ب شکل  33-90نمایا شود.

شکل  .21-59محیط نرمافزار ایموس

 .9-3-59فرایند کار با  AMOSبرای تحلیل مسیر :برای اجرا ابتدا ب یک مدل مفهومی نیاز اسس .تس از نهایی
شد مدل مفهومی ،مراحلی ب شرح جدول  01-90برای تحلیل مایر دخ نرماف اخ و محیط موخداشاخه دنبال میشود.
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جدول  .91-59فرایند کار با نرمافزار  AMOSبرای تحلیل مسیر
ردیف

مراحل

0

ترسیم مدل نظری

3

وخود دادهها

9

عنوا و توضیحا

1

آزمو مدل

9

خروجی متنی

توضیح
ترسیم مدل دخ فح نرماف اخ
واخدکرد متغیرها با فایل داده ب نرماف اخ
مدل

نامگذاخی متغیرها دخ نرماف اخ و ذخیره آ ها
آزمو مدل و تحلیل مایر
استفاده از خروجیهای متنی برای تفایر و تحلیل مایر با ج ئیا

 .2-3-59ترسیم مدل نظری در نرمافزار :از منوی  Fileگ ین  newانتخاب و سپس برای طراحی مدل نظری خود،
از منوی  Diagramگ ین  Draw Observedخا انتخاب کنید .برای تغییر نحوه قراخگیری مدل دخ فح  ،از منوی View

گ ین … Interface Propertiesخا انتخاب کنید .فح ای ب شکل  99-90باز میشود.

شکل  .90-59صفحه تنظیمات Interface Properties

تس از طراحی یکی از متغیرها دخ فح  ،برای ایجاد متغیرهای دیگر ،از منوی  Editگ ین  Duplicateخا انتخاب
کنید .دخ این حالس نشانگر ماوس تغییر میکند .دکم چپ ماوس خا خوی متغیری ک طراحی نموده نگ داشت و آ خا
بکشید .دخ این حالس یک متغیر دیگر همانند متغیر قبلی طراحی میشود .شکل  90-90نمون ای از انجام کاخ دخ این
مرحل خا نشا میدهد.

شکل  .99-59طراحی متغیرها در ایموس

برای طراحی مایرها از منوی Diagramگ ین  Draw pathخا انتخاب کنید و مایرها خا مطابق مدل مفهومی خود
مانند شکل  93-90ترسیم کنید.
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شکل  .92-59طراحی مسیرها در ایموس

برای طراحی واخیانس خطا ،از منوی  Diagramگ ین  Draw unique variableخا انتخاب کنید .سپس دخ داخل
هر یک از متغیرهایی ک مایر ب سمس آ ها خفت اسس (متغیرهای وابات یا دخو زا) کلیک کنید .دخ این وخ
واخیانس خطا ب شکل دایره طراحی میشود .برای جاب جایی محل قراخگیری این اشکال تس از طراحی آ ها داخل
ماتطیل موخدنظر کلیک کنید تا محل قراخگیری آ تغییر کند (مانند شکل .)99-90

شکل  .99-59طراحی واریانس خطا در ایموس

برای نامگذاخی واخیانس خطا ،خوی دایرهها خاسس کلیک و … object propertiesخا انتخاب میکنیم تا فح ای
ب شکل  91-90نمایا شود.

شکل  .93-59صفحه تنظیمات object properties

دخ قامس  Variable nameنامی برای واخیانس خطا مانند  E1واخد کنید و سپس کادخ خا ببندید .اسم دادهشده دخ
داخل دایره نمایش داده میشود .این کاخ خا برای س واخیانس خطای دیگر مانند شکل  99-90انجام دهید.

شکل  .95-59ویرایش نام واریانس خطا در ایموس
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دخ وختیک دخ مدل شما بیش از دو متغیر ماتقل یا برو زا (متغیری ک هیچ مایری ب طرف آ نرفت ) با استفاده
از منوی  Diagramو گ ین  Drawمتغیرهای ماتقل خا ب هم و ل کنید.
 .9-3-59ورود دادهها :برای واخدکرد دادهها از  SPSSاز منوی  Filesگ ین  Data Filesخا انتخاب تا شکل 95-90
نمایا شود.

شکل  .96-59صفحه تنظیمات Data Files

با کلیک خوی  File Nameکادخ دیگری باز میشود ک باید فایل  Spssموخدنظر خا ازآنجا انتخاب و خوی Open
و سپس  Okکلیک کنید .برای واخد نمود متغیرهای مشاهده شده ب دخو مدل از منوی  Viewگ ین Variables In

 Datasetخا انتخاب تا فح ای ب شکل  91-90با نمایش متغیرهای موجود دخ فایل نمایا شود.

شکل  .91-59صفحه متغیرهای موجود در فایل دادهها

نواخ تیمایش سمس خاسس این کادخ خا تایین کشیده تا ب انتهای متغیرها برسید .متغیرهای موخدنظر خا مانند شکل
 98-90از دخو کادخ بکشید و دخو ماتطیلهای شکل بی اندازید و سپس این کادخ خا ببندید.

شکل  .98-59مدل تکمیلشده پس از ورود متغیرها با فایل داده به کادر مربوطه
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۷۲۶

 .3-3-59عنوان و توضیحات مدل :جهس مشخص نمود نحوه آزمو مدل توسط نرماف اخ ،از منوی  Viewگ ین
 Analysis Propertiesخا انتخاب تا شکل  93-90نمایا شود.

شکل  .91-59صفحه تنظیمات مشخصات تحلیل

خوی گ ین  Outputدخ باالی کادخ کلیک و کادخ خا تکمیل کنید .گ ین  indirect, direct & total effectsمربوط
ب اثرا

ماتقیم ،غیرماتقیم و کل اسس .همچنین عباخ

توزیع متغیرها میتردازد .برای محاسب معنیداخی اثرا

 test for normality and outliersنی ب برخسی نرمال بود
غیرماتقیم و کل ،گ ین  bootstrapخا انتخاب و آ خا تکمیل

کنید و سپس کادخ خا ببندید .دخ قامس  Number of bootstrap samplesتعداد زیر نمون های این آزمو خا (اغلب
بین  399تا  )999مشخص کنید ،بقی گ ین ها نیازی ب تغییر نداخند .بو

استراپ نوعی خوش نمون گیری مجدد اسس.

این خوش با استفاده ازسرگیری ،تعدادی مشخصی نمون از خوی نمون ا لی میسازد و شاخصهایی مانند میانگین،
انحراف استانداخد و غیره خا برای این نمون ها محاسب میکند .دخ مرحل بعد برای ذخیره نمون مدل ،از منوی File

گ ین  Saveخا انتخاب و دخ فح بازشده نامی برای مدل خود انتخاب و خوی  saveکلیک کنید.
 .5-3-59آزمون مدل :برای آزمو مدل از منوی  Analyzeگ ین  calculate estimatesانتخاب تا مدل موخدنظر
آزمو شود .تس از آزمو برای مشاهده نتایج آزمو مدل ب

وخ

گرافیکی ،خوی آیکو

 19نمایا شود.

شکل  .30-59مدل آزمون شده نمونه
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دخ شکل  19-90تاخامترهای استانداخد نشده مدل آزمو گ اخش و دخ ستو وسط و کناخ شکل عباخ
 unstandardized estimatesفعال میشود .برای مشاهده تاخامتر های استانداخدشده خوی عباخ

موخداشاخه کلیک و

گ ین  standardized estimatesانتخاب شود تا شکل  10-90نمایا گردد.

شکل  .39-59پارامترهای استانداردشده مدل آزمون شده نمونه

دخ این شکل اعداد خوی مایرها هما وز های مایر یا بتا هاتند و اعداد خوی ماتطیلها ب می ا واخیانس تبیین
شده اشاخه داخند .برای نمون واخیانس تبیین شده تصمیم ب استفاده  ./39یا  39دخ د اسس.
 .6-3-59خروجی متنی :نتایج اخائ شده گرافیکی بایاخ خال

هاتند و برای مشاهده ج ئیا

مدل آزمو شده

میتوا از منوی Viewگ ین  text outputخا انتخاب کرد تا فح ای ب شکل  13-90نمایش داده شود.

شکل  .32-59صفحهنمایش متنی ایموس

دخ این فح ج ئیا

مدل آزمو شده ب

وخ

متنی گ اخش میشوند .مثالً برای مشاهده ضرایب مایر ،سطح

معنیداخی ،می ا واخیانس تبیین شده ،اثرا ماتقیم ،غیرماتقیم و کل دخ قاب باال سمس چپ ،خوی  Estimatesکلیک
تا شکل  19-90تدیداخ شود.
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شکل  .39-59نتایج Estimates

بات ب اهداف تژوهش خود ،میتوانید از نتایج این قاب استفاده کنید .برای مشاهده شاخصهای برازش مدل
خود میتوا از  Model Fitاستفاده کرد تا فح ای ب شکل  11-90نمایا شود.

شکل  .33-59نتایج Model Fit

دخ این فح  CMINهما آماخه خی دو اسس .برای مشاهده سطح معنیداخی اثرا

غیرماتقیم و کل ،خوی

عالمس  +کناخ  Estimatesکلیک کنید تا باز شود .سپس عالمس  +کناخ  Matricesخا انتخاب کنید .سپس خوی
 Standardized Total Effectsمربوط ب اثرا

کل ،کلیک کنید .دخ ادام دخ فح  Estimates/ Bootstrapخوی +

کناخ  Bootstrap Confidenceکلیک کنید .سپس عالمس  +کناخ  Bias- Corrected Percentile Methodخا انتخاب
کنید .دخنهایس خوی ) Two Tailed Significance(BCکلیک تا شکل  19-90نمایا شود.
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شکل  .35-59سطح معنیداری اثرات کل

برای نمون دخ این شکل اثرا
مشاهده سطح معنیداخی اثرا

کل سهولس استفاده ادخاکشده ) (Easofuseدخ سطح  9/90معنیداخ اسس .برای

غیرماتقیم نی دخ باال سمس چپ standardized indirect effects ،خا انتخاب کنید.

 .1-3-59مدلسازی معادله ساختاری با نرمافزار  :AMOSمدلسازی معادل ساختاخی ترکیبی از تحلیل تأییدی و
خگرسیو چند متغیره اسس ک آزمو کلی مدل میتواند شامل آزمو مدل اندازهگیری (برخسی تایانی و خوایی) و
آزمو مدل ساختاخی (ضریب مایر و واخیانس تبیین شده) باشد .م یس معادل ساختاخی بر تحلیل مایر این اسس ک
این خوش با حذف خطاهای اندازهگیری ،نتایج معقول تر و ن دیک ب واقعیس داخد .مراحل اجرای مدلسازی معادل
ساختاخی با نرماف اخ دخ جدول  01-90اخائ شده اسس.
جدول  .91-59فرایند کار با نرمافزار  AMOSبرای مدلسازی معادله ساختاری
توضیح

ردیف

مراحل

0

طراحی مدل اندازهگیری

ترسیم مدل مفهومی موخدنظر دخ نرماف اخ و وخود دادههای آ

3

آزمو تحلیل تأییدی مدل

تحلیل عامل تأییدی و برخسی اعتباخ افتراقی و اطمینا از سنجش دخسس سازهها

9

آزمو مدل اندازهگیری

آزمو مدل شامل کلی متغیرهای مکنو و قابلمشاهده

1

آزمو مدل ساختاخی

اخزیابی و تفایر مدل نهایی

توسط متغیرهای مشاهدهشده یا گوی های ترسشنام

 .9-1-3-59طراحی مدل اندازهگیری :این کاخ با تحلیل عامل تأییدی و برخسی اعتباخ افتراقی و اطمینا از سنجش
دخسس سازهها توسط متغیرهای مشاهدهشده یا گوی های ترسشنام

وخ

میگیرد .برای برخسی تایانی یعنی ضریب

آلفا میتوا از نرماف اخ  SPSSاستفاده و سؤاالتی ک با حذف آ ها ضریب آلفا اف ایش مییابد خا برای تحلیلهای
بعدی عالمسگذاخی کرد .دخ مدلسازی معادل ساختاخی ،ابتدا هر یک از سازههای تژوهش خا تحلیل و دخنهایس کل
اب اخهای اندازهگیری باهم تحلیل تأییدی میشوند .برای تحلیل تأییدی ترسشنام موخدنظر دخ نرماف اخ ایموس فح
جدیدی از منوی Fileو گ ین  Newایجاد میکنیم .برای خسم مدل اندازهگیری سازه از منوی  Diagramگ ین Draw
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 variable indicatorخا انتخاب و خوی فح طراحی کلیک کنید تا یک مغیر مکنو (دایره) ایجاد شود .سپس ب
تعداد سؤاال

ترسشنام یا متغیرهای مشاهدهشده داخل دایره کلیک کنید تا شکلی مانند  15-90ایجاد گردد.

شکل  .36-59طراحی مدل تحلیل تأییدی

تس از طراحی مدل گ ین

خا از نواخاب اخ انتخاب تا متغیر مکنو ب همراه نشانگرهایش جاب جا شوند .از

منوی  Editگ ین  Rotateخا انتخاب تا با کلیک داخل متغیر مکنو  ،بتوانید نشانگرها دخ جهس مطلوب خود بچرخانید.
سپس با استفاده از منوی  Editو گ ین  Moveخا انتخاب و خوی یکی از متغیرهای مشاهدهشده (مربع) کلیک و آ خا
بکشید .متغیرهای مشاهدهشده دیگر نی ب همراه این متغیر کشیده میشوند .خوی واخیانس خطا (دایرهها) کلیک کرده
و آ خا نی بکشید .برای تغییر اندازه متغیرها ،از منوی  Editمیتوا  Shape of Objectخا انتخاب و خوی متغیر مکنو
دکم چپ ماوس خا نگ داشت و اندازه آ خا تغییر داد .دخ موخد متغیرهای مشاهدهشده و واخیانس خطا نی این کاخ
قابل انجام اسس .برای نامگذاخی متغیر مکنو و واخیانسهای خطا ،خوی هر یک از متغیرها کلیک خاسس کرده و
 Object propertiesخا انتخاب کنید تا کادخ  Object propertiesظاهر شود .سپس دخ قامس  Variable nameگ ین
 textمیتوا نامی برای متغیر مانند شکل  11-90انتخاب کرد.

شکل  .31-59کادر محاورهای Object properties

تس از اعمال دستوخ فح ای مانند شکل  18-90نمایا میشود.

شکل  .38-59مدل تحلیل تأییدی تکمیلشده برای یک متغیر نمونه
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تس از کامل نمود طراحی مدل ،داده ب شرح تیشگفت واخد میشوند و فح ای مانند  13-90نمایا میشود.

شکل  .31-59مدل آماده آزمون پس از ورود دادهها

دخ شکل  13-90دخ مایرهای متغیر مکنو ب متغیرهای مشاهدهشده دخ یک موخد عدد یک نمایش دادهشده اسس.
این عمل برای خفع مشکل عدم تعیین واحد اندازهگیری متغیر مکنو انجام میشود .ازآنجاییک واحد اندازهگیری
متغیر مکنو دخ مدل سازی معادل ساختاخی معلوم نیاس .با ثابس کرد یکی از مایرها با عدد  0موجب استانداخد
شد واحد اندازهگیری متغیر مکنو میشویم.
 .2-1-3-59آزمون تحلیل تأییدی مدل :دخ ادام برای انجام آزمو تحلیل تأییدی ترسشنام مدل خا ذخیره و از
منوی Viewگ ین  Analysis propertiesخا انتخاب و خوی فح ظاهرشده گ ین  Outputخا انتخاب تا شکلی مانند
 99-90نمایا شود.

شکل  .50-59صفحه Analysis properties

دخ این کادخ Standardized Estimates ،باخهای عاملی و  Squared Multiple Correlationsواخیانس تبیین شده
سؤالها توسط متغیر مکنو هاتند Test for normality and Outlier .نی ب برخسی نرمال بود توزیع متغیرهای
مشاهدهشده میتردازد .تس از تکمیل ،این کادخ خا ببندید.
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دخ ادام برای انجام آزمو تحلیل تأییدی ،از منوی  Analyzeگ ین  Calculate estimatesخا انتخاب و سپس برای
مشاهده نتیج گرافیکی خوی

کلیک کنید .برای مشاهده باخهای عاملی و واخیانس تبیین شده سؤاال

خوی

 Standardized estimatesدخ ستو کناخ شکل کلیک کنید تا فح ای مانند شکل  90-90نمایا شود.

شکل  .59-59نتیجه آزمون تحلیل تأییدی نمونه

هما طوخ ک دخ شکل میبینید ،سؤال سوم بیشترین باخ  0.92خا بر خوی سازه خود داخد .جهس برخسی معنیداخی
باخهای عاملی و شاخصهای برازش ،از منوی  Viewگ ین  Text outputخا انتخاب کنید .برای برخسی همانندی مدل
خوی  Note for modelدخ کادخ سمس چپ ،باال کلیک کنید تا فح ای مانند شکل  93-90تدیداخ شود.

شکل  .52-59صفحهنمایش نتیجه بررسی همانندی مدل

با توج ب شکل ازآنجاییک دخج آزادی مدل مثبس اسس ،بنابراین برای برخسی معنیداخی باخهای عاملی خوی
 Estimatesکلیک کنید تا شکل  99-90نمایا شود.
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شکل  .59-59نتیجه بررسی معناداری بارهای عاملی

با توج ب شکل هم باخهای عاملی دخ سطح  9/990معنیداخند (عباخ

 pمربوط ب سطح معنیداخی و C.R.

آماخه تی) برای مشاهده برازش مدل خوی  MODEL Fitکلیک کنید تا شکل  91-90ظاهر شود.

شکل  .53-59بررسی برازش پرسشنامه نمونه یا PU

شاخص های برازش نی نشانگر برازش نابتاً مناسب این ترسشنام اسس .تس از انجام تحلیل تأییدی برای یک
ترسشنام این عمل باید برای دیگر ترسشنام ها نی تکراخ شود .هنگام انجام تحلیل تأییدی اگر باخی معنیداخ نبود آ
خا حذف و مدل خا دوباخه آزمو کنید .اگر هم باخهای عاملی معنیداخ بودند ولی مدل برازش نداشت باشد ،ابتدا
سؤاالتی خا حذف کنید ک با حذف آ ها مقادیر آلفا اف ایش تیدا میکنند .مدل خا دوباخه آزمو کنید و اگر برازش تایین
بود متغیرها خا دوباخه ب مدل اضاف کنید .یکی دیگر از عوامل عدم برازش نرمال بود توزیع متغیرهای مشاهدهشده
اسس .برای برخسی این امر دخ تنجره  Text Outputخوی  Assessment Of normalityکلیک تا شاخصهای چولگی
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و کشیدگی مربوط ب سؤاال

خا مشاهده کنید .سؤاال

با بیشترین کشیدگی و چولگی (بیشتر از  0و کمتر از  )-0خا

حذف و مدل خا مجدد آزمو کنید.
 .9-1-3-59آزمون مدل اندازهگیری :برای آزمو مدل اندازهگیری باید هم متغیرهای مکنو با متغیرهای مشاهدهشده
مربوط طراحی و شاخصهای برازش آ ها برخسی شوند .برای نمون ب مدلی مانند  99-90توج کنید .برای طراحی
همباتگی بین متغیرهای مکنو از منوی  Diagramگ ین  Draw covarianceخا انتخاب و متغیرهای مکنو خا ب هم
و ل کنید .دادهها خا نی همانند قامس قبل ب مدل اضاف کنید.

شکل  .55-59طراحی مدل اندازهگیری

تس از طراحی مدل Analysis properties ،آ خا همانند قامس قبل کامل نموده و آ خا آزمو کنید تا شکلی
مانند  95-90نمایش داده شود.

شکل  .56-59آزمون مدل اندازهگیری پذیرش فناوری

 Text outputخا از منوی  Viewانتخاب کرده و دخ تنجره خروجی متنی ب برخسی معنیداخی باخهای عاملی و واخیانس
تبیین شده سؤاال

بپردازید .همچنین ب همانندی مدل و برخسی شاخصهای برازش بپردازید .دخ شکل 91-90

شاخصهای برازش مدل اندازهگیری اخائ شدهاند.
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شکل  .51-59شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

هما طوخ ک دخ شکل میبینید ،شاخصهای برازش مدل اندازهگیری ب ج  RMSEAک  9/98اسس دخ حد
مطلوبی قراخ داخند .برای ا الح مدل .خوی  Assessment of normalityکلیک کرده و سؤالی ک بیشترین کشیدگی و
چولگی خا داخد از ) (ATD3مدل حذف کنید .سپس مدل خا مجدداً آزمو کنید .هما طوخ ک دخ شکل  98-90میبینید،
با حذف  ATD3برازش مدل بهتر میشود .برای برگشتن ب حالس طراحی میتوا خوی

کلیک کرد.

شکل  .58-59شاخصهای برازش بعد از اصالح مدل

 .3-1-3-59آزمون مدل ساختاری :برای آزمو مدل ساختاخی از منوی  Fileگ ین  Save asخا انتخاب و دخ فح
ظاهرشده نام جدیدی برای مدل نوشت و خوی Saveکلیک کنید .سپس از منوی Editگ ین  Eraseخا انتخاب و تمامی
مایرهای همباتگی خا حذف کنید .تسازآ  Moveخا از منوی  Editانتخاب و متغیرهای مکنو خا همانند شکل -90
 93مرتب و واخیانس خطای متغیرهای وابات خا خسم و دخنهایس مایر علی بین آ ها خا خسم کنید.
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شکل  .51-59مدل ساختاری پذیرش فناوری

از منوی  Viewگ ین  Analyze Propertiseخا انتخاب و آ خا همانند شکلهای  59-90تکمیل کنید.

شکل  .60-59کادر محاورهای Analyze Propertise

تس از تکمیل ،مدل خا آزمو تا فح ای مشاب شکل  50-90نمایش داده شود.

شکل  .69-59مدل آزمون شده پذیرش فناوری

برای مشاهده خروجی متنی خوی  Text Outputکلیک کنید تا تصویری ب شکل  53-90نمایا شود.

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

نرم افزارهای تحلیل دادههای کمی
س

شکل  .62-59خروجی متنی مدل آزمون شده

تفایر این بخش نی همانند تحلیل مایر اسس ک تیشتر ب آ اشاخه شد.
 .5-59نرمافزار لیزرل

9

نرماف اخ لی خل از شناخت شدهترین نرماف اخها دخ زمین مدلسازی معادل ساختاخی اسس .لی خل مخفف شده «خوابط
ساختاخمند خطی» اسس ک برای «مدلسازی معادل ساختاخی» 3استفاده میشود .این برنام قادخ اسس از دادههای سایر
نرماف اخها نظیر  SPSSاستفاده کند .تکنیک تحلیل چندمتغیری بایاخ کلی و نیرومند از خانواده خگرسیو چندمتغیری
خگرسیونی خا بر مبنای ماتریس کواخیانس –

اسس ک ب تژوهشگر این امکا خا میدهد تا مجموع ای از معادال

واخیانس آزمو کند .ب بیا سادهتر ،لی خل بر تج ی وتحلیل همزما چند متغیر مکنو ماتقل و وابات (مدل ساختاخی)
از طریق متغیرهای مشاهدهتذیر (مدل اندازهگیری یا تحلیل عاملی تائیدی) ب مدلسازی معادل ساختاخی ،مدلسازی
مبتنی بر ماتریس کواخیانس ،تحلیل مایر تائیدی (تحلیل مایر و تحلیل عاملی تائیدی) تأکید داخد .مدل خوابط ساختاخی
خطی ( )LISRELیا  LInear Structural RELationshipsدخکلیترین شکل خود ،شامل مجموع ای از خوابط
ساختاخی خطی اسس ک با دو مائل اساسی «اندازهگیری متغیرها با اب اخ اندازهگیری معتبر» و «خوابط علی میا متغیرها
و توا تبیین این خوابط یا خوابط ساختاخی» سرکاخ داخد و مقصود از آ کمک ب حل این دو مائل اسس .کاخبرد
مدلسازی معادل ساختاخی شامل مواخدی ب شرح جدول  08-90اسس.

)1. LISREL (Linear Structural Relationships
)2. SEM (Structral Equisition Modeling
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جدول  .98-59کاربرد مدلسازی معادله ساختاری
کاربردها

ردیف
0

ایجاد مدل ساختاخی یا مدلسازی خوابط بین متغیرهای ماتقل (برو زا) و وابات (دخو زا)

3

ایجاد مدل اندازهگیری یا مدلسازی خوابط متغیرهای تنها (مکنو ) و آشکاخ

9

مدلسازی خطاهای اندازهگیری متغیرهای مشاهدهتذیر

1

تحلیل مایر و تحلیل عاملی تائیدی با آزمو فرضیا

9

تحلیل همزما چندین متغیر مکنو (ماتقل و وابات )

استنباط شده از ادبیا

موخدبرخسی ب کمک دادههای عینی

ازآنجاییک مدل سازی معادل ساختاخی بر خوابط خطی متغیرهای مکنو با یکدیگر و متغیرهای مکنو با متغیرهای
مشاهدهتذیر تأکید داخد ،دخ تحلیل خود از حداکثر دخستنمایی ( )Maximum Likelihoodاستفاده میکند.
فرایند کاخ با نرماف اخ لی خل خا میتوا دخ مراحلی ب شرح جدول  03-90دنبال کرد.
جدول  .91-59فرایند کار با نرمافزار لیزرل
ردیف

مراحل

0

وخود دادهها

3

دستوخ ساخس مدل تحلیل مایر

9

عنوا و توضیحا

توضیح
ب گون ای ماتقیم یا انتقال از فرمسهای دیگر مانند SPSS

ایجاد فح ای برای خسم مدل
تعیین عنوا مدل ،گروهها و متغیرهای آشکاخ و تنها

مدل

تعیین متغیرهای ماتقل و وابات و انتقال ب

فح و تنظیم خوابط تحلیل عامل و

1

تنظیم متغیرها دخ فضای تحلیل مایر

9

مبنا قراخ داد یک متغیر تنها

5

دستوخ ساخس فایل متنی

1

اجرای برنام

اجرای برنام و ظاهر شد مدل معادل ساختاخی

8

تیرایش مدل

حذف کرد خابط های غیر معنیداخ

3

آخایش مدل

اجرای تیشنهادهای آخایشی خود نرماف اخ برای بهبود آماخههای برازش کل مدل

09

ذخیرهسازی

ذخیرهسازی و اجرای دستوخ ساخس مجدد فایل متنی

مایر
مبنا قراخ داد یکی از شاخکهای هر متغیر تنها دخ مدل برای محاسبا

تحلیل

عامل
مدل ب لحاظ ظاهری آماده اسس ولی بدو ساختن فایل متنی قابلیس اجرا نداخد.

تس از آ ک مدل معادل ساختاخی دخ لی خل ساخت شد و دخنتیج ا الحا

انجامشده ،مدل نهایی ب دسس آمد

میتوا آ خا دخ محیط  Wordکپی کرد تا قابلیس اخائ گ اخش و کاخبری بیشتری داشت باشد (علیبابایی.)0933 ،
ازآنجاییک مشابهسهای اقدامی دخ این نرماف اخ با نرماف اخ قبل وجود داخد ،فقط ب تفاو های شکلی و عملی
خاص اشاخه خواهد شد .ازآنجاییک مدل سازی معادل ساختاخی تأکید بر خوابط خطی متغیرهای مکنو با یکدیگر و
متغیرهای مکنو با متغیرهای مشاهدهتذیر داخد ،دخ تحلیل خود از حداکثر دخستنمایی استفاده میکند.
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هدف کلی :آشنایی با انواع نرمافزارهای پرکاربرد برای تحلیل دادههای
کیفی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مبانی و کاربرد نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
 آشنایی با دستهبندی نرمافزارهای کیفی
 آشنایی با مبانی و کاربرد نرمافزار اطلس تی آی

52
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مقدمه
نرماف اخهای متعددی برای تج ی وتحلیل دادههای کیفی وجود داخد .دخ این فصل ب معرفی انواع نرماف اخهای ترکاخبرد
برای تحلیل دادههای کیفی ترداخت خواهد شد.
 .9-52مبانی کار روش پژوهش کیفی
سادهترین تعریف از تژوهش کیفی تأکید بر یافت تژوهشی اسس ک اخائ یافت های آ از طریق خوشهای آماخی و یا
سایر اب اخهای کمی ساز نباشد .بنا بر دیدگاه اشتراوس کوخبین )0338( 0تژوهش کیفی بیشتر دخ زما «وجود اطالعا
کم دخ موخد مائل » یا «اطالعا

بیشازحد بدو ایجاد ادخاک جدید» کاخبرد داخد .هر تژوهش کیفی شامل س ج ء

ا لی ب شرح جدول  0-93اسس.
جدول  .9-52سه جزء اصلی در پژوهش کیفی
ویژگی

ردیف
0

جمعآوخی داده از منابع متنوعی مانند مصاحب  ،مشاهده و اسناد

3

تحلیل دادهها با شیوههایی چو مفهومتردازی و کاستن از حجم دادهها ،تشکیل مقول ها و برقراخ کرد شبک مفاهیم

9

اخائ گ اخش

گیدن هدف از انجام تژوهش کیفی خا تاسخ ب سؤال کلیدی «چگونگی مطالع دنیای واقعی» میداند .دخ دنیای
واقعی هر اناانی دخ زندگی خود نقشهای متعددی خا با توج ب موقعیسهای «زندگی خوزمره ،آموزشی ،اجتماعی و
حرف ای» میتذیرد .بنابراین برای تحلیل و برخسی تدیدهها دخ محیط طبیعی خود باید از تژوهش کیفی بهرهمند شد.
بنابراین از ویژگیهای تژوهشهای کیفی میتوا ب مواخدی ب شرح جدول  3-93اشاخه کرد.
جدول  .2-52برخی ویژگیهای پژوهش کیفی
ویژگی

ردیف
0

مطالع افراد و تدیدهها دخ محیط طبیعی خود آ ها

3

تعامل با عوامل موخدبرخسی ،با توج ب خصو یا

9

اخائ نتایج ب

تفایری

1

فقدا ا ول و قواعد از تیش تعیینشده و استانداخدی برای خوششناسی و تحلیل دادهها ب مانند تژوهشهای کمی

9

تاخیر و کشف معنای دادهها با وخود عمیق تژوهشگر ب آ ها

وخ

5

معنادهی ب مفاهیم ب

1

ساخس سنج های کلی و غالباً حااس ب محیط تژوهش خاص

8

وخ

خودشا

تمها ،مضامین و مشترکا

جمعآوخی دادهها ب شکل کلما

و برگرفت از اسناد ،مشاهدا

3

داخای سؤاال

09

خاص بود تژوهشها و کم بود تعداد تکراخ آ ها

و دسسنوشت ها

علی یا غیر علی و اغلب با خویکرد تاسخدهی ب خوش استقرائی

)1. Strauss and Corbin (1998
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برخی از این مواخد باعث ایجاد نگرانی از غیرقابل اطمینا بود نتایج و وخود قضاو های شخصی تژوهشگر ب
جریا تژوهش میشود .بنابراین بهرهگیری از اب اخهای استانداخد تحلیل دادهها (نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی)
ب منظوخ اطمینا از حس نتایج ب مانند تحقیقا

کمی ،الزم و ضروخی اسس .نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی ب

استانداخدسازی تژوهشهای کیفی میتردازند .این نرماف اخها گرچ ا ول و قواعدی خاص ،برای تحلیل دادهها اخائ
نمیدهند ،ولی با نظاخ

بر مایر انجام تژوهش یعنی «جمعآوخی دادهها ،سازما دهی دادهها و اخائ گ اخشها» ب

وضعیس این نوع تژوهش سروساما میدهد (دوالنی ،حریری ،حانزاده اسفنجانی و ولینژادی.)0930 ،
برای خوایی و تایایی نتایج دخ تژوهشهای کیفی میتوا از چهاخ مالک اعتباختذیری (اعتباخ دخونی) ،انتقالتذیری
(اعتباخ بیرونی) ،قابلیس اطمینا (تایایی) و تأییدتذیری (عینیس) نام برد .دخواقع ب این سؤال تاسخ داد ک چرا مخاطب
باید ب نتایج تژوهش اعتماد داشت باشد .بنابراین دالیل وجود خوایی بایاخ مهم هاتند.
 .2-52مبانی نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی متفاو

از نرماف اخهای کمی مانند  SPSSو امثال آ هاتند و از ا ول و قواعد

یکاانی تیروی نمیکنند .با وخود دادههای خام ب یک نرماف اخ تحلیل دادههای کمی ،فرایند تحلیل با ا ول و قواعد
خیاضی و آماخ و ب

وختی از تیش تعیینشده انجام میشود .اما دخ نرماف اخ تحلیل داده کیفی فرایند تحلیل ،تس از

وخود داده ب همین شکل و بر مبنایی از تیش تعیینشده اجرا نمیشود .این نرماف اخها قابلیس «جاتجو و سازما دهی»
نظاممند و منطقی دادهها و برجات سازی برخی اطالعا
کیفی ب جای اعداد بر کلما

بر اساس الگوخیتمهای موجود خا خواهند داشس .تژوهش

تأکید داخد .نرماف اخ کیفی فرایند تژوهش خا ب

قراخ میدهد .دخواقع این نرماف اخها ب

وخ

الکترونیکی دخ اختیاخ تژوهشگر

وخ بالقوه باعث تاهیل انجام کلیس تژوهش میشوند؛ دخحالیک نرماف اخهای

تحلیل کمی ،دادههای واخدشده خا طی فرایندی تعریفشده ب نتایج نهایی مبدل میسازند (دوالنی ،حریری ،حانزاده
اسفنجانی و ولینژادی.)0930 ،
تج ی وتحلیل دخ تژوهش کیفی یک فرآیند همزما با جمعآوخی دادههاسس و بدو شک مرحل «تحلیل دادهها»
از تیچیدهترین و اسراخآمی ترین مراحل یک تژوهش کیفی محاوب میشود .تژوهشگر باید ب طوخ عمیق دخ دادهها
غوط وخ شود .تحلیل دادهها دخ تژوهش کیفی همزما با شروع جمعآوخی دادهها آغاز میشود؛ زمانی ک تژوهشگر
ب دنبال اجرای مصاحب یا مشاهده اسس ،همزما ب مروخ مواخد ثبسشده میتردازد تا ب کشف سؤاالتی دیگر یا تو یف
و تشریح بیشتر یافت ها نائل شود .اغلب این سؤاال
این مرحل اغلب ب

یا مواخد تشریحی دخ الب الی مصاحب ها و مشاهدا

وجود داخند.

رف زمانی زیاد و گاهی هفت ها و ماهها برای تحلیل دادهها نیاز داخد (اسپ یال ،استروبر

و

کاختنتر.0)3900 ،
چگونگی کنترل دادهها دخ تژوهش کیفی خوی سهولس کاخبرد و تحلیل آ ها تأثیر زیادی داخد .تژوهشگرا از
خوشهای گوناگونی برای جمعآوخی دادهها استفاده میکنند ،ذخیره و بازیابی این دادهها خود مائل مهم دیگری اسس.
1. Speziale, Streubert & Carpenter
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تژوهشگرا بر اف ایش دقس ب دسسنوشت ها تأکید زیادی داخند و معتقدند ک باید تمامی دادههای جمعآوخیشده خا
دخ تمامی مراحل تژوهش کنترل کرد .این عمل نیازمند کنترل و تطبیق دقیق تمامی ج ئیا

مصاحب های انجامشده

اسس .برای تژوهشگرا کیفی ک قصد استفاده از نرماف اخ خایان ای جهس تحلیل دادههای کیفی داخند ،ضروخ

داخد

ک با کاخ اینگون نرماف اخها و امکا استفاده از بهترین موخد برای کاخ خود آشنا شوند (توالیس و بک.0)3903 ،
خوشهای مختلفی برای سازما دهی و مدیریس دادههای کیفی ب کاخ گرفت شدهاند .قبل از ظهوخ برنام های
کامپیوتری برای مدیریس دادههای کیفی ،خوند ا لی با تأکید بر ایجاد فایلهای مفهومی بود .این خوش شامل ایجاد
یک فایل فی یکی برای هر طبق و سپس برش و واخدکرد فایل تمامی اطالعا

مرتبط با آ طبق بود .این خوش و

ایجاد فایل های مفهومی کاخی دشواخ و فشرده اسس .هر چند خوشهای دستی سنتی برای سازما دهی دادههای کیفی
سابق طوالنی و معتبری داخد؛ اما برنام های کامپیوتری تیچیده برای مدیریس دادههای کیفی دخ سالهای اخیر خواج
گاتردهای تیدا کرده اسس .این برنام ها امکا وخود فایل دادههای کامل ب کامپیوتر خا فراهم کردهاند .هر بخشی از
مصاحب یا دا قابلمشاهده و گ اخش اسس .دخ ادام این مایر میتوا بخشهای متناسب با کدهای خاص تحلیل خا
بازیابی و ترینس گرفس یا اینک خوی فح نشا داد .نال جدید برنام ها همچنین داخای ویژگیهایی فراتر از
دست بندی و بازیابی دادهها هاتند و امکاناتی خا برای برخسی واقعی و ترکیب دادهها اخائ میدهند .نال جدید
نرماف اخهای کامپیوتری ،دشواخیهای «برش و خواند

فح ب

فح اسناد» خا برطرف کردهاند .برخی تژوهشگرا

کیفی ب مدیریس دادههای کامپیوتری خوی آوخدهاند زیرا این کاخ زمانشا خا آزاد میکند و ب آ ها اجازه میدهد تا
بیشتر ب ماائل تنداشتی مهمتر توج کنند (گراو ،برن و گرای .3)3903 ،ب طوخ سنتی جمعآوخی و تحلیل دادههای
کیفی ب

وخ

دستی بود .تژوشگرا دادهها خا خوی تک های کوچک کاغذ یا کاخ های یادداشسبرداخی ،ثبس

میکردند .سپس ب دقس آ ها خا کدگذاخی و سازما دهی و دخ تایا جمعآوخی دادهها ب طوخ خوزان بایگانی میکردند.
تحلیل کیفی ماتل م چک کرد متقابل هر قطع از دادهها با تمام قامسهای دیگر دادهها اسس؛ بنابراین احتمال اینک
برخی داده ها دخ انبوهی از کاغذها گم شوند و ازنظر دوخ بمانند بایاخ زیاد اسس .حفظ خط سیر اختباط بین واژههای
مختلف داده ها ب ثبس و ضبط بایاخ دقیق و موشکافان نیاز داخد .با توج ب اهمیس حفظ اختباط ن دیک تژوهشگر
کیفی با دادهها ،حتی غرق شد دخ آ ها نرماف اخهای کامپیوتری ظهوخ یافتند .استفاده از این نرماف اخها موجب تحلیل
سریعتر و آسا تر دادهها بدو بروز وقف و اختالل دخ تماس مداوم تژوهشگر با دادهها شد .با نرماف اخهای کامپیوتری
میتوا کدهایی خا ک میشود کناخ هم قراخداد جاتجو نمود ،ب آسانی ب دادهها دسترسی داشس و امکا جاتجوی
گروهی نی وجود داخد .میتوا از کامپیوتر دخ فعالیس هایی مانند تردازش ،ذخیره و نگهداخی ،بازیابی ،فهرسس کرد
و دست بندی کرد کمک گرفس .اما نکن کلیدی و مهم این اسس ک فعالیسهای تحلیلی باید توسط خود محقق وخ
گیرد (توالیس و بک .)3903 ،دخ مجموع ،مهمترین م ایای استفاده از نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی خا میتوا ب
شرح جدول  9-93مروخ کرد (اسپ یال و همکاخا 3900 ،؛ گراو و همکاخا )3903 ،

1. Polit and Beck
2. Grove, Burns, & Gray
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نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی
س
جدول  .9-52مهمترین مزایای استفاده از نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
مزایا

ردیف
0

توانایی باز کرد چندین سند خوی فح خایان ب

3

تاهیل مشاهده متو از طریق فح خایان و امکا حذف و جایگ ینی جمال  ،کلما

9

شکلدهی و قالببندی فایلها

1

توانایی ب کاخگیری تصاویر ،نموداخها و جداول جهس تشریح دادهها

9

توانایی اضاف کرد دادههای تصویری یا وتی

5

توانایی جاتجوی متو

1

تاهیل چاپ و گرفتن تأییدی آ

8

برقراخی اختباط میا متو و امکا حرکس از متنی ب متن دیگر همراه با تحلیل و حاشی نویای

3

شناخت شده

تاهیل یادداشسبرداخی دخ موخد اطالعا

وخ

مج ا
و فایلها

بعضی از مواخد ب کاخگیری مشاوخین دخ این جهس هدایس تواناییها و ویژگیهای خاص و متنوع این برنام ها
الزم و ضروخی اسس (گراو و همکاخا .)3903 ،
نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی خوی «مدیریس اطالعا » دخ جریا تژوهش و ب نوعی «مدیریس تژوهش کیفی»
تأکید داخند .تفایری بود نتایج آ احتمال اشتباه تژوهشگر خا اف ایش میدهد و برای کاهش این احتمال باید ب
جامعیس دادهها و مدیریس اطالعا

دخ حین جمعآوخی دادهها توج داشس .سؤاال

جدول  1-93ب دخک می ا ال ام

برای استفاده از نرماف اخ تحلیل داده کیفی کمک میکند (دوالنی ،حریری ،حانزاده اسفنجانی و ولینژادی.)0930 ،
جدول  .3-52سؤاالتی برای تعیین الزام استفاده از نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
ردیف

محور

سؤاالت

0

خوشها و اب اخ

چطوخ میتوا موخد  xخا انجام ،تولید ،تکامل و یا ب طوخ خودکاخ ایجاد نمود و کدامیک از خوشهای
موجود برای ساخس ،انجام ،تعدیل و تکامل موخد  xبهتر اسس؟

تژوهش

چطوخ میتوا موخد  xخا ازنظر کیفیس و دخستی اخزیابی نمود؟ چطوخ و بر اساس چ استانداخدی از

3

خوش تحلیل و اخزیابی

9

طراحی ،اخزیابی و

م یس موخد  Yچیاس؟ وج تمای خوش  Xاز  Yکدام اسس؟ بهترین طراحی ،اجرا ،نگهداخی از

تحلیل مواخد خاص

موخد یا خوش  Xچیاس؟ چطوخ میتوا خوش یا موخد  Xخا با  Yمقایا نمود؟ وضعیس حال حاضر

بین موخد  xو  Yانتخاب کنیم؟

XوYب چ
1

9

تعریف ج ئیا

طرح

دخ وخ

وختی اسس؟

اخائ  Xعامل  Yچ وضعیتی خواهد داشس؟ توسط عامل  Xدقیقاً چ ادعایی میتوا
باخز  Xچ خواهد بود؟ چ مدل خسمی یا تجربی خا میتوا برای  Xقائل بود؟

و اخائ دید کلی از

داشس؟ و خصو یا

طرح

متغیرهای  Xکدامها هاتند و چطوخ میتوا آ ها خا تعریف نمود؟
مثبس بود جواب چ چی ی خا میتوا مصداقی برای آ

قابلاجرا بود طرح 9

آیا واقعاً عامل  Xوجود داخد؟ و دخ وخ

و نحوه جاتجو

داناس؟ آیا امکا داخد نتوانیم عامل یا خوش  Xخا انجام دهیم؟
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۷۴۸

سؤاالتی دو گروه اول جدول برای باط و گاترش تژوهش و تحلیل آ ب کاخ میخوند .اغلب تژوهشگرا این
دو مقول خا دخ یک مطالع و برخی جدا از هم موخدمطالع قراخ میدهند .سؤاال

گروه سوم دخ مقایا ها و انتخاب

الگوها،
خوشها و طراحی های متفاو

دخ اب اخ و خوش کاخبرد داخند .سؤاال

گروه چهاخم منجر ب دید کلیتر از تژوهش و

اخائ
تعاخیف موجود دخ تژوهش میشود .سؤاال

گروه تنجم نی دخباخه عملی بود یا نبود خوش اسس ک میتوا از آ

برای مقایا تروژه با تروژه های مشاب استفاده کرد و دخ وخ
شد .سؤاال
از این سؤاال

وجود خوش جدید منجر ب بهبود خوشهای قبلی

گروه تنجم یا آخر خا میتوا ب بحث قابلیس اطمینا دخ تژوهش کیفی مرتبط داناس .همچنین میتوا
برای اخائ تیشنهادها استفاده کرد.

الگوی اخائ نتایج دخ نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی از دو منظر «جدید بود نتایج و یافت های تژوهش» و
«کاخبردی بود نتایج» موخدتوج قراخ میگیرند .ب طوخکلی بر اساس تقایمبندیهای خایج ،خروجیهای نرماف اخهای
تژوهشی شامل « اخائ خوش یا الگو ،اخائ تکنیکی برای تحلیل و یا اجرا ،باط موضوع ،یا الگوی کلی تعمیمیافت از
موخدی خاص و یا خروجی و نتایج ب

وخ

ابداع اب اخها ،خاهحلها و یا کشف الگوخیتم سیاتمهای موخدمطالع »

هاتند .انواع نتایج خروجی نرماف اخهای تژوهش کیفی خا میتوا دخ جدول  1-93مروخ کرد (شاو ،3990 ،0ب نقل از
دوالنی و همکاخا  .)0930 ،تژوهشها نشا میدهد ک تحلیل دادههای کیفی ب کمک نرماف اخها از اعتباخ بیشتری
نابس ب نوع دستی آ برخوخداخ اسس.
برای همخوانی استراتژیهای تحلیلی با موضوع موخدبرخسی باید ظرفیسهای نرماف اخهای مختلرف خا ب خوبی
شناخس .برخی قابلیسهای نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی از طریق واژهترداز فاخسی دخ دسترس و قابلاستفاده
اسس امرا بخای تحلیلهای تیچیده ب نررمافر اخهای خاص با قابلیس کاخ با متو فاخسی نیاز اسس .تحلیررل دادههررا
بر فراینررد «ترردوین ،تنظرریم ،شررالودهخیرر ی و بیررا مفهرروم یررا معنرری انبرروهی از دادههررای جمعآوخیشده»
تأکید داخد .نرماف اخهای خایج تحلیل دادههای کیفی اغلب دخ اموخی چو «آمادهسرازی مرتن از طریرق تیراده کررد
آ بر کمرک خایانر »« ،ویرایش متو مصاحب و حتری یادداشرسهرای رحن مصراحب »« ،ذخیرهسازی اطالعا »،
«نوشتن گ اخش و مقال » و «ذخیره کررد و بازیررابی اطالعررا برر شررکلهای مختلررف کمک میکنند .همچنررین
اغلررب نرماف اخهای تخصصی مربوط ب مطالعا

کیفی ،قادخ ب اخائر طیفی از وظایف گوناگو و مشاب ب شرح

جدول  9-93هاتند (یمانی و همکاخا 0985 ،؛ زلکویت و دلوخس 0331 ،3ب نقل از دوالنی و همکاخا .)0930 ،

1. Shaw
2. Zelkowitz and Delores
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جدول  .5-52موارد استفاده از نرمافزارهای رایانهای در مطالعات کیفی
توضیح

ردیف

موارد

0

ثبس یادداشس میدانی

3

تیادهسازی

9

ویرایش

تصحیح ،گاترش یا بازنگری یادداشسهای میدانی

1

کدبندی

اتصال برچاب یا واژه کلیدی ب قطعاتی از متن بخای بازیابیهای بعدی

9

ذخیره

نگ داخی متن دخ یک بانک اطالعاتی سازما دهی شده

5

جاتجو و بازیابی

1

مرتب کرد

8

برقراخی اختباط بین دادهها

مرتبط ساختن قطعا

3

یادداشسبرداخی شخصی

نوشتن برداشسهای شخصی یا تیشنهادها بر برخی جنب های اطالعا

09

تحلیل محتوا

شماخش فراوانیها ،ترتیب دادهها یا موقعیس کلما

00

نمایش دادهها

قراخ داد دادههای انتخابشده دخ یک فرمس سازما دهی شده

ثبس مواخد یادداشس شده هنگام جمعآوخی داده دخ میدا
نوشتن یا تیادهسازی یادداشسهای میدانی

نشا کرد قطعا

مرتبط دخ متن و دخ دسترس قراخ داد آ ها برای مشاهده ،همچنین انجام

جاتجوی تیشرفت با استفاده از اتراتوخهای منطقی
مرتب کرد و سازما دهی قطعا

تحلیل عمیقتر اطالعا

03

نتیج گیری -اثبا

حس

کدگذاخی شده

متنی ب یکدیگر (لینک) ،ساخس طبق ها ،خوش ها یا شبک ای از اطالعا
ب عنوا تای ای برای

(ضمیم سازی یادداشسهای تحلیلی ب کدها یا متن)

کمک ب تحلیلگر دخ تفایر اطالعا

یا عباخا

و تأیید یافت ها

دادهها
09

ساخس نظری

اخائ توضیح نظاممند ،منطقی و مناجم دخ موخد یافت ها

01

نقش گرافیکی

ایجاد نموداخ نشا دهنده یافت ها و نظری ها

09

نقلقولها

05

نموداخ

01

گ اخشنویای

استخراج نقلقولها برای گ اخشنویای
آماده کرد نموداخها بر اساس یافت ها
آمادهسازی گ اخشهای بین کاخ و گ اخش نهایی

قبل از شررروع تحلیررل ،میتوا دادههررا خا دخ نرررمافرر اخ واژهتردازی مانند  wordتایپ کرد تا ب آسانی واخد
اف اخهای تخصصری تحلیرل دادههرای کیفری شروند .زمانی ک دادهها واخد شد ،ب تمامی قامسهای مرتن ،آدخس
خا ی اختصاص مییابد تا هنگام کدبنردی دادههرا بتروا آدخس و موقعیس دقیق هر کرد خا مشرخص کرد .بعدازاین
مرحل اسس کر فراینرد اتصرال و برقرراخی اختبراط برین کردها آغاز میشود .تژوهشگر با استفاده از نرماف اخها ب
هرر یرک از خطروط مرتن موجود دخ تایگاه اطالعاتی شماخهای اختصاص داده ،و هر قامس خا ب بخشهای معناداخی
تج ی میکند .قطع یا بخش ،ک واحد معناداخ یا واحد تحلیل نی نامیده میشود ،قامتی از یک مرتن اسرس ک دخ آ
یک فقره از اطالعا

جامع وجرود داخد ب گون ای کر حتی دخ خاخج از بافس متن قابلدخک باشد .هر قطع یا بخرش

مریتوانرد هرر طرول یرا اندازهای داشت باشد .تژوهشگر هر قطع یا بخش خا با شرماخه سطری ک قطع با آ شروعشده
و شرماخه سرطری کر دخ آ خاتم یافت  ،تعیین میکند .بر اساس قابلیسهای نرماف اخی انواع استانداخدها برای
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سنجش خوایی دخ جدول  5-93اخائ شده اسس (زلکویت و دلوخس 0331 ،0ب نقل از دوالنی و همکاخا  .)0930 ،دخ
تژوهش کیفی باید خوش سنجش خوایی خا ب طوخ کامل توضیح داد تا دخستی آ مشخص شود.
جدول  .6-52انواع استانداردها برای سنجش روایی نتایج پژوهش کیفی
ردیف

انواع

توضیح

0

تحلیل نتایج

برای نتایج دخ قالب یک مدل و الگو ،اخائ دالیل و مداخک و تیشین منابع و مأخذ معتبر برای خوایی

3

اخزیابی

9

بر اساس تجرب

1

متقاعدسازی

9

بدیهی بود نتایج

آ
توجی علمی نتایج و اخائ دالیل خاخجی و عینی
توجی علمی و اخائ دالیل خاخجی و عینی
تشریح مراحل انجام کاخ و دلیل نتایج اخائ شده با اخائ دلیل و مدخک
بینیازی ب اخائ دالیل برای خوایی بر اساس وجود نتایج قطعی ،آشکاخ و بدیهی

دخ نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی تس از وخود دادهها ،فرایند تحلیل با «دست بندیهای جدید آ ها» دنبال

میشود .این امر با «جاتجو و سازما دهی» نظاممند و منطقی دادهها و برجات سازی برخی از آ ها بر اساس الگوخیتم-
های موجود وخ

میگیرد .این نرماف اخها اغلب اهمیس یک موضوع نابس ب موضوع دیگر خا نشا نمیدهند بلک

با سازما دهی منطقی ،نظاممند و چینشهای مختلف اطالعا  ،باعث تاهیل خوند ادخاک و تویش اطالعا

از سوی

تژوهشگر میشوند .با الکترونیکی کرد تژوهش کیفی ،تمامی مراحل تژوهش مانند گردآوخی دادهها براساس
استانداخدهای تعریفشده وخ

میگیرد .البت این نرماف اخها ،دادهها و اطالعا

ب طوخ ماتقیم قادخ ب اخائ اطالعا

تژوهش خا مدیریستذیر میکنند و

معنیداخ و معقول نیاتند .همچنین آ ها ب طوخ خودکاخ دادههای تژوهش کیفی

خا تحلیل نمیکنند .باید توج داشس ک تحلیل نهایی توسط خود تژوهشگر انجام میشود و نرماف اخ تنها نقش
تاهیلکننده داخد .دخ این مایر دادهها باید ب طوخ دقیق واخد نرماف اخ شود و با خویکرد «مدیریس اطالعا » نابس ب
«ذخیره ،بازیابی ،اخائ چینشهای متفاو

از اطالعا  ،مرتبط کرد مفاهیم دخ شکلهای متفاو  ،اخائ فرضی ها و

نظری ها و ایجاد نموداخها با توج ب چینشهای مفروض » اقدام کرد .دخ این شرایط تژوهشگر با تالط بر اطالعا
مشاهده شبک های مختلف از اختباطا

و

و مفاهیم ،نتایج خا اخائ میدهد (دوالنی و همکاخا  .)0930 ،نرماف اخها برای

تاهیل اموخی چو «دسترسی ،مرتبسازی ،بازیابی و تحلیل» دادههای کیفی دخ حال خشد هاتند و فنراوخی خایانر
ب بهبود فرایندهای «دادهتردازی ،بازیرابی و مرتربکررد دادههرای تیچیده» میتردازند.
 .9-52مبانی دستهبندی نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
نارخ هرای اولیر نرماف اخها بیشرتر برر قابلیرسهرایی از قبیرل «کدگرذاخی و جاتجوی متن برای دفعا تکراخ کدها»
تکی داشتند ترا ضمن ررف جرویی دخ وقس ،بتروا بر

وخ نظاممند جاتجو کرد .نارخ هرای بعردی و تیشرفت تر

خوی قابلیرسهرای نظری ترردازی تکیر کردند .منظوخ از نظری تردازی جاتجو برای تعداد دفعا

وقروع کدها دخ

متن ،مشخص کرد کدهای هم ما یا دخ کناخ هم و تعیین کدهایی اسس ک دخ یرک قطعر یکارا از داده وجود
1. Zelkowitz and Delores
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نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی
س

داخند .دخ ادام این نرماف اخها دخ تی یافتن اختباطرا احتمالی بین کدها بودند .این تحلیلها همچنرین برا خبط یادداشس
یا نکا

یادآوخی کننده ب کدها یا ایجراد یادداشسهرای جداگانر از عقایرد همراه میشود .جاتجوی این یادداشسها

بررای یرافتن مواخد مشترک نی امکا تذیر اسس .اغلب نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی دخ دو نوع عمومی یا تخصصی
ب شرح جدول  1-93هاتند.
جدول  .1-52انواع نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
ردیف

انواع

0

عمومی

3

تخصصی

شامل نرمافزارهای
الف) «واژهترداز» ،ب) «بازیابیکننده متن» ،ج) «مدیریس متن»
الف) «کدگرذاخی و بازیرابی» ،ب) «ساخس نظری » ،ج) «شبک مفهومی»

 .9-9-52نرمافزارهای عمومی
از نرماف اخهای عمومی تحلیل دادههای کیفی میتوا ب انواع «واژهتردازها»« ،بازیابیکنندهها» و «مدیریسکنندههای
متن» ب شرح جدول  8-93ترداخس (یمانی و همکاخا .)0985 ،
جدول  .8-52انواع نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی عمومی
ردیف

انواع

توضیح

0

واژهترداز

ازجمل  Wordبا قابلیسهای «ثبس ،تیادهسازی و ویرایش»« ،آمادهسازی متن برای «کدگذاخی»« ،نوشتن متن

3

بازیابیکننده

گ اخش»« ،ذخیره اطالعا
کلم و عباخ

با سبک موخدنظر»« ،قابلیس «بازیرابی ،ویررایش و برازنگری»« ،قابلیس جاتجوی

دخ متن»« ،امکا ایجاد و اختباط ابرمتنها»« ،امکا تایپ کردها داخل آکوالد{} و سپس

جاتجوی آ ها»« ،امکا کپی تمام قامسهای کدگررذاخی شررده دخ جررای دیگررر»
متن

ازجمل «متراموخف ،سوناخ ،تکاس کالکتوخ و اوخبیس» 0و با امکا «اجاتجوی تمرامی مرواخد یرک کلمر یا
عبراخ

دخ مرتن یرا چنرد فایرل»« ،تشخیص غلط امالیی و تلفرظ مشاب »« ،عالمسگذاخی ،مرتبکرد کلما

دخ یک فایل جدید ،ضمیم کررد توضریحا
کلما
9

مدیریس متن

بر کلما »« ،استفاده دخ تحلیل محتوا با شرماخش ،نشرا داد

دخ زمین ا رررلی و ایجررراد فهرسرررتی از کلما »

ازجمل «زیاینررردکس ،فویوس ویو و اسکاام» 3و با امکا «سازما دهی ،مرتب کرد و عالمسگذاخی
زیرگروهها»« ،جاتجو و بازیابی کلمرا  ،عباخا  ،و قطعا کدبندیشده»« ،سازما دهی متن ب هر دو وخ
عددی و متنی یا کمی و کیفی»« ،قابلیرس ایجراد ابرمتن» و «انجام عملیا

کدگرذاخی»

باوجود ظرفیسهای موخداشاخه جاررتجوی تاخاگرافهای کدبندیشده با کدهای مختلف یا ترکیبی از کدها
ب آسانی از طریق «وخد» میار نیاس .دخمجموع باوجود نرماف اخهای تخصصی تحلیل کیفی ،استفاده از «وخد» برای این
منظوخ چندا مقرو ب

رف نیارس .ب همین نحو با توج ب وجود بایاخی از قابلیسها دخ نرماف اخهای تخصصی

تحلیل دادههایی کیفی ،اغلب کاخبرد این نرماف اخها بیشتر موخدتوج قراخ میگیرد.

1. Metamorph, Sonar Professional, Text collector and Orbis
2. ZyINDEX, Foios VIEWS and Asksam
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 .2-9-52نرمافزارهای تخصصی تحلیل دادههای کیفی
از نرماف اخهای تخصصی تحلیل دادههای کیفی میتوا ب انواع ««کدگرذاخی و بازیرابی»« ،ساخس نظری » و «شبک
مفهومی» ب شرح جدول  3-93اشاخه کرد (یمانی و همکاخا .)0985 ،
جدول  .1-52انواع نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی تخصصی
ردیف
0

توضیح

انواع

کدگرذاخی و ازجمل «اتنرروگراف ،کرروالترررو ،نودیاس و هایپرکوال» 0با امکا «تبدیل متن ب قطعا
بازیرابی

و اتصال کدهایی

ب آ قطعا »« ،بازیابی و نمایش تمام قطعا داخای کد مشخص یا ترکیبی از کردها»« ،جاررتجوی زنجیرهای
از حروف»« ،ایجاد ابررمتن» و دخ مواخدی «ساخس نظری »

3

ساخس
نظری

ازجمل «هایپر خیارچ ،نودیاس ،اطلستی آی و آکواد» 3با امکا «هما مشخصا

بازیابی» ب عالوه «برقرراخی اختبراط بین کدها»« ،ساخس نوع تیشرفت تری از طبق بندیها»« ،فرمولر کرد
اظهاخا

افراد بر اساس داللس آ بر ساختاخی مفهومی منطبق برر اطالعا

اظهراخا
9

شبک
مفهومی

برنام های کدگذاخی و

و دادهها» و «آزمو می ا انطباق

با مفاهیم مشخصشده»
9

ازجمل «سم نس و مگا» با امکا «ساخس نظری و آزمررایش آ »« ،ایجاد شبک های گرافیکری نظاممند»« ،دید
متغیرها ب

وخ

مفاهیم و اختباطا

متصرل شرده برا سرایر متغیرهرا بر اساس عوامل اختباطی خاص»« ،ایجاد شبک از دادهها،
برین آ ها»

الزم ب توضیح اسس ک هیچ برنام ای قادخ ب ساخس «نظری » ب مفهوم ا لی آ نیاس .زیرا خایان فکر نمیکند
و قرادخ بر دخک معانی اطالعرا

دخ یرک مطالعر کیفری نیارس ،امرا برنام های نرماف اخی دخ می ا حمایتی ک از

تالشهرای تژوهشگر دخ خاسرتای ساخس نظری داخند ،تفاو ها و اثربخشی خود خا مشخص میکنند .برخی برنام های
نرماف اخی این دست  ،قابلیسهای جارتجوی تیشرفت تری داخند .برخری قابلیرس کدگرذاخی و بازیرابی سرایر انواع
دادهها ب غیراز متن همچو «تصرویر ،و

و فیلم» خا داخند .این برنام ها بررا اسررتفاده از سخساف اخهای خا ی

میتوانند مشخص کنند کر قطعر ای از فیلم ک کد خا ی گرفت اسس ،دخ کدام قامس فریلم اسرس و آ خا برای
شما نمایش میدهند .بایاخی از بات های نرمافر اخی ،تصراویر گرافیکری خا دخ بانک اطالعاتی ذخیره میکنند ،ولی
هم آ ها قادخ ب کاخ کررد با فیلم نیاتند .ازجمل برنام های با قابلیس کاخ خوی فیلم میتوا ب «ویتلوگال ،سی
ویدئو و ویدئو الگر» 1اشاخه کرد (یمانی و همکاخا  .)0985 ،دخمجموع برخی از مهمترین نرماف اخهای تخصصی خایج
دخ تحلیل دادههای کیفی خا میتوا دخ جدول  09-93مروخ کرد.

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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جدول  .90-52برخی نرمافزارهای پرکاربرد تحلیل دادههای کیفی
توضیح

ردیف

انواع نرمافزار

0

MAXQDA

3

AtlasTi

9

NVivo

1

Hyper research

9

Nud*ist

تحلیل داده کیفی دخ طی تنج سطح

5

AnSWR

با امکا تولید بیش از  99نوع گ اخش متفاو

برای و تحلیل دادههای گردآوخیشده توسط خوشهای کیفی و ترکیبی
برای کاخ با دادهها دخ گراندد تئوخی و داخای اب اخهایی برای مدیریس ،استخراج ،مقایا  ،کشف ،و
بازسازی دوباخه بخشهای معنیداخ انبوه دادهها
چندخسان ای و سطوح عمیق تحلیل دخ

برای تژوهشهای مبتنی بر متو بایاخ غنی یا اطالعا
حجم کوچک یا ب خگ دادهها

با قابلیس تحلیل کیفی ،کدگذاخی و بازیابی دادههای کدگذاخی شده و تولید گ اخشهای مختلف

دخ اغلب نرماف اخها امکا بهرهبرداخی خایگا از ناخ آزمایشی ب

از تژوهش

وخ

موقس وجود داخد.

 .3-52مکس کیو دی ای MAXQDA

نرماف اخ ) MAXQDA (Qualitative Data Analysisنرماف اخی حرف ای برای تحلیل دادههای جمعآوخیشده توسط
خوشهای کیفی و ترکیبی اسس .این نرم اف اخ محدود ب یک خویکرد تژوهشی یا خوش نیاس .دخ تحلیل دادههای
ب دسسآمده از «گراندد تئوخی ،گروههای متمرک  ،تدیداخشناسی ،قومنگاخی ،تحلیل گفتما  ،تحلیل خوایس و تحلیل
محتوای کیفی» میتوا از این برنام استفاده کرد .سازما دهی ،اخزیابی ،کدگذاخی ،حاشی نویای و تفایر انواع دادهها،
دستیابی آسا ب گ اخشها و تصاویر و اتصال و اشتراکگذاخی با تژوهشگرا دیگر ازجمل قابلیسهای این نرماف اخ
اسس .نرماف اخ  MAXQDAساخس شرکس  Verbiآلما اسس و با زبا فاخسی سازگاخی باالیی داخد و یک بات
نرماف اخی تیشگام دخ جها برای تژوهشها کیفی اسس .این نرماف اخ از جامعترین برنام ها دخ این زمین شناخت میشود
ک توسط ه اخا محقق دخ بیش از  099کشوخ جها موخد استفاده قراخ داخد .اولین ناخ این نرماف اخ دخ سال 0383
تحس عنوا  MAXبرای سیاتمعامل  DOSطراحی و واخد بازاخ شد .سپس دخ فوا ل مختلف ناخ های جدیدتر آ
ب بازاخ آمد .جدیدترین ناخ این نرماف اخ دخ سال  3903تحس عنوا  MAXQDA 2020اخائ شده اسس ک قابلیسها
و کاخبردهای متنوع و عالی داخد.
نرماف اخ  MAXQDAکاخبردهای متنوعی داخد .این نرماف اخ ب جمعآوخی ،سازما دهی ،تج ی وتحلیل ،ب تصویر
کشید و انتشاخ دادهها کمک میکند و امکا تحلیل دادهها با حداکثر انعطافتذیری و طیف وسیعی از دادهها خا داخد.
با آ میتوا «اسناد ،فایلهای  ،PDFجداول ،تصاویر ،فایلهای ویدئویی ،توییسهای توییتر ،نظرا
جغرافیایی ،اطالعا

یوتیوب ،منابع

کتابشناسی و غیره» خا واخد نرماف اخ و سریع و آسا آ ها خا تحلیل کرد .قابلیس کاخ با فایلهای

مختلف یکی از ویژگیهای باخز نرماف اخ  MAXQDAاسس .قابلیس کاخ تیمی ب عنوا یکی از اهداف تژوهش دخ
نرماف اخ  MAXQDAبرای هدایس تیمی تژوهش تیشبنی شده اسس .قابلیس ب تصویر کشید تحلیلها دخ نرماف اخ
 MAXQDAخا میتوا یک امتیاز ویژه داناس .یک تصویر بیش از  0999کلم میتواند حرف ب ند .نراف اخ
 MAXQDAدخ هر مرحل از «جمعآوخی دادهها»« ،تحلیلدادهها» و «انتشاخیافت ها» قابل استفاده اسس .با استفاده از این
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۷۳۲

نرم اف اخ کاخ تژوهش و تحلیل کیفی کاخی جذاب و مفرح کرده اسس؛ ب شرط آ ک ب دخستی از ظرفیسهای آ
استفاده شود.
با بازکرد نرماف اخ  MAXQDAفح ای وخودی ب شکل  0-93نمایا میشود.

شکل  .9-52صفحه وردی نرمافزار  MAXQDAو اجزای آن

فح وخودی نرماف اخ MAXQDAداخای بخشهای مختلفی ب شرح جدول  00-93اسس.
جدول  .99-52اجزای صفحه ورودی نرمافزار بهترتیب شمارههای مشخص شده
ردیف

اجزا

0

تازهها

3

انتخاب کاخبر

9

ایجاد تروژه جدید

1

بازکرد تروژه

توضیح
بخش اخباخ و تازههای نرماف اخ MAXQDA

انتخاب کاخبر برای وخود ب نرماف اخ و اغلب مناسب برای کاخهای گروهی و با قابلیس تعریف خم
وخود
دخ شروع کاخ با نرماف اخ و نبود تروژه قبلی با امکا تعریف یک تروژه جدید و ذخیره آ دخ مکا
مناسب
امکا انتخاب و بازکرد تروژههای موجود دخ کامپیوتر شما

موجود
9

باز کرد تروژه نمون

وجود تروژههای تیشفرض و نمون دخ نرماف اخ  MAXQDAب  9زبا مختلف

5

باز کرد تروژه اخیر

امکا باز کرد تروژهای ک اخیراً توسط نرماف اخ بازشده
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با ایجاد تروژه جدید یا تروژههای فعال قبلی ،فح کاخ یا فح ا لی نرماف اخ ب شکل  3-93باز میشود.

شکل  .2-52صفحه اصلی یا صفحه کار در نرمافزار MAXQDA

فح ا لی یا فح کاخ دخ نرماف اخ  MAXQDAداخای بخشهایی ب شرح جدل  03-93اسس.
جدول  .99-52اجزای صفحه ورودی نرمافزار  MAXQDAبهترتیب شمارههای مشخص شده
ردیف

اجزا

0

منوهای ا لی

3

زیرمنوها

توضیح
منوهای ا لی نرماف اخ MAXQDA

دسترسی ب آ ها از طریق کلیک خوی هر منوی ا لی (دخ تصویر زیر منوهای بخش  Homeباز
شده)

9

تنظیما

نرماف اخ

1

نواخ وضعیس نرماف اخ

9

تنجرههای ا لی

5

تنجره

شامل بازگشس ب عقب یا ب جلو و همچنین دسترسی ب آموزشهای آنالین و سؤاال

متداول

نشا دهنده تعداد سند و کد دخ حالس انتخاب
چهاخ تنجره ا لی نرماف اخ MAXQDA

تنجره محل وخود هر سند ب نرماف اخ با امکا انتخاب کرد و دست بندی کرد اسناد

Document system

1

تنجره

نمایش هر سند انتخاب شده از تنجره قبل با امکا کدگذاخی خوی محتوای آ

Document browser

8

تنجره
Code system

3

نمایش هر کد اختصاص یافت دخ تنجره قبل ب

وخ

تجمعی و تشس سر هم با امکا ویرایش

و دست بندی آ ها دخ این محیط

تنجره

برای تشخیص کدهای اختصاص یافت ب بخشهای مختلف اسناد (برای آ باید حداقل یک سند

Retrieved segments

و یک کد دخ تنجرههای  Document systemو  Code systemبا کلیک خاسس خوی اسناد و
کدها فعال شده باشند).

واخد کرد اسناد ب نرماف اخ  MAXQDAب دخ فرایندی ب شرح شکل  9-93اتفاق میافتد.
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شکل  .9-52فرایند وارد کردن اسناد به نرمافزار MAXQDA

مراحل فرایند واخد کرد اسناد ب نرماف اخ دخ جدول  03-93مروخ شده اسس.
جدول  .92-52مراحل وارد کردن اسناد به نرمافزار  MAXQDAبه تریب شمارههای مشخص شده
ردیف

مراحل

توضیح

0

انتقال

استفاده از بخش  Importبرای واخد کرد اسناد ب نرماف اخ (برای نمون واخد اسناد متنی از نرماف اخ

3

استقراخ

استقراخ هر سند واخد نرماف اخ شده دخ تنجره Document system

9

نمایش

نمایش هر سند منتخب ب کمک مداد یا نشانگر موجود دخ فح دخ تنجره  Document systemدخ

وخد از بخش اول و واخدکرد فایلهای تصویری و وتی و ویدئویی از بخشهای مربوط مانند
تصویر)

تنجره Document browser

برای کدگذاخی اسناد باید سند موخدنظر خا دخ «تنجره  »Document browserبازکرد و قطع ای از متن داخای «یک
معنا و مفهوم واحد» یا ب ا طالح «یک واحد معنایی» خا انتخاب کرد و با کلیک خاسسخوی آ قطع انتخابشده
کدگذاخی خا انجام داد .دخ ادام این مراحل ب ترتیب دخ تصاویر نشا دادهشده اسس .دخ تصویر  1-93گام نخاس یا
انتخاب قطع موخدنظر و داخای «یک واحد معنایی منحصرب فرد» و «با امکا برداشس یک مفهوم از آ » انتخاب میشود.

شکل  .3-52گام اول کدگذاری و انتخاب قطعه دارای معنای خاص از متن

دخ گام دوم با کلیک خاسس خوی بخش انتخابشده تنجرهای ب شکل  9-93باز میشود و شما میتوانید با انتخاب
گ ین اول عملیا

کدگذاخی خا شروع کنید.
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شکل  .5-52گام دوم کدگذاری و کلیک راست روی متن انتخاب شده و انتخاب دستور ایجاد کد جدید

دخ گام سوم و با باز شد تنجره کدگذاخی ،باید دخ جعب مشخصشده «برچاب یا کد موخدنظر» برای بخش
انتخابشده خا تعیین کرد (شکل .)5-93

شکل  .6-52گام سوم کدگذاری و انتخاب کد در کادر ایجاد شده

دخگام چهاخم و بعد از کلیک خوی  OKدخ تایین تنجره کدگذاخی ،کد موخدنظر ب بخش انتخابشده اختصاص
مییابد و همزما دخ هر دو تنجره  Document browserو  Code systemب نمایش دخمیآید (شکل .)1-93

شکل  .1-52گام چهارم کدگذاری و کلیک روی اوکی برای اختصاص کد و نمایش آن در دو پنجره

برای بازیابی کرد بخشها و قطعا

کدگذاخی شده از «تنجره  »Retrieved segmentsاستفاده میشود .برای این

منظوخ باید حداقل یکی از اسناد و حداقل یکی از کدها فعالشده باشد .کاخبرد این تنجره ک یکی از مفیدترین تنجرههای
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نرماف اخ  MAXQDAاسس بازیابی قطعا

کدگذاخی شده برای مقایا و کمک ب تحلیل تیشرفت اسس .دخ ادام

مراحل این کاخ دخ س گام «فعال کرد سند موخد نظر»« ،فعال کرد کد موخد نظر» و «بازیابی قطع موخد نظر» ب
تصویری معرفی خواهد شد .دخ گام اول فعال کرد سند یا اسناد موخد نظر ب شرح شکل  8-93وخ

وخ

میگیرد.

شکل  .8-52گام اول بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن سند مورد نظر

دخ گام دوم باید «کد یا کدهای موخدنظر» خا ب شرح شکل  3-93فعال کرد.

شکل  .1-52گام دوم بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن کد یا کدهای مورد نظر

گام سوم و نهایی «بازیابی شد قطع موخدنظر» از سند موخدنظر کدگذاخی شده اسس .دخ تصویر  09-93بخشهای
شماخهگذاخی شده فعالیس های منجر ب بازیابی قطع موخدنظر ،دخ کناخ هم نمایش داده میشود .دخ شماخه  9خوی
تصویر یا «نواخ وضعیس» ،تعداد اسناد و کدهای انتخابی و تعداد قطعا

بازیابی شده قابل دید اسس.
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شکل  .90-52گام نهایی و مرور مراحل مختلف بازیابی قطعات کدگذاری شده در یک تصویر

تس از تایا کاخ با نرماف اخ  MAXQDAباید از آ خروجی گرفس .خاههای مختلفی برای خروجی گرفتن از
نرماف اخ  MAXQDAوجود داخد ک یکی از این خاهها بخش  Reportاسس .این بخش ک دخ منوی ا لی نرماف اخ قراخ
داخد ،خوشهای مختلف خروجی گرفتن خا دخ برمیگیرد (شکل .)00-93

شکل  .99-52مسیر گرفتن خروجی از نرم افزار  MAXQDAاز طریق بخش Report

 .5-52نرمافزار اطلس AtlasTi

امکا کاخ با دادهها دخ گراندد تئوخی و برخوخداخ از اب اخهایی برای «مدیریس ،استخراج ،مقایا  ،کشف و بازسازی
دوباخه بخشهای معنیداخ انبوه دادهها» اسس .این نرماف اخ داخای امکانا
«محاسبا

دخ د جرمی و حجمی فازها» و «محاسب ضریب توزیع دخ سیاتمهای انجماد دوتایی» اسس .ب عالوه

میتوا دادههای نرماف اخ خا ب
کلما

«استخراج داده از دیاگرامهای فازی»،

فح گاترده  Excelنی انتقال داد .ا ول ا لی فلاف  Atlas-Tiبانام اختصاخی ابتدای

ب شرح جدول  09-93اسس.
جدول  .99-52اصول فلسفی اطلس تیآی بهعنوان VISE

توضیح

ردیف

انواع نرمافزار

0

Visualization

3

Integration

یکپاخچ سازی

9

Serendipity

قالب اندازی

1

Exploration

اکتشاف

تجام

این نرماف اخ اب اخهای متنوعی برای ایجاد خویکردی نظاممند ب «دادههای بیساخس» یا دادههای غیرقابلتحلیل
معناداخ توسط خویکردهای آماخی داخد .نرماف اخ اطلس تیآی با محیط کاخی قدختمند برای تج ی وتحلیلهای کیفی
ب خصوص گروههای ب خگ دادههای «متنی ،گرافیکی ،وتی و ویدئویی» اسس .این نرماف اخ ب جای تحلیلهای کمی
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با تحلیلهای کیفی ب تعیین عنا ر دخبرگیرنده دادهها و تفایر معنی آ ها میتردازد و ب کشف تدیدههای تیچیده دخ
این نرماف اخ ب شرح جدول  01-93اسس.

تشس دادههای بیساخس کمک میکند .محاسبا

جدول  .93-52انواع محاسبات نرمافزار Atlas-Ti

انواع

ردیف
قانو اهرم دخ ناحی دو فاز مشخص

0

انجام محاسبا

3

محاسب دخ د وزنی و حجمی فازها و چگالی نظری فازها و خسم آ

9

محاسب دخ د حجمی فازها و امکا اخسال دادههای آ ب نرماف اخ Excel

1

انجام محاسب با دادهای برداخی و تعیین تغییرا

9

ترسیم اختباط گرافیکی مناسب

5

محاسب میانگین ضریب توزیع دخ یک بازه دمایی مشخص با استفاده از دادهبرداخی خطوط  Solidusو Liquidus

1

خسم تغییرا

چگالی ترکیبا

ضریب توزیع نابس ب دما برای هر سیاتم دوتایی دلخواه و مشخص کرد مقداخ با دخو یابی و میانگینگیری

یک نرماف اخ نظری ساز مبتنی بر کد اسس .این نرماف اخ برای ایجاد تیوند بین کدها و یا برچابها با متن یا قامتی
از متن ب کاخ میخود .دخ ادام تژوهشگر با جاتجوی کدها و برچابها ب اطالعاتی دخباخه نمون های تژوهش دسترسی
تیدا میکند .همچنین این نرماف اخ با خدهبندی کدها دخ مقول های متفاو  ،مدلی مفهومی از ساختاخ دادههای
جمعآوخیشده اخائ میدهد .این نرماف اخ داخای دو فایل خاهنما برای «مبتدیا و حرف ایها» اسس .نرماف اخ اطلس
تیآی قابلیس تحلیل دادههای «متنی ،وتی و تصویری» خا داخد .شاخص ا لی این نرماف اخ تحلیل دادهها با استفاده
از خوش هرمنوتیک اسس .بدین وخ

ک دادههای هر تژوهش دخ این نرماف اخ ب ا طالح واحد هرمنوتیک )(HU

خوانده میشود .تس از واخدکرد دادهها دخ قالب «کلما  ،عباخ و یا تاخاگرافها» میتوا ب کدگذاخی آ ها ترداخس.
بعد از کدگذاخی میتوا دادههای دلخواه خا دخ اشکال مختلف مانند متن یا نموداخ مشاهده و ذخیره کرد .همچنین این
نرماف اخ قابلیس انتقال دادههای موخدنیاز ب سایر نرماف اخهای تحلیل دادههای کمی خا هم داخد .برای نمون نرماف اخهای
 SPSSاز ناخ  5ب بعد و  Microsoft Excelمیتوانند دادههای این نرماف اخ خا بخوانند .نرماف اخ اطلس داخای امکانی
برای انتشاخ اطالعا

ذخیرهشده بر خوی فحا

قالب فح وب ذخیره کرد و حتی بین فحا

وب اسس .بدین وخ

ک میتوا اطالعا

انتخابشده خا دخ

مختلف اختباط ایجاد نمود و دخ اینترنس منتشر کرد.

 .6-52نرمافزار ان ویووNVivo

این نرماف اخ برای «جمعآوخی ،سازما دهی و تحلیل دادههای کیفی» استفاده میشود .با این نرماف اخ تمامی «اسناد،
مداخک و اطالعا » جمعآوخیشده ب صوخ

یک تروژه الکترونیکی سازما دهی خواهند شد .این دادهها میتواند

شامل انواع «اطالعا  ،دیدهها ،شنیدهها ،تجاخب و افکاخ» تژوهشگر دخباخه نمون موخدبرخسی باشد .برخی کاخشناسا
این نرماف اخ خا یک خاهنمای خوب برای تژوهشگرا مبتدی و ناآشنا با مفاهیمی مانند «تو یف دادهها ،تحلیل دادهها،
تایایی و خوایی یافت ها» میدانند .این نرماف اخ قابلیس باالیی دخ اجرای تژوهشهای کیفی ،ب عنوا یک وسیل اختباطی
استانداخد داخد .دخ استفاده از آ باید تمامی مراحل انجام تحقیق ازجمل «جمعآوخی ،سازما دهی و تحلیل دادهها»
ب

وخ

استانداخد طراحی شود تا خوانندگا بتوانند ب خاحتی اطالعا

موجود خا دخک کنند.

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی
س

این نرماف اخ تحلیل دادههای کیفی بر تژوهشهای مبتنی بر متو بایاخ غنی یا اطالعا

چندخسان ای با سطوح

عمیق تحلیل دخ حجم کوچک یا ب خگ دادهها تأکید داخد .از ظرفیسهای آ «طبق بندی و ساماندهی اطالعا »« ،برخسی
خابط دادهها»« ،تحلیل دادهها»« ،آزمایش نظری های تژوهش» و «شناسایی خوند دادهها» اسس .نرماف اخ NVivoدادهها
خا دخ قالبهای « وتی ،فیلمها ،تصاویر دیجیتالی ،Excel ،PDF ،Word ،وبسایس و انواع دادههای خسان های
اجتماعی مانند فیسبوک ،تویتر ،یوتیوب» تشتیبانی میکند .همچنین میتوا دادهها خا از برنام های کاخبردی مانند
« »EndNote« ،»SPSS« ،»Excel« ،»wordو مواخد مشاب دیگر خا ب این نرماف اخ واخد کرد.
 .1-52نرمافزار Hyper Research

از قابلیسهای نرماف اخ میتوا ب «تحلیلهای کیفی»« ،کدگذاخی دادهها»« ،بازیابی دادههای کدگذاخی شده»« ،تولید
گ اخشهای مختلف دخ حین و دخ اتمام تژوهش»« ،تولید و تحلیل گ اخشها دخ قالب متن ،تصویر ،نموداخ ،و » و
«ساخس فرضی » اشاخه کرد .این نرماف اخ داخای یک منوی خاهنمای آسا برای استفاده کاخبرا اسس.
 .8-52نرمافزار Nud*ist

این نرماف اخ تحلیل داده کیفی دخ تنج سطح کاخکردی از تایین ب باال دخ جدول  09-93معرفیشده اسس.
جدول  .95-52سطوح عملیاتی در نرمافزار Nud*ist

سطوح

خدیف
0

بازیابی اطالعا

3

مدیریس اطالعا

9

بازیابی و کدگذاخی دادهها

1

تولید فرضی و نظری بر اساس اطالعا

9

و دادههای کیفی واخدشده ب نرماف اخ
و دادههای متنی

تولید شبک مفاهیم از اطالعا

کدگذاخی شده

و دادههای موجود

 .1-52نرمافزار AnSWR

نرماف اخی با قابلیس تحلیل داده کیفی دخ سطحی وسیع و انجام کاخ گروهی و حتی محدود و انفرادی اسس .دخ استفاده
از این نرماف اخ س تیششرط «طراحی تژوهش بر تای ا ول علمی و سیری نظاممند»« ،سازما دهی و تعریف عوامل
و دادههای مرتبط دخ یک نظم منطقی و دخ ابتدای تژوهش» و «تعریف هر داده بر اساس کاخاکترها ،عوامل یا متغیرهای
مربوط ب خود برای وخود ب نرماف اخ» برخوخداخ اسس .شاخص ا لی نرم این اف اخ امکا تولید بیش از  99نوع
گ اخش متفاو

از تژوهش اسس ک تژوهشگر میتواند از این گ اخشها برای خال

کرد و معرفی تژوهش دخ

قالب «متن ،جدول ،نموداخ» و امثال آ استفاده کند.
 .90-52مزایا و معایب نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
برخی از م ایای استفاده از نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی دخ جدول  05-93اخائ شده اسس.
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جدول  .96-52مزایای استفاده از نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
ردیف

موارد

0

اثربخشی بیشتر

توانایی مدیریس حجم وسیع اطالعا

3

رف جویی دخ وقس

انجام کاخ بیشتر دخ زما کوتاهتر تس از تالط بر نرماف اخ

9

توضیح

قابلیس انعطاف و دقیق بود شیوه
برخوخد با اطالعا

امکا کدگذاخی ،حذف کدها ،جاب جا کررد و تلفیرق کدها و همچنین جارتجوی
کدها و اضاف کرد ایدهها ب

1

اف ایش حس و اعتباخ دادهها

9

امکا انجام تحلیلهای تیچیدهتر

وخ

یادداشس ب آ ها

برخسی دقیقتر و کاملتر دادهها توسط نرمافر اخ و امکا اخزیابی از ابعاد مختلف
بهرهگیری از ابررمتن یرا جاتجوی تیشرفت  ،برخسی خوابط بین دادهها با ظرفیتی
فراتر از توا معمول اناانی

برخی از معایب استفاده از نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی دخ جدول  01-93اخائ شده اسس.
جدول  .91-52معایب استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری در تحلیل دادههای کیفی
ردیف

موارد

0

تمرک بر کمیس ب جای

توضیح
احتمال اقدام بر تحلیل سرطحی با حجم زیاد داده ب جای تحلیل عمیق با داده کمتر

معانی
کمرنگ شد عنصر تخصص ب عنوا شرط الزم خویکرد استقرایی دخ تحلیل دادهها و ساخس

3

یکنواختی خویکردهای تحلیل

9

محوخیس کدگذاخی

1

فا ل گررفتن از دادهها

فا ل گرفتن تژوهشگر از دادهها و احتمال از دسس خفتن معانی واقعی دادهها

9

کاخبرد نامناسب فنّاوخی

احتمال ایجاد انحراف از تفکر عمیق دخباخه دادهها

طبق ها و چاخچوب مفهومی
تأکید بر کدگذاخی و بازیابی برای ساخس نظری با شکاتن دادهها ب قطعا

و احتمال از

دسس خفتن معنای داده دخ متن ا لی

دخ جمعبندی استفاده از نرماف اخهای تحلیل داده کیفی میتوا اینطوخ نتیج گرفس ک این امر ب «ماهیس تژوهش،
حجم مطالع  ،تجرب تژوهشگر و منابع دخ دسرررترس» باتگی داخد .تژوهشگرا همواخه باید حق انتخاب داشت باشند.
ب منظوخ حمایس از تنوع خالقیس ،عقاید نو ،نوآوخی ،و تیشخفس دخ تژوهشهای کیفی ،تژوهشگرا باید دادههای هر
تژوهش کیفی خا بر اساس «هدف ،سؤال و خوشها» تحلیل کنند .با توج ب م ایا و معایب بیا شده هر تژوهشگر با
توج ب شرایط مطالع و امکانا

دخ دسترس دخ این موخد قضاو

خواهد کرد .اگر حجم دادهها وسیع باشد ،استفاده

از نرماف اخ بهترین خاه اسس .تژوهشگر باید تمام محدودیسها خا دخ نظر داشت باشد و با خعایس یک سری نکا ،
سعی کند ک این محدودیسها خا ب حداقل برساند .برای نمون باید دقس داشس ک دخ عین توج ب کمیس دادهها،
کیفیس و عمق تفایر آ ها خا از دسس نداد و از دادهها فا ل نگخفس و با خواند مکرخ مصاحب ها ب طوخ عمیق دخگیر
دادهها شود .همچنین دخ تژوهشهای مختلفی ک انجام میدهد ،خوی یکاانی خا تریش نگیرد و با توج ب نوع دادهها
دخ موخد شیوه تحلیل و تفایر دادهها تصمیمگیری کند .ب عباخ دیگر ،خرود خا دخ محروخ تحلیل و تفایر قراخ دهد و
از نرماف اخ تنها ب عنوا ابر اخ کمکی استفاده کند .دخ ادام  ،باید دخ انتخاب نرماف اخ برای تحلیل دادهها با توج ب
شرایط تژوهش ،نوع دادهها و امکانا

دقس داشس.
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نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی
س

مشخص کرد بهترین نرماف اخ برای تحلیل دادههای کیفی ممکن نیاس ،زیرا انتخاب نرماف اخ مناسب برای هر
تژوهشگر میتواند متفاو

باشد و ب عواملی از قبیل «می ا آشنایی و تالط بر خایان »« ،وقس موخد انتظاخ برای کاخ»،

«ه ین اختصاص دادهشده»« ،تروژه موخدنظر و نوع تحلیل موخد انتظاخ» باتگی داخد .البت معیاخهای دیگری چو
«انعطافتذیری برنام و قابلیس استفاده دخ اموخ مختلف» نی مهم اسس .اگرچ نرماف اخهای زیادی برای تحلیل دادههای
کیفی وجود داخد ،اما هنوز نرماف اخ کامل و تخصصی برای تحلیل متو فاخسی دخ دسترس نیاس .البت واژهنگاخهای
فاخسی و حتی سایر نرماف اخهایی ک ال اماً برای این کاخ طراحی نشدهاند ،قادخند بخشی از تحلیلهرای موخدنیاز خا
انجام دهند (یمانی و همکاخا .)0985 ،
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 آشنایی با انواع معادلها برای کلمات کلیدی در پژوهش
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 آشنایی با بهترین معادلهای ترجمه برای کلمات کلیدی در پژوهش
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مقدمه
دخ این فصل تالش میشود تا واژگا کلیدی تژوهش داخای معادلهای چندگان یا مبهم دخ ترجم با انتخاب یک
معادل مناسب از سوی اساتید دنبال شود.
 .9-59واژه پژوهش و انواع معادلهای نزدیک به آن
واژه تژوهش ) (Researchو مترادفهای آ مانند «جاتجو ،تژوهش ،مطالع  ،تفحص و امثال آ » از فعالیسهای علمی
اناا با هدف شناخس اموخ ناشناخت اسس .این واژه دخ زبا عامیان ب هم شکلهای مختلف فعالیس علمی اطالق
میشود .ازجمل کاخبردهای عامیان این کلم تخصصی دخ اموخی چو «دقس دخ گفت های دیگرا »« ،برخسیهای ساده
دخباخه افراد ،اشیاء و تدیدهها»« ،مطالع عمیق یک خوزنام »« ،مطالع عمیق کتاب»« ،بازجوییهای یک مأموخ انتظامی یا
یک بازترس» و امثال آ اسس .دخ این تعبیر نادخسس تژوهش بر هرگون برخوخد اناا با یک مشکل ،خواه خوشمند
یا غیرخوشمند و انواع جاتجو اطالق میشود .اما مهمترین محوخ تعریف تژوهش «فرایند منظم جمعآوخی و تحلیل
دادهها بر اساس اهدافی معین» اسس.
اغلب تعاخیف از مفهوم تژوهش با خویکرد اثبا گرایی و تژوهش تجربی با تأکید بر شناخس واقعیس دخ علم
اسس .متخصصا «علوم اناانی» بر این باوخ هاتند ک هم سؤاال

اناا دخباخه تدیدههای مختلف جها هاتی خا

نمیتوا با «تژوهش تجربی» تاسخ داد .دخواقع برای «خسید ب حقیقس» باید «تحقیق» کرد .با این خویکرد برخی
«تژوهش خا تالشی برای شناسایی واقعیس» و «تحقیق خا مفهومی جامعتر و عمیقتر برای خسید ب حقیقس» معرفی
میکنند .دخ این کتاب مفهوم «تژوهش» ب عنوا کلم ای فاخسی با معادل عربی «تحقیق» و معادل انگلیای «»Research
اسس ک بر جاتجوی مکرخ و نظاممند برای خسید ب تاسخ سؤال یا حل مائل یا شناخس حقیقس ب کاخ میخود.
واژههای متعددی دخ حوزه تژوهش وجود داخد ک اغلب آ ها دخ منابع مختلف با عنوا تژوهش و تحقیق ترجم
میشوند .دخ جدول  0-99ب مهمترین این واژگا و تفاو های آ ها با تژوهش و دیگر مفاهیم مشاب ب همراه معادل
مناسب اخائ شده اسس.
جدول  .9-59انواع مفاهیم نزدیک به پژوهش یا Research

ردیف

واژه

معنی و معادل فارسی

0

Research

تژوهش یا تحقیق ب معنای جاتجوی مکرخ و نظاممند برای خسید ب تاسخ سؤال یا حل مائل یا شناخس

3

Search

9

Investigation

1

Inquiry

ترسوجو ب معنای جاتجو برای یافتن تاسخ یک سؤال ج ئی یا دخخواسس اطالعا

9

Probing

ژخفکاوی ب معنای عمیق شد جاتجو دخ یک موضوع محدود و مشخص

5

Exploring

اکتشاف ب معنای تالش برای شناخس ناشناخت ها و خویکردی دخ خوش تژوهش

Question

سؤال کرد یا تالشی برای دخیافس تاسخ یا اطالعا

حقیقس
جاتجو ب معنای اقدامی برای کاب اطالعا

محدودتر

کاوش ب معنای جاتجوی تخصصی دخ زمین خاص مانند تالش کاخآگاها
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 .2-59نمونهگیری
«نمون گیری» معادل کلم  Samplingاسس ک دخ فاخسی برای آ ترجم های مختلف دیگری چو «نمون برداخی،
برداشس نمون  ،انتخاب نمون و دیگر مواخد» استفاده میشود .دخ این مرجع عنوا های « نمون گیری و نمون برداخی»
ب عنوا بهترین و فراگیرترین ترجم ها انتخابشده اسس.
 .9-59پیشنهادها
تیشنهادها معادل کلم  Suggestionsیا  Recomendationsاسس ک دخ اغلب مواخد ب عنوا غلط خایج ب شکل
«تیشنهادا » نوشت میشود .ازآنجاییک «تیشنهاد» کلم ای فاخسی اسس بنابراین جمع باتن آ با «ا » حیح نیاس.
دخ این مرجع دخ تمامی بخشهای مرتبط گ اخشهای تژوهشی ،بر معادل «تیشنهادها» تأکید میشود .همچنین برای
«تیشنهادهای برخاست از تحقیق» معادل «تیشنهادهای کاخبردی» و برای «تیشنهادهایی برای تژوهشگرا آتی» معادل
«تیشنهادهای تژوهشی» موخد تأکید قراخ میگیرد.
 .3-59تفاوت کمیته راهبردی و کمیته راهبری
کمیت خاهبردی معادل کلم التین « »Strategic Commiteeو کمیت خاهبری معادل کلم « »Steering Commiteeاسس.
این دوم مفهوم دخ جدول  3-99اخائ شده اسس.

تفاو

جدول  .2-59تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی
توضیح

ردیف

مفهوم

0

کمیت خاهبردی

نقش مشاوخه برای برنام خی ی خاهبردی و شامل افراد متخصص و خبره

3

کمیت خاهبری

نقش هدایس و هماهنگی سازما دخ مایر مأموخیس و اهداف سازما و شامل مدیرا اخشد

 .5-59مفهوم  3Cبرای هر موضوع پژوهشی
دخ این خویکرد مفهومی تأکید بر آ اسس ک هر موضوع دخ س ویژگی ب شرح جدول  9-99کامالً خوشن باشد.
جدول  .9-59تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی
توضیح

ردیف

مفهوم

0

Context

موضوعیس دانشی (برآمده از باتر دانش)

3

Content

داشتن محتوای مشخص

9

Concept

داشتن مفهوم مشخص

 .6-59اقدامپژوهی و سایر معادلها
برای ا طالح » «Action researchدخ متو مختلف از ترجم هایی چو «اقدام تژوهى»« ،تحقیق دخ عمل»« ،تحقیق
توأم با عمل» و «تحقیق عملنگر» استفاده شده اسس .دخ این کتاب با توج ب کثر

استفاده از واژه «اقدام تژوهى» دخ

منابع نابس ب دیگر ترجم ها از آ ب عنوا معادل و معرف ا لی استفادهشده اسس.
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 .1-59انواع داوری یا ارزیابی متون علمی
کلم « »Reviewبر اخزیابی انواع «متو  ،فیلم ،کتاب ،موسیقی ،بازی و نمایشهای هنری» تأکید داخد .این مفهوم دخ
متو علمی کاخبرد زیادی داخد .برخی از کاخبردهای فراگیر این مفهوم دخ متو علمی دخ انواع متو علمی با مفاهیم
مختلفی از داوخی و اخزیابی ب شرح  1-99اخائ شده اسس.
جدول  .3-59انواع مفاهیم داوری و ارزیابی متون علمی
ردیف

مفهوم

0

Peer reviewed

3

Systematic
review
Literature
review
scope review

9

Mapping
Review
Book review

9
1
5

توضیح
«داوخی همتا» با تأکید آ بر داوخی علمی و دقیق برای اطمینا از کیفیس مقال
اخزیابی و مروخ نظاممند مطالعا
اخزیابی و مروخ ادبیا

تژوهش یا مروخ وضعیس تژوهشهای انجامشده دخ یک حوزه خاص

جمعآوخی سریع موضوعا
جاتجوی ادبیا

با معیاخهای مشخص و ب تعبیری «مطالع مطالعا »

کلیدی دخ حوزه خاص مطالعاتی و تعیین محدوده کلی آ

برای طبق بندی و ایجاد ساختاخ دخ زمین موخدبرخسی

اخزیابی و نقد کتاب از ابعاد مختلفی چو « وخی ،ساختاخی و محتوایی»

مفهوم  Peer reviewیا «داوخی همتا» یا دخ ترجم دیگر «همترازخوانی» بر اخزیابی انتقادی و سازنده از «مقاال
اخائ شده ب مجال یا  »Manuscriptتأکید داخد ک توسط افراد متخصص و همتراز با «نویانده مقال اخائ شده» وخ
میگیرد .دخ نظام دانشگاهی این نوع داوخی ب فرایند اخزیابی مقاال اخائ شده ب نشریا توسط داوخا حداقل همتراز
با نویاندگا مقال تأکید داخد .این نوع داوخی باعث اعتباخ تژوهش و داخای یک خوش نظاممند دخ اخزیابی اسس .اغلب
نشریا

با ضریب تأثیر باال از این نوع داوخی بهره میگیرند؛ البت دخ مواخدی نشریا

دانشجویی ک قادخ ب ترداخس

ه ین داوخا نیاتند از این نوع داوخی استفاده نمیکنند« .داوخی همتا» یا «همترازخوانی» داخای انواعی ب شرح ب
شرح جدول  9-99اسس.
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جدول  .5-59انواع «داوری همتا» یا «همترازخوانی»
ردیف

مفهوم

ترجمه

توضیح

0

Single blind
peer review

همترازخوانی تنها

مخفی بود اسامی داوخا برای نویانده اما

3

Double blind
peer review

9

Open peer
review

همترازخوانی باز

1

Collaborative
peer review

همترازخوانی

مبتنی بر تلتفرمهایی ک دخ آ

مشاخکتی

نویاندگا دخ خابط با ا الحا

9

Third-party
peer review

5

Post
publication
peer review

از انتشاخ

1

Cascading peer
review

همترازخوانی

مقال اخائ شده دخ اولویس نشری یا موضوعیس

آبشاخی

نشری قراخ نداخد و تیشنهاد اخائ آ ب یکی از

یکطرف

تصویر نمایشگر

قابل تشخیصبود نویانده برای داوخ

همترازخوانی تنها
دوطرف

مخفی بود اسامی داوخا برای نویانده و
برعکس
قابل تشخیصبود داوخا و نویاندگا برای
یکدیگر
داوخا

با

مقال بحث

میکنند و اغلب دخ آ داوخا تنها میمانند.
همترازخوانی

قراخداد مقاال

سومشخص

قبل از اخسال ب مجال
خدما

همترازخوانی تس

ب افراد همتراز برای برخسی،
(برخی شرکسها

همترازخوانی خا انجام میدهند)

ایجاد تلتفرمی برای اظهاخنظر خوانندگا
دخباخه مقال منتشرشده

فهرسسهای موجودش طرح میشود.

 .8-59مفاهیم مقاله در نشریات پژوهشی
انواع مفاهیم مقال برای نشریا

تژوهشی خا میتوا ب شرح جدول  5-99موخدتوج قراخ داد.
جدول  .6-59انواع مفاهیم مقاله
توضیح

ردیف

مفهوم

0

Draft

3

Manuscript

9

Preprint

1

Paper

متن تذیرششدهای ک توسط نشری علمی چاپ میشود.

9

Article

مشاب قبل و هما متن چاپشده توسط نشری علمی

متنی ک هنوز ب نشری علمی تالیم نشده و همچنا خوی آ کاخ میشود.
متن اخائ شده ب نشری علمی برای داوخی و تذیرش
متنی ک توسط نشری علمی تس از تأیید داوخی موخدتذیرش قراخ میگیرد.
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هرچند دخ بیشتر منابع دو نوع مقال تژوهشی « »Paperو « »Articleب

وخ

مشاب دخ نظر گرفت شده و ب جای

هم ب کاخ میخوند اما دخ برخی منابع ب تفاو هایی دخ بین دو نوع ب شرح جدول  1-99اشاخهشده اسس
(.)english.stackexchange, 2015
جدول  .1-59تفاوت دو نوع مقاله پژوهشی « »Paperو «»Article
توضیح

ردیف

نوع مقاله

0

Paper

تأکید بر مقال های چاپشده دانشجویی دخ نشریا

3

Article

تأکید بر مقال های چاپشده تژوهشگرا و دانشمندا باکیفیس باال دخ نشریا

معمول تژوهشی
سطح باال

 .1-59انواع مفاهیم کاربردی در نشریات علمی
برای آشنایی با نشریا

علمی التین و باال خفتن ظرفیسهای الزم دخ اخسال مقال ب اینگون نشریا  ،آشنایی با

مفاهیمی ب شرح جدول  8-99مفید اسس.
جدول  .8-59انواع مفاهیم کاربردی و مهم در نشریات علمی
توضیح

ردیف

مفاهیم

0

Proof

3

Score Sheet

9

Author name

نام نویانده

1

Instructions

دستوخالعمل نشری برای ننوشتن مقال یا داوخی دخ نشری

9

Submit

اخسال مقال ب نشری برای قراخگرفتن دخ فرایند داوخی یا اخائ مقال داوخی شده داوخ ب نشری

5

Accept

قابلتذیرش و چاپ شد بود مقال ازنظر داوخ

مقال یا متن آماده چاپ
فح امتیازدهی داوخ ب مقال

1

Minor Revision

نیازمند ا الحا

ج ئی توسط نویانده برای گرفتن تذیرش ازنظر داوخ

8

Major Revision

نیازمند ا الحا

اساسی توسط نویانده برای گرفتن تذیرش ازنظر داوخ

3

Reject & Resubmit

09

Reject

00

Confidential
Cooments
Editor

09

Assistant Editor

دستیاخ دبیر و همکاخی بر اساس مائولیسهای واگذاخشده از سردبیر (مشاب مدیر داخلی)

01

Associate Editor

دستیاخ اخشد دبیر و همکاخی بر اساس مائولیسهای واگذاخشده از سردبیر (مشاب معاو علمی)

09

Asterisk

05

Review Overdue

مهلس تایا یافت داوخ برای انجام داوخی

01

Decision letter

نام خسمی از طرف نشری ب نویانده

08

Declined

03

Agreed

39

Unavailable

03

خد مقال از دید داوخ و نیاز ب ا الحا

اساسی و اخسال مجدد

خد مقال و غیرقابلچاپ بود مقال از دید داوخ و بدو قابلیس ا الح و اخسال مجدد
تیشنهادهای محرمان داوخ برای دبیر نشری
دبیر نشری با ایفای نقش کلیدی و اجرایی دخ نشری علمی

بخشهای ستاخهداخ و الزم ب تکمیل شد دخ محیطهای آنالین برای خفتن ب مرحل بعد

عدم تذیرش مقال برای داوخی توسط داوخ
تذیرش داوخ برای داوخی کرد مقال
عدم تذیرش مقال برای داوخی توسط داوخ ب دلیل دخ دسترس نبود

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /

مفهموم شناسی در پژوهش
س
30

Rescind

33

)Editor In Chief (EIC

39

Subscription

31

Entitled

39

Production Editor

35

Peer Review

31

Invited Papers

اخسال مقال ب داوخ برای داوخی توسط دبیر
سردبیر نشری
عضویس دخ نشری
مقال معرفی شده با عنوا ...
مدیرمائول نشری با وظیف مدیریس نشر و کاخکنا نشری
داوخی همتا یا همترازخوا
فراخوا نوشتن مقال یا دعو

خسمی از نویاندگا برای اخائ مقال ب نشری

 .90-59مفاهیم کلیدی برای ارتباط با دانشگاهها و پژوهشگاههای بینالمللی

بایاخی از دانشجویا و تژوهشگرا برای جمعآوخی داده یا همکاخی تژوهشی و یا فر س مطالعاتی و دیگر فعالیس-

های تژوهشی ب شناخس مفاهیمی ب شرح جدول  3-99نیاز داخند.
جدول  .1-59مفاهیم پایه برای ارتباط دانشگاهها و پژوهشگاههای بینالمللی
توضیح

ردیف

انواع

0

Program requirements

3

Coursework

9

Extracurricular

1

Course

9

Course of study

یکخشت دانشگاهی یا برنام آموزشی منجر ب مدخک خاص

5

Credit

واحد دخسی مانند یک دخس دو واحدی دخ نظام دانشگاهی

1

Credit hours

8

Semester or Term

3

Freshman Year

09

Sophomore Year

سال دوم وخود دانشجویا یا دانشآموزا

00

Junior Year

سال سوم وخود دانشجویا یا دانشآموزا

03

Senior Year

سال چهاخم وخود دانشجویا

09

Tenured and tenure-track
positions

01

Non-tenure-track positions

09

Retired faculty

05

Professor and professor

نیازمندیهای برنام یا مروخی بر برنام آموزشی
تکلیف دانشجویی یا دانشآموزی ب جای داد آزمو و شامل مواخدی چو :
تمرین ،آزمایش ،تژوهش یا نوشتن کتاب ،مقال و گ اخش تژوهشی
فوقبرنام
یک عنوا دخسی برای یکترم دانشگاهی یا یکترم دانشگاهی

ساعا

تکلیفی برای حضوخ فرد دخ کالس دخس یا دخس مربوط دخترم تحصیلی

نیماال تحصیلی دخ طول یک سال تحصیل ،ترم یا نیماال (اول و دوم)
سال تحصیلی اول برای دانشجویا مبتدی یا تازهواخد (شامل دو ترم)

عضو علمی یا استاد دائمی داخای دخج دکتری و یکی از مرتب های استادیاخی،
دانشیاخی ،استاد تمامی یا استادممتازی
عضو علمی کاخشناسی اخشد برای تدخیس کاخشناسی ب تایین و شامل «مربی
عملی ،دستیاخ آموزش ،مدخس فصلی ،مربی ،مدخس ،استاد مدعو و تژوهشگر
مدعو»
عضو علمی بازنشات با اختباط خسمی یا غیرخسمی با دانشگاهش با امتیازهای
استفاده از کتابخان یا فضا و دفتر کاخی دخ دانشگاه
با تی ب خگ تأکید بر اساتید با دخج دکتری و مرتب های استادیاخ ب باال و با تی
کوچک شامل هرگون مدخس دانشگاهی
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استادیاخ یا سطح مقدماتی استاد دائمی بعد از دخیافس دخج دکتری (دخ نظام

01

Assistant Professor

08

Associate Professor

03

Full Professor

39

Distinguished Professor or
Endowed Chair

30

Instructor

30

Professors of the Practice,
and Professors of Professional
Practice
)Teaching assistant (TA

39

graduate teaching assistant
)(GTA
)course assistant (CA

39

)teaching fellow (TF

دستیاخ آموزشی برای دانشجویا کاخشناسی اخشد

35

instructional student assistant
)(ISA
)graduate student instructor (GSI

دستیاخ آموزشی برای دانشجویا کاخشناسی اخشد

38

– Adjunct Faculty
professor/lecturer/instructional or
sessional lecturer
Lecturer

دانشگاهی آمریکا تبدیل ب عضو دائمی بعد از  1سال)
دانشیاخ یا سطح میان استاد دائمی
استاد تمام یا استاد اخشد دائمی
استاد ممتاز و دخج ای افتخاخی با امکا اف ایش حقوق یا حمایس فرد یا سازمانی
خصو ی برای ترداخس ه ین های تژوهشی و امثال آ (دخ نظام دانشگاهی ایرا
با حداقل  099استناد معتبر دخ سطح بینالمللی برای خشت های علوم تجربی یا 99
استناد معتبر برای خشت های علوم اناانی و استاد خاهنمایی حداقل  09دانشآموخت
دخ سطح دکترا و  39دانشآموخت دخ سطح کاخشناسی اخشد ،حداقل  09سال
سابق تدخیس و تحقیق موفق تس از نیل ب مرتب استادی)

33
31

31

33

آموزگاخ یا مدخس و موخداستفاده برای هر نوع مدخس دخ دانشگاه و مداخس
مربیا عملی داخای مهاخ های عملی مانند مربیا وخزش
دستیاخ آموزش فنی برای دانشجویا کاخشناسی اخشد
دستیاخ آموزشی برای دانشجویا کاخشناسی اخشد
دستیاخ آموزشی برای دانشجویا کاخشناسی اخشد

دستیاخ آموزشی برای دانشجویا کاخشناسی اخشد
انواع عضو علمی تاخهوقس ،حقالتدخیای یا مربی و اغلب افراد تماموقس دخ
دانشگاههای دیگر
مربی و شامل دامن گاتردهای از عضو علمی تماموقس ،نیم وقس ،تاخهوقس و
حتی مدخسا دخ مداخس (باالترین دخج آ مربی اخشد)

99

Collegiate or teaching or clinical
professor

90

Visiting professor

93

Visiting scholar

99

Research professor

91

Educational planning

99

Curriculumn planning

استاد همکاخ یا فنی یا بالینی با مرتب یا بدو مرتب و بیشتر شامل اساتید تخصصی
و عملی دخ یک حوزه برای همکاخی با اعضای علمی دائمی
استاد مدعو با مرتب یا بدو مرتب و مخصوص اساتید خا ی ک همزما با حضوخ
ب عنوا فر س مطالعاتی دخ یک دانشگاه ب امر آموزش نی میتردازند .همچنین
ب اساتیدی ک دانشگاه خود خا برای مدتی ترک و دخ دانشگاهی دیگر با وظیف
عضو علمی همکاخی میکنند.
تژوهشگر مدعو یا بازدیدکننده
استاد تژوهشی با وظایف رفاً تژوهشی
برنام خی ی آموزشی یا سازما دهی فعالیسهای آموزشی ،تجهی منابع اناانی و
غیراناانی برای تحقق اهداف آموزشی
برنام محتوای دخسی و ج ئی از برنام خی ی آموزشی و شامل:
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الف) سازما دهی فعالیسهای آموزشی ،یادگیری و اخزیابی (دخ قالب واحدهای
دخسی ،یادگیری و اخزیابی ،سیاسس ختب بندی و اولویس دخوس)
ب) طرح برنام و نحوه آموزش (شامل سرفصل محتوای آموزش ،معرفی منابع،
خویکرد انتقال محتوا و نیازهای آموزشی)
ج) شرایط وخود ب دوخه آموزشی
سرفصلها یا خال

موضوعا

یک دخس ک باید دخ طول یکترم آموزش داده

95

Syllabus

91

Unit plan

98

Lasson plan

93

Admission office

19

Midterm

میا ترم

10

Bench fee

ه ین های الزم برای استفاده تژوهشگر یا دانشجو و استاد از امکانا و منابع سایر

شود و همینطوخ منابع ،تعداد واحدها و اهداف دخس
برنام آموزش یک دخس دخ یک دوخه :برنام مدخس برای آموزش یک دخس
مشخص دخ طول یک دوخه و اغلب شامل «عنوا  ،خال

دخس ،اهداف کلی و

یادگیری دخس ،مواد موخدنیاز آموزشی و محتوا و شیوه آموزشی دخ هر هفت
آموزشی» (مانند برنام آموزشی استاد برای یک دخس دخ طول یک نیماال
تحصیلی)
برنام دخس دخ یک جلا  :یا برنام برای هر جلا از یک دوخه یک دخس و
شامل «عنوا سرفصل»« ،تاخیخ برگ اخی جلا آموزشی»« ،هدف یادگیری»« ،زما
الزم برای آموزش»« ،مواد موخدنیاز برای آموزش»« ،فرایند آموزش یا تقایم زما
ب انواع گامهای آموزش دخ یک جلا »« ،تکلیف خانگی»
دفتر تذیریش

دانشگاهها مانند فضای اداخی ،کتابخان و آزمایشگاه

 .99-59فرصتهای پژوهشی و مطالعاتی در سایر دانشگاهها
دخ نظام دانشگاهی آمریکا اسامی چو :
« »visiting lecturer« ،»visiting fellow« ،»visiting researcher« ،»visiting scholarو «»visiting professor
برای شرایط ایجاد فر س مطالعاتی و تژوهشی یک عضو علمی دخ یک دانشگاه دیگر با تروژههایی چو «آموزش،
سخنرانی یا تژوهش» دخ حوزه تخصصی میهما تأکید میشود .اغلب این فر سها بدو ترداخس حقوق اسس زیرا
تژوهشگر یا استاد مدعو حقوق خود خا دخ قالب سفر مطالعاتی یا « »Sabbatical leaveاز دانشگاه مبدأ یا محل خدمس
خود دخیافس میکند .البت دخ مواخد خا ی هم ه ین یا حقوقی ترداخس میشود .زما این دوخه میتواند از دو ماه تا
یکاال و دخ مواخدی بیشتر باشد .دخ مواخدی دانشگاه می با برای تژوهشگر یا استاد مدعو امکا سکونس موقس خا
فراهم میکند .با توج ب ل وم دعو

شد یک استاد و تژوهشگر از طرف دانشگاه مقصد ،فرد باید از برجاتگیهای

محرزی دخ زمین تخصصی و موخدمطالع برخوخداخ باشد .برجاتگیها باخز و موخدتوج متقاضی فر س تژوهشی و
مطالعاتی باعث می شود تا اعضای علمی برجات و تژوهشگرا شاخص دانشگاه مقصد ،این همکاخی مطالعاتی خا با
یک فرد خاخج از دانشگاه و کشوخ بپذیرند.
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دخ نظام دانشگاهی انگلاتا « »visiting scholarو « »visiting academicاغلب با ترداخس ه ین هایی از طرف
میهما ب دانشگاه مقصد اسس تا فرد بتواند ب فضای اداخی و دیگر تاهیال

و منابع دانشگاهی همچو کتابخان ،

دسترسی داشت باشد .مقداخ این ه ین « »Bench feeدخ دانشگاههای انگلاتا متفاو

اسس.

دخمجموع ،هدف برنام های «استاد یا تژوهشگر مدعو» فراهم آوخد فر تی توسط دانشگاه یا مؤسا آموزشی
برای تژوهشگر اخشدی اسس ک بتواند با مشاخکس و تژوهشگرا دانشگاه مقصد ب نتایج بینالمللی دسس یابد .بنابراین
استاد مدعو باید مشاخکس فعاالن ای دخ عر

هایی ب شرح جدول  09-99داشت باشد.

جدول  .90-59فعالیتهای یک استاد مدعو در فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی
فعالیتها

ردیف
0

انجام تژوهش دخ زمین ای خاص

3

اخائ یک سخنرانی خسمی برای مؤسا می با

9

مشاخکس فعاالن خسمی یا غیرخسمی با دانشجویا تژوهشگر مقطع تحصیال

1

متعهد شد ب مشاخکس و همکاخی تژوهشی با یک عضو علمی یا همکاخ دانشگاه مقصد

9

مشاخکس کرد دخ آموزش دانشگاهی با اخائ سخنرانی یا سمیناخهای علمی اخائ شفاهی مقال ب عنوا بخشی از برنام

تکمیلی

سمیناخ دانشگاه

فر سهای « »Visiting Fellowsمتعددی توسط نهادهای مختلفی دخ حال برگ اخی اسس .برای نمون فر س
تژوهشگرا فوق دکتری « »post-doctoral scholarsخوی یکی از موضوعا
امکانا

مشخصی فراهم میشود .همچنین دوخههای کوتاهمد

برخی از این مؤساا

همراه با اخائ

« »Short-Term Visitorsحدود  1هفت ای نی دخ این

زمین دیده میشود.
 .92-59مفاهیم پایه مبانی نظری پژوهش
 .9-92-59مفهوم یا  :Conceptاز اج ای سازنده انواع مبانی نظری و بیانی انت اعی برای تو یف واقعیس اسس ک
اغلب با یک نام کلی مطرح میشود.
 .2-92-59سازه یا  :Costructهما مفهوم با این تفاو

ک سازهها کلیتر و انت اعیتر هاتند.

 .9-92-59متغیر یا  :Variableوقتی مفاهیم و سازهها با خویکردی قابلاندازهگیری و عینیتر مطرح شوند ،ب آ
متغیر گفت میشود .متغیر یک ناخ قابلاندازهگیری از مفهوم یا سازه اسس ک میتواند دو یا چند مقداخ یا اخزش خا
بپذیرد .یک مقداخ یا اخزش نماینده بعضی بخشها یا کمیسهای یک متغیر اسس .برای مثال تحصیال میتواند مقادیری
مانند «زیردیپلم ،دیپلم ،کاخدانی ،کاخشناسی ،کاخشناسی اخشد و دکتری» خا اخذ کند.
 .3-92-59مفاهیم نظری  :Theoretical Conceptsا طالحاتی ک از طریق معنای ایجادشده با اختباط یا استعمال
آ ها دخ خابط با دیگر ا طالحا

قابلمشاهده ماتقیم تعریف میشوند.

 .5-92-59سازههای نظری  :Theoretical Constructsاشاخه بر عنا ر سازنده یک مفهوم ک ب
قابلمشاهده نباشند.
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 .6-92-59رویدادهای قابلمشاهده  :Observable Eventsا طالحی عملیاتی ک مشخصکننده فعالیسها یا
عملیا

ضروخی موخدنیاز برای اندازهگیری آ اسس.

 .1-92-59اصل یا قانون  :Disciplineدخ زبا ساده میتوا آ خا نظری هایی داناس ک ب باالترین دخج از مقبولیس
عمومی و اجرا دخ عمل دسسیافت اند .نظری های انیشتین و قوانین نیوتن خا میتوا ازایندسس قلمداد کرد ک بیانی از
قوانین طبیعی هاتند ک البت هر یک از آ ها تنها توضیح بخشی از کاخکردهای جها اسس .نظری بیانگر حکمی کلی
از دانات ها و باوخها اما قوانین بیا کننده نظم جهانی هاتند .بایاخی از نظری ها بر تای قوانین علمی یا دیگر نظری های
قطعیتر مرتبط ساخت میشوند (ویلیام .)0985 ،
 .8-92-59پارادایم یا  :Paradigmیکی از معادلها برای آ «سرمشق» اسس .اغلب بر معنای مجموع ای از قواعد
و مقرخا

تأکید داخد اما تعاخیف و مفاهیم متعدد باعث ایجاد ابهامهایی دخ دخک معنایی شفاف برای آ شده اسس .از

میا تعاخف و مفاهیم متعدد تاخادایم بهترین مفهوم با تأکید بر خویکردهای تژوهشی بر «خال

سازی باوخهای

تژوهشگر از تالشهایش برای خلق دانش با خویکردهایی چو جها بینی ،معرفسشناسی ،باوخهای مشترک دخ یک
حوزه تژوهشی و نمون های مدل» اسس (محمدتوخ .)0933 ،از دیدگاه کوهن وقتی یک نظری قابلیس برتری نابس ب
نظری های خقیب تیدا میکند ب جایگاه تاخادایم میخسد و الگوی خاهنمای فرد دخ تژوهش خواهد شد.
 .1-92-59چرخش نظری یا  :Theoritical Turnعنوا دوخه زمانی از ده  89میالدی و تسازآ ک خوشهای
متعددی دخ خالف خویکردهای اثبا گرایان و با تأکید بر خوشهای کیفی ظهوخ یافتند (محمدتوخ.)0933 ،
 .99-59فلسفه پژوهش
دخ اغلب کتابهای مربوط ب تژوهش ،بحثهای مفصلی دخ خصوص فلاف تژوهش وجود داخد ک برخی از مفاهیم
آ ها با ترجم های چندگان  ،ابهامهایی خا برای خوانندگا این عر

ایجاد میکند .دخ این بخش مهمترین مفاهیم و

واژگا کلیدی این حوزه دخ جدول  00-99اخائ شده اسس.
جدول  .99-59انواع مفاهیم پایه در فلسفه پژوهش
توضیح

ردیف

انواع

0

True

یا  Tب معنای حقیقس ب خگ یا مطلق و چی ی ک شاید دخ تایا تاخیخ ب دسس آید.

3

true

یا  tب 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

ایدیوگرافیک یا اندیش نگاخان و نوعی بینش خاص یا تخصصی

9

Nomothetic

نوموتتیک یا جها شمول و نوعی بینش عام با نظامی از قوانین جها شمول فرازما و فرامکا

5

Worldview

جها بینی

1

Cosmology

کیها شناسی

8

Theology

الهیا

3

Ontology

هاتیشناسی با تأکید بر شناخس شکل و ماهیس واقعیس دخ جها واقعی

09

Epistemology

معرفسشناسی با تأکید بر شناخس شکل و ماهیس خوابط بین واقعیسهای شناخت شده دخ هاتیشناسی
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خوششناسی با تأکید بر خوشهای شناخس شکل و ماهیس واقعیس و خوابط آ ها دخ جها واقعی

00

Methodology

03

Positivism

09

post positivism

01

Criticism

09

Constructivism

05

Feminism

01

Postmodernism

08

Pragmatism

03

Methodological
Collectivism

39

Actual

30

Reductionist

تقلیلگرا

33

Determinism

جبرگرایی یا خهیافتی ب عامل اناانی با فرض قابلشناسایی بود کنشهای اناانی ناشی از نیروهای

39

Dualist

31

Essentialist

39

Common Sense

35

Structural
Explanation
Theoritical
Explanation

38

Casual
Explanation
Instrumentalist

99

Technocratic

90

Etic

اتیک یا بیرو نگر با تأکید بر نقش تژوهشگر ب عنوا نظاخهگر از بیرو خویداد و سوژه

93

Emic

امیک بادخو نگر با تأکید بر نقش تژوهشگر ب عنوا نظاخهگر از دخو و با مشاخکس محوخی دخ

99

Qusi Science

91

Anti Naturalism

ضدطبیعسگرایی و ا طالحی برای تاخادایم برساخسگرایی یا تفایری

99

Anti Positivism

ضد اثبا گرایی و ا طالحی برای تاخادایم برساخسگرایی یا تفایری

95

Meta Positivism

فرااثبا گرایی و ا طالحی برای تاخادایم برساخسگرایی یا تفایری

91

Relativism

98

Socially
Constructed
Sharing
Managing System

تاخادایم اثبا گرایی با تأکید بر خوششناسیهای کمی و آزمایشی
تاخادایم تاااثبا گرایی با تأکید بر خوششناسیهای کمی تعدیلشده و دخ مواخدی خوش کیفی
تاخادایم انتقادی با تأکید بر خوششناسیهای کمی و کیفی با توج ب گفتگو و جدل
تاخادایم برساخسگرایی یا تفایری با تأکید بر خوششناسیهای کیفی با توج ب تأویل و جدل
تاخادایم فمنیام با تأکید بر خوششناسیهای کیفی و کمی با توج ب گفتگو ،تأویل و جدل
تاخادایم تاسمدخنیام با تأکید بر خوششناسیهای ساختاخشکن با توج ب گفتگو و نقد باوخ موجود
تاخادایم تراگماتیام با تأکید بر خوششناسیهای ترکیبی (تلفیق دو خوش کمی و کیفی)
جمعگرایی خوششناختی و نام دیگری برای تاخادایم اثبا گرایی با تأکید بر خوش برخسی تجربی-
مشاهدهای
وضعیس حقیقی اموخ یا ناخ بازنمایی شده واقعی از واقعیسهای موخدبرخسی

خاخجی مؤثر بر افراد
دوگرایی با تأکید بر جدا بود تژوهشگر از موخدتژوهش و امکا برخسی بدو آثاخ متقابل آ ها بر
هم

31

33

ذا گرایی با تأکید بر این فرض تجرب ماتقیم اناا و انعکاس ماهیس واقعیس
باوخ عمومی یا دانش عام
تبیین ساختاخی با تأکید بر چرایی خخداد خویدادها و چگونگی کاخ کرد اشیاء با تشریح ساختاخ کلی
تبیین نظری با تأکید بر استدالل منطقی یا داستانی دخباخه چرایی خخدادهای خاص با اخجاع ب ایدههای
عمومیتر
تبیین علی با تأکید بر چرایی خخدادها و چگونگی کاخ کرد اشیاء بر اساس علسها و معلولها
اب اخگرایی با تأکید بر دانش ب عنوا وسیل و اب اخی برای کنترل محیط یا دستیابی ب اهداف
خویکردی کاخبردی با تأکید بر تذیرش مائل و اخائ تاسخ با تژوهش

خویداد

93

شب علم با تأکید بر نتایج تژوهشهایی بدو ویژگی دخک تجربی

نابیگرایی با تأکید بر وجود نداشتن هیچ نقط نظر یا وضعیس اخزشی واحد یا برتر
برساخت های اجتماعی با تأکید بر کنشها ،واکنشها و تعاملهایی با معنا و نماد اناانی قراخدادی
نظام معنایی مشترک یا طرز تلقی مشترک اناا ها یا خوی های مشترک عمومی شده برای دخک معنا
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19

Inter Subjectivity
System
Historical
Realism

13

Real

19

Explanatory
Critique
Epoché

19

Stances

10

11

نظام میا ذهنیتی ساخت شده و یاد داده ب طوخ تیوست توسط اناا ها
واقعگرایی تاخیخی با تأکید بر قابلدخک بود واقعیسهای وجودی دخ زما و متأثر از عوامل
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و امثال آ
واقعی با تأکید بر واقعیسهای طبیعی
نقد تبیینی با تأکید بر توضیح چرایی وقوع خویدادها و شکل انتقادی و نمایش اختالفها یا تناقضها
اتوخ با تأکید بر داخل ترانت گذاخد یک تدیده و تو یف آ ب اتکای ویژگیهای ذاتی آ تدیده،
بدو خجوع ب عاد های اندیش  ،تفکر تیشین یا فرضی های نظری قبلی خود
موضع یا دیدگاه منتخب فرد نابس ب یک موضوع

تیوستاخ واقعیس دخ تاخادایمهای کمیگرا تا کیفیسگرا شامل انواع واقعیس ب مثاب «ساختاخ عینی ،فرایند واقعی،
میدا باتر اطالعا  ،حوزه گفتما نمادین ،برساخس اجتماعی و انعکاس تخیل اناانی» اسس (محمدتوخ.)0933 ،
 .93-59تفاوت رویکردهای امیک ( )Emicو اتیک ( )Eticدر پژوهش
دخ اناا شناسی ،فرهنگشناسی و علوم اجتماعی و خفتاخی ،امیک و اتیک ب دو نوع تحقیقا

میدانی بر اساس دو

دیدگاه متفاو اشاخه داخند .دخ امیک یا  Emicمطالع از دخو گروه اجتماعی و از منظر مشاخکسکننده وخ میگیرد
اما دخ اتیک یا  Eticمطالع از خاخج گروه اجتماعی و از دید ناظر انجام میشود.
 .95-59تفاوت نقش( )Roleو کارکرد()Function
هرچند دخ برخی مواخد این دو مفهوم ب جای هم ب کاخ میخوند اما تفاو

اساسی داخند .نقش ب معنای خاه یا شیوهای

برای مشاخکس یک فرد یا شیء دخ یک فعالیس یا موقعیس خاص اسس .اما کاخکرد ب معنای هدف یک کاخ یا یک
شیء اسس .این بدا معناسس ک یک شیء یا تدیده ب منظوخ انجام کاخکرد خا ی ساخت شده اسس .برای نمون یک
توپ فوتبال کاخکردش «اب اخی برای وخزش فوتبال» اسس ک با هدف استفاده دخ زمین فوتبال ساخت میشود اما همین
توپ میتواند دخ خان یک نقش ت ئینی تیدا کند (خنیفر ،مصطفیزاده و همایی لطیف.)0931 ،
 .96-59تفاوت بین انواع معادلهای داور و ارزیاب در کارهای پژوهشی
مفاهیم متعددی با تفاو های خاص وجود داخند ک با عنوا داوخ یا اخزیاب موخداستفاده قراخ میگیرند .دخ جدول
 03-99این کلما

همراه با معادل مناسب و مفهوم آ اخائ شده اسس.
جدول  .92-59انواع مفاهیم مرتبط با داوری و ارزیابی
توضیح

ردیف

انواع

0

Referee

3

Reviewer

9

Reviser

ا الحکننده یا بازنگری کننده محتوای موخدبرخسی

1

Auditor

ممی کتاب بر اساس شاخصهای از تیش تعیینشده

داوخ یا فرد اخزیابیکننده مقاال

و اغلب ب

وخ

ناشناس

مروخگر یا فرد نویانده نقد یا نظر دخباخه مقال های منتشرشده و برای انتشاخ عمومی
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 .91-59تفاوت کلمات کلیدی در رابطه با دادهها و تغییرات آن در پژوهش
دخ خابط با دادهها و تغییرا

آ دخ طول گ اخشهای تژوهشی مفاهیمی ب شرح جدول  09-99وجود داخد.

جدول  .99-59انواع مفاهیم مرتبط با دادهها و تغییرات آن در گزارش پژوهش
توضیح

ردیف

انواع

0

Data Gathering

3

Finding

یافت ها یا حا ل جمعآوخی دادهها و ب تعبیری کل دادهها یا آنچ ب دسسآمده

9

Result

نتیج یا حا ل تحلیل دادهها با خوشهای آماخی یا کیفی

1

Discussion

بحث خوی نتایج ب دسسآمده از مرحل قبل

9

Conclusion

نتیج گیری یا جمعبندی نهایی تژوهشگر از مجموع بحثهای انجامشده دخ مرحل قبل

اقدام جمعآوخی دادهها دخ تژوهش ب کمک انواع اب اخهای جمعآوخی داده

 .98-59مفاهیم مربوط به جستجو در پایگاههای اطالعات
دخ جاتجوی تایگاههای اطالعا

مفاهیم مختلفی وجود داخد ک با شناخس آ ها میتوا جاتجوی بهتری خا انجام

داد .جدول  01-99برخی از مهمترین این مفاهیم خا معرفی میکند.
جدول  .93-59انواع مفاهیم مرتبط با جستجو
توضیح

ردیف

انواع

0

Source

3

Reference

9

Bibliography

1

Citation

9

Indexing

5

Key Words

1

Search Engines

موتوخهای جاتجو

8

Auto Correction

سیاتم ا الح خودکاخ

3

Boolean Operator

09

H-Index

00

With all of the
words
With the exact
phrase
With at least one
of the words
Without the words

09

Where my words
occur

منبع یا مواخدی چو مقال و کتاب
مرجع یا منبع استفادهشده دخ یک کاخ تژوهشی یا مقال و کتاب تألیفی
کتابشناسی یا هما مرجع با این تفاو

ک فراتر از مرجع بر هر نوع منبع برای تولید ایده یک

موضوع

03
09
01

تایگاه استنادی
نمای سازی
کلیدواژهها ،واژگا کلیدی یا کلما

کلیدی (برای جاتجو)

عملگر بولی
شاخصی برای شناسایی تژوهشگرا تأثیرگذاخ و متمای کرد آ ها از داخندگا کمیس بدو اثر
جاتجوی با هم کلما
جاتجو با عین عباخ

موجود دخ عباخ

معرفی شده برای جاتجو

جاتجو با حداقل یکی از کلما
جاتجو بدو وجود عباخ
کناخ این عباخ

معرفی شده برای جاتجو

موجود دخ عباخ

معرفی شده برای جاتجو

یا کلم معرفی شده

آیتمی وجود داخد با عباخ

 anywhere in the articleو ب این معنی ک  ،کلم

موخدنظر دخ هرجای مقال جاتجو میشود و یا میتوا بر خوی آیتم in the title of the article

کلیک کرد تا جاتجو تنها دخ عنوا مقال ها انجام شود.
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 Impact Factorیا ضریب تأثیر ب عنوا یکی از شاخصهای ا لی برای برخسی اعتباخ مجال

05

IF

01

Immediately Index

08

Cited Half Life

03

DIF

39

Hirsch Index or H
Index
G Index

33

Y Index

شاخص وای و حا لضرب «عامل تأثیر» دخ «ختب تیچ»

39

Matew

اخزش متیو (شکل ا الحشده ضریب تأثیر با تقایم تعداد استنادها ب مقال های یک مجل دخ یک

علمی و محاسب بر اساس تقایم تعداد مواخد اخجاع ب مقال های دو سال گذشت آ مجل دخ سال
جاخی دخ تمامی مجل ها ،ب تعداد مقال های منتشرشده دخ آ مجل دخ بازه دو سال گذشت
شاخص آنی یا فوخیس با تقایم تعداد اخجاع ساالن ب تعداد مقال چاپشده دخ هما سال (گ اخش
می ا مراجع دخ هما سال چاپ مقال برای شناسایی مقال موخد اقبال سریع دیگر تژوهشگرا )
نیم عمر استناد و تعداد سالهایی ک از سال اخزیابی باید ب عقب برگشس تا شاهد تنجاهدخ د کل
اخجاعا

ب مجل دخ سال موخد اخزیابی بود .این شاخص نشا دهنده مد زمانی اسس ک نیمی از

کل استنادا

ب آ مجل

وخ

تذیرفت باشد و ب نوعی سرعس کاهش می ا اخجاعا

ب مجل

خا بیا میکند .هر چ نیم عمر استناد بیشتر باشد یعنی اخزش مقال های مجل دخ طول زما بیشتر
حفظشده و هنوز موخد اخجاع قراخ داخند.
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 Decipline Impact Factorضریب تأثیر خشت با هدف شناسایی و معرفی مجال یکخشت علمی
شاخص هرش (شاخصی برای سنجش برونداد علمی – تژوهشی تژوهشگرا ب

وخ

انفرادی)

شاخص جی (نشا دهنده مقال های تراستناد تژوهشگر و تعداد مقاالتی ک دو باخ یا بیشتر ب آ
استناد شده باشد).

دوخه تنجسال بر تعداد مقال های هما مجل دخ هما دوخه زمانی)

کلما

 Sourceو  Resourceهر دو دخ فاخسی منبع ترجم میشود اما این دو کلم هر چند دخ انگلیای هم

دخجاهایی مشاب ب کاخ میخوند اما داخای تفاو

هاتند .کلم  Sourceب منبعی اشاخه داخد ک چی ی خا میتوا از آ

ب دسس آوخد اما  Recourceشامل مواد ،افراد ،اب اخها و دیگر چی هایی میشود ک برای انجام یک کاخ ب طوخ اثربخش
موخدنیاز اسس .بنابراین وقتی از یک کتاب یا مقال دخ کاخ تژوهش استفاده میکنیم ،برای ما نقش سرچشم  ،مبنا یا منبع
اطالعا

یا  Sourceتلقی میشود اما وقتی از یک کتاب با جنب اب اخی برای خاهنمای سفر استفاده میکنیم ،یک

 Resourceیا منبعی برای انجام کاخی خاص خواهد بود .دخ یک منبع یا  Sourceمانند کتاب یا مقال اغلب مرجعها یا
 Referencesیا منابعی وجود داخند ک دخ متن کتاب یا مقال ب آ ها استناد دادهشده و دخ اغلب تایا فهرسس آ ها با
نشانی کامل معرفی میشوند.

با شاخص  H-Indexمیتوا تژوهشگرا برتر یک حوزه کاخی یکاا خا شناسایی کرد .امکا دسترسی ب اچ-

ایندکسها توسط تایگاههای «اسکوتوس ،آیاسآی و گوگل اسکالر» برای مقاال انگلیایزبا و توسط تایگاه استنادی
علوم جها اسالم ) (ISCبرای مقاال

فاخسیزبا امکا تذیر شده اسس .محاسب ایندکس اچ بر تای توزیع استنادا

دادهشده ب آثاخ منتشره یک فرد یا گروهی از افراد وخ

میگیرد .ب زبا دقیقتر ،وقتی اچ-ایندکس برای شخصی

ب می ا  hاسس ،یعنی تعداد  hموخد اثر انتشاخاتی (مثل مقال ) داخد ک ب هرکدام از آ ها دسسکم  hباخ استناد شده
اسس .مثالً اگر ایندکس تأثیرگذاخی علمی فردی  9باشد ،یعنی این شخص  9اثر انتشاخاتی مثل مقال داخد ک ب هرکدام
از این  9مقال  ،دسسکم  9باخ استناد شده اسس .این ضریب تأثیر کمکم داخد جای خیلی از ضریب تأثیرهای دیگر خا
دخ این زمین میگیرد .ازآنجاییک فقط مقاالتی تعیینکننده ضریب اچ هاتند ک تعداد یادکرد باالیی بداخند ،برآوخد
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این نوع ضریب تأثیر بایاخ آسا اسس Hirsch .نشا داد ک شناس اچ تأثیر زیادی دخ تیشگویی افرادی داخد ک بعد ًا
نشا های افتخاخ میگیرند ازجمل جای ه نوبل .او نشا داد ک فی یکدانا داخای شناس اچ  03میتوانند دانشیاخ دانشگاه
باشند و با شناس  08میتوانند استاد تمام باشند و با  09تا  39میتوانند عضو انجمن فی یک آمریکا باشند و با بیش از
 19میتوانند عضو آکادمی ملی علوم دخ آمریکا باشند .برای محاسب ضریب تأثیر هر نشری از فرمولی ب شرح ادام
استفاده میشود.

فرضاً اگر دخ سال  3995جمعاً  19اخ جاع ب یک مجل

وخ

گرفت باشد و دخ آ مجل دخ سال  3991تعداد 35

مقال و دخ سال  3999تعداد  31مقال چاپ شده باشد ،ضریب اخجاع آ مجل  ،از تقایم  19بر  )99=35+31( 99ب
دسس میآید ک  908اسس؛ یعنی ب طوخ متوسط ،هر مقال آ نشری  908مرتب موخد استناد مقال های دیگر قراخگرفت
اسس (فراهانی ،خاسخ و اسالمی.)0931 ،
 .91-59مفاهیم عملیاتی در پژوهش
برخی مفاهیم عملیاتی دخ تژوهش وجود داخد ک دخک آ ها ب کاخبرد و اجرای آ ها بیشتر کمک میکند .دخ جدول
 09-99ب برخی از این مفاهیم مهم اشاخه میشود (فتوحی.)90-38 :0989 ،
جدول  .95-59انواع مفاهیم عملیاتی در پژوهش
ردیف

انواع

0

Examine

3

Refute

9

Evaluate

1

توضیح
تأمل دخ یک موضوع یا نظری و برخسی و بازآزمایی آ ب طوخ دقیق برای یافتن خطاها یا ناخساییها
ابطال یا خد یک نظری بر اساس دالیل و شواهد و توضیحا
اخزیابی و قضاو

منطقی

دخباخه اخزش و کیفیس یک تدیده از طریق سنجش آ ب وسیل یک الگو یا معیاخها

 Documentationاستناد یا اخائ سند دقیق برای نقلقولها و ادعاها
و تأیید یک موضوع یا ب منظوخ توضیح بیشتر

9

Example

اخائ نمون یا شواهد برای اثبا

5

Review

بازآزمایی و واخسی دقیق دخباخه یک چی تا بتوا تصمیمگرفس ک آیا نیاز ب تغییر داخد یا ن ؟

1

Discuss

8

Analyze

بخش ا لی گفتاخ یا نوشتاخ ک جنب های مختلف یک موضوع خا از جها

مختلف ب بحث میگذاخد

و دخباخه آ استدالل میکند .دخ آ یک مائل از چند دیدگاه شرح و باط داده میشود.
تج ی یا جداسازی اج ای یک کل و تفکیک بخشهای آ
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تیوند اج ای مرتبط دخ قالب یک تیکره و توضیح چگونگی اختباط اج اء با ساختاخ کلی موضوع

3

Synthesis

09

Define

بیا ویژگیهای ذاتی و خاص یک تدیده یا بیا معنی دقیق و خوشن یک ا طالح

00

Identify

تو یف برخی جنب های مهم یک تدیده و متمای کننده آ از دیگر چی ها

03

Interpret

توضیح معنی و شاخصها یا بیا یک مجموع از اطالعا

09

Contrast

تقابل یا کناخ هم قراخ داد دو یا چند امر برای نمایش تفاو

01

Justify

09

Describe

تو یف یا بیا ویژگیهای خاص و فا

05

Explain

توضیح یا خوشن ساختن چی ی ،نشا داد یک جریا  ،تحلیل اینک یک چی چگون کاخ میکند.

01

Classify

خدهبندی یا منظم کرد انواع تدیدهها بر اساس مشخص ها و عنا ر مشترک

08

Outline

سرفصلها و فهرسس کرد خئوس مطالب با ساما دهی مجموع ای از مطالب مرتبط با یک موضوع

03

Compare

39

Reflect

با تأکید بر شرح نتایج حا ل از یافت ها
آ ها

توجی یا بیا اینک چرا یک وضعیس یا دیدگاه دخسس یا خوب اسس.
عمومی یک تدیده

همچنین بر سادهسازی مطلبی برای فهم بهتر یا اخائ دلیل و بیا منظوخ با شیوهای خوشن تأکید داخد.

مقایا یا کاخبرد نمون ها برای اینک نشا داد هماانی یا تفاو های میا تدیدهها
واکنش و بازتاب با بازنگری و تأمل دخ موضوعا

مهم برای شخص و دلیل اهمیس آ

 .20-59مفاهیم پایه در روش تحلیل گفتمان
برخی مفاهیم عملیاتی دخ خوش تحلیل گفتما دخ جدول  05-99معرفی شده اسس.
جدول  .96-59انواع مفاهیم در روش تحلیل گفتمان
ردیف

انواع

توضیح

0

Adjacency pair

جفس همجواخ (جفس تاخهگفتاخ دخ مکالم ک قامس دوم تاسخ قامس اول مانند ترسش و

3

Ambiguity

تاسخ اسس).
ابهام (ویژگی چندمعنایی عنا ر و ساخسهای زبانی با ایجاد معنای دوگان برای یک متن)

9

Anaphora

تیشمرجع (ضمیر برای اخجاع ب موضوعا

تیشتر مطرحشده)

1

Cataphoric

تس مرجع(ضمیر برای اخجاع ب موضوعا

تسازآ )

9

Coherence

اناجام برو متنی

5

Cohension

اناجام دخو متنی

1

Collocation

باهمآیی

8

Communicative
competence
Cocordance

09

Connotation

معنای تلویحی یا معنای داللسکننده

00

Constituent

سازه (اج ای دستوخی سازنده جمل )

03

Context

محتوای دخبرداخنده متن (عنا ر احاط کننده یک واحد زبانی)

09

Conversational
implicature
Co-operative
Principle
Corpus

ضمنی

3

01
09

توانش اختباطی
تطابق

تلویح مکالم ای یا اشاخا
ا ل همکاخی
تیکره
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05

Co-text

01

Critical Discourse
)Analysis (CDA
Declarative knowledge

03

Deixis

39

Denotation

30

Discourse community

33

Genre

ژانر

39

Given

مفروض

31

Ideational schema

39

Illucutionary act

35

Interpersonal rutiness

خوالهای بینفردی

31

Interpersonal schemate

طرحواخه بین فردی

38

Lexical item

33

Lexis

99

Lingustic competence

90

Maxims

93

Paralanguage

فرازبانی

99

Position

جایگاه

91

Pragmatic meaning

معنی کاخبردشناختی یا کاخبردی

99

Proposition

گ اخه یا محتوای یک تاخهگفتاخ

95

Quantity maxim

91

Schema

98

Semantic feaures

مؤلف های معنایی

93

Semantic prosody

عروض معنایی

19

Situation

10

Speech event

13

Text

19

Textualize

11

texture

08

هممتن
تحلیل گفتما انتقادی
دانش خبری
اشاخی (عنا ر زبانی خاص ک بخشی از مفهوم خود خا از اشاخه ب بیرو خود کاب می-
کنند)
معنای تحساللفظی یا شناختی واژگا دخ خم گذاخی
جامع گفتمانی (گروهی از افراد با استفاده از نوع خا ی از قراخدادهای زبانی یا ژانر)

طرحواخه ذهنی
کنش بیانی

عنصر واژگانی
واژگا
توانش زبانی
ماکایمها یا قواعد کلی

قاعده کمیس
طرحواخه

موقعیس یا شرایط
خخداد گفتاخی
متن
متنی کرد (دخ نظر گرفتن عباخ

آشکاخ زبانی دخ متن برای بیا مقصود موخدنظر)

بافس

 .29-59تفاوت « »technique« ،»method« ،»methodologyو «»procedure
تفاو

مفاهیم موخداشاخه دخ جدول  01-99معرفی شده اسس (فرام.)3909 ،
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جدول  .91-59تفاوت انواع مفاهیم « »technique« ،»method« ،»methodologyو «»procedure

ردیف

انواع

0

Methodology

3

Method

9

Technique

1

Procedure

توضیح
«خوششناسی» یا خوشی مبتنی بر نظری خاص برای تفکر و مطالع واقعیس اجتماعی
«خوش» یا مجموع ای از خوی ها و فنو جمعآوخی و تحلیل دادهها
«فن» یا جنب های عملی دخ یک خوش یا زمین معین و داخای ال اماتی خسمی
«خوی » یا یک سری اقداما

قابل انجام با ترتیب یا خوشی خاص

 .22-59تفاوت « »Theory formalبا «»Substantive theory
تفاو

مفاهیم موخداشاخه دخ جدول  08-99معرفی شده اسس.
جدول  .98-59تفاوت « »Theory formalبا «»substantive theory

ردیف

انواع

0

Theory formal

3

Substantive theory

توضیح
«نظری خسمی» با کاخبرد دخ چندین زمین و موضوع خاص و براساس نتیج گیریهای معتبر و
قابلتعمیم دخموخد مطالعا

متعدد و توشش کل جمعیس تژوهش با استنتاج از منطق قیاسی از

نظری های تجربی معتبر
«نظری حقیقی» یا نظری اختصا ی و مبتنی بر یک موضوع خاص و کاخبرد دخ هما موضوع
خاص (یک مدل نظری اخائ دهنده یک نظری برای عمل دخ یک زمین یل نظری اختصا ی
غیرقابلتعمیم)
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واژه نامه انگلیسی به فارسی و
فارسی به انگلیسی

هدف کلی :آشنایی با انواع معادلهای انگلیسی به فارسی و برعکس در پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با معادلهای انگلیسی به فارسی
 آشنایی با معادلهای فارسی به انگلیسی
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مقدمه
یکی از مواخد نیاز دخ مطالع متو تژوهشی اطمینا از حس ترجم معادلهای فاخسی برای هر یک از مفاهیم التین
تژوهشی و همینطوخ شناخس دقیق معادل التین برای هر یک از واژههای فاخسی برای مطالعا

بیشتر و ترجم متو

تژوهشی ب زبا انگلیای اسس .دخ این فصل تالش میشود تا عمده واژگا کلیدی دخ تژوهش از فاخسی ب انگلیای
و برعکس معرفی شوند.
 .9-53آشنایی با معادلهای فارسی برای کلمات کلید پژوهش به انگلیسی
دخ جدول تیوست  0-91انواع واژگا تخصصی انگلیای دخ حوزه تژوهش بر اساس حروف الفبا تنظیمشدهاند و دخ
برابر هر یک معادل یا معادلهای فاخسی آ قراخگرفت اسس.
جدول  .9-53واژهنامه تخصصی انگلیسی به فارسی
A
شاخصهای برازش مطلق

Absolute fit indices

چکیده

Abstract

تژوهش دانشگاهی

Academic Research

سنج های اف ایشی (دخ خوش تژوهش متمرک )

Accretion Measures

اقدامتژوهی

Action research

اف ون (نرماف اخی ک قابلیس اضاف شد ب نرماف اخهای دیگر

Add in

داخد)
شاخص نیکویی برازش ا الحشده

)Adjusted goodness of fit index (AGFA

علی خوش (اشاخه ب خوش کیفی)

Against Method

معیاخ اطالعا

آکیاک

)Akaik’s Information Criterion (AIC

استدالل قیاسی

Analogical Reasoning

دست های تحلیلی

Analytic categories

تعمیم تحلیلی

Analytical Generalization

فرایند تحلیل سلال مراتبی

)Analytical Hierarchy Process (AHP

یادداشسهای تحلیلی

Analytic Notes

تحلیل واخیانس تک متغیره

ANOVA

اناا شناسی

Anthropology

تژوهش کاخبردی

Applied research

ثبسهای آخشیوی یا دادههای آخشیوی (دخ خوش غیر واکنشی)

Archival Records

مقال مطبوعاتی

Article for press

مصنوعا

(مربوط ب خوش غیرواکنشی)

Artifacts

ا الح خودکاخ غلطهای امالیی (دخ تاوختوینس)

Auto Correcting

خوش توزیع آزاد مجانبی

)Asymptotically distribution-free method (ADF
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میانگین مجذوخ همباتگیهای چندگان

)Average Squared Multiple Colleration (ASMC

کدگذاخی محوخی

Axial coding

اخزششناسی

Axiology
B

تسنگری

Back Casting

اتراتوخهای منطقی (برای جاتجوی تیشرفت دخ نرماف اخها)

Bolean/logic

نموداخ میل ای

Bar chart

آزمو کرویس باختلس

Bartlett’s test of sphericity

تژوهش بنیادی

Basic research

سؤاال

زندگینام ای

Biographical Questions

مقیاس بوخگاخدوس (فا ل اجتماعی)

Bogardos scale

نقد کتاب

Book review

ماتریس گروه مشاوخا باتن

Boston Consulting Group (BCG) Matrix
C

شاخص برازش تطبیقی

)Camprative fit index (CFI

نمون گیری حبای

Captive Sampling

موخدمطالع

Case

تژوهش موخدی /مطالع موخدی

Case study

طبق بندی  /مقول بندی

Categorizing

علی مقایا ای

Causal-comparative

استدالل علی

Casual Reasoning

تمام شماخ  /سرشماخی

Census

نموداخ

Chart

کای اسکوئر  /خی دو /مجذوخ خی

Chi-square

ترتیب زمانی

Chronology

تحلیل استنادی (خوش کتابسنجی)

Citation analysis

اندازهگیری آزمایشگاهی

Clinical measurement

تحلیل خوش ای

Cluster analysis

کدگذاخی و بازیابی (دخ نرماف اخهای تحلیل داده کیفی)

Code and retrieve

ضریب

Coefficient

تژوهش دست ای

Cohort study

مصاحب های مشاخکتی /تعاملی

Collaborative/ Interactive Interview

هم خطی

Colinearity

نمون گیری آسا

Comfortable Sampling

خوش انتخاب کل مجموع

Complete Collection

مؤلف (دخ تعریف نظری ،اج ای یک مفهوم)

Component
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مفهوم

Concept

سازنده شبک مفهومی (دخ نرماف اخهای تحلیل داده کیفی)

Conceptual Network Builders

الن ای همزما (خوش ترکیبی ک دادههای کمی بخشی از داده-

Concurrent embedded

های کیفی یا برعکس اسس)
هماوسازی همزما (خوش ترکیبی جمعآوخی همزما کمی و

Concurrent triangulation

کیفی)
خوایی همزما

Concurrent validity

مفهومسازی

Coneptualization

معیاخ تأیید تذیری /قابلیس تصدیق (دخ خوش کیفی)

Confirmability

تحلیل عامل تأییدی

Confirmatory factor analysis

مواخد تأیید و خد کننده

Confirming and Disconfirming Cases

مصاحب تهاجمی

Confrontional Interview

سازه  /ساختاخ

Construct

سازهگرا /ساختاخگرا (دخ گراندد تئوخی)

Constructist

خویکرد ساختاخگرایان

Constructivist

اعتباخ سازه

Construct Validity

تحلیل محتوا

Content analysis

اعتباخ محتوا

Content validity

بافس موقعیتی

Context of Situation

ترسشهای واباتگی

Contingency questions

متغیر کنترل

Control variable

خوایی همگرا

Convergent validity

تأیید (بیا یکاا چند منبع نابس ب یک واقع تاخیخی)

Corroboration

همباتگی

Correlation

ماتریس همباتگی

Correlation matrix

اعتباخ همباتگی

Correlationl Validity

زمین متن

Co-Text

برساخسگرایی /تفایری (نوعی تاخادایم تژوهشی)

Constructivism

ضد خوش (تأکید بر خوش کیفی)

Counter Method

ماتریس کوواخیانس

Covariance matrix

نام همراه یا فح خویی (دخ ترسشنام یا مقال )

Cover letter

مشاهدههای تنها و غیرواکنشی

Cover or Nonreactive Observation

قابلیس اعتباخ

Credibility

معیاخ اعتباخ (دخ خوش کیفی)

Credibility criterion

نقاط بحرا

Crisis Points
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Criterion

معیاخ

Criterion- based validity

اعتباخ مالک یا معیاخ

Critical Case Sampling

نمون گیری از مواخد ویژه

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

جمعسپاخی

Cultural family

)خانواده فرهنگی (دخ کدگذاخی گلی خی

Cummulative Scale

مقیاس تراکمی

Curve estimation

خگرسیو برآوخد منحنی
D
تایگاه داده یا بانک اطالعا

Database
Data Comparison

مقایا دادهها

Data Consolidation

یکپاخچ سازی دادهها

Data Correlation

همباتگی دادهها

Data Display

نمایش دادهها

Data Immersion

غوط وخ شد دخ دادهها

Data Integration

ترکیب دادهها

Data Mining

دادهکاوی

Data Reduction

کاهش یا تقلیل دادهها

Data Related Validity

اعتباخ مربوط ب دادهها

Data Transformation

تغییر شکل دادهها

Delphi method

خوش دلفی

Dependability

)قابلیس اعتماد (دخ خوش کیفی/ معیاخ قابلاعتماد بود

Demographic

جمعیسشناختی

Dependent variable

متغیر وابات

Depth Interview

مصاحب عمیق

Descriptive Research

تژوهش تو یفی

Detailed Descriptions

دقیق

تو یفا

Development research

تژوهش توسع ای

Dimension

)بعد (اج ای مفهوم دخ تعریف نظری

Dimensionality

بعد تذیری
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فرضی جهسداخ

Directional Hypothesis

تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمیی ی

Discriminal analysis

افتراقی

Discriminating

خوایی افتراقی

Disciminant validity

تحلیل گفتما

Discourse analysis

خوایی تشخیصی

Discriminant validity

بحث

Discussion

اسناد (ب عنوا منبعی برای برخسی)

Document

داوخی مقال با مخفی بود اسم داوخ برای نویانده و برعکس

Double blind review

چیره شد

Domination

تأویل مضاعف

Double Hermeneutics

تحلیل تیشرا ها /واکاوی تیشرا ها

Drivers Analysis
E

مدلسازی اقتصادسنجی

Econometric Modelling

اثر

Effect

اخزشهای ویژه

Eigenvalues

خهیافس ظاهر شونده (دخ گراندد تئوخی)

Emergence

امیک (مطالع از دخو گروه اجتماعی ب شکل مشاخکسکننده)

Emic

شواهد تجربی

Empirical evidence

تژوهش تجربی

Empirical research

تجرب گرایی (معرفس حا ل از تجرب محض)

Empiricism

سؤال تایانی (دخ خوش گروه متمرک )

Ending Question

متغیر دخو زا

Endogenous Variable

دانشنام یا دائرهالمعاخف

Encyclopedia

معرفسشناسی

Epistomology

اتوخ

Epoche

تروژه الکترونیکی

E-Project

تایایی هماخزی

Equivalence reliability

سنج های فرسایشی (دخ خوش تژوهش متمرک )

Erosion Measures

ذا

Essence

خوش برآوخد

Estimation technique

مصاحب مردمنگاخان

Ethnographic Interview

قومنگاخی

Ethnography

اتیک (مطالع از بیرو گروه اجتماعی و ب شکل ناظر)

Etic

تژوهش اخزشیابی یا برآوخدی

Evaluation Research
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اعتباخ اسنادی

Evidentiary Status

متغیر برو زا

Exogenous Variable

شاخص اعتباخسنجی متقابل موخد انتظاخ

)Expected Cross Validation Index (ECVI

احبنظر /خبره

Expert

تبیینی /توجیهی

Explanatory Research

تحلیل عامل اکتشافی

)Exploratory factor analysis (EFA

تژوهش اکتشافی

Exploratory Research

تس خویدادی

Ex post facto

طرحهای آزمایشی یا تجربی

Exprimental designs

تژوهش آزمایشی یا تجربی

Exprimental research

نقد بیرونی یا خاخجی (خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی)

External Criticism

متغیر م احم (مداخل گر)

Extraneus variable

نمون گیری از مواخد مرزی یا انتهایی

Extreme or Deviant Case Sampling
F

اعتباخ وخی یا ظاهری

Face Validity

تاهیلکننده (دخ خوش گروه متمرک )

Faciliator

گ اخه برگ /تکبرگ

Fact Sheet

تحلیل عاملی

Factor Analysis

نشریا

قالبی یا تقلبی

Fake Journals

خوش تژوهش فمنیام

Feminism Research Method

یادداشسهای میدانی

Filed Notes

تژوهش میدانی

Field study

کاخ میدانی

Fieldwork

یافت ها

Findings

منابع دسساول

First hand Sources

گروه متمرک  /گروه کانونی

Focus Group

بحث گروهی متمرک

Focus Group discussion

تژوهش تیگیری

Follow up study

استناد ناقص

Forgotten Footnote

واسط اولی

Former mediate

مقال کامل (دخ همایشها)

Full paper

تژوهش بنیادی

Fundamental research

تشبی قیف

Funnel Metaphor

آیندهتژوهی

Futures studies
G

خوش تژوهش تباخشناسی

Genealogy Research Method
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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

 تئوخی زمین ای/ تئوخی داده بنیاد/گراندد تئوخی

Group Discusion

بحث گروهی

Gutman scale

مقیاس گاتمن
H

Hermeneutic

هرمنوتیک

Hermeneutic unit (HU)

واحد هرمنوتیک

Higher order construct

سازه با مرتب باال
جعلی

Hijacked Journals

نشریا

Histography

)تاخیخ نگاخی (نام دیگر تژوهش تاخیخی

Histogram

نموداخ هیاتوگرام یا ستونی

Historyical

تاخیخی

Historical research

تژوهش تاخیخی

Holistic

کلگرایان

Homogeneous Sampling

نمون گیری همگو

Horizon Scanning

دیدهبانی آینده

Hypertext

ابرمتن

Hypothesis

فرضی

Hypothesis testing

آزمو فرضی
I

Immersion

) غوط وخی (دخ داده یا اطالعا

Implication

)تیامد (حا ل از یافت تژوهش

Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable
Paraphrasing
Inclusion Criteria

بازنویای نادخسس و فریبکاخان

Independent variable

متغیر ماتقل

Inductive Reasoning

استدالل استقرائی

Inference

استنباط

Inferential Generalization

تعمیمهای استنباطی

Informed Grounded Theory

گراندد تئوخی مطلع

Input matrix

ماتریس وخودی

معیاخ وخود

نمون گیری با باالترین قدخ

Intensity Sampling
Interactive Questions
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هماانی دخونی

Internal consistency

نقد دخونی یا داخلی (خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی)

Internal Criticism

ماتریس اخزیابی همزما عوامل داخلی و خاخجی

Internal- External (IE) Matrix

ماتریس اخزیابی عوامل داخلی

Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix

دخوازههای اطالعاتی

Internet gateways

تفایر (فعالیتی برای بحث و نتیج گیری)

Interpretation

تفایر تفایرها

Interpretation of Interpretations

مقیاس فا ل ای

Interval measurement

متغیر مداخل گر (م احم)

Intervening variable

مصاحب

Interview

اختراع

Invention

خوزنام نگاخی جاتجوگران

Investigative Journalism

گوی

Item
J
K

شاخص کی ام اُ

)Kaser Meyer Olkin (KMO

سؤال کلیدی (دخ خوش گروه متمرک )

Key Question

کشف دانش از دادهها

)Knowledge Discovery From Data (KDD

دانش اندوخت شده (ذخیره معرفتی)

Knowledge Stock

کشیدگی

Kurtosis
L

تژوهش آزمایشگاهی

Laboratory research

تنبلکاخی (دخ مقال نویای)

Labor of Laziness

متغیر مکنو یا تنها

Latent Variable

سؤال خاهنما (دخ خوش گروه متمرک )

Leading Question

سطح تجرید

Level of abstraction

مقیاس لیکر

Likert scale

محدودیسها (دخ تژوهش)

Limitations

نموداخ خطی

Line gragh

لی خل (خوابط ساختاخمند خطی) -نرماف اخ آماخی

)Lisrel (Linear Structural Relationships

ترسش فهرستی یا مهندسی

List question

مروخ و اخزیابی ادبیا
محل مربوط ب مطالعا

تیشین تژوهش

Literature review

(مانند تایگاه دادهها)

Locate Studies

خگرسیو لجاتیک

Logestic Regression

چکیده بلند

Long abstract
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تژوهش طولی

Longitudinal research
M
Main concern

دغدغ ا لی

Main effect

اثر ا لی

Main Research Question

) سؤال ا لی تژوهش (دخ خوش گروه متمرک

Manifest Variable

متغیر آشکاخ

Masurement Model

مدل اندازهگیری

Maximum likelihood (ML)

دخستنمایی بیشین

Maximum Variation Sampling

نمون گیری با حداکثر اختالف

Mean

میانگین

Median

میان

Mediator

تعدیلکننده

Member Checking

خوش برخسی اعضا

Meta analysis

فرا تحلیل

Methodology

خوششناسی

Meta synthesis

فراترکیب

Misinformer

استناد گمراهکننده

Mix methods

) خوش0 چند خوش تژوهشی (استفاده از بیش از

Mode

نما

Model base procedure

خوش مدل تای

Model calibration

اخزیابی مدل بر اساس استانداخد

Modelling

مدلسازی

Modeling Method

خوش مدلسازی
مدل

Model Summary

خال

Model validation

اعتباخ سنجی مدل

Moderator

) هماهنگکننده (دخ خوش گروه متمرک

Moderator variable

متغیر تعدیلکننده

Modification indices

شاخص ا الح

Modification indexes

)شاخصهای تعدیل (ا الح

Modification Model

)اخزشیابی و تعدیل مدل (ا الح مدل

Monography

)تکنگاخی (مونوگرافی

Multi Method Study

مطالع چند خوشی
چند تاسخی

Multiple responses

تاسخهای چندگان یا سؤاال

Multi Sample Analysis

تحلیلهای چندنمون ای

Multitrait- multimethod analyzing

 چند خوشی-تحلیل چندخصیص ای
N
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Narrative research

تژوهش خوایتی

Naturalism

)طبیعسگرا (تأکید بر خوش کیفی

Natural Generalization

تعمیم طبیعی

Naturalistic Inquiry

تژوهش طبیعسگرا

Netnography

نتنوگرافی

Nominal Group

گروه اسمی

Nominal Group Technique (NGT)

خوش گروه اسمی

Nominal measurement

مقیاس اسمی

Noming

نامگذاخی کرد

Nomological validity

خوایی قانونی

Non-experimental

غیرآزمایشی

Non-normed fit index (NNFI)

شاخص برازش هنجاخ نشده

Non participant observer

مشاهدهکننده غیر مشاخکتی

Nonprobability Sampling

نمون گیری غیراحتمالی

Note

یادداشس
فر

Null Hypothesis

فرضی

O
Objectivity

عینیس

Observation

مشاهده

Observation research

تژوهش مشاهدهای

One-tailed Hypothesis

فرضی یک دامن

Ontology

هاتیشناسی

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

نمون گیری فر سطلبان

Oral evidence

 شواهد زبانی یا شفاهی/ ماتند شفاهی

ORCID

)شناس تژوهشگرا و محققا آزاد (اخکید

Ordinal measurement

مقیاس ختب ای یا ترتیبی

Ordinal Regression

)خگرسیو ترتیبی (ختب ای

Original Research

)تژوهش ا یل (با دادههای جمعآوخیشده توسط تژوهشگر

Organizational chart

نموداخ سازمانی
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سازمانی

Organizational Questions

سؤاال

Output map

)نقش خروجی (دخ نرماف اخهای آماخی

Overfitting

برازش بیشازحد
P

Panel research / Panel study

تژوهش تنلی

Parallel or alternate forms method

دو فرم موازی (همتا) یا جایگ ین

Parapharasing

/  نقلقول غیرماتقیم/  نقل ب مضمو/  تاخافری ینگ/ بازنویای
نقل معنایی

Parsimonious Normal Fit Index (PNFI)

شاخص برازش مقتصد هنجاخ شده

Partial aggregation

تجمع ج ئی

Past oriented research

تژوهش گذشت نگر

Patent

تتنس

Path Analysis

تحلیل مایر

Path diagram

نموداخ مایر

Pedagogical Interview

مصاحب آموزشی
)علمی

Peer reviewe

داوخی همتا (داوخی علمی و دقیق مقاال

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

نمون گیری احتمالی

Perfect Crime

)جنایس کامل (دخ مقال نویای و تژوهش

Phenomenology

تدیداخشناختی

Photocopy

خونویای

Physical Trace Evidence

شواهد آثاخ مادی

Pictograph

 تیکتوگراف/ نموداخ تصویری

Pie chart or Circle or sector chart

نموداخ دایرهای یا تای سیب

Polygon chart

نموداخ چندضلعی

Poor Disguise

استتاخ ج ئی

Position Paper

 نقد و تحلیل دخباخه یک مائل/مقال موضعگیری

Positivism

)اثبا گرا (تأکید بر خوش کمی

Post hoc test

آزمو تعقیبی

Post psitivism

تاااثبا گرایی

Potluck Paper

مقال معجو

Practical research

تژوهش کاخبردی

Andisheara.ir / نسخه الکترونیکی
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Predictive Research

تژوهش تیشگویان

Pridictive validity

 اعتباخ تیشبین/خوایی تیشبین

Pre experimental

تیش آزمایشی یا شب آزمایشی

Present oriented research

)تژوهش حال محوخ (تأکید بر زما حال

Pre-exprimental desigins

طرحهای تیش آزمایشی

Preliminary Question

) سؤال مقدماتی (دخ خوش گروه متمرک

Primary Sources

منابع اولی

Probing

ژخفکاوی
همگرایی

problems Convergence

مشکال

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

تژوهش آیندهنگر

Published sources

منابع منتشرشده

Pure research

تژوهش محض

Purposive sampling

نمون گیری هدفمند
Q

Q-Method Research

خوش تژوهش کیو

Qualitative data analysis software (QDAS)

نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی

Qualitative research

تژوهش کیفی

Qualitizing

کیفی سازی

Quantification

کمی سازی

Quantitative research

تژوهش کمی

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

ماتریس برنام خی ی استراتژیک کمی

Quantizing

کمی سازی

Quasi experimental

نیم آزمایشی

Questionnaire

ترسشنام

Quotas Sampling

نمون گیری سهمی ای
R
دامن تغییرا

Range
Ratio measurement

مقیاس نابی

Rationalism

)عقلگرایی (معرفس حا ل از عقل و تحلیل

Rationalism research

تژوهش عقلی یا خردگرایان

Recommendations

 تو ی ها/ تیشنهادها

Reasoning

 گواه آوخی/استدالل
Andisheara.ir /نسخه الکترونیکی
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گراندد تئوخی انعکاسی

Reflexive Grounded theory

بازاندیشی

Reflexivity

تایایی یا قابلیس اعتماد

Reliability

آثاخ و ابنی (منبعی برای برخسی دخ تژوهش تاخیخی)

Relics

نمون گیری از مواخد معروف یا شناخت شده

Reputational Case Sampling

تژوهش یا تحقیق

Research

تژوهش و توسع

Research and Development

مقال تژوهشی

Research article

کتابداخ تژوهشی

Research librarian

استدالل آوخی /گواهآوخی

Reasoning

تحلیل باقیمانده

)Residual analysis (RS

استناد بیشازحد

Resourceful Citer

نتایج

Results

نمون گیری مکاشف ای

Revelatory Case Sampling

مقال مروخی

Review article

علم دقیق

Rigorous Science

مدل خقیب

Rival model

مروخگر ،داوخ ،اخزیاب

Reviewer

سؤال برای مطالع مروخی (عنوا )

Review Question

نقش خاه

Road map

خیش دوم میانگین مربعا

خطای برآوخد

Root mean squared error of approximation
)(RMSEA
S

حجم نمون

Sample Size

نمون گیری

Sampling

نمون گیری از مواخد مهم ازنظر سیاسی

Sampling Politically Important Cases

نمون گیری مواخد خاص یا یگان

Sampling Special or Uniqe Cases

اعتباخ نمون گیری

Sampling Validity

نموداخ نقط ای یا تراکندگی

Scatter plot

سناخیوسازی /سناخیو تردازی

Scenario

نشری تژوهشی یا علمی

Scholarly Journal

چرکنویس

Scratch Notes

نموداخ سنگخی ه

Scree plot

منابع ثانوی

Secondary Sources

منابع دسسدوم

Second Hand Sources

کدگذاخی انتخابی

Selective coding

نسخه الکترونیکی Andisheara.ir /
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خودشمول

Self contained

خود سرقتی

Self-Plagiarism

خود گ اخشی

Self Report

مدلسازی معادل ساختاخی

)SEM (Structural Equisition Modeling

مقیاس افتراق معنایی یا ازگود

Semantic differential scale

اعتباخ معنایی

Semantical Validity

طرحهای نیم آزمایشی

Semi- experimental designs

تژوهش شب طولی

Semi-longitudinal research

نشان شناسی

Semiotics

مفاهیم حااس

Sensitizing Concepts

تبیینی متوالی (خوش ترکیبی اول کمی و بعد کیفی)

Sequential explanatory

اکتشافی متوالی (خوش ترکیبی اول کیفی و بعد کمی)

Sequential exploratory

نمون گیری متوالی

Sequential Sampling

آزمو شف

Scheffe test

داوخی مقال با مخفی بود نام داوخ برای نویانده

Single blind review

احتمال معنیداخ بود

Significance probobility

آزمو معنیداخ بود

Significance test

شبی سازی و بازیسازی

Simulation & Gaming

گراندد تئوخی موقعیتی

Situational Grounded Theory

چولگی

Skewness

نمون گیری گلول برفی

Snowball Sampling

تژوهش اجتماعی

Social research

گروهنما /جامع نما /سوسیوگرام

Sociogram

ماتریس گروه

Sociomatrix

گروه سنجی /جامع سنجی

Sociometry

خوش جامع سنجی

Sociometric method

استناددهی /منبع داد

Source Citted

استناد نداد  /منبع نداد

Sources not Citted

دونیم کرد ترسشنام

Split-half questionnaire

فح گاترده (شطرنجی دخ نرماف اخهای آماخی)

Spreadsheet

بات آماخی برای علوم اجتماعی (نرماف اخ آماخی)

SPSS (Statistical Package for the Social
)Sciences
)Standard Deviation (SD

خطای استانداخد /خطای معیاخ

Standard error

خاهحل استانداخدشده

)Standardised solution (SC

سؤال هدایتی (دخ خوش گروه متمرک )

Steering Question

انحراف استانداخد
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تکمیل داستا (خوشی برای جمعآوخی دادههای کیفی)

Story completion

برنام خاهبردی

Strategic plan

ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیک

Strategic Position and Action
Evaluation(SPACE)Matrix
Strategy Evaluation

تدوین فرضی

Strategy formation

نمون گیری طبق ای

Stratification

توا آماخی

Statistical power

نمون آماخی

Statistical sample

بات های نرماف اخ آماخی

Statistics packges

مدل ساختاخی

Structural Model

مصاحب ساختاخیافت

Structured Interview

ذهنی

Subjective

بیناالذهانی

Subjective- Inter

زیرمدل

Sub-model

کدگذاخی حقیقی

Substantive coding

مقیاسهای جمع شده

Summated Scales

خوش تژوهش مکمل

Supplementary Source

تیمایشی

Survey

تژوهش تیمایشی

Survey research

زبا تشریح نحو

Syntax language

داوخی و اخزیابی نظاممند

Systematic review

اخزیابی استراتژی

T
الگو /قالب شکلی

Template

تژوهش بر اساس زما

Tense Orientation research

آزمو برای تقاخ

Testing for symmetry

سؤال آزمونی (دخ خوش گروه متمرک )

Testing Question

آزمو جامع سنجی

Test Sociometrique

مدیریس متن (نرماف اخهای مدیریس کننده متن)

Text base managers

اجرای دوباخه (بازآزمایی) یا خوش آزمو  -آزمو مجدد

Test-retest method

بازیابی کننده متن (برنام های تحلیل متن)

Text retrievers

خانواده شش سیها (دخ کدگذاخی گلی خی)

The 6C's family

ماتریس مضامین

Thematic Matrix

تم /موضوع

Theme

تحلیل تماتیک (تحلیل مضمونی)

Thematic analysis

شبک مضامین

Thematic Network
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Theoretical coding

کدگذاخی نظری

Theoretical Generalization

تعمیم نظری

Theoretical sampling

نمون گیری نظری

Theoretical saturation

اشباع نظری

Theory Builders

)نظری ساز (از نرماف اخهای تحلیل داده کیفی

Theory Building/ Construction

 نظری تردازی،نظری سازی

Theory Testing

نظری آزمایی
 نقاط ضعف و نقاط قو، فر سها،ماتریس تهدیدها

Threats-Opportunities-WeaknessStrenghts(TOWS) Matrix
Thurstone scale

مقیاس ترستو

Time-Series

ترتیب زمانی

Title

عنوا تحقیق

Too-Perfect Paraphrase

نقلقول ناقص

Total aggregation

تجمع کلی

Total disaggregation

عدم تجمع کلی

Transcribing

)تیادهسازی دادههای کالمی و متنی (دخ تژوهش کیفی

Transferability

) قابلیس انتقال (دخ خوش کیفی/ معیاخ قابلانتقال بود

Transitional Question

) سؤال انتقالی (دخ خوش گروه متمرک

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

آزمو توکی

Two-tailed Hypothesis

فرضی دو دامن

Type family

)خانواده نوع (دخکدگذاخی گلی خی

Typical Case Sampling

نمون گیری انتخاب مواخد باخز
U

Unidimensionality

تکبعدی بود

Univariate normality tests

آزمو های نرمال بود تک متغیره

Unpublished manuscript

دسسنوشت منتشرنشده
شهری

Urban Operations Research

تحقیق دخ عملیا

مصاحب ساختاخنیافت

Unstructured Interview
V
Validity

اعتباخ

Variable

متغیر

Variables Entered/Removed

)متغیرهای واخد و حذفشده (دخ نرماف اخ
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شاخصهای تراکندگی

Variability

ماتریررس واخیانس-کوواخیانس

Variance- covariance matrix

چشمانداز سازی

Visioning

نمون گیری داوطلبان

Volunteer Sampling
W

وبنوگرافی
کوچکترین مجذوخا

Webnography

وز دهی شده

)Weighted Least Square (WLS

ثبسهای همگانی مکتوب

Written Public Records
X
Y

خوایی یا اعتباخ

Validity
Z

 .2-53معادل انگلیسی کلمات کلیدی فارسی در پژوهش
دخ جدول  3-91حروف کلیدی فاخسی دخ تژوهش ب ترتیب حروف الفبای فاخسی آوخده شده اسس .کلم یا کلم های
معادل انگلیای هر یک از این واژههای فاخسی دخ مقابل آ نوشت شده اسس.
جدول  .2-53واژهنامه تخصصی فارسی به انگلیسی
الف
ابرمتن

Hypertext

اتراتوخهای منطقی (برای جاتجوی تیشرفت دخ نرماف اخها)

Bolean/logic

اتوخ

Epoche

اتیک (مطالع از بیرو گروه اجتماعی و ب شکل ناظر)

Etic

آثاخ و ابنی (منبعی برای برخسی دخ تژوهش تاخیخی)

Relics

اثبا گرا (تأکید بر خوش کمی)

Positivism

اثر

Effect

اثر ا لی

Main effect

اجرای دوباخه (بازآزمایی) یا خوش آزمو  -آزمو مجدد

Test-retest method

احتمال معنیداخ بود

Significance probobility

اختراع

Invention

اخزششناسی

Axiology

اخزشهای ویژه

Eigenvalues

اخزشیابی و تعدیل مدل (ا الح مدل)

Modification Model

اخزیاب ،مروخگر ،داوخ

Reviewer
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اخزیابی استراتژی

Strategy Evaluation

اخزیابی مدل بر اساس استانداخد

Model calibration

آزمایشی کامل یا حقیقی

True experimental

آزمو برای تقاخ

Testing for symmetry

آزمو تعقیبی

Post hoc test

آزمو توکی

Tukey test

آزمو جامع سنجی

Test Sociometrique

آزمو شف

Scheffe test

آزمو فرضی

Hypothesis testing

آزمو کرویس باختلس

Bartlett’s test of sphericity

آزمو معنیداخ بود

Significance test

آزمو های نرمال بود تک متغیره

Univariate normality tests

استتاخ ج ئی

Poor Disguise

استدالل /گواه آوخی

Reasoning

استدالل استقرائی

Inductive Reasoning

استدالل آوخی /گواه آوخی

Reasoning

استدالل علی

Casual Reasoning

استدالل قیاسی

Analogical Reasoning

استناد بیشازحد

Resourceful Citer

استناد ناقص

Forgotten Footnote

استناددهی /منبع داد

Source Citted

استناد گمراهکننده

Misinformer

استناد نداد  /منبع نداد

Sources not Citted

استنباط

Inference

اسناد (ب عنوا منبعی برای برخسی)

Document

اشباع نظری

Theoretical saturation

ا الح خودکاخ غلطهای امالیی (دخ تاوختوینس)

Auto Correcting

اعتباخ

Validity

اعتباخ اسنادی

Evidentiary Status

اعتباخ تیشبینی

Predictive Validity

اعتباخ سازه یا ساخس

Construct validity

اعتباخسنجی متقابل

Cross-validation

اعتباخ سنجی مدل

Model validation

اعتباخ وخی یا ظاهری

Face validity

اعتباخ عملی یا معطوف ب نتیج

Pragmatical or Product Oriented Validity
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اعتباخ محتوا

Content validity

اعتباخ مربوط ب دادهها

Data Related Validity

اعتباخ مربوط ب فرایند

Process Oriented Validity

اعتباخ معنایی

Semantical Validity

اعتباخ مالک یا معیاخ

Criterion- based validity

اعتباخ نمون گیری

Sampling Validity

اعتباخ همباتگی

Correlationl Validity

افتراقی

Discriminating

اف ون (نرماف اخی ک قابلیس اضاف شد ب نرماف اخهای دیگر

Add in

داخد)
اقدامتژوهی

Action research

اکتشافی متوالی (خوش ترکیبی اول کیفی و بعد کمی)

Sequential exploratory
Cronbach’s Alpha

آلفای کرونباخ
الگو /قالب شکلی

Template

آماخه کولموگروف -اسمیرنف

Kolmogorov-Smirnov statistic

امیک (مطالع از دخو گروه اجتماعی ب شکل مشاخکسکننده)

Emic

انحراف استانداخد

)Standard Deviation (SD

اندازهگیری آزمایشگاهی

Clinical measurement

اناا شناسی

Anthropology

آیندهتژوهی

Futures studies
ب

بازاندیشی

Reflexivity

بازنویای  /تاخافری ینگ  /نقل ب مضمو  /نقلقول غیرماتقیم /

Paraphrasing

نقل معنایی
بازنویای نادخسس و فریبکاخان
بازیابی کننده متن (برنام های تحلیل متن)

Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable
Paraphrasing
Text retrievers

بافس موقعیتی

Context of Situation

بحث

Discussion

بحث گروهی

Group Discusion

بحث گروهی متمرک

Focus Group discussion

برازش بیشازحد

Overfitting

برساخسگرایی /تفایری (نوعی تاخادایم تژوهشی)

Constructivism

برنام خاهبردی

Strategic plan

برنام عملیاتی

Operational Plan
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SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences)
Statistics packges

)بات آماخی برای علوم اجتماعی (نرماف اخ آماخی

Dimension

)بعد (اج ای مفهوم دخ تعریف نظری

Dimensionality

بعدتذیری

Problem Statement

بیا مائل

Subjective- Inter

بیناالذهانی

بات های نرماف اخ آماخی

پ
چند تاسخی

Multiple responses

تاسخهای چندگان یا سؤاال

Reliability

 قابلیس اعتماد/تایایی

Composite reliability

تایایی مرکب

Equivalence reliability

تایایی هماخزی
تایگاه داده یا بانک اطالعا

Database
Patent

تتنس

Phenomenology

تدیداخشناختی

Questionnaire

ترسشنام

Contingency questions

ترسشهای واباتگی

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

تژوهش آیندهنگر

Tense Orientation research

تژوهش بر اساس زما

Evaluation Research

تژوهش برآوخدی یا اخزیابی

Fundamental research

تژوهش بنیادی

Basic research

تژوهش بنیادی

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

تژوهش توسع ای

Descriptive Research

تژوهش تو یفی

Present oriented research

)تژوهش حال محوخ (تأکید بر زما حال

Academic Research

تژوهش دانشگاهی

Cohort study

تژوهش دست ای

Narrative research

تژوهش خوایتی

Semi-longitudinal research

تژوهش شب طولی

Longitudinal research

تژوهش طولی

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

تژوهش گذشت نگر

Principal Investigator (PI)

تژوهشگر ا لی

Pure research

تژوهش محض

Observation research

تژوهش مشاهدهای

Cross-sectional research

تژوهش مقطعی

Case study

 مطالع موخدی/تژوهش موخدی

Field study

تژوهش میدانی

Research and Development

تژوهش و توسع

Post psitivism

تاااثبا گرایی

Ex post facto

تس خویدادی

Back Casting

تسنگری

Transcribing

)تیادهسازی دادههای کالمی و متنی (دخ تژوهش کیفی

Implication

)تیامد (حا ل از یافت تژوهش

Recommendations

 تو ی ها/ تیشنهادها

Pre experimental

تیش آزمایشی یا شب آزمایشی

Survey

تیمایشی
ت

Histography

)تاخیخنگاخی (نام دیگر تژوهش تاخیخی

Historyical

تاخیخی

Double Hermeneutics

تأویل مضاعف
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Corroboration

)تأیید (بیا یکاا چند منبع نابس ب یک واقع تاخیخی

Explanatory Research

 توجیهی/تبیینی

Sequential explanatory

)تبیینی متوالی (خوش ترکیبی اول کمی و بعد کیفی

Empiricism

)تجرب گرایی (معرفس حا ل از تجرب محض

Partial aggregation

تجمع ج ئی

Total aggregation

تجمع کلی
تحقیق دخ عملیا

Operations Research (OR)

شهری

Urban Operations Research

تحقیق دخ عملیا

Citation analysis

)تحلیل استنادی (خوش کتابسنجی

Residual analysis (RS)

تحلیل باقیمانده

Drivers Analysis

 واکاوی تیشرا ها/تحلیل تیشرا ها

Discriminal analysis

تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمیی ی

Thematic analysis

)تحلیل تماتیک (تحلیل مضمونی

Multitrait- multimethod analyzing

 چند خوشی-تحلیل چندخصیص ای

Cluster analysis

تحلیل خوش ای

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

تحلیلهای چندنمون ای

ANOVA

تحلیل واخیانس تک متغیره

Strategy formation

تدوین فرضی

Chronology

ترتیب زمانی

Time-Series

ترتیب زمانی

Thurstone

ترستو

Data Integration

ترکیب دادهها

Faciliator

) تاهیلکننده (دخ خوش گروه متمرک

Funnel Metaphor

تشبی قیف

Mediator

تعدیلکننده

Inferential Generalization

تعمیم استنباطی

Analytical Generalization

تعمیم تحلیلی
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تعمیم طبیعی

Natural Generalization

تعمیم نظری

Theoretical Generalization

تغییر شکل دادهها

Data Transformation

تفایر (فعالیتی برای بحث و نتیج گیری)

Interpretation

تفایر تفایرها

Interpretation of Interpretations

تکبعدی بود

Unidimensionality

تکمیل داستا (خوشی برای جمعآوخی دادههای کیفی)

Story completion

تکنگاخی (مونوگرافی)

Monography

تم /موضوع

Theme

تمام شماخ  /سرشماخی

Census

تنبلکاخی (دخ مقال نویای)

Labor of Laziness

توا آماخی

Statistical power

توجیهی  /تبیینی

Explanatory Research

دقیق

Detailed Descriptions

تو یفا

ث
ثبسهای آخشیوی یا دادههای آخشیوی (دخ خوش غیر واکنشی)

Archival Records

ثبسهای همگانی مکتوب

Written Public Records

ثبسهای خصو ی مکتوب

Written Private Records
ج

جامع سنجی /گروه سنجی

Sociometry

جدول

Table

جمعسپاخی

Crowdsourcing

جمعیسشناختی

Demographic

جنایس کامل (دخ مقال نویای و تژوهش)

Perfect Crime
چ

چرکنویس

Scratch Notes

چشمانداز سازی

Visioning

چیره شد

Domination

چکیده

Abstract

چکیده بلند

Long abstract

چند خوش تژوهشی (استفاده از بیش از  0خوش)

Mix methods

چولگی

Skewness
ح

حجم نمون

Sample Size
خ
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خانواده شش سیها (دخ کدگذاخی گلی خی)

The 6C's family

خانواده فرایند (دخ کدگذاخی گلی خی)

Process family

خانواده فرهنگی (دخکدگذاخی گلی خی)

Cultural family

خانواده نوع (دخکدگذاخی گلی خی)

Type family

خطای استانداخد /خطای معیاخ

Standard error

مدل

Model Summary

خال

خود سرقتی

Self-Plagiarism

خودشمول

Self contained

خود گ اخشی

Self Report

خی دو /مجذوخ خی /کای اسکوئر

Chi-square
د

دادهکاوی

Data Mining

دامن تغییرا

Range

دانش اندوخت شده (ذخیره معرفتی)

Knowledge Stock

دانشنام یا دائرهالمعاخف

Encyclopedia

داوخ ،مروخگر ،اخزیاب

Reviewer

داوخی مقال با مخفی بود نام داوخ برای نویانده

Single blind review

داوخی مقال با مخفی بود اسم داوخ برای نویانده و برعکس

Double blind review

داوخی و اخزیابی نظاممند

Systematic review
علمی)

داوخی همتا (داوخی علمی و دقیق مقاال

Peer reviewe

دخستنمایی بیشین

)Maximum likelihood (ML

دخوازههای اطالعاتی

Internet gateways

دسسنوشت منتشرنشده

Unpublished manuscript

دست های تحلیلی

Analytic categories

دغدغ ا لی

Main concern

دو فرم موازی (همتا) یا جایگ ین

Parallel or alternate forms method

دونیم کرد ترسشنام

Split-half questionnaire

دیدهبانی آینده

Horizon Scanning
ذ

ذا

Essence

ذهنی

Subjective
ر

خاهحل استانداخدشده

)Standardised solution (SC

خگرسیو برآوخد منحنی

Curve estimation

خگرسیو ترتیبی (ختب ای)

Ordinal Regression
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Logestic Regression

خگرسیو لجاتیک

Emergence

)خهیافس ظاهر شونده (دخ گراندد تئوخی

Validity

 اعتباخ/ خوایی

Disciminant validity

خوایی افتراقی

Pridictive validity

خوایی تیشبین

Discriminant validity

خوایی تشخیصی

Nomological validity

خوایی قانونی

Concurrent validity

خوایی همزما

Convergent validity

خوایی همگرا

Investigative Journalism

خوزنام نگاخی جاتجوگران

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

خوش جامع سنجی

Delphi method

خوش دلفی

Methodology

خوششناسی

Q method

خوش کیو

Nominal Group Technique (NGT)

خوش گروه اسمی

Triangulation

خوش مثلثبندی

Model base procedure

خوش مدل تای

Modeling Method

خوش مدلسازی

Trend research / Trend study

خوند تژوهی

Photocopy

خونویای

Constructivist

خویکرد ساختاخگرایان

Critical Realism

خئالیام انتقادی
خطای برآوخد

Root mean squared error of approximation
(RMSEA)

خیش دوم میانگین مربعا

ز
Syntax language

زبا تشریح نحو

Co-Text

زمین متن

Sub-model

زیرمدل
ژ
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ژخفکاوی

Probing
س

سازنده شبک مفهومی (دخ نرماف اخهای تحلیل داده کیفی)

Conceptual Network Builders

سازه  /ساختاخ

Construct

سازهگرا /ساختاخگرا (دخ گراندد تئوخی)

Constructist

سازه با مرتب باال

Higher order construct

سرشماخی  /تمام شماخ

Census

سطح تجرید

Level of abstraction

سناخیوسازی /سناخیو تردازی

Scenario

سنج های اف ایشی (دخ خوش تژوهش متمرک )

Accretion Measures

سنج های فرسایشی (دخ خوش تژوهش متمرک )

Erosion Measures

سؤال آزمونی (دخ خوش گروه متمرک )

Testing Question

سؤال ا لی تژوهش (دخ خوش گروه متمرک )

Main Research Question

سؤال انتقالی (دخ خوش گروه متمرک )

Transitional Question

سؤال باز (دخ خوش گروه متمرک )

Open Question

سؤال برای مطالع مروخی (عنوا )

Review Question

سؤاال
سؤاال
سؤاال

تعاملی

Interactive Questions

زندگینام ای

Biographical Questions

سازمانی

Organizational Questions

سؤال تایانی (دخ خوش گروه متمرک )

Ending Question

سؤال خاهنما (دخ خوش گروه متمرک )

Leading Question

سؤال کلیدی (دخ خوش گروه متمرک )

Key Question

سؤال مقدماتی (دخ خوش گروه متمرک )

Preliminary Question

سؤال هدایتی (دخ خوش گروه متمرک )

Steering Question
ش

شاخص ا الح

Modification indices

شاخص اعتباخسنجی متقابل موخد انتظاخ

)Expected Cross Validation Index (ECVI

شاخص برازش تطبیقی

)Camprative fit index (CFI

شاخص برازش مقتصد هنجاخ شده

)Parsimonious Normal Fit Index (PNFI

شاخص برازش هنجاخ نشده

)Non-normed fit index (NNFI

شاخص کی ام اُ

)Kaser Meyer Olkin (KMO

شاخص نیکویی برازش

)Goodness of fit index (GFI

شاخص نیکویی برازش ا الحشده

)Adjusted goodness of fit index (AGFA

شاخصهای برازش مطلق

Absolute fit indices

شاخصهای تراکندگی

Variability
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شاخصهای تعدیل (ا الح)

Modification indexes

شبک مضامین

Thematic Network

شناس تژوهشگرا و محققا آزاد (اخکید)

)Open Researcher and Contributor ID (ORCID

شواهد آثاخ مادی

Physical Trace Evidence

شواهد تجربی

Empirical evidence

شواهد زبانی یا شفاهی  /ماتند شفاهی

Oral evidence
ص

احبنظر /خبره

Expert

فح گاترده (یا شطرنجی دخ نرماف اخهای آماخی)

Spreadsheet
ض

ضریب

Coefficient

ضد خوش (تأکید بر خوش کیفی)

Counter Method
ط

طبق بندی  /مقول بندی

Categorizing

طبیعسگرا (تأکید بر خوش کیفی)

Naturalism

تژوهش طبیعسگرا

Naturalistic Inquiry

طرحهای آزمایشی یا تجربی

Exprimental designs

طرحهای تیش آزمایشی

Pre-exprimental desigins

طرحهای نیم آزمایشی

Semi- experimental designs
ظ
ع

عدم تجمع کلی

Total disaggregation

عقلگرایی (معرفس حا ل از عقل و تحلیل)

Rationalism

علم دقیق

Rigorous Science

علی مقایا ای

Causal-comparative

علی خوش (اشاخه ب خوش کیفی)

Against Method

عنوا تحقیق

Title

عینیس

Objectivity
غ

غوط وخ شد دخ دادهها

Data Immersion

غوط وخی (دخ داده یا اطالعا )

Immersion

غیرآزمایشی

Non-experimental
ف

فرا تحلیل

Meta analysis
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Meta synthesis

فراترکیب

Analytical Hierarchy Process (AHP)

فرایند تحلیل سلال مراتبی

Hypothesis

فرضی

Two-tailed Hypothesis

فرضی دو دامن

Directional Hypothesis

فرضی جهسداخ
فر

Null Hypothesis

فرضی

فرضی یک دامن

One-tailed Hypothesis
ق
Credibility

قابلیس اعتباخ

Ethnography

قومنگاخی
ک

Fieldwork

کاخ میدانی

Data Reduction

کاهش یا تقلیل دادهها

Chi-square

 مجذوخ خی/ خی دو/ کای اسکوئر

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

)کدگذاخی و بازیابی (دخ نرماف اخهای تحلیل داده کیفی

Knowledge Discovery From Data (KDD)

کشف دانش از دادهها

Kurtosis

کشیدگی

Holistic

کلگرایان

Quantizing/ Quantification

کمی سازی
وز دهی شده

Weighted Least Square (WLS)

کوچکترین مجذوخا

کیفی سازی

Qualitizing
گ
Grounded Theory

 تئوخی زمین ای/ تئوخی داده بنیاد/گراندد تئوخی

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

 گروه کانونی/ گروه متمرک
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Sociogram

گروهنما

Proposition

»گ اخه بیانگر خوابط بین چندسازه

Fact Sheet

 تکبرگ/گ اخه برگ

Reasoning

 استدالل آوخی/گواه آوخی

Item

گوی
ل
-الن ای همزما (خوش ترکیبی ک دادههای کمی بخشی از داده

Concurrent embedded

)های کیفی یا برعکس اسس
 نرماف اخ آماخی-)لی خل (خوابط ساختاخمند خطی

Lisrel (Linear Structural Relationships)

مقیاس لیکر

Likert scale
م
External Factor Evaluation Matrix (EFE)

ماتریس اخزیابی عوامل خاخجی

Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix

ماتریس اخزیابی عوامل داخلی

Strategic Position and Action
Evaluation(SPACE)Matrix
Internal- External (IE) Matrix

ماتریس اخزیابی موقعیس و اقدام استراتژیک
ماتریس اخزیابی همزما عوامل داخلی و خاخجی

General Strategy Mtrix (GSM)

ماتریس استراتژی ا لی

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

ماتریس برنام خی ی استراتژیک کمی

Threats-Opportunities-WeaknessStrenghts(TOWS) Matrix
Covariance matrix

 نقاط ضعف و نقاط قو، فر سها،ماتریس تهدیدها
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

متغیر تعدیلکننده

Exogenous Variable

متغیر برو زا

Endogenous Variable

متغیر دخو زا

Control variable

متغیر کنترل

Intervening variable

)متغیر مداخل گر (م احم

Extraneus variable

)متغیر م احم (مداخل گر

Independent variable

متغیر ماتقل
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متغیر مکنو یا تنها

Latent Variable

متغیر وابات

Dependent variable

متغیرهای واخد و حذفشده (دخ نرماف اخ)

Variables Entered/Removed

مثلث سازی (اخزیابی چندجانب دخ خوش کیفی)

Triangulation

محدودیسها (دخ تژوهش)

Limitations

(مانند تایگاه دادهها)

محل مربوط ب مطالعا

Locate Studies

مدل اندازهگیری

Masurement Model

مدل خقیب

Rival model

مدلسازی

Modelling

مدلسازی اقتصادسنجی

Econometric Modelling

مدل ساختاخی

Structural Model

مدلسازی معادل ساختاخی

)SEM (Structural Equisition Modeling

مدیریس متن (نرماف اخهای مدیریس کننده متن)

Text base managers

مروخگر ،داوخ ،اخزیاب

Reviewer

مروخ و اخزیابی ادبیا

تیشین تژوهش

Literature review

ماتند شفاهی  /شواهد زبانی یا شفاهی

Oral evidence

مشاهده

Observation

مشاهدههای تنها و غیرواکنشی

Cover or Nonreactive Observation

مشاهدهکننده غیر مشاخکتی

Non participant observer

مشکال

همگرایی

problems Convergence

مصاحب

Interview

مصاحب آموزشی

Pedagogical Interview

مصاحب تهاجمی

Confrontional Interview

مصاحب ساختاخنیافت

Unstructured Interview

مصاحب ساختاخیافت

Structured Interview

مصاحب عمیق

Depth Interview

مصاحب مردمنگاخان

Ethnographic Interview

مصاحب های مشاخکتی /تعاملی

Collaborative/ Interactive Interviews

مصنوعا

(مربوط ب خوش غیرواکنشی)

Artifacts

مطالع چند خوشی

Multi Method Study

مطالع موخدی /تژوهش موخدی

Case study

معرفسشناسی

Epistomology

معیاخ

Criterion

معیاخ اطالعا

آکیاک

)Akaik’s Information Criterion (AIC

معیاخ اعتباخ (دخ خوش کیفی)

Credibility criterion
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Confirmability

)معیاخ تأیید تذیری (دخ خوش کیفی

Dependability

)معیاخ قابلاعتماد بود (دخ خوش کیفی

Transferability

)معیاخ قابلانتقال بود (دخ خوش کیفی

Inclusion Criteria

معیاخ وخود

Sensitizing Concepts

مفاهیم حااس

Concept

مفهوم

Coneptualization

مفهومسازی

Research article

مقال تژوهشی

Research article

مقال تژوهشی

Original Research

مقال تژوهشی ا یل (با دادههای جمعآوخیشده توسط
)تژوهشگر

Full paper

)مقال کامل (دخ همایشها

Review article

مقال مروخی

Article for press

مقال مطبوعاتی

Potluck Paper

مقال معجو

Position Paper

 نقد و تحلیل دخباخه یک مائل/مقال موضعگیری

Data Comparison

مقایا دادهها

Categorizing

 طبق بندی/ مقول بندی

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

مقیاس تعیین اولویس یا ختب بندی

Ordinal measurement

مقیاس ختب ای یا ترتیبی

Interval measurement

مقیاس فا ل ای

Gutman or Cummulative scale

مقیاس گاتمن یا تراکمی

Ratio measurement

مقیاس نابی

Primary Sources

منابع اولی

Secondary Sources

منابع ثانوی

First hand Sources

منابع دسساول

Second Hand Sources

منابع دسسدوم

Published sources

منابع منتشرشده

Confirming and Disconfirming Cases

مواخد تأیید و خد کننده

Case

موخدمطالع

Andisheara.ir / نسخه الکترونیکی

۶۹۸

واژهنامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
س
مؤلف (دخ تعریف نظری ،اج ای یک مفهوم)

Component

میانگین

Mean

میانگین مجذوخ همباتگیهای چندگان

)Average Squared Multiple Colleration (ASMC

میان

Median
ن

ناشرا یغماگر

Predatory Publishers

نامگذاخی کرد

Noming

نام همراه یا فح خویی (دخ ترسشنام یا مقال )

Cover letter

نتایج

Results

نتنوگرافی

Netnography

نرماف اخهای تحلیل دادههای کیفی

)Qualitative data analysis software (QDAS

نشان شناسی

Semiotics

نشریا
نشریا

جعلی

Hijacked Journals

قالبی یا تقلبی

Fake Journals

نشری تژوهشی یا علمی

Scholarly Journal

نشری یغماگر

Predatory Journals

نظری آزمایی

Theory Testing

نظری ساز (از نرماف اخهای تحلیل داده کیفی)

Theory Builders

نظری سازی ،نظری تردازی

Theory Building/ Construction

نقاط بحرا

Crisis Points

نقد

Critiquing

نقد بیرونی یا خاخجی (خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی)

External Criticism

نقد دخونی یا داخلی (خوش اخزیابی منابع دخ تژوهش تاخیخی)

Internal Criticism

نقد کتاب

Book review

نقش خروجی (دخ نرماف اخهای آماخی)

Output map

نقش خاه

Road map

نقلقول ناقص

Too-Perfect Paraphrase

نما

Mode

نمایش دادهها

Data Display

نموداخ

Chart

نموداخ تصویری  /تیکتوگراف

Pictograph

نموداخ چندضلعی

Polygon chart

نموداخ خطی

Line gragh

نموداخ دایرهای یا تای سیب

Pie chart or Circle or sector chart

نموداخ سازمانی

Organizational chart
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Scree plot

نموداخ سنگخی ه

Path diagram

نموداخ مایر

Bar chart

نموداخ میل ای

Scatter plot

نموداخ نقط ای یا تراکندگی

Histogram

نموداخ هیاتوگرام یا ستونی

Statistical sample

نمون آماخی

Sampling

نمون گیری

Probablity Sampling

نمون گیری احتمالی

Comfortable Sampling

نمون گیری آسا

Extreme or Deviant Case Sampling

نمون گیری از مواخد مرزی یا انتهایی

Reputational Case Sampling

نمون گیری از مواخد معروف یا شناخت شده

Sampling Politically Important Cases

نمون گیری از مواخد مهم سیاسی

Critical Case Sampling

نمون گیری از مواخد ویژه

Typical Case Sampling

نمون گیری انتخاب مواخد باخز
نمون گیری با باالترین قدخ

Intensity Sampling
Maximum Variation Sampling

نمون گیری با حداکثر اختالف

Captive Sampling

نمون گیری حبای

Volunteer Sampling

نمون گیری داوطلبان

Quotas Sampling

نمون گیری سهمی ای

Nonprobability Sampling

نمون گیری غیراحتمالی

Opportunistic Sampling

نمون گیری فر سطلبان

Snowball Sampling

نمون گیری گلول برفی

Sampling Special or Uniqe Cases

نمون گیری مواخد خاص یا یگان

Sequential Sampling

نمون گیری متوالی

Theoritical Sampling

نمون گیری نظری

Stratification

نمون گیری طبق ای

Revelatory Case Sampling

نمون گیری مکاشف ای

Purposive sampling

نمون گیری هدفمند

Homogeneous Sampling

نمون گیری همگو

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

وبنوگرافی

Webnography
ه

هرمنوتیک

Hermeneutic

هاتیشناسی

Ontology

هماهنگکننده (دخ خوش گروه متمرک )

Moderator

همباتگی

Correlation

همباتگی دادهها

Data Correlation

هم خطی

Colinearity

هماانی دخونی

Internal consistency

هماوسازی همزما (خوش ترکیبی جمعآوخی همزما کمی و

Concurrent triangulation

کیفی)
ی
یادداشس

Note

یادداشسهای تحلیلی

Analytic Notes

یادداشسهای میدانی

Filed Notes

یافت ها

Findings

یکپاخچ سازی دادهها

Data Consolidation
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منابع
.0

احمدی ،فضلال ؛ نصیریانی ،خدیج و اباذخی ،تروان ( .)0981تکنیک دلفی :اب اخی دخ تحقیق .مجل ایرانی آموزش دخ علوم ت شکی.
بهاخ و تاباتا  ،)0(8 ،ص.089-019 :
بشری.

.3

ادیب حاج باقری ،محان؛ تروی ی ،سروخ؛ لصالی ،مهوش ( .)0985خوشهای تحقیق کیفی .تهرا  :انتشاخا

.9

آذخ ،عادل( .)0989باط و توسع خوش آنتروتی شانو برای تردازش دادهها دخ تحلیل محتوا .فصلنام علمی-تژوهشی علوم اناانی
دانشگاه ال هرا(س) .سال یازدهم ،شماخه  91و  ،98بهاخ و تاباتا .0989

.1

آذخ ،عادل ( .)0989تحقیق دخ عملیا  .تهرا  :علوم نوین

.9

آذخ ،عادل و فرجی ،حجس ( .)0981علم مدیریس فازی .تهرا  :مؤسا انتشاخا

.5

آذخنگ ،عبدالحاین ( .)0989مبانی نشر کتاب .تهرا  :سمس.

.1

آذخی ،سعید ( .)0955تکنیکهای جامع سنجی .طرح تژوهشی دخ سازما

.8

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard
ازکیا ،مصطفی و دخبا آستان  ،علیرضا ( .)0983خوشهای کاخبردی تحقیق .تهرا  :انتشاخا کیها .

.3

استراوس ،انالم و کوخبین ،جولیس ( .)0939ا ول خوش تحقیق کیفی (نظری مبنایی خوی ها و شیوهها) .ترجم بیوک محمدی،
تهرا  ،تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا

کتاب مهربا .

داوسیما .بازیابی دخ تاخیخ  31/00/00از نشانی:

فرهنگی ،چاپ سوم.

 .09استراوس ،انالم و کوخبین ،جولیس ( .)0930مبانی تژوهش کیفی :فنو و مراحل تولید نظری زمین ای .ترجم  :ابراهیم افشاخ .تهرا :
نشر نی.
 .00اسدی ،مهری؛ خضوی ،سیدمصطفی؛ فراستخواه ،مقصود ( .)0939الگوی کاخآفرینی اجتماعی دخ ساما دهی کودکا خیابانی .توسع
کاخآفرینی ،سال سوم ،شماخه دوازدهم ،ص .89-59
 .03اسکندخی ،حاین ( .)0933برخسی نقش و اهمیس خوش تحلیل گفتما دخ قلمرو خوا شناسی گفتمانی .نشری اندازهگیری تربیتی،
مقال  ،1دوخه  ،1شماخه  ،01ص .88-59

 .09اشتراوس ،آنالم و کوخبین ،جولیس ( .)0989ا ول خوش تحقیق کیفی (نظری مبنایی :خوی ها و شیوهها) .ترجم  :خحمسال خحمس-
توخ .تهرا  :انتشاخا

تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا

فرهنگی.

 .01اعرابی ،سیدمحمد ( .)0989دستنام برنام خی ی استراتژیک .تهرا  :دفتر تژوهشهای فرهنگی .چاپ تنجم.0939 :
 .09آقابابایی ،احاا و همتی ،خضا ( .)0939تژوهش خوایس ،ب مثاب یک خوش تحقیق کیفی .نشری عیاخ تژوهش دخ علوم اناانی :بهاخ و
تاباتا  - 0939شماخه  .09ص  19تا .19
 .05آقاگل زاده ،فردوس ( .)0989تحلیل گفتما انتقادی .تهرا  :انتشاخا

علمی و فرهنگی.

 .01الهی شیروا  ،مجید؛ قناولی ،به اد؛ حاینی فاطمی ،آذخ ( .)0933تأثیر بافس دخ آموزش خاهبردهای یادگیری زبا انگلیای :فراتحلیل
مطالعا

تجربی .فصلنامةمطالعا

زبا و ترجم  ،دوخه  ،19شماخة چهاخم ،ص35-0:
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س
 .08امامی سیگاخودی ،عبدالحاین؛ دهقا نیری ،ناهید؛ خهنوخد ،زهرا و نوخی سعید ،علی ( .)0930خوش تحقیق کیفی :تدیداخشناسی.
نشری ترستاخی و مامایی جامعنگر ،سال  ،33شماخه  ،58تایی و زماتا  .0930ص.59-95 :
 .03امیدواخ ،مجید ( .)0981تژوهش دخ عملیا  :مفاهیم ،ا ول و تاخیخچ  .نشری خاهکاخ مدیریس .بازیابی دخ تاخیخ  0931/00/33از:
http://www.mgtsolution.com/show/ 150998105
 .39امیری ،مجتبی ( .)0983نظری و نظری تردازی دخ دانش مدیریس .نشری خوششناسی علوم اناانی ،زماتا  .)99( 91 ،ص .58-95
 .30امیرتوخ ،فرزان و خوضاتیا  ،سیده مریم ( .)0931برخسی الگوی تحلیل گفتما میشل فوکو و مباحث علم معانی .نشری متن شناسی
ادب فاخسی .دوخه  ،09شماخه  .)98( 3ص .13-99
 .33امیرتاش ،علیمحمد؛ حاتمی ،امیدواخ( .)0980خیاضیا
 .39امیرحاینی ،خارو ( .)0989مهاخ
 .31انجمن ایرانی تحقیق دخ عملیا

تای و مقدما

آماخ .تهرا  :انتشاخا

سمس.

تژوهشگری دخ آموزش (اقدامتژوهی) .تهرا  :عاخف کامل

(بیتا) .تحقیق دخ عملیا

 .39انجمن علمی معلما ایرا ( .)0930تفاو

چیاس؟ بازیابی دخ تاخیخ  31/00/31از نشانی:

http://iors.ir/content
اقدامتژوهی با تژوهشهای دانشگاهی .بازیابی دخ تاخیخ  0931/00/38از نشانی:

https://moallemgoft.ir/Thread-%D
 .35اندخو ،تاتریک؛ تدخسن ،تائول؛ مک اووی ،چاد( .)3900طراحی و خوشهای تحقیق دخ مدیریس وخزشی .ترجم  :هاشم کوزه چیا ،
خسول نوخوزی ،اکبرحیدخی .سال انتشاخ ترجم  .0930 :تهرا  :انتشاخا

حتمی.

 .31اوج دانش (بیتا) .نحوه گ اخش نتایج تحلیل خگرسیو چند متغیری .بازیابی دخ تاخیخ  31/8/0از نشانی:
http://www.sciencepeak.com/?p=5177
 .38ایرا تژوها (بیتا) .خوش تحقیق دلفی :هر چ باید بدانیم! .بازیابی دخ تاخیخ  31/00/03از نشانی:
 .33ای انلو ،بالل ( .)0939تفاو

http://www.iranresearches.ir/
عامل و بعد بر اساس خویکرد آماخی .فصلنام مطالعا اندازهگیری و اخزشیابی آموزشی ،سال ششم،

شماخه  ،01تاباتا  ،ص .391-399
 .99ای دی ،تیروز ( .)0913تحلیل انتقادی دخ عمل :تو یف «کتاب تحلیل انتقادی گفتما » نوخمن فرکالف .تهرا  :مرک مطالعا
تحقیقا

و

خسان ها.

 .90ایمانی جاجرمی ،حاین ( .)0981برخسی جامع شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد شوخای اسالمی شهر دخ توسع محلی .خسال دکتری
جامع شناسی توسع دانشگاه تهرا  :دانشکده علوم اجتماعی.
 .93ایما  ،محمدتقی و نوشادی ،محمود خضا ( .)0939تحلیل محتوا کیفی .تژوهش ،سال سوم ،شماخه دوم ،تایی و زماتا  ،0939 ،ص
.11-09
 .99آییننام اخالق زیاتی دانشگاه تیام نوخ ( .)0935بازیابی دخ تاخیخ  31/8/0از نشانی:
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1281953/Akhlagh-Zisti.pdf
 .91بازخگا عباس ( .)0981مقدم ای بر خوشهای تحقیق کیفی و آمیخت  ،خویکردهای متداول دخ علوم خفتاخی .تهرا  :دیداخ.
 .99بازخگا  ،عباس و مرادی ،نعمسال ( .)0911خوش مطالع موخدی و کاخبرد آ دخ تعلیم و تربیس .مجل خوا شناسی و علوم تربیتی.
دوخه  ،3شماخه  .883ص .53-19
 .95ببرا  ،دیق ؛ خانیکی ،هادی و آطاهریا  ،محبوب ( .)0931منشوخ اخالق حرف ای دخ خسان ها .فصلنام اخالق دخ علوم و فناوخی،
شماخه  ،1ص 05 -1
 .91ببی ،اخل آخ ( .)0931خوشهای تحقیق دخ علوم اجتماعی (نظری-عملی) .جلد اول و دوم .ترجم خضا فاضل .تهرا  :سمس (چاپ
یازدهم).
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 .98باس ،جا ( .)0389خوشهای تحقیق دخ علوم تربیتی و خفتاخی .ترجم  :حاین تاشاشریفی و نرگس طالقانی .چاپ ششم تایی 0911
تهرا  :خشد.
 .93بهرامپوخ ،شعبانعلی ( .)0918دخآمدی بر تحلیل گفتما  .کتاب مجموع مقاال
تهرا  :انتشاخا

گفتما و تحلیل گفتما  ،ب اهتمام محمدخضا تاجیک.

فرهنگ گفتما .

 .19بهرامپوخ ،شعبانعلی ( .) 0913مقدم گردآوخنده ،تحلیل انتقادی گفتما نوشت نوخمن فرکالف .تهرا  :مرک مطالعا

و تحقیقا

خسان ها.
 .10بیابانگرد ،اسماعیل ( .)0930خوشهای تحقیق دخ خوا شناسی و علوم تربیتی .جلد اول و دوم .تهرا  :نشر دوخا  .چاپ هفتم.
 .13تژوه (بیتا) .خوش تحقیق فراتحلیل یا متا آنالی چیاس و چ کاخبردی داخد؟ .بازیابی دخ تاخیخ  31/00/01از نشانی:
http://pajooheh.ir
 .19تشتداخ ،علیمحمد( .)0989آیین نگاخش و ویرایش (3ویرایش) .تهرا  :انتشاخا
 .11توخع

دانشگاه تیام نوخ.

 ،علیا غر؛ شامی زنجانی ،مهدی و خئیایفر ،کامیاخ ( .)0931برخسی داستا های مایرشغلی با خویکرد تحلیل خوایس

(ساختاخی و محتوایی) .فصلنام علمی-تژوهشی مدیریس سازما های دولتی .دوخه ،5شماخه ،9ص .83-59
 .19تویا ،علیرضا و طباطبائی ،حانی ( .)0939خاهبرد کیفی تژوهش نظری مفهومسازی بنیادی :مفهوم ،تاخادایم ،ویژگیها و مباحث
تکمیلی» ،ماهنام توسع اناانی تلیس ،دوخه  ،8شماخه  ،91ص.98-00 :
 .15تویا ،علیرضا و لقمانی ،هدی ( .)0933خاهبرد خوششناسی کیو :جایگاه ،کاخبرد ،خوش ،محدودیسها و تقابل آ با خوششناسی آخ.
توسع سازمانی تلیس ،شماخه  ،1ص .095-81
 .11تاجآبادی ،خضا و فالحی ،غالمرضا ( .)0989شرایط ثبس اختراع و برخسی قوانین و مباحث حقوقی آ  .نما مجل الکترونیکی تژوهشگاه
اطالعا

و مداخک علمی ایرا  .شماخه سوم ،دوخه ششم.

 .18تاجیک ،محمدخضا ( .)0983نشان شناسی؛ نظری و خوش .نشری تژوهشنام علوم سیاسی .تایی  ،0983دوخه  ،9شماخه )39(1؛ ص:
.93-1
 .13تالیمی ،محمدسعید؛ میرزایی اهرنجانی ،حان؛ محانی ،منوچهر و قلیتوخ ،آخین ( .)0983طراحی مدل دیالکتیکی نهادی شد
سازما  .دانش مدیریس .شماخه  ،59ص .91-9
 .99تیک( 1بیتا) .کاخهایی ک دخ دادهکاوی انجام میشوند .بازیابی دخ تاخیخ  0931/03/0از نشانی:
https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining
 .90جالل زاده ،زهرا( .)0985شیوهنام تدوین کتابهای دانشگاه تیام نوخ .تهرا  :دانشگاه تیام نوخ(چاپ دوم.)0988 ،
 .93جون  ،ایا ؛ گراتو  ،کریس( .)0930خوشهای تحقیق دخ تربیسبدنی و علوم وخزشی .مترجم :ابوالفضل فراهانی ،زهرا باوخساد .تهرا :
انتشاخا

حتمی.

 .99چندلر ،دانیل ( .)0930مقدم ای بر نظری ژانر .کتاب ماه ادبیا  :مقاال  ،شماخه  ،53تیاتی  .089ص .58-93
 .91حبیبتوخ گتابی ،کرم و فری شالی ،خضا ( .)0988خاهنمای جامع کاخبرد  SPSSدخ تحقیقا

تیمایشی (تحلیل دادههای کمی).

تهرا  :لوی و متفکرا .
 .99حبیبی ،آخش (بیتا) .آموزش کامل فرایند تحلیل سلال مراتبی ب خوش  .AHPبازیابی دخ تاخیخ  31/00/1از نشانی:
https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php
 .95حبیبی ،آخش (بیتا) .آموزش کامل فرایند تحلیل شبک ) ،(ANPبازیابی دخ تاخیخ  31/00/3از نشانی:
https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php
 .91حریری ،نجال ( .)0989ا ول و خوشهای تژوهش کیفی .تهرا  :انتشاخا دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا .
 .98حارتی ،مصطفی ( .)0989مقدم ای بر خوش کیفی نظری سازی داده بنیاد .زبا و زبا شناسی دوخه دوم بهاخ و تاباتا  0989شماخه
 .9ص.19-85 .
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منابع
س
 .93حاینزاده ،سید محمدعلی ( .)0988نظری گفتما و تحلیل سیاسی .تهرا  :فصلنام علوم سیاسی .شماخه 38
 .59خاکی ،غالمرضا ( .)0981خوش تحقیق دخ مدیریس .تهرا  :بازتاب.
 .50خالقی ،امیرحاین و توخع

 ،علیا غر ( .)0931فمنیام دخ مطالعا

سازما  .نشری مدیریس دولتی .دانشکده مدیریس دانشگاه

تهرا  .دوخه  ،1شماخه  ،9ص.198-191 .
 .53خانیکی ،هادی ( .)0988چاخچوبی برای تژوهش دخ اخالق خسان  .فصلنام اخالق دخ علوم و فناوخی ،سال چهاخم ،شماخههای  0و
 ،3ص.33-13 :
 .59خنیفر ،حاین ( .)0981اخائ الگوی مدیریس بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی س شاخگی .مدیریس
فرهنگسازمانی ،)8(9 ،ص .015-090
 .51خنیفر ،حاین و بردباخ ،حامد ( .)0939دخآمدی بر مدلسازی دخ علوم خفتاخی .تهرا  :انتشاخا

علمی و فرهنگی.

 .59خنیفر ،حاین و مالمی ،ناهید ( .)0939ا ول و مبانی خوشهای کیفی :خویکردی نو و کاخبردی .تهرا  :نگاه دانش.
 .55خنیفر ،حاین؛ مصطفیزاده ،معصوم و همایی لطیف ،مهتاب ( .)0931مبانی نظری تردازی :تیشین و مالحظا  .تهرا  :نگاه دانش.
 .51خاروی ،شراخه و عابد سعیدی ،ژیال ( .)0983گروه متمرک خوشی دخ گردآوخی اطالعا  .نشری ترستاخی ایرا  .جلد  39شماخه 58
ص.99-03 :
 .58خواجوی ،شکرال ؛ غیوخی مقدم ،علی و غفاخی ،محمدجواد ( .)0983تکنیک تحلیل توششی دادهها مکملی برای تحلیل سنتی
نابسهای مالی .نشری برخسیهای حاابداخی و حاابرسی .تاباتا  .0983دوخه  ،01شماخه  .59ص .91-10
 .53خواستاخ ،حم ه ( .)0988اخائ خوشی برای محاسب تایایی مرحل کدگذاخی دخ مصاحب های تژوهشی .فصلنام خوششناسی علوم
اناانی.050-011:)98(09 .
 .19خوینژاد ،غالمرضا ( .)0989خوشهای تژوهش دخ علوم تربیتی .تهرا  :سمس.
 .10داناییفرد ،حان .)0933( .استراتژی تژوهشهای ترکیبی دخ مطالعا سازما و مدیریس( .فصل هشتم از کتاب خوششناسی تژوهش
کیفی دخ مدیریس :خویکردی جامع) .انتشاخا

فاخ .چاپ دوم.

 .13داناییفرد ،حان ( .)0983نظری تردازی :مبانی و خوششناسیها .تهرا  :انتشاخا

سمس.

 .19داناییفرد ،حان و الوانی ،سید مهدی ( .)0989خوششناسی تژوهش کیفی دخ مدیریس :خویکرد جامع .تهرا  :انتشاخا

فاخ.

 .11داناییفرد ،حان؛ الوانی ،سید مهدی و آذخ ،عادل ( )0985خوششناسی تژوهش کمی دخ مدیریس :خویکردی جامع .انتشاخا اشراقی.
تهرا .
 .19داناییفرد ،حان و امامی ،سید مجتبی ( .)0985استراتژیهای تژوهش کیفی :تأملی بر نظری تردازی دادهبنیاد .اندیش مدیریس خاهبردی،
.53-31 :)3(0
 .15داناییفرد ،حان؛ امامی ،سید مجتبی ( .)0933استراتژی نظری داده بنیاد دخ مطالعا
خوششناسی تژوهش کیفی دخ مدیریس :خویکردی جامع) .انتشاخا

سازما و مدیریس( .فصل چهاخم از کتاب

فاخ .چاپ دوم.

 .77دانشگاه داوسیما (بیتا) .نشان شناسی .بازیابی ب تاخیخ  0931/00/00از نشانی:
 .77دفتر تحصیال

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf
تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ( .)0939شیوهنام نگاخش تایا نام کاخشناسی اخشد و خسال دکتری دانشگاه تیام نوخ .تاخیخ

بازیابی  0931/1/09از نشانی:
 .13دفتر تحصیال

http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/
تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ( .)0931آییننام آموزشی دوخه دکتری تخصصی( .)Ph.Dبازیابی دخ تاخیخ  0931/1/09از

نشانی:
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf
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 .89دفتر تحصیال

تکمیلی دانشگاه تیام نوخ ( .)0939دستوخالعمل تذیرش نمرا

زبا عمومی دانشجویا دوخه دکترای تخصصی

دانشگاه تیام نوخ (موخخ  .)39/03/09بازیابی دخ تاخیخ  0931/1/09از نشانی:
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587
 .80دالوخ ،علی ( .)0911مبانی نظری و عملی تژوهش دخ علوم اناانی و اجتماعی .تهرا  :خشد.
 .83دالوخ ،علی ( .)0919خوش تحقیق دخ خوا شناسی و علوم تربیتی .تهرا  :خشد.
 .89دِواس ،دی .ای ( .)0931تیمایش دخ تحقیقا

اجتماعی .تهرا  :نشر نی.

 .81دوالنی ،عباس؛ حریری ،نجال؛ حانزاده اسفنجانی ،حافظ محمد و ولینژادی ،علی ( .)0930مروخی بر تژوهش کیفی و نرماف اخهای
تحلیل دادههای کیفی .نشری مدیریس سالمس :بهاخ  ،0930دوخه  ،09شماخه  ،11ص .39-11
 .89دیوید ،فرد آخ .)0333( .مدیریس استراتژیک .ترجم  :علی تاخساییا و سیدمحمداعرابی( .)0913تهرا  :دفتر تژوهشهای فرهنگی.
چاپ نوزدهم.0939 :
 .85خجبزاده عصاخها ،امیرحاین( .)0935تاخافری چیاس؟ .بازیابی دخ تاخیخ  ،31/8/99از نشانی:
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
 .81خخشانی ،فاطم ؛ هاشمزهی ،سوداب ؛ کیخا ،شهناز و جها تیغ ،ع ی ال ( .)0930تجاخب و کاخکردهای مطلوب دانشگاه علوم ت شکی
زاهدا دخ اجرای برنام اقدام تژوهی دخ نظام سالمس .مرک تحقیقا اختقای سالمس زاهدا  ،دفتر آموزش بهداشس و اختقای سالمس
وزاخ

بهداشس .بازیابی دخ تاخیخ  0931 /00/38از نشانی:

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1119
 .88خسولی ،بهروز (بیتا) .تژوهش خوایتی .تژوهشگاه علوم و فناوخی اطالعا ایرا (ایرانداک) :تژوهشکاخ (خاهنمای تژوهش و
تژوهشگرا ) .بازیابی دخ تاخیخ  38/0/31از نشانی:
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
 .83داوخی ،علی و خضازاده ،آخش ( .)0933مدلسازی معادال ساختاخی با نرماف اخ  .PLSتهرا  :جهاد دانشگاهی.
 .39خنجبر ،هادی؛ حقدوسس ،علیاکبر؛ لصالی ،مهوش؛ خوشدل ،علیرضا؛ سلیمانی ،محمدعلی؛ بهرامی ،نایم( .)0930نمون گیری دخ
تژوهشهای کیفی :خاهنمایی برای شروع .مجل علمی-تژوهشی دانشگاه علوم ت شکی اختش جمهوخی اسالمی ایرا  .تایی  ،سال دهم،
شماخه  ،9ص. 399-398 :
 .30ساخوخانی ،باقر ( .)0919دائرهالمعاخف علوم اجتماعی .تهرا  :انتشاخا

کیها .

 .33ساعی ،علی ( .)0981خوش تحقیق دخ علوم اجتماعی .تهرا  :انتشاخا

سمس.

 .39سامان تیشین تژوهش (بیتا) .سؤاال

متداول .تاخنمای ایرانداک .بازیابی دخ تاخیخ  0933/9/38از نشانی:

https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
 .99سامان همانندجو (بیتا) .خاهنمای عضویس .تاخنمای ایرانداک .بازیابی دخ تاخیخ  0933/1/0از نشانی:
https://tik.irandoc.ac.ir/Home/MembershipGuide
 .39سامان ملی ثبس تایا نام  ،خسال و تیشنهاده (بیتا) .دخباخه ما .تاخنمای ایرانداک .بازیابی دخ تاخیخ  0933/1/0از نشانی:
 .35سبحانی فرد ،یاسر؛ اخوا خرازیا  ،مریم( .)0930تحلیل عاملی ،مدلسازی معادال

https://sabt.irandoc.ac.ir/
ساختاخی و چند سطحی .تهرا  :انتشاخا

دانشگاه امام ادق (ع) .چاپ اول .
 .31سجودی ،فرزا ( .)0989نشان شناسی کاخبردی .تهرا  :انتشاخا

قص .

 .38سرافرازی ،اعظم؛ ای د یاخ ،دیق و حبیبی ،آخش ( .)0939تصمیمگیری چندمعیاخه فازی .تهرا  :سیمای دانش و آذخ.
 .33سرافراز ،حاین و امین ،محان ( .)0938اخزیابی انتقادی کتاب دخسی تفکر و سواد خسان ای :واسازی معنای متناقض مخاطب.
تژوهشنام انتقادی متو و برنام های علوم اناانی ،تژوهشگاه علوم اناانی و مطالعا
دهم.091-091 ،
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 .099سرایی ،حان؛ فتحی ،سروش و زاخع ،زهرا ( .)0981خوش کیفی دخ مطالعا
گفتما انتقادی .سال دوم  -شماخه .095 – 89 .9

اجتماعی با تأکید بر خوش تحلیل گفتما و تحلیل

 .090سرمد زهره ،بازخگا عباس ،حجازی اله ( .)0915خوشهای تحقیق دخ علوم خفتاخی .تهرا  ،انتشاخا

آگ  ،چاپ .)0939( 33

 .093سلیمی ،ا غر ( .)0989گفتما دخ اندیش فوکو .کیها فرهنگی .ش  .303تهرا  :مؤسا کیها .
 .099سهرابی فرد ،نارین ( .)0989مروخی بر مبانی فراتحلیل .نشری خوانشناسی تحولی (خوانشناسا ایرانی) .زماتا  ،دوخه  ،9شماخه ،09
ص :ص.010-053 :
 .091سیفالهی ،وج ال ( .)0981خاهنمای اقدامتژوهی دخ آموزشوتروخش .انتشاخا

گیال .

 .099شرفی ،محمد؛ عباسپوخ ،عباس ( .)0931شناسایی قابلیسهای اشتغال تذیری دانشآموختگا دانشگاهها بر اساس نظری داده بنیاد .دو
فصلنام نوآوخی و اخزشآفرینی ،سال سوم ،شماخه هفتم ،بهاخ و تاباتا  ،0931ص .18-99
 .095شوتس ،لیندا (بیتا) .تاخیخ شفاهی چیاس؟ مترجم :علی فتحعلی آشتیانی .برگرفت از تاخنمای تاخیخ شفاهی ایرا دخ مرک مطالعا
و تحقیقا

فرهنگ و ادب تایداخی .بازیابی دخ تاخیخ  31/1/08از نشانی:

http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
 .091شومیکر ،تامالجی؛ تانکاخد ،جیم ویلیام و السوخسا ،دومنیک ال ( .)0981نظری سازی دخ علوم اجتماعی .ترجم  :محمد عبدالهی.
تهرا  :انتشاخا

جامع شناسا .

 .098شوندی ،ح .)0989( .نظری مجموع های فازی و کاخبردهای آ دخ مهندسی نایع و مدیریس .تهرا  :انتشاخا

گاترش علوم تای .

.093

ادقی ،نارین ( .)0931اقدامتژوهی چیاس؟ برگرفت از وبسایس تبیا  .بازیابی دخ تاخیخ  0931/00/38از نشانی:

.009

https://article.tebyan.net/
ادقی ،نارین( .)0933شباهسها و تفاو های دخستژوهی و اقدامتژوهی .بخش تژوهشهای دانشآموزی سایس تبیا  .بازیابی دخ
تاخیخ  0931/03/09از نشانی:

.000

https://article.tebyan.net/241978
نایع بیاس (بیتا) .آموزش خوش  ANPبا مثال .بازیابی دخ تاخیخ  0933/9/1از نشانی:

https://sanaye20.ir
 .003طالقانی ،محمد؛ شاهرودی ،کامبی و انعی ،فرزاد ( .)0939مقایا تطبیقی  AHPو  AHPفازی دخ ختب بندی ترجیحا خرید
(موخدمطالع  :نعس لوازمخانگی) .مجل تحقیق دخ عملیا

و کاخبردهای آ  .سال نهم شماخه ،شماخه اول ،بهاخ ،ص.30-80 :

 .009طاهری ،س.م .)0918( .آشنایی با نظری مجموع های فازی .مشهد :انتشاخا

جهاد دانشگاهی مشهد.

 .001طاهری داغیا  ،علی؛ قاسمی مطلق ،مهدی؛ مهدیا  ،حاین ( .)0938برخسی اثربخشی دخمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخواخ فکری
بیماخا افارده .مجل دانشکده ت شکی دانشگاه علوم ت شکی مشهد .سال  ،53ویژهنام  ،0ص .319-351
 .009عباستوخ ،ابراهیم ( .)0939دخآمدی بر نشان شناسی .نشری اسالم و علوم اجتماعی .مقال  ،1دوخه  ،9شماخه  ،5تایی و زماتا :0939
ص.098-093 :
 .005عباسیا  ،زهره ( :COPE .)0931کمیتة بینالمللی اخالق نشر .بازیابی دخ تاخیخ  31/8/99از نشانی:
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23
 .001عباسیا  ،زهره ،و خجبزاده عصاخها ،امیرحاین ( .)0931نرماف اخهای تشخیص سرقس علمی .بازیابی دخ تاخیخ  0931/3/0از نشانی:
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16
 .008عباسیا  ،زهره ( .)0931گذخی بر انواع سرقس علمی .بازیابی دخ تاخیخ  ،0931/3/0از نشانی:
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
 .003عرب نرمی ،بتول؛ گودخزی ،محمود؛ سجادی ،سیدنصراهلل و خبیری ،محمد ( .)0939تلوی یو و توسع وخزش همگانی :یک نظری
برخاست از دادهها .مطالعا

مدیریس وخزشی ،شماخه  ،19بهمن و اسفند  ،0939ص .01-98
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 .039عقیلی ،سیدوحید و لطفی حقیقس امیر ( .)0953کاخبرد خوش تحلیل گفتما دخ علوم خفتاخی .نشری دانشنام  ،شماخه  ،18ص:
 .031-053بازیابی دخ تاخیخ  31/09/08از نشانی:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093
 .030علی بابایی ،یحیی ( .)0933نرماف اخ آماخی لی خل ب زبا ساده .ج وه آموزشی.
 .033علوی ،موسی ( .)0939گ اخش دهی نتایج مطالعا

با کاخبرد مدل یابی معادال

ساختاخی .فصلنام مدیریس ترستاخی .سال سوم،

دوخه سوم شماخه دوم ،ص  .03-8بازیابی از نشانی:
http://ijnv.ir/article-1-208-fa.pdf
 .039علی اده ،سیدعلی ( .)0931گروه کانونی چیاس؟ تاخنمای خاتین .بازیابی دخ تاخیخ  31/00/00از نشانی:
https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/what-is-a-focus-group/
 .031غضنفری ،مهدی؛ علی اده ،سمی و تیموختوخ ،بابک ( .)0981تهرا  :دانشگاه علم و نعس ایرا .
 .039غضنفری ،مهدی و خضایی ،محمود ( .)0989مقدم ای بر نظری مجموع های فازی .تهرا  :انتشاخا
 .035غفاخی ،غالمرضا ( .)0988منطق تژوهش تطبیقی .مجل مطالعا

دانشگاه علم و نعس ایرا .

اجتماعی ایرا  .زماتا  ،0988دوخه  ،9شماخه  ،1ص.05-9:

 .031فتحزاده ،حان ( .)0939دخیدا و واسازی استعاخه .فلاف ( .93 )0ص .85-10
 .038فتحی ،بشاخ

( .)0981تدیداخشناسی ب من ل خوش تژوهش کیفی .نشری اطالعشناسی .بهاخ و تاباتا  ،0981شماخه  ،1ص 091

تا  .058بازیابی دخ تاخیخ  31/00/00از نشانی:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/74893/
 .033فتوحی ،محمود ( .)0989آیین نگاخش مقال علمی-تژوهشی .تهرا  :انتشاخا سخن.
 .099فراهانی ،ابوالفضل؛ شعبانیمقدم ،کیوا ( .)0988قواعد تژوهشگری دخ تربیسبدنی با تکید بر نگاخش تایا نام و مقال  .تهرا :
اندیش های حقوقی.
 .090فراهانی ،ابوالفضل؛ خاسخ ،نازنین و اسالمی ،دیق ( .)0931آشنایی با تایگاههای معتبر علمی و خوشهای جاتجو .تهرا  :حتمی.
 .093فرکالف ،نوخمن ( .)0913تحلیل انتقادی گفتما  .ترجم گروه مترجما  .تهرا  :مرک مطالعا

و تحقیقا

خسان ها.

 .099فلیک ،اووه ( .)0981دخآمدی بر تحقیق کیفی .ترجم هادی جلیلی ،تهرا  ،نشر نی.
نوشتن .تهرا  :حتمی.

 .091قاسمی ،حمید؛ کشکر ،ساخا؛ ای دترسس ،لیال ( .)0939آئین نگاخش زبا فاخسی :با تأکید بر مهاخ

 .099قاسمی ،حمید؛ کشکر ،ساخا( .)0930خاهنمای تایا نام با تأکید بر مدیریس وخزشی .تهرا  :نشر وخزش .ویراسس دوم.
 .095قاسمی ،حمید؛ کشکر ،ساخا؛ حیدخی نژاد ،دیق ؛ شریفیا  ،اسماعیل؛ ابونچی ،خضا ( .)0935خوش تحقیق دخ مدیریس وخزشی.
تهرا  :حتمی.
 .091قاسمی ،حمید؛ کشکر ،ساخا؛ ای دترسس ،لیال ( .)0931خوششناسی نقد و برخسی کتاب .تهرا  :انتشاخا

جامع شناسا .

 .098قاسمی ،حمید؛ کشکر ،ساخا؛ خاسخ ،نازنین؛ کرمی ،عبداهلل ( .)0935دستنام تحلیل محتوای تیامهای اختباطی .تهرا  :اندیش آخا.
 .093قاسمی ،حمید و فنازاد ،خضا ( .)0931حقوق خسان  .تهرا  :اندیش آخا.

 .019قاسمی ،حمید؛ قره ،محمدعلی؛ حاینی ،معصوم و شجیع ،خضا ( .)0931نظری ¬های اختباطجمعی .تهرا  :تیام نوخ.
 .010قاسمی تویا ،اقبال ( .)0980خاهنمای تژوهش دخ عمل .تهرا  :تژوهشکده تعلیم و تربیس
 .013قاضی طباطبائی ،محمود و ودادهیر ،ابوعلی ( .)0983فرا تحلیل دخ تژوهشهای اجتماعی و خفتاخی .تهرا  :جامع شناسا .
 .019قائدی ،یحیی ( .)0931دیالکتیک ،چو خوش و خویکرد دخ تژوهشهای تربیتی .نشری تژوهشهای تربیتی ،شماخه  ،99بهاخ و تاباتا
 .0931فحا

الف تا ح.

 .011قدس الهی ،احمد؛ خوحانی ،امیرخضا و حاینقلی توخ ،طهموخث ( .)0939تدیداخشناسی دخ مطالعا

مصرفکننده .نشری تحقیقا

بازاخیابی نوین .مقال  ،03دوخه  ،1شماخه  ،9بهاخ  ،0939ص.093-091 :
 .019قربانی ،عمرا و حانزاده ،محمد ( .)0931دستنام جامع و کاخبردی تژوهش .تهرا  :انتشاخا
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 .015کاظمنژاد ،انوشیروا ؛ حیدخی ،محمدخضا و نوخوز زاده ،خضا( .)0983خوشهای آماخی .تهرا  :نشر جامع نگر .چاپ اول.
 .011کانوی ،دیوید و ماناو  ،خانلد ( .)0930مبانی استدالل .ترجم توخج قانونی .تهرا  :نشر ققنوس.
 .018کرسول ،جا  .)0930( .تویش کیفی و طرح تژوهش :انتخاب از میا تنج خویکرد (خوایس تژوهی ،تدیداخشناسی ،نظری داده بنیاد،
فاخ .ویرایش دوم .تهرا .

قومنگاخی ،مطالع موخدی) .ترجم حان داناییفرد ،حاین کاظمی .انتشاخا

 .013کوثری ،ماعود؛ تفرشی ،امیرعلی ( .)0939تحلیل گفتما شبک کودک «جم جونیوز» دخ نظم گفتمانی هویس مطلوب زنان  ،مطالعا
فرهنگ اختباطا  ،سال  ،01شماخه .95
 .099گنجی ،حم ه ( .)0958آزمو های جامع سنجی .فصلنام تعلیم و تربیس (آموزشوتروخش) .شماخه  .39ص .93-33 :بازیابی دخ
تاخیخ  31 /00/00از نشانی:
http://ensani.ir/file/download/article/20110218132008-132.pdf
 .090گنجی ،مهدی؛ امیرمظاهری ،امیرماعود؛ لبیبی ،مهدی ( .)0938تباخشناسی اجتماعی دسس¬کاخی بد دخ زنا ایرانی .نشری مطالعا
ز و خانواده ،تژوهشکده زنا دانشگاه ال هرا ،دوخه  ،1شماخه  ،0ص.319-399 :
 .093لی ،مینگ؛ تیت  ،براندا؛ کواخترمن ،جروم( .)0939خوشهای تحقیق دخ مدیریس وخزشی .مترجم :فرشاد تجاخی ،نیما ماجدی .تهرا :
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرا مرک ی.
 .099مبینی دهکردی ،علی( .)0939معرفی طرحها و مدلها دخ خوش تحقیق آمیخت  .فصلنام خاهبرد ،سال بیاتم ،شماخه  ،59تایی  .ص:
.391-301
 .091محانیا خاد ،مهدی ( .)0989اختباطشناسی .تهرا  :سروش.
 .099محمد توخ ،احمد( .)0988تحلیل دادههای کیفی :خوی ها و مدلها ،مجل اناا شناسی ،دوخه دوم ،سال یکم ،شماخه دهم ،بهاخ و
تاباتا .
 .095محمدتوخ ،احمد ( .)0939خوش تحقیق کیفی .تهرا  :انتشاخا

جامع شناسا .

 .091محمدتوخ ،احمد ( .)0933خوش تحقیق کیفی ضد خوش .تهرا  :انتشاخا

جامع شناسا  .جلد اول و دوم.

 .098محمدیا  ،محمدحاین؛ آقاخحیمی ،زهرا؛ حیاتی آبباخیک ،هادی و محمدیبخش ،خقی ( .)0983خوش مطالع موخدی و کاخبردهای
آ دخ تحقیقا

حوزه مدیریس و برنام خی ی سالمس .مدیریس اطالعا

سالمس( 1 ،ویژهنام ) ،ص .199-139

 .093مدیریس آموزشوتروخش ناحی  1شیراز (بیتا) .خاهنمای دخستژوهی .معاونس آموزش ابتدایی .بازیابی دخ تاخیخ  0931/03/09از
نشانی:
http://ebtedaei.n4.farsedu.org/upload/41167/dars%20pzhuhi.pdf
 .059مرادی ،محان ( .)0935طرح تحقیق خوایتی چیاس؟ تاخنمای مدخس تژوهش کمی و کیفی .بازیابی دخ تاخیخ  0933/99/31از نشانی:
https://analysisacademy.com/ /9103
 .050مرادی ،مرتضی ( .)0939گذخ تاخادایمی از تژوهشهای کمّی ب تژوهشهای کیفی دخ علوم اناانی .خهیافس ،شماخه  ،91ص-003:
.83
 .053ماعودی ،جهانگیر ( .)0985هرمنوتیک و نواندیشی دینی .قم :انتشاخا

تژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .059مصلح ،علیا غر و تاخسا خانقاه ،مهدی ( .)0939واسازی ب من ل یک استراتژی .مجل متافی یک ،دانشگاه ا فها  ،سال سوم ،شماخه
00و ،03ص.13-93 :
 .051معد داخ آخانی ،عباس ( .)0931مطالعا

تطبیقی دخ آموزشوتروخش :کاخباس خوشهای جدید تحقیق .نشری خانواده و تژوهش.

دوخه  ،03شماخه  31ص.39-53 :
 .059مطالعا

خاهبردی علوم و معاخف اسالم ( .)0981مطالعا

تطبیقی» چیاس؟ چرا؟ و چگون ؟ .بازیابی دخ تاخیخ  31/00/1از نشانی:
http://isin.ir/node/2173
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 .055مک کی ،تام و ماخش ،دیوید ( .)0981خوش مقایا ای ،دخ خوش و نظری دخ علوم سیاسی .ویراست دیوید ماخش و جری استوکر.
ترجم امیرمحمد حاج یوسفی .تهرا  :مطالعا

خاهبردی.

 .051مکنیل ،تاتریک ( .)0915خوشهای تحقیق دخ علوم اجتماعی .ترجم  :محان ثالثی .تهرا  :انتشاخا

آگاه.

 .058ملبوسباف ،خامین و ع ی ی ،فریدو ( .)0983مروخ سیاتماتیک « »Systematic Reviewچیاس و چگون نگاشت میشود؟ نشری
تژوهش دخ ت شکی (مجل تژوهشی دانشکده ت شکی) ،دانشگاه علوم ت شکی و خدما

بهداشتی دخمانی شهید بهشتی .دوخه ،1

شماخه  ،91تایی  ،ص .391-399
 .053ملکی فر ،عقیل و همکاخا ( .)0989الفبای آیندهتژوهی .تهرا  :کران علم.
 .019منادی ،مرتضی؛ عابدی ،فاطم و طالبزاده شوشتری ،لیال ( .)0931خوش تژوهش کیفی کاخبردی دخ علوم اجتماعی و علوم خفتاخی.
تهرا  :جامع شناسا .
 .010منصوخیا  ،ی دا ( .)0985گراندد تئوخی چیاس و چ کاخبردی داخد؟ اخائ شده دخ همایش چالشهای علم اطالعا  .ا فها ،
دانشگاه ا فها  3 ،خرداد .09
 .013منصوخیا  ،ی دا و محانی ،حمید ( .)0983مبانی نگاخش علمی .تهرا  :کتابداخ.
 .019موسوی عوخی ،عبداهلل ( .)0939بحث گروهی متمرک  :یک خوش حل مائل دخ ترستاخی .مجل مرک مطالعا

و توسع آموزش

ت شکی .دوخه سی دهم ،شماخه سوم ،ص.331-388 :
 .011مهرگا  ،محمدخضا ( .)0933تژوهش عملیاتی تیشرفت  .تهرا  :نشر کتاب دانشگاهی.
 .019مهری ،تریرخ و فتاحی ،خحمساهلل ( .)0939مروخ نوشتاخها و تیشین تژوهش :خاهنمای نگاخش .تهرا  :نشر کتابداخ.
 .015میرزایی ،خلیل( .)0988تژوهش ،تژوهشگری و تژوهشنام نویای .تهرا  :انتشاخا
 .011نادخی ،ع

جامع شناسا .

ال ؛ سیف نراقی ،مریم( .)0915تحقیق دخ علوم اناانی .تهرا  :دفتر تحقیقا

و انتشاخا

بدخ .چاپ سی دهم.

 .018نا ری ،سهیال و تیری ،دیق ( .)0935تئوخی زمین ای :خوشی برای مطالع علمی و عملی توسع و تغییر اجتماعی .مجل مطالعا
توسع اجتماعی ایرا  ،سال نهم /شماخه چهاخم .ص.1-39
 .013نشری دایک ( .)0931دادهکاوی چیاس؟ بازیابی دخ تاخیخ  0931/03/0از نشانی:
 .089نعمتی ،احاا ( .)0931خاهکاخهای جبرا خااخ

http://www.dayche.com/data-mining-definition /
ناشی از نقض حق مؤلف .بازیابی دخ تاخیخ  ،0931/3/0از نشانی:

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=71
 .080نظامیوند چگینی ،هوشنگ ( .)0938خویکردهای خلق استراتژی .تهرا  :شرکس چاپ و نشر بازخگانی.
 .083نوخیا  ،محمد ( .)0935خاهنمای عملی تژوهش خوایی :همراه با فعالیسهای کاخگاهی .بازیابی دخ تاخیخ  0933/99/39از نشانی:
http://www.shorapub.ir/picture/1/pazhoohesh20%ravayi.pdf
 .089نوغانی ،محان و عباچی ،اعظم ( .)0935خوایس دخ جایگاه تحقیق و تحقیق دخ جایگاه خوایس :نکا اشتراک و افتراق .فصلنام
علمی ر تژوهشی خوششناسی علوم اناانی .س ،39ش ،39بهاخ ،ص.010-053 .
 .081و دایک ،تئو ای .)0983( .مطالعاتی دخ تحلیل گفتما  :از دستوخ متن تا گفتما انتقادی .مترجمین :تیروز ای دی ،شعبانعلی بهرامتوخ،
محمدجواد غالمرضا کاشی ،علیرضا خرمایی و تژا میرفخرایی .تهرا  :دفتر مطالعا

و توسع خسان های داوسیما.

 .089ویئرا ،آخماندو لوئیس ( .)0939کاخبرد لی خل دخ عمل (با خویکرد  .)SIMPLISمترجمین :خسول نوخوزی سیدحاینی؛ حمید قاسمی.
تهرا  :حتمی.
 .085ویدوسن ،اچ .جی .)0939( .تحلیل گفتما  .تهرا  :جامع شناسا .
 .081ویلیام ،کوین ( .)0985دخک تئوخی خسان  .ترجم  :خحیم قاسمیا  .تهرا  :نشر ساقی.
 .088همدانی ،مصطفی ( .)0939تحلیل نشان شناختی .قم :تژوهشکده باقرالعلوم.
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حمید قاسمی دخ سال  0999از تدخی نظامی و مادخی خان داخ متولد شد .شغل تدخ ،خانواده خا از تهرا خاهی ایالم و
سرپس کرمانشراه کرده بود .او فعالیسهای تحصریلی خود خا خوی حوزه «وخزش و خسان » متمرک کرد و از دو خشت
«علوم وخزشری با گرایش مدیریس دخ مقطع کاخشناسی اخشد و دکتری» و «مدیریس خسان دخ مقطع کاخشناسی اخشد»
فاخغالتحصرریل شررد .با سرروابقی ک دخ انواع ژوخنالیاررمهای مطبوعاتی ،خادیویی و تلوی یونی داشررس با وخود ب دوخه
دکترای علوم وخزشری با گرایش مدیریس ،خوی خویکرد «ژوخنالیارم تژوهشی» متمرک شد .حمید قاسمی دخ چندین
دوخه ب عنوا تژوهشررگر برتر دخ سررطح مرک دانشررگاهی و سررطح اسررتا تهرا انتخاب شررد .او مدلهایی با عناوین
«سررطح مطلوب دخ اختباط»« ،مهاخ های اختباطی» و «سررواد اختباطی» خا بنام خود ثبس کرده اسررس .قاسررمی برای
نخارتین باخ دوخه کاخشرناسری اخشرد مدیریس خسان های وخزشی خا دانشگاه تیام نوخ خاهاندازی کرد .دخ نخاتین گام
حرا رررل مطرالعرا
تحصرریال

خود دخبراخه خوش تژوهش خا دخ قالب کتابی با عنوا «خاهنمای تایا نام » برای دانشرررجویا

تکمیلی منتشررر سرراخس .دخ ادام و با توج ب نیازهای دانشررجویا تحصرریال

تکمیلی خشررت مدیریس

وخزشرری با همکاخی چند تن از اعضررای علمی مرتبط ،کتابی با عنوا «خوش تحقیق دخ مدیریس وخزشرری» خا منتش رر
کردنرد .دخ ادام و با توج ب نیاز ب آموزشهای کاخبردی و عمیقتر دخ حوزه تحلیل محتوا و مطالعا

اسرررتراتژیک

تکنگاشسهای تخصصی خا دخ این زمین ها منتشر نمود.
تس از انتصراب حمید قاسرمی ب عنوا خئیس مرک تحصریال

تکمیلی دانشرگاه تیام نوخ دخ سال  ،0931ب دنبال

تحقق آخزوی دیرین خود ،نارربس ب تهی یک مجموع جامع از خوش تژوهش با حضرروخ اسرراتیدی از خشررت های
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مختلف گام برداشس .تجرب چالش اختالفنظرهای اساتید حاضر دخ یک خشت یا خشت های مختلف دخباخه فرایندهای
کاخبردی دخ خوشهای تژوهش مختلف ب ویژه دخ جلارا

دفاع باعث شررد تا ایده یک نظام جامع تژوهشری توسررط

اسراتید مختلف دخ ذهن او شرکل بگیرد .طرح اولی آ با عنوا «مرجع تژوهش» با خویکرد جمعسپاخان ای دخ اختیاخ
اساتید احبنظر قراخ گرفس .دخ هر محل با اضاف  ،ا الح یا تکمیل شد توسط اساتید مختلف با خشت های متنوع،
ویراسرس جدیدی از کتاب با حضروخ مؤلفا جدید اخائ شرد .این امر تا جائی تیش خفس ک ظرف مد

دو سال دخ

سرررال  0933با ویراسرررس هفدهم و حضررروخ  11مؤلف ب عنوا یکی از جامعترین و کاخبردیترین کتابهای خوش
تژوهش ب زبا فاخسرری موخدتوج تژوهشررگرا و دانشررجویا تحصرریال

تکمیلی قراخ گرفس .ازنظر او این خوند

ا رالحی و تکمیلی دخ بازههای زمانی هر نیماال یا سال تحصیلی با جمعآوخی نظرا

ا الحی و تکمیلی اساتید و

تا خسررید ب باالترین اجماع و تذیرش حداکثری ب عنوا جامعترین منبع خوش تژوهش دنبال خواهد شررد .برنام او
این اسررس ک دخ رروخ

وجود اختالفنظر دخباخه محوخهای اسرراسرری ،با برگ اخی جلاررا

مناظره علمی و آخای

داوخا  ،نتایج نهایی جمعبندی و واخد مرجع تژوهش شرود .او تالش داخد تا نارخ انگلیای کتاب مرجع تژوهش خا
منتشر و زمین حضوخ و مشاخکس اساتید بینالمللی حوزه تژوهش خا دخ این کتاب فراهم کند.
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